روزنامه منطقه جنوب کشور

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد

احداث پایانه ترانزیتی و صادراتی در بندر شهید رجایی

مسئول بسیج کارگران

و کارخانجات هرمزگان تشریح کرد

برنامه های سازمان بسیج
کارگران سپاه امام سجاد (ع)
در هفته کار و کارگر

صفحه  8را بخوانید

8

امام جمعه بندرعباس تاکید کرد

ایجاد شفافیت
مالی و اقتصادی
در دستگاههای اجرایی

2

عکس  :دریا

مديرعامل آبفا هرمزگان خبر داد

سه شنبه  6اردیبهشت  24 1401رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3866
 8صفحه  2000تومان

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

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

معافيتمشترکانکممصرف
بهزيستي و کميته امداد از پرداخت قبوض آب
فقط مصرف تا يک سوم الگو مشمول معافيت است

گروه خبر  //بر اساس تصويب مجلس شوراي اسالمي ،فقط مشترکان کم مصرف(تا يک سوم الگوي
مصرف)تحت پوشش کميته امداد امام(ره) و بهزيستي از پرداخت قبوض آب معاف هستند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مديرعامل آبفا هرمزگان با اعالم اين خبر گفت :مددجويان تحت پوشش کميته
امداد امام و بهزيستي که تا يک سوم الگوي مصرف ( 6مترمکعب در ماه معادل  12مترمکعب در يک دوره
قرائت  60روزه) مديريت مصرف نمايند ،از پرداخت قبوض آب مصرفي معاف هستند .عبدالحميد حمزه پور
افزود :الگوي مصرف آب در اســتان  16متر مکعب در ماه بوده و صورت حساب مشترکان کم مصرف (با
ميزان مصرف يک سوم الگوي تعيين شده -تبصره  4ماده يک قانون توسعه و بهينه سازي مصرف آب شرب)

پیام تبریک مسئول سازمان بسیج کارگران

و کارخانجات سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان به مناسبت هفته کار و کارگر
سرهنگ پاسدار امیر ارسالن شهبازی طی پیامی هفته کار وکارگر و روز قشر بسیج کارگری را به عزیزان و زحمتکشان عرصه کار و تالش تبریک
گفت  .در این پیام آمده است  :کارگران این قشر زحمتکش کشورمان با اعتقاد و ایمان خدا به عنوان سربازان بی ادعای انقالب اسالمی در دوران
مبارزه با نظام طاغوت با پیروی از رهنمودهای امام خمینی رحمت اهلل هم پای دیگر اقشــار جامعه از طریق ساز کارهای ویژه مانند راهپیمایی
و اعتصاب و غیره همراه با دیگر انقالبیون نقش بســیار موثری را ایفا کردند  .این قشر در هشت سال دفاع مقدس با تقدیم  ۱۴هزار شهید و
دهها هزار جانباز و هزاران نفر آزاده این نقش را پر ثمر کردند  .کارگران در زمان جنگ با ساختن تجهیزات جنگی در کارخانه ها کمک شایانی
به پیروزی رزمندگان اسالم کردند و با آگاهی ،هوشیاری و بصیرت با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری نقشه های شوم استکبار جهانی
را خنثی کرده و برای پیشرفت و آبادانی کشور با همت جهادی تالش مضاعف میکنند  .بدون شک رمز پیشرفت و توسعه پایداری یک کشور
در تجلی اســتعدادها و سرمایه انسانی کارآمد است که کارگران به عنوان ارزشمندترین و سودمند ترین قشر یک کشور هستند  .از تالشها
و کوشــشهای کارگران و کارفرمایان عزیز در سراسر استان که در این شرایط حساس و سخت که تحریمهای ظالمانه مستکبران عالم و از
طرفی شیوع ویروس منحوس کرونا و مشکالت معیشتی و با همه این سختیها در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
برای رونق تولید و اقتصاد کشــورمان گام برداشتند تقدیر تشکر و خدا قوت عرض می نمایم  .ســازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه
امام ســجاد (ع) استان هرمزگان در این راستا در نقش حمایت از این قشر زحمتکش و در جهت تحقق شعار سال و فرمایشات مقام معظم
رهبری با تشکیل کارگروه مواسات و همدلی و رفع موانع تولید ،توزیع بسته معیشتی در سراسر استان،راه اندازی صندوق خیریه سردار شهید
قاســم سلیمانی  ،راه اندازی و پشتیبانی مراکز تجمیع واکسیناسیون کرونا ،برگزاری رزمایش شیفت ایثار ،راه اندازی مرکز حقوقی و مشاوره،
جشــنواره های فرهنگی و ورزشی ،تجلیل از کارگران و کارفرمایان نمونه و زحمتکش ،تشکیل ستاد آزادسازی
بر گــز ا ر ی
برگزاری اردوهای جهادی و تخصصی ،تشکیل ستاد ازدواج
کارگر،ترویج فرهنگ ایثار و وجدان کاری،
ز ند ا نیــا ن
های ســایبری و فضای مجازی  ،راهاندازی هیئت نخبگان
تهیه و توزیع جهیزیه ،تشکیل قرارگاه
آســان و
با جامعه کار و تالش استان در جهت خدمت به این قشر
باموضوع احصاء مسئله اصلی کارهمراه
اندیشه ورز
هفته کار و کارگر و روز قشر بسیج کارگری به تمامی
بوده اســت  .اینجانب ضمن تبریک
سخت کوش
سالمتی  ،سربلندی و پیروزی را دارم .
جوامــع کارگــری آرزوی

سرهنگ پاسدار امیر ارسالن شهبازی
مسئول سازمان بسیج کارگران

و کارخانجات سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان

تحت پوشش کميته امداد امام(ره) و سازمان بهزيستي کشور ،برابر صفر محاسبه مي شود .وي اظهار داشت:
کميته امداد امام تاکنون نسبت به ارسال اطالعات  37هزار و  377مددجو اقدام نموده که تنها  26هزار و 804
اشتراک معتبر بوده و مابقي جهت رفع ايراد به آن اداره برگشت داده شده است.
همچنين آبفا کماکان منتظر ارسال ليست اشتراک هاي مددجويان سازمان بهزيستي استان است .مديرعامل
آبفا اســتان در پايان ،از دهياري ها و شــوراها خواست تا نسبت به اطالع رساني و آگاه سازي مددجويان
تحت پوشش خود اقدام نموده و صرفا از طريق سازمان بهزيستي و کميته امداد امام ،ليست اشتراک ها را به
آبفا ارسال نمايند.

مسئوالن « زندگی پس از زندگی »
را ببینند
2
استاندار هرمزگان تأکید کرد

الزام دستگاههای اجرایی به تأمین کاالها
و خدمات فرهنگی از درون استان

2

معاون هواشناسی هرمزگان :

زمان فعالیت سامانه کم فشار دریایی
سرخ تغییر کرده است
2
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان :

مدیران ادارات
با سامانه سادا بیگانه هستند

2

افزایش  ۲۵۰هزار تومانی جریمه بکارگیری
اتباعبیگانهغیرمجاز
2

آگهی شناسایی پیمانکار نوبت دوم

شرکت ملی گاز ایران

شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

شركت پااليش نفت الوان درنظردارد خدمات ترابری دریایی جهت مسافران و حمل بار عملیاتی شرکت
پاالیش نفت الوان را پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و احراز صالحیت از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار
با سابقه ،مجرب و واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره MO -1400152

در اختیار قراردادن یک فروند کشتی جهت حمل مسافر و بار عملیاتی در شرکت پاالیش نفت الوان
(مجوز شماره ( )53114810میزان سپرده 1,350,000,000 -ريال) (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران)2001093769000022 :
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی 1401/01/29 :مهلت دریافت اسناد1401/02/14 :
مهلت ارسال پاسخ استعالم(بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران)1401/02/28 :

لذا از متقاضیانی که دارای شــرایط زیر می باشند دعوت
می گــردد تا پس از مطالعه شــرایط مناقصــه از طریق
دریافــت اســناد از آدرس ( WWW.LORC.IRلينك
مناقصه هاواستعالمها -زير گروه مناقصه ) مطابق با اطالعات
درخواستي نســبت به دریافت اســناد و بارگزاری پاسخ
استعالم در مهلت مقرر شــده در سامانه ستاد ایران اقدام
نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید صالحیت ،جهت شرکت در
مناقصه اقدام الزم به عمل آید.
الف  :شرایط انجام کار
 1توانمندی و تسلط بر انجام کار ،دارا بودن دانش فنی و
امکانات و تجهیزات کامل موضوع مناقصه
 2توانمندی در ارائه سپرده شرکت در مناقصه
 3دارا بودن شخصیت حقوقی
 4مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت و
مناقصات باشد
ب  :مدارک مورد نیاز
 1یک نسخه از اساسنامه شرکت (برابر اصل)
 2یک نسخه از آگهی ثبت شرکت (برابر اصل)
 3یک نســخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شــرکت
براساس روزنامه رسمی (برابر اصل)
 4ارائــه گواهی حســن انجــام کار از کارفرمایان قبلی
(خریداران)
 5تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات.
 6ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در

نظام مالیات بر ارزش افزوده و کد پستی.
 7ارائه رزومه کامل که شامل همه بخش های زیر باشد:
الف) سوابق حمل مسافر وبار
ب) گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان پیشین
ج)یک نســخه (برابر اصل) قراردادهای اجاره کشتی برای
سوابق حمل مسافر و بار
ح) یک نسخه (برابر اصل) قراردادهای اجاره کشتی (های)
در اختیار جهت تخصص برای موضوع مناقصه ( در صورت
وجود)
ز) اسناد کشتی های تحت مالکیت ( در صورت مالکیت)
د) صورت های مالی شرکت در سه سال اخیر
و) سوابق مدیریتی اعضاء هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکت
ه)مشخصات فردی و ســوابق کاری نیروهای متخصص و
عملیاتی شرکت
 8کلیه مدارک باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته
بندی شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری
شــوند و به مدارک ارسالی مبهم ،ناقص،مخدوش و دارای
مغایرت و همچنین مدارکی که بعد ار مهلت مقرر ارسال گردد
به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 9در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت های حاضر در
مناقصه ،امکان تمدید مهلت زمانی در ســامانه ستاد ایران
وجود دارد.
دریافت اســناد و بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در
سامانه ستاد ایران الزامی میباشد.

آدرس اينترنتي شركت پاالیش نفت الوانwww.lorc.ir :

آدرس  :هرمزگان ،بندرعباس ،گلشهر شمالی ،بلوار دانشگاه ،بلوار مصطفی خمینی ،پالک  ،0ساختمان آریا ،طبقه همکف،
کد پستی79153-19744:
تلفن 07138318880 :داخلــی ( )148-147و  ،07691091081 - 07138173430فاکس )071 ( 38318882:
آدرس ايميل Lavantenders@lorc.ir :
آدرس روابط عمومی شركت پاالیش نفت الوان

خبری
امام جمعه بندرعباس تاکید کرد
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سرمقاله

مسئوالن « زندگی پس از زندگی » را ببینند

برنامه «زندگی پس از زندگی» که در ســومین ســال پیاپی در ماه
مبارک رمضان در ساعت  18:30دقیقه هر روز از شبکه  4تلویزیون ودر
ســاعت  23:30دقیقه همان روز و  12ظهر روز بعد بازپخش این برنامه
پژوهشی پخش می شود ،تجربیات اشخاصی را به تصویر می کشد که در اثر
حادثه ای و بیماری و ...برای لحظات ،دقایق ،ساعات و حتی روزهایی به
عالم دیگر می روند و صحنه هایی را مشاهده می کنند که با قرآن و روایات
نیز مطابقت دارد و با لطف خدا به این دنیا برمی گردند و حال در این برنامه
به بازگویی حالت شان وصحنه هایی که در عالم دیگر مشاهده کرده اند،
می پردازند که برای ببیننده و شنونده هم جذابیت دارد و هم هشدار دهنده
و بشارت دهنده و به قولی بشیر و نذیر است .واقعیت هم این است که در
جامعه امروزی که با قــرآن فاصله گرفته ایم و این کتاب زندگی را کمتر
می خوانیم و در زندگی استفاده می کنیم که بیان تجربیات تجربه گرها در
برنامه زندگی پس از زندگی و مطابقت با آیات و روایات نشان می دهد،
برخی از موضوعاتی که در قرآن کریم و روایات بیان شــده است را این
تجربه گرها و هر کدام به بخشــی از آن اشاره می کنند که در عالم دیگر
دیده و شنیده اند که قابل تامل وتدبر است .سال گذشته یکی از تجربه گرها
هم تاکید می کرد که تا حد امکان نباید مســئولیت قبول کنیم و مسئوالن
به این موضوع توجه کنند که بایستی بطور کامل نسبت به مسئولیت شان
پاسخگو باشند .مسئوالن اگر واقعا به این موضوع توجه کنند ،بطور حتم
بخاطر مسائل سیاسی ،جناحی و ...مسئولیتی را نمی پذیرند که قادر به انجام
آن نیســتند و بایستی پاسخگوی کم کاری شان باشند .در حال حاضر که
می بینیم بیشــتر مشــکالتی که برای مردم در حوزه های مختلف پیش
می آید ،به این دلیل اســت که برخی مســئوالن به انجام مسئولیت ها و
تعهدات شــان کوتاهی کرده اند .اگر خودروسازها در رعایت استانداردها
کوتاهی می کنند ویا برخی جاده ها ایمنی الزم را ندارند و نقاطی حادثه خیز
هستند و همین موضوع منجر به تصادفات مرگبار شده ،کسانی که در این
بخش ها قصور کردند ،بایســتی پاسخگو باشــند .البته این موضوع در
بخش های مختلف صدق می کند .چند ســال قبل فردی تعریف می کرد
که کارمند اداره ای گفته بود که پیرمردی روستایی زیاد به اداره مان رفت
وآمد می کــرد و من هر دفعه به بهانــه ای کارش را به هفته بعد موکول
می کردم و پیرمرد مجبور می شــد برگردد وهفته بعد از روســتای دور
دست شان دوباره برای پیگیری کارهایش به شهر برگردد .بعد از مدتی دیدم از
آن شخص خبری نیست و از همشهری هایش که به اداره می آمدند ،موضوع
را جویا شدم .آنها گفتند پیرمرد در مسیر آمدن به شهر و برای انجام کارهای
اداری اش تصادف کرده و فوت کرد .این کارمند می گفت حاال عذاب وجدان
دارم که چرا کارش را انجام ندادم و امروز وفردا کردم تا این پیرمرد در همین
رفت وآمد ها جانش را از دست دهد که من هم در مرگش مقصرم و آن دنیا
باید پاسخ دهم .اگر مسئوالن ،کارمندان و اقشار مختلف به این موضوعات
با دیدگاه پاســخگو بودن نگاه کنیم ،آنگاه از انجــام برخی امور و ترک
فعل های زیادی خودداری نموده و تالش می کنیم تا گره گشــا باشیم و
گرههایکوررادرزندگیدیگرانایجادنمیکنیم.درحالحاضربیشترمشکالتی
که مردم با آن مواجهند و فســادها ،رشــوه ها ،تضییع حقوق و ...که دیده
ت همگان و از جمله مسئوالن در
می شود ،به همین دلیل است و نیاز اس 
رفتارهای مان تجدید نظر کنیم.
علی زارعی

گروه خبــر  //امام جمعه بندرعبــاس با تاکید بر
شفافیت مالی دستگاههای اجرایی خواستار انتقال
پرونده مالیاتی شرکتهای مستقر در استان هرمزگان
به داخل استان شد.

حجتاالسالم محمد عبادیزاده در دیدار با مدیرکل دیوان

گروه خبــر  //مدیرکل امور اقتصادی و
دارایی هرمزگان گفت :سامانه سادا تعریف
شده تا ادارات دولتی اموال خود را در این
سامانه ثبت کنند که متاسفانه بسیاری از
مدیران با این سامانه بیگانه هستند.

مهدی دســینه در نشســت هماندیشــی
ذیحســابان ادارات اجرایــی هرمــزگان با
مدیرکل دیوان محاسبات ،هدف از برگزاری
این نشست را دستیابی به یک وحدت رویه
در بُعــد نظارتی بیان کرد و اظهار داشــت:
ایــن دو اداره به لحاظ ذاتــی دارای وظایف
مشترکی هستند که مهم ترین آن بعد نظارتی
اســت.وی ادامه داد :در امور نظارت مالی و
ذیحسابی ها در ۳۴دستگاه اجرایی استان ۱۶
ذیحساب وپنج معاون ذیحساب که استخدام
این اداره کل هستند ،این امر را به عهده دارند.
بــه گفته وی ،هفت نفر مدیــر مالی و دو نفر
معاون ذیحســاب به این اداره کل معرفی و با
تأیید خزانهداری کشور وظیفه حسابرسی را
عهــده دار هســتند و این هفــت نفر مدیر
مالــی در اداره کل شــیالت ،منابع طبیعی
و آبخیزداری،جهاد کشــاورزی ،دانشــگاه
هرمزگان،بنیاد مســکن و اداره کل تعزیرات
استان ســه نفر در پاالیشگاه گاز سرخون و
قشم و حوزه هنری مشغول به خدمت هستند.

محاسبات استان هرمزگان اظهار داشت :امروز مردم و جامعه
نخبگانی بیش از گذشته به دنبال ایجاد شفافیت در مسائل
مختلف است و شفافیت مالی یکی از زمینه هایی است که
میتواند بسیاری از مشکالت را در حوزههای درآمدها و
هزینههای دستگاههای اجرایی حل کند و به سواالت پاسخ
دهد.وی افزود :آ ن چه که مســلم است و بر روی آن تاکید
داریم ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در دستگاهها است تا
مردم بدانند این بودجهای که در اختیار دستگاه قرار میگیرد
کجا هزینه شده و معتقدیم ساماندهی و شفافسازی درآمدها
و هزینهها به ســامت اقتصادی و مالی دستگاهها منجر

خواهد شــد.نماینده ولیفقیه در استا ن هرمزگان بیان کرد:
الزم است پیگیریهای الزم برای پرداخت معوقات مالی
شرکتهای مستقر در استان هرمزگان از سوی دستگاههای
مسئول به درستی انجام شــود چرا که هرمزگان نیاز دارد
با تمــام ابزارهای ممکن به ویژه در حوزه مالی و اعتباری
حمایت شود.عبادیزاده عنوان کرد :امروز همه بر این مهم
واقف هستند که استان هرمزگان نسبت به استانهای همکیش
خود دچار یک عقب ماندگی توسعهای شده است و برای
جبران این عقبماندگی نمیتوان تنها به بودجههای دولتی
دل بست از این رو از تمام ظرفیتهای استان برای جبران

و کاهش این فاصله نسبت به میانگین کشور اقدام کرد.امام
جمعه بندرعباس خاطرنشانکرد :امروز در هرمزگان مطالبه
جدی وجود دارد برای اینکه صنایع ،شرکتها و بنگاههای
اقتصادی مالیات خود را در اســتان بپردازند از این رو باید
پرونده مالیاتی شــرکتهای مستقر در استان هرمزگان به
درون استان منتقل شــود تا مردم استان نیز در عواید این
بنگاهها سهیم شوند.به گزارش مهر  ،وی تاکیدکرد :ضرورت
دارد پیگیریهای الزم برای تحقق مفاد قانونی و امتیازاتی
که به روند توسعه استان هرمزگان کمک میکند انجام شود
تا از تمام ظرفیتهای قانونی در این راه بهره گرفته شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان :

مدیران ادارات با سامانه سادا بیگانه هستند

نماینــده وزیر اقتصاد افزود ۴۸ :شــهرداری
استان توسط  ۴۸نفر ذیحساب که  ۸نفر آنها
مستخدمان اداره کل و  ۴۰نفر از مستخدمان
شــهرداری ها هستند ،اداره میشود.دسینه به
مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت اشاره
کرد و بیان کرد :ســامانه سادا تعریف شده تا
دستگاههای دولتی اموال خود را در این سامانه
ثبت کنند که متأســفانه بسیاری از مدیران با
این سامانه بیگانه هستند.وی همچنین گفت:
با توجه به همکاری نکــردن برخی ادارات
هنوز آمــار دقیقی از واحدهای مســکونی
ســازمانی دولتی نداریم و این خانهها تعیین
تکلیف نشدهاند که نیاز است به این موضوع
رسیدگی شود .مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
هرمزگان با اشاره به قانون بودجه  ۱۴۰۱گفت:
یکی از مشکالت کشور وجود طرحهای نیمه
تمام است که باید از ظرفیتهای نهادهای غیر
دولتی استفاده شود و  ۱۰درصد بودجه تملک
دستگاهها به این پروژهها اختصاص خواهد
یافت.دسینه در ادامه سامانه هوشمند سازی و

شفاف سازی دولت یا خزانهداری الکترونیک
دولت را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد :این
سامانه با هدف افزایش شفافسازی و انضباط
مالی مدیریت بهینه مصارف و مخارج و غیره
راهاندازی شــده و سامانه بدهی دولت به این
سامانه متصل اســت.وی خاطرنشان کرد :با
راهاندازی این سامانه تعداد حسابهای بانکی
ادارات دولتی از  ۲۲۰هزار حســاب به ۳۵
هزار حساب بانکی کاهش یافته است.
* ذیحســابان و مدیــران بــه دنبال
شفافسازیباشند

مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان نیز گفت:
اداره کل امــور اقتصــادی و دارایی و دیوان
محاسبات دارای وظایف ذاتی و مشترکی در
بعد نظارتی هستند.مرادیان تصریح کرد :این دو
اداره کل برحســب وظایفی که بر عهده دارند
با نظارت دقیق تالش مــی کنند تا کارها به
درســتی انجام شود و باید از حداکثر ظرفیت
قانونی جهت انجام صحیح امور استفاده کنیم.
مرادیان گفت :برای پیشرفت استان نباید منتظر

کسی ماند بلکه عزم جدی باید این باشد که
دســتگاههای اجرایی و نظارتی با همفکری
یکدیگر به توسعه استان کمک کنند.مدیرکل
دیوان محاسبات هرمزگان با بیان اینکه باید
همه ما حرمت قانون را حفظ کنیم ،اضافه کرد:
باید از انعطاف های قانونی برای رفع مشکالت
بهره برد و برای حل معضالت به دنبال راهکار
بود چرا که تنها راه حل این است.مدیرکل دیوان
محاسبات استان با اشاره به شعار قوای سهگانه
در خصوص فسادســتیزی ،شفاف سازی و
اجــرای عدالت تاکید کرد :باید ذیحســابان
و مدیران به دنبال شفافســازی باشــند تا
شــاهد مشکالت ریز و درشــت نباشیم اما
آشــنا نبودن مدیران با قوانین به ویژه قوانین
مالی و محاســباتی یکی از آفتهای کشور
است و باید این مشــکل ساختاری برطرف
شــود.مرادیان با بیان اینکــه مدیران قبل از
عهده دار شدن هر مسئولیتی باید با قوانین مالی
آشنایی کامل داشته باشند ،گفت :برای انجام هر
کاری اعم از پرداخت ها و برداشت ها مطابق

معاون هواشناسی هرمزگان :

زمان فعالیت سامانه کم فشار دریایی سرخ تغییر کرده است
گروه خبر  //معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان
گفت :هر سال سامانه کم فشار دریای سرخ که سامانه ای زمستانی
است در فروردین ماه فعال میماند اما امسال در اردیبهشت فعال
شده است و به عبارتی امسال زمان فعالیت این سامانه تغییر کرده
است.

کیانوش عارفی افزود :همین شرایط موجب شد کشور در فروردین ماه
شاهد بارش قابل مالحظهای نباشد اما اکنون انتظار بارشهای خوبی برای

سه چهارم کشور در اردیبهشت ماه وجود دارد که استانهای هرمزگان،
سیستان و بلوچســتان و جنوب کرمان چندان از این شرایط برخوردار
نمیشود.وی ادامه داد :اما در ادامه فصل و با تضعیف این سامانه کم فشار،
فعالیت مانســونهای هند آغاز میشود که مناطق جنوب شرقی کشور
همچون هرمزگان را متاثر کرده و انتظار بارش برای این مناطق میرود.
وی اضافه کرد :البته تاثیرهای دمایی و خنکی ناشی از بارشهای سامانه
کم فشــار دریای سرخ به هرمزگان میرسد و روند گرما را کند میکند.

قانون عمل کنیدو در اجرای قانون با کســی
تعارف نداشته باشــید و در اجرای قانون اگر
با مشکلی برخورد کردید از دیوان محاسبات
و ما کمک بخواهید .سیروس شفیعی ،معاون
نظارت مالی اموراقتصادی ودارایی استان نیز
با اشاره به ماده  ۹۱گفت پیشنهاد می کنیم که
برای اجرای این قانون کمیتهای تشکیل شود
تا مسایل و مشکالت اجرایی این ماده قانونی
رفع شود .به گزارش ایرنا ،رئیس خزانه استان
هرمزگان گفت :برداشت از حساب های دولتی
دســتگاه های دولتی توسط دستگاه قضایی
و تامین اجتماعی از جمله مسائلی است که
مشکالتی را برای دستگاههای دولتی ایجاد
کرده اســت که امیدواریم این مشــکالت به
طریقی حل شود.

معاون فنی و شبکه ایســتگاه های هواشناسی هرمزگان اشاره کرد :این
سامانه میتواند به صورت نقطهای موجب بارش شمال هرمزگان و مناطق
مرتفع شود ،کما اینکه از پنجم اردیبهشت تا جمعه  ۹هشدار زرد هواشناسی
صادر شده است.عارفی افزود :احتمال رگبار باران و رعد و برق ،تندباد
لحظهای و گردوخاک موقتی ،برخورد صاعقه در ارتفاعها ،باال آمدن آب
رودخانههای فصلی و کاهش موقتی دید افقی در شهرستانهای بشاگرد،
حاجی آباد ،بســتک ،رودان و ارتفاعهــای مرکزی و غربی هرمزگان
وجود دارد.به گزارش ایرنا ؛ وی توصیه کرد :افراد از توقف در حاشــیه
رودخانهها خودداری کرده و هنگام عبور از کنار مسیلها احتیاط کنند،
همچنین در فعالیتهای کوهنوردی و چرای دام در ساعتهای بعد از ظهر
در مناطق مرتفع احتیاط الزم انجام شود.

بسیج دریایی؛ نیروی دریایی دوم

تاکید قالیباف بر ضرورت هماهنگی میان مجلس و دولت

رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن تأکید بر این که در مقابل مشکالت نمی توان به
مردم گفت که این موضوع مربوط به دولت بوده و به مجلس ربطی ندارد ،گفت :منهای
این که گفتن چنین صحبتی را وجدان ما اجازه نمیدهد و در صورت بیان آن نیز مردم
این ســخنان را قبول نخواهند کرد ،لذا مجلس و دولت در کنار هم باید مشکالت را
حل کنند چون مردم برای حل مشکالت شان فرقی بین مجلس و دولت قائل نیستند.
محمد باقر قالیباف در نشست خود با معاونتهای پارلمانی دولت با تأکید بر این که
هیچزمانی ضرورت هماهنگی میان مجلس و دولت به اندازه امروز نبوده است ،اظهار
کرد :امروز جبهه انقالب در شرایطی قرار دارد که محکوم به موفقیت است.

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان
خبر داد

افزایش  ۲۵۰هزار تومانی
جریمه بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز

گروه خبر  //سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان
گفت :جریمه بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز بابت هر روز بکارگیری ۶۹۶
هزار و  ۶۲۵تومان اعالم شــده که در مقایسه با پارسال ۲۵۰هزار تومان
بیشتر است .مجتبی معین وزیری در جمع خبرنگاران ،افزود :در حالی که
سال گذشــته جریمه به کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز
اشتغال ۴۴۲ ،هزار و  ۵۸۰تومان بود این رقم از سوی اداره کل اشتغال اتباع
خارجی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای سال جدید ۶۹۶ ،هزار و
 ۶۲۵تومان اعالم شده و  ۲۵۴هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده
است.وی اظهار کرد :برابر ماده  ۱۲۰قانون کار ،اتباع بیگانه نمیتوانند در
ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص
بوده و مطابق قوانین و آییننامههای مربوطه ،پروانه کار دریافت کرده باشند.
سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان خاطرنشان کرد:
تعیین مبلغ جریمه بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل
دستمزد سال  ۱۴۰۱صورت میگیرد و در صورت تکرار تخلف ،دو برابر
خواهد شد و در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه ،کارفرما مطابق
با ماده  ۱۸۱قانون کار به محاکم قضایی معرفی میشود.وی ادامه داد :مطابق
با بند ج ماده  ۱۱قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت ،هر کارفرمایی
که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به
جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند ،به  ۵برابر حداقل دستمزد برای
هر روز اشــتغال جریمه می شود.به گزارش ایسنا ؛ معین وزیری با اشاره
به اینکه سامانه تلفنی  ۰۲۱۶۳۶۹را جهت ارائه شکایات و گزارشهای
مردمی در این خصوص است ،تصریح کرد :بعضی از کارفرمایان برای فرار
از پرداخــت حق بیمه و به دلیل ارزان بودن نیروی کار خارجی آنها را به
خدمتمیگیرند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان

خلیج فارس شناسنامه فرهنگی و هویتی ایران اسالمی است

گروه خبر  //معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان در جلسه ستاد
برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس گفت:
خلیح فارس شناســنامه فرهنگی و هویتی ایران اسالمی است.به گزارش
خبرنگار دریا  ،احســان کامرانی ضمن تقدیر و تشــکر از مشارکت همه
دستگاه های  ،ســازمان ها و نهادهای مردم نهاد در برگزاری مطلوب این
رویداد گفت  :خلیح فارس یک اشتراک هویتی ایرانیان است و حفظ این نام
و اعتبار وظیفه همه ایرانیان در اعصار مختلف است.وی افزود  :همه ادارات و
سازمان ها می باید مثل هر سال حداکثر مشارکت را در بخش های مختلف
این جشنواره داشته باشند و سعی شود قشرهای مختلف مردمی به ویژه جامعه
دریایی کشور مشارکت داشته باشند.معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان
بر تولید محتوای هنر رسانه در ابعاد بین المللی تاکید کرد و بیان داشت  :تولید
نــرم افزار و تولید محتوا به ویژه در حوزه فضای مجازی از اهمیت خاصی
برخوردار اســت و باید بصورت خاص به آن پرداخته شود.کامرانی اظهار
داشــت  :تشکیل کمیته های علمی و اجرایی با همکاری مراکز دانشگاهی
و پژوهشی می توانند به پربار شدن محتوای تولیدات و بخش های مختلف
جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس بیانجامد.در ادامه اسمعیل
جهانگیری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان جشنواره بین المللی
فرهنگی هنری خلیج فارس را حاصل یازده سال تالش مردم هرمزگان در
جهت دفاع از هویت فرهنگی خلیج فارس دانست و گفت :تنها راه مقابله با
ادعای کاذب دشمنان  ،پرداختن به ظرفیت های هویتی تاریخی و فرهنگی
خلیج فارس و انتشار آن در سطوح بین المللی است.

استاندار هرمزگان تأکید کرد

پشت پرده سیاست
ســردار تنگسیری ۴۸ :هزار صیاد و مردم ساحل نشــین در سازمان بسیج دریایی
حضور دارند  .فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران در گفت و گوی اخیر خود از
گسترش عمق عملیاتی نیروی دریایی سپاه در آبهای دوردست سخن گفت.وی از
به کارگیری هوش مصنوعی در زیردریاییهای بدون سرنشین سپاه خبر داد و تاکید
کرد که  ۴۸هزار صیاد و مردم ساحل نشین در سازمان بسیج دریایی حضور دارند.
وی همچنین توضیحاتی از کم و کیف بسیج دریایی ارائه و آن را نیروی دریایی دوم
اعالم کرد .در ادامه بخش های مهم مصاحبه اخیر دریادار تنگســیری فرمانده ندسا
را به گزارش تسنیم می خوانید*:امروز قانون حاکم بر این دنیا قانون جنگل است و
ما موظفیم از منافعمان در مقابل دشمنان محافظت کنیم و از طرف دیگر ناوهای ما
میتوانند عمق عملیاتی ما را در آبهای دور دســت گسترش دهند *.تجهیزات
نیروی دریایی سپاه ،اوال کام ً
ال بومی است و حاصل تالش علمی تحقیقاتی متخصصان
متعهد انقالبی و شــرکتهای دانش بنیان داخلی است یعنی از صفر تا  100توسط
دانشمندان نخبه و فرزندان همین ملت طراحی و تولید شدهاند.ثانیا این تجهیزات کامال
هوشمند هستند و ما از هوش مصنوعی در تجهیزات مان استفاده میکنیم که باالترین
سطح فناوری اســت .ثالثا از نظر صرفه جویی اقتصادی ،هزینه طراحی و ساخت
این تولیدات  ۱۰درصد نمونههای خارجی مشابه آن است*.امروزه تمام تجهیزات
مورد نیاز سازمان رزم توسط افسران جوان و دانشمندان متعهد کشورمان طراحی و
تولید میشود و در تمام عرصهها مثل پهپاد ،شهپاد ،زهپاد (زیردریایی هدایتپذیر
از دور) ،موشــک ،جنگ الکترونیک ،هوادریا ،تجهیزات سطح ،باالی سطح و زیر
ســطح خودکفا و بینیاز کمکهای خارجی هستیم و حتی میتوانیم صادرکننده هم
باشــیم * .بسیج دریایی در واقع یک پدیده نوینی است که توان و ظرفیت مضاعفی
برای نیروی دریایی سپاه در سراسر سواحل جنوبی و شمالی کشور ایجاد کرده است.
امروز سازمان بســیج دریایی حدود  ۴۸هزار صیاد و مردم ساحل نشین را در این
قالب سازمان دهی و گاهی بنا بر نیاز به کارگیری کرده است.تشکیل بسیج دریایی
به معنی تشکیل نیروی دریایی دوم است .بسیج دریایی یک قدرت دفاعی مردمی ،با
فراهم کردن بستر مشارکت مردم در تامین امنیت جمعی است*.در موضوع مواجهه
نیروهای فرامنطقهای این مطلب را باید گفت که حضور آنها در این منطقه صرفا برای
استعمار ،غارت ،فتنه انگیزی و ناامنی است و ما حضور آنها را در این منطقه مشروع
نمیدانیم .ما در رویاروییهای پیش آمده ( با نیروی دریای آمریکا و کشــورهای
فرامنطقه ) به واسطه اشــراف اطالعاتی و سیادت دریایی موجود ،کامال حرفهای و
مطابق با قوانین پذیرفته شده بین المللی رفتار میکنیم و اگر موردی پیش بیاید مثل
همیشــه با اقتدار و صالبت مقابله میکنیم و پوزه هر مهاجمی را به خاک میمالیم و
در این موضوع با کسی شوخی نداریم .حفظ امنیت و حفاظت از منابع و منافع ملت
عزیز و کشورمان را که حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن است با هیچ موضوعی
ت های نیروی دریایی ســپاه در حوزه مقابله
عوض نمیکنیم *.در خصوص فعالی 
با قاچاق کاال و ســوخت ،در این حوزه تنها خط قرمز نیروی دریایی سپاه ،حفظ
منافع ملت ایران است .البته ما با قاچاقهای سازمان یافته و بی قانونیها که موجب
تضییع حقوق مردم میشود به شدت مقابله میکنیم و نخواهیم گذاشت عدهای برای
سودجوییهای مادی ،حق این مردم را پایمال کنند .نقش نیروی دریایی سپاه به عنوان
ضابط قضایی در قانون مشخص شده و مطابق قانون هر زمان که نیاز باشد مقتدرانه
وارد عمل میشویم و برای مقابله با قاچاق مواد مخدر ،سوخت ،کاال و حتی صید غیر
قانونی ترال و امثال آن با هیچ احد الناسی مماشات نخواهیم کرد.

خبر

موفقیتی که انقالب ،کشــور و مردم به آن نیاز دارند البته بارها بر این موضوع تأکید
کردهام که هماهنگی میان مجلس و دولت به تنهایی کفایت نمیکند یعنی الزم است
اما کافی نیست.رئیس مجلس با بیان این که هماهنگی بسیار قابل اهمیت است اما آن
هماهنگی ارزشمند است که منجر به هم افزایی شود ،افزود :هر هم افزایی دارای یک
ذی نفع است و در این جا بدون شک مردم باید از تصمیمات مجلس و دولت ذینفع
باشند .رئیس مجلس اظهار کرد :ذی نفع بودن مردم بسیار مهم است بنابراین هرکار
مهم و یک فرصت بزرگ میتواند یک تهدید بزرگ هم باشد .هرکجا بایستید مخالفان
سفت و سختی وجود دارد که منافع آنها در تضاد با این راهبرد است .بر این اساس
آنها به صورت مرتب تالش خواهند کرد تا این موضوع مهم یعنی منتفع شدن مردم
اتفاق نیفتد.رئیس نهاد قانون گذاری کشور با تأکید بر این که مردم در شرایط سختی به
سر میبرند و اکثر آن ها کاری به مجلس یا دولت به تنهایی ندارند ،گفت :در شرایط
فعلی در صورت هر موفقیتی ،آن را به پای مجلس و دولت مینویسند و در صورت
شکســت نیز باز این گونه خواهد بود .به تمام معنا به جهت کارکردی ،رویکردی و
باورها در یک قایق نشســتهایم و باید همه به یک ســمت پارو بزنیم و در صورت
هدفگذاری درســت ،انرژی به بیراهه نخواهد رفت.وی ادامه داد :وضع گرانیها در
کشور غیرقابل دفاع شده است .آیا میتوانیم به مردم بگوییم که این موضوع مربوط به
دولت بوده و به مجلس ربطی ندارد .منهای این که گفتن چنین صحبتی را وجدان ما
اجازه نمیدهد و در صورت بیان آن نیز مردم این سخنان را قبول نخواهند کرد.رئیس
قوه مقننه کشورمان خاطرنشان کرد :مجلس و دولت در کنار هم باید مسائل را پیش
ببرند و با این نگاه باید مشکالت مردم را حل کرد.
انعکاس

همشهری آنالین نوشــت :سفارت فدراسیون روسیه در تهران اخبار منتشر شده مبنی
بر ارســال تسلیحات از ایران به روسیه را تکذیب کرد.در بیانیهای که بدین منظور این
ســفارتخانه صادر کرده ،آمده اســت :اطالعاتی که در برخی رسانهها مبنی بر ارسال
تســلیحات ایرانی به روسیه منتشر شده جعلی است و با واقعیت مطابقت ندارد.گفتنی
اســت چندی پیش روزنامه «گاردین» در گزارشی مدعی ارسال موشک ضد تانک از
عراق و سامانه پدافندی باور ۳۷۳-از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین شد.
اقتصاد نیوز مدعی شــد :برخی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به
رفتار حراست و پلیسی شدن فضای این دانشگاه تجمع کردند.
انتخاب نوشت :محمو د عباسزاده،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این که
آیا پولی که ایران از انگلیس پس گرفته ،در عمان مانده است ،گفت :ما با کشورهای
منطقــه به نوعی کار میکنیم و در زمینه گرفتن مطالباتمان برخی از کشــورهای
همسایه رایزنی و وساطت میکنند .مهم این بود که پولهای مسدود شده از کشور مبدأ
آزاد شود .بعید میدانم در مراحل بعدی ،به ویژه با همسایهها با مشکلی مواجه شویم.
خبرآنالین نوشت :تقی آزاد ارمکی ،جامعه شناس گفت :به تازگی پدیدهای ظهور
کرده ب ه نام فرار مردان همسردار از خانه .مرد نمیتواند زندگی را تامین کند ،از طرفی
چون قدرت خشــونت کردن ندارد یا نمیخواهد درخانواده خشونت کند ،خانه را
ترک میکند.
خبرآنالین نوشــت  :از زمان تعطیلی برنامه نود و به خصــوص در ماههای اخیر،
شایعات زیادی درباره بازگشت عادل فردوسیپور به صدا و سیما مطرح شدهاست.
آخرین مورد آن ،بازگشت عادل به شــرط تعطیلی برنامه فوتبال برتر است .عادل
فردوسیپور در اظهار نظری کوتاه این موضوع را تکذیب کرد و گفت« :برای بازگشت
به شبکه  3هرگز چنین شرطی نگذاشتهام که برنامه فوتبال برتر یا هر برنامه دیگری
تعطیل شود .این خبر ،کذب محض است».
اعتماد آنالین نوشــت  :وزیر امورخارجــه آمریکا با طرح ادعاهایی ضد ایرانی در
اظهاراتی مداخلهجویانه خواستار آزادی یک شهروند دوتابعیتی ایرانی  -آمریکایی
شــد .بلینکن از ایران خواست تا عماد شرقی شهروند ایرانی  -آمریکایی را هرچه
زودتر آزاد کند .عماد شرقی به جرم جاسوسی به  ۱۰سال حبس محکوم شد .شرقی
هنگامی که قصد داشــت از مرز ایران با کردستان عراق به صورت غیرقانونی خارج
شود ،بازداشت شد.

تازه های مطبوعات

شــرق  -این روزنامه نوشــت  :حذف نیروهای سیاســی در داخل ،مغایر با
امنیت ملی اســت .دشمنان در پی تجزیه ایران هستند .دامنزدن به اختالفات
داخلی و حذف «سیستماتیک» نیروهای سیاسی که هر یک اسباب دلبستگی
گروههایــی از مردمان بــه این آب و خاک اند ،جز خســران ،نتیجه دیگری
ندارد....مهمترین دلیل حذف «سیستماتیک» این نیروها ناآگاهی و سادهلوحی
افراطیونی است که روز به روز قدرت میگیرند.
کیهان  -این روزنامه نوشــت  :کارنامــه فضاحت بار دولت قبل در کاهش
ارزش پول ملی ،افزایش سرســامآور قیمت مســکن و اجارهبهای مســکن،
افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو ،سکه ،لوازمخانگی ،اقالم خوراکی و...
به معنی واقعی کلمه کشــور را بــه قهقرا برده و اقتصاد و معیشــت مردم را
نابود کرده اســت .حاال همین طیف با وقاحت ضمن ســرپوش گذاشــتن بر
هشــت ســال مدیریت فاجعهبار دولت مورد حمایت شــان مدعی است که
چرا دولت رئیســی ظرف مدت هشــت ماه ،همه امور را بســامان نرسانده
است.
اطالعات  -این روزنامه نوشــت  :ســرمایه اجتماعی ابعاد مختلف دارد اما
مهم ترین بُعد آن «اعتماد» اســت .اعتماد بــه واقع در جامعه امروز ایران در
حال نزول اســت؛ از اعتماد مردم به مردم که بــه دلیل کنشهای مختلفی از
جمله شــیوع انواع و اقسام کالهبرداری و شیادی ،نزول کرده تا اعتماد مردم
به مســئوالن به دلیل شــنیدن وعدههایی که محقق نشــده است...در جامعه
بیاعتماد ،نه اقتصاد میتواند رشــد کند و نه روابط اجتماعی میتواند ســالم
بماند.
جوان  -این روزنامه نوشــت :این که چرا برخــی اصالحطلبان در فضای
مجازی بر حذف نام ســپاه از لیســت گروههای تروریســتی اصرار دارند،
جای ســؤال داشــت.تعجب از این بود که چطور حامی سپاه شدهاند؟...نکته
این جاســت که شرط بایدن ،خواستههایی در حوزه منطقهای و دفاعی است.
نگاهی به مواضع برخی خواص اصالحطلب نشــان میدهد که آنها به دنبال
تحمیل شرایط بایدن در حوزه منطقهای و دفاعی بر ایران هستند.
اختالفات داخلی واشنگتن مانع دستیابی به توافق؟

ســید محمد مرندی کارشناس مســائل بین الملل درباره محقق نشدن توافق
وین گفت :اختالفات داخلی در واشــنگتن ،مانع دستیابی به توافق است و در
نهایت تبعات جنگ در اوکراین ،آمریکا را به توافق با ایران وادار میکند.سید
محمد مرندی در گفتوگو با ایرنا ،با اشــاره به تصمیمنگرفتن آمریکا برای
دســتیابی به توافق خوب در مذاکرات وین ،اظهار کرد :به گفته آمریکاییها،
ایران توانســته اســت امتیازات قابل توجهی را در وین به دست بیاورد لذا به
همین دلیل در حین مذاکرات نیز افرادی از هیئت آمریکایی استعفا کردند و به
عنوان اعتراض از تیم جدا شــدند.وی اضافه کرد :از طرف دیگر ،وقتی آقای
رابرت مالی به کنگره رفــت و از روند مذاکرات گزارش داد ،واکنشها منفی
بود .یعنی اعضای کنگره معترض بودند و اعتقاد داشتند که تیم آمریکایی بیش
از حد عقبنشینی کرده است.مرندی با بیان اینکه آمریکاییها از آخرین روز
مذاکرات به تدریج در خصوص توافق نهایی سســت شدند ،خاطر نشان کرد:
در روزهای آخر مذاکرات کارها داشــت به سرعت پیش میرفت ولی بر سر
موضوعات مختلف از جمله راستیآزمایی ،لغو تحریمها ،تضامین و همچنین
بحث سپاه ،آمریکاییها کار را به یکباره متوقف کردند.این کارشناس مسائل
بینالملل با تأکید بر اینکه مشــکل از داخل آمریکا ست ،اظهار کرد :نرسیدن
به توافق به دلیل مشــکالت داخلی آمریکا ست و مشکالت روزافزون جنگ
اوکراین برای آمریکا ،فشاری برای پذیرش ضرورت توافق توسط بایدن است.
مرندی خاطرنشــان کرد :نه پایتختهای اروپایی مشکلی برای ادامه دارند،
نه پایتخت روسیه ،نه پایتخت چین و نه تهران ،بلکه باید منتظر ماند و دید که
آقای بایدن چه تصمیمی برای ادامه خواهد داشت.

الزام دستگاههای اجرایی
به تأمین کاالها و خدمات فرهنگی
از درون استان

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان گفت :بــهزودی طی ابالغی،
دستگاههای دولتی و صنایع استان موظف خواهند شد ،کاالهای
فرهنگی و هنری ،هدایا و خدمات تبلیغاتی ،هنری و فرهنگی را از
داخل استان تأمین و دریافت کنند.

مهدی دوستی در دیدار با جمعی از اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه استان
هرمزگان ،برگزاری این دیدارها را فرصت بســیار مغتنمی برای دیدار
چهره به چهره و شــنیدن دغدغههای اقشار مختلف عنوان کرد و گفت:
عمده دغدغههای این قشر مهم و اثرگذار در حوزه اجتماعی ،معیشتی،
مســکن ،بیمه و شیوه برونسپاری فعالیتهای فرهنگی و هنری توسط
دستگاههای اجرایی و صنایع استان بود که بهزودی تصمیمات مهمی در
برخی از این حوزهها به نفع جامعه هنری اســتان اتخاذ خواهد شد.وی
افزود :بهزودی طی ابالغی ،دســتگاههای دولتی و صنایع استان موظف
خواهند شد ،کاالهای فرهنگی و هنری ،هدایا و خدمات تبلیغاتی ،هنری
و فرهنگی را از داخل استان تأمین و دریافت کنند که بهنظر می رسد با
توجه به ظرفیت باالی اقتصادی استان و دستگاههای دولتی ،شروع خوبی
باشد.اســتاندار هرمزگان بیان کرد :در حوزه مسکن نیز پس از بررسی
دقیقتر ،برنامهریزی الزم برای تأمین مسکن ارزان برای این قشر فرهیخته
صورت میگیرد.اسمعیل جهانگیری ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری برنامه های مهم فرهنگی
و هنری اجرا در طول سه ماه اخیر در استان ،حرکت بر اساس خط مشی
تعیین شده در بیانیه گام دوم انقالب را سیاست اصلی مجموعه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههای تابعه آن عنوان و بیان کرد :پرورش
نیروی انقالبی و کادرسازی ،دستورکار اصلی همه انجمنهای فرهنگی و
هنری در استان است.وی ،هرمزگان را از جمله استانهای ممتاز در زمینه
پرورش هنرمندان متعهد و باورمند به انقالب دانست و عنوان کرد :معرفی
سبک زندگی ایرانی اسالمی بهعنوان یکی دیگر از برنامههای اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان با جدیت در حال پیگیری است.تکمیل
مجتمع فرهنگی هنری خمیر ،مجتمع فرهنگی میناب و نوســازی تاالر
آوینی و فرهنگسرای طوبی از جمله درخواستهای مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی در دیدار با استاندار هرمزگان بود.به گزارش ایسنا ،محمد
حکمیان رییس بسیج هنرمندان استان ،یوسف جعفر زاده نماینده موسسات
قرآنی ،علی بهرامشاهی از انجمن نویسندگان ،حسین کریمی از انجمن
هنرهای نمایشی ،حسن استاد نماینده کتابفروشی ها ،غالمحسین عطایی
نماینده مطبوعات ،حســام الدین انصاریان از انجمن عکاسان ،فروزان
کهوری از انجمن سینمای جوان و ناصر فلکیان نماینده چاپخانه داران و
احمد پاداش رئیس انجمن موسیقی استان هرمزگان در دیدار با استاندار
هرمــزگان ،دیدگاهها و نظرات خود را مطرح کردند.در پایان این دیدار،
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان با اهداء تندیس منقش به تمثال
سردار سلیمانی از استاندار هرمزگان قدردانی کرد.
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جنوب کشور

حسن سیالوی سرویس اســتان ها  //استاندار
خوزستان گفت :در بحث بودجه پژوهشی نه تنها
در بخــش دانش بنیان بلکه در بخشهای دیگر از
جمله در شرکتهای بزرگ ،پولهای هنگفتی خرج
میشود و اعتبارت زیادی وجود دارد؛ باید ارزیابی
شود که اثر بودجههای پژوهشی چه بوده است.
جایگاه خود برســانند و همه ما باید در این مسیر خود کیلومتر آن انجام شــده و چندین سال است که ادامه کار هســتند.وی با اشاره به بخشــی از مشکالت خوزستان

استاندارخوزستان :

سه شنبه  6اردیبهشت 1401

اثرگذاری بودجههای پژوهشی خوزستان باید ارزیابی شود

به گزارش خبرنگار دریا ؛ صادق خلیلیان در نشســت
با دبیران کنسرسیومها و مدیران عامل شرکتهای دانش
بنیان پارک علم و فناوری که در اســتانداری خوزستان
برگزار شــد ،اظهار کرد :هدف از برگزاری این جلســه
مشــورتی ،همفکری برای توسعه استان خوزستان است
و در این تصویر ،توســعه شــرکتهای دانش بنیان در
سالی که به نام تولید و دانش بنیان است نیز مدنظر است.
وی افزود :همان گونه که در جلســه سال قبل به نتیجه
رسیدیم ،باید بخشنامه الزامآوری در این خصوص برای
شرکتها ،موسسات و کارخانجات داشته باشیم البته این
موضوع در بخشهایی موثر واقع شــد و در برخی جاها
نیز مشخص شده که موثر نبوده است.استاندار خوزستان
بیان کرد :طبیعتا رئیس پارک علــم و فناوری میتواند
در خصوص ارتباط صنایع و شــرکتها با شرکتهای
دانش بنیان نقش مهمی داشته باشــد؛ استان خوزستان
نیازمند همافزایی است و باید همه انرژیها ،ظرفیتها و
نیروها در کنار هم قرار بگیرند و اســتان خوزستان را به

را ذینفع و مســئول بدانیم .وی افزود :مقام معظم رهبری
در ســفری به استان خوزستان طرح  ۵۵۰هزار هکتاری
کشــاورزی را مصوب کردند اما این طرح از سال  ۷۵تا
ســال  ۸۸روی زمین مانده بود .سال  ۸۸تیمی را برای
بررســی موضوع مشــخص کردیم و به این جمعبندی
رسیدیم که این کار ،ســازمان اجرایی ندارد و بالفاصله
ســازمان اجرایی آن را تعیین کردیم .ردیف اعتباری داده
شد و طرح مقام معظم رهبری عملیاتی شد و تا سال ،۹۲
 ۷۷هــزار هکتار از طرح اجرا شــد و  ۱۰۰هزار هکتار
دیگر نیز در مراحل مختلف کاری بود.خلیلیان گفت :بعد
از مــا نیز دولت آقای روحانی کار را ادامه داد و نهایتا تا
 ۲۹۵هزار هکتار انجام شــد که به عنوان فاز اول در نظر
گرفته شــد اما فاز دوم بقی ماند؛ باید آسیبشناسی شود
که چرا پروژههای استان خوزستان نیمه تمام میمانند و
یک طرح بعد از دو ســه دهه باقی مانده است .این یک
نمونه بود؛ نمونه دیگر نیز راه آهن اهواز  -اندیمشک در
خط دوم اســت که  ۱۴۰تا  ۱۴۵کیلومتر است که ۱۲۵

خوابیده است.وی خطاب به نمایندگان شرکتهای دانش
بنیان افزود :شما در فضای دانش بنیان قرار دارید و به نظر
من از برخی مسائل استان خوزستان در سطح کالن کمتر
اطالع دارید در حالی که این یک سرمایهگذاری است .این
سرمایه وارد شده اما تبدیل به کار نشده است و خروجی
ندارد .چرا طرح  ۵۵۰هزار هکتاری کشاورزی  ۱۵سال
به طول انجامیده است؟ چرا طرح راه آهن چند سال بعد
از اجرا ۸۵ ،درصد آن باقی مانده است؟ البته یک کارگروه
برای این پروژه تشــکیل شده است تا در شش تا هشت
ماه این خط آهن اجرایی شود.استاندار خوزستان گفت:
در بحث دانش بنیان همه باید به هم کمک کنیم .مســیر
باید مسیر دانش بنیانی باشد؛ روند توسعه دنیا بر اساس
و پایه آخرین یافتههای بشر است و کشور ما نیز باید به
این نتیجه برسد و انتخاب شعار سال نیز به این دلیل است.
البته این نیست که تنها شعار سال باشد بلکه بنیانگذاری
مسیر کشور است و اینجا شرکتهای دانش بنیان میتوانند
نقش آفرینی کنند؛ همه مســائل مطرح شــده قابل حل

گفت :همه مشــکالت استان خوزستان قابل حل هستند
و بن بستی وجود ندارد و نباید اجازه داد وقتی اسم استان
خوزستان میآید به شــکل ترحم به آن نگاه کنند زیرا
خوب نیست .حتی در پدیده ریزگردها به مسئوالن گفتم
که برای کرونا نیز پروتکلی تعیین شد و زندگی ادامه یافت
و برای این مســاله نیز باید راه حل پیدا کنیم .خلیلیان با
اشاره به مشکالت گرد و غبار افزود :استان خوزستان را
انگشتنمای خلق و عالم کردهایم در حالی که منشاء گرد
و خاک اخیر در خارج از کشور است و باید برای آن راه
حلی با کمک یک کارگروه ملی پیدا شــود .اگر بنشینیم
که هر وقت گرد و خاک آمد ،استان را تعطیل کنیم ،پس
چگونه میتوان ادامه داد؟ اما همان موقع میبینیم که بازار
برقرار اســت و خرید و فروش جریان دارد؛ اگر گرد و
خاک است ،برای همه است نه تنها برای کارکنان ادارت.
برای هر چیزی باید راه حل مطابق آن پیدا شــود.وی در
پاسخ به پیشنهادهای برخی نمایندگان شرکتهای دانش
بنیان ،گفت :اگر برای ارزیابی مدیران مالک گذاشته شود

استاندار یزد:

هیچ احدی حق دخالت در امور دانشگاه را ندارد
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //
استاندار یزد با تاکید بر این که دانشگاه
باید سیاسی باشد ،اظهار کرد :دانشگاه،
مستقل است و هیچ احدی حق دخالت
در امور دانشگاه را ندارد مگر در مواردی
که منافع ملی و استانی خدشهدار شود
که در این صورت نیز باید مســائل از
مسیر خودش پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی
در نشســت با فعاالن دانشجویی استان یزد
که به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد ،اظهار
کرد :نخســتین خواســتهی ما از جامعهی
دانشجویی ،بیان مســائل همراه با شفافیت
و شور و نشاط دانشــجویی است.وی در
ادامه ضمن ابراز خرســندی از بازگشایی
دانشگاهها پس از دو سال محدودیتهای
کرونایی ،گفت :دانشــگاه بدون دانشجویان
فاقد روح و تنها یک اداره محسوب میشود
و یکی از دغدغههای مسئوالن در این مدت
نیز کاهش مشارکت دانشجویان در فعالیتها

بود.استاندار با تاکید بر این که دانشگاه باید
سیاســی باشد و روســای دانشگاهها باید
زمینه فعالیت سیاسی دانشجویان را فراهم
کنند ،عنوان کرد :اهمیت فعالیتهای سیاسی
در دانشــگاه کمتر از موضــوع آموزش و
علم آموزی در این بخش نیست.وی گفت:
امروز مســائل دانشجویی به عنوان مسائل
دسته دوم نباید قلمداد شود بلکه مسئوالن
و متولیان باید توجه و اهتمام جدی به آنها
داشته باشند.استاندار در ادامه به سئواالت
و موارد مطرح شــده از ســوی نمایندگان
دانشجویان دانشگاههای استان پاسخ گفت
و تصریح کرد :اســتان یــزد در بکارگیری
نیروهای جوان در ساختار اداری خود جزو
استانهای پیشــتاز بوده به طوری که رده
سنی مدیران کنونی استان کمتر از  ۴۵سال
و بخش عمدهای از انتصابات بین  ۳۰تا ۳۵
سال بوده است.
وی در مــورد جــذب نومعلمــان نیز
خاطرنشان کرد :این موضوع در این دولت
به صورت متفاوت دنبال میشــود و فرایند
گزینش نومعلمان براســاس شایستگیها
و توانمندیها اعمال خواهد شــد.فاطمی
در مورد مســائل زیســت محیطی مطرح
شده از ســوی فعاالن دانشجویی نیز گفت:

مسائل مختلفی در استان دنبال میشود که
دو موضوع فرهنگ و محیط زیست استان
جزو مســائل در راس امــور مورد اهتمام
اســت به نحوی که همچنان استقرار صنایع
آالینده در محور عقدا تا مهریز ممنوع است
و تالش داریم در مســائل حاکمیتی استان
روح و پیوســت فرهنگی لحاظ شود.وی
با اشــاره به اقدامات خوب صورت گرفته
در زمینه دانشبنیانها ،گفت :خوشــبختانه
گفتمان اقتصاد دانشبنیان از ســالها پیش
در استان شکل گرفته و این موضوع حتی از
قبل نامگذاری امسال به عنوان سال تولید،
دانشبنیان و اشتغال آفرین ،به عنوان یکی
از محورهای تحول اســتان لحاظ شده و
برنامههای آن نیز جزء به جزء نوشته شده
است.
استاندار با اشاره به فعالیت  ۱۰۴شرکت
دانش بنیان در اســتان ،بیان کرد :هر هفته
شــخص ًا حدود  ۱.۵ساعت را به بررسی و
پیگیری مسائل شــرکتهای دانش بنیان
اختصاص میدهیم و عالوه بر این نیز ستاد
نوآوری و فناوری اقتصاد دانش بنیان را با
حضور فعاالن این حوزه و بخش خصوصی
تشکیل داده و به صورت ماهیانه جلسات آن
را برگزار میکنیم.وی در پاسخ به سئوالی در

مدیرکل ثبت اسناد و امالک بوشهر:

 ۹۷درصد اراضی ملی بوشهر سند دار شد
مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها  //مدیرکل
ثبت اسناد و امالک استان بوشهر گفت :تاکنون
برای یک میلیون و  ۶۵۰هزار هکتار اراضی منابع
طبیعی که معــادل  ۹۷درصد اراضی ملی در این
استان است مالکیت صادر شده است.

به گــزارش خبرنگاردریا  ،محمد رضا بزرگمهر در
دیدار نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه بوشهر
افزود :صدور این اســناد این اراضی در قالب اجرای
طرح حدنگار (کاداســتر) برای جلوگیری از تخلف
صورت گرفته است.
وی افــزود :در اجرای این طرح در مدت  ۲ســال از
یک میلیون  ۷۰۰هزار هکتار اراضی منابع طبیعی استان
بوشــهر یک میلیون و  ۶۸۰هزار هکتار آن معادل ۹۸
درصد تثبیت شد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت:
استقرار ســامانه الکترونیکی در همه بخشهای ثبت
اســناد و امالک برای سرعت بخشی در ارائه خدمات
و کاهش ضریب خطا و اشتباه ضروری است .آیتاهلل
غالمعلی صفایی بوشــهری افزود :الکترونیکی شدن

فعالیتهــا ضریب خطا ،اشــتباه و تخلف را کاهش
میدهــد.وی اظهار کرد :اجرای طرح کاداســتر یکی
از برنامههای موفق در ممیزی کردن اراضی اســت و
استان بوشــهر در این عرصه در بین استانها پیشرو
است.امام جمعه بوشــهر اظهار کرد :یکی از کارهای
مهم و زیرســاخت توسعه کشور در راستای شفافیت،
جلوگیری از زمین خواری و فساد در معاملههای بخش
امالک ،اجرای طرح کاداستر است.
صفایی بوشــهری گفت :قیمت زمین در استان بوشهر
همواره در حال تغییر و رو به افزایش است و با اجرای
طرح کاداستر جلو زمینخواری گرفته میشود.
وی از ایجاد شــهر هوشمند بوشهر خبر داد و گفت:
با توجه به فراهم شــدن زیرساختهای الزم در یک
برنامه  ۱۰ساله خدمات در همه زمینهها هوشمندسازی
میشود.
امام جمعه بوشــهر امنیت ،سرعت و صحت را شعار
اصلی اداره کل ثبت اســناد و امالک استان دانست و
افزود :ایجاد اتاق رصد و بررسی وضعیت فعالیتها در
صدور اسناد ضروری است.

مورد موضوع نساجی گفت :مسئله نساجی
و پوشاک به عنوان یک صنعت هویتی ،پاک
و اشــتغالزا جزو محورهای تحولی استان
است و به جد آن را دنبال میکنیم.
فاطمی اعالم کرد :امسال برنامه اشتغال
اســتان ایجاد  ۱۸هزار فرصت شــغلی با
محوریت اشــتغال فارغالتحصیالن ،اشتغال
بانوان و اشتغال بومی و با هدف کاهش نرخ
بیکاری در استان است.وی پیرامون موضوع
معادن اســتان نیز گفــت :در قانون معادن،
حقوقی برای اســتانها تعریف شده که این
موضوع را در استان با جدیت دنبال میکنیم
و در همین راســتا موضوع انتقال حساب
معادن به داخل اســتان انجام شد ولی هنوز
منابع معادن به داخل استان منتقل نشده که
در این زمینه تا نیمه اردیبهشت ماه فرصت
تعیین شــده و در صــورت تمکین نکردن
معادن ،ضمن تمدید نشــدن پروانه فعالیت
آنها ،خدمات استان به آنها قطع میشود.این
مقام ارشد اجرایی در استان با تاکید بر این
که شان حاکمیت در استان چیزی جز عدالت
نیست ،گفت :اگر روح حاکم بر برنامههای
اســتان ،عدالت نباشــد ،این برنامهها هیچ
ارزشی نخواهد داشــت ولی در عین حال
دانشجویان نیز باید عدالت خواهی را مطالبه
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پیشنهاد خوبی است؛ اینکه از شرکتهای فناور و دانش
بنیان کمک شــود تا از ظرفیت آنها استفاده شود و از آن
مالکی برای ارزیابی مدیران در نظر گرفته شــود ،مالک
خوبی است و با آن موافق هستم.
اســتاندار خوزســتان افزود :در بحث بودجه پژوهشی
نه تنها در بخش دانش بنیــان بلکه در بخشهای دیگر
از جمله در شــرکتهای بزرگ ،پولهای هنگفتی خرج
میشــود و اعتبارت زیادی وجــود دارد؛ باید ارزیابی
شود که اثر بودجههای پژوهشی چه بوده است .باید این
موضوع را زیر ذرهبین بگذاریم .هدف ما توســعه استان
خوزستان اســت و باید همه در کنار هم خوزستان را به
مقصد عالی برسانیم.

کنند.وی از تعیین حساب بانکی برای استان
جهــت واریز حقوق مربوط به مســئولیت
اجتماعــی صنایع و معادن خبر داد و گفت:
در این باره شفافیت را مالک عمل خواهیم
دانست و به مردم گزارش میدهیم.
استاندار با اشاره به وجود  ۱۲۰۰فضای
اداری در اســتان ،گفت :در اولین جلسه با
شرکتهای دانش بنیان ،نرم افزاری از سوی
یکی از شرکتها برای نظارت بر دستگاههای
اســتان ارائه شد که از طریق آن شهروندان
میتوانند تک تک کارکنان دســتگاه را نیز
ارزیابی کنند که مالک ارزیابی کارمندان و
دســتگاه قرار خواهد گرفت.وی از احصاء
فهرســت اولویتهای اســتان و لحاظ ۱۰
مورد آنها در سند تحولی استان خبر داد و
گفت :موضوع گردشــکری و دانشبنیانها
از جملــه این اولویتها در ســند تحولی
اســت.فاطمی در ادامه تاکید کرد :دانشگاه،
مستقل است و هیچ احدی حق دخالت در
امور دانشــگاه را ندارد مگر در مواردی که
منافع ملی و اســتانی خدشهدار شود که در
این صورت نیز باید مسائل از مسیر خودش
پیگیری شود.
وی از تــاش بــرای بهبــود ســاختار
سخت افزاری دانشــگاه فرهنگیان در تراز
اســتان خبــر داد و در بخــش دیگری از
سخنانش در مورد نشریات دانشجویی گفت:
نشریات دانشــجویی ویترین فعالیتهای
دانشــجویی هســتند.وی در ادامه با بیان
این که تقابلی بین تشــکلهای دانشجویی و

بسیج دانشجویی وجود ندارد ،گفت :همه
بخشهای دانشگاه بسیجی هستند و افتخار
ما نیز بســیجی بودن است چون همگی دل
در گروی اسالم و اهل بیت(ع) ،نظام و منافع
ملی این مملکت داریم.وی در مورد تعلل در
برخی تغییرات مدیریتی در استان نیز گفت:
تمام این تغییرات در اختیار استان نیست و
برخی آنهــا را وزارتخانهها رقم میزنند و
استان تنها پیشنهاددهنده است لذا این پروسه
معیوبی اســت که وقت مسئوالن استانی را
میگیــرد وبه همین دلیل نیز درخواســت
کردیم تا در الیحه افزایش اختیار استانداران
لحاظ شود.
اســتاندار در خصوص وضعیت مسکن و
نهضت ملی مسکن در استان نیز گفت :رتبه
اســتان یزد در بحث مسکن ،سوم کشوری
اســت و در نهضت مسکن نیز  ۹۰هزار نفر
در استان ثبتنام کردهاند که تاکنون  ۳۴هزار
نفر پاالیش شدهاند ولی برای  ۶۰هزار واحد
زمین در نظر گرفته شده است.
فاطمی در پایــان در خصوص بحران کم
آبی اســتان نیز اظهار کــرد :در این رابطه
هم خطوط انتقال آب و هم بحث مدیریت
مصــرف را دنبال میکنیم کــه در موضوع
انتقال آب ،برای اولین بار گفتمان اختصاص
معدن برای طرحهای انتقال آب در کشــور
مطرح کردیم که در دولت نیز مصوب شد و
برهمین اساس نیز یکی از معادن استان برای
تامین مالی خطوط انتقال آب استان مدنظر
قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر:

 ۲۰میلیارد تومان برای ایمن سازی روستاهای بوشهر اختصاص یافت
مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها  //مدیرکل
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر گفت:
از محل مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری
به اســتان مبلغ  ۲۰میلیارد تومان اعتبار جهت
ایمن سازی روستاها در شهرستانهای تنگستان،
دشتی و جم اختصاص یافت.

بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ علیرضا مقدم اظهار
کرد :از محل مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری

به استان بوشهر مبلغ  ۲۰میلیارد تومان اعتبار جهت
ایمن سازی روستاها در شهرســتانهای تنگستان،
ت کــه با اختصاص این
دشــتی و جم اختصاص یاف 
اعتبار ،عملیات اجرایی احــداث دیوار حفاظتی در
شهرستانهای یاد شده در روزهای آینده آغاز خواهد
شــد.وی با اعالم پایان یافتن مطالعات هیدرولوژی
و طراحــی پروژههای دیوار حفاظتــی ،به وضعیت
روستاهای استان در زمینه ایمنسازی روستایی اشاره

کرد و افزود :از  ۸۱۶روستا در استان بوشهر ،با اجرای
پروژههای مورد نیاز نظیر ســیلبند ،دیوار حفاظتی
و  ...تاکنون  ۴۵روستا تاکنون در این استان از سوی
بنیاد مسکن ایمن سازی شدهاند و با  ۲۰میلیارد اعتبار
تخصیصی جدید نیز  ۱۶روســتای دیگر ایمنسازی
خواهند شــد.مقدم خاطر نشان کرد :از مجموع ۸۱۶
روستای استان بوشهر ۱۸۱ ،روستا نیازمند ایمن سازی
در برابر سوانح طبیعی هستند.

فعالسازی  5معدن غیرفعال در جنوب کرمان
آرزو توکلی سرویس استان ها //رئیس سازمان صمت جنوب کرمان از احیا و
فعالسازی  5معدن در جنوب کرمان از ابتدای امسال خبر داد.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مســلم مروجی فرد در این خصــوص بیان کرد :با
تالش و پیگیــری های صورت گرفته در پایان ســال گذشــته در جهت احیا و
فعالســازی معــادن غیرفعال 5 ،معدن از ابتدای امســال در جنــوب کرمان فعال
شــد.وی افزود :معادن احیا شده شــامل  2معدن کرومیت با ذخیره  16هزار تن1 ،
معــدن منگنز با ذخیره  62هــزار تن 1 ،معدن آهن با ذخیــره  100هزار تن در
در شهرســتان فاریاب و  1معدن مــس نیز با ذخیره  90هزار تن در شهرســتان

جیرفت می باشــد .مســلم مروجی فرد تصریح کرد :احیاء دوباره این معادن برای
 100نفر به صورت مستقیم و برای  300نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی داشته
است.
رئیس ســازمان صمت جنوب کرمان با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده در
بخش معدن در ســال  ۱۴۰۰گفت :صدور  25پروانه اکتشاف 8 ،گواهی کشف و 5
پروانه بهره برداری معادن از دیگر اقدامات انجام شــده بخش معدن در سال ۱۴۰۰
بوده اســت.وی یادآور شــد :جنوب کرمان  88معدن با ذخیره قطعی بیش از 226
میلیون تن دارد که استخراج سالیانه آنها  2.5میلیون تن است.

مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خوزستان :

تامین سوخت چهار نیروگاه گازی کشور پایان یافت
حسن سیالوی سرویس استان ها  //مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خوزستان گفت :تامین
سوخت گازوئیل برای چهار نیروگاه گازی کشور پایان یافت.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ نعمتاهلل نجفی با اشــار به ماموریت شــرکت پخش فرآوردههای نفتی خوزستان برای تامین
سوخت گازوئیل چهار نیروگاه گازی کشور اظهار کرد :تامین سوخت گازوئیل برای چهار نیروگاه کشور پایان یافته است
و دیگر نیازی به ارسال سوخت مایع به این نیروگاهها نیست.وی افزود :از آغاز زمستان  ،۱۴۰۰سوخت مایع از اهواز به
چهار نیروگاه گازی و ســیکل ترکیبی بهبهان ،سنندج ،خرم آباد و کرمانشاه به منظور تامین پایدار گاز خانگی آغاز شده
بود.مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خوزستان گفت :اکنون با توجه به شرایط افزایش دمای هوای کشور
و کاهش مصرف گاز خانگی ،دیگر نیازی به ارسال گازوئیل به این نیروگاهها نیست و این نیروگاهها مجددا به شبکه گاز
کشور متصل شدند.نجفی ادامه داد :روزانه حدود  ۲میلیون لیتر گازوییل از انبار سوخت نظامیه اهواز برای پایداری تولید
برق به این نیروگاهها ارسال میشد.
وی در پایان گفت :در صورت نیاز مجدد نیروگاههای برق کشــور به ســوخت مایع ،شرکت پخش فرآوردههای نفتی
خوزستان آمادگی دارد سوخت مایع مورد نیاز این نیروگاهها را تامین کند.

طرح  :بیتا هوشنگی

میوهنخرنشسته
در گذشــتهای نــه چندان دور چیپــس و پفک جزو
خوراکیهای باکالس به حســاب میآمد و کسانی که
زورشــان به پاستیل و چیپلت ســرکهای نمیرسید،
بچههــای خودشــان را با نارنگی و پرتقال ســرگرم
میکردند .تازه گولشــان هم میزدند که میوه ویتامین
دارد و پفک را جلوی رویشــان آتش زده و میگفتند:
ببین ،ببین ...این از مواد نفتی درست شده ...هندوانه و
خربزه هم که پای ثابت تابستان بود و حتی سعدی هم
برای آنها تبلیغ میکرد:
نیکوتر از این میوه همه عمر که خوردهست؟
شیرینتر از این خربزه هرگز که چشیدهست؟
البته حســاب موز و گوجه ســبز و چاقاله بادام که از
همان اول جدا بود و با از ما بهترون میگشــتند .حتی
حافظ هم از جمله عاشــقان آنها بوده و در وصفشان
گفت:
ناوک چشم تو در هر گوشهای
همچو من افتاده دارد صد قتیل
با همه این اوصاف قیمت میوه هم به یکباره گران شد
تا جایی که ملکالشعرای بهار هم بعد از اینکه پای درد
دل مردم نشسته بود ،صدایش درآمد:
یکی شکایت کردست کز چه روی امسال
مرکبات گران است وگوجهها نارس
اما در این میان ،سهراب سپهری بود که از گرانی میوه
خیلی جا خورد و شرمنده خانواده هم شد:
من به خانه بازگشتم ،مادرم پرسید:
میوه از میدان خریدی هیچ؟
او که رویش نمیشــد به مادرش بگوید که میوه گران
شده و کســی که روزگارش هم بد نیست و درآمدش
در حد متوســط است ،دیگر زورش به خرید میوه هم
نخواهد رسید ،پس سعدی را واسطه قرار داد تا شاید
مادرش هم متوجه اوضاع شود:
درخت میوه مقصود از آن بلندترست
که دست قدرت کوتاه ما بر او یازد
ولی مادرش زیر بار نرفت و گفت که اال و بال میخواهم
برای فردا شب املت درست کنم .سهراب خیلی تالش
کرد با کمک سعدی اوضاع میدان میوه و ترهبار کاشان
را برای مادرش شرح دهد:
آن بوستان میوه شیرین که دست جهد
دشوار میرسد به درخت بلند او
گویا مادر سهراب باز هم راضی نشد و او هم قول داد
که الاقل برای املت فردا شب ،هر جوری هست گوجه
را بخرد .پیش خودش گفت اگر بروم سر زمین ،شاید
گوجه ارزانتر باشد:
یاد من باشد فردا ،بروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم.
او تمام شب را با فکر گوجه گذراند .سعدی هم رفیقش
بود و برای دلداریاش گفت:
ترسم ای میوه درخت بلند
که نیایی به دست کوتاهم
البته سهراب در پاسخش گفت :ممنون از دلداریت! ولی
گوجه درخت ندارد و بوتهای اســت! سعدی هم آمد
درستش کند و گفت :به تماشای میوه راضی شو
ای که دستت نمیرسد بر شاخ
ســهراب هم به او گفت :آخر خودم هم املت دوست
دارم ،مخصوص ًا با سبزی خوردن و ماست که هوش از
سرم میبرد :تا مزه ماست ،تا طراوت سبزی
سهراب که دیگر طاقت نداشت ،از سعدی تقاضای وجه
دستی نمود و گفت :توروخخخدا به من پول بده گوجه
بخرم! او حتی سعی کرد به او تضمین دهد که اگر پول
نقد ندارد ،ولی سرمایه دارد و پولش را پس میدهد:
آسمان مال من است.
پنجره ،فکر ،هوا ،عشق ،زمین مال من است.
البته سعدی که دنیا دیده بود و همینجا شستش خبردار
شد که او پول پس بده نیست .لذا سعی کرد با زبان ادبی
به او بفهماند که دوستیشان سر جای خود ،ولی من را
چیزی فرض نکن! (منظورش این بود که خودتی!)
مرا فقیه مپندار و نیک مرد مگوی
که عاقالن نکنند اعتماد بر پندار
هــر چند پس از این ،اطالع دقیقــی از رفتن یا نرفتن
ســهراب به باغ حسن و سرنوشــت املت فردا شب
خانهشان به جا نمانده؛ ولی انصاف ًا پول قرض گرفتن
برای خرید میوه خیلی جفاست...
که گفت پیرزن از میوه میکند پرهیز
دروغ گفت که دستش نمیرسد به ثمار
مرضیه ربیع
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خانه ارزان میشود؟

سرویس اقتصادی  //یک کارشناس مسکن گفت :در صورتی میتوانیم
انتظار ثبات یا کاهش قیمت مســکن را داشته باشیم که عوامل موثر بر این
بازار مثل تورم عمومی ،رشد نقدینگی ،افزایش قیمت نهادههای ساختمانی
کنترل شود و ســاخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچیک از موارد مذکور
محقق نشده است .محمد عدالتخواه اظهار کرد :یکی از دالیل اصلی افزایش
قیمت مســکن در اواخر سال گذشته به کاهش ارزش پول ملی برمیگردد.
واقعیت این اســت که با توجه به تورم موجود جامعه نمیتوان انتظار داشت
همه چیز گران شود اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند .علت رکود بخش
مســکن در سال گذشته این بود که ســالهای قبل از آن بیش از حد گران
شده بود و برای مدتی این روند متوقف شد.وی افزود :تفاوت این دوره بازار
مسکن با دورههای قبلی این است که در زمان رکودهای قبلی ،ارزش پول
ملی تا این حد افت نمیکرد و قیمت کاالها تا این مقدار افزایش نداشت .اما
زمانی که همه اجناس گران میشود بازار مسکن هم با مقداری تاخیر شروع
به حرکت میکند.این کارشناس مسکن ،طوالنی شدن روند مذاکرات وین را
در بالتکلیفی یک ســال اخیر بازار مسکن موثر دانست و گفت :مردم فکر
میکردند برجام به زودی امضا خواهد شد و گشایش مالی ایجاد میشود ولی
مذاکرات به کندی پیش میرود .از طرفی با تورم باال مواجهیم .بنابراین مردم
به ســمت داراییهایی میروند که ارزش پول آنها را حفظ کند.عدالتخواه
با اشــاره به عبور نقدینگی از  ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان گفت :این حجم از
ورود پــول به بازار دائما ایجاد تورم میکند و به بیارزش شــدن پول ملی
میانجامد .درآمد دولت از فروش نفت مقداری افزایش یافته اما با توجه به
تورم و رشد دستمزدها هزینهها باال رفته است .این مسائل خواه ناخواه در
بازار مسکن تاثیر میگذارد.وی درباره شعار دولت سیزدهم مبنی بر ساخت
سالیانه یک میلیون واحد مسکونی خاطرنشان کرد :حدود  ۹ماه از آغاز به
کار دولت میگذرد و نتیجه خاصی درخصوص احداث یک میلیون واحد به
دست نیامده است .مسئوالن بعد از مدتی اعالم کردند قرار نیست سالیانه یک
میلیون واحد بسازیم بلکه در چهار سال چهار میلیون واحد احداث خواهیم
کرد .این نشان میدهد چندان بر روی موضوعات ،کارشناسی صورت نگرفته
است.عدالتخواه مهمترین راهکار برای کاهش قیمت مسکن را کنترل قیمت
زمین دانســت و افزود :آنچه که به ســاختمان و ملک ارزش داده ،اجرای
زیرساختها و طرحهای عمرانی دولت بوده است .در واقع دولت هزینه کرده
و ارزش افزودهی آن به مالکان و فئودالها رسیده است .کویر لوت که گران
نشده ،بلکه زمینهای داخل شهرها و اطراف شهرها ارزش پیدا کرده است.
این کارشناس مسکن یادآور شد :هزینههایی که برای زیرساختهای شهری
تالمال را از طریق مالیات
تالمال است .دولت باید بخشی از بی 
میشود از بی 
ارزش افزوده زمینها از مالکان دریافت کند و آن را به ساخت مسکن برای
اقشار پایین و زوجهای جوان اختصاص دهد .در آن صورت هم قیمت خانه
کنترل میشود و هم کسری مسکن جبران خواهد شد .در تمام دنیا مالیات
ارزش افزوده بر زمینها را دریافت میکنند ولی ما در طی چهار دهه گذشته
این مساله را جدی نگرفتیم.وی درباره پیشبینی بازار مسکن در سال جاری
گفت :در صورتی میتوانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت مســکن را داشته
باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی ،رشد نقدینگی ،افزایش
قیمت نهادههای ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما
هیچیک از موارد مذکور محقق نشده ،بنابراین احتمال رشد بازار مسکن در
سال جاری وجود دارد.

سرویس اقتصادی  //بازار خودرو طی یک ماه گذشته
و در میان کشمکش های مسئوالن در مورد آزادسازی
یا ممنوعیت واردات ،بیش از هر زمان دیگری دچار
نوسان شده است.

بازار خودرو طی یک ماه گذشــته بیش از هر زمان
دیگری دچار نوســان و افزایش قیمت شــده اســت؛
بررسیها نشان میدهد که پراید  ۱۱۱معادل  ۱۹۸میلیون
تومــان ،پراید  ۱۳۱معادل  ۱۷۸میلیون تومان ،تیبا هاچ
بک معــادل  ۱۹۸میلیون تومان ،تیبا صندوق دار معادل
 ۱۹۰میلیون تومان ،ســاینا پالس دندهای معادل ۲۲۸
میلیون تومان ،کوییک دندهای معادل  ۲۴۲میلیون تومان
و کوییک اتوماتیک پالس معادل  ۲۹۶میلیون تومان در
بازار آزاد قیمت خوردهاند.همچنین پژو  ۲۰۶تیپ  ۲معادل
 ۲۹۷میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ  ۵معادل  ۳۴۲میلیون
تومان ،پژو پارس ســاده معادل  ۳۰۸میلیون تومان ،پژو
 SLX ۴۰۵معادل  ۳۲۵میلیون تومان ،دنا معمولی معادل
 ۳۸۵میلیون تومان ،رانا پالس معادل  ۲۹۵میلیون تومان
و سمند  LXساده معادل  ۲۸۳میلیون تومان در بازار آزاد
قیمتخوردهاند.
* افزایش  ۱۰تا  ۱۳درصدی قیمت خودرو در سال
جدید

در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران
و فروشندگان خودرو تهران در گفت و گو با مهر با بیان
اینکه حساسیت بازار خودرو نسبت به فرکانسها بسیار
باالست ،اظهار کرد :تأثیر صحبتهای مسئوالن بر بازار
خودرو غیر قابل انکار است؛ بازار دائم در حال دریافت
فرکانسهای مثبت و منفی بوده و هر بار که خبری منتشر
میشود بازار به همان نسبت واکنش مثبت یا منفی نشان
میدهد.موتمنی افزود :در ماههای پایانی ســال گذشته،
وقتی خبر آمد که قرار است با شروع سال جدید واردات
خودرو آزاد شود ،مشتریان از بازار خارج شدند و تعداد

بازا ِر نوسانی و کشمکش مسئوالن ؛

افسار قیمت خودرو پاره شده است
فروشندگان افزایش یافتند که همین مساله موجب شد
قیمت خودرو شروع به ریزش کند.وی گفت :اما زمانی
که اعالم شــد واردات انجام نخواهد شد افسار قیمتها
که پیش از این به دلیل عرضه کم پاره شــده بود ،کام ً
ال
از کنترل خارج شد و طی یک ماه قیمت خودروی نو و
کارکرده به صورت میانگین بین  ۱۰تا  ۱۳درصد افزایش
یافت؛ به عنوان نمونه قیمت خودرو پژو  ۲۰۶تیپ  ۲که
پیش از این  ۲۶۲میلیون تومان بود به حدود  ۳۰۰میلیون
تومان رسیده است.
* به  ۴۰درصد نیاز بازار پاسخ داده نشد

موتمنی با اشاره به عرضه قطره چکانی خودرو به بازار،
تصریح کرد :طی  ۳ســال گذشته عرضه خودرو هرگز
پاســخگوی تقاضا نبوده است .آنطور که وزارت صمت
اعالم کرده میزان نیاز بازار بین یک میلیون و  ۳۰۰هزار
تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار دستگاه خودرو است با این
حال بررسیها نشــان میدهد که طی  ۳سال گذشته ۲
میلیون و  ۱۰۰هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شده
در حالی که اگر قرار بود مطابق با نیاز بازار خودرو عرضه
شــود باید  ۳میلیون و  ۹۰۰هزار دستگاه خودرو روانه
بازار میشــد؛ یعنی طی  ۳سال گذشته  ۳۵تا  ۴۰درصد
از نیاز بازار بی پاسخ مانده است.وی گفت :همین مساله،
اصلی ترین عامــل برای افزایش قیمت خودرو در بازار
است .در حال حاضر یک فاصله قیمتی  ۱۰۰درصدی بین
کارخانه و بازار ایجاد شده است؛ به عنوان نمونه خودرو
پژو  ۲۰۶تیپ  ۲که در کارخانه  ۱۴۹میلیون تومان قیمت
دارد ،در کارخانه به حدود  ۳۰۰میلیون تومان رســیده

نانهای صنعتی چقدر گران میشود؟

سرویس اقتصادی  //رئیس اتحادیه نانهای صنعتی
کشور با اشــاره به افزایش قیمت سهمیه گندم این
صنف ،گفت :قیمت هر عدد نان صنعتی تا هفته آینده
دست کم تا  ۳برابر افزایش خواهد یافت.

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور،
قیمت خرید تضمینی گندم برای ســال  ۱۴۰۱را مبلغ ۱۱
هزار و  ۵۰۰تومــان تعیین کرد که از این میزان ،مبلغ ۱۰
هزار و  ۵۰۰تومان به عنوان اصل قیمت تعیین شده و یک
هزار تومان به عنوان هدیه تحویل در نظر گرفته شد.قبل از
آن مجلس قیمت خرید تضمینی گندم را از کشاورزان با ۹
هزار و  ۵۰۰تومان افزایش داده بودند .قیمت خرید تضمینی
گندم در ســال  ،۱۴۰۰مبلغ  ۵هزار تومان بود .به عبارت
دیگر افزایش قیمت در هر کیلوگرم گندم  ۶هزار و ۵۰۰
بوده است .این میزان افزایش قیمت برای خرید تضمینی
یک محصول کشاورزی بی سابقه است و به نظر می رسد
تصمیم دولت بــرای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم
تحت تاثیر روند رو به افزایش قیمت جهانی این محصول

استراتژیک باشد؛ اما با این حجم از افزایش قیمت ،رشد
قیمت در محصوالت حاصل از آن که مهمترین شان نان
است ،اجتناب ناپذیر است.رئیس اتحادیه نانهای صنعتی
کشور اولین نوع از نان هایی که تحت تاثیر افزایش قابل
توجه قیمت خرید تضمینی گندم رشد قابل خواهد داشت
را نان های صنعتی عنوان کرد .به گفته محسن لزومیان به
اتحادیه اعالم شــده است قیمت سهمیه هر کیلوگرم گندم
نان های صنعتی از  ۲هزار و  ۷۰۰تومان به  ۱۲هزار تومان
افزایش یافته است.لزومیان با بیان اینکه قیمت هر کیلو گرم
آرد برای تولید نان صنعتی به  ۱۶هزار تومان خواهد رسید،
افــزود :در نتیجه قیمت هر عدد نان صنعتی بدون در نظر
گرفتن سایر هزینه های موثر در قسمت تمام شده تولید،
دست کم تا سه برابر خواهد شد.وی پیش بینی کرد؛ حداکثر
تا هفته آینده اثر این افزایش قیمت خود را با گرانینان در
بازار نشان دهد .لزومیان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت نان
صنعتی با شرایط اقتصادی مردم همگام نیست ،پیش بینی
کرد :تقاضای نان صنعتی در کشور به شکل قابل توجه ای

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

پرداخت  ۱۰میلیارد تومان مالیات خانه خالی
سرویس اقتصادی  //مدیر کل طراحی و تحلیل
فرآیندهای مالیاتی ضمن بیان جزئیاتی از روند
اخذ مالیات خانههای خالی ،اعالم کرد :تاکنون
از این محل حــدود  ۱۰میلیارد تومان مالیات
وصول شده است.

جهانگیر رحیمی اظهار کرد :بر اساس قانون دائمی
مالیاتهای مستقیم ،اخذ مالیات از خانههای خالی
به این صورت است که پس از پایان هر سال مالی،
ســازمان امور مالیاتی در تیرماه سال بعد یک ماه
فرصت دارد تا نسبت به بررسی اطالعات و اعالم
میزان مالیات هر واحد مســکونی اقدام کند اما در
قانون بودجه سال گذشته ،ســازمان امور مالیاتی
مکلف شــد تا پایــان  ۹ماهه اول ســال ،۱۴۰۰
مالیات خانههای خالی را وصول کند .وی افزود:
با توجه به اینکه تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰
برای مالیات خانههای خالی به صورت کامل اجرا
نشده اســت ،اکنون زمان این است که وزارت راه
و شهرســازی اطالعات کامل در این زمینه را به
ســازمان امور مالیاتی بدهد تا سازمان نسبت به
صدور برگ مطالبه اقدام کند.
این مقام مسئول ادامه داد :آنچه که در سال گذشته

اتفاق افتاد ،اطالعــات نزدیک به  ۵۷۰هزار خانه
خالی برای  ۹ماهه آن سال به سازمان امور مالیاتی
ارسال شد که از این تعداد واحد مسکونی ،یکسری
در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت قرار داشت
که به دلیل مشمول نشدن ،کنار گذاشته شدند .البته،
عدهای از مشموالن نیز پذیرش را انتخاب کردهاند
اما نسبت به پرداخت اقدام نکردهاند.

*

یکسری از این افراد اعتراض کردند و ما به صورت
آفالین به وزارت راه و شهرســازی اعالم کردیم و
عمده این افراد به این دلیل بوده که در سامانه ملی
امالک و اســکان برای ثبت یا بروزرسانی مراجعه
نکردهاند .رحیمی با بیان اینکه تاکنون کمتر از ۱۰
میلیارد تومان مالیــات از خانههای خالی وصول
شده است ،گفت :اینکه گفته میشود  ۲میلیون خانه

است.رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو
تهران افزود :وقتی عرضه خودرو از ســوی خودروساز
زیاد شود ،فروشنده نیز مجبور به افزایش فروش میشود
و همین موضوع قیمتها را می شــکند اما وقتی عرضه
کم و مصرف کننده مجبور به خرید باشــد ،فروشنده هر
قیمتی بخواهد خودرو را میفروشد.موتمنی تصریح کرد:
بنابرایــن اصل اول برای کنترل بازار بهبود فرایند عرضه
خودرو اســت؛ چه این عرضه از سمت تولیدات داخلی
باشد چه از سمت آزادسازی واردات.وی با بیان اینکه ما
به طور جد موافق واردات خودرو هستیم ،گفت :در حال
حاضر مشتری در بازار نیست اما قیمتهای اعالمی از سوی
فروشندگان باالست زیرا میدانند که شرکتها نمیتوانند
نیاز بازار را تأمین کنند و واردات هم معلوم نیســت چه
زمانی آزاد شود.
* بازا ِر نوسانی و کشمکشهای مسئوالن

همانطور که موتمنی گفت نیاز بازار خودروی کشور بین
یک میلیون و  ۳۰۰تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار دستگاه
خودرو در سال است ،بنابراین واردات  ۷۰هزار دستگاه
خودروی خارجی نمیتواند نقش جدی در رفع نیازهای
بازار ایفا کند و صرف ًا از نظر روانی و شکستن نصفه و نیمه
انحصار صنعت خودرو دارای اهمیت است؛ موضوعی که
به نظر میرسد مورد غفلت مسئوالن قرار گرفته و هر چند
روز با صحبتهای ضد و نقیض خود آتش آشفتگی را
شعله ورتر میکنند.به عنوان نمونه طی چند روز گذشته
از مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گرفته تا مجلس،
صحبتهای زیادی در مــورد واردات خودرو صورت

کاهش خواهد یافت.وی تصریح کرد :با توجه به عدم توان
رقابت نان صنعتی با نان سنتی تعطیلی واحدهای نان صنعتی
قطعی خواهد بود و این به معنی از دست رفت سرمایه های
کالنی اســت که بخش عمده آن از طریق وام های بانکی
تامین شده است.لزومیان تعطیلی  ۴۰درصدی واحدهای
نان صنعتی را در مدت زمان کوتاه محتمل دانســت .وی
یادآوری شد :طبق برنامه پنجم و ششم توسعه قرار بر این
بود که با هدف تامین سالمت جامعه  ۴۰درصد نان تولیدی
کشوری صنعتی شــود؛ اما بر خالف این برنامه ها شاهد
کاهش تعداد واحد های نان صنعتی و تولید این نوع نان در
کشور هستیم.رئیس اتحادیه نان صنعتی کشور با انتقاد از بی
توجهی دولت به نظر بخش خصوصی ،اظهار کرد :در اکثر
مواقع تصمیم در پشــت درهای بسته بدون حضور بخش
خصوصی گرفته می شــود ،هر تصمیمی که بدون توجه
به نظر بخش خصوصی گرفته شــده است نتایج منفی آن
بیش از نتایج مثبت است.لزومیان همچنین نسبت به فساد
احتمالی ایجاد شده با توجه به فاصله قیمت سهمیه گندم نان
سنتی و نان صنعتی هشدار داد.وی تنها راهکار جلوگیری
از مشکالت در حوزه نان را یکسان سازی قیمت های گندم
و آرد برای تمام صنف عنوان کرد.

خالی در کشور وجود دارد ،اطالعات آنها تاکنون
به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اگر قرار است
تا اطالعاتی تکمیل شود ،از آنجا که تکلیف قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰برای مالیات خانههای خالی به
صورت کامل اجرا نشده ،باید مشخص شود که این
خانهها در سه ماهه پایانی نیز خالی بودهاند یا خیر.
همچنین ،با ارســال اطالعات تکمیلی ،اطالعات
ســازمان امور مالیاتی هم بروزرسانی خواهد شد.
طبق این گزارش ،بر اساس قانون مالیات خانههای
خالی مصوب آذرماه ســال گذشــته ،اگر واحد
مسکونی در شــهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر بیش
از  ۱۲۰روز خالی از سکنه باشد ،مشمول مالیات
میشــود و به ازای هر ماه بیــش از زمان مذکور،
ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد
اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر
مالیات متعلقه ،ســال دوم معادل  ۱۲برابر مالیات
متعلقه و سال ســوم به بعد معادل  ۱۸برابر مالیات
متعلقه خواهد شــد .در این بین ،وظیفه شناسایی
خانههای خالی بر عهده وزارت راه و شهرســازی
از طریق سامانه امالک و اسکان گذاشته شده است
که ایــن وزارتخانه با راهاندازی ســامانه امالک و
اسکان نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام
کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این
اطالعات را ثبــت کنند ،خانه آنها به عنوان خانه
خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و
شهرسازی معرفی شد.

قواست .بنده به وزیر صمت
اعالم کــردهام که
اگــر پایان

گرفته است؛ در اینجا باید
به اظهارات آملی
ال ر یجا نی
ر ئیس

مجمع
ا شــا ر ه
کرد کــه گفته
بود «در مورد واردات
خــودرو به مجمع تشــخیص
مصلحت نظام ،هیئت عالی نظارت و برخی اشــخاص
با ایراد نسبتهای ناروا ،جفا شد .مخالفت هیأت عالی
نظارت ،مبتنی بر مبانی است که ان شاء اهلل در جلسات
مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر
روشــن خواهد شد و چه بســا برخی از کسانی که از
مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو
ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن
باشد ».همچنین از طرف دیگر نمایندگان مجلس که از
چندی پیش به دنبال استیضاح وزیر صمت هستند اخیرا ً
ممنوعیت واردات خودرو را عاملی برای استیضاح فاطمی
امین عنوان کردهاند .آنطور که جالل رشیدی کوچی عضو
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به مهر
گفته «پایان اردیبهشــت ،پایان زمان مصوبه قبلی سران

اردیبهشــت،
واردات انجام نشود ،به
طور قطع به صورت جدی روی
استیضاح او کار خواهم کرد و این موضوع را به سرانجام
میرسانم ».منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل وزیر
صمت نیز ضمن بیان اینکه قواعــد الزم برای واردات
خودرو در حال تنظیم اســت ،اعالم کرده که «یکی از
ابزارهایی که قانونگذار در اختیار ما گذاشته واردات است
و باید از این ابزار اســتفاده مفید کنیم ،بنابراین هر زمان
نهادهای باالدســتی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم
کرد ».به گزارش مهر ،بر این اساس ،اظهارنظرات زیاد
و متفاوت مسئوالن اگرچه برای آنها زیانی به همراه ندارد
اما همین موضوع بازار خودرو را نوسانی تر از هر زمان
دیگری کرده است؛ به گونهای که میتوان گفت دیگر در
بازار ایران خودروی کمتر از  ۱۹۰میلیون تومان وجود
ندارد.

شرایط دریافت وام فرزندآوری اعالم شد

سرویس اقتصادی  //فرزندانی که از سال  ۱۴۰۰به بعد به دنیا
بیایند ،پدر آنها میتواند تسهیالت قرضالحسنه دریافت کند
که کارمزد این تسهیالت  ۴درصد است.

ضالحسنه فرزندآوری یکی از تسهیالت تکلیفی
تســهیالت قر 
قانون بودجه امسال برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت است که مبلغ این وام برای فرزندانی که از سال  ۱۴۰۰به بعد
به دنیا آمدهاند ،به ازای فرزند اول  ۲۰میلیون تومان و به ازای فرزند
دوم  ۴۰میلیون تومان و به ازای فرزند سوم  ۶۰میلیون تومان و به
ازای فرزند چهارم  ۸۰میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰
میلیون تومان است.دوره بازپرداخت هر یک از تسهیالت به ترتیب
 ۷۲ ،۶۰ ،۴۸ ،۳۶و  ۸۴ماهه اســت.در مورد تولد فرزندان دوقلو و
بیشتر نیز به ازای هر فرزند یک وام تعلق میگیرد و ترتیب تولد لحاظ
میشود.در دستورالعملی که بانک مرکزی به بانکها ابالغ کرده و
آنها باید آن را تا چند روز دیگر به واحدهای اجرایی سراسر کشور
ابالغ کنند ،شرایط دریافت این تسهیالت به شرح زیر ذکر شده است:
 )۱دارا بودن تابعیت کشــور جمهوری اسالمی ایران  )۲تسهیالت
براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از ۱۴۰۰/۱/1به بعد

و در داخل ایران متولد شدهاند ،پرداخت میشود )۳.تسهیالت فرزند
بدون الزام به سپردهگذاری و با  ۶ماه دوره تنفس برای شروع اقساط
پرداخت میشــود )۴.متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ
 ۱۴۰۱/۱/1به بعد ،و حداکثر تا دو سال پس از تولد فرزند ،میتوانند
ضالحسنه
نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه تسهیالت قر 
فرزند اقدام کنند )۵.ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان
مراجعه به بانک الزامی است )۶.به هر فرزند متولد شده تنها یکبار
تســهیالت فرزند به پدر تعلق میگیرد )۷.در صورتیکه حین دوره
بازپرداخت تسهیالت تولد فرزند ،فرزند دیگری از متقاضی به دنیا
آمد ،پرداخت تســهیالت مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به
کودک بعدی امکان پذیر است )۸ .تسهیالت تولد فرزند به افرادی
تعلق میگیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند،
باالی  ۲.۵نباشد )۹ .تسهیالت حسب مصوبات شورای پول و اعتبار
با کارمزد حداکثر چهار درصد به صورت ســاالنه است .همچنین،
ضالحسنه تولد
طبق بند (الف) تبصره( )۱۶قانون بودجه ،تسهیالت قر 
فرزند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان ،با اخذ سفته از متقاضی و یا
یک ضامن معتبر پرداخت میشود.

آگهي مناقصه عمـومي یک مرحـله اي « آگهی شماره »1401-02
شرکت ســهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریــق برگزاری مناقصه عمومی 1
مرحله ای  ،نسبت به « مناقصه انجام خدمات حمل و نقل » اقدام نماید .
لذا از متقاضيان شــرکت در این مناقصه دعوت بعمل می آید  ،جهت دریافت اسناد مناقصه به
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.irمراجعه و نسبت به واریز
مبلغ  1,000,000ريال بصورت الکترونیکی به شماره حساب  4001103104025187بنام تمرکز وجوه درآمد حق
انشــعاب و سایر درآمدهای شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان از تاريخ  1401/02/07لغایت 1401/02/14
اقدام و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند  .با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
تا ارائه پیشــنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد  ،الزم است در صورت عدم عضویت
قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضا ,الکترونیکی اقدام
نمایند  .شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  076-33331700-4داخلي  ، 2019و در
خصوص سامانه با داخلی  3000تماس حاصل فرمایند  .ثبت شماره تلفن  ،فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان
در سامانه الزامی می باشد  .ضمناً خریداران اسناد میتوانند به صورت فیزیکی نیز پاکات خود را در روز برگزاری مناقصه
به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد .
توضيحات :
 -1مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار  7.060.042.500ریال  ،به صورت ضمانتنامه معتبربانكي ويا واريزنقدي .
 -2الزامات مناقصه  :به شرح ذیل می باشد ( عدم بارگذاری هریک از موارد زیر باعث رد پیشنهاد می گردد ) :
-1-2شركت در جلسه توجيهي مناقصه مورخ یکشــنبه  1401/02/18ساعت  11صبح و دريافت صورتجلسه و
قراردادن آن در اسناد مناقصه الزامي مي باشد و در صورت عدم ارايه صورتجلسه پاكت قيمت بازگشايي نمي شود .
 -2-2ارائه مستندات انجام دو کار مشابه که درمجموع حداقل با مبلغ 140,000,000,000ریال در سه سال اخیر
باشد به همراه ارائه رضایتمندی از کارفرمایان مربوطه قبلی
-3-2ارائه مستندات داشتن دفتر فعال در استان هرمزگان .
 -3دستگاه نظارت  :معاونت مالی وپشتیبانی شرکت سهـــامی برق منطقـه ای هرمزگان می باشد و شرکتهای
متقاضی می توانند در خصوص ســئواالت فنی خود با شماره همراه  09173672318آقای مهندس مرادپور تماس
حاصل فرمایند .
 -4حداكثـر مهلت تحويل اسنـاد به دبيرخانه اين شركت تا ساعت  8صبح روز چهار شنبه مورخ 1401/02/28
و زمان بازگشایی پاكات راس ساعت  10صبح همان روز در دفتر امور تدارکات و قراردادهاي اين شركت می باشد .
 -5به پيشنهادات مشروط  ،مبهم  ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر به دبيرخانه اين شركت
ارسال گردد مطلقاً ترتيب اثرداده نخواهد شد .
 -6آگهي ما درسايت سامانه ()www.setadiran.irبخش «ثبت نام /پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر» قابل
مشاهده مي باشد .
شناسه آگهی 1307169 :

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

طرح  :بیتا هوشنگی

حوادث

سرویس حوادث  //کتک کاری وحشتناک
پدر معتاد در ناتوانی کنترل خشــم ،پسر
بچه  ۹ساله اش را به کام مرگ کشاند.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر
در تشــریح این جنایت هولناک گفت :بامداد
جمعه دوم اردیبهشــت پس از گزارش مرگ
مشکوک یک کودک  ۹ساله در این شهرستان،
بی درنگ مراجع ذی صالح ،بازپرس ویژه قتل،

کتک کاری مرگبار پدر معتاد با پسر  9ساله

کارآگاهان پلیــس آگاهی و
قاضی افشین صالحینژاد
این مقــام قضایی ادامه
شدند
حاضر
محل
نماینده پزشکی قانونی در
اولیه
تحقیقات
و
هــا
بازجویی
در
:
افــزود
داد :با توجه به جدایی پدر و مادر این کودک و
و
بازپرس
اولیه
های
و از آن جا که بررســی
توسط
گناه
بی
بچه
پســر
این
شد
مشخص
مشکالت ایجاد شده برای فرزندان و نیز ناتوانی
ادله موجود بیانگــر وقوع قتل بود ،بالفاصله پدرش به قتل رســیده که بالفاصله دســتور در کنترل خشم و اعتیاد متهم ،او فرزندش را
تحقیقات جنایی آغاز شد.
دستگیری و بازداشت متهم صادر شد.
به شدت کتک زده و شکنجه کرده که ضربات

در امتداد تاریکی

ناکامی قاچاقچیان سوخت در انتقال  90هزار لیتر گازوئیل قاچاق

پیام تلخ!

در حالی شوهرم قصد دارد مرا طالق بدهد
که حتی نمی توانم به خانه پدرم بازگردم چرا
که پدرم قصد دارد با دختری ازدواج کند که
او شرط ازدواجش را تنها بودن پدرم گذاشته
است و ...

این ها بخشی از اظهارات زن  27ساله ای است
که برای شکایت از همسرش دست به دامان قانون
شده بود .این زن جوان که فرزند شیرخواره اش
را در آغوش می فشرد با چشمانی اشکبار درباره
قصه تلخ زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری سپاد مشهد گفت 11 :سال بیشتر نداشتم
که فرزند طالق نام گرفتم به گونه ای که جدایی
پدر و مادرم از یکدیگر روح و روانم را در همان
دوران کودکی به هم ریخت و من به دانش آموزی
سرخورده و گوشه گیر تبدیل شدم .مادرم اعتیاد
شــدیدی به مواد مخدر صنعتی پیدا کرده بود و
این موضوع اختالفات بین او و پدرم را شــدت
میبخشــید تا جایی که دیگر پدرم نتوانســت
رفتارهای توهم انگیز مادرم را تحمل کند ،بعد از
جدایی آن ها من و دو خواهرم نزد پدرم به زندگی
ادامه دادیم ولی مادرم به زنی کارتن خواب تبدیل
شد به طوری که تاکنون هیچ خبری از او نداریم
البتــه هیچ گاه در پی یافتن او نیز نبودیم به دلیل
این که او در مرداب مواد افیونی غرق شده است
و در دنیای خودش به سر می برد .خالصه با هر
ســختی بود به تحصیل ادامه دادم و در یکی از
رشته های پرمتقاضی دانشگاه دولتی پذیرفته شدم
به همین دلیل بار و بندیلم را بستم و راهی یکی
از شهرهای استان خراسان رضوی شدم تا بعد از
پایان تحصیالت شغل خوبی برای خودم دست و
پا کنم .در همین روزها بود که خواهرم نیز بر اثر
گازگرفتگی در منزل خودشــان فوت کرد و این
حادثه تاثیر عجیبی بر روح و روانم گذاشــت به
طوری که تا مدت ها حال خودم را نمی فهمیدم
و مدام به این سهل انگاری فکر می کردم که چرا
برخی از افراد نقص در سیســتم دودکش بخاری
یا آبگرمکن را جــدی نمی گیرند و گاهی حتی
لوازم گازسوز را بدون دودکش روشن می کنند.
دلم به حال دختر کوچک خواهرم می ســوخت
که معصومانه در عزای مادرش اشک می ریخت.
باالخره در همین شرایط به شهرستان بازگشتم

شدید به بدن و سر پسر ۹ساله در نهایت منجر
به مرگ قربانی شده است.
وی با اشاره به این که تحقیقات تکمیلی در این
زمینه ادامه دارد ،خاطرنشان کرد  :تا این مرحله
از تحقیقات که توسط بازپرس ویژه قتل انجام
شده ،مشخص است که شخصی به جز پدر در
این جنایت نقشی نداشته و قاتل نیز در اظهارات
خود انگیزه اش را تنبیه اعالم و بیان کرده قصد

کشتن فرزندش را نداشته است.
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر
با تاکید بر این کــه پرونده مربوط به این قتل
بــه صورت ویژه و خارج از نوبت رســیدگی
خواهد شد،گفت :بار دیگر شاهدیم آسیبهای
اجتماعی  ،اعتیاد و ناتوانی در کنترل خشــم
پدر ،پســربچه بــی گناهی را بــه کام مرگ
کشاند.

و به تحصیالت دانشگاهی ادامه دادم ولی هنوز
تحصیالتم به پایان نرســیده بود که شبی پدرم با
من تماس گرفت تا برای یک مشورت خانوادگی
به مشــهد بازگردم .روز بعد وقتی به خانه پدرم
رســیدم فهمیدم جوانی به نــام «حمید» از من
خواستگاری کرده اســت .او راننده کامیون بود
و درآمد خوبی داشــت اما آن چه مرا به شدت
متعجب کرد این بود که قبل از بازگشــت من به
مشهد پدر و شوهر خواهرم همه قرار و مدارهای
ازدواج را با حمید گذاشته بودند و من باید فقط
بر سر ســفره عقد می نشستم .پدرم که خواهرم
را نیز با همین شــیوه شوهر داده بود اکنون ادعا
می کرد حمید از همه مشــکالت زندگی ما خبر
دارد و تو را خوشبخت می کند .وقتی دیدم هیچ
چاره ای جز ازدواج ندارم به ناچار پاسخ مثبت
دادم و زندگی مشترکم را در حالی با حمید آغاز
کــردم که او همواره مرا بــا رفتار و گفتارش به
شدت تحقیر می کرد و مدعی بود پدرم با اصرار
زیاد او را وادار به ازدواج با من کرده اســت این
در حالی بود که همسرم مواد مخدر سنتی مصرف
می کرد و من هم نمی توانستم به او اعتراض کنم،
زمانی که فرزندم به دنیا آمد سرزنش های او نیز
شدت گرفت و اختالفات ما بیشتر شد .یک روز
وقتی برای خرید به بیرون از منزل رفتم دخترم را
نزد همسرم گذاشتم تا مراقبش باشد ولی زمانی
که به خانه بازگشــتم متوجه شدم که همسرم آن
قدر مواد مصرف کرده که فرزندم به دلیل استنشاق
دودهای ناشــی از اســتعمال موادمخدر دچار
مسمومیت شده و هنگامی که به او اعتراض کردم
مرا به شدت کتک زد و دیگر هزینه های زندگی
را هم نمی پرداخت .در این شرایط به حالت قهر
به خانه پدرم رفتم اما چند روز بعد همسرم پیام
داد که قصد دارد با دختر دیگری ازدواج کند .او
از من خواست در قبال حضانت فرزندم مهریه ام
را ببخشــم و به صورت توافقی از یکدیگر جدا
شــویم ولی من حتی در خانه پــدرم نیز جایی
نداشتم چرا که پدرم از چند ماه قبل قصد داشت
با دختری ازدواج کند و آن دختر شــرط کرده
اســت که پدرم ابتدا بایــد فرزندانش را از خانه
بیرون کند و تنها باشد تا او با پدرم ازدواج کند.
حاال هم ...

ســرویس حوادث  //با تالش ضربتی و همه جانبه
ماموران انتظامی بندرعباس قاچاقچیان در انتقال 90
هزار لیتر سوخت قاچاق ناکام ماندند.

سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی استان هرمزگان
اظهار کرد :ماموران انتظامی پاســگاه جالبی شهرستان
بندرعبــاس در ادامه طرح مبارزه با قاچاق ســوخت و
فرآورده های نفتی ،با انجام کار اطالعاتی و بهره گیری از
شیوههای پلیسی یک باند قاچاق سوخت که قصد انتقال
یک محموله ســوخت بوسیله مشکهای ماری در خور
کولغان داشتند را شناســایی و موضوع را در دستور کار

قرار دادند.
وی افزود :مامــوران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با
تشکیل اکیپی و با همکاری مامورین یگان امداد ،دریابانی
کولغان و پاســگاههای حسنلنگی و قلعه قاضی به محل
اعــزام که در بدو ورود ماموران تعدادی خودرو نیســان
حامل ســوخت قاچاق در ساحل دریا که در حال تخلیه
سوخت به داخل مشــک ماری بودند و سه فروند قایق
حامل مشک ماری با مشــاهده مامورین به سمت دریا
متواری شدند.
این مقام انتظامی هرمزگان بیان داشت  :در بازرسی از سه

مشک ماری بجا مانده از قاچاقچیان  90هزار لیتر گازوئیل
قاچاق کشف و ضبط شد.
به گــزارش فارس؛ فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان
ارزش ایــن محموله قاچاق کشــف شــده را بنا به نظر
کارشناســان اقتصادی 12میلیارد ریال عنــوان کرده و
خاطرنشان کرد :مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی یکی
از اولویتهای کاری و مأموریتی پلیس بوده و شهروندان
در صورت اطالع از هر گونــه فعالیت های غیرقانونی،
مراتب را در اســرع وقــت از طریق تلفن  110به پلیس
اطالع دهند.

دستگیری  34قاچاقچی و کشف  600کیلو مواد افیونی در هرمزگان

سرویس حوادث  //با تالش همه جانبه
ماموران انتظامی استان ضمن شناسایی
 34قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر
 607کیلو انواع مواد افیونی کشف و ضبط
شد.

ســردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی

اســتان هرمزگان گفت :در اجرای طرح های
پاکسازی و با هدف مبارزه جدی با سوداگران
مرگ با پیگیری های شبانه روزی ،اقدامات
اطالعاتی و اشرافیت کامل بر کلیه محورهای
مواصالتی 13 ،مرحله طرح پاکســازی نقاط
آلوده در سراسر استان اجرا شد.

وی افــزود :مأموران انتظامی اســتان در
اجرای این طرحها ضمن شناسایی و توقیف
 3دســتگاه خودرو ســبک و سنگین حامل
موادمخدر 593 ،کیلــو  360گرم تریاک 9 ،
کیلو حشــیش 284 ،گرم هرویین و  4کیلو و
 677گرم سایر مواد شدند.

راههای پیشگیری از کالهبرداری با پیامک جعلی ثنا
سرویس حوادث//کالهبرداری با ارسال پیامکهای
جعلی از ســامانه ثنا همچنان در صدر پروندههای
برداشت غیرمجاز پایتخت است.

ســرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران
بزرگ گفت :مجرمان ســایبری همچنان با ارسال پیامک
جعلــی حاوی ابالغ الکترونیک قضایــی (ثنا) و هدایت
کاربران به لینک جعلی مشابه تارنمای ثبتنام الکترونیک
قوه قضائیه از کاربران فضای مجازی کالهبرداری میکنند
که این پیامکها حاوی مطالبی از قبیل :ثبت شکوائیه ،ابالغ
حکم قضایی و غیره است ،شدت ارسال این پیامکهای
جعلی ظرف چند هفته گذشــته و در فروردین ماه 1401
بیشتر شده بنابراین پروندههای مربوط به برداشت غیرمجاز
در این خصوص در صدر لیســت شــکایت پلیس فتا
پایتخت قرار دارد .کاربران فضای مجازی ب هدلیل استرس
ایجاد شده و کنجکاوی به تارنما(لینک) جعلی که در متن
پیام است مراجعه میکنند که در این مرحله با درخواست
ثبت اطالعات کارت (به شــیوه پرداخت اینترنتی) توسط
شــهروندان از حساب آنها برداشــت غیرمجاز صورت
میگیرد و در برخی موارد شــاهد آن بودهایم که با کلیک

روی لینک آلوده ب هدلیل نصب بدافزار روی گوشی تلفن
همراه شهروندان این پیامکهای جعلی از شمارههای آنها
برای تعداد زیادی از اشخاص دیگر نیز ارسال میشود و
در واقع از گوشــی تلفن همراه شهروندان بهعنوان واسط
برای کالهبرداری از سایر هموطنان استفاده و بدین ترتیب
حریم خصوصی شهروندان نقض میشود بنابراین از مردم
میخواهیم به این نکات توجه کنند:
 .۱پیامک دریافتی از قوه قضائیه با سرشماره adliran
است و هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمیشود.
 .2پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک است.
 .3به هیچ وجه برای مشاهده ابالغ قضایی ،نیاز به واریز
وجه نیست.
 .۴برای اطمینان ،کاربــران میتوانند در صورت دریافت
پیامک مشابه به سایت اصلی ابالغ الکترونیک قضایی به
آدرس  https://eblagh.adliran.irمراجعه و از
این طریق ابالغ قضایی را بررسی کنند.
 .۵ابالغ قضایی از طریق پیام کوتاه ارســال میشــود و
در شــبکههای اجتماعی ابالغهای قضایی اطالعرسانی
نمیشود.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000098840شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000199179
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد  -اجرايي فرمان
امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
گردشکار :بتاريخ سی و یکم فروردین ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه  140140920000098840تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل
است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/21923ن -مورخه  1401/01/29گردیده و
با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت
از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصمیم مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  124به مساحت  264متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/34مورخ
 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت
جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود
دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000097917شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000191104
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد  -اجرايي فرمان
امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
قوه قضائ هی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
گردشکار :بتاريخ سی ام فروردین ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه  140140920000097917تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل
است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)در استان مکاتبه ای به شماره /181/21803ن -مورخه  1401/01/29گردیده و با
توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت
از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  119به مساحت  264متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/29مورخ
 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت
جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود
دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

به گزارش فارس؛ این مقام انتظامی اســتان
تصریح کرد :با تــاش همه جانبه صورت
گرفتــه در مدت یاد شــده  11 ،قاچاقچی
موادمخدر 23 ،خرده فروش و توزیع کننده
مواد و  39معتاد متجاهر و بالمکان شناسایی
و دستگیر شدند.

 .6پیام ابالغ قضایی به افرادی که در سیســتم ثنا ثبتنام
کردهاند ارسال میشود و کسانی که در این سیستم ثبتنام
نکردهاند اوراق قضایی به نشانی محل سکونت یا محل کار
افراد از طریق پست ارسال میشود.
 :7در صــورت کلیک روی لینک موجود در پیامکهای
جعلی ب هدلیل احتمال نصب بدافزار (همانند عدالت همراه
و )...روی دســتگاه شما ابتدا اینترنت گوشی تلفن همراه
خود را غیرفعال کرده و سپس نرمافزارهای ناشناس نصب
شــده روی دســتگاه خود را که درخواستی برای نصب
آنها نداشــتهاید ،حذف کنید و درنهایت پس از برداشتن
اطالعات مورد نیاز ،گوشی تلفن همراه خود را به تنظیمات
کارخانه بازگردانید.
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سه شنبه  6اردیبهشت 1401
 24رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3866

حوادث جهان
حمله توپخانهای رژیم صهیونیستی به لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی حمالت توپخانهای را به اهدافی در جنوب لبنان
انجام داد .ارتش این رژیم در بیانیهای اعالم کرد :نیروهای توپخان ه اســرائیل
اهدافی را در لبنان بمباران و به منطقهای در الجلیل که از آنجا موشک شلیک
شده بود ،حمله کردند .به گفته منابع عبری ،توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی ۲۶
گلوله توپ به سمت اهدافی در نزدیکی مرز لبنان شلیک کرد.در این بیانیه آمده
که این اقدام در پاسخ به شلیک موشک از خاک لبنان به سمت اراضی اشغالی
صورت گرفته است.همچنین این رژیم مدعی شلیک دو موشک از جنوب لبنان
به شمال اراضی اشغالی شد .شبکه الجزیره هم گزارش داد منطقهای که این دو
موشک از آنجا شلیک شده ،در جنوب صور واقع شده است؛ جایی که نیروهای
حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) در آن مستقر هستند.

تظاهرات هزاران دانشجو در سریالنکا

هزاران دانشجوی سریالنکا با تجمع مقابل منزل نخست وزیرخواستار
اســتعفای وی به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی شدند .هزاران دانشجوی
سریالنکایی با تجمع مقابل منزل «ماهیندا راجاپاکسا» نخست وزیر خواستار
استعفای وی به دلیل وخیم شدن اوضاع اقتصادی این کشور شدند.به نوشته
«خبرگزاری فرانسه» ماهها خاموشی طوالنی ،تورم بیسابقه و کمبود شدید
مواد غذایی و ســوخت باعث نارضایتی عمومی در سریالنکا شده است،
کشوری که با بدترین رکود اقتصادی خود از زمان استقالل در سال ۱۹۴۸
دست و پنجه نرم میکند.در تظاهرات روز یکشنبه رهبران دانشجو از حصار
مجتمع راجاپاکسا در شهر «کلمبو» عبور کردند ،علیرغم موانع کار گذاشته
شده از سوی پلیس عبور کردند .یکی از رهبران دانشجویان در حالی که
باالی دیوارها ایستاده بود گفت« :شما میتوانید راه را ببندید ،اما نمیتوانید
جلوی مبارزه ما را بگیرید ».پلیس گفت راجاپاکسا ،در آن زمان در محل
نبود و جمعیت با آرامش این مکان را ترک کردند.بیش از دو هفته است که
هزاران معترض روزانه مقابل دفتر رئیس جمهوری سریالنکا محل استقرار
برادر کوچکتر ماهیندا اردو زده و خواســتار کناره گیری این دو نفر شده
اند .تظاهرات سراسری شــاهد تالش جمعیت برای یورش به خانه ها و
دفاتر شخصیتهای دولتی بوده است.در روزهای گذشته یک مرد با شلیک
گلوله پلیس به یک جاده در شــهر «رامبوکانا» کشته شد که اولین مورد
مرگ از زمان اعتراضات ماه گذشته بود.فروپاشی اقتصادی سریالنکا پس
از همهگیری ویروس کرونا که درآمدهای حیاتی ناشــی از گردشگری و
حوالههای ارســالی را از بین برد ،احساس شد .این کشور قادر به تامین
مالی واردات ضروری نیست و در نتیجه باعث کمبود برنج ،شیرخشک،
شــکر ،آرد گندم و دارو شده  ،در حالی که تورم سرسام آور مشکالت را
بدتر کرده است.شرکتهای برق که قادر به پرداخت هزینه سوخت نیستند،
خاموشیهای روزانه طوالنیمدت را به مردم تحمیل کردهاند ،در حالی که
هر روز صبح صفهای طوالنی اطراف ایســتگاههای خدمات به وجود
میآیند زیرا مردم برای عرضه اندک بنزین در صف هستند«.علی صبری»
نالمللی
وزیر دارایی سریالنکا که برای مذاکره درباره کمک مالی صندوق بی 
پول در «واشــنگتن» به سر میبرد ،روز جمعه هشــدار داد که وضعیت
اقتصادی سریالنکا احتما ًال بدتر خواهد شد.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000098817شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000198145
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد  -اجرايي فرمان
امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
گردشکار :بتاريخ سی و یکم فروردین ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه  1401140920000098817تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل
تشکيل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/21799ن -مورخه 1401/01/29
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات
پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  121به مساحت  272/46متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/31مورخ
 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت
جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع
قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن
شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و
تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000097940شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000197773
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد  -اجرايي فرمان
امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
قوه قضائ هی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
گردشکار :بتاريخ سی و یکم فروردین ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه  140140920000097940تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل
تشکيل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)در استان مکاتبه ای به شماره /181/21801ن -مورخه 1401/01/29
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات
پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  120به مساحت  324/12متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/30مورخ
 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت
جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع
قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن
شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و
تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان
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دبیرهمایشایدهآراساماندهیشترهایسرگردانجاسک:

مردم برای ساماندهی مهار شترهای سرگردان ایده بدهند

سرویس شهرســتان  //دبیر همایش ایده آرا ساماندهی شترهای
سرگردان جاســک گفت :به منظور ساماندهی شــترهای سرگردان
جاســک و کاهش تصادفهای شترهای ســرگردان با خودروها و
ساماندهی آنها مردم بهویژه اندیشمندان ،متفکران ،افراد صاحب نظر و
موثران اجتماعی ایدهها و راهکار بدهند .حسین روشنی اظهار داشت:
همایش ایده آرا ساماندهی شترهای سرگردان جاسک در همین راستا
طرحریزی و فراخوان دریافت ایده توســط دبیرخانه آن اعالم شده
است که عالقه مندان میتوانند ایدههای خود را تا  ۲۴اردیبهشت ماه
به شــماره تلفن  ۰۹۱۷۰۰۹۰۸۶۳ارسال کنند و به برگزیدگان اول تا
پنجم جوایز ارزشمندی داده میشود.وی ادامه داد :ایدههای برتر از بین
ایدههای رسیده به دبیرخانه انتخاب و برای اجرا به متولیان اجرایی داده
میشود تا در راستای کاهش تلفات تصادف با شترها استفاده کنند.وی
اضافه کرد :جان  ۵۰نفر در شهرستان جاسک بین سالهای  ۱۳۹۰تا
 ۱۴۰۰هجری شمســی در تصادف شترها با خودروهای سرگردان از
دست رفت که ضایعهای جبران ناپذیر بوده و بایستی جلوی این روند
گرفته شود.دبیر همایش ایده آرا ساماندهی شترهای سرگردان جاسک
گفت :این میزان تلفات به غیر از صدمههای جســمی و خسارتهای
مادی است که به خانوادهها و جامعه وارد شده است.روشنی افزود :البته
اقدام هایی هم برای کاهش شترهای سرگردان انجام شده که میتوان
به برگزاری رقابتهای شــتردوانی در غرب شهرستان جاسک اشاره
کرد که موجب شــده ارزش شترها بیشتر شده و صاحبان آنها توجه
بیشتری نسبت به این احشام داشته و در رقابتها هم شرکت کنند.وی
اشاره کرد :همایش ایده آرا ساماندهی شترهای سرگردان جاسک در
روزهای آخر اردیبهشت ماه در جاسک برگزار میشود.به گزارش ایرنا
؛ البته پیش از این هم طرح های مختلفی برای ســاماندهی شترهای
ســرگردان و کاهش تصادف وســایل نقلیه با آنها مانند استفاده از
شبرنگ برای این حیوانات به اجرا گذارده شده است.
سرپرست شیالت شهرستان قشم خبر داد

تولید  ۳۶۴میلیون قطعه الرو میگو در قشم

سرویس شهرستان//سرپرست شیالت شهرستان قشم گفت :در سال
زراعی  ۱۴۰۰بیش از  ۳۶۴میلیون قطعه الرو میگو یا (پست الرو) در
کارگاه های تکثیر میگو این شهرستان تولید شد .علیرضا گلشنیزاده با
بیان این که زمان تولید الرو میگو اسفند هر سال تا پایان تیر ماه سال
بعد است ،گفت :الروهای تولید شده در قشم در اختیار مزارع پرورش
میگو هرمزگان و استان های بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان و
گلستان قرار داده شدند.وی ادامه داد :کارگاه های تکثیر الرو میگوی
قشم در ساحل جنوبی این جزیره قرار دارند که در سال زراعی جدید
که از اول اســفند  ۱۴۰۰آغاز شده تا کنون حدود  ۱۰۰میلیون قطعه
(پســت الرو) تولید و در مزارع شهرستان قشم و استان هرمزگان و
سایر استان ها ذخیره سازی شده است.سرپرست شیالت قشم با اشاره
به صید میگو در سال  ۱۴۰۰توسط صیادان این شهرستان ،نیز اظهار
داشت :در سالی که گذشت بیش از  ۲۰۰صیاد قشمی توانستند بیش
از هزار و  ۲۰۰تُن انواع میگوی درشت ،ریز و میگو سر تیز صید کنند.
گلشــنیزاده توضیح داد :صیادان قشمی در سال گذشته توانستند ۴۱
درصد از صید میگوی هرمزگان را به خود اختصاص دهند.وی اضافه
کرد :ناوگان صیادی قشــم با حدود هزار و  ۱۵۰شناور شامل ۹۰۰
فروند قایق و  ۲۵۰فروند لنج صیادی زمینه اشتغال  ۶هزار و  ۷۰۰نفر
را به صورت مستقیم فراهم کرده است که با احتساب مشاغل مرتبط
بیش از  ۱۰هزار نفــر از این بخش ارتزاق می کنند.میگو از جانوران
آبزی است که جزو شاخه بندپایان و رده سخت پوستان است.میگوها
انواع گوناگونی دارند که در آب شور و شیرین و هم در مناطق گرم و
سرد یافت می شوند.بیش از  ۳۰۰گونه از آنها در سرتا سر جهان وجود
دارند که میگوهای موجود در آب های خلیج فارس و دریای عمان از
نوع گرمسیری است.میگوی ببری و موزی ،میگوی ریز یا خنجری و
میگو سرتیز از میگوهای موجود در آب های قشم هستند.
دادستان قشم:

با توهینکنندگان به مقدسات و مذاهب در فضای مجازی
طبق قانون برخورد خواهد شد

سرویس شهرســتان //دادستان شهرستان قشــم گفت :طبق قانون
مجازات اســامی با توهینکنندگان به قومیتهــا و ادیان الهی و مذاهب
اسالمی برخورد قاطعانه خواهد شــد .امید مهدویمجد گفت :در قوانین
جمهوری اســامی احترام به مذاهب و ادیان و قومیت ها به عنوان یک
اصل تغییرناپذیر در نظر گرفته شده است و با متخلفان نسبت به این اصول
برخورد می شــود .او گفت :طبق ماده  ۴۹۹قانون الحاق دو ماده به کتاب
پنجم قانون مجازات اســامی ،هر کس با قصد ایجاد خشــونت یا تنش
در جامعــه و یا با علم به وقوع آن به قومیت هــای ایرانی یا ادیان الهی
یا مذاهب اســامی مصرح در قانون اساسی توهین کند ،چنانچه مشمول
حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی
درجــه پنج یا یکی از آن دو محکــوم و در غیر این صورت به حبس و
جزای نقدی درجه شــش یا یکی از آن دو محکوم میشــود.به گفته امید
مهدوی مجد همچنین براساس ماده  ۵۱۳قانون مجازات اسالمی (تعزیرات
و مجازاتهای بازدارنده) هر کس به مقدسات اسالم و یا هر یک از انبیاء
عظــام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر
بالنبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس
مشمول حک م سا 
از یک تا پنج ســال محکوم خواهد شد.دادستان قشم با اشاره به برخی
کلیپ های منتشرشده در فضای مجازی در ماه رمضان و استفاده از روایات
و احادیث بی اعتبار که منجر به جریحه دارشــدن احساسات بخشی از
جامعه در قشــم شده بود ،گفت :پرونده این افراد در حال انجام تحقیقات
است و وفق مقررات در خصوص متهمین و اشخاص تصمیم گیری خواهد
شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مهدویمجد همچنین با بیان اظهار
ندامت متهمان پرونده ،گفت :تالش ما اجرای قانون و عدالت است و نتایج
نهایی پس از پایان تحقیقات اعالم می شود.

مفقودی
کارت شناسایی خودرو تیپ رنو لوگان
پالک  51761مالکیت:عزت اله قاسمی دهقی
به شماره شاسی VF1LSRFB6BA584727
شماره موتور  R003544مدل 2011
رنگ :سفید مفقود و از درجه اعتبارساقط میباشد

قسمت دوم

گروه گزارش //شهر رویدر شهری با اقتصاد
کشــاورزی و باغداری بوده است .بنابراین
اقتصاد و معیشت مردم بر فرهنگ این شهر
و حتی آداب و سنن رمضان در این شهر نیز
تاثیر داشت.

ماه رمضان از ماه های مهم ســال برای مسلمانان
است .مردم این شهر کارهای خود نظیر کشاورزی
و باغــداری را تعطیــل نمی کردند .بــا توجه با
مصاحبههای صورت گرفته با معتمدین و بزرگان
شــهر رویدر ،مردم رویدر در گذشــته و در فصل
تابستان بعد از نماز صبح تا ساعت ده و نیم و یازده
که هوا گرم می شد در ماه رمضان کار می کردند و
سپس در رودخانه رویدر خود را خنک نموده و به
منازل برای استراحت می رفتند ،بعد از نماز عصر که
هوا خنک می شد تا نزدیک افطار دوباره کارهای
روزمره خود را ادامه مــی دادند (.عبداهلل ماجدی،
مصاحبه )1401 ،برای روزه داران در رویدر تمامی
خاطرات ماه های رمضان از زمانی که با توجه به سن
تکلیف شروع به روزه گرفتن می کنند جالب توجه
است .با توجه به این که در برخی موارد ماه رمضان
در فصول زمستان ،بهار ،پاییز و تابستان می باشد،
روزه داران تدابیر خاصی را برای اســتقامت بدنی
خود جهت روزه گرفتن اتخاذ می کنند .در مناطق
متعدد خلیــج فارس که معموال ماه های گرم آن از
ماه های سرد و معتدل بیشتر می باشد ،روزه داران
به ویژه در گذشــته که مانند اکنون وسایل برودتی
پیشرفته نبوده به شیوه های متعدد تالش داشتند تا

اســتقامت بدن خود را در مقابل تشنگی باالببرند.
ماه مبارک رمضان در شهر رویدر در پسکرانههای
خلیجفارس که در این نوشتار به بررسی آن پرداخته
می شود از گذشته تا کنون دارای آداب و سننی بوده
که مکتوب نمودن آن الزم می نماید .این نوشتار که
با حمایتهای فرهنگی شورای اسالمی شهر رویدر
و شهردار پرتالش و فرهنگ دوست این شهر جناب
آقای عبدالحکیم جعفری به رشته تحریر در میآید
در نظر دارد دومین قسمت آداب و رسوم ماه مبارک
رمضان را در شــهر رویدر مورد مداقه قرار دهد و
نشــان دهد که ماه رمضان در رویدر در بستر زمان
همواره مورد توجه بوده است و آداب و رسوم مردم
رویدر در ماه مبارک رمضان از گذشته تا کنون در
بسیاری از موارد پاسداشته شده است .البته تغییرات
زیادی هم در خورد و خوراک مردم نسبت به گذشته
به وجود آمده است.
رمضان در رویدر از گذشته تا کنون حال و هوای
خاصی داشته و دارد .تطابق با اقلیم و حفاظت بدن
از تشــنگی مفرط در ماه مبارک رمضان به ویژه
در فصل تابســتان از مباحث مهمی است که مردم
رویدر همانند بســیاری از مردم جنوب ایران برای
آن راهکارهای متعددی داشتند .در گذشته در شهر
رویدر همانند اکنون وسایل برودتی نظیر کولر گازی،
یخچال و فریزر نبود و از ســوی دیگر با توجه به
اهمیت حجاب در خانواده ،زن ها مســتور بودند.
تصور چنین اوضاعی در حال حاضر هم ســخت
است که به چه صورت مردم رویدر و مردم جنوب
ایــران در زمانی که ماه مبــارک رمضان در فصل
گرما واقع می شــد ،می توانستند در برابر تشنگی
مقاومت کرده و روزه های خــود را تمام و کمال
بگیرند .مضاف بر این که فصل تابستان روزها بسیار
طوالنی تر از فصل زمســتان می باشد .در گذشته

مردم رویدر در فصول متعدد غذاهای متناسب با آن
فصل را استفاده می کردند و در فصل تابستان تالش
می کردنــد تا با توجه به گرمای زیاد هوا غذاهای
کمکالری و بیشتر لبنیاتی نظیر ماست و کشک که بدن
را خنک می کرد ،استفاده نمایند .معموال اگر رمضان
در فصل تابســتان قرار می گرفت ،مردم رویدر در
بسیاری از موارد مگر به صورت اضطرار کارهای
طاقت فرســا نظیر کارهای بنایی و ساختمانی را
تعطیل می کردند .تالش می نمودند تا سحر بیدار
بمانند تا در طول روز بیشتر نیاز به استراحت داشته
و بخوابند .از لباسهای نازکتر و سفید رنگ جهت
رسیدن باد به بدنشان استفاده می کردند .زنان نیز در
منزل لباس های کتانی می پوشیدند تا گرما و عرق
تاثیر زیادی بر آن ها نداشته باشد .بیشتر خانههای
قدیمی رویدر یک چاه در درون خود داشت و آب
چاه در تابســتان با توجه به گرم بودن هوا بسیار
خنک بوده اســت و افرادی که گرمازده می شدند
و یا گرما و تشنگی زیاد بر آنها فشار می آورد با
کشیدن آب از چاه و استحمام آب چاه یا ریختن آب
بر سر و صورت خنک می شدند .از جمله کارهایی
که مردم رویدر در گذشــته انجام می دادند ،قرآن
خواند بر روی قبور مردگان بود و افرادی که توان
مالی بیشتری داشتند ،به افرادی که قرآن خواندن بلد
بودند هزینه می دادند تا بر ســر قبر مردگان آن ها
قرآن بخوانند و ایــن قاریان خانههای از چوب و
سوند بر سر قبرستان درست کرده و در آن ها قرآن
قرائت می کردند (.عبداهلل ماجدی ،مصاحبه.)1401 ،
اما در حال حاضر بر سر قبور در ماه رمضان همانند
گذشته قرآن تالوت نمی شود.
معماری ســنتی رویدر کار را بــرای روزه داران تا
حدودی راحت تر می کــرد .هر خانه معموال یک
ساباط داشت که به عنوان دهلیز بوده و خود مکان

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان :

تکمیل پروژههای نیمه تمام باعث بهبود وضعیت آب پارسیان می شود

ساباط و اتاق های اطراف را خنک می کرد .همین
عامل باعث می شد که خانه ها حتی در فصل تابستان
نیز اندکی خنکی داشته باشند .دیوار خانهها بسیار
قطور بود و سرما و خنکی را در خود نگه میداشت.
اما تش بادهای تابســتان از یکسو و رطوبت بسیار
زیاد هوا در ماه های تیر و مرداد امان را در بسیاری
از مــوارد از روزه داران می گرفت .اما ایمان قلبی
مردم رویدر به پروردگارشان تحمل مردم را در برابر
تشــنگی و گرسنگی بیشتر می کرد و بر این اعتقاد
بودند که ثواب ماه مبارک رمضان بسیار زیاد است
و هر چه بنده خدا ســختی بیشــتری در ارتباط با
تشنگی و گرسنگی تحمل کند ،ثواب و اجر بیشتر نزد
پروردگارش می برد .آشپرخانه خانههای قدیمی که
زنان رویدری از نماز عصر به بعد برای تهیه افطاری
در آن مشغول به کار می شدند ،مانند آشپرخانههای
کنونی داخل هال یا محوطه درونی اتاق نبود و این
آشپرخانه ها با دریچه های موجود در دیوار آن خنک
می شدند .در بسیاری از موارد ممکن بود سحری ها
در فضای باز حیاط خانه تهیه گردد .اما به همان اندازه
که رمضان و ایام روزه در تابستان برای مردم سخت
بود ،شــب های رمضان مردم شاد بوده و با تجمعی
که در منازل که دارای حیاط بزرگ بودند ،صورت
میگرفت ،شور و نشاط خاصی در شبهای رمضان
به وجود می آمد .مردم هر شب ماه را نگاه می کردند
و در مــورد این که ماه به نیمه رســیده یا ده روز و
بیست روز از ماه گذشته با همدیگر صحبت میکردند.
بچههای کوچک هم در رمضان هم یار و یاور مادران
روزه دارشان در آشپزخانه ها بودند .تعیین طعم غذا
با کودکان کوچک بود و چون مادرانشان با توجه به
روزه دار بودن نمیتوانستند لب به غذا بزنند و طعم
غذاها را تشخیص دهند از بچهها در این کار استفاده
می کردند.بر سر سفره مساجد هر محله نیز توسط

مردم همان محله غذاهای برای افطاری برده می شد.
اگر رهگذری روزه دار گذرش به مساجد رویدر در
زمان افطار می افتاد از ســفره افطار مسجد استفاده
میکرد .درست کردن خوراک بیشتر و دادن به فقرا
و ابن سبیل از عادات خانوادههای رویدری برای به
دســت آوردن ثواب بیشتر بوده است .معموال زنان
رویدری در ماه رمضان روزهای پرکاری داشتند و
درست کردن سحری و افطاری آن هم در نیمه شب و
عصر از بهترین نوع تغذیه آن زمان ،از جمله کارهای
آن ها بود .معموال افطاری در خانه ها زیاد درست
می شــد و وقتی بعد از نماز عشاء ،اقوام نزدیک به
خانه همدیگر میرفتند ،از شیرینی هایی که در برای
افطاری درســت می کردند ،برای پذیرایی مهمانان
استفاده می نمودند .در گذشته های دور خوراک های
ساده تری نظیر خرما و نوعی حلوا که از شیره خرما
درست می شد ،رنگینک و لبنیات به مساجد محالت
برده می شد (.عبداهلل ماجدی ،مصاحبه )1401 ،اما
اکنون غذاهای متنوع تری به مساجد محالت میبرند.
توانایی مالی خانواده ها در ســفره افطاری آن ها
تاثیر زیادی داشت .خانواده های متمول رویدری
در ماه رمضان مخارج بیشتری می نمودند .شام و
شــیرینیهایی که بر سر مساجد شهر رویدر برای
اســتفاده رهگذران آورده می شد بیشتر از منازل

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  //مدیرعامل آب و فاضالب
هرمزگان در بازدید از پارسیان ،روند آبرسانی به شهرها و روستاهای
این شهرستان را بررســی و وضعیت اجرای پروژه ها و برنامه های
آتی این شــرکت را در دیدار با امام جمعه ،اعضای شورای اسالمی
شهرستان ،شورای اسالمی شــهرهای پارسیان و دشتی ،معاون
سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری پارسیان تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور در این دیدارها با تأکید
بر عزم جدی آبفا برای حل مشــکالت آب پارسیان ،افزود :آبفا در دو
جبهه عملیات آبرسانی را در این شهرستان را در پیش گرفته است ،یکی
عملیات آبرسانی از طریق مشارکت سپاه و خیرین و دیگری با استفاده
از توان و ظرفیت های خود آبفاســت.وی با قدردانی از مشارکت سپاه
پاســداران انقالب اسالمی در توسعه آبرسانی بویژه در مناطق روستایی
پارسیان به پروژه های مشارکتی در این حوزه اشاره کرد و گفت :با هدف
تامین نیاز آبی مشترکین روستاهای مجتمع ساحلی یک باب مخزن دو
هزار متر مکعبی با اعتباری بالغ بر  ۱۳۰میلیارد ریال با مشارکت نیروی
دریایی سپاه در حال انجام است که با تکمیل آن این روستاها به ذخیره

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000098828شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000198392
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه 17 -
ستاد  -اجرايي فرمان امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي گردشکار :بتاريخ سی و یکم فروردین ماه يکهزار و چهارصد پرونده
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
کالسه  140140920000098828تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)در استان مکاتبه ای به شماره /181/21794ن -مورخه  1401/01/29گردیده و با توجه به اینکه امکان
هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت
از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  122به مساحت  344/42متر مربع که حسب پاسخ شماره
 1401/32مورخ  1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص
زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از
سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان
حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به
پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر
اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به
انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی
هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم

پروندهکالسه  140140920000098929شعبهدادگاهاصل 49قانوناساسياستانهرمزگانتصميمنهاييشماره.140140390000200284
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه 17 -
ستاد  -اجرايي فرمان امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
کالسه
پرونده
چهارصد
يکهزارو
ماه
فروردین
یکم
سی
بتاريخ
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي گردشکار:
ق
وه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 140140920000098929تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام (ره)در استان مکاتبه ای به شماره /181/21862ن -مورخه  1401/01/29گردیده و با توجه به اینکه امکان
هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت
از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی » در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  128به مساحت  264متر مربع که
حسب پاسخ شماره  1401/38مورخ  1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از
سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور
جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از
حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم
میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده
نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

مناسب آب دست خواهد یافت.
به گفته حمزه پور ،یک باب مخزن یکهزار متر مکعبی در روستای بوچیر
نیز با مشــارکت و همکاری خیرین در مرحله اتصال به شبکه آبرسانی
اســت.مدیرعامل آبفا همچنین به پروژه های در دست اقدام آبفا در این
شهرستان اشاره کرد و گفت :تکمیل آبشیرینکن بزرگ شهرستان پارسیان
بخشــی از نیازهای آبی این مناطق را مرتفع خواهد کرد و در این راستا
یــک باب مخزن با گنجایش  ۱۵۰۰متر مترمکعب و  ۱۸کیلومتر خط
انتقال احداث خواهد شد.
حمزه پور ابراز امیدواری کرد ،با از ســرگیری عملیات پروژه های نیمه
تعطیل و نیمه فعال شهرســتان بخش زیادی از مشکالت آب شهرهای
پارسیان ،دشتی و روستاهای مسیر مرتفع شود.
در این نشســت همچنین پیرامون پروژه های مخزن شهر دشتی ،مخزن
 ۳۰۰متر مکعبی میلکی ،تکمیل مخزن  ۱۵۰۰متر مکعبی مجتمع ساحلی،
ت تا مغدان ،اجرای خط انتقال از روستای برکه
اجرای خط انتقال از زیار 
دوکا تا عمانی ،توسعه شبکه آبرسانی مناطق شهری و روستایی بحث و
تبادل نظر شد.

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول(اسنادرهنی)

یک قطعه مسکونی نوع ملک طلق با کاربری دارای پالک ثبتی  3882اصلی (سه هزار و هشتصد
و هشتاد و دو اصلی) مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور به مساحت ( )4567/38چهار
هزار و پانصد و شصت و هفت متر و سی و هشت دسیمتر مربع واقع در بخش 1حوزه ثبت ملک
قوهقضائیه
ناحیه یک بندر عباس استان هرمزگان به نشانی محله خواجه عطا خیابان وحدت و جنوب اداره
سازمانثبتاسنادوامالککشور
کل تربیت بدنی که به نام منوچهر ضیائی دهبارز فرزند علیرضا ثبت و سند مالکیت صادر گردیده
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
دارای حدود اربعه ملک :شــماال :دیواریســت بطول ( )56/46پنجاه و شش متر و چهل و شش
سانتیمتر به شارع شرقا :دیواریست بطول ( )۶۹ / ۷۴شصت ونه متر و هفتاد و چهار سانتیمتر به کوچه جنوبا :در سه قسمت
اول دیواریست بطول (  ) 21/76بیست و یک متر و هفتاد و شش سانتیمتر به مسير اصالحات دوم دیواریست بطول ()9/12
نه متر و دوازده سانتیمتر به مسیر اصالحات سوم دیواریست بطول ( )۳۴ /۲۱سی و چهار متر و بیست و یک سانتیمتر به
مسیر اصالحات غربا :در دو قسمت که قسمت دوم آن شمالی است  .اول دیواریست بطول(  )۶۰ / ۱۸شصت متر و هجده
سانتیمتر به بلوار خواجه عطا دوم دیواریست بطول (  ) 15/53پانزده متر و پنجاه و سه سانتیمتر به مسیر اصالحات بنا به
تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی پالک فوق و برابر گزارش کارشناس هیات  ۳نفره دادگستری ملک مورد نفر بر اساس
پروانه ساختمانی صادره بشماره  2/35239مورخه  89/۰۸/25شهرداری منطقه دو بندر عباس با کاربری (تجاری ،مسکونی ،
اداری ) مجتمع ساختمانی بتنی دارای دو بلوک مشتمل بر  13/5طبقه با مساحتی  ۳۱۰۲۶متر مربع که پیشرفت عملیات انجام
شده تاکنون شامل -۱تجهیز کارگاه شامل حصار کشی اتاقهای نگهبانی و  HSEو کارگری دفاتر فنی و فروش و کارمندان
و تجهیزات و باالبرها و  -۲ ) ...حفاری و گود برداری تا عمق  ۷متر نسبت به خیابان اجرای شمع های بتنی درجا در زیر
فنداسیون (اظهارات مالک ) -۳اجرای  ۴طبقه اسکلت بتنی با سقف دال دو طرفه (زیرزمین ،همکف ،طبقه اول و طبقه دوم )
که بر اساس نقشه های معماری زیر زمین پارکینگ و زیر برجها در طبقات همکف تا دوم تجاری و میان دو برج روف گاردن
و فضای رفت و آمد می باشد که سقف آنها دال اجرا می گردد-۴ .اجرای اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک (پلی استایرن)
 ۶طبقه از برجهای مسکونی بصورت موازی -۵اجرای سازه دیوار های داخلی (رانر و استاد ) از نوع درای وال (دیوار خشک)
سازه سبک فلزی که با پوشش كناف می باشد در طبقات مسکونی  -۶فعالیت کارگاه  :در حال حاضر عملیات اجرای نصب
سازه دیواره های داخلی و سازه سقف طبقه  ۶مسکونی در دست اقدام می باشد با عنایت به موارد فوق الذکر و موقعیت
مکانی و کاربری خاص ملک و مساحت و در نظر گرفتن جهات موثر و شرایط اقتصادی و صرف نظر از احراز اصالت اسناد
ارائه شده و هر گونه بدهی یا تعهدات دیونی و رهنی  ،ارزش کل ملک مذکور جمعا به مبلغ  2/610/000/000/000ریال (دو
هزار و ششصد و ده میلیارد ریال ) معادل دویست و شصت و یک میلیارد تومان ارزیابی گردید پالک فوق به موجب سند
رهنی  ۷۸۲۶۰مورخ  1396/۱۰/12دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۳۵شهر بندر عباس استان هرمزگان در رهن بانک کشاورزی
شعبه بندرعباس قرار گرفته به دلیل عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی  ۱۴۰۰۰ ۱۷۹۴علیه
شرکت جامعه سازان ساحل جنوب و منوچهر ضیائی دهبارز گردیده پالک مورد رهن در روز شنبه مورخ  1401/۰۲/17در
اداره اجرای اسناد رسمی بندر عباس از ساعت  9صبح الی  ۱۲ظهر از طریق مزایده حضوری از مبلغ فوق به فروش می رسد
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 و حضور خریدار یا نماینده قانونی او درجلسه 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 حســاب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز
خواهد شد به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس
جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در
صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد  1401/35 .م/الف
تاریخ انتشار1401/۰۲/06 :

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرعباس -مریم چمنی

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

در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم

ایشان بود .در گذشته رسم بر این بود که خیلی از
افراد افطار از منازل خود برداشته و به مساجد برده
و در آنجا افطار نموده و نماز جماعت را میخواندند
و پس از صرف افطار و اقامه نماز جماعت به خانه
خود بر می گشتند .معموال افطاری که به مساجد
توسط افراد برده می شــد ،بیش از افطار یک نفر
بود و افراد دیگر هم می توانســتند از این افطاری
اســتفاده نمایند .معموال افطاری را با خرما شروع
می کردند و بعد از خوردن افطاری ساده و شکستن
روزه نماز جماعت می خواندند .چون یک ساعت
و نیم بعد از افطار می بایست نماز تراویح که بعد از
نماز عشاء بود می خواندند ،تالش داشتند افطاری
را ســاده بخورند و بعد از نماز تراویح هم مقداری
شیرینی ،نخود ،سوپ ،هریسه و سایر غذاهایی که
برای افطاری درست می کردند ،تناول می نمودند.
شبهای رمضان شب های بسیار خاطره انگیزی
برای مردم رویدر بود و دور همی ها در این شبها
بیشــتر از سایر شــب های ماه های دیگر بود در
نوشــتارهای بعدی تالش می گردد ،گوشه های
دیگری از آداب و رسوم مردم رویدر در ماه رمضان
در فصول متعدد ســال مورد واکاوی قرار گیرد و
نشان داده شود که در گذشته چه آداب و سننی در
ماه رمضان در شهر رویدر وجود داشته است.

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۵۰:۵۱
۰۶:۱۱:۴۱
۱۲:۴۲:۵۷
۱۹:۱۴:۳۷
۱۹:۳۱:۴۸

بوشهر

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۱۱:۴۳
۰۶:۳۶:۵۱
۱۳:۱۳:۲۳
۱۹:۵۰:۲۴
۲۰:۰۸:۲۳

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

۰۵:۰۸:۴۲
۰۶:۳۱:۱۳
۱۳:۰۴:۴۰
۱۹:۳۸:۳۲
۱۹:۵۶:۰۳

سالمت

اذان صبح ۰۴:۲۷:۲۶
طلوع آفتاب ۰۵:۵۰:۳۰
اذان ظهر ۱۲:۲۴:۳۵
غروب آفتاب ۱۸:۵۹:۰۷
اذان مغرب ۱۹:۱۶:۴۴

شیراز

اذان صبح ۰۵:۰۰:۱۶
طلوع آفتاب ۰۶:۲۳:۳۰
اذان ظهر ۱۲:۵۷:۵۰
غروب آفتاب ۱۹:۳۲:۳۵
اذان مغرب ۱۹:۵۰:۱۴

کرمان

یاسوج

اذان صبح ۰۴:۴۰:۳۷
طلوع آفتاب ۰۶:۰۴:۳۴
اذان ظهر ۱۲:۳۹:۴۵
غروب آفتاب ۱۹:۱۵:۲۳
اذان مغرب ۱۹:۳۳:۰۹

اذان صبح ۰۵:۰۱:۳۳
طلوع آفتاب ۰۶:۲۶:۰۰
اذان ظهر ۱۳:۰۱:۴۵
غروب آفتاب  ۱۹:۳۷:۵۷غروب آفتاب ۱۹:۲۸:۲۱
اذان مغرب  ۱۹:۵۵:۴۹اذان مغرب ۱۹:۴۶:۲۸

اذان صبح ۰۴:۴۷:۲۵
طلوع آفتاب ۰۶:۱۳:۱۴
اذان ظهر ۱۲:۵۰:۳۳

آخرین وضعیت «سرخک» در ایران

سرویس سالمت  //رییس اداره بیماریهای
قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت
ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع سرخک
در کشور ،گفت :از خانوادهها میخواهیم اگر در کشور
کودک زیر  ۵سالی دارند که تاکنون واکسن وی بــا بیان اینکه این حجم باالی موارد ابتال
دریافت نکرده است ،حتما سریعتر نسبت به عمدتا در گروه سنی زیر  ۱۰سال بویژه در گروه
واکسیناسیون فرزندشان اقدام کنند.
سنی زیر  ۵سال هستند ،افزود :در واقع بچههای

دکتر محسن زهرایی با اشاره به اینکه بیماری زیر  ۱۲ماه که هنوز به ســن واکسن نرسیدند و
سرخک در یک نقطه محدود نخواهد ماند ،گفت :بعد در گروه سنی یک تا  ۵سال مبتالیانی هستند
این بیماری بســیار مسری است و به راحتی به که عمدتا واکسن دریافت نکردند.
افراد بویژه کسانی که ایمن نباشند ،منتقل میشود.
ابتال به سرخک در اتباع خارجی باالتر
از ابتدای سال جاری میالدی یعنی از اوایل دی از  ۲۰سال
ماه  ۱۴۰۰تاکنون  ۹۸بیمار مبتال به ســرخک وی افــزود :در اتباع خارجی مواردی از ابتال
شناســایی کردیم که  ۲۸نفر ایرانــی ۶۶ ،نفر حتی در گروه سنی باالتر از  ۲۰سال هم داریم
افغانستانی و چهار نفر پاکستانی بودند .این تعداد که این افراد هم عمدتا سابقه واکسیناسیون علیه
بیمار با بررســی بیش از  ۳۰۰۰مورد مشکوک سرخک را نداشتند .خوشبختانه طی مدت زمان
به بیماری در سراسر کشور شناسایی شدند .این ذکر شده (از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون)
افراد از استانهای مختلف کشور شناسایی شدند موارد ســرخکی که منجر به فوت شده باشد،
و اکثر اســتانها یک مورد یا بیش از یک مورد نداشتهایم.
مبتال را داشتند.
تدارک واکسیناســیون ســریع اتباع
واکسننزدهها؛ عمده مبتالیان سرخک خارجی  /اولویت اول با اتباع تازهوارد

سرویس ســامت //مصرف نوشیدنیهای حاوی
میوهها ،سبزیها و صیفیهای تازه ،راه موثری برای
مقابله با عطش روزانــه در طول روزهای روزهداری
است .نوشــیدنی خیار و لیمو یکی از بهترین انواع
نوشیدنیها برای رفع عطش در ماه رمضان یا روزهای
گرم سال بهشمار میرود.

او درباره برنامه تکمیلی واکسیناسیون سرخک برای سابقه واکسن خود نداشته باشد ،میبایست
در کشــور ،تصریح کرد :در حال برنامهریزی واکسن سرخک دریافت کند.
هســتیم که واکسیناسیون وسیعتری برای اتباع
ضرورت واکسیناسیون کودکان علیه
خارجی انجام دهیــم که انجام این کار نیازمند سرخک در  ۱۲و  ۱۸ماهگی
برنامهریزی و شناسایی گروههای هدف و محل وی افزود :ســرخک بیماری اســت که اگر
استقرار آنها است تا با تامین واکسن مورد نیاز ،خانوادهها به واکسیناســیون کودکانشان دقت
این برنامه آغاز شود .فعال به شکل محدود این کافی کنند و دو نوبت واکســن را در زمان مقرر
کار برای کانونهای زندگی اتباع خارجی بویژه  ۱۲و  ۱۸ماهگی بــه آنها تزریق کنند ،جای
آنهایی که جدید وارد کشور میشوند در حال نگرانی نخواهد داشت .درست است که مواردی
انجام اســت و اولویت اول مــا این تازهواردان داریم که درصد کمی از افرادی که قبال واکسن
هستند .رییس اداره بیماریهای قابل پیشگیری زدند در مواجهه باال با فرد مبتالی شــدید به
با واکســن وزارت بهداشت ادامه داد :طی یک سرخک ،امکان ابتال به این بیماری را دارند ،اما
ماه آینده که شرایط بهتر باشد این برنامه وسعت این موضوع غیرشایع است و اگر هم مبتال شوند،
خواهد گرفــت و احتمــاال در تمامی مبادی خفیف خواهــد بود .در کل افرادی که دو نوبت
مرزی جنوب شــرقی اتباع خارجی را تحت واکسن بزنند دیگر نباید نگران ابتال به سرخک
واکسیناسیون قرار دهیم تا این اطالعات ثبت و باشند.
ضبط شده و در سابقه افراد بماند .در این برنامه رییس اداره بیماریهای قابل پیشــگیری با
اگر فرد در بدو ورود به کشورمان مدرک معتبری واکسن وزارت بهداشــت ادامه داد :بنابراین از

همه آنچه که باید
از چاقی هراسی بدانید

سرویس سالمت  //چاقی هراســی که «پوکرسکوفوبیا» نیز نامیده
میشود ،ترس از افزایش وزن است .در زنان بیشتر شایع است اما مردان
ی هراسی نیز
نیز میتوانند آن را داشته باشند .مانند همه فوبیاها ،چاق 
نوعی اختالل اضطرابی است.

اگر دچار چاقی هراسی هستید ،صحبت کردن یا فکر کردن در مورد افزایش
وزن باعث میشود احساس اضطراب اغراقآمیزی داشته باشید .همچنین ممکن
است در مورد موقعیتهای مرتبط با افزایش وزن ،مانند نزدیک شدن به ترازو،
ترس شدیدی را تجربه کنید.اگر از افزایش وزن میترسید ،ممکن است برای
اجتناب از آن دست به کار شوید .این خطر ابتال به اختالل خوردن را افزایش
میدهد ،یا میتواند نشانهای از ابتال به این اختالل باشد.
چه چیزی باعث ایجاد چاقی هراسی در افراد میشود؟

چاقی هراسی دلیل مشخصی ندارد .احتما ًال به دلیل عوامل مختلفی است ،از
جمله:
انگ زدن به اضافه وزن

انگ زدن به وزن به معنای عمل قضاوت افراد بر اســاس وزن آنهاســت .این
بخش مهمی از جامعه مدرن است که اغلب الغری را ستایش میکند.
برخی از افراد ممکن اســت به دلیل عوامل محیطی دیگــر ،مانند انتظارات
خانوادگی یا فشار همساالن ،انگ زدن به وزن را تجربه کنند .عموم ًا بین افراد
دارای اضافه وزن یا چاقی تبعیض قائل میشود .در نتیجه ،میتواند باعث ایجاد
ترس در افراد خاص شود.
کمالگرایی

در فرهنگــی که الغری را ایدهآل میکنــد ،افزایش وزن به عنوان یک نقص
به تصویر کشیده میشود .میتواند باعث چاقی هراسی شود ،به خصوص در
کسانی که نیاز شــدید به کمالگرایی دارند .کمال گرایی ممکن است با فشار
دوستان و خانواده مرتبط باشد .برخی از افراد نیز ممکن است تمایل ژنتیکی به
کمالگرایی داشته باشند.
اختالالت اضطرابی

انواع دیگر اختالالت اضطرابی ممکن اســت به چاقی هراسی کمک کنند .به
عنوان مثال ،چاقی هراســی ممکن است از اختالل اضطراب اجتماعی ناشی
شود ،که شامل ترس از طرد اجتماعی است .ممکن است به دلیل نگرش جامعه
در مورد افزایش وزن از افزایش وزن بترسید.
تجربیات شخصی

چاقی هراسی میتواند به دلیل تجربیات شخصی شما باشد .اگر به خاطر وزن
یا ظاهرتان مورد تمسخر قرار گرفتهاید ،ممکن است افزایش وزن را با قضاوت
منفی مرتبط کنید .میتواند باعث ترس شما از افزایش وزن شود.
عالئم چاقی هراسی چیست؟

شامل احساسات منفی هنگام فکر کردن یا صحبت در مورد افزایش وزن است.
میتوانند شامل موارد زیر باشند:
* ترس شدید و طاقتفرسا
* اضطراب
* فشار
* موارد وحشتزدگی
* فشار خون باال
* سرگیجه
همچنین ممکن است زمانی که افزایش وزن را تجربه میکنید یا در موقعیتهایی
قرار میگیرید که با افزایش وزن مرتبط هستید ،مانند رویدادهای اجتماعی با
غذا ،این احساسات را داشته باشید.
همچنین میتواند شــما را مجبور به انجام کارهای خاصی برای جلوگیری از
افزایش وزن کند ،مانند:
* روزهداری
* کالری شماری با وسواس
* ورزش بیش از حد
* رژیم غذایی مکرر

خانوادهها میخواهیم اگر کودک زیر  ۵ســالی
دارند که میدانند واکسن دریافت نکرده است،
حتما نســبت به واکسیناسیون فرزندشان اقدام
کنند.زهرایی تاکید کرد :مشــکلی که اکنون در
کشور افغانستان بر مبنای مستندات سازمانهای
بهداشــتی بینالمللی وجود دارد ،کمبود نیروی
انســانی و کمبود منابع مالی است .بسیاری از
افراد شــاغل در حوزه بهداشت این کشورها
که پرداختیهایشان از نهادهای بینالمللی بوده
اســت و این نهادها با توجه به سر کار آمدن
دولت جدید طالبان پرداختهای خود را قطع
کردهاند ،در نتیجه نیروهای کار مشاغل خود را
ترک کردند و خیلــی از مراکز درمانی در این
کشور با کمبود نیرو مواجه هستند که به دنبال آن
واکسیناسیون و دریافت سایر خدمات درمانی
به مشکل خورده است .دسترسی نادرست افراد
به مواد غذایی و سوء تغذیه نیز مشکل دیگر این
کشور اســت که این سوء تغذیه سبب میشود

بیماریهایی از جمله سرخک حتی در فرمهای
شدید خود را بیشتر نشان دهند .بر این اساس
کمبود واکسن مشکل اصلی این کشورها نیست
و برنامهریزی اجرای آن اشکال دارد.
او درباره برنامه واکسیناسیون سرخک کشور
پاکســتان نیز گفت :بر اساس اطالعات منتشر
شده قرار بود یک برنامه واکسیناسیون بزرگ
کشوری در آبانماه گذشته در این کشور انجام
شود تا جمعیت زیادی از بچهها واکسینه شوند،
اما به نظر میرسد این برنامه نتوانسته با پوشش
کامل انجام شود و هدف قطع همهگیری سرخک
را شاهد نیستیم .از سوی دیگر در افغانستان هم
قرار بود اواخر اسفندماه عملیات واکسیناسیون
در  ۴۷شهرستان انجام شود که به نظر میرسد
این عملیات هم نتوانســته به موفقیت برسد .با
اتمام ماه مبارک رمضان قرار است این عملیات
مجددا از سر گرفته شود و امیدواریم کشورهای
همسایه بتوانند به سرعت برنامه واکسیناسیون
سرخک را گســترش دهند تا جلوی انتشار
بیماری گرفته شود.

نشانه های قند خون پایین چیست؟

بهتریننوشیدنی
برای رفع عطش
در ماه رمضان

در ادامه این مطلب ،طرز تهیه این نوشیدنی مفید را معرفی همراه خیار داخل
کرده و ارزش تغذیه ای آنرا توضیح خواهیم داد.
غذاساز بریزید.
مواد الزم :خیار بزرگ  3عدد
ارزش تغذیهای این نوشیدنی
رزماری تازه  1شاخه برای تزئین
هر لیوان از این نوشیدنی حاوی  168کیلوکالری انرژی،
آب خنک  2لیوان
 1گرم پروتئین 17 ،گرم کربوهیدرات 1.2 ،گرم فیبر15 ،
آب لیموترش تازه نصف لیوان
گرم قند 122 ،واحد بینالمللی ویتامین  16 ،Aمیلیگرم
عسل  3قاشق غذاخوری
ویتامین  27 ،Cمیکروگرم فوالت 25 ،میلیگرم کلسیم،
طرز تهیه :
 20میلیگرم منیزیم و  234میلیگرم پتاسیم است.
ابتدا خیارها را پوست بگیرید و با رنده ریز رنده کنید یا
ارزش تغذیهای خیار
داخل غذاساز بریزید .باقی مواد بهجز برگ رزماری را با یکی از صیفیهای بسیار مفیدی که مصرف روزانهاش
خیار رندهشــده ترکیب کنید و این ترکیب را به قدری هم در روزهای گرم سال توصیه میشود ،خیار است .درصد
بزنید تا عسل داخل نوشیدنی شما کامال حل شود.
باالیی از خیار از آب تشــکیل شده و میزان فیبر غذایی،
پس از آماده شــدن نوشیدنی ،آن را در لیوان ِسرو کنید ویتامین  ،Cویتامین  ،Kمنیزیم ،پتاسیم و منگنز موجود در
و تکههــای یخ همراه با خیار تازه حلقهشــده را به این آن هم قابل توجه است.
نوشیدنی بیفزایید .شما میتوانید نوشیدنی خیار و لیموترش جالب اســت بدانید که  96درصد از حجم خیار را آب
را با حلقههای خیار تازه و برگ رزماری تزئین کنید.
تشــکیل میدهد و از اینرو مصــرف  1تا  3عدد خیار
در صورت تمایــل میتوانید مقداری رزماری را هم به تازه در طول روزهای گرم سال میتواند به کاهش عطش

یزد

سرویس سالمت  //متخصص بیماری داخلی گفت:
در هنگام پاییــن آمدن قند خون ،فرد اول عرق
میکند ،بدنش سرد میشود ،طپش قلب ،احساس
ضعف ،بی حالی و کوفتگی میکند و روی زمین
میافتد و دیگر قادر به صحبت کردن نیست.

روزانه تان کمک کند .آنتیاکسیدانهای موجود در خیار
به کاهش التهاب در بدن کمک میکنند و باعث بهبودی در
عملکرد سیستم ایمنی بدن میشوند.
تحقیقات علمی نشان دادهاند که فیبر و آب فراوان موجود
در خیار به تنظیم قند خون و پیشگیری از نوسانات قندی
در افراد مبتال به دیابت هم کمک میکند .بهتر اســت که
افراد مبتال به دیابت حداقل روزی  2عدد خیار،مخصوصا
در روزهای گرم سال ،مصرف کنند.
نکته دیگر این است که معموال بیشتر افراد در روزهای
گرم ســال بهدلیل کمآبی بدن دچار یبوست یا مشکل در
دفع میشوند .مصرف منظم خیار در طول روز میتواند به
تنظیم حرکات روده ،تامین آب بدن و پیشگیری از ابتال به
یبوست کمک کند ،البته به این شرط که حداقل روزی 2
عدد خیار مصرف کنید.

سرویس سالمت  //دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با
بیان اینکه بیش از  ۸۱درصد سویه در گردش کرونا در کشورمان
زیر سویه  ۲ BAاز خانواده اُمیکرون است ،گفت :البته هنوز در
برخی کشورهای اطراف ما مانند ترکیه تقریبا سه درصد سویه
در گردششان دلتا اســت ،بنابراین این نگرانی وجود دارد که
باتوجه به رفتوآمدها و مراودات میان کشــور ما و کشورهای
اطراف از جمله ترکیه ،ممکن است دوباره دلتا بیاید و منجر به
ایجاد زیرسویههایی مانند  XDو  XFشود ،اما واقعیت این است
که هنوز چنین موردی را تجربه نکردیم.

ایرج خسرونیا ،متخصص بیماری داخلی در پاسخ
به این پرسش که «آیا خطر باال بودن قند خون بیشتر
اســت یا پایین آمدن قند خون» ،گفت :کم بودن قند
خون میتواند فــرد را فوری از بین ببرد؛ مثال فردی
سر کار باشــد و بی حال شود و به علت دکتر نرفتن
باعث مرگش شود.وی ادامه داد :باید در مصرف دارو
و انســولین دقت کرد و بر اساس دستور پزشک اقدام
کنیم؛ چراکه بیشتر افراد دیابتی که فوت میکنند در اثر
افت قند خون است نه باال رفتن قند.
این متخصص بیماری داخلی درباره «پایین آمدن قند
خون در افراد عادی»،بیان داشت:در هنگام پایین آمدن
قند خون ،فرد اول عرق میکند ،بدنش سرد میشود،
تپش قلب ،احساس ضعف ،بی حالی و کوفتگی میکند
و روی زمین میافتــد و دیگر قادر به صحبت کردن
نیست.خسرونیا درباره اینکه «اولین کاری که پزشکان
در زمان افت قند خون انجام دهند؟» ،چیست؟ گفت:

سه شنبه  6اردیبهشت 1401
 24رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3866
طالعبینی
فروردین :

گاهی اوقات چهارچوب های روابط شخصی عصبیتان
می کند ،زیرا آن چه برای شــما اهمیت دارد استقالل و
آزادی در یک رابطه است .فعل و انفعاالت کهکشانی که
اکنون در جریان اند ترغیب تان می کنند تا مسئولیت های تان را بدون
ترس از محدود شدن به عهده بگیرید .رابطه ای که اکنون در آن هستید
ممکن است با روابط گذشته کام ً
ال متفاوت باشد .یا شاید هم دلیل این
تفاوت تغییر خود شــما باشــد .به هر حال خودتان را کنار نکشید و
احساسات تان را نادیده نگیرید .زمان ،حقایق را آشکار خواهد کرد.
اردیبهشت :

امروز یک ندای درونی را می شنوید که به شما میگوید
از سرعت خود بکاهید .تصمیم هوشمندانه ای که اکنون
می توانید اتخاذ کنید این است که کمی بیشتر به اطراف تان توجه کنید.
احساس عدم اطمینانی که بر شما غلبه کرده گذراست ،اما آن چه همراه
شــما خواهد ماند تجربه ای اســت که در این راه کسب می کنید .در
نهایت همه چیز مشخص خواهد شد و می توانید ببینید که کدام مسیر
برای شما بهتر است.
خرداد :

این روزها بیشــتر طبیعت هنری شما درگیرتان کرده
اســت ،اما با این وجود به راحتی نمی توانید آن چه را
در ذهن تان می گذرد بیان کنید .با یک آشفتگی ذهنی
دست و پنجه نرم می کنید ،زیرا تالش می کنید تا ادراکات ذهنی تان را
تکمیل کنید .اما اکنون زمان آن است که دست از فکر و خیال بردارید
و به جسم تان توجه کنید .به فعالیت های جسمانی رو بیاورید ،مث ً
ال به
جلسات تمرین ماساژ بروید یا یک وعده ی غذایی لذیذ ترتیب دهید
یا حتی به پایکوبی های شبانه بروید .هر چیزی که موجب آسودگی و
راحتی شما شود انتخاب مناسبی است.
تیر :

معموال پزشکان برای بیماری که سابقه دیابت دارد و
انسولین مصرف میکند ،ابتدا سرم قندی تزریق میکنند.
وی اضافه کرد :به چنین فردی باید ابتدا شــربت قند
دهند؛ البته اگر قند خون  50یا  40باشد با خوردن یک
لیوان آب قند باال میآید و باید بالفاصله نزد پزشک
برود.
این متخصص بیماری داخلی خاطرنشان کرد:افرادی
هســتند که رژیم غلط غذایی برای الغــری دارند،
غذا نمیخورند ،ورزش میکننــد و حرکت دارند اما
میتوانند یک دفعه افت قندی داشــته باشند که باید
این افراد شربت قند بخورند و اگر دسترسی دارند سرم
قندی هم تزریق کنند.

امروز ممکن است نشانه هایی را ببینید که باورتان شود
می توانید به احساســات تان اعتماد کنید ،اما از طرفی
دچار احساسات آشفته ای هســتید که دست از سرتان برنمیدارند.
این اضطراب و نگرانی اذیت کننده است ،به ویژه زمانی که درمییابید
احساســات تان با عقل و منطق در تضادند .ممکن اســت به دنبال
نشانههای بیشــتری برای اطمینان به احساسات تان باشید ،اما نباید
بیش از این فرصت را از دست بدهید ،اکنون زمان آن است که باعشق
و عالقه به پیش بروید و به ماورای رویاهای تان قدم بگذارید.
مرداد :

ممکن اســت امروز چیزهایی را بدانید که دیگران در
جریان آن ها نیســتند .یا شــاید از این که برنامه های
دیگران شــما را تحت کنترل درآورد وحشــت داشته
باشید .اص ً
ال اهمیتی ندارد که چه چیزی دلیل ناراحتی شماست ،فقط
باید ســعی کنید تا جایی که امکان دارد منطقی عمل کنید .سعی کنید
تا اتفاقات اطراف تان را با واقع بینی مشــاهده کنید و به حرف های
دیگران گوش دهید .وقتی به انــدازه ی کافی اطالعات جمع کردید
میتوانید بر اساس چیزهایی که می دانید دست به کار شوید و ترس را
کنار بگذارید .حتم ًا شگفت زده خواهید شد ،زیرا به زودی می بینید که
اگر با حقایق همگام شوید چه قدر همه چیز خوب پیش خواهد رفت.
شهریور :

نگرانی از ورود
مجدد دلتا به کشور

دکتر حمیدرضا جماعتی ،درباره وضعیت کرونا در کشور ،گفت :آنچه
که در حال حاضر در کشورمان اتفاق افتاده ،این است که مانند تمامی
کشــورها ما هم از نظر میزان بستری و هم از نظر میزان مرگ و میر
ناشــی از کرونا یک شیب نزولی را داریم که تقریبا به صورت خطی
درآمده است .به طوری که منحنی که به صورت صعودی باال رفته بود،
اکنون پایین آمده و به صورت خطی درآمده اســت؛ بنابراین در حال
حاضر در تمام کشورهای دنیا ،میزان بستری و مرگومیر تقریبا سیر
نزولی داشته و حتی در کشورهایی مانند چین و هنگ کنگ که میزان
موارد باال رفته بود نیز شاهد سیر نزولی هستیم .کشور ما هم از سایر رفتوآمدها و مســافرتها میخواست مشــکل جدی را در میزان
کشورها مستثنی نیست.
بستری و مرگومیر ایجاد کند ،شاید تاکنون میتوانست خودش را به
 ۲ BAسویه غالب کرونا در ایران
صورت چشمگیری نشان دهد .اگرچه طی یکی دو هفته قبل مختصری
وی درباره سویه غالب کرونا در کشور نیز گفت :در مطالعه اخیری که افزایش میزان مراجعین سرپایی و به دنبال آن مقداری افزایش بستری
در کشور ما انجام شد ،سویه غالبی که در کشور وجود دارد ،بیش از  ۸۱را داشــتیم ،اما باتوجه به اینکه روند افزایشی ادامه پیدا نکرد و سیر
درصد زیر سویه  ۲ BAاز خانواده اُمیکرون است؛ بنابراین آن سویهای صعودی ایجاد نشد ،به نظر نمیرسد که با موج جدید مواجه باشیم.
که انتظار داشتیم که ممکن است منجر به ایجاد پیک جدیدی شود ،فعال
تاثیر بازگشایی مدارس بر وضعیت کرونا در کشور
چنین نشد و موج جدیدی را از  ۲ BAدر کشورمان شاهد نبودیم.
وی دربــاره تاثیر بازگشــایی مدارس بر روند بیماری در کشــور
نگرانی از ورود مجدد دلتا به کشور
نیز گفت :باید شــرایط مختلف را در نظر بگیریم؛ شــرایطی مانند
جماعتی درباره پیشبینیها از روند کووید  ۱۹در کشــورمان طی واکسیناسیون که انجام شــد ،به ویژه در کودکان و دستورالعملی که
هفتههای آتی ،گفت :باتوجه به شــرایطی کــه در حال حاضر دیده به تمامی کارکنان مدارس داده شد تا واکسیناسیونشان را کامل کنند،
میشود ،اگر با مشکل جدید و زیر سویه جدیدی در کشورهای دیگر رعایت پروتکلهای بهداشتی و اینکه تعداد زیادی از افراد در کشور
برخورد نکنیم ،به نظر میرسد که در ماههای آینده حداقل تا فصول ما به ویروس کرونا مبتال شــدند و ایمنی ذاتی که در بدن افراد ایجاد
سرد ،خیلی با پیک مهم و موج جدیدی برخورد نکنیم .اگرچه یک شد ،باعث شد که حداقل در هفتههای بعد از بازگشایی مدارس ،خیلی
جای نگرانی وجود دارد؛ آن هم اینکه گفته شــده که تقریبا هنوز در آثار چشمگیری در جامعه نبینیم .انشاءاهلل که مشکل جدی در رابطه
برخی کشورهای اطراف ما مانند ترکیه سه درصد سویه در گردششان با بازگشایی مدارس در جامعه دیده نشود.
دلتا است ،شاید این جای نگرانی را بگذارد که باتوجه به رفتوآمدها
کرونا در شانگهای
و مراوداتی که بین کشور ما و کشورهای اطراف از جمله ترکیه است ،جماعتی در پاسخ به ســوال درباره شرایط کرونا در شانگهای و
ممکن است که دوباره دلتا بیاید و منجر به ایجاد زیرسویههایی مانند قرنطینههایی که در این شهر انجام شده و اطالعات جدید از آنچه در
 XDو  XFشود ،اما واقعیت این است که هنوز چنین چیزی را تجربه شانگهای شایع شده است ،گفت :آنچه که وجود دارد ،این است که
نکردیم و از آنجایی که در کشورهای دیگر هم با پیک جدیدی مواجه در برخی کشورها مانند چین ،هنگ کنگ و برخی کشورهای دیگر
نشدند ،به نظر نمیرسد که حداقل در فصل تابستان با مشکل جدی مانند کانادا و اســترالیا و ...پیکی با زیرسویههای اُمیکرون دیده شد،
مواجه شــویم .بر این اساس مانند پیشبینی که در سایر کشورهای اما خوشبختانه در همان کشــورها هم باتوجه به اقداماتی که انجام
دنیا مطرح شده ،اگر قرار باشد با پیکی مواجه شویم ،ممکن است در دادند ،به خصوص کره جنوبی ،هنگ کنگ ،چین و  ...میزان بستری و
فصول سرد ،یعنی در پاییز و زمستان باشد و با موجی از ویروس کرونا مرگومیرشان سیر نزولی داشته و نویدبخش است که اقدامات کنترلی
با زیرسویههای دیگر مواجه شویم ،اما به نظر نمیرسد که حداقل تا که در آن کشــورها انجام شده ،توانســته تا حدود زیادی به کاهش
چند ماه آینده با موج جدید و جدی مواجه باشیم.
موارد کمک کند.
امکانات ایران در شناسایی زیرسویههای ترکیبی کرونا
لــزوم رعایت پروتکلهای بهداشــتی؛ ماســک بزنید،
وی درباره وضعیت شناســایی زیرسویههای  XDو  XFدر کشور ،واکسیناسیونتان را تکمیل کنید

گفت :شناسایی این زیر سویهها بر اساس ژن سکوئنسینگ است که
خوشــبختانه در کشور ما دستگاههایی که بتوانیم با استفاده از آنها،
ویروسها را از نظر ژنتیکی بررســی کنیم ،وجود دارد که به صورت
فعال در حال ارزیابی هستند .بر این اساس اگر زیرسویههای ترکیبی
مانند  XE، XD، XFیا زیر ســویههای دیگری که ممکن اســت به
صورت ترکیبی وجود بیایند ،اگر ببینیم که با مشکل و پیک جدیدی
مواجهیم ،به ســرعت میتوانیم ارزیابی کرده و مشخص کنیم که چه
زیرسویهای اســت؛ بنابراین جای نگرانی در این باره وجود ندارد.
زیرا اگر با تهدید جدیدی مواجه شــویم ،با دستگاههایی که داریم و
با ارزیابی ژنی میتوانیم این بررســیها را به سرعت در کشورمان
انجام دهیم.
جماعتــی درباره احتمال افزایش موارد بیماری در کشــور باتوجه
به ســفرهای نوروزی و دید و بازدیدها ،اظهــار کرد :اگر تعطیالت،
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وی ادامه داد :در کشــور ما هم علیرغم اینکه میزان افراد مبتال و
بســتری کاهش پیدا کرده که جای خوشحالی دارد ،اما یک نگرانی
هم که وجود دارد و ممکن اســت از نظر اپیدمیولوژی موردنظر قرار
بگیرد ،این اســت که  REما هنوز به یک و زیر یک نرســیده است
که به این معناســت که احتمال اینکه ویروس در گردش باشــد و با
هر اقدامی اعم از ترکیب ویروسها یا اقداماتی که میتواند منجر به
چرخش بیشــتر ویروس شود ،ممکن است در کشور ما ایجاد خطر
کند؛ بنابراین توصیه ما این است که برای جلوگیری از مساله باتوجه
به اینکه  REما به یک و زیر یک نرســیده است ،مردم همانطور که
سازمانهای علمی دنیا و سازمان بهداشت جهانی هم مطرح کرده ،باید
پروتکلهای بهداشتی را با جدیت تمام پیش برند .توصیه و پیشنهاد
ما این اســت که واکسیناســیون و تزریق دز سوم را جدی بگیرند و
کســانیکه واکسیناسیونشان را کامل نکردند ،حتما آن را کامل کنند.

زیرا هم رعایت پروتکلهای بهداشــتی و هم واکسیناسیون دز سوم،
عواملی هستند که به طور موثر میتوانند در کاهش میزان بستری و
مرگومیر افرادی که در معرض اُمیکرون هستند ،موثر باشند و به طور
چشمگیری میتواند بیماری را کاهش دهد.
سهلانگاری در رعایت پروتکلهای بهداشتی

جماعتی افزود :در عین حال در افرادی که سن باال یا نقص سیستم
ایمنی دارند ،برای تزریق دز چهارم واکسن کرونا اقدام کنند که میتواند
در کاهش بســتری و مرگومیر این افراد موثر باشد .در حال حاضر
در بیمارستانها ،کسانی که بیشتر بســتری شده و دچار مرگومیر
میشوند ،کسانی هستند که سن باال یا نقص سیستم ایمنی دارند مانند
بیماران پیوندی یا بیماران مبتال به سرطان یا افرادی که بیماریهای
جدی زمینهای دارند .به همین دلیل توصیه ما این اســت که مردم در
زمینه رعایت پروتکلهای بهداشــتی در کل جامعه به ویژه در زمینه
استفاده از ماسک ،جدیت داشته باشند .وی تاکید کرد :در حال حاضر
کاهش میزان بســتری و مرگومیر ،باعث شــده عدهای در رعایت
پروتکلهای بهداشــتی سهلانگاری کنند که باتوجه به اینکه  REما
در ویروس اُمیکرون به یک و زیر یک نرســیده ،میتواند خطرناک
باشــد و منجر به نگرانیهایی در اختالل در کنترل پاندمی در کشور
شود؛ بنابراین رعایت پروتکلها و تزریق واکسن به ویژه تزریق دز
سوم در افرادی که هنوز دز سوم را تزریق نکردند و تزریق دز چهارم
در افرادی که به هر علتی نقص سیستم ایمنی و سن باال دارند ،بسیار
مهم است و میتواند اثر مهمی در کاهش میزان افراد مبتال ،بستری و
مرگومیر در جامعه شود.
جماعتی ادامه داد :باید توجه کرد که در اپیدمیولوژی یک فاکتوری
بــه نام  ۰ Rداریم که به این معناســت که یک فرد مبتال به ویروس،
چند نفــر را میتواند مبتال کند ۰ R .ویــروس اُمیکرون باتوجه به
سرایتپذیری باالیی که دارد ،تقریبا  ۱۰است؛ یعنی در شرایط عدم
رعایت پروتکلها و عدم تزریق واکســن ،هر یک نفر مبتال میتواند
 ۱۰نفر را مبتال کند .حال  REبه معنای این است که اقدامات موثری
مانند استفاده از ماســک ،تزریق واکسن و  ...را انجام میدهیم تا از
انتقــال ویروس از فرد مبتال به افــراد دیگر جلوگیری کنیم ،اگر این
عدد به یک و زیر یک برسد ،نشان میدهد که در آن جامعه ،ویروس
از افراد مبتال به افراد سالم منتقل نمیشود و زمانی میتوانیم بگوییم
بیماری کنترل شــده که  REبه یک و زیر یک برسد .این عدد هنوز
در کشــور ما به یک یا زیر یک نرسیده و از این جهت نشاندهنده
این اســت که هنوز در جامعه ما افراد مبتال میتوانند ویروس را به
افراد دیگر انتقال دهند و به همین دلیل اقدامات پیشگیرانه و رعایت
پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک که بسیار موثر است و سایر
اقدامات مانند فاصلهگذاری ،شستن دستها و  ...حائز اهمیت است.
در شرایط فعلی کشور ما استفاده از ماسک و واکسیناسیون میتواند
بسیار موثر و پیشگیرانه باشد و کمک کند که  REدرباره ویروس کرونا
و زیرسویههای مختلف آن به یک و زیر یک برسد.

امروز دچار فوران احساسات هستید ،این شرایط موجب
نگرانی های غیرواقعی درباره ی امور کم اهمیت می شود
که در طوالنی مدت اص ً
ال قابل توجه نیســتند .اما کار ساده ای نیست
که بخواهید نگرانی های به جا را از نگرانی های غیرواقعی جدا کنید.
مشکل فعلی شما این است که هیچ پاسخ ساده و سریعی در دسترس
نیســت .اما راه حلی وجود دارد که خیلی به شما نزدیک است .برای
تغییر الزم است که به احساسات تان اطمینان کنید و نه عقل و منطق.
مهر :

این روزها مجموعــه ای از محدودیت های بی خطر
کهشانی در جریان اند .فعل و انفعاالت کهکشانی موجب
می شود تا برنامه های بزرگی که در سر دارید با عقل و منطق به پیش
روند .اکنون زمان مناسبی است تا افکارتان را به برنامه های واقعی و
عملی تبدیل کنید .اولین کاری که باید انجام دهید این است که از بلند
پروازی های تان کم کنید تــا بتوانید آن ها را عملی کنید .مرحله به
مرحله به سوی هدفی که دارید به پیش بروید تا به نتیجه ای که دنبال
آن هستید دست پیدا کنید.
آبان :

امروز باید در دنیای واقعی خودی نشان دهید و از فکر
و خیال درباره ی اسرار جهان دست بردارید .البته فکر
نکنید که دنبال کردن اسرار جهان کم ارزش است ،بلکه باید بدانید که
در دنیــای واقعی اموری بر دوش تان قــرار گرفته اند که نمی توانید
آنها را انکار کنید .ناراحت نباشــید ،تمامی که اقداماتی که در پیش
میگیرید بر احساسات درونی تان تأثیر خواهند گذاشت .اکنون زمان
آن است که فقط به کارتان فکر کنید ،در نهایت خواهید دید که همه ی
تالشهایتان به بار خواهد نشست.
آذر :

مهــم ترین چیزی که امــروز از جانب دیگران دریافت
خواهید کرد یک بازخورد صادقانه از احساســات تان
اســت .لزومی ندارد که امروز روی چیز خاصی تمرکز کنید یا بخواهید
شــرایط زندگی تان را تغییر دهید .در عوض سعی کنید راهی پیدا کنید
تا بتوانید با همین اعمال عادی روزانه دیگران را تحت تأثیر قرار دهید.
نگرانی های تان را با نزدیکان تان در میان بگذارید ،زیرا آن ها کسانی
هستند که به شما کمک خواهند کرد تا در نهایت به تصمیم درست برسید.
دی :

سیاره ی کلیدی شــما ـ زحل ـ با ونوس که یکی از
ویژگی های آن لذت طلبی است درهم می آمیزد و این
پیوند موجب می شــود تا عشق و عالقه ای را که دنبال آن هستید به
سراغ تان بیابد .البته عالقه ی چندانی به لذت ها و خوش گذرانی های
زودگذر ندارید .از آن جایی که ونوس نماد همه ی چیزهای با ارزش
است ،اکنون زمان است که از این فرصت بیش ترین بهره را ببرید.
بهمن :

امروز یک تعادل غیرمعمول انرژی به چشم می خورد:
بین رسیدن به خواسته های تان و لذت بردن از شیرینی
لحظــات .ونوس ـ الهه ی لذت ـ و زحــل ـ الهه ی محدودیت ها ـ
در ســازگاری کامل اند و فرصت های چشم گیری را برای تان رقم
میزنند .می توانید از این فرصت استفاده کنید ،اما نباید به هنگام وارد
شــدن به ماجراهای جدید موضع فعلی خود را از دســت دهید .این
فرصت استثنایی کلیدی است به سوی فرصت های جدید.
اسفند :

امروز ممکن است خواسته های شخصی خود را به خاطر
منفعت گروهی دیگر قربانی کنید .اما اگر بخواهید نقش
شــهید و قربانی شونده را بازی کنید چیزی عوض نخواهد شد .سعی
کنید در عین همدردی با دیگران به منافع خودتان هم توجه کنید .توجه
به منافع دیگران نباید مانع راه شما شود .سعی کنید تا در این رفتارتان
در زندگی تعادل ایجاد کنید ،در این صورت هرگز احساس تهی بودن
نخواهید کرد و در عوض انرژی مثبت تان همه را دربرخواهد گرفت.
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سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور
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به گزارش خبرنگار دریــا ،علیرضا محمدی
کرجیران به رســانهها اعالم کرد :بندر شــهید
رجایی یکــی از بنادر مهم و راهبردی کشــور
است و سرعت بخشــیدن در اجرای طرحهای
توسعهای و عالقهمندسازی سرمایهگذاران داخلی
و خارجــی برای ورود به حــوزه مهم بندری و
دریایــی از اولویتهای مهم ســازمان بنادر و
دریانوردی به شمار میرود .وی ،برخورداری از
امتیازات مناطق ویژه اقتصادی ،وجود اراضی قابل
واگذاری برای فعالیت پشتیبانی ،صنعتی ،نفتی و
خدماتی به صورت  BOOTو  BOTاجاره کوتاه
مدت ،میان مدت و بلندمدت ،امکان استفاده بهینه
از شــبکه ارتباطی داخلی و بینالمللی دریایی،
راه آهــن و جادهای ،قرار گرفتن در مســیرهای
اصلی کریدورهای ترانزیتی شمال جنوب ،شرق
و غرب برای تســهیل ترانزیت کاال به کشورهای
آسیای میانه ،حوزه خلیج فارس و دریای عمان،
افغانستان ،پاکســتان و عراق ،دسترسی به آبهای
آزاد و حداکثر استفاده از مزیتهای حمل و نقل
دریایــی ،مجاورت با مراکــز و قطبهای اصلی

تولیدی ،صنعتی و پتروشیمی و وجود پایانههای
اختصاصی ترانزیت ،بانکرینگ ،کانتینری ،عمومی
و فرآوردههای نفتی و مواد معدنی را بخشــی از
ویژگیهای ممتاز بندر شهید رجایی عنوان کرد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی
در ایــن رابطــه بــه اولویتهــا و فرصتهای
سرمایهگذاری در بندر شهیدرجایی اشاره کرد و
بیان داشت :ایجاد مراکز ارائه کننده خدمات ارزش
افزوده ،جذب و توسعه ترانشیپ ،احداث مخازن
برای صادرات ،ترانزیت و ســوآپ فرآوردههای
نفتی ،احــداث و بهرهبرداری از نیــروگاه برق،
احداث مینی پاالیشــگاه ،احداث ســردخانه و
نگهداری کاالهای فاسدشدنی ،احداث انبارهای
عمومی و تخصصی ،احداث مخازن ویژه عملیات
سوخترسانی به کشتیها(بانکرینگ) بخشی از این
اولویتها اســت .محمدی کرجیران ،اســتفاده
از ظرفیت پســکرانه در این بندر برای ترانزیت
کاالهای مورد نیاز کشــورهای همسایه را گامی
مؤثر در راستای توسعه روابط اقتصادی با کشورها
و تقویت مواصالت منطقهای دانست و خاطرنشان
کرد :توسعه اسکلههای نفتی و اضافه شدن اراضی
پسکرانه بندر شــهید رجایی از دیگر طرحهای
توســعهای اســت که یک گام رو به جلو از نظر
رویکردهای لجستیکی و ایجاد ارزش افزوده در
این بندر محسوب میشود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره
به بهرهبــرداری از  ۱۰طــرح دریایی و بندری
اســتان هرمزگان بــا  ۲هــزار و  ۷۰۰میلیارد

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی

گروه خبر  //مســوول ســازمان بســیج
کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد (ع)
استان هرمزگان به بیان برنامه ها و اقدامات
مختلف این سازمان برای بزرگداشت هفته
کار و کارگر اشــاره کرد و به تشریح آن ها
پرداخت.

به گزارش خبرنگار دریا؛ سرهنگ پاسدار امیر
ارسالن شهبازی به مناســبت هفته کار و کارگر،
اظهار کرد :هرساله در تقویم کشورمان از پنجم تا
یازدهم اردیبهشت ماه به عنوان هفته کار و کارگر
نام گذاری شده است و این روز یادآور کوشش و
جوشــش زنان و مردانی است که در کارخانه ها،
شرکت ها ،واحدهای تولیدی و مشاغل سخت و
طاقت فرسا با عشق ،عالقه و ایثار در جهت رونق
تولید ،اشــتغال آفرینی ،عمران و آبادانی کشور و
تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری از هیچ تالشی
دریغ نمیکنند.
وی در ادامه ضمــن تبریک ماه مبارک رمضان
و هفته کار و کارگــر و قبولی طاعات و عبادات

به ویژه در شــبهای لیالی قدر ،این ماه پر خیر و
برکت را فرصتی ویژه برای استغفار ،نزدیک شدن
به خدواند متعال و بندگی دانست و افزود :مصادف
شدن ماه رمضان با هفته کارگر فرصتی استثنایی
اســت تا بیش از پیش مقام ارزشمند و گرانقدر
کارگر مورد احتــرام و قدردانی قرار گیرد و نباید
این کار مختص یک روز و یک هفته باشــد ،زیرا
کارگران سرمایه های اصیل کشور هستند.
مسوول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات
سپاه امام سجاد (ع) اســتان هرمزگان به تشریح
برنامه های هفته کار و کارگر این ســازمان اشاره
کــرد و گفت :در هفته کار و کارگر این ســازمان
برنامه های در دســت اقــدام دارد که به ترتیب

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

هرگونه تهدید علیه منافع نظام مقدس جمهوری اسالمی پاسخ قهرآمیز دارد
گروه خبر  //فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت:
هرگونه تهدیدی علیه منابع و منافع نظام مقدس
جمهوری اســامی پیش آید با پاسخی قهرآمیز و
پشیمان کننده مواجه می شوند.

دریــادار پاســدار علیرضــا تنگســیری در دیدار با
حجتاالســام محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در
هرمزگان با بیــان افزایش توان رزمی و ارتقاء ســطح
آمادگیها و تقویت روحیه جهــادی انقالبی رزمندگان
دریادل در مواجهه با مســتکبران عالم گفت :به پشتوانه
همین معنویات ،دعای خیر مــردم عزیزمان ،با تکیه بر
ظرفیت فوق العاده مردم والیتمــدار و توکل بر خداوند
متعال توانســته ایم در انجام مأموریــت های محوله با
موفقیت کامل طی کنیم.ســردار تنگسیری افزود :امروز
نیروی دریایی سپاه با انجام کنترل باند و اشراف اطالعاتی
کامل در سراسر خلیج فارس ،تنگه هرمز و تمام سواحل
جنوبی و شــمالی تمام تحرکات دشمنان و بیگانگان را
زیرنظر و کنترل خود دارد و اگر احســاس کنیم تهدیدی
علیه منابع و منافع نظام مقدس جمهوری اسالمی پیش آید
با پاسخی قهرآمیز و پشیمان کننده مواجه می کنیم.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه ،با مهم دانســتن محتوای
راهبــردی و کلیدی فرمان حکیمانه و عالمانه مقام معظم
رهبری (حفظه اهلل) که به عنوان شــعار سال که در ابتدای
ســال  ۱۴۰۱ابالغ فرمودند ولی ما بعنوان یک فرمان به
آن نگاه می کنیم افزود :با تقویت ظرفیت بســیج دریایی
به عنوان نیروی دریایی دوم که قریب به ســه سال است
سازماندهی شــده و با ظرفیت نزدیک به پنجاه هزار نفر

استقبال  ۱۱هزار نفری هرمزگانیها
از اکران نوروزی سینما

گروه خبر  //در حالی این روزها سینماهای
فعال استان هرمزگان به  ۳سالن ختم شده
که اکران نوروزی نیز چندان با استقبالی
در سطح کشور مواجه نشد و سینماداران
امیدوارند با اکران فیلم های جدید در عید
فطر بار دیگر رونق به ســالن های سینما
بازگردد.

 ۷فیلم «روز صفر ،ســگ بند ،شــادروان،
قدغن ،مرد بازنده ،موقعیــت مهدی و گل به
خودی» در سالن های ستاره جنوب و ستاره
شهر بندرعباس و سینما گوهر بندرلنگه ،سینما
خلیجفارس حاجی آباد و سینما فرهنگ میناب
نیز به نمایــش در میآید که تاکنون با فروش
 ۳میلیارد و  ۳میلیــون و  ۶۲۵هزار ریالی و
استقبال  ۱۱هزار و  ۱۹۴نفری در  ۴۸۹سانس
به نمایش درآمده نیز همراه بوده است.
فیلم «ســگ بند» با استقبال  ۶۵۸۱نفری در
 ۳ســالن و  ۱۳۷سانس و فروش یک میلیارد
و  ۷۸۱میلیون و  ۳۷۵هزار ریالی در جایگاه
نخست اســتقبال از فیلم های اکران نوروزی
در اســتان هرمزگان قرار گرفت و پس از آن
فیلم «روز صفر» با اســتقبال  ۱۴۵۵نفری در
 ۲سالن و  ۸۱سانس و فروش  ۳۹۱میلیون و
 ۷۷۵هزار ریالی و «موقعیت مهدی» با استقبال
 ۱۵۲۴نفری در  ۲سالن و  ۷۳سانس و فروش
 ۳۷۸میلیون و  ۸۰۰هزار ریالی رتبه های دوم
و سوم را به خود اختصاص داده اند.
همچنین فیلم های «شــادروان» با اســتقبال

 ۹۸۵نفــری در  ۳ســالن و  ۱۱۱ســانس و
فروش  ۲۶۵میلیون و  ۱۵۰هزار ریالی« ،مرد
بازنده» با اســتقبال  ۵۳۵نفری در  ۳سالن و
 ۶۹سانس و فروش  ۱۶۲میلیون و  ۷۲۵هزار
ریالی و «قدغن» در یک ســالن و  ۳سانس
و فروش  ۲میلیــون و  ۸۰۰هزار ریالی رتبه
هــای بعدی را به خود اختصاص داده اند .این
در حالی اســت که به دلیل نمایش فیلم «گل
به خودی» ویژه کودک و نوجوان آمار دقیقی
از فروش بلیط و میزان اســتقبال مخاطبین نیز
موجود نیست.
روند فروش و استقبال فیلم ها نشان می دهد
فیلم «سگ بند» همچون کل کشور رتبه نخست
پرفروش ترین فیلم را به خود اختصاص داده
است اما در فیلم های دوم و سوم نیز هرمزگان
با کل کشور کمی متفاوت بوده و در حالی که
در سطح کشور «موقعیت مهدی و شادروان»
رتبههای دوم و ســوم را بــه خود اختصاص
دادهانــد در هرمــزگان «روز صفر و موقعیت
مهدی» رتبههای دوم و ســوم را از آن خود
کرده اند.
به گزارش ایسنا ؛ حال باید منتظر ماند و دید
که با اکران فیلم های ویژه عید فطر که «المینور،
انفرادی و مغز استخوان» را در استان هرمزگان
به خود اختصاص می دهد ،آیا شاهد تحول و
استقبال بیشتری از هنر هفتم در استان هرمزگان
خواهیم بود یا خیر؟!

برنامه های سازمان بسیج کارگران سپاه امام سجاد(ع) در هفته کار و کارگر

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.

نمايندگي استانها:

سال بیست و یکم شماره 3866

مسوول بسیج کارگران و کارخانجات هرمزگان تشریح کرد

چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

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

ریال ســرمایهگذاری در پســکرانه بندری بندر
شــهیدرجایی در دهه فجر سال  ۱۴۰۰ادامه داد:
ســاخت پایانه ترمینال ،۳ســکوی اسکله نفتی،
احداث ســاختمان و برج کنترل ترافیک دریایی
بندر شهید رجایی ،عملیات اجرایی فاز دوم بندر
چندمنظوره خمیر با هدف ایجاد اسکله مواد معدنی
در بندر خمیر و رونق اقتصادی و سیریک از جمله
طرحهای در دست ساخت از سوی ادارهکل بنادر
و دریانوردی هرمزگان در سال  ۱۴۰۱است.
مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان از دیگر
طرحهای قابل افتتاح در ســال  ۱۴۰۱به احداث
پایانه ترانزیتی و صادراتی در بندر شهید رجایی
با هــدف افزایش ظرفیت محوطه های صادراتی
و تزانزیتی ،احداث تقاطع غیرهمسطح به اراضی
پشــتیبانی مجتمع بندری شهید رجایی و اجرای
زمینی کردن خــط  ۶۳کیلوولت در اراضی بندر

شهید رجایی اشاره کرد.
منطقــه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی در
فاصلــه  ۱۵کیلومتــری خروجی غربی شــهر
بندرعباس ،بزرگترین و پیشرفتهترین پایانه های
کانتینری کشــور را دراختیار دارد و حجم قابل
توجهی از عملیات جابهجایی کاالهای عمومی و
فرآوردههای نفت خام در این بندر انجام میشود.
این بندر تجاری با  ۲هزار و  ۴۰۰هکتار۴۳۳ ،
هکتار محوطه بارانداز و  ۴۳هکتار انبار مسقف،
 ۵۵درصد صادرات غیرنفتی کشــور  ۴۱ ،درصد
صــادرات نفتی کشــور و در مجموع  ۴۸درصد
صادرات کشور را برعهده دارد .استان هرمزگان با
احتساب جزایر دارای  ۲هزار و  ۲۰۰کیلومتر مرز
دریایــی ۱۴ ،جزیره کوچک و بزرگ و  ۳۲بنادر
فعالی است که بیش ترین حجم تخلیه و بارگیری
از این بنادر انجام میشود.

سه شنبه  6اردیبهشت 1401
 24رمضان 1443

در قالب  ۱۴هزار ناوگروه دریایی برای خدمات رســانی
در عرصه دریا ،امداد رســانی به مردم در بالهای طبیعی
مثل سیل ،اشــتغال آفرینی و توسعه تولید با حمایت از
شــرکتهای دانش بنیان ،مبارزه با قاچاق کاال ،سوخت
و دام و مــواد مخدر ،تأمین امنیت ســواحل و آب های
سرزمینی است.
به گزارش مهر؛ ســردار تنگســیری گفــت :از دیگر
اقدامات مردمی و جهادی نیروی دریایی ســپاه مبارزه
جدی با قاچــاق کاال و صید ترال برای حمایت از تولید
ملی ،برپایی بیمارستان های صحرایی ،توزیع بسته های
کمک معیشتی ،آبرسانی و برق رسانی روستایی ،ساخت

و بازســازی اســکله های صیادی ،بازسازی و آسفالت
جادههای روســتایی ،الیروبی برخی اسکله ها ،احداث
برج نورهای روشنایی برای اسکله ها ،واگذاری قایقهای
صیادی برای رونق و توسعه اشتغال ،ساخت خانه عالم،
خانه بهداشت ،مسجد ،زمین ورزشی و مدرسه در نقاط کم
برخوردار ،امداد هوایی برای انتقال مصدومان حادثهدیده
و صدها طرح عمرانی دیگر بخشــی از اقدامات نیروی
دریایی سپاه در هرمزگان بوده است که در سال جاری در
حوزه های عمران و آبادی به محض تکمیل پروژه های
جدید اطالعرسانی الزم به مردم نجیب استان والیتمدار
هرمزگان خواهد شد.

روز شــمار هفته در اســتان برگزار می شــود.
سرهنگ شهبازی ،تشکیل ستاد بزرگداشت هفته
کار و کارگر ،فضاســازی محیطی ،غبار روبی و
عطرافشانی گلزار شهدا ،سرکشی از خانوادههای
شــهدای کارگری ،برگــزاری رزمایش مومنانه،
برگزاری محفل انس با قرآن ،برگزاری رزمایش
شفیت ایثار ،مشارکت در برگزاری جشن گلریزان
جهت آزادسازی زندانیان کارگر ،دیدار با کارگران
فصلی و ســاختمانی ،برگزاری اردوهای جهادی
و خدمات رســانی ،تشکیل ســتاد ازدواج آسان
و تهیــه توزیع جهیزیه ،دیــدار صمیمی و تجلیل
از مدیــران ،فرماندهان ،کارفرمایــان و کارگران
نمونه بسیجی همراه با ضیافت افطاری با حضور

سردار فرمانده ســپاه امام سجاد (ع)و مسئولین
استانی است.
وی درادامه به سایر برنامه های هفته کار وکارگر
پرداخت و عنوان کرد :برگزاری اردوهای جهادی
و خدماتی ،برگزاری برنامه های ورزشی در مجامع
کارگری ،ســازماندهی گروههای سفیران تولید،
تولیدیاران و کارآمدان ،دیدار اعضای ستاد جامعه
کار و تالش با نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام
جمعه بندرعباس ،چاپ و توزیع  ۵۰۰جلد کتاب
با عنوان این جزیره با تو نفس می کشد در رابطه با
زندگینامه شهید موسی درویشی نخل ابراهیمی در
بین جامعه کار و تالش ،برگزاری مسابقه کتابخوانی
و اهداء جوایز نفیس ،حضور کارگران و کارفرمایان

بســیجی و گردان بیت المقدس این ســازمان در
نماز جمعه ،افتتاح پایگاههای مقاومت کارگری،
برگزاری جلســات هیئت اندیشه ورز با موضوع
مسائل کارگری در سازمان و شهرستان ها ،دیدار و
دلجویی از کارگران آسیب دیده و خانواده متوفیان
کارگر از جمله برنامه های سازمان بسیج کارگران
و کارخانجات سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان
به شمار می رود.
مسوول ســازمان بسیج کارگران و کارخانجات
سپاه امام ســجاد(ع) هرمزگان در پایان گفت :در
سراســر اســتان حوزه های مقاومت کارگری با
تشــکیل ســتاد هفته کار و کارگر برنامه های به
مناسبت هفته کار و کارگر نیز اجرا خواهند کرد.

