روزنامه منطقه جنوب کشور

مدیرکل استاندارد هرمزگان تشریح کرد

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد

جزئیات اجرای طرح ارزیابی
کیفیت کاالهای داخلی در هرمزگان

بهرهگیری از ظرفیت
بخش خصوصی و خیران
در حوزه سالمت

2

استاندارهرمزگان تاکید کرد

در این طرح احساس خریداران و مصرف کنندگان کاالهای داخلی قبل و بعد از خرید و استفاده کاالی داخلی
مورد ارزیابی قرار گرفته و ضریب نفوذ استاندارد از طریق اطالعات استخراج می شود

صفحه  8را بخوانید

ضرورت احداث
مدارس جدید
در شهرک پیامبر اعظم (ص)

1

بافت فرسوده و مسکن
دغدغه امام جمعه
شنبه  27فروردین  14 1401رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3858
 8صفحه  2000تومان

با محوریت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ؛

وزارت بهداشت مبارزه جدی
با پشه آئدس راآغاز کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان :

2

 88درصد ظرفیت سدهای هرمزگان
پر است
2

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

2

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش :

Beton Sahel

همه معلمان مشمول رتبهبندی میشوند

Aba

تولید و عرضه بتن آماده
عکس  :دریا

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

استاندارهرمزگان تاکید کرد

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
موضوع مناقصه  :کلیه عملیات احداث ابنیه  ،زیرســازی  ،تســطیح  ،خیابان کشی  ،پل  ،دیوار کشی برای زمین های  7و  12هکتاری و انبار
شانتینگ یارد به روش EPC
مدت قرارداد  20 :ماه از تاریخ ابالغ  .مناقصه گزار :شرکت فوالد هرمزگان جنوب
نحوه دریافت اســناد  :کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس  076-33530145و آدرس ایمیل  khosravi.o@hosco.irمی توانند
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
 -1واریز مبلغ  500،000ریال به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان  ،به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب
بابت خرید اسناد مناقصه  -2نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
توضیحات  -1 :تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ( 5/700/000/000/-پنج میلیارد و هفتصد میلیون ) ريال خواهد بود .
 -2نوع تضمین :
الف -ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما  :مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .
ب -فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان
 -3شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحيت ايمني ازسازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .
ج) جدول زمانی انجام مناقصه :

آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/01/31

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/02/19

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/02/20

نکته  :تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد  .متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 33530003
با کد  076داخلی  ( 3349اطالعات بازرگانی -آقای خسروی) و داخلی  ( 8944اطالعات فنی -آقای بهرامی ) تماس حاصل نمایند .
قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان در راستای ارتقای
جایــگاه و رتبه دانش آموزان این اســتان در آزمون
سراسری ورود به دانشگاه ها گفت :آزمون های ارزیابی
در قالب طرح کیفیت بخشــی آموزش دانش آموزان
کنکوری استان ،با جدیت و به شکل حضوری و مطابق با
شرایط آزمون سراسری برگزار شود.

مهدی دوســتی در نشســت شــورای آموزش وپرورش
هرمزگان با اشــاره به اهمیت طرح کیفیت بخشی آموزش
دانش آموزان کنکوری اســتان افزود :مســیر و ســاختار
مشخصی برای مشاوره و پشتیبانی از دانش آموزان کنکوری
اســتان ،تعریف و این روند تداوم داشته باشد.وی با موافقت
با پیشــنهادهای اداره کل آموزش وپــرورش هرمزگان در
خصوص تجهیز آزمایشــگاهها ،کارگاه ها و کتابخانههای
مــدارس بر ضــرورت تامین تجهیزات با کیفیــت در این
خصوص تاکید کرد و بیان داشت :دیگر پیشنهاد در خصوص
بسته های تشویقی ،همکاری دانشــگاهها در آمادهسازی
دانش آموزان برای شــرکت در المپیادها ،همکاری اساتید
دانشگاههادراجرایطرحخیرانعلمی،بورسیهتحصیلیدانش

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب  -شماره 141386

موضوع مناقصه  « :پروژه طراحی  ،تأمین و نصب دو دستگاه  Deburring Machineدر شرکت فوالد هرمزگان جنوب به صورت EPC
مدت قرارداد  15 :ماه از تاریخ ابالغ
مناقصه گزار  :شرکت فوالد هرمزگان جنوب  .نحوه دریافت اسناد  :کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس  076-33530145و آدرس
ایمیل  khosravi.o@hosco.irمی توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
 -1واریز مبلغ  500،000ریال به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان  ،به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب
بابت خرید اسناد مناقصه
 -2نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
توضیحات  -1 :تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ( 4/600/000/000/-چهار میلیارد و ششصد میلیون ) ريال خواهد بود .
 -2نوع تضمین :
الف -ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما  :مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .
ب -فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان
 -3شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحيت ايمني ازسازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .
ج) جدول زمانی انجام مناقصه :

آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/01/31

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/02/19

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/02/20

نکته  :تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد  .متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 33530003
با کد  076داخلی  ( 3349اطالعات بازرگانی -آقای خسروی ) و داخلی  ( 8964اطالعات فنی -آقای حاجعلی زاده) تماس حاصل نمایند .
قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

آموزان ،تجهیز خوابگاه ها و امکانات در مدارس شبانهروزی
و راهاندازی و تجهیز قرائت خانه ها در مناطق مختلف استان
نیز اجرایی شوند.استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم تمرکز و
توجه ویژه به معلمان ،تصریح کرد :معلمان محور تعلیم و تربیت
دانش آموزان هســتند و معلمانی که در طرح کیفیت بخشی
موفق عمل کنند ،باید به خوبی مورد تشــویق قرار گیرند.
وی در ادامه ضمن بررســی فضاهای آموزشــی شــهرک
پیامبر اعظم (ص) بندرعبــاس بر ضرورت احداث مدارس
بسیار بیشتر باتوجه به جمعیت گسترده ساکن در این شهرک
تاکید کرد و گفت :احداث مدارس جدید در این شهرک توسط
اداره های کل نوسازی مدارس و راه وشهرسازی با همکاری
صنایع بزرگ استان و همچنین خیران پیگیری و تالش شود تا
مهرماه تعدادی از مدارس آماده بهرهبرداری شوند.به گزارش
ایسنا ؛ دوستی با بیان اینکه احداث هنرستا ن تخصصی نیز
در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس جانمایی و اجرایی
شود ،خاطرنشان کرد :همچنین گزارشی در مورد وضعیت کلی
زمین های واگذار شده جهت احداث مدارس غیرانتفاعی ارائه و
زمین هایی که معطل مانده اند ،تعیین تکلیف شوند.

کوروش صادقی افزود :اکنون مرغ گرم به وفور و کفایت از طریق
شبکه مرغداریها و کشتارگاهها به بازار مصرف به قیمت  ۳۱۰هزار
ریال در هرمزگان توزیع میشــود.وی ادامه داد :همین هم موجب
شده ضرورتی برای توزیع مرغ منجمد یا همان تنظیم بازاری وجود
نداشــته باشــد و این مرغ تنها از طریق شبکه یکی از فروشگاهها
توزیع میشود.در انتهای اســفند  ۱۴۰۰و ابتدای سال جاری بنابه
گفتههای مدیرعامل اتحادیه مرغداران هرمزگان ،تقاضا برای مرغ
گرم در این استان با توجه به ورود مسافران و گردشگران نوروزی ،به
شدت افزایش یافته و به بیش از میزان تولید رسیده بود.سید مرتضی
موسوی همچنین گفته بود نیاز هرمزگان در روزهای عادی  ۱۱۰تا
 ۱۲۰تن مرغ گرم بوده اما در یک روز در تعطیلیهای نوروز ،افزون
بر  ۱۸۰تن مرغ کشــتار و روانه بازار مصرف شد.به گزارش ایرنا ؛
وی ادامه داد :سعی شده باقی نیاز این استان به مرغ گرم با توزیع مرغ
منجمد جبران مدیریت شود که این کار باعث شد احساس کمبود در
بازار ایجاد نشود و مرغ گرم در بازار به قیمت  ۳۱۰هزار ریال و مرغ
منجمد با قیمت  ۲۰۰هزار ریال به فروش رسید .

موضوع مزايده  :فروش محصوالت میانی
مواد مورد مزایده به شرح جدول ذیل :

ردیف شماره مزایده
1

010601

شرح کاال
بریکت آهن اسفنجی

واحد
کیلوگرم

مقدار

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده (ريال)

40،000،000

31،500،000،000

نحوه شركت در مزايده  :کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی براي شركت در مزايده ميتوانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده مبلغ  500/000ريال
به حســاب  0111111100008بنام شركت فوالد هرمزگان جنوب  ،نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واريز نموده و با ارائه فيش واريزي و
درخواست كتبي در ساعت اداري ( بجز روزهای پنجشنبه و ايام تعطيل ) پس از هماهنگی به شركت فوالد هرمزگان مراجعه نمايند و یا با ارسال
فیش واریزی از طریق فکس به شماره  076-33530055و یا آدرس ایمیل  Nikhalat.m@hosco.irاسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند .
ارائه معرفينامه  ،داشتن مهر شركت ( اشخاص حقوقی ) و رسيد واريزي هزينه خريد اسناد جهت دريافت حضوری اسناد الزامي است .
محل دريافت اسناد :
بندرعباس ،كيلومتر  13جاده اسكله شهيد رجايي  ،شركت فوالد هرمزگان جنوب  ،واحد خريد مواد مصرفي و فروش کاالی مازاد .
جدول زماني انجام مزايده :

تاريخ شروع فروش اسناد
1401/01/27

5

گروه خبر //مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی هرمزگان
گفت :اکنون شــرایط توزیع مرغ در این استان عادی بوده و
ضرورت توزیع مرغ تنظیم بازاری (مرغ منجمد) از بین رفته
و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

آگهي مزايده عمومي شرکت فوالد هرمزگان

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

2

ضرورت توزیع مرغ تنظیم بازاری
در هرمزگان از بین رفته است

ضرورت احداث مدارس جدید
در شهرک پیامبر اعظم (ص)

شرکت فوالد هرمزگان جنوب  -شماره 141955

تغییر ساعت کاری
مراکز واکسیناسیون کرونا
کالهبردار  ۲۴میلیاردی خودرو
در هرمزگان دستگیر شد

2

تاريخ پایان فروش اسناد

آخرين مهلت ارائه پاكتهاي مزايده

1401/01/31

 1401/02/05تا ساعت 12:00

تاريخ گشايش پاكتها
1401/02/06

متقاضيان براي آگاهي بيشتر ميتوانند در ساعات اداري با شماره تلفن  076-44848813تماس حاصل فرمایند و یا به سایت فوالد هرمزگان به
آدرس  www.hosco.irمراجعه نمایند  .جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده  ،هماهنگی با شماره فوق (  48ساعت
قبل از حضور ) الزامیست  .هزینه درج آگهی با برنده مزایده میباشد .

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

خبری
نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد

شنبه  27فروردین 1401

بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و خیران در حوزه سالمت

 14رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3858
سرمقاله

بافت فرسوده و مسکن؛ دغدغه امام جمعه

زمانیکه می شنویم دو سوم شهر بندرعباس را بافت فرسوده و حاشیه ای
تشکیل داده است و از آن طرف کمبود و گرانی مسکن در استان باعث شده
است بسیاری از مردم از خانه دار شدن ناامید شوند؛ این موضوعات نشان
می دهد که بایستی تدبیری اساسی در این بخش صورت گیرد .متاسفانه علی
رغم گذشت 7ماه از آغاز ثبت نام متقاضیان مسکن در طرح جهش تولید
مسکن در کشور ،اما بندرعباسی ها همچنان در انتظار ثبت نام هستند و انتظار
می رود این موضوع و احداث مسکن را که نماینده ولی فقیه در استان نیز بر
آن تاکید داشتند ،سروسامان یابد تا مردم هم به خانه دارشدن امیدوار شوند.
موضوع احیای بافت فرسوده و صدور سند امالک در این مناطق و همچنین
بازگشایی معابر نیز همواره مورد بی توجهی قرار گرفته است و به همین دلیل
وضعیت کوچه های تنگ وتاریک محالت و خانه های قدیمی و فرسوده
باعث شــده است از یک طرف کوچه ها به پاتوق معتادان ،مواد ومشروب
فروشان ،اراذل و اوباش و سارقان تبدیل شود واز طرفی دیگر بیم آن می رود
که خانه های فرسوده بر سر ساکنان تخریب شود و فرسوده نشینان مدفون
شده که موضوع بافت فرسوده و تامین مسکن مناسب همواره دغدغه امام
جمعه محترم بندرعباس هم بوده است که بایستی مورد توجه متولیان مربوطه،
دولت و شــهرداری ها وشوراها قرار گیرد .نماینده ولی فقیه در هرمزگان با
اشاره به چالشهای بافت فرسوده،تاکید کرد :حل مسائل حقوقی ساماندهی
بافت فرسوده بندرعباس پیگیریشود.حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده
در دیدار با مدیرکل جدید راه و شهرســازی ،با اشــاره به وجود خط لوله
گاز در  150هکتار از اراضی شــهر بندرعباس ،اظهار کرد :باید مکاتبات
الزم با وزارت نفت و شرکت گاز استان هرمزگان برای جابجایی این خط
انتقال انجام شــود.وی چالشهای بین دستگاهی را یکی از دلنگرانیهای
خود دانست و عنوان کرد :گاهی اوقات عدم هماهنگی بین دستگاهی باعث
میشود که انجام امور مردم با چالش روبرو شود که امیدوارم برای همافزایی
ظرفیتهای دستگاهی برنامهریزی الزم انجام شود .عبادیزاده با اشاره به
لزوم تلفیق مدرنیته و سنت در حوزه ساختمان ،خاطرنشان کرد :با این عمل
میتوان ،هم فرهنگهای سنتی را به نسلهای آینده انتقال داد و هم از مدرنیته
برای ایجاد ساختمان استفاده کرد که باید در دستور کار سازمان نظام مهندسی
باشد .یعنی طراحی و احداث ساختمانها باید دارای پیوست فرهنگی باشند.
وی بخش مسکن را پیشران و مادر دانست و بیان کرد :توسعه بخش مسکن،
دیگر بخشهای زیرساختی و اقتصادی را برای تحقق توسعه پایدار سوق
خواهد داد که نباید از آن غافل شــد.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان،
حوزههای راه و ســدهای آبخیزداری را  2موضوع بسیار مهم در بشاگرد
دانست و تشریح کرد :بشاگرد شهری پرباران اما تشنه است؛ چراکه آبهای
باران به دریا میریزد که میتوان با احداث ســدهای آبخیزداری بخشی از
اقتصــاد مردم محلی را متحول کرد .عبــادیزاده ،با بیان این نکته که برای
محرومیت زدایی در بشاگرد ،نباید به توزیع بستههای معیشتی اکتفا کرد ،اظهار
داشــت :اگر بن بست بشاگرد در حوزه راه رفع شود و به استانهای کرمان،
سیستان و دریا ارتباط داشته باشد ،بشاگرد میتواند از فقر و محرومیت رهایی
پیداکند .وی بافتهای فرســوده را یکی از چالشهای اصلی بندرعباس
دانست و عنوان کرد :اقدامات الزم برای حل مسائل و مشکالت حقوقی برای
ســاماندهی بافتهای فرسوده انجام شود و در این راه میتوان از الگوهای
موفق سایر شهرها مانند مشهد بهرهبرداری کرد.
علی زارعی

خبر

گروه خبــر  //نماینده ولــی فقیه در
هرمزگان با اشــاره به لزوم گستره دایره
علم در سطح اســتان گفت :گسترش
دانشگاههای علوم پزشــکی در قالب
پردیسهای مختلف در شهرســتانها
اتفاق های خوبی را در حوزه ارتقاء سالمت
و بهداشت استان رقم خواهد زد.

حجتاالسالم والمسلمین محمد عبادیزاده
در دیدار رییس دانشــگاه علوم پزشــکی
هرمزگان ،با تاکید بر افزایش گســتره نظام
آموزشی در استان ،تشریح کرد :آموزش عالی
باید بتواند به صورت متوازن از نظر جغرافیایی
و نیروی انســانی در سراسر استان هرمزگان
فعالیت کند.وی افزود :امروز آرامش حاکم بر
کشور که پس از شیوع کرونا ایجاد شد ،ناشی
از فعالیتهــا و تالشهای مجموعه وزارت
بهداشت و دانشــگاههای علوم پزشکی در
استانها است.نماینده ولی فقیه در هرمزگان،

با ذکر این نکته که چشــم انداز آینده استان
در حوزه سالمت نباید با اتکا به منابع دولتی
تدوین شــود ،بیان کرد :چالشها و خالهای
حوزه ســامت در استان بســیار زیاد است
که به دلیل محــدود بودن منابع دولتی امکان
پاسخگویی به تمام نیازها و کمبودها وجود
نــدارد؛ به همین جهت ،بهرهگیری از ظرفیت
بخش خصوصی و خیــران باید به صورت
جدی در دستور کار قرار گیرد.حجتاالسالم
والمســلمین عبــادیزاده حمایت از بخش
خصوصی را موجب پر شدن خالءهای حوزه

سالمت اســتان دانست و ابراز داشت :بخش
خصوصی گاهی اوقات برای سرمایهگذاری
و اجرای برنامهها با چالش روبرو اســت که
نیازمند همکاری و تعامل بین دستگاهی برای
کاهش این چالشها هســتیم.وی با اشاره به
متناسب نبودن رشتههای صنعتی موجود در
دانشــگاههای هرمزگان با نیازهای صنایع،
خاطرنشان کرد :با گذشت سالهای متوالی
و تغییر جهتگیری توســع ه استان ،نیازمند
شکلگیری و تغییر رشــتههای دانشگاهی
هســتیم؛ به همین جهت رشتههای دانشگاه

با محوریت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ؛

وزارت بهداشت مبارزه جدی با پشه آئدس راآغاز کرد

گروه خبر  //رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
گفت :با توجه به احتمال ایجاد یک اپیدمی از گزش
پشــه های ناقل بیماری در کشور ،وزارت بهداشت
با اختصاص  ۲۰۰میلیــارد ریال اعتبار و تدوین یک
برنامه عملیاتی مبارزه جدی با پشه مهاجم آئدس را
با محوریت دانشــگاه علوم پزشکی این استان آغاز
کرده است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر حسین فرشیدی در
این خصوص اظهار داشت :پس از مشاهده این پشه در
شهرستانهای بندرلنگه ،بندرعباس و سیریک اقدامات
بسیار خوبی در راســتای مبارزه با آن در هرمزگان
انجام شده و در دست اقدام اســت.وی ادامه داد :در
بحث مبارزه با پشه آئدس  ۳محور آموزش ،بهسازی
محیط و شناسایی بیماران در نظام مراقبت سندرومیک

با مراجعه خانه به خانــه پیگیری و مورد توجه قرار
گرفته است.دکتر فرشیدی با تاکید بر همکاری مردم
در جهت مقابله با این پشه مهاجم ،گفت :پشه آئدس
ظاهر خاصی داشته و با توجه به پاهای راه راه سفیدش
به عنوان پشه ببری نیز شناخته می شود و شهروندان
در صورتــی که در محل زندگی یا کار خود با پشــه
مشکوکی مواجه شدند پس از کشتن آن با استفاده از

مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان :

88درصد ظرفیت سدهای هرمزگان پر است
گروه خبر  //مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان گفت 88:درصد
ظرفیت  4سد شمیل و نیان ،استقالل ،جگین و سرنی در هرمزگان در
بارندگیهای امسال پر شده است.

جمشــید عیدانی مدیرعامل آب منطقهای هرمزگان اظهار کرد :چهار سد
شمیل و نیان ،استقالل و جگین و سرنی در مجموع  610میلیون متر مکعب

ظرفیت دارند که در بارندگیهای سال اخیر حدود  88درصد از ظرفیت این
سدها پر شد .سد درکاه بشاگرد تا پایان تابستان افتتاح میشود  .وی در ادامه
این جلسه با اشــاره به لزوم احداث سدهای بزرگ و کوچک در شهرستان
بشــاگرد عنوان کرد :سد درکاه بشاگرد با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال
ساخت اســت و تا اواخر تابستان کار این سد به پایان میرسد .مدیرعامل

بازنگری نوع قرارداد دستگاه های اجرایی و شهرداری ها با پیمانکاران

گروه خبر  //سرپرســت معاونت سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی اســتانداری هرمزگان با تاکید بر تالش
همه جانبه در جهت رفع مشــکالت کارگران ،گفت:
نوع قرارداد دســتگاه های اجرایی و شهرداری ها با
پیمانکاران نیازمند بازنگری است تا مشکالت کارگری
به حداقل برسد.

حشــره کش ،در قوطی کبریت قرار داده و به واحد
حشره شناسی مرکز بهداشت محل زندگی خود تحویل
نمایند.به گفته این مقام مسوول تاکنون بیمار ناشی از
گزش پشه آئدس در استان هرمزگان شناسایی نشده،
اما احتمال خطر با توجه به مشاهده این پشه در برخی
از مناطق استان  ،بسیار باال است و همواره پیشگیری
بهتر از درمان می باشــد.دکتر فرشیدی تاکید کرد :هر
اقدامی که برای مقابله با این پشــه میتوان انجام داد
باید صورت گیرد  ،زیرا اگر زمان را از دســت بدهیم
مشکالت زیادی برای استان هرمزگان و کل کشور به
وجود خواهد آمد و این نیازمند آگاهی بخش عمومی
و عزم ملی است.

شرکت آب منطقهای هرمزگان تصریح کرد :سد گابریک در شرق جاسک در
حال ساخت است که با چالشهای اجتماعی و مالی روبرو بود اما با تدبیر
وزیر نیرو و مسئوالن ارشد استانی ،مسائل در حال حل شدن است وبه این
ترتیب  270میلیون متر مکعب به ظرفیت مخازن استان افزوده خواهد شد.
عیدانی با اشاره به لزوم مهار روان آبها ،گفت :احداث سد بر رودخانههای
شیرینی که به دریا میریزند در حال مطالعه است تا بتوانیم از این طریق از هدر
ی شیرین جلوگیری کنیم .به گزارش فارس ،سدهای هرمزگان در
رفت آب ها 
شرایطی لبریز از آب است اما بسیاری از مناطق هرمزگان از جمله روستاهای
بســیاری در قشم و سندرک گرفتار کم آبی شدید هستند و از سندرک خبر
میرسد که هر  48ساعت فقط برای ساعاتی آب برای مردم وصل میشود.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری هرمزگان تاکید کرد
احســان کامرانــی در نشســت کمیســیون کارگری
هرمزگان با اشــاره به اهمیت نقش کارگران در تولید و با
تاکید بــر انتخاب پیمانکاران صاحــب صالحیت ،اظهار
داشــت :انتخاب پیمانکاران توانمند و صاحب صالحیت
می تواند نقش بســزایی در کاهش مشــکالت کارگری
داشته باشــد .وی افزود :کارگران یکی از ارکان مهم تولید

علوم پزشــکی هم باید متناسب با نیازها و
خالءهای اســتان به مرور زمان تغییر کند.
امام جمعه بندرعبــاس در بخش دیگری از
سخنان خود ،با اشــاره به اهمیت تقویت و
توسعه مشاغل خانگی ،اظهارداشت :صنایع
خانگی استان هرمزگان در گذشته بخشی از
نیاز کشورهای همسایه تامین میکرد اما در
حال حاضر با برخــی ،چالشهای حقوقی
روبرو میشوند که باید پیگیریهای الزم از
طریق وزارتخانهها و نمایندههای مجلس
برای اصالح مقررات انجام شود.

در بخش های مختلف کشــور هستند و رسیدگی به موقع
به مســائل و مشــکالت کارگران رســالت همه مدیران
دســتگاه های اجرایی اســت و به عنوان یــک اولویت
ضروری باید دنبال شود.کامرانی با تاکید بر حضور مدیران
در جلســات کمیسیون کارگری ،افزود :با توجه به اهمیت
تصمیماتی که در کمیســیون کارگری برای رفع مشکالت

کارگران اتخاذ می شــود ضروری است مدیران شخصا در
جلسات کمیسیون مذکور حضور یابند.سرپرست معاونت
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد:
دستگاه های اجرایی و شهرداری ها به گونه ای برنامه ریزی
کنند که حقوق و مزایای کارگــران به موقع پرداخت و از
ایجاد تاخیر در پرداخت جلوگیری کنند.به گزارش ایرنا ؛
کامرانی بیان داشت :حل مشکالت حقوقی و رفاهی کارگران
جزء مهمترین اولویت های استانداری هرمزگان و مسئوالن
مربوطه استان است و مدیران شرکتهای دولتی و خصوصی
نیز باید تمام تالش خود را برای این امر مهم بکار گیرند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش :

همه معلمان مشمول رتبهبندی میشوند

گروه خبر  //سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از ارائه الیحه رتبهبندی
معلمان به دولت خبر داد و گفت :همه معلمان مشــمول رتبهبندی میشوند.
صادق ســتاریفرد ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش ،از ارائه الیحه
رتبهبندی معلمان به دولت خبر داد و اظهار کرد :متن آییننامه قانون رتبهبندی
معلمان بعد از یک ماه بررسی کارشناسی ،از طرف وزارت آموزش و پرورش
به هیأت دولت ارائه شد .وی گفت :تدوین آییننامه رتبهبندی معلمان توسط
وزارت آموزش و پرورش با همکاری ســازمان اداری استخدامی و سازمان
برنامه بودجه و با نظارت دو نماینده مجلس انجام شد که کارشناسان در سه
شیفت کاری با حضور وزیر آموزش و پرورش ،آن را آماده کردند.ستاریفرد
با اشاره به اینکه ظرف سه ماه از تصویب قانون رتبهبندی معلمان باید اجرایی
شود ،ادامه داد :انشاءاهلل رتبهبندی معلمان تا پایان خرداد اجرایی میشود و
وزارت آموزش و پرورش به محض تصویب دولت ،به مرحله اجرایی میبرد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره جزئیات این آییننامه بیان کرد:
بعد از تصویب هیأت دولت میتوانیم درباره مفاد آن صحبت کنیم چون ممکن
است در دولت با تغییراتی مواجه شود .به گزارش فارس ؛ وی با بیان اینکه
همه معلمان مشمول رتبهبندی میشوند ،افزود :رویکرد آموزش و پرورش در
این آییننامه شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،رضایتمندی شغلی
معلمان و افزایش کیفیت آموزشی و بسط عدالت تربیتی است.

معدوم سازی  ۲۷۵تن
انواع کاالهای غیر قابل مصرف متروکه در بندرعباس

گروه خبر  //رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از معدوم سازی و امحای
بیش از  ۲۷۵تن انواع کاالهای غیر قابل مصرف و متروکه موجود در انبارهای
اموال تملیکی بندرعباس خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان از معدوم سازی و امحای بیش از  ۲۷۵تن انواع کاالهای غیر
قابل مصرف و متروکه موجود در انبارهای اموال تملیکی بندرعباس خبر داد.
مجتبی قهرمانی در تشــریح جزئیات این خبر اظهارداشت :در راستای اجرای
دستورات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم سامانده ی به وضعیت انبارهای
اموال تملیکی ،پس از بررسی های کارشناسی و تفکیک کاالهای تاریخ مصرف
گذشته ،تقلبی ،فاسد شده و غیر بهداشتی از سایر اقالم موجود در انبارهای اموال
تملیکی بندرعباس ،بیش از  ۲۷۵تن کاالی غیرقابل مصرف متروکه شامل ۱۱
کانتینر انواع نوشــابه انرژی زا به همراه یک کانتینر آناناس و یک کانتینر پیاز
آلوده به ارزش  ۱۰۹میلیارد ریال معدوم شد.وی در ادامه افزود :این اقالم تاریخ
مصرف گذشته پس از بررسی های دقیق و انجام آزمایش های مختلف ،جهت
امحاء در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت که سازمان مذکور نیز ضمن
وصول دســتورات و آراء مراجع قضایی مبنی بر معدوم سازی و همچنین اخذ
تأییدیه از وزارت بهداشت ،سازمان استاندارد و سایر دستگاه های ذیربط مبنی بر
عدم قابلیت مصرف این قبیل کاالها که برای سالمت جامعه مضر است ،آنها را در
فرآیند امحاء قرار داد و از چرخه مصرف خارج کرد.

تغییر ساعت کاری مراکز واکسیناسیون کرونا

گروه خبر  //ساعت های کاری مراکز واکسیناسیون کرونا تا پایان
ماه رمضان تغییر کرد .به گزارش خبرنگار دریا ؛ سخنگوی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان گفت:فعالیت این مراکز صبح ها از ساعت  10تا  15و
روز های تعطیل نیز 9تا  14است.نوروزیان گفت:اکنون عالوه بر مراکز ی
در شیفت صبح از ساعت  8:00تا  13:00انجام می شود .او گفت:واکسن
رازی کووپارس هم به ســبد واکسیناسیون استان اضافه شد که شبیه
مکانیســم تولید مثل پاستوکوک پالس و اسپایکوژن هست و به عنوان
ُدز سوم همه واکسنها استفاده می شود و همچنین واکسن سینوفارم اکنون
برای ُدز اول دیگر تزریق نمی شود.ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان گفت :تزریق واکسن ُدز چهارم هم تنها چهار ماه پس از تزریق
ُدز سوم برای افراد با بیماری زمینه ای و نقص ایمنی تزریق می شود.

پشت پرده سیاست
نتایج نظرسنجی ایسپا درباره جنگ اوکراین

 53.2درصد معتقدند که غربی ها به خاطر منافع خودشان از اوکراین حمایت
می کنند مرکز افکار ســنجی دانشجویان ایران ( ایسپا ) در تازه ترین پیمایش
خود به سراغ جنگ روسیه و اوکراین رفته و این رویداد را از زاویه دید مردم
کشــورمان مورد ارزیابی قرار داده است .در این نظر سنجی سواالت مختلفی
از شــهروندان ایرانی پرسیده شده اســت ،از جمله این که پرسیده شد «شما
چقدر اخبار جنگ روســیه و اوکراین را پیگیری کردهاید؟» که براساس نتایج
بهدســتآمده 37.9 ،درصد از پاسخگویان اصال اخبار مربوط به جنگ روسیه
و اوکرایــن را پیگیری نکردهاند 27.6 .درصــد به میزان کم و  20.3درصد به
میزان زیاد یا خیلی زیاد اخبار مربوط به جنگ روســیه و اوکراین را پیگیری
کردهاند 14.1 .درصد از پاسخگویان تا حدودی اخبار مربوط به این جنگ را
پیگیری کردهاند .موضوعی که نشــان می دهــد از هر  ۱۰نفر افراد باالی ۱۸
ســال ۴ ،نفر اصال اخبار مربوط به جنگ روسیه و اوکراین را پیگیری نکرده
و بــه عبارتی دیگر ایــن جنگ برای نیمی از ایرانیان اهمیتــی ندارد .در این
پیمایش سوال دیگری هم از مخاطبان این نظرسنجی پرسیده شده بود که پاسخ
آن ها به این سوال در نوع خود قابل توجه بود .به گزارش مرکز افکار سنجی
دانشــجویان ایران از پاسخگویان مطلع از جنگ پرسیده شد «برخی میگویند
غربیها به خاطر منافع خودشان است که از اوکراین حمایت میکنند ،برخی هم
معتقدند حمایت آن ها به خاطر دفاع از حقوق بشــر است .شما با کدام یک از
گزینههای زیر موافق هستید؟» که براساس یافتههای بهدستآمده 53.2 ،درصد
از پاسخگویان مطلع از وقوع جنگ معتقدند که غربیها به خاطر منافع خودشان
از اوکرایــن حمایت میکنند 20.6 ،درصد بر این باورند که حمایت غربیها از
اوکراین برای دفاع از حقوق بشــر بوده اســت 23.5 ،درصد نیز نسبت به این
سوال اظهار بیاطالعی کردند 2.8 .درصد از پاسخگویان به این سوال پاسخی
ندادند.جالب تر آن که طبق این پیمایش  23.2درصد کســانی که به نحوی از
اخبار جنگ روســیه و اوکراین مطلع بودهاند ،اصــ ً
ا از پیامدهای این جنگ
برای ایران احساس نگرانی نمیکنند و در پاسخ به این سوال که شما چقدر از
پیامدهایی که ممکن اســت این جنگ برای ایران داشته باشد احساس نگرانی
میکنید؟» در مجموع  47.9درصد کسانی که به نحوی از اخبار جنگ روسیه
و اوکرایــن مطلع بودهاند ،اص ً
ال از پیامدهای این جنگ برای ایران احســاس
نگرانی نمیکنند یا کمی در این زمینه نگراناند 8.3 ،درصد گفتهاند تاحدودی
احساس نگرانی میکنند و  39.7درصد در حد زیاد یا کام ً
ال نگراناندکه جنگ
روسیه و اوکراین پیامدهای بدی برای ایران داشته باشد .از دیگر سواالتی که
شهروندان به آن پاسخ دادند این بود که به نظر شما بهتر است ایران چه واکنشی
در برابر جنگ روســیه و اوکراین نشان دهد؟» که در جواب و براساس نتایج
به دســت آمده ،اکثریت پاســخگویان یعنی  64.5درصد معتقد بودند که ایران
باید در برابر جنگ روســیه و اوکراین بیطرف بماند ۱۴ .درصد بیان کرده اند
ایران باید از اوکراین طرفداری کند .در مقابل  6.6درصد گفتهاند ایران باید از
روســیه طرفداری کند ۱۵ .درصد از پاسخگویان به این سوال پاسخ ندادهاند و
نظر خاصی نداشتهاند.

گلباران سفارت ایران در کابل

تجمع مردمی با محکومیت حمله به اماکن دیپلماتیک ایران و همچنین قرائت بیانیه و اهدای
گل به سفارت کشورمان در کابل برگزار شد.شماری از شهروندان افغان با برگزاری تجمعی
در مقابل ســفارت ایران در کابل و گلباران آن از دو ملت ایران و افغانســتان خواستند تا
در مقابل نفاق دشمنان هوشیار باشند.به گزارش روزنامه « ۸صبح» افغانستان ،گروهی از
شهروندان افغان با تجمع در برابر سفارت ایران در کابل ،حمله فتنه گران به اماکن دیپلماتیک
ایران در کشورشان را محکوم کردند و بعد از اهدای گل به کارکنان سفارت با قرائت قطعنامه
ای از دو ملت افغانســتان و ایران خواستند که در «مقابل نفاق دشمنان دو ملت هوشیار
باشند» .در این قطعنامه آمده است« :اگر شماری از افراد مغرض دیروز در کنسولگری ایران
را در هرات ســنگباران کردند ،ما امروز به نمایندگی از مردم افغانستان در سفارت ایران
را در کابل به نشــانه برادری و دوستی گلباران می کنیم ».همچنین جمعی از مردم هرات
اعم از تجار و افراد سرشناس ،با حضور در کنسولگری ایران در این والیت حمله به این
نمایندگی دیپلماتیک را محکوم و از خدمات ایران به افغانستان قدردانی کردند! این اقدام
شهروندان افغان دو روز بعد از وقوع حادثه روز دوشنبه در مقابل سفارت ایران در کابل و
کنســولگری ایران در هرات انجام می شود .اتفاقی که در آن تعدادی از افغان ها در مقابل
ســفارت ایران در کابل و کنسولگری آ ن در هرات ،دست به اعتراض زده و بعد از حمله
به ساختمان کنسولگری ایران در هرات ،عالوه بر آتش زدن الستیک در مقابل ساختمان
کنســولگری ،دوربین های امنیتی آن را نیز شکستند .گزارش ها حاکی است مهاجمان با
تیراندازی هوایی نیروهای طالبان و ماموران امنیت کنسولگری موفق به ورود به کنسولگری
نشدند و با ورود مولوی «اسالم جار» والی هرات به محل حادثه ،غائله ختم شد .پس از
این اتفاق مقامات ایران آن را توطئه خواندند و «نعیم الحق حقانی» رئیس اداره اطالعات و
فرهنگ دولت طالبان نیز تجمع گروهی ناشناس مقابل کنسولگری ایران در هرات و تعرض
به آن را اقدامی خودســرانه خواند .به گزارش ایرنا ،نعیم الحق حقانی در حساب توئیتری
خود نوشت :در برابر کنسولگری ایران تعدادی به طور خودسرانه تظاهرات کرده بودند که
تظاهرکنندگان با دخالت نیروهای امنیتی امارت اسالمی افغانستان (طالبان) فوری پراکنده
شدند .پس از اقدام طالبان ،وضعیت به طور کامل در کنترل قرار گرفت و از آن جا که خیلی
سریع این حرکت کنترل شد ،اتفاق خاصی روی نداد .در پی آن حادثه ،علی بهادری جهرمی،
سخنگوی دولت نیز در توییتی نوشت« :سابقه تمدنی مشترک ایران و افغانستان سد محکمی
در برابر توطئههای تفرقهآمیز علیه دو ملت است ».گفتنی است که پس از اعتراض شهروندان
افغانستان ،وزارت خارجه ایران اعالم کرد که نمایندگیهای دیپلماتیک خود را تا اطالع
بعدی در افغانستان تعطیل کرده است.
تازه های مطبوعات

رســالت  -این روزنامه در یادداشــتی با اشــاره به عملکرد دولت نوشت :درباره
مسائل کالن ،الحق و االنصاف در همین مدت که حدود یک ششم از دوره ریاست
جمهوری ،گذشته است ،کارهای ارزشمندی صورت گرفته که جای تقدیر و تشکر
دارد اما باید دانست که این امور ،محسوس و ملموس برای مردم نیستند ،اما درباره
مســائل ُخرد و روزمره ،بهرغم تالشهای فــراوان و البته تحقق برخی تفاوتها
بهنسبت دولت قبل ،اما برایند توفیق در این قسمت ،نامطلوب و ضعیف است .مردم
بیش از رشد فروش نفت ،رشد قیمتها را لمس کردهاند و بیش از افزایش حقوقها،
افزایش نرخ خدمات را تجربه کردهاند.

اعتماد  -عباس عبدی در یادداشتی نوشت  :پس از انتخابات خرداد  ۱۴۰۰و با
یکدست شدن کامل قوا یکی از مهمترین موانع برای اتخاذ سیاستهای خارجی
و داخلی ،فراتر از اختالفات جناحی برداشــته شد ،با این حال به نظر میرسد که
این همسویی کامل قوا هنوز نتوانسته است به مراحل ثمربخش برسد و نمونهاش
برجام و اوضاع منطقه است .در سیاستهای اقتصادی احتمال کمی وجود دارد که
در کوتاهمدت چنین رویکرد هماهنگی را اتخاذ کنند .برای این که اصوال رسیدن به
درک روشــنی از برنامه اقتصادی زمان بر است و نیازمند مقدماتی است که ظاهرا
وجود ندارد.
کیهان  -این روزنامه نوشت  :حامیان دولت سابق و بانیان برجام بهتر از هر کسی
میدانند که چه بالیی به ســر زیرساختهای اقتصاد کشور آوردهاند و آباد کردن
آن خرابیها چقدر زحمت میبرد و زمان الزم دارد.بنابراین تعمدا شانتاژ میکنند
که اوال سوءمدیریت خود را بپوشانند ،ثانیا موفقیتهای هشت ماه دولت جدید را
وارونه نشان دهند و ثالثا گویا برخی از آن ها ،ماموریت هم دارند که عصا زیر بغل
آمریکای محکوم در مذاکرات بگذارند.
فرهیختگان  -این روزنامه نوشت  :طرح صیانت که تاکنون در کمیسیون مشترک
ذیل اصل  85بررسی میشد ،روند شفافی از موارد مورد بحث یا در دست تصویب
در کمیسیون نداشت .یک روز شــنیده میشد که پهنای باند اینترنت کاهش پیدا
میکند و روز دیگر شاید همان شنیده قبلی تکذیب یا موارد دیگری به آن اضافه
میشود .همین مسئله تا حد بسیار زیادی ،موجب ضربه به سرمایه اجتماعی شده،
تا جاییکه بسیاری از نمایندگان مجلس ،با ریزش پایگاه اجتماعی مواجه شدند...
اگر بخواهیم چالشــیترین پرونده یک دهه اخیر مجلس را بررسی کنیم گزینهای
شایستهتر از طرح صیانت برای این عنوان نمییابیم .پروندهای که تصویب شدن یا
نشدن آن هر نوع چالشی را در مجلس تجربه کرد.
انعکاس

شفقنا خبر داد :فرزند استاد ســید عبدا ...فاطمینیا گفت :حال استاد فاطمی نیا
مساعد نیست.ایشان به دلیل تشدید بیماری که داشتند ،از روز گذشته به بیمارستان
منتقل شدند و طبق نظر پزشکان در بیمارستان بستری خواهند بود تا به وضعیت
پایدار برسند.اکنون هوشیاری ایشــان بسیار کم است و در بخش  ICUبستری
هستند.
فردانیوز خبر داد :سفارت ایران در لندن ،گزارش روزنامه گاردین درباره استفاده
روسیه از تسلیحاتی را که مدعی شده بود توسط ایران از عراق قاچاق شده است
تکذیب کرد و آن گزارش را غیرحرفهای و بی اساس دانست.
دیده بان ایران نوشت :سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این که معرفی
بدهکاران بانکی به مردم در گام نخســت کار خوبی است ،اظهار کرد :مرحله بعد
باید مشخص شود این ها با چه وثیقه و واسطه چه کسانی توانستهاند وامهای کالن
دریافت کنند.وی افزود :باید ارتباطات این بدهکاران بانکی با گروههای سیاســی
ت حامی مالی افراد بودند و برای فالن
مشــخص شود .برخی از این ها در انتخابا 
گــروه کار کردند یا رئیس دفتر فالن مقام مســئول توصیه آن ها را کرده بنابراین
مشخص شدن این ها مهم است.

خبر آنالین نوشــت :سمیعی ،رئیس اسبق کانون صرافان گفت :آزاد شدن
مقداری از پولهای بلوکه شــده و حتی آزاد شــدن همــه آن ها به خودی
خود باعث تقویت ارزش پول ملی ما نمیشود .فقط اگر مسئوالن اقتصادی
بخواهند عوامفریبانه ،یا عوامانه و با تزریق بیش از تقاضا بازار را تحتتاثیر
قــرار دهند ،برای مدت کوتاهی میتوانند بــه صورت مصنوعی قیمتها را
پایینتر از قیمت واقعی بیاورند.
اعتمــاد آنالین نوشــت :فرمانده مرزبانی انتظامی ایــران گفت:در اجرای
طرح انســداد مرز و جلوگیری از قاچاق در نوار مرزی ،مرزبانان استانهای
آذربایجان غربــی و ایالم با اقدامات کنترلی و مؤثــر اطالعاتی ،طی چند
عملیات جداگانه موفق به شناسایی و انهدام سه باند قاچاق سالح و مهمات
در مرزهای کشور شدند.
آرمیتا این جا بزرگ شده!

دیدار کارگزاران و مســئوالن نظام با رهبر انقالب عصر روز ســه شــنبه
در حســینیه امام خمینی (ره ) برگزار شــد .در این بیــن حضور خانواده
شهدای هســته ای به ویژه آرمیتا دختر شهید رضایی نژاد نیز در نوع خود
جالب توجه بود .در همین زمینه شــهره پیرانی همســر شهید رضایی نژاد
در یادداشتی به حاشــیه نگاری از این جلسه و توصیف از نخستین دیدار
بــا رهبرانقالب پس از کرونا پرداخت و در این باره نوشــت « :از در که
خواســتیم خارج شویم( ،بعد از پایان مراسم) به خانم دکتر شهریاری گفتم
کارت تحویل وسایل را بدهید آرمیتا وسایل شما را هم تحویل بگیرد .گفتم
نگران نباشــید آرمیتا این جا را بلد اســت .خندیدند و گفتند« :آرمیتا این
جا بزرگ شــده چی میگی بلده ،معلومه بلده ،بهتر از من و تو  »...راست
میگفتند .بعد از نزدیک به دو ســال و نیم فراق ،دیدار حاصل شــد .ولی
برخی چیزها تغییر کرده بود هرچند خیلی چیزها ســرجای خودش بود.
برای اولین بار دو خانواده شــهید جدید به جمع ثابت پیش از کرونای ما
اضافه شده بود ،حتما میدانید خانواده چه شهدایی را میگویم ».در بخش
دیگری از این حاشیه نگاری آمده است  «:زیلوهای یزدی دوستداشتنی
حسینیه در قســمت ورودی جمع شده بود و من چقدر دلتنگ این زیلوها
بــودم ،چقدر نمادینند برای من این زیلوها .گفتنــد دارد دوباره به تدریج
پهن میشــود .مثل ما که داریم به زندگی برمیگردیم  .برای اولین بار من
دختر امام را ندیدم در مراسم افطار بیت .همیشه می آمدند و همیشه اصرار
داشتند موقع سخنرانی و موقع افطار جایی بنشینند که آقا را بتوانند ببینند.
برای اولین بار افطار را آن جا نخوردیم و نماز جماعت برگزار نشد مراسم
یک ســاعت پیش از افطار تمام شــد البته پک افطار به مهمانان داده شد.
آرمیتا اما با دقت به صحبتهای آقا گوش داد و البته برای اولینبار کامنت
های سواالت و جمالت قصارش را گذاشت در مسیر برگشت از من پرسید
و به من گفت! راست می گوید خانم دکتر شهریاری ،آرمیتا این جا بزرگ
شد .گفتم با شما در میان بگذارم شاید دلتان بخواهد از دریچه دیگری هم
به دیدارها نگاه کنید .خدا قسمتتان کند».

تحولی عظیم و اساســی در این زمینه
صورت گیرد.

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
بوشهر گفت :این اســتان با وجود تاریخ
پرشــکوه در عرصه هنر اما در مدیریت
این عرصه مشکالتی دیرینه دارد که باید

به گزارش خبرنگار دریا  ،آیت اهلل غالمعلی
صفایی بوشهری در دیدار با هنرمندان بوشهری
به مناســبت هفته هنر انقالب اظهار کرد :در
تئاتر ،فیلمهای کوتاه و بلند ،تعزیه ،نقاشــی
و خطاطی و هر بخشــی از حوزه هنر استان
بوشهر نه تنها درخشیده بلکه ارائه سبک نیز
داشته اســت .وی بیان کرد :با این حال این
استان در این عرصه فراز و فرودهای زیادی
نیز داشــته که نقش مســئوالن در این راستا
بخوبی مشخص است.امام جمعه بوشهر با بیان
اینکه هر جــا حوزه هنر مورد توجه نبوده و
پایگاهی نداشته باشد آنجا دچار افت تمدنی

جنوب کشور

امام جمعه بوشهر :

بوشهر به تحول اساسی در مدیریت هنری نیاز دارد

خواهد شــد .ادامه داد :در این زمینه باید در
استان بوشــهر به تدوین اسناد باال دستی ۵۰
سال آینده توجه شود و تکریم و تعظیم هنرمند
بــه صورت دقیق اولویت قرار گیرد .صفایی
بوشــهری بیان کرد :در استان بوشهر اکنون با
حضور شایسته حوزه هنری ،بسیج هنرمندان،
بسیج رسانه و صدا وسیما باید بتوان توانمندی
هنر را به عنوان گنج کشف و توسعه داد .وی
گفت :ســطح هنر در استان بوشهر فوق العاده

چشمههای آهکی تورانپشت یزد در خطر نابودی
علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها  //مدیرکل
حفاظت محیط زیست اســتان یزد با ابراز نگرانی از
نابودی کامل چشمههای آهکی توران پشت از سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان ،پیگیری در خصوص
تمدید نکردن مجوز معادن سنگ مجاور این چشمهها
را خواستار شد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ "نیره پورمالئی" در این باره
افزود :چشمههای آهکی توران پشت خارج از مناطق تحت
مدیریت محیط زیســت قرار دارد لیکن پیگیری موضوع
جلوگیــری از فعالیتهای معدنی در این منطقه و ضرورت
حفظ ارزش های اکولوژیک گنبدهای آهکی توران پشت
از مدتها قبل مورد توجه محیط زیست ،میراث فرهنگی و
دوســتداران و فعالین این حوزه بوده و بارها در جلسات و
مکاتبات با مراجع ذیربط عنوان شده که با روند روزافزون
تخریب های معدنی بیم آن میرود که این پتانســیل های
طبیعی به کلی نابود شــود.محدوده چشــمههای جوشان
آهکی توران پشت در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت
رسیده اســت از این رو فعالیتهایی که منجر به تخریب و
تغییر در اصالت اثر ملی طبیعی چشمههای جوشان توران

پشت شود ،دارای منع قانونی است لذا ضرورت دارد تمدید
نشــدن مجوزهای صادره مورد پیگیری و اقدام ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان قرار گیرد.توران پشــت
روستایی متعلق به عصر ساسانی است که نه تنها قدمت آن
بلکه تاریخ و طبیعت و فرهنگ کمتر دیده شده این روستا
آنچنان زیباســت که محال است با معرفی بیشتر آن ،مورد
اقبال قرار نگیرد.روســتای توران پشت روستایی از توابع
شهرســتان تفت و با فاصله نسبت ًا دوری از مرکز شهرستان
است که توراندخت ساســانی دختر یزدگرد سوم بر فراز
تپهای با عنوان «توران گرد» آن را بنا نهاد؛ روســتایی که
امروزه یکی از مهمترین و زیباترین روستاهای تاریخی یزد
محسوب میشود".توران پشت" که در تلفظ عامیانه «تورون
پشــت» خوانده میشود ،یکی از آبادیهای معتبر و بسیار
کهن یزد و از توابع شهرستان تفت است که قدمت آن به پیش
از اسالم و دوران ساسانی بازمیگردد و در متون تاریخی یزد
و بــه نقل از جامع مفیدی یکی از مورخان بزرگ تاریخ به
«توران دخت ساسانی» دختر یزدگرد نسبت داده شده و نقل
میشــود که این بانوی پارسی ،روستا را در منطقهای به نام
«قناتستان» ایجاد کرده است.

اختصاص  12میلیارد اعتبار پارس جنوبی
به خرید محصوالت دانش بنیان

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها  //مشاور استاندار در امور فناوری و شرکت های دانش بنیان و مدیر راهبری
استقرار منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس گفت :برای نخستین بار  ۱۲میلیارد ریال از اعتبارات شرکت مجتمع
گاز پارس جنوبی به خرید محصوالت شرکت های دانش بنیان این استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار دریا ؛عبدالحســن بهرامی اعالم کرد :پیرو نشســتی که اواخر سال گذشته با حضور استاندار بوشهر
با مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در خصوص نقش آفرینی شــرکت ملی گاز در توســعه زیست بوم نوآوری در منطقه
پارس جنوبی داشتیم بحمدهلل نتایج موثری از تفاهمات انجام شده محقق شد .وی گفت :در راستای توسعه بازار محصوالت
دانش بنیان در اســتان و خرید تضمینی صنایع نفت و گاز با درخواست استاندار بوشهر از مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران،
مبلغ  ۱۲میلیارد ریال از باقیمانده اعتبارات بند و تبصره  ۹بودجه پژوهشی سال  ۱۴۰۰شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی که
هزینه نشده و در حال سوخت بود برای خرید تضمینی تولیدات بار اول شرکت های دانش بنیان استان بوشهر در سال ۱۴۰۱
تخصیص و هزینه خواهد شد .بهرامی یادآورشد  :این اعتبارات تاکنون برای نخستین بار به خرید تضمینی محصوالت دانش
بنیان شرکت های دانش بنیان استان اختصاص می یابد و گامی مهم برای ظرفیت سازی جهت افزایش این سهم در سالجاری
و سال های آتی خواهد بود و زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال دانشی را در استان فراهم خواهد کرد.

استانداربوشهر :

کارگروه شناسایی نیاز هنرمندان بوشهر تشکیل شود

مهران ســلطانی نژاد ســرویس
استان ها  //استاندار بوشهر گفت:
حوزه هنری این استان باید با تشکیل
کارگروهی موضوعها و مشــکالت
مدنظر هنرمندان را شناســایی و
دستهبندی کند تا نسبت به پیگیری
و برطرف کردن آنها اقدام شود.

احمــد محمدیزاده در نشســت با
هنرمندان بوشهری به مناسبت هفته هنر
انقالب اظهار کرد :در کارگروه یاد شده
باید در حوزههای مختلفی از جمله شعر،

نویسندگی ،تئاتر و سینما ظرفیتها و
چشماندازهای آن بخوبی مشخص شود.
وی بیان کرد :وجود پیوســت فرهنگی
نیــاز بخشهای مختلف اســت که در
راستای اهمیت به مقوله فرهنگ و هنر
این مهم باید به نحو شایســتهای تحقق
پیدا کند.محمدیزاده ادامه داد :هنر در
انقالب اسالمی برگرفته از اندیشهها و
افکار امامین انقالب بوده است و تحت
تاثیر این اندیشــهها است که جمهوری
اسالمی توانسته در منطقه و حتی جهان
تاثیرگذار باشد.
وی اضافه کرد :نقشی که بوشهریها
در دفاع مقدس داشــتند منحصربه فرد
است زیرا این اســتان در دفاع زمینی،
دریایی و هوایی ایفای نقش کرده است.
اســتاندار بوشهر گفت :بوشهر به لحاظ
ظرفیتهــا ،توانمندیهای بزرگی دارد
که این ظرفیتها به لحاظ توســعه در

سایر استانها و حتی کشورهای منطقه
وجود ندارد.
وی اظهار کرد :در بخش کشــاورزی
تولید میگو و خرما و وجود شمار زیادی
رودخانه از جمله ظرفیت هایی است که
باید با احداث سد آبهای آنها مهار و
برای رونق کشاورزی بکارگیری شود
که در این زمینــه اقدامهای خوبی در
دســت اجرا است.محمدیزاده با اشاره
به  ۲۲پتروشــیمی در حال تولید و ۱۸
واحد در دســت احداث را از ظرفیت
های استان بوشهر عالو بر صنعت نفت
و گاز عنوان کرد.وی اضافه کرد :استان
بوشهر امسال شاهد  ۸.۵تا  ۹میلیون نفر
گردشگر بود که با مهماننوازی مطلوب
بوشهریها این ظرفیتها بخوبی قابل
توسعه است و در صورت شکوفایی آنها
قابلیت میزبانی  ۲۰میلیون گردشگر را
در سال دارا است.

معاون محیط زیست کشور اعالم کرد

آغاز پیگیریها
برای ثبت جهانی تاالب جازموریان
آرزو توکلی سرویس استان ها  //سرپرست معاونت
محیط زیست دریایی و تاالبهای سازمان حفاظت
محیط زیست کشور گفت :اقدامات اولیه برای ثبت
جهانی تاالب جازموریان شــروع شده و درحال
پیگیری است.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبــی ذوالجودی در
حاشــیه مراســم معارفه مدیــرکل جدیــد حفاظت
محیط زیســت کرمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
امســال بارندگی های خوبی در تاالب جازموریان و
حوزه آبگیر آن داشــتیم که یک ماه گذشته تقریبا ۸۰
درصد آن آبگیری شــد و این میــزان اکنون  ۵۰درصد
است؛ در شــرایط کم بارشی برای حفظ این تاالب نیز
از توان وزارت نیرو اســتفاده می کنیم.وی افزود :تاالب
جازموریان طبق آخرین بررســی ها ،هنوز در رامسر
سایت (محل ثبت تاالبهای با اهمیت بینالمللی) ثبت
نشده اما توانایی آن را دارد و ثبت این تاالب در سایت
مذکور سبب می شود که بتوانیم کمک های بین المللی
هم برای آن بگیریم.ذوالجودی بیان کرد :اقدامات اولیه
برای ثبت این جهانی تاالب جازموریان شروع شده و
درحال پیگیری است.
سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تاالبهای
سازمان حفاظت محیط زیست گفت :امیدواریم تاالب
بسیار ارزشــمند جازموریان به عنوان تنها تاالب آب
شیرین کشور ،همچنان در تنوع زیستی کشور بدرخشد.
ذوالجــودی افزود :پــس از ثبت بیــن المللی تاالب

جازموریــان حمایت هــای مالی و معنوی ســازمان
هــای جهانی را برای احیای تــاالب جذب می کنیم و
همچنین با این اقدام این تاالب مورد مطالبه ملی و بین
المللی قرار می گیرد که به زندگی و شــادابی آن کمک
می کند.وی یادآور شد :امیدواریم با اقدامات گذشته و
برنامه های توســعه ای در بخش های مختلف تاالب
جازموریان شاهد چشم انداز خوبی برای آن باشیم.این
مســئول با بیان اینکه جوامع محلی نیز باید مواردی را
رعایت کنند و چرای دام ها باید در این مناطق علمی تر
باشد اظهارداشت :محدودیت خاصی را باید به این تاالب
بدهیم که بومیان این مناطق نیز دچار مشــکل نشوند و
در این زمینه با جهاد کشاورزی هماهنگی الزم به عمل
آمده اســت .سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و
تاالبهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت :سازمان
حفاظت محیط زیست و معاونت علمی فناوری ریاست
جمهوری بحث مالچ پاشــی را پیگیری کردند و اینک
مراکز دانشگاهی ما مالچ های طبیعی تولید می کنند که
حاال در حال رسیدن به تولید انبوه است .ذوالجودی با
بیان اینکه اولویت اول ســازمان حفاظت محیط زیست
در مالچ پاشی ،نوعی است که بتواند به طبیعت بازگردد
افزود :همچنین استفاده از توان شرکت های دانش بنیان
در برنامه قطعی این ســازمان قرار دارد .در این مراسم
از خدمات مرجان شاکری مدیرکل سابق محیط زیست
استان کرمان تجلیل و طالب خالویی به عنوان سرپرست
محیط زیست استان کرمان معرفی شد.

باال اســت و نگاه هنرمندان این استان باید به
تمدن آفرینی هنری در سطح ملی و بین المللی
باشد.نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت:
در همه مقولههــای هنری چنانچه تاریخ این
استان کاوش شود خواهیم دید که یک سابقه
فوق العاده با پیشینه بسیار کهن در تمدن ایران
و همچنین تمدن اسالمی دارد.صفایی بوشهری
اظهار کرد :استان بوشهر نیاز به آرشیو هنری
قوی نیاز دارد زیرا در نبود آرشــیو بسیاری

از محصوالت هنرمندان در حال از بین رفتن
اســت.وی بیان کرد :همچنین در راســتای
حمایت موثر از هنر و هنرمندان استان بوشهر
باید صندوق موردنیاز ایــن حوزه راهاندازی
شــود که در صورت تحقق به عنوان نخستین
نفر پیشگام خواهم شد.امام جمعه بوشهر گفت:
هنر یک مقوله آســمانی و از زیباترین ذخایر
الهی است که خدا در نهاد انسان قرار داده است
و بال تاثیر بر جامعه مخاطب و طریق نجات

و کمال انســان است .وی اظهار کرد :اگر هنر
از جامعه بشری گرفته شود بخش عظیمی از
قدرت زیبایی و عرصه تاثیر و ارتباط ارزشی
از انســان گرفته خواهد شد به همین دلیل از
دیرباز حوزه هنر در تاریخ انســان و زندگی
بشری دارای جایگاه بسیار باالیی بوده است.
امام جمعه بوشهر گفت :به همین دلیل نگاه به
هنر و هنرمند استراتژیک است و درجامعه ای
که به هنر اهمیت داده شود بدون تردید جامعه
و هنر بایکدیگر عجین هستند.صفایی بوشهری
افزود :جهان استکبار به دنبال اسارت هنر برای
استفاده و سلطه بر جامعه انسانی است که اینجا
نقش هنر مقاومت و آزادی هنر از اســارت
جهان استکبار ضروری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی :

آرسنیک آب در برخی محدودههای فعالیت معادن مس
به  ١٢برابر حد مجاز رسیده است

آرزو توکلی ســرویس استان ها //
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
شورای اسالمی گفت :آرسنیک آب
در برخی محدودههای فعالیت معادن
مس به  ١٢برابر حد مجاز رســیده و
در شاخصهای آلودگی هوا نیز دیگر
مرتع سالم در مناطق مسخیز استان
نداریم.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدرضا
پورابراهیمــی در مراســم تکریــم و
معارفه مدیرکل حفاظت محیط زیست
اســتان کرمان با تاکید بر لزوم بازنگری
در فعالیــت برخــی صنایــع بزرگ
اســتان کرمــان عنوان کرد :یکســری
فعالیــت هــا در صنایع اصلی اســتان
کرمــان داریــم کــه تاثیــر آنهــا بر
محیط زیست اســتان به اندازه وزنشان
اســت که ضرورت بازنگری در فرایند
تولیدی ایــن صنایع وجــود دارد.وی
افزود :ضــرورت دارد چارچوب های
محیط زیســت رعایت شود که اگر این
کار انجام نشــود ،شاهد شرایط بحرانی
در اســتان خواهیم بــود و امروز نتیجه
برخی اقدامات خالف زیســت محیطی
را در برخــی مناطق کشــور می بینیم.
وی تصریح کرد :صنعت مس در استان
کرمان وضعیت زیست محیطی نامطلوبی
دارد و نتوانسته همگام با پیشرفت دنیا،
حرکت کند؛ متاســفانه در کشــور نیز
نسبت به سایر صنایع عقب مانده است.
پورابراهیمی با مقایســه مس با گل گهر
در ســیرجان افزود :شرکت گل گهر با

ذخیره  ١.٢میلیارد تن در ســال  ٧۴کار
خود را در استان کرمان آغاز کرد و امروز
گل گهر در حوزه توســعه فعالیت ها با
توجه به ذخیره منابع ،در تولید ،سودآوری
و اشــتغال زایی از صنعت مس پیشــی
گرفته اســت.وی با بیان اینکه گلگهر
سال گذشــته  ١۵٠هزار میلیارد تومان
ســرمایه گذاری در طرح های توسعه
اســتان کرمان انجام داد تصریح کرد :اما
تولید شــرکت مس از پیش از انقالب
تاکنون با این همه فعالیت از  ١۵٠هزار
تــن مس کاتد بــه  ۲۵۰هزارتن غیر از
قراضه برداری رســیده درحالی که قرار
بوده بــه  ٨٠٠هزار تن برســد.نماینده
مردم کرمان و راور در مجلس شــورای
اســامی اضافه کرد :آرسنیک آب در
برخی محــدوده های فعالیــت معادن
مس به  ١٢برابر حد مجاز رســیده و در
شاخص های آلودگی هوا نیز دیگر مرتع
سالم در مناطق مس خیز استان نداریم.
وی با بیــان اینکه هــر دام این مناطق
دچار آفتی شده و این وضعیت در استان
کرمان قابل قبول نیســت تاکید کرد :در
شرایط کنونی هم تولید به جایی نرسیده
و هم محیط زیســت ما در حال نابودی
اســت.پورابراهیمی افزود :شرکت ملی
مس یکی از آن شــرکت های صادراتی
است که ســهمی قابل توجه باید در این
حوزه داشته باشــد و براحتی میتوانیم
پنج میلیارد دالر منابع ارزی از شــرکت
مس داشته باشیم اما اینگونه نیست.وی
یادآور شد :بازنگری در تولید صنایع را از

استان کرمان آغاز کردیم و در این زمینه
ظرفیت های مس در این استان بسیار زیاد
است؛ در منطقه راور ،جیرفت ،بم ،رابر و
بسیاری مناطق استان این ظرفیت وجود
دارد که باید از آن بهره برداری شود.نماینده
مردم کرمان و راور در مجلس شــورای
اســامی گفت :به شدت منتظر بررسی
شاخص های زیست محیطی در صنعت
مس هستیم؛ برخی فکر میکنند توسعه با
محیط زیست سازگاری ندارد اما اینگونه
نیســت ،شــرکت هایی در دنیا با حفظ
محیط زیست تولید خود را از  ٢٠٠هزار
تن به یک میلیون تن رســانده اند.وی
عنوان کرد :شرکت هایی داریم که در کنار
توسعه واحد معدنی مس ،دامداری زده اند
که رابطه محیط زیســت را با این معادن
نشان می دهد؛ در استان کرمان نیز باید به
همین گونه عمل شود اما اگر مسیر توسعه
را متوقف کنیم ،غیرمعقول است.نماینده
مردم کرمان و راور در مجلس همچنین با
بیان اینکه راور منطقه محرومی در استان
کرمان محسوب می شود ،اظهارداشت:
این شهرستان امکان سرمایه گذاری در
بیش از  ٩۵درصد از مســاحت خود را
نــدارد چرا که محیط زیســت ،نیروگاه
هســته ای یا ایمیدرو آن را بلوکه کرده
و این در حالی اســت کــه بزرگترین
ذخایــر را در ایــن منطقــه داریــم؛
محیط زیســت در این زمینــه راهکار
اجرایــی توســعه در کنــار حفــظ
محیط زیســت ارائه دهــد و ما هم در
کنارشان خواهیم بود.وی در بخش دیگری

از ســخنان خود با بیان اینکه وضعیت
شاخص های اقتصادی کشور اینک رو
به رشد اســت گفت :دیشب در خدمت
مقام معظم رهبری بودیم ،تاکید ایشــان
بر توانمندی درونی کشور بود که اساس
حرکت ما در دولت سیزدهم است.نماینده
مردم کرمان و راور در مجلس شــورای
اســامی افزود :طی ســالهای گذشته
توسعه اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی
را به برجــام گره زدند که این بزرگترین
خطای راهبردی کشــور بود که به معنی
شــرطی کردن ســفره مردم است.وی
خاطرنشان کرد :نرخ رشد صادرات در
نیمه دوم سال گذشته  ٣٠درصد افزایش
یافت و با همین سرعت پیش می رود که
پیش بینی ما از اقتصاد ایران مثبت است؛
همچنین متوسط رشد اقتصادی در دولت
یازدهم و دوازدهم صفر بود و نرخ رشد
اقتصادی ایران براســاس گزارش بانک
جهانی و صندوق بین المللی پول امسال
مثبت خواهد بود که این مهم به واســطه
تغییر نگرش شکل گرفته است.

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری استان ساحلی
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول تعاونی مسکن کارکنان استانداری استان ساحلی با شناسه
ملی  10800011479راس ســاعت  ۱۴ /-روز شــنبه مورخ  1401/02/17در محل بندرعباس  -بلوار شهید چمران
 اســتانداری قدیم ( نمازخانه ) تشــکیل می گردد  .از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن مدارک عضویتراس ســاعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل /نماینده خود را کتباً معرفی نمایید  .ضمناً به اطالع می
رساند به موجب ماده  ۱۹آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی  ،تعداد آراء وكالتي هر عضو حداکثر  ۳رای و هر شخص
غير عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطایی نمایندگی  ،می بایست به همراه نماینده خود حداكثر تا تاریخ
1401/2/15روز پنجشنبه به آدرس محل استانداری قدیم دفتر تعاونی مسکن کارکنان استانداری حاضر تا پس از احراز
هویت و تایید وکالت  ،برگه ورود به مجتمع را دریافت دارند .
دستور جلسه :
 -1ارائه گزارش هیأت مدیره و بازرس در مورد پروژه های در دست پیگیری و ساخت
 -2ارائه گزارش در خصوص آخرین وضعیت اراضی طرح مدیران واقع در پشت پمپ بنزین بالل و اتخاذ تصمیم نهایی مجمع
بدین شرح  :الف  :نحوه و چگونگی ساخت به صورت یکی از ار روش های متداول و مورد قبول نظام مهندسی یعنی ( انتخاب
پیمانکار  ،مدیریت پیمان  ،طرح امانی ) صورت پذیرد .
ب  :مشارکت سرمایه گذار واجد الشرایط با طی نمودن فرایند قانونی برای ساخت انجام می شود .
پ  :فروش اراضی فوق الذکر بر اساس ابعاد قید شده در سند تک برگی کاداستری صورت پذیرد .
مالحظات  :تصویب و اجرای هر یک از روش های پیشنهادی فوق قطعاً با رعایت صرف و صالح اعضاء صورت می گیرد .
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همهکارهها

تا دیروز هرکســی تالش میکرد فقط در حیطه علم و دانش خودش
اظهار فضل کند ،اما امروزه با گسترش همهچیز ،هرکسی تالش میکند
در تمام حیطههای علم و دانش اظهار فضل کند.مورد داشتیم که طرف
هیچ اســتعداد و هنری در موسیقی ندارد و صدایش عالوه بر گوش و
روح ،سایر اعضا و جوارح شنونده را هم خراش میدهد ،ولی خواننده
است .یکی دیگر ،بیشترین اطالعات جغرافیاییاش این است که میداند
کرج از تهران جدا شده ،درباره احتمال زلزله هشدار میدهد و از مردم
استدعا میکند شبها الی چهارچوب در بخوابند .آن یکی نهتنها چیزی
از بازیگری نمیداند که حتی اســم سه تا فیلم را هم نمیتواند پشت
ســر هم بگوید ،میرود و سوپر استار میشود و ادعایش بیشتر از برد
پیت میشود و کمتر از او دستمزد نمیگیرد.حاال این وسط ،موجوداتی
هم هستند که همه اینها را مخلوط دارند .یعنی هم خودشان را هنرمند
میدانند هم تحلیل سیاسی ارائه میدهند و پدر سیاست را درمیآورند،
هم تئوری جامعهشناسی بلغور میکنند در حد دکتر شریعتی و هم تمام
مسابقههای ورزشی از سپک تاکرا گرفته تا کرلینگ و وزنهبرداری با
مانع را آنالیز میکنند در حد استاد بیژن خراسانی .تازه اگر وقت خالی
داشــته باشند جنبش مدنی حمایت از توپ پالستیکی دو الیه هم راه
میاندازند و شب عید به جای سبزی پلو با ماهی ،مجبورمان میکنند
ط زیســت آسیب وارد نشود و فقط
املت بخوریم تا به هیچ جای محی 
خودمان آسیب ببینیم!
کال حواســتان به اینها باشــد و کاری نداشته باشــید ،چون دست به
منقلبشدنشان خوب است و تا بگویی باالی پروتزت هاشور است،
بهشان برمیخورد .بگذارید فقط مخالفت کنند .خالص!

***

علیرضا عبدی

عاشقانه شعرای روزه دار

سادهترین افطاری فقط خودتی

در ادبیات فارسی شعرهای زیادی در مدح افطاریهای ساده گفته شده
و از میان افطاریهای ساده توجه خاصی به غذاهای آبکی و پیالهای
شده است .در این مطلب برخی از این غذاها را معرفی میکنیم.

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

مراد از خورشید در این بیت ،شلهزرد است .شاعر که برای تأثیرگذاری
بیشتر مخاطبش را ماه شعبان میخواند ،تأکید میکند که در ماه رمضان
نباید از شلهزردهای نذری سرتاسر شهر غافل شد و دست هر شهروندی
باید حداقل یک قدح شلهزرد باشد؛ چراکه با رسیدن عید فطر بساط
شلهزرد نذری تا حدود زیادی جمع خواهد شد و خالصه حیف است.

ی عشق کز او پخته شود هر خامی
زان م 
گر چه ماه رمضان است بیاور جامی

ی عشــق در این بیت ،قطع ًا شلهمشهدی است و تمام استادان
مراد از م 
ادبیات روی این تعبیر اتفاقنظر دارند .شــاعر در این بیت به یکی از
مراکز معتبر عرضه شلهمشهدی مراجعه کرده و با لهجه شیرین مشهدی
میگوید :ب ِرار ُگ ُلم اگه اون شلههات پختن ،هم یک سطل بِرِی مو میری؟
البته شــاعر در ادامه یادآوری میکند که ماه رمضان است و قطع ًا این
شلهها را برای افطار میخواهد و خدایی نکرده سوءتفاهم نشود.

زان باده که در میکده عشق فروشند
ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

در این بیت هم با توجه به عبارت «باده» بهوضوح مشخص است منظور
شاعر آش رشته است که حاوی نخود و لوبیای زیاد میباشد .شاعر به
فرزند خود میگوید به رستورانی که نامش میکده عشق است برود و
برای افطار دو سه کاس ه آش از وی بگیرد .شاعر در ادامه میافزاید که
اگر صاحب رســتوران پول خواست ،سالم مرا برسان و بگو فع ً
ال ماه
رمضان اســت و پدرم حال ندارد بیاید ،بعد از عید فطر یکجا حساب
میکنیمانشاءاهلل.

تا بنگشایی به قندت روزهام
تا قیامت روزه دارم روز و شب

این بیت صرف ًا یک توصیه پزشکی است که بهعنوان حسن ختام ذکر
میشود .شاعر در این بیت به اهمیت باز کردن روزه بهوسیله مواد قندی
مخصوص ًا خرما اشاره میکند و میگوید اگر سر سفره افطار یک چیز
شیرین نباشد من تا قیام قیامت هم روزهام را باز نمیکنم .دیگر شما ببینید
قضیه چقدر جدی است.

محمدرضا رضایی

اجرای طرح ملی سنجش
نرخ کیفیت کاال در یزد

علیرضا حائری زاده سرویس اســتان ها //مدیر کل استاندارد
استان یزد از اجرای طرح ملی سنجش نرخ کیفیت کاال در مرکز
این استان پیرامون کیفیت  ۴۰قلم کاالی خاص و پرمصرف مردم
خبر داد.

طرح  :بیتا هوشنگی

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ محمدرضا زارع بنادکوکی ضمن
اعالم این خبر ،افزود :مدت اجرای این طرح یک هفته است که
در قالــب این طرح ،نظرات مــردم در خصوص کیفیت  ۴۰قلم
کاالی خاص و پرمصــرف در گروههای مختلف صنایع غذایی،
صنایع غیرفلزی و صنایع فلزی جمعآوری میشود.وی در مورد
جزئیــات این طرح نیز گفت :جامعه آمــاری مد نظر این طرح
برپایه  ۴۰قلم کاال ۲۶۱ ،نفر اســت که از طریق پرسشنامه ۲۶
ســئوالی طرح ملی پایش و سنجش نرخ رشد کیفیت کاالهای
تولید داخل ،با اعضاء جامعه آماری مصاحبه و در واقع نظرات
آنان با این ابزار دریافت میشود.
مدیر کل استاندارد استان ادامه داد :محل مراجعه کارشناسان این
طرح فروشگاههای زنجیرهایی بزرگ است و از هر فرد خریدار
تنها از یک گروه کاالیی پرســش میشــود.زارع تصریح کرد:
براساس پرســش نامه دریافتی از سوی سازمان ملی استاندارد
ایران که به صورت باز و بســته است و به منظور باال بردن دقت
اجرای این طــرح و رعایت عدالت الزم در جمع آوری دادهها،
منطقه خاصی مد نظر نیست و کارشناسان به مناطق مختلف مرکز
استان یعنی شهر یزد مراجعه میکنند.
مدیر کل استاندارد استان در پایان هدف از اجرای این طرح را
اندازهگیری نرخ و سنجش وضعیت کیفیت کاالها و محصوالت
پرمصرف از طریق کسب نظرات مردم خواند و گفت :مقرر شده
تا اجرای این طرح به صورت مســتمر در ســال های آینده نیز
تداوم یابد.
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خبر
افتتاح  ۲۰سالن سینما در هفته هنر انقالب

سرویس فرهنگی  //همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی  ۲۰سالن از ۸۶
سالن سینمای تازه تاسیس و بازسازی شده در فاز دوم طرح توسعه سینماهای
حوزه هنری ،به چرخه اکران سینمای ایران اضافه خواهند شد.این سالنها در
مجموع  ۲۰سینما در  ۱۸شهر را شامل میشوند که در فاز دوم طرح توسعه مورد
بازسازی و احداث قرار گرفت هاند .توسعه سینماهای شاهد تهران ،بهمن سبزوار،
مهر همدان ،هجرت گنبد ،مهر کوهسنگی مشهد ۲۹ ،بهمن تبریز ،کیهان آبادان،
آزادی ارومیه ،فلســطین بروجرد ،مهرمادر دزفول ،بهمن آزادشهر ،مهرهماگ
بجنورد ،بیستون کرمانشاه ،قدس تبریز ،همافران نوشهر ،آزادی آبادان ،نایسر
سنندج و گلدشت اصفهان و...از جمله پروژههای فاز دوم طرح توسعه سینماهای
حوزه هنری هستند که در هفته هنر انقالب اسالمی ،تنها  ۲۰سالن از مجموع ۸۶
سالن فعالیت خود را آغاز خواهند کرد .در ادامه نیز بخشی از این سالنها تا عید
فطر  ۱۴۰۱و بخشی دیگر تا پایان سال رونمایی خواهند شد.همزمان با پایان
فاز دوم طرح توسعه ،موسسه «بهمن سبز» فرایند ساخت سینماهای فاز سوم
این طرح را در سراســر کشور آغاز کرده است و هم اکنون احداث  ۱۲۵سالن
سینمایی دیگر را در دست ساخت دارد.در فاز نخست طرح توسعه سالنهای
سینمایی  ۶۵سالن توسط موسسه بهمن سبز در شهرهایی چون سقز ،ارومیه،
شاهرود ،کاشان ،اصفهان ،آبادان ،مشهد و ...احداث و بازسازی و به چرخه اکران
سینماهای کشور افزوده شدند.به گزارش خراسان ،یکی از معضالت سینمای
ایران در چند دهه اخیر ،کمبود شــمار سالنها خصوصا در شهرستانهاست؛
چراکه تعداد سالنها به هیچ وجه متناسب با افزایش محصوالت سینمایی رشد
نکردهاند و همهساله بخشی از تولیدات سینمایی ،هیچگاه امکان نمایش روی
پرده را پیدا نمیکنند .هماکنون شمار زیادی از شهرستانهای کشور سالن سینما
ندارند و چندین مرکز استان نیز با کمبود جدی امکانات در این زمینه مواج هاند.

سردیس شهید آوینی در بندرعباس رونمایی شد

ســرویس فرهنگی  //به مناسبت گرامیداشت هفته هنر انقالب اسالمی از
سردیس «شهید مرتضی آوینی» در تاالر شهید آوینی بندرعباس رونمایی شد.
در ابتدای این مراسم که با حضور جمعی از مسووالن و هنرمندان برگزار شد،
رییس حوزه هنری انقالب هرمزگان ضمن بر شمردن شاخصه های هنر متعهد
از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسالمی ،شهید سید مرتضی آوینی را به عنوان الگو
و نماد این هنر دانســت.وی ادامه داد :نخستین جلوه متعهد و مبارزه با فقر و
استضعاف پس از انقالب در اثر شهید آوینی پیرامون محرومیت منطقه بشاگرد،
متجلی است.رییس حوزه هنری هرمزگان با اشاره با انعکاس سلحشوری مردم
هرمزگان طی سالهای دفاع مقدس در قسمت هایی از مجموعه روایت فتح ،این
مراسم را فرصت تجدید عهد دوباره هنرمندان و مسووالن فرهنگی استان با راه
و اهداف متعالی انقالب اسالمی و مبانی هنر انقالب دانست.مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی هرمزگان نیز ضمن تاکید بر باز شناخت شهید آوینی در هر زمان
و برهه گفت :آوینی یک نویسنده ،فیلمساز ،پژوهشگر و متفکر برجسته بود و
اگر چه وی بیشتر به عنوان فیلم ساز و روایتگر دفاع مقدس معرفی شده است اما
جا دارد سایر ابعاد شخصیتی و فرهنگی ایشان مورد بررسی قرار گیرد.اسمعیل
جهانگیری ،همگرایی و همراهی کنونی مسووالن نهادهای فرهنگی استان را
فرصتی مغتنم نقش آفرینی فعال هنرمندان استان در صحنه های مختلف پیش
روی انقالب اســامی دانست.به گزارش ایرنا ،بازدید از نمایشگاه پوستر هنر
انقالب و اجرای آهنگ های حماسی توسط مجید کمالی از هنرمندان استان از
برنامه های دیگر این مراسم بود.

ســرویس فرهنگی  //سخنگوی شورای
سیاســتگذاری سیوسومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب با اعالم اینکه مخاطبان
فقط در نمایشگاه مجازی میتوانند از بن
کتاب استفاده کنند ،این شرایط را روشی
بــرای برقراری عدالت میــان مخاطبان
نمایشگاه اعالم کرد تا همه مردم از خدمات
این رویداد فرهنگی دسترسی یکسانی
داشتهباشند.

نالمللی
برای نخستین بار در ایران نمایشگاه بی 
کتاب تهران به شکل فیزیکی و مجازی برگزار
میشود .به همن دلیل شورای سیاستگذاری
نمایشــگاه بندهایی به آییننامــه این رویداد
فرهنگی اضافه کردهاست و همچنین تغییراتی
در قوانیــن دورههای قبل ایجاد شدهاســت.
تغییرات آییننامه موجــب نگرانی برخی از
ناشرانی شــد که خود را برای شرکت در این
نمایشگاه آماده میکنند .درباره چرایی برخی از
تصمیمها و امکان بازنگری در بندهای آییننامه
نمایشگاه ،گفتوگویی با علی رمضانی ،سخنگو
و دبیر شورای سیاســتگذاری سیوسومین
نالمللی کتاب تهران و مدیرعامل
نمایشگاه بی 
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران انجام دادیم
که در ادامه میخوانید.
* نمایشــگاه کتــاب الگــوی رعایت
شیوههایبهداشتی
سیوســومین دوره نمایشــگاه
بینالمللی کتاب تهران قرار اســت به
صورت مجــازی و فیزیکــی برگزار
شــود ،به همین دلیــل در آییننامه
این نمایشگاه شــاهد تفاوتهایی با
دورههای قبل هستیم .یکی از  مسائل
لزوم پرداخت  ۳درصد از فروش ناشر
به وزارت فرهنگ و ارشاد است .یکی
از اهداف برگزاری  نمایشــگاه کتاب،
حمایت از ناشــران اعالم میشود ،به
نظر شما این بند از آییننامه با حدف
حمایت از ناشران در مغایرت نیست؟
بعد از اینکه به دلیل همهگیری بیماری کرونا
نالمللی کتاب برای دوســال به
نمایشــگاه بی 
شکل حضوری برگزار نشد ،موضوع برگزاری
فیزیکــی آن از ابتدای اســتقرار دولت جدید

همه چیز درباره سیوسومین نمایشگاه کتاب ؛

یارانه فقط در بخش مجازی ارائه میشود

مطرح بود .با توجه به اینکه قراربود فعالیتهای
فرهنگی و هنری در راستای اقداماتی که برای
مقابله با همهگیری بیماری کرونا انجام میشود،
مانند واکسیناســیون عمومی و مواردی از این
دست ،از نو آغاز شــود ،برگزاری نمایشگاه
فیزیکی در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی قرارگرفت .این موضوع با ستاد ملی
مبــارزه با کرونا مطرح و از این ســتاد مجوز
دریافت شد ،تا در صورتی که شرایط برگزاری
نالمللی کتاب تهران مهیا
حضوری نمایشگاه بی 
باشد ،این نمایشگاه برگزار شود .رئیس ،شورای
سیاستگذاری و کمیتههای اجرایی نمایشگاه به
ترتیب منصوب شدند و کار برگزاری نمایشگاه
و بررسی شیوههای برگزاری آن مورد بررسی
قرار گرفت .رعایت شیوههای بهداشتی توسط
مردم برای نمایشــگاه اهمیــت باالیی دارد.
نمایشگاه کتاب میتواند در رعایت شیوههای
بهداشتی توسط مردم به الگوی عمومی تبدیل
شود .نمایشگاه کتاب در حوزههای دیگر الگو
است و با تمهیداتی که اندیشیدیم و مسئولیتی که
بر عهده مردم و ناشران است ،انشااهلل بتوانیم به
الگو تبدیل شویم.
* در نمایشگاه فیزیکی غیر از هزینه
غرفه مبلغی دریافت نمیشود
الزم بود آییننامههایی در این موضوع تدوین
شود .ناشران کشور برای حضور در نمایشگاه
فیزیکی هزینه غرفه میپردازند ،بخشــی از
هزینههای نمایشگاه از این راه تامین میشود.
بنابراین شورای سیاستگذاری تصمیمگیری
کرد و در مورد نحوه پرداخت هزینههای غرفه
فیزیکی جدولی را مــورد مباحثه قرار داد و
تصویب کرد که در آییننامه درج شدهاســت.
باید توجه داشت ،در نمایشگاه فیزیکی غیر از
هزینه غرفه مبلغی دریافت نمیشود .پیش از
این برای تامین نقدینگی ناشران نمایشگاههایی
برگزار شده و در آن هزینهای از ناشران دریافت
نشدهبود ،همچنین برای اینکه شرایط برابر باشد

ســرویس فرهنگی  //مدیرکل اوقــاف و امور خیریه
هرمزگان از اجرای طرح «افطاری ساده» در بقاع متبرکه
استان خبر داد و افطاری دادن را مهمترین عامل اثرگذار
در ترویج فرهنگ روزهداری دانست.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ،حجتاالسالموالمســلمین
حسین مهدیان ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان اظهار
کرد :با آغاز ماه مبارک رمضان اجرای طرح «افطاری ساده»
را از محل کمکهای خیرین ،واقفین ،بقاع و موقوفات مرتبط
با نیت اطعام در بقاع متبرکه افطاری شــروع کردیم تا مؤمنین

و با توجه به اینکه اجرای مجازی نمایشــگاه
هم هزینههایی در بر دارد ۳ ،درصد از فروش
خالص دریافت میشود یعنی ناشر کتابی را در
نمایشگاه عرضه میکند ،اگر برای کتاب تخفیفی
در نظر گرفتهاست ،آن فروش ناخالص است .در
آیین نامه این مساله به صورت کامال شفاف بیان
شدهاست که در نمایشگاه مجازی  ۳درصد از
«مجموع مبلغ فروش خالص ناشران» دریافت
میشود .لذا اینکه مطرح شــود در این دوره
کمکی انجام نشدهاســت ،درست نیست .تمام
تالش ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
این است که با برگزاری نمایشگاههایی با این
محتوا -با وجود اینکه دومین دوره نمایشگاه
مجازی در بهمنماه برگزار شدهبود -از ناشران
حمایت کنیم .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به خــودش تکلیف کرد تا بتواند از ناشــران
حمایت کند و از این طریق چرخه تامین محتوا
را برای مردم تامین کند و اطمینان پیدا کند که
سایر حوزههای در ارتباط با کتاب ناشرانی را
دارند کــه از آنها میتوانند در باقی چرخهها
استفاده کنند .همچنین در این روزها برای ایجاد
شرایط برابر میان ناشــرانی که در نمایشگاه
حضور پیدا میکنند و ناشری که در نمایشگاه
حضور ندارد ،تالش شد .نمیشود ناشری که
در نمایشگاه حضور پیدا میکند ،هزیه بپردازد و
رونق فرهنگی و امکان دسترسی به مخاطبان
را داشتهباشد ،اما ناشری که حضور پیدا نمیکند
در واقع به صــورت کامال رایگان از خدمات
بهرهمند شود.
*  هر ناشری که در نمایشگاه  فیزیکی
شرکت کند ،باید در نمایشگاه مجازی
هم باشد
در آییننامــه بیان شــده ناشــران
میتوانند در نمایشگاه مجازی بدون
شرکت در نمایشگاه فیزیکی حضور
داشتهباشــند ،اما چرا ناشرانی که در
نمایشگاه فیزیکی شــرکت میکنند،

اجرای طرح «افطاری ساده» در بقاع متبرکه هرمزگان
بتوانند در جوار امامزادههای واجبالتعظیم روزهشــان را باز
کنند.وی با اشــاره به اینکه رمضان فصل بندگی بنده و خالق
است و ماهی است که درهای آسمان به روی بندگان گشوده
میشــود و تا آخرین شب این ماه بســته نخواهد شد ،افزود:
امام صادق(ع) میفرمایند« :کسی که مؤمنی را افطاری دهد،
کفاره یک ســال گناه او شمرده میشود؛ و کسی که دو مؤمن

تلویزیون دست به دامن عطاران شد

«خانه به دوش» و «بزنگاه» جای خالی کمدیهای ماه رمضان را پر میکنند؟
سرویس فرهنگی  //در حالی که از دومین
روز ماه رمضان امســال ،شــبکه تماشا
مجموعه «خانه به دوش» ســاخته رضا
عطاران را در جدول پخش خود قرار داده
بود ،شبکه آیفیلم نیز از دوشنبهشب و
پــس از نهمین افطار مــاه رمضان ،1401
پخش مجموعه «بزنگاه» دیگر ساخته این
فیلم ساز را آغاز کرد.

محصوالت دهه  80شــبکه سه سیما که به
ترتیب در سالهای  83و  87روی آنتن رفتند و
در زمان پخش ،پربیننده بودند.
* رقابت شبکهها برای آثار عطاران؟
برنامــه کنونی این دو شــبکه در پخش دو
ســریال رضا عطاران ،در حالی اســت که در
ابتدا قرار بود «خانه به دوش» ،سریال رمضانی
آیفیلم باشــد ،اما سه روز پس از آن که حتی
اطالعرسانی رسمی بازپخش این سریال انجام
شد ،ناگهان این مجموعه از جدول پخش شبکه
آیفیلم خارج شــد و به شــبکه تماشا دیگر
شبکه اختصاصی ســریالهای تأمینی رفت و
آیفیلــم جای خالی آن را با «بزنگاه» پر کرد!

به نظر میرسد در کمبود سریالهای طنز جدید،
شبکههای مختلف تلویزیون رقابتی نامحسوس
در پخش سریالهای عطاران دارند تا جایگزینی
برای آثار کمتر محبوب جدید داشــته باشند.
جالب این جاست که سیدمحسن رفیعیپور مدیر
تأمین برنامه شبکه تماشا وقتی در  17فروردین،
خبر پخش «خانه به دوش» را از این شبکه داد،
علت پخش این مجموعه را «فقدان بار طنز در
سریالهای امســال شبکههای سیما» دانست؛
گویا مدیران تلویزیون نیز متوجه اتفاقاتی هستند
که در ســالهای اخیر در رسانه ملی رخ داده
است.

*  2سریال محبوب عطاران
«خانه بــه دوش» با بــازی حمید لوالیی،
رضا عطــاران ،مریم امیرجاللی ،علی صادقی،
غالمحسین لطفی ،آناهیتا همتی و فلور نظری
از جمله ســریالهای خاطرهانگیز و پربیننده
سیماست که برای اولین بار در ماه رمضان سال
 83روی آنتن رفت .این سریال به نویسندگی
و کارگردانی رضا عطاران ،از جمله مهم ترین
آثار اوســت .جالب این جاست که چند سال
پیش ،مریم امیرجاللی در یک برنامه تلویزیونی
تأیید کرد که طرح این سریال را اصغر فرهادی
نوشته و برای
آ ن
آن کــه در
ســا لها

ملزم به شــرکت در نمایشگاه مجازی
هم هستند؟
دلیل این است که باید برای همه مردم کشور
فرصت برابر مهیا باشــد ،اگر ناشری فقط در
نمایشگاه فیزیکی شرکت کند و در نمایشگاه
مجازی نباشــد ،فرصت برابر فراهم نیست و
برای رعایت دســتورالعملهایی که ابالغ شده
و نکاتی کــه در طراحیها بیان شدهاســت،
مجبوریم این کار را انجام بدهیم .ضمن اینکه
ناشران میدادنند ،در همین دو دوره برگزاری
نمایشگاه مجازی ،کتاب را به نقاطی از کشور
فرستادند که مخاطب این مناطق نمیتوانستند
در نمایشگاه کتاب تهران حضور داشت ه باشند
و از امکانات استفاده کنند .لذا در مجموع این
سیاست به نفع ناشران کشور است .همچنین
یارانه فقط در نمایشگاه مجازی ارائه میشود،
یعنی بنهای کتاب فقــط در فضای مجازی
ارائه میشود .از طرفی برای اینکه برای ناشران
کشور شرایط برابری مهیا شود هر ناشری که
در نمایشگاه فیزیکی شــرکت کند ،باید در
نمایشــگاه مجازی هم باشد تا شرایط استفاه
مردم از یارانهای که به آنها تعلق میگیرد ،برابر
باشد .اینها مجموعهای از سیاستهایی است
که همه با هم مرتبط هستند.
*  ناشران با برنامهریزی نمایشگاه را
مدیریتکنند
آیا ممکن است ناشرانی که در نمایشگاه
فیزیکی حضور دارند ،بتوانند سفارش
خرید از نمایشــگاه مجازی را دریافت
کننــد و بعد از برگزاری  نمایشــگاه
فیزیکی سفارشها را ارسال کنند؟
وقتی افراد از فضای مجازی خرید میکنند،
چشم انتظارند تا بسته زودتر به دستشان برسد.
مــردم و مخاطبان در خرید از فضای مجازی
آستانه تحملی دارند و این آستانه تحمل به این
اندازه که صبر کنند ،تا نمایشگاه فیزیکی تمام
شود و بعد ناشران بستهها را ارسال کنند نیست.

نمیخواســته در تلویزیون فعالیت کند ،اسمی
از خودش به میان نیاورده اســت .این سریال
ماجرای مرد عیالواری به نام «ماشــاءا »...را
روایت میکند که برای ســفر به مالزی ،مورد
کالهبرداری قرار میگیرد و ماجراهایی برایش
رخ میدهد .در «بزنگاه» ساخته دیگر عطاران
که در رمضان سال  87از شبکه سه پخش شد،
این بار خــود رضا عطاران ایفاگر نقش اصلی
است و چهرههایی چون حمید لوالیی ،مرجانه
گلچین ،غالمرضا نیکخواه ،علی صادقی و نیکی
نصیریان که در آن زمان پنج ساله بود ،در کنار
او ایفای نقش کردهاند .فیلم نامه این سریال را
زوج سروش صحت و ایمان صفایی نوشتهاند
که بعدها مجموعههای موفــق دیگری چون
«چک برگشــتی»« ،شمعدونی» و چند سری
«لیسانسهها» را نیز به کارنامه خود اضافه کردند.
به گزارش خراسان؛ این سریال ،داستان مردی
معتاد به نام «نادر» را روایت میکند که با
خواهر و برادرهایش ،بر سر تقسیم
ارث و میراث پدر مرحوم شــان به
اختالف میخورد.

طرح  :بیتا هوشنگی

را افطاری دهد ،بر خداوند اســت که او را وارد بهشت سازد».
مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان ادامه داد :رمضان برترين
ماهها و ماهى است كه به ميهمانى خدا دعوت شدهایم بنابراين
باید با نیتهای خالص و دلهای پاك از خداوند بخواهيم تا
ما را در روزه داشتن ،تالوت قرآن ،اطعام  ...در اين ماه توفيق
دهد.مهدیان عنوان کرد :افطاری موجب انس و الفت ،تجدید

لذا این امکان وجود ندارد و ناشران باید بتوانند
با برنامهریزی و تقسیم نیروهایشان ،نمایشگاه
را مدیریت کنند ضمن اینکه تمهیداتی اندیشیدم
و تا بعد از قطعیت پیدا کردن اعالم خواهدشد.
*  حداقل ارائه  ۱۰درصد تخفیف برای
همه ناشران الزامی است
به چه دلیل تخفیف درنظر گرفته شده
برای کتابها نسبت به دورههای قبل
کاهش پیدا کردهاست؟
اگر به آییننامه توجه کنید ،درج شده حداقل
ارائــه  ۱۰درصد تخفیف برای همه ناشــران
الزامی اســت و لذا ناشران میتوانند در محل
نمایشــگاه این درصد را ارائه بدهند .البته در
فضای مجازی ایــن امکان وجود ندارد و اگر
ناشران کتاب را بارگذاری میکنند ،میتوانند از
ابتدا برای آن تخفیف درنظر بگیرند و تخفیفی
در نظر دارند.
*  ناشــران کوچک ،درخواست عدالت
در  جایگذاری غرفهها دارند ،آیا برای
حق برابر ناشران چیزی در نظر گرفته
شدهاست؟
برای ناشــران کوچک در این نمایشــگاه
تسهیالتی در نظر گرفته شدهاست .برای مثال
ناشرانی که نتوانستند تعداد مقرر آثار را که باید
در نمایشگاه ارائه بدهند ،در این مدت تهیه کنند،
ثبت نام موقت کردند ،این ثبتنامهای موقت
بررسی میشود .یعنی از طرفی مساله ناشران
کوچک را با ثبتنام موقت و امکان تخصیص
غرفه بررسی میکنیم .ناشران کوچک حتی اگر

فقط یک کتاب هم منتشر کردهباشند میتوانند
در نمایشــگاه مجازی شرکت کنند .بستههای
تقویتــی و حمایتی از بخش بزرگ و کوچک
نشر در نظر داریم و امیدواریم بتوانیم در مساله
تخصیص غرفه آنچــه را در نظر داریم ،برای
ناشران نوپا و ناشرانی که آثار ارزشمند اما با
تعداد پایین چاپ کردند ،عملی کنیم.
*  هزینههای نمایشگاه متوقف به روز
برگزاری نمایشگاه نیست
جریمه ناشــرانی که از شــرکت در
نمایشــگاه کتاب انصــراف میدهند
ســنگین ارزیابی شــده و همچنین
ناشــرانی  که انصــراف بدهند ،دو
سال از شــرکت در نمایشگاه محروم
خواهندبود .چــرا این جریمهها تا این
اندازه باال در نظر گرفتهشدهاست؟
این جریمهها مربوط به این دوره نیست .در
هر دوره زمانی که ناشری ثبت نام میکند ،اگر
یک هفته قبل از برگزاری نمایشــگاه انصراف
بدهد ،درصــدی از هزینه بــه او بازگردانده
خواهدشد .زیرا هزینههای نمایشگاه متوقف به
روز برگزاری نمایشگاه نیست و در طول زمان
انجام میشود .اگر این امکان وجود نداشتهباشد
که غرفه به ناشر دیگر واگذار شود و در صورت
انصراف یک ناشر ،حق حضور ناشری صلب
شده باشد ،درست نیست .لذا این بند برای تامین
نفع عمومی بازدارنده است .نمایشگاه متقاضیان
زیادی دارد پس باید با دقت و به خوبی تصمیم
بگیریم.

دیدارها ،پیوند ارحام ،انفاق و ترویج خوبیها و دوستیهاست
و اما مهمترین اثر افطاری ،در ترویج فرهنگ روزهداری است
ضمن آنکه شــادی و طراوت فوقالعادهای هم به ماه مبارک
رمضان میبخشــد.وی با بیان اینکه افطاری موقعیتی فراهم
میکند تا روزهداران در برخــورد با یکدیگر از ایمان و صبر
یکدیگر تأثیر بگیرند و اعتقادات خود را تقویت کنند ،یادآور
شد :با توجه به شیوع ویروس کرونا و در راستای حفظ سالمت
جان مردم ،تمامی مراسمات ویژه ماه رمضان با رعایت پروتکل
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی برگزار میشود.

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای

پروژه احداث سلول دفن مهندسی پسماند شهر بندر خمیر

نوب

تد
وم

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
شــهر بندر خمیر را با شرایط و مشــخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرکت صالحیت
دار رتبه حداقل  5ابنیه یا راه و ترابری به انجام برســاند  .شایســته 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 750.000.000
ريال 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 ســاعت  8صبح روز پنجشــنبه 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 پيشــنهاد قيمت  ،اسناد وشرايط مناقصه الزاماً از ســایت  www.setadiran. irاسناد مناقصه دريافت نماييد .
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت 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 .
 -3کلیه اســناد 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 اســناد 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 سوم 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 .
 15.000.000.000-10ریــال شــامل ( 12.500.000.000ریــال اعتبار عمرانی دولتی  :اســناد 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 1401/02/07
تشكيل 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

حوادث
ســرویس حوادث  //زن سرایدار که در
اقدامی کینهجویانه شــوهرش را به قتل
رسانده اما مرد دیگری را بهعنوان قاتل
معرفی کرده بود ،سرانجام پس از  8ماه به
خاطر عذاب وجدان لب به اعتراف گشود.

اواخر مرداد سال گذشته ،مرگ مشکوک مرد
جوانی در یکی از بیمارســتانهای پایتخت
به بازپرس محمد وهابی اعالم شد .بهدنبال
گزارش مرگ مشــکوک شاهین؛ تحقیقات
تیم جنایی آغاز شــد .در بررسیهای اولیه
مشــخص شد که سه روز قبل مرد جوان که
از ناحیه سر مجروح شده بود به بیمارستان
منتقل شــده اما با وجود تالش کادر درمان
تسلیم مرگ شده است.
بررسیهای اولیه متخصصان پزشکی قانونی
حکایت از آن داشــت که اصابت جســمی
ســنگین مانند میله آهنی به سر ،مرگ او را
رقم زده است.
  نخستین سناریو

5

عذاب وجدان راز جنایت  8ماه قبل را فاش کرد

قتل شوهر با همدستی نگهبان شب

تهران هستیم .شــب حادثه همسرم در اتاق
سرایداری شــرکت خوابیده بود و من و دو
دخترم در ساختمان محل زندگیمان بودیم
که صدای فریادهای شاهین را شنیدم .شاهین
فریاد میزد :دزد ،دزد ،آنها را بگیرید.
پریسا ،همسر شاهین ادامه داد :فورا ً خودم را
به اتاق سرایداری رساندم و با بدن نیمه جان
همسرم در حالی که از ناحیه سر مصدوم شده
بود مواجه شدم .با اورژانس تماس گرفته و
شاهین را به بیمارستان رساندیم اما او فوت
کرد .به نظر میرســید همسرم متوجه ورود
سارقان به ساختمان شده بود و قصد مقابله
با آنها را داشت اما سارقان برای فرار با میله
آهنی به سر او زده بودند.
سارقان خیالی

در تحقیقات اولیه ،همســر شــاهین مدعی
شد :من و همسرم نگهبان شرکتی در شمال با اظهارات زن جوان ،کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی پایتخت به بازبینی دوربینهای

در امتداد تاریکی

مداربسته ساختمان شــرکت پرداختند ،اما
ورود و خروج هیچ فردی به ســاختمان در
آن ساعت مشاهده نشد و این موضوع نشان
میداد که اظهارات پریسا واقعی نیست.
از سویی بررسیها نشان میداد که زن جوان
با دو نگهبان دیگر ساختمان در ارتباط بوده و
همین موضوع احتمال دست داشتن پریسا و
دو نگهبان ساختمان در این جنایت را مطرح
کرد .به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای
امور جنایی پایتخت ،زن جوان و دو نگهبان
ساختمان بازداشت شدند.
اینبار زن جوان سناریوی دیگری را مطرح
کرد و گفت :به غیر از همسرم ،دو مرد دیگر
به نامهای بابک و کاوه ،نگهبانان ساختمان
هستند .بابک نگهبان شیفت صبح بود و کاوه
نگهبان شیفت شب ساختمان بود .همکاری
ما با کاوه و بابک باعث شد که با آنها درددل

کنم .بابک وقتی از بداخالقیهای همسرم با
خبر شــد ،برای اینکه مرا از دست او نجات
دهد ،دست به قتل شاهین زد.
کاوه نیز در تحقیقات اظهــارات زن جوان
را تأیید کرد؛ اما بابک منکر جنایت شده و
مدعی شــد که از این ماجرا بیخبر بوده و
قتلی مرتکب نشده است .تحقیقات در رابطه
با این جنایت ادامه داشت تا اینکه با گذشت
 8ماه از جنایت ،پریسا لب به اعتراف گشود
و راز قتل همسرش را برمال کرد :در تمام این
مدت دروغ گفتم و بابک بیگناه بازداشــت
شده است .او هیچ نقشی در این جنایت ندارد
و من طبق آموزشهایی کــه کاوه داده بود
چنین سناریوهایی را مطرح کردم.
او ادامه داد 18 :ســال قبل با شاهین ازدواج
کــردم و از او صاحب دو دختر شــدم ،اما
شــاهین آدم خوشاخالقی نبود و مدام مرا

اذیت میکرد .یکــی از بزرگترین ایرادهای
شــاهین این بود که برای هر کســی درددل
میکرد و دوست و آشنا از صفر تا صد زندگی
ما با خبر بودند .این خود شــاهین بود که به
کاوه و بابــک از زندگی خصوصیمان گفته
بود و خودش را از چشــم من و بچههایش
انداخته بود.
نقشه قتل

پریسا گفت :همه اطرافیان از تمام جزئیات
زندگی من و شــوهرم خبر داشتند و از این
موضوع حس بدی داشــتم بــه همین دلیل
تصمیم به جدایی گرفتم اما شــاهین طالقم
نمیداد .در این میان ارتباطم با کاوه روز به
روز بیشتر میشد .او همسرش را به تازگی
طالق داده بــود و به من ابراز عالقه میکرد
بعد از مدتی کاوه فکر قتل همسرم را به ذهنم
انداخت .با نقشهای که کاوه طراحی کرده بود،

شب حادثه شوهرم را به تنهایی با میله آهنی
به قتل رساندم .سناریوی حضور سارقان در
شرکت و قتل شاهین توسط آنها را هم کاوه
به من یاد داده بود .حتی کاوه به من گفته بود
که با بابــک رابطه نزدیکتری برقرار کنم و
اگر پلیس اظهارات مرا بابت قتل از ســوی
سارقان قبول نکرد ،بگویم او شوهرم را کشته
و خودش هم اظهارات مرا تأیید میکند تا از
اتهام قتــل رهایی یابیم .در این مدت ،وقتی
در بازداشتگاه بودم ،عذاب وجدان لحظهای
رهایم نمیکرد با خودم گفتم چطور وجدانم
راضی میشود یک بیگناه به جای من اعدام
شود .درنهایت هم عذاب وجدان باعث شد تا
راز قتل را برمال کنم.
با اعترافات زن جوان ،او به اتهام مباشرت در
قتل و کاوه به اتهام معاونت در قتل درحالی
بازداشــت شــدند که پدر و مادر شــاهین
خواهان قصاص عروسشــان شدهاند .بدین
ترتیب بابک آزاد شــده و دو متهم نیز برای
ادامه تحقیقات بــه اداره دهم پلیس آگاهی
پایتخت منتقل شدند.
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جهان

دادگاه شهر العماره در استان میسان عراق ،حکم دستگیری سرکرده جریان
انحرافی صرخیه عراق را صادر کرد .دادگاه شــهر العماره در اســتان میســان
عراق حکم دســتگیری ســرکرده جریان انحرافی صرخیه عراق را صادر کرد.
مرکز رسانهای شــورای عالی قضایی عراق در اطالعیهای اعالم کرد که دادگاه
شه رالعماره در استان میسان طبق ماده  ۳۷۲قانون مجازات ،مرتبط با اهانت علنی
به اعتقادات دینی ،حکم دستگیری «محمود عبدالرضا محمد» ،ملقب به محمود
الصرخی رهبر جریان صرخیه را صادر کرد.پیش از این نیروهای پلیس و دستگاه
امنیت ملی عراق شماری از افراد وابسته به این جریان را در استان های مختلف
عراق دستگیر کرده اند.گفتنی است که علی موسی عاکول کاظمی المسعودی ،از
عناصر وابسته به جریان «الصرخیه» خواستار تخریب مراقد مطهر اهل بیت شد
که این اظهارات او خشــم مردم عراق را برانگیخت و در نهایت نیروهای امنیتی
عراق اقدام به بازداشت این عنصر وابسته به جریان انحرافی صرخیه کردند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان خبر داد

طالق نمی گیرم!...

با آن که همسرم با ادعاهای گوناگون قصد دارد مرا طالق بدهد که از زندگیاش
بیرون بروم و او با همســر اولش زندگی کند اما من اکنون دانشجوی پزشکی
هستم و نمی توانم از او جدا شوم چرا که ...

زن  21ساله که به اتهام توهین و فحاشی و تهدید از خانواده همسرش شکایت کرده
بود در حالی که بیان می کرد همسرم باید نفقه و شهریه دانشگاه مرا بپردازد به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد گفت :پنج سال قبل هنگامی که پیاده به
مدرســه می رفتم مرد  40ساله ای راهم را سد کرد و به من پیشنهاد دوستی داد .من
هم در آن شــرایط پیشنهاد او را پذیرفتم و این گونه رفت و آمد و دیدارهای پنهانی
ما آغاز شــد .با توجه به این که پدرم از اتباع خارجی بود من بدون اجازه پدرم به
عقد موقت «شهریار» درآمدم و بعد متوجه شدم که همسرم متاهل و دارای دو فرزند
است ولی دیگر به او عالقه مند شده بودم و نمی توانستم از زندگی اش بیرون بروم.
از سوی دیگر نیز شهناز که متوجه ارتباط شهریار با من شده بود تقاضای طالق داد و
پس از چند ماه از او طالق گرفت .در این شرایط من به تحصیالتم ادامه دادم تا این
که در رشته پزشکی یکی از دانشگاه های غیرانتفاعی کشور پذیرفته شدم ولی همسرم
بــه بهانه های مختلف تالش می کرد مرا از زندگی اش بیرون کند با این حال من از
طرف خانواده خودم طرد شــده بودم و باید به هر طریق ممکن به زندگی مشترک با
شهریار ادامه می دادم چرا که نمی توانستم به تنهایی مخارج زندگی ام را تامین کنم.
همسرم اکنون مدعی است ما اختالف سنی زیادی با هم داریم و در چند سال آینده
زمانی که من مدرک پزشکی ام را بگیرم از راه رفتن در کنار او خجالت می کشم .از
سوی دیگر نیز همسرم اعتقاد دارد که در آینده نمی تواند خواسته های مرا برآورده کند
در حالی که من معتقدم آینده را تقدیر و سرنوشت هر فرد مشخص می کند و اکنون
نیز در شــرایطی قرار دارم که نمی توانم از شهریار جدا شوم .او همان طور که برای
فرزندانش نفقه پرداخت می کند باید اجاره منزل ،شهریه دانشگاه ومخارج زندگی مرا
نیز بپردازد به همین منظور و برای گفت وگو با همسرم به منزل مادرش رفتم که ناگهان
مادر شوهرم و دیگر اطرافیانش با من درگیر شدند و پس از توهین و فحاشی تهدیدم
کردند که باید از شهریار طالق بگیرم تا او به سراغ همسر قبلی خودش برود و ...

توقیف لندکروز و سوناتای قاچاق به ارزش 12میلیارد در شرق هرمزگان

ســرویس حوادث  //فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت :با
هوشــیاری مرزبانان پایگاه دریابانی میناب و همکاری
عوامل انتظامی شهرستان ،دو دستگاه خودروی خارجی
قاچاق درسواحل کرگان شناسایی و توقیف شدند.

سردار حسین دهکی در تشریح این خبر گفت :مرزبانان پاسگاه
مرزی دریایی کرگان با همکاری عوامل انتظامی پاسگاه بنذرک،

با انجام اقدامات اطالعاتی مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند دو
دستگاه خودروی خارجی قاچاق را به وسیله شناور به سواحل
منتقل کنند.
وی افزود :براســاس این خبر بالفاصله اکیپهای گشتی برای
بررسی موضوع و برخورد با قاچاقچیان به موقعیت شناسایی
شده اعزام ،که قاچاقچیان با مشاهده ماموران اقدام به فرار کردند.

اهالی روستایی در شرق سوریه
کاروان نظامیان آمریکا را اخراج کردند

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان خاطر نشان کرد :در بازرسی
از منطقه یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز و یک دستگاه
خودروی ســواری سوناتا جمعا دو دستگاه خودروی خارجی
قاچاق به ارزش  120میلیارد ریال کشف شد.
به گزارش فارس  ،سردار دهکی تأکید کرد :تالش مرزبانان برای
دستگیری متهمان این پرونده ادامه دارد.

اهالی روستایی در شمال شرق سوریه با پرتاب سنگ به سمت کاروانی
از خودروهای نظامی آمریکا آن را وادار به عقب نشینی از این روستا کردند.
اهالی روستای القصیر در منطقه القامشلی سوریه کاروانی از نیروهای آمریکایی
را که قصد عبور از این روستا داشت وادار به عقب نشینی کردند.خبرگزاری
رسمی سوریه(سانا) ،مردم عشیره الغنامیه در روستای القصیر شهر القامشلی
در شمال استان الحسکه از ورود یک کاروان مرکب از چهار خودروی نظامی
حامل نظامیان رژیم اشــغالگر از این روستا به مقصد جاده بین المللی که از
این منطقه می گذرد ،خودداری کردند.بر اساس این گزارش ،اهالی القصیره
با پرتاب سنگ به سمت کاروان آمریکایی آن را از این منطقه بیرون کردند.
نظامیان آمریکا و شبه نظامیان وابسته به آنها به صورت غیرقانونی در شمال
و شــرق ســوریه حضور دارند و عالوه بر غارت منابع نفتی و محصوالت
کشاورزی این منطقه ،تعرضهایی را علیه ساکنان این مناطق انجام میدهند.

کالهبردار  ۲۴میلیاردی خودرو در هرمزگان دستگیر شد

ســرویس حوادث  //فرمانده انتظامی
هرمزگان از دســتگیری یک کالهبردار
حرفه ای که از طریــق فروش متقلبانه
خــودرو ،بیــش از ۲۴میلیــارد ریال
کالهبرداری کرده بود ،خبر داد.

ســردار غالمرضا جعفری با اعالم این خبر
به رســانه ها اظهار داشــت :در پی مراجعه
و اعالم شــکایت تعدادی از شهروندان مبنی
بر کالهبــرداری از آنها در پوشــش خرید
خودرو ،پیگیری موضوع به صورت ویژه در
دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و
کالهبردای پلیس قرار گرفت.
وی ادامــه داد :کارآگاهان پلیس هرمزگان با
تشــکیل تیمی مجرب تحقیقات اولیه را در
خصوص موضوع آغاز که در بررســی های
دقیق صورت گرفته مشــخص شــد متهم با
ترفند و روش های متقلبانه و ســوء استفاده

از بنگاه معامالتی خــودرو با وعده تحویل
خودرو ایرانی و خارجی در کمتر از یک ماه،
 ۲۴میلیارد ریال از مال باختگان کالهبرداری
کرده است.
ســردار جعفری بیان داشــت :ســرانجام با
تالشهای صــورت گرفته مخفیگاه متهم در
یکی از محالت بندرعباس شناسایی و ضمن
هماهنگی با مقام قضایــی در یک عملیات
ضربتی دســتگیر و جهت انجــام تحقیقات
تکمیلی به پلیس آگاهی انتقال داده شد.
به گــزارش ایرنا ؛ فرمانده انتظامی اســتان
هرمزگان با هدف پیشگیری از وقوع جرایم
مشابه در اســتان به عموم شهروندان و مردم
توصیــه کــرد در انجام معامــات و خرید
خــودرو ،منزل و دیگر معامــات هرگز به
افراد ناشــناس و غیر مطمئن اعتماد نکرده و از پرداخت وجه جدا خودداری و در صورت وقت از طریق ســامانه تلفنی  ۱۱۰به پلیس
تا قبل از حصــول اطمینان از صحت معامله مشــاهده هر گونه موارد مشکوک در اسرع اطالع دهند.

مج
آگهيدعوت مععمومیعاديبطورفوقالعادهش كرتصندوقحمايتازتوسعهبخشکشاورزیشهرستانبندرعباس
(سهاميخاص)ثبتشدههبشماره19710شناهسملی14008822980

به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بندرعباس (سهامی خاص)
مي رساند كه جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شركت مذكور راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ.
 1401/02/07درمحل بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی بیمارستان خاتم االنبیاء مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
بندرعباس 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.
الف :دستورات جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده (راس ساعت )10:
 )1ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده در خصوص مصوبات مجامع قبلی
 )2قرائت گزارش هیئت مدیره شرکت  ،بازرسین قانونی  ،حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی
منتهی به 1400/9/30
 )3بررسي وتصويب صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/9/30
 )4بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
 )5بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره  ،مدیرعامل و کارکنان شرکت
 )6بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس
 )7تصمیم گیری در خصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود سالیانه
 )8تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره در جلسات
 )9انتخاب بازرسین قانونی شرکت
 )10انتخاب حسابرس
 )11تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج در آگهی شرکت

هیئت مدیره شرکت

طبق اعالم منابع عراقی؛

حکم دستگیری سرکرده جریان انحرافی صرخیه عراق صادر شد

با انتشار بیانیه ای؛

مسکو حمله ارتش اوکراین به ناو روسی را تائید کرد

وزارت دفاع روسیه با تائید حمله ارتش اوکراین به یک ناو جنگی روسی،
گفته است که پس از انفجار مهمات این ناو آسیب جدی دیده است .وزارت دفاع
روسیه اعالم کرد که تمامی خدمه کشتی جنگی «مسکوا» که توسط اوکراین در
دریای ســیاه مورد اصابت موشک قرار گرفت ،پس از انفجار مهمات که منجر
به آتش سوزی در کشتی شد ،تخلیه شدهاند.رسانههای دولتی روسیه به نقل از
وزارت دفاع روسیه گزارش دادند که رزمناو «مسکووا» در نتیجه انفجار مهمات
پس از آتشســوزی ،آسیب جدی دید و خدمه آن تخلیه شدند.اوکراین اعالم
کرده بود که یک کشتی جنگی روسیه را در دریای سیاه هدف قرار داده و به آن
آسیب رسانده است« .الکسی آرستویچ» ،دستیار رئیس جمهور اوکراین گفت
که این ناو جنگی روسیه احتما ًال تا  ۵۱۰خدمه به همراه داشته است.گفته شده
ارتش اوکراین رزم ناو روسی را با موشک کروز هدف قرار داده است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی(نوبت دوم)

استانرهمزگان

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

نوبت دوم

جمعیت هالل احمر استان هرمزگان درنظر دارد ،در راستای تامین معیشت خانواده های آسیب دیده از بحران خشکسالی تعداد
 3500بســته مواد غذایی متشکل از مواد ذیل (مطابق مشخصات ضمیمه شده در اسناد مناقصه) را از طریق برگزاری مناقصه
عمومی تهیه نماید .لذا از تامین کنندگان درخواســت می گردد از تاریخ درج آگهی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
جهت ارائه پیشــنهاد قیمت خود اقدام نمایند .مشخصات تکمیلی از قبیل تاریخ دریافت اسناد ،تاریخ ارسال پیشنهاد ،تاریخ
شناسه آگهی1299834 :
بازگشایی پیشنهادها و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه در سامانه مذکور بارگذاری گردیده است.
تعداد در هر بسته
شرح کاال
واحد

برنج درجه یک مرغوب
کنسرو لوبیا چیتی
کنسرو تن ماهی
حبوبات (عدس سبز)
حبوبات (لوبیاچیتی)
قند کله شکسته شده
بسته بندی

کیسه  5کیلویی

قوطی  400گرمی

قوطی  180گرمی
بسته  900گرمی
بسته  900گرمی

بسته  700گرمی
کارتن  5الیه

1
4
6
1
1
2
1

تاریخ انتشار آگهی 1401/01/27

گروه

طرح :بیتا هوشنگی

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

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

شهرستان
شنبه  27فروردین 1401
 14رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3858
خبری

جلوگیری از برداشت غیر مجاز گیاهان دارویی
در مراتع پارسیان

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  //خزعل خواجه رئیس اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان پارسیان از ممنوعیت برداشت
گیاهان دارویی از مراتع و عرصه ملی این شهرســتان خبر داد و اعالم
کرد :ممنوعیت برداشت گیاهان دارویی مراتع نقش مؤثری در جلوگیری
از انقراض این نوع از گیاهان خواهد داشت .به گزارش خبرنگار دریا؛
خواجه اظهار کرد :با توجه به اهمیت حفظ پوشش گیاهی و نقش آن در
تقویت و حفظ منابع پایه اعم از آب و خاک و نیز به علت حفظ سالمتی
مردم با توجه به شیوع و سرایت کروناویروس برداشت گیاهان دارویی
در مراتــع و عرصه منابع طبیعی شهرســتان ممنوع بوده و با متخلفان
برخورد قانونی میشود.خواجه در ادامه با بیان اینکه گونه برداشت شده
نوعی گیاه مرتعی به نام آویشــن است که خاصیت دارویی دارد اظهار
داشت :متأسفانه به دلیل برداشت بی رویه این گونه گیاهی توسط افراد
متخلف و سودجو ،وسعت محدوده رویش این گیاه بسیار کاهش یافته و
در آستانه نابودی قرار گرفته است.وی در پایان گفت :با اقداماتی مانند
واگذاری داوطلبانه اراضی طبیعی و مراتع می توان با برداشت بیرویه
و غیر مجاز مقابله كرد.
توسط یک خیر صورت گرفت

اهدای ۱۱دستگاه کولر گازی به مدرسه های کهنه شهر کرگان

سرویس شهرســتان  //بخشدار بخش بندزرک میناب گفت :یک
خیر ۱۱دستگاه کولرگازی به ارزش ریال یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون
ریال به مدرســه های کهنه شــهر کرگان اهدا کرد .عبدالهادی اسدپور
افزود :باتوجه به فصل گرما و نیاز مدرسه ها به وسایل خنککننده پس
طرح موضوع با یکی از خیران در راستای نیت خیرخواهانه به مدارس
کهنه شهر کرگان تحویل شد.وی افزود :بهسازی و تعمیر سرویس های
بهداشتی مدارس نیز از اقدام های خیران بوده و همچنین توسط این افراد
نیکوکار توزیع اقالم غذایی و بسته های معیشتی به خانوادههای ایتام
و نیازمندان انجام شــده است.وی یادآور شد  :با همکاری و مشارکت
همهجانبه در سطح منطقه باید بتوانیم تحول عظیم آموزشی و فرهنگی
ایجاد کنیم و گام های بیشتری در جهت رفع کمبودها در حوزه آموزشی،
ورزشی وغیره برداریم .به گزارش ایرنا ؛شهر بندر کرگان از توابع میناب
با بیش از  ۷هزار نفر جمعیت در  ۲۵کیلومتری مرکز شهرستان است.

شهرداری رودان در وضعیت وخیمی قرار دارد

سرویس شهرستان  //رییس شــورای شهر رودان گفت :با توجه
به اتفاقات رخ داده و مســدودی حساب های شهرداری  ،این نهاد در
آستانه وضعیت اضطراری قرار دارد و نیازمند کمک مسئوالن هستیم.
در پی انتشار خبری مبنی بر مسدود شدن حسابهای شهرداری رودان
از سوی یکی از اعضای شورای شهر رودان ،حسن وطن خواه رییس
شورای شهر رودان با تایید این خبر گفت :متاسفانه این امر در سنوات
گذشته رخ داده است و عدم دفاعیه حقوقی مناسب از این پرونده اکنون
موجب به بار آمدن بدهی  ۸۵میلیارد ریالی برای شهرداری و مسدودی
حسابها با دستور قضایی شــده است .حسن وطن خواه با اشاره به
اینکه اکنون چند روز است که تمامی حسابهای شهرداری مسدود شده
و تمامی فعالیتهای عمرانی و خدماتی نیز متوقف است و در صورت
عدم پرداخت این بدهی نه تنها اموال شهرداری ضبط خواهد شد حتی
توان پرداخت حقوق کارگران خود را هم نخواهیم داشت .وی به وجود
دو پرونده حقوقی دیگر هم اشاره کرد و گفت :متاسفانه در این پروندهها
هم در سنوات گذشته اقدام حقوقی مناسبی صورت نپذیرفته و احتمال
افزایش این بدهی به بیش از  ۱۱میلیارد تومان وجود دارد و در آستانه
بحران و وضعیت اضطــراری قرار داریم .به گزارش فارس ،وطنخواه
تصریــح کرد :هم اکنون برای برون رفت از وضع موجود نیازمند ورود
مسئوالن عالی رتبه استانی هستیم تا با ایجاد یک فرصت مناسب تدبیر
الزم را انجام داده و از این وضعیت بحرانی خارج شویم.

پخت  ۴۰نوع نان سنتی در هرمزگان

سرویس شهرستان  //بعلت تنوع فرهنگی و موقعیت جغرافیایی،
 ۴۰نوع نان ســنتی در هرمزگان پخت میشود.به گزارش خبرنگار
دریا ؛ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی
مچمو و کُلوکُو
و گردشگری هرمزگان گفت :نان َشل َشلو ،تُموشیَ ،چ َ
ازجمله این نان هاست .عباس نوروزی افزود :مهارت پخت نان سنتی
هرمزگان با شــماره  ۳۱۳در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
این نانهای ســنتی و خوشــمزه در ماه مبارک رمضان زینت بخش
سفرههای افطار روزه دارن هرمزگانی است .فرح امیری زاده کارشناس
تغذیه نیز گفت :نانهای سنتی هرمزگان به علت داشتن تخم مرغ ،پنیر،
روغن و ســس ماهی (مهیاوه) ،سرشار از انواع ویتامین ها ،کلسیم و
پروتئین است.

اهتزاز بلندترین پرچم خوش نقش جمهوری اسالمی ایران در قشم

سرویس شهرســتان  //بلندترین پرچم
خوش نقش جمهوری اســامی ایران در
باالترین نقطه قشم سرزمین آب و آفتاب
مشرف بر آب های نیلگون خلیج فارس
در شــهرک نریمان این جزیره به اهتزار
در آمد.

در این آیین که شــماری از مسووالن سازمان
منطقه آزاد و شهرســتان قشم حضور داشتند
ســرود «افتخار» به صورت زنده اجرا شد و
همزمان نیز پرچم بزرگ جمهوری اســامی
ایران به اهتزاز درآمد.
در حاشیه برگزاری این آیین رسمی ،افشار فتح
الهی سرپرست منطقه آزاد قشم اظهار داشت:
اهتزاز پرچم ایران در قشم و در کنار آب های
نیلگون خلیج فارس ،شاهدی بر اقتدار ماندگار
و قدرت پایدار نظام و انقالب جمهوری اسالمی
ایران است.
این پرچم در ابعاد  ۲۰در  ۱۰به ارتفاع  ۷۰متر،

به ارزش هشت میلیارد ریال ،بلندترین پرچم به
اهتزاز در آمده در استان هرمزگان است.
در آیین برپایــی بلندترین پرچم خوش نقش
جمهوری اسالمی ایران در جزیره زیبای قشم
نگین خلیج فارس افشار فتح الهی ،سرپرست
ســازمان منطقه آزاد قشــم ،حجت االسالم
غالمرضا حاجبی ،امام جمعه شهرستان قشم،
میرداد میردادی شهردار قشم ،رییس و اعضای
شورای شهر قشم ،فرماندهان نظامی و انتظامی
و جمعی از مدیران شهرستان و سازمان منطقه
آزاد قشم حضور داشتند.
در اصــل هجدهم قانون اساســی جمهوری
اســامی ایران مصوب ســال ۱۹۷۹( ۱۳۵۸
میالدی) در مورد پرچم گفته شده است ،پرچم
جمهوری اســامی از ســه رنگ سبز ،سفید
و ســرخ تشکیل میشــود و نشانه جمهوری
اســامی (ال اله اال اهلل) در وسط آن قرار دارد.

این آرم به صورت چهار هالل و یک ســتون
میانی و نشانگر کلمه مقدس َّ
«الل» است و در
عین حال کلمه مبــارک «ال اله اال َّ
الل» را نیز
تشکیل میدهد.
در توضیح محتوای این شکل نمادین باید اشاره
داشت که ستون میانی یا شمشیر ،نشانه اقتدار و
قدرت؛ هالل نشاندهنده رشد ،پنج جز اصلی
نمایشگر اصول پنجگانه دین (مذهب تشیع) و
ترکیب متقارن بیانگر تعادل و میزان و عدالت
است .پنج جزء تشکیلدهنده عالمت که اگر به
پنــج اصل پایه دین برگردد اصل توحید را در
حکم عمود و ساقه اصلی در میان دارند ،گذشته
از آنکه در ترکیب کلی خویش کلمه اهلل را بیان
میکنند و عصارهای از کلمه توحید یعنی ال اله
اال اهلل را نیز در دستور خود مستتر دارند.
خطوط هاللیهای طرح که در یک دایره محاط
است با تداعی نصفالنهارهای کره جهانی بودن

تصمیم دولت به  ۲بخش منطقه آزاد با مساحت
 ۳۰۰کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت
یکهزار و  ۲۰۰کیلومتر تقسیم شد.
پیونــد اقتصاد ملی به اقتصــاد جهانی ،انتقال
فناوری پیشرفته به منطقه ،جذب سرمایههای
خارجی ،تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص
و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی

از جمله هدفهای ایجاد منطقه آزاد قشم است.
به گزارش ایرنا ،شهرســتان قشــم شــامل
جزیرههای قشم ،هنگام و الرک با  ۱۵۰هزار
نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ســواحل
استان هرمزگان به طول  ۱۵۰کیلومتر و عرض
میانگن  ۱۱کیلومتر در آبهای خلیج فارس
گسترده شده است.

 ۳۰میلیارد ر اعتبار برای طرحهای میراث فرهنگی هرمزگان هزینه میشود

فرماندار قشم :

قطعی برق نباید بر سایتهای
آب شیرینکن قشم اعمال شود

سرویس شهرستان  //معاون میراث فرهنگی اداره
کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
هرمزگان گفت :فصل بهار جاری  ۳۰میلیارد ریال
اعتبار عمرانی ملی بــرای طرحهای عمرانی این
بخش هزینه میشود.

سرویس شهرستان  //فرماندار قشم گفت :سال
گذشته قطعی برق در قشم باعث قطع شدن آب
نیز شد که باید برای پایداری برق سایتهای آب
شیرین کن برنام ه مشخصی تدوین شود.

محمد محمدحســینی در نشست با مسووالن آب و
برق و اصحاب رسانه قشم با اشاره به اهمیت مسایل
پدافند غیر عامل «دفاع بدون سالح» افزود :قطعی
برق آب شیرین کنها در هنگام قطعی برق پذیرفتنی
نیست و باید برای رفع این مشکل راه حل مناسبی در
نظر گرفت .وی ادامه داد :باید ترتیبی اندیشیده شود
که خط انتقال برق جداگانهای برای سایتهای آب
شیرین کن و ایستگاههای پمپاژ در نظر گرفته شود.
فرماندار قشــم همچنین با اشاره به مشکالت تامین
آب قشــم تصریح کرد :جزیره قشم که در میان آب
قرار گرفته ،تشنه آب است و رفع این مشکل کاری
فردی نیست .وی با انتقاد از برخی رویههای موجود
در جزیره قشم مبنی بر رفع مشکل آب با یک نشست
یا مذاکره ،افزود :حل کامل مشــکل آب قشم امری
جمعی اســت که از مطالبهگران ،تا مسووالن دولت
و منطقه آزاد ،نمایندگان مجلس شــورای اسالمی،
امامان جمعه و جماعــات و افراد دارای تریبون در
آن سهیم هستند .محمد حسینی توضیح داد :اقشار
مختلفی در ایجاد مطالبه تامین آب و رســاندن این
مطالبه درست مردم به مسووالن مربوطه سهیم بودهاند
و درست نیست که برخی با عکس یادگاری آن را به

دعوت اسالم را تجسم میبخشند .کلمه اهلل به
صورت کروی طراحی شده تا نشاندهنده پیام
جهانی آن باشد .هاللیهای تعبیه شده در این
آرم از نقش مبارکی ریشه میگیرد که حضرت
رسول(ص) بارها با شمشــیر مبارکشان به
عنوان امضا بر روی شنها ترسیم کردهاند.
کلمــه قرمز اهلل منقوش بــر پرچم جمهوری
اسالمی بیانگر مبدأ و منتهای آفرینش است
الــی اهلل المصیر و هــدف و غایت حکومت
اسالمی را نشــان میدهد .طراح اصلی پرچم
جمهوری اسالمی ایران دکتر حمید ندیمی است.
وی استاد درس نظریه و روشهای طراحی در
رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی است.
یک کمیســیون نوزده نفره ویژگیهای پرچم
خوش نقش جمهوری اسالمی ایران را تعیین
کردهاند .جزیره قشــم با مساحت یک هزار و
 ۵۰۰کیلومتر در ســالهای  ۱۳۶۹و  ۱۳۷۰با

عباس نوروزی اظهار داشــت :این مبلغ از اعتبارهای ملی
قبل از عید نوروز به ادارهکل میراث فرهنگی صنایع دستی
و گردشــگری هرمزگان ابالغ شــده و به عبارتی اعتبار

عمرانی سال  ۱۴۰۰است .وی ادامه داد :بافتها و بناهای
تاریخی هرمزگان با توجه به شرایط اقلیمی ناشی از موقعیت
جغرافیایی بــرای حفاظت و مرمت به اعتبارهایی بیش از
اینها نیاز دارد اما با توجه به شرایط کنونی تنها میتوانیم
مرمت اضطراری انجام داده و به بهبود وضعیت مالی امیدوار
باشیم .وی اضافه کرد :حدود  ۲۰طرح مرمتی و یک طرح
پژوهشــی برای اعتبار تخصیص یافته پیشنهاد دادهایم که
براســاس اولویت بندی مرمتها انجام و طرح پژوهشی

اجرایی میشــود .معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی هرمزگان اشاره کرد:
سال گذشته نیز با وجود محدودیتهای مالی مرمت بخشی
از بافت تاریخی الفت ،بافت تاریخی کنگ ،مســجد قدیم
گنگ و  ۲گنبدان کوخرد انجام شد.
به گزارش ایرنا ؛ نوروزی اشاره کرد :تیرماه پایان سال مالی
بوده و تا آن زمان بایستی طرحهای مرمتی انجام شود که
 ۱۸میلیارد ریال از اعتبار تخصیص یافته هم اوراق است.

فرمانده سپاه بندرخمیر:

جهاد تبیین را بایدبا نگاهی هنرمندانه در جامعه نهادینه کرد
رهبر معظم انقــاب هنر نافذترین و
ماندگارترین زبان است و این جمله
رهبر دنیای اســام باید نصبالعین
همه قرارگیرد.

امین درساره سرویس شهرستان//
سرهنگ پاســدار حمید کمالی در
دیدار با اعضای بســیج هنرمندان
شهرســتان با عنوان اینکه از زبان
هنــر بهترمیتوان درراســتای گام
دوم انقالب جهاد تبیین را درجامعه
نهادینه کرد گفت:هنــر چیزی جز
ابتکار و خالقیت نیست و به فرموده

نام خود مصادره کنند .وی اظهار داشت :مردم آگاه
و ناظر رفتار مســووالن در بحث رفع مشکل آب
هستند و همدلی و همافزایی مسووالن میتواند در
تحقق این هدف موثر باشد .فرماندار قشم با اشاره به
افتتاح طرحها و ابرپروژهها در این شهرستان افزود:
در بهرهبرداری این طرحها باید پیوست عدالت نیز
دیده شــود و در قالب آن مشکالت مردم رفع شود.
وی خاطر نشــان کرد :همچنین سازمان منطقه آزاد
قشــم باید به عنوان مسوولیت اجتماعی خود برای
رفع مشکالت مردم همراهی کند .به گزارش ایرنا ؛
جزیره قشم با وسعت یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر مربع
از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول
 ۱۳۵کیلومتر و عرض میانگین  ۱۱کیلومتر از توابع
هرمزگان است و  ۳۰۰کیلومتر خط ساحلی دارد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی با بیان اینکه
یک هنرمند باید با شناخت اولویتهای مهم
کشوردرعرصه روشــنگری اقدام آتش به
اختیارداشــته تا افراد ناآگاه در دام تحریف

علی اکبر مرادی
فرمانده جدید انتظامی
بندر خمیرشد

دشمن نیفتند اظهار داشت:می توان با استفاده
ازظرفیت های هنرمنــدان در برنامههای
شهرستان حس خودباوری و اعتماد به نفس
بهتری در جامعه شــکل داد تا جامعه ای
پویا،خالق وشادی داشته باشیم.
فرمانده سپاه بندرخمیر،شهداء را هنرمندان
روزگار خویش دانســت که با تشــخیص
به هنگام امنیت واســتقالل کشور را تامین

کردندوتصریح کرد :آنهایی که با تالش خود
براساس نیاز جامعه در جهت جهاد کبیر و
امیدافزایی مردم گام بر میدارند اجرشان نزد
خدای متعال محفوظ است
قابل ذکر اســت دراین دیــدار هنرمندان
بســیجی شهرســتان دیدگاه ها،نظرات
ومشکالت خود را با فرمانده سپاه بندرخمیر
درمیان گذاشتند.

امین درســاره سرویس شهرســتان  //مراسم تکریم معرفی شد.
و معارفه فرمانده جدید انتظامی شهرســتان خمیر با
حضور فرماندارخمیر  ،جانشین فرمانده انتظامی استان
هرمزگان  ،امام جمعه  ،اعضای شورای تامین و جمعی از
مسئوالن شهرستان خمیر برگزار و سرهنگ علی اکبر
مرادی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان خمیر

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ در ایــن آیین از زحمات محمد
محمدحسنی فرمانده سابق و هادی امینی سرپرست فرماندهی
انتظامی این شهرستان تقدیر شد.
ســرهنگ مرادی پیــش از این فرمانده انتظامی شهرســتان
حاجیآباد بوده است.

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدشده

نوبت اول

ســازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد انجام امور مربوط به خدمات خودروئی ستاد و شهرستان های تابعه را به شرح جدول ذیل از طریق
برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید .لذا از متقاضیان واجدالشــرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه به شماره
 2001003757000003پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند.
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تضمیــن شــرکت در مناقصــه مبلــغ  1.751.100.000ریال بــه صورت ضمانــت نامه بانکی و یــا فیش نقدی واریزی به حســاب شــماره ( 4062042007685695شــماره شــبا
 )IR530100004062042007685695نزد بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران به نام تمرکز سپرده سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان که برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت
تسلیم پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی1301013 :

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان
آگهی مزایده

شعبه دوم اجرای احکام حقوقي دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائي  0000539که طي آن حکم به تقسیم ترکه مرحوم کریم محمودی و فروش ماترك
وتقسيم ماحصل فروش بین وراث صادر گردیده است که در راستاي اجراي مفاد اجرایيه * نظریه کارشناسي:
مورد بازدید عبارت است:
قوه قضائیه
مدافع
شهید
بلوار
،
17
کالنتري
خیابان
(ع)،
حسین
امام
بلوار
بندرعباس،
شهرستان
هرمزگان،
استان
در
واقع
لكيت
ا
م
سند
فاقد
ویالیی
خانه
ملك مذكور يك باب
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
حرم خليل تختي نژاد ،ورودي اول ،منزل مرحوم کریم محمودي سرچقائي عرصه حسب كروكي ارائه شده و وضع موجود  147/89متر مربع ،اعياني شامل دو باب
واحد مسکوني به مساحت هاي  60متر مربع با اسکلت دیوار باربر ،سقف چوب ،کف سراميك و  40متر مربع با اسکلت دیوار باربر ،سقف تیرچه بلوك ،کف سراميك و متعلقات شامل آب و
برق ،کابینت گالوانیزه و دیوار کشي و محوطه سازي مي باشد.
با توجه به بررسي هاي انجام شده عرصه فاقد سند مالكيت و از قدیم االیام تحت تصرف بوده و اعياني ها توسط متوفي برروي عرصه فوق احداث شده است لذا ارزش حقوق تصرفاتي وراث
به روي عرصه فوق و همچنين بهاء اعياني هاي فوق با مشخصات ذکر شده در بند يك به انضمام ارزش اشتراكات آب و برق و غیره ارزش واحد مسکوني جمع ًا  4/000/000/000ریال (به
حروف چهار میلیارد ریال برآورد و اعالم مي گردد.
الزم به ذکر است ارزيابي بر اساس وضع موجود و همچنین حقوق تصرفاتي وراث بر روي عرصه بدون سند مالك عمل کارشناسي قرار گرفته است و عرصه فاقد سند مالكيت و نام متفوفي
يا وارث مي باشد.
 -1فروش نقدي است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد.
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است.
-3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ  %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره شبا بانک مرکزي نزد بانک ملی
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 مورخ  1401/02/05در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقي بندرعباس واقع در رسالت جنوبی  -کوچه فتح المبين  -مجتمع قضایی شهید بهشتي بصورت
حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید -6 /.در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید
مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتي که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعيين کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان
شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند.
طرح :بیتا هوشنگی

دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدني  -ایل زاده

هم استانی های عزیز  ،کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

با مشاهده کمترین دود یا آتش سوزی حتما آن را خاموش و یا بالفاصله
به ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی با شماره تلفن ویژه  1504اطالع دهیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اقتصادی
بندرعباس

اهواز

اذان صبح ۰۵:۰۲:۱۷

اذان صبح ۰۵:۲۴:۵۵

طلوع آفتاب ۰۶:۲۱:۱۴
اذان ظهر

طلوع آفتاب ۰۶:۴۷:۴۷
اذان ظهر

۱۲:۴۵:۰۳

غروب آفتاب ۱۹:۰۹:۱۶
اذان مغرب ۱۹:۲۶:۱۰

۱۳:۱۵:۲۹

غروب آفتاب ۱۹:۴۳:۴۰
اذان مغرب ۲۰:۰۱:۱۹

شیراز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۵:۲۰:۵۱

اذان صبح ۰۴:۳۹:۴۸

طلوع آفتاب ۰۶:۴۱:۲۰
اذان ظهر

۱۳:۰۶:۴۶

غروب آفتاب ۱۹:۳۲:۳۷
اذان مغرب ۱۹:۴۹:۴۹

اذان صبح ۰۵:۱۲:۴۳

طلوع آفتاب ۰۶:۰۰:۴۸
اذان ظهر
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خورهای بندرعباس ظرفیت توسعه اقتصاد محلی را دارند

ســرویس اقتصادی//نماینده ولی فقیه
در هرمزگان با اشاره به وجود پنج خور
(آبراه)در سطح شهر بندرعباس ،گفت:
اگر طرحهای اقتصادی مناسبی توسط
بخش خصوصــی روی این خورها انجام
شود ،ظرفیت بســیار خوبی برای خلق
سرمایه و توســعه گردشگری و اقتصاد
محلی ایجاد میشود.

حجتاالسالم والمسلمین محمد عبادیزاده

در دیدار بــا مدیرعامــل و اعضای هیات
مدیره شرکت توسعه و زیرساخت هرمزگان
افــزود :زیباســازی خورهــا و راهاندازی
بازارچههای محلی توســط سرمایهگذاران
بخش خصوصــی از جملــه فرصتهای
خورها محســوب میشــود ،که عالوه بر
زیباســازی محیطی ،به اقتصاد محلی شهر
بندرعباس نیز کمک میکند.وی یادآورشد:
یکی از بزرگتریــن و دلنگرانیهای مردم

احتمال ریزش متقاضیان نهضت ملی مسکن

ســرویس اقتصادی  //آمار نشان میدهد تا کنون
فقط یک دهم متقاضیان واقعی نهضت ملی مسکن
نســبت به واریز وجه اقدام کردهاند و بررسیهای
میدانی گویای آن اســت که بسیاری از افراد قادر
به تامین آورده  ۴۰میلیون تومان اولیه هم نیستند؛
البته بسیاری معتقدند همین که دولت برای ساخت
چهار میلیون مســکن آستینها را باال زده و طرح
مذکور از قوانین باالدستی و تسهیالت مناسب بهره
میبرد باید نسبت به این پروژه خوشبین بود.

طبق پیشبینی کارشناسان ،متقاضیان طرح نهضت ملی
مســکن آنطور که باید و شاید از این طرح استقبال
نکردهاند .جدیدترین آماری که توسط محمود شایان ـ

مدیرعامل بانک مسکن اعالم شده حاکی از آن است
که حدود  ۳۷۲هزار نفر در بانک مســکن برای این
طرح افتتاح حســاب کرده و از این میزان  ۲۲۰هزار
نفر آورده خود را واریز کردهاند .این در حالی اســت
که چند روز قبل وزارت راه و شهرســازی از تایید ۲
میلیون و  ۳۰۰هزار متقاضی خبر داد.
بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی حدود ۸.۵
میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد .این آمار
به نوعی منعکس کننده تقاضای واقعی برای پروژههای
مســکن دولتی است .در دو طرح اقدام ملی و نهضت
ملی مسکن که با یکدیگر تلفیق شدند حدود  ۵میلیون
و  ۴۰۰هزار نفر ثبت نام کردند که پس از استعالمات

اعتصاب یا کمبود گازوئیل؛
چرا کامیونداران اقالم اساسی را به مقصد نمیرسانند؟

ســرویس اقتصادی  //کمبــود گازوئیل در
برخی جایگاههای سوخت کشور سبب شده
تا رانندگان کامیون از طوالنی شــدن زمان
سوختگیری و رســیدن به مقصد گالیهمند
شوند.

چند روزی اســت تصاویری از مطالبه صنفی
کامیونداران در فضای مجازی منتشــر میشود
که میگویند ،زمانی که برای ســوختگیری به
جایگاهها مراجعه میکنند ،گازوئیل وجود ندارد
و به همین علت در راه میمانند و اقالم اساسی
شامل محصوالت کشاورزی با تاخیر به مقصد
میرسد؛ این مطالبه از سوی برخی حسابهای
کاربــری خاص در فضای مجازی ،به ســمت
اعتصاب رانندگان جهت دهی میشود.
کلمه اعتصاب را نخستین بار آقای دارایی نژاد،
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران به عنوان علت
گرانی میوهها و صیفیجات به کار برد که یکی
از رانندگان کامیون هم با انتشــار ویدئویی در
فضای مجازی در پاسخ به او اینطور گفت که
نباید سوءمدیریتها را به جای اعتصاب و گرانی
کرایه کامیونداران جا زد و هیچ اعتصابی وجود
ندارد .خان بلوکی ،رئیس اتحادیه شــرکتهای
تعاونی کامیونداران گفــت :اعتصاب به صنف
جایگاهداران بیشتر آســیب میرساند و اصال
اعتصابی در کار نیست؛ فقط ستاد سوخت اذیت
میکند و مدام ســهمیه گازوئیل را کم میکند،
حتــی کارت آزاد هم در جایگاهها وجود ندارد
که کامیونداران بتوانند سوخت آزاد بزنند.
ویدئوهای ارسالی رانندگان کامیون هم ،کمبود
گازوئیل را تایید میکند .رانندگان از استانهای
مختلف نسبت به این موضوع معترض هستند و
اعالم میکنند که گاهی مجبور هســتند شبها
در محل جایگاهها استراحت کنند تا صبح زود
بتوانند گازوئیل بزنند یا باید برای سوختگیری به
استانهای همجوار مراجعه کنند.
پاسخهای متناقض مدیران نفتی

ساالری ،معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت
ملی پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی ،در
پاسخ به پیگیری ما گفته بود :در خصوص توزیع
گازوئیل هیچ مشکلی نداریم؛ همه جایگاههای
ما فعال هســتند و عرضه گازوئیــل را انجام
میدهند .یک طرح پیمایش پیش بینی شــده
که به خودروها ،بر اســاس تناژهای مختلف و
میزان پیمایشی که دارند ،سهمیهای برای گازوئیل
اختصاص داده شده و هدف آن ،مدیریت مصرف
و جلوگیری از قاچاق است .به گفته وی ،میزان
حرکت و پیمایش خودرو ،نشــان دهنده میزان
سهمیه ای اســت که مالک آن میتواند دریافت
کند و سهمیه تمام خودروها یکسان نیست .اگر
مشــکلی در این حوزه بود ،رانندگان با سامانه
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با شماره
 ۰۹۶۲۷تماس بگیرند.
موضوع را از ویس کرمی ،مدیرعامل شــرکت
پخش فرآوردههای نفتی هم که پیگیری کردیم

گفت :روزانه  ۵۲میلیون لیتر گازوئیل بر اساس
طرح پیمایش به مناطق عملیاتی تحویل میشود
که تقســیمبندی گازوئیــل در جایگاهها نیز بر
اســاس همین پیمایش صورت میگیرد .ممکن
است یک جایگاه سوخت ،در  ۲۴ساعت دارای
گازوئیل نباشــد اما با توجه به اینکه  ۲هزار و
 ۸۰۰جایگاه سوخت از مجموع  ۴هزار و ۲۰۰
جایگاه کشور ،توزیع کننده گازوئیل هستند ،اگر
مردم به جایگاه بعد یا قبل آن مراجعه کنند ،قطعا
گازوئیل وجود دارد.
توزیع سوخت میان جایگاهها سلیقهای
است

نواز ،ســخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن
فروش و عرضــه فرآوردههای نفتی سراســر
کشور این تقسیمبندی گازوئیل میان جایگاهها
را عادالنه نمیداند؛ وی میگوید :این که روزانه
 ۵۲میلیون لیتر گازوئیل برابر با میزان پیمایش
توزیع میشود ،روی کاغذ منطقی است و مشکل
از جایی به وجــود میآید که مراجعه به برخی
جایگاهها بیشتر اســت؛ اما سهمیه متناسبی به
آنها تخصیــص داده نمیشــود و گاهی هم،
تخصیص ســهمیه میــان جایگاهها بــا اعمال
سلیقه از ســوی مدیران مناطق شرکت پخش
فرآوردههای نفتی صورت میگیرد.
به گفته وی ،بهانه مدیران مناطق این شرکت برای
توزیع کمتــر گازوئیل میان برخی از جایگاهها،
مبارزه با قاچاق ســوخت است .موضوع تاثیر
مبــارزه با قاچاق ســوخت در کمبود گازوئیل
کامیونداران را از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز که پیگیری کردیم ،متوجه شدیم بهانه
مدیران شرکت پخش فرآوردههای نفتی صحیح
نیست.
مصوبــهای بــرای محدودیــت عرضه
گازوئیل نداریم

پرهام فر ،سرپرســت دفتر پیشگیری از قاچاق
فرآوردههای نفتی گفت :وظیفه توزیع ســوخت
در حوزه حمل و نقل ،غیرمرتبط با ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز اســت و این ســتاد ،هیچ
بنایی بــرای محدودیت گازوئیل ندارد .هیچگاه
در مدیریت توزیع گازوئیــل به ویژه در حوزه
حمل و نقل نقش و دخالتی نداشته ایم زیرا یک
کار مداوم و مبتنــی بر اطالعات حمل و نقل و
تردد جادهای است که این اطالعات ،در اختیار
سازمان راهداری و شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی است.
به گفته وی ،ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
فقط در نقاط آسیبزای قاچاق که بیشتر مربوط
به برخی از استانهای مرزی میشود ،بخشی از
مقررات نحوه ســوختگیری را اجرا میکند؛ به
طور مثال ،در طرح کدینگ کارتهای سوخت
استان سیستان و بلوچستان ،کارتهای مهاجر
قابلیت سوختگیری در جایگاههای سوخت را
ندارند و غیرفعال هستند و فقط کارتهای بومی،

امکان استفاده دارند .پرهام فر گفت :قرار نیست
که مصارف ضروری داخل کشور محدود شود
و نباید آن چیــزی را که بخش حمل و نقل به
آن نیازمند است ،تحت الشعاع قرار دهیم .نباید
آسیبی را در این حوزه داشته باشیم و هیچگونه
مصوبه یا الزامــی در خصوص توزیع گازوئیل
میان جایگاهها نداشتهایم.
طبق آمار ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،با
اجرای طرح تفصیلی تخصیص سوخت بر اساس
پیمایش ،برای نــاوگان زیر  ۱۰تن  ۱۵درصد،
برای نــاوگان باالی  ۱۰تــن  ۲۰درصد و در
ناوگان مســافری نیز ۱۰ ،درصد کاهش سهمیه
و مصرف سوخت صورت گرفته؛ همچنین برای
 ۳۴۰هزار دستگاه ناوگان باری و مسافری ،بر
اساس اسناد حمل جادهای ،تخصیص سوخت
صورت میگیرد و بیش از  ۲۹۰هزار دســتگاه
مصــرف کننــده گازوئیل درون شــهری نیز،
شناسایی شــده که این ســتاد ،برای آنها هم
مکانیزم خاصی را در آینــده پیشبینی و اجرا
خواهد کرد .سهمیه سوخت  ۳۳هزار وسیله نقلیه
ِ
نفــت گاز(گازوئیل) که غیرفعال
مصرف کننده
بودند نیز قطع شده است.
مسئوالن چه قولهایی دادند؟

حاال ســخنگوی صنف جایگاهداران سوخت
میگوید ،در شرایطی که افزایش تولید گازوئیل
در کوتاه مدت ممکن نیســت ،دســتورالعمل
جدیدی برای توزیع عادالنه این ســوخت میان
جایگاهها تدوین شــده که در آن ،اولویت این
است که هیچ جایگاه توزیع کننده گازوئیلی در
 ۲۴ساعت ،تعطیلی نداشته باشد که جزئیات آن
در آینده منتشر میشــود و قلیزاده ،رئیس این
صنف هم گفتــه ،تدابیر جدیدی برای تخصیص
صحیح ،زمانبندی ارســال و موارد مرتبط دیگر
با همکاری شــرکت پخش فرآوردههای نفتی
اندیشیده شــد که طی چند اطالعیه به مناطق
اعالم شده است.
به گفتــه قلیزاده مــردم میتواننــد از طریق
شمارههای تماس  ۰۹۶۲۷و ۰۲۱۷۷۵۲۲۶۷۸
مشکالت و کمبودهای احتمالی را به مسئوالن
منتقل کنند .محمد منتظری دادســتان کل کشور
هم گفتــه ،این موضوعات مربــوط به وزارت
نفت اســت که اگر آنها بــه وظایف و تکالیف
خود عمل نکردهاند یــا احیان ًا اقداماتی که باید
انجام میدادند را انجــام ندادهاند و ترک فعلی
صورت گرفته که قابل تعقیب باشد ،ما آمادگی
داریم که در صورت اعالم به دادستانی از سوی
جایگاهداران ،موضوع را پیگیری کنیم.
به گــزارش قدس آنالین ،مدیرعامل شــرکت
پخش فرآوردههای نفتی هــم در نهایت اعالم
کرده ،در استان جنوبی و استانهایی که در شبانه
روز با حمل بار بســیاری مواجه هستند ،عالوه
بر نظارت بر این استانها ،سهمیه جایگاهها نیز
افزایش یابد تا ساعات کمتری با کمبود گازوئیل
مواجه شوند.
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فروردین :

«گورسوزان»« ،ســورو»« ،هتل امین» و «
زندان» در شهر بندرعباس است.
به گزارش ایرنا ؛شــرکت تامین و توســعه
زیرساخت خلیج فارس کنسرسیومی متشکل
از هفت شــرکت و صنعت شــامل سازمان
ایمیدرو ،شرکت فوالد هرمزگان ،پاالیشگاه
بندرعباس ،شرکت صبا فوالد خلیج فارس،
شرکت صنایع ملی مس ایران ،شرکت فوالد مادکوش اســت که با هدف سرمایه گذاری بندرعباس به صنایع غرب اســتان تشکیل
ستاره ســیمین هرمز و گروه سرمایهگذاری مشــترک برای تصفیه و انتقــال فاضالب شده است.

اولیه در زمینه ســبز بودن فرم «ج» ،وضعیت تاهل و
ســابقه مالکیت تعداد  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار نفر تایید
شدند اما قطعا احتمال ریزش همین تعداد نیز به دلیل
پایین بودن توان اقتصادی آنها وجود دارد.
یکی دیگــر از دالیل کمجان بودن پروژه نهضت ملی
مسکن به خلف وعدههای مسئوالن در طرح اقدام ملی
مربوط میشود .قرار بود از سال  ۱۳۹۸تا  ۱۴۰۰تعداد
 ۴۰۰هزار واحد در قالب این طرح تکمیل شــود اما
آنچه عمال به اتمام رسید حدود  ۴۰هزار واحد بود.
از سوی دیگر متقاضیان باید هنگام ثبت نام حدود ۴۰
میلیون تومان واریز کنند و مابقی با توجه به پیشرفت
طرح تزریق شــود .قســط مرحله آخر نیز در زمان
نازککاری پرداخت خواهد شد .اما بسیاری متقاضیان
از جمله در شهر جدید پرند میگویند که تا کنون ۱۶۰
میلیــون تومان واریز کردهاند و هنوز پروژهشــان به
پیشرفت  ۱۰درصد هم نرسیده است.
دولت ســیزدهم قصد دارد در قالب طرح نهضت ملی
مسکن چهار میلیون واحد مسکونی را در چهار سال
آینده احداث کند .اما ســوال این است که با توجه به
نبود تقاضای موثر ،این واحدها قرار اســت برای چه
کسانی ســاخته شــود؟ و آیا با توجه به هزینههای
هنگفت زیرســاختها و تورم نهادههای ساختمانی،
این پروژه در میانه راه به سرنوشت طرح  ۲میلیون و
 ۳۰۰هزار واحدی مسکن مهر که هنوز بعد از گذشت
 ۱۵سال  ۲۰۰هزار واحد آن باقیمانده ،دچار نخواهد
شد؟
البته تفاوت طرح نهضت ملی مسکن با پروژه مسکن
مهر در این اســت که نهضت ملی از قوانین باالدستی
بهره میبرد؛ موضوع مهمی که مسکن مهر از آن بیبهره
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طالع بینی

نماینده ولی فقیه درهرمزگان:

بندرعباس موضوع فاضالب اســت که هر
ساله در زمستا ن و تابستا ن شرایط نامطلوبی
را در شــهر بندرعباس ایجــاد میکند.امام
جمعه بندرعباس ،با اشــاره بــه خورهای
بندرعباس ،تصریح کرد :خورهای دارای ۲
بعد تهدید و فرصت هســتند که هرچه بتوان
جلوی تهدیدات را از طریق اجرای طرحهای
مختلف و خالقانه گرفت میتوان به خوبی از
فرصتها استفاده کرد .خورهای «شیالت»،
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بود .اما ابهاماتی که درخصوص قیمت تمام شده ،میزان
آورده متقاضیان و اقساط تسهیالت وجود دارد ،باعث
شده بســیاری از افراد درخصوص ورود به این طرح
احتیاط کنند.
شــاید بخش خودمالکی نهضت ملی مسکن ،مسیر
مطمئنتری برای رســیدن دولت به هدف ســاخت
سالیانه یک میلیون واحد مسکونی باشد که آن هم رقم
چندان باالیی نیست .اوایل فروردین ماه محمدحسن
علمداری ـ عضو هیات مدیره بانک مســکن از ثبت
نام  ۹۷هزار متقاضی خودمالکی در طرح نهضت ملی
خبر داد و گفت که  ۵۷هزار نفر از آنها به بانک معرفی
شدهاند.
با این حســاب میتوان گفت کال  ۲۲۰هزار متقاضی
موثر تا کنــون در طرح نهضت ملی مســکن واریز
وجه داشــتهاند که حدود یک چهارم آنها خودمالک
هستند .بنابراین شواهد و قرائن نشان میدهد در بخش
فراخوان نمیتوان چندان به پیشــرفت پروژه امیدوار
بود.
درخصوص قیمت واحدها نیــز هرکس از ظن خود
رقمهایی را اعالم میکند .وزارت راه و شهرســازی
طبق جدیدترین فهرست بها قیمت هر متر مربع را ۴.۵
میلیون تومان تعیین کرده است .سازندگان از هزینههای
متری  ۷تا  ۱۰میلیون تومان سخن میگویند .رییس
بنیاد مسکن قیمت واحدهای واقع در بلوکهای شش
طبقه بــه باال را  ۶تا  ۶.۵میلیــون تومان در هر متر
مربع تخمین میزند .مدیرعامل شهرهای جدید هم به
تازگی از هزینههای متــری  ۱۰تا  ۱۵میلیون تومان
سخن گفته است.
قرار است تا ســقف  ۴۵۰میلیون تومان تسهیالت با

حداکثر مدت بازپرداخت  ۲۰ســاله به واحدهای این
طرح تعلق بگیرد .نرخ سود آن نیز برای اقشار مختلف،
متفاوت اســت و دولت میگوید که دهکهای اول تا
سوم بیشــترین یارانه و مشوقهای دولتی را دریافت
خواهند کرد .اقســاط ماهیانه  ۳تــا  ۴میلیون تومان
هم اعالم میشــود اما محاسبات از مبالغ باالتر برای
دهکهای  ۴تا  ۸حکایت دارد.
به هر ترتیب حاال که دولت برای خانهدار کردن مردم
آســتینها را باال زده بهتر اســت نسبت به این طرح
خوشبین باشیم .طبق آخرین آماری که وزارت راه و
شهرسازی اعالم کرده تا کنون  ۸۶۴هزار واحد نهضت
ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده و برای یک میلیون
و  ۵۰۰هزار واحد زمین تامین شــده اســت .رستم
قاسمی وزیر راه و شهرســازی وعده داده که کلنگ
ساخت  ۲میلیون خانه در شش ماهه اول سال جاری
زده میشود.
عباس زینعلی ـ کارشناس بازار مسکن درباره اثرات
طرح نهضت ملی مسکن بر قیمت خانه به ایسنا گفت:
دولت قرار نیست خودش این واحدها را بسازد و نباید
هم بســازد .دولت باید تسهیالت و شرایط مناسب را
برای بخش خصوصی فراهم کند که آمار ساخت یک
میلیون مسکن محقق شود.
زینعلی خاطرنشان کرد :تجربه نشان داده ما توان تولید
مســکن مطابق با تقاضای واقعی را نداریم .بنابراین
در محدوده زمانی چهار ســاله که دولت تعریف کرده،
ســاخت چهار میلیون واحد قابل انجام نیست .با این
حال بهتر است قضاوت منفی نداشته باشیم و دولت را
در این حرکت تشویق کنیم .یک امیدی در بین مردم
ایجاد شده که امیدواریم ظرفیتش به وجود بیاید.
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روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

تالشهای شــما برای اینکه امروز همه چیز را با هم
داشته باشید کاری عبث و بیهوده است ،به خاطر اینکه
اگر موفق هم شوید باز برای تان بر عهده گرفتن این
همه کار سخت خواهد بود .این مسئله مانند یک بازی کامپیوتری است؛
شــما یک کار را در مقطعی به پایان میرسانید و سپس آنقدر برایتان
پیچیده میشود که باید زمان زیادی برای حل مشکالت پس ازآن صرف
کنید .شاید حاال زمان این باشــد که یک سیاست جدید و بنیادی در
پیش بگیرید.
اردیبهشت :

صحبت كردن قبل از اندیشــیدن طریقه شما نیست ،با
این حال امروز روز دیگری اســت .شما از نظر فکری
در اوج هستید و رازی در ســینه دارید که باعث شده
احساس ناخشنودی کنید .نگران این نباشید که ممکن است امروز کسی
را برنجانید؛ در این صــورت تنها خودتان را اذیت کرده و تمرکز را از
کارتان میگیرید .اگر قلب تان در جای درستی از زندگی تان قرار دارد،
پس حرفهای تحمیلی اصال برای تان مهم نخواهد بود.
خرداد :

به جای جبران حرفی که قبال زدهاید یا کاری که دیروز
کردهاید ،ممکن است تنها مشکالت را برای خود عمیق
تر کنید .حتی با بهترین تصمیمات و نیتها،شما میتوانید
دیگری را ســهوا برنجانید .البته ،يك معذرت خواهی گرم و صمیمی
میتواند خوبی و بزرگواری شما را نشان دهد ،اما تنها اگر از ته دل باشد.
این درام کوچک ممکن است یک روز دیگر به طول بینجامد تا زندگی
شما را دستخوش تغییرات ناخواسته ای کند.
تیر :

ممکن است شما حاضر نباشید که امروز در مواجهه با
دیگری کوتاه بیایید ،حتی اگر این کار روشی نباشد که
شــما تاکنون داشته اید .شما احساس میکنید که دیگر
هیچ راه برگشتی ندارید .انگار که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارید
و مایلید که برای ایستادن پای عقاید و باورهای خود دست به هر کاری
بزنید .بی شــک این کار قابل ستایش است ،اما اطمینان پیدا کنید که
فرضیه اخیرتان آنقدر مهم هست که قبل از اینکه خود را به خطر بیندازید
فکر کنید که در قبال آن چه بدست میآورید.
مرداد :

برنامه ریزی اخیر شما ممکن است از بهترین نوع برنامهها
باشد،اما هنوز کامل نیست .زمانیکه شرایط تغییر میکنند،
شــما نیز باید خود را با آنها تطبیق دهید یا حداقل در
برابرشان مقاومت نکنید .متاســفانه ،ممکن است امروز سخت گیرانه
بیندیشید و عدم تمایل تان برای اصالح كردن روال کارتان میتواند شما
را حتی از نزدیک ترین دوســتان تان جدا کند .توجه کنید که دارد چه
اتفاقی میافتد تا بتوانید هوشمندانه در برابر آن واکنش نشان دهید ،به
جای اینکه به یک رویای پوچ و توخالی تکیه کنید.
شهریور :

ممكن است امروز بسیار پریشان و نگران باشید ،با این
حال آنقدر توانایی دارید که احساسات ناخوشانید خود
را به بهره وری و کارایی باالیی تبدیل کنید .گام اول این
است که انتظارات خود را به دور بریزید و بپذیرید که دقیقا نمیدانید به
کجا دارید میروید .ســپس الزم است که هر چیزی را که نیاز دارید
بگویید؛ حتی اگر در یک موقعیت ناخوشایند قرار بگیرید و در نهایت،
آنقدر باظرفیت باشید که دستورات جدید را پذیرفته و آماده باشید که
بزودی به آنها دست یابید.
مهر :

احتماال امروز از جانب دیگران حمایت و پشتیبانی خوبی
دریافت میکنید ،اما لزوما آن جور نیست که انتظار دارید.
ممکن است به نظر برسد که حتی نزدیک ترین دوست
یا همســرتان بر خالف میل شما رفتار میکند ،اما واقعا اینطور نیست.
در واقع هر کس در زندگی راه خودش را طی میکند و اگر شما عاقل
باشید ،به آنها اجازه این کار را میدهید .آنها هنوز در پی کمک و یاری
رساندن به شما هستند ،اما به روش خودشان!
آبان :

ممکن است شــما ایده بزرگی در رابطه با اینکه چطور
پول بیشتری کسب کنید در سر داشته باشید  ،اما احتماال
قبــل از اینکه تالش تان را در این راه آغاز کنید مجبور
میشــویدعقب نشینی کنید .شما از انجام دادن کارهایی که در رابطه با
آنها تجربه ای ندارید نمیترسید و ممکن است سیاست جدیدی در پیش
بگیرید که در راه تان موفق شوید .از طرف دیگر ،ممکن است دیگران
آرام آرام به سمت شما بیایند و به راحتی در جریان کار شما قرار بگیرند.
بنابراین اگر مایلید که این کار را بکنید ،بیشتر کنجکاو باشید و در این
رابطه بیشتر جستجو کنید.
آذر :

به نظر میرســد همه میدانند شــما امــروز دقیقا چه
احساسی دارید ،به خاطر اینکه ماه نشانه شما ,قلب شما
را مورد هدف گرفته تا همه آن را به وضوح مشاهده کنند.
امروز چاره دیگری ندارید ،چرا که جلوگیری از ابراز احساسات تان تنها
فشار و اضطراب بیشتری به شما وارد سازد .تنهاراه حلی که دارید این
است که احساسات تان را بر مبنای اصول درست بیان کرده تا بتوانید از
بروز بیماریهای جدی روحی در خود جلوگیری کنید.
دی :

امروز کار زیاد برای شما جذابیت خاصی دارد اما شما
نیاز خواهید داشت که مراقب سالمت خود نیز باشید در
غیر این صورت ممکن است خود را در وضعیت روحی
خطرناکی قرار دهید .این فوریت ممکن اســت برای شما امری طبیعی
باشــد اما اگر امروز شما اگر از نظر احساسی محتاط باشید به نفع تان
خواهد بود .شما واقعا نیاز ندارید که اجازه دهید هر کسی از احساسات
و افکارتان مطلع شود .کمی مرموز بودن خوب است پس بعضی چیزها
را در حد رویا و تصور باقی بگذارید.
بهمن :

با وجود اینکه شــما امروز کارهای زیادی برای انجام
دادن دارید ،اما ممکن اســت مایل باشــید که رهبری
دوســتان تان را نیز بر عهــده بگیرید .احتماال متعجب
میشوید چرا که میبینید چقدر سریع دیگران رهبری شما را میپذیرند،
و یکباره هیجانزده میشوید و به این باور میرسید که تنها نیستید .اما
مراقب باشــید که چگونه با آنها ارتباط برقرار میکنید ،به خاطر اینکه
ممکن است دیگری را با داوری شتاب زده خود ناراحت کنید.
اسفند :

شــما تنها نیاز دارید که برای یــک روز یا دو روز دیگر
خود را مجهز کنید ،و بعد انرژی خود را برای جنگیدن و
پیروز شدن بکار گیرید .اما تمرین خودبازداری کامال با
خودداری از بیان احساسات متفاوت است .شما باید راهی پیدا کنید که
تاثیر احساساتتان را برای خودتان نگاه دارید ،به خاطر اینکه این کار
سالمت روانی و روحی شما را در طی روزهای آینده تضمین میکند.
زمانی را تنها برای خودتان اختصاص دهید تا تصورات زیبای خود را
از رویاهایتان تکمیل کنید.

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام محمد تقی (ع) :ناشکری نعمت  ،چون گناهی نابخشودنی است
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مدیرکل استاندارد هرمزگان تشریح کرد

جزئیات اجرای طرح ارزیابی کیفیت کاالهای داخلی در هرمزگان
علی زارعی /دریا

daryaz 1359 @gmail.com

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

گروه گزارش  //طرح ملی ســنجش و پایش هرمزگان اجراشد.

نرخ رشد کیفیت در کاالهای تولید داخل در مدیرکل اســتاندارد هرمزگان با تشریح جزئیات
اجرای طرح ســنجش و پایش نرخ رشد کیفیت
در کاالهای تولید داخل گفت :این طرح همزمان
با اجرا در سطح کشور از 18لغایت  31فروردین،
در بندرعباس نیز به مدت 5روز اجرا شد.
محمد کمالی افزود :در این طرح کارشناسان اداره
کل استاندارد هرمزگان که از قبل نسبت به اجرا ی
طرح توجیه گردیده بودند ،با مراجعه به مصرف
کنندگان ،اقدام به پایش نرخ کیفیت  40قلم گروه
کاالیی بر اســاس پرسشــنامه تهیه شده توسط
ســازمان ملی استاندارد ایران نموده و اطالعات
جهت تهیه این نرخ از روی همین پرسشنامه ها
استخراج خواهد شد و سازمان عالوه بر گزارش
استاندارد سازی واحدهای تولیدی به یک ضریب
نفوذ کیفیت در جامعه دست پیدا خواهد نمود .
کمالی اظهار داشت :در واقع در این طرح احساس

خریداران و مصرف کنندگان کاالهای داخلی قبل
و بعــد از خرید و اســتفاده کاالی داخلی مورد
ارزیابی قرار گرفته و ضریب نفوذ اســتاندارد از
طریق اطالعات استخراج می شود.
مدیرکل استاندارد هرمزگان اجرای این طرح را
در نهادینه شدن فرهنگ استاندارد موثر دانست
و توصیه کرد :مردم در هنگام خرید کاال به نشان
اســتاندارد وتاریخ مصرف توجه کنند و جهت
اطــاع از اصالت کاال ،کد ده رقمی درج شــده
بر روی کاال را به ســامانه پیامکی 10001517
ارســال کننــد تا مشــخصات کاال برایشــان
ارسال شود.
وی گفت:توجه به استاندارد کاالهای داخلی در
سالمت ،بهداشت وایمنی جامعه اثرگذار است.
کمالی نقش مردم را در نهادینه شــدن فرهنگ
اســتاندارد با درنظرگرفتــن و اولویت قراردادن
استفاده از کاالهای استاندارد مهم دانست.

سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
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

تجدید آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
پروژه آسفالت و خط کشی معابر سطح شهر بندرخمير

نوب
ت
دوم

شــهرداری بندرخمیر در نظر دارد به استناد ماده  5آیین نامه مالی برگزاری مناقصات و ماده  5آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه
شماره  275مورخ1400/10/19شورای اسالمی شهر بندرخمیر پروژه خط کشی و اجرای آسفالت معابر سطح شهر بندر خمیر را
با شرایط و مشخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرکت صالحیت دار رتبه حداقل  5راه و باند 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 رســید سپرده به حساب 72191145857821شهرداری نزد بانک مهر شعبه خمیر و یا
ضمانتت نامه معتبر بانکی به مبلغ  1.500.000.000ريال 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 1401/01/27
جهت 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 سایت 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 شــركت ،فرم تعهدنامه عدم مشموليت شركت در قانون منع مداخله كاركنان دولت در شركت ،سوابق كاري
شركت ،رضايت نامه 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.
 -3کلیه اســناد تعهد آور شرکت از جمله اساسنامه  ،صورتجلســات 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 سوم 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.
-10مبلغ اولیه پیمان 30.000.000.000ریال سی میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی(اسناد خزانه و  ).....می باشد.
 -11كليه هزينه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
 -12در صورت عدم تجديد مناقصه كميسيون عالي معامالت شهرداري در ساعت  10روز چهارشنبه مورخ  1401/02/07تشكيل
وكليه پيشنهادهاي رسيده مفتوح و قرائت خواهد شد .
 -13زمان قرارداد به مدت یکسال می باشد.
 -14شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار خواهد بود .

شهرداريبندرخمير

تجدید آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
پروژه احداث پل بتنی جنوب شهرداری بندر خمیر

نوب
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شــهرداری بندرخمیر در نظر دارد به استناد ماده  5آیین نامه مالی برگزاری مناقصات و ماده  5آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه
شماره  279مورخ1400/10/21شورای اسالمی شهر بندرخمیر پروژه پروژه احداث احداث پل بتنی جنوب شهرداری بندر خمیر
را با شــرایط 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  376.000.000ريال 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 1401/01/27
جهت 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 سایت 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 شــركت ،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.
 -3کلیه اســناد تعهد آور شرکت از جمله اساسنامه  ،صورتجلســات 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 سه ماه مهلت داشته باشد
 -6درهنگام ارائه جواب به شماره وتاريخ آگهي اشاره شود.
 -7چنانچه برندگان اول تا سوم 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.
-10مبلغ کل 7.520.000.000 :ریال (از محل اعتبارات عمرانی دولت (اسناد خزانه و)).....
 -11كليه هزينه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
 -12در صورت عدم تجديد مناقصه كميسيون عالي معامالت شهرداري در ساعت  12روز 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 .

شهرداريبندرخمير

