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گروه خبر  //حجتاالسالم والمســلمین عبادیزاده در خطبههای نماز جمعه که در مسجد جامع * 90درصد ارتباطات افسارگسیخته میان دختر و پسر منتج به ازدواج نمیشود
بندرعباس برگزار شد ،تقوای الهی را کلید بازگشایی مشکالت زندگی دانست و اظهار کرد :ارتباط با
خداوند متعال راه درست زندگی را به ما نشان میدهد و میتوان گفت که بسیاری از کج رویها معلول
فراموشی یاد خداوند است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی ،یاد خداوند را آرامش بخش انســان دانست و افزود :به یاد خداوند بودن به
جامعه نیز آرامش تزریق میشود و به سمت رستگاری گام برخواهد داشت.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان
با اشاره به ارتباط افسارگسیخته روابط دختر و پسر ،بیان کرد :برخی تصور میکنند ارتباط با جنس مخالف ،به
آنها موقعیت میدهد و در نتیجه آن احساس بزرگی میکنند که تصوری اشتباه است.
حجتاالســام والمسلمین عبادیزاده ،ابراز کرد :برخی با تصور باطل و نادرست وارد این رابطههای باطل
میشــوند و احساس جذابیت کاذب پیدا میکنند ،که جنس مخالف را به سمت خود جذب کردهاند که از نظر
علمی امری اشتباه است.

وی ،با اشاره به ممنوعیت ارتباط پنهانی میان دختر و پسر ،خاطرنشان کرد :تحقیقات انجام شده نشان میدهد
که بیش از  90درصد ارتباطات باطل و خیابانی میان دختر و پسر به ازدواج منتج نمیشود ،به همین دلیل اسالم
ارتباط بدون حساب و کتاب و افسار گسیخته میان دختر و پسر را حرام میداند.
امام جمعه بندرعباس ،امیال و غرایز انسان را امری طبیعی دانست و تصریح کرد :اگر خداوند این غریزه جنسی
را در میان انسانها قرار نداده بود نه خانوادهها شکل میگرفت و نه روابط اجتماعی در جامعه شکل میگرفت
اما این غریزه باید مدیریت شود.حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده ،ضمن تاکید بر مدیریت شهوات و غرایز
جنسی در میان بشر ،گفت :برخی مدعی ارتباط میان دختر و پسر بدون شهوت هستند که چنین امری امکانپذیر
نیست و در حال فریب دادن خود هستند .وی ،با بیان این نکته که اسالم به دنبال کنترل امیال جنسی است ،عنوان
کرد :ضررهایی که در پایان روابط به لحاظ روحی و روانی به جوانان به خصوص دختران وارد میشود از دیگر
چالشهای ارتباط افسار گسسته است.
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دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده به میدان
شهدا نبش خیابان دانش ساختمان بنی هاشمی واحد 2

بازگشایی گرههای موجود دانست و تصریح کرد :باید مراقب بود
نماینده ولی فقیه در هرمزگان :
که مجموعههای دانشبنیان از رسالت اصلی خود که نوآوری و حل
مساله است منحرف نشوند.حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده،
با اشــاره به آزادسازی برخی از پولهای بلوکه شده در کشورهای
خارجی ،گفت :این اعتبارات باید در زیرســاختها و عرصههای
*  نقدی که به همراه انصاف و واقعیت باشد ،خیرخواهانه است مولد هزینه شوند و نباید به گونهای باشد که صرف مخارج جاری
ادامه از تیتر یک //
* روابط پنهانی میان دختر و پســر ،باعث تضعیف بنیان وی ،با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظل هالعالی) ،عنوان کرد :دولت شود.
نقدی که به همراه انصاف و برهان و دخیل بودن واقعیتها باشد ،نقد *اعالم اسامی ابر بدهکاران بانکی باعث افزایش شفافیت و
خانواده خواهد شد
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان ،با بیان این نکته که اســام خیرخواهانه محسوب میشود.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان پیشگیری از بروز فساد خواهد شد
به دنبال حفظ حریم خانوادهها است ،بیان کرد :اگر روابط به صورت بیان کرد :مقام معظم رهبری (مدظل هالعالی) به حکام سعودی توصیه وی عنوان کرد :اختاپوسهایی که منابع بانکی را دریافت میکردند
افسار گسیخته میان دختر و پسر وجود داشته باشد ،خانوادهها نیز دچار فرمودند که مواظب باشند خوابهای آشفته در یمن نبیند .این حاکمان و پو ل بانکها را پس نمیدادند .این افراد چه کســانی هستند که
آسیب خواهند شد و از هم فرو میپاشند.حجتاالسالم والمسلمین بایــد بدانند که باید حقانیت مردم یمن را بپذیرند و توانایی پیروزی به سیستم بانکی ضربه م یزنند .با اعالم اسامی این سودجویان کار
عبادیزاده ،با اشــاره به زمینههای ایجاد روابط نامشروع ،ابراز کرد :در این جنگ را ندارند.حجتاالســام والمسلمین عبادیزاده ابراز بسیار بزرگی صورت گرفت و از رئیس جمهور و مجموعه دولت
با توجه به اینکه پیشــگیری بر درمان ،مقدم اســت ،باید زمینههای کرد :امروز رزمندگان عزیز یمنی باید مواظب باشند تا در تور و دام قدردانی میکنم؛ چراکه باعث افزایش شــفافیت در حوزه بانکی
مذاکرات نیافتند؛ چراکه دشمن به دنبال رسیدن به اهدافی است که در شد.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ،اسامی بدهکاران بانکی را
شکلگیری فساد در این بخش را از بین برد.
* امام حسن مجتبی (ع) بستر را برای قیام عاشورا فراهم کرد جنگ نتوانست به دست بیاورد.
باعث پیشــگیری از بروز فساد در آینده دانست و بیان کرد :انتشار
وی 10 ،روز اول مــاه مبارک رمضان را فرصت مناســبی را برای * شــرایط در ســرزمینهای اشــغالی به ضــرر رژیم اسامی بدهکاران بانکی باعث خواهد شد که باقی افراد نیز حساب
کار دستشان بیاید و در آینده شاهد بروز چنین فسادهایی نباشیم.
آمادهسازی جهت طهارت انسان دانست و گفت :در  10روز آخر ماه صهیونیستی در حال رقم خوردن است
رمضان مقدرات یک سال نهفته است و انسان مومن از این ایام نهایت وی ،با اشاره به ایجاد انتفاضه در سرزمینهای اشغالی ،خاطرنشان *  ساخت مسکن جزو وظیفه حاکمیت اسالمی است
اســتفاده را خواهد برد.امام جمعه بندرعباس ،با اشاره به والدت امام کرد :درگیریها در قدس شریف و پیرامون بیت المقدس وجود دارد حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده ،ایجاد مسکن را جزو تکالیف
حسن مجتبی (ع) ،تصریح کرد :وجود نازنین امام حسن مجتبی (ع) و قریب به  19نفر مجروح شــدند .شرایط به گونهای در حال رقم دولت اسالمی دانست و ابراز کرد :حاکمیت باید ساخت مسکن را
تحوالت دوران امیر المومنین (ع) را به گونهای رقم زد ،که دشمن نتواند خوردن است که رژیم صهیونیستی نتواند به اهداف پلید خود دست یکی از وظایف خود بداند و با حل چالشها و مشــکالت مسکن
مهر ،اقدام به توسعه این بخش کند چراکه به اقتصاد و اشتغال منطقهای
سوء استفاده و بهرهبرداری کند.حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده ،پیداکنند.
افزود :صلح امام حســن (ع) بزرگترین ضربهای بود که به دستگاه * منابع آزاد شــده دولت باید در توسعه زیرساختها و رونق خواهد بخشید.وی ،با اشاره به اهمیت ایجاد مسکن روستایی،
خاطرنشــان کرد :با ایجاد زیرســاخت الزم برای احداث مسکن
ســلطنت اموی وارد شد و امام حسن مجتبی (ع) ،بستر را برای قیام عرصههای مولد هزینه شود
امام جمعه بندرعبــاس ،خصوصیت دانشبنیــان را نوآوری و روستایی از مهاجرت روستا به شهر جلوگیری خواهد شد.
عاشورای امام حسین (ع) فراهم کرد.

دولت چالشها و مشکالت مسکن را برطرف کند

دیدار اعضای شورای شهر بندرعباس با مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان
گروه خبر  //عیسی عباسی ،شیخ حیدری،
یعقــوب دبیری نژاد و فریــده عامری از
اعضای شورای شهر بندرعباس ،در دیدار
با مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان ،ضمن
تشــکر از تالش کارکنان امــور مالیاتی
اســتان در وصول درآمدهای مالیاتی و
ارزش افزوده اســتان  ،درخصوص موارد
و موضوعات مالیاتی و همچنین تکالیف
مالیاتی شهرداری گفتگو نمودند.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ در این
دیدار آخونــدزاده مدیرکل امــور مالیاتی با
ارائه گزارشــی از رشــد وصول و تســهیم

مالیــات ارزش افزوده میان شــهرداری ها و
دهیاری های اســتان گفت :بر اساس مصوبه
مجلس در ســال  1401سهم شهرداری ها از
ارزش افزوده افزایش یافته و  4درصد تعیین
شــده اســت که تالش خواهیم کرد در کنار
افزایش میزان وصولی ،از دغدغه شهرداری ها
و دهیاری های استان در خصوص درآمدشان
از عوارض ارزش افزوده کم کنیم.آخوندزاده با
تاکید بر توزیع عادالنه این سهم گفت :تسهیم
عوارض ســهم ارزش افزوده شهرداری ها و
هرمزگان ،در پایان تاکید نمود پرسنل اداره کل سهم شهرداری ها ،حتی قبل از موعد قانونی
دهیاری ها صرفا بر مبنای ضوابط قانونی و بر
امور مالیاتی در حال تالش بی وقفه هستند تا مقرر واریز نمایند تا دغدغه شهرداری ها نسبت
اساس عدالت خواهد بود.مدیرکل امور مالیاتی
ان شــاهلل ظرف چند روز آینده ارزش افزوده به پرداخت دیونشان کمتر شود.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس تاکید کرد

تکمیل پروژه های نیمه تمام مدرسه سازی درهرمزگان

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دراین دیدار مرادی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام مدرســه
سازی در سطح استان تاکید کرد و افزود :ساخت مدرسه و آموزش فرزندان این مرزوبوم در
این برهه زمانی بسیار مهم و حیاتی می باشد.
به گفته وی ،مدارس در اســتان نیازمند فضاهایی درخور بوده که الحمداهلل این مهم در
هرمزگان به تحقق پیوسته اســت.در این دیدارهمچنین دکترهاشمی از حمایت و همراهی
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی از مجموعه نوســازی مدارس و نقش بارز
نمایندگان در تدوین قوانین مربوط به امر مدرسه سازی قدردانی نمود.
گفتنی است؛ دراین دیدار نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی از فعالیتهای
گروه خبر  //دکتر احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی با دکتر
عمرانی و اقدامات جهادی مجموعه نوسازی مدارس در ساخت فضاهای آموزشی قدردانی
سیدفخرالدین هاشمی مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.
نمود.
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سرمقاله

بافت فرسوده و حاشیه ای همچنان در انتظار نسخه شفابخش
محالت حاشیه ای و بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی بندرعباس
که دوســوم این شهر را تشکیل می دهند و چنین تناسبی واندکی کمتر وبیشتر
در سایر شهرهای اســتان نیز وجود دارد ،همچنان مورد غفلت مسئوالن در
ادوار مختلف قرار گرفته است و تاکنون اقدام اثرگذار و ملموس و محسوسی
صورت نگرفته است .وضعیت امالک ،کوچه ها ،امکانات و ....در این مناطق به
هیچ وجه رضایتبخش نیست و انتشار گزارش های رسانه ها نیز در سال های
اخیر از این مناطق نتوانسته مسئوالن را برای رفع مشکالت این مناطق متقاعد
کند .در آبان ماه سال 99نیز مسئوالن قضایی ،سپاه ،دستگاه های اجرایی و...
بازدیدی را از محله آیت ا ...غفاری بندرعباس داشــتند و مصوباتی را برای
رفع مشــکالت این محله و محالت چاهستانی ها ،اسالم آباد و کوی ملت به
همراه داشــت که اگر این مصوبات بطور کامل اجرایی می شد ،بخش زیادی
از مشکالت در این مناطق برطرف می شد که متاسفانه اینگونه نشد .بازارچه
محله ای که قرار بود در دهه فجر سال 99در محله آیت ا ....غفاری راه اندازی
و افتتاح شــود و زمینه اشتغال تعدادی از زنان سرپرست خانوار وبدسرپرست
را فراهم نماید که تاکنون این وعده هم محقق نشده است و اسناد امالک محله
نیز صادر نشد .در محالت و بافت فرسوده بایستی چند اقدام اساسی صورت
پذیرد تا تحول و انقالبی در این مناطق اتفاق افتد واز آسیب های اجتماعی در
این مناطق کاسته شده و ساکنان شاهد عدالت خدماترسانی ،آموزشی ،امنیتی
و ...باشند.در گام نخست بایستی چالش صدور اسناد مالکیت در این مناطق
برطرف شده و برای تمامی امالک سند صادر شده و مالکان را ترغیب وتشویق
نمود تا با استفاده از تسهیالت نوسازی ،نسبت به استانداردسازی و بازسازی
امالک شان اقدام نمایند تا از تخریب امالک فرسوده جلوگیری شده و ساکنان در
زیرآوار این امالک در حوادث غیرمترقبه مدفون نشوند و خانواده هایی عزادار
نشــده و دولت مجبور به صرف هزینه جهت جبران خسارات نشود .در زلزله
سال گذشته فین ،سیاهو و ....که بیش از سه هزار واحد مسکونی و ...تخریب
شــد و دولت و ...وعده نمودند چهار ماهه این امالک را از نو بسازند وبه مردم
تحویل دهند که تاکنون محقق نشده است .حاال اگر کانون چنین زلزله هایی در
بندرعباس باشد ،دهها برابر خرابی و ...بدنبال خواهد داشت وشاید هزاران نفر نیز
جان شان را از دست دهند .پس ضرورت دارد در راستای پیشگیری از وقوع
چنین حوادثی در شهر بندرعباس ،صدور اسناد امالک و بازسازی این امالک با
جدیت بیشتری مدنظر متولیان مربوطه قرار گیرد تا نیاز به درمان نباشد که درمان
در برخی بخش ها غیرممکن خواهد بود .موضوع دیگر بازگشایی معابر در این
مناطق اســت که اگر بازســازی امالک در محالت اجرایی شود ،خودبخود
عقب نشــینی هایی در زمان بازســازی امالک صورت خواهد گرفت که مسیر
بازگشــایی معابر را ســهل ترخواهد کرد وبا اجرای بازگشــایی معابر ،میزان
خدماترسانی در این مناطق افزایش خواهد یافت و شبکه جمع آوری فاضالب
را می توان بطور کامل در محالت اجرایی نمود و خودروهای پلیس ،اورژانس،
آتشنشــانی و ...می توانند وارد محالت شده و منجر به افزایش امنیت در این
مناطق می شــود .تبدیل کوچه های تنگ وتاریک به پاتــوق معتادان ،مواد و
مشروب فروشــان ،اراذل و اوباش ،سارقان و ...باعث سلب امنیت در محالت
شده است و می طلبد متولیان مربوطه برای ارتقای امنیت در این مناطق تدابیری
بیندیشند تا رضایت ساکنان نیز افزایش یابد .برای کاهش آسیب های اجتماعی و
رسیدگی به امورات معیشتی ،درمانی ،مسکن ،تحصیل فرزندان و ...محرومان در
این مناطق بایستی نسخه ای اثرگذار توسط متولیان مربوطه پیچیده شود.
علی زارعی

استاندار هرمزگان خبر داد

تصویب 40طرح برای توسعه پایدار بخشهای احمدی و فارغان

گروه خبر //استاندار هرمزگان ،اکتشاف پهنههای
معدنی و سرمایه گذاری در حوزه کشت گلخانهای
را دو موتور متحرک توسعه پایدار در بخشهای
احمدی و فارغان شهرســتان حاجیآباد عنوان
کرد و از تصویب  40طرح مهم برای توسعه پایدار
ش در حوزههای مختلف خبر داد.
این دو بخ 

به گزارش خبرنگار دریا  ،مهندس مهدی دوســتی
در جلســه شورای اداری استان هرمزگان با محوریت
بررسی مسائل و مشکالت و ظرفیتهای بخشهای
احمدی و فارغان از توابع شهرستان حاجیآباد که در
شهر سرگز احمدی برگزار شد ،عنوان کرد :در ادامه سفر
به بخشهای مختلف استان در سال جدید و در دومین
سفر ،مهمان مردم شریف بخشهای احمدی و فارغان
در شهرستان حاجیآباد بودیم و حدود  40مصوبه در
حوزههای مختلف داشتیم .وی افزود :در حوزههای راه
که اصلیترین دغدغه زیرساختی مردم بود ،در حوزه
نوسازی باغات ،آبرسانی و مدارس تصمیمات خوبی
گرفته شــد که امیدواریم مجموع این مصوبات سبب
تحول خوبی در اقتصاد منطقه شود .دوستی بیانکرد:
دو موتور پیشران برای رشد منطقه در حوزههای معدنی
و کشت گلخانهای در نظر گرفتهایم و مقرر شد در یک

ماه آینده با مکاتبهای که با سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایــران (ایمیدرو) انجام خواهد
شد ،تفاهمنامه اکتشاف پهنههای معدنی انجام شود و
کار شناسایی پهنههای مهم معدنی در تمام شهرستان
حاجیآبــاد با محوریت بخشهای احمدی و فارغان
آغاز شــود .وی تصریح کرد :در منطقه دق احمدی با
پیشنهاد ارائه شــده مقرر شد برای احداث گلخانه در
 100هکتــار زمین مطالعات الزم انجام شــود که در
صورت اجرایی شدن این طرح میتوان انتظار رشد و
ایجاد اشتغال در این منطقه را داشت و عالوه بر آن نیز
بالغ بر  35هزار تن محصول تولید خواهد شد ،به همین
منظور آمادگی داریم این حوزه نیز در کنار حوزه معادن
به عنوان موتور اصلی حرکت توسعه منطقه به کار گرفته
شود.استاندار هرمزگان تاکیدکرد :یک مصوبه در رابطه
با تاسیس یک هنرستان معدنی در بخش احمدی داشتیم
که امیدواریم ظــرف دو ماه آینده عملیات اجرایی آن
آغاز شود و در حوزه نرمافزاری قرار شد رشته ریاضی
در برخی از جاهایی که کمبود داریم ایجاد شود و برای
رشتههای هنرســتانی هم قرار شد یک رشته جدید
تاسیسات را به مجموعه فنی و حرفهای اضافه کنیم و
یکسری تجهیزات نیز برای دانشآموزان در حوزه برق

و موتور که بخشــی از آن تحویل شده است و بخشی
دیگر نیز در هفتههای آینده تحویل خواهد شد ،تامین
شود.وی ادامه داد :امیدوارم مجموع این مصوبات منجر
به تحوالت اساســی در منطقه شود ،برای یک معدنی
هم که در حــوزه مجوزات معطل بود تصمیمات الزم
گرفته شد و با راهاندازی این معدن تحولی در این منطقه
ایجاد خواهد شد.دوستی عنوانکرد :اصلیترین مشکل
ما در کل استان ،اشتغال است و این موضوع در منطقه
کوهشا بیشــتر دیده میشود و تمهیداتی نیز برای رفع
محرومیت دیدهایم و در حوزه زیرساختی نیز مشکالتی
در حوزه آب ،برق و جاده داریم که امیدواریم بر اساس
مصوبات سفر عمده پروژهها تا پایان امسال به نتیجه
برسد و برای گازرسانی هم  8هزار میلیارد تومان اعتبار
داریم که بخشی از آن برای گازرسانی به سرگز احمدی
و  100روســتای دیگر این بخش اختصاص خواهد
یافت.جلسه شورای اداری استان هرمزگان با محوریت
بررسی مسائل و مشکالت و ظرفیتهای بخشهای
احمــدی و فارغان از توابع شهرســتان حاجیآباد به
ریاست مهندس مهدی دوســتی استاندار هرمزگان و
با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان حاجیآباد،
معاونان استانداری ،مدیران کل دستگاههای اجرایی و

خدمات رسان در شهر سرگز احمدی برگزار شد .در
این جلسه که بیش از چهار ساعت به طول انجامید در
ابتدا مدیران کل دســتگاههای اجرایی ،فرماندار و امام
جمعه شهرستان حاجیآباد ضمن تشریح اقدامات انجام
شده تاکنون برای توسعه بخشهای احمدی و فارغان،
مشکالت حوزههای مختلف و طرح و برنامههای برون
رفت از مشکالت عمومی و بهرهبرداری حداکثری از
پتانسیلها را بیان کردند .عمده مسائل مطرح شده در
جلســه شــورای اداری مرتبط با راههای مواصالتی،
تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار ،توسعه کشاورزی
و ایجاد صنایع تبدیلی در بخشهای احمدی و فارغان،
بهرهبرداری از معادن با محوریت معادن کوهشا احمدی
با انجام مطالعات جامع ،احداث سازههای آبخیزداری،
تکمیل راههای روستایی از جمله در دهستان کوهشا
و محورهــای احمدآباد به آیید ،پور به مازگرد و یک
محور دیگر تا روستای حسن آباد ،طرحهای توسعه
خدمات بهداشتی و درمانی و انجام طرحهای توسعه
پایدار و ایجاد اشتغال بود .گفتنی است؛ مهندس مهدی
دوستی استاندار هرمزگان در ابتدای ورود به شهر سرگز
احمدی با حضور در گلزار شهدای گمنام ،به مقام شامخ
شهیدان ادای احترام کرد.

مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان :

گروه خبر  //در حال حاضر پروژه خط
انتقال گاز به شهرســتان بندرلنگه،
گازرســانی به  ۴۹روستا و دو شهر در
دســت اجرا و بیش از  ۴۵۰روستا و ۱۲
شــهر نیز در مرحله مطالعه  ،طراحی
و پیمان سپاری شــرکت گاز استان آل کنــدی ،دهنگ ،بیگلرآبــاد و تدرویه فارغان و ســرگز احمدی نیــز در مرحله به این مناطق نیز حدود  ۱۰۰هزار خانوار
هرمزگان قرار گرفته است.
در شهرستان بســتک ۵ ،روستای گهکم ،پیمانســپاری اســت.حمزوی اظهار کرد :برخوردار از این نعمت خدادادی می شوند.

گازرسانی به  ۴۹روستا و دو شهر در دست اجراست

به گزارش خبرنگار دریا ؛ فواد حمزوی،
مدیرعامل ،در این خصوص افزود :در حال
حاضر ،پروژه خط انتقال گاز به شهرستان
بندرلنگه ،گازرسانی به  ۴۹روستا از جمله
 ۳۴روستا در شهرستان بندرعباس که شامل
 ۲۸روستا در دهستان ایسین و تازیان و
 ۶روســتا در دهستان گچین ( گچین باال،
گچین پایین ،مغ احمد باال ،مغ احمد پایین،
َلمتَلی )۶ ،روستای محور کوهیج-
دمیلو و ک َ
هرنگ شهرستان بستک(خلوص ،فاریاب،
گتاو ،هرنگ ،کوخرد و نهند) ۴ ،روســتای

علی آباد ،مبارک حســینی ،طاشــکوئیه
و ســید جــوذر شهرســتان حاجــی
آبــاد و همچنیــن دو شــهر کوهیــج و
تازیان در دســت اجراســت کــه روند
عملیاتی شــدن آنها از پیشرفت مطلوبی
برخوردار اســت و با به ثمر رســیدن این
پروژه های گازرســانی ،بیش از  ۲۲هزار
و  ۵۲۵خانوار روستایی و شهری از نعمت
گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.وی افزود:
در ســال جاری پروژه های گازرسانی به
شــهرهای میناب ،بندرلنگــه ،بندر کنگ،

گازرســانی به بیش از  ۱۷۰واحد صنعتی
و نیروگاهــی از جملــه گازرســانی به
صنایــع محــور بندرعباس-حاجی آباد،
گل خانــه های ســرچاهان حاجی آباد،
گل خانه های محور گهکم-هاشــم آباد و
همچنین بیش از  ۴۵۰روســتا در شرق و
غرب اســتان و  ۱۲شهر از جمله رویدر،
جناح ،کوشــکنار ،چارک ،لمــزان ،پهل،
ســوزا ،تیرور ،زیارتعلی ،سیریک ،گروگ
و کوهســتک در ســال جاری در مرحله
مطالعه و طراحی قرار دارد و با گازرسانی

مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان بیان
کرد :در اواخر ســال گذشته نیز با تکمیل
گازرســانی به  ۳شهر قلعه قاضی ،تخت و
بیکاه و  ۱۰روســتا( ۷روستا محدوده قلعه
قاضی و تخت و ســه روســتا در محدوه
بیکاه)  ۹هزار و  ۸۹۴خانوار از این نعمت
الهی برخوردار شدند.حمزوی با اشاره به
نامگذاری سال جاری از طرف مقام معظم
رهبری که مزین به توليــد ،دانش بنيان و
اشتغال آفرين است ،تصریح کرد :شرکت گاز
استان به عنوان توزیع کننده یکی از مهمترین

خبری
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر
و شرق هرمزگان عنوان کرد

صیانت از حریم بندر
با جایگزینی دیوار های پیش ساخته بتنی

گروه خبر  //مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق
هرمزگان از احداث یکهزار و  200متر دیوار پیش ساخته بتنی
در بندرگاه هرمز خبر داد و گفت :با تخریب دیوارهای فرســوده
و قدیمی ضمن افزایــش ضریب امنیت ،صیانت از اراضی تحت
مالکیت این بندر نیــز افزایش خواهد یافت.به گزارش خبرنگار
دریا « ،حمیدرضا محمدحسینی تختی» با اشاره به لزوم حراست
هرچه بهتر از حقوق مسافران و گردشگران ،افزود :ساخت 900
متر دیوار بتنی از نوع پیش ســاخته و  300متر بازسازی حریم
اراضی از جمله عملیات نوسازی و بازسازی دیوارهای پیرامونی
بندرگاه هرمز از آذر ماه سال گذشته آغاز شده و با طی کردن40
درصد از احداث این پروژه ،جلوتر از برنامه زمانبندی در حال
اجرا میباشد.وی ادامه داد :به منظور زیبایی هرچه بهتر و افزایش
طول عمر رنگ این دیوارها ،از طیف های رنگی جزیره هرمز که
از کیفیت و دوام باالیی برخوردار بوده اســتفاده شده است.مدیر
بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق هرمزگان بیان کرد :این
طرح با اعتباری افزون بر  66هزار میلیارد ریال با همکاری بخش
خصوصی مراحل تکمیل خود را طی میکند .به گفته محمدحسینی
تختی ،براساس پیش بینیها ،این طرح تا پایان سال جاری تکمیل
خواهد شد .الزم به ذکر اســت؛ بندر چندمنظوره هرمز به دلیل
موقعیت جغرافیایی آن و مجاورت با تنگه هرمز از نظر راهبردی
و بازرگانی دارای اهمیت خاصی اســت .این جزیره همچنین به
دلیل جاذبه هــای بصری متاثر از طیف مختلف رنگی به جزیره
رنگینکمانی خلیج فارس شهره و همه ساله پذیرای خیل عظیمی
از گردشگران میباشد.

 ۱۰هزار پروانه کسب صنفی در هرمزگان صادر شد

اقالم ســبد انرژی مردم و صنایع مستقر در
اســتان همواره حامی تولید و صنعت بوده
است و در راســتای تحقق اهداف ترسیم
شده توسط رهبری معظم انقالب برنامه های
ویژه ای را در دســتور کار خود قرار داده
اســت.وی تاکید کرد :گسترش محدوده
تحت پوشــش مشترکین این سوخت پاک
و جایگزینی گاز طبیعی به جای سوختهای
مایع ،موجب صرفــه جویی قابل توجه و
اشتغال آفرینی بسیار خوبی خواهد شد.

توزیع کاالهای اساسی ویژه ماه رمضان در هرمزگان

شــده است.مویدی گفت :هزار تن برنج ۶۰۰ ،تن مرغ منجمد ۴۰۰ ،تن
روغن ۱۵۰ ،تن گوشت منجمد و  ۸۰۰تن شکر در بازار در حال توزیع
اســت.وی افزود :مرغ گرم نیز به اندازه کافی در استان کشتار میشود و
کمبودی وجود ندارد.مویدی گفت :این کاالهای اساسی با قیمت مصوب
گروه خبر  //رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت :کاالهای به گزارش خبرنگار دریا ؛ عباس مویدی افزود :هیچ کمبودی در مورد در واحدهای سیار ،فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای صنفی عرضه
اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان در حال توزیع است .کاالهای اساسی در اســتان وجود ندارد و کاالها به اندازه کافی ذخیره میشود.

گروه خبر  //رئیس اداره اصناف و تشکل های صنفی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان گفت :در سال گذشته نزدیک
به  ۱۰هزار و  ۷۹۴فقره پروانه کســب صنفی توزیعی و تولیدی
در استان صادر شد .یوسف ذاکری با اعالم این خبر به رسانهها
افزود :بیشترین پروانه های صادر شده در رسته های توزیعی به
تعداد  ۶هزار و  ۴۹۱مورد و کمترین آن در رسته تولیدی به تعداد
یکهزار و  ۲۸۴مورد بوده اســت.وی بیان داشت :در سال گذشته
عالوه بر صدور پروانه کسب صنفی نزدیک به  ۸۵۹تعداد کارت
مباشــرت نیز در این استان صادر شده است.رییس اداره اصناف
و تشکل های صنفی سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان
اظهارداشت :صدور پروانه های صنفی در راستای اجرای آیین نامه
اجرایی ماده  ۱۲قانون نظام صنفی در رسته های تولیدی ،توزیعی،
خدماتی و خدمات فنی بوده اســت.ذاکری ادامه داد :ساماندهی
واحدهای صنفی بدون پروانه کسب یکی از مهمترین برنامه های
اداره امور اصناف هرمزگان در سالجاری می باشد.به گزارش ایرنا؛
براساس ماده  ۱۲قانون نظام صنفی هر فرد صنفی ملزم به داشتن
پروانه کسب برای واحد کسبی خود است ،حال اگر این فرد دارای
 ۲یا چند واحد کسبی باشد ،الزم است عالوه دریافت پروانه کسب
برای هر واحد ،مباشــر واجد صالحیتــی را به منظور اداره امور
دیگر واحدها با تنظیم قرارداد مباشرت به اتحادیه معرفی تا کارت
مباشرت بنام وی صادر و تسلیم گردد.استان هرمزگان دارای بیش
از  ۴۶هزار واحد صنفی است.

پشت پرده سیاست
سردار قاآنی :به نابودی رژیم صهیونیستی سرعت داده می شود

فرمانده نیروی قدس خطاب به صهیونیســت ها :می دانیم که کی و کجا با شــما
برخورد کنیم ،ما مالحظاتی انسانی داریم و مثل شما نیستیم  .فرمانده نیروی قدس
سپاه کشورمان در نخستین مراسم سالگرد شهید حجازی حاضر شد و ضمن گرامی
داشــت مقام واالی این شهید ،با اشاره به حوادث اخیر در خاک فلسطین اشغالی،
در یک خط و نشــان جدی برای تل آویو خاطر نشــان کرد که به نابودی رژیم
صهیونیستی سرعت داده میشود .به گزارش فارس ،سردار اسماعیل قاآنی فرمانده
نیروی قدس ســپاه پاسداران در بخشی از سخنان خود با اشاره به حمله اسرائیل
به لبنان در ســال  1982گفت« :صهیونیستها در آن جنگ جنایات بیسابقهای
کردند اما امروز قهرمانان عرصه مقاومت در لبنان با جلوداری سید حسن نصرا...
چنان سلطهای بر این منطقه پیدا کرده که اسرائیل دیوار  6متری و در برخی جاها
ســتون  30متری زیر زمین ساختند تا کســی به آنها نفوذ نکند ».وی ادامه داد:
« مردم مظاهر ناتوانی آنها و قدرت جبهه مقاومت را که هر روز رو به رشد است،
میبینند؛ قهرمانان و فرزندان فلســطین هرکدام زمینههایی برای خود ایجاد کردند
و عملیاتهایی در درون ســرزمینهای اشغالی انجام دادند .سیستم پلیسی آنها
در ســرزمینی که پادگان است نتوانست آنها را ببیند .فرزندان فلسطین این گونه
عملیات کردند .شــهدای بزرگواری همچون رعد حازم با صالبت حرکت کردند
و اقدام پاسخ گویانه به جنایت صهیونیستها دادند .پدر قهرمان حازم گفت همه
ت طلب هستند».ســردار قاآنی در ادامه خط و
فرزندان فلسطین این گونه شهاد 
نشــانی جدی هم برای تل آویو کشید و تصریح کرد « :ما به رژیم اشغالگر قدس
گفتهایم که از هر گروه مبارزی علیه وی پشتیبانی میکنیم و این پشتیبانی همچنان
ادامه دارد؛ جوانان فلسطینی سرمایههای نهفته درون فلسطین و نسل چهار و پنج
هســتند که تمام سرزمینهای اشغالی را به هم ریختند .این جوان چند ساعت در
ســرزمین سراسر پلیسی حرکت کرد .این سیستم از  9شب تا نماز صبح نتوانست
او را پیدا کند .در نهایت در مســجدی به او مشکوک شدند ،اما خودش را تسلیم
نکرد و مردانه جنگید تا شهید شد ».وی خاطرنشان کرد «:یک جوان فلسطینی آن
گونه ،اینها را به هم میریزد .در نتیجه صهیونیستها کوچک تر از آن هستند که
با نظام جمهوری اســامی روبه رو شوند ».وی افزود  «:البته خودمان هم دست
بسته نیستیم .اگر به منافع این نظام در هر کجای عالم تعرضی صورت بگیرد ،پاسخ
جدی خواهیم داد .ما خوب میدانیم شما کجا هستید .در اربیل خیلی از کسانی که
در کنارتان زندگی میکردند ،نمیدانستند پایگاه شماست اما تحت رصد ما بودید.
البته خودشان هم اقرار کردند که ایران چگونه این پایگاه جنایتکارانه را با مالحظات
امنیتی رصد میکند .بنابراین هر کجا که تشخیص بدهیم حتما برخورد جدی با رژیم
صهیونیستی میکنیم و آنها کوچک تر از آن هستند که با ما هماوردی کنند .اگر
مالحظاتی میکنیم ،مالحظات ماست نه از قدرت شماست .ما دارای فهم انقالبی
هستیم و میدانیم که کی و کجا با شما برخورد کنیم .ما مالحظاتی انسانی داریم و
مثل شما نیستیم ».وی در بخش دیگری از سخنان خود از زوال اسرائیل سخن گفت
و تاکید کرد  «:رژیم رو به زوال صهیونیستی که به حول و قوه الهی هر چه زمان
میگذرد به این نابودی نزدیک تر میشــود با این دولت نیمبندی که دارد در حال
سقوط است و حتما به اضمحالل این رژیم سرعت بخشیده میشود».

بغداد اجازه هیچ گونه حضور مخل امنیت ایران را ندهد

رئیــس جمهــور در دیــدار وزیر خارجــه عراق ،بــه موضوعاتــی نظیر
اجرایی شدن سریع راه آهن شلمچه  -بصره و تسهیل و تکریم زائران اشاره کرد
و با تاکید بر این که تهران ،خواهان عراق قوی ،با عزت و متحد است؛ گریزی به
فعالیت های شرارت آمیز رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان زد و خاطرنشان
کرد که بغداد اجازه هیچگونه حضور مخل امنیت ایران را ندهد .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی ریاســت جمهوری ،آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی در دیدار با فواد
حسین وزیر خارجه عراق ،با بیان این که تهران و بغداد از امنیت و منافع مشترک
برخوردار هستند ،اظهار کرد« :امنیت و منافع تهران و بغداد با یکدیگر پیوند و گره
خورده است و دشمنان هرگز نمیتوانند خدشه و خللی در این زمینه ایجاد کنند.
جمهوری اسالمی ایران همواره بر یکپارچگی ،تمامیت ارضی و اتحاد همه اقوام
و مذاهب در عراق که زمین ه ســاز حفظ ثبات است تاکید کرده و از آن حمایت
میکند ».رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر این که تهران از کشورهای همسایه به
چ گونه حضور مخل امنیت جمهوری
ویــژه عراق انتظار جدی دارد که اجازه هی 
اســامی ایران را چه در مناطق تحت کنترل دولت فدرال و چه در نواحی تحت
هدایت اقلیم کردستان ندهد ،گفت« :جمهوری اسالمی ایران برادری خود را در
قبال همســایگان در عمل ثابت کرده و دوست دوران رزم بوده و نه فقط دوست
دوران بزم و لذا انتظار داریم کشــورهای همســایه نیز در خصوص توطئههای
دشمنان هوشیار باشند ».رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین با یادآوری
پیام یکی از مقامات ارشــد اقلیم کردســتان عراق به وی مبنی بر این که اگر
حاج قاسم سلیمانی نبود اقلیم کردستان نبود ،اشاره کردند که متاسفانه اقلیم دچار
غفلتهایی شده است ولی جمهوری اسالمی ایران تحرکات رژیم صهیونیستی را
با دقت تحت نظر دارد و همکاری با این رژیم کودککش قابل پنهان کردن نیست
چ عنوان اجازه نمیدهیم که آن ها از طریق هیچ کشوری از جمله عراق،
و به هی 
امنیت منطقه را به خطر بیندازند .رئیس جمهور در این دیدار همچنین خواستار
اجرایی شدن سریعتر راه آهن شلمچه  -بصره و نیز تسهیل تردد و تکریم زائران
ایرانی شد و آنها را در راستای منافع اقتصادی و اجتماعی دو ملت توصیف کرد.
فواد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز در این دیدار با تاکید بر اهتمام عراق به
تقویت سطح همکاری و هماهنگیهای دو کشور در عرصههای مختلف دوجانبه،
منطقــهای و بینالمللی گفت «:عراق نه تنها خود را همســایه بلکه هم پیمان و
دوست جمهوری اسالمی ایران میداند .سرزمین عراق هرگز جایی برای اقدام
علیه امنیت ایران نخواهد بود و آماده همکاری گسترده از جمله در حوزه امنیتی
برای جلوگیری از بروز هرگونه تهدید علیه منافع جمهوری اسالمی ایران هستیم».
خودکفایی در  ۲۳رسته نظامی نیروی زمینی ارتش

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشــاره به تالش برخی کشورهای منطقه در
کســب اقتدار بی ثمر با تبدیل کردن کشورشــان به انبار تسلیحات عاریهای
از آمریکا و اروپا گفت :بن مایه توان دفاعی ،خودکفایی و داشــتن اســتمرار
عملیاتی است که این در ارتش و از روزی که مستشاران آمریکایی کشورمان
را ترک کردند به منصه ظهور رسیده و امروز در  ۲۳رسته که چرخه دفاعی و
استمرار عملیات را تشکیل میدهد ،به خودکفایی قاطع رسیدهایم.

امیر حیدری یادآور شد :از جمله جاهایی که روی پای خود ماندن به منصه ظهور
رســید ،در زمان جنگ قره باغ در منطقه بسیار مهم و راهبردی شمال غرب کشور
بــود که به فرمان فرماندهی معظم کل قوا اتفاق افتاد و وقتی بر اســاس اطالعات
رژیم نامشروع صهیونیســتی با حضور در یکی از کشورهای طرف تخاصم قصد
داشت ژئوپلیتیک منطقه را تغییر دهد؛ نیروی زمینی با حضور در منطقه و برگزاری
رزمایش فاتحان خیبر و اعالم دو شرط مهم و راهبردی تصریح کرد؛ به هیچ عنوان
اجازه نمیدهیم ژئوپلیتیک منطقه با دسیسه رژیم منحوس صهیونیستی تغییر کند و
باید رژیم صهیونیستی منطقه را ترک کند .ما در منطقه ماندیم تا این دو شرط محقق
شد/.خبرگزاری صدا و سیما
تازه های مطبوعات

جمهوری اسالمی  -این روزنامه با اشاره به طوالنی شدن مذاکرات برجامی ،نوشت:
در واکنش به این وضعیت ،بازار ارز ،سکه ،خودرو ،مصالح ساختمانی ،مواد غذایی و
لوازم خانگی نیز با شیب بیشتری رو به افزایش گذاشت و فشار سنگین بر گرده مردم
روز به روز بیشتر شد.باید پذیرفت که شرایط به سمت بیثباتی پیش میرود و اگر
تصمیمات خردمندانهای برای باز کردن قفل برجام گرفته نشود ،باید در انتظار بروز
وضعیتهای نگرانکننده و دشواری بود که دود آن به چشم همه میرود.
کیهان  -این روزنامه نوشت  :در آستانه انتخابات  ۱۴۰۰مردم بیدار شدند و فهمیدند
ش بینیهای ناخدای باخدای انقالب صحیح و صریح
که هشدارها و توصیهها و پی 
و واقعی و مبتنی بــر تجربیات تاریخی بود ،نه متوهمانه و خیالبافانه.آری؛ تنگتر
شدن سفره معیشت مردم در هشت سال گذشته و تداو ِم ِ
توقف چرخ اقتصاد و چرخ
هستهای و مشاهده خندههای مستانه و تحقیرآمیز آمریکا به ریش دولتمردان غربزده
بعد از آن که خرش از پل گذشت ،سبب شد که عقل سیاسی و حافظه تاریخی برخی
خواص گمراه و عوام اغوا شده سر جایش بیاید.
فرهیختگان  -این روزنامه نوشــت  :ایران  130برابر اسپانیا زعفران تولید می کند
ولی در صادرات پس از اسپانیا دوم است.
شرق  -راغفر ،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با این روزنامه اظهار کرد  :در همه
ن کنندهای بر سمت
کشورهای دنیا اساسا سیاست و دیپلماسی شاخص بسیار تعیی 
وســودهی به اقتصاد و معیشت قلمداد میشوند .اما مسئلهای که در این بین وجود
دارد این است که تأثیر سیاست بر اقتصاد در ایران تأمین منافع و طبقه خاصی است،
نه منافع جمعی و عموم مردم .این جاســت که تأثیر سیاست و دیپلماسی بر اقتصاد
ایران یک تأثیر تلخ است.
ایران  -این روزنامه از بازگشــت دیپلماسی به ریل انقالب سخن گفت و نوشت :
تغییر جهت فرمان دیپلماسی و سرمشــق جدید وزارت امور خارجه باعث شد تا
موانع برای پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای از بین برود و ....بهبود روابط
با کشــورهای متعدد و قدرتهای نوظهور جهانی مانند چین منجر به آن شد تا دو
کشور رسم ًا از اجرایی شدن توافق همکاری جامع راهبردی  25ساله سخن بگویند.
همچنین افزایش درآمد ارزی و افزایش فروش نفت کشور را میتوان از ثمرات مهم
این نگاه برشمرد.

انعکاس

فرارو مدعی شــد :دفتر مرکز فعالیتهای فرهنگــی اجتماعی تبیان در کابل با
صــدور بیانیهای اعالم کرد :نیروهای طالبان مســئول دفتر این مرکز در کابل را
برای پارهای توضیحات بــدون هیچ گونه درگیری با خود بردند.عناصر طالبان،
حجت االســام یارمحمد رحمتی ،رئیس دفتر مرکز فرهنگی تبیان در کابل را
پنج شنبه  ۲۵فروردین بازداشت کردند .یارمحمد رحمتی روز چهارشنبه و پس
از آن که معترضان به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند ،با هدف دلجویی از
دیپلماتهای ایرانی یک تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل
برگزار و ورودی سفارت را گلباران کرده بود.
عصــر ایران خبر داد :ایالن ماســک ،کارآفرین میلیاردر با اعالم این که توئیتر
باید خصوصی شــود تا رشد کند و به یک پلتفرم برای آزادی بیان تبدیل شود،
پیشــنهاد خرید نقدی  ۴۳میلیارد دالری این شرکت شبکه اجتماعی را عرضه
کرد.
ســایت خبر سراســری نوشــت :یکی از ابهامهای موجود خروج احمدینژاد از
سمتهای رسمی است .هم اکنون نیز تنها سمت قابل اتکای او عضویت در مجمع
تشخیص مصلحت نظام است که پس از آن دیگر احمدی نژاد جایگاهی در صحنه
رســمی سیاست نخواهد داشت و شاید برای جبران این نداشتن سمت رسمی یا
شاید نامی دهان پر کن دست به تاسیس یک حزب بزند تا شاید به عنوان دبیرکل
یک حزب شناخته شود .دعوت نکردن او به جلسه کارگزاران نظام با رهبری نیز
یکی از نشانه های قابل توجه حذف اوست که مشاور جدا شده اش ،عباس امیری
فر ،هم به این موضوع اشــاره کرده است .به طور طبیعی نیز در مرداد1401دوره
قانونی او در مجمع به پایان می رســد و به نظر نمی آید با وجود رفتار های سه
ســال اخیری که از خود به نمایش گذاشت حضور او دوباره در مجمع تشخیص
تمدید شود.
آملی الریجانی :این تلقی که هیئت عالی نظارت « شــورای نگهبان دوم» است،

جای تاسف دارد

آیت ا...آملی الریجانی به حواشــی اخیر درباره مصوبه این مجمع درخصوص
واردات خودرو واکنش نشــان داد و ضمن ارائــه توضیحاتی تاکید کرد که در
این موضوع به مجمع جفا شــده اســت .به گزارش دیده بان ایران،رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موج هجمه ها به مجمع و هیئت عالی نظارت
در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو ،خاطرنشــان کرد «:در این بحث،
به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،هیئت عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد
نسبت های ناروا ،جفا شد».آملی الریجانی افزود «:ممکن است برخی نمایندگان،
کارشناســان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیئت عالی نظارت،
مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند .قطعا مخالفت با ماهیت مصوبات ،هیچ ایرادی
ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکاالت احتمالی خواهد شد اما این
که به دلیل مخالفت با یک نظر ،اصل جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت و ساختار
آن را زیر سوال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس
سنا» درباره آن به کار ببرند ،جای تعجب و تاسف دارد».

والدت باسعادت کریم اهل بیت  ،امام حسن مجتبی (ع ) مبارک

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

جنوب کشور

امام جمعه بوشهر:

نیاز آب آشامیدنی استان بوشهر در فصل گرما برطرف شود

که الزم است مشــکل آب مناطق برطرف
شود.

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه
بوشــهر گفت :با توجه به اینکه در آستانه
ورود به فصل گرمــا قرار داریم و این فصل
نیاز آب آشــامیدنی مردم بیشتر میشود

به گزارش خبرنگار دریا ؛ آیتاهلل غالمعلی
صفایی بوشــهری در خطبههــای نماز جمعه
بوشــهر مدیریت زبان را مورد اشاره قرار داد
و اظهار کــرد :با توجه به اینکه در آســتانه
ورود بــه فصل گرما قــرار داریم و این فصل
نیاز آب آشــامیدنی مردم بیشــتر میشود که
الزم است مشــکل آب مناطق برطرف شود.

وی در خصوص قطعی برق در اســتان بوشهر
تصریح کرد :در حوزه برق هم مسئوالن کنترل
کنند تا در گرما قطعی برق ایجاد نشود.نماینده
ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد :گرانیها
سفره مردم را دچار مشکل کرده است از این رو
مسئوالن و دستاندرکاران با گرانی و احتکار
کاال در هر سطحی برخورد قاطع و قانونی کنند.
صفایی بوشــهری بیان کــرد :گرانیها باید
مدیریت شود چون قیمت واقعی کاالها در بازار

این نیست که به دست مردم میرسد ،مدیرانی
که در این عرصه مســئولیت دارند عنایت و
وضعیت معیشت مردم را مدیریت کنند.وی با
گرامیداشت  ۲۹فروردین روز ارتش جمهوری
اسالم ایران ،بیان کرد :این نیروی نظامی از بدو
انقالب تا کنون مایه اقتدار کشور در عرصههای
ملــی و بین المللــی بوده و اخــاق نظامی،
مجاهدت ،ایمان و تقوا از شــاخصههای آن
است.نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ،اضافه

کرد :ارتشیان در همه عرصهها از جمله حوزه
ســتاد ،مدیریت ،برنامهریزی ،صف ،عملیات،
تأمین ،نگهداری و تولید قطعات جنگافزار و
صنایع دفاعی چنان عمل کردند و اقتدار ایران
را به منصه ظهور رساندند.
وی ایمان ،والیتمــداری ،تقوا ،اخالص و
اخالق اســامی را از ویژگی ارتشیان دانست
و تصریح کــرد :مجاهدت و اخالق نظامی در
عرصههای مختلف نظامی از دیگر شاخصههای

ارتش جمهوری اسالمی ایران است.امام جمعه
بوشهر ،تأکید کرد :منشاء بسیاری از خطاهای
انســانها زبان بد است؛ تهمت ،دروغ ،غیبت،
سخن چینی ،از گناهان زبانی است و مدیریت
زبان یک کار مهم و نجاتبخش برای انســان
محسوب میشــود.صفایی بوشهری بیان کرد:
مسئولیت در نظام اســامی یک فرصت مهم
خدماترســانی به جامعه اســت و مسئوالن
نباید گرفتار آسیب غرور و انفعال شوند چراکه
مسئوالن مدیون و خدمتگزار مردم هستند.وی
تصریح کرد :مسئله فرهنگی در جامعه بسیار
مهم است و در این راســتا دیپلماسی ما باید
سراســر عزت باشد و همه باید این دیپلماسی
را مراعات و حمایت کنند.
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دل و دیده

به لحظه لحظه این ماه زیبا
شده تاب و تبی در سینه پیدا
فدای آن قد باریک و زیباش

استاندار یزد خبر داد

تفاهمنامه طرح گسترش سواد آبی استان بوشهر منعقد شد
مهــران ســلطانی نژاد ســرویس
اســتان ها  //آیین تبــادل تفاهم
نامه طرح گسترش ســواد آبی در
دو بخش "طــرح دانــش آموزی
نجات آب" و "آموزش کتاب انسان و
محیط زیســت" با حضور مدیران
و معاونین شــرکت آب منطقهای و
آموزش و پرورش اســتان بوشــهر
برگزار شد.

به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ علی
محمــدی در آیین تبــادل تفاهم نامه
طرح گسترش ســواد آبی اظهار کرد:
با پیشــرفت خوب واکسیناســیون در
کشــور و ایجاد ایمنی عمومی ،مدارس
نیز بازگشایی شــده و این امر نشانگر
همت بزرگ نظام آموزشــی است.وی
با اشــاره به شــرایط منابع آبی استان
بوشهر گفت :استان بوشهر از نظر منابع
آب اســتانی فقیر محسوب میشود و
حدود  ۸۵درصد از آب شــرب بوشهر
از خارج از اســتان تامین میشــود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر
اضافه کرد :از سوی دیگر ساالنه حدود
 ۷۰۰میلیــون مترمکعب آب در حوزه
کشــاورزی اســتان مصرف میشود
و تاثیر عظیمــی در کاهش منابع آب
ســطحی و زیرزمینــی دارد .محمدی
تصریح کرد :راندمان پایین و هدررفت
باال در مصارف مختلف مثل شــرب،
صنعت و کشاورزی یکی از چالشهای
بزرگ مدیریت آب استان بوشهر است
و باید در کوتاه مدت به ســوی اصالح
روشهای مصــرف و افزایش راندمان
گام برداریــم.وی خاطرنشــان کرد:
فرهنگ سازی ،اثرگذارترین شاخصه در
زمینه مدیریت مصرف است و باید نسل

برقراری پروازهای بین المللی در فرودگاه یزد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //استاندار یزد با اشاره
به نقش برجسته میراث ،صنایع دستی و گردشگری در توسعه
و پیشرفت استان ،از تشکیل دفتر هماهنگی امور زیرساخت و
گردشگری ذیل معاونت اقتصادی استانداری یزد برای اولین بار
در کشور خبر داد.

جوان و نوجوان را با این مســئله آشنا
کنیم و مدیرعامل شرکت آب منطقهای
بوشــهر اظهار کرد :باید در برنامههای
امروز ،نســلهای آینده را نیز در نظر
بگیریم و طرح گسترش سواد آبی نیز با
مشارکت دانش آموزان که آینده سازان
کشور هســتند به ثمر میرسد.محمدی
خاطر نشان کرد :خانواده بزرگ آموزش
و پرورش با وجود بهره گیری از معلمان
و دانش آموزان میتواند نقش مهمی در
زمینه فرهنگ سازی ایفا کند.وی بیان
کرد :به موازات ارتقاء فرهنگ مصرف
بهینه آب میبایست در شبکههای توزیع
در حوزه کشاورزی و شرب بازنگری
شــود تا حداقل هدررفت اتفاق بیفتد.
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان
بوشــهر نیز در آیین تبادل تفاهم نامه
طرح گسترش سواد آبی استان بوشهر
گفت :با برنامه ریزی و ســازماندهی
الزم تمــام تالش خــود را بــه کار
میگیریم تا اطمینان یابیم آموزشهای
دانش آموزان در مقطع متوســطه اول
و دوم عمق کافی را پیدا کرده باشــد.
علی موحدی با اشاره به وظیفه ذاتی این
سازمان در فرهنگ سازی افزود :گرچه

وزارت نیرو متولی مدیریت آب است،
اما آموزش و پرورش نیز ســهم خود
را در مشــارکت برای حفاظت از منابع
آب به درســتی درک کرده و اقدامات
مقتضی را مد نظــر دارد.وی بر توجه
توامان به مصــرف آب در بخشهای
کشــاورزی صنعت و شرب تاکید کرد
و اظهار داشت :گاهی اوقات سادهترین
مصادیق صرفــه جویی در مصرف آب
مربوط به تجهیزات و تاسیسات انتقال
و توزیع آب در منازل است که با اصالح
آنها میتوان حجم قابل توجهی صرفه
جویی در آب را شاهد بود .همچنین باید
زیرساختهای بازیافت و بازچرخانی
آب در ســاختمانها نیز فراهم شود.
موحــدی از دغدغه منــدی همکاران
شرکت آب منطقهای بوشهر در توجه به
جنبههای فرهنگی مدیریت آب قدردانی
کرد و یادآور شد :با توجه به گسترش
پیامدهای پدیــده تغییراقلیم ،توجه به
راهکارهای بهینه ســازی مصرف آب
بیش از پیش اهمیت یافته و باید برای
تامین امنیت آبــی فرزندانمان و حفظ
معیشــت جوامع محلی استان خود از
هیچ کوششی دریغ نکنیم.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در نشســت فعالین میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دســتی استان یزد که در سالن خیام هتل
صفائیه یزد برگزار شد ،اظهار کرد :امروز جایگاه میراث ،صنایع دستی و
گردشگری یک جایگاه فوقالعاده ویژه در توسعه و پیشرفت و تعالی استان
است به طوری که توسعه این صنعت در راس مسائل استان در میان ادارات
و بخشهای دیگر مطرح اســت.وی خاطرنشان کرد :بررسی راهکارهای
متعدد برای توسعه گردشگری استان به این نتیجه رسید که نیازمند اصالح
ساختاری در نظام اداری هستیم تا تشکیالتی بتواند در بخشهای مختلف
این صنعت هماهنگی الزم را جهت تسهیل امور و تقویت آن داشته باشد.
فاطمی افزود :در همین راستا اصالح ساختاری در مدیریت ارشد استان
برای بهره گیری از این ظرفیت بیبدیل موجود در استان را در دستور کار
قرار دادیم و پیشــنهاد ایجاد معاونت گردشگری استانداری را به وزارت
کشــور ارائه کردیم.وی عنوان کرد :نظر به محدودیتهای موجود برای
بزرگتر نشدن بدنه دولت برای اولین بار در بین استانهای کشور مقرر شد که
در ساختار استانداری یزد معاونت اقتصادی استانداری به معاونت اقتصادی
و گردشگری تبدل شود لذا با ادغام دفاتر اقتصادی و سرمایه گذاری این
معاونت و در ذیل آن دفتر هماهنگی امور زیرساخت و گردشگری ایجاد
شــد تا نقش پیگیری مسائل مربوط به میراث فرهنگی استان را عهدهدار
شود.استاندار همچنین از تشکیل شورای ویژهای با حضور مدیران مرتبط
و ذینفعان حوزه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان برای
بررســی مسائل کالن این بخش خبر داد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان این شورا هر ماهه جلسات مستمری را
آرزو توکلی سرویس اســتان ها  //دانشگاه
علوم پزشکی کرمان ،رنگبندی شهرستانهای
استان کرمان از  ۲۷فروردینماه  ۱۴۰۱را اعالم
کرد.

به گــزارش خبرنــگار دریا ؛ طبــق اطالعیه
دانشگاه علوم پزشــکی کرمان ،شهرستا ن کرمان

داشــته باشد.وی یکی از محورهای سند تحول اســتان را حوزه میراث
فرهنگی خواند و گفت :این سند هم اکنون در حال تدوین است.فاطمی با
بیان این که همه استان دارای ظرفیت منحصربفردی است لذا نگاه استان
توســعه گردشگری همه پهنه استان است ،گفت :با این حال مرکز استان
دارای یــک ویژگی و مزیت خاص با عنوان بافت جهانی اســت که باید
برای حفظ آن تالش شود لذا مدیریت راهبردی شهر جهانی یزد نیازمند
بازبینی است.
اســتاندار با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه زیرساختهای
بخش گردشگری استان ،اظهار کرد :در همین راستا ورود جدی به حوزه
حمل و نقل اســتان داشــتیم و در بخش هوایی استان با سرمایه گذاری
شرکتهای بزرگ استان ،نسبت به خریداری خطوط هوایی برای استان
اقدام شده تا از هفته دولت شاهد برقراری پروازهای بیشتر داخل کشور و
نیز پروازهایی به ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در راستای فعالیت
بین المللی فرودگاه یزد و در راســتای ایجاد زیرساختهای پروازهای
دوربرد استان در آینده باشیم.وی بر لزوم اهتمام بیشتر به حوزه مرمت در
بخش میراث فرهنگی استان تاکید کرد و گفت :تالش داریم همانگونه که
تامین مالی انتقال آب را از طریق یکی از معادن استان دنبال خواهیم کرد،
یکی از معادن استان را نیز برای ایجاد منابع پایدار مالی جهت حفاظت از
این میراث ارزشــمند در نظر بگیریم تا سبک زندگی و ارزشها و سنتها
و همه موارد این حوزه را به خوبی به جامعه جهانی منتقل کنیم.استاندار
در پایان ضمن قدردانی از همت فعاالن میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی استان برای رقم زدن میزبانی خوب استان در نوروز امسال،
خواستار مکتوب شدن اظهارات فعاالن گردشگری در این نشست و ثبت
و و ماندگار شــدن آنها جهت پیگیری تک تک موارد مطرح شده در این
جلسه شد.گفتنی است ،در این نشســت نمایندگان هر کدام از بخشهای
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی استان به بیان مشکالت و
پیشنهادات بخشهای مربوطه پرداختند.

کرمان قرمز شد

شهرستانهایقرمزقراردارند.همچنینشهرستانهای
رفسنجان ،بم ،جیرفت ،بافت و قلعهگنج نارنجی بوده
و انار ،شهربابک ،بردسیر ،فهرج ،ریگان ،عنبرآباد،
به شهرســتانهای قرمز کرونایی پیوســته است .رودبار ،کهنوج و فاریاب جزء شهرســتانهای زرد
عالوه بر این شهرســتانهای راور ،زرند ،کوهبنان ،هستند.در این اطالعیه بر تزریق واکسن ،زدن ماسک
رابر ،ســیرجان ،ارزوئیه و منوجان نیز در دســته و فاصلهگذاری اجتماعی تأکید شده است.

طالق

ت نمایشی و تشریفات زائد نشوند
مسئوالن درگیر حرک 

آرزو توکلی سرویس استان ها  //امام جمعه کرمان
با اشــاره به تاکیدات رهبر انقالب مبنی بر مردمی
ماندن مسئوالن گفت :این به معنی درک درد مردم،
حضور فعال بین آنان ،حذف تشریفات زائد و گرفتار
حرکتهای نمایشی نشدن است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم والمسلمین
حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این
هفته شهر کرمان افزود :مردمی بودن مسئوالن یعنی برای
خدا و از سر اخالص کار کردن.وی با تاکید بر ضرورت
خدمت رسانی مناسب مسئوالن به مردم خطاب به مدیران
اظهارداشت :مسئوالن محترم آیا وقتی مراجعه کننده به
محل خدمت شما می آید مورد احترام قرار می گیرد یا
اینکه هتک حرمت می شود.امام جمعه کرمان با اشاره به
اینکه ماه مبارک رمضان وقت رسیدگی بیشتر به امور از
جمله خدمت رسانی به مردم در حرکت های جهادی و
کار خیر است یادآور شد :در فرهنگ دینی ما مسئوالن
حقی نســبت به حقوق مردم دارند.نماینده ولی فقیه در
استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه سه مساله مهم در

مناقصه عمومی یک مرحله ای
وزارت جهاد کشاورزی
شماره 55/50/01/3 :

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان هرمزگان

«ز دست دیده و دل هر دو فریاد»
چه ها کردند در این ماه با ما
سحر تا وقت افطاری به تیوی
فقط تبلیغ سس دیدیم و کوکا
نودل بود و غذای نیم پخته
و بویی که از آن پیچید هرجا
اگر قبال ً فقط تا وقت افطار
جدال قلب و دیده بود برپا
شبانهروزی اکنون گشته این رزم
که هر دم هست خالی جیب بابا

***

زهرا آراستهنیا

ضرب المثل عمه

خدا بیامرزد همه رفتگان را .عمه پیری داشتم که یک
ضربالمثل را در همه موارد به کار میبرد و فرقی هم
نداشت که آن مورد چه موردی باشد و ربط داشته باشد
یــا ربط بدهد .ما هم آنقدر شــنیده بودیم که از همان

چهار -پنج سالگی در حافظهمان حک شده؛ اسممان را

فراموش کنیم ،آن ضربالمثل عمه را فراموش نمیکنیم

و هرجا که به کارمان بیاید اســتفاده هم میکنیم ،مث ً
ال
همین خبر راه ندادن علیرضا قربانی به امریکا به رغم

داشتن ویزا را که خواندم یاد آن ضربالمثل عمه افتادم
و فیالفور قصد کردم برای بغل دســتیام در مترو که
کنم ،البته قبلش روزنامه را بســتم و یک ربع به سمت
مفتخوان مزبور چرخیدم و گفتم :واقع ًا چرا هیچکدام

نقاط خود را برای هنر و جدایی هنر از سیاســت ،پاره

و پوره میکنند ،چیزی درباره رفتار زشت امریکاییها
با هنرمند خوب کشورمان نمیگویند یا جایزهشان را

پس نمیدهند؟ همینجا بود که نفسی گرفتم ،نگاهی به
بقیه مســافران مترو انداختم و گفتم خوابیده را خواب

زده کردن خطاست؟ خوابیده را رها کن ،خواب زده را
بیدارکن؟ خواب به خواب میگه خوشخواب؟ اَه ...چی
بود اون ضربالمثل عمه؟!

طرح  :بیتا هوشنگی
کاریکاتور

کتاب
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان هرمزگان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد امورخدماتی  ،پشتیبانی و اداری خود را
از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  ،به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد
مناقصه تا ارائه پیشنهاد و " ...در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  -1 ،شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه  2001004641000003 :روز
یکشنبه مورخه 1401/1/28
 -2نام و نشانی مناقصه گزار  :شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان به آدرس بندرعباس -بلوارعلی ابن ابیطالب (ع)
 پشت سازمان مدیریت برنامه وبودجه  -3 .هزینه خریداسناد مناقصه  :مبلغ 500/000ريال می باشد که از درگاه بانکی موجود درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد .
 -4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه  :از روز یکشنبه مورخه 1401/1/28لغایت ساعت 18روزپنجشنبه مورخه1401/2/1
 -5آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی -بارگزاری در سامانه بصورت  : pdfتا ساعت  18روزشنبه مورخه 1401/2/17
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل30روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند .
 -6تاریخ گشایش پیشنهاد ها  :روز یک شنبه مورخه  1401/2/18ساعت 11
 -7میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ ( 946.784.394 :نهصد و چهل وشش میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار
هزار و سیصد و نود وچهار ) ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی ( فیش واریزی ) بحساب شبای شماره
 IR250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت
ساتنا یا پایا با شناسه واریز  320039762263500650000000000006قابل ارائه می باشد .
 -8آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف) عالوه بر
بارگزاری در سامانه ،می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور  ،حداکثرتاپایان وقت اداری روز شنبه مورخه
 1401/2/17به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود .
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد ضمن تماس با شماره تلفن  07633678311به آدرس اینترنتی شرکت
 www.assc.irوآدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.irنيز مراجعه فرمائيد .
شماره تماس پشتیبانی سامانه (1456تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت  ،معدن و تجارت استان هرمزگان بشماره076 – 32225344
شناسه آگهی 1302206 :

دعای رزق و روزی روی لب ها

از این سلبریتیهای دوزاری و مفتگوی ما که در اقصی

زیاده خواهی های طرف مقابل و نیز گره نزدن سرنوشت
اقتصادی کشور به مذاکرات هسته ای تاکید داشتند .حجت
االسالن علیدادی سلیمانی تصریح کرد :مقام معظم رهبری
در ایــن دیدار بر جریان فعال دفــاع از حقوق مردم در
رده هــای نظام در دولت و مجلس و نیز یکپارچگی در
مقابل دشمنان ایستادن تاکید داشتند .امام جمعه کرمان با
بیان اینکه مقام معظم رهبری بر اهمیت این موضوع که
مسئوالن هم قابل نقد هستند گفت :رسانه ها و گروه های
فعال به این امر باید توجه بیشتر داشته باشند و نقد نباید
ناامیدکننده ،تحقیر و تخریب کننده باشد.وی تاکید کرد:
همچنین نباید نسبت به مسئوالن بدبینانه نگاه کنیم و به
آداب نقد توجه داشته باشیم؛ همانگونه که نقدهای جهت
دار و تحقیــر کننده اخالق جامعه را هدف قرار می دهد
و آسیب می زند نقدهای دلسوزانه و عادالنه سبب رشد
جامعه می شود.امام جمعه کرمان در ادامه با اشاره به ۲۹
فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی و گرامیداشت این
روز افزود :ارتش جمهوری اســامی امروز جلوه ای از
غرور ملی و عزت دینی ماست.
نوبت اول

ز جمع ادعیه تکثیر گشته

داشــت روزنامه مرا مفتخوانی میکرد ،اســتفادهاش

کاریکاتور

امام جمعه کرمان :

فرمایشات و دستورالعمل های مقام معظم رهبری از آغاز
سال جدید تاکنون داریم گفت :اولین مساله سیاست های
کلی مسائل اجتماعی است که ابالغ شد و عمل کردن به
آنها بخصوص برای قشر آسیب پذیر جامعه جریان امید
بخشی است که ما را به عدالت اجتماعی نزدیک می کند.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی مساله دوم را نامگذاری
سال برشمرد و با تاکید بر اینکه راه نجات کشور تولید
دانش بنیان و اشتغال است گفت :این  ۲محور کشور را
در بخش اقتصادی دچار مشکل کرده که امیدواریم این
مهم در دستور کار دولتمردان به صورت جدی قرار گیرد.
امام جمعه کرمان ادامه داد :بخش سوم نیز رهمنودهای
حکیمانه رهبری انقالب در دیدار مسئوالن و کارگزاران
جمهوری اسالمی از جمله مردمی ماندن مسئوالن است
که در یک ســخنرانی مفصل راهبردها و سیاست ها را
به بهترین وجه ممکن برای مسئوالن و کارگزاران تببین
کردند .وی افزود :مقام معظم رهبری همچنین در سخنان
اخیــر خود دفاع منطقی از حقوق کشــور در مذاکرات
هســته ای و ایستادن در مقابل زورگویی های دشمن و

که بنموده دوتا این قد ما را

طرح  :فاطمه هوشنگی

مخاطبان و هم استانی های گرامی

تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم
عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
شماره تماس 09039165090:

بهزاد توفیقفر

مدیر کل اقتصاد و دارایی یزد :

بانک ها در پرداخت تسهیالت ارزان قیمت
کارآفرینی تسریع کنند

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها  //مدیر کل امور
اقتصادی و دارایی اســتان یزد با بیان اینکه ســهمیه استان برای
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت طرح های کارآفرینی به صورت
هماهنگ به بانک های استان ابالغ شده و این منابع هم اینک در
اختیار آنان است گفت :بانک در پرداخت این نوع تسهیالت تسریع
کنند .به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد دهقان منشادی در نشست
با مدیران و مسئوالن بانکهای دارای قرارداد عاملیت پرداخت
این نوع تســهیالت ،افزود 17 :هزار میلیارد ریال تسهیالت سال
گذشته برای  757طرح تولیدی و کارآفرینی در کارگروه استانی
تبصره  18قانون بودجه سال  1400مصوب و به بانک های استان
ابالغ شــد.وی افزود :این طرح ها در زمینههای صنعت ،معدن،
کشــاورزی ،علم و فناوری ،میراث فرهنگی و گردشگری ،راه
و شهرســازی ،فناوری اطالعات و تولید دانش بنیان است.دبیر
کارگروه استانی تبصره  18قانون بودجه همچنین خواستار ثبت
اطالعات دستگاههای اجرایی در سامانه رصد به منظور استفاده
از مازاد تسهیالت اختصاصی شد و ابراز امیدواری کرد :سیاست
پرداخت تسهیالت ارزان قمیت در سال جدید با برنامه ریزی دقیق
و نقشه راه مشخص عملیاتی و اجرایی شود.قانونگذار به منظور
پشتیبانی از توسعه کارآفرینی ،افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی
به ویژه در اســتان های با نرخ بیکاری باال ،منابعی را در قالب
جزء  1تا  9بند الف تبصره  11قانون بودجه ســال  1400کشور
در نظرگرفته است.
تسهیالت موضوع این تبصره به طرح های کارآفرینی ،ایجادی،
توســعه ای ،تکمیلی و ســرمایه در گردش و احیای واحدهای
تولیدی از جمله کســب و کار خانگی ،واحدهای تولیدی خرد،
کوچک ،متوسط و بزرگ ،شرکت های دانش بنیان و واحدهای
تولید پیشــران قابل تخصیص است .نرخ سود تسهیالت بسته به
حــوزه فعالیت طرح و محل اجــرای آن متفاوت بوده به نحوی
که بازه  4تا  16درصد را پوشــش می دهد و دوره بازپرداخت
تسهیالت سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیالت ایجادی،
توســعه ای و تکمیل حداکثر هفت سال شامل دوره مشارکت و
تنفس جمع ًا حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال
است.

بانوی ردیا
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پیشغذاهای مفید و خوشمزه برای افطار

یکشنبه  28فروردین 1401
 15رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3859
آشپزی
« ساندویچ مرغ » با سیب زمینی کبابی

ساندویچ مرغ یکی از انواع ساندویچ های خوشمزه و پرطرفدار است.

این ساندویچ انتخاب ویژه برای افرادی است که به سالم خوری تمایل دارند
اما نمی توان به سالم بودن ساندویچ های مرغ موجود در فست فودها اطمینان
نمود پس بهتر است خودتان در خانه این ساندویچ لذیذ را تهیه نمایید و از طعم
و مزه بی نظیر آن لذت ببرید.
مواد الزم
سینه مرغ 2.....................................................عدد
سیب زمینی تازه و کوچک 700.............................گرم
پیاز قرمز کوچک 1.............................................عدد
پنیر موزارالی تازه 4.........................................ورقه
سس مایونز  4 ...................................قاشق چایخوری
شاهی تازه..........................................به میزان کافی
نان همبرگر  4 ..................................................عدد
برگ های جعفری تازه.............................به میزان کافی
نمک و فلفل آسیاب شده  ......................به میزان کافی
روغن زیتون  3 ...............................قاشق سوپخوری
طرز تهیه
 .1ابتدا فر را روشن کنید تا گرم شود.
 .2پیاز و سیب زمینی را پوست گرفته و به شکل حلقه ای برش بزنید.
 .3داخل سینی فر را چرب کنید و سیب زمینی ها و پیازها را داخل آن بچینید.
 .4با روغن روی سیب زمینی و پیازها را چرب کنید.
 .5روی سیب زمینی و پیازها کمی نمک و فلفل بپاشید.
 .6سینی فر را به مدت نیم ساعت داخل فر با دمای  200درجه سانتی گراد
قرار دهید.
 .7در این مرحله ســینه مرغ را تکه تکه کرده و اســتخوان و پوست آن را
درآورید و کمی بکوبید تا پهن و نازک شود.
 .8درون تابه کمی روغن بریزید و روی حرارت قرار دهید تا روغن داغ شود.
 .9مرغ ها را داخل روغن ریخته و کمی نمک و فلفل بزنید و اجازه دهید دو
طرف مرغ ها سرخ شده و بپزد.
 .10پس از ســرخ شدن مرغ ها روی هر کدام یک ورق پنیر قرار داده و در
تابه را ببندید تا پنیر آب شود.
 .11سیب زمینی و پیاز های کبابی را پس از پخت از فر خارج کنید.
 .12حاال نوبت ســرو کردن ساندویچ است ،یک تکه نان را بردارید و سپس
تکه ای از مرغ را روی آن قرار دهید.
 .13روی هر تکه مرغ الیه ای از سیب زمینی و پیاز کبابی قرار دهید.
 .14شاهی و جعفری را روی ترکیب مرغ و سیب زمینی بچینید.
 .15ساندویچ شما آماده است ،می توانید آن را با سس مایونز سرو کنید.
نکات مهم
 .1از هــر نوع ادویه دلخواه می توانید برای پخت و یــا مزه دار کردن مرغ
استفاده کنید.
 .2به عنوان مخلفات ساندویچ می توانید از کاهو و گوجه فرنگی استفاده کنید.
 .3ســاندویچ مرغ از غذاهایی است که با ســس های بسیار متنوعی تهیه
می شود و هر کس می تواند در تهیه آن از سس مورد عالقه خود استفاده کند.
 .4می توانید ساندویچ مرغ را با نان تست یا نان باگت نیز تهیه کنید.

یک راهکار ساده برای تقویت
مهارتهای کودکان خردسال
چگونگی فکر کردن کودکان یکی از همیشگیترین اسرار و یا
مشکالتی است که والدین با آن روبرو هستند.

ما در تالش برای پرورش فرزندانی باهوشتر ،شادتر ،قویتر
و بهتر تقریبا هر چیزی را امتحان میکنیم؛ از ویتامینها گرفته تا
اسباببازیها ،حتی  DVDها! اما یک راه نسبتا ساده،مفید و
مورد تایید مجامع علمی هم وجود دارد.بررسی مغز کودکان دو
زبانه نشــان میدهد که فعالیت در مناطق مربوط به کارکردهای
اجرایی افزایش یافته اســت .مطالعات متعدد در زمینه عملکرد
مغز ثابت کردهاند که بزرگســاالن دوزبانــه عملکرد بهتری در
حوزههای کارکردی مانند مهارتهای حل مسئله ،تغییر توجه و
سایر ویژگیهای مطلوب شناختی نشان میدهند.یافتههای جدید
ثابــت میکند که تفاوت حاصل از دوزبانه بودن در فعالیتهای
ی که نوزادان
مغز ،در اوایل  ۱۱ماهگی مشهود است؛ یعنی زمان 
در آستانه تولید اولین کلمات خود هستند .به این معنا که نوزادان
خانوادههای چند زبانی حتی پیش از شروع تکلم در حال ارتقای
کارکردهای اجرایی مغز خود هستند .در واقع کارکردهای زبانی
و بیش از آن ،کارکردهای شناختی مغز آنها در حال رشد است.
در مقایسه با فرزندان خانوادههای تکزبان ،کودکان خانوادههای
چند زبانــه در یادگیری زبانهای جدید و اصوات گوناگون نیز
مهارت بیشــتری دارند.نوزادان تکزبانه در  ۱۱ماهگی درک
پایینتری از صداها نشان میدهند و دیگر نمیتوانند صداهای یک
ص میدانند،
زبان خارجی را که در  ۶ماهگی با موفقیت تشخی 
تمییز دهند .امــا ذهن فرزندان یک خانواده دو زبانه برای درک
اصوات جدید یک زبان بیگانه تا مدت زمان بیشتری باز است .این
سازوارپذیری ذهنی اتفاقی مطلوب و موثر در رشد ادراک شناختی
آنهاست.
این پژوهش نشــان داد مغز یک کــودک  ۱۱ماهه در حال
یادگیری هر زبانی است که در محیط اطراف او موجود است و
به همان اندازه که در یادگیری یک زبان توانمند اســت ،توانایی
یادگیری دو زبان را نیــز دارد .نتایج این پژوهش تایید میکند
که کودکان بسیار خردسال ،نه تنها قادر به یادگیری چندین زبان
هستند ،بلکه کودکی بهترین زمان برای شروع است.مرکز علوم
اعصاب پرینستون نیز در پژوهشــی ثابت کرد ،کودکان نوپای
دوزبانه مهارت بیشــتری در حل درگیریهــا دارند زیرا ذهن
انعطافپذیر آنها میتواند از قواعد پیشآموخته خود عبور کند
و در حل مناقشــههای جدید راهحلهای تازهای به کار گیرد.
یادگیری چندزبان در کودکی ذهن و طرحوارههای ذهنی کودک
را انعطافپذیر میکند و او میتواند در شرایط مختلف راه خود
را سریعتر پیدا کند.
از دیگر ســو این کودکان از نظر هوش احساسی و همدردی
نیز در ســطح باالتری قرار میگیرند .این توانایی به آنها کمک
میکند تا گفتگوها و روابط بهتری را در اجتماع شــکل دهند
و این به شــادی و موفقیت آنها کمک میکند.بنابراین به نظر
میرسد این یک راهحل به نسبت ساده برای افزایش مهارتهای
کودکان خردسال باشد.

اغلب چون در ماه رمضان روزه داریم ،برای خودمان
این امتیاز را قائل میشــویم که در ساعات افطار تا
سحر از لذیذترین و دلچسبترین خوردنیها استفاده
کنیم.

در میــان خوراکیهای متنوع مــاه رمضان پی 
ش
غذاهایی مانند فرنی ،شــله زرد ،شــیر برنج ،حلوا،
سوپ ،آش رشته و حلیم در وعده و میان وعدههای
افطار تا ســحر استفاده میشوند.الهام پارسا ،پزشک
متخصص طب ســنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه
گفت :در طب سنتی غذاهای سبک وجود دارند که
به دلیل بافت لطیف ،دستگاه گوارش میتواند آنها
را راحتتر هضم کند که به آنها غذاهای لطیف گفته
میشود؛ اما در مقابل به غذاهایی که بافت فشرده و
متراکم تری دارند و برای حل در دستگاه گوارش باید
وقت بیشــتری صرف شود و در اصطالح به گوارش
قویتری نیاز اســت ،غذاهای غلیظ میگویند.اصوال
کسانی که معده و گوارش ضعیف دارند یا اثرات غذاها
سریعتر در بدنشان ایجاد می شود ،مثل افرادی که در
دوران نقاهت بیماری هستند یا روزهداران ،ترجیح ًا
باید از غذاهای لطیف استفاده کنند؛ اما کسانی که معده
قوی دارند و میتوانند غذاهای سنگین را هضم کنند
یا غذاهای راحت هضم برایشان مشکل ایجاد می کند،
میتوانند از غذاهای غلیظ استفاده کنند.
در ماه رمضان با توجه به این که در خورد و خوراک
ما تغییرات ایجاد میشــود و معده در معرض ضعف
قرار میگیرد ،بهتر است به خصوص در وعده افطار
از غذاهای لطیف مثل فرنی ،حریره بادام ،شیر برنج،
شله زرد و سوپ رقیق استفاده شود.در واقع با شروع
افطار پس از مصرف آب جوش و چای میتوان یکی
از پیش غذاها را مصرف و از مصرف پیش غذاهای
سنگین و غلیظ مثل آش رشته و حلوا یا مصرف شام
پرهیز کرد.

فرنی ،غذایی لطیف و سبک
فرنی از ترکیب آرد برنج ،شیر و شکر تهیه میشود
و بر اساس اجزای تشکیل دهنده و میزان افزودن هر
ترکیب میتواند مزاج متفاوتی داشــته باشد .در کل
مزاج این غذا معتدل رو به گرم اســت و وقتی گرمی
این غذا بیشتر میشود که شیرین کنندههایی مثل شکر،
شیره انگور و عســل به آن اضافه شوند .شیرینیها
مزاج گرمی دارند و هرچه خوردنی شیرینیتر باشد،
مزاج آن گرمتر می شود .همه افراد میتوانند از فرنی
استفاده کنند و برای هیچ مزاجی منع مصرف ندارد.
مگر این که فرد به شیر حساسیت داشته باشد؛ چون
شــیر این غذا به خوبی جوشانده میشود ،مشکالت
گوارشی شــیر کمتر خواهد بود .افراد با مزاج سرد
میتوانند فرنی را همراه با هل و دارچین اســتفاده و
افراد با مزاج یا معده گرم بهتر اســت از این ادویهها
اســتفاده نکنند .افراد گرم مزاج بهتر است از شکر و
افراد سرد مزاج از عسل و شیره انگور یا نبات استفاده
کنند که در مقایسه با شکر گرمی بخشتر است.
شیر برنج و حلیم
شیر برنج از ترکیب شیر و برنج کامال پخته شده و
شکر تهیه میشود .البته بهتر است در زمان طبخ شیر
برنج شکر به آن اضافه نشود؛ بلکه در زمان مصرف
بر اســاس ذائقه و نیاز به میزان کم یک شیرین کننده
استفاده شود .شــیر برنج از نظر مزاجی مرکب القوا
است؛ یعنی در برخی سبب سردی و در برخی سبب
گرمی مزاج میشود .در کل این غذا مزاج معتدل رو
به گرم دارد .اســتفاده از شیره انگور همراه شیر برنج
اثرات تقویتی دارد و بــه خصوص اگر در ماه روزه
داری همراه با پودر بادام درختی استفاده شود ،به ویژه
برای افراد سالمند و دچار ضعف گزینه بسیار مناسبی
محسوب میشود .ضمن این که این غذا باعث نیکویی
رنگ رخسار میشود.

در مورد حلیم با توجه به گرمی طبع گندم و گوشت
گوسفندی که در آن استفاده میشود و بر اساس روغن
و دارچین افزوده به آن طبع حلیم رو به گرم است؛ اگر
در آن از روغن زیادی استفاده نشود ،غذای مناسبی
برای ماه رمضان است .حلیم برای همه مزاجها گزینه
مناسبی است؛ مگر این که فرد به دارچین یا گندم آن
حساسیت داشته باشد.
شله زرد تقویت کننده قوا
از دیدگاه طب سنتی شــلهزرد در گروه غذاهای
تقویت کننده قــرار دارد .زعفران و گالب آن اثرات
شــادیبخش داشته و سبب تقویت سیستم گوارشی
شــده و به هضم بهتر کمک میکند .متخصصان طب
سنتی شــله زرد ،فرنی ،حریره بادام و شیر برنج را
بهتریــن خوراکیها برای رفع افســردگی میدانند.
شــله زرد به دلیل دارا بودن زعفران و گالب مزاج
رو به گرمی دارد و شــاید گرم مزاجان نتوانند آن را
به راحتی تحمل کند؛ البته کســانی که در اثر مصرف
زعفران دچار سردرد میشوند ،ممکن است این غذا
گزینه خوبی برایشان نباشد .برای تهیه شله زرد بهتر
است برنج خوب خیسانده و پخته شود.
حلوا و آش رشته ،غذاهایی غلیظ
حلوا از ترکیب آرد ،روغن و شــکر تهیه و غذای
ســنگین ،غلیظ و دیر هضم است .با توجه به این که
از چه ترکیباتی در آن بیشتر استفاده میشود و هزینه
متفاوتی دارد؛ در کل مزاج این غذا گرم اســت و هر
چقدر روغن و آرد آن بیشــتر باشد ،ثقیلتر است و
نباید در وعده افطار از آن اســتفاده شــود .مصرف
زعفــران و گالب در این غــذا میتواند مزاج آن را
گرمتر کند.
آش رشــته و کشــک به دلیل دارا بودن رشــته و
حبوبــات زیاد غذای فوق العاده غلیظ ،ســنگین و
نفاخ است و در اغلب افراد سبب مشکالت گوارشی

میشود؛ به خصوص
اگر سیر ،پیاز و
نعنا داغ آن
با یک

و جب
ر و غــن
تهیه شــود.
هرچه آش رقیق تر
باشد ،لطیفتر است و گوارش
و هضم بهتری دارد .بهتر است از مصرف آش
رشته در ماه رمضان پرهیز شود.
سوپ و آش ،مورد توصیه حکمای طب سنتی
آش جو ،آش ماش ،آش برنج و آشهای محلی که
در آن ها از سبزیجات مختلفی استفاده میشود ،در
گروه آشهای مناسب ماه مبارک رمضان هستند .هر
چه آش و سوپ رقیقتر ،کم حبوباتتر و سبزیجات
تازه بیشتری در آن اســتفاده شود برای وعده افطار
مناسبتر اســت.حبوبات آش باید خیسانده شوند.
برای کسانی که مشکل نفخ دارند ،بهتر است حبوبات
در حد جوانه زدن خیســانده شــوند و از مصرف
حبوبات نفاخ مثل لوبیا سفید که هضم سختی دارد،

عادت رایجی که اندازه دور کمر را افزایش میدهد
کــه افرادی که خواب کافی ندارند تمایل به خوردن بیشــتر هم دارند.
حتی بدتر از آن ،تمام آن کالریهای اضافی دقیق ًا در اطراف شکم جمع
میشوند.دکتر «ویرند سامرز» ،محقق ارشد از کالج پزشکی کلینیک مایو
در مینه ســوتا ،توضیح داد« :کار مــا متمرکز بر افرادی بود که ترجیح
میدادند کمتر بخوابند .مث ً
ال دانشجویی که تصمیم میگیرد برای انجام کار
خود مدتی کمتر بخوابد».
ســامرز میگوید« :اما آنچه ما دریافتیم این است که وقتی یک فرد
نسبت ًا جوان ،سالم و الغر دچار کمبود خواب است و دسترسی نامحدود
به غذا دارد ،روزانه  ۳۰۰کالری بیشــتر مصرف میکند ».اگر قرار است
افرادی که به خاطر مطالعه ،کار یا بازی دیروقت میخوابند ،نه تنها برای مدت طوالنی کم خواب باشید ،باید به میزان غذایی که میخورید
ساعات بیداری خود را بیشتر کردهاند ،بلکه اندازه دور کمر خود و گزینههای غذایی خود توجه ویژهای داشته باشید .و در مورد ورزش
بیاهمیت نباشید.محققان اذعان کردند که به نظر نمیرسد غذای اضافی
را نیز افزایش دادهاند.
مطالعه جدید نشــان داد که مشکل اساسی به این واقعیت برمیگردد منجر به افزایش وزن شود .به گفته سامرز« ،با این حال ،به نظر میرسد

پاک کردن خانه همیشــه نیاز مواد ضد باکتری یا
پاککنندههای قوی ندارد و استفاده از برخی از انها
ممکن است مشکالتی برای سالمت شما و محیط
زیست ایجاد کند.

بسیاری از چنین فراوردههایی اثر بهتری نسبت به
مشابههای طبیعی با غیرسمیشان ندارند و از طرف
دیگر ممکن اســت به محیط زیست آسیب بزنند و
بالقوه ســامت درازمدت شــما را به خطر بیندازند.
برای مثال ،صابونهای به اصطالح ضدباکتریایی که در
فروشگاهها به آنها برمیخورید ،تفاوتی از لحاظ پاک
کردن دســتها یا کاهش انتشار بیماریها با صابون
عادی ندارند.
شــما میتوانید خانهتان را با پول بسیار کمتر و با
مراقبت از سالمت شخصی و حتی حفاظت از محیط
زیست پاک نگهدارید.سفیدکنندههای حاوی کلر مانند

که به افزایش  ۱۱درصدی به اصطالح «چربی احشــایی» تبدیل شود.
این چربی اطراف شکم و اندامهای داخلی جمع میشود .چربی که واقع ًا
نمیتوانید ببینید .اما در واقع خطرناکترین نوع چربی اســت ».وی در
ادامه افزود« :چربی احشــایی عمیق رسوبشده ،همه انواع مواد سمی
را تولید میکند که باعث بیماریهای قلبی و عروقی میشود ،از جمله
فشار خون باال ،قند خون باال و کلسترول باال که همه اینها ب ه طور قابل
توجهی میتوانند خطر ابتال به دیابت را افزایش دهند ».برای بررســی
تأثیر کاهش خواب بر تجمع چربی ،محققان  ۱۲فرد ســالم  ۱۹تا ۳۹
ساله را بین سالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۸انتخاب کردند.
هیچ یک از شــرکت کنندگان چاق نبودند .از همه خواســته شد دو
مرحله مطالعه آزمایشگاهی را تکمیل کنند که هر مرحله در مجموع سه
هفته طول کشید.در مرحله اول ،دو هفته شامل محدودیت خواب روزانه
قابل توجهی بود ،یعنی خواب شــبانه تنها چهار ساعت .مرحله دیگر

و عد ه
ا فطــا ر
حاوی مقادیر
جو یا برنج و کمی
آب گوشت و ترجیح ًا بال و
گردن مرغ باشد که از لطیفترین قسمتهای
مرغ هستند و از مصرف گوشت گاو و گوساله به دلیل
هضم ســنگین و ایجاد مواد غلیظتر در بدن اجتناب
شــود .به جای افزودن رب گوجه فرنگی به سوپ
بهتر اســت آن را با زردچوبه و بعضی از ادویههای
مخصوص طعم دار کنید تا به مصرف رب گوجه نیاز
نباشد.برای روزهداران دچار ضعف مصرف تخم مرغ
عسلی همراه با آویشــن توصیه میشود .بهتر است
از غذاها و نوشــیدنیهای مصرفی در وعده افطار از
نظر دمایی به شکل گرم مصرف شود تا به معدههای
سرد آسیب نزند؛ زیرا غذای سرد سبب ضعف هضم
میشود.

شامل خواب بدون محدودیت بود .در طول هر مرحله ،آنها میتوانستند
هر چیزی که میخواستند بخورند یا سفارش دهند.تیم تحقیق دریافت
که مصرف پروتئین  ۱۳درصــد و مصرف چربی  ۱۷درصد در مرحله
محدودیت خواب افزایش یافت ،در حالی که ســطح فعالیت کم و بیش
ثابت ماند.
به گفته سامرز« ،با این حال ،نکته جالب این است زمانی که محدودیت
خواب رخ داد ،آنها فقط حدود نیم کیلوگرم وزن در بازه زمانی مطالعه
اضافه کردند که افزایش زیادی نیســت ».او افزود« :اما چیزی که واقع ًا
ما را شگفتزده کرد این است که حتی پس از توقف محدودیت خواب
و کاهش ســطح غذا خوردن ،چربی احشایی همچنان افزایش یافت».
ســامرز میگوید« :ما نمیدانیم چرا این اتفاق افتاد و نیاز به تحقیقات
بیشتری در این زمینه است .اما آنچه میتوانیم بگوییم این است که حتی
برای افراد ســالمی که به دلخواه خوابشان را از دست میدهند ،خواب
جبرانی بعد از کم خوابی ،لزوم ًا شما را به حالت عادی باز نمیگرداند».
ســامرز توصیه میکند« :اگر قرار است برای مدت طوالنی کم خواب
باشید ،باید به میزان غذایی که میخورید و گزینههای غذایی خود توجه
ویژهای داشته باشید و در مورد ورزش بیاهمیت نباشید».

موقع استفاده از مواد سفیدکننده مراقب باشید
آب ژاول یا هیپوکلریت ســدیم یا به اصطالح رایج
«وایتکس» از شایعترین پاککنندهها هستند ،اما بسیار
فعال هستند و بخارهای متصاعدشده از آنها میتواند
به ریههای آسیب بزند .گرچه این نوع سفیدکنندهها
میکروبها رامیکشــند ،اما اگر به خصوص محلول
غلیظشان روی پوســت بریزد ،به آن آسیب میزند.
سفیدکنندههای حاوی کلر در بسیاری از فراوردههای
پاککننــده و همچنین در مواد و پودرهای پاککننده
برای ماشــینهای لباسشویی و ظرفشــویی به کار
میروند.ســفیدکنندههای کلــردار همچنین از جمله
شایعترین مواد پاککنندهای هستند که کودکان به طور
تصادفی میبلعند.
یک خطر دیگر این ســفیدکنندهها این اســت که
در صورت مخلوط شــدن با آمونیاک  -یک ماده
رایــج دیگــر در فراوردههای پاککننــده -که به

آگهی مزایده اتومبیل

به موجب پرونده اجرائی کالســه  ۱۴۰۰۰۰۸۸۳یک دستگاه خودرو
ســواری پــژو  ۴۰۵GLX-XU۷مدل  ۱۳۹۱رنــگ اصلی و فرعی
خاکستری نوع رنگ متالیک به شــماره انتظامی ایران  ۸۵۷-۸۴ط۳۶
به شماره شاسی  NAAM.۱CA۵DR۵۹۳۹۶۴1و شماره موتور
قوهقضائیه
ایران
۱۲۴K۰۱۱۸۵۴۹ IRFC۹۱۱V1 S۵۵۹۳9۶۴VINکشور سازنده :
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
شرکت سازنده  :ایران خودرو نوع وسیله  :داخلی سیستم  :پژوه شماره
بدنه ..DR۵۹۳۹۶۴ :متعلق به درویش پورعبداله که به موجب ســند
نکاحيه  ۱۹۲۹۳مورخ ۱۳۸۵/۰۳/16منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره
 ۱۴۰۰۰۰۸۸۳علیه درویش پورعبداله گردیده که حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی،
خودرو فوق توسط راهنمایی و رانندگی توقیف سیستمی و در پارکینگ یاسر بازداشت گردیده
و توســط کارشناس رسمی دادگستری با وضعیت موتور :سالم  ،وضعیت داخلی اتاق :سالم،
وضعیت گیربکس سالم وضعیت دیفرانسیل سالم  ،وضعیت سیستم برقی :سالم  ،وضعیت بدنه:
پوســیدگی و آفتاب سوختگی دارد  ،قابلیت بازسازی و شماره گذاری  :دارد وضعیت شاسی:
سالم اصالت :دارد درصد استهالک خودرو  % ۵۰ :پالک و مشخصات  :دارد تعداد چرخ ۴ :
نوع سوخت  :بنزین تعداد سیلندر ۴ :رنگ  :خاکستری مدل ۱۳۹۱ :نوع پالک  :شخصی نوع :
سواری لذا ارزش پایه کارشناسی به مبلغ  1/200/000/000ریال ( یکصدو بیست میلیون تومان)
ارزیابی و قطعی گردیده  ،پس از جری تشریفات قانونی از ساعت  ۹الی  ۱۲در روز شنبه مورخ
 ۱۴۰۱/۰۲/10در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده به فروش می رسد  .مزایده
از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته می شود ،شرکت در جلسه مزایده
برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است ،شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد
مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت (به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه
مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس) و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در
جلســه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شد  ،کلیه هزینه های قانونی اعم از انتقال سند به عهده برنده مزایده است
 ،ضمن ًا مزایده حضوری است و در صورتی که مال مورد مزایده در جلسه مزایده خریدار پیدا
نکند مال با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار
واگذار می شود .
1401/23م/الف  -تاریخ انتشار۱۴۰۱/۰۱/28 :

مریم چمنی

پرهیز شود.از دیدگاه
طب سنتی بهتر
ا ســت
سو پ

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

فراوانی در شیشــهپاککنها ،جالدهندههای فلزات
و مایع ظرفشــویی به کار میروند ،گازهای سمی از
آنها متصاعد میشــود که میتواند به ریهها آســیب
زند .همین احتیــاط را باید دربــاره مخلوط کردن
مــواد ســفیدکننده و پاککنندههــای اســیدی
مانند پاککنندهای ســنگ توالــت و مخلوط کردن
مواد سفیدکننده و مواد لولهبازکن هم باید رعایت کنید.
با توجه به اینکه شناســایی اجــزای هر فرآورده
مشکل است ،بهترین راه این اســت که اصوال انواع
فرآوردههای پاککننده را با هم ترکیب نکنید .همچنین
گرچه ریختــن فراوردههای پاککننــده قدیمی در
فاضالب بیخطر است ،در هر بار فقط یکی از آنها را
خالی کنید .اگر مبتال به بیماری زمینهای قلبی یا ریوی
مانند آسم هستید ،بهتر است استفاده از سفیدکنندهها را
کنار بگذارید ،زیرا بخارهای متصاعد شده از این مواد

باعث تحریک بیشتر ریهها میشود.
اگر با مواد سفید کننده محلی
را تمیز میکنید ،باید تهویه
کامــل در آن محــل
برقرار باشد ،بنابراین
پنجره را باز کنید یا
هواکش را روشن
کنید.
مراقــب
فر آ و ر د ههــا ی
ســفیدکنندهای که
به آنهــا رایحه و مواد
خوشــبو کننــده افزوده
شدهاند ،باشــید ،چرا که این
رایحهها ممکن است باعث پوشاندن

بــوی گازهای
ســمی
ناشی
از

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندر سیریک

آ نها
شود.

نوب
ت
دوم

شهرداری بندر سیریک در نظر دارد دو مناقصه ذیل از اعتبارات دولتی و شهرداری به متقاضیان واگذار نماید :
 -1پروژه مناقصه عمومی یک مرحله ای بازســازی معابر خسارت دیده شهر ســیریک اعتبارات تملک داریی های
سرمایه ای – عمرانی با مبلغ ضمانت نامه  400.000.000ریال
 -2طراحی نقشه های دهکده گردشگری ساحلی شهر سیریک به مساحت  55هکتار اعتبار داخلی شهرداری با مبلغ
ضمانت نامه  90.000.000ریال .
 برگزاری مناقصه صرفا" از طریق سامانه تدارکات اکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل خریدو دریافت اســناد مناقصه در صورت وجود هزینه مربوط  ،پرداخت تضمین شرکت درمناقصه  ،ارسال پیشنهاد قیمت ،
بازگشایی پاکات  ،اعالم به برنده و واریز وجه مناقصه در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .
 عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) با شماره های ذیلتماس حاصل نمایند مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه  09900598005 – 4193-021خانم باقری بندرعباس -
 الف – به اسناد و مدارک فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . هر گاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد . اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر اســتانها در سایت سامانه (  )www.stadiran.irبخش ثبت نام پرو فایلمناقصه گر موجود است .
مهلت دریافت اسناد  1401/1/25 :ساعت 19
 مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی  1401/2/7 :ساعت 19زمان بازگشایی پاکت ها  1401/2/8 :ساعت 10
ساعت 19
 زمان اعتبار پیشنهاد 1401/2/31 :شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد و هر گاه
برنده اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .
چاپ اول  - 1401/1/25 :چاپ دوم 1401/1/28 :

روابط عمومی شهرداری بندر سیریک

حوادث

ادعای عجیب مرد ثروتمند در آدم ربایی مشکوک

سرویس حوادث //مرد ثروتمند که در تماس
با پلیس مدعی بود مأموران قالبی سه هفته
او را ربوده بودند چند ساعت بعد از بازگشت
به خانه و قبل از انجام تحقیقات پلیسی از
کشور خارج شد.

دوربینهای مداربسته مقابل خانهاش مشخص
شد که  ۴مرد سوار بر پژو ،به محض خروج امین
چند روز قبل مرد میانسالی به اداره پلیس رفت
از خانهاش ،مقابل او توقف کرده و با نشان دادن
و از ناپدید شــدن برادر  ۵۰سالهاش به نام امین
برگهای و بدون هیچ درگیری ،مرد میانســال را
خبر داد و گفت برادرم مدیر عامل یک شــرکت
سوار بر خودروشان کرده و بردهاند.
بزرگ بازرگانی اســت او آخرین بار ساعت 8
صبح یکی از آخرین روزهای اسفند سال گذشته * فرضیه قتل
از خانه خارج شده تا به محل کارش برود اما بعد باتوجه به اینکه مرد میانســال خودش ســوار
از آن ناپدید شد.با شکایت مرد میانسال تحقیقات خودرو پژو شــده بود ،احتمــال میرفت وی
برای یافتن مرد ثروتمند آغاز شد و در بازبینی از ســوی مأموران بازداشت شــده است اما با

اســتعالمات صورت گرفته از مراجع قضایی و بهدست نیامد ،احتمال قتل او از سوی ربایندگان
انتظامی این فرضیه رنگ باخت.از سویی شماره پررنگ شد.
پالک خودروی پژو مورد بررســی قرار گرفت * ارسال پیام تهدید آمیز
اما پلیس دریافت ایــن پالک چند روز قبل از در ادامه کارآگاهان در شاخه دیگری از تحقیقات
روی خودرویی سرقت شده است .بدین ترتیب به سراغ اجساد مجهول الهویهای که مشخصات
فرضیــه آدم ربایی قوت گرفت.بررســیها در آنها با مشخصات امین شباهت داشت رفته اما باز
این خصوص ادامه داشت و از آنجایی که هیچ هم تحقیقات به بنبست رسید .این بار کارآگاهان
تماسی از ســوی ربایندگان برای دریافت پول به ســراغ کارمندان شــرکت امیــن رفته و در
صورت نگرفته و از فرد ربوده شده نیز اطالعاتی تحقیقات مشخص شد وی در دیماه سال1400

در امتداد تاریکی

این ها بخشــی از اظهارات زن  26ســاله ای است که
از همسر و مادر شــوهرش به اتهام ایجاد مزاحمت و
سلب آسایش ،شکایت کرده بود .این زن جوان درباره
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
نجفی مشهد گفت :هنگامی که من به دنیا آمدم سه خواهر
بزرگ تر از خودم داشــتم که همه آن ها ازدواج کرده
بودند و هیچ ارتباطی با پدر و مادرم نداشتند چرا که پدر
و مــادرم آلوده اعتیاد بودند و مدام با یکدیگر درگیری
داشتند به همین دلیل من هیچ گاه رنگ محبت را ندیدم
و در میان دودهای انواع مواد مخدر و آسیب های ناشی
از آن بــه زندگی ادامه می دادم و روزهای ســختی را
مــی گذراندم تا این که برادر کوچکترم به دنیا آمد ولی
ناسازگاری های پدر و مادرم شدت گرفت تا جایی که
به ناچار از یکدیگر طالق گرفتند ولی هیچ کدام از آن ها
حاضر نشدند سرپرستی من و برادرم را بپذیرند .آن زمان
درحالی که من  9ســال بیشتر نداشتم با دستور دادگاه
به همراه برادرم تحویل بهزیستی شدم چرا که بستگانم
نیز اوضاع مالی خوبی نداشــتند و نمی توانستند از ما
نگهداری کنند .خالصه دو سال از عمرم را در بهزیستی
گذرانده بودم که روزی مادر بزرگم به ســراغم آمد و
سرپرستی مرا به عهده گرفت اما طولی نکشید که بر اثر
بیماری دار فانی را وداع گفت و من که تازه طعم آرامش
و آسایش را احساس می کردم ،دوباره در مسیر بدبختی
و نگرانی قرار گرفتم اما در همین روزها خاله ام به خاطر
دلسوزی مرا به خانه خودشان برد تا نزد آن ها زندگی
کنم در این شــرایط گاهی نزد مادرم نیز می رفتم که با
مرد معتاد دیگری ازدواج کرده بود و اوضاع اســفباری
داشت با وجود این نمی توانستم مادرم را فراموش کنم
.در این میان یک شــب که همسر مادرم در خانه نبود
من نزد مادرم رفتم ولی او با بیان این که امشــب مهمان
ویژه ای دارد که ممکن است مرا خواستگاری کند از من
خواست داخل اتاق منتظر بمانم دقایقی بعد مرد جوانی
وارد اتاق شــد و با من به گفــت و گو پرداخت من که

نالمللی در فضای مجازی
از یک شماره تلفن بی 
پیامکی تهدیدآمیز با این مضمون دریافت کرده
بود «منتظر عواقب آدمفروشیات باش و »...این
در حالی بود که امین پس از دریافت این پیامک
هیچ شــکایتی مطرح نکرده بــود.در حالی که
بررسیها برای یافتن مرد ثروتمند ادامه داشت،
ساعت دو بامداد  10فروردین امسال وی به خانه
برگشت .پس از آنکه خانواده امین خبر برگشت
او را به پلیس اعالم کردند وی در تحقیقات اولیه

توقیف کشتی حامل ۲۵۰هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیجفارس

مهمان ویژه «شیطان» بود!

 13سال بیشتر نداشتم که شبی مادر معتادم مردی
را به خانه آورد و مدعی شد او قصد خواستگاری
از مرا دارد به همین دلیل مرا با آن مرد جوان تنها
گذاشت که ناگهان ...

مدعی شد که او در این مدت از سوی مأموران
قالبی ،بازداشت شــده بود اما ب هدلیل فراموشی
نمیتواند اطالعاتی به پلیــس بدهد .در حالی
که کارآگاهان از وی خواسته بودند که روز بعد
برای تحقیق به اداره آگاهی برود اما وی به اداره
پلیس نرفت و وقتی با خانه وی تماس گرفتند
خانوادهاش مدعی شدند او از کشور خارج شده
اســت.بدین ترتیب معمای مرموز ربوده شدن و
بهدنبال آن خروج ســریع مرد ثروتمند از کشور
باعث شد تحقیقات برای بررسی اظهارات او و
شناسایی آدم ربایان احتمالی از سوی کارآگاهان
پلیس آغاز شود.

احساس می کردم حرف های مرد جوان حقیقت ندارد
سعی کردم زودتر از اتاق بیرون بروم اما او با همین بهانه
دست مرا گرفت و ...
بعــد از این ماجرا تازه فهمیدم که آن مرد جوان درواقع
خواســتگارم نبود بلکه شیطانی اســت که مواد مخدر
مصرفی مادرم را تامین می کند .به همین دلیل ســعی
میکردم دیگر نزد مادرم نروم ،خالصه  15ساله بودم که
به اصرار خاله ام به عقد پسر  17ساله ای به نام «اسد»
درآمدم.او نوجوانی معتاد بود که در یک هتل کارگری
می کرد بدین ترتیب روزهای ســیاه زندگی من آغاز
شد چرا که «اسد» هیچ احساس مسئولیتی در زندگی
نداشت و همه درآمدش را صرف تامین هزینههای مواد
مخدر می کرد برای همین من هم با تولد اولین فرزندم
در یکی از هتل آپارتمان های مشهد مشغول کار شدم تا
بتوانم مخارج زندگی را بپردازم در همین حال شوهرم
به مصرف مواد مخدر صنعتی آلوده شد و دیگر به کلی
من و فرزندم را به فراموشــی سپرد .حدود  4سال قبل
در حالی که به طور ناخواسته دخترم را باردار شده بودم
تالش کردم تا اسد را در مراکز ترک اعتیاد بستری کنم
ولی او در مدت کوتاهی دوباره به سراغ مواد مخدر می
رفت و درحالت خماری من و فرزندم را به شدت کتک
می زد از ســوی دیگر من هم برای فرار از این سختی
ها و مشکالت متاسفانه به مصرف قرص های مخدردار
روی آوردم و خــودم را بدبخت کردم در این شــرایط
بــود که تصمیم گرفتم خود و فرزندانم را از این لجنزار
هولناک بیرون بکشم تا آینده دخترم مانند من و مادرم
نشود به همین دلیل با مشقت زیاد چندین میلیون تومان
تســهیالت بانکی گرفتم و با آن منزلی اجاره کردم تا
فرزندانم را از این اوضاع وحشتناک نجات بدهم خودم
نیز بالفاصله نزد پزشک رفتم تا مصرف قرص ها را کنار
بگذارم بعــد از آن نیز تقاضای طالق دادم و تالش می
کردم تا سرپرستی فرزندانم را به عهده بگیرم اما در همین
زمان مادر شــوهر معتادم محل زندگی مرا پیدا کرد و
اکنون به همراه همسرم برای من ایجاد مزاحمت میکنند
و آسایش و آرامش را از زندگی ام سلب کردهاند برای
همین به قانون متوسل شدم تا چاره ای برای رهایی از
این وضعیت بیابم.

سرویس حوادث  //مسئول روابط
عمومی منطقه دوم نیروی دریایی
ســپاه از توقیف کشــتی حامل
 ۲۵۰هزار لیتر سوخت قاچاق در
خلیجفارس خبر داد.

سرهنگ غالمحسین حسینی اظهار
کــرد :یــک فروند کشــتی حامل
 ۲۵۰هزار لیتر ســوخت قاچاق در
خلیجفــارس بههمت کارکنان منطقه
دوم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
وی اضافه کرد :در جریان توقیف این
کشتی  ۷خدمه آن پس از دستگیری

برای تکمیل تحقیقات و سیر مراحل
قانونی در بازداشت به سر میبرند.
مســئول روابط عمومی منطقه دوم
نیروی دریایی ســپاه تصریح کرد :با
رصد اطالعاتی و عملیاتی و از طریق
کارآمدســازی نظــارت این مهم در
اولویت برنامهها قرار دارد.
به گزارش ایسنا ؛ حسینی اعالم کرد
که این کشــتی و خدمههای آن برای
طی مراحل قانونــی تحویل مراجع
ذیصالح میشود.

کالهبرداری های تبهکار سایبری از مغازه داران!

سرویس حوادث  //جوان اسپورتیج سواری که
با ترفند نخ نمای «رسیدهای جعلی» از مغازه
داران مشهدی کالهبرداری می کرد ،درحالی
با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد
که تاکنون شش تن از شاکیان وی را شناسایی
کرده اند.

ماجــرای کالهبــرداری های ســایبری از اواخر
اردیبهشت سال گذشــته ،هنگامی در دستور کار
پلیس آگاهی قــرار گرفت که جوانی با تســلیم
شکایتی به پلیس گفت :در مغازه ام مشغول فروش
پوشاک بودم که جوان ناشناسی وارد فروشگاه شد
و بعد از خرید تعدادی از لباس ها ،ادعا کرد:کارت
بانکی همراه ندارد و ســپس از من خواست بهای
پوشاک را با گوشی تلفن بپردازد.
من هم که از قصد پلید او خبر نداشــتم با پرداخت
آن از طریق فضای مجازی موافقت کردم .آن جوان
که حدود  30سال داشت پس از لحظاتی ،تراکنش
پرداخت وجه را درون گوشــی تلفن همراه به من
نشان داد که به شماره حساب بانکی ام واریز شده
بود اما هیــچ پیامکی را از ســوی بانک دریافت
نکردم .وقتی به موضوع مشــکوک شدم آن جوان
با خونسردی گفت :چون حســاب من مربوط به
موسسات بانکی اســت به همین دلیل پیامک آن

دیرتر ارسال می شود و معموال کمی زمان بر است!
شــاکی پرونده ادامه داد :من که ماجرا را باور کرده
بودم عکس العملی نشــان نــدادم و بدین ترتیب
آن جــوان (خریدار) از مغازه خارج شــد ولی در
بررسی های بعدی متوجه شــدم که هیچ پولی به
حســابم واریز نشده اســت و من طعمه تبهکاران
سایبری شده ام.
بــا توجه به اهمیت و حساســیت موضــوع و با
صدور دستوری از ســوی سرهنگ کارآگاه جواد
شــفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی)
گــروه ورزیــده ای از کارآگاهان به سرپرســتی
ســرهنگ حسینی پور (رئیس اداره مبارزه با جعل
و کالهبرداری) ماموریت یافتنــد تا این ماجرا را
به طور تخصصی پیگیــری کنند .بنابراین گزارش،
درحالی که تحقیقات کارآگاهان با بررســی بانک
های اطالعاتــی مجرمان آغاز شــده بود پرونده
های مشابه دیگری نیز روی میز کارآگاهان پلیس
آگاهی قرار گرفت که محتویات آن ها نشــان می
داد :تبهکار سایبری ،دامنه جرایم خود را به سایت
دیوار نیز کشــانده است چرا که در یکی از پرونده
ها ،زن جوانی قربانی کالهبرداری های ســریالی
این تبهکار حرفه ای شــده بود کــه کاالیی را در

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدشده

سایت دیوار برای فروش عرضه کرده بود .بنابراین
کارآگاهان با بررســی های تخصصــی و بازبینی
دوربین های مدار بســته ،موفق شدند تصویری از
متهم را به دست آورند که بیانگر مشخصات ظاهری
وی بود .به همین دلیل کارآگاهان درحالی تصویر
او را به مراکز انتظامی ارســال کردند که رصدهای
اطالعاتی همچنین نشان داد :متهم هنگام ارتکاب
جرم از یک دستگاه خودروی اسپورتیج سفیدرنگ
استفاده میکند.
با به دســت آمدن این ســرنخ مهم ،بــی درنگ
عملیاتهای پلیســی وارد مرحله جدیدی شد و
کارآگاهان مشــهد ،در نیمــه اول فروردین جاری
موفق شــدند عامل این کالهبرداری های سریالی
را دســتگیر کنند .با انتقال متهم به پلیس آگاهی
خراســان رضــوی تحقیقــات و بازجویی های
گســترده در این باره ادامه یافت و جوان  30ساله
که «اســفندیار» نام دارد به کالهبرداری از طریق
رسیدهای جعلی اعتراف کرد .در حالی که تاکنون
شــش تن از مغازه داران ،این تبهکار ســایبری را
شناســایی کرده اند ،بررسی ها برای کشف جرایم
احتمالی دیگر وی با راهنمایی ها و دستورات ویژه
قضایی همچنان ادامه دارد.

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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حوادث جهان
پرستار ،بچه را داخل ماشین لباسشویی انداخت

یک پرســتار خانگی اهل فلوریدا بهدلیل انداختن کودک  ۴سال ه داخل
ماشین رختشویی بازداشت شد.مقامات قضایی ایالت فلوریدای امریکا این
پرســتار را به کودک آزاری ،جنایت درجه یک و اعمال خشــونت شدید
متهم کردند.به گزارش پلیس محلی ،متهم  ۳۵ســاله که آمبرت چپمن نام
دارد ،یک بار در آن زمان دســتگیر و سپس با قید وثیقه  ۱۵هزار دالری
آزاد شــده بود اما بار دیگر پس از جمعآوری ادله بیشــتر ،بازداشت شده
اســت.کودک خردسال برای پلیس تعریف کرده که پرستارش ابتدا او را به
همراه چند هوله به داخل ماشــین رختشویی انداخت و آن را روشن کرد.
بعد از چند ثانیه ماشــین را متوقف و در آن را باز کرد و دوباره بســت و
بار دیگر درحالی که کودک داخل آن بوده ،دستگاه را روشن کرد.پزشکی
قانونی وجود جراحت و سوختگی را بر بدن این کودک تأیید کرده است.
مقامات قضایی امریکا اعالم کردند که تحقیقات بیشتر روی این پرونده در
حال انجام است.

اتهام قتل غیر عمد برای  8پزشک معالج مارادونا

دادســتانی آرژانتین از طرح اتهام «قتل غیرعمد» علیه هشت پزشک
در پرونــده مرگ «دیگو آرماندو مارادونا» خبر داد .به گزارش ایرنا ،فوق
ســتاره تیم ملی آرژانتین  ۲۵نوامبر  5( ۲۰۲۰آذر  ) 99به دلیل ایســت
قلبی جان خود را از دســت داد .اسطوره آلبی سلسته در حالی درگذشت
که بهتازگی پس از جراحی مغز از بیمارســتان ترخیص شده و قرار بود از
سوی یک تیم پزشکی تحت نظارت دقیق باشد .خانواده و دوستان مارادونا
در آن برهه بالفاصله نســبت به نامناسب بودن شرایط نظارت پزشکی بر
شرایط وی هشــدار دادند و دادستانی عمومی آرژانتین ،تحقیقات خود را
با تشــکیل پرونده علیه هشت پزشــک به اتهام قتل غیرعمد به سرانجام
رســاند.تمام متهمان پرونده به قتل غیرعمد ناشی از قصور پزشکی متهم
شده و محکومیتی بین  ۵تا  ۲۵سال حبس در انتظار آنها است .رأی نهایی
تحقیقات ،مرگ مارادونا را «قابل اجتناب» و اقدامات کادر پزشکی را در
مسیر افزایش مخاطرات متوجه فوق ستاره آرژانتینی دانسته است.

واژگونی اتوبوس در زیمبابوه  ۳۵کشته و  ۷۱زخمی داد

در پی سانحه واژگونی اتوبوس در زیمبابوه دستکم  ۳۵نفر کشته و بیش
از  ۷۱نفر دیگر زخمی شدند.این اتوبوس حامل افرای بود که عازم شرکت
در یک گردهمایی مذهبی در روز عید پاک بودند.این افراد برای شــرکت
در یــک گردهمایی مذهبی در تعطیالت آخر هفته عید پاک عازم شــهر
«شیپینگ –  »Chipingeدر جنوب شرق زیمبابوه بودند.از عمده سوانح
رانندگی در زیمبابوه در ســالهای گذشته که تلفات جانی چشمگیری هم
در پی داشت میتوان به سانحه  ۱۰سال پیش در این کشور اشاره کرد که
در پی خروج اتوبوسی از جاده و واژگون شدن آن در یکی از روستاهای
شــرق زیمبابوه حداقل  ۱۵نفر کشته و  ۲۸تن دیگر زخمی شدند.دو سال
پس از آن ،برخورد دو دستگاه اتوبوس در بزرگراهی در زیمبابوه  ۲۵کشته
و  ۴۶مجروح برجای گذاشت.چهار سال پیش نیز ،انفجار یک کپسول گاز
در اتوبوســی که دهها مسافر را در کشور زیمبابوه حمل میکرد دست کم
 ۴۲کشته داشت.

صدور دستور قضایی
برای فردی که بانوی بهبهانی را کتک زد

نوبت دوم

پارسیان

5

سرویس حوادث  //رئیس کل دادگستری خوزستان از پیگیری
قضائی در خصوص اتفاقات رخ داده در یکی از درمانگاههای
شهرستان بهبهان خبر داد.

جمع کل
26

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

علی دهقانی گفت :در پی انتشار فیلم درگیری و هتک حرمت بانوی
منشی یکی از درمانگاههای بهبهان در فضای مجازی ،دستور بررسی
و پیگیری موضوع سریع ًا صادر شد.
وی با بیان اینکه متهم دســتگیر و بازداشت شده است ،اظهار کرد:
دســتگاه قضائی اینگونه کجاخالقیها در جامعه را برنمیتابد و با
عامل این برخورد نامناســب ،در چارچوب قانون برخورد خواهد
شد.
دهقانی از مردم خواســت تا موضوع را بهجای شبکههای خبری
معاند از مراجع رسمی خبری و قضائی داخل کشور پیگیری کنند.
فیلمی در شــبکههای اجتماعی دست به دست شد که در آن فردی
بعد از درگیری لفظی با منشی یک مرکز درمانی ،اقدام به کتک زدن
این خانم کرد.

آگهی مزایده ( نوبت اول )

طرح  :بیتا هوشنگی

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 9900390مطروحه در شعبه اول اجرای احکام مدني بندرعباس در خصوص دعوي اقاي عليرضا
ضفري انارکي بطرفیت آقاي فرهاد غفوري که در راستاي تاديه محکوم به محکوم به فروش ملك مسكوني گردیده است که در این راستا ملك مسكوني به شرح ذیل به مزایده گذاشته
مي شود.
قوهقضائیه
:
کارشناسي
گزارش
خالصه
دادگستریجمهوریاسالمیاریان
 -1منزل مذکور واقع در بندرعباس سه راه جهانبار ،امیر آباد کوچه دکتر ابراهيمي کوچه شماره  6ساختمان لوکس با مشخصات پالك فرعي  6از  10624اصلي ،بخش يك ،طبقه
 5نوع مسكوني به مساحت  135/05متر مربع باتوجه به سند انتقال قطعي بشماره  86692مورخ  1397/11/14نزد دفترخانه رسمي شماره  35مالك منزل فوق اقاي فرهاد غفوري
فرزند غالمرضا مي باشد -2 .بر اساس بازدید انجام شده از محل مذکور ،آپارتمان در اختیار آقاي فرهاد غفوري مي باشد  -3ساختمان بتني7 ،طبقه مسكوني با نمای سنگ و آجر داراي آسانسور 6نفره وقدمت
ساخت آن حدود چهار سال مي باشد-4 .آپارتمان مورد داراي  3اتاق خواب (يك خواب مستر) ،سالن پذیرایی ،آشپزخانه اوپن با کابینت ام دي اف ،سرویس وحمام مجزي ،دوبالكن در ضلع شمال پوشش
بدنه با اندود گچ وپوشش سقف کاذب ،کف سراميك سرمایش کولر اسپلیت ،پنجره ها دو جداره و درب ورودي ضد سرقت مي باشد -5 .متعلقات شامل :يك فقره انشعاب برق سه فاز و يك فقره انشعاب
آب مشاع ويك واحد پارکینگ به مساحت  11متر مربع در طبقه همكف -6ملك مورد نظر به مبلغ  3.048.000.000ریال طي سند رهني شماره  86693مورخ  1397/11/14در رهن بانك مهر اقتصاد می باشد.
نظریه کارشناسی - :برآورد قیمت ملك مورد نظر :با توجه و عنایت به بازدید صورت گرفته و طي مدارك ابرازي با در نظر گرفتن موقعیت کیفیت و قدمت ساخت شكل هندسي ،ارزش منطقه اي و بافت آن
ونوع مصالح بکار رفته ،انشعابات ومتعلقات آن و وضعيت فعلي بازار امالك و مستغالت (عرضه و تقاضا) همچنین بدون در نظر گرفتن وقفي بودن ،مستحق للغير بودن ،بازداشتي بودن و تعهدات دیون و بدهي
احتمالي که ممکن است به اشخاص حقيقي و حقوقي یا سایر موسسات ،بانك ها و نهادهاي دولتي و خصوصي داشته باشد یا در مسیر بودن یا نبودن طرح هاي عمراني و اصالحات و در صورت صحت و
اصالت اسناد و مدارك ابرازي و با در نظر گرفتن سایر پارامتر ها و مولفه هاي موثر بر این رابطه از نظر اینجانبان ارزش شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مورد نظر با ارزش متعلقات (پارکینگ ،انشعابات آب
و برق) آن جمعا مبلغ  18.500.000.000ریال (هيجده میلیارد و پانصد میلیون ریال) اعالم مي گردد.
فروش نقدي است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه مي باشد-2 .کلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ
روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره  2171295409008نزد بانك ملي شعبه دادگستري یا از طریق کارتخوان موجود در این مرجع تودیع
و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند -4 .اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و در صورت عدم تایید یا ابطال مزایده توسط دادرس محترم محاکم حقوقي حق هرگونه اعتراض از شرکت
کننده در مزایده سلب و ساقط مي باشد -5 .مزایده در روز سه سه شنبه ساعت مورخ  1401/02/20راس ساعت  12:30در محل شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي
کوچه فتح المبين مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید -6 .در صورتیکه برنده تا يك ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از
پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتی 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 شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس-فخر الدين افضلي

شهرستان
مدیرعامل آبفای هرمزگان:

مصوبات سفربه حاجی آباد
درحوزه آبرسانی ،امسال به بهره برداری می رسد

یکشنبه  28فروردین 1401
 15رمضان 1443
سال بیست ویکم شماره 3859
خبری

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد

مسکن ملی
راهی برای خانه دار شدن جوانان قشمی

ســرویس شهرستان  //سرپرست ســازمان منطقه آزاد قشم
گفت :طرح مسکن ملی یکی از وعدههای اصلی و کلیدی رییس
جمهوری است و اجرای این پروژه در قشم یکی از اولویتهای
اصلی است که در سال های گذشته به این تقاضای مهم و اساسی
پاسخ داده نشده است .افشار فتحالهی در نخستین شورای مسکن
جوانان این سازمان در سال  1401بیان کرد :سالهای متمادی در
شهرها و روستاهای جزیره قشم در حوزه مسکن اقدام مناسبی
انجام نشــده است و هم اکنون با تقاضای انباشته مردم و جوانان
جزیره برای خانهدار شدن روبهرو هستیم .وی ادامه داد :به دلیل
سیاستهای نامناسبی که در حوزه مسکن دنبال شده بسیاری از
جوانان هماکنون یا در منازل پدری زندگی میکنند یا مجبور به
ساخت وسازهای غیرمجاز هستند و تالش میکنیم با استفاده از
سازوکارهای مناسب برای ساخت مسکن ارزانقیمت و با کیفیت
این مشکالت را هرچه زودتر برطرف کنیم .فتحالهی تاکید کرد:
در ساخت مسکن ملی باید به کیفیت مطلوب ساخت وساز توجه
ویژه کرد ،تا مردم با خیالی آســوده و دلی شــاد در این خانهها
اسکان پیدا کنند .سرپرســت سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد:
اجرای باکیفیت این پروژه در کنار توسعه سایر خدمات اجتماعی
سازمان به افزایش رضایتمندی مردم منجر خواهد شد .به گفته
فتحالهی یکی از دالیلی که مردم نسبت به سازمان ذهنیت منفی
دارند این اســت خدمات اجتماعی و فرهنگی سازمان را حس
نکردند اما از این به بعد در کنار مردم هستیم و تالش می کنیم با
ارتقای خدمات اجتماعی آنها سازمان را همراه خود بدانند .وی
ادامه داد :مردم قشــم باید طعم شیرین توسعه را بچشند چراکه
تاکنون اسم منطقه آزاد باعث افزایش هزینههای زندگی آنان شده
اما در عمل شاهد هستیم خدمات همپای هزینهها رشد نکردهاند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد :همه ارکان سازمان
باید در خدمت اجرای مطلوب طرح مسکن ملی جوانان باشد و
هرکجا کارشکنی صورت پذیرد شخصا ورود خواهم کرد .بنابراین
گــزارش ،تاکنون نزدیک به  8هزار و  500نفر متقاضی در طرح
مسکن ملی ثبتنام کردهاند و استعالمات مربوطه در حال انجام
است .پیشبینی می شــود پس از انجام استعالم از دستگاههای
ذی ربط بین  6تا  7هزار نفر شــرایط احراز برای استفاده از این
طرح را داشته باشند .روشهای جانمایی و واگذاری زمین ،ارائه
تسهیالت به متقاضیان و نحوه ساخت و ساز در شهرها و روستاها
از مهمترین موضوعاتی بود که در این شورا به بحث و گفتوگو
گذاشته شد .به گزارش فارس  ،الزم به ذکر است ،این جلسه که با
حضور سرپرست معاونت فنی و عمرانی ،مدیر امالک و مستغالت،
مدیر طرح مسکن جوانان جزیره قشم و جمعی دیگر از مدیران
سازمان برگزار شد.

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  //در حوزه آبرســانی با موافقت استاندار
در سفر استاندار هرمزگان به شهرستان هرمزگان به تصویب رسید.
حاجی آباد پروژه های اولویت دار و مسائل به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور
آب شرب شهرهای سرگز احمدی ،فارغان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با
و روســتاهای تابعه بررسی و سه مصوبه اشــاره به مصوبات این سفر با تاکید بر اینکه
سرویس شهرســتان  //امام جمعه میناب گفت:
میناب از کرگان تا کریان و بخش سندرک مشکل
آب دارند و به فکر آب آشامیدنی مردم باشید که
مردم سخت در عذابند.

حجت االسالم محسن ابراهیمی در خطبههای نماز جمعه
این شهرستان با تبریک والدت امام مجتبی علیه السالم
ضمن بیان روایاتی در باب شخصیت این اما م همام گفت:
امام حسن مجتبی (ع) مجمع فضائل الهی بود.
وی افزود :همسایه داری ،مردم داری و قدرشناسی را از
امام مجتبی (ع) بیاموزیم و سبک زندگی خود را حسنی
کنیم.حجت االسالم ابراهیمی به روز ارتش اشاره کرد و
ضمن تبریک و گرامیداشت این روز گفت :همه ما اقتدار
و استحکام ارتش را میخواهیم و باید ارتش مقتدر باشد.
امام جمعه میناب ،ضمن تاکید به فرمایشــات مقام معظم
رهبری در دیدار با مســئوالن نظــام عنوان کرد :دولت و

آبفا تمام توان خود را برای تامین نیاز آبی این
دو بخش به کار خواهد گرفت ،افزود :در این
سفر سه مصوبه در حوزه آبرسانی مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شــد با تامین
اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی امسال
مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی در تشــریح جزئیات این مصوبات گفت:
پروژه آبرسانی به شهرک آبنوغ و چاله الیاس به

امام جمعه میناب:

مردم در عذابند فکری به حال آب سندرک کنید

این نیاز به همت ملی دارد که بافت فرســوده سامان داده
شود.امام جمعه میناب ضمن قدردانی از مسئول اداره آب
وفاضالب شهرســتان گفت :میناب از کرگان تا کریان و
بخش سندرک مشکل آب دارند و به فکر آب آشامیدنی
مردم باشید.خطیب جمعه میناب گفت :به گفته مسئول آب،
کم آبی در شهرستان تا خردادماه مرتفع می شود و امیدواریم
این مسأله هرچه سریعتر به سامان شود چون مردم خیلی
گرفتارند.به گزارش فارس ؛ ابراهیمی به روزاکرام وتکریم
خیرین اشاره کرد و ضمن قدردانی از خیرین گفت :به ایتام
و نیازمندان کمک کنید و باکمیته امداد و بهزیستی همکاری
کنید تا بتوانند به اقشار نیازمند کمک کنند.

مسئوالن استانی و شهرستانی تاکید آقا را در مورد منابع
ارزی آزاد شــده را در کارهای زیربنایی مورد توجه قرار
دهند و ســهم میناب را در کارهای زیربنایی در نظرگرفته
و این شهرســتان را از محرومیت نجات دهند.وی افزود:
میناب در امور زیربنایی ،مشــکالت زیادی دارد و مردم
با چالشهای زیادی روبرو هستند .در راههای روستایی
و شــهری مشــکالت زیادی داریم و امکانات شهرداری
بسیار محدود است.ابراهیمی تأکید کرد :مسیر95دستگاه
تا دانشگاه بســیار حادثه خیز است و از مسئوالن کشور
و اســتان می خواهم به کمک شهرداری بیایند .همچنین
شهرســتان میناب اکثر محالت آن بافت فرسوده است و

خطیب جمعه موقت شهرستان بندرخمیر :

شناخت سیره اهل بیت(ع) عامل تقرب است

امین درساره سرویس شهرستان//
خطیب جمعه موقت شهرســتان
بندرخمیر گفت :قرین بودن با قرآن
کریم و نیز شناخت سیره اهل بیت،
سبب جامعیت در زندگی و دوری از
غبار غفلت می شود

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم
سعید ساالری امام جمعه موقت شهرستان
بندرخمیــر در خطبههــای نماز جمعه
شهرســتان اظهار کرد :خداوند متعال به
انسانها در برخی از امتیازها عنایت کرده
و انسان باید این فرصت را غنیمت شمرده

بهره برداری از ۱۰
طرحمحرومیتزدایی
در حاجی آباد

عنوان یکی از مصوبات این سفر ،طی یک ماه
آینده به بهره برداری می رســد و مردم این دو
روستا از محل مجتمع حسن آباد به آب پایدار
دست خواهند یافت.
مدیرعامل آبفا همچنین از اصالح نوار حفاری
شــهر فارغان ظرف یک ماه آینده خبر داد و
گفت :این حفاری پیش تر به منظور اصالح و
بازسازی شبکه آبرسانی صورت گرفته بود.

حمزه پــور در ادامه با قدردانی از اســتاندار
هرمزگان برای تخصیــص اعتبار  ۱۰میلیارد
تومانی زون بندی روستاهای بنگو ،پاشغ احمد
و حشــم بلم بخش احمدی به عنوان سومین
مصوبه سفر به حاجی آباد ابراز امیدواری کرد،
این پروژه شامل احداث یک مخزن  ۵۰۰متر
مکعبی و  ۱۰کیلومتر خط انتقال تا دهه فجر به
بهره برداری برسد.

و بهترین عمــل در طول حیات خویش
انجام دهد.وی با اشــاره به اینکه یکی از
توفیقات در ماه رمضان قرین بودن با کالم
وحی قرآن کریم است ،افزود :رسول خدا
در بیانی نافذ می فرماید بر شــما باد به
تالوت قرآن کــه بهترین و صحیح ترین
مســیر برای سعادت است.خطیب جمعه
شهرستان خمیر گفت :قرین بودن با قرآن
کریم سبب جامعیت در زندگی خواهد بود
و گرد و غبار غفلت را از آدمی می زداید.
حجت االسالم ساالری ادامه داد :مانوس

ســعیده دبیــری نژاد ســرویس
شهرســتان //به مناسبت ماه مبارک
رمضان ۱۰ ،طرح محرومیت زدایی به
همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه
امام سجاد (ع) به بهره برداری رسید.

فراخوان تجدید مزایده عمومی
شماره 400/06
فروش اقالم راکد انبار نیروگاه بندرعباس

شدن با کالم الهی که بهترین و تاثیر گذار
ترین لحظــات بنده اســت و جهت آن
برخورداری و امتداد این فیض عظیم در
دنیا و آخرت اســت.وی در بخش دیگر
از خطبه نماز جمعه به میالد امام حسن
مجتبی علیه الســام اشاره کرد و اضافه
کرد  :شــناخت ابعاد زندگی و سیره ائمه
باید ســبب تقرب و نزدیکی به اهل بیت
علیهم الســام شــود.امام جمعه موقت
شهرستان خمیر بیان کرد :سیره امام حسن
مجتبی علیه السالم به مامی آموزد که نباید

به گزارش خبرنگار دریا ؛ فرمانده سپاه امام
سجاد (ع) هرمزگان گفت :این طرحها شامل
 ۵مخزن آب شرب و  ۲۵کیلومتر خط انتقال
آب از چشمه تا مخزن و از مخرن تا منازل
مسکونی و  ۵باب منزل مسکونی مددجویان

ن
وبت
اول

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر دارد اقالم راکد خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در
اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irبا شماره مزایده
 1001007021000001به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت :ساعت  12روز یکشنبه مورخ 1401/01/28
مهلت دریافت اسناد مزایده :ساعت  19روز سه شنبه مورخ 1401/02/06
تاریخ بازدید :از روز شنبه مورخ  1401/02/10تا روز یکشنبه مورخ  1401/02/11از ساعت  9الی 14
آخرین مهلت ارسال و بارگذاری پیشنهاد قیمت :ساعت  15روز یکشنبه مورخ 1401/02/18
زمان بازگشایی پیشنهادات :ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ 1401/02/19
زمان اعالم به برنده :ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخه 1401/02/19
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ودیعه)  258,142,201ریال می باشد.
ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
 .1برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده
(ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر
سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
 .2پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع
مزایده بازدید به عمل آورید.
 .3عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با
شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام /
پروفایل مزایده گر موجود است.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

در نسبت به همنوع خود بی تفاوت باشیم.
حجت االسالم ســاالری ادامه داد :مردم
داری ،اصالح بیــن ذات و حفظ آبروی
انســان رفتارهای است که در سیره اهل
بیت به وفــور یافت می شــود .وی با
اشاره  29فروردین روز ارتش جمهوری
اسالمی گفت  :از تمامی کسانی که از کیان
انقالب اسالمی با چشــم بیدار و بصیر
حفاظت و حراســت می کنند تشکر می
کنیم.امام جمعه موقت خمیر در پایان با
بیان اینکه چهارشنبه  31فرودین اولین
شب از لیالی قدر است افزود :این فرصت
ناب الهی که گاها قابل تکرار نیســت را
غنیمت شــمرده و با طاعات و عبادات
بنده مخلص خدا قرار گیرید.
کمیته امداد امام خمینی (ره) بود.سردار اباذر
ســاالری افزود :برای بهره برداری از این
طرحها یک میلیارد تومان هزینه شده است.
وی گفت :حــدود  ۱۵۰خانوار از مزایای
بهرهبرداری از این طرحها بهرهمند شدند.

وی همچنیــن به دیگر پروژه های آبرســانی
در بخش هــای احمدی و فارغان اشــاره و
تصریح کرد ،در حــال حاضر  ۱۰پروژه با در
حال اجراســت که برای تکمیل این پروژه ها
اعتباری بالغ بر  200میلیارد تومان نیاز است
که با تخصیص این اعتبــار و بهره برداری از
پروژهها وضعیت آب مشترکین این بخش ها
بهبود خواهد یافت

امام جمعه قشم:

با قاطعیت از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری شود
سرویس شهرســتان  //امام جمعه قشم گفت:
امروز توانایی ارتش جمهوری اســامی ایران
باعث شده است که دشمن به اقتدار بین المللی
کشورمان اعتراف کند.

حجت االســام غالمرضا حاجبــی در خطب ه های
نمازجمعه این هفته قشم با تبریک فرا رسیدن روز ۲۹
فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی و نیروی زمینی
قهرمان ،افزود :ارتش جمهوری اســامی برخالف
ارتش قبل از انقالب و دیگر ارتشهای جهان ،یک
عمل صالح و یک کلمه طیبه است.
وی ادامــه داد :امــام راحل به آینده ارتش بســیار
خوشبین بودند چرا که شهیدانی همچون امیر سپهبد
شهید علی صیاد شیرازی ،امیر سپهبد شهید محمد ولی
قرنی و مانند آنها نوید ارتش حزب اللهی را میدادند.
امام جمعه قشــم شهدای ارتش ســرافراز و قهرمان
جمهوری اســامی ایران را آبروی نظام دانســت و
تصریــح کرد :به موهبت انقــاب ،ارتش جمهوری
اسالمی دارای ساختاری بومی و ملی است و به هیچ
کشور دیگری وابستگی ندارد ،بلکه تکیه بر جوانان
سلحشور ،افســران و امیرانی دارد که در مکتب امام
خمینی(ره) و انقالب رشد یافتند.
حجت االســام حاجبی در ادامه با اشــاره به هفته
بنیاد مسکن افزود :در جزیره قشم با همه پیشرفتها
در حوزه مســکن جوانان و به ویژه در روستاها باید
تالش بیشتری صورت بگیرد .وی توضیح داد :شورای
شهرستان و بنیاد مسکن مشکل را حل کنند و زمین را
از متولیان آن ،چه منطقه آزاد قشم و چه منابع طبیعی،
به جوانان اختصاص دهند و با تسهیالت ارزان امکان
خانهدار شدن آنان را فراهم کنند.
امام جمعه قشم اظهار داشت :روستای توال با حدود

 ۱۵هزار نفر جمعیت مشــکالت مختلفی در حوزه
بهداشت ،ورزش ،ســاخت و سازهای غیر مجاز و
غیر قانونی دارد که مسووالن مربوط باید به این امر
ورود کنند.
وی اضافه کرد :گشت اراضی نباید به حالت صوری
رفتار کند و با قاطعیت از ساخت و سازهای غیر مجاز
جلوگیری کند.
حجت االسالم حاجبی افزود :از دادستان شهرستان
قشم تقاضا داریم در این مساله ورود کند و یک واحد
انتظامی نیز در این روستا دایر شود.
وی گفت :روستای توال نماد ناکارآمدی برخی افراد و
ساختارها در گذشته است و رفع مشکالت آن همت
جمعی میطلبد.
امام جمعه قشــم افزود :اگرشــرکتهای مستقر در
روستای توال به مســوولیتهای اجتماعی خود را
انجام دهد ،این روستا آباد میشود.
وی اعالم کرد :راه حل تمام مشکالت جزیره از جمله
آب آشامیدنی ،عمران روستای توال ،ساخت پل خلیج
فارس ،جاده الفت -درگهان ،مشــکل آسیبهای
اجتماعی در گرو همین همت جمعی است.
حجت االسالم حاجبی تصریح کرد :اطمینان میدهم
که اگر مسایل حل نشود و ارادهای برای حل مشکالت
در بین مســووالن شکل نگیرد ،در همین تریبون نام
مسوول کم کار را اعالم و وی را در شهرستان رسوا
خواهم کرد.
به گزارش ایرنا ،شهرســتان قشم شامل جزیرههای
قشــم ،هنگام و الرک با  ۱۵۰هــزار نفر جمعیت از
تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول
 ۱۵۰کیلومتر و عرض میانگن  ۱۱کیلومتر در آبهای
خلیج فارس گسترده شده است.

فراخوان مزایده عمومی
شماره 401/01
فروش کاالهای مازاد و ضایعات نیروگاه بندرعباس
نوب

ت
دوم

شــرکت مدیریت تولید برق هرمــزگان در نظــر دارد کاالهای مــازاد خود به شــرح مذکور و
با جزئیــات مندرج در اســناد مزایــده را با بهره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
( )www.setadiran.irبا شماره مزایده  1000007021000003به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت :ساعت  12روز شنبه مورخ 1401/01/27
مهلت دریافت اسناد مزایده :ساعت  19روز یکشنبه مورخ 1401/02/04
تاریخ بازدید :از روز شنبه مورخ  1401/02/10تا روز یکشنبه مورخ  1401/02/11از ساعت  9الی 14
آخرین مهلت ارسال و بارگذاری پیشنهاد قیمت :ساعت  15روز یکشنبه مورخ 1401/02/18
زمان بازگشایی پیشنهادات :ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ 1401/02/19
زمان اعالم به برنده :ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخه 1401/02/19
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ودیعه)  609.010.000ریال می باشد.
ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
 .1برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده
(ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر
سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
 .2پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع
مزایده بازدید به عمل آورید.
 .3عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با
شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبتنام /
پروفایل مزایده گر موجود است.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

میالد امام حسن مجتبی (ع )
دومین اختر تابناک آسمان امامت و والیت مبارک

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

اهواز

۰۵:۰۱:۰۶
۰۶:۲۰:۱۳
۱۲:۴۴:۴۸
۱۹:۰۹:۴۸
۱۹:۲۶:۴۳

اذان صبح

۰۵:۲۳:۳۴
طلوع آفتاب ۰۶:۴۶:۳۸
اذان ظهر ۱۳:۱۵:۱۴
غروب آفتاب ۱۹:۴۴:۲۰
اذان مغرب ۲۰:۰۲:۰۱

دکترمحمد حسن نیا  /دریا

M.hassannia1354 @ gmail.com

(قسمت سوم)
تاریــخ اجتماعی و فرهنگی شــهر بندرخمیر
تحوالت زیادی را در بســتر زمان پشــت سر
گذاشــته اســت .مباحث متعددی در تاریخ
اجتماعی و فرهنگی بندرخمیر وجود دارد که در
تاریخ شــفاهی مردم وجود داشته و می بایست
از نگاه های متعدد به آن پرداخته شود .بررسی
آداب و رسوم مردم شهر بندرخمیر در ماه مبارک
رمضان از جمله همین مواردی است که در تاریخ
شــفاهی مردم بندرخمیر مســتور است و در
بسیاری از موارد نیاز به بررسی بیشتری دارد .در
ذهن کودک ،نوجوان ،جوان ،بزرگسال و کهنسال
بندرخمیری خاطرات رمضــان های عمرش به
خوبی نقش بسته اســت .رمضان در بندرخمیر
همواره یک ماه آرام در روز و یک ماه پر شــور و
شعف همراه با دورهمی ها فامیلی ،تجمع مردم
در مســاجد برای خواندن نمازهای جماعت در
شب بوده است و در حال حاضر نیز علیرغم تمام
تغییراتی که در شب بیدار شدن مردم تا سفره
غذایی به وجود آمده اســت ،بسیاری از آداب
رســوم رمضان که معنویات در بسیاری از آن ها
موج می زند در این شهر به قوت خود باقی است.
در دو بخش پیشین نوشــتار به گوشه ای از ماه
مبارک رمضان در شهر بندرخمیر پرداخته شده
است و در این نوشتار که با حمایت های فرهنگی
شورای اسالمی شهر بندرخمیر و شهردار فرهنگ
دوست و فرهیخته این شهر جناب آقای مهندس
جواد محمودی به رشته تحریر در می آید در نظر
است به گوشه های دیگری از آداب و رسوم مردم
شــهر بندرخمیر در ماه مبارک رمضان پرداخته
شود و نشان داده شــود که آداب و سنن مردم
در رمضان های قدیم بــا رمضان های کنونی در
بندرخمیر چه تغییراتی داشته است.

مردم بندرخمیر همانند مسلمانان دیگر همواره در انتظار
رسیدن ماه مبارک رمضان و فیض بردن از معنویات آن
بودند .دو ســه ماه مانده به رمضان در گفتار و ادبیات
شفاهی مردم از رسیدن رمضان سخن به میان می آمد
و معموال عنوان می نمودند که رمضان نزدیک است و
رمضان ماه رحمت الهی است .شاید نزدیک به یک ماه
مانده به رمضان و در ماه شــعبان مردم برای رمضان
مایحتاج خــود را می خریدند و افراد بندرخمیری که
در کشــورهای حوزه جنوبی خلیج فارس مشغول به
کار بودند ،یا خود به بندرخمیر آمده و یا مواد غذایی
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بررسی آداب و رسوم ماه رمضان
در بندرخمیر

و به ویژه شیرینی های متعدد را برای خانواده خود به
طرق متعدد به شهر بندرخمیر می فرستادند .افراد متعدد
بندرخمیری می دانستند که می بایست در ماه رمضان
ســفره پر بار تری داشته باشــتند و تنقالت این سفره
نســبت به ماه های دیگر بیشتر باشد .نگاه به آسمان
و دیدن ماه در تمامی یک ماه رمضان از سوی تمامی
گروه های سنی در بندرخمیر بیشتر می شد .نگاه به ماه
و روحیه گرفتن برای استقامت در روزهای باقیمانده
رمضان همواره وجود داشــت .معموال کهن ساالن در
مورد رسیدن ماه به دهه ،نیمه و دهه پایانی با کودکان و
جوانان صحبت می کردند و چون سن بیشتری از آن ها
گذشته بود و روزه گرفتن را در در فصول گرم و سرد
سال از یکسو و روزه گرفتن را در سال های خشکسالی
و عدم تمکن مالی تجربه کرده بودند ،همواره برای افراد
کم سن و سال توضیح می دادند و عنوان می کردند که
آن هــا با دهان روزه بــه درو گندم و جو می رفتند و
در باغات کار می کردند .تابستان های گرم و مرطوب
بندرخمیر را با عدم وجود وســایل برودتی و کمترین
امکانات روزه می گرفتند و اکنون که وســایل برودتی
نظیر کولــر گازی در هر کوی و برزنــی وجود دارد،
روزه گرفتن بســیار راحت تر از گذشته است .پیران
و کهنساالن هر خانواده رمضان های سخت و طاقت

فرسای گذشته را همراه با ایمان و استقامت مردم در راه
روزه گرفتــن را در مواقع متعدد ایام رمضان و به ویژه
شب ها تعریف می کردند .روزه داران معموال در دهه
ســوم ماه مبارک رمضان خود را برای عید فطر آماده
می کردند و در دهه سوم ماه مبارک رمضان در مساجد
الوداع یعنی وداع و دور شدن از رمضان را می خواندند
و آرزو می کردند که کاشکی این ماه برکت به این زودی
تمام نمی شد .در الوداع که توسط یک فرد خوش صدا
که معموال مالی مسجد بود از روی یک دست نوشته
خوانده می شــد به برکات ماه مبارک رمضان اشاره
می گردید و حضار نیز با گفتن الوداع یا رمضان شهر
نور و الغفران پاســخ می دادند .شنیده شدن الوداع از
مســجد نشان از آن داشت که ماه مبارک رمضان دارد
شــب ها و روزهای پایانی آن را پشت سر می گذارد.
بسیاری از مردم بندرخمیر در مساجد بعد نماز عشاء
نماز تروایح و نماز قیام نیز می خواندند که تمامی این
عبادات در مســاجد بندرخمیر در حال حاضر به جا
می آید .معموال بعد از نماز تروایح در مساجد شیرینی
و شــیر هم می آوردند و افراد بعد از نماز تراویح دور
هم جمع شــده و به گپ وگفت های معنوی و روزمره
مشغول می شدند .در حال حاضر هم همین گونه است.
پس از تمام شدن نماز تراویح افراد به خانه های خود

رفته و یا به صورت گروه های کوچک به خانه اقوام و
نزدیکان می رفتند و صله رحم در ماه مبارک رمضان
به خوبی به اجرا در می آمد .دیدار کهنساالن با نوه ها
و کودکان اقوام و گفتن گپ شو برای آن ها در این ایام
هم در نوع خود جالب توجه بود .چون در ماه مبارک
رمضان هیچ نوع عروسی برگزار نمی شد و نمی شود،
جوانان نیز در گذشته پس از اتمام نماز تروایح به بازی
های محلی آن زمان و پس از آمدن برق به بندرخمیر به
بازی فوتبال و فوتسال می پرداختند و تیم های ورزشی
فوتســال همواره در ماه مبارک رمضان نمود بیشتری
داشت و در حال حاضر هم این گونه است .شب های
رمضان برای تمامی مردم بندرخمیر شب های خوب
بود و ضمن رسیدن به عبادات خود ،افراد در حلقه های
قرآنی و مولود خوانی های متعدد مشارکت می کردند.
تالوت قرآن در ماه مبارک رمضان در شهر بندرخمیر
در گذشــته و اکنون از اهمیت زیادی برخوردار است.
رحل های چوبی که قرآن بر روی آن قرار می گرفت
در بیشتر خانه های بندرخمیر و خانه های سادات و
مالیان به خوبی دیده می شد و معموال تمامی افراد اعم
از مرد و زن خانواده در هر رده سنی که قرائت قرآن را
بلد بودند ،در ماه مبارک رمضان به تالوت قرآن مشغول
می شدند و معموال قرآن را ختم میکردند و ثواب آن

را به رفتگان فامیل می بخشــیدند و به همین دلیل نیز
شبهای آخر ماه مبارک رمضان در بسیاری از خانه ها
ختم بخش قرآن بود و در این ختم بخشها افراد متعدد
شرکت می کردند و بعد از پایان ختم بخش به شرکت
کنندگان شیرینی و تنقالت داده میشد .صدای قرآن به
ویژه در فصل تابستان و زمانی که برق نبوده و صدای
کولر گازی ها وجود نداشــت از هر کوی و برزنی در
شهر بندرخمیر شنیده می شد .برخی نمازگزاران فاصله
نمــاز ظهر تا عصر را به منزل نرفته و در مســاجد به
خواندن قرآن مشغول میشــدند .در فصلهای سرد
ســال هم رمضان حال و هوای خاصی داشت و مردم
بندرخمیر همچنان کــه به کارهای روزمره خود حتی
کارهای سخت ساختمانی مشغول بودند ،چون تشنگی
آن ها را اذیت نمی کرد و طول روزها نسبت به تابستان
کوتاه تــر بود در حین کار روزه بودند و شــب های
زمستان که ماه مبارک رمضان در آن قرار می گرفت،
می توانستند بیشتر استراحت کنند .اما مسائل عبادی
آنها و قیام اللیل ها و قرآنخوانی های آن ها همچنان
بر قرار بود.
در زمستان ها فاصله افطاری تا سحر خیلی بیشتر از
تابســتان بود و عالوه بر این خانواده ها باید بچههای
خود را به مدرســه می بردند .لــذا بچه های کوچک
و کودکانی که به ســن روزه گرفتن نرســیده بودند،
میبایست شــب ها برای رفتن به مدرســه در روز
زودتر میخوابیدند و عالوه بر این مادران خانواده نیز
میبایست فرزندان خود را برای رفتن به مدرسه آماده
می کردند .بنابراین ماه مبارک رمضان در فصول سرد
سال نسبت به فصول گرم سال تفاوت هایی داشت و به
عبارتی برای کودکان ماه مبارک رمضان در تابستان با
توجه به تعطیلی مدارس بهتر بود و آن ها می توانستند
همراه با خانواده در بسیاری از موارد بین افطار تا سحر
نخوابند و در روز بیشتر استراحت کنند .اما گروه های
شغلی مانند دامداران و باغداران نیز در بندرخمیر بودند
که می بایســت در تمامی فصول سال به کار مشغول
باشند و این افراد هم مسائل کاری خود را با ماه مبارک
رمضان در هر فصلی مطابقت می دادند و شــیوه های
متعددی برای نگه داشتن و محافظت بدنشان در مقابل
گرمای خورشید در فصل تابستان اتخاذ می کردند .با
تمام این تفاصیل بیشتر آداب و رسوم مردم بندرخمیر
در ماه مبارک رمضان های گذشته در حال حاضر هم
تداوم دارد ،اما با تکنولوژی مدرن روزه داران کنونی در
بندرخمیر همانند سایر نقاط جهان نسبت به روزه داران
گذشته در جهان و این شهر از رفاه نسبی بیشتری نسبت
به گذشــته برخوردارند .در نوشتارهای آتی تالش بر
این است تا به امور خیریه در ماه رمضان در بندرخمیر
بیشتر پرداخته شود.
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طالعبینی
فروردین :

شما امروز موجی از هیجان را درون خود حس میکنید،
اما مسئولیتهای قبلی تان مانع از این میشود که دست
به عمل بزنید .حتی در برابر فشــارهای سخت برعهده
گرفتن مسئولیتهایتان ،دوری گزیدن از خیال پردازی کمکتان میکند که
زودتر از موقع کارها را انجام دهید .اما مشکالتی هم هست که نمیتوانید
تغییرشان دهید ،پس سرنوشت خود را قبول کرده و مشغول شوید .نگران
نباشید؛ تفریح و سرگرمیهم بعد از کار به سراغتان میآید.
اردیبهشت :

امروز آرام گرفتن تبدیل به چالش شــده اســت ،چراکه
عطارد در نشانه شــما با بهرام نگران در یک دام گرفتار
شده اند .به جز اینکه شما در طول روز به تمام افکارتان
با دقت گوش فرا میدهید ،ممکن است از برخوردهای زبانی افراد دیگر
خشــمگین شــوید ،چراکه فکر میکنید مورد تهدید قرار گرفته اید .به
هرجهت اکنون صحبتهایی که بــدون فکر قبلی به زبان میآیند مفید
نخواهند بود.
خرداد :

سیاره بخت شــما یعنی عطارد امروز شما را به دردسر
میاندازد ،بخصوص اگر فکر کنید بیشــتر از افراد دیگر
میدانید .شــما به اندازه کافی باهوش هســتید ،اما اگر
بخواهید به طور دائم و به طرز طعنه آمیزی هوشتان را به نمایش بگذراید،
کار خیلی نامناسبی انجام داده اید .افراد دیگر مطمئنا از سلطه جویی و
پرخاشــگری زبانی و بی رحمانه شما خسته میشوند .آنها همین که از
صحبتهای تند و تیز شــما ناراحت شوند ،به راحتی میتوانند با ترک
کردن محل به گفتگو خاتمه دهند.
تیر :

اگر تنها کســی باشید که مســئولیتهای افراد دیگر را
بهشــان یادآوری میکنید اعصابتان به هــم میریزد!!
شــما امروز میخواهید به اندازه هر فرد دیگری تفریح
و سرگرمیداشته باشــید ،بنابراین دوست ندارید در موضع قدرت واقع
شوید .اگرچه وسوسه شــده بودید که قاطعانه دست به عمل بزنید ،اما
احتماال رنجش و ناراحتی تان را بروز نداده و همانطوری که ازتان انتظار
میرفت رفتار میکنید .دلسرد نشوید؛ شما بعدا در طول هفته برای تفریح
کردن هم وقت خواهید داشت.
مرداد :

باوجود اینکه میدانید هر فکری که در سرتان دارید را باید
همین االن اجرا کنید ،درباره یک مسئولیتی که نمیتوانید
حفظش کنید با احتیاط عمل میکنید .اعتماد به نفس شما
با واقع بینی همراه شده است و همین بهتان اجازه نمیدهد خیلی خیال
پردازی کنید! اما خیلی هم جدی نشوید ،وگرنه فرصت خیلی خوبی که
همین االن جلوی رویتان قرار دارد را از دســت میدهید! یادتان باشد
برای اینکه بتوانید به اهداف عالی خود برســید باید فراتر از آسایش و
راحتی خود قدم بردارید.
شهریور :

امروز ثابت قدم بودن برای شما چندان راحت نیست ،برای
اینکه فکرتان بی قرار شــده و برای رسیدن به رضایت
به دوردستها پرواز میکند .اما احتماال اهدافتان فراتر از
دســترس شما باقی میمانند .وقتی که به مقصد نزدیک میشوید ،عمدا
آنــرا به جای دیگر و حتی دورتر منتقل میکنید .این اســتراتژی برای
اندازهگیری کردن میزان سازندگی شــما نیست .بلکه تنها راه ساده ای
اســت که بهتان انگیزه میدهد تا محدودههای جدید بیشتری را تحت
پوشش قرار دهید.
مهر :

شما احساس میکنید که در محل کار باید بر مقاومت افراد
دیگر چیره شوید .شما آماده هستید که برای عضو شدن
در تیــم هر کاری را انجام دهید ،اما ظاهرا یک نفر بدون
هیچ دلیل واضحی با شــما مخالفت میکند .به جای تالش برای ایجاد
کردن ارتباط عاطفی ،ســعی کنید فقط کمیتغییر جهت بدهید .اگر فرد
مذبور کناره گیری شــما را ببیند ،خودش فضایی را برای صحبت کردن
با شما فراهم میکند.
آبان :

شما امروز برای دست یابی به جواب حاضر نیستید خیلی
به خودتان زحمت بدهید ،اما شاید مجبور باشید هرچیز بی
اهمیت تری از جواب «مثبت» را قبول کنید .اگرچه شما
امید دارید که به جوابی قطعی برسید ،اما هنوز خاکستریهای زیادی بین
رنگ ســفید و سیاه وجود دارد! فراموش نکنید دست یابی به نتیجه ای
روشــن و واضح به حدی که بتوانید برنامه ریزیهای دیگری هم داشته
باشید ،چند روزی طول میکشد .برای رسیدن به موفقیت عجله نکنید؛
درغیر این صورت امکان دارد در مسیر نادرستی قرار گرفته و بیش تر از
وقتی که الزم دارید را تلف کنید.
آذر :

امروز دانســتن اینکه دقیقا چه میخواهید برای شــما
چالش برانگیز شــده است! ابتدا هر چیزی خوب به نظر
میرسد ،اما بعد میفهمید که تصور نادرستی داشته اید و
استداللهایتان نیز نادرست به نظرمیآیند .حتی اشتباهات افراد دیگر نیز
میتواند شما را به دردسر بیندازد .به جای بدتر کردن اوضاع ،همان کاری
را بکنید که وقتی شکست میخورید باید انجام دهید :توقف!! تاموقعی که
شرایط خود را دوباره به دست نیاورده اید هیچ قدمیبرندارید .اگر الزم
بود میتوانید در انتخاب راه از کسی کمک بگیرید؛ بعد و فقط بعد از این
کار! میتوانید راهی که انتخاب کرده اید را ادامه دهید.
دی :

شما دلتان میخواهد همه چیز کند تر پیش برود ،و قبل
از شــروع کردن یک کار جدید کار دیگر را تمام کنید.
متاســفانه شرایط جدید شاید انقدر موافق نباشد و شاید
مجبور شوید قبل از به دست آوردن آمادگی الزم پروژه بعدی را شروع
کنید .شما نمیتوانید آنچه را که باید بر پایه اعتقاداتتان انجام دهید را
پیش داوری کنید .معوق گذاشتن داوری عاقالنه است ،اما الزم است که
حداقل حدس و گمان بزنید .اگر خودتان انتخاب کنید ،میتوانید تا هفته
بعد روشهای قدیمیخود را برگردانید.
بهمن :

مالک قرار دادن رویاهایتان برای زندگی اکنون برای شما
یک موهبت به شمار میآید .از یک سو آنها به شدت الهام
بخش هستند ،خصوصا وقتی که ایدههای خود در مورد
آینده را با یکی از دوستان خود مطرح میکنید .ولی از سوی دیگر شما
امروز میتوانید چنان غیر واقع بین باشید که خودتان را در دام شکست
بیندازید .برای کســب کردن بهترین نتیجه با استفاده از عقل سلیم بین
رویاهایتان تعادل برقرار کنید.
اسفند :

امروز در حالیکــه آدرنالینتان باال رفتــه و نیاز فوری به
چیزهایی که نیاز داری پیدا میکنید ،شما خیلی عجله دارید و
آماده اید که موانع را از سر راه بردارید .شما در فکر این هستید
کاری را انجام دهید که تمام کسانی که فکر میکنند شما را خوب میشناسد
را شگفت زده کنید .االن وقت این است که تمام فرضیهها در مورد خودتان
را باطل کرده و پیش داوریهایی که تنبل جلوه تان میدهند را از بین ببرید.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام محمد تقی (ع) :ناشکری نعمت  ،چون گناهی نابخشودنی است
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نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس خبر داد

اختصاص  19هزار میلیارد اعتبار محرومیتزدایی در بودجه 1401

گروه خبر  //نماینده مردم غرب هرمزگان
در خانه ملــت گفت :امســال  19هزار
میلیارد تومان اعتبــار محرومیتزدایی
در بودجه  1401گنجانده شده که میتواند
سبب رفع بسیاری از گرفتاریهای مردم
در مناطق کمتر توسعه یافته کشور شود.

احمد جباری دبیر کمیسیون عمران مجلس
شــورای اســامی اظهار کرد :اختصاص
 ۱۹هــزار میلیــارد تومان اعتبــار برای
محرومیتزدایــی در بودجه ســال 1401
میتواند سبب رفع بسیاری از گرفتاریهای
مردم در مناطق کمتر توسعه یافته کشور شود
و به مهار محرومیتها در این مناطق کمک
کنــد .وی با تاکید بر اینکه اعتبار فوق برای

بخشهای مختلفی پیش بینی شــده است،
گفــت ۲ :هزار میلیــارد تومان جهت طرح
ملی بازآفرینی سکونت گاههای غیررسمی
و نقاط حاشــیه ای شهری و  3600میلیارد
تومان جهت بهســازی راه های روستایی،
طرح ملــی تعمیر و تجهیز ماشــین آالت
راهسازی تعلق گرفته که  1200میلیاردتومان
آن به بهســازی راههای عشایری ،تعمیر و
تجهیز ماشین آالت راه سازمان امور عشایر
تخصیص یافته است.
دییر کمیسیون عمران مجلس افزود3900 :
میلیاردتومــان از اعتبار فوق به آبرســانی
روســتایی و آبرسانی عشایری ،برنامه های
آموزشی ،فرهنگی و بهداشتی و سندنگاری

میراث مادی و معنوی عشایر و  2500هزار
میلیارد تومان جهت رفع تنش های آبی در
شــهرهای کوچک و 1500میلیارد تومان
نیز به منظور آبخیــزداری و احیای قنوات
تخصیص پیدا کرده است.
نماینــده مردم غرب هرمــزگان در مجلس
شــورای اســامی با بیــان اینکــه 500
میلیاردتومان از بودجهی محرومیت زدایی
به احیا و توسعه خانههای بهداشت روستایی
تعلق گرفته است ،ادامه داد که  ۵هزار میلیارد
تومان نیز به منظور احداث ،تعمیر و تجهیز
مدارس روستایی اختصاص پیدا کرده است .محترم جهت محرومیت زدایی و آبادانی ،در
بــه گزارش فارس ؛ وی ابراز امیدواری کرد سال بودجهای پیش رو شاهد تحقق اقدامات
که با عزم و رویکرد جدی مجلس و دولت بسیار مبارکی در این راستا خواهیم بود.

ضرورت بازنگری در تاریخ و احیای معماری سنتی بندرعباس

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 خبر  //یک نویسنده استاد تاریخ گفت :ما مردم
بندرعباس باید با نگاه به گذشــته خود و اقتباس از
ســاختارهای آن ،تالش کنیم در طراحی و معماری
شهری و ساختمانها و المانهای شهر ،معماری سنتی
و فرهنگ و گذشتهمان را بکار بریم.

سردبیر  :سمیه هاشمی پور

نشست «تاریخ به روایت تصویر» از سلسله نشستهای
 400سالگی بندرعباس با سخنرانی استاد احمد بازماندگان
خمیری و با حضور عالقهمندان در ســالن ادارهکل تأمین
اجتماعی بندرعباس برگزار شد.
احمد بازماندگان خمیری در این نشســت ،اشــارهای به
روند شــکلگیری بندرعباس داشت و اظهار کرد :قبل از
شکلگیری بندرعباس ،از روستاهای پراکندهای همچون
نخل ناخدا ،سورو ،ایسین ،نایبند نام برده میشود که وظیفه
باراندازی را بر عهده داشتند.
وی ،سیر تاریخی جزیره هرمز را به همراه ارائه نقاشیها و
تصاویر بهجای مانده تشریح و به توصیف شرایط اجتماعی
و موقعیت سیاســی آن پرداخــت و در ادامه از اهمیت و
جایگاه مهــم این جزیره در طول تاریــخ و نقش آن در
ساخت و شکلگیری بندرعباس سخن گفت.
وی ادامه داد :پرتغالیها برای حفاظت از کشتیهای خود
قلعه گمبرون را بنا کردند ،که با تصرف آن در دوره صفویه
قلعه جدیدی به نام قلعه مبارکه عباســیه بنا شد و امسال
شاهد چهارصدمین سالگرد نامگذاری آن هستیم که بعدها
بندرعباس نامیده شد.
این اســتاد تاریخ افزود :در دوره میانه شهر از سه عنصر
اساســی ارگ حکومتی ،بازار و مسجد جامع برخوردار
بــود ،و از آنجایی که بندرعباس فاقــد دو عنصر بازار و
مسجد جامع بود ،شهر محسوب نمیشد و دلیل آن موقعیت
جغرافیایی بندرعباس بود .بندرعباس یک بارانداز محسوب

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

میشــد و محل تخلیه و گذر کاال بود ،همین امر و گرمای
طاقتفرسا موجب شده بود ماههایی از سال خالی از سکنه
شــود.بازماندگان اظهار کرد :همزمان با سقوط اصفهان و
حمله افاغنه به بندرعباس شاهد افول بندرعباسی هستیم،
که پس از دست به دست شدن قدرت سرانجام نادرشاه با
تصرف بندرعباس اقدام به اخراج افاغنه کرد و یک تغییر
ماهوی در عملکرد و کارکرد آن ایجاد و بندرعباســی را
تبدیل به یک بندر نظامی کرد.
وی در ادامــه افزود :بعد از مرگ نادرشــاه ظهور متعدد
مدعیان حکومت و بروز اختالفات ،در سقوط اجتماعی-
سیاســی و اقتصادی بندرعباس نقش داشتند ،به طوری
که در اواخر دوره زندیه بندرعبــاس از رونق افتاده بود.
بندرعباس در این دوره چنان تضعیف شد که به بیان یک
سیاح ،تبدیل به یک روستای صیادی شده بود.
این اســتاد تاریخ به ســیر تاریخی بندرعباس در دوره
قاجار پرداخت و اظهار کرد :به دلیل عدم حضور حاکمان
قدرتمند ،بروز اختالفات و درگیریهای داخلی درآمدهای
بندرعباس به امامان مسقط اجاره داده شد و علیرغم اینکه
از لحاظ سیاســی هیچ حاکمیتی در این منطقه نداشتند ،به
دلیل ضعف حاکمیتی ادعای ســیادت و حاکمیت سیاسی
کردند .در این دوره عمانیها در رقابت با بوشهر سعی در
احیای بندرعباس داشتند که موفق نشدند.
نویسنده و استاد تاریخ در ادامه به بازپسگیری بندرعباس
در دوره ناصرالدینشــاه اشاره و عنوان کرد :خرید کشتی
پرسپولیس در راستای صیانت ،تأمین امنیت و حفاظت از
جزایر در همین دوره صورت گرفت.
وی با اشــاره به اینکه به هرمزگانی بــودن خود افتخار
میکنم ،گفت :بندرعباس تنها شــهر در ایران است که در
آن معبــد هندوها وجود دارد و در طول تاریخ هیچ اثر یا

گزارشی مبنی بر وجود تعصب مذهبی در آن دیده نمیشود
بهطوری که تمام گروههای مذهبی اعم از شــیعه ،ســنی،
یهودی و مسیحی با آرامش در کنار هم زندگی میکردند.
بازماندگان از سدیدالســلطنه به عنــوان پدر خلیجفارس
شناســی نام برد و تصریح کرد :او اولین شخصی است که
در بندرعباس کار علمی و مستند در مورد خلیجفارس و
کرانههای آن انجــام داد و راهاندازی قرائتخانه ،احداث
نخستین نظام آموزشی جدید و کمک به اخراج انگلیسیها
ازجمله اقدامات و دستاوردهای او محسوب میشود.
عضو هیئتعلمی دانشــگاه پیام نور مرکز بینالملل قشم
خاطرنشان کرد :ما باید با نگاه به گذشته خود و اقتباس از
ساختارهای آن ،تالش کنیم در طراحی و معماری شهری
و ساختمانها و المانهای شهر ،معماری سنتی و فرهنگ و
گذشتهمان را بکار بریم.
وی با اشاره به اینکه در زمینه تاریخ اجتماعی بندرعباس
کمکاری مشاهده میشود ،عدم وجود نگاه فرهنگی را درد
بندرعباس دانست و بیان کرد :خلیجفارس متعلق به ماست
و ما سردمداران آن هستیم ،بنابراین نباید تنها نگاه سیاسی
به آن داشــت بلکه با نگاه و اقدامــات فرهنگی همواره
نگاهبان خلیجفارس باشیم.
وی ضمن تأکید بر اهمیت جمعآوری اســناد در خصوص
تاریخ اجتماعــی بندرعباس و قرار دادن این اســناد در
اختیار محققین و پژوهشــگران ،ابراز امیدواری کرد که با
همت مسئولین و همراهی مردم این مهم صورت گیرد.
به گزارش ایســنا ،در طی نشســت تصاویــر مربوط به
گذشــته بندرعباس توسط احمد بازماندگان خمیری ارائه
و از ســاحلگردی و حضور در شربت خانهها به عنوان
سرگرمیهای مردم در آن دوران نام برده شد .وی در پایان
به سؤاالت عالقهمندان حاضر در نشست پاسخ گفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد

افزایش ظرفیت تولید آبشیرینکن های درگهان و سوزا در قشم
جزیره قشم خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه
پــور در بازدید منصور آرامــی نماینده مردم
بندرعباس ،قشم ،حاجی آباد ،خمیر و ابوموسی
از ســایت های آبشیرینکن درگهان و سوزا با
بیان اینکه آبفا تمام تالش خود را برای تامین
نیاز آبی قشم به کار خواهد بست ،افزود :سایت
آبشیریکن درگهان در حال حاضر با ظرفیت
چهار هزار متر مکعب در شبانه روز تولید دارد
که با اتمام مخزن فیلتر شنی تولید این سایت
به پنج هزار و  ۵۰۰متر مکعب در شــبانه روز
خواهد رسید.
سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  //از برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید وی پیــش بینی کــرد ،ظرفیــت جدید این
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان سایت های آبشیرینکن درگهان و سوزا در آبشــیرینکن ماه آینده وارد مدار بهره برداری

شــود.مدیرعامل آبفای هرمزگان همچنین به
ظرفیت تولید  ۱۸۰۰متر مکعبی آبشــیرینکن
ســوزا اشاره کرد و گفت :ســرمایه گذار این
آبشیرینکن پیش بینی الزم برای افزایش ظرفیت
در تابستان پیش رو کرده است که امیدواریم با
اضافه شدن این ظرفیت ،شاهد بهبود وضعیت
آب شهر سوزا باشیم .حمزه پور به سه سایت
دیگر آبشیرینکن جزیره قشم اشاره کرد و گفت:
این سایت ها در باسعیدو ،سلخ و تورگان ظرف
دو سال احداث خواهد شد.وی ظرفیت تولید
هر یک از این آبشیرینکنها را چهار هزار متر
مکعب در شبانه روز عنوان کرد که در مجموع
 ۱۲هزار متر مکعــب به ظرفیت تولید جزیره
قشم اضافه خواهد کرد.

مدیرکل شیالت هرمزگان :

فعاالن صنعت شیالت فقط در صورت تمدید پروانه خدمات می گیرند

گروه خبر  //کمیته بررسی الزامات فنی و بهداشتی تولید
میگوی پرورشــی ســال  1401با حضور مدیرکل شیالت
هرمزگان  ،معاون آبزی پروری شــیالت هرمزگان  ،رئیس
گروه ترویج شیالت و آبزیان شیالت هرمزگان  ،رئیس گروه
میگو شیالت هرمزگان  ،رئیس کمیسیون تکثیرمیگوی
اســتان  ،نماینده اداره کل دامپزشــکی هرمزگان  ،دبیر
اتحادیه توليدكنندگان و صادركنندگان آبزيان اســتان،
نماینده پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریایی عمان
 ،کارشناسان صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان ،و
جمعی از بهره برداران در سالن جلسات اداره کل شیالت
هرمزگان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار دریا  ،مدیرکل شیالت هرمزگان با اشاره
به اهمیت تالش در جهت مرتفع سازی مسائل و مشکالت تکثیر
و پرورش میگو در هرمزگان گفت  :برنامه ریزی هر چه بهتر

تامین و تولید خوراک استاندارد و بهداشتی میگو ،پیگیری تامین
مولد خوب و با کیفیت و عــاری از بیماری ،پیگیری رعایت
دستورالعمل های بهداشتی و فنی در مزارع و مراکز تکثیرمیگو
توسط بخش خصوصی ،ایجاد هماهنگی بیشتر بین تولیدکنندگان
و دستگاه های متولی در جهت رفع موانع تولید از اهم برنامههای
شیالت استان برای سال زراعی پیش رو است.عبدالرسول دریایی
با اشــاره به اینکه تامین مولد سالم و با کیفیت می تواند باعث
تولید ایمن و پایدار شود گفت :همچنین تامین خوارک خوب و
مغذی برای آبزیان از اهمیت ویژه و خاصی در صنعت تکثیر و
پرورش آبزیان به ویژه میگوی پرورشی برخوردار است.دریایی
اظهار داشت :به بهره بردارانی که فاقد پروانه بهره برداری تمدید
شده باشــند هیچ گونه خدماتی توسط شیالت استان ،سازمان
نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی ،اداره کل دامپزشکی
و اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان آبزیان اســتان ارائه

نخواهد شد و باید هر چه سریعتر اقدام به تمدید آن نمایند .وی
با بیان اینکه در صورت هرگونه گزارش از سوی بهره برداران
مبنی بر عدم رعایت دستورالعمل ضوابط بهداشتی و فنی توسط
دامپزشکی و یا اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان آبزیان
،موضوع در کمیسیون تخلفات آبزیپروری مطرح و برابر مواد
قانونی اقدام خواهد شد .مدیرکل شیالت هرمزگان با بیان اینکه
خطر بیماریها در زمینه تکثیر و پرورش میگو در استان در سال
گذشــته تقریبا نزدیک به صفر بوده است گفت  :خوشبختانه با
بکار گیری مولدین عاری از بیماری و نظارتهای صورت گرفته
شــرایط صنعت تولید میگو اســتان پایدار شده است لذا الزم
است صندوق بیمه نسبت به کاهش تعرفه ها ی بیمه اقدام نماید
.گفتنی است در این نشست نمایندگان و بهره برداران حاضر در
جلسه به بیان مسائل و چالش ها و همچنین ارائه راهکارهای
پیشنهادی خود پرداختند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان عنوان کرد

گروه خبر  //مدیرکل کتابخانه های عمومی
هرمزگان گفت :در سال گذشته در راستای
حمایت از نویســندگان بومی این استان
بالــغ بر  ۲هزار جلد کتاب از ناشــران و
نویسندگان بومی استان خریداری شد.

امینه دریانورد ،روز شــنبه با اعالم این مطلب
به رســانهها اعالم کرد :میــزان خرید آثار
نویسندگان بومی در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال

خرید 2هزار جلد کتاب از نویسندگان هرمزگانی
قبل  ۵۰درصد افزایش داشته و ارزش ریالی
آثار بومی خریداری شده نسبت به سال قبل نیز
۱۰۰درصدی افزایش را نشان میدهد.وی ادامه
داد :همچنین در سال گذشته مبلغ یک میلیارد
و  ۵۰میلیون ریال به خرید کتاب نویسندگان
بومی اختصاص یافت که موضوعات بیشــتر
آنها شامل ادبیات (داستان ،نمایشنامه و شعر)،

آداب و رسوم ،تاریخ و دین میباشد.به گزارش
ایرنا ،مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان،
حمایت از نویسندگان و ناشران بومی را بسیار
مهم برشــمرد و گفت :حمایت از این قشر که
با وجود مشکالت فراوان در راستای توسعه
فرهنگی جامعه گام برمی دارند باید از اولویت
های نهادهای فرهنگی و مســئوالن استانی

آغاز ثبت سفارش کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

گروه خبــر  //قیمت کتابهای درســی در مقاطع
تحصیلی مختلف برای ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
اعالم شد.

ثبت سفارش کتابهای درســی سال تحصیلی -۱۴۰۲
 ۱۴۰۱از  ۲۸فرودین ماه ،آغاز میشــود .قیمت بستههای
آموزشــی پس از ورود به ســامانه فروش و توزیع مواد

آموزشــی قابل مشاهده میباشد.ثبت ســفارش و خرید
اینترنتی کتابهای درسی سال تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲از
امروز ،یکشنبه ۲۸ ،فروردین ماه بهصورت اینترنتی و تنها
از طریق سایت  irtextbook.irیا irtextbook.
 comآغاز شده و تا  ۲۱خرداد ادامه خواهد داشت و ثبت
نام پایههای ورودی اول ،هفتم و دهم از  ۵تیرماه خواهد بود.

باشــد.دریانورد خاطرنشــان کرد :رونمایی
از کتابهای نویســندگان بومی ،نقد و بررسی
آثار بومی و برگزاری مســابقات کتابخوانی
از این آثار از فعالیتهای شــاخص اداره کل
کتابخانههای عمومی استان هرمزگان است که
در طول سال گذشــته از  ۴۵اثر رونمایی و
مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

بر این اساس ثبت سفارش برای گروه میان پایه (پایههای
تحصیلی دوم تا ششم ،هشتم و نهم ،یازدهم و دوازدهم) تا
 ۲۱خرداد ماه و برای پایههای ورودی اول ،هفتم و دهم نیز
تا  ۱۱شهریور ماه این امکان فراهم شده است.
به گزارش قدس آنالین ؛ سازمان پژوهش بهعنوان متولی
نظارت برنشــر و توزیع مواد آموزشی تمام تالش خود را
مصروف داشته تا خانوادهها کمترین فشار را برای تهیه کتب
درسی فرزندانشان متحمل شوند.
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شناسنامه بیاور تا حقوق بگیری

معصومه زارعی/دریا

m.z 2021 @gmail.com

شناسنامه خودش را سالی یکبار برمیدارد و به
تامین اجتماعی میآورد تا حقوقش قطع نشود و
می گوید دخترش نیز هر شش ماه یک بار این
کار را انجام می دهد.
با اینکه سالخورده است و به سختی راه میرود
باید این کار را انجام دهد تا حقوق بازنشستگی
همسرش به حسابش واریز شــود .رویهای که
خانــواده های افراد بازنشســته و بازمانده باید
انجام بدهند .همســر بازنشســته سالی یکبار و
فرزندان دختر باالی  ۱۸سال آنها نیز هر  ۶ماه
یکبار باید انجام دهند .پسران باالی  ۱۸سال نیز
تا زمانی که مشغول به تحصیل هستند میتوانند
از حقوق و مزایای فرد بازنشسته و یا بیمهپرداز
اســتفاده نمایند اما نکته جالب این است که با
توجه به اینکه بسیاری از کارها از طریق سیستم
و اتصال به ســامانه ثبت احوال انجام می شود،
تامین اجتماعی همچنان به رویه سنتی خود عمل
می کند و باید شناسنامه فیزیکی را رویت کرده
تا حقوق و مزایای افراد قطع نشــود .بسیاری از
خانوادههایی که دارای فرزند دختر زیر  ۱۸سال
هســتند و وقتی فرزند آنها نیز به سن  ۱۸سال
می رسد از این موضوع اطالعی ندارند و بدون
اینکه به آنها اطالع رسانی شود حقوق آنها قطع
میشــود و وقتی فرد به تامین اجتماعی مراجعه
می کند تازه می فهمد که باید هر شش ماه یکبار
برای دیدن شناســنامه و تایید مجرد بودن دختر
توسط متصدی و ثبت در سیستم ،حقوق آنها به
روال سابق باز گردد .دختر جوانی میگفت پدرم
فوت شده است و بخشی از حقوق به حساب من
واریز میشود اما چند ماه است که حقوق من را
واریز نکرده بودند و دانشجو هستم.
وقتی به تامین اجتماعی مراجعه کردم گفتند که
چون به سن  ۱۸سال رسیدهای باید هر شش ماه
یک بار شناسنامه را بیاورید تا ببینیم که ازدواج
نکرده باشــی تا روند پرداخت حقوق ادامه پیدا
کند .من تا قبل از مراجعه از این موضوع اطالع
نداشــتم و چند ماه حقوقم را واریز نکرده بودند
و در بالتکلیفی بودم .نمیدانستم دلیل قطع شدن
حقوقم چیست و استرس زیادی را تحمل کردم.
بهتر بود مسئوالن تامین اجتماعی با دادن پیامک
مرا از ایــن موضوع مطلع میکردنــد نه اینکه
بدوناطالع حقوق را قطع کــرده و فرد مجبور
شود حتم ًا مراجعه حضوری داشته باشد تا اطالع
پیدا کند موضوع چه بودهاست.
از سوی دیگر با توجه به اینکه شرایط بیماری
کرونا هنوز بر کشور حاکم است باید از ترددها

و رفت و آمدهای غیرضروری جلوگیری شود.
اکنون در عصر ارتباطات هســتیم و بسیاری از
ادارات و نهادها به ســامانه ثبت احوال متصل
هستند و اطالعات هویتی افراد را از این طریق
به راحتی دریافــت میکنند اما تامین اجتماعی
تاکنــون ایــن موضــوع را در نظــر نگرفته و
استعالمهای غیرحضوری را نمیتواند انجام دهد
و حتم ًا شخص باید مراجعه کند تا به اثبات برسد
که مشــمول دریافت مستمری و دیگر خدمات
میباشد .این موضوع به راحتی با اتصال سازمان
تامین اجتماعی به سامانه ثبت احوال قابل حل
اســت چراکه هر زمانی که فرزنــد دختر افراد
بازنشســته یا بازمانده ازدواج کند ،در سیستم
ثبت احوال نمایش داده میشود و نیازی نیست
که حتم ًا شــخص به صورت حضوری مراجعه
نماید .پسر دیگری نیز برای ثبت گواهی اشتغال
به تحصیل خود مراجعه کرده اســت و می گوید
هر ترم جدید که شروع میشود باید یک گواهی
اشتغال به تحصیل جدید به تامین اجتماعی ارائه
کنم تا بتوانم از خدمات بیمه پدرم استفاده نمایم.
این در حالی اســت که اگر تامین اجتماعی به
سامانه های وزارت علوم متصل باشد به راحتی
می تواند متوجه شــود که فرد در حال تحصیل
بوده یا خیر و نیازی نیست که همیشه ما گواهی
اشــتغال به تحصیل دریافت کــرده و به تامین
اجتماعی ارائه نماییم تا صحت در حال تحصیل
بودنمان تایید شود.
بــا توجــه بــه گفتههــای برخی دیگــر از
مراجعهکنندگان که آنهــا نیز از این موضوعات
گالیه دارند و برخی از آنها نیز بانوانی هســتند
که سالخورده بوده و رفت و آمد برای آنها سخت
اســت ،ســازمان تامین اجتماعی می تواند به
راحتی با متصل شدن به سامانه های ثبت احوال
و وزارت علــوم از ازدواج فرزندان دختر افراد
بازنشستگان ،بازمانده و بیمه پردازان و تحصیل
فرزندان پســر آنهــا اطالع پیدا کنــد و نیازی
نیســت که حتم ًا این افراد به صورت حضوری
بــه تامیناجتماعی مراجعه کرده و مدارک مورد
نیاز ارائه نمایند چراکه در عصر کنونی بسیاری
از کارها به صورت غیــر حضوری قابل انجام
اســت .این امر حتــی باعث کاهــش مراجعه
افــراد به تامیــن اجتماعی نیز میشــود و اگر
کمبود نیرویی نیز در این سازمان وجود دارد با
اتصال به این ســامانهها ،میتوانند از افرادی که
متصدی انجام این کار هســتند در بخشهایی
که کمبود نیرو دارند اســتفاده کرده تا کارهایی
که باید حضوری انجام شود با سرعت بیشتری
به پیش برود.

