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تا قبل از ورود شرکت بنا گستر به حوزه محیط زیست دریایی زباله های شناورها در حوضچه های بنادر هرمزگان
به روش سنتی و غیر استاندارد جمع آوری می شده و یا بعضاً برخی از این زائدات  ،روانه آبهای خلیج فارس می شد
مصاحبه اختصاصی  //محيط زيست بستر زندگي و حيات انسان و ساير موجودات و زيرساخت اساســـي
توسـعه و پيشـرفت بشر است.

به دليل رابطه متقابل و كام ً
ال به هم پيوسته اي كه بين انسان و طبيعت برقرار است ،هـرگونه تغيير نامطلوب در شرايط
اكولوژيكي محيط آثار مخربي بر انســـان و محیط زیست پديـد مـي آورد.از اين رو توجه به محيط زيست از ديرباز
در كانون توجه انسان بوده اسـت.خليج فارس يكي از با ارزشترين زيست بوم هاي آبي جهان محسوب مي شود كه با
وجود متنوع ترين رويش هاي گرمسيري ،گونه هاي مختلف جانداران آبزي و ...داراي شرايط بسيار ويژه اي است كه
محيط زيست آن را تبديل به محيطي بسيار حساس و شكننده كرده است.
به دليل حاكم بودن شرايط طبيعي متفـاوت هم بـر گستره آبي و هم بر خشكي ها ،اين منطقه از ظرفيت تجديدپذيري
ضعيفي برخوردار بوده و زخم هاي طبيعي بر پيكره آن باعث نابودي بيشتر زمينه هاي مناسب زندگي مـي گـردد .از ايـن

رو در سـطح ملـي و منطقـه اي مي بايست به مشكالت محيط زيست در راستاي برقراري توازن ميان توسعه و حفاظت
محيط طبيعي منطقـه خليج فارس توجه كافي شود .وجود منابع سرشار نفت در خليج فارس باعث رشد شهري و صـنعتي
ايـن منطقـه شـده و افزايش جمعيت را در پي داشته است .اين تمركز جمعيت و فعاليت هاي صـنعتي باعـث تخريـب
در اكوسيستم آبي منطقه شده است .تخليه زباله و مواد زائد ،شستشوي كشتي هايي كه در حال آمـد و شد هستند ،تردد
نفتكش ها و دفع فاضالب پااليشگاه ها و نيز آتش ســـوزي در اســـكله هـاي نفتـــي و تجاري همه و همه باعث
آلودگي و دگرگوني هاي بزرگي در اكوسيستم خليج فارس شده اسـت كـه اگر ادامه پيدا كند عوارض جبران ناپذيري
را بوجود خواهد آورد .بـه داليـل فـوق و ديگر داليل از جمله؛ استخراج منابع نفتي ،نشت نفت ،توليد مواد پتروشيمي،
صـنعتي شـدن كشورهاي حاشيه به طور بي رويه ،نبود مديريت علمي منسجم ،تردد زير دريايي هـا و غيـره ،خلـيج فارس
را تبديل به يكي از آلوده ترين مناطق دريايي از نظر زيست محيطي كرده است .
ادامه در صفحه 8

فرمانداران بر بازگشایی مدارس
و دانشگاهها نظارت جدی داشته باشند
هشدار دامپزشکی هرمزگان ؛
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احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو
همزمان با آغاز فصل گرما
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یک کارشناس فرهنگی :

بندرعباس ظرفیت شهر خالق غذایی دارد
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توقیف کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق
در خلیج فارس
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احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :

برادر ارجند و گرامی

جناب آقای آبسواران
مدیریت سابق امور شعب بانک ملی استان هرمزگان

تالش های حضرتعالی در زمان حضورتان در استان در راستای حل مشکالت فعاالن اقتصادی در
عرصه های بانکی ستودنی و قابل تقدیر است  ،بدین وسیله اتاق بازرگانی هرمزگان به نمایندگی
از فعاالن اقتصادی از تالش ها و زحمات بی دریغتان قدردانی نموده و از درگاه حضرت حق برای
حضرتعالی در ادامه مسیر موفقت روزافزون توام با سالمتی و شادکامی مسئالت داریم .

اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی هرمزگان
برادر ارجمند و گرامی جناب آقای آرمات
مدیریت محترم امور شعب بانک ملی استان هرمزگان

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی رابه عنوان رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان هرمزگان که بیانگر
تعهد ،کارآمدی  ،لیاقت و شایســتگی های بر جسته آن برادر گرامی در صحنه های خدمت صادقانه به
نظام و وطن اســامی است را تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی حضرتعالی را از درگاه خداوند
منان مسئلت داریم .

اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی هرمزگان

دعوت به همکاری

شرکت دانش بنیان فناوران زیست سبز دریا نیرو جذب می کند

شرکت دانش بنیان فناوران زیست سبز دریا در راستای تکمیل نیروی انسانی کارآمد خود به تعداد یک نفر با مدرک تحصیلی دكتری
داروساز ،دكتری شيمي تجزيه يا ارشد شيمی تجزيه را بعنوان مسئول فني خط توليد در شيفت صبح جذب می کند .
شماره تماس دفتر جهت هماهنگي 07633758540 :
آدرسکارخانه  :قلعه قاضی  ،روستای پیرچیلی  ،شهرک آسمان

وزیر راه و شهرسازی باید پاسخگوی
نا ایمن بودن محور کهورستان به جاسک باشد
گروه خبر  //نماینده مردم بندرعباس در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به تلفات جادهای محور
کهورستان به الر خواستار پاسخگویی وزیر راه و
شهرسازی برای ناایمن بودن این محور شد.

احمد مرادی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه
و شهرسازی استان هرمزگان اظهار داشت :ما به دنبال
این هســتیم که مدیران با انگیزه ،پاکدست و جهادگر
در کشــور مســئولیتها را بر عهده بگیرند و مجمع
نمایندگان اســتان نیز وظیفه صیانت مدیران اســتان
هرمزگان را انجام خواهد داد.
وی افــزود :از خداونــد در ماه مبــارک رمضان
میخواهیم که همه ما برای مردم خدمتگزاری صادق
باشیم و مردم عزیز آثار تالش همه ما را ببینند و حس
امنیت در همه حوزهها باشیم.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی
بیانکرد :مخاطب من شــخص وزیر راه و شهرسازی
اســت و بایــد بگویم آنچیــزی که بــه مدیران ما
برمیگردد در حوزه اســتانی در هر زمینهای تالش
کردهاند اما مسائل و مشکالتی که در استان هرمزگان
در حــوزه راههای فرعی و اصلی داریم نیاز به توجه
در سطح وزارتخانه است.
وی عنــوان کــرد :در همین ایام نــوروز در محور
کهورســتان به الر بیش از  20هموطن جان خود را
ی که بارها گفتهایم این جاده
از دســت دادند در حال 
ایمن نیســت و وزیر باید پاسخگوی مشکالت این
مســیر باشــند چرا که جان مردم برای ما مهم است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شــورای اسالمی

تصریحکرد :از سال  1385مسکن مهر در استان آغاز
کردیم و  33هزار واحد مسکن مهر را ساختیم اما در
خدمات به مردم ساکن در این منازل ضعیف عمل شد
لذا انتظار هست هم به مسکنهای ساخته شده قبلی
توجه شود و هم طرح ملی جهش مسکن در استان به
درستی اجرا شود.
وی ادامه داد :موضوع بافت فرســوده و احیای آن
دامنگیر شــهر بندرعباس اســت و میخواهیم این
نگاه جــدی در مدیران وزارت راه برای احیای بافت
فرسوده ایجاد شــود و خودمان را جای مردم ساکن
بافت فرســوده قرار دهیم و مشکالت آنها را حل و
فصل کنیم.
مرادی تاکی د کرد :ضرورت دارد وقتمان و همتمان
را برای برطرف کردن مشکالت بافت فرسوده منعطف
کنیــم چرا که در این حوزه تالش خود را کامل پای
کار نیاوردهایم با وجود این که تذکرات بسیاری داده
شده و شعارهایی نیز تاکنون در این حوزه مطرح شده
اما اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده اســت لذا الزم
است با تدبیر مدیریتی و تخصیص اعتبارات ویژه به
این موضوع توجه شود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
ح کرد :یکی از مشکالت امروز ما این است که
تصری 
گاهی پیمانکارانی که طرحــی را اجرا میکنند برای
دریافت مطالباتشان مجبورند متحمل زحمات بسیار
شوند و این امر زیبنده نظام اسالمی نیست ،علیرغم
تاکیدات مجلس یک بار برای همیشه باید این مشکل
برطرف شود و خواهش دارم مطالبات پیمانکاران که

١٩فروردين ماه سالروز
در گذشت حاج قاسم كرمي ،
بنيانگذار روزنامه صبح ساحل
و فعال سياسي هرمزگان
گرامي و ياد و نامش جاودان باد

روزنامه دریا

به ناحق محصور شده است پرداخت شود.
وی بیانکرد :مهمترین آسیب عدم پرداخت مطالبات
پیمانکاران بیکاری و آســیب به اشتغال ،فرسودگی
ماشــینآالت ،پایین آمدن کیفیت کار و ایجاد فساد
اســت لذا خواهش داریم این موضــوع حداقل در
حوزه راه و شهرســازی برطرف شــود چــرا که ما
امروز مناقصاتی داریم که  15بار برگزار شــده است
اما کسی حاضر نیســت در آن شرکت کند و این امر
اجرای پروژههایی که برای مردم اســت را با تاخیر
روبهرو میکند .به گزارش تســنیم  ،مرادی با اشاره
ج فــارس در حدفاصل
بــه اجرای پروژه پــل خلی 
بنــدر پُل و الفت نیز گفــت :اراده کافی در مجموعه
ج فارس وجود
مناطق آزاد برای اجرای پروژه پل خلی 
دارد و الزم اســت مجموعه راه و شهرســازی نیز به
اجرای این پروژه کمک کند و مسائل و مشکالت آن
در سطح ملی برطرف شود .
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سرمقاله
امید مردم به دستگاه قضایی
برخی از مشــکالت ومعضالت در اســتان هرمزگان وجــود دارد که تا
دستگاه قضایی اقدام نکند ،گویا مشــکالت آن حوزه ها برطرف نمی شود
وعزمی وجود ندارد و تاکنون این موضوع به اثبات رســیده اســت و ورود
دستگاه قضایی به بخش های مختلف باعث رفع مشکالت و چالش های آن
حوزه شده است و امید مردم به دستگاه قضایی برای رفع این مشکالت وجود
دارد .در حال حاضر هم چندین مشــکل اساسی وجود دارد که نیاز به ورود
دستگاهی قضایی استان و دادستان به عنوان مدعی العموم است .موضوع اول بر
می گردد به عدم ثبت نام از متقاضیان مسکن در طرح ملی جهش تولید مسکن
در شهربندرعباس که متاسفانه بعد از گذشت بیش از شش ماه از آغاز ثبت نام،
این ثبت نام در بندرعباس انجام نشد و در ابتدا اعالم شد متقاضیان بندرعباسی
می توانند در شهرک علوی ثبت نام کنند که با اعتراض مردم ،نمایندگان مجلس،
نماینده ولی فقیه در اســتان و استاندار مواجه شد .پس از آن مقرر شد که در
زمین های مازاد ادارات ،اراضی  350شــرکت بازآفرینی شهری ایران و 150
هکتاری جنوب اتوبان شهید رجایی و ...این طرح اجرایی شده واز متقاضیان
ثبت نام شــود که این وعده همچنان محقق نشده است و بطور حتم با روند
فعلی محقق نشده ونیاز به دستور قاطع دستگاه قضایی جهت عدم تداوم این
تبعیض وبی عدالتی برای بهره مندی بندرعباســی های فاقد مســکن از این
طرح ملی است .موضوع دوم کمبود پزشک متخصص وفوق تخصص در برخی
رشــته ها و کمبود شــدید پرســتار و ...و همچنین کمبود و نبود تجهیزات
درمانــی در اســتان و هزینه هــای بــاالی دارو و درمان و مشــکالت
بیمــاران برای درمــان دندان با توجه به گرانی بســیار زیــاد هزینه های
دندانپزشــکی ها و عدم نظارت بر این بخش اســت .این شرایط باعث شده
اســت از یک طرف برخی بیماران همچنان به ســایر استان ها برای درمان
می روند که نماینده ولی فقیه در اســتان نیز نســبت به تداوم این موضوع و
روند بســیار گالیــه دارند و بارها عنــوان کرده اند واز طرفی دیگر قشــر
متوســط و محروم نمی توانند درمان شــان را تکمیل کنند و برخی اعضای
بدن ویا جان شــان را ازدســت می دهند ونیاز به راه اندازی بیمارســتان و
درمانگاه های خیریه برای درمان محرومان در اســتان اســت .دستگاه های
ســنگ شــکن برون اندامی کلیه و ام آر آی مدت زیادی در بیمارســتان
شهیدمحمدی بندرعباس خراب اســت وبیماران با مشکالت فراوانی برای
دریافت خدمات دولتی در این بیمارســتان مواجهند و دستگاه های مذکور
همچنان تعمیر ویا جایگزین نشــده اند .بیماران در اســتان با مشــکالت
فراوانی در حوزههای مختلف مواجهند و نیاز اســت دولت ،خیرین ،صنایع و
بنگاه های اقتصادی در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان یاریگر
سیستم بهداشت ودرمان استان باشند .درحالیکه یک درصد از مالیات برارزش
افزوده به حوزه سالمت هر شهر واستان تعلق می گیرد ،اما برخی از صنایع و
بنــگاه هــای اقتصــادی برخــاف قانــون مالیــات های مســتقیم،
مالیــات های مســتقیم و ارزش افزوده شــان را درخارج از اســتان محل
فعالیت شــان پرداخت کردند که باعث محرومیت حوزه بهداشت ودرمان و
شــهرداری ها ودهیاری ها از مالیات بر ارزش افزوده شــد که نیاز اســت
دســتگاه قضایی همچنان که پیگیر برگشــت پرونده هــای این صنایع و
شــرکت ها و ...از پایتخت و ســایر اســتانها به هرمزگان به عنوان محل
فعالیت شــان می باشــد ،این پیگیری ها با جدیت وقاطعیت تداوم یافته تا
100درصد پرونده ها برگشــت داده شــود واز آن طــرف مالیات هایی که
ســهم هرمزگان بوده و به استان های دیگر داده شــده است ،بازپسگیری
شــود .در اوج کرونــا بدلیل بدهی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان به
شرکت های توزیع دارو و ،...بیمارستان ها نتوانستند دارو دریافت کنند وبا نرخ
دولتی در اختیار بیماران قرار دهند وبیماران مجبور به تهیه این داروها بانرخ
آزاد از داروخانه ها و بازار سیاه شدند واگر آن مالیات از محل ارزش افزوده را
این شرکت ها وصنایع در استان پرداخت کرده بودند ودر اختیار دانشگاه علوم
پزشکی قرار گرفته بود ،از تحمیل هزینه های زیاد بر بیماران و مرگ برخی
از آنهــا بدلیل عدم توان مالی برای خرید و تامین داروهای گرانقیمت با نرخ
آزاد جلوگیری می شد وانتظار می رود با ورود دستگاه قضایی در این حوزه،
از تکرار این ســناریو جلوگیری شود .در حوزه کمبود و گرانی ماهی ،مرغ و
گوشــت هم نیاز به اقدام دستگاه قضایی جهت توزیع گسترده گوشت و مرغ
منجمد با قیمت دولتی و توزیع ماهی در بازار شیالت و بازار ماهی فروشان با
نرخ های مصوب و دولتی و همچنین برخورد با قاچاقچیان ماهی به کشورهای
حوزه خلیج فارس و ...است .در حال حاضر وضعیت بگونه ای است که حتی
بندرعباســی ها و بومیان استان سفره شــان مدت زیادی است که از آبزیان
خالی شــده است و قیمت ماهی ومیگو هم روزبه روز در حال افزایش است.
مبحث بعدی که مورد غفلت متولیان مربوطه قرار گرفته است ،تضییع حقوق
عابران توســط ســازندگان امالک ،تعمیرگاه ها وصنوف آالینده ومزاحم،
نمایشــگاه های خودرو ،دستفروشــان ،تزیینات خودرویی ها و ...است که
باعثشــده است عابران در بســیاری از معابر مجبور شوند از خیابان برای
عبور و مرور استفاده کنند .صنوف آالینده و مزاحم پیاده رو و حتی بخشی از
خیابان های جلوی شــان را هم تصرف کــرده و هم رفت و آمد عابران را با
اختالل مواجه نموده و هم اینکه باعث ایجاد ترافیک شده اند و باعث آلودگی
صوتی در شــهر و محالتی شده اند که در محاصره شــان قرار دارند .اواخر
سال گذشته گزارش هایی را از عدم انتقال صنوف مزاحم و آالینده به خارج
از شهر منتشر کردیم و مشخص شــد وجود اختالفاتی بین شهرداری و راه
وشهرســازی در انتقال قطعی اراضی واگذاری جهت اجرای این طرح باعث
تاخیر در اجرای آن شده است .مبحث بعدی سگگردانی ،نگهداری سگ در
آپارتمان ها و سگهای ولگرد در معابر و کوچه ها و ....که بارها باعث حمله به
شهروندان وگازگرفتگی و حتی مرگ تعدادی از آنها شده است ونیاز است با
این پدیده برخورد جدی تر شود .همچنین در سطح شهر و معابر و خودروها،
برخی از خانمها کشف حجاب نموده و رانندگی و یا پیاده روی وتفریح می کنند
ویا در بیشتر نقاط ساحلی که وضعیت بدتری دارد وروزبه روز بر تعدادشان
نیز افزوده می شــود و بنظر می رسد برخی از آنها بصورت سازماندهی شده
اقدام به این عمل می کنند و نیاز به برخورد قاطعانه با این پدیده می باشــد.
برخورد با دالالن مسکن ،میوه و محصوالت کشاورزی ،خودرو ،آبزیان و...
که منجر به افزایش قیمت این محصوالت برای مصرف کنندگان شده  ،نیاز به
برخورد قاطعانه می باشــد .همچنین بعد از گذشت سالها هنوز جایگاه های
اســتاندارد توزیع سیلندر گاز در بندرعباس راه اندازی نشده است و سیستم
اشتراک پذیری هم بخوبی فعال نشده است و ضرورت دارد در این حوزه نیاز
اقدامات الزم صورت پذیرد .همچنین جوالن معتادان ،مواد و مشروب فروشان
و اراذل و اوباش وسارقان باعث ناامنی و سرقت و افزایش نارضایتی ساکنان
محالت حاشیه نشین شده اســت که نیاز به پاکسازی و همچنین بازگشایی
معابر جهت ارتقای امنیت و خدماترســانی در این مناطق اســت .انتظار
می رود با ورود دستگاه قضایی به حوزه آسیب های اجتماعی وفرهنگی در
استان وهمچنین زنان بدسرپرســت ،اقدامات مورد نیاز توسط دستگاه های
اجرایی صورت گیرد و همچنین استان هرمزگان که علی رغم داشتن صنایع و
بنگاه های اقتصادی و واریزی بیشــترین درآمد به خزانه کشور ،اما خودش
در جایگاه نخســت فقر وفالکت ،بیکاری و گرانی و ...قرار دارد و ساکنانش
در رنج ،اما بر روی گنج زندگی می کنند وبایســتی این وضعیت تغییر کند و
نیاز به اقداماتی دارد که دستورات قضایی به دستگاه های اجرای و صنایع و...
می تواند در تحقق آن اثرگذار باشد .جوانان زیادی در خودروهای موسوم به
شوتی و سوخت گازوئيل و ...تصادف می کنند و می سوزند و جان می دهند
که بخش زیادی از آنها بدلیل نداشــتن شغل مناسب به سمت مشاغل کاذب
رفته اند و نیاز اســت جهت حمایت از اشتغال پایدار و مناسب ،زمینه های
اشتغال شان فراهم شده و آموزش های فنی و مهارتی توسط دانشگاه ها و مراکز
فنی وحرفه ای به آنها داده شود که تاکنون در این بخش ها کوتاهی شده است
و جوانان همواره برچسب قاچاقچی خوردهاند .همچنین نیاز است به متقاضیان
بومی برای صیادی ،مجوز داده شود واز صید ترال جلوگیری شده تا زندگی و
معیشت صیادان به مخاطره نیفتد.ایمن سازی جاده های مواصالتی هرمزگان و
رفع نقاط حادثه خیز که منجر به تصادفات جرحی و فوتی زیادی شده است که
بایستی مدنظرقرار گیرد که در این بخش هم ضعف وجود دارد.
علی زارعی

خبری

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد

لزوم راه اندازی دانشگاه علوم وفنون دریایی در هرمزگان

گروه خبر  //نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان
بر لزوم راه اندازی دانشگاه علوم و فنون دریایی
در اســتان هرمزگان در همه حوزههای فنی و
تخصصی تاکید کرد.

به گزاش خبرنگار دریا « ،حجتاالسالم و المسلمین
محمد عبادیزاده» ،در نشستی با « علی اکبر صفایی»
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی به همراه هیات
عامل با بیان اینکه هرمزگان یک اســتان گردشگری
است ،اظهار داشت :بدون احتســاب جزایر ،دوهزار
و  ۲۰۰کیلومتر ظرفیت ســاحلی این استان است که
الزم است توسعه و ساخت بنادر و اسکله ها ،متناسب
با شــرایط جدید کشور و هرمزگان ،با توازن بیشتر و
بهتری در دســت اجرا قرار گیرد .نماینده ولی فقیه در
هرمزگان با اســتقبال از برنامههای توسعهای سازمان
در شــرق اســتان هرمزگان ،اظهار داشت :ساخت
بندر جدید جاســک ،ضمن اینکه استان هرمزگان را
از غربت دسترســی به آبهــای آزاد خارج خواهد
کــرد ،بلکه با وجود بندر چابهار ،و رویکرد توســعه

مکران ،تحولی جدی در حوزه تجارت دریایی برای
کشــور فراهم خواهد کرد .حجتاالسالم والمسلمین
عبادیزاده ،با اشاره به لزوم راه اندازی دانشگاه علوم
و فنون دریایی در هرمزگان در همه حوزههای فنی و
تخصصی تاکید کرد :با توجه به شرایط خاص تجاری،
صنعتی و گردشگری بودن این استان ،آموزش و تربیت
نیروی ماهر و متخصص در هرمزگان ضروری است و
میتوان رشتههای مرتبط با ظرفیت استان مانند حقوق
تجــارت ،حقوق حمل و نقل و حقــوق دریایی را با
هدف رفع نیازهای این اســتان ایجاد کرد .امام جمعه
بندرعباس بر ارتقای بنادر استان از طریق ظرفیتهای
بخش خصوصی تاکید کرد و گفت :بخش خصوصی
از ظرفیت بســیار باالیی برای تحقق توسعه متوازن
برخوردار است.
وی اتصال دانشــگاه به صنعــت را رویکرد جدی
دولت دانســت و عنوان کرد :شناساندن چالشهای
ت دانشگاهیان به
صنعت به دانشــگاه و معرفی ظرفی 
صنایع از مهمترین چالش ارتباط صنعت با دانشــگاه

و جامعه نخبگانی اســت که باید در راستای کاهش
این فاصله گام برداشــت .نماینده ولی فقیه در استان
هرمزگان از حضور گردشگران و میهمانان جام جهانی
قطر در جزایر قشم و کیش بعنوان یک ظرفیت بسیار
خوبی برای این استان برشمرد« .علیاکبر صفایی» نیز
در این دیدار تاکید کــرد :در بعد بینالمللی ،با توجه
ب ه سفرهای ریاست جمهوری به کشورهای همسایه
و پشتیبانیهایی که از سوی دستگاههای مرتبط مانند
سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته است ،تردد
کاال از بنادر ایران به مقصد کشــورهای شرق ،شمال
شــرق و حوزه قفقاز در حال شــکلگیری و توسعه
اســت .معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر
ل و نقل کشــور قطر به جزیره کیش ،خاطر
وزیر حم 
نشان کرد :با توجه به پیشبینی تقاضای حضور یک
و نیم میلیون نفر گردشــگر و مســافر برای تماشای
مسابقات فوتبال جام جهانی و امکانات محدود قطر،
پشتیبانی این مسابقات در استانهای هرمزگان ،بوشهر
و جزیره کیش مطرح شده است ،که با سفر وزیر حمل

هشدار دامپزشکی هرمزگان ؛

و نقل قطر به این موضوع پرداخته خواهد شد .صفایی
همچنین با اشاره به برنامههای توسعهای سازمان در
جزیره گردشگری قشم و نوسازی شناورهاي مسافری
و گردشگری در جزیره هرمز و جزایر پیرامونی ،تاکید
کرد :برای هر برنامه اجرایی ،ردیف بودجهای تعریف
شــده و هیچ تصمیم بدون عمل باقی نخواهد ماند و
بالفاصله عملياتي خواهد شــد .مدیرعامل سازمان
بنادر و دریانوردی با اشــاره به برنامههای توسعهای
این سازمان در بندر گردشگری شهید حقانی در شهر
بندرعباس ،از رویکردهای جدید ســرمایهگذاری و
توسعه عمرانی در جاسک ،سیریک و تیاب در شرق
اســتان هرمزگان خبر داد و گفت :تحوالت بندری و
دریایی در شرق استان هرمزگان را ،با هدف دسترسی
با آبهای آزاد ،با جدیت در دست پيگيري داریم .وی
همچنین از ساخت یک ترمینال مسافری امن و مکانیزه
در جزیــره هرمز و انتقال زیرســاخت آموزشهای
دریایی به این جزیره جهت رونق تردد و اقتصاد مردم
منطقه خبر داد.

احمد مرادی،نماینده مردم هرمزگان در مجلس تاکید کرد

لزوم توسعه ظرفیت های شیالت هرمزگان

گروه خبر  //احمــد مرادی نماینده منتخب مــردم بندرعباس  ،بندرخمیر ،
حاجی آباد  ،قشــم و ابوموسی در مجلس شورای اسالمی با حضور در اداره کل
شیالت هرمزگان با مدیر کل شیالت هرمزگان دیدار و پیرامون مسائل مربوط به
جامعه صیادان و آبزی پروران استان گفت و گو و اعالم آمادگی جهت حمایت از
ظرفیتهایشیالتینمودند.

به گزارش خبرنگار دریا  ،همچنین در این دیدار احمد مرادی با تقدیر از اقدامات شیالت
هرمزگان ،بر توسعه ظرفیت های شــیالت هرمزگان به ویژه در حوزه پرورش میگو،
پرورش ماهیان دریایی ،صید و صیادی و بنادر صیادی تاکید کرد .در ادامه عبدالرسول
دریایی مدیر کل شیالت هرمزگان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات شیالت هرمزگان به
تشریح ظرفیت ها و موانع توسعه بیش از پیش شیالت در استان هرمزگان پرداخت.

استاندار هرمزگان :

 4مگاوات برق به ظرفیت جزیره هرمز اضافه میشود
گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان با تاکیــد بر اتخاذ تصمیمات
مهم برای کاهش مشکالت و مسائل جزیره هرمز ،از عزم جدی
اســتانداری برای حضور در تمامی بخشها و احصای مشکالت
و تصمیم گیری جامع برای حل این مشــکالت و بهرهبرداری از
پتانسیلهای مناطق مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس مهدی دوستی در جلسه توسعه
زیربنایی جزیره هرمز ،اظهار داشت :فرمت سفرهای ما به مناطق مختلف
استان تغییر کرده است و جلســات توسعه زیربنایی را در بخشهای
استان برگزار خواهیم کرد .وی افزود :با توجه به اینکه برخی از بخشها
مسائل و مشکالت مشابهی دارند در نیمه اول سال جاری با سفر هفتگی
در روزهای پنج شنبه به بخش ها ،مسائل و مشکالت مردم استان احصا
میشود و در نیمه دوم سال نیز بر پیگیری و عملیاتی سازی مصوبات
متمرکز خواهیم شد.اســتاندار هرمزگان گفت :در اولین هفته سفرها،
مهمان مردم جزیره زیبای هرمز بودیم و در این سفر معاونان استانداری

و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان نیز حضور داشتند و یک جلسه
 4ســاعته برگزار شد که تصمیمات و مصوبات خوبی برای توسعه این
جزیره در پایان جلسه داشتیم.وی ،آزاد سازی ظرفیتهای معطل مانده
جزیره هرمز را یکی از مصوبات این جلسه برشمرد و تصریح کرد :دیگر
مصوبه مهم در حوزه بندری جزیره هرمز و طرح توســعه جامع بندر
هرمز بود که این طرح به گردشــگری دریایی و مباحث شیالتی کمک
شایانی خواهد کرد.مهندس دوستی ادامه داد :بندر فعلی هرمز در شان
مردم شــریف این منطقه نیست و حتما بایستی در قالب طرح توسعه،
تغییرات ملموسی در آینده شاهد باشیم.وی گفت :در سفر رئیس جمهور
محترم به جزیره هرمز نیز تصمیمات خوبی برای این جزیره اتخاذ شد
و در این جلسه نیز بر روی دستورات ریاست محترم جمهوری اسالمی
ایران تمرکز و برای اجرایی شدن تصمیماتی گرفته شد.استاندار هرمزگان
گفت :یکی از مسائل عمده مرتبط با جزیره هرمز بحث تامین مسکن
است ،در حال حاضر  386نفر در طرح نهضت ملی مسکن در جزیره

هرمــز ثبت نام کردهاند و تصمیمات خوبی در جهت برنامه ریزی الزم
برای زمین ،تامین زیرساختها و مجری ساخت گرفته شد .وی ادامه
داد :برای  100واحد احداث شــده و نحوه واگذاری آن به متقاضیان
و تامین زیرســاختهای این صد واحدی نیز در جلسه تصمیم گیری
شد.مهندس دوســتی دیگر مسئله مهم مطرح شده در جلسه را مسئله
تامین برق پایدار جزیره هرمز دانست و در این رابطه گفت :در راستای
تامین برق این جزیره تا پایان خرداد ماه سال جاری  4مگاوات برق به
ظرفیت این جزیره افزوده خواهد شد.وی ،دیگر مسئله مهم را تامین آب
برای جزیره هرمز عنوان کرد و اظهار داشت :برای تامین آب این جزیره
ن موجود ،یک واحد آبشیرین کن جدید در
عالوه بر تعمیر آبشیرین ک 
این جزیره احداث خواهد شد و عالوه بر آن ما اصالح خط انتقال آب
که فرسودهشده است را نیز در برنامه داریم.استاندار هرمزگان با اعالم
اینکه تصمیماتی نیز در حوزه نمادسازی برای جزیره هرمز گرفته شد،
گفت :امیدواریم با این روند که در سال جدید آغاز شده و تمرکز از مراکز
شهرستانها به بخشها منتقل میشود و جلسات با محوریت بخشها
انجام میشود ،شــاهد کاهش مشکالت و عملیاتی سازی مصوبات و
پیگیری مستمر فعالیت دستگاهها که باید در تاریخ تعیین شده خدمت
مورد نظر را به مردم ارائه کنند ،باشیم.

پشت پرده سیاست
پالس های متناقض یانکی ها درباره سپاه

رئیس ســتاد مشترک ارتش ایاالت متحده ،در کمیته نیروهای مسلح ســنا گفت :با خروج نام سپاه از
فهرســت  FTOهمچنان سپاه قدس در این فهرســت خواهد ماند  .در حالی که حسین امیرعبداللهیان
وزیرخارجه کشورمان همچنان روی مواضع چند هفته اخیر خویش ایستاده و در گفت وگوی تلفنی اخیرش
با وزیرخارجه صربســتان برای چندمین بار گفته که جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به یک توافق
خوب ،قوی و پایدار مصمم است و طرف آمریکایی باید به جای زیاده خواهی ،ایجاد کندی و مانع در مسیر
کار با رویکردی واقع بینانه رفتار کند ،رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در نشستی در مجلس
سنای این کشور ایران را یکی از تهدیدهای اصلی پیش روی کشورش توصیف کرد و گفت که ایران به دنبال
تغییر دادن نظم منطقهای به نفع خودش است .مارک میلی مدعی شد« :ایران احتما ًال یک تهدید منطقهای
مهم علیه ایاالت متحده و شریکان و متحدان ما باقی خواهد ماند».وی در این جلسه در پاسخ به سوال
یکی از سناتورها گفت که از خارج کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست سازمانهای به اصطالح
«تروریستی» حمایت نمیکند .او گفت« :من نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را یک سازمان
تروریستی میدانم و از خارج شدن آن ها [از فهرست سازمانهای تروریستی] حمایت نمیکنم».این سخنان
در حالی بیان شده که «آنتونی بلینکن» ،وزیر خارجه آمریکا در مصاحبهای با شبکه خبری انبیسی از
اظهارنظر مستقیم درباره خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای به اصطالح تروریستی خودداری
کرده بود.دولت آمریکا فروردی ن سال  ۱۳۹۸سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست «سازمانهای
تروریستی خارجی» ( )FTOقرار داده بود .این نخستین بار بود که کاخ سفید نیروهای مسلح رسمی یک
کشور خارجی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میداد .پیش از اقدام دولت ترامپ در این راستا
کارشناســان در خود آمریکا هم درباره تبعات این اقدام هشدار داده و تالش کرده بودند کاخ سفید را از
آن برحذر دارند .روزنامه نیویورکتایمز ،به عنوان اولین رسانهای که اسفندماه  ۱۳۹۷مقاصد دولت آمریکا
در این باره را گزارش کرد نوشت:این طرح هنگام ارائه با مخالفت مقامهای پنتاگون و «سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا» (سیا) رو به رو شده است.درمقابل؛سناتور دموکرات کریس مورفی در گفت وگویی با شبکه
خبری ان بی سی در پاسخ به این سوال که آیا سپاه پاسداران ایران را از فهرست تروریستی  FTOخارج
می کنید تا به توافقی با ایران دست پیدا کنید ،گفت :بله ،اما خروج سپاه از فهرست تحریمهای آمریکا عمال
بی اهمیت است و تاثیر عملی خاصی ندارد .چون گروههای دیگری هم باقی میماند.کریس مورفی سناتور
آمریکایی است که در گفت وگو با شبکه ان بی سی به خروج سپاه از فهرست تحریمها اشاره کرده و گفته
آمریکا حاضر است این کار را انجام دهد .اما از این گفته مورفی نمیتوان مشخصا به این نتیجه رسید که
آمریکا قرار است به زودی سپاه را از فهرست تحریم خارج کند.مورفی فقط تاکید کرده که میتوان سپاه
را از فهرست خارج کرد.
صدیقی:در برجام مراقب باشیم مانند قبل کاله سرمان نرود

حجتاالسالم کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبههای نماز جمعه پایتخت که در دانشگاه تهران اقامه
شد ،به مذاکرات هستهای اشاره کرد و گفت :توصیههای رهبری درباره مذاکرات ،عدم اعتماد به طرف مقابل،
گرفتن تضمینهای کافی و راستیآزمایی عملی است؛ این خواست عموم مردم نیز است.امام جمعه موقت تهران
تصریح کرد :انرژی هستهای از ضرورتهای زندگی امروز بشر است و در ابعاد مختلف به آن نیاز داریم؛ لذا در
برجام مراقب باشیم که مثل ابتدای کار ،کاله سرمان نرود ،چراکه امروز در موضع قدرت هستیم و برنامههای
دولت هم متکی بر برجام نیست و به داخل تکیه کردهاند.صدیقیبا اشاره به شرایط منطقه اظهار کرد :آمریکاییها
گفت هاند بعد از ترور شهید سلیمانی ،نیروهای آمریکایی در منطقه چند برابر قبل هدف حمله قرار گرفت هاند و این
را به عنوان یکی از موانع برجام قلمداد کرده اند .قبل از این قضایا هم متجاوزان انگلیسی در آبهای جنوب
توسط فرزندان ملت دستگیر شدند و پهپاد گران قیمت آمریکایی نیز شکار شد بنابراین ،هیچ کدام از این حمالت
به آمریکاییها ،نتیجه مسائل برجام نیست بلکه معلول حضور نامشروع آمریکاییها در منطقه است و تا این
حضور نامشروع ادامه داشته باشد ،این حمالت نیز ادامه خواهد داشت/.فارس

احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو
همزمان با آغاز فصل گرما

گروه خبر  //معاون ســامت دامپزشــکی هرمزگان گفت:شهروندان
گوشت قرمز را از مراکز مجاز تهیه کنند.کامبیز امجدی گفت :همزمان با آغاز
فصل گرما احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو هم افزایش مییابد.معاون
سالمت دامپزشکی هرمزگان گفت :بیماری تب کریمه کنگو ( )CCHFیک
بیماری ویروسی تب دار حاد است که از طریق کَنه به انسان منتقل میشود
و عالئمی همچون تهوع ،ســردرد ،دل درد و خون ریزی زیر پوستی راه به
دنبال دارد.او با اشاره به اینکه این بیماری به جز تب مختصر و گذرا معموال
هیــچ عالیمی در دامهای زنده ندارد ،گفت :ویروس بیماری که در خون و
بافتهای بدن حیوان مبتال وجود دارد ،از راههایی همچون شاخ بری ،پشم
چینی ،کشتار دامهای آلوده ،گزش کنه ،له کردن کنه با دست ،تماس با خون
و ترشحات خونی و گوشت آلوده به انسان منتقل میشود.معاون سالمت
اداره کل دامپزشــکی هرمزگان گفت :دامداران ،کارگران دامداری ها ،ذبح
کنندگان و سالخان ،کارگران کشتارگاهها ،بازرسان بهداشتی دامپزشکی و
کادر درمانی شــاغل در بیمارستانها از جمله افرادی هستند که بیشتر از
دیگران در معرض خطر ابتال به بیماری تب کریمه کنگو قرار دارند.امجدی
گفت:سمپاشــی دام و اماکن دامی ،تجهیز کشــتارگاههای دام به سردخانه
نگهداری گوشت و رعایت بهداشت فردی به هنگام تماس با دام ،گوشت
و فرآوردههای دامی از مهمترین راههای مقابله و پیشــگیری از ابتال به این
بیماری است.او گفت :یکی از بهترین روشهای جلوگیری از انتقال بیماری
تب کریمه کنگو به انسان ،نگهداری الشه دام پس از کشتار حداقل به مدت
 ۲۴ساعت در دمای صفر تا  ۴درجه سانتی گراد است که این موضوع در
کشتارگاهها رعایت میشود.معاون سالمت اداره کل دامپزشکی هرمزگان
با اشــاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی و ضرورت استفاده از دستکش
هنگام قطعه بندی گوشت در منزل توسط شهروندان ،گفت :کشتار غیر مجاز
دام در خارج از کشتارگاه بدون رعایت پوشش ایمنی و فروش گوشت آن
بسیار خطرناک است و احتمال انتقال بیماری به انسان را افزایش میدهد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ کامبیز امجدی گفت :شهروندان به منظور
پیشگیری از ابتال به بیماری خطرناک تب کریمه کنگو حتما گوشت قرمز
مورد نیاز خود را از مراکز تحت نظارت و مورد تائید دامپزشکی خریداری و
به مهر و برچسب دامپزشکی بر روی الشهها نیز دقت کنند.
فرمانداربندرعباس :

توقف پروژه انتقال آب شهر رضوان صحت ندارد

گروه خبر  //فرماندار شهرستان بندرعباس از تسریع در روند آبرسانی
به روستای رضوان خبر داد و گفت :حدود  ۲۰۰متر از لولهگذاری این خط
لوله باقی مانده است .محمد مرودی اظهار کرد :خط انتقال آب شهر رضوان
به طول  ۷۶۰۰متر ،طبق برنامه پیشبینی شده در حال انجام است.وی با
اشاره به اینکه حدود  ۷۴۰۰متر از این خط انتقال انجام شده است ،افزود:
تنها حدود  ۲۰۰متر از این خط انتقال باقی مانده است.فرماندار بندرعباس
ادامه داد :با دستور استاندار اعتبار موردنیاز پروژه پیش بینی شده و حجم
باقیمانده از این پروژه طبق برنامه مشــخص ،در حال انجام است و با در
نظر گرفتن تامین اعتبار و مجوزهای الزم ،تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام
میرسد.مرودی ضمن تکذیب هرگونه وقفه در اجرای این پروژه ،افزود:
برخی اظهارنظرها ارتباطی با روند اجرایی پروژه ندارد و تنها مشکل پروژه
اعتبار ریالی بود که توسط استاندار تامین شد .فرماندار شهرستان بندرعباس
ادامه داد :پروژه فوق با سرکشی های مکرر بخشدار منطقه در ایام تعطیالت
نوروزی نیز فعــال بوده و در حال حاضر نیز بدون هیچ وقفهای در حال
اجراست.به گزارش ایســنا ؛ وی در پایان ضمن قدردانی از تالشهای
دستگاههای مربوط شهرستان ،خاطرنشان کرد :مناقصه پروژه منبع بتنی
شهر فین نیز در اواخر اردیبهشت ماه برگزار می شود.

امام جمعه بندرعباس :

تازه های مطبوعات

فرهیختگان-این روزنامه نوشت:ســه تن از جاسوسان دوتابعیتی به نامهای سیامک نمازی،
محمدباقر نمازی و مراد طاهباز در ازای دسترسی ایران به پولهای بلوکهشده خود در کره آزاد
خواهند شــد .از بین این سه اسم ،شاید نام پدر و پسر نمازی که سال  94به جرم جاسوسی
دستگیر شــدند ،زیاد به گوش خورده باشد .طاهباز نیز که دارای تابعیتی ایرانی-انگلیسی-
آمریکایی است ،در پروژه یوز ایرانی در سال  92نقش اصلی را داشت ه است.
شهروند -معاون اجرایی نظام پرستاری استان تهران در گفت و گو با این روزنامه گفت :پیش از
کرونا ساالنه حداکثر  ۲۰۰پرستار برای مهاجرت درخواست مدرک داشتند ،اما اکنون ساالنه ۵
هزار نفر درخواست مدرک داریم که پارسال بیش از  ۲هزار نفر موفق به اخذ این مدرک شدند.
دنیای اقتصاد  -این روزنامه با تیتر «سراب نوآوری با پول شویی» نوشت :با گذشت یک دهه
از شکلگیری اکوسیستم نوآوری در ایران ،سیاست گذاری در این حوزه در حد «حمایتهای
صوری» همچون وام ارزان محدود مانده اســت .با این حال بر اساس آمارهای سازمان ملل
تنها ۱۵درصد از شرکتهای استارتآپی ایرانی از حمایتهای دولتی «دانشبنیان» برخوردار
بودهاند.
شــرق -این روزنامه با تیتر «مردم با عادل؛ «ســیما» علیه فردوســیپور» نوشت:فارغ از
تحلیلهای درســت و نادرست و ریز و درشت درباره دالیل کنارگذاشتن عادل فردوسیپور
از شــبکه سه ،به نظر میرسد این سازمان هنوز نتوانسته جای خالی عادل را در مجریگری
و گزارشگری پر کند.
زیر بار تاخیر در راه اندازی راکتور اراک نمی رویم

محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفت وگوی اختصاصی با خراسان و
در پاسخ به این سوال که در مذاکرات وین در باره راکتور اراک چه توافقاتی حاصل شده ،با
بیان این که یکی از بحث های مهم همین راکتور جدید اراک است اظهار کرد :طراحی راکتور
اراک از همان ابتدا با رهبری ایران و مشارکت آمریکایی ها انجام شد و بعد از فاز طراحی
باید برخی کشورها با ایران همکاری می کردند و تجهیزات می دادند اما هیچ کدام همکاری
نکردند  .ایران بر اساس توانایی خودش و با اعتنا به ساخت داخل ادامه داد و هم اکنون نیز
مراحل نهایی را برای نصب تجهیزات ادامه می دهیم  .کل سیستم ایرانی است.وی در باره این
که باید چین سری اول سوخت این راکتور را طبق برجام تامین می کرد گفت  :ما در موضوع
سوخت نمی توانیم وعده چهار،پنج سال دیگر را بپذیریم ،آن هم سوختی که سازگار با این
طراحی جدید نیست  .ما تمام حرف مان این بوده که نمونه های سوخت ایرانی را بفرستیم
و آن ها تایید کنند تا از سوخت ایرانی استفاده کنیم و اگر بخواهند طبق برجام سوخت غیر
ایرانی باشــد ،باید در چارچوب زمان بندی ما باشد.اسالمی تصریح کرد  :االن بحث این
موضوع باز است و درنهایت در کارگروه طراحی و مدیریت ساخت قرار شد حداکثر سه ماه
بعد از تاریخ توافق گفت وگو کنند و یک زمان بندی و ترتیبات اجرایی برای تامین سوخت
راکتور تدوین شــود .رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این که آیا در این مدت تست
سرد راکتور را انجام می دهیم نیز گفت  :سوخت مجازی آن تست شده و سوخت اصلی هم
در شرکت تولید سوخت ما در حال انجام است  .اجازه نمی دهیم هماهنگی با طرف های
مقابل باعث تاخیر در کارمان شود  .االن دیگر بحث های سیاسی نیست و فنی است .وقتی
کار آماده شده و منتظر سوخت است نمی توانند بگویند پنج سال پروژه را بخوابانید و پنج
سال بعد ما سوخت می دهیم .بیایند سوخت ما را ارزیابی کنند و نظر بدهند.

هرمزگان در حوزه «مسکن و راه»
محرومیت شدید دارد

گروه خبــر  //نماینــده ولیفقیه
در اســتان هرمزگان بــا تاکید بر
برطرف کردن مشــکل مسکن و راه
در استان و نقش آن در فقرزدایی بر
لزوم برطرف شدن مشکل راه بشاگرد
و منطقه کوهشــاه و خروج آنها از
بنبست شد.

حجتاالســام والمســلمین محمــد
عبــادیزاده در آیین تکریــم و معارفه
مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان
اظهار داشــت :امروز روز خروج صدق و
ورود صدق است ،برادر رضایی خروج
صدق از این مجموعه میکنند و برادر عزیز
دیگرمان کمالی با شــتاب گام دومی وارد
عرصه کار و تالش میشود.
وی افزود :مسکن امروز یکی از ضروریات
جامعه اســت و مانند زمان امیرالمؤمنین
علی (ع) مســکن جزو وظایف حکومت
اسالمی اســت و البته کارهای بزرگی هم
در حوزه مســکن روستایی و هم مسکن
شهری انجام شده است اما خألهای بسیار
زیادی وجود دارد و کارهای زمین مانده
هم بسیار است.عبادیزاده بیانکرد :امروز
استان هرمزگان وضعیت خوبی در حوزه
فقــر و فالکت ندارد و یکی از حوزههایی
کــه میتوان با فقر مردم مبارزه کرد حوزه
مسکن اســت ،بنابراین مســکن سوای
تاثیراتی بر اشــتغال و نشــاط بر جامعه
میگذارد میتواند باری از روی دوش فقر
جامعه بردارد.

وی ادامه داد :اســتان هرمزگان به لحاظ
محرومیت دارای مناطق کمتر برخوردار و
بدون برخورداری است که اینها مشکالت
جدی راه و محورهای مواصالتی را دارد
چنانچه رنج مردم بشاگرد برطرف نمیشود
مگر اینکه مشکل راه آن حل شود و از بن
بست خارج شود و مشکل منطقه کوهشاه
که بشاگرد دوم هرمزگان است نیز مشکل
راه است.امام جمعه بندرعباس تصریحکرد:
امروز دو ماموریت بزرگ انقالب اسالمی
در حوزه حل مشکل مسکن و راه بر دوش
اداره کل راه و شهرســازی اســت و باید
تالش شــود در این دو حوزه سایه فقر از
چهره استان زدوده شود .به گزارش تسنیم،
وی عنوانکرد :تمام مدیران و دســتگاهها
باید تالش کنند کــه ماموریتهای مهم
وزارت راه در اســتان هرمــزگان عملی
شــود چرا که این دو حوزه نقش بسیاری
در فقر مردم دارد بهطوری که اگر مشکل
راه بشاگرد حل شود خود بشاگرد میتواند
سایر مشکالتش را حل کند.

3

جنوب کشور

امام جمعه بوشهر:

مشکل آب بوشهر به صورت همیشگی حل شود
باید به صورت همیشگی حل شود.

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها //
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه
بوشهر خواستار تامین پایدار نیازهای آبی
استان شد و گفت :مشکل آب استان بوشهر

به گــزارش خبرنگاردریا  ،آیتاهلل غالمعلی
صفایی بوشــهری در خطب ه نماز جمعه بوشهر
اظهار داشت :استان بوشهر مشکالت فراوانی
در زمینه تأمین آب روبرو اســت که مسئوالن
استان باید عزمی جدی برای رفع این مشکل
مهم داشته باشند.
وی با اشاره به گالیههای مردم نقاط مختلف

استان بوشــهر در زمینه تأمین آب مورد نیاز
خاطرنشان کرد :مســئوالن باید با تمام توان
برای حل مشکل کمبود آب شرب تالش کنند.
امام جمعه بوشهر خواســتار صرفهجویی در
مصرف آب توسط آحاد مردم شد و بیان کرد:
انتظار داریم مشــکل کمبود آب استان بوشهر
برای همیشه برطرف و آب شرب مشترکان به
صورت پایدار تأمین شود.

وی در ادامه با اشاره به تالش دشمنان برای
ایجاد اختالف بین شیعه و سنی اضافه کرد :از
جمله اقدامات جهان اســتکبار و بویژه رژیم
صهیونیستی در این زمینه میتوان به حوادثی
مانند هتک حرمت به حرم رضوی اشاره کرد.
آیتاهلل صفایی بوشــهری با اشــاره به اینکه
دشــمنان قصد دارند بین دو کشور دوست و
همسایه ایران و افغانستان ایجاد اختالف کنند

افزود :در این شرایط حساس پیرو تأکیدهای
رهبــر معظم انقالب باید نســبت به تحرکات
دشمنان هوشیارتر بود.
وی با اشــاره به اینکه دو طلبه شهید حادثه
مشهد جهادگر و در خدمت به محرومان بودند
که یکــی از آنها نیز خــودش جانباز و برادر
دو شــهید بود ادامه داد :باید توطئه دشمن را
خوب شناســایی و با بصیرت و همدلی برای
خنثی سازی آنها تالش کرد.
امام جمعه بوشهر به اهمیت فراوان ماه رمضان
اشاره کرد و با تاکید بر لزوم استفاده از برکات
این ماه گفت :خدمت به نیازمندان و اطعام در
وعدههای سحری و افطار یکی از بهترین کارها

در ماه رمضان است که باید مورد توجه جدی
قرار گیرد.
وی برپایی ســفره و دعوت از خویشــان،
نزدیکان و هممحلیها را بسیار مهم خواند و
اظهار داشت :در این ماه مبارک نباید بگذاریم
نیازمنــدی ســفرهاش خالی باشــد و باید با
وظیفهشناسی کمک کرد تا هیچ فردی از ثواب
این ماه بیبهره نماند.
آیتاهلل صفایی بوشهری افزود :دستگاهها و
نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد ،بهزیستی
و همچنین سپاه پاســداران باید در تحقق این
مهم نقش خــود را بخوبی در اطعام نیازمندان
ایفا کنند.
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آب یعنی روشنایی
هم بجای کار ،راحت آب مصرف میکنم
هم بجای استراحت آب مصرف میکنم

استاندار کرمان :

خسارت  5000میلیارد ی سرما به کشاورزان یزدی
علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها  //معاون
برنامهریزی جهاد کشاورزی یزد با بیان اینکه میتوانیم
با بهرهگیــری از دانش نوین و همراهی کشــاورزان
خسارات ناشــی از سرما زدگی را کاهش دهیم ،گفت:
طی چندماه اخیر  54هزار هکتار از اراضی استان دچار
سرمازدگی شــده و بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان
خسارت دیدند.

به گزارش خبرنگار دریا  ،محمدعلی ملکزاده ،در جلسه
سامانه توســعه هواشناسی کاربردی اســتان که با حضور
مدیرکل اداره هواشناسی استان و معاون برنامهریزی و امور
اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی یزد برگزار شد ،با اشاره به
اهمیت مشارکت مطلوب هواشناسی و جهادکشاورزی استان
برای مقابله با سرمازدگی در یزد ،اظهار کرد :تاکنون بالغ بر
 ۱۰۰نفر نیرو رصدگر در مناطق مختلف اســتان مأموریت
رصد سرمازدگی را طی ساعات مختلف شبانه روز رصد و
اطالعات بدســت آمده را برای برنامهریزی بیشتر و بهتر در
اختیار کشــاورزان گذاشتند.وی با بیان اینکه به طور جدی
پیگیر مطالبه خســارات وارده به کشاورزان هستیم ،افزود:
پیشــگیری از بروز سرمازدگی در گرو مشارکت و همراهی
مستمر کشاورزان است که باید بیش از پیش مد نظر قرار گرفته
شود.مدیرکل مدیریت بحران استان بیمه کشاورزی مزارع و
باغات را از جمله اقدامات حائز اهمیت برای جبران خسارات
وارده شده ناشی از سرمازدگی دانست و بیان کرد :مدیریت
بحران و کاهش خسارات مستلزم همکاری و همراهی تمام
عناصر درگیر و غیردرگیر اســت.عباس حاجیحســینی،
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی یزد هم
با بیان اینکه به واسطه پیشرفتهای علمی مختلف مقابله با
سرمازدگی دیگر جزو حوادث غیرمترقبه محسوب نمیشود،
گفت :اســتان یزد دارای  ۱۱۰هزار هکتار اراضی زارعی و
باغی اســت که سهم اراضی زراعی حدود  ۳۰هزار هکتار و
مابقی اراضی باغی هستند.
وی افــزود :از مجمــوع  ۸۰هزار هکتــار اراضی باغی
اســتان ۶۰،هزار هکتار پسته اســت که در بازه زمانی ۱۵
اســفندماه تا اواخر فروردین از حساســیت باالیی در برابر
سرمازدگی برخوردار است.حاجیحسینی با بیان که اینکه
 ۵۴هــزار هکتار از باغات هرات ،مروســت ،تفت و ابرکوه

در اســتان یزد طی یک ماه اخیر دچار ســرمازدگی شده
اســت ،گفت :خسارت وارده بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان
برآورد شــده است.رضا برهانی ،مدیرکل هواشناسی یزد نیز
در این نشست با اشاره به سرمازدگی اسفندماه سال گذشته
و فروردین ماه امســال اظهار کرد :بخش کشاورزی همواره
متاثر از شرایط اقلیمی است و آب و هوا عملکردی دوگانه
بر این بخش دارد که این امر اهمیت اطالعرســانی در مورد
دادههای هواشناسی به بخش کشاورزی را میرساند.وی به
افزایش چهار درجه میانگین دمای استان در اسفندماه گذشته
اشاره کرد و افزود :این پدیده منجر به جلو افتادن آغاز رشد
و شکوفه زدن درختان در استان شد و همین عامل نیز زمینه
ساز بروز ســرمازدگی درختان شده اســت.برهانی با بیان
اینکه ایستگاههای هواشناسی موجود در استان کفاف کسب
اطالعات الزم برای مقابله با ســرمازدگی را نمیدهد،گفت:
طبق هماهنگیهای انجام شده از ایستگاههای جهادکشاورزی
و از طریق توزیع دماسنج در بخشهای مهم کشاورزی استان
برای جمع آوری دادههای هواشناســی استفاده کردیم.وی با
بیان این که عالوه بر اطالعرسانی از طریق کانالهای مربوطه
به پنج هزار کاربر ،با استفاده از سامانه پیامکی به افزون بر ۱۵
هزار کشاورز پیشرو در استان نیز اطالعرسانی الزم صورت
گرفت ولی در عین حال خساراتی به بخش کشاورزی استان
وارد شــده تا بیش از پیش از بروز این خسارات پیشگیری
شــود .مدیرکل هواشناسی استان موج اول سرمازدگی اخیر
استان را از نوع تشعشی و موج دوم را ترکیبی از سرمازدگی
همرفتی و تشعشــعی خواند و یادآور شد :در هر دو مورد
اطالعات دمایی مناطق مختلف استان به صورت مستمر از
طریق  ۳۳ایستگاه خودکار هواشناسی ۱۳ ،ایستگاه خودکار
ج دستی توزیع شده دریافت و
جهادکشاورزی و  ۹دماســن 
اطالعرسانی شــد .وی با بیان اینکه مطالعات اخیر بیانگر
نزدیک تر شدن فصل خشــک به فصل سرد سال طی ۲۰
ســال آینده است ،نســبت به تواتر پدیدههای حدی در اثر
تغییرات اقلیمی حاکم و بروز موجهای ســرمایی یا گرمایی
در زمانهای نامتعارف هشــدار داد و گفت :در همین راستا
توســعه ایستگاهها و شبک ه خودکار هواشناسی و استفاده از
روشهای نوین جلوگیری از سرمازدگی و بروز این پدیدهها
ضرورت دارد.

سرمازدگی  ۱۱ ،هزار میلیارد در کرمان خسارت
به جای گذاشت

آرزو توکلی سرویس استان ها  //استاندار
کرمان از خسارت  ۱۱هزار میلیارد تومانی
سرمازدگی به کشــاورزی استان کرمان
خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ علی زینی وند
در جمــع خبرنــگاران در خصوص آخرین
اقدامات در خصوص حمایت از کشاورزان در
مقابل سرمازدگی گسترده اظهارداشت :جلسه
خوبی در این زمینه با وزیر جهاد کشاورزی
برگزار شد و وضعیت کشاورزی استان تشریح
شــد و تصمیماتی نیز در راستای حمایت از
کشاورزان اخذ شده است.
وی عنــوان کرد ۱۱ :هــزار میلیارد تومان

بــه باغهای اســتان کرمان خســارت وارد
شــده اســت که رقم قابل توجهی اســت.
وی خواســتار ورود مراکــز تحقیقاتی برای
جلوگیری از خسارتهای ناشی از تغییرات
اقلیمی در کرمان شــد و افزود :در این زمینه
حمایتهای الزم انجام میشــود.زینی وند
عنوان کرد :استمهال وامهای کشاورزی ،اعزام
هیئتهایی از وزارت کشــاورزی و صندوق
بیمه محصوالت کشــاورزی به کرمان برای
بررســی وضعیت موجود در دستور کار قرار
دارد.وی بر حضور شرکتهای دانش بنیان برای
مقابله با تغییرات اقلیمی در اســتان در بخش
کشــاورزی تاکید کرد و گفت :این مشــکل

از گرانی شاکیام دستم بجایی بند نیست
نه که چون دارم شکایت! آب مصرف میکنم
آب شهری جان ندارد جان به جانم میکند
آب را با آب میشویم نماند لکه ای
از تمیزی دم به ساعت آب مصرف میکنم
واژه وسواس «واس ماس» دوستداری مال تو

که در ســالهای اخیر تکرار میشود باید با
راهکارهای علمی رفع شــود و نشستهای
تخصصی در این زمینه باید شــکل گیرد و به
نتیجه ملموس برسد.

خواستی من هم بجایت آب مصرف میکنم
آب یعنی روشنایی چشمهایت را بشور
من بجای برق ،ملت! آب مصرف میکنم
آب وقتی قطع باشد لحظه مرگ من است

شعب ویژه رسیدگی به گرانیهای بازار راهاندازی میشود

به گزارش خبرنگار دریا ؛ صادق جعفری چگنی در نشستی که با حضور
معاون حقوق عامه دادستانی ،مدیرکل تعزیرات و جمعی از مسئوالن مرکز
استان برگزار شد ،افزود :عوامل اصلی افزایش قیمت کاالهای اساسی باید
به سرعت شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند.
وی افزود :تخلفات برخی کشــتارگاهها در روزهای ابتدایی ســال باید
پیگیری و به نتیجه برسد تا از اتفاقات مشابه در مناسبتهای دیگر ازجمله
ماه مبارک رمضان پیشگیری شود.
جعفری چگنی گفت :معاونت حقوق عامه دادستانی مکلف به پیگیریهای
قضایی درخصوص نظارت بیشتر و مستقیم سازمانهای نظارتی بر عوامل
توزیع کاالهای اساســی و برخــورد جدی و قاطع با افــراد متخلف در
کوتاهترین زمان است.

من هم از روی شجاعت آب مصرف میکنم

با شلنگ المروت آب مصرف میکنم

دادستان اهواز:

حسن سیالوی سرویس استان ها  //دادستان عمومی و انقالب مرکز
خوزستان گفت :شــعب تخصصی رسیدگی به جرایم بازار از جمله
گرانیهای اخیر تشکیل میشود.

از صدای شرشرش هرگز نمیترسد کسی

وی افزود :دادســتانی مرکز استان با توجه به اهمیت معیشت مردم بهطور
مستمر بر حفظ حقوق مردم نظارت دارد و بهصورت ویژه ،شعبههایی را به
این جرایم اختصاص خواهد داد.
ایــن کارگروه  ۱۹فروردین ماه ۱۴۰۱به ریاســت دادســتان عمومی و
انقالب مرکز استان به صورت فوقالعاده تشکیل و به بررسی علل افزایش
قیمتهای اخیر در کاالهای اساسی مردم پرداخت.به گزارش ایرنا صادق
جعفری چگنی دادستان عمومی و انقالب مرکز خوزستان(اهواز) روز سه
شنبه  ۱۶فروردین ماه  ۱۴۰۱با حضور حجت االسالم محمد مصدق معاون
اول قوه قضاییه به این سمت منصوب شد.
نماینــده ولی فقیه در خوزســتان و امام جمعه اهــواز در خطبههای
نماز جمعــه از گرانیهای بیرویــه وغیرمنطقی اخیر و نابســامانی در
قیمــت اجناس و کاالهای مــورد نیاز مردم انتقاد کرده بود و خواســتار
دخالت قاطعانه دستگاه قضایی برای پایان بخشیدن به وضعیت نابسامان
بازار شد.

تا خود صبح قیامت آب مصرف میکنم

***

صامره حبیبی

 10فرمون برای موتورسوار نمونه شدن
 .۱بــر همگان واضح و مبرهن اســت کــه اولین گام
خرید موتور اســت .حاال هر مدلی شد ،شد .حتی از
این موتورگازیها که آبی رنگ اســت و باید بدوی تا
روشن شود.
 .۲بعــد از خرید موتور ،آن را به بوق مجهز کنید .بوق
نهها ،بووووق! بوقی که صدای کامیون بدهد .تا وقتی
پشت سر یکی آن را به صدا درآوردید ،حداقل  ۱۰متر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

عدم سرمایه گذاری
در معادن مس کرمان جفا به مردم است

آرزو توکلی سرویس استان ها  //رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس با اشــاره به پتانسیلهای معدنی
استان کرمان گفت :عدم سرمایه گذاری برای توسعه
معادن مس جفا در حق مردم استان است.

به گزارش خبرنگاردریــا  ،محمد رضا پور ابراهیمی
در جلســه با اعضای مجمع نمایندگان کرمان و برخی از
فعاالن معدنی استان خواستار توسعه فعالیتها در راستای
اکتشاف و توسعه معادن استان کرمان شد.
وی تصریح کرد :اینکه سرمایه گذاری نکردن در زمینه
توســعه معادن به ویژه معادن مس به ضرر استان و مردم
است و در این زمینه باید فعالیت بیشتر و محسوس انجام

شود.وی عنوان کرد :در خصوص فعالیتهای معادن مس
وضعیت مناسبی نداریم و باید در راستای بهبود وضعیت
برنامه ریزی شود .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با
اشــاره به اینکه ظرفیت معادن مس در کرمان در دنیا بی
نظیر اســت گفت :باید دید وضعیت تولید مس در کرمان
در مقایسه با شرکتهای برتر دنیا چگونه است که در این
صورت جایگاه کشور باید توسعه یابد.
وی با اشاره به اینکه در صورت توسعه طرحهای معدنی
شاهد ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در استان خواهیم بود
گفت :باید در ســالهای پیش رو اتفاقهای بهتری روی
دهد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان
(سهامي خاص)ثبت شده به شماره  9834شناسه ملی10862069304
به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی استان
هرمزگان (سهامی خاص) مي رساند كه جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شركت
مذكور راس ساعت10صبح روزچهارشنبه مورخ 1401/01/31در محل بندرعباس بلوار
رسالت شمالی فلکه صادقیه خیابان کشاورز نبش کوچه کشاورز  5ساختمان صندوق
حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان برگزارمي گردد  .بدینوسیله از کلیه
سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با دردست داشتن
معرفینامه از تشکل خود و افراد حقیقی با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و
ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند .
دستورات جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه ( :راس ساعت ) 10
 )1ارائه گزارش هیئت مدیره  ،بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد
شرکت منتهی به 1400/09/30
 )2بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان ) شرکت برای سال
مالی منتهی به 1400/09/30
 )3بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
 )4بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره  ،مدیرعامل
وکارکنان شرکت
 )5بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس
 )6انتخاب بازرسین قانونی شرکت
 )7انتخاب حسابرس
 )8تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
 )9تعیین حق حضور جلسه اعضاء هیئت مدیره
ضمناً گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه
به سهامداران محترم دردفترصندوق آماده ميباشد .

رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتشار1401/01/21 :

بپرد .حاال  ۹,۷۵را هم  ۱۰حساب میکنیم.

آگهی مناقصه یک مرحله ای

نوبت دوم

مناقصه  :انجام امور خدماتی  ،سرایداری و فعالیتهای پشتیبانی ادارات تابعه

اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن هرمزگان در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر انجام امور خدماتی  ،ســرایداری و فعالیتهای پشتیبانی
ادارات تابعــه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه در ﭘﻴﻮﺳﺘﻬﺎى اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺼﻮب  ١٣٨٣و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎى ﺑﻌﺪى طــی مناقصــه و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ
ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ داراى پروانــه فعالیت و صالحیت فنــی دارای اعتبار از اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی در زمینه امور
فعالیتهای خدماتی  ،پشتیبانی و فنی مهندسی واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ردیف
1

شرحمناقصه

مبلغ برآورد اولیه(ریال) مبلغتضمین(ریال) مدت اجرا نوعتضمین

انجام امور خدماتی  ،سرایداری و فعالیتهای پشتیبانی ادارات تابعه(واحدهای
ثبتی نواحی یک و دو  ،اجرا و ثبت شرکتهای بندرعباس،میناب ،رودان ،
جاسک  ،بندرلنگه  ،پارسیان ،حاجی آباد،بستک و قشم) و اداره کل ثبت در حد اعتبار ابالغ شده
اسناد و امالک استان هرمزگان به میزان جمعا 8947مترمربع(وبا ظرفیت  13نفر
نیروی انسانی به مدت  10ماه شمسی(خرداد ماه لغایت تا پایان اسفند )1401

720/000/٠٠٠

ده ماه

طبق آئین نامه
تضمینمعامالت
دولتی مصوب
1394

تاریخ دریافت اسناد  :ازﺗـﺎرﻳﺦ.1401/01/20اﻟـﻲ1401/01/27
تاریخ تحویل اسناد :ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺳﺎﻋﺖ ١٤روز چهارﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ1401/02/07
تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمتها  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ درﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ روز پنجشنبه ﻣﻮرخ1401/02/08در
محل اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان به آدرس ذیل ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .
آدرس  :بندرعباس-بلوار امام خمینی – بعد از امامزاده سید مظفر -اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
کد پستی  7916763859 :تلفن07633340380
محل دریافت اســناد  :ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در موعد مقرر ﺑـﺮاى درﻳﺎﻓـﺖ اﺳـﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗـﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ دوﻟﺖ (ﺳﺘﺎد) ﺑـﻪ آدرس  www.setadiran.irمراجعــه و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ اوراق
ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
تذکر -1 :تمامی پاکت های مناقصه در سامانه ستاد ایران ثبت و همزمان صرفا پاکت ضمانت نامه در موعد مقرر
به حفاظت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان تحویل گردد .
 -2اقامتگاه قانونی شــرکت پیشنهاد دهنده بایستی در استان هرمزگان بوده و یا دارای دفتر نمایندگی یا شعبه
رسمی در استان هرمزگان باشد .
 -3عقد قرارداد با برنده مناقصه موکول و منوط به تایید شرکت مشارالیه توسط حفاظت و اطالعات اداره کل ثبت
شناسه آگهی 1297548 :
اسناد و امالک استان هرمزگان خواهد بود .

 .۳از قدیم گفتهاند وقت طالست .پس زبانم الل ،خود
را عالف گرفتن گواهینامه نکنید .گواهینامه را کی داده،
کی گرفته؟
 .۴حاال اگر احیان ًا گواهینامه را برای کرایه پلیاستیشن
خواســتید ،جهنم و ضرر ،بگیرید .ولی خام آییننامه
نشــوید .این سوسولبازیها برای چهارچرخها است.
همیشه حق با موتور است .کسی که حواسش به موتور
نیست ،خب فاتحه مع صلوات.
 .۵پول حرام کاله نکنید .مگر مغزتان دچار جویدگی
شده که یک کاله سنگین بر سرتان بگذارید؟ تابستانها
یک لنگ خیس را روی سرتان قرار دهید .موقع باران
هم ،نایلون ،راهگشاست.
ف خیلی بد است .پس همیشه روی یک چرخ
 .۶اسرا 
حرکت کنید .دیگر انتخاب چرخ جلو یا عقب به سلیقه
خود شما!
 .۷صفا به دســتهجمعی بودن است .هر جا میروید،
رفقا را خبر کنید .همه در کنار هم روی موتور بنشینید
و بروید .اگر کسی هم خواست بیاید ،اشکالی ندارد.
 .۸بــا توجه به اینکه بار کج به منزل نمیرســد ،پس
تمامــی بارها را اعم از یخچــال ،تلویزیون اینچ باال،
وانت نیســان و ...را خیلی صاف و سیخکی ببندید و
طی طریق کنید.
 .۹مســیر صاف نروید زیرا امکان دارد خواب بر شما
مستولی شود .کج و معوج بروید تا باد میان موهایتان
بپیچد.
 .۱۰دست آخر و بهعنوان توصیه نهایی .اگر ناغافل،
رکب خوردید و فهمیدید یک آقا پلیس بیدار در کمین
است ،مانند دوران مدرسه هنگام ورود ناظم به کالس،
سریع دست به سینه شوید و سر را هم پایین بیندازید تا
بفهمد چه موتورسوار منظمی هستید.
محمدعلی النجانی

بانوی ردیا

4

چرا بعضی افراد در ماه رمضان چاق میشوند؟

یکشنبه  21فروردین 1401
 8رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3853
آشپزی

نان سیر خوشمزه با نان باگت

نان ســیر جزو نانهای خوشمزهای است که بســیار طرفدار دارد.
میتوانید با نان باگت هم این نان را فوری آماده و میل کنید.

نان سیر را معموال ب ه عنوان پیشغذا یا میانوعدهای سبک استفاده میکنند.
اگر فرصت غذا درست کردن ندارید و میخواهید در یک زمان کم غذایی آماده
کنید که هم خوشمزه باشد و هم سیرتان کند نان سیر را امتحان کنید.
مواد الزم برای تهیه نان سیر
برای تهیه این غذای خوشمزه فستفودی به مواد زیر نیاز داریم:
نان باگت فرانسوی  ...............................به مقدار الزم
سیر  ........................................................یک بوته
جعفری و ریحان و شوید ساطوری  .............به میزان الزم
کره یا روغن زیتون  ۲ ........................قاشق غذا خوری
پنیر پیتزا  ..........................................به مقدار الزم
طرز تهیه نان سیر با نان باگت
ابتدا بوته سیر را در مایکروفر داخل فویل قرار دهید و به مدت  ۳۰دقیقه در
فر با دمای  ۱۸۰درجه بپزید تا کاراملی شود .سپس جعفری و شوید و ریحان
و هر سبزی دیگری را که دارید ساطوری کنید و در یک تابه که کره را در آن
آب کردهاید کمی تفت دهید .سیر را هم اضافه کنید و کمی تفت دهید.بعد از این
مرحله نان باگت را ب ه صورت طولی با چاقو برش بزنید و مواد را داخل آن پر
کنید و روی آنها پنیر پیتزا بریزید .نانها را در سینی فر بچینید و اجازه دهید
تا حدود  ۵تا  ۱۰دقیقه با دمای  ۲۰۰درجه سانتیگراد برشته شود .سپس از
فر خارج و نوش جان کنید.

باید نبایدهای خوردن تن ماهی
در بارداری
خوردن تن ماهی در حاملگی برای تامین پروتئین و ویتامین
دی مفید است اما مصرف بیش از حد کنسرو ماهی در بارداری
می تواند سالمت مادر و جنین را به خطر بیندازد.

* آیا زنان باردار می توانند تن ماهی بخورند؟
مصرف تن ماهی در دوران بارداری یکی از چالش هایی است که
زنان باردار به آن فکر می کنند به همین جهت در این قسمت به شما در
درک معیار ایمنی راجع به تن ماهی در دوران بارداری کمک خواهیم
کرد پس با ما همراه باشــید.خوردن تن ماهــی در دوران بارداری
بی خطر است به همین دلیل می توانید تن ماهی سفید (آلباکور) و تن
ماهی الیت را انتخاب کنید .ماهی تن مقدار کمی جیوه دارد و مصرف
آن در دوران بارداری مجاز اســت اما با این وجود ،مصرف بیش از
حد آن نیز ممکن است سمی باشد همانطور که منبع اصلی متیل جیوه
سمی و مضر است.
* مصرف چقدر ماهی تن در دوران بارداری مجاز است؟
اکثر متخصصان رژیم درمانی و پزشکان توصیه می کنند ،بیش از 2
قوطی تن ماهی و  2قطعه استیک تازه ماهی در طول هفته نخورید،
چنانچه در هفته از غذاهای دریایی دیگر نیز مصرف کردید ،تعادل را
رعایــت کنید یعنی این میزان را کاهش دهید .طبق گفته اداره غذا و
دارو ،زنان باردار می توانند فقط  340-226گرم در هفته تن ماهی
مصرف کنند .در صورت مصرف غذاهای دریایی دیگر ،از خوردن تن
ماهی در همان هفته خودداری کنید.
* خطــرات مصرف بیــش از حد تن ماهــی در دوران
بارداری
تن ماهی بدون در نظر گرفتن کنسرو یا تازه بودن ،در صورت مصرف
بیش از حد مضر است.
• مصرف تن ماهی زیاد می تواند سطح جیوه را در بدن افزایش داده
و به مغز و سیستم عصبی جنین در حال رشد آسیب برساند.
• مصرف جیوه می تواند منجر به آسیب قلبی شود.
• قرارگیری خفیف در معرض جیوه می تواند باعث تاخیر در رشد،
اختالل در عملکرد سیستم ایمنی بدن و تغییر شکل فیزیکی جنین
شود.
•تنماهیهمچنینحاویآالیندههایمحیطیازجملهدیوکسینهاو
بی فنیل های پلی کلر است که در رشد کودک اختالل ایجاد خواهد
کرد.
* فواید تن ماهی در دوران بارداری چیست؟
مصرف مقادیر محدودی از تن ماهی در دوران بارداری به شــما یا
جنین در حال رشد آسیبی نمی رساند زیرا این ماهی روغنی دارای
فواید تغذیه ای قابل توجهی است.
تن ماهی دارای فواید ذیل می باشد:
• پروتئین الزم بدن را تامین می کند.
• مواد معدنی ،ویتامین Dو اسید های چرب امگا 3-را تامین کرده
و در نتیجه رشد کودک را تقویت خواهد کرد.
• امگا 3-به رشد مغز ،چشم و اعصاب جنین کمک می کند.
اگرچه تن ماهی غذای مناسبی برای مصرف در دوران بارداری نیست
اما فواید خوردن مقادیر محدودی از آن در مقایسه با خوردن بیش
از حد ماهی می ارزد.
* کنسرو ماهی تن در حین بارداری چقدر ایمن است؟
مصرف منظم کنســرو تن ماهی می توانــد خطرات خاصی برای
سالمتی داشته باشد:
• بیس فنول  Aماده ای است که در پوشش قوطی های فلزی وجود
دارد .هنگام مصرف کنسرو تن ماهی ،احتمال ورود این ماده به بدن
شما وجود دارد و بر رشد مغز جنین تاثیر می گذارد.
• کنســرو تن ماهی نیز ممکن است حاوی نمک باشد و می تواند
باعث افزایش سطح سدیم در بدن شود ،در نتیجه احتمال فشار خون
را افزایش خواهد داد.
• با این حال ،کنســرو تن ماهی های اســتاندارد و تایید شــده
دارای مقادیر کمی جیوه است زیرا شامل ماهی های کوچک و جوان
است.
* آیا می توان تن ماهی خام را در دوران بارداری مصرف
کرد؟
ازمصرفتنماهیخامدربارداریخودداریکنیدزیراممکناستکهبه
بیماری های منتقله از غذا حســاس باشید .طبخ ماهی پاتوژن ها و
انگل های مضر را ازبین می برد.مصرف ماهی هایی مانند شمشــیر
ماهی ،شــاه ماهی خال مخالی ،تاج ماهی و  . . .در دوران بارداری
مضر اســت زیرا سطح جیوه باالیی دارند اما اعتقاد بر این است که
ماهی تن حاوی میزان جیوه کمتری است .بنابراین می توانید از ماهی
تن به مقادیر متوســط لذت ببرید.کمبود شواهد علمی برای اثبات
مضر بــودن ماهی تن در دوران بارداری وجود دارد با این حال ،هر
چند وقت یک بار می توانید یــک وعده از آن را مصرف کنید .در
صورت تردید ،بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

در ایــن گزارش بــا راهکاری مختلــف برای حفظ
رژیم غذایی در ماه رمضان آشنا خواهید شد.

ماه رمضان که فرامیرســد ،شــاهد تغییر گســترده در
رژیم غذایی روزهداران میشــویم .هــم افرادی که اضافه
وزن دارنــد و هم افرادی که الغر هســتند ،در گروههای
سنی مختلف و در اکو سیستمهای آب و هوایی گوناگون،
میبایست فراخور این ماه ،رژیم غذایی خود را کنترل کرده
تا با حذف  ۲وعده غذایی روتیــن در طول روز به مدت
 ۳۰روز ،با مشــکلی مواجه نشوند .این گزارش ،شما را با
 ۲۰موضوع مختلف برای حفظ رژیم غذایی در ماه رمضان
آشنامیکند.
ماه رمضان :ماهی برای عبادت نه کاهش وزن
بعضیها دوست دارند وزن خود را کاهش دهند و بعضیها
هم نگران هستند که وزنشان کم شود .نکته مهمی که باید به
آن توجه کرد ،این است که در ماه رمضان نیازی به دریافت
غذای بیشــتری نسبت به ایام دیگر نیست و چه بسا ممکن
اســت که فرد نیاز به دریافت غذای کمتری هم داشته باشد،
چراکه میزان اســتراحت ،بیشتر و فعالیت کمتر میشود و به
همین دلیل ،متابولیسم بدن نیز کاهش مییابد .پس ،اگر الغر یا
چاق هستید ،خیلی نگران نباشید .با رعایت یک برنامه غذایی
آسان و ساده میتوانید ،سالمت خود را حفظ کرده و به اصل
این ماه که عبادت است بپردازید .اما اصل آب کافی نوشیدن
و خواب کافی کردن را نباید فراموش کرد.به هر حال ،ارزش
معنوی روزهداری به هیچ عنوان قابل قیاس با فواید مادی آن
نیست .اگرچه اغلب افراد ،به ویژه آنهایی که چاق هستند،
دوست دارند کمی از وزن خود را کاهش دهند ،اما نباید با این
دید به این ماه پر برکت نگاه کرد .چه بسا کاهش وزنهای که
در این ماه اتفاق میافتد ،نه تنها مفید نیست ،بلکه مضر نیز
باشد که در ادامه به آن اشاره میشود.
چگونه میتــوان فهمید کــه دریافت غذایی
مناسب است؟
اگر وزن شما متناســب با فعالیتهای روتین شما در ماه
رمضان ،تغییر محسوســی نکرد ،این نشان دهنده دریافت
مناســب انرژی و رعایــت رژیم غذایی صحیح اســت.
رژیم غذایی صحیح ،پرهیز از شــکر و نمک و چربی زیاد
است .ضمن ًا صرف دریافت کافی انرژی برای اطمینان از یک

تغذیه مطلوب کفایت نمیکند و باید به این نکته توجه نمود
که استفاده از تمام گروههای غذایی برای تأمین مواد مغذی
مورد نیاز فرد الزامی است .پیش از ماه رمضان یا در هفته
اول ،اگر سابقه بیماری دارید ،برای بررسی رژیم غذایی خود
میتوانید به متخصص تغذیه یا پزشک خود مراجعه کنید.
در ایام ماه مبارک رمضان چند وعده غذا باید
خورد؟
وقتی شما در طول ماه رمضان ،سه وعده صبحانه ،نهار و
شام را ندارید ،باید در فواصل منظم ،وعده افطاری ،شام و
سحری را در دستور کار خود قرار دهید .متخصصان تغذیه،
حذف هیچ کدام از این سه وعده را توصیه نمیکنند .حتی
برای افرادی که با اضافه وزن مبتال هستند .جدا کردن وعده
افطار از شام باعث میشود که افراد چاق تمایل زیادی برای
خوردن وعده سنگین پیدا نکنند؛ البته به شرطی که افطار
سبک و با دانسیته انرژی پایین داشته باشند.
چه غذایی ابتدا در افطار صرف شود؟
این به ذائقه و ســلیقه و سبک زندگی و عالقمندی غذا
خوردن افراد بســتگی دارد .اما نوشیدن آب سرد یا زولبیا
و بامیه در شروع افطار به طور کامل مردود است .همچنین،
نباید افطاری با شام اشتباه گرفته شود و بالفاصله پس از آن
صرف شود .چرا که معده بیش از  ۱۴ساعت خالی بوده و
نباید تحت فشــار مایعات و غذای سرد و گرم فوری قرار
بگیرد .توصیه شده است که افطار با خرما آغاز شود .پس
از آن ســوپ یا آش ولرم کم نمک با شیر صرف شود و در
کنارش ،اگر قصد نوشیدن چای دارید ،به جای قند سفید از
میوههای خشک مثل انجیر و توت خشک استفاده کنید.
زولبیا و بامیه ممنوع
زولبیا و بامیه ،شیرینی محبوب ماه رمضان است .اما شما
سعی کنید از خوردن این شیرینی به شدت اجتناب کنید.
مصرف زولبیا و بامیه ،چون حاوی مقادیر زیادی قند ساده
و چربی مضر است ،به هیچ عنوان توصیه نمیشود و باعث
سیری کاذب و تشنگی فراوان میشود.
زمان مناسب صرف شام روزهداران
زمان مناســب برای صرف شــام حدود دو ساعت بعد
از وعده افطار میباشــد .شام باید حاوی مقادیر متناسبی
مواد غذایی از گروه نان و غالت (برنج ،نان ،سیب زمینی

یا ماکارونی) ،گروه گوشت و حبوبات (گوشت قرمز ،مرغ،
ماهی ،لوبیا ،عدس ،نخود و …) ،گروه لبنیات (شیر ،ماست،
دوغ) و گروه سبزیجات و همچنین با یک فاصله زمانی،
گروه میوهجات باشد.
چه چیزهایی بهتر است در سحر بخوریم؟
حتما ســحری بخورید .به همین خاطر ،زودتر بخوابید
تا یک ســاعت پیش از اذان صبح از خواب بلند شــده و
مقدمات سحری ســبک و پر انرژی را فراهم کنید .کمی
سبک زندگی خود را در ماه رمضان ،منظم کنید .اگر مهمانی
دعوت میشــوید ،به گونهای برگردید تا خواب شما برای
بلند شــدن پیش از اذان صبح ،کافی باشد.در وعده سحر
نیز همه گروههای فوق توصیه میشود .باید توجه نمود که
دریافت مایعات و غذاهای حاوی آب ،مانند شیر ،ساالد،
ســبزی و میوه میتواند تا حدودی تشنگی ،بویژه در ایام
تابستان را کاهش دهد .ضمنا ًبرخی از مواد غذایی باعث
تشدید تشنگی میشــوند که باید از مصرف زیاد آنها در
وعده سحر اجتناب کرد.مواد غذایی مانند نمک ،ادویهجات،
غذاهای پرچرب ،کلهپاچه و سیرابی و مصرف بیش از اندازه
گوشت و پروتئین حیوانی که موجب افزایش اوره و به تبع
آن دفع زیاد آب از بدن میشود نیز توصیه نمیگردد .مصرف
غذاهای حاوی کربوهیدرات پیچیــده ،مانند نانها ،بویژه
ســنگک یا بربری که قند آنها به آهستگی آزاد میشود،
برای جلوگیری از گرسنگی در طول روز توصیه میشود.
چــرا بعضی افــراد در ماه رمضــان چاق
میشوند؟
بســیاری از افراد چاق در این ایام نه تنها وزنشان کم
نمیشود ،بلکه دچار افزایش وزن نیز میشوند؟ قبل از اینکه
به علت این مسأله بپردازیم ،باید بگوییم که متأسفانه هنوز
خیلی از ما درست نمیدانیم که اصال تعریف چاقی چیست؟
شما به چه کســی چاق میگویید؟ تعاریف متعددی برای
چاقی و افزایش وزن وجود دارد؛ برای مثال در گذشــته
اضافه وزن به حالتی گفته میشــد که وزن بدن  ۱۰تا ۲۵
درصد باالتر از وزن ایدهآل برای قد و ســن باشد و چاقی
به حالتی گفته میشــد که وزن بدن  ۲۵درصد یا بیشتر،
باالتر از وزن ایدهآل باشد.یکی از راههای ساده و کمهزینه
برای ارزیابی چربی در بدن اندازهگیری دور کمر اســت.

مطالعات بر روی افراد دچار
چاقی شکمی نشان
داده اســت که
دور کمر
بیش
از

۹ ۴
سا نتیمتر
در آقایــان و
بیش از  ۸۰سانتیمتر
در خانمها نقطه شروع خطر
بوده و نیاز به کنترل دارد .دور کمر بیش از
۱۰۲سانتیمتر در مردان و بیش از  ۸۸سانتیمتر در زنان
هم خطرناک تلقی میشود .همچنین نسبت دور کمر به دور
باسن مناسب برای مردان  ۰/۹و برای زنان  ۰/۸است.
خوردن غذاهای شیرین در ماه رمضان
یکی از علل افزایش وزن در ماه مبارک رمضان مصرف
بیش از اندازه غذاهای شــیرین مانند زولبیا ،بامیه ،خرما،
شیرینی و نوشیدنیهای شــیرین ،به ویژه هنگام افطار و
همچنین غذاهای پرچرب و سرخشــده در وعده سحر به
همراه کاهش فعالیت بدنی و احیان ًا حذف وعده ســحری
میباشــد .چنانچه وعده سحری حذف گردد ،بدن فرد در
این روزهای بلند بهار به مدت تقریب ًا  ۱۶ســاعت در فاز
گرسنگی قرار میگیرد .به طور طبیعی ذخایر گلیکوژن بدن
یک فرد پس از  ۸الی  ۱۲ســاعت ناشتایی یا گرسنگی
تخلیه میگردد و بدن برای تأمین انرژی مورد نیاز عالوه بر
بافت چربی ،بافت عضالنی را نیز مصرف میکنند.از طرف

با این اصول ساده یک دکور جذاب بهاری بچینید
زیبا کنید:فضای طبیعت در بهار با جوانه زدن گیاهان و شکوفه زدن درختها آنقدر
زیبا و خوشایند است که هر کسی را به فکر تغییر فضای داخلی منزل م یاندازد .در
اینجا چند راهکار ســاده و کم هزینه را به عنوان ایده معرفی کردهایم:گل -به قول
فالســفه -جزء الیتجزا و عنصر اصلی دکور بهاری است و بهار بهترین زمان برای
شیک کردن فضای داخلی است .از گلهای تازه گرفته تا طرحهای رنگی غیرمنتظره،
بهار فرصتی عالی برای به نمایش گذاشتن خالقیت و عشق شما به طبیعت است.
برای چیدن یک میز بهاری ،استفاده از گلهای تازه شاخه بریده ضروری است .هیچ
فرارســیدن فصل بهار و حس نوازش نسیم روی گونه ،هر کسی را به فکر راه بهتری برای استقبال از شکوفههای فصلی وجود ندارد جز اینکه آنها را در مرکز
جمعهای نوروزی خود قرار دهید .استفاده از سبکهای مختلف ظروف منحصر به
وارد کردن زیبایی های این فصل به داخل خانه خود میاندازند.
اینها راهکارهایی ساده هستند که با کمک آنها میتوانید دکور منزلتان را بهاری و فرد هم میز شــما را جذاب خواهد کرد .انتخاب گلها را منحصر به یک نوع نگه

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای

نوب

تا
ول

پروژه احداث سلول دفن مهندسی پسماند شهر بندر خمیر

شهرداری بندرخمیر در نظر دارد به استناد ماده  5آیین نامه مالی برگزاری مناقصات و ماده  5آیین نامه مالی
شهرداریها و مصوبه شماره  278مورخ1400/10/21شورای اسالمی شهر بندرخمیر پروژه پروژه احداث
سلول دفن مهندسی پسماند شهر بندر خمیر را با شرایط و مشخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی
یک مرحله ای با شرکت صالحیت دار رتبه حداقل  5ابنیه یا راه و ترابری به انجام برساند  .شایسته است
پیشنهاد قیمت خود را از ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  1401/01/27الی ساعت  8صبح روز چهارشنبه
مورخ  1401/02/07همراه با یک فقره رسید سپرده به حساب 72191145857821شهرداری نزد بانک
مهر شعبه خمیر و یا ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ  750.000.000ريال در سامانه ستاد ایران بارگزاری و
اصل آن را در پاکت مهر شده به امور پیمانها شهرداری بندرخمیر تحویل و رسید دریافت دارید .
 -1متقاضیان می توانند از ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخ  1401/01/18الی ساعت  8صبح روز شنبه
مورخ  1401/01/27جهت اخذ هرگونه اطالعات وجزئيات مورد نظر  ،حجم و ميزان كار  ،مشخصات  ،شرايط
و مفاد قرارداد  ،فرم پيشنهاد قيمت  ،اسناد وشرايط مناقصه الزاماً از سایت  www.setadiran. irاسناد
مناقصه دريافت نماييد  .مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.کلیه مراحل برگزاری و انتخاب
پیمانکار ذیصالح از طریق سامانه ستاد انجام میگردد .
 -2ضمانت نامه شركت در مناقصه را طي پاكت (الف) اساسنامه  ،صورتجلسات هيئت مديره ،آگهي تاسيس
و ثبت  ،آگهي معتبرآخرين تغييرات اساسنامه شركت  ،فرم تعهدنامه عدم مشموليت شركت در قانون منع
مداخله كاركنان دولت در شركت ،سوابق كاري شركت  ،رضايت نامه ،کپی اسناد ماشین آالت بنام شرکت یا
در اجاره شرکت را طي پاكت (ب) و آناليز و برآورد و قيمت پيشنهادی را طي پاكت (ج) با امضاي مقام مجاز
و مهر شركت در سامانه ستاد ایران بارگزاری نمایند -3 .کلیه اسناد تعهد آور شرکت از جمله اساسنامه،
صورتجلسات هئیت مدیره  ،آگهی تاسیس و ثبت  ،آگهی آخرین تغییرات اساسنامه ،گواهی تاییدیه صالحیت
پیمانکاری حتماٌ برابر اصل گردد .و در صورت برنده شدن جهت بررسی به شهرداری ارائه گردد.
 -4کلیه اسناد مناقصه تحویلی از جمله نمونه قرارداد و فرم تعهد نامه عدم مشمولیت شرکت در قانون منع
مداخله کارکنان دولت در شرکت به امضاء مقام مجاز و مهر شرکت برسد .
 -5ضمانت نامه شركت در مناقصه بايد حداقل از تاريخ بازگشايي پاكات دو ماه مهلت داشته باشد .
 -6درهنگام ارائه جواب به شماره وتاريخ آگهي اشاره شود .
-7چنانچه برندگان اول تا ســوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به ترتيب سپرده آنها به نفع شهرداري
ضبط خواهد شد .
 -8به پيشنهاد هاي رسيده فاقد سپرده وتائيد صالحيت پیمانکاری معتبر ترتيب اثر داده نمي شود .
 -9پیشنهادهای اشتباه ،مبهم و ناخوانا مردود و ترتیب اثر داده نمی شود .
 15.000.000.000-10ریال شامل ( 12.500.000.000ریال اعتبار عمرانی دولتی  :اسناد خزانه یا نقدی
و  2.500.000.000ریال اعتبارات داخلی شهرداری) می باشد .
 -11كليه هزينه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد .
 -12در صورت عدم تجديد مناقصه كميسيون عالي معامالت شهرداري در ساعت  13روز چهارشنبه مورخ
 1401/02/07تشكيل وكليه پيشنهادهاي رسيده مفتوح و قرائت خواهد شد .
 -13زمان قرارداد به مدت چهار ماه می باشد .
 -14شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار خواهد بود .

شهرداري بندرخمير

دیگر ،چون این افراد تنها یک
وعده غذا میخورند،
مطمئن ًا بیش از
اندازه غذا

دارید تا به عنوان عنصر ســازگار و هماهنگ عمل کند .استفاده از دستبافتهای
قدیمی مثل رومیزیهای قالببافی شده که مدتی است در کمد قرار دادهاید ،میز شما
را به شخص شما مرتبط خواهد کرد و این بسیار جذاب است .سری به بقچههای
قدیمیتان بزنید.پیدا کردن بیان فصلی میتواند به تغییر ظاهر خانه در طول ســال
کمک کند .اکسسوریهای پر جنب و جوش ،گلدانهای جالب و حتی آثار هنری
میتوانند اتاق را از رنگهای خاموش زمستانی دور کنند .سینی الکی آبی که با کتاب
و مجسمه شیشهای تزئین شده است ،یک ترکیب رنگی دوست داشتنی ایجاد خواهد
کرد .استفاده از رنگهای زمینهای روشن ،به فضای سراسر خانه جسارت خواهد
داد .از آن غافل نشوید.حس طبیعی و تازه بهار را به اتاقی با پالتی از رنگهای آبی
روشن ،سبز و سفید بیاورید .آین ه را طوری قرار دهید که نور و رنگها را منعکس

میخورنــد
و ،چون بدن انسان
ظرفیت محــدودی برای
مصرف این دریافت باالی غذایی دارد ،به
ناچار آن را ذخیره خواهد کرد که معمو ًال به شــکل بافت
چربی است.
یــک توصیه برای کاهش وزن علمی در ماه
مبارک رمضان
با توجه به مطالب فوق توصیه میشود که حتی اگر نیاز
به کاهش وزن دارید ،نه تنها وعده سحری را بخورید ،بلکه
وعده افطار و شام را هم به صورت مجزا صرف کنید .داشتن
یک افطاری سبک نه تنها باعث کاهش اشتها ،بلکه باعث
افزایش متابولیسم بدن نیز میشود .در ضمن رعایت یک
برنامه غذایی مناسب با شرایط شما که حاوی همه گروههای
غذایی ،از جمله نان و غالت ،گوشــت و حبوبات ،شیر و
لبنیات ،میوه و سبزی باشد و همچنین داشتن برنامه ورزشی
منظم ،مثل پیادهروی پس از افطار یا شــام ،در رسیدن به
هدف نهایی که یک کاهش وزن علمی است ،کمککننده
خواهد بود.

کند .روفرشیها را جمع کنید تا رنگهای تند و متنوع فرشهای ایرانی به فضای
شما جنب و جوش بدهد.در مورد مبلمان خود به تغییر کوسنها و بالشها بسنده
کنید؛ استفاده از یک پارچه روشن با طرحهای جسورانه این پیام را به اهالی خانه
میدهد که یک بهروزرسانی انجام شده و زمستان به پایان رسیده است.اگر به فکر
دیوارها هستید یک کاغذ گلدار افسانهای انتخابی عالی است .ترکیب رنگها و توجه
به نقشهای مکمل در فرش و پرده و کوســنها ،الیههای بیشتری از زیبایی را به
ما اضافه میکند .لوسترها را تمیز کنید تا برق چراغها شبهای کوتاه را روشنتر
کند.پایه ترکیب رنگ بر این اصل استوار است که هر دو رنگی که با هم در طبیعت
وجود دارند همیشه با موفقیت کار میکنند .و اولین رنگهایی که رسیدن بهار را نشان
میدهند کدامند؟ ســبزهای تازه و پر جنب و جوش که همیشه بیشتر به رنگ زرد
متمایل میشوند تا آبی ،رنگهای زرد نرگس و بنفش سنبل که در کنار تکههای
خاکستری باقیمانده از زمستان ،سفید ابری و آبی آسمان قرار دارد .هیچکس بهتر از
مادر طبیعت نیست! به این رنگها نگاه کنید تا دکور مورد عالقه خود را بیافرینید.

آگهی فقدا ن سندمالکیت

نظربه اینکه خانم بدریه حمیدی فرزند خمیس به شماره شناسنامه  24صادره از پارسیان به استناد دوفقره استشهادیه محلی اعالم داشته
است که سندمالکیت ششدانگ یکباب خانه دارای پالک  0فرعی از -7778اصلی واقع در پارسیان بخش  21پارسیان به مساحت 254
قوهقضائیه
متر مربع که در دفتر الکترونیک ذیل شماره  139820323164000265به شماره سریال  021066سری /97د به نام نامبرده صادروتسلیم
سازمانثبتاسنادوامالککشور
گردیده وبه علت جابجایی مفقود شده است .لذا با عنایت به تبصره  5ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد وامالک مصوب ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
 1380/11/18مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف  10روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند ویا سند انتقال رسمی  ،تسلیم ورسید دریافت نماید .چنانچه ظرف مدت
مقررمورد واخواهی قرار نگیرد ویا در صورت اعتراض ،سند مالکیت ارائه نشود ،اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان ،سند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد 1708/01 .م/الف  -تاریخ انتشار1401 /01 /21 :
عبدالحسین فروتن  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه خانم فاطمه باقرزاده همائی فرزند چراغ به شماره شناسنامه  869بموجب وکالتنامه شماره  87071مورخ 1399/04/21
وبرابر تفویض وکالت شماره  92909مورخ  1400/12/28تنظیمی دفترخانه  18بندرعباس بعنوان وکیل به استناد دو فقره استشهادیه
قوهقضائیه
محلی بوارده شماره  140102154073000028مورخ  1401/01/18مدعیست که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ک
ثب
م
م
س
ا
مساحت  75/60متر مربع تحت پالک ثبتی  9190فرعی از  - 9190اصلی  ،مفروز و مجزا شده از 6957فرعی اصلی مذکور  ،واقع اد ره ل تا نادوا الکره زگان
در شهرک پیامبر اعظم  ،بلوار راه آهن  ،ساختمان مسکن مهر چهارراه فلسطین تا شیالت بخش  01ناحیه یک بندرعباس بشماره
چاپی  913502سری ج سال  98شماره دفتر امالک الکترونیکی بشماره  1399020323136004350که بنام دلکش قربانی فرزند وزیرعلی شماره شناسنامه
1662صادره از خلخال ثبت که به علت جابجایی مفقود گردیده ؛ تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛ که برابر سند اجاره شماره  19953مورخ
 1398/08/04دفترخانه اسناد رسمی شماره  79شهر بندرعباس به نفع دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین ومسکن در قبال مبلغ
 331.673.115ریال به مدت  10سال وبرابر سند رهنی شماره  86855مورخ  1399/04/02دفترخانه اسناد رسمی شماره  18شهر بندرعباس در قبال مبلغ
 727.229.555ریال به مدت  120ماه در رهن بانک مسکن قرار دارد  .لذا استناد ماده 120آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر
کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  10روز اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد .
 1401/12م/الف  -انتشار آگهی 1401/01/21 :

ابوالحسن دستوری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

طرح  :بیتا هوشنگی
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حوادث

توقیف کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس

سرویس حوادث //رئیس کل دادگستری
هرمزگان از توقیف یک فروند کشــتی
خارجی حامل  ۲۲۰هزار لیتر ســوخت
قاچاق توســط نیروی دریایی سپاه در
خلیجفارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریــا ،مجتبی قهرمانی
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار
داشــت :با هماهنگی مقام قضایی ،نیروهای
ناوتیــپ ذوالفقار ســپاه پاســداران انقالب
اسالمی پس از شناســایی یک فروند کشتی

قصد سوخت رسانی به این کشتی خارجی را
داشته است ،توسط تفنگداران سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در آبهای سرزمینی کشورمان
توقیف شده است که در نتیجه این عملیات نیز
۳خدمه این شناور بازداشت شده اند.
این مقام قضایی خاطر نشــان کرد :مبارزه با
قاچاق به ویژه قاچاق سوخت از اولویتهای
مهم و مورد پیگیری مســتمر دادگســتری
هرمــزگان در جهــت حمایت از رشــد و
شکوفایی اقتصاد کشــور است و این مهم با

خارجی حامل ســوخت قاچاق در آب های
خلیجفارس ،نسبت به توقیف آن اقدام نمودند.
مجتبی قهرمانی تصریح کرد :در بازرسی از این
شناور بیش از  ۲۲۰هزار لیتر سوخت قاچاق
کشف و ضبط شده است و  ۱۱خدمه خارجی
آن نیز پس از دستگیری ،جهت تکمیل روند
تحقیقات و ســیر مراحل قانونی در بازداشت
به سر می برند.
وی در ادامــه افزود :یــک فروند لنج ایرانی
حامل  ۲۰هزار لیتــر گازوئیل قاچاق نیز که

در امتداد تاریکی

زن  19ســاله که با ردیابی های اطالعاتی ماموران
کالنتری رسالت مشــهد در چنگ قانون افتاده بود،
در حالــی که بیان می کرد از عواطف و دلســوزی
های رانندگان برای دستبرد به حساب بانکی آن ها
استفاده می کردم ،درباره سرگذشت خود به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری رسالت مشهد گفت15 :
سال بیشتر نداشــتم که با اصرار خانواده ام ازدواج
کردم اما هیچ عالقه ای به شادمهر نداشتم و از همان
روزهای آغازین زندگی مشترک روابط سردی بین ما
حکمفرما بود .طولی نکشید که باردار شدم ،در حالی
که اختالفات ما روز به روز شدت می گرفت ،وقتی
فهمیدم او به موادمخدر اعتیاد دارد ،دیگر هیچ عالقه
ای به او در دلم وجود نداشــت .با این حال سکوت
می کردم چرا که اطرافیانم معتقد بودند با به دنیا آمدن
فرزندم زندگی من نیــز تغییر خواهد کرد اما زمانی
که همسرم متوجه شد فرزندم دختر است ،بیشتر از
همیشــه مرا آزار می داد ،به همین دلیل من نیز بعد
از به دنیا آمدن دختــرم به مصرف موادمخدر روی
آوردم تا برای ساعاتی خودم را از این ناراحتی های
روحی نجات دهم اما نمی دانســتم که با سرنوشت
خود و فرزندم بازی می کنم .در این شرایط شادمهر
که از عهده تامین مخارج زندگی و اعتیاد برنمی آمد
من و فرزندم را رها کرد و به مکان نامعلومی رفت.
روزهای ســختی را می گذرانــدم و از عهده اجاره
منزل و مخارج اعتیادم برنمی آمدم تا این که در یک
شب سرد زمســتانی تصمیم گرفتم ترفندی را برای
دستبرد به حســاب بانکی دیگران اجرا کنم .با این
نقشه شــوم دخترم را به آغوش گرفتم و سوار یک
تاکسی اینترنتی شدم .راننده خودرو انسان شریفی به
نظر می رســید من هم از فرصت استفاده کردم و با
بیان سرگذشتم ســفره دلم را برایش گشودم .راننده
میانسال فقط سکوت کرده بود و با دقت به حرفهایم
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تشــکیل قرارگاه عملیاتــی مقابله با قاچاق
سوخت و از طریق کارآمدسازی نظارتها و
تشدید برخورد با متخلفین پیگیری می شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین
تأکید کــرد :اقدامات مجرمانــه قاچاقچیان
ســوخت که در هماهنگی بــا بیگانگان به
تاراج سرمایه های ملی مبادرت می کنند از
زیر چتر اطالعاتی دستگاه قضایی و ضابطین
مخفی نخواهد ماند و مجازات مرتکبان چنین
جرایمی قاطع و بدون اغماض خواهد بود.

سال بیست ویکم شماره 3853

حوادث جهان
دو نیم شدن هواپیمای باری در کاستاریکا

همدستی با سارق برای تأمین هزینه درمان مادر

سرقت بدون عذاب وجدان

در آن شب سرد زمستانی وقتی راننده تاکسی
اینترنتی سرگذشتم را فهمید ،کارت بانکی اش
را به من داد تا به مبلغ  10هزار تومان نان بخرم
اما زمانی که کارت بانکی را به او بازگرداندم...

یکشنبه  21فروردین 1401

گوش می داد احساس کردم عواطف انسانی اش را
تحت تاثیر قــرار داده ام به همین دلیل آخرین تیر
در ترکش را رها کردم و بــه او گفتم «روزگارم به
جایی رسیده است که اکنون حتی نان شب نیز ندارم».
هنوز سخنم به پایان نرسیده بود که راننده مقابل یک
فروشگاه موادغذایی پایش را روی پدال ترمز کوبید
و در حالی که کارت بانکی را به طرفم گرفته بود با
بیان رمز آن گفت :با این کارت از همین مغازه روبه
رو  10هزار تومان نــان برای خودت بخر! من هم
که وانمود می کردم از گفتارم خجالت زده هســتم،
باالخره کارت بانکی را گرفتم و رمز آن را به خاطر
سپردم چند دقیقه بعد و پس از خرید ،بالفاصله رسید
دستگاه پوز را دور یک کارت هدیه پیچیدم که از قبل
درون کیفم گذاشــته بودم سپس کارت بانکی راننده
را نیز در کیفم گذاشــتم و دوباره سوار خودرو شدم
در تاریکی شــب کارت را به همراه رسید به راننده
دادم و از او تشکر کردم وقتی فهمیدم راننده متوجه
نقشه فریبکارانه من نشده است با خونسردی کامل
از او خواســتم مرا در ابتدای یک کوچه پیاده کند.
به محض این که از خودرو بیرون آمدم سراسیمه به
سمت دســتگاه خودپرداز رفتم و سه میلیون تومان
از حســاب بانکی راننده برداشــت کردم از این که
نقشهام به خوبی اجرا شــده بود ،خوشحال بودم و
همین موضوع مرا وسوسه کرد تا این شیوه را برای
تامین مخــارج اعتیادم تکرار کنم .اگر چه به خاطر
برخورد انسانی آن راننده کمی عذاب وجدان داشتم
اما خــودم را قانع می کردم که آن راننده نیز نباید با
هر قصه و داستانی تحت تاثیر قرار می گرفت و رمز
بانکی اش را در اختیارم می گذاشت .خالصه شگرد
خوبی برای تامین هزینه هایم پیدا کرده بودم و دیگر
عذاب وجدان هم نداشــتم به حساب بانکی چندین
راننده با همین شگرد دستبرد زدم تا این که یکی از
همین رانندگان که همه موجودی حساب بانکی اش
را خالی کرده بودم ،از من شکایت کرد .طولی نکشید
که نیروهای کالنتری به سراغم آمدند و مرا دستگیر
کردند .حاال هم بسیار پشیمانم و...

ســرویس حوادث //دختری جوان
که متهم اســت با همدستی مجرم
ســابقهدار دســت به سرقتهای
ســریالی میزد پس از بازداشــت
مدعی شده برای تأمین هزینه درمان
مادرش مجبور به ارتکاب جرم شده
است.

چندی قبل دختر جوانــی در یکی از
خیابانهای شــرقی تهران سراسیمه به
اداره پلیس رفت و از ســارقان موتور
سوار به اتهام ســرقت کیف دستیاش
شکایت کرد .وی گفت :دقایقی قبل از
محل کارم بیرون آمدم و داخل خیابان
در حال رفتن به ایستگاه اتوبوس بودم.
احساس کردم موتورسواری مرا تعقیب
میکند ،اما وقتی برگشتم به موتور سوار
نگاه کردم دیدم ترکنشــین مرد موتور

سوار دختر جوانی است و به همین دلیل
نگرانیام برطرف شــد و به راهم ادامه
دادم ،اما وقتی به مکان خلوتی رسیدم
موتورسوار از کنارم عبور کرد و دختر
جوان کیفم را قاپید.
با طــرح شــکایت مأمــوران پلیس
تحقیقات برای شناســایی ســارقان
موتورســوار را آغاز کردند تا اینکه با
خبر شــدند از کارت بانکی شاکی در
یکی از عابربانکها مبلغی برداشت شده
است .بدین ترتیب دوربینهای مداربسته
محل حادثه مورد بازبینی قرار گرفت و
مأموران به رد پای سارق سابقه داری به
نام شهروز رسیدند که عکسش در آلبوم
مجرمان سابقهدار ثبت شده بود .مأموران
شهروز را خیلی زود بازداشت و به اداره
پلیس منتقل کردند .متهــم ابتدا منکر

جرم خود شد ،اما در تحقیقات فنی به
سرقتهای سریالی اعتراف و ادعا کرد
تمامی سرقتها را به تنهایی انجام داده
است .در حالی که متهم همدست خود را
لو نمیداد ،مأموران پلیس دریافتند وی
نامزدی به نام رکسانا دارد و قرار است
به زودی با او ازدواج کند.
* طعمه نامزدم بودم

بررسیها نشان داد دختر جوان منشی
شرکت خصوصی اســت و چند سالی
اســت در آنجا مشــغول به کار است.
رکســانا پس از بازداشت در بازجویی
به همدستی با نامزدش در سرقتهای
سریالی اعتراف کرد و گفت :مدتی قبل
شهروز داخل خیابان کیفم را سرقت کرد.
داخل کیفم عالوه بر مقدار زیادی پول
مدارک بیماری مــادرم هم بود .من به

پلمب ۵واحد صنفی متخلف در لیردف جاسک

ســرویس حوادث //رئیس اداره صنعت ،معدن و
تجارت شهرستان جاسک گفت ۵ :واحد صنفی به
دلیل تخلف و نبود پروانه کسب در شهر لیردف این
لیردف بازدید شد .وی افزود :در بازرسی از واحد های کاالهای اساسی بر رعایت سایر پروتکل های بهداشتی
شهرستان پلمب و تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ علی نجفی رئیس اداره صنعت
معــدن و تجارت گفــت :با توجه به آغــاز ماه مبارک
ت مشترک اداره جهاد کشاورزی،
رمضان در طرح گشــ 
اتحادیههای صنفــی اتاق اصناف و اداره صمت و پلیس
اماکن عمومی این شهرستان از  ۳۱واحد صنفی در شهر

ی عرضه کننده مواد غذایی ،نانواییها ،رســتوران و
صنف 
اغذیه فروشیها و مرغ فروشی و فروشگاه موادغذایی،
مجموع  ۱۲پرونده تخلفات صنفی به ارزش  ۶۸میلیون و
 ۶۰۰هزار تومان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال
گردید .وی اضافه نمود  :ضمن کنترل قیمت و نظارت بر

توجه به اینکه بسیاری از شهروندان کارهای
روزمره خود را با استفاده از ظرفیت فضای
مجــازی و بانکــداری الکترونیک انجام
میدهند ،احتمال کالهبرداری افزایش پیدا
ســرهنگ علی محمد رجبی گفت :هرساله میکند.
در مناسبتهای مذهبی شاهد افزایش میزان وی ادامــه داد :متأســفانه کالهبرداری در
کمکهای مردمی به نیازمندان هســتیم و با مناســبتهای مذهبی یکی از شگردهای

توقیف 72هزار لیتر گازوئیل در سیستان و بلوچستان
ســرویس حــوادث //فرمانده
انتظامی استان از توقیف  72هزار
لیترسوخت قاچاق از نوع گازوئیل
در محور «ســراوان  -خاش» خبر
داد.

ســردار «احمــد طاهــری» در این
رابطه اظهار داشــت :مأموران پلیس
آگاهی شهرســتان «خــاش» حين
کنترل خودروهــای عبوری در محور

وی افزود :مأموران در بازرســی از
خودروهــا  72هزار لیتــر گازوئیل
«سراوان  -خاش» در جنوب سیستان قاچاق کشف کردند.
و بلوچســتان همزمان به  3دســتگاه به گفته فرمانده انتظامی استان سیستان
کامیون تانکر دار مشــکوک و آنها را و بلوچســتان ،در این رابطه 3متخلف
دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به
متوقف کردند.
مرجع قضائی معرفی شدند.

مجرمان ســایبری اســت که طی آن افراد
ســودجو با سوءاســتفاده از خیرخواهی
مردم و بــا روشهای مختلف و با عناوینی
تحــت عنوان کمک به نیازمنــدان اقدام به
کالهبــرداری از شــهروندان میکنند .وی
خاطرنشــان کرد :ارسال پیام در شبکههای
اجتماعی تحت عنــوان کمک به نیازمندان

یکی از روشهای مجرمان ســایبری است
کــه کالهبردار بــا ارائه مــدارک قالبی و
تصاویر ترحم انگیز شهروندان را اغوا کرده
و با اعالم شــماره کارت و شماره حساب
درخواســت کمک مالی میکند .سرهنگ
رجبی افزود :ارسال پیامک جعلی نیز یکی
دیگر از شیوههای مجرمان سایبری است که

در این روش کالهبرداران با ارسال پیامک
تحت عنوان کمک به نیازمندان و با درج یک
لینک جعلی ،شهروندان را به یک وب سایت
خیریه جعلی و پس از آن به درگاه پرداخت
جعلی هدایت میکننــد و با کپی اطالعات
حســاب و کارت بانکی اقدام به برداشت
از حســاب آنان میکنند .وی ادامه داد :به

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدشده

شهرستان
تعداد(نفر)

توسط متصدیان صنفی و مشتریان واحدهای مذکور نیز
تذکرات الزم ضروری اعالم شد.
وی عنوان کرد :انجام بازرسی در قالب گروه های متعدد
در جهــت نظارت بر بــازار در روز های آینده نیز ادامه
خواهد یافت.

کالهبرداری در ماه رمضان در پوشش کمک به نیازمندان

سرویس حوادث //رئیس مرکز تشخیص
و پیشــگیری از جرائم سایبری پلیس
فتا کشور به شهروندانی که قصد کمک
به افراد نیازمند از طریق فضای مجازی
در ایام ماه مبارک رمضان دارند هشدار
داد مراقب ترفندهای مجرمان سایبری
باشــند تا گرفتارصفحات فیشــینگ
نشوند.

خاطر مدارک بیماری مادرم پیامکهای
زیادی به گوشیام ارسال میکردم و با
التماس و گریه از سارق خواستم مدارک
بیماری مادرم را به من برساند تا اینکه او
قبول کرد و برای تحویل آن با من قرار
گذاشت .شهروز گفت دلش برای من به
رحم آمده و عالوه بر مدارک پزشــکی
پولها و تلفن همراه مرا هم به من پس
داد .آن روز بــرای او درد دل کردم از
بیپولی و بیمــاری مادرم و هزینههای
آن حرف زدم که پیشــنهاد داد با او به
ســرقت بروم .او گفت اگر من همراه او
باشم هم طعمه و هم مأموران پلیس به
ما شک نمیکنند و از طرفی هم خیلی
زود پولدار میشوم و میتوانم هزینههای
درمان مادرم را پرداخت کنم و من هم
قبول کــردم و از آن روز عصرها که از
شــرکت بیرون میآمدم با او به سرقت
میرفتم .تحقیقات از دو متهم ادامه دارد.

هیچ عنوان در شبکههای اجتماعی به افراد
اعتماد نکرده و اقدام به پرداخت وجه نکنید
و کمکهای خود را از طریق سازمانهای
معتبر به دست نیازمندان برسانید.
این مقام انتظامی از عموم مردم خواست :در
صورت کمک به نیازمندان از طریق فضای
مجازی به سایتهای معتبر و دارای اینماد
مراجعه کننــد و هنگام پرداخت وجه نیز به
آدرس درگاه پرداخت بانکی که با https
آغاز و با  shaparak. irبه پایان میرسد
توجه کنند.
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شناسه آگهی1295074 :

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان

یــک فرونــد هواپیمای باری پــس از بلند شــدن از باند
فرودگاهــی در کاســتاریکا دچار نقص فنــی و پس از فرود
اضطراری از وســط بدنه به دو نیم شــد .یک هواپیمای باری
بوئینگ ۲۵ ، ۲۰۰-۷۵۷دقیقه پس از بلند شــدن از فرودگاه
بین المللی خوان ســانتاماریا در کاستاریکا دچار نقص فنی و
حین فرود اضطراری از باند خارج و از وســط به دو نیم شد.
گفته شده این حادثه تلفات جانی نداشته است.همچنین تصاویر
منتشر شده در رســانههای محلی حاکی از آن است که در پی
وقوع این حادثه یک بال و بخشــی از ُدم هواپیما نیز شکسته و
خسارت دیده است.

پیدا شدن جسد یک زن فیلیپینی در چمدانی در دبی

مقامات پلیس محلی دبی از پیدا شدن جسد یک زن  ۳۲ساله
فیلیپینی در چمدانی در این شهر خبر دادند .بر اساس گزارشها،
یک مرد پاکستانی به قتل این زن اعتراف و اظهار کرده که این
زن را پس از مشــاجره شدید بر سر پول با تکهای پارچه خفه
کرده است.بر اساس گزارش مقامات محلی ،مأموران پلیس پس
از پیدا کردن یک چمدان آن را باز و جسد این زن را پیدا کردند.
گزارش ها حاکیست که مظنون اصلی قتل توسط مقامات پلیس
محلی دبی دستگیر شــده است.بر اساس گزارش خلیج تایمز،
پرونده این قتل به دادسرای عمومی امارات منتقل شده است.

وقوع  3انفجار در استانبول

رســان ه های ترکیه گزارش دادند که در یک مدرسه نظامی
در شهر استانبول سه انفجار رخ داده است.رسانههای ترکیه ،از
وقوع چند انفجار در یک مدرسه نظامی در شهر استانبول خبر
دادند.بنابر گزارش خبرگزاری «آناتولی» ،دستکم سه انفجار در
یک مدرسه نظامی در منطقه توزالی استانبول به وقوع پیوسته
که یکی از این انفجارها در یک مرکز پژوهشها و توسعه نظامی
بوده است.رسانههای ترکیه با انتشار تصاویری خبر دادند که در
این مدرسه نظامی شــعل ه آتش رویت شده و نیروهای امدادی
برای اطفای حریق بالفاصله در منطقه حضور پیدا کردند.هنوز
علت این انفجار مشخص نشده؛ اما گزارشها حاکی از آن است
ش پس از وقوع چند انفجار در محل شعلهور شده است.
که آت 
به گفته شاهدان عینی ،صدای انفجار بسیار بلند بوده و نیروهای
امــدادی و پلیس بالفاصله پس از حضــور در محل ،منطقه را
تحت محاصره خود درآوردند.برخی از رســانههای ترکیه نیز
احتمال دادند که آتشسوزی در پی انفجار انبار مهمات به وقوع
پیوسته باشد .وزارت دفاع ملی ترکیه پس از گزارش رسانهها
بدون ذکر جزئیات بیشــتر در بیانیهای اعالم کرد که این انفجار
ش را خاموش
تلفاتی بر جای نگذاشــته و نیروهای امدادی آت 
کردهاند.

دستگیریعامالنجنایت
در باغ پسته

ســرویس حوادث //مردان شرور که قصد داشتند با گروگان
گرفتن مرد باغــدار در کاظمآباد کرمان از خانواده وی اخاذی
کنند پس از قتل برادر گروگان از محل متواری شده بودند که
از سوی پلیس به دام افتادند.

یعقــوب احمدی بازپرس ویــژه قتل دادســرای عمومی و انقالب
کرمان ،درباره این حادثه گفت :در این ماجرا دو فرد مهاجم با ورود
غیرقانونی به زمینهای کشاورزی و باغ پسته در یکی از روستاهای
کاظمآباد و تهدید نگهبان این باغ ،وی را وادار کردند با صاحب باغ
تماس بگیرد و به بهانه اینکه پایش شکسته است از وی بخواهد خود
را به باغ برساند.
صاحب باغ نیز بالفاصله راهی محل شــد امــا پس از ورود به باغ
ناگهان از سوی مهاجمان مورد تهدید قرار گرفت با این حال از آنجا
که وی هنگام ورود به باغ در حال صحبت تلفنی با پسرش بود وی
با اطالع از ماجرا و بهدلیل اینکه خودش نمیتوانست به باغ برود با
عموی خود تماس گرفته و از او خواست که به باغ پدرش رفته و با
مهاجمان برخورد کنند.
عموی این خانواده با همراهی چند تن از افراد بومی محل به باغ رفته
تا به برادرش که گروگان گرفته شــده بود کمک کند اما حین پیاده
شــدن از خودرو از سوی مهاجمان مورد شلیک اسلحه کالشنیکف
قرار گرفته و به قتل رســید .مهاجمان نیز که دو نفر بودند موفق به
فرار شدند.
پس از این حادثه و اعالم موضوع به پلیس تحقیقات برای شناسایی
عامــان جنایــت در کاظم آباد بــا انجام اقدام فنــی و اطالعاتی
کارآگاهان دایره قتل پلیس آگاهی این اســتان و بر اساس حضور
میدانی و صدور دســتورات قاطع قضایی انجام شد و در کمتر از 48
ساعت متهمان و همدستانشان در عملیات ویژهای در محل اختفای
خود دستگیر شدند.
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اداره کل راه آهن هرمزگان

گوشت ماهي و میگو  ،حاوي چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهي گوانگون است

شناسه آگهی 1295082 :

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

شهرستان
نماینده مردم هرمزگان در مجلس:

راه و آب دو مشکل عمده جزیره قشم است

یکشنبه  21فروردین 1401
 8رمضان 1443
سال بیست ویکم شماره 3853
خبری

عضو شورای اسالمی شهر لیردف تاکید کرد

افزایش نظارت های میدانی جهت مهار گرانی
در لیردف

عبدالمجید مرادی ســرویس شهرستان //عضو شورای اسالمی شهر
لیردف گفت :متاســفانه این روزها شهروندان لیردف بخاطر نبود نظارت
منظم و حضور کم رنگ تعزیرات حکومتی در این شــهر شاهد افزایش
گرانی اجناس و اقالم اساسی و ضروری می باشد و بعضی از فروشندگان
نیــز در حال تازیدن بر موج گرانی هســتند .به گزارش خبرنگار دریا؛
عبدالرحمن میری ضمن تاکید بر وضعیت نابسامان نظارت و موج گرانی
در شهر لیردف افزود :گاه چندگانگی در نرخ قیمت کاالها در برخی از
فروشــگاه ها به حدی باشد که هر فروشنده ای قیمت جداگانه و کامال
اختصاصی برای هر کاال دارد و اجناس با قیمت بسیار گران و غیر منصفانه
به مشتریان ارائه می شود و این موضوع حکایت از لجامگسیختگی مقوله
نظارت بر فروشندگان و صنوف در شهر لیردف دارد .وی عنوان کرد :در
مناطق های همجوار اجناس با قیمت ارزان تر از شهر لیردف عرضه می
شود اما به دلیل هزینه باال رفت و آمد مردم شهر لیردف قادر به مراجعه به
آن مناطق نیستند و مجبور هستند با زیاد خواهی و طمع فروشندگان کنار
بیایند .عضو شورای شهر لیردف خاطرنشان کرد :در خصوص نظارت بر
بازار ،منکر تالش و زحمات بازرسان اتاق اصناف در شهرستان جاسک
نیستیم اما عدم وجود نظارت کافی و مستمر راه را برای عده ای سود جو
و فرصت طلب باز نموده و میتــوان گفت یکی از علل های گرانی در
این شهر وجود قیمت های نامتعارف ،نبود نظارت بر بازار می باشد و لذا
مسئولین هرچه سریعتر با اقدام عملی مناسب و موثر مشکل مردم شهر
لیردف را حل و مرتفع نمایند.
امام جمعه بشاگرد:

بیان صِ رف مصوبات ،درد مردم را دوا نمیکند

سرویس شهرستان //امام جمعه بشاگرد گفت :مردم منتظر عملیاتی شدن
مصوبات کارگروه محرومیت زدایی بشاگرد هستند .حجتاالسالم حسین
تقرب
غالمی در خطبههــای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان گفتّ :
به خداوند با خلوص نیّت حاصل میشود ،هر اندازه عمل از غیر خدا و
خواسته های نفسانی دورتر باشد پاکتر است ،چنین عملی تأثیرگذار است
و گناه ها را پاک می کند و تبدیل سیئه به حسنه میکند.امام جمعه شهرستان
بشاگرد اظهار داشت :سختترین و تلخترین اتفاق برای صهیونیسم جهانی
اتحاد امت اسالمی اســت ،لذابا قداستشکنی ،آشوبگری ،فضاسازی
رســانهای ،درصدد ضریب دادن به اهداف خود هستند.وی افزود :مردم
منتظر عملیّاتی شدن مصوبات کارگروه محرومیّت زدایی بشاگرد هستند.
غالمی تاکید کرد :رسانهای کردن و بیان ِصرف مصوبات ،دردی را از مردم
دوا نمی کند بلکه حضور میدانی و اجرای بی نقص مصوبات امیدآفرین
است .به گزارش فارس ،امام جمعه بشاگرد گفت :برای اجرای طرح های
آبخیزداری در بهترین فصل و زمان قرار داریم و این یک فرصت طالیی
اســت ،لذا نباید با معطل ماندن طرح های آبخیزداری تابستان و فرصت
بــاران هــای موســمی بشــاگرد را تبدیل بــه چالش ســیل های
خسارت بار کنیم.

سرویس شهرســتان //احمد مرادی نماینده
هرمزگان بر ضرورت رفع مشکل آب و جبران
کمبود زیرســاختها بخصــوص در حوزه راه
مناسب در جزیره قشم تاکید کرد.

افشار فتحالهی در دیدار با احمد مرادی نماینده
مردم هرمزگان ،اظهار کرد :با وجود اقداماتی
که طی سنوات گذشــته صورت گرفته ،قشم
برای حرکت به سوی توسعه نیازمند بسیاری
از زیرساخت هاست که برای دستیابی به آنها
نیازمند همراهی تمامی بخشها هستیم.

وی در ادامه احــداث پل خلیج فارس و حل
مشکل آبرسانی به روستاهای غرب جزیره را
دو خواســته دیرینه مردم جزیره قشم دانست
که میبایســت زودتر از اینها برای رفع آنها
اقدامات اجرایی صورت میگرفت.
سرپرست منطقه آزاد قشم تصریح کرد :توسعه
صنعت گردشگری ،افزایش توانمندی و بهبود
وضعیت معیشت جامعه محلی و رونق بخشیدن
به اقتصاد جزیره از جمله مهمترین مســائلی
اســت که می تواند موجــب افزایش کیفیت

زندگی ساکنان جزیره شود .فتح الهی اعالم کرد:
کارهای زیادی هنوز به سرانجام نرسیده است
و برای آن برنامهریزی صورت گرفته است و
مطمئن هستیم با همدلی و تعامل سازنده میان
نمایندگان مجلس ،مسئوالن و مردم می توان با
سرعت بیشتری نسبت به رفع مشکالت تالش
کنیم .براساس این گزارش نماینده بندرعباس،
قشــم ،حاجی آباد ،ابوموسی و بندرخمیر در
مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار مسائل
و مشکالت قشــموندان از جمله آبرسانی به

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

اعالم جرم علیه مالکان دو اقامتگاه بوم گردی در قشم و هرمز

ســعیده دبیــری نژاد ســرویس
شهرستان //رئیس کل دادگستری
هرمــزگان از ورود مدعی العموم به
موضوع هنجارشکنی در دو اقامتگاه
بوم گردی در جزایر قشــم و هرمز و
اعالم جرم علیه مالکان آن ها خبر
داد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ مجتبی قهرمانی
رئیس کل دادگستری هرمزگان از ورود
مدعی العموم به موضوع هنجارشکنی در
دو اقامتگاه بوم گردی در جزایر قشم و

هرمز و اعــام جرم علیه مالکان آن ها
خبــر داد .مجتبی قهرمانی افزود :در پی
اقدامات غیرقانونــی و خالف عرف و
شــئونات اخالقی در ایــن دو اقامتگاه
بوم گردی که منجر به جریحه دار شدن
عواطف و احساسات عمومی و اعتراض
مردم مؤمن و متدین این دو جزیره شده
است ،پس از انتشار اخبار و تصاویر آن
در فضــای مجازی و رصد آن توســط
پلیس فتای استان ،دادستان های عمومی
و انقالب بندرعباس و جزیره قشــم به

موضــوع ورود و علیه مالــکان این دو
مجموعه اعالم جرم نموده اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعالم
اینکــه جزئیات موضوع بــه دقت و به
صورت ویژه در دســت بررسی است،
تأکید کرد :با هــدف صیانت از کرامت
مردم ،اقدامات هنجارشــکنانهای از این
دســت که اخالق و عفــت عمومی و
امنیــت روانی جامعه را تهدید مینماید،
با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه
قضایی مواجه خواهد شد.

سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد

لزوم انجام مسئولیت اجتماعی از سوی صنایع در بخش فین

ســعیده دبیــری نژاد ســرویس
شهرســتان //سرپرســت معاونت
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان گفت :بخش فین ظرفیتهای
مهمی در بخش هــای مختلف برای
توسعه دارد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر احسان
کامرانــی در دیدار با معتمدین ،بزرگان
و مســئوالن بخــش فین شهرســتان
بندرعباس با اشــاره به ظرفیت های
بخش فین ،عنوان کــرد :فین به عنوان
یک باغ شــهر از پتانسیل های باالیی
برای رشد و توسعه برخوردار است.
وی افــزود :کشــاورزی بخش فین
شاخص مهمی است که سرمایه گذاری
بــر روی آن می تواند ایــن بخش را
متحول کند.
سرپرســت معاونت سیاســی ،امنیتی

و اجتماعــی اســتانداری هرمزگان،
خاطرنشان کرد :بازســازی و توسعه
نخیالت فین بــرای رونق اقتصادی آن
موضوع مهمی است که نیازمند پیگیری
است.
کامرانی با اشــاره بــه ظرفیت های
معدنی فین ،تصریح کــرد :بخش فین
پتانسیلهای مناسبی در بخش معادن
دارد که ســرمایه گذاری در این بخش
در کنار بخش کشاورزی زمینه افزایش
اشــتغال و تولید را مهیا می کند .وی
اظهار داشت :معادن فعال در بخش فین
ضروری است از محل مسئولیت های
اجتماعی به توسعه این بخش با تقویت
زیرســاخت ها در بخش های مختلف
کمک کنند و این مهم مطالبه مردم است.
سرپرســت معاونت سیاســی ،امنیتی
و اجتماعــی اســتانداری هرمزگان،

خاطرنشــان کرد :ایجاد درآمد پایدار
برای شــهرداری فین و دهیاری های
بخش برای سرعت بخشیدن به توسعه
شهر و روستاها امری ضروری است.
کامرانی با اشــاره به درخواست های
مردم فیــن در بخش هــای مختلف،
افزود :تحقق مطالبات مــردم فین در
زمینه ارتقاء بخش به شهرستان ،بهبود
شاخص های بهداشتی و درمانی ،رفع
مشکالت اراضی مردم با منابع طبیعی،
توســعه نخیالت ،مشکالت آب شرب
و مسئولیت اجتماعی معادن پیگیری و
دنبال می شود.
سرپرســت معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری هرمزگان ،افزود:
برای تســریع در رفع مشکالت مردم
بخش فین به زودی بازدید میدانی از این
بخش در دستور کار قرار خواهد گرفت.

روستاهای غرب جزیره ،نوسازی شبکه برق،
ترمیم راه های روستایی را مورد تاکید قرار داد.
احداث اتوبان الفت درگهان و پل خلیج فارس،
تعریض جاده ساحلی جنوب جزیره ،توسعه و
تجهیز مراکز درمانی و ارتقا زیرســاخت های
عمرانی طــوال نیز از دیگر موضوعاتی بود که
احمد مرادی در دیدار با سرپرســت سازمان
منطقه آزاد قشم بر آن تاکید کرد.
در خانه ملت ،سازمان منطقه آزاد ،ائمه جمعه ،بتوانیــم مدل جدیدی از توســعه را تعریف و
گفت:
پایان
در
به گزارش فــارس ،مــرادی
فرمانداری قشم ،شــوراها و دهیاران جزیره عملیاتی کنیم.
امیدوار هستیم با وحدت میان نمایندگان مردم

مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان خبر داد

تجهیز شرکت سیمان هرمزگان به پیشرفته ترین غبارگیر صنعتی

امین درساره سرویس شهرستان //با مصوبه
هیأت مدیره ،شــرکت ســیمان هرمزگان
به پیشــرفته ترین غبارگیر صنعتی مجهز
میگردد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ باتوجه به ماهیت آالینده
بودن فرآیند تولید ســیمان ،بدون شــک یکی از
جنبههای نگران کننده در مورد هر کارخانه سیمان
ایجاد غبار می باشد که با در نظر گرفتن اثرات سوء
آن در پیوســتار محیط زیست آن کارخانه همیشه
مورد توجه قرار گرفته است.
مقوله ی آلودگـــی هوا در صنعت سیمان امروزه
به یکـی از مباحث مهم و از اولویت های اصلـی
دولت ها و ســازمان ها ی بیــن المللی در بخش
صنعت تبدیل شــده اســت ،با توجه به افزایش
سطح اســتانداردهای زیســت محیطی و توسعه
صنایع ایران ،باالخص صنایع ســیمان لزوم تولید
ســبز بیش از دورههای پیش مــورد توجه هیأت
مدیره ســیمان هرمزگان قرار گرفته اســت و با
توجه به استقرار کارخانه در محدوده شهر ساحلی
بندرخمیر  ،شرکت سیمان هرمزگان توجهی خاص
به مسائل زیست محیطی داشته و با رعایت حقوق

شــهروندان بندرخمیر و با استفاده از سیستم های
مجهز و پیشرفته فیلترینگ تاکنون موفق به رعایت
استانداردهای زیستمحیطی شده است .دکتر مهدی
باشتی مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان گفت :در
طراحی و احداث کارخانه ســیمان هرمزگان با دو
خط تولید و ظرفیت  ۶۰۰۰تن  ،جهت جلوگیری
از آلودگی هوا و رعایت استانداردهای هوای پاک ،
نزدیک به  ۵۰دستگاه بگ فیلتر( ،)Bag Filter
هفت دستگاه الکترو فیلتر (Electrostatic
 ) Preci pitatorو یک دســتگاه بگ هاوس
(  ) Bag houseدر مــکان هــای مورد نیاز و
کارشناسی شده خطوط تولید نصب شده است.
ایشان بیان کردند باتوجه به اهمیت باالی نگهداری
و تعمیر به موقع الکتروفیلترها و نقش پررنگ آن در
حفظ محیط زیست ،کارخانه سیمان هرمزگان در
تعمیرات اساسی سالیانه خود پروژه های اصالحی
در عملکرد الکتروفیلترها دارد که هزینه قابل توجهی
را بــه این بخش اختصاص می دهد ،لذا از بهترین
شــرکتها جهت انجام این پروژه ها دعوت به عمل
می آورد تا با انجام اقدامات اصالحی الزم ،حجم
ریزگردهای خروجی از دودکش های کارخانه در

رونق بندر تیاب میناب در صادرات و واردات

سرویس شهرستان //رئیس گمرگ بندر تیاب شهرستان میناب از
رونق این بندر در صادرات و واردات کاال خبر داد.

جلیل شمشــیری گفت :بندر تیاب یکی از بنادر قدیمی استان هرمزگان
اســت که در گذشــته خرما و خارک از این بندر به کشــورهای حوزه
خلیجفارس و هندوستان صادر میشــد ،اما بنا به دالیلی چند سالی از
رونق صادرات و واردات آن کاسته شد.
وی افزود :از آذرماه ســال گذشته با فعالیت پیله وری و تجاری ،دوباره
این بندر رونق گرفته است.
شمشــیری ادامه داد :پارســال  ۴۰هزار تن کاالی غیر نفتی در این بندر
تخلیه و بارگیری شــد و امروز نیز در سال جدید اولین محموله صادرات

به کشور عمان بارگیری میشود.
رئیس گمرک بندرتیاب گفت ۷۵ :فروند شناور در این بندر فعال است و
زمینه اشتغال بیش از هزار و  ۵۰۰نفر را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره صمت
شهرستان میناب هم گفت :پارسال  ۱۴میلیون دالر محصوالت کشاورزی
و غذایی شهرستان میناب از طریق مرزهای زمینی و دریایی به کشورهای
افغانستان ،پاکستان ،امارات و عمان صادر شده است.
اسداهلل عباسی افزود :امروز هم نخستین محموله صادرات شامل هندوانه،
ســیب زمینی و دوغ بــه ارزش  ۲۶هزار و  ۲۲۷دالر به کشــور عمان
بارگیری شد.

آگهی مزایده(دوم)

شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي  140040920000526878بایگانی  0000750که طي آن محكوم عليه ارسطو جهانداری محکوم به فك رهن
پالك ثبتي  1-888اصلي با شماره ثبت 6536دفتر 34صفحه  353بخش دو بندرعباس حق محکوم له جاسم اميني بهارلو گردیده است که با توجه به عدم معرفی بر اساس تصویر مقرر است
طی نظریه کارشناسي ارزش ملك پالك  2487فرعي از يك اصلي قطعه  3تفکیکي برآورد و اعالم گردد.
ق
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براساس تصویر اسناد ابرازي ملك مورد
د د ر وریا ال یاریان
قطعه  3تفکیکی مفروز و مجزي شده از  365فرعي از اصلي مذكور بخش دو حوزه ثبتي بندرعباس به مساحت عرصه  325مترمربع با حدود اربعه بشرح مندرج در ظهر سند تک برگي به
شماره سریال  184153سری (الف) سال  93با شماره ثبت ملك  12208و شماره دفتر امالك  61و شماره صفحه  47که در مورخه 1393/08/01بنام آقاي ارسطو جهانداري گرديده است گردیده است.
باستناد پروانه شماره /1/4371م/ش مورخ  1393/02/17صادره از شهرداري منطقه يك بندرعباس ،مجوز احداث ساختماني  8طبقه تجاری مسکونی در ملك فوق توسط مالك شامل طبقه زیرزمین بمساحت 272
مترمربع بصورت  6واحد پارکینگ ،طبقه همکف بمساحت  157مترمربع مشاعات مسكوني و  70مترمربع بصورت يكواحد تجاري با نیم طبقه تجاري بمساحت  66مترمربع و  6طبقه باالي همكف بمساحت 1389
مترمربع بصورت  6واحد مسکونی روی زمین مزبور جمع ًا به متراژ  1955مترمربع اخذ گردیده است .طبق مالحظات پروانه  ،ملك مورد نظر در ضلع شمال داراي اصالحيه میباشد که مساحت باقی مانده  301مترمربع
گردیده است همچنین با توجه به تاریخ اخذ پروانه ساختماني مدت زمان پروانه فوق االشاره منقضي گردیده است.
ج) وضعيت ملك:
با توجه به بازدید انجام گرفته مشخص گردید ملك قديمي ساز بوده و اعياني مستهلك در عرصه محل موجود میباشد.
د) نظریه کارشناسي:
با توجه به مراتب مذكور و بررسي انجام شده و وضعيت ملك و موارد ذکر شده در بندهاي قبلي  ،بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و یا سایر نهادها و موسسات دولتي و
خصوصي و در نظر گرفتن وضع فعلي ملك با احتساب اشتراكات و انشعابات و امتیازات با شرایط موجود ارزش آن جمع ًا  ( 146/000/000/000یکصد و چهل و شش میلیارد) ریال برآورد و اعالم میگردد -1 .فروش
نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه مي باشد .
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است.
پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  %10مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008
نزد بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
-5مزایده در ساعت  12ظهر چهار شنبه مورخ 1401/02/07در محل دفتر اجراي احكام شعبه دوم دادگاه حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
 -6در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپرده او پس از کسر هزينه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و مزایده تجدید می گردد .و متقاضیان
شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس  -روح االمینی
حصروراثت

احتراما مفروض می دارد خواهان محمد حاجی پور فرزند عبدالرحمن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان رخسار زمانی فرزند عبدالکریم به تاریخ 1400/03/10
به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از:
-1فاطمه زمانی فرزند عبدالرحمن متولد  1334/8/4به شماره شناسنامه  1388فرزند مرحوم  -2بی بی زمانی فرزند عبدالرحمن متولد  1346/1/1به شماره شناسنامه  21موالید فرزند مرحوم
 -3محمد حاجی پور فرزند عبدالرحمن متولد  1351/3/1به شماره شناسنامه  12994فرزند مرحوم -4رخسار زمانی فرزند عبدالرحمن متولد  1338/1/3به شماره شناسنامه  14فرزند مرحوم
و دیگر وارثی ندارد

حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه  3پارسیان

سطحی پایین تر از استانداردهای مصوب سازمان
محیط زیســت قرار می گیــرد .وی تصریح کرد:
شرکت سیمان هرمزگان به عنوان یکی از واحد های
بزرگ تولیدی سیمان در جنوب کشور با مصوبه ای
که هیأت مدیره در اسفند  ۱۴۰۰به تصویب رساند
در راستای رعایت الزامات زیست محیطی و احترام
به حقوق شهروندان بندرخمیر و همچنین به دلیل
توسعه این شهر و قرار گرفتن کارخانه در محدوده
شــهری و نظر به اینکه بیش از  ۲۵ســال از عمر
خطوط تولید کارخانه میگذرد و باتوجه به ضرورت
اجرای طرحهای بهبود و نوسازی و افزایش ظرفیت
خطوط تولید مقرر گردید با تکیه بر تجارب گذشته
و استفاده از تکنولوژی های روز ،طراحی ،نصب و
ارتقاء سیستم های غبارگیری و فیلتراسیون کارخانه
به پیشرفته ترین غبارگیرها را در صنعت سیمان (
بگ هاوس یا هیبرید یا فیلترهای موازی و یا سایر
غبارگیرهای صنعتی) به کارگیرد که امید می رود با
یاری خداوند متعال و تالش مضاعف همکاران در
انجام پروژههای مذکور  ،در آینده نزدیک شــاهد
تحوالت اساسی در حوزه زیست محیطی کارخانه
باشیم.
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(قسمت دوم)
مســاجد از بناهای عام المنفعه هستند که دارای
معماری جالب توجهی می باشند .معماری مساجد
رویدر در بستر تاریخ از جمله مباحث مهمی است
که در معماری سنتی رویدر می بایست بیشتر به آن
پرداخته شود .در بخش پیشین نوشتار به معماری
ســنتی در برخی از قسمت های مساجد تاریخی
رویــدر و از جمله صحن مســجد ،اطراف صحن
مســاجد ،مناره و غیره پرداخته شد و مشخص
گردید که در بستر زمان تحوالت زیادی در معماری
سنتی مساجد رویدر به وجود آمده است .برخی
ازاین تغییرات در معماری ســنتی در اثر مصالح
مقاوم تر و مستحکمتر جدید بوده و برخی نیز تاثیر
پذیرفته از سبک کلی معماری مساجد بوده است.
برخی از اجزای مسجد نظیر گنبد به مساجد شهر
رویدر اضافه شده و برخی دیگر نظیر شبستان ها
از مساجد کاســته شده است .با وجود این سبک
معماری مســاجد جنوب ایران تقریبا با توجه به
اقلیم ،نوع مصالح و غیره با هم شباهت های زیادی
دارند .برای نمونه مساجد شهر بستک ،شهر رویدر
و بندرخمیر و غیره شباهت های زیادی به هم دارند
و بسیاری از ســازندگان و پیمانکاران مساجد در
رویدر ،پیمانکاران محلی و منطقه ای می باشند .با
وجود این بررسی معماری سنتی مساجد رویدر در
بســتر تاریخ حائز اهمیت است و این نوشتار که با
حمایت های فرهنگی شورای اسالمی شهر رویدر و
شهردار فرهنگ دوست و پر تالش این شهر جناب
آقای عبدالحکیم جعفری به رشته تحریر در می آید
در نظر دارد به مولفه های بیشتری از معماری سنتی
مساجد شهر رویدر در بستر تاریخ بپردازد و نشان
دهد که معماری مساجد شهر رویدر نیز در بستر
تاریخ تحت تاثیر عوامل متعدد قرار داشته و نقش
معماران محلی در ساخت بسیاری از این مساجد به
خوبی مبرهن است.

مهمترین بخش مساجد تاریخی و قدیمی شهر رویدر که
دارای معماری طاق ضربی بوده و به تدریج از مســاجد
حذف شــده اند ،شبستان مساجد بوده است .در مجموع
در تعریف شبستان مساجد عنوان شده است که شبستان
قسمتی از مســجدهای بزرگ است که دارای سقف می
باشد .شبستانها فضاهای سرپوشیده و دارای ستونهای
یک شکل و موازیاند که از یک طرف به صحن مسجد
راه دارند .شبستان به صورت زمستانی و تابستانی بوده
است برای نمونه مسجد رجب علی خیاط دارای شبستان

معماری سنتی
مساجد شهر رویدر در بستر تاریخ
تابســتانی بوده است .ولی بیشتر مساجد تاریخی دارای
شبستان زمســتانی بودند .به عبارتی شبستان زمستانی
در مساجد فضاهای سرپوشیده و دارای ستونهای یک
شکل و موازیاند بوده که برای فرار از سرمای زمستان
معمو ًال در زیر زمین و با کمترین ارتباط به صحن اصلی و
فضای بیرون ساخته میشدهاست .پوشش سقف شبستان
زمســتانی غالبا چهار بخشــی یا گنبد بودهاست .برای
نورگیری سوراخهای در ســقف ایجاد میکردهاند که با
سنگ مرمر پوشیده میشد و نور کم ،فضایی آرام ،دلپذیر
و عرفانی به فضا میبخشید .با توجه به تعاریف عنوان شده
می توان عنوان نمود که با توجه به اقلیم و وسعت مساجد
رویدر ،این مســاجد دارای شبستان تابستانی نبودند .یا
استفاده از سنگ مرمر در پوشیدن نورگیرهای شبستان
های مساجد شهر رویدر معمول نبوده است .بسیاری از
مساجد شهر رویدر که دارای شبستان بودند ،نیز معموال
یک شبستان ساده داشتند که کمتر در آن ستون های زیاد
استفاده شده بود .برخی از مساجد مهم شهر رویدر نظیر
مسجد جامع این شهر دارای شبستان نبوده اند.
با مصاحبه های صورت گرفته در شهر رویدر مشخص
گردید که برخی از مســاجد تاریخی شهر رویدر دارای
شبســتان بوده که نمازهای صبح و عشاء را در ماه ها و
فصول سرد ســال در شبستان مساجد می خواندند .این
شبســتان در گوشه ای از صحن مســجد قرار داشت و

نمازگزاران با پله به سمت پایین و درب شبستان حرکت
می کردند .این شبستان چون در زیر زمین قرار داشت و
سرما به آن جا نفوذ نمی کرد ،با کمترین شعله یا حرارتی
همیشه گرم می ماند و معموال ابتدا با چوب و هیزم گرم
می شده و به وسیله یک دودکش ،دود حاصل از سوخت
هیزم و چوب به ســطح زمین منتقل می گردیده اســت
و بعدها به وســیله بخاری نفتی و در نهایت گازی این
شبستان ها گرم می شدند .شبستان ها معموال از سنگ
و گچ ساخته شــده بود و دارای ستون هایی از سنگ و
گچ بوده اســت .شبستان های مساجد رویدر به صورت
اتاقی کوچک و با ســقف عادی ساخته می شد .معموال
شبستانهای مساجد رویدر ،همانند شبستان های بسیاری
از مســاجد جنوب ایران ارتفاع زیادی از کف تا سقف
نداشــت و به همین دلیل نیز مستحکم بوده و به عبارتی
ســقف آن ها کوتاه بوده اســت .چون مدت زمان فصل
ســرما در جنوب ایران زیاد نیست و شبستان ها بیشتر
در چلههای زمســتان که هوا خیلی سرد می شد ،مورد
استفاده قرار می گرفت .شاید شبستان های مساجد رویدر
که در بستر زمان در مســاجد از بین رفته نشان دهنده
گوشــه های مهمی از معماری سنتی شهر رویدر باشد.
با تعمیر و بازسازی مساجد شهر رویدر توسط خیرین،
شبســتان های قدیمی که در صحن مسجد قرار داشتند،
یکی پس از دیگری تخریب شده و گاهی با وسعت یافتن

یزد

فضای نمازگزاران در مساجد تاریخی رویدر ،سازندگان
مسجد مجبور شدند تا فضای زیادی از صحن مسجد را
به بخش مرکزی ساخت و ساز مساجد اختصاص دهند
و از سوی دیگر وجود بخاری های بزرگ گازی و بعدها
برقی که فضای داخلی مساجد را در فصل زمستان برای
نماز گزاران مناسب می نمود ،از کاربرد شبستان ها کاسته
و حتی در مساجدی که بعدها در شهر رویدر بنا گردید و
مساجد کنونی مکانی به شبستان اختصاص پیدا نمی کند.
شبستان ها در مساجد قدیمی رویدر عالوه بر ویژگیهای
معماری آن ،بر فضای معنوی مساجد نیز می افزودند و
معموال وقتی افراد برای نماز به شبستان وارد می شدند.
با فضای کامال ساکت و بدون سر و صدا و آرامی مواجه
می شدند که در زمان اقامه نماز بر معنویت مساجد می
افزود .شــاید وفور باران های زمستانی و چکه کردن و
آب دادن شبســتان ها نیز دلیلی برای تخریب آن ها در
بستر زمان بوده باشد .با توجه به قرار داشتن شبستان ها
در صحن مساجد و پرشدن صحن برخی از مساجد در
اثر باران های سیل آسای زمستانی و تابستانی ،گاهی به
شبستان های مساجد هم صدماتی وارد می شد که مجبور
به تعمیر آن ها بودند .برای ســاخت شبستان مساجد،
معماران سنتی شهر رویدر ابتدا می بایست مکان شبستان
را حفر نموده و چون پایین تر از ســطح صحن مسجد
بود ،معموال افراد محلی با وســایل آن زمان مکان مورد
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نظر را حفر کرده و سپس دیوارکشی در مکان حفر شده
صورت می گرفت و در نهایت ســتون ها و سقف آن را
میساختند .شبســتان های مساجد دارای پنجره و طاق
نما و غیره نبود و به همین دلیل ساخت آن ها کار سختی
برای معماران نداشت.
شبستان مساجد همواره دارای اهمیت بوده و اگر دقت
بیشتری می گردید ،می بایست شبستان های برخی از
مساجد شــهر رویدر حفظ و مرمت می شد .چون در
حال حاضر مســاجد تاریخی زیادی در سطح ایران و
جهان وجود دارد که شبستان های تاریخی آن همواره
باقی مانده و حفظ و حراست می شوند و مورد بازدید
گردشــگران زیادی قرار می گیرد .اما شبســتان های
مساجد قدیمی رویدر که نشــان دهنده بخشی از هنر
و معماری سنتی شــهر رویدر بوده به تدریج از صحن
مســاجد رویدر رخت بر بســتند و این مهم در مورد
بســیاری دیگر از مساجد مناطق جنوبی ایران مصداق
دارد .چون در گذشــته برخی مســاجد قدیمی منطقه
رویدر و روســتاهای اطراف شــهر رویدر و به ویژه
مسجد جامع روستاها دارای شبستان های متعددی بوده
اســت که در حال حاضر تقریبا بیشتر آن ها در زمان
بازسازی مســاجد از بین رفته است .مصالح بکار برده
شــده در این شبستانها که بیشتر سنگ و گچ با سقفی
عادی بوده اســت و نم گرفتن سنگ و گچ به ویژه در
زمســتان و چکه کردن سقف شبستان ها عامل مهمی
در تخریب بیشتر شبســتانها بوده است .اما خاطرات
نمازگــزاران که در زمان ادای نماز در شبســتان های
مســاجد عنوان می گردد ،هنوز یاد آور سبک معماری
این شبستانها و فضای معنوی آنها می باشد .معموال
فضای شبستانهای مساجد رویدر در گذشته به وسیله
چراغهای نفتی روشــن شــده و به تدریج نیز با آمدن
برق شــهری در شبستان ها از المپ و سایل روشنایی
استفاده می شده است .با مصاحبه صورت گرفته با آقای
ماجدی که از معتمدین و بزرگان رویدر می باشد ،عنوان
داشتند که در حال حاضر هیچ مسجدی در رویدر داری
شبستان نیست و مساجدی که در گذشته دارای شبستان
بوده نیز شبســتان آن ها تخریب گردیده است(.عبداهلل
ماجدی ،مصاحبه )1401 ،چون رویدر در پسکرانه قرار
گرفته و برودت هوای آن نسبت به بنادر بیشتر می باشد،
لذا ساخت شبستان ها در مساجد قدیمی آن در گذشته
یک ضرورت محسوب می گردید .از سوی دیگر رویدر
با توجه به موقعیت جغرافیایــی آن دارای بارشهای
ساالنه بیشــتری نســبت به برخی از مناطق کرانه ای
خلیجفارس بوده و همین عامل نیز باعث می گردید که
عمر شبستانهای مساجد بر اثر بارش های باران کمتر
باشد .با وجود این ساختار شبستانهای مساجد رویدر
شــباهت کاملی با شبستانهای مساجد مناطق جنوبی
ایران داشته است.
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طالعبینی
فروردین :

امروز تصمیم گیری زیاد برایتان ســاده نیست ،چرا که
بیشتر تمایل دارید قبل از اینکه به طور یک جانبه دست
به عمل بزنید از احساسات افراد دیگر هم آگاه شوید .البته
منظورمان این نیست که شما نسبت به آرزوهای خود بی توجه هستید؛
بلکــه فقط در مورد اینکه زمان بندی تان ایده آل هســت یا نه مطمئن
نیستید .حتی اگر همه چیز در ظاهر خیلی عالی نباشد ،درهای شانس و
اقبال شما تا مدتی بسته خواهد ماند.
اردیبهشت :

شما امروز به جزئیات فراوانی که در محل کار روی هم
انباشته شده اند اهمیت میدهید .شما معموال خیلی راحت
مسئولیتهای تان را یکی یکی انجام داده و بعد به سراغ
بعدی میروید ،اما حاال نمیتوانید به راحتی تشخیص دهید که کجا باید
بروید .اما موکول کردن کارهایتان به روزهای بعدی نیز ایده چندان خوبی
نیست ،چراکه هرچه زمان بگذرد مشکالت دیگری از راه میرسند .پس
شجاع باشید و خیلی زود آستینهایتان را باال زده و شروع به کار کنید!
خرداد :

امروز ظاهرا شما در حالیکه کارهایتان را انجام میدهید
میتوانید سرگرمیهم داشته باشید ،اما مشکالتی پدیدار
میشوند که مجبور میشوید تالشتان را دوچندان کنید.
االن حتی حس میکنید که یک نفر علیه شــما توطئه چینی میکند ،اما
قبل از اینکه برای دفاع کردن از ترسهایتان دلیل و شــاهد بیاورید ،در
مورد قضاوتهای زودهنگام خود بااحتیاط عمل کنید .با همه این احوال
عاقالنه ترین کار این است که به جای ثابت کردن و نشان دادن کارهایی
که نمیتوانید انجام دهید ،برای به وقوع پیوستن اهدافتان تالش کنید.
تیر :

شما امروز خیلی راحت تر میتوانید با دوستان و اعضای
خانواده تان ارتباط برقرار کنید ،برای اینکه قادر هستید
به مسائل و مشکالت حساس از تمام زوایا بنگرید .شما
حتــی بهترین نفر برای میانجی کردن در دعواهای خانوداگی هســتید.
امــا وقتی برای انتخاب کردن بهترین عملکرد-خواه عملکرد خود و یا
دیگران -تحت فشــار قرار بگیرید اوضاع پیچیده میشود .وقتی تنها
کسی هستید که میتوانید تصمیم بگیرید و آمادگی الزم را دارید بگذارید
دیگران بفهمند و از گفتن این موضوع نترسید.
مرداد :

شــما امروز میخواهید قبل از اینکــه افراد دیگر بدانند
که چه کار میخواهید بکنید ،به نگرانیهای تمامشــان
رسیدگی کنید .مشکل اینجاست که اگر حتی بادقت هم به
حرفهایشان گوش دهید ،باز هم مجبورید تصمیم بحرانی بگیرید که شاید
فردی که احساس خالء و بی توجهی میکند را برنجانید .فریب این خیال
که میتوانید همیشه تمام مردم را خوشحال کنید نخورید .تصمیم خود را
تشریح کرده و سپس پیش بروید.
شهریور :

شما انقدر عاقل هستید که کارهایی که شروع کرده اید را
هرچــه زودتر و تا آخر هفته تمام کنید .اما قبل از اینکه
بتوانید کارهایتان را به مرحله بعدی برســانید به موانعی
خارجی برخورد میکنید .شاید از شکست خوردن میترسید و یا شاید
هم از اینکه تالشهایتان زود به ثمر نرسد نگران هستید .اما باید بدانید
االن وقت این نیســت که کارهایی که انجــام داده اید را زیادی تجزیه
و تحلیل کنید .فعال همان رونــدی که پیش گرفته بودید را ادامه دهید.
احتماال به موفقیتهایی میرسید که فراتر از تصورتان خواهد بود.
مهر :

حاال که ماه به نشــانه تان بازگشــته است ،شما از نظر
عاطفی و احساسی دیگر رنجیده خاطر نیستید .شما وقتی
دوست صمیمی و یا نامزدتان دست به کارهای احمقانه
میزند ،زیاد در مقابلش صبور نیســتید ،اما گفتن این حرف به آنها که
باید بعضی چیزها را از پیش میدانستند از جانب شما کار زشتی است.
شاید حتی به خاطر حفظ کردن دوستی و عالقه مجبور شوید عصبانیت
خود را پنهان کنید ،اما وقتی نمیتوانید نظر خود را ابراز کنید باید بهایش
را هم بپردازید .فراموش نکنید شما بدون اینکه از کسی خجالت بکشید
میتوانید فرد خوب و قابل اطمینانی باشید.
آبان :

وقتی که شما برای سازماندهی کردن افکارتان روز سختی
را میگذرانید ،همه چیزهای دیگر نیز ظاهرا پیچیده تر از
روزهای دیگر مینمایانند .اگرچه حقایق شفاف و واضح
به نظر میرســند ،امروز شما در حالیکه از دو طرف به سمت دو مسیر
کامال متضاد کشیده میشــوید ،با مشکلی حل نشدنی روبرو میشوید.
شما بدون چشم پوشــی کردن از یک راه نمیتوانید دیگری را انتخاب
کنید و اگر یکی از این دو را نادیده بگیرید پریشــان و آشفته میشوید.
پس اگر میتوانید و امکانش برایتان هســت تا موقعی که جواب ظاهر
نشده صبر کنید.
آذر :

امروز عنوان کردن چیزهایی که در سرتان دارید شاید فکر
خوبی باشد ،اما به احتمال زیاد به اظهارات عاشقانه بی
توجهی میکنید .متاسفانه نوشتن احساساتتان در ایمیل
یا خواندن آنها در غالب یک ترانه تاثیر مطلوب را نخواهد گذاشت! حاال
ی میتواند احساسات شما را از حالت طبیعی خود
تاثیرات ثابت و دائم 
بیــرون آورده و عوض کند .پس فکر نکنید که میدانید چه اتفاقاتی در
شرف وقوع است .هوشیار باشید؛ چند روز صبرکرده و بعد احساسات
قلبی خود را دوباره چک کنید.
دی :

مثل اینکه شور و هیجان عاطفی در شما رو به کم شدن
میرود .امروز شما بیشتر دوست دارید جایگاه بی طرفانه
داشته و به نظریات افراد دیگر گوش فرا دهید .اما شاید
هم عنــوان کنید که نیازهای افراد دیگر را در لیســت برنامههای خود
گنجانده اید .و این مهربانی ها نداشــتن تمرکز و بی توجهی را جبران
نمیکند .پس در حالیکه بــر روی چیزهایی که پیش رو دارید متمرکز
میشوید ،چشمانتان را نیز باز کنید.
بهمن :

امروز حتی اگر مجبور شوید کارهایی را انجام دهید که
قبال اصال با آنها سر و کار نداشته اید ،باز هم روز سختی
نخواهید داشت .شما ایده سردرآوردن از هر چیز جدیدی
دوســت دارید و خوشبختانه استعداد ذاتی برای تعادل برقرار کردن بین
ناشــناختهها و شناختهها را دارا هستید .اما هنوز هم باید بیشتر تمرین
کنید ،وگرنه در اجرای عمل سست میشوید .تنبلی هم نکنید؛ تنبلی مثل
دعوت کردن دردسر به خانه میماند!
اسفند :

شــما خیلی خوب میتوانید که به احساسات افراد دیگر
توجه کنیــد ،اما حاال وقتی که میفهیمد برای درک کردن
احساسات افراد دیگر چه قدرتی باید داشته باشید دودل
میشوید .منظور این نیست که شما به افراد دیگر بی اعتنای میکنید ،بلکه
از عنوان کردن احساسات خود که شامل نگرشهای منفی هم میشوید
اطمینان ندارید .پس کار کنید تا بر ترسهایتان غلبه کرده ،عنوان کردن
ضعف هایتان روابط صمیمانه شما را محکم تر میکند.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :
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طالب زارع ،نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت بنا گستر کرانه در مصاحبه
اختصاصی با روزنامه دریا تأکید کرد

شرکت بنا گستر کرانه ،بازوی اجرایی
در حفظ و حراست از زیست بوم دریایی خليج فارس
ســرمایه گذار بخش خصوصی و بــازوی اجرایی اداره
حفاظت و ایمنی دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی
اســتان هرمزگان به این موضوع مهم ورود کرده است تا
ضمن ایجاد یک فرصت شغلی بصورت استاندارد به این
موضوع حساس و مهم بپردازد و بعنوان مجری کنواسیون
بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها
در استان هرمزگان فعالیت نموده و مسئولیت جمع آوری
زائدات شناورها را عهده دار گردیده.
به همین منظور گفتگویی را بــا دکتر طالب زارع ،نایب دریا :در مجموعه پارسام شرکت بنا گستر کرانه
رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت بنا گستر دقیقا چه اقداماتی انجام می شود؟
کرانه انجام دادیم.
فعالیت های واحد دریافت و پردازش زائدات شناور های
کرانه
گستر
بنا
شرکت
از
ای
تاریخچه
دریا :ابتدا
( )PRFشــرکت بناگسترکرانه عبارت است از؛ دریافت
زائدات هیدروکربنی ،فاضالب انســانی ،زباله خشک و
را برای ما بیان کنید.
شــرکت بنا گستر در سال  1386با هدف ارائه خدمات زبالههای ته باری شناورها ( 5،4،1کنوانسیون مارپل)
بانکرینگ و سوخترسانی به کشــتی های عبوری در با توجه به اهمیت حفاظــت در برابر آلودگی های نفتی
خلیجفارس و کشتی هایی که به بندر شهید رجایی وارد در منطقه ،شرکت بناگستر کرانه پیشرو در اجرای اهداف
می شــوند تأسیس شد .شــرکت بنا گستر کرانه یکی از کنوانسیون بین المللی آمادگی ،مقابله و همکاری در برابر
شــرکتهای پیشــتاز در زمینه بانکرینگ ،خدمات دهی آلودگی نفتی ( )OPRCاســت .لذا به تجهیز امکانات
به کشــتی ها و ارائه خدمات لجستیک در زمینه انتقال ،اســکله های اختصاصی و آموزش به روز کارکنان خود
توجه ویژه ای دارد.
ذخیرهسازی و بارگیری فرآورده های نفتی است.
دریا :در ســال  1400و در ایــام دهه فجر انقالب امکانات ســاحلی دریافت زائدات از کشتی ها در حال
اسالمی شرکت بنا گستر کرانه یک پروژه دریافت حاضر  5تانکر با ظرفیت های  3تا  30هزار لیتر اســت.
و پــردازش زائدات نفتی شــناورها را در منطقه همچنیــن تجهیزاتی که برای مقابله بــا آلودگی دریایی
اســتفاده می شود ،شامل :مواد شــیمیایی  ، OSDبوم
ویژه بندر شــهید رجایی افتتاح کرد ،توضیحاتی
جاذب دریایی ،فنس بوم الســتیکی ،بالشــتک جاذب
در مورد این پروژه بفرمائید.
دریایی ،اسکیمر و متعلقات و شناور اختصاصی مقابله با
را
خود
های
رســالت
از
نظر به اینکه این شــرکت یکی
آلودگی نفتی می باشد.
حفاظت از محیط زیســت قرار داده و با توجه به اینکه این شــرکت همچنین زباله خشک شناورهای مستقر در
یکی از مشکالت صنعت دریایی در ایران و جهان ،مسئله بنادر ،لنگرگاه و کشتی های عبوری از آب های سرزمینی
زائدات و پســماندهای نفتی و غیرنفتی کشتی ها است و (به تفکیک شامل پالستیک ،پسماند مواد غذایی و سایر
این مســأله محیط زیست که یک میراث بین نسلی است ضمائم ضمیمه پنجم کنوانسیون مارپل را جمع آوری و به
را مورد تهدید قرار می دهد ،شــرکت بنا گستر کرانه بر مراجع ذیصالح واگذار می نماید.
اســاس رســالت ذاتی خود و به عنوان سرمایه گذار و برای انبارش و پردازش زائدات نفتی ،در بنادر اســتان
بازوی اجرایی اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی اداره کل هرمزگان این شــرکت اقدام به سرمایه گذاری و احداث
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ،مسئولیت جمعآوری پایـانه انبارش مخازن به مساحت یک هکتـار و ظرفیت
و پردازش زائدات شناورها را به عهده دارد .از همین رو ذخیره 2هــزار و نهصد مترمکعب و خطوط لوله مجزا
ما پروژه ای را با هدف ایجــاد مرکز مکانیزه دریافت و برای انتقال سریع و ایمن فرآورده از اسکله اختصاصی،
پردازش زائدات نفتی تعریف کردیم ،در طرح پیشنهادی نموده اســت .با توجــه به نو بودن فعالیــت دریافت و
ما ایجاد تسهیالت زیرساختی دریافت و پردازش زائدات پردازش زائدات کشــتی ها در ایران ،بحث یافتن فرآیند
نفتی و غیر نفتی ،با تأمین نیروی انســانی ،تجهیز ناوگان مناسب جهت تفکیک ســازگار با محیط زیست و بهینه
دریایی و زمینی زمینه انجام این عملیات را به روشــی زائدات دریافتی از موارد پر چالش این پروژه بوده است.
نوین و بهینه ،فراهم می نماید.که پس از اخذ مجوزهای وجود طیف وســیع آلودگی های موجــود در زائدات،
الزم از سازمان بنادر و دریانوردی ،شروع به احداث این
مجتمع شــده و در ایام مبارک دهه فجر انقالب اسالمی
سال 1400افتتاح شد.
در اینجا الزم است نکته ی مهمی را بیان کرد؛ تا قبل از
ورود شــرکت بنا گستر به این حوزه زباله های شناورها
در حوضچه های بنادر استان هرمزگان به روش سنتی و
غیر استاندارد جمع آوری می شده و یا بعض ًا برخی از این
زائدات ،روانه آبهای خلیج فارس می شد.
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که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
یزد علیرضا حائری زاده
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

ادامه از تیتر یک//
در کنار همه این ها ،دریا یکی از راه های عمده حمل و
نقل کاال و سفر بین کشورهای جهان است ،امروزه بیش
از  90درصد صادرات و واردات کشورها از طریق دریا
صورت می گیرد .و بنا بر آمار های ارائه شــده توســط
سازمان های مسئول ساالنه  13هزار کشتی اقیانوس پیما
در مســیر تنگه هرمز و خلیج فارس تردد می کنند و با
ایــن حجم از تردد دریایی در جــوار مرزهای آبی ما و
در صورت ســرمایه گذاری در بخش های مختلف این
صنعت و بخصوص صنعت بانکرینگ ،عالوه بر توسعهی
این صنعت ،به رشــد و توسعه ی اقتصادی کشور کمک
می کند.
صنعــت دریانــوردی در قرن گذشــته با اســتفاده از
تکنولوژیهای پیشــرفته ،از شــناورهای مجهز و بروز
اســتفاده می کند امــا در عین پیشــرفت ،معضالت و
مشکالتی را به محیط زیســت وارد کرده است ،بطوری
که در دهه های اخیر دریا بــه نوعی مدفن آالینده ها ،
مخصوصا آالینده های نفتی شــده است و این موضوع
همواره موجبات نگرانی دولت ها و مردم را فراهم آورده
و برای مبارزه با آن الزم است در سطح ملی و بینالمللی
اقدامات جدی و مشــارکتهای اساســی داشــته باشیم.
بنابراين برای بهبـود كيفيـت زنـدگي و رفاه مردم منطقه
و نسلهاي آينده الزم است در اسرع وقت نسبت به ترميم
منابع صدمه ديده همت گماشت و از تخريب بيشتر ساير
منابع پيشگيري كرد.
بندرعباس نیز بــه بعنوان یکی از پــر رفت وآمدترین
شــهرهای بندری خلیــج فارس از آســیب و خطرات
احتمالی ناشی از تردد کشتی های تجاری مختلف در امان
نیســت  .در همین راستا شرکت بنا گستر کرانه به عنوان

فرمانداران بر بازگشایی مدارس و دانشگاهها نظارت جدی داشته باشند

مهدی دوستی در نشست ستاد استانی
مدیریت بیماری کرونــا در هرمزگان
ضمن گرامیداشت روز جهانی بهداشت
و با قدردانی از تالشهای شبانهروزی
مجموعه کادر بهداشــت و درمان در
گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان با
هرمزگان افزود :فرمانــداران به طور

حتم با اولویت مدارس حاشیه شهرها
و روســتاها بازدید و ضمن احصای
مشــکالت ،نســبت به رفع مشکالت
اقدام کنند.
وی ادامــه داد :در بازدید از مدارس،
وضعیت زیرســاختهای آموزشــی
مدارس ،حضــور معلمان در کالس و
اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از
کرونا همانند تهویــه ،فاصلهگذاری و
استفاده از ماسک بررسی شود.
استاندار هرمزگان اظهارداشت :عملکرد

شهرســتانها در خصوص بازگشایی
مدارس و دانشگاهها بررسی میشود.
وی خاطرنشــان کــرد :همچنان باید
با جدیت دســتورالعملهای بهداشتی
به خصوص اســتفاده از ماســک و
فاصلهگذاری رعایت شود.
به گزارش ایرنا،دوســتی ادامه داد :با
توجــه به ضرورت تزریق دوز ســوم
واکســن کرونا در پیشــگیری از این
بیماری ،این امر بســیار بیشتر جدی
گرفته شود.

یک کارشناس فرهنگی:

بندرعباس ظرفیت شهر خالق غذایی دارد

گروه خبر  //یک کارشــناس فرهنگی گفت:
بندرعباس ظرفیتش شــهر خــاق غذایی و
جذابیتش بــر تنوع غذایی اســت نه هنر و
صنایع دستی.

رضا دبیرینژاد در نشســت «بینافرهنگی و هویت
بندرعباس» از سلســله نشست های ۴۰۰سالگی
بندرعباس ،با بیان اینکه فضــای بینا فرهنگی در
بندرعباس همواره وجود داشــته است ،افزود :بینا
فرهنگی قومی در ســپهر هرمــزگان که به لحاظ
هویت فرهنگی از قبل وجود داشــته است ،یعنی
فرهنگ مناطقی چون میناب ،هرمز ،بندرلنگه و ...
همگی امروز بینا فرهنگی قومی در سپهر هرمزگان
را شــکل داده اند.وی با بیــان اینکه بینا فرهنگی
همجواران با هرمزگان مانند سیرجان ،بوشهر و ...
به دلیل موقعیت اقتصادی تبادل وجود داشته است و
ارتباط و تعامل شکل گرفته اند و جداپذیری آنها
ساده نیست ،اظهار کرد :بینا فرهنگی غیرهمجوار که
مربوط به قومیت هایی هســتند که به دلیل شرایط
کاری و اقتصادی یا ازدواج ساکن بندرعباس یا در
رفت و آمدند.
دبیری نژاد با اشــاره به اینکه زار هرمزگان با زار
سایر مناطق تفاوت دارد و به نوعی بومی سازی یا
ترجمه شــده است و بخشی از فرهنگ خودمان به
آن وارد شده است ،خاطرنشان کرد :ما نمی توانیم
نسخه پیچی کنیم یا موردی را حذف یا اضافه کنیم
بلکه می توانیم دریابیم چــه زمانی یک بخش به
فرهنگ ما اضافه شــده اند یا چه زمان عجین شده
اســت.وی با بیان اینکه مهاجرت چه درون سپهر
استانی یا چه بیرون استانی سبب فربه شدن و غطور
شدن بندرعباس شده است ،اضافه کرد :چون متن
قدرتمند نداشتیم بلکه کلونی های فرهنگی داشتیم
که همجوار بوده اند و بندرعباس محل تالقی آن ها
شده اســت و فضای بینا فرهنگی ایجاد کرده و از
مناطق دورتر فرهنگ های بزرگتری در بندرعباس
شــکل گرفته و به نوعی بندرعباس رنگین کمان
فرهنگی است.
رئیس اداره موزه و موسســه کتابخانه و موزه ملی
ملک ادامــه داد :خونگرمی یا پذیرفتگی فرهنگی
و تعامل بین فرهنگی در بندرعباس شــکل گرفته

چون اساس و پایه شــکل گیری بندرعباس بوده
و نیازمند مهاجرت و همنشــینی بوده است.وی با
بیان اینکه کمتر می توان بین فرهنگ های موجود
در بندرعباس نوار کشــید و مرزبندی کرد زیرا این
فرهنــگ ها در هم تنیده و پیوند خورده اند و نمی
توان کامل از هم جدا کرد ،تصریح کرد :اگر بر روی
فضای بین فرهنگی تمرکز کنیم می توانیم به زیست
این  ۴۰۰سال بندرعباس پی ببریم.
دبیری نژاد با اشــاره به اینکه برخی از تجارب را
نمی توان در اسناد تاریخی پیدا کرد بلکه در واکاوی
فرهنگی می توان به آن رسید و نقش مطالعات مردم
شناســی در فهم این موضوع غیر قابل انکار است،
عنوان کرد :در بندرعباس متن مرکزی قدرتمندی در
گذشته نداشتیم در حالی که در شهرهایی همچون
آبادان از گذشته و برتری هایشان صحبت می کنند
و به تقویت هویتشان کمک کرده است.وی با بیان
اینکه اکنون در فضایی حرکت می کنیم که مســیر
تضعیف هویت اســت تا تقویت و نگاه درون گرای
فرهنگی و جامعه ای سبب درگیری ها و کاستنها
از یکدیگر می شــود ،اظهار کــرد :اگر برندهایی
بسازیم که سبب افتخارمان باشید سبب تقویت تعلق
خاطر و هویت فرهنگی مان می شود.این کارشناس
فرهنگی با اشاره به اینکه در حوزه میراث فرهنگی
داشــته های بندرعباس میــراث ملموس و مادی
نیست بلکه سرمایه بندرعباس میراث غیرملموس
اســت از آئین و فرهنگ گرفته تا موسیقی و غذا
است ،عنوان کرد :بندرعباس ظرفیتش شهر خالق
غذایــی و جذابیتش بر تنوع غذایی اســت نه هنر
و صنایع دســتی.وی با بیان اینکه بندرعباس شهر
کوچههای بدون بن بســت است و می توان همین
موضــوع را برند کرد و بر روی این موضوع تمرکز
کرد ،عنوان کرد :موسیقی در سالیان اخیر موفقترین
شــاخه هنر بندرعباس بوده اســت و چهره های
شناخته شده بســیاری از این دیار در سطح کشور
مطرح هستند
دبیری نژاد بیان کرد :وقتی تحلیل فرهنگ می کنیم
یعنی مجموعه طی شــده تا امروز بررسی شود و
وارد فضای اقتصاد و سیاست نمی شوم؛ باید حریم
صحبت خود را مشخص کنیم.

یکــی از مشــکالت صنعــت دریایی
در ایــران و جهان ،مســئله زائدات
و پســماندهای نفتــی و غیرنفتــی
کشــتیها اســت و ایــن مســأله
محیطزیســت که یــک میــراث بین
نســلی اســت را مورد تهدید قرار
می دهد ،شــرکت بنا گستر کرانه بر
اساس رسالت ذاتی خود و به عنوان
ســرمایه گذار و بازوی اجرایی اداره
حفاظت و ایمنی دریانوردی اداره کل
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان،
مســئولیت جمــعآوری و پــردازش
زائدات شناورها را به عهده دارد

دریا :شرکت بنا گستر به جز بندر شهید رجایی در
کدام بنادر استان فعالیت دارد ؟

هم اکنون شــرکت بناگســترکرانه عملیات جمع آوری
زائدات نفتی و زباله از کشتی ها بنادر شهید رجائی ،شهید
باهنر ،شــهید حقانی ،بندرلنگه و بندر پهل را با استقرار
شــناورهای دریایی و اســکونجر انجام می دهد.جزایر
کیش ،الوان و سیری به عنوان جزایر پرتردد که پتانسیل
آســیب باالتری از سمت کشتی ها به محیط زیست دریا
در آن ها وجــود دارد به عنوان مقاصد بعدی فعالیت در
نظر گرفته شده اند.
دریا :حجم سرمایه گزاری در این طرح چقدر بوده
و این پروژه باعث اشتغال چند نفر شده است ؟

ساختار بسیار قوی امولسیون پایدار ،وجود فلزات قلیایی
و قلیایــی خاکی ،وجود امــاح و میکروارگانیزم های
موجود در آب دریایی ترکیب شده با این مواد و  ...عامل
چالش هایی اســت که اجرای فرآیند جداسازی فازهای
آبی و آلــی را در این گونه زائدات با مشــکل مواجه
میکند .نتیجه تحقیقات گســترده شــرکت بناگسترکرانه

قبــل از هر چیز باید عرض کنم  ،ســئوال خوبی را بیان
کردید؛ مجموع ســرمایه گذاری این طرح هزار میلیارد
ریال بوده که  450میلیارد ریال در بخش خشکی و 550
میلیارد ریال هم در بخش دریایی اســت که خوشبختانه
 100درصد این سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار تامین
شــده ،ضمن اینکه این طرح بدون استفاده از تسهیالت
بانکی انجام گردیده اســت ،همچنین به عقیده ما یکی از
مهم ترین قســمت های این طرح ایجاد اشــتغال نیروی
انسانی است که خوشبختانه این پروژه باعث اشتغال تعداد
 50نفر شده است .

یادداشت

استاندار هرمزگان:

اشاره به بازگشایی حضوری مدارس
و دانشگاهها ،تاکید کرد :الزم است
همه بخشهــای مرتبط به خصوص
فرمانداران در این راســتا نظارت
جدی داشته باشند.

,,

طراحی مفهومی واحد فرآیندی جداسازی زائدات نفتی
بوده است .طراحی پایه و تفصیلی این واحد احداثی در
قطعه بندرخلیج فارس اجرایی شده است.

وی با اشــاره به اینکه دریــا در جنوب در تمامی
موارد از گویش گرفته تا پوشش نقش دارد که نقش
آن پر رنگ تر از شــمال است ،تصریح کرد :گرچه
بندرعباس متن مرکزی قوی نداشته اما هرمز ،میناب،
بندرلنگه نیز دارای پیشینه بوده و در مشارکت این
فرهنگ ها بندرعباس این مسیر را طی کرده است.
این کارشناس فرهنگی با بیان اینکه به بهانه هایی
همچون  ۴۰۰سالگی بندرعباس نیاز داریم ،اظهار
کرد :در سیاســتگذاری فرهنگی نباید دچار تنش
و چلنج شــویم بلکه باید به دنبال بهانههایی برای
تولید محتوا باشیم.وی ادامه داد :تولید محتوا امروز
برگ برنده در رقابت های فرهنگی است و اگر می
خواهیم به دنبال باال رفتن کیفیت زیست باشیم باید
تمامی برنامه ها را به تولید محتوا بپردازیم و با یک
تولید برنامه فاخر به سمت اعتالی فرهنگ برویم.
دبیری نژاد با بیان اینکه چرا موســیقی بندرعباس
مطرح است چون تولید محتوا شده و فرا سرزمینی
شنیده شــد و امروز نام بندرعباس در موسیقی در
ســطح کشور مطرح اســت ،اضافه کرد :بازخوانی
اثر لبخند زنده یاد رامی سبب شده بارها این اثری
ماندگار شنیده شود و امروز به برندی برای موسیقی
هرمزگان در کشور شناخته شود.
به گزارش ایســنا ،نشســتهای ۴۰۰ســالگی
بندرعباس که از اسفندماه سال گذشته آغاز شده با
همت بهروز عباسی(هنرمند فیلمساز) و پژوهشکده
و مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس برگزار
میشــود .در دو نشست نخست این برنامه محمود
بهفروزی دربارهی سفرنامهی تاریخی پیترو دالواله
و علــی رضایی بــا موضوع حافظــهی تاریخی
بندرعباس سخنرانی کرده بودند.

معصومه سراجی
M.Saraji @ gmail.com

می گوید که بیش از یک ســال اســت که می آید تا کارهای
بازنشستگی خود را انجام دهد اما هنوز موفق نشده است.
میگوید هر دفعه که می آید بهانه می آورند که باید یا تاییدیه
بگیری یا مدارک جدید بیاورم .اگر نمی خواهند مرا به صورت
مشاغل ســخت و زیان آور بازنشسته کنند مستقیم بگویند و
اینقدر مرا اذیت نکنند .این گفته های یکی از مراجعه کنندگان
به یکی از شعب تامین اجتماعی بندرعباس است که میگوید
نزدیک به یک سال و نیم است که برای بازنشستگی با استفاده
از قانون مشــاغل سخت و زیان آور می آید و دست خالی باز
می گردد و نتیجه نمی گیرد .مشــاغل سخت و زیان آور از آن
دسته مشاغلی است که بازنشســتگی در آن به ازای هر سال
فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور ۶ ،ماه به سنوات فعالیت با
پرداخت  ۴درصد حق بیمه اجرا می شود .بسیاری از شرکتها
و کارخانه هایی که در اســتان هرمزگان فعالیت دارند به دلیل
ماهیت کارشان دارای کارگرانی هستند که می توانند با استفاده
از این قانون به دلیل شرایط کاری که دارند با  ۲۰سال سابقه به
صورت مستمر و  ۲۵سال سابقه به صورت غیر مستمر از قانون
مشاغل سخت و زیان آور استفاده کرده و بازنشسته شوند .رویه
ای که فرد متقاضی با مراجعه به شرکت هایی که سنجش میزان
سختی کار را انجام می دهد آغاز شده و پس از طی مراحلی و
تایید شغل آنها که سخت و زیان آور است به مرحله اجرا در می
آید که این رویه بســتگی به نوع شغل از زمان ثبت درخواست

مراجعه نشود ،بررسی نمیشود

در این شــرکتها تا دریافت پاسخ متغیر است .اما رویه اصلی
در تامین اجتماعی آغاز می شود .بسیاری از متقاضیان از روند
آن ناراضی و گالیه دارند چرا که روند رسیدگی به درخواست
آنها زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد .تایید شغل مورد
نظر و بررسی پرونده متقاضیان از جمله مسائلی است که روند
رسیدگی را در تامین اجتماعی به درازا می کشد و یکی دیگر
از دالیل آن کمبود نیروی انسانی برای رسیدگی و بررسی این
پرونده هاســت که گاهی ممکن است یک پرونده چندین ماه
در نوبت رسیدگی قرار گیرد .متصدی رسیدگی به پروندههای
مشاغل ســخت و زیان آور در شــعبه یک تامین اجتماعی
بندرعباس یک نفر اســت و با توجه به اینکه تعداد زیادی از
صنایع و شرکتهای که کارگرانی با شرایط سخت و زیان آور
دارند در این شعبه رسیدگی می شود ،پرونده ها همیشه مسکوت
می مانند و مورد بررســی قرار نمی گیرند و روند رسیدگی را
طوالنی میکند .یکی دیگر از گالیههایی که مراجعه کنندگان در
این زمینه دارد این است که تا زمانی که خود شخص درخواست
کننده مراجعه نکند ،پرونده آنها مورد بررسی قرار نمی گیرد و
یک متقاضی ممکن اســت در ماه بیش از  ۱۰مرتبه به تامین
اجتماعی مراجعه کند تا بتواند پاسخ بگیرد.
موضوع کمبود نیرو و معطلی ارباب رجوع نیز به گوش مسئوالن
تامین اجتماعی استان رسیده است اما همچنان به این موضوع
مهم رسیدگی نشده و مراجعهکنندگان مدت زیادی را باید رفت

نامه وارده

و آمد کرده تا پاســخ دریافت نمایند .از سوی دیگر با توجه به
شرایط بیماری کرونا و کاهش مراجعات مردم به دستگاههای
اجرایی ،اما همچنان شاهد هستیم که مراجعه برای دریافت پاسخ
و گرفتن نتیجه توسط مراجعهکنندگان ادامه دارد و عدم مراجعه
به منزله عدم تمایل افراد به بازنشســتگی تلقی شده و پرونده
آنها مورد بررسی قرار نمیگیرد و انجام خدمات غیرحضوری
در این زمینه همچنان در دستور کار مسووالن تامین اجتماعی
استان قرار ندارد و مراجعه کنندگان از این امر گالیه دارند .حتی
علیرغم اینکه مسووالن تامین اجتماعی میگویند ارباب رجوع
میتوانند تلفنی پیگیر مسایل و کارهای خود باشند ،به تماس
تلفنی آنها نیز پاســخ داده نمیشود و مجبورند در این شرایط
کرونایــی خود در محل تامین اجتماعی حضور پیدا کنند تا به
نتیجه برسد.
با توجه به اینکه افرادی که در این مشاغل فعالیت کردهاند شرایط
کاری سختی را گذراندهاند ،میخواهند که سریعتر نتیجه سختی
کار خود را ببینند و بازنشسته شوند اما روند رسیدگی و بررسی
پرونده ها و پاسخگویی توسط مسئوالن تامین اجتماعی گاهی
به بیش از یکسال هم میرسد .این موضوع مراجعه کنندگان را
آزرده خاطر می کند .تکریم ارباب رجوع باید در دســتور کار
مســئوالن تامین اجتماعی استان بیش از پیش قرار گیرد و با
افزایش نیرو و پاسخگویی به صورت غیر حضوری و رسیدگی
به اینگونه پروندهها را هم در دستور کار خود قرار دهند.

آقای استاندار آیا مدرسه مجهز حق دانش آموزان بلبل آباد بشاگرد نیست؟
سالم علیکم
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک
به استحضار حضرتعالی می رســاند آموزشگاه قائم آل محمد (عج) بلبل آباد در
سال تحصیلی 75احداث شده است .متاسفانه در زمان ساخت آن بنا به دالیلی از
مصالح خود بشاگرد استفاده شده که مرغوب نبوده و درحال حاضر این ساختمان
تخریبــی بوده و بعضا در حین فعالیت دانش آموزان و دبیران ســقف آن بر روی
سرشان ریزش می کند.
از طرفی بافت این فضا فقط آموزشــی بوده که فاقد سالن غذا خوری و آشپزخانه
است و دانش آموزان برای صرف غذا باید در هوای سرد وگرم در محیط باز غذا
میل نمایند که دور از شان می باشد.
الزم به ذکر است که آموزشگاه پیامبر اعظم (ص) و هنرستان حضرت محمد (ص)
این روستا هم مدت 15سال است که در همین فضا به صورت ضمیمه اداره میشوند
که شرایط آن به همین شــکل فوق می باشد .امکانات آن متعلق به 30سال پیش
است که فرسوده می باشد.
لذا هم تقاضای ترمیم و بازسازی آموزشــگاه قائم داریم و هم احداث ساختمان
پیامبر اعظم (ص).
الزم به ذکر اســت در هفته جاری خدمت مدیر کل محترم نوسازی رسیدیم جهت
احداث ســاختمان آموزشگاه پیامبر اعظم ایشان گفتند متاســفانه از فرمانداری
بشــاگرد و آموزش و پرورش آنجا لیست احداث ســاختمان آموزشی مدارس
شبانهروز ی که فرســتادند تا از اعتبارات سفر رئیس جمهور ساخته شود اسمی
از پیامبر اعظم (ص) نیست.
آیا انصاف است بعد از این همه مکاتبات و  15سال ضمیمه بودن هنوز در اولویت
ساخت نیست.
از حضرتعالی درخواست داریم در این قضیه به جد وارد شوید.
و من اهلل التوفیق،جمعی از فعاالن فرهنگی روستای بلبل آباد بشاگرد

