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دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
بنی هاشمی واحد 2

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان تاکید کرد

حسابداران با اصالحیه قانون
مالیات های مستقیم نباید بیکار باشند
می طلبد که حسابداران با اطالعات کامل مالیاتی مشغول بکار شوند

با اصالحیه قانون مالیات های مستقیم در31تیر94که از اول سال 95الزم حسابداران به عنوان مغز متفکر جامعه و دستگاه های دولتی و شرکت ها
االجرا شد که این موضوع باعث اســتفاده بیش از پیش از حسابداران در و...بایستی به این موضوع توجه داشته باشند که سازمان امور مالیاتی کلیه
فعالیت های اقتصادی توسط شرکت های خصوصی و دولتی و  ...می شود و فعالیت های اقتصادی را سیستماتیک تحت نظر دارند.
همین صفحه را بخوانید
زمینه اشتغال تمام حسابداران فراهم شده است.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان تاکید کرد

حسابداران با اصالحیه قانون مالیات های مستقیم نباید بیکار باشند

طرح همیاران مهر

دستـی از مـهر برای ایـران

حکم انتصاب چهار مسئول
توسط استاندار هرمزگان صادر شد
متولی ساحل و دریا کیست؟
مدیرکل جدید راه آهن هرمزگان
معرفی شد
تعطیلیزورخانهای
که جان یک نفر را گرفت!
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برادر ارجمند جناب آقای حسن ماسوری
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر کل راه آهن استان هرمزگان تبریک
عرض نموده؛ امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در مسئولیت
محوله موفق و پیروز باشید

امین زارعی خبرنگار روزنامه دریا

وزارت امور اقتصادی و دارایی :
گمرک ایران :
حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان

مدیــرکل امورمالیاتی هرمــزگان گفت:
حســابداران با اصالحیه قانون مالیات های
مستقیم نباید بیکار باشند.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا؛ شــاکررضا
مریدی در همایش روز حســابدار در دانشــگاه
ســمابندرعباس و در جمع اساتید و دانشجویان
رشــته حســابداری افزود :با اصالحیــه قانون
مالیات های مســتقیم در31تیر94که از اول سال
95الزم االجرا شد که این موضوع باعث استفاده
بیش از پیــش از حســابداران در فعالیت های
اقتصادی توسط شرکت های خصوصی و دولتی
و  ...می شــود و زمینه اشــتغال تمام حسابداران
فراهم شــده اســت.وی اظهار داشــت :یکی از
تغییرات در قانون مالیات های مستقیم مربوط به
معافیت های مالیاتی می باشد که معافیت مالیاتی
شــامل برخی مناطق و برخــی از فعالیت های
اقتصادی شده و با نرخ صفرمحاسبه می شود.

مریدی خاطرنشــان کرد :بــا اصالحیه قانون
مالیات های مســتقیم و تغییراتــی که در برخی
تکالیف قانونی براساس این اصالحیه اتفاق افتاده
است؛ برطبق بند ت ماده 132قانون مالیات های
مســتقیم ،فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی در
مناطق توسعه نیافته ده سال و مناطق برخورداریا
توسعه یافته 5سال مشــمول معافیت مالیاتی به
نرخ صفرهســتند و فعالیت هــای اقتصادی در
مناطــق ویژه و شــهرک های صنعتــی مناطق
توســعه نیافته13سال و در مناطق ویژه و شهرک
های صنعتی مناطق توســعه یافته  7سال مشمول
معافیت مالیاتی به نرخ صفر می باشــند .مدیرکل
امور مالیاتی هرمزگان تاکید کرد :شــرط هرگونه
معافیت مالیاتی تســلیم اظهارنامه مالیاتی است

که اگر این تسلیم اظهار نامه مالیاتی انجام نشود؛
اشخاص حقیقی و حقوقی نمی توانند از معافیت
ها استفاده کنند و اشخاص حقوقی که سال مالی
آنها سال شمسی است تا پایان تیرماه و اشخاص
حقوقی که ســال مالی دارند هم چهارماه پس از
ســال مالی و فعاالنی که بصورت شخص حقیقی
فعالیت می کنند هم تا پایان خردادماه هر ســال
بایستی نسبت به تســلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام
نمایند .وی تصریح کرد :منظور از مالیات با نرخ
صفر روشی اســت که مؤدیان مشمول آن مکلف
به تسلیم اظهارنامه ،دفاتر قانونی ،اسناد و مدارك
حسابداري حسب مورد ،برای درآمدهای خود به
ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشــخص
شـده به امور مالیاتی می باشند.
مریــدی گفــت :با توجــه به حجــم باالی
شرکت های فعال اقتصادی در مناطق آزاد استان
و شــهربندرعباس و ...می طلبد که حســابداران
بــا اطالعات کامــل مالیاتی در این شــرکت ها
مشغول بکار شوند.همچنین بزودی 23حسابدار
را در اداره کل امورمالیاتــی هرمزگان اســتخدام
می کنیم.مدیرکل امــور مالیاتی هرمزگان گفت:
اطالع رسانی و شــفافیت مالیاتی را در اولویت
داریم و پس از آن مطالبه و وصول مالیاتی خواهیم
داشــت که اگر فعال اقتصادی تکالیف قانونی را
انجام نداد؛ براساس قانونی مطالبه مالیات خواهیم
داشت.
وی از آمادگــی ایــن اداره کل جهت پذیرش
دانشجویان امور مالیاتی به عنوان طرح کارورزی
در ایــن اداره کل و ادارات تابعه خبرداد.مریدی
تاکید کرد :با اجرای طرح جامع مالیاتی که سامانه

ای یکپارچــه اســت و تمــام ادارات ،بانک ها،
شهرداری ها،گمرکات ،شــرکت های دولتی و...
به این ســامانه متصل هستند و تمام فعالیت های
اقتصادی آنها رصد می شود.مدیرکل امور مالیاتی
هرمزگان تصریح کرد :حســابداران به عنوان مغز
متفکر جامعه و دســتگاه های دولتی و شرکت ها
و...بایســتی به این موضوع توجه داشته باشند که
سازمان امور مالیاتی کلیه فعالیت های اقتصادی
را سیســتماتیک تحت نظر دارند .وی گفت :در
طرح جامع مالیاتی بایســتی فعــاالن اقتصادی
درگام نخست پیش ثبت نام کداقتصادی از طریق
سامانه امور مالیاتی داشته باشند و پس از دریافت
رمزو پسوردعبور بصورت محرمانه هم باید فعال
اقتصادی ،اظهارنامه  ،لیســت حقوقی که موظف
اســت هر30روز یک بار ارائه نمایدرا بایســتی
بصورت الکترونیکی انجام کند و براســاس ماده
 169و 169مکرر قانون مالیات های مستقیم هر
سه ماه یک بار بایستی اطالعات خرید وفروش و
خرید خدمت و فروش خدمت از طریق ســامانه
ثبت کند که تمام خدمات بصورت غیرســنتی و
الکترونیکی است.
مریــدی با اشــاره به وجود زیرســاخت ها و
پتانســیل هرمزگان در بخش های مختلف گفت:
در سال گذشته در بخش تسلیم اظهار نامه مشاغل
توانستیم رتبه نخست کشوری از بین 40اداره کل
و در بخش اشــخاص حقوقی هم رتبه سوم را در
کشور کسب کنیم.مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان
گفت:اشــخاص حقوقی هم اگر مکانی را اجاره
کرده اند بایســتی هرماه مالیات بر اجاره را کسر
کنند و پرداخت نمایند.

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه شماره 97/4

حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه توسعه ساختمان اداری گمرک
بندرچارک به شماره  97/4را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی
پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ
انتشار مناقصه در سامانه  1397/9/17می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت تا ساعت  17روز جمعه مورخ 1397/09/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از ساعت 7صبح روز شنبه مورخ  1397 /09/24تا ساعت  17روز
سه شنبه مورخ 1397/10/04
زمان بازگشایی پاکت ها  :مورخ 1397/10/05
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس اسکله
شهیدرجائی -ساختمان مرکزی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان -طبقه سوم  -واحد امور
قراردادها مراجعه نمایید.
شناسه آگهی308365:

روابط عمومی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان

نمایندگی روزنامه دریا در اهواز

سیالوی -خیابان نادری  ،خیابان سیروس غربی بین
خیابان سعدی و خیابان مسلم ساختمان نور
شماره تماس 06132212156 :
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سرمقاله
متولی ساحل و دریا کیست؟

بنظر می رسد ســاحل و دریا متولیان مختلف دارد که شاید منجر
به موازی کاری هم شــود و همین موضوع هم باعث شده است که حال
ســاحل و دریا در بندرعباس همچنان ناخوش باشد.استاندار هرمزگان
چند ماه قبل دســتور داد که از ورود خودرو به ساحل جلوگیری شود
که این دســتور اجرایی نشد و همچنان خودروها وارد ساحل می شوند
وبرخی چندمتری هم وارد دریا هم می شوند و برخی در دریا می مانند
و نیاز به امداد رســانی پیدا می کنند.موضوع دوم بحث ورود فاضالب
خانگی و صنعتی و ...به دریاست که برای جلوگیری از این آلودگی هم
تاکنون اقدام مناسبی صورت نگرفته است و دریا وساحل در بندرعباس
به منطقه ای آلوده تبدیل شده است که بارها محیط زیست هم نسبت به
این آلودگی هشدار داده است که حتی ورود وشنا کردن بخصوص برای
کودکان بسیار خطرناک اعالم کرده است و گویا سالمتی دریا و کودکان
برای هیچ مســئولی چندان اهمیتی ندارد که در این بخش اقدام اساسی
هم تاکنون صورت نگرفته اســت .کشتی ها هم در همین منطقه اقدام به
شستشوی شــناورهای خود می کنند وبراحتی آلودگی ها را وارد دریا
می کنند .درســاحل هم انواع زباله و نخاله را می توان مشاهده نمود که
برنامه اساسی برای پاکسازی ساحل وجود ندارد که به لحاظ بصری نیز
چشم انداز زشت و نامطلوبی دارد وتعجب میهمانان ،گردشگران و تازه
وارد ها از دیدن این صحنه رابه همراه دارد.از طرفی دیگر حضور قلیان
فروشــان که بایک حساب سرانگشــتی متوجه می شویم که از ساحل
روبروی مجتمع ستاره جنوب تا پارک والیت بندرعباس بیش از هزار عدد
قلیان عرضه می شود و صدها دختر و پسر جوان از عصرتاپاسی از شب
در ساحل می نشینند وقلیان استعمال می کنند واین مناطق ساحلی بوی
تعفن دود قلیان های میوه ای در کنار بوی تعفن فاضالب ورودی به دریا
باعث سلب آرامش خانواده ها و گردشگران شده است و برای همگان این
پرسش پیش می آید که متولی ساحل و دریا کیست و چرا عرضه کنندگان
قلیان براحتی و بدون هیچگونه محدودیت ساحل بندرعباس را دودآلود
کرده اند وحق شهروندان در تفریح راحت و مفرح را سلب کرده اند و هیچ
اقدامی دراین بخش صورت نمی گیرد که انتظار می رود متولیان مربوطه
در این بخش پاسخگو باشند.مطلب دیگر اینکه علی القاعده انتظار می رود
که در ساحل و دریا ورزش ها و تفریحات دریایی وساحل رونق یابد که
گویا مسئوالن استان به اشتباه تصور می کنند که قلیان و ورود فاضالب
جزو تفریحات و ورزش های ساحلی و دریایی است که ازآنها حمایت
می کنند و هیچگونه ممانعتی ندارند واقدامی برای توســعه ورزش ها و
تفریحات ساحلی انجام نداده اند .برخی از نوجوانان و جوانان هم تعدادی
اسب و شتر را آورده اند ساحل که ساماندهی و بیمه نیستند و درصورت
بروز حادثه و ...هیچکس پاسخگو نیست و به ازای هر صد متر هم ده هزار
تومان از مردم مطالبه می کنند که اگر همین تعداد حیوان هم ساماندهی و
نظارت های الزم برآنها صورت گیرد ،می توان گفت برای انجام تفریح
و ورزش گام های اولیه برداشته است که تاکنون در این زمینه هم اقدامی
نشده است.دریا وســاحل که در مناطق مختلف دنیا به عنوان زیباترین
مناطق شناخته می شود که در بندرعباس این مناطق به عنوان آلوده ترین
مناطق محسوب می شود که نیازمند تدابیری در این بخش هاست.
علی زارعی

خبری

استاندارهرمزگان:

حمایت های هرمزگان از مناطق آزاد ادامه دارد
استاندار هرمزگان بیان کرد :هنر در اینجاست که انسان بتواند
در دوران هر چند کوتاه خدمت خود با جهت گیری ها و اندیشــه
سازنده و برنامه های که دارد توفیق الهی کسب کند.

انصاری الری نشــان داد که این توفیق با وجود دوره مدیریت کوتاه،
ولی با تالش شبانه روزی ،اخالق مداری و متانت آن هم در این شرایط
خاص در جزیره کیش که هم نگین ایران اســت و هم نگین هرمزگان،
(هرچند هرمزگان از این نگین ها بســیار دارد) ،حاصل شــده است .به
گزارش ایسنا ،فریدون همتی ،در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد کیش ،در سالن همایش های بین المللی خلیج فارس ،افزود:

حضور مردم کیش و تجلیل و نوع سخنانی که زوایای مختلفش بیان شد،
برای ایشان یک سرمایه ارزشمند اســت و جا دارد که تبریک بگوییم.
وی اظهار کرد :باید از مردم کیش نیز قدردانی کرد که قدرشــناس بوده،
تالش ها و برنامه های مدیر خدوم را درک کرده و از وی اینچنین تجلیل
می کنند .همتی با بیان اینکه هماهنگی ،همدلی و فهم مشــترک جایگاه
استان و مناطق آزاد ،ظرفیت های اقتصادی و موقعیت استراتژیک استان،
طی مدت مدیریت انصاری الری در سطح بسیار خوبی بوده و آثار این
هماهنگی هم در اســتان و هم درکیش دیده می شود ،خاطرنشان کرد:
شــناخت من از دکتر مظفری به دوره هفتم مجلس شورای اسالمی باز

می گردد که صبوری و متانت وی برای ما کامال آشــکار شــد .تجارب
بسیار خوبی در زمینه های اقتصادی ،بانکداری و اداره جامعه داشته و این
تجربیات از ایشان عنصری با توانمندی ساخته است .عالی ترین مقام دولت
در اســتان هرمزگان اظهار کرد :به شما اطمینان می دهم با شناختی که از
مدیرعامل جدید منطقه آزاد کیش دارم ،انتخاب وی با اندیشه ،تدبر و فکر
بوده است و جایگزین بسیاری خوبی برای دکتر انصاری الری خواهند بود
و خال ایشان را احساس نخواهید کرد .استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه
حمایت ها و پشتیبانی های هرمزگان از مناطق آزاد ادامه خواهد داشت،
عنوان کرد :منطقه آزاد جدیدمان جاسک خواهد بود و عالوه بر آن سازمان
توسعه مکران داریم که به وسعت سه شهر طبق قانون مناطق آزاد فعالیت
خود را آغاز خواهند کرد .همتی در پایان خاطرنشــان کرد :در شرایطی
که در جنگ مستقیم اقتصادی با دشمن قرار داریم ،فعاالن اقتصادی باید
راهکارها و برنامه هایی داشته باشند تا در حوزه تولید ،تجارت و صادرات
و واردات شرایط به شکلی باشد که مردم ،مشکلی احساس نکنند .

با حضور مسؤوالن استانی و کشوری:

مدیرکل جدید راه آهن هرمزگان معرفی شد

با حضور مسؤوالن استانی و کشوری
مراسم تقدیر و معارفه مدیران کل سابق
و جدید راه آهن هرمزگان برگزار شد.

بــه گزارش خبرنگار دریــا؛ با حضور
حسین آشــوری قائم مقام راه آهن کشور،
بهــروز اکرمی معــاون سیاســی امنیتی
اســتانداری هرمزگان ،جمعی از مدیران
دســتگاههای اجرایی اســتان و مدیران
شــرکتهای خصوصی بخــش راه آهن
از زحمــات محمد پورفخــری تقدیر و
حســن ماســوری بعنوان مدیرکل جدید
راه آهن هرمزگان معرفی شــد.قائم مقام
راه آهن کشــور در این مراســم گفت :راه
آهن هرمزگان همــواره یکی از مهمترین

راه آهن های کشــور محســوب میشود
چرا که این راه آهــن در زمینه جابجایی
بار همیشــه رتبه اول یا دوم را کسب کرده
و در حوزه مســافر نیز یکی از فعالترین
راه آهن های کشور است.حسین آشوری
افزود :یکی دیگر از مواردی که باعث شده
این راه آهن در کشور مورد توجه باشد این
اســت که ۹۰درصد ترانزیت ریلی مبدا یا
مقصد آن بندرعباس میباشد که این یکی
دیگر از نکاتی است که اهمیت این راه آهن
را مهم نشان میدهد.آشوری اظهارداشت:
وجود بنادر شــهید رجایــی و باهنر که
حجم باالیی از جابجایی کاال از آنها انجام
میشود موجب شده که راه آهن هرمزگان

نیــز در زمینه جابجایی ریلــی نیز فعال
باشد.وی خاطر نشان کرد :پنج سال پیش
سهم جابجایی ریلی کاال بین پنج تا شش
درصد بود کــه اکنون به بیش از ۲۵درصد
رسیدهاست اما تا نقطه مطلوب که ۴۵درصد
میباشد هنوز راه زیادی مانده است.آشوری
با تقدیر از عملکرد پورفخری تصریح کرد:
از زمان تصدی محمد پورفخری به عنوان
مدیرکل راه آهن هرمزگان شاهد پیشرفت
و حرکت شــتابان این اداره کل بودهایم که
امیدوارم با آمــدن مدیر جدید این روند با
سرعت بیشــتری طی شود.معاون سیاسی
امنیتی اســتانداری هرمــزگان نیز در این
مراسم خاطرنشان کرد :یکی از انتظاراتی که
وجود دارد این است که مدیران هرمزگانی
راه آهن نیز در سایر استان ها مورد استفاده
قرار گیرند زیرا هرمزگانی ها افراد توانمندی
هســتند.بهروز اکرمی ادامه داد :هرمزگان
یکی از معدود استان هایی است که چهار
مد زمینی ،هوایــی ،دریایی و ریلی را دارا
میباشــد به همین دلیل برای اینکه از این
فرصت به خوبی اســتفاده شود باید شبکه

حمل و نقل را در این استان طراحی کرد.
اکرمــی عنوان کرد :باری که از کشــتی
تخلیه می شــود باید فورا روی ریل قرار
گرفتــه و به مقصد حمل شــود و از انبار
کردن آن جلوگیــری بعمل آورد و این امر
در هرمزگان شدنی است زیرا نیاز این استان
می باشــد.در ادامه مدیرکل سابق راه آهن
هرمزگان گفت :ما باید در هر عنوان شغلی
که هســتیم تالش کنیم تا طبق فرمایشات
مقام معظم رهبری بــار را از جاده به ریل
منتقل شــود.محمد پورفخری افزود :راه
آهن هرمزگان با شــتاب زیادی در حال
توســعه می باشــد و این اداره کل همواره
در شاخصهای مختلف رتبههای برتر را
به خود اختصاص داده اســت.زمانی که به
هرمزگان آمدم میانگین جابجایی واگن از
طریق این راه آهن بین  ۵۶۰تا  ۵۷۰بود و با
تالش هایی که توســط کارکنان این اداره
انجام شد سالیانه ۱۰۰واگن بیشتر جابجا
شد و امروز به جابجایی  ۹۶۰واگن دست
یافتهایم.وی اظهارداشــت۳۵ :سال در راه
آهن خدمت کــردهام و افتخار می کنم که

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد

شناسایی و جذب یکهزار بازمانده از تحصیل

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پررش هرمزگان
از شناسایی ،جذب و تحصیل یکهزار بازمانده از
تحصیل در سال تحصیلی  98-97خبر داد.

ایرج بیتاللهی در گفتگو با فارس ؛ اظهارداشــت:
توجه به اسناد باالدســتی و ایجاد فرصتهای برابر
آموزشی امری ضروری در اجرای طرح انسداد مبادی

بیســوادی کشور اســت.وی با تاکید بر اینکه ایجاد
فرصتهای برابر آموزشی از اولویتها و ضرورتهای
آموزش و پرورش هرمزگان است ،افزود :با بهرهگیری
از ظرفیتهای درون و برون سازمانی ،بررسی موضوع
افراد بازمانده از تحصیل و یافتن راهکارهای بومی و
محلی برای شناســایی و جذب این دسته از افراد در

دســتور کار کمیته انسداد مبادی بیسوادی استان قرار
دارد.بیتاللهی اضافهکرد :برابر آمار وزارت آموزش و
پرورش ،از ابتدای سال تحصیلی تاکنون تعداد یکهزار
نفر از این افراد شناسایی و جذب مدارس استان شده
اند.معاون آموزش ابتدایی آموزش و پررش هرمزگان
اظهار امیدواری کــرد با اجرای برنامه های راهبردی

اتمام خدمتم در خطه نیلگون خلیج فارس
بودهاست.مدیرکل جدید راه آهن هرمزگان
نیز در این مراســم عنوان کــرد :از ابتدای
فعالیت راه آهــن هرمزگان مدیران زیادی
زحمــات فراوانی را کشــیدهاند و امروز
ثمره این خدمات بدســت ما رسیدهاست.
حسن ماســوری خاطرنشان کرد :یکی از
خصوصیات من این است که در کار جدی
هستم و اعتقاد دارم باید در کار جدی بود تا
به موفقیت دست پیدا کرد.ماسوری ادامه داد:
ســهم جذب بار توسط راه آهن در گذشته
ناچیــز بود اما با تالش هایی که توســط
مدیران انجام شدهاســت به نقطه ای که در
آن قرار داریم دست یافتهایم.وی در پایان
گفت :من به هرمزگان آمدهام تا از هرمزگانی
ها چیزهای جدیدی یاد بگیرم و امیدوارم
همکاران در راه آهن هرمزگان نیز تجربیات
خود را روی میز بگذارند تا بتوانیم بهترین
خدمات را به همشهریان خود ارائه کنیم.در
پایان مراسم از خدمات محمد پورفخری
تقدیر و حکم انتصاب حســن ماسوری به
وی اعطا شد.

کمیته های انسداد مبادی بیسوادی ،کمیته برنامه ریزی
و همچنین کمیته شناســایی و جذب و نگهداشــت
کودکان بازمانده از تحصیل ،ظرف یک ماه آینده شاهد
موفقیتهای بیشتری در شناسایی و جذب این افراد
باشیم.
این مســئول در پایان گفت :قطعا برای شناســایی
حداکثری افراد بازمانده از تحصیل ،آموزش و پرورش
به حمایت و همکاری سایر بخش های جامعه از جمله
فرمانداران ،شوراهای اسالمی شهر و روستا ،دهیاران،
بخشداران و مشارکت آحاد مردم نیازمند است.

خبر
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبر داد

تامین قطعات پاالیشگا ه ستاره خلیج فارس
در داخل کشور

مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس ضمن کماثر خواندن
تاثیر تحریمها بر صنعت پاالیش کشــور ،بیان داشــت :اکثر قطعات
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس در داخل تامین میشود.به گزارش
روابط عمومی شــرکت نفت ستاره خلیج فارس« ،محمدعلی دادور»
دستاوردهای صنعت نفت ایران در آستانهی  40سالگی انقالب اسالمی
را دستاوردهایی درخور توجه نامید و گفت :نمیتوان به سادگی از کنار
جانفشانیهای مهندســان و کارگران ایرانی در این صنعت گذشت و
برای نمونه باید اذعان داشت که نفت ستاره خلیج فارس نقش ارزنده
و مؤثری در حفظ و صیانت از منافع ملی ایفا کرده و با ایجاد زنجیرهی
ارزش افزوده ،ظرفیت برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی را
افزایش داده است.وی اظهار داشت :اگر این پاالیشگاه احداث نشده بود
باید به کاهش برداشت گاز یا خامفروشی میعانات گازی ادامه میدادیم.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس افزود :از این نکته نیز نباید
غافل بشویم که هماهنگی و همدلي وصف ناپذیر همه مجموعه همراه
با تالش ،همت وافر ،از خودگذشتگی ،خستگی ناپذیری و کار شبانه
روزی ،موجب شد عالوه بر تکمیل فاز  1و فاز  ،2مراحل ساخت و راه
اندازی کامل فاز  3نیز زودتر از برنامه زمانبندی انجام پذیرد و اقدامات
برای ســاخت فاز چهار نیز آغاز شود و این تجربه پاالیشگاهسازی،
اکثر جهانیان را انگشت به دهان گذاشت و در نظر متخصصان خارجی
این موفقیت برای ایرانیان امکانناپذیر تلقی میشــد.وی در ادامه در
پاسخ به این پرسش که تاثیر تحریمها بر صنعت پاالیش کشور چگونه
خواهد بود ،گفت :دلواپس تحریمها نیستیم چرا که امروز به مرحلهای
از پیشــرفت دست یافتهایم که اکثر قطعات مورد نیاز پاالیشگاهها در
داخل کشور تامین میشود و این میتواند در کنار تخصص مهندسان و
مدیران نفت ستاره خلیج فارس ،کلید خودکفایی در عرصهی پاالیش
میعانات گازی باشد.دادور تاکید کرد :شرکت نفت ستاره خلیج فارس
در بسیاری از موارد با کنار گذاشتن تامینکنندههای خارجی ،اقدامات
ابتدایی تا راهاندازی قسمتهای مختلف را توسط تیم داخلی پاالیشگاه
با موفقیت اجرا کرده و جوانان مصمم و غیور ایرانی نشــان دادند که
پیچیدهترین و تخصصیترین فعالیتهای پاالیشــگاهی نیز با تالش
آنان دســت یافتنی است.وی در پایان به صحبتهای ریاست جمهور
در افتتاحیهی فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرد و افزود:
دکتر روحانی در مراسم افتتاحیه فاز دوم اظهار داشت که مصداق بارز
اعتماد به جوانان را میتوان در اعتماد به متخصصان جوان کشــور در
پروژه احداث پاالیشــگاه نفت ستاره دید و ما سعی داریم که با تالش
شبانهروزیمان جواب اعتماد مردم و مسئوالن را بدهیم.

حکم انتصاب چهار مسئول
توسط استاندار هرمزگان صادر شد

اســتاندار هرمزگان با صدور احکام جداگانه ای معاون سیاســی
امنیتی ،اجتماعی فرمانداری حاجی آباد ،معاون هماهنگی امور عمرانی
فرمانداری قشم و بخشدار حرا و سرپرست بخشداری مهران را منصوب
کرد .به گزارش ایرنا ،با حکم فریدون همتی استاندار هرمزگان ،محمد
ساالری پور به سمت معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری
شهرستان حاجی آباد منصوب شد.همچنین استاندار هرمزگان در حکم
دیگری زهرا قهاری را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری
شهرســتان قشم منصوب کرد.با حکم استاندار هرمزگان ،احسان نیک
بخت نیز به ســمت بخشــدار حرا از توابع شهرســتان قشم منصوب
شد.همتی همچنین در حکم دیگری فاروق رمضانی پاسالر را به سمت
سرپرست بخشداری مهران از توابع شهرستان بندرلنگه منصوب کرد.

پشت پرده سیاست
تصمیم کمیسیون امنیت ملی درباره استیضاح ظریف به تعویق افتاد

به رغم آن که قرار بود در جلســه عصرگاهی کمیســیون امنیت ملی مجلس موضوع
استیضاح وزیر خارجه بررسی و تصمیم گیری شود ،به دلیل حضور نداشتن بسیاری از
اعضا ،این کمیسیون جلسه از اکثریت افتاده و این تصمیم گیری به بعد از تعطیالت مجلس
موکول شد .کمال دهقانی فیروز آبادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس
اعالم کرده بود که هشت نفر از درخواست کنندگان استیضاح ،امضای خود را پس گرفته
اند اما این طرح همچنان بیش از  11امضا دارد.
اطالعات مرکز آمار جایگزین بانک مرکزی در محاسبه تورم

بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول مهم دولتی به دستگاه های دولتی و پیمانکاران
مرتبط با پروژه های دولتی ،اعالم شده در زمینه اعمال رویه یکسان و ایجاد تسهیل در
اجرای پروژه ها ،مدیران مربوط باید در محاسبه نرخ تورم و خسارات ناشی از تاخیر در
تادیه اصل بدهی ،نرخ اعالم شده توسط مرکز ایران را جایگزین تورم ماهانه اعالم شده
توسط بانک مرکزی کنند و مورد استفاده قرار دهند.
هشدار به مدیران درباره اعمال تبعیض به نام شرکت های دانش بنیان

یک نهاد مسئول با ارسال ابالغیه ای برای تعدادی از مدیران مالی سازمان ها و ادارات
دولتی ،تاکید کرده اســت اگرچه شکل گیری و حمایت از شرکت های دانش بنیان در
حوزه هــای زیربنایی و تولیدی ،نقش مهمی در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد اما
مدیران باید ضمن رعایت قوانین مربوط به منع مداخله در معامالت دولتی و کشــوری،
توجه داشته باشند نباید هیچ گونه تفاوت و بی عدالتی در استفاده از دارایی های مشهود و
نامشهود سازمانی بین این شرکت ها با دیگر اشخاص حقوقی قائل شوند و بهره مندی از
هرگونه امکانات یا اماکن ،از طرق قانونی مثل فراخوان عمومی انجام بگیرد.
درگیری در جریان یک تجمع در دانشگاه امیرکبیر

برخی رســانه ها از مجروح شدن تعدادی از دانشــجویان دانشگاه امیرکبیر در خالل
برگزاری یک «تجمع غیرقانونی» در این دانشــگاه خبر دادند .هادی ابوالحســن دبیر
رسانه ای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر درباره تجمع صورت گرفته در این دانشگاه
به ایســکانیوز گفت :تجمع کنندگان در ابتدای امر حمایت خود را از کارگران هفت تپه
اعالم کردند اما با اندک زمانی انتقادات خود را از دولت به سوی نظام چرخش دادند .وی
افزود :با آغاز شعار علیه نظام ،دانشجویان انقالبی و بسیجی وارد صحنه شدند و با شعار
و دست نوشته هایی با مضمون «آشوبگر حیا کن دانشگاه رو رها کن» و «نه شرقی نه
غربی ،فقط علیه دزدی» واکنش نشان دادند .این فعال دانشجویی با تایید ضرب و شتم
سه نفر از خواهران حوزه بسیج دانشجویی این دانشگاه ،گفت :ناآرامی های امروز دانشگاه
کامال سازمان دهی شده از سوی بیرون از دانشگاه بود.
احضار محمدرضا خاتمی به قوه قضاییه

فارس -محمدرضا خاتمی ،فعال سیاسی اصالحطلب به قوه قضاییه احضار شد.خاتمی
به تازگی در برنامه اینترنتی «رو در رو» و در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات  88گفته
بود که در زمان تجمیع و اعالم آرای نهایی انتخابات ،هشت میلیون رأی به آرای احمدی
نژاد اضافه شده است .براساس این گزارش ،طبق قاعده جدید قوه قضاییه مقرر شده است
چنان چه افراد حقیقی یا حقوقی ادعاها یا اتهامزنیهایی را متوجه دیگران کنند باید ظرف
مدت  10روز ،اسناد و مدارک خود را ارائه کنند.
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فرمانده نهاجا :به دنبال افزایش برد موشک های مان هستیم

فرمانده نیروی هوایی ارتش با تاکید بر این که ما به دنبال افزایش برد موشکهایمان
هســتیم و محدودیتی هم برای خودمان قائل نیستیم ،گفت :میخواهیم هدف را
زودتر ببینیم و آن را در فاصله دورتر هدف اصابت قرار دهیم .امیر خلبان نصیرزاده
که مرداد امســال با حکم رهبر انقالب به عنوان سیزدهمین فرمانده نیروی هوایی
ارتش منصوب شده اســت در این مصاحبه درباره نقش نیروی هوایی ارتش در
مقابله با تکفیری ها در ســوریه و عراق افــزود :من خیلی نمیتوانم به جزئیات
این موضوع اشــاره کنم اما همینقدر میگویم که مشارکت ما بسیار قوی و مؤثر
بوده که شاید برای خیلیها غیرقابل باور باشد .به گزارش فارس وی با اشاره به
برخورداری ایران از هواپیماهای منحصر به فرد در نیروی هوایی خود ،ادامه داد:
من کشور دیگری را سراغ ندارم که مانند ما به این شکل گسترده در ناوگان هوایی
خود هم هواپیماهای غربی و هم شرقی داشته باشد .البته کشوری مانند پاکستان
تا حدی این طور اســت چون برای مثال هم هواپیمای اف  16و میراژ دارد و هم
هواپیمای «جی اف  »17که یک هواپیمای شــرقی محسوب میشود اما خیلی
گسترده نیست .همچنین امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش
هم در بازدید از تیپ  377شهید سرلشکر پرویز حبرانی با تاکید بر این که با هرنوع
تهدیدی مقابله خواهیم کرد ،از افزایش قدرت تهاجم و تحرک یگان های نیروی
زمینی خبر داد.
فتاح :دانشجو نباید ابزار و پله کسی باشد

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد در دیدار با نمایندگان اتحادیههای دانشجویی ضمن
گرامی داشت روز  16آذر به نقش جنبش دانشجویی در پیشبرد اهداف و آرمانهای
انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت :دانشجو نباید ابزار و پله کسی باشد چرا که خیلیها
در صدد هستند در ایام انتخابات ،قبل و بعد از آن از این جنبش پرشور دانشجویی
سوءاستفاده کنند ولی وظیفه همه ما این است که حتم ًا والیت را سرلوحه فعالیتهای
خود قرار دهیم و در راه ایشان حرکت کنیم .به گزارش فارس ،فتاح تاکید کرد :جنس
فعالیت دانشجویی و عمق وجود آن با مأموریت کمیته امداد عجین شده زیرا دانشجو
نیز همانند کمیته امداد خواستار گسترش عدالت در جامعه و حمایت از مستضعفان
و محرومان است .وی همچنین اظهار کرد :دشمن از این میترسد که کمیته امداد امام
خمینی(ره) در خدمت محرومان باشد و چون میداند که کمیته امداد به مستضعفان و
محرومان که پایههای اصلی انقالب هستند رسیدگی میکند در هراس است.
رئیس انجمن کلیمیان تهران :کنیســهها در ایران بر خالف دیگر نقاط جهان

نیازی به حفاظت پلیس ندارند

فارس -رئیس انجمن کلیمیان تهران گفت :یک تبریک و تشــکر به مقام معظم
رهبری و نظام جمهوری اسالمی ایران دارم که در این کشور همه اقوام در کنار هم
و در امنیــت کامل با آرامش زیاد زندگی می کنند و هیچ تبعیضی وجود ندارد و
اگر هم تبعیضی باشد  ،تبعیض مثبت است« .همایون سامه یح» با بیان این که ما
این انقالب را متعلق به خود می دانیم ،افزود :در بسیاری نقاط دنیا به کنیسه های
یهودیان حمله می شود و تحت محافظت است اما در ایران درهای کنیسه ها همواره
باز است بدون هیچ گونه نیاز به حفاظتی از سوی نیروی انتظامی.

تازههایمطبوعات

شرق  -خوب و بد روحانی (یا حداقل بخش زیادی از آن) در محکمه تاریخ قطع ًا به
پای اصالح طلبان نوشته میشود ...بخشی از اصالح طلبان به این فکر هستند که هر
چه سریع تر فاصله خود را با روحانی و دولتش حفظ کنند و بحث عبور از روحانی
رسم ًا در ساختار داخلی کلید میخورد...آیا اصالح طلبان به همین راحتی میتوانند
شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند؟! آیا از تمام عبورهای پیشین نباید عبرت گرفت
که تقدیم دودستی قدرت به رقیب است؟
کیهان  -واردات نفت کره جنوبی از ایران در دو ماه منتهی به از ســرگیری تحریمها
به صفر رسید .اما ما همچنان بازارهای پرسود خودمان مانند لوازم خانگی ،خودرو،
گوشــی موبایل ،صوتی تصویری و ...را در اختیار آنها گذاشــتهایم .چرا مسئوالن
کشــورمان به کره جنوبی که جزو اولین کشورهایی اســت که واردات نفت از ایران
را متوقف کرده ،همچنان روی خوش نشان میدهند و بازارهای پرسود را به سادگی
تقدیم آنها میکنند؟
آرمان  -بهمن کشاورز در واکنش به سخنان آیت ا ...یزدی مبنی بر این که حقوقدانان
ســعی کنند با خانم ها به واســطه «کید» آن ها تنها نباشــند گفت :ایشان به مطلق
«حقوقدان» اشاره دارند که الجرم مقامات قضایی و وکال و مشاوران حقوقی را در بر
میگیرد و طبعا این سوال نیز مطرح میشود که این افراد بهویژه در مواقعی که موضوع
بحث محرمانه است چگونه میتوانند سفارش ایشان را رعایت کنند .در خصوص این
که کید و حیله مختص خانمهاست تامل بسیار وجود دارد ،مردان نه از نظرکمی کمتر از
خانمها هستند و نه میزان کید و حیلهگری آنان از زنان کمتر است.نمیدانم بیان صریح
و علنی مطالبی از این گونه -با توجه به میزان تعدد و شیوع مصادیق آن -تا چه حد
مقرون به مصلحت است؟
جوان  -اقدام شایسته رئیس کل بانک مرکزی برای حضور در بازار ارز آنهم بدون
هیچ مقدمهای را باید جزو اولینهای تاریخ ریاست بانک مرکزی برشمرد .نکته مهم
هنگام بازدید همتی از خیابان فردوسی این بود که بیشتر صرافیهای خیابان فردوسی
و جمهوری تابلوهای فروش خود را با قیمت صرافی بانک ملی یکی کردند و به همان
قیمت فروش داشتند .دالر آزاد هم به نرخ ۱۱هزار و  ۳۵۰تومان معامله میشد که از
قیمت  ۱۱هزارو  ۶۰۰تومان صرافیها ارزانتر بود.
قانون  -این روزنامه در گزارشی با عنوان «دست نیاز حماس» به تماس تلفنی اسماعیل
هنیه با ظریف و درخواست او برای محکومیت پیشنویس قطعنامه سازمان ملل علیه
فلســطین پرداخت و نوشــت :حال که حماس از خواب بیدار شده است امیدواریم
مســئوالن آنها دیگر در مسیر گذشته قدم برندارند و به گونهای عمل کنند که آینده
خوشی را رقم بزنند در غیر این صورت هستند گروههای جهادی که ایران مانند دوران
غائله شام آنها را به سرعت جایگزین کند زیرا آزادی قدس از اولویت برخوردار است.
آرمان  -فیاض زاهد در گفت و گو با این روزنامه گفت :در  1400جنس جدیدی از
سیاست مداران ظهور خواهند کرد .در انتخابات مجلس شاهد یک تحول خواهیم بود.
اگر اصالحطلبان نتوانند اکثریت را به دست آورند ،این به معنای غلبه جبهه پایداری
و سنتی راست نخواهد بود؛ بلکه شاهد چیزی شبیه یک مجلس مستقلتر و از نظر
سیاسی کم هویتتر خواهیم بود ،لذا آینده سیاسی رنگین کمانی خواهد بود.

خاطر جمع باش
#کاالی -استاندارد -ایرانی -می خرم

انعکاس

پارس نیوز نوشــت  :یاسر جبراییلی کارشناس اقتصاد سیاسی درباره شکایت معاون
ســابق سازمان محیط زیست گفت :درباره مسائلی که در برنامه ثریا مطرح شد خانم
ابتکار دست روی یک حاشیه گذاشتند و در حال دامن زدن به این حاشیه هستند .البته
انشاء ا ...در دادگاه مسئله روشن خواهد شد ،اما نباید این حاشیه بر متن غلبه کند .وی
ادامه داد :مســئله اصلی این است که دولت برخالف قانون اساسی از آبان  94در حال
اجرای پیوست موافقت نامه پاریس است ،در حالی که روند حقوقی این موافقت نامه
طی نشده است.
خبرآنالین مدعی شــد  :خداداد عزیزی ،بازیکن ســابق تیم ملی کشورمان با عقد
قراردادی با یک برنامه تلویزیونی در شــبکه  3صدا و سیمای کشورمان به زودی در
قامت مجری تلویزیونی ظاهر میشــود.بعد از موج ورود فوتبالیستها به برنامههای
تلویزیونی که با مهرداد میناوند و علی انصاریان آغاز شد ،حاال شاهد حضور خداداد
عزیزیخواهیمبود.
تابناک مدعی شد  :دو منبع نزدیک به خانوادههای آمریکاییهای زندانی در ایران به
 NBCگفتهاند ،این خانوادهها از دولت ترامپ خواستهاند ،روادید آمریکا برای فرزندان
مقامات عالیرتبه ایرانی را رد کرده و باطل کند ،اما کاخ سفید هنوز اقداماتی را در این
خصوص انجام نداده است.
بولتن نیوز مدعی شد  :بهمن کلباسی خبرنگار بیبیسی فارسی در توئیتی به سخنان
علی مطهری مبنی بر این که بخشــی از دالیل خروج ترامپ از توافق هســته ای به
مخالفانی مربوط می شد که با کارشــکنی اجازه ندادند برجام اجرا شود ،اشاره کرد
و نوشت« :این شوخیها چیست که نایبرئیس مجلس می کنه؟ برجام و تأسیسات
هستهای که سهلِ  ،اگر ایران همه موشــک هاش رو همبار میزد میرفت کاخ سفید
تحویل میداد ،باز ترامپ ،بولتون یا پمپئو با فشــار نتانیاهو و حمایت تشویق شدید
میلیاردر اسرائیلی-آمریکایی شلدون ادلسون ،از برجام خارج میشدند».
عصرایران نوشت :فضای مجازی باعث شده است بعد از سالها مسئوالن و مردم بدون
واسطه با هم حرف بزنند .پس لطفا با سدی به نام فیلتر این فرصت را نسوزانیم .نگاه کنید
امروز بسیاری از مسئوالن آن هم در ردههای باال در توئیتر حضور دارند و نظرات خود را
بدون واسطه بیان میکنند و مردم هم بدون ترس و لکنت زبان در این فضا با آن ها سخن
میگویند .حتی برخی از مسئوالن دعواهای خود را هم در توئیتر انجام میدهند .باور
کنید که اگر از این فضا به خوبی استفاده شود دیگر نباید چندان نگران تلخیهای آن بود.
نمایش طومار جانبازان علیه تحریمهای آمریکا در الهه

باشگاه خبرنگاران  -سرپرست گروه اعزامی به کنفرانس منع سالحهای شیمیایی درباره
علت ســفر این گروه گفت :علت اصلی این سفر تاثیرگذاری بر کورس دیپلماسی در
سالن کنفرانس بود.سجاد قاسمی افزود :تمامی حضار در سالن کنفرانس به شکلی عمق
فاجع ه شیمیایی را درک کردند که سفیر آمریکا در جلسه با عصبانیت اعالم کرد ،حضور
جانبازان شیمیایی تاثیر به سزایی در سطح بین المللی داشته است.قاسمی درباره طوماری
که توســط جمعی از جانبازان جمع آوری شــده بود گفت :این طومار برای تاثیر در
تحریمهای دارویی و درمانی کشور به دست آمد که در نمایشگاه به نمایش گذاشته شد.

عم
روابط ومی
اداره کل استاندا رد رهمزگان

خبری
در هشتادوششمین جلســه شورای شهر بندر عباس ،به
رســیدگی به مشکالت معلولین پرداخته شد و این مساله
که شــهرداری چه اقداماتی انجام داده و چه اقداماتی را
می تواند در جهت کمک به آنها انجام دهد ،مورد بررسی قرار
گرفت.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ مدیــر عامل جامعه معلولین
استان هرمزگان ،ضمن گرامی داشت روز جهانی معلولین و
در پاسداشــت و حرمت و شرافت انسانی که در فصل سوم
قانون اساسی به آن پرداخته شده است ،گفت :انتظار داریم که
اعضای شواری شهر به عنوان نمایندگان مردم ما را همراهی و
یاری کنند.محمد حسن استاد ادامه داد :قانون حقوق شهروندی
معلولینباالخرهبعداز4چهارسالمطالعاتکارشناسانهاصالح
و در شهریور  97به تصویب نهایی رسید و باید در بودجه 98
دیده می شد.وی افزود :این قانون دارای نقاط قوت و ضعفی
است ،در صحبت هایی که پیش می آید و خبرهایی که شنیده
می شــود ،بحث بودجه به گونه ای بســته شده و قرار است
تقدیم مجلس شــود که در آن اعتباری برای معلولین دیده
نشــده است که از نمایندگان خواســته ایم که زمانی که این
قانون وارد صحن علنی مجلس می شــود ،در مورد تامین
اعتبار آن متذکر شــوند.مدیر عامل جامعه معلولین اســتان
هرمــزگان بیان کرد :جهت رفع مشــکل بیکاری معلولین
و اشــتغال زایی ،راهی نداریم جز اســتفاده از ســمن ها و
سازمان های مردم نهادی که از دل مردم بیرون آمده اند.استاد
اضافه نمود :برخی موانع عدم مناســب سازی فضای شهری
خللــی در رفت و آمد و حضور افــراد معلول در جامعه به
وجود می آورد و این موضوع یک پیوند ناگسستنی با اشتغال
این افراد دارد ،چراکه اشــتغال بدون مناســب سازی عمال
امکان پذیر نمی باشد.وی اذعان نمود :درد مشترک معلولین
ایاب و ذهاب در شهر است.اکثر شهرها به دلیل مبلمان نامناسب
و حتی عدم توازن در کف پیاده روها ،برای معلولین و البته نه
تنها معلولین بلکه برای بســیاری از شهروندان فضای نامنی
است .بنابراین افراد معلول برای رفت و آمد به جای استفاده
از پیــاده رو ها اغلب از خیابان اســتفاده می کنند که آن هم
خطرناک تر است ،لذا پیشــنهاد کردیم سرویس هایی مثل
آژانس های تاکسی تلفنی جهت خدمات دهی به معلولین ارائه
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دسترسی معلوالن به ساحل محدود است

سال هفدهم شماره 2916

در مصوبه سال قبل قرار شد رمپی در ساحل جهت دسترسی و استفاده معلولین اجرا شود که همچنان اتفاقی رخ نداده است
شود.اینمقاممسؤولگفت:ازآنجاکهدرجواردومنطقهآزادبهسر
میبریم،اگرازاینموهبتاستفادهنکنیمبهمنزلهکفراننعمتتلقی
می شــود .از آنجا که قیمت خود رو های ون که در مناطق
آزاد عرضه می شــود بســیار پایین تر از سایر نقاط کشور
می باشد ،با ورود این خودروها به چرخه حمل و نقل جهت
خدمات دهی به افراد معلول کمک شایانی صورت می گیرد.
استاد بیان کرد :در سازمان بهزیستی ،شهرداری و استانداری
با موضوع دریافت حق ایاب و ذهاب معلولین بیگانه هستیم
که البته در بســیاری از شهرها از جمله تهران این مساله حل
شده است .پس چرا بایددر بندرعباس که پایتخت اقتصادی
کشور است از این نعمت محروم بمانیم؟! وی افزود :مبحث
اشتغال بســیار گسترده اســت ،در انجمن ضایعات نخاعی
و جامعه معلولین با بیکاری گســترده مواجه هســتیم.مث ًال
کارگاه های خیاطی راه اندازی شــده اســت ،اما علی رغم
دستور اســتاندار و شهردار ،شرکت های تابعه به بهانه هزینه
ارزان تــر ،لباس های فــرم را به خارج از اســتان ارجاع
می دهند .مدیر عامل جامعه معلولین استان هرمزگان خاطر
نشان کرد :طبق آمارهای اعالم شده ساالنه بین  30تا  60هزار
دست لباس فرم برای استان مورد نیاز است .اگر رقابت درست
و عادالنه ایجاد شود این تفاوت قیمت معنادار نخواهد بود و
البته صرفه اقتصادی بیشتری در استان می توانیم داشته باشیم.
در ادامه مدیرعامل انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان
گفت :اصلی ترین مشــکل ما در بندرعبــاس عدم تبیین
حقوق شــهروندی معلولین است ،زیرا معلوالن را شهروندان
درجه دو تلقی می کنند .فرشــید معنایی اذعان نمود :استان
هرمزگان در خط فلج اطفال قرار دارد ،آمار ضایعات نخاعی
ناشــی از تصادفــات در بندرعبــاس به ویــژه تصادف

استفاده از جوانان در شورایعالی مناطق آزاد

به گزارش فارس؛ مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق
آزاد در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سازمان منطقه آزاد
کیش اظهارداشــت :از تمامی مسؤوالن و کیشوندان و فعالن
عرصه اقتصادی کــه برای تکریم انصاریالری حضور پیدا
کردند ،تشکر الزم را دارم ،این یکی از زیباترین مراسم تودیع
و معارفه است که با حضور مردم و فعاالن اقتصادی در جزیره
کیش شاهد آن هستیم ،بســیار عبرتانگیز است که مردمی
وفادار و سختکوش و فعاالن اقتصادی دلسوز اینگونه از یک
عنصر سیاستمدار فرهیخته که در کیش زحمات زیادی کشیده
تقدیر میکنند ،از انتخاب سال گذشتهام برای جزیره کیش بسیار
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بواشه عضو شورای شهر بندر عباس:

دبیر شورایعالی مناطق آزاد عنوان کرد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت :بهدالیل ناخواسته
شــاهد تغییر در مدیریت منطقه آزاد کیش هستیم و
مطمئنم که کمتریــن اثر منفی از این تغییر و تحول را
خواهید دید.
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خرسندم .وی افزود :به دالیل ناخواسته شاهد تغییرات در کیش
هستیم ،با قلبی آزرده اما سربلند ب هدلیل عملکرد انصاریالری
در این مراسم شرکت میکنم ،امیدوارم جریانی که در این دولت
در منطقه آزاد کیش پایهگذاری شده بتواند همچون درختی
استوار نهادینه شود و مدیرعامل جدید بتواند این وظیفه را با
عنایت به خدای متعال انجام دهد ،مطمئن هستم که کمترین
اثر منفی از این تغییر و تحول را در کیش خواهید دید چون
جانشینی آمده که بتواند همین مسیر را برود.بانک ادامه داد:
مظفری از دلسوزان نظام و جانبازان دوران دفاع مقدس است
و در هر مسؤولیتی ورود کرده توانسته به موفقیتهای فراوانی
دســت یابد ،مردم شریف و مسؤوالن جزیره کیش همانطور
که پشتیبان و همراه دکتر انصاری بودند همین هدف را برای
دکتر مظفری داشته باشند و این تعامل پشتوانه او خواهد بود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تصریحکرد :تالش ما در دبیرخانه

موتور ســیکلت ها بسیار باال اســت به همین دلیل نهضت
هموار ســازی و مناســب ســازی پیاده روهــا به وجود
آمــد ،چرا کــه به دلیــل عدم همــوار بودن پیــاده روها
بود کــه مردم ترجیح می دادند به ســطح خیابــان بیایند،
که ایــن امر خــود موجب ترافیــک و گاهــا تصادفات
می شد .وی افزود :خوشبختانه اعتبار اختصاص داده شده در
بندرعباس برای معلولین ،مناسب با نیازهاست که باید صرف
مناسب سازی شهری شود.مدیرعامل انجمن ضایعات نخاعی
اســتان هرمزگان ادامــه داد :از آنجا که معلولیت بنده بر اثر
سانحه رانندگی است ،همیشه این سوال برایم وجود دارد که آیا
معلولیت و محدودیت بنده ناشی از ضعف جسمانی است یا عدم
مناسب سازی فضای شهری؟ معنایی بیان کرد :بنده از ویلچر
استفاده می کنم و با همین ویلچر محدودیت خود را برطرف
کردم ،دانشگاه رفتم و صاحب شغل شدم ،اگر نتوان جامعه و
محیط زندگی را برای همه هموار کرد ،قطعا مشکل از دولتمردان
است.در ادامه رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان
هرمزگان بیان کرد :اگر شرایط را مهیا نکنیم نمی توانیم بگوییم
معلولیت محدودیت نیست! ابتدا باید زیر ساخت ها فراهم شود.
شهباز بارانی بنویی خاطرنشان کرد :در شهربندرعباس 1050
دانش آموز استثنایی داریم ،که اکثرا از قشر متوسط به پایین
هستندونیازمندحمایتمالیازجانبدولتوانجمنهاهستند.
وی افزود  :باید شرایطی را فراهم کنیم که کودکان استثنایی در
آینده بتواننــد به راحتی وارد اجتماع بشــوند ،نه اینکه بعد
از بزرگســالی شان به فکر این مقوله باشــیم.در ادامه اصغر
حسین پور معاونت شهرسازی شهرداری بندرعباس گفت :باید
از دوستان نظام مهندسی بخواهیم که نظارت بر اجرا را تشدید
کنند ،زیرا در بســیار از مواقع این موارد در مرحله طراحی

شورایعالی مناطق آزاد این است که از نیروهای مختصص
و جوان اســتفاده کنیم و این رویکرد به نحو مطلوب در حال
شکل گیری است و نیروهای متخصص و ماهری که نیاز منطقه
آزاد در تمامی عرصههای است بهکار گرفته شود.وی گفت:
یکی از جریانهای مهم و اثرگذار رسانهها هستند،خرسندم
از اینکه امروز توانستیم تعامل خوبی با رسانهها داشته باشیم
و ارتباط بین ما و مردم بهوسیله رسانه تامین شده است ،این
نیازی است که امیدوارم هر روز بهبود پیدا کند.
بانک افــزود :یکی دیگر از بحثهای مهــم در دبیرخانه
شــورایعالی مناطق آزاد در حوزه اقتصاد اســت و آنهم
برنامه ریزی در جهت پیشبرد اهداف این حوزه است ،علیرغم
تمام مشکالت توانستهایم دامنه اثرات منفی را کاهش بدهیم و
توانستیم مشکالت مربوط به بحث سفارش کاال را بر اساس
مصوبه دولت حل کنیم.دبیر شورایعالی مناطق آزاد در پایان
گفت :مناطق آزاد در پیوند اقتصاد داخلی و جهانی توانستهاند
شرایط بهتر را فراهم کند ،ما با تکیه بر احساسات نمیتوانیم
تصمیم درســت بگیریــم و در آینده نهچنــدان دور بورس
بین الملل را خواهیم داشت.

در شركت آب منطقه اي هرمزگان برگزار شد

نخستين كارگاه آموزشي راهبردي و پيشبرد ساماب

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات آبی شركت
آب منطقه اي هرمزگان از برگزاري نخستين کارگاه آموزشی
راهبری و پیشبرد ساماب در بخش آب سطحی در شرکت
سهامی آب منطقه ای هرمزگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان،
حجت توحیدی عنوان كرد :به منظور بررسی روند اقدامات صورت
گرفته در سامانه ساماب بخش آب سطحی اين کارگاه آموزشی از
تاريخ  10لغایت  12آذر ماه جاري در شرکت سهامی آب منطقه
ای هرمزگان برگزار شــد.وي با اعالم این خبر افزود :این کارگاه
آموزشی با حضور مدیران و کارشناسان شرکت مدیریت منابع آب
ایران  ،شرکت آب و برق خوزستان و شرکت های آب منطقه ای
اصفهان ،فارس  ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان و ایالم برگزار شد.
اين مسئول در ادامه تشريح كرد :در این کارگاه آموزشی مدیران و
کارشناسان بخش آب سطحی و امور مشترکین ،با اطالع از روند

آگهی مزایده اموال منقول

اقدامات صورت گرفته در ســایر استان ها ،آموزش های الزم به
منظور عملیاتی كردن سامانه ارائه شد.توحيدي افزود :در پایان نیز
مســائل و مشکالت موجود در اجرای سامانه مورد بررسی قرار
گرفت و پیشنهاداتی جهت بهبود و توسعه ساماب در بخش آب
سطحی مطرح شد.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات آبی شــركت آب
منطقه اي هرمــزگان توضيح داد :ســامانه یکپارچه حفاظت و
بهرهبرداری منابع آب و امور مشترکین «ساماب» با هدف تسهیل
در ارائه خدمات به متقاضیان بهرهبرداری آب کشاورزی طراحی و
پیاده سازی شده است .وي در پايان تصريح كرد :تهیه گزارشهای
کارآمد و به روز از آخرین وضعیت خدمات حوزه آب و مدیریت
بهینه منابع آبی و همچنین جلوگیری از بهرهبرداریهای غیرمجاز
از منابع آب ،برق ،و قاچاق ســوخت از دیگر کاربردهای سامانه
ساماب است.

در خصوص پرونده اجرایی کالسه  9100374بدینوسیله یک فقره مجوز صید پروانه بهره برداری
شناور صیادی بشماره ثبت  3/11732یک فروند شناور مغروقه صیادی فلزی به نام درخشان  2که به
موجب سند رهنی شماره  62907مورخ  89/4/28تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره  5بندرعباس در
رهن بانک کشاورزی شعبه جاسک قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه
و تشکیل پرونده اجرایی به شماره فوق علیه شرکت تولیدی درخشان هرمز بندر گردیده است بنا
قوهقضائیه
کش
ثب
م
س
به تقاضای بستانکارمبنی بر ارزیابی اموال فوق و برابر گزارش هیات کارشناسان سه نفره دادگستری
سازمان تا نادوا الک ور
اموال فوق به شــرح ذیل ارزیابی ویادداشت گردیده  :مشخصات موتور شناور درگواهینامه ثبت ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
شناور:یک فروند موتور  6سیلندر با قدرت  223/5کیلووات معدل حدود  300اسب بخار از نوع
یانمار -مجوز صید داده شده از طرف شیالت :طبق نامه شماره  32/11/2مورخ  89/1/23مدیر کل محترم شیالت وقت قدرت موتور
 300اسب بخار معادل  223/5کیلووات جهت صید ساردین ماهیها برای شناور فوق الذکر صادر شده است وشناور با همین مجوز
فعالیت می کرده است در استعالم صورت گرفته از اداره کل شیالت هرمزگان محدوده صید شناور را شهرستان جاسک اعالم نموده
ونوع صید را ساردین ماهیان ذکر کرده است با قدرت موتور  220اسب بخار ومتناسب با نوع شناور حداکثر تا  405قابل افرایش
می باشد و هر گونه جابجایی مجوز صید منوط به خروج شناور از حوضچه اداره شیالت نموده است بدنه مغروق شناور متعلق
به مالک شناور می باشد و مالک وفق مقررات موظف است نسبت به ابطال گواهینامه ثبت آن و خارج نمودن شناور از حوضچه
شرکت شیالت اقدام نمائید با توجه به قدرت موتور درج شده در گواهینامه ثبت شناور فوق الذکر نوع و محل مجوز صید مجوز
صادر شده و شرط واگذاری آن از اداره کل شیالت هرمزگان (مشروط به خارج کردن شناور مطابق با مقررات دریایی و بندری ایران
خریداری می تواند با هماهنگی اداره بندر نسبت به خروج شناور اقدام نموده) ارزش مجوز شناور به میزان سیصد میلیون تومان
معادل  3/000/000/000ریال ارزیابی گردیده اســت و مجوز فوق در روز یکشــنبه مورخ  97/10/02در اداره اجرای اسناد رسمی
بندرعباس از ساعت  9صبح الی  12ظهر از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ سه میلیارد ریال شروع وبه باالترین
قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته خواهد شد الزم به ذکر است اداره اجرای تکلیفی و مسئولیتی از جهت اشکاالتی که ممکن است در
حین صدور مجوز مورد مزایده و بعد از آن از جهت اعتراض وغیره پیش آید نخواهد داشت 35667.م/الف-تاریخ انتشار 97/09/15 :
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رعایت می شود اما به درستی اجرا نمی شود.فاطمه جراره عضو
شورای اسالمی شهر بندرعباس بیان کرد :در تمام پروژه هایی
که شهرداری متولی آن است باید معلولین هم دیده شوند ،در
جلســه ای که در سال گذشــته برگزار شد مقرر گردید
یک مشــاور از جامعه معلولین در کنــار برخی پروژه ها
حضور داشــته باشــد و در هر پروژه ای در حال انجام،
شهرداری ناظری به همراه مشــاور بفرستد و در صورت
لزوم در حین کار تذکر دهند نه درانتها.رئیس کمیســیون
معماری وشهرســازی شورای اسالمی شهر بندرعباس نیز
اظهــار کرد :حقیقتا در قانون مشــخص شــده که تمام
دســتگاه ها باید به شــهروندان بدون هیچگونه تبعیضی
خدماتــی ارائه دهنــد و شــهرداری هم یکــی از این
ارگان هاست ،شهرداری موظف است برای این مردمی که
مالیات می دهند و ارزش افزوده را پرداخت می کنند خدماتی
رایگان ارائه دهد  ،بنابراین نباید درخواست افراد معلول باشد
که راه را مناســب سازی کنید بلکه وظیفه شهرداری است.
اسماعیل بواشــه تاکید کرد :در بحث معلولیت پیشگیری
هم مهم است ،بسیاری از دستگاه ها که دخیل هستند باید
وظایف را به نحو احســن انجام دهند ،مانند ایمن سازی
خودرو ســازی ها ،آموزش بهداشــت و درمان و ســایر
ارگان ها . ...وی افزود :پیشنهاد احداث پارک ویژه معلولین
را ســال قبل داده بودم ،البته همه پارک ها برای اســتفاده
معلولین باید مناســب باشد و دارای کل امکانات به روز از
جمله امکانات ورزشی باشد که به همراه خانوداه بتوانند آنجا
حضور پیدا کنند.بواشه ادامه داد :از شهرداری گله مندم در
مصوبه سال قبل قرار شد رمپی در ساحل جهت دسترسی و
استفاده معلولین اجرا شود که همچنان اتفاقی رخ نداده است.

خبر

و دسترسی معلوالن به ســاحل محدود است .خواهشمندم
کمیته ای برای نظارت بر مصوبات تعیین کنیم.وی بیان کرد:
پیشنهاد می کنم در مراسم برای دادن لوح تقدیر از لوح های
دست ساخته معلولین استفاده کنیم ،هم بسیار زیباتر است و
هم به نوعی اشــتغال زایی است .مجید عسکری زاده ،منشی
اول شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت :خانواده های معلول
باید فقط رنج معلولیت را داشته باشند ،نه مثال دغدغه ایاب
و ذهاب فرزندان معلولشان را به مدارس.وی افزود :وقتی لفظ
انسانی قوی باشد باکی نیست که جسمش ضعیف باشد.رئیس
جلسه شورای شهر بندرعباس در خطاب مدیر عامل جامعه
معلولین استان هرمزگان گفت :بخشی از درخواست هایتان
باید در استان پیگیری شود و بخشی دیگر باید در کشور اتفاق
بیفتد که البته ما و نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان شما
باید پیگیر باشــیم.فیصل دانش ادامه داد :در مورد سفارش
لباس های فرم به کارگاه های خیاطی انجمن معلولین ،حتما با
استاندار صحبت خواهم کرد و این مقوله را از شهرداری شروع
می کنیم.وی افزود :باید بدانیم که فاصله سالمت و معلولیت
فقط یک اتفاق اســت و از همگان خواهانم که با این نگاه به
رسیدگی امور بپردازند.دانش در پایان خاطرنشان کرد :شایان
ذکر است که گاها ســازمان های حفار پس از حفاری پیاده
روهــا را به حالت ایده آل در نمی آورند و البته این مســاله
مسولیتی را از عهده شــهرداری خارج نمی کند چه بسا که
نیازمند نظارت بیشتری از جانب شهرداری باشد.

معاون فرهنگی دبیرخانه مناطق آزاد کشور:

نقشه راه توسعه گردشگری مناطق آزاد کشور تدوین میشود

معاون فرهنگی ،گردشگري و صنایع خالق دبیرخانه مناطق آزاد کشور گفت :با تصویب نهایی برنامههای هر
یک از مناطق آزاد ،نقشه راه توسعه گردشگری مناطق آزاد کشور تدوین میشود.

به گزارش فارس ،حمیدرضا رســتمی در هفدهمین نشست نمایندگان فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان های
مناطق آزاد کشور به میزبانی قشم ،اظهار داشت :کمیته خارجی مناطق آزاد با هدف جذب هرچه بیشتر گردشگران خارجی
تشکیل شده است.وی افزود 85 :درصد اعضای این کمیته را بخش خصوصی تشکیل میدهند و مناطق آزاد کشور باید
برنامه جذب گردشگر خارجی منطقه خود را در دو محور جذب سرمایهگذار و جذب گردشگر در نشستهای پیش رو
ارائه کنند .معاون فرهنگی ،گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه مناطق آزاد کشور افزود :با تصویب نهایی برنامههای هر
یک از مناطق آزاد ،در آیندهای نزدیک شاهد تدوین نقشه راه توسعه گردشگری مناطق آزاد کشور خواهیم بود.رستمی با
اشاره به ورود طرح کارت گردشگر مناطق آزاد (کاما) به مرحله اجرا ،اضافهکرد :این طرح در جزیره کیش آغاز شده و از
هفته آینده وارد منطقه آزاد قشم میشود.وی ،تقویت تبلیغات درون منطقهای برای توسعه و جذب حداکثری پذیرندهها و
مشتری را خواستار شد و ادامه داد :انتظار است با ثبت یک میلیون کارت تا نیمه اسفندماه سالجاری و رساندن این رقم به
سه میلیون کارت در تابستان ،بتوان سال شکوفایی گردشگری در مناطق آزاد را جشن گرفت.معاون فرهنگی ،گردشگری
و صنایع خالق دبیرخانه مناطق آزاد کشور ،مجازیسازی گردشگری مناطق آزاد را از اولویتهای این صنعت برشمرد و
اظهار داشت :تنها دو منطقه از مناطق آزاد موجود اقدامات عملی خود در این حوزه را آغاز کردهاند و باید تا پایان سالجاری
تمام مناطق آزاد بهصورت پیوسته در فضای آنالین قابل گردش و قدم زدن باشند.

عضو هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان کارگری:

 ۲۰۰هزار تومان دردی از معیشت کارگران بازنشسته دوا نمیکند

عضو هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان
کارگری کشــور گفت :بسته حمایتی  ۲۰۰هزار
تومانی ُمسکن مقطعی است و دردی از معیشت
کارگران بازنشسته دوا نمیکند.

جواد اکبری در گفتگو با ایسنا ،با اشاره به تصمیم
دولت برای ارائه بسته حمایتی به آنهایی که دریافتی
آنها کمتر از سه میلیون تومان در ماه است ،افزود :قرار
است این بسته حمایتی  ۶۰۰هزار تومانی در سه نوبت
تا قبل از پایان سال و در هر نوبت به میزان  ۲۰۰هزار
تومان پرداخت شود.وی با بیان اینکه هنوز پرداخت
این بسته به کارگران بازنشسته آغاز نشده ،افزود :قرار
است بســته مرحله اول تا  ۱۰روز آینده به کارگران
بازنشسته پرداخت شود.رئیس کانون بازنشستگان
کارگری استان کرمانشاه با اشاره به وجود سه میلیون

و  ۲۰۰هزار نفر کارگر بازنشســته در کشور ،اظهار
کرد :از این تعداد  ۸۰درصد زیر ســه میلیون تومان
دریافتی دارند و مشمول این بسته میشوند.اکبری با
بیان اینکه  ۶۰درصد کارگران بازنشسته کشور نیز
حداقل بگیر هستند و حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان در ماه دریافتی دارند ،خاطرنشــان کرد :بسته
حمایتی  ۲۰۰هزار تومانی چــه دردی از خانواری
که یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومــان دریافتی دارد،
درمان میکند؟وی از کاهش قابل توجه قدرت خرید
کارگران به دنبال گرانیهای اخیر یاد کرد و گفت :اگر
فقط اقالم اولیه خوراکی و پوشاک را در نظر بگیریم،
در این بخشها بیــش از  ۵۰درصد افزایش قیمت
داشته ایم و این یعنی قدرت خرید کارگران بازنشسته
تــا  ۵۰درصد کاهش یافته و این بســته  ۲۰۰هزار
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تومانی بخش کوچکی از این کاهش قدرت خرید را
هم جبران نخواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان کارگری
کشور خاطرنشــان کرد :این بسته بد نیست ،اما در
شرایط فعلی فقط یک مسکن مقطعی است و هزینه
خانوارها را جبــران نمیکند .اکبری تنها راه کمک
به معیشت خانوارهای بازنشسته کارگری را ترمیم
حقوق آنها به میزان  ۲۰تا  ۲۵درصد دانست و عنوان
کرد :در کنار این افزایش حقوق ،الزم اســت طرح
همسانسازی نیز با جدیت پیگیری شود.اکبری گفت:
کارگران بازنشســته به دلیل سختی کار اکنون دچار
انواع بیماریها هستند ،چند فرزند بیکار دارند و هزینه
زندگی آنها زیاد شده و باید فکر کارشناسی و مستمر
برای بهبود وضعیت آنها کرد.

بدين وسيله کیوان شفیعی کلیبر نام پدر :مقصود شماره شناسنامه ،5340 :شماره ملی  5197863781به نشانی بندرعباس
خیابان دانشــگاه امالک کاخ کدپستي  7916863449که طبق گزارش مورخ  97/8/21مامور آدرس شما بشرح متن
سند مورد شناسایی واقع نگردید ابالغ می گردد :در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له بانک پاسارگاد علیه شما
قوهقضائیه
شماره
طبق گزارش مورخ  97/8/12کارشناس رسمي دادگستري ،پالک ثبتي - 3/21380اصلي مورد وثيقه سند رهني
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ک
ارزيابي
 8802تنظيمي دفترخانه اسناد رسمی شماره  50شهر بندرعباس استان هرمزگان به مبلغ  1/888/510/000ريال
اداره لثبتاسنادوامالکرهمزگان
گرديده  .لذا چنانچه به مبلغ ارزيابي پالک مذکور معترض مي باشــيد  ،اعتراض کتبي خود را ظرف مدت پنج روز
ازتاريخ انتشار اين اخطاريه به ضميمه فيش بانکي دستمزد کارشناس تجديد نظربه مبلغ  5/760/ 000ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد  .ضمن ًا به
اعتراضي که خارج از موعد يا فاقد فيش بانکي دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد  35692.م/الف
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همایش مشــترک علمای شیعه و اهل ســنت شرق هرمزگان
بــا حضور  ۳۰۰نفر از علما و روحانیــان با عنوان اهل بیت محور
وحدت ،در ســیریک برگزار شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه سیریک در این همایش گفت :امروز
نقش وحدت بر کســی پوشیده نیست و براساس فتوای رهبر معظم
انقالب اســامی باید همگی به اعتقادات یکدیگر احترام بگذاریم.
حجت االسالم حسن حیدری افزود :استکبار سعی دارد با شعارهای
زیبا و عوام فریبانه وحدت و اتحاد جهان اســام بویژه میان شیعه و
اهل سنت تفرقه و اختالف بیاندازد.حجت االسالم علی اکبر انصاری
راد مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان هم گفت :پرهیز از دامن زدن
به مباحث تفرقه انگیز و چنگ زدن به مشترکات اسالمی که موجب
همدلی و انسجام اسالمی میشود ضروری است.امام جمعه اهل سنت
بندرعباس نیز در این همایش گفت :بهترین نمونه و شخصیت وحدت
در جامعه اسالمی شخصیت برجسته رهبر معظم انقالب اسالمی است
که با عمل به دســتورات قرآن ،سنت و سیره نبی مکرم اسالم و اهل
بیت (ع) ،برای برقراری وحدت و همدلی ،انســجام اسالمی ایران و
جهان اســامی را مدیریت و رهبری میکند.سید عبدالباعث قتالی
افزود :افراط و تفریط برای اســام بســیار خطرناک است و همه
فرقههای اسالمی قابل احترام هســتند.وی گفت :هدف اصلی دین
اســام توحید ،وحدت ،اکرام و تکریم است.حجت االسالم گرایلی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان هم گفت :با وجود توطئههای
دشمنان اسالم ،رهبر معظم انقالب اسالمی با اقتدار ،تمام توطئهها را
خنثی کرده و مسلمانان شیعه و سنی در پرتو وحدت ،بیش از پیش
با انسجام و همدلی زندگی مسالمت آمیز و برادرانهای دارند.مشاور
اســتاندار هرمزگان در امور اهل سنت نیز گفت :تفرقه همیشه منشا
شکســت و بدبختی و عقب افتادگی است.حجت االسالم موسایی
افزود :بهترین نماد و مصداق عملی وحدت در نظام مقدس جمهوری
اســامی دفاع مقدس است.وی اضافه کرد :در دفاع مقدس بیش از
 ۳۳۰هزار شهید تقدیم انقالب شد که از این شمار بیش از  ۱۰هزار
شهید اهل سنت بودند.
مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان:

جشنواره فرهنگی هند
در بندرعباس برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری هرمزگان
گفت :با توافق و اعالم آمادگی سفارت هندوستان جشنواره فرهنگی
این کشور اوایل اسفند در بندرعباس برگزار خواهد شد.رضا برومند
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :پیشنهادهای مسووالن
سفارت هند و میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هرمزگان
برای برگزاری این جشنواره در حال ارزیابی است تا این جشنواره به
بهترین شکل ممکن برگزار شود.وی اضافه کرد :تورهای گردشگری،
موسیقی های ســنتی و تلفیقی ،نمایشــگاه صنایع دستی ،همایش
علمی و نمایشــگاه اسناد تاریخی ایران و هند برخی از برنامه های
پیش بینی شده برای این جشــنواره است.مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری هرمــزگان بیان داشــت :هرمزگان
نیازمنــد برنامه های فرهنگــی جدید و ابتکاری اســت و انتظار
مــی رود اجــرای چنین برنامــه هایی موجب افزایش نشــاط و
شــادابی اجتماعی شود.ارتباط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مردم
هرمــزگان و به ویژه اهالی بندرعباس با تجار هندی دارای تاریخی
است.معبد هندوها در مرکز شهر بندرعباس به عنوان یک اثر تاریخی
ثبت شــده و هم اکنون کنسولگری هندوستان در بندرعباس فعالیت
دارد.

آغاز ساخت سه طرح عمرانی در جاسک

ســاخت سه طرح عمرانی در روســتای بحل جاسک با حضور
جمعی از مسئوالن در روســتای بحل جاسک آغاز شد.به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس ،فرماندار جاسک گفت:
این طرحها شــامل آب و برق رسانی و ساخت جاده به طول یک
و نیم کیلومتر به اســکله صیادی روستای بحل جاسک است.محمد
رادمهر افزود :برای ســاخت این ســه طرح  ۲۱میلیارد ریال هزینه
میشــود.وی با بیان اینکه قرارگاه سازندگی شهید توحیدی نیروی
دریایی سپاه جاســک پیمانکار این طرحها اســت گفت :این سه
طرح تا دهه فجر به بهره برداری میرسد.ســرهنگ تیمور پایداره
فرمانده نیروی دریایی سپاه امامت جاسک نیز گفت :هدف از اجرای
طرحهای عمرانی در روســتای بحل کمک به معیشت مردم است.
روســتای بحل با جمعیت هزار و  ۸۰۰نفر در  ۵کیلومتری شــهر
جاسک قرار دارد.

آغاز برداشت فلفل دلمه از مزارع میناب

برداشت فلفل دلمه از مزارع شهرستان میناب آغاز شد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،عباس مویدی مدیر جهادکشاورزی میناب
گفت :برداشــت فلفل دلمه از ســطح  ۲۴۰هکتار مزارع شهرستان
میناب آغاز شــد.وی پیش بینی کرد از سطح زیر کشت بیش از ۳
هزار و  ۶۰۰تن محصول برداشت شود.مدیر جهادکشاورزی میناب
گفت :میزان عملکرد فلفل در این شهرستان  ۱۶تن در هکتار است.
عباس مویدی افزود :بخشهای توکهور و هشتبندی و مرکزی مناطق
مهم کشت فلفل در این شهرستان هستند.وی گفت :کوددهی مناسب،
استفاده مناســب و حداقلی از سموم و آبیاری مناسب و به موقع از
اقدامات مهم در تولید این محصول است.
پیش بینی برداشت  ۳۰هزار تن؛

آغاز برداشت بادمجان خارج از فصل در رودان

بدين وسيله الیاس نقی زاده نام پدر :تقی شماره شناسنامه ،5341 :شماره ملی  1600622267به نشانی بندرعباس خیابان
دانشگاه امالک کاخ کدپستي  7916863449که طبق گزارش مورخ  97/7/30مامور آدرس شما بشرح متن سند مورد
شناسایی واقع نگردید ابالغ می گردد :در خصوص پرونده اجرایی کالسه  9400327له بانک پاسارگاد علیه شما طبق
گزارش مورخ  97/7/14کارشــناس رسمي دادگستري ،پالک ثبتي - 3/21386اصلي مورد وثيقه سند رهني شماره
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ارزيابي
 8802تنظيمي دفترخانه اسناد رسمی شماره  50شهر بندرعباس استان هرمزگان به مبلغ  1/818 /800/000ريال
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
گرديده  .لذا چنانچه به مبلغ ارزيابي پالک مذکور معترض مي باشــيد  ،اعتراض کتبي خود را ظرف مدت پنج روز
ازتاريخ انتشار اين اخطاريه به ضميمه فيش بانکي دستمزد کارشناس تجديد نظربه مبلغ  5/673/500ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد  .ضمن ًا به
اعتراضي که خارج از موعد يا فاقد فيش بانکي دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد  35693.م/الف

مريم چمني-رئيس اداره اجراي ثبت اسناد رسمي بندرعباس

برگزاری همایش علمای شیعه و اهل سنت
در سیریک

برداشت بادمجان خارج از فصل در  3هزار و  338هکتار زمین
کشاورزی رودان آغاز شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز
خلیج فارس؛ مســئول تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشــاورزی
شهرستان رودان پیش بینی کرد امسال  ۳۰هزار تن محصول برداشت
شود که ده درصد کمتر از پارســال است.فراز امیری خشکسالی و
اجرای طرح اصالح الگوی کشــت را علت کاهش تولید محصول
عنوان کرد.برداشــت بادمجان تا فروردین سال آینده ادامه دارد.وی
گفت :محصول برداشــت شده عالوه برمصرف اســتان به کرمان و
فارس هم فرســتاده میشــود.بخش مرکزی و جغین از مناطق مهم
کشت بادمجان خارج از فصل در شهرستان رودان است.شهرستان
رودان با  ۴۰هزار هکتار زمین زراعی و باغی ،قطب مهم کشاورزی
هرمزگان است.این شهرستان در  ۹۰کیلومتری شرق هرمزگان واقع
است.

عم
طبی
روابط ومی اداره کل منابع عی
بخ
و آ یزداری رهمزگان

روزنامه منطقه جنوب کشور

حدیث روز تقدیم به :

ت برویش باز خواهد شد
رسول خدا (ص) می فرمایند :کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند ،دو درب از بهش 

بنیانگذار روزنامه دریا

ی شود
اگر فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد یک درب گشوده م 

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد
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طرح همیاران مهر

دستـی از مـهر برای ایـران
در این طرح شــما میتوانید کمکهای خود
را به صورت بالعوض ،نزد بانک قرض الحسنه
بگذارید تا از این طریق اقشار نيازمند جامعه به
صورت زنجیروار در زمينههاي مختلف پشتیبانی
شوند.

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان  ،سیستان و بلوچستان،
فارس ،کرمان ،کهگیلویه و بویر احمد  ،هرمزگان  ،یزد
قائم مقام مدیر مسئول  :یعقوب دبیری نژاد

* ویژگی گردشی طرح
آن چه از مهر خود به این طرح میبخشــید ،به
جای دریافت مستقیم توسط یک فرد ،در چرخه
ضالحسنه بانک مهرایران قرار گرفته و بارها
قر 
استفاده میشود.
* با شما شفافیم
در طرح همیاران مهر با گزارشهای شــفاف
هرماه میتوانید ببینید که کمکتان کجا رفته و به
چه افرادی وام داده شده است.
* همياران مهر
در طرح همیاران مهر شــما نه دست یک نفر،
بلکه با همان نیرو دســت دهها نفر را میگیرید.
شــما میتوانید کمکهای خــود را به صورت
بالعــوض  ،نزد بانک قرض الحســنه بگذارید
تا از محل مهربانی شــما ،اقشار نيازمند جامعه
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پشتیبانی شــوند .با اهدای مبلغ موردنظرتان ،به
عنوان قدردانی شــما در یک قرعهکشی شرکت
داده میشوید .برندگان این قرعهکشی میتوانند
تعیین کنند که بانک به فرد معرفی شــده توسط
آنها وام بدهد.
* مهر شما نزد ما
در ایــن طرح میتوانید کمک خود را به صورت
عقد صلح نزد بانک مهر ایران گذاشته و با یک بار
کمک چندین نفر را یاری کنید .وامهای این طرح
به نیازمندان تعلق گرفته و در قالب اقساط به بانک
برمیگردد تا در اختیار نیازمند بعدی قرار گیرد.مزایا
* یک مهربانی دوسویه
این طرح برای اهداکنندگان و دریافتکنندگان
وام مزایای زیادی را به همراه دارد .شما در این
همیاری ،هم از افزایش یک ماهه در بازپرداخت
تســهیالت خود بهرهمند شده و هم به گسترش
روحیه نوع دوستی در جامعه کمک میکنید.
* مهر در خدمت جامعه
بانک مهر ایران با همراهی شما در طرح همیاران

مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای
معلولیت ،در پارک غدیر با شعار «توانمندی
افراد دارای معلولیت و حصول اطمینان از
فراگیر سازی و برابری» برگزارشد.

به گــزارش روابطعمومی انجمن ضایعات
نخاعی اســتان هرمزگان ؛ این مراسم با همت
سازمان بهزیســتی هرمزگان وهمکاری انجمن
ضایعات نخاعی هرمزگان و سازمان فرهنگی
ورزشی شــهرداری بندرعباس برپا شد.در پی
برگزاری این مراسم مدیرکل بهزیستی هرمزگان
بیان داشت :نمایش توانمندیهای معلولین بویژه
در زمینه صنایع دســتی و ایجاد یک روز شاد
برای آنان هدف مراسم بزرگداشت روز معلولین
بود.غالمحسین رنجبر افزود :باید نمایشگاهی
دائمی برای فروش آثار معلولین هنرمند ایجاد
شــود.وی از خیران خواست سازمان بهزیستی
را برای راه اندازی مراکز و پرداخت هزینههای
درمانی معلولین یاری رســانند.مدیرکل میراث
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری هرمزگان
در این مراســم از واگذاری معبد هندوها برای
عرضه محصوالت فرهنگی و صنایع دســتی

به افراد دارای معلولیت اســتان خبرداد و افزود:
به منظور فراهم نمودن زمینه برای نشــان دادن
توانمندی های معلولین غرفه هایی در ویژه برنامه
«هفته فرهنگی هندوستان» که دی ماه امسال در
بندرعباس برگزار می شود ،در اختیار این قشر
قرار داده خواهد شد.در ادامه مراسم فرشید معنائی
مدیرعامل انجمن ضایعــات نخاعی هرمزگان
بیان کرد  :مســؤوالن ما تظاهــر به حمایت از
معلولین میکنند اما در عمل برای معلولین گامی
برنمیدارند .در اعتراض به عدم حضور مسئولین
ضمن عرض تسلیت به معلولین بدلیل بی توجهی
به آنها گفت :با وجود برنامه ریزی ها و دو ماه
هماهنگی در خصوص برگزاری مراسم  12آذر
روز جهانی معلولین ،حتی یکی از مسئولین در
این مراسم حضور ندارند .همه مسئوالن در آیین
های تودیع و معارفه شرکت می کنند اما برای
افراد دارای معلولیت اهمیتی قائل نمی شوند.مدیر
عامل انجمن ضایعات نخاعــی افزود :دغدغه
امروز ما اجرای قانون معطل مانده جامع حمایت
از معلولین است ،معلولین در جامعه ای زندگی
می کنند که کنار گذاشــته شده اند .تا زمانی که

خود معلولین به آگاهی نرسند و جنبش معلولین
شکل نگیرد و صدایشــان را بگوش مسؤوالن
نرســانند وضع به همین صورت است.وی در
ادامه گفت :معلولین به لحاظ معیشتی مشکالت
زیادی دارند ،مســتمری بهزیستی بسیار ناچیز
اســت و کفاف هزینههای معلولین را نمی دهد.
مستمری یکساله معلولین برابر با حقوق یک ماه
یک کارمند است و این مطلب جای تامل فراوان
و نیازمند نگاه و بازنگری ویژه دارد.در این مراسم
گروه های مختلفی شرکت داشتند از جمله :کانون
نابینایان (قرائت قران) گروه موسیقی نابینایان،
گروه ســرود معلولین ذهنی جهــش  ،تئاتر و
موسیقی ســنتی آنامیس میناب اجرای سرود
توسط ناشنوایان و...
استقبال گروه های مختلف جامعه و مردم از این
مراسم چشمگیر بود و این نشان دهنده نگرش
مثبت مردم نسبت به معلولین می باشد .الزم به
ذکر است خواننده محبوب استان هرمزگان خالو
قنبر و آقای عمران طاهری فضای شــادی را
برای افراد دارای معلولیت و خانواده های آنان
بوجودآورده بودند.

یــا از طریــق درگاههــای الکترونیکی بانک با پیشروی طرح همیاران مهر ،همواره میتوانید
میکند.
ضالحســنهی مهر ایران یا مراجعه به شعبه ،ببینید که چند نفر همراه شــدهاند ،از همراهی و
قر 
* چگونه همیار شوم؟
مهربانی شما چه مبلغی جمعآوری شده و چند
برای همراهی با این طــرح ،میتوانید از طریق کمکهای خود را واریز کنید.
نفر از نیازمندان از وام بهرهمند شدهاند.
اپلیکیشــنهای پرداخت ماننــد آپ ،بله و * ...با شما شفافیم

تعطیلی زورخانهای که جان یک نفر را گرفت!

زورخانه «تختی» بندرعبــاس به عنوان تنها
زورخانه استان محروم هرمزگان ماه هاست در
میان بیتوجهی مســئوالن ورزش هرمزگان و
فدراسیون ورزشهای زورخانهای تعطیل شده
است.

علی نیســتانی از پیشکسوتان با سابقه ورزشهای
زورخانهای استان هرمزگان در گفت و گو با ایسنا ،با
بیان این مطلب افزود :متاسفانه ورزشهای زورخانهای
با وجود جایگاهی که در استان محروم هرمزگان دارد
مورد توجه قرار نمیگیرد و ماههاست زورخانه تختی
بندرعباس به عنوان تنها زورخانه استان هرمزگان با
سوءمدیریت و به بهانه تعمیرات ماههاست که تعطیل
شده و ورزشکاران این رشته جایی برای پرداختن به
ورزشهای زورخانهای ندارند .وی با اشاره به اینکه
چند ماه هیات ورزشهای زورخانهای هرمزگان هیچ
مسئولی نداشــت ،گفت :مجمع انتخاباتی این هیات
اردیبهشــت ماه برگزار شد و منوچهری موفق شد به
عنوان رییس این هیات انتخاب شــود اما با شکایت
رقیبش وی بدلیل نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی
از کار برکنار شد.ســپس فردی با نام حاجیزاده به
عنوان سرپرست هیات انتخاب شد که هیچ قدم مثبتی
برای این ورزش برنداشــت .وی دســتور داد تمامی

وسایل مســتهلک زورخانه تختی را خارج کنند تا
بازســازی شود اما هیچ کاری انجام نشد و در نهایت
او نیز بخاطر انتقاد از انتصاب یک فرد غیر بومی در
ریاســت اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان استعفا
داد .در حال حاضر نیز مظفــر خادمی ،معاون اداره
کل ورزش و جوانان اســتان هرمزگان ،چند صباحی
است ،سمت سرپرستی این هیات را بدست گرفته و
امیدواریم او دیگر وعده و وعید ندهد و تنها زورخانه
اســتان را راهاندازی کند .پیشکســوت ورزشهای
زورخانهای هرمزگان که شغل نانوایی نیز دارد ،با بیان
اینکه ورزشهای زورخانهای در هرمزگان مظلوم واقع
شده و هیچ توجهی به آن نمیشود گفت :در  ۱۵سال
گذشــته حتی یک میل هم به زورخانه تختی اضافه
نشــده و هیچ کاری برای بازسازی آن انجام نگرفته،
حال نیز چند ماهی اســت کامال تعطیل شده و کسی
کاری برای راه اندازی آن تاکنون انجام نداده اســت
که امیدوارم با قولهایی که سرپرســت جدید هیات
داده بتوانیم از این زورخانــه پس از ماهها بار دیگر
استفاده کنیم.
نیســتانی با بیان اینکه در صورت توجه فدراسیون
و مسئوالن ورزش استان ،هرمزگان پتانسیل باالیی
در ورزشهای زورخانهای دارد ،خاطرنشــان کرد:

مســئوالن فقط وعده و وعید میدهند و دیگر از این
وضعیت خسته شــدهایم .زورخانه مغازهای دارد که
اجاره آن میلیونها تومان در سال است اما مشخص
نیســت چرا در چند سال گذشــته یک میل هم به
زورخانه تختی اضافه نشده است .به جرات میگویم
فقط  ۵ورزشکار این رشــته در استان بیمه دارند و
هیچ حمایتی از باســتانیکاران هرمزگانی نمیشود
در صورتیکه اگر حمایت شویم قول میدهم حداقل
 ۳۰۰ورزشــکار باستانیکار را در سال معرفی کنیم.
وی با اشــاره به اینکه رضا شــهبازپور مطرحترین
پیشکسوت ورزشهای زورخانهای استان هرمزگان
که در ایران شناخته شده بود،جان خود را در این راه
گذاشت،خاطرنشان کرد :حدود  ۳هفته پیش جلسهای
را به اتفاق تعدادی از پیشکسوتان با سرپرست جدید
هیات استان هرمزگان در زورخانه تختی ترتیب دادیم
که در این جلسه رضا پور از بیتوجهیها به این رشته
و تعطیلی زورخانه تختی و بها ندادن به مرشدان جوان
خیلی عصبانی شــد و متاسفانه در همان زمان بدلیل
سکته قلبی جانش را از دست داد .امیدوارم مسئوالن
فدراســیون خیلی بیشتر از اینها به وضعیت ورزش
زورخانهای که جایگاه واالیی در استان ما دارد توجه
کنند تا این رشته سر و سامانی بگیرد.

و راحت به آن دســت پیدا کنیم.پروفسور فوجیتا اظهارداشت:
به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان برگزار شد
سومین بخش sei-so ،میباشد که به معنی تمیز کردن و تمیز
نگهداشتن ابزار و محیط است .همچنین چهارمین بخش 5 Sنیز
 sei-ke-tsuبه معنی استانداردسازی است.وی در پایان به
پنجمین بخش اشاره و خاطرنشانکرد shi-tsu-ke :آخرین
استفاده قرار نگیرند به همین دلیل برچسبهای قرمزی را تهیه این ترتیب تا یک ماه پیش بروید .در پایان ماه هر وسیلهای که است .این بخش نیز به معنی حذف جستجو و گشتن میباشد که بخش  5 Sاست که به معنی خودتنظیمی و انضباط میباشد و
کرده و روی همه وسایل از این برچسبها بزنید .از روز بعد هر برچسب آن کنده نشده است را از پیرامون کار خود دور کنید.وی این نیز به این معنی اســت که همه ابزارها و وسایل باید جای برای اینکه به خود تنظیمی دست پیدا شود باید چیزی به عادت
وسیلهای که مورد استفاده قرار گرفت برچسب آنرا بکنید و به درباره دومین بخش  5 Sنیز عنوان کرد :دومین بخش  sei-tonمشخصی داشته باشند تا زمانی برای پیدا کردن آن هدر ندهیم تبدیل شده و عادت نیز با تکرار چندباره بدست میآید.

دوره آموزشی بهبود مستمر نظام آراستگی محیط کار

امین زارعی/دریا

دوره آموزشی بهبود مستمر نظام آراستگی محیط کار به
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان و با حضور
جمعی از مدیران و کارکنان دســتگاه های اجرایی استان و
تدریس پروفســور فوجیتا مدرس موسسه  JCCMEکشور
ژاپن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ مدیرعامل شــرکت توزیع
نیروی برق استان هرمزگان در همایش گفت :یکی از مدلهای
موثر پیشــرفت که باعث تغییر در زندگی ما میشود مدل 5 S
بوده بر ذهن ما اثر گذاشته و در رفتار ما منعکس میشود.محمد
ذاکری افزود :برگزاری این همایش میتواند نقطه عطفی برای ما
باشد که طی آن دانش خود را افزایش داده و نتایج حاصل شده
را در زندگی و کار خود به کار برد.ذاکری تصریح کرد :از کارکنان
ادارات اســتان برای این همایش دعوت شد تا با حضور در آن
بتوانند به دانش خود بیافزایند.در ادامه همایش پروفسور فوجیتا
عنوان کرد :در این همایش تصمیم دارم کایزن ( )KAIZENرا
شرح دهم .کایزن سه درب دارد که درب اول شناسایی مشکل،
درب دوم یافتن راههای تغییر و سوم ،اجرای تغییر یا همان کایزن
میباشد .وی در تعریف کایزن اظهارداشت :کایزن به معنی یک
عمل برگشتی و تغییر کوچک اســت که باعث میشود کار را
آسانتر ،سریعتر و بهتر انجام دهیم .کایزن تجمع تغییرات کوچک

و تالشهای چند باره است تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
وی درباره هدف کایزن تصریح کرد :یکی از اهداف کایزن این
است که تغییر را بدون هزینه یا با حداقل هزینه انجام داد و برای
اینکه کایزن انجام شود باید در کار مشکلی وجود داشته باشد که
اگر مشکلی وجود نداشتهباشد قطعا کایزنی نیز انجام نمیشود.
پروفسور فوجیتا ادامه داد :اگر شرکت یا ادارهای بخواهد کایزن را

,,

برگــزاری این همایــش میتواند نقطه
عطفی برای ما باشــد که طی آن دانش
خــود را افزایــش داده و نتایج حاصل
شده را در زندگی و کار خود به کار برد
اجرا کند باید ابتدا برنامه 5 Sرا عملی نماید تا از هدر رفتن وقت
و سرمایه جلوگیری نماید و 5 Sدارای پنج بخش است که بخش
اول آن  sei-riمیباشد که به معنی جدا کردن چیزهای ضروری
و غیرضروری از هم و حذف چیزهای ناخواسته میباشد.وی
اضافهکرد :برخی وسایل محل کار هستند که شاید در لحظه مورد

