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ندای جوان- گروه گزارش

بـا وجـود اینکـه بیـش از دوهفته قبل از رسـیدن سـامانه ی 
پربـارش بـر روی هرمزگان هواشناسـی اعالم خطـر کرده بود 
و از طرفـی خـود سـامانه نیز به گفتـه هواشناسـی هرمزگان 
2۴ سـاعت تاخیـر ورود بـه هرمـزگان داشـت،اما  مسـوالن 
اسـتان نتوانسـتند از ایـن  مهلـت داده شـده ،بـرای به سـر 
و سـامان دادن بـه نقـاط ضعـف شـهری و راهـای اسـتان و 
پـل هـای ارتباطـی خوب اسـتفاده کننـد، از همیـن رو  همه 
اطمینانـی کـه مسـئولین بـه مـردم مسـوالن داده بودند که 
نگـران نباشـند، چـون آنها)مسـئولین( آمادگی کافـی برای 
رویارویـی با سـیل دارند و همـه تمهیدات الزم بـرای مبارزه 
بـا سـیل دهشـتناک دیـده شـده اسـت.  ولـی بـاز سـیل 
خروشـان آمـد و قربانـی گرفـت و خانـه و کاشـانه مـردم را 
خـراب کـرد و کامیونهـا را در هم کوبیـد و خسـارات زیادی 
بـه محصـوالت ومـزارع و خانـه هـای کشـاورزان وارد نمود 
وسـدها را بـه مخاطـره انداخـت که مجبـور به تخلیـه مردم 
سـا کـن در حوالـی آنهـا شـدند.  اگرچه پـل بسـیار قدیمی 
ومحکـم مینـاب ماننـد سـیل 71 بخوبـی در مقابـل سـیل 
خروشـانی کـه بـا باز شـدن تمـام دریچه هـای سـد میناب 
بوجـود آمده بـود در مقابل آن ایسـتادگی کرد، اما سـیل پل 
جدیـد االحداث بیسـج نیز در هـم ریخت و ناچـار ورودی به 
شـهر مینـاب را مسـدود کرد وایـن حادثه اسـتاندار و وزیر و 

وکیـل را سراسـیمه به سـوی میناب کشـاند. 
رسـانه ها از آسـیب هایی که بارندگی سـیل آسـا به مردم در شـهرها 
و روسـتا هـا رسـانده بـود بـا عکـس و گـزارش تمـام شـبکه هـا ی 

اجتماعـی را بخـود اختصـاص دادند.
  امـا روز بعـد از تمـام شـدن بـاران بـود کـه مسـئوالن وفـق سـیره 
حسـنه همیشـگی خود،بـرای ابـراز همـدردی بـه میـان مـردم رفتند 
و بـا آنهـا همـدردی کردنـد، کاری کـه همـواره تکـرار و تکـرار مـی 
شـود و کسـی نیسـت جوابگـوی آن همـه ادعای مسـئوالن باشـد که 
گفتنـد خیـال مـردم راحـت بـا شـد کـه همـه چیز تحـت کنتـرل و 

اسـت. نظارت 
 شـهر بندرعبـاس امـا حکایت دیگـری دارد. حـال بندرعبـاس بعد از 
بارندگـی نیـز نشـان داد کـه بـا حضور منظـم و به اصطالح خودشـان 
بازدیدهـای مکـرر اعضـای شـورای شـهر بخصوص چند نفر مشـخص 
از آنهـا کـه عالقمنـد بـه حضـور مـداوم در کوچـه و پـس کوچـه 
هـای شـهر کـه همـه آن کوچـه هـا  زمـان بارندگـی دارای مشـکل 
هسـتند،همه گفتـه هـای آنهـا  نشـان داد کـه رفتـاری پوپولیسـتب 
و صـوری بـوده ودر بازدیـد هـا توجهـی بـه مشـکالت زیـر سـاختی 
شـهردر چنیـن مواقعی  نداشـتند، شـاید هـم معنی زیر سـاخت نمی 
دانسـتند وفقـط بـرای گرفتن عکـس یـادگاری از کوچه هـا مرتب به 

آنجـا سرکشـی مـی کنند.
اگـر نبـود دو،سـه کانال بـزرگ آب بری کـه در زمان شـهر دار امینی 
بـرای انتقـال سـیالبها بـه دریـا در چنـد نقطه حسـاس شـهر احداث 
گردیـد، معلـوم نبـود پایتخـت اقتصـادی مملکـت با مدیریت شـهری 
جدیـد و بارندگـی سـیل آسـایی کـه آمـد و در آینـده نزدیـک بـاز 

خواهـد آمـد، چـه بر سـر مـردم آن مـی آید.
حداقـل پیـش بینی درختان خطرآفرین سـطح شـهر در مواقع 
طوفانـی و بـاران سـیل آسـا از منظـر فضـای سـبز کارچنـدان 
بـود،  آنهـا  بـرای شناسـایی  ای  اراده  اگـر  و  نیسـت  سـختی 
بخـش عمـده ای از آسـیب های مالـی و خطرات جانـی که به 
شـهروندان در اثرشکسـتن درختان وارد شـد،قابل پیش گیری 
بـود و خسـارات کمتـری بـه  بـه شـهروندان وارد مـی شـد.    
اصـالح مسـیرهای عبـورآب و باز نمـودن کانالهـای انتقال آب 
بـه دریـا که دیگر نقشـه هـای آن دسـتتان هسـت و قاعدتا در 
دفترشـورا و شـهردار  نصب شـده اسـت. مواقع اعـالن خطر از 
سـوی مراجـع مربوطـه ما نند هواشناسـی یا سـتاد بحـران و... 
حداقـل  مـروری هـر چند کوتـاه برنقـاط حادثه سـاز احتمالی 
شـهر داشـته باشـید. آن طور نباشـد که شـهرداری  ناچار شود 
سـیالب را بـه کانـال فاضـالب وارد نما یـد تا خطـری دیگر بر 
شـهروندان تحمیـل نماییـد و فرونشسـت زمیـن هـای اطراف 
کانالهـای فاضـالب را سـبب شـوید، بعـد از سـیل داسـتان که 

بـود کـه بـود بیـن شـهرداری و آب فاضالب تکرار شـود.
شـهردار  اسـت.  بـوده  چقـدر  شـهر  بـه  وارده  خسـارات  امـا 
بندرعبـاس در نشسـت بـا وزیر نیرو کـه برای برآورد خسـارت 
تشـکیل شـد،به وزیـر چقـدر خسـارت  وارده بـه شـهر اعـالم 
بین الملـل  امـور  و  ارتباطـات  مدیریـت  گـزارش  بـه  کـرد. 
سـتاد  جلسـه  در  نوبانـی  مهـدی  بندرعبـاس،  شـهرداری 
پیشـگیری هماهنگـی و فرماندهـی عملیـات پاسـخ بـه بحران 
اسـتان هرمـزگان کـه بـا حضـور وزیـر نیـرو، معـاون اسـتاندار 
هرمـزگان و جمعـی از مدیـران دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان 
برگـزار شـد، بیان کرد: شـهرداری بندرعباس قبـل از بارندگی، 
چنـد روز گذشـته عملیـات الیروبـی خورها و پاکسـازی کانال 
هـا را در دسـتور کار خود قـرار داد و تمام نیروهای شـهرداری 
در شـهر بندرعبـاس بـه صـورت آمـاده بـاش کامـل در آمدند.

* شـهردار بندرعبـاس افـزود: با توجـه به آبگرفتگی در سـطح 
شـهر، بعضی از خیابان ها نشسـت داشـته و یکسـری خسـارت 

هـای جزیـی بـه شـهر وارد شـده کـه قابـل کنترل بـود و مـی طلبد 
کـه بـرای برطـرف کـردن این مشـکل همـه ی دسـتگاه ها یـاری گر 
مجموعـه شـهرداری باشـند. در حالیکـه شـهردار بندرعبـاس به وزیر 

نیـرو خسـارات را جزیـی اعالم کرده اسـت. 
معاونـت عمـران شـهرداری به گـزارش روزابـط عمومـی آن ضمن بر 
شـمردن مناطـق آسـیب دیده سـطح شـهر بندرعبـاس،  بیـش از ده 
میلیـارد تومـان را خسـارت  فقـط بـه اسـفالت هـا و کانلهای شـهری 
اعـالم کرده اسـت.   معاون عمرانی شـهرداری بندرعباس در خصوص 
فـرو نشسـت های آسـفالت در شـهر بندرعبـاس بر روی شـبکه های 
فاضـالب توضیحاتـی ارائـه کرد.معـاون عمرانی شـهرداری بندرعباس 
گفـت : عمـده نشسـت هایـی که در چنـد روز اخیـر بعـد از بارندگی  
اتفـاق افتـاده بـه واسـطه باالزدگـی فاضـالب و سـریز شـدن دریچـه 

هـای منهـول بوده اسـت .
بـه گزارش مدیریت ارتباطـات و امور بین الملل شـهرداری بندرعباس 
، حسـین بازمانـدگان بـا بیـان مطلب باال اظهـار داشـت: در چند روز 
 اخیـر بعـد از بارندگـی  در برخـی از خیابـان هـا در مسـیر لولـه های 

فاضـالب کـه قباًل حفاری شـده، نشسـت هایی به واسـطه ی باال زدن 
فاضـالب و سـریز شـدن دریچـه ی منهول ها اتفاق افتاده اسـت .

بازمانـدگان گفـت : در محـل اتصـال بلـوار رجایـی به راه آهـن آبهای 
سـطحی وارد مسـیر لولـه ی آب شـد کـه باعث نشسـت زمین شـده 

است. 
وی افـزود : در طالییـه بیـن فاز ۱ و 2 منهول فاضـالب بر اثر بارندگی 
پر شـد و آب در مسـیر حفاری که قباًل توسـط شـرکت آب و فاضالب 

انجام شـده بود باعث نشسـت زمین شـد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه تصریـح کـرد: در حـد فاصـل چهـارراه 
پردیـس تـا میـدان صادقیـه نیز بـه دلیل پر شـدن منهـول فاضالب و 
باالزدگـی آن باعـث نشسـت در طـول مسـیر لوله ی فاضـالب گردید 
.بازمانـدگان بـا اشـاره به سـخنان اخیر معـاون بهره برداری و توسـعه 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کـه گفتـه بـود ایـن نشسـت هـا بـه 
دلیـل ایـن کـه شـهرداری آب هـای سـطحی را بـه شـبکه فاضـالب 
 هدایـت کـرده، اتفـاق افتاده اسـت، گفـت: متاسـفانه این اتفـاق بر اثر 
حفـاری هـای ایجـاد شـده توسـط شـرکت آب و فاضالب و پر شـدن 

منهـول هـا رخ داده اسـت و بالـغ بـر ۱۰ میلیـارد تومـان خسـارت به 
آسـفالت خیابـان ها وارد شـده اسـت .

از  اسـتان   شـهرهای  کـه  داد  نشـان  اخیـر  بارندگـی  حـال  بهـر 
لحـاظ زیرسـاختی بـا مشـکالت عدیـده ای مواجـه اسـت و بارندگـی 
 اخیـر ضعـف هـای متعـدد شـهر بندرعبـاس را نمایـان کـرد و اگـر 
اراده ای بـرای شناسـایی و رفـع آن بـرای مقابله بـا بارندگی بعدی که  
رسـیدن سـامانه اش دیـر نخواهـد پایید، وجـود دارد، بسـم اهلل... »دو 

صـد گفته چو نیـم کردار نیسـت...«
ایـن گفتـه عضو شـورا قابـل تامل اسـت که: اینکه مسـئوالن اسـتانی 
و شـهری مـدام از آمادگـی در مقابلـه بـا بحـران صحبـت  کننـد، اما 
در عمـل چنـدان نمـره قابـل قبولـی را نتـوان بـه آن هـا داد، جـای 
سـوال اسـت. وی بـا اشـاره به تالش بسـیار زیـاد کارکنان شـهرداری 
کـه بـا بضاعـت و ابـزار کم بیشـترین نقـش در کاهش خطرات سـیل 
داشـتند، خاطرنشـان کـرد: زحمـات کارکنـان و کارگران بـه ویژه در 
شـهرداری بندرعبـاس طـی روزهـای بارانـی قابـل تقدیراسـت و باید 
قـدردان آن هـا باشـیم. امـا در بحـث مدیریتـی بازهـم ضعـف هـای 
گذشـته هویـدا شـد و همانطـور کـه پیش بینی می شـد با مشـکالت 

عدیـده ای مواجه شـدیم.
رئیس کمیسـیون خدمات شـهری شـورای شـهر بندرعباس با اشـاره 
بـه اینکـه اگـر مـدت بارندگی و شـدت آن بیشـتر بـود به طـور حتم 
خسـارات جبـران ناپذیـری برجای می مانـد، بیان کـرد: باید در بحث 
زیرسـاخت هـا و شـبکه سـازی یکپارچـه انتقـال آب برهـا بـه دریـا 
در بندرعبـاس فکـر جـدی بـه کار بسـت و چـاره و درمـان دائمـی را 
جایگزیـن اقـدام هـای موقتـی کنیم.این گفته عضو شـورای شـهر در 
حالـی اسـت کـه انتقـاد شـهروندان بـه نحـوه مدیریـت سـیل اخیر با 
ادعاهایـی کـه از برخـی اعضا شـورا برای مقابله با بارانهای سـیل آسـا 
شـده بـود، مطابقـت دارد و تحـرکات بعـد از بارندگـی نیـز نماینگـر 
تکـرار بـازی همیشـگی رفتارهـای پوپولیسـتی آنهـا با افـکار عمومی 
اسـت. شـهروندی نیـز در تمسـخر بـا ایـن نـوع رفتـار برخـی از اعضا 
شـورای شـهر با شـهروندان در شـبکه های اجتماعی چنین واکنشـی 

نشـان داده است
 از ایـن گذشـته بـرای دوهفتـه دیگـر سـامانه ای بـه قـدرت سـامانه 
اخیـر پیـش بینـی کـرده انـد که راهـی هرمـزگان اسـت و گویـا این 
سـامانه ویـژه مناطـق جنوبـی اسـت و تمـام انـرژی زایشـی آن در 
ایـن مناطـق و بخصـوص هرمـزگان تخلیـه خواهـد شـد. یعنـی هنوز 
اسـتاندار از مینـاب و بشـکرد و جاسـک برنگشـته، و اعضـا شـورای 
شـهر بندرعبـاس بـاز بـا کوچه، پـس کوچه های شـهر عکـس مجدد 
یـادگاری نگرفتـه، ایـن سـامانه خـود را به هرمـزگان خواهد رسـاند و 
وزیـر و کیـل هـم کـه مـی گوینـد دلسـوز مردمنـد و به قـول یکی از 
فعالیـن فضـای مجازی اگـر کاری نمی کنند حداقل بعـد از حادثه در 
کنـار مـردم هسـتند و بـا آنهـا در گریـه ها شـان همراهی مـی کنند، 
همـان بهتـر اسـت که بـه مرکـز برنگردند، و دم دسـت باشـند، تا کار 
تکـراری خـود بسـامان برسـانند،چون هنـوز بـه مرکـز نرسـیده، باید 
اسـتاندار را در مناطـق سـیل زده و مصیبـت دیـده، همراهـی کننـد. 
در  کـه  دیـد  و  مانـد  منتظـر  بایـد  داوری  پیـش  ایـن   بـا 
مقابلـه بـا سـامانه پیـش رو، مسـئوالن دولـت انقالبی بـاری دیگر چه 

تدابیـری خواهند اندیشـید.  

بدخلقی یار قدیمی با منازل 
مسکونی بشکرد 

2

2

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید 
کرد؛الزام صنایع برای ایجاد25 درصد 

فضای سبز و درختکاری به عنوان 
تکلیفی قانونی 

4

ادعای آمار فراوان مصرف تریاک 
در بین نمایندگان مجلس!

3

اقساط نهضت ملی مسکن برای 
اقشار پایین و متوسط اعالم شد  

3

ثبت نام مجردهای باالی 23 سال 
در نهضت ملی مسکن از 20 دی  

مسئوالن عکس های یادگاری اب سیل؛ مردم در اندوه از دست دادن 

برندگان وابزندگان چالش 
هشرداری و شورای هشر

م.موسوی
 📝

ــا  ــه خیــر گذشــت، امــا شــهردار و شــورای شــهر ب ــی ب اگرچــه اســتیضاح نوبان
ــت اعضــای شــورا  ــون اکثری ــم اکن ــد وه ــی شــده ان ــات عمیق ــم وارد اختالف ه
ــعی  ــتیضاح س ــه اس ــهردار در جلس ــه ش ــوص ک ــتند، بخص ــهردار هس ــه ش علی
نکــرد دل  اکثریــت آنهــا را کــه چنــد مــاه قبــل انتخابــش کردند،بدســت آورد، 
ــده شــورا، از هنــر دیپلماســی و ســازش برخــودار نیســت و شــاید  گویــی فرمان
ــم  ــال ه ــد اســت. بهرح ــه بعی ــداد ک ــه او ن ــازه ای را ب ــن اج ــت چنی ــم اقلی ه
اکنــون حضــور تندروهــا در شــورا شــرایط را بــه گونــه ای رقــم زده کــه اکثریــت 

شــورا را علیــه شــهردار بســیج کــرده اســت.
ــار  ــار عضــو شــورا در کن ــا چه ــی دانســت ب ــه م از ســویی شــهردار از آنجــا ک
خــود، اســتیضاحش رای نمــی آورد، امــا بجــای دور اندیشــی ماننــد تنــد روهــا 
بــی مهابــا بــه اکثریــت حملــه کــرد و آنهــا را متهــم بــه ســهم خواهــی نمــود، 
تهمتــی کــه پیــش از ایــن از دهــان تندروهــا و بــه گفتــه جــراره رییــس شــورا 

حتــی از ســوی روابــط عمومــی شــهرداری نیــز بــه اکثریــت وارد شــده بــود.  
ــهردار  ــه ش ــت ک ــات اس ــوع انتصاب ــی  ن ــورا یک ــت ش ــای اکثری ــت ه از مخالف
ــگار  ــدارد، ان ــت توجهــی ن ــه اکثری بصــورت قاطــع گفــت انجــام مــی دهــد و ب

ــس!  ــد و ب ــی دان ــت م ــون اقلی خــود را مدی
اکثریــت اگرچــه بــه ایــن حقــوق شــهردار معتــرف هســتند، امــا ایرادشــان ایــن 
ــا ادعــای اســتقالل ورعایــت منافــع شــهرداری، فقــط منافــع  اســت کــه چــرا ب
ــش  ــه بی ــر عضــوی ک ــال: ه ــه اســت. مث ــر گرفت ــات در نظ ــت را در انتصاب اقلی
ــا نطــق هــای تنــد خــود ســجاده آب  ــی گــری کــرد و ب از همــه ادعــای انقالب
کشــید و رفتارهایــش را از نماینــده ای کپــی کــرد کــه گویــی  نیــم نگاهــی بــه 
مجلــس آینــده دارد وبــا شــاخ شــونه زیــاد، علیــه اکثریــت خــط و نشــون کشــید 
ویــا بــا شــانتاژ بــازی بــا ایــن مضمــوم کــه  تــا مــن هســتم شــما »دنــدان طمــع 
رفتــن بــه مجلــس را بکشــید«،آیا از آنجــا کــه ســهمش را از شــهردارگرفته ، آن 
گونــه رفتارکــرد تــا اکثریــت را مقهــور کنــد، یــا بــاز ســودای ســهم جدیــدی از 
شــهردار دارد؟ حــال آنکــه  شــهردار بــی توجــه بــه عاقبــت ایــن نــوع اتهامــات، 
اکثریــت را متهــم بــه ســهم خواهــی کــرد، در حالــی کــه در آن شــرایط الزامــی 
ــه  ــی شــد ک ــاری ادا م ــی بایســت گفت ــار نداشــت و م ــوع گفت ــن ن ــه ادای ای ب
اکثریــت را بــه نفــع خــود جــذب کنــد. از همیــن رو بایــد دیــد اکثریــت شــورا 

چگونــه ایــن اتهامــات  را در ادامــه راه بــا نوبانــی حالجــی خواهــد کــرد.     
ادامه در صفحه 2

مسئوالن عکس های یادگاری اب سیل؛

 مردم در اندوه از دست دادن 
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قبل و بعد از تزریق واکسن 
کرونا چه غذایی بخوریم؟
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جوان

ندای جوان - محمدرضا قنبرپور

موانــع قانونــی واگــذاری امــاک و ســاختمان هــای 
ــش  ــه شــرکت هــای دان ــی ب دســتگاه هــای اجرای
ــر اســاس مصوبــه  بنیــان برطــرف شــده اســت و ب
ــای  ــتگاه ه ــامی دس ــورای اس ــس ش ــد مجل جدی
ــه  ــود ب ــاک خ ــذاری ام ــوص واگ ــی در خص اجرای
ــی نخواهنــد داشــت. ایــن شــرکت هــا منــع قانون

بــه گــزارش نــدای جــوان، علــی فتــی در رابطــه بــا تبییــن 
مشــکالت پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان اظهــار داشــت: 
یکــی از اصلی تریــن مشــکالت مــا در پــارک علــم و 
فنــاوری نداشــتن فضــای کارگاهــی در اســتان اســت مــا 64 
دفتــر کار داریــم کــه ظرفیــت 80 درصــد از آنهــا تکمیــل 
ــا  ــار م ــی در اختی ــای کارگاه ــه فض ــت و چنانچ ــده اس ش

ــم. ــعه دهی ــا را توس ــم کاره ــرد می توانی ــرار بگی ق

ــی در  ــای اجرای ــتگاه ه ــت: دس ــان داش ــه بی وی در ادام
ســطح اســتان امــالک و ســاختمان هایــی در اختیــار دارنــد 
ــرداری  ــره ب ــت به ــود قابلی ــای خ ــه ه ــرای مجموع ــه ب ک
نــدارد امــا ســاختمان هــای فرســوده ای هــم نمــی باشــند 
ــکان  ــرد ام ــا صــورت گی ــی در آن ه ــرات جزئ ــر تعمی و اگ
اســتفاده مجــدد بــرای شــرکت هــا بــرای تاســیس کارگاه و 

ــا دفتــر کار را دارا مــی باشــد. ی
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان تصریــح کــرد: بــا 
ــای  ــرای تاســیس شــرکت ه ــا ب ــش تقاض ــه افزای ــه ب توج
ــاز  ــه اســتان هرمــزگان نی ــان در کشــور، ازجمل ــش بنی دان

ــه توســعه فضــای کارگاهــی احســاس مــی شــود.  ب
ــام  ــات مق ــه منوی ــا توجــه ب ــت: ب ــام مســئول گف ــن مق ای
ــد  ــه فرمودن ــوآوران ک ــا ن ــدار ب ــه در دی ــری ک معظــم رهب
ــراي کشــور  ــام نشــدني ب ــان و تم ــرمایه اي جوش ــم س عل
اســت و تاکیــدی کــه بــر نقــش اقتصــاِد مبتنــي بــر دانــش 

در ارتقــاي هویــت ملــي، قــدرت سیاســي و اســتقالل 
ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــم مســئوالن نی کشــور داشــتند؛ امیدواری
تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری تمــام ظرفیــت هــای خــود 

ــد. ــکار گیرن ــن خواســته ب ــق ای ــرای تحق را ب
علــی فتــی در ادامــه بــا اســتناد بــه مصوبــه جدیــد مجلــس 
شــورای اســالمی گفت:دســتگاه های اجرایــی مجــاز شــدند 
ــتقرار  ــرای اس ــود را ب ــاختمان های خ ــن و س ــالک، زمی ام
واگــذاری  بــدون  دانش بنیــان  مؤسســات  و  شــرکت ها 

مالکیــت واگــذار کننــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در جلســه علنــی مجلــس شــورای 
ــتور  ــان در دس ــد دانش بنی ــش تولی ــرح جه ــالمی، ط اس
ــرح  ــن ط ــاده 6 و ۷ ای ــت و  م ــرار گرف ــدگان ق کار نماین
ــازه  ــی اج ــای اجرای ــتگاه ه ــه دس ــید و ب ــب رس ــه تصوی ب
ــر  ــدون تغیی ــود ب ــای خ ــاختمان ه ــالک و س ــذاری ام واگ

ــت. ــده اس ــت داده ش مالکی

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان:

موانع قانونی واگذاری امالک و ساختمان های دستگاه های اجرایی 
به شرکت های دانش بنیان برطرف شده است

صدور بیش از سه 
هزار سند تک برگی 

در قشم 

صدور بیش از سه هزار 
سند تک برگی در قشم 

ندای جوان - زهرا غفوری

رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک قشــم گفــت: 
ــزار و ۳۲۹  ــه ه ــون س ــال تاکن ــدای امس از ابت
ــه  ــد ک ــادر ش ــم ص ــرگ در قش ــک ب ــند ت س
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۲ درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش افزای
بــه گــزارش نــدای جــوان، محمــد آرامــش افــزود: 
همچنیــن در ایــن مــدت 442 پرونــده اجرایــی در ایــن 
اداره مختومــه شــد کــه در همســنجی بــا ســال گذشــته 

ــد. ــان می ده ــد نش ــد رش ــدود ۳8 درص ح
وی ادامــه داد: 1۹6 پرونــده اجرایــی نیــز در ایــن 
ــدی  ــش 16 درص ــا افزای ــه ب ــد ک ــکیل ش ــازمان تش س

ــود. ــراه ب ــل هم ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
رییــس اداره ثبــت اســناد و امــالک قشــم تصریــح 
ــا  ــی ب ــای بانک ــده و قرارداده ــا 8۳ پرون ــه ب ــرد: مهری ک
41 پرونــده بیشــترین آمــار پرونده هــای اجرایــی افتتــاح 
ــناد  ــه اس ــوط ب ــی مرب ــود و مابق ــامل می ش ــده را ش ش
ــارژ  ــا و ش ــودی، آب به ــدون موج ــای ب ــی، چک ه رهن

ــت. ــاختمان اس س
پرونده هــای  ایجــاد  راســتای  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
اجرایــی 8۹ میلیــارد و ۵۹0 میلیــون ریــال بــرای 
موسســات و نهادهــای دولتــی و بیــش از 12۷ میلیــارد 
ــز از موسســات و شــرکت های  ــال نی ــون ری و 8۵0 میلی

ــد. ــت ش ــی دریاف خصوص
ــه  ــوط ب ــند مرب ــدور 16۷ س ــه ص ــاره ب ــا اش ــش ب آرام
ــاه  ــان آذرم ــا پای ــال ت ــرد: امس ــار ک ــالک دولتی،اظه ام
تعــداد  ۵40 ســند بــه دســتور مقــام قضایــی بازداشــت 

ــع بازداشــت شــده اســت. ــز رف و 4۹1 ســند نی

خدمات رسانی به مردم 
جاسک ادامه دارد

ندای جوان - عبدالمجید مرادی 

ــه  ــداری ب ــی سرپرســت فرمان ــی مهران عل
همــراه بخشــدار بخــش لیــردف، و رئیــس 
ــق  ــتان  از مناط ــی شهرس ــع طبیع اداره مناب
ــد  ــردف بازدی ــش لی ــده بخ ــیب دی آس

ــد. کردن

ــت:  ــی گف ــوان، مهران ــدای ج ــگار ن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــتان و  ــر در شهرس ــای اخی ــی ه ــه بارندگ ــه ب ــا توج ب
ــرق، راه  ــای ب ــاخت ه ــه زیرس ــارات ب ــدن خس وارد ش
وهمچنیــن بخــش کشــاورزی، کمــک رســانی بــه مــردم 

ــه دارد.  ــتاها ادام در روس
ــای  ــوب اعض ــی خ ــا هماهنگ ــرد: ب ــار ک ــی اظه مهران
شهرســتان،  بحــران  مدیریــت  هماهنگــی  شــورای 
خطــرات احتمالــی ســیل در مســیل هــا و روســتا 
ــع و  ــان قط ــتا همچن ــرق ۷ روس ــا ب ــد ام ــرف ش برط
ــرق  ــتان ش ــه کوهس ــتای منطق ــی 22 روس راه ارتباط

ــد. ــی باش ــدود م ــوز مس ــک هن جاس
مهرانــی در پایــان تصریــح کــرد: اکیــپ هــای راهــداری 
و تیــم هــای اداره بــرق، بــه همــراه تمامــی ماشــین آالت 
ــد و  ــور دارن ــده حض ــیب دی ــای آس ــل ه ــود در مح خ
ــه  ــارات وارده ب ــرآورد خس ــانی و ب ــداد رس ــال ام در ح

روســتاها هســتند.

برندگان وابزندگان چالش 
هشرداری و شورای هشر

ادامه از صفحه اول

ــری  ــی گ ــان انقالب ــخ اگرچــه از مدعی ــع بســیار تل ــن وقای ای
مــورد انتظــار بــود، ولــی هــم اکنــون بــه عنــوان یــک واقعیت 
ــه ثبــت رســید و در  ــخ شــهر بندرعبــاس ب ــه در تاری تندروان
ذهــن مــردم آن جــای گرفــت و همــه مــی داننــد کــه ایــن 
چالــش هــا، بــرای شــورا وشــهردار و اداره شــهر غیــر مفیــد 
ــت،  ــرای آن یاف ــوری ب ــی و ف ــکاری منطق ــد راه اســت و بای
چــون شــهرداری جــزء امــوال عمومــی اســت و نبایــد ســرمایه 
گــذار از آن فــراری باشــد و مصوبــات عــام المنفعــه بایــد بــه 
موقــع بــه تصویــب برســد و جریــان کارهــا ســرعت بیشــتری 
بگیــرد.  از ســویی بازتــاب سیاســی ایــن اتفــاق عمیــق تــر از 
آن اســت کــه بــا رفتــار پوپولیســتی و گفتــن: »عطــای همــه 
کمیســیون هــا را بــه لقایــش بخشــیده و ترجیــح مــی دهــم 
بــا وجــود تهدیدهــا بــرای تحریــم از القــاب دو روزه دنیــا در 

شــورا نباشــم.« بــه فراموشــی ســپرده شــود. 
یــا شــهروندان را بــه عتــاب و عــذاب امنیتــی هــا وقضــا تهدید 
کــرد، ایــن گفتــه هــا همــه اگرچــه ثبــت تاریــخ خواهــد شــد. 

ولــی همــه رفتارپوپولیســتی بی پشــتوانه اســت.
ــت  در  ــای اقلی ــار ه ــن رفت ــام ای ــم تم ــی ه ــر سیاس از نظ
ــورا را  ــت ش ــه لیس ــی ک ــرات نمایندگان ــاب تفک ــورا، بازت ش
ارایــه دادنــد، ارزیابــی مــی شــود. آن زمــان کــه  مســجد بــه 
مســجد لیســت  حمایــت کننــدگان خــود را بردنــد و معرفــی 

ــد.  ــا شــهرداری را بدســت گیرن ــد ت کردن
محافــل سیاســی نیزمعتقدنــد کــه برنــده ایــن ماجــرا آشــوری 
ــورای  ــته ش ــوری درادوار گذش ــان آش ــون مخالف ــت، چ اس
شــهررا  بــر آمــده از دخالــت وی در شــورا مــی دانســتند، در 
نتیجــه او را بــه عنــوان عامــل اصلــی مشــکالت شــهرداری و 
شــورا بــه مــردم معرفــی وبــا رفتــار و گفتارهــای پوپولیســتی 

خــود ایــن انــگاره را بــه افــکار عمومــی  القــا مــی کردنــد .
امــا آشــوری بــرای راســتی آزمایــی ادعــای  آنها، در ایــن دوره 
ــداد و از هیچکــس  ــه ن ــات شــورا هیــچ لیســتی را ارای انتخاب
ــه  ــد ک ــی دانن ــه م ــر هم ــروز دیگ ــرد و ام ــت نک ــز حمای نی
هیــچ بخشــی از دعواهــای شــهردار و شــورا متوجــه او نیســت 
ــف آشــوری در  ــان مخال ــه مدعی ــی دهــد ک ــن نشــان م و ای
ــت  ــرای ذهنی ــده ب ــن ش ــش تعیی ــه از پی ــک برنام ــت ی قام
ــی  ــب م ــا تخری ــه ج ــی، آشــوری را هم ــکار عموم ســازی اف
ــه   ــر چ ــد، اگ ــه کنن ــهرداری را قبض ــود ، ش ــا خ ــد ت کردن
ــه  ــا آن چ ــد، ام ــت بگیرن ــهرداری را بدس ــدند ش ــق ش موف
تــا کنــون در شــهرداری اتفــاق افتــاده بــا رفتــار و تجربیــات 
ــود  ــد ب ــادر نخواهن ــری، ق ــی گ ــان انقالب ــه مدعی آماتورگون
کالن شــهری ماننــد بندرعبــاس را بــا هزارتــوی مســایلی کــه 

ــد.  ــت نماین دارد،مدیری
از ســویی ایــن مجموعــه بــا وجــود تندروهــا و خیــال پــردازی 
هــا ی  آنهــا و توجــه بــه منافــع فــردی، همــواره شــهرداری و 
شــورا  را بــا بحــران و مشــکل فزاینــده مواجــه خواهنــد نمــود  
ــن  ــس ای ــه هــای شــورا هــم از پ ــا تجرب ــا و ب و ســابقه داره

تنــدروی مدعیــان انقالبــی گــری بــر نخواهنــد آمــد.
 همانطــور کــه در اولیــن روزهــا ی شــورا بجــای برنامــه ریزی 
ــر و کارآمــد، تندروهــا عنــان شــورا  و انتخــاب نیروهــای موث
را بدســت گرفتنــد و بــه بهانــه نطــق هــای انقالبــی در ایــن 
ســو شــروع بــه اتهــام زنــی کردنــد و بــرای شــورا و شــهرداری 
ــه از دود  ــود زیرکان ــو خ ــد و از آن س ــاد کردن ــکل ایج مش
ــه  ــای تحــت امرشــان را ب ــات ، نیروه ــوه اتهام ــده از انب برآم
ــد کــه  ــا درپســت هــای حساســی بگذارن ــی ت شــهردار معرف
درمقطــع حســاس رو در روی اکثریــت بایســتند و ایســتادند 
ــا دو دوره تجربــه شــورا  کــه صــدای رییــس شــورای شــهر ب
داری را هــم در آوردنــد و حتــی خواســتار پیگیــری  قضایــی 
ــزگان  ــر ســپهر سیاســی هرم ــات ب ــن اتفاق شــدند.  همــه ای
ــکل  ــه ش ــا ب ــه مطمئن ــت ک ــد گذاش ــگرفی خواهن ــر ش تاثی
شــهر  سیاســی  عرصــه  در  شــورا  وبازنــدگان  برنــدگان 
ــد  ــی توان ــه م ــت  ک ــد یاف ــروز خواهن ــور و ب ــاس ظه بندرعب
آینــده سیاســی هرمــزگان را تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد و 

ــا از آن گذشــت .ُ ــی اعتن ــد ب نبای

بدخلقی یار قدیمی با منازل مسکونی بشکرد 
ندای جوان - زینب نورالدینی

آنچــه مشــاهده مــی کنیــد وضعیــت منــازل 
مســکونی برخــی روســتاهای شهرســتان 
بشــکرد پــس از بارندگــی چهــار روزه اســت.
ــتای  ــهروندان روس ــالی از ش ــهای ارس )عکس

ــت( ــر و پارمون ــش گاف ــواالن بخ گردی
ابراهیــم فردوســی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار نــدای 
ــی  ــدت 4 روز بارندگ ــه م ــت: ب ــار داش ــوان  اظه ج
ــب  ــن تخری ــا ضم ــیل آس ــاران س ــن ب ــتیم و ای داش
جــاده و زیرســاختهای روســتا خســارات ســنگینی را 
ــردم وارد ســاخته  ــه منازل،کشــاورزی  و احشــام م ب

هــای  راه  ارتبــاط  قطعــی  موجــب  و  اســت 
ــت . ــته اس ــتایی گش روس

ــوار 44(  ــر )خان ــا 16۳نف ــواالن  ب ــتای گردی روس
در 68 کیلومتــری مرکــز شهرســتان بشــکرد 

ــت.  ــده اس ــع ش واق
ایــن روســتا، همــان روســتای درد آشــنائی اســت 
کــه مــرداد مــاه امســال فــوت ســه زن جــوان  از 

ایــن روســتا بخاطــر ســیل خبرســاز شــد.
ــا  ــان ب ــکرد زندگیش ــردم بش ــت، م ــی اس گفتن
ــاران عجیــن شــده اســت و بارانهــای تابســتانی  ب
ــاط  ــایر نق ــز آن باس ــه تمای ــتان وج ــن شهرس ای

ــت. ــتان اس اس

ندای جوان – گروه خبر

پزشـکی  دانشـگاه علوم  سـخنگوی 
توجـه  بـا  قطعـا  گفـت:  هرمـزگان 
اُمیکـرون  بـاالی  سـرایت   بـه 
هفتـه،  ایـن  در  مـی  رود   انتظـار 
 بیـن ۷۰ تـا ۸۰ درصـد تسـت هـای 
پـی سـی آر، اُمیکـرون مثبت باشـد 
و قطعـا در طـی هفتـه بعـد شـاهد 
جایگزینـی امیکـرون بـه جـای دلتا 

بود. خواهیـم 
بـه گـزارش نـدای جـوان، دکتـر فاطمـه 
در  کرونـا  آمـاری  مقایسـه  در  نوروزیـان 
دو هفتـه ای کـه گذشـت، افـزود: درهفته 
درصـدی   12 کاهـش  شـاهد  گذشـته 
بـه  غربالگـری  و  تسـت  مـوارد  شـاخص 
همچنیـن  بودیـم  ماقبـل  هفتـه  نسـبت 
مـوارد شناسـایی مثبـت هـم 1۳ درصـد 
کاهـش داشـت و مـوارد بسـتری با تسـت 
کاهـش  درصـد  آر ۳۵  پـی سـی  مثبـت 

اسـت. داشـته 
وی اضافـه کـرد: درهفتـه ای که گذشـت 
یـک مـورد فـوت ثبـت شـد کـه سـابقه 

کـه  در صورتـی   نداشـت،  واکسیناسـیون 
هفتـه ماقبـل هیـچ مـورد فوتـی بدلیـل 

نداشـتیم. کرونـا 
شـاخص  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نوروزیـان 
هـا در هفتـه ای کـه گذشـت خـوب بـود، 
اظهـار کرد: امـا شـاهد افزایش شناسـایی 
مـوارد مثبـت در شهرسـتانهای بندرلنگه، 
کیـش،  جاسـک،  بشـاگرد،  پارسـیان، 

بودیـم. بندرعبـاس  و  مینـاب 
و  سـیریک  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ابوموسـی مـوارد مثبـت ثابـت بـود و بقیه 
شهرسـتان ها هم موارد کاهشـی داشـتند، 
عنـوان کـرد: در مـورد امیکـرون، شـاهد 
افزایـش روز بـه روز موارد مثبـت امیکرون 
هسـتیم، بـا توجـه بـه اینکـه تمام مـوارد 
مثبـت pcr بیماران مشـکوک در خصوص 
امیکـرون هـم چـک می شـود در بررسـی 
انجـام شـده در  هفتـه گذشـته 4۵ درصد 
از پـی سـی آر مثبـت هـای مـا امیکـرون 
بـود.  سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
هرمـزگان بیـان کـرد: قطعـا بـا توجـه بـه 
سـرایت بـاالی امیکرون انتظـار می رود در 
ایـن هفتـه، بیـن ۷0 تـا 80 درصد تسـت 

هـای پی سـی آر، امیکرون مثبت باشـد و 
قطعـا در طـی هفته بعد شـاهد جایگزینی 

امیکـرون بـه جـای دلتـا خواهبـم بود.
وی بـا بیـان اینکـه متاسـفانه ایـن پیـش 
بینـی خوبـی نیسـت و نتیجه عـدم رعایت 
پروتـکل هـای بهداشـتی در جامعه اسـت، 
تصریـح کرد: یکی از مهمتریـن دالیل این 
مسـئله سـاده انگاری عمومی اسـت، افراد 
بـه دلیل اینکه واکسیناسـیون انجـام داده 
اند با سـاده انـگاری و عـدم رعایت اصولی 
پروتـکل هـای بهداشـتی باعث شـیوع این 

بیمـاری در جامعـه می شـوند.
نوروزیـان اظهار کرد: چه بسـا کشـورهایی 
کـه پیـش از مـا واکسیناسـیون را کامـل 
رعایـت  شـدن  کـم  از  بعـد  امـا  کردنـد 
پروتـکل هـای بهداشـتی  در کشورشـان 
بیشـتری  مثبـت  عالئـم  بـروز  شـاهد 
هسـتند و علـی رغـم اینکـه تصور میشـد 
امیکـرون مـوارد بسـتری و فـوت کمتـری 
داشـته باشـد موارد بسـتری و مـوارد فوت 
در آن کشـورها رو بـه افزایـش اسـت کـه 
سـبب ایجـاد نگرانـی در تمامـی کشـورها 

شـده اسـت.

نوروزیـان در پایـان گفـت: از هرمزگانی ها 
انجـام  علیرغـم  شـود  مـی  درخواسـت 
سـوش  دلیـل  بـه  کامـل  واکسیناسـیون 
صـورت  بـه  هنـوز  کـه  امیکـرون  جدیـد 
ممکـن  و  نیسـت  شـده  شـناخته  کامـل 
اسـت دوبـاره مـا را درگیـر پیـک جدیـد 
بیمـاری نماید دسـتورالعملهای بهداشـتی 
رعایـت  جدیـت  بـا  گذشـته  هماننـد  را 
حـال  در  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  و  کننـد 
افزایـش  حـال  در  نیـز  آنفلوآنـزا  حاضـر 

اسـت و رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی 
خصوصـا بهداشـت دسـت و زدن ماسـک 
کـه متاسـفانه این روزها بهداشـت دسـت 
حتـی کمتـر از اسـتفاده از ماسـک رعایت 
مـی شـود،  در کنترل و مهـار آنفلوآنزا نیز 
تاثیـر بسـزایی دارد رعایـت پروتـکل های 
بهداشـتی بـه صورت جـدی مد نظـر قرار 
دهنـد و امید اسـت با همـکاری و همدلی 
عمومـی از ایـن بحـران بـه سـالمت گـذر 

. کنیم

کاهش موارد مثبت دلتا و افزایش موارد مثبت ُامیکرون در هرمزگان

ندای جوان - گروه اجتماعی

رئیــس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان 
ــای  ــد فض ــاد ۲۵ درص ــرد: ایج ــد ک تأکی
ــی  ــط صنایع،تکلیف ــکاری توس ــبز و درخت س
قانونــی و از مصادیــق حقــوق عامــه اســت.
ــوی  ــور موس ــید محمدن ــوان، س ــدای ج ــزارش ن ــه گ ب
بــا  مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
مجتبــی قهرمانــی رئیــس کل دادگســتری اســتان 

ــرد.  ــو ک ــدار و گفتگ دی
ــان  ــزگان در جری ــتان هرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــی  ــای طبیع ــه ه ــه عرص ــان اینک ــا بی ــدار ب ــن دی ای
ــه  ــرد: هم ــح ک ــت تصری ــردم اس ــوم م ــه عم ــق ب متعل
مــا وظیفــه داریــم نســبت بــه حفــظ و نگهــداری ایــن 
ــای  ــرای نســل ه ــی ب ــوان امانت ــه عن ــی ب ــت اله موهب
ــدود  ــیم و در ح ــته باش ــف داش ــی مضاع ــده تالش آین
ــای  ــروت ه ــال و ث ــم انف ــازه ندهی ــی اج ــف قانون وظای

ــد. ــاراج برون ــه ت ــودجویان ب ــط س ــی توس عموم
ــزود: ایجــاد 2۵ درصــد  ــه اف ــی در ادام ــی قهرمان مجتب
ــی  ــع، تکلیف ــط صنای ــکاری توس ــبز و درخت ــای س فض

ــن  ــر ای ــت و ب ــه اس ــوق عام ــق حق ــی و از مصادی قانون
اســاس، ادارات کل منابــع طبیعــی و محیــط زیســت بــه 
همــراه دادســتانی موظــف هســتند کــه نظــارت نماینــد 
ــن  ــه ای ــع و شــرکت هــای فعــال در اســتان ب ــا صنای ت
تکلیــف قانونــی خــود بــه صــورت کامــل عمــل نماینــد.

ــزوم حفاظــت از جنــگل  ــه ل ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
دســت کاشــت واقــع در شــمال پاالیشــگاه بندرعبــاس 
تصریــح کــرد: اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری مکلف 
ــق  ــری از طری ــن پیگی ــه ضم ــک هفت ــرف ی ــت ظ اس
دســتگاه هــای متولــی بــرای آبیــاری درختــان موجــود 

ــد. ــدام نمای در ایــن منطقــه اق

رئیــس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود بــا تأکید بــر اینکــه در مقابله 
ــان  ــم، خاطرنش ــاتی نداری ــچ مماش ــان هی ــا متخلف ب
کــرد: دســت درازی بــه بیــت المــال و حقــوق مــردم 
بــه هیــچ عنــوان قابــل گذشــت نیســت و دادگســتری 
هرمــزگان در راســتای عمــل بــه تکالیــف قانونــی، بــه 
صــورت قاطــع بــا هرگونــه تعــدی بــه منابــع طبیعــی 
ــده  ــاع ش ــای ارج ــرد و پرونده ه ــد ک ــورد خواه برخ
در ایــن خصــوص بــه صــورت ویــژه مــورد رســیدگی 

ــد. ــرار می گیرن ق
ــی  ــع طبیع ــرکل مناب ــوی مدی ــور موس ــید محمدن س
ــدار  ــن دی ــز در ای ــزگان نی ــتان هرم ــزداری اس و آبخی
ضمــن ارائــه گزارشــی از عملکــرد ایــن اداره کل، 
از اقدامــات اثربخــش و مواضــع قاطــع رئیــس کل 
ــی  ــت از اراض ــزگان در صیان ــتان هرم ــتری اس دادگس

ــرد. ــی ک ــی قدردان ــع طبیع ــی و مناب مل
وی در ادامــه اظهارداشــت: خوشــبختانه بــا نــگاه ویــژه 
دســتگاه قضایــی اســتان هرمــزگان، رونــد رســیدگی بــه 
پرونــده هــای ایــن حــوزه بــه صــورت قابــل توجــه ای 

تســریع شــده اســت.

رئیس کل دادگسرتی هرمزگان اتکید کرد؛

الزام صنایع برای ایجاد ۲۵ درصد فضای سزب و درختکاری به عنوان تکلییف قانوین

ندای جوان -  گروه هنری

مدیــر بنــدرگاه چنــد منظــوره 
ــگاه  ــایش نمایش ــز از گش هرم
عکــس پرتــره اهــل هرمــز 
بــا موضــوع معرفــی آداب و 
ــان  ــن مردم ــای که ــنت ه س
ــگران  ــه گردش ــره ب ــن جزی ای
ــع  ــوالک واق ــری پ ــه ج در خان
خبــر هرمــز  بنــدرگاه   در 

داد .

بــه گــزارش نــدای جــوان، علــی ادیمــی 

اظهــار داشــت: نمایشــگاه عکــس پرتــره 
ــی و  ــای فرهنگ ــی غن ــدف معرف ــا ه ب
ــره رنگیــن  ــت اصیــل مردمــان جزی هوی
کمانــی خلیــج فــارس از روز گذشــته در 
ــر  ــوالک دای ــه جــری پ ــه موســوم ب خان
ــگران  ــتقبال گردش ــت. وی اس ــده اس ش
ای  دوره  هــای  نمایشــگاه  برپایــی  از 
ــز  ــدرگاه هرم ــری در بن ــی و هن فرهنگ
را بــرای خالقیــن آثــار و هنرمنــدان 
ــی  ــده ارزیاب ــرم کنن ــیار دلگ ــتان بس اس
کــرد و گفــت: زیــر ســاخت هــای ایجــاد 
شــده در ایــن بنــدر بعنــوان تنهــا مبــدا 
ــازمان  ــط س ــه توس ــره ک ــه جزی  ورود ب

بنــادر و دریانــوردی ایجــاد شــده، امــروز 
ــت  ــم جه ــی مه ــه و ویترین ــه نگارخان ب
ارائــه آثــار هنرمنــدان مبــرز اســتان 
تبدیــل شــده تــا گردشــگران عــالوه 
ــردن از جاذبه هــای طبیعــی  ــذت ب ــر ل ب
ــار هنرمنــدان خــالق ایــن  ــره، از آث جزی
ــند. ــته باش ــدی داش ــز بازدی ــتان نی اس

ــرد:  ــان ک ــر نش ــه خاط ــی در ادام ادیم
نمایشــگاه عکــس بــا عنــوان "اهــل 
کمانــی  رنگیــن  جزیــره  در  هرمــز" 
خلیــج  فــارس بیانگــر آداب و رســوم 
اهالــی شــریف هرمــز اســت کــه از  قــاب 
دوربیــن هنرمنــد عــکاس حســن بــردال 

ــت. ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ب
بــه گفتــه مدیــر بنــدر هرمــز از ابتــدای 
بــا  نمایشــگاه   ۳ کنــون  تــا  ســال 
ــز  ــدرگاه هرم ــف در بن ــات مختل موضوع
دایــر شــده کــه بــر اســاس تقویــم 
ــز  ــر نی ــگاه دیگ ــدی دو نمایش ــان بن زم
ــزار  ــکان برگ ــن م ــان ســال در ای ــا پای ت

ــد. ــد ش خواه
ــل  ــگاه "اه ــت؛ نمایش ــر اس ــایان ذک ش
ــاه در  ــا 24 دی م ــه روزه ت ــز" هم هرم
ــع در  ــوالک واق ــه تاریخــی جــری پ خان
بنــدرگاه جزیــره هرمــز پذیــرای بازدیــد 

ــت . ــدگان اس کنن

استقبال گردشگران از آاثر هرنمندان هرمزگاین درجزیره رنگین کماین خلیج فارس
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هفته انهم سیاسی ،اجتماعی،رفهنگی،ورزشی اقتصادی جوان

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

ثبت فاکتورهای تجاری در 
سامانه جامع تجارت شرط 

پرداخت های بانکی
 

 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در خصــوص 
 )scf( مزایــای تامیــن مالــی زنجیــره ای
گفــت: رصــد ایــن فعالیــت بــه صــورت ثبــت 
فاکتورهــای خرید و فــروش در ســامانه جامع 
ــای  ــود و پرداخته ــی ش ــام م ــارت انج تج
ــرای  ــادره ب ــای ص ــه ازای فاکتوره ــی ب بانک

ــرد.  ــورت می گی ــدی ص ــه بع حلق

»ســیدرضا فاطمــی امیــن« در نشســت هم اندیشــی 
ــاک،  ــاجی، پوش ــوزه نس ــادی ح ــاالن اقتص ــا فع ب
کفــش و چــرم بــا بیــان ایــن مطلــب، افــزود: 
ــیار  ــای بس ــاک ظرفیت ه ــاجی و پوش ــت نس صنع
ــادرات  ــتغال و ص ــداف اش ــق اه ــرای تحق ــی ب باالی

دارد.
ــد  ــاختار جدی ــای س ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــد،  ــه تولی ــه عرص ــک ب ــرای کم ــت ب وزارت صم
ــت،  ــد وزارت صم ــاختار جدی ــرد: در س ــح ک تصری
همــه کســب و کارهــای درون یــک رشــته فعالیــت، 
اعــم از صنــف و صنعــت تحــت یــک دفتــر مدیریــت 

می شــوند.
اشــاره  بــا  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
این کــه در ســاختار جدیــد وزارت صمــت  بــه 
ــرد:  ــه ک ــده اســت، اضاف ــه وجــود آم یکپارچگــی ب
ــم از  ــت اع ــته فعالی ــک رش ــات ی ــی موضوع تمام
ــاق و  ــه، قاچ ــواد اولی ــی، م ــارت خارج ــد، تج تولی
...درون دفتــر آن رشــته فعالیــت پیگیــری می شــود.

فاطمــی امیــن در خصــوص مدیــران ایــن ســاختار 
نیــز گفــت: مدیــران وزارتخانــه در ســاختار جدیــد، 
خــود موضوعــات مرتبــط بــا کســب و کارهــا 
را لمــس کــرده انــد و در ایــن حــوزه فعالیــت 

داشــته اند.
افزایش حداقل ۳۰ درصدی تامین مالی با 

روش زنجیره ای
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه موضــوع 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــره ای اش ــی زنجی ــن مال تامی
ــک  ــت بان ــا هف ــره ای)scf( را ب ــی زنجی ــن مال تامی
ــه  ــال ب ــان س ــا پای ــم و ت ــرده ای ــروع ک ــل ش عام
ســرعت توســعه خواهیــم داد، بــا ایــن روش حداقــل 
ــن  ــتفاده از همی ــا اس ــی ب ــن مال ــد تامی ۳0 درص

ــد شــد. ــع موجــود بیشــتر خواه مناب
تزریق درست نقدینگی و پایین آوردن 

هزینه ها در طول زنجیره
وزیــر صمــت همچنیــن شــفافیت، عــدم انحــراف از 
ــن آوردن  ــی و پایی ــت نقدینگ ــق درس ــع، تزری مناب
ــن  ــای تامی ــره را از مزای ــول زنجی ــا در ط هزینه ه

ــره ای دانســت. ــی زنجی مال
ــن  ــای ای ــر مزای ــوص دیگ ــن در خص ــی امی فاطم
ــن  ــد ای ــت: رص ــی، گف ــن مال ــد از تامی ــوع جدی ن
ــد و  ــای خری ــت فاکتوره ــورت ثب ــه ص ــت ب فعالی
فــروش در ســامانه جامــع تجــارت انجــام مــی 
ــای  ــه ازای فاکتوره ــای بانکــی ب شــود و پرداخت ه
ــرد. ــورت می گی ــدی ص ــه بع ــرای حلق ــادره ب ص

وی ادامــه داد: ثبــت قیمــت تولیدکننــده را در 
زنجیــره پوشــاک، کفــش و چــرم در ســامانه جامــع 
ــه  ــی ک ــم. در کاالهای ــی کنی ــی م ــارت عملیات تج
ایــن رونــد عملیاتــی شــد قیمت هــا کاهشــی بــوده 

اســت.
مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی کاال و 

مداخله حداقلی در قیمت گذاری
ــت  ــای وزارت صم ــر اولویته ــه دیگ ــت ب ــر صم وزی
در دوره جدیــد اشــاره داشــت و ادامــه داد: جریــان 
ــا قاچــاق  شــفاف کاال را بــرای مبــارزه حداکثــری ب
ورودی و مداخلــه حداقلــی در قیمــت گــذاری و 

ــم. ــتور کار داری ــازار در دس ــت ب مدیری
فاطمــی امیــن تصریــح کــرد: بــه دنبــال ایــن 
ــد  ــردن کاال فراین ــه دار ک ــا شناس ــه ب ــتیم ک هس
گــردش کاال در طــول زنجیــره را رصــد کنیــم و در 
ــیم. ــته باش ــی داش ــه حداقل ــازار مداخل ــت ب مدیری
وی در پایــان بــا تاکیــد بــر ضــرورت هــم اندیشــی 
بــا فعــاالن بخــش خصوصــی و کســب نظــرات آنهــا، 
گفــت: نشســت های هــم اندیشــی بــا فعــاالن 
ــداوم  ــل ت ــر فص ــم ه ــورت منظ ــه ص ــادی ب اقتص

ــت. ــد یاف خواه
ــر  ــی وزی ــم اندیش ــت ه ــه نشس ــت ک ــی اس گفتن
صمــت بــا فعــاالن اقتصــادی حــوزه نســاجی، 
وزارت  میزبانــی  بــه  چــرم  و  کفــش  پوشــاک، 

صنعــت، معــدن و تجــارت برگــزار شــد.
ــه  ــه توج ــوزه پیشــنهاداتی از جمل ــن ح ــاالن ای فع
بــه توســعه برندینــگ، مبــارزه حداکثــری بــا قاچــاق 
کاال، تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیدی، 
بــرای حضــور در  ارایــه مشــوق های صادراتــی 
ــادرات  ــاماندهی واردات و ص ــی، س ــای جهان بازاره
ــر  ــعه زی ــت و توس ــل صنع ــل دادن عوام ــا دخی ب

ــد. ــرح کردن ــی را مط ــاخت های فعالیت س
نــگاه و توجــه ویــژه بــه بخــش خصوصــی در 
جلســات  برگــزاری  شــده،  اتخــاذ  تصمیمــات 
تخصصــی بــرای حــوزه چــرم، ایجــاد پنجــره واحــد 
ــه  ــط از جمل ــا دســتگاه هــای مرتب ــل ب ــرای تعام ب
ــر اداری  محیــط زیســت، بروکراســی هــای زمــان ب
و مدیریــت و بازبینــی تعرفــه هــای ورودی از دیگــر 

ــت. ــوده اس ــده ب ــرح ش ــنهادات مط پیش

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کرد: 

۱۰۰ درصد یارانه  تامین 
نهاده ها و عوامل تولید 

کشاورزی توسط 
دولت تخصیص یافت

 
مدیــرکل دفتــر برنامــه و بودجــه وزارت 
ــت ۱۰۰  ــت: دول ــاورزی گف ــاد کش جه
ــا  ــن نهاده ه ــای تامی ــد یارانه ه درص
و عوامــل تولیــد محصــوالت کشــاورزی 

ــص داد.  ــال را تخصی ــه امس در ۹ ماه

ــد  ــه موجــب بن ــزود: ب ــن قاســمی« اف »حس
ــا موضــوع  ــدی یارانه ه )24( مصــارف هدفمن
ــال 1400،  ــه س ــون بودج ــره )14( قان تبص
ــا  ــان ب ــارد توم ــه هزار و 4۵0 میلی ــغ س مبل
ــای  ــت ه ــرای فعالی ــه ب ــن یاران ــدف تامی ه
ــاص  ــال  اختص ــه امس ــاورزی در ۹ ماه کش

ــت. یاف
مدیــرکل دفتــر برنامــه و بودجــه وزارت جهاد 
کشــاورزی اظهــار داشــت: ایــن میــزان اعتبــار 
ــص  ــار تخصی ــر کل اعتب ــج براب ــش از پن بی

یافتــه ایــن ردیــف در ســال 1۳۹۹ اســت.
قاســمی، اعتبــار تخصیــص یافتــه از ایــن 
ردیــف در ســال گذشــته را ۶۵0 میلیــارد 

ــرد. ــوان ک ــان عن توم
 4۵0 و  ســه هزار  مبلــغ  تخصیــص  وی، 
میلیــارد تومــان یارانــه تامیــن نهاده هــا و 
عوامــل تولیــد محصــوالت کشــاورزی در 
ــت  ــزم دول ــر ع ــده را بیان گ ــاد ش ــدت ی م
ســیزدهم در حمایــت از تولیــدات بخــش 

کشــاورزی دانســت.
وزارت  بودجــه  و  برنامــه  دفتــر  مدیــرکل 
ــغ  ــن مبل ــرد: ای ــاورزی تصریح ک ــاد کش جه
بــرای تامیــن، تــدارک، توزیــع و فــروش انــواع 
ــتی،  ــی و زیس ــای آل ــیمیایی، کوده ــود ش ک
و  تامیــن  بــذر،  انــواع  تــدارک  و  تامیــن 
تــدارک تخــم نوغــان، بهینه ســازی مصــرف و 
کنتــرل کیفــی انــواع ســم و کــود شــیمیایی، 
ــژاد  ــال، اصــاح ن ــواع نه ــدارک ان ــن و ت تامی
دام روســتایی، اســتفاده بهینــه از بقایــای 
محصــوالت کشــاورزی و صنایــع غذایــی 
ــورای  ــات ش ــرای مصوب ــه دام و اج در تغذی
سیاســت های  اتخــاذ  و  گــذاری  قیمــت 
حمایتــی بخــش کشــاورزی تخصیــص یافتــه 

ــت. اس
ــه  ــه الیحــه بودج ــا ارائ ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرای ســال 1401، حــذف  دولــت ســیزدهم ب
ــی  ــای اساس ــرای کااله ــی ب ارز 4200 تومان
ــه  ــه البت ــدم و دارو مطــرح شــد ک به جــز گن

ــن مهــم هنــوز محقــق نشــده اســت. ای

ثبت نام مجردهای باالی ۲۳ سال در نهضت ملی مسکن از ۲۰ دی
ــت  ــب مهل ــاعت ۱۲ امش ــه س ــرایطی ک در ش
ثبــت نــام متقاضیــان مرحلــه اول طــرح نهضــت 
ــالم  ــر اع ــد، بناب ــان می رس ــه پای ــکن ب ــی مس مل
معــاون وزیــر راه و شهرســازی ثبــت نــام از 
افــراد مجــرد بــاالی ۲۳ ســال از روز ۲۰ دی مــاه 

آغــاز می شــود. 
ــی  ــت مل ــرح نهض ــام ط ــت ن ــت ثب ــنا، مهل ــزارش ایس ــه گ ب
ــده  ــایی ش ــاه بازگش ــه از 28 مهرم ــهرهایی ک ــکن در ش مس
ــا  ــد ام ــان می رس ــه پای ــاه ب ــروز 1۵ دی م ــاعت 24 ام ــود س ب
ــه شــدند از زمــان آغــاز  ــه مــرور اضاف در ســایر شــهرها کــه ب

نام نویســی دو مــاه فرصــت وجــود دارد.
ــاون  ــودزاده، مع ــود محم ــه محم ــور ک ــر، آن ط ــوی دیگ از س
ــام مــردان مجــرد  وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرده ثبــت ن
بــاالی 2۳ ســال از روز دوشــنبه 20 دی مــاه آغــاز مــی شــود. 
ــال  ــا 2۵ س ــرای مجرده ــل ســن مجــاز ب ــن حداق ــش از ای پی

ــه 2۳ ســال کاهــش یافتــه اســت. ــود کــه ب اعــام شــده ب
ــرح  ــن ط ــه در ای ــرد ک ــراد مج ــود زاده، اف ــه محم ــه گفت ب

ثبت نــام می کننــد بایــد در زمــان تحویــل واحــد متاهــل 
ــق  ــد طب ــت واح ــورت قیم ــن ص ــر ای ــند، در غی ــده باش ش

متقاضیــان محاســبه می شــود. بــرای  روز  کارشناســی 
بنابــر ایــن گــزارش، از 28 مهرمــاه تــا 14 دی مــاه در مرحلــه 
ــام طــرح نهضــت ملــی مســکن 2 میلیــون و 421  اول ثبــت ن
saman.  هــزار و 1۷1 نفــر در ســامانه ایــن طــرح بــه نشــانی

mrud.ir ثبــت نــام کردنــد. فرصــت ثبــت نــام بــرای آن گــروه 
ــاز  ــت نامشــان آغ ــاه 1400 ثب ــه از 28 مهرم ــی ک از متقاضیان
شــد و در محــدوده ۵20 شــهر مرحلــه اول قــرار داشــتند 
ــد.  ــان می رس ــه پای ــاه 1400 ب ــروز 1۵ دی م ــاعت 24 ام س
ایــن خبــر را پروانــه اصانــی ـ مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن 
وزارت راه و شهرســازی ـ بــه ایســنا اعــام کــرد و گفــت: 
متقاضیــان ســایر شــهرها کــه بــه مــرور اضافــه شــدند از بــازه 

ــد. ــه مــدت دو مــاه فرصــت دارن ــام ب زمانــی شــروع ثبــت ن
بــه طــور مثــال ممکــن اســت متقاضیــان برخــی از شــهرها 40 
ــرای  ــن اســت ب ــند و ممک ــته باش ــام داش ــت ن روز فرصــت ثب
برخــی شــهرها 20 روز باشــد کــه ایــن زمــان بــرای هــر شــهر 

متفــاوت خواهــد بــود و در ســامانه اعــام شــده اســت.
در ۶۷4 شــهر هنــوز ثبت نــام طــرح نهضــت ملــی مســکن آغــاز 
ــام وزارت راه و شهرســازی، بازگشــایی  ــر اع ــا ب ــا بن نشــده ام
دیگــر شــهرها در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه طــی دو مکاتبــه 
ــز و  ــه تجهی ــوط ب ــان و 2۷ آذر امســال نیازهــای مرب در 2۹ آب
ــن  ــن ای ــه محــض تأمی ــام شــده اســت. ب توســعه ســامانه اع

ــام در تمــام شــهرها وجــود دارد. ــوارد آمادگــی ثبت¬ ن م

مدارک گم شده تان را جست وجو کنید
ــد کارت  ــی مانن ــدارک هویت ــردن م ــم ک گ
بــزرگ  مشــکالت  از  گواهینامــه  و  ملــی 
اســت و دریافــت دوبــاره ایــن مــدارک هــم 
دردســرهای خــود را دارد، امــا اگــر مــدارک 
گم شــده بــه پســت تحویــل داده شــود، 
پســت یافته  ســامانه  در  را  آنهــا  می تــوان 

به راحتــی پیــدا کــرد. 
ــراد ممکــن  ــه اف ــزارش ایســنا، یکــی از مشــکاتی ک ــه گ ب
ــی  ــدارک هویت ــردن م ــم ک ــا آن مواجــه شــوند، گ اســت ب
ــه و کارت هــای  ــی، گواهینام ــه شناســنامه، کارت مل از جمل
بانکــی اســت. بــا وجــود ایــن حتــی اگــر فــردی مــدرک خود 
ــری  ــرد دیگ ــود ف ــدوار ب ــوان امی ــرده باشــد، می ت ــم ک را گ
ــل  ــه پســت تحوی ــدا کــرده، آن را ب ــن مــدرک را پی کــه ای
از  را  گم شــده  مــدرک   می تــوان  بدین ترتیــب  و  دهــد 

ــرد. ــری ک شــرکت پســت رهگی
شــرکت پســت چنــد ســالی اســت بــا طراحــی ســامانه ای بــه 
نــام »پســت یافته« شــرایطی ایجــاد کــرده تــا افــراد بتواننــد 
بــا مراجعــه بــه ســایت ایــن شــرکت بــه پیگیــری وضعیــت 
ــد. برایــن اســاس فــرد  مــدارک مفقــود شــده خــود بپردازن
بــا ورود بــه ســایت شــرکت پســت و قســمت پســت یافته بــا 

وارد کــردن نــام، نــام خانوادگــی و نــام پــدر خــود می توانــد 
مطلــع شــود آیــا مدارکــش بــه دفاتــر پســتی تحویــل داده 

شــده یــا خیــر.
)ماننــد  بانکــی  مــدارک  و  ملــی  کارت  شناســنامه، 
دســته چک، عابربانــک( و مــدارک خــودرو )مثــل کارت 
ــه  ــردم ب ــه توســط م ــنادی اســت ک ــه اس ماشــین( از جمل
ــورد  ــل داده می شــود و پســتچی ها، مــدارک م پســت تحوی
ــد.  ــل می دهن ــرکت تحوی ــت یافته ش ــد پس ــه واح ــر را ب نظ
ــود  ــی مفق ــما مدرک ــدارک ش ــان م ــه در می ــی ک در صورت
ــی کــه  ــا یــک جســت وجوی ســاده در صورت شــده باشــد ب
مــدرک مربوطــه بــه دفاتــر پســتی تحویــل داده شــده باشــد 
بــه شــما اعــام شــده و حتــی تاریــخ تحویــل آن هــم اعــام 
ــایت  ــن س ــق ای ــوان از طری ــه می ت ــی ک ــود. مدارک می ش
جســت وجو کــرد، شــامل شناســنامه، گواهینامــه، گذرنامــه، 
کارت هــای نظامــی، کارت ملــی، اســناد مالکیــت، عقدنامــه، 
ــای  ــی، کارت ه ــدارک بانک ــه، م ــه بیم ــه، دفترچ وصیت نام
ــی،  ــدارک تحصیل ــجویی و م ــی، کارت دانش ــاری بانک اعتب
ــایر  ــی و س ــه فن ــند، معاین ــه، س ــایط نقلی ــه وس کارت بیم
ــی،  ــوازم خانگ ــا، ل ــا و گواهی ه ــودرو، پروانه ه ــدارک خ م
ــف،  ــواع کی ــی، ان ــیا قیمت ــر و اش ــا، جواه ــک، ط ــواع چ ان
اوراق ســهام و کارت هوشــمند  انــواع کارت شناســایی، 

ســوخت می شــود.
امکان پذیــر  دو طریــق  از  یافت شــده  مــدارک  دریافــت 
اســت. متقاضــی می توانــد از طریــق مراجعــه مســتقیم 
بــه واحــد پســتی محــل نگهــداری مــدارک، در قبــال 
ــرد.  ــل بگی ــر اســناد خــود را تحوی ــدرک شناســایی معتب م
ــه  ــق مراجع ــراد از طری ــه  اف ــت ک ــن اس ــوع دوم آن ای ن
ــدارک(،  ــت م ــرای دریاف ــن واحــد پســتی )ب ــه نزدیک تری ب
ــا پســت مــدارک را از  فــرم درخواســتی را تکمیــل کننــد ت
طریــق ســرویس پســت پیشــتاز )کــه هزینــه ارســال آن را 
از شــخص متقاضــی دریافــت کــرده(، بــه نشــانی مــورد نظــر 

ــد. ارســال کن
چنانچــه مــدرک مــورد نظــر شــما پــس از جســتجو یافــت 
ــه  ــان ب ــغ ۵000 توم ــت مبل ــا پرداخ ــد ب ــد، می توانی نش
ــک  ــت وجوی الکترونی ــت جس ــدرک، درخواس ــر م ازای ه
ــتجوی  ــت جس ــت درخواس ــورت ثب ــد. درص ــاله کنی یک س
ــدارک  ــان م ــر زم ــی، ه ــال آت ــول یک س ــک در ط الکترونی
ــا شــما تمــاس خواهــد  شــما یافــت شــد، شــرکت پســت ب
گرفــت و محــل نگهــداری آنهــا را بــه شــما اطــاع خواهــد 
داد و دیگــر نیــازی بــه مراجعــات مکــرر بــه ســایر اماکــن و 

ــا ادارات پســت نیســت. ی

ندای جوان – گروه خبر 

هرچنــد هنــوز نماینــدگان مجلــس وارد 
بررســی جزییــات الیحــه بودجــه ســال 
نیســت  مشــخص  و  نشــده اند   ۱۴۰۱
ــنهادات  ــزان از پیش ــه می ــت چ در نهای
امــا  شــد  خواهــد  نهایــی  دولــت 
ــا مالیــات  بخــش خصوصــی در رابطــه ب

دارد.  نگرانی هایــی 
بــه گــزارش ایســنا، در ســال های گذشــته 
ــه  ــت ب ــی دول ــش دسترس ــه کاه ــه ب ــا توج ب
ــی از  ــده بخش ــاش ش ــی، ت ــای نفت درآمده

ــود. ــران ش ــات جب ــا مالی ــا ب ــن درآمده ای
کشــورهای  از  بســیاری  کــه  شــرایطی  در 
ــای  ــی از درآمده ــش مهم ــه، بخ ــعه یافت توس
ــت  ــه دس ــات ب ــل مالی ــود را از مح ــدار خ پای
می آورنــد امــا در ایــران عــدم توجــه بــه 
عادالنــه  اخــذ  بــرای  الزم  زیرســاخت های 
مالیــات باعــث شــده، دولت هــا در برنامــه 
ریــزی بــرای افزایــش درآمــد از ایــن محــل بــا 

تردیدهایــی مواجــه باشــند.
بحث هایــی  بارهــا  گذشــته  ســال های  در 
دربــاره اخــذ مالیــات از خانه هــا و خودروهــای 
لوکــس، مالیــات از عایــدی ســرمایه و مالیــات 
از برخــی معامــات در بازارهــای غیرمولــد 
ــه  مطــرح شــده کــه هنــوز بســیاری از آنهــا ب

جایــی نرســیده اند.

ــش  ــادی در بخ ــاالن اقتص ــود فع ــن وج ــا ای ب
خصوصــی معتقدنــد بــا توجــه بــه اینکــه 
ــای  ــدگان و بنگاه ه ــات الزم از تولیدکنن اطاع
آنهــا  مالیــات  دارد،  وجــود  دار  شناســنامه 
ــی  ــا برخ ــود ام ــذ می ش ــل اخ ــور کام ــه ط ب
فعالیت هــای غیــر مولــد ماننــد ســفته بــازی و 

ــد. ــرار می کنن ــات ف ــاق از مالی ــی قاچ حت
از ســوی دیگــر دولــت در بودجــه ســال آینــده، 
را  غیردولتــی  شــرکت های  مالیــات  ســهم 
ــن موضــوع خــود را  ــه ای ــش داده ک ــز افزای نی
ــاق  ــس ات ــی ریی ــاور عال ــای مش در صحبت ه

ــد. ــان می ده ــران نش ــی ته بازرگان
ــه  ــه بودج ــان اینک ــا بی ــی ب ــم بهادران ابراهی
ــال  ــه س ــا بودج ــه ب ــده در مقایس ــال آین س
1400 حــدود ۳0 درصــد رشــد دارد و بــا 
رقــم ۳۶۳1 هــزار میلیــارد تومــان تنظیــم 
شده اســت، الیحــه تنظیــم شــده بــرای دخــل 
و خــرج ســال آینــده را دارای ایراد و اشــکاالتی 
ــا و  ــه وی، درآمده ــه گفت ــه ب ــرا ک دانســت چ
هزینه هــای ایــن الیحــه هم خوانــی نــدارد.

بهادرانــی بــا ایــن توضیــح کــه در الیحــه 
بودجــه ســال 1401، درآمدهــای مالیاتــی 
ــت:  ــت، گف ــاظ شده اس ــز لح ــیار اغراق آمی بس
ــه  ــن الیح ــی در ای ــای مالیات ــب درآمده ترکی
نشــان می دهــد کــه مالیــات شــرکت های 
غیردولتــی حــدود 14۶ درصــد رشــد داده 
شــده و در حالــی کــه ایــن رقــم بــرای امســال 

ــارد  ــزار میلی ــدود 4۶ ه در ح
ســال  بــرای  بــود،  تومــان 
آینــده نزدیــک بــه 112 هــزار 
پیش بینــی  تومــان  میلیــارد 

شده اســت.
الیحــه  در  وی،  گفتــه  بــه 
بودجــه ســال 1401، همچنین 

چنــد ردیــف مالیــات جدیــد از جملــه، مالیــات 
ــزان  ــه می ــس ب ــکونی لوک ــای مس ــر واحده ب
بــر  مالیــات  تومــان،  میلیــارد  هــزار   ۷00
ــزار  ــزان ۵000 ه ــه می ــس ب ــای لوک خودروه
بــر خانه هــای  مالیــات  و  تومــان  میلیــارد 
خالــی بــه میــزان 2000 هــزار میلیــارد تومــان 
ــن  ــی در عی ــت. بهادران ــده اس ــی ش پیش بین
ــر ارزش  ــات ب ــه مالی ــد ک ــادآور ش ــال، ی ح
افــزوده نیــز بــه میــزان ۶۹ درصــد نســبت بــه 

ــت. ــده اس ــد داده ش ــون، رش قان
ــس از  ــران، پ ــاق ته ــس ات ــی رئی ــاور عال مش
ارائــه توضیحاتــی در رابطــه بــه وضعیــت 
ــده در  ــی ش ــای پیش بین ــا و هزینه ه درآمده
ــزود:  ــور، اف ــده کش ــال آین ــه س ــه بودج الیح
درآمــد مالیاتــی حــدود ۶2 درصــد رشــد 
ــرد 1۳۹  ــه عملک ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک داده ش
ــد  ــادل ۷۵.۷ درص ــه مع ــاری ک ــال ج روزه س
رقــم مصــوب ســال قبــل تحقــق یافتــه اســت، 
می تــوان گفــت کــه نســبت بــه عملکــرد 
ــد  ــش از 80 درص ــتی بی ــاری بایس ــال ج س

مالیــات وصــول شــود کــه بــا توجــه بــه 
ــق  ــا، تحق ــا و تحریم ه ــودی، کرون ــرایط رک ش
ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب ــیار بعی ــر بس ــن ام ای

بــود  قــرار  کــه  توضیــح  ایــن  بــا  وی 
انجــام  عملکــرد  مبنــای  بــر  بودجه ریــزی 
ــزود: در  ــت، اف ــری از آن نیس ــه خب ــود، ک ش
بودجــه پیشــنهادی ســال آینــده کشــور، 
ــه  ــده و بودج ــذف ش ــف ح ــای مختل ردیف ه
ــی  ــورت تجمیع ــه ص ــف ب ــتگاه های مختل دس
شــده  آورده  مافــوق  دســتگاه  بودجــه  در 
ــده  ــفافیت ش ــدم ش ــث ع ــر باع ــن ام ــه ای ک
و نظــارت بــر پروژه هــا را بســیار مشــکل 

خواهــد کــرد.
ــی  ــاق بازرگان ــایت ات ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
تهــران، بهادرانــی همچنیــن تصریــح کــرد 
ــن الیحــه، بودجــه وزارت بهداشــت  ــه در ای ک
ــه  ــرده ک ــدا نک ــش پی ــورم افزای ــزان ت ــه می ب
ــه  ــش بودج ــم افزای ــت. وی رق ــب آور اس تعج
وزارت بهداشــت بــرای ســال آینــده را 2۶ 
درصــد در مقایســه بــا بودجــه امســال عنــوان 

ــرد. ک

نمایندگان بخش خصوصی مطرح کردند

افزایش جدی مالیات شرکت های غیردولتی

وزارت راه و شهرســازی، مبلــغ اقســاط ماهیانــه 
ــار  ــرای اقش ــکن ب ــی مس ــت مل ــرح نهض ط
ــن  ــور را بی ــف کش ــق مختل ــد در مناط کم درآم
ــون  ــا ۳ میلی ــان ت ــزار توم ــون و ۸۰۰ ه ۱ میلی
ــغ  ــه و مبل ــر گرفت ــان در نظ ــزار توم و۲۰۰ ه
ــن ۲  ــط را بی ــای متوس ــرای گروهه ــاط ب اقس
میلیــون و ۳۰۰ هــزار تــا ۴ میلیــون و ۲۰۰ هــزار 

ــت.  ــرده اس ــرآورد ک ــان ب توم
بــه گــزارش ایســنا، ثبــت نــام 2 میلیــون  ۵0۶ هــزار 
ــاه 1400 در طــرح  ــا روز 1۷ دی م ــر ت ــزار نف و ۶۳ ه
نهضــت ملــی مســکن از یــک طــرف گویــای تقاضــای 
بالقــوه بــرای مســکن در کشــور و از ســوی دیگــر 
ــق  ــدن از طری ــه دار ش ــرای خان ــا ب ــدواری خانواره امی
ــز  ــاه نی ــد. از 20 دی م ــان می ده ــرح را نش ــن ط ای
ــن  ــال در ای ــاالی 2۳ س ــرد ب ــراد مج ــام از اف ــت ن ثب
ــوان  ــال نمی ت ــن ح ــود. در عی ــی ش ــاز م ــروژه آغ پ
ــی اقشــار پاییــن و متوســط جامعــه از پرداخــت  نگران
آورده اولیــه و اقســاط ایــن واحدهــا را نادیــده گرفــت.

رقم تسهیالت ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان
و  راه  وزیــر  ـ  قاســمی  رســتم  قبــل،  روز  چنــد 
شهرســازی ـ میــزان آورده اولیــه بــرای ســاکنان شــهر 
ــرد.  ــام ک ــان اع ــون توم ــدود 1۵0 میلی ــران را ح ته
ــون  ــران 4۵0 میلی ــز در ته ــرح نی ــن ط ــغ وام ای مبل
تومــان، در کان شــهرهای بیــش از یــک میلیــون نفــر 
ــون،  ــتانها ۳۵0 میلی ــز اس ــان، مراک ــون توم 400 میلی
ــتاها  ــون و در روس ــهری ۳00 میلی ــق ش ــایر مناط س
ــدت بازپرداخــت  ــر م ــا حداکث ــان ب ــون توم 2۵0 میلی
18 ســال و طــول دوره مشــارکت ســاخت 2 تــا ۳ 

ــت. ــال اس س
درخصــوص قیمــت تمــام شــده نیــز بارهــا مســئوالن 
ــت  ــه قیم ــد ک ــام کرده ان ــازی اع وزارت راه و شهرس
واحدهــا براســاس نــرخ تمــام شــده خواهــد بــود 
ــتمزد  ــاختمانی و دس ــح س ــت مصال ــا قیم ــه طبیعت ک
ــه  ــذارد. ب ــر بگ ــده تاثی ــام ش ــرخ تم ــد در ن می توان
از ســوی  آورده  به موقــع  پرداخــت  دلیــل  همیــن 
متقاضیــان در تحویــل به موقــع و مصــون مانــدن 

طــرح از تورم هــای آتــی تاثیرگــذار اســت.
اقشار پایین و متوسط در تهران ماهیانه ۳.۲ 

تا ۴.۲ میلیون تومان می پردازند
ــد وزارت راه و  ــن برمی آی ــواهد و قرائ ــه از ش ــور ک آنط
شهرســازی در تــاش اســت تــا نــرخ ســود تســهیات 
بــرای دهکهــای 4 و ۵ جامعــه ۹ درصــد و بــرای 
ــا اقشــار تحــت پوشــش  ــه عمدت ــا ۳ ک ــای 1 ت دهکه

نهادهــای حمایتــی هســتند ۵ درصــد تعییــن شــود. بــا 
ایــن حســاب در تهــران بــرای تســهیات 4۵0 میلیــون 
ــای4  ــرای دهک ه ــد ب ــود ۹ درص ــرخ س ــا ن ــی ب تومان
ــارکت 4  ــود دوران مش ــدون س ــاط ب ــغ اقس و ۵، مبل
ــم  ــن رق ــت. همچنی ــان اس ــزار توم ــون و 200 ه میلی
اقســاط بــا نــرخ ســود ۵ درصــد بــرای دهک هــای اول 
تــا ســوم نیــز بــدون ســود دوران مشــارکت ۳ میلیــون 

ــرآورد شــده اســت. و 200 هــزار تومــان ب
ــون نفــر  ــا جمعیــت بیــش از یــک میل در شــهرهای ب
ــرخ  ــا ن ــا ب ــی ب ــون تومان ــهیات 400 میلی ــرای تس ب
ســود ۹ درصــد بــرای دهک هــای4 و ۵، مبلــغ اقســاط 
بــدون ســود دوران مشــارکت ۳ میلیــون و ۷00 هــزار 
ــرخ ســود  ــا ن تومــان اســت. همچنیــن رقــم اقســاط ب
ــدون  ــز ب ــا ســوم نی ــای اول ت ــرای دهک ه ۵ درصــد ب
ســود دوران مشــارکت 2 میلیــون و 800 هــزار تومــان 

بــرآورد شــده اســت.
در مراکزاســتان بــرای تســهیات ۳۵0 میلیــون تومانــی 
بــا نــرخ ســود ۹ درصــد بــرای دهک هــای4 و ۵، مبلــغ 
ــون و  ــارکت ۳ میلی ــود دوران مش ــدون س ــاط ب اقس
ــا  ــم اقســاط ب ــان اســت. همچنیــن رق ۳00 هــزار توم
ــا ســوم  ــای اول ت ــرای دهک ه ــرخ ســود ۵ درصــد ب ن
ــون و ۵00  ــارکت 2 میلی ــود دوران مش ــدون س ــز ب نی

هــزار تومــان بــرآورد شــده اســت.
در ســایر مناطــق شــهری بــرای تســهیات ۳00 
میلیــون تومانــی بــا نــرخ ســود ۹ درصــد بــرای 
ــود دوران  ــدون س ــاط ب ــغ اقس ــای4 و ۵، مبل دهک ه
مشــارکت 2 میلیــون و 800 هــزار تومــان اســت. 
همچنیــن رقــم اقســاط بــا نــرخ ســود ۵ درصــد بــرای 
دهک هــای اول تــا ســوم نیــز بــدون ســود دوران 
مشــارکت 2 میلیــون و 100 هــزار تومــان بــرآورد 

ــت. ــده اس ش
ــون  ــرای تســهیات 2۵0 میلی در مناطــق روســتایی ب
ــای4  ــرای دهک ه ــد ب ــود ۹ درص ــرخ س ــا ن ــی ب تومان
ــارکت 2  ــود دوران مش ــدون س ــاط ب ــغ اقس و ۵، مبل
ــم  ــن رق ــت. همچنی ــان اس ــزار توم ــون و ۳00 ه میلی
اقســاط بــا نــرخ ســود ۵ درصــد بــرای دهک هــای اول 
تــا ســوم نیــز بــدون ســود دوران مشــارکت 1 میلیــون 

ــرآورد شــده اســت. و 800 هــزار تومــان ب
در ایــن مــدل تخصیــص یارانــه نــرخ ســود بــه 
ــش داده  ــاط را کاه ــم اقس ــد رق ــم درآم ــای ک گروهه
ــد. ــر می کن ــوار توان پذی ــرای خان ــت آن را ب و پرداخ
مبلغ اقساط ماهیانه برای سایر اقشار ۳.۹ تا 

۷ میلیون تومان

ــی  ــت مل ــهیات نهض ــود تس ــرخ س ــر ن ــوی دیگ از س
اقشــار جامعــه 18 درصــد  بــرای دیگــر  مســکن 
تعییــن شــده اســت. بــر ایــن اســاس در تهــران بــرای 
اقســاط  مبلــغ  تومانــی،  میلیــون  تســهیات 4۵0 
ماهانــه بــدون ســود دوران مشــارکت ۷میلیــون تومــان 

ــت. اس
در شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از یــک میلیــون نفــر 
بــرای تســهیات 400 میلیــون تومانــی مبلــغ اقســاط 
ماهانــه بــدون ســود دوران مشــارکت ۶ میلیــون و 
ــرای  ــتان ها ب ــز اس ــت. در مراک ــان اس ــزار توم ۳00 ه
تســهیات ۳۵0 میلیــون تومانــی مبلــغ اقســاط ماهانــه 
بــدون ســود دوران مشــارکت ۵ میلیــون و ۵00 هــزار 
تومــان اســت. همچنیــن، در ســایر شــهرها بــرای 
تســهیات ۳00 میلیــون تومانــی مبلــغ اقســاط ماهانــه 
بــدون ســود دوران مشــارکت 4 میلیــون و ۷00 هــزار 
ــرای تســهیات  تومــان اســت. در مناطــق روســتایی ب
ــدون  ــه ب ــاط ماهان ــغ اقس ــی مبل ــون تومان 2۵0 میلی
ســود دوران مشــارکت ۳ میلیــون و ۹00 هــزار تومــان 

اســت.
ــود دوران  ــل س ــورت تمای ــد در ص ــی می توان متقاض
مشــارکت مدنــی را نیــز بــه صــورت اقســاطی در طــول 

دوره فــروش اقســاطی پرداخــت کنــد.
تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق ممتاز 

بانک مسکن و اقساط ماهانه
ــل  ــکن از مح ــد مس ــهیات خری ــر، تس ــرف دیگ از ط
اوراق ممتــاز بانــک مســکن بــه صــورت انفــرادی 
ــن  ــود ای ــرخ س ــت. ن ــت اس ــل پرداخ ــن قاب و زوجی
ــاله  ــت آن 12 س ــد و بازپرداخ ــهیات 1۷.۵ درص تس
خواهــد بــود. جزئیــات ایــن بخــش نیــز شــامل مــوارد 

ــر اســت: زی
اقســاط ماهانــه تســهیات 400 میلیــون تومانــی 
ــزار  ــون و ۷00 ه ــه ۶ میلی ــران ماهان ــن در ته زوجی
تومــان و اقســاط ماهانــه تســهیات 200 میلیــون 
تومانــی انفــرادی در تهــران،  ماهانــه ۳ میلیــون و ۳00 

ــت. ــان اس ــون توم میلی
اقســاط ماهانــه تســهیات ۳20 میلیــون تومانــی 
ــون و ۳00  ــه ۵ میلی ــتان ماهان ــز اس ــن در مراک زوجی
هــزار تومــان و اقســاط ماهانــه تســهیات 1۶0 میلیــون 

تومانــی انفــرادی در مراکــز اســتان،  ماهانــه 2 میلیــون 
ــان اســت. ــون توم و ۷00 میلی

اقســاط ماهانــه تســهیات 240 میلیــون تومانــی 
ــان  ــون توم ــه 4 میلی ــهرها ماهان ــایر ش ــن در س زوجی
ــی  ــون تومان ــهیات 120 میلی ــه تس ــاط ماهان و اقس
انفــرادی در ســایر شــهرها،  ماهانــه 2 میلیــون تومــان 

اســت.
قسط نهضت مسکن، کمتر از اجاره بها است

وزارت راه و شهرســازی بــا مقایســه مبلــغ اجــاره 
می کننــد،  پرداخــت  مســتاجرها  کــه  ماهیانــه 
ــرون  ــی مســکن را مق ــرح نهضــت مل مشــارکت در ط
ایــن  تحلیــل  اســت. طبــق  دانســته  بــه صرفــه 
ــع  ــر مترمرب ــای ه ــه اجاره به ــکا ب ــا ات ــه و ب وزارتخان
در شــهر تهــران در پایــان آذرمــاه 1400 کــه معــادل 
ــد  ــک واح ــه ی ــاره ماهان ــت، اج ــان اس ــزار توم 84 ه
آپارتمــان 100 متــری در شــهر تهــران حــدود 8 
ــود. از ایــن رو  میلیــون و 400 هــزار تومــان خواهــد ب
ــکن  ــاخت مس ــرای س ــهیاتی ب ــاط تس ــت اقس پرداخ
ــرای  ــکونی ب ــد مس ــک واح ــاره ی ــه اج ــر از هزین کمت
ــت  ــه پرداخ ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود ب ــد ب ــی خواه زندگ
اقســاط منجــر بــه خانــه دار شــدن خانــوار خواهــد شــد.

بــا وجــود اجاره بهــا فوق الذکــر همچنیــن تأمیــن 
ــوار  ــرای خان ــداز ب ــکان پس ان ــی، ام ــای زندگ هزینه ه
وجــود نخواهــد داشــت. بــا فــرض اینکــه خانــوار 
ــی  ــورم دو رقم ــود ت ــا وج ــد، ب ــداز کن ــد پس ان بتوان
ــی  ــول مل ــش ارزش پ ــه کاه ــر ب ــه منج ــور ک در کش
شــده و افزایــش قیمــت مســکن، امــکان خریــد واحــد 
ــت. در  ــد یاف ــش خواه ــوار کاه ــط خان ــکونی توس مس
صورتیکــه خریــد اقســاطی مســکن در واقــع اتــکا بــه 
پــس انــداز آتــی اســت و خیلــی زودتــر خانــوار را بــه 
هــدف خــود مــی رســاند. همچنیــن بــا مکانیزیــم خانه 
دارشــدن بــا اســتفاده از تســهیات ســاخت و نوســازی 
ــی  ــت مل ــت )نهض ــی دول ــه حمایت ــکن در برنام مس
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــی را م ــه اراضــی دولت مســکن( ک
می دهــد و هزینــه زمیــن تقریبــا صفــر می شــود، 
ــه  ــد مســکن ب ــرای خری ــوار ب ــار خان ــول دوره انتظ ط

ــت. ــد یاف ــش خواه شــدت کاه
همچنیــن، دریافــت تســهیات مذکــور توســط خانــوار 

ــی  ــرح حمایت ــه در ط ــه صــورت شــخصی و چ ــه ب چ
ــکونی  ــد مس ــت واح ــاد مالکی ــه ایج ــر ب ــت منج دول
ــوار  ــر تامیــن نیــاز اساســی خان می شــود کــه عــاوه ب
بــرای مــکان زندگــی، یــک کاالی ســرمایه ای و بــا دوام 
ــا رشــد قیمت هــای  نیــز محســوب می شــود و همــرا ب
ــوار  ــه عنــوان ســرمایه خان عمومــی، قیمــت مســکن ب
ــاط در  ــغ اقس ــه مبل ــد، درحالیک ــش می یاب ــز افزای نی
ــر 18  ــهیات )حداکث ــت تس ــال های بازپرداخ ــی س ط

ســال( ثابــت خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه اینکــه طــول دوره ســاخت حداقــل 2 تــا 
ــس  ــد پ ــد و متقاضــی بای ــه طــول می انجام ۳ ســال ب
از تکمیــل واحــد مســکونی و تحویــل واحــد شــروع بــه 
ــم اقســاط محاســبه  ــد عمــا رق پرداخــت اقســاط کن
در فــوق از دو تــا ســه ســال آینــده آغــاز خواهــد شــد. 
ــوار  ــه خان ــد ماهان ــان درآم ــا آن زم ــت ت ــی اس بدیه
ــورم افزایــش خواهــد یافــت  ــا ت ــاً معــادل ب نیــز تقریب
ــده و  ــر ش ــوار توان پذی ــرای خان ــاط ب ــت اقس و پرداخ

ــد. ــش می یاب ــاط کاه ــت اقس ــار پرداخ فش
از  پــس  و شهرســازی،  راه  وزارت  تحلیــل  مطابــق 
ــت  ــروع بازپرداخ ــاطی و ش ــروش اقس ــاز دوران ف آغ
تســهیات، مبلــغ تســهیات ثابــت باقــی می مانــد، در 
حالــی کــه درآمــد خانــوار متناســب بــا تــورم ســاالنه 
ــه  ــی س ــن رو در دو ال ــت. از ای ــد یاف ــش خواه افزای
ــت  ــاطی، بازپرداخ ــروش اقس ــی دوران ف ــال ابتدای س
ــا فشــار  ــوارد ب ــن اســت در برخــی م تســهیات ممک
مالــی بــرای خانــوار همــراه باشــد امــا پــس از گذشــت 
دو تــا ســه ســال ابتدایی فــروش اقســاطی و بــا افزایش 
ــوار، پرداخــت اقســاط تحمل پذیرمی شــود  ــد خان درآم

ــود. ــوار تحــت فشــار نخواهــد ب و خان
ــه  ــود ک ــرده ب ــام ک ــا اع ــازی قب وزارت راه و شهرس
دولــت بیشــترین کمــک یارانــه ای را بــرای تســهیات 
گروههــای کــم درآمــد متقاضــی طــرح نهضــت ملــی 
مســکن انجــام خواهــد داد. دولــت بــرای تأمیــن 
مســکن گروه هــای کم درآمــد و حمایــت از ایــن اقشــار 
پرداخــت یارانــه ســود تســهیات را در نظــر گرفتــه که 
وزارت راه و شهرســازی اعــام کــرده در حــال حاضــر 
ــت  ــرای پرداخ ــع الزم ب ــن مناب ــر تأمی ــه پیگی مجدان

ــت. ــه اس ــد جامع ــار کم درآم ــود اقش ــه س یاران

طبق برآورد وزارت راه و شهرسازی

اقساط نهضت ملی مسکن برای اقشار پایین و متوسط اعالم شد
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از حادثــه ســرنگونی پــرواز ۷۵۲  ۲ســال پــس 
تالش هــای  همپــای  ۱۷۶مســافر،  بــا  اوکراینــی 
ــت  ــت غرام ــرای پرداخ ــل ب ــه در داخ صورت گرفت
ــن  ــه، تعیی ــن حادث ــل در ای ــل دخی ــه عوام و محاکم
تکلیــف پرونــده بــه اقدامــات سیاســی برخــی 

ــت.  ــورده اس ــره خ ــع گ ــورهای ذینف کش
 بــه گــزارش همشــهری آنالیــن، صبــح ۱۸دی مــاه۱۳۹۸ یــک 
ــه  ــی و تبع ــل مســافران ایران ــد هواپیمــای بوئینــگ حام فرون
خــارج بــه مقصــد اوکرایــن به علــت شــلیک اشــتباهی ســامانه 
پدافنــدی ســپاه ســقوط کــرد و همــه خدمــه و مســافران آن 
جــان باختنــد. پذیــرش اشــتباه و تصویــب پرداخــت غرامــت 
نخســتین گام هــای جمهــوری اســالمی ایــران در فراینــد 
ــببان  ــه مس ــکیل دادگاه محاکم ــود و تش ــده ب ــی پرون حقوق
حادثــه، شــاکیان پرونــده را بــه تحقــق خواســته اصلــی 

ــرد. ــر ک ــان نزدیک ت خودش
مقامــات و فرماندهــان لشــکری و کشــوری از آن تاریــخ تاکنون 
ــد و  ــدردی کرده ان ــالم هم ــخ اع ــه تل ــن حادث ــان ای ــا قربانی ب
ــده در  ــن پرون ــان ای ــوق قربانی ــری حق ــری حداکث ــر پیگی ب
ــاه ســال  ــران دی م ــت ای ــد. دول همــه ابعــادش تأکیــد کرده ان
گذشــته در نخســتین ســالگرد حادثــه اعــالم کــرد کــه مبلــغ 
۱۵۰هــزار دالر یــا معــادل یورویــی آن بــه خانواده هــا و 
ــای  ــقوط هواپیم ــگان س ــک از جان باخت ــر ی ــدگان ه بازمان
اوکراینــی در اســرع وقــت فراهــم و مبالــغ براســاس مســتندات 

ــه ذینفعــان پرداخــت شــود. ب
ــه  ــه ب ــن حادث ــالگرد ای ــن س ــه در دومی ــور خارج وزارت ام
۵مــورد اقــدام صورت گرفتــه در پیگیــری ایــن پرونــده اشــاره 

داشــته اســت.
ــانحه،  ــی س ــئول بررس ــتقل مس ــی مس ــروه فن ــت، »گ نخس
گــزارش فنــی ســانحه را در چارچــوب کنوانســیون هوانــوردی 
بــا  آن،  بین المللی)کنوانســیون۱۹۴۴ شــیکاگو( و ضمائــم 
تعامــل و همــکاری کشــورهای ذیربــط و ســازمان بین المللــی 
ــورت  ــرر به ص ــد مق ــو( در موع ــی )ایکائ ــوردی بین الملل هوان
عمومــی منتشــر نمــود کــه مــورد اســتقبال حداکثــری 
ــرار  ــانحه ق ــی س ــد بررس ــرکت کننده در فراین ــورهای ش کش

ــت.« گرف
دوم، »ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح و دادســتانی نظامــی 

تهــران وفــق وظایــف ذاتــی و قانونــی خــود، تحقیقــات 
کیفــری الزم را بــا دقــت و بــا تأکیــد بــر تحقــق عدالــت انجــام 
ــه  ــن جلســه از دادگاه رســیدگی ب داده اســت. تاکنــون چندی
متهمــان ایــن ســانحه، بــا حضــور خانواده هــای جان باختــگان 
ــوری  ــه جمه ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــده اس ــزار ش برگ
اســالمی ایــران براســاس اصــول مســلم حقوقــی ازجملــه اصــل 
صالحیــت ســرزمینی محــل وقــوع ســانحه و تابعیــت متهمــان 
ــد رســیدگی  ــررات مربوطــه، فراین ــن و مق ــت قوانی ــا رعای و ب

ــام داده اســت.« ــی را انج ــری و قضای کیف
ــن  ــدار ای ــای داغ ــی از خانواده ه ــوص دلجوی ــوم، »درخص س
ســانحه و کاهــش آالم آنهــا، هیــأت محتــرم وزیــران براســاس 
حســن نیت در تاریــخ ۱۶دی مــاه۱۳۹۹ طــی مصوبــه ای، 
ــای  ــه خانواده ه ــرای پرداخــت ب ــن رقمــی ب ــه تعیی نســبت ب
قبیــل  از  تبعیــض  هیچ گونــه  )بــدون  قربانیــان  کلیــه 
ــن  ــدام کــرده اســت. در راســتای اجــرای ای تابعیــت آنهــا( اق
تصویب نامــه، ســتادی در وزارت راه و شهرســازی تشــکیل شــد 
ــد پرداخــت معمــول  ــرای انجــام فراین ــات الزم را ب ــه اقدام ک
ــی  ــا، پرداخت های ــدادی از خانواده ه ــه تع ــون ب ــته و تاکن داش
ــن راســتا  ــررات مربوطــه انجــام داده اســت. در ای ــق مق را وف
طــی یادداشــت هایی بــه ســفارت های دولت هــای ذیربــط 
آمادگــی پرداخــت بــه بازمانــدگان ۳۰تبعــه خارجــی ســانحه 

اعــالم شــده اســت.«
چهــارم، »در بعــد دیپلماتیــک ایــن ســانحه، جمهــوری 
اســالمی ایــران بــا اســتقبال از مذاکــرات دوجانبــه بــا 
ــه  ــود و ارائ ــن نیت خ ــالم حس ــا اع ــط و ب ــورهای مرتب کش
ــی و  ــری، فن ــی، کیف ــاد نظام ــون ابع ــات الزم پیرام توضیح
ــا  ــه ب ــرات دوجانب ــانحه، در ۳دور مذاک ــف س ــی مختل حقوق
ــارکت  ــران مش ــف و ته ــهرهای کی ی ــن در ش ــت اوکرای دول
کــرد. در ایــن مذاکــرات، کلیــه جوانــب موضــوع بــا جزئیــات 
کامــل از ســوی کارشناســان دو طــرف مــورد بررســی و مداقــه 

ــت.« ــرار گرف ق
ــات خــالف  ــران به رغــم اقدام پنجــم، »جمهــوری اســالمی ای
ــرای  قانــون برخــی کشــورهای خــاص کــه در حــال تــالش ب
بازمانــدگان  و آالم  واقعــه دردنــاک  ایــن  از  سوءاســتفاده 
در راســتای اغــراض سیاســی خــود هســتند، بــار دیگــر 
ــک از  ــر ی ــا ه ــا ب ــی دارد ت ــان آمادگ ــد همچن ــد می کن تأکی

کشــورهای مرتبــط به صــورت دوجانبــه درخصــوص اقدامــات 
ــت  ــه حاکمی ــرام ب ــن نیت، احت ــاس حس ــه براس صورت گرفت
ــا،  ــی دولت ه ــدات بین الملل ــی و تعه ــن داخل کشــورها و قوانی

ــد.« ــره کن ــده، مذاک ــتور کار موافقت ش ــاس دس براس

ســقوط  بــه  واکنش هــا  از  مصادیقــی   🔺
هواپیماهــا ناشــی از شــلیک موشــک

ــوری  ــه جمه ــن حادث ــان ای ــه در جری ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــن  ــال چندی ــت. مث ــده اس ــع ش ــوم واق ــران مظل ــالمی ای اس
نمونــه از ایــن اتفاقــات در جهــان پیــش آمــده امــا واکنشــی 

ــته اســت. ــران نداش ــا در ای ــقوط هواپیم ــاق س ــد اتف مانن
اول؛ هواپیمــای کره جنوبــی در فضــای روســیه توســط پدافنــد 

روســیه منهــدم شــد امــا هیــچ اتفاقــی در روســیه نیفتــاد.
توســط   ۶۵۵ ایرانــی  ایربــاس  هواپیمــای  اینکــه  دوم؛ 
ــاو وینســنس  ــر۱۳۶۷ مســتقیما توســط ن ــا در تی آمریکایی ه
ــه شــهادت  ــر ب ــت و ۲۷۷نف ــرار گرف ــدف موشــک ق ــورد ه م
رســیدند، امــا نهایتــا بــه فرمانــده نــاو وینســنس جایــزه دادند.

ــورد  ــن م ســوم؛ اینکــه هواپیمــای ســیبریا روســیه در اوکرای
ــورت  ــی ص ــیدگی نظام ــچ رس ــا هی ــت ام ــرار گرف ــدف ق ه
ــارت  ــزار دالر خس ــر ۲۰۰ه ــر نف ــت ه ــا باب ــت و صرف نگرف

ــد. ــت ش پرداخ
چهــارم؛ اینکــه هواپیمــای الکربــی شــرکت امریکــن در 
ــاد. ــی نیفت ــچ اتفاق ــا هی ــرد ام ــقوط ک ــاتلند س ــتای س روس

ــن  ــل۱۰مالزی۲۰۱۴ از اوکرای ــای ایش ــه هواپیم ــم؛ اینک پنج
ــا شــلیک ســامانه ســاقط شــد امــا  ــود کــه ب درحــال عبــور ب

ــاده اســت. ــاق نیفت ــوز رســیدگی اتف هن
ــک  ــقوط ی ــوع س ــال از وق ــد از ۷س ــد بع ــن در هلن همچنی

هواپیمــا، به تازگــی رســیدگی ها شــروع شــده اســت.
ــر  ــا تأخی ــد کــه چــرا ب ــن ســؤال را مطــرح می کنن برخــی ای
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی توســط موشــک را اعــالم 
ــچ کشــوری  ــه هی ــت ک ــد گف ــه در پاســخ آن بای ــد ک کرده ان
ــد. ــالم کن ــا را اع ــقوط هواپیم ــت س ــرعت عل ــد به س نمی توان

ــی،  ــر ایران ــه ۱۲۶نف ــن حادث ــگان ای ــوع جان باخت ــا از مجم ام
۳۰نفــر خارجــی شــامل ۱۱نفــر اوکراینــی - کــه ۹نفــر آنهــا 
ــوئدی  ــر س ــتانی، ۴نف ــر افغانس ــد - ۵نف ــروازی بودن ــروه پ گ
ــه  ــت ک ــی اس ــادا مدع ــه کان ــتند. البت ــی هس ــر کانادای  و ۵نف

ــت  ــی تابعی ــای اوکراین ــافران هواپیم ــر از مس ــش از ۴۰نف بی
مضاعــف کانــادا را داشــته اند.

براســاس برخــی گزارش هــا، در جریــان رســیدگی کیفــری بــه 
ایــن پرونــده ۱۰متهــم بــا درجــات نظامــی مختلــف در مرحلــه 
ــع  ــه خل محاکمــه هســتند و برخــی تنبیهــات نظامــی ازجمل
ــل  ــال عوام ــامل ح ــز ش ــئولیت نی ــاری از مس ــه و برکن درج
ــده شــده کــه از ســوی ســتادکل نیروهــای مســلح  ایــن پرون
اعمــال شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در طــرح برخــی 
ــده  ــع در پرون ــای ذینف ــای دولت ه ــارات و موضع گیری ه اظه
ــودن  ــه عمدی ب ــی ازجمل ــائل سیاس ــرح مس ــا ط ــان ب همزم
شــلیک پدافنــد، بحــث پرداخــت غرامــت بــا ارقــام باالتــر نیــز 
بــاز نگــه داشــته شــده اســت. اوکرایــن در صــدر ایــن کشــورها 
ــاز  ــران ســر ب ــت ای ــت مصــوب دول ــرش غرام ــون از پذی تاکن
زده  و ســایر کشــورها نیــز در یــک همســویی سیاســی پرونــده 

ــته اند. ــی گذاش ــم باق ــا را مبه غرامت ه

�� تشکیل ۷۳پرونده در بنیاد شهید
رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران نیــز در مراســم 
ســقوط  حادثــه  شــهدای  ســالگرد  دومیــن  بزرگداشــت 
هواپیمــای اوکراینــی بــا حضــور جمعــی از مســئوالن و 
ــت:  ــی گف ــرواز اوکراین ــهدای پ ــای ش ــدادی از خانواده ه تع
از میــان ۱۳۳خانــواده محترمــی کــه شناســایی شــده اند، 
بــرای ۷۳مــورد در بنیــاد شــهید پرونــده تشــکیل شــده 
ــین  ــت. امیرحس ــام اس ــال انج ــم در ح ــری ه ــداد دیگ و تع
خانواده هــا  ایــن  از  تعــدادی  افــزود:  قاضی زاده هاشــمی 
ــوان  ــم به عن ــی داری ــا آمادگ ــا م ــتند، ام ــران نیس ــم در ای ه
ــده بدهیــم. وی ادامــه  ــرای آنهــا نیــز تشــکیل پرون شــهید، ب
داد: از طــرف رئیس جمهــور و همــه مســئوالن نظــام بــه 
خانواده هــای شــهدای پــرواز اوکراینــی عــرض تســلیت داریــم 
و امیدواریــم ســیر قانونــی پرونــده ایــن حادثــه در قوه قضاییــه 
ــتند،  ــور داش ــه قص ــی ک ــد و عوامل ــان برس ــه  پای ــه زودی ب ب
شناســایی شــوند تــا آرامشــی بــر آالم ایــن خانواده هــا باشــد.

مطالعات نشان می دهد؛

چرا عفونت اُمیکرون 
خفیف تر از سویه های قبلی است

تحقیقــات جدیــد بــر روی حیوانــات توضیــح قانع کننــده ای 
ــاد  ــث ایج ــرون باع ــویه اومیک ــه س ــه چگون ــورد اینک در م
بیمــاری کمتــری نســبت بــه برخــی از ســویه هــای قلبــی 

می شــود ارائــه می دهــد.
 

ــه  ــان، »ب ــه محقق ــه گفت ــت، ب ــن ن ــوز از مدیس ــالمت نی ــزارش س ــه گ ب
نظــر می رســد کــه ســویه اُمیکــرون بــه جــای اینکــه بــه ســمت 
می شــود.« مســتقر  نــای  و  گلــو  بینــی،  در  کنــد،  حرکــت  ریه هــا 

»روالنــد ایلــز«، زیست شــناس انســتیتوی بهداشــت برلیــن کــه نحــوه نفــوذ 
ویروس هــای کرونــا بــه مجــاری هوایــی را مطالعــه کــرده اســت، می گویــد: 
»ایــن ســویه عمدتــاً خــود را در دســتگاه تنفســی فوقانــی نشــان می دهــد.«

ــرون را در  ــویه امیک ــته، س ــاه گذش ــی در م ــروه تحقیقات ــش از دوازده گ بی
ــد. ــرده ان ــات مشــاهده ک ــا اســتفاده از حیوان ــات آزمایشــگاهی ب تنظیم

ــوع  ــر از ن ــرون خفیف ت ــه امیک ــد ک ــان داده ان ــه نش ــش مطالع ــش از ش بی
ــا و ســایر ســویه هــای دیگــر اســت.  دلت

در حالــی کــه ســویه هــای قبلــی بــه ریه هــا آســیب زده و باعــث مشــکالت 
تنفســی در انســان می شــدند، چندیــن مطالعــه روی موش هــا و همســترها 

ــری می شــود. ــم خفیف ت ــد کــه ایــن ســویه باعــث عالئ نشــان داده ان
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــی و ژاپن ــان آمریکای ــای محقق ــوع یافته ه در مجم
ــد،  ــری دارن ــرگ کمت ــال م ــرون احتم ــویه اومیک ــه س ــوده ب ــات آل حیوان
ــا  ــه در آنه ــه ری ــری ب ــیب کمت ــر و آس ــش وزن کمت ــن کاه ــر ای ــالوه ب ع

ــد. مشــاهده ش
تیــم تحقیــق دریافــت کــه ســطح امیکــرون در ریه هــا یــک دهــم یــا کمتــر 
از ســایر ســویه هــا اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه تحقیقــات انجــام شــده 

در حیوانــات همیشــه در انســان تکــرار نمی شــود.
در همیــن حــال، محققــان دانشــگاه هنــگ کنــگ ۱۲ نمونــه ریــه را مطالعــه 
ــد  ــی رش ــواع قبل ــر از ان ــرون ُکندت ــویه امیک ــه س ــد ک ــد و دریافتن کردن

می کنــد.
 در حالــی کــه ایــن یافته هــا می توانــد روشــن کنــد کــه چــرا افــراد 
آلــوده بــه امیکــرون بــه نظــر کمتــر از افــراد مبتــال بــه دلتــا در بیمارســتان 
بســتری می شــوند، امــا بــرای تأییــد یافته هــا بــه تحقیقــات بیشــتری نیــاز 

. ست ا

محاکمه محاکمه ۱۰۱۰ مهتم اب درجات مختلف نظایم در حادثه هواپیمای اوکرایین  مهتم اب درجات مختلف نظایم در حادثه هواپیمای اوکرایین 

مطالعــات متعــدد نشــان می دهــد کــه تغذیــه 
تاثیــری مقــرون بــه صرفــه و قابــل توجهــی بــر 
نتایــج واکسیناســیون دارد و مــی توانــد کارایــی 

واکســن را بهبــود بخشــد.
ــت،  ــه وزارت بهداش ــه جامع ــود تغذی ــر بهب ــزارش دفت ــه گ  ب
درمــان و آمــوزش پزشــکی، زمــان واکسیناســیون نبایــد 
ناشــتا باشــید، مصــرف گــروه هــای مختلــف غذایــی در طــول 
ــش  ــی و  افزای ــتم ایمن ــت سیس ــری در تقوی ــش موث روز نق

ــن دارد. ــی واکس اثربخش
ــش  ــالمت و افزای ــظ س ــه در حف ــش تغذی ــه نق ــه ب ــا توج ب
هنــگام  در  اســت  الزم  بــدن،  ایمنــی  سیســتم  کارایــی 
ــرف  ــاده ای مص ــده س ــان وع ــا می ــه ی ــیون صبحان واکسیناس
ــدن در  ــر ب ــرد بهت ــه عملک ــح ب ــه صحی ــت تغذی ــا رعای و ب

واکسیناســیون کمــک کنیــد.
ــید  ــراوان بنوش ــات ف ــزارش، آب و مایع ــن گ ــاس ای ــر اس ب

ــی  ــالل در سیســتم ایمن ــدن موجــب اخت ــی ب ــم آب چــون ک
و عــدم پاســخ مناســب بــدن بــه واکســن مــی شــود، قبــل و 
پــس از واکسیناســیون مصــرف روزانــه مقادیــر کافــی از انــواع 
ســبزی هــا و میــوه هــا، شــیر و لبنیــات، تخــم مــرغ، حبوبــات، 
گوشــت هــا، و نــان و غــالت ســبوس دار بــه سیســتم ایمنــی 

بــدن و پاســخ مناســب بــه واکســن کمــک مــی کننــد.

ــواع  ــده از ان ــه وع ــده در روز )س ــج وع ــل پن ــرف حداق مص
ســبزی هــا( و دو عــدد متوســط از انــواع میــوه هــا در میــان 
ــی و پاســخ مناســب  ــت سیســتم ایمن ــرای تقوی ــا ب ــده ه وع

ــه واکســن الزم اســت. ــدن ب ب
بــر اســاس گــزارش دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت 
ــن ها  ــی واکس ــورد اثربخش ــه در م ــه ای ک ــت، مطالع بهداش
بــر روی افــراد چــاق انجــام شــده، نشــان می دهــد کــه 
ــا را در  ــاق، آنه ــراد چ ــن ها در اف ــه واکس ــف ب ــخ ضعی پاس
ــن  ــا واکس ــگیری ب ــل پیش ــای قاب ــر بیماری ه ــرض خط مع
ــی از  ــی  ناش ــف ایمن ــر، تضعی ــوی دیگ ــد، از س ــرار می ده ق
ــر  ــن ها  منج ــه واکس ــر ب ــخ موث ــش پاس ــه کاه ــوءتغذیه ب س

ــود. ــی ش م
ــول  ــر در ط ــرگ و می ــش م ــث افزای ــی باع ــوءتغذیه و چاق س
همــه گیــری کوویــد۱۹ مــی شــوند و در دراز مــدت، هــر دو 
بــه طــور بالقــوه کارایــی واکســن هــا را تضعیــف مــی کننــد.

قبل و بعد از تزریق واکسن کرونا چه غذایی بخوریم؟

پرداخــت  بــا  شــاید  جــوان  ظاهــری 
هزینه هــای گــزاف و عمل هــای زیبایــی 
ــه در  ــد نکت ــت چن ــا رعای ــد، ام ــن باش ممک
ــاده تر  ــر را س ــن ام ــه ای ــای روزان خوراکی ه

. می کنــد
 

ــرف  ــوان، مص ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــته  ــادی داش ــد زی ــد فوای ــالم می توان ــای س غذاه
باشــد، از کمــک بــه کاهــش وزن گرفتــه تــا انــرژی 
ــر از آن، غذاهــای خاصــی وجــود دارد  بیشــتر. فرات
ــی معمــول  ــم غذای ــا را در رژی ــد آن ه ــه می توانی ک
خــود بگنجانیــد کــه نــه تنهــا شــما را ســالم تر نگــه 
ــی شــما را  ــر و احســاس جوان ــی دارد، بلکــه ظاه م

ــد. ــظ می کن ــز حف نی
متخصصــان تغذیــه معتقدنــد غــذای مــا در تعییــن 
ــه  ــر از هم ــری و مهمت ــی پی ــا، چگونگ ــاس م احس
ــم  ــیار مه ــویم، بس ــار می ش ــار بیم ــد ب ــه چن اینک
ــه  ــب ک ــا نامناس ــد ی ــی ب ــم غذای ــک رژی ــت. ی اس
شــامل غذاهــای فــوق العــاده فــرآوری شــده و 
ــدت  ــی م ــاب طوالن ــا الته ــدن را ب ــت، ب ــکر اس ش

می کنــد. مواجــه 
در ادامــه ایــن گــزارش بــه برخــی خوراکی هــا 
اشــاره شــده اســت کــه اگــر مرتــب در وعده هــای 
غذایــی مــا گنجانــده شــوند، ظاهــر و باطنــی 
ــه هــم ســن های خــود خواهیــم  ــر نســبت ب جوان ت

ــت. داش
۱. گردو

گــردو را می تــوان بــه عنــوان ضمانــت ســالمت قلب 
ــوان  ــه عن ــل را ب ــکان آجی ــور پزش دانســت همینط
تغذیــه مغــز انســان معرفــی می کننــد. روزانــه یــک 
ــد ســالمت  ــا ســاالد می توان ــراه ب ــردو هم واحــد گ

را بــرای افــراد ســالم تضمیــن کنــد.
۲. چای سبز

و  اکســیدان ها  آنتــی  از  مملــو  نوشــیدنی  ایــن 

ــد  ــما مفی ــدن ش ــرای ب ــه ب ــت ک ــی اس ترکیبات
ــده  ــرطان مع ــه س ــال ب ــر ابت ــه خط ــت، از جمل اس

می دهــد. کاهــش  را 
ســالمت  تغذیــه  مجــالت  در  اخیــر  مطالعــه 
عمومــی نشــان داد کــه نوشــیدن چــای ســبز 
ــه  ــال ب ــال ابت ــش احتم ــگیرانه ای در کاه ــر پیش اث
ســرطان معــده دارد. بــه لطــف ترکیباتــی کــه 
در چــای ســبز بــه نــام کاتچیــن وجــود دارد، 

می توانــد در الغــری بــه شــما کمــک کنــد.
۳. آب انار

بــر اســاس مطالعــه اخیــر توســط دانشــگاه آلبانــی، 
ــش  ــینه نق ــرطان س ــگیری از س ــار در پیش آب ان
دارد. هنگامــی کــه عصــاره آب انــار بــه ســلول های 
ــن  ــاره ای ــود، عص ــق می ش ــرطانی تزری ــادی س بنی
ــر  ــرای تکثی ــلول ها را ب ــی دارد س ــوه توانای آب می

ــن  ــه ای و تشــکیل تومــور مهــار کنــد و محققــان ب
ــار در پیشــگیری  ــوان از ان ــاور رســیدند کــه می ت ب

ــرد. ــتفاده ک ــینه اس ــرطان س از س
۴. قهوه

اگــر ســعی کــرده ایــد بــرای ســالمتی بهتــر قهــوه 
ــد نظــر  ــم خــود تجدی ــد، در تصمی را کاهــش دهی
ــت و  ــیدان اس ــی اکس ــاوی از آنت ــوه ح ــد. قه کنی
معمــوال افــرادی کــه روزانــه بــه انــدزه نیــاز قهــوه 
برخــودار  بیشــتری  عمــر  از طــول  می نوشــند، 

ــتند. هس
۵. توت فرنگی

افزایــش مصــرف تــوت فرنگــی در حفــظ عملکــرد 
میتوکنــدری مفیــد اســت کــه کلیــدی بــرای 

ــت. ــدن اس ــوان مان ــی و ج تیزبین
۶. انواع بادام

 E ــادام سرشــار از بیوتیــن، مــس، ویتامیــن ــواع ب ان
ــی  ــه همگ ــت ک ــباع اس ــک غیراش ــای ت و چربی ه
پوســت شــما را انعطاف پذیــر، شــفاف و بــدون چیــن 
و چــروک نگــه می دارنــد. یــک رژیــم غذایــی غنــی 
از ویتامیــن E و چربی هــای ســالم بــه شــما کمــک 
می کنــد تــا نســبت بــه هــم ســن های خــود 

ــید. ــر باش جوان ت
۷. پسته

ــد  ــا افزایــش ســن، مراقبــت از چشــم بای همــگام ب
ــرعت  ــی آن س ــد ضعیف ــه رون ــود چراک ــتر ش بیش
بیشــتری بــه خــود می گیــرد. پســته بهتریــن 
دفــاع در برابــر آســیب بینایــی مرتبــط بــا افزایــش 
ســن اســت عــالوه بــر ایــن، چربــی ســالم موجــود 
در پســته بــه شــما کمــک می کنــد تــا ســایر مــواد 
ــول  ــه در ط ــی را ک ــده بینای ــت کنن ــذی تقوی مغ
ــم  ــذب چش ــی ج ــه راحت ــد ب ــرف می کنی روز مص

شــوند.
۸. روغن زیتون

ــه پزشــکی قلبــی  ــر توســط مجل یــک مطالعــه اخی
عروقــی نشــان می دهــد کــه مصــرف منظــم روغــن 
ــاری  ــه بیم ــی از جمل ــای قلب ــر بیماری ه ــون ب زیت
عــروق کرونــر، بیمــاری عــروق محیطــی و نارســایی 

مزمــن قلبــی تأثیــر مثبــت دارد.
۹. زغال اخته

ــر  ــد و خط ــه بخوری ــال اخت ــی زغ ــدازه کاف ــه ان ب
نیــاز بــه دنــدان مصنوعــی را کاهــش می یابــد. 
ــاییدگی  ــزان س ــه می ــال اخت ــاره زغ ــرف عص مص
بافــت کلســیفیه دندان هــا را کاهــش می دهــد، 
ــوند  ــر می ش ــا قوی ت ــه دندان ه ــی ک ــن معن ــه ای ب

ــد. ــرک بخورن ــه ت ــال دارد ک ــر احتم و کمت
۱۰. عسل

از  بســیاری  بــرای  رایــج  داروی  یــک  عســل 
ــت.  ــوده اس ــتانی ب ــای باس ــا در تمدن ه بیماری ه
مشــخص شــده اســت کــه عســل مخلوطــی از 
ــت  ــی اس ــد باکتریای ــواص ض ــاوی خ ــات ح ترکیب
ــک  ــت کم ــازی باف ــود و بازس ــه بهب ــد ب و می توان

ــد. کن

خورایک هایی که مشا را جوان نگه یم دارد
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