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استاندار هرمزگان تأکید کرد
الزام دستگاه های اجرایی به تأمین کاالها 

و خدمات فرهنگی از درون استان

معاون هواشناسی هرمزگان :
زمان فعالیت سامانه کم فشار دریایی 

سرخ تغییر کرده است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان :

مدیران ادارات 
با سامانه سادا بیگانه هستند
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امام جمعه بندرعباس تاکید کرد

ایجاد شفافیت 
مالی و اقتصادی 

در دستگاه های اجرایی
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مسئول بسیج کارگران 
و کارخانجات هرمزگان تشریح کرد

برنامه های سازمان بسیج 
کارگران سپاه امام سجاد )ع( 

در هفته کار و کارگر

مسئوالن » زندگی پس از زندگی « 
را ببینند

افزایش ۲۵۰ هزار تومانی جریمه بکارگیری 
اتباع بیگانه غیرمجاز 

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

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

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 37 هزار و 377 مددجو اقدام نموده که تنها 26 هزار 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.

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 فرآيند ارزيابی كیفی و احراز صالحیت از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار 

با سابقه، مجرب و واجد شرايط واگذار نمايد.

MO -1400152  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره
در اختیار قراردادن یک فروند کشتی جهت حمل مسافر و بار عملیاتی در شرکت پاالیش نفت الوان 

)مجوز شماره 53114810(    )میزان سپرده-  1,350,000,000 ريال(    )شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران: 2001093769000022(
تاريخ ارسال به صفحه اعالن عمومی: 1401/01/29  مهلت دريافت اسناد: 1401/02/14  

مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ايران(: 1401/02/28 

لذا از متقاضیانی كه دارای شــرايط زير می باشند دعوت 
می گــردد تا پس از مطالعه شــرايط مناقصــه از طريق 
 دريافــت اســناد از آدرس WWW.LORC.IR )لینك 
مناقصه هاواستعالم ها -زير گروه مناقصه ( مطابق با اطالعات 
درخواستي نســبت به دريافت اســناد و بارگزاری پاسخ 
استعالم در مهلت مقرر شــده در سامانه ستاد ايران اقدام 
نمايند تا پس از ارزيابی و تأيید صالحیت، جهت شركت در 

مناقصه اقدام الزم به عمل آيد.
 الف : شرایط انجام کار

 توانمندی و تسلط بر انجام كار،  دارا بودن دانش فنی و 
امکانات و تجهیزات كامل موضوع مناقصه

 توانمندی در ارائه سپرده شركت در مناقصه 
 دارا بودن شخصیت حقوقی

 مناقصه گر نبايد مشمول قانون منع مداخله در معامالت و 
مناقصات باشد

 ب : مدارک مورد نیاز
  يك نسخه از اساسنامه شركت )برابر اصل(
 يك نسخه از آگهی ثبت شركت )برابر اصل(

 يك نســخه از آخرين تغییرات هیئت مديره شــركت 
براساس روزنامه رسمی )برابر اصل(

 ارائــه گواهی حســن انجــام كار از كارفرمايان قبلی 
)خريداران(

 تکمیل پرسشنامه دريافت اطالعات.
 ارائه كد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در 

نظام مالیات بر ارزش افزوده و كد پستی.
 ارائه رزومه كامل كه شامل همه بخش های زير باشد:

الف( سوابق حمل مسافر وبار 
ب( گواهی حسن انجام كار از  كارفرمايان پیشین

ج(يك نســخه )برابر اصل( قراردادهای اجاره كشتی برای 
سوابق حمل مسافر و بار

ح( يك نسخه )برابر اصل( قراردادهای اجاره كشتی )های( 
در اختیار جهت تخصص برای موضوع مناقصه ) در صورت 

وجود( 
ز( اسناد كشتی های تحت مالکیت ) در صورت مالکیت( 

د( صورت های مالی شركت در سه سال اخیر 
و( سوابق مديريتی اعضاء هیأت مديره و مديران ارشد شركت  
ه(مشخصات فردی و ســوابق كاری نیروهای متخصص و 

عملیاتی شركت
 كلیه مدارک بايد در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته 
بندی شده در سامانه تداركات الکترونیکی دولت بارگزاری 
شــوند و به مدارک ارسالی مبهم ،ناقص،مخدوش و دارای 
مغايرت و همچنین مداركی كه بعد ار مهلت مقرر ارسال گردد 

به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 در صورت به حد نصاب نرسیدن شركت های حاضر  در 
مناقصه، امکان تمديد مهلت زمانی در ســامانه ستاد ايران 

وجود دارد.
 دريافت اســناد و بارگزاری مدارک تا تاريخ درج شده در 

سامانه ستاد ايران الزامی میباشد.
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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 كار وكارگر و روز قشر بسیج كارگری را به عزيزان و زحمتکشان عرصه كار و تالش تبريك 
گفت . در اين پیام آمده است : كارگران اين قشر زحمتکش كشورمان با اعتقاد و ايمان خدا به عنوان سربازان بی ادعای انقالب اسالمی در دوران 
مبارزه با نظام طاغوت با پیروی از رهنمودهای امام خمینی رحمت اهلل هم پای ديگر اقشــار جامعه از طريق ساز كارهای ويژه مانند راهپیمايی 
و اعتصاب و غیره همراه با ديگر انقالبیون نقش بســیار موثری را ايفا كردند . اين قشر  در هشت سال دفاع مقدس با تقديم 14 هزار شهید و 
ده ها هزار جانباز و هزاران نفر آزاده اين نقش را پر ثمر كردند . كارگران در زمان جنگ با ساختن تجهیزات جنگی در كارخانه ها كمك شايانی 
به پیروزی رزمندگان اسالم كردند و با آگاهی، هوشیاری و بصیرت با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری نقشه های شوم استکبار جهانی 
را خنثی كرده و برای پیشرفت و آبادانی كشور با همت جهادی تالش مضاعف می كنند . بدون شك رمز پیشرفت و توسعه پايداری يك كشور 
در تجلی اســتعدادها و سرمايه انسانی كارآمد است كه كارگران به عنوان ارزشمندترين و سودمند ترين قشر يك كشور هستند .  از تالش ها 
و كوشــش های كارگران و كارفرمايان عزيز در سراسر استان كه در اين شرايط حساس و سخت كه تحريم های ظالمانه مستکبران عالم و از 
 طرفی شیوع ويروس منحوس كرونا و مشکالت معیشتی و با همه اين سختی ها در جهت تحقق  فرمايشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
 برای رونق تولید و اقتصاد كشــورمان گام برداشتند تقدير تشکر و خدا قوت عرض می نمايم . ســازمان بسیج كارگران و كارخانجات سپاه 
امام ســجاد )ع(  استان هرمزگان در اين راستا در نقش حمايت از اين قشر زحمتکش و در جهت تحقق شعار سال و فرمايشات مقام معظم 
رهبری با تشکیل  كارگروه مواسات و همدلی و رفع موانع تولید، توزيع بسته معیشتی در سراسر استان،راه اندازی صندوق خیريه سردار شهید 
قاســم سلیمانی ، راه اندازی و پشتیبانی مراكز تجمیع واكسیناسیون كرونا، برگزاری رزمايش شیفت ايثار، راه اندازی مركز حقوقی و مشاوره، 

ی  ر ا گــز جشــنواره های فرهنگی و ورزشی، تجلیل از كارگران و كارفرمايان نمونه و زحمتکش، تشکیل ستاد آزادسازی بر
ن  نیــا ا ند برگزاری اردوهای جهادی و تخصصی،  تشکیل ستاد ازدواج كارگر،ترويج فرهنگ ايثار و وجدان كاری، ز
و  های ســايبری و فضای مجازی ، راه اندازی هیئت نخبگان تهیه و توزيع جهیزيه، تشکیل قرارگاه آســان 
ورز   با جامعه كار و تالش استان در جهت خدمت به اين قشر باموضوع احصاء مسئله اصلی كارهمراه انديشه 

هفته كار و كارگر و روز قشر بسیج كارگری به تمامی بوده اســت . اينجانب ضمن تبريك سخت كوش 
آرزوی  كارگــری  سالمتی ، سربلندی و پیروزی را دارم .جوامــع 

سرهنگ پاسدار امیر ارسالن شهبازی
  مسئول سازمان بسیج کارگران

 و کارخانجات سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان 

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد

معافیت مشترکان کم مصرف 
بهزیستي و کمیته امداد از پرداخت قبوض آب 

فقط مصرف تا يک سوم الگو مشمول معافیت است

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان  اعالم کرد 

احداث پایانه ترانزیتی و صادراتی در بندر شهید رجایی
صفحه 8  را بخوانید
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سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان 
خبر داد 

افزایش ۲۵۰ هزار تومانی 
جریمه بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز 

   گروه خبر // سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان 
گفت: جريمه بکارگيری اتباع بيگانه غيرمجاز بابت هر روز بکارگيری 6۹6 
هزار و 62۵ تومان اعالم شــده که در مقايسه با پارسال2۵0 هزار تومان 
بيشتر است.  مجتبی معين وزيری در جمع خبرنگاران، افزود: در حالی که 
سال گذشــته جريمه به کارگيری اتباع غير مجاز خارجی بابت هر روز 
اشتغال، 442 هزار و ۵80 تومان بود اين رقم از سوی اداره کل اشتغال اتباع 
خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال جديد، 6۹6 هزار و 
62۵ تومان اعالم شده و 2۵4 هزار تومان نسبت به سال گذشته بيشتر شده 
است.وی اظهار کرد: برابر ماده 120 قانون کار، اتباع بيگانه نمی توانند در 
ايران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای رواديد ورود با حق کار مشخص 
بوده و مطابق قوانين و آيين نامه های مربوطه، پروانه کار دريافت کرده باشند.
سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان خاطرنشان کرد: 
تعيين مبلغ جريمه بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل 
دستمزد سال 1401 صورت می گيرد و در صورت تکرار تخلف، دو برابر 
خواهد شد و در صورت استنکاف از پرداخت اين جريمه، کارفرما مطابق 
با ماده 181 قانون کار به محاکم قضايی معرفی می شود.وی ادامه داد: مطابق 
با بند ج ماده 11 قانون تنظيم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمايی 
که به صورت غيرمجاز از نيروی کار خارجی استفاده کند يا در مشاغلی به 
جز شغل تعيين شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای 
هر روز اشــتغال جريمه می شود.به گزارش ايسنا ؛ معين وزيری با اشاره 
به اينکه سامانه تلفنی 021636۹ را جهت ارائه شکايات و گزارش های 
مردمی  در اين خصوص است، تصريح کرد: بعضی از کارفرمايان برای فرار 
از پرداخــت حق بيمه و به دليل ارزان بودن نيروی کار خارجی آنها را به 

خدمت می گيرند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان
خلیج فارس شناسنامه فرهنگی و هویتی ایران اسالمی است

   گروه خبر // معاون سياسی امنيتی استانداری هرمزگان در جلسه ستاد 
برگزاری دوازدهمين جشنواره بين المللی فرهنگی هنری خليج فارس گفت: 
خليح فارس شناســنامه فرهنگی و هويتی ايران اسالمی است.به گزارش 
 خبرنگار دريا ، احســان کامرانی ضمن تقدير و تشــکر از مشارکت همه 
دستگاه های ، ســازمان ها و نهادهای مردم نهاد در برگزاری مطلوب اين 
رويداد گفت : خليح فارس يک اشتراک هويتی ايرانيان است و حفظ اين نام 
و اعتبار وظيفه همه ايرانيان در اعصار مختلف است.وی افزود : همه ادارات و 
سازمان ها می بايد مثل هر سال حداکثر مشارکت را در بخش های مختلف 
اين جشنواره داشته باشند و سعی شود قشرهای مختلف مردمی به ويژه جامعه 
دريايی کشور مشارکت داشته باشند.معاون سياسی امنيتی استانداری هرمزگان 
بر توليد محتوای هنر رسانه در ابعاد بين المللی تاکيد کرد و بيان داشت : توليد 
نــرم افزار و توليد محتوا به ويژه در حوزه فضای مجازی از اهميت خاصی 
برخوردار اســت و بايد بصورت خاص به آن پرداخته شود.کامرانی اظهار 
داشــت : تشکيل کميته های علمی و اجرايی با همکاری مراکز دانشگاهی 
و پژوهشی می توانند به پربار شدن محتوای توليدات و بخش های مختلف 
جشنواره بين المللی فرهنگی – هنری خليج فارس بيانجامد.در ادامه اسمعيل 
جهانگيری مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان جشنواره بين المللی 
فرهنگی هنری خليج فارس را حاصل يازده سال تالش مردم هرمزگان در 
جهت دفاع از هويت فرهنگی خليج فارس دانست و گفت: تنها راه مقابله با 
ادعای کاذب دشمنان ، پرداختن به ظرفيت های هويتی تاريخی و فرهنگی 

خليج فارس و انتشار آن در سطوح بين المللی است.

خبر

خبری

سه شنبه 6 اردیبهشت 1401

24 رمضان 1443

سال بیست و یکم شماره 3866

   
سرمقاله

   برنامه »زندگی پس از زندگی« که در ســومين ســال پياپی در ماه 
مبارک رمضان در ساعت 18:30 دقيقه هر روز از شبکه 4 تلويزيون ودر 
ســاعت 23:30 دقيقه همان روز  و 12 ظهر روز بعد بازپخش اين برنامه 
 پژوهشی پخش می شود، تجربيات اشخاصی را به تصوير می کشد که در اثر 
حادثه ای و بيماری و... برای لحظات، دقايق، ساعات و حتی روزهايی به 
عالم ديگر می روند و صحنه هايی را مشاهده می کنند که با قرآن و روايات 
نيز مطابقت دارد و با لطف خدا به اين دنيا برمی گردند و حال در اين برنامه 
به بازگويی حالت شان وصحنه هايی که در عالم ديگر مشاهده کرده اند، 
می پردازند که برای ببيننده و شنونده هم جذابيت دارد و هم هشدار دهنده 
و بشارت دهنده و به قولی بشير و نذير است. واقعيت هم اين است که در 
 جامعه امروزی که با قــرآن فاصله گرفته ايم و اين کتاب زندگی را کمتر 
می خوانيم و در زندگی استفاده می کنيم که بيان تجربيات تجربه گرها در 
برنامه زندگی پس از زندگی و مطابقت با آيات و روايات نشان می دهد، 
برخی از موضوعاتی که در قرآن کريم و روايات بيان شــده است را اين 
تجربه گرها و هر کدام به بخشــی از آن اشاره می کنند که در عالم ديگر 
ديده و شنيده اند که قابل تامل وتدبر است. سال گذشته يکی از تجربه گرها 
هم تاکيد می کرد که تا حد امکان نبايد مســئوليت قبول کنيم و مسئوالن 
به اين موضوع توجه کنند که بايستی بطور کامل نسبت به مسئوليت شان 
پاسخگو باشند. مسئوالن اگر واقعا به اين موضوع توجه کنند، بطور حتم 
بخاطر مسائل سياسی، جناحی و... مسئوليتی را نمی پذيرند که قادر به انجام 
 آن نيســتند و بايستی پاسخگوی کم کاری شان باشند. در حال حاضر که 
 می بينيم بيشــتر مشــکالتی که برای مردم در حوزه های مختلف پيش 
 می آيد، به اين دليل اســت که برخی مســئوالن به انجام مسئوليت ها و

 تعهدات شــان کوتاهی کرده اند. اگر خودروسازها در رعايت استانداردها 
کوتاهی می کنند ويا برخی جاده ها ايمنی الزم را ندارند و نقاطی حادثه خيز 
 هستند و همين موضوع منجر به تصادفات مرگبار شده، کسانی که در اين 
 بخش ها قصور کردند، بايســتی پاسخگو باشــند. البته اين موضوع در

 بخش های مختلف صدق می کند. چند ســال قبل فردی تعريف می کرد 
که کارمند اداره ای گفته بود که پيرمردی روستايی زياد به اداره مان رفت 
 وآمد می کــرد و من هر دفعه به بهانــه ای کارش را به هفته بعد موکول 
 می کردم و پيرمرد مجبور می شــد برگردد وهفته بعد از روســتای دور 
دست شان دوباره برای پيگيری کارهايش به شهر برگردد. بعد از مدتی ديدم از 
آن شخص خبری نيست و از همشهری هايش که به اداره می آمدند، موضوع 
 را جويا شدم. آنها گفتند پيرمرد در مسير آمدن به شهر و برای انجام کارهای 
اداری اش تصادف کرده و فوت کرد. اين کارمند می گفت حاال عذاب وجدان 
دارم که چرا کارش را انجام ندادم و امروز وفردا کردم تا اين پيرمرد در همين 
رفت وآمد ها جانش را از دست دهد که من هم در مرگش مقصرم و آن دنيا 
بايد پاسخ دهم. اگر مسئوالن، کارمندان و اقشار مختلف به اين موضوعات 
 با ديدگاه پاســخگو بودن نگاه کنيم، آنگاه از انجــام برخی امور و ترک

  فعل های زيادی خودداری نموده و تالش می کنيم تا گره گشــا باشيم و 
 گره های کور را در زندگی ديگران ايجاد نمی کنيم. در حال حاضر بيشتر مشکالتی 
که مردم با آن مواجهند و فســادها، رشــوه ها، تضييع حقوق و... که ديده 
می شود، به همين دليل است و نياز است  همگان و از جمله مسئوالن در 

رفتارهای مان تجديد نظر کنيم.
    علی زارعی

مسئوالن » زندگی پس از زندگی « را ببینند
 گروه خبــر //  امام جمعه بندرعبــاس با تاکید بر 
انتقال  خواستار  اجرايی  دستگاه های  مالی  شفافیت 
پرونده مالیاتی شرکت های مستقر در استان هرمزگان 

به داخل استان شد. 
  حجت االسالم محمد عبادی زاده در ديدار با مديرکل ديوان 

محاسبات استان هرمزگان اظهار داشت: امروز مردم و جامعه 
نخبگانی بيش از گذشته به دنبال ايجاد شفافيت در مسائل 
مختلف است و شفافيت مالی يکی از زمينه هايی است که 
می تواند بسياری از مشکالت را در حوزه های درآمدها و 
هزينه های دستگاه های اجرايی حل کند و به سواالت پاسخ 
دهد.وی افزود: آن  چه که مســلم است و بر روی آن تاکيد 
داريم ايجاد شفافيت مالی و اقتصادی در دستگاه ها است تا 
مردم بدانند اين بودجه ای که در اختيار دستگاه قرار می گيرد 
کجا هزينه شده و معتقديم ساماندهی و شفاف سازی درآمدها 
و هزينه ها به ســالمت اقتصادی و مالی دستگاه ها منجر 

خواهد شــد.نماينده ولی فقيه در استان  هرمزگان بيان کرد: 
الزم است پيگيری های الزم برای پرداخت معوقات مالی 
شرکت های مستقر در استان هرمزگان از سوی دستگاه های 
مسئول به درستی انجام شــود چرا که هرمزگان نياز دارد 
با تمــام ابزارهای ممکن به ويژه در حوزه مالی و اعتباری 
حمايت شود.عبادی زاده عنوان کرد: امروز همه بر اين مهم 
واقف هستند که استان هرمزگان نسبت به استان های هم کيش 
خود دچار يک عقب ماندگی توسعه ای شده است و برای 
جبران اين عقب ماندگی نمی توان تنها به بودجه های دولتی 
دل بست از اين رو از تمام ظرفيت های استان برای جبران 

و کاهش اين فاصله نسبت به ميانگين کشور اقدام کرد.امام 
جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: امروز در هرمزگان مطالبه 
جدی وجود دارد برای اينکه صنايع، شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی ماليات خود را در اســتان بپردازند از اين رو بايد 
پرونده مالياتی شــرکت های مستقر در استان هرمزگان به 
درون استان منتقل شــود تا مردم استان نيز در عوايد اين 
بنگاه ها سهيم شوند.به گزارش مهر ، وی تاکيدکرد: ضرورت 
دارد پيگيری های الزم برای تحقق مفاد قانونی و امتيازاتی 
که به روند توسعه استان هرمزگان کمک می کند انجام شود 

تا از تمام ظرفيت های قانونی در اين راه بهره گرفته شود.

پشت پرده سیاست 

بسیج دریایی؛ نیروی دریایی دوم   
ســردار تنگسيری: 48 هزار صياد و مردم ساحل نشــين در سازمان بسيج دريايی 
حضور دارند . فرمانده نيروی دريايی ســپاه پاسداران در گفت و گوی اخير خود از 
گسترش  عمق عملياتی نيروی دريايی سپاه در آب های دوردست سخن گفت.وی از 
به کارگيری هوش مصنوعی در زيردريايی های بدون سرنشين سپاه خبر داد و تاکيد 
کرد که  48 هزار صياد و مردم ساحل نشين در سازمان بسيج دريايی حضور دارند. 
وی همچنين توضيحاتی از کم و کيف بسيج دريايی ارائه و آن را نيروی دريايی دوم 
اعالم کرد. در ادامه بخش های مهم مصاحبه اخير دريادار تنگســيری فرمانده ندسا 
را به گزارش تسنيم می خوانيد:*امروز قانون حاکم بر اين دنيا قانون جنگل است و 
ما موظفيم از منافع مان در مقابل دشمنان محافظت کنيم و از طرف ديگر ناو های ما 
می توانند عمق عملياتی ما را در آب  های دور دســت گسترش دهند.*   تجهيزات 
نيروی دريايی سپاه، اوال کاماًل بومی است و حاصل تالش علمی تحقيقاتی متخصصان 
متعهد انقالبی و شــرکت های دانش بنيان داخلی است يعنی از صفر تا 100 توسط 
دانشمندان نخبه و فرزندان همين ملت طراحی و توليد شده اند.ثانيا اين تجهيزات کامال 
هوشمند هستند و ما از هوش مصنوعی در تجهيزات مان استفاده می کنيم که باالترين 
سطح فناوری اســت. ثالثا از نظر صرفه جويی اقتصادی، هزينه طراحی و ساخت 
اين توليدات 10 درصد نمونه های خارجی مشابه آن است.*امروزه تمام تجهيزات 
مورد نياز سازمان رزم توسط افسران جوان و دانشمندان متعهد کشورمان طراحی و 
توليد می شود و در تمام عرصه ها مثل پهپاد، شهپاد، زهپاد )زيردريايی هدايت  پذير 
از دور(، موشــک، جنگ الکترونيک، هوادريا، تجهيزات سطح، باالی سطح و زير 
ســطح خودکفا و بی نياز کمک های خارجی هستيم و حتی می توانيم صادرکننده هم 
باشــيم. * بسيج دريايی در واقع يک پديده نوينی است که توان و ظرفيت مضاعفی 
برای نيروی دريايی سپاه در سراسر سواحل جنوبی و شمالی کشور ايجاد کرده است. 
امروز سازمان بســيج دريايی حدود 48 هزار صياد و مردم ساحل نشين را در اين 
قالب سازمان دهی و گاهی بنا بر نياز به کارگيری کرده است.تشکيل بسيج دريايی 
 به معنی تشکيل نيروی دريايی دوم است. بسيج دريايی يک قدرت دفاعی مردمی، با 
فراهم کردن بستر مشارکت مردم در تامين امنيت جمعی است.*در موضوع مواجهه 
نيرو های فرامنطقه ای اين مطلب را بايد گفت که حضور آن ها در اين منطقه صرفا برای 
استعمار، غارت، فتنه انگيزی و ناامنی است و ما حضور آن ها را در اين منطقه مشروع 
نمی دانيم. ما در رويارويی های پيش آمده ) با نيروی دريای آمريکا و کشــورهای 
فرامنطقه ( به واسطه اشــراف اطالعاتی و سيادت دريايی موجود، کامال حرفه ای و 
مطابق با قوانين پذيرفته شده بين المللی رفتار می کنيم و اگر موردی پيش بيايد مثل 
هميشــه با اقتدار و صالبت مقابله می کنيم و پوزه هر مهاجمی را به خاک می ماليم و 
در اين موضوع با کسی شوخی نداريم. حفظ امنيت و حفاظت از منابع و منافع ملت 
عزيز و کشورمان را که حاصل خون هزاران شهيد گلگون کفن است با هيچ موضوعی 
عوض نمی کنيم.* در خصوص  فعاليت  های نيروی دريايی ســپاه در حوزه مقابله 
با قاچاق کاال و ســوخت،  در اين حوزه تنها خط قرمز نيروی دريايی سپاه ،حفظ 
منافع ملت ايران است. البته ما با قاچاق های سازمان يافته و بی قانونی ها که موجب 
تضييع حقوق مردم می شود به شدت مقابله می کنيم و نخواهيم گذاشت عده ای برای 
سودجويی های مادی، حق اين مردم را پايمال کنند. نقش نيروی دريايی سپاه به عنوان 
ضابط قضايی در قانون مشخص شده و مطابق قانون هر زمان که نياز باشد مقتدرانه 
وارد عمل می شويم و برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، سوخت، کاال و حتی صيد غير 

قانونی ترال و امثال آن با هيچ احد الناسی مماشات نخواهيم کرد.
تاکید قالیباف بر ضرورت هماهنگی میان مجلس و دولت 

رئيس مجلس شورای اسالمی ضمن تأکيد بر اين که در مقابل مشکالت نمی توان به 
مردم گفت که اين موضوع مربوط به دولت بوده و به مجلس ربطی ندارد ،گفت: منهای 
اين که گفتن چنين صحبتی را وجدان ما اجازه نمی دهد و در صورت بيان آن نيز مردم 
اين ســخنان را قبول نخواهند کرد، لذا مجلس و دولت در کنار هم بايد مشکالت را 
حل کنند چون مردم برای حل مشکالت شان فرقی بين مجلس و دولت قائل نيستند. 
محمد باقر قاليباف  در نشست خود با معاونت  های پارلمانی دولت  با تأکيد بر اين که 
هيچ  زمانی ضرورت هماهنگی ميان مجلس و دولت به اندازه امروز نبوده است، اظهار 

کرد: امروز جبهه انقالب در شرايطی قرار دارد که محکوم به موفقيت است.

 موفقيتی که انقالب، کشــور و مردم به آن نياز دارند البته بارها بر اين موضوع تأکيد 
کرده ام که هماهنگی ميان مجلس و دولت به تنهايی کفايت نمی کند يعنی الزم است 
اما کافی نيست.رئيس مجلس با بيان اين که هماهنگی بسيار قابل اهميت است اما آن 
هماهنگی ارزشمند است که منجر به هم افزايی شود ،افزود: هر هم افزايی دارای يک 
ذی نفع است و در اين جا بدون شک مردم بايد از تصميمات مجلس و دولت ذی نفع 
باشند. رئيس مجلس  اظهار کرد: ذی نفع بودن مردم بسيار مهم است بنابراين هرکار 
مهم و يک فرصت بزرگ می تواند يک تهديد بزرگ هم باشد. هرکجا بايستيد مخالفان 
سفت و سختی وجود دارد که منافع آن ها در تضاد با اين راهبرد است. بر اين اساس 
آن ها به صورت مرتب تالش خواهند کرد تا اين موضوع مهم يعنی منتفع شدن مردم 
اتفاق نيفتد.رئيس نهاد قانون گذاری کشور با تأکيد بر اين که مردم در شرايط سختی به 
سر می برند و اکثر آن ها کاری به مجلس يا دولت به تنهايی ندارند، گفت: در شرايط 
فعلی در صورت هر موفقيتی، آن را به پای مجلس و دولت می نويسند و در صورت 
شکســت نيز باز اين گونه خواهد بود. به تمام معنا به جهت کارکردی، رويکردی و 
باورها در يک قايق نشســته ايم و بايد همه به يک ســمت پارو بزنيم و در صورت 
هدف گذاری درســت، انرژی به بيراهه نخواهد رفت.وی ادامه داد: وضع گرانی ها در 
کشور غيرقابل دفاع شده است. آيا می توانيم به مردم بگوييم که اين موضوع مربوط به 
دولت بوده و به مجلس ربطی ندارد. منهای اين که گفتن چنين صحبتی را وجدان ما 
اجازه نمی دهد و در صورت بيان آن نيز مردم اين سخنان را قبول نخواهند کرد.رئيس 
قوه مقننه کشورمان خاطرنشان کرد: مجلس و دولت در کنار هم بايد مسائل را پيش 

ببرند و با اين نگاه بايد مشکالت مردم را حل کرد.
انعکاس

همشهری آنالین نوشــت: سفارت فدراسيون روسيه در تهران اخبار منتشر شده مبنی 
بر ارســال تسليحات از ايران به روسيه را تکذيب کرد.در بيانيه ای که بدين منظور اين  
ســفارتخانه صادر کرده، آمده اســت: اطالعاتی که در برخی رسانه ها مبنی بر ارسال 
تســليحات ايرانی به روسيه منتشر شده جعلی است و با واقعيت مطابقت ندارد.گفتنی 
اســت چندی پيش روزنامه »گاردين« در گزارشی مدعی ارسال موشک ضد تانک از 
عراق و سامانه پدافندی باور-373 از ايران به روسيه برای استفاده در جنگ اوکراين شد.
 اقتصاد نیوز مدعی شــد: برخی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت  در اعتراض به 

رفتار حراست و پليسی شدن فضای اين دانشگاه تجمع کردند.
  انتخاب نوشت: محمود  عباس زاده، سخنگوی کميسيون امنيت ملی در پاسخ به اين که 
آيا پولی که ايران از انگليس پس گرفته، در عمان مانده است، گفت: ما با کشورهای 
منطقــه به نوعی کار می کنيم و در زمينه گرفتن مطالبات  مان برخی از کشــورهای 
همسايه رايزنی و وساطت می کنند. مهم اين بود که پول های مسدود شده از کشور مبدأ 
آزاد شود. بعيد می دانم در مراحل بعدی، به ويژه با همسايه ها با مشکلی مواجه شويم.

  خبرآنالین  نوشت: تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس گفت: به تازگی پديده ای ظهور 
کرده به  نام فرار مردان همسردار از خانه. مرد نمی تواند زندگی را تامين کند، از طرفی 
چون قدرت خشــونت کردن ندارد يا نمی خواهد درخانواده خشونت کند، خانه را 

ترک می کند.
 خبرآنالین نوشــت : از زمان تعطيلی برنامه نود و به خصــوص در ماه های اخير، 
شايعات زيادی درباره بازگشت عادل فردوسی پور به صدا و سيما مطرح شده  است. 
آخرين مورد آن، بازگشت عادل به شــرط تعطيلی برنامه فوتبال برتر است. عادل 
فردوسی پور در اظهار نظری کوتاه اين موضوع را تکذيب کرد و گفت: »برای بازگشت 
به شبکه 3 هرگز چنين شرطی نگذاشته ام که برنامه فوتبال برتر يا هر برنامه ديگری 

تعطيل شود. اين خبر، کذب محض است.«
 اعتماد آنالین نوشــت : وزير امورخارجــه آمريکا با طرح ادعاهايی ضد ايرانی در 
اظهاراتی مداخله  جويانه خواستار آزادی يک شهروند دوتابعيتی ايرانی - آمريکايی 
شــد.  بلينکن از ايران خواست تا عماد شرقی شهروند ايرانی - آمريکايی را هرچه 
زودتر آزاد کند. عماد شرقی  به جرم جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد.   شرقی 
هنگامی که قصد داشــت از مرز ايران با کردستان عراق به صورت غيرقانونی خارج 

شود، بازداشت شد.

تازه های مطبوعات
شــرق - اين روزنامه نوشــت : حذف نيروهای سياســی در داخل، مغاير با 
امنيت ملی اســت. دشمنان در پی تجزيه ايران هستند. دامن  زدن به اختالفات 
داخلی و حذف »سيستماتيک« نيروهای سياسی که هر يک اسباب دلبستگی 
گروه هايــی از مردمان بــه اين آب و خاک  اند، جز خســران، نتيجه ديگری 
ندارد....مهم ترين دليل حذف »سيستماتيک« اين نيروها ناآگاهی و ساده لوحی 

افراطيونی است که روز به روز قدرت می گيرند. 
 کیهان - اين روزنامه نوشــت  : کارنامــه فضاحت  بار دولت قبل در کاهش 
ارزش پول ملی، افزايش سرســام آور قيمت مســکن و اجاره بهای مســکن، 
افزايش افسارگسيخته قيمت خودرو، سکه، لوازم  خانگی، اقالم خوراکی و... 
 به معنی واقعی کلمه کشــور را بــه قهقرا برده و اقتصاد و معيشــت مردم را 
 نابود کرده اســت. حاال همين طيف با وقاحت ضمن ســر پوش گذاشــتن بر 
 هشــت ســال مديريت فاجعه بار دولت مورد حمايت شــان مدعی است که 
 چرا دولت رئيســی ظرف مدت هشــت ماه، همه امور را بســامان نرسانده 

است.
 اطالعات - اين روزنامه نوشــت :  ســرمايه اجتماعی ابعاد مختلف دارد اما 
مهم ترين بُعد آن »اعتماد« اســت. اعتماد بــه واقع در جامعه امروز ايران در 
 حال نزول اســت؛ از اعتماد مردم به مردم که بــه دليل کنش های مختلفی از 
 جمله شــيوع انواع و اقسام کالهبرداری و شيادی، نزول کرده تا اعتماد مردم

 به مســئوالن به دليل شــنيدن وعده هايی که محقق نشــده است...در جامعه 
بی اعتماد، نه اقتصاد می تواند رشــد کند و نه روابط اجتماعی می تواند ســالم 

بماند.
 جوان - اين روزنامه نوشــت: اين که چرا برخــی اصالح  طلبان در فضای 
مجازی بر حذف نام ســپاه از ليســت گروه های تروريســتی اصرار دارند، 
جای ســؤال داشــت.تعجب از اين بود که چطور حامی سپاه شده اند؟...نکته 
اين جاســت که شرط بايدن، خواسته هايی در حوزه منطقه ای و دفاعی است. 
نگاهی به مواضع برخی خواص اصالح  طلب نشــان می دهد که آن ها به دنبال 

تحميل شرايط بايدن در حوزه منطقه ای و دفاعی بر ايران هستند.
اختالفات داخلی واشنگتن مانع دستیابی به توافق؟

ســيد محمد مرندی کارشناس مســائل بين الملل درباره محقق نشدن توافق 
وين گفت: اختالفات داخلی در واشــنگتن، مانع دستيابی به توافق است و در 
نهايت تبعات جنگ در اوکراين، آمريکا را به توافق با ايران وادار می کند.سيد 
محمد مرندی در گفت وگو با   ايرنا، با اشــاره به   تصميم نگرفتن آمريکا برای 
دســتيابی به توافق خوب در مذاکرات وين، اظهار کرد: به گفته آمريکايی ها، 
ايران توانســته اســت امتيازات قابل توجهی را در وين به دست بياورد لذا به 
همين دليل در حين مذاکرات نيز افرادی از هيئت آمريکايی استعفا کردند و به 
عنوان اعتراض از تيم جدا شــدند.وی اضافه کرد: از طرف ديگر، وقتی آقای 
رابرت مالی به کنگره رفــت و از روند مذاکرات گزارش داد، واکنش ها منفی 
بود. يعنی اعضای کنگره معترض بودند و اعتقاد داشتند که تيم آمريکايی بيش 
از حد عقب نشينی کرده است.مرندی با بيان اين که آمريکايی ها از آخرين روز 
مذاکرات به تدريج در خصوص توافق نهايی سســت شدند، خاطر نشان کرد: 
در روزهای آخر مذاکرات کارها داشــت به سرعت پيش می رفت ولی بر سر 
موضوعات مختلف از جمله راستی آزمايی، لغو تحريم ها، تضامين و همچنين 
بحث سپاه، آمريکايی ها کار را به يک باره متوقف کردند.اين کارشناس مسائل 
بين الملل با تأکيد بر اين که مشــکل از داخل آمريکا ست، اظهار کرد: نرسيدن 
به توافق به دليل مشــکالت داخلی آمريکا ست و مشکالت روزافزون جنگ 
اوکراين برای آمريکا، فشاری برای پذيرش ضرورت توافق توسط بايدن است.

مرندی   خاطرنشــان کرد: نه پايتخت های اروپايی مشکلی برای ادامه دارند، 
نه پايتخت روسيه، نه پايتخت چين و نه تهران، بلکه بايد منتظر ماند و ديد که 

آقای بايدن چه تصميمی برای ادامه خواهد داشت.

امام جمعه بندرعباس تاکید کرد

ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در دستگاه های اجرایی

استاندار هرمزگان تأکید کرد

 الزام دستگاه های اجرایی 
به تأمین کاالها  و خدمات فرهنگی 

از درون استان

 گروه خبر // اســتاندار هرمزگان گفت: بــه زودی طی ابالغی، 
دستگاه های دولتی و صنايع استان موظف خواهند شد، کاالهای 
فرهنگی و هنری، هدايا و خدمات تبلیغاتی، هنری و فرهنگی را از 

داخل استان تأمین و دريافت کنند. 
   مهدی دوستی در ديدار با جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان 
هرمزگان، برگزاری اين ديدارها را فرصت بســيار مغتنمی برای ديدار 
چهره به چهره و شــنيدن دغدغه های اقشار مختلف عنوان کرد و گفت: 
عمده دغدغه های اين قشر مهم و اثرگذار در حوزه اجتماعی، معيشتی، 
مســکن، بيمه و شيوه برون سپاری فعاليت های فرهنگی و هنری توسط 
دستگاه های اجرايی و صنايع استان بود که به زودی تصميمات مهمی در 
برخی از اين حوزه ها به نفع جامعه هنری اســتان اتخاذ خواهد شد.وی 
افزود: به زودی طی ابالغی، دســتگاه های دولتی و صنايع استان موظف 
خواهند شد، کاالهای فرهنگی و هنری، هدايا و خدمات تبليغاتی، هنری 
و فرهنگی را از داخل استان تأمين و دريافت کنند که به نظر می رسد با 
توجه به ظرفيت باالی اقتصادی استان و دستگاه های دولتی، شروع خوبی 
باشد.اســتاندار هرمزگان بيان کرد: در حوزه مسکن نيز پس از بررسی 
دقيق تر، برنامه ريزی الزم برای تأمين مسکن ارزان برای اين قشر فرهيخته 
صورت می گيرد.اسمعيل جهانگيری، مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هرمزگان نيز در اين نشست با اشاره به برگزاری برنامه های مهم فرهنگی 
و هنری اجرا در طول سه ماه اخير در استان، حرکت بر اساس خط مشی 
تعيين شده در بيانيه گام دوم انقالب را سياست اصلی مجموعه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه های تابعه آن عنوان و بيان کرد: پرورش 
نيروی انقالبی و کادرسازی، دستورکار اصلی همه انجمن های فرهنگی و 
هنری در استان است.وی، هرمزگان را از جمله استان های ممتاز در زمينه 
پرورش هنرمندان متعهد و باورمند به انقالب دانست و عنوان کرد: معرفی 
سبک زندگی ايرانی اسالمی به عنوان يکی ديگر از برنامه های اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان با جديت در حال پيگيری است.تکميل 
مجتمع فرهنگی هنری خمير، مجتمع فرهنگی ميناب و نوســازی تاالر 
آوينی و فرهنگسرای طوبی از جمله درخواست های مديرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در ديدار با استاندار هرمزگان بود.به گزارش ايسنا، محمد 
حکميان رييس بسيج هنرمندان استان، يوسف جعفر زاده نماينده موسسات 
قرآنی، علی بهرام شاهی از انجمن نويسندگان، حسين کريمی از انجمن 
هنرهای نمايشی، حسن استاد نماينده کتابفروشی ها، غالمحسين عطايی 
نماينده مطبوعات، حســام الدين انصاريان از انجمن عکاسان، فروزان 
کهوری از انجمن سينمای جوان و ناصر فلکيان نماينده چاپخانه داران و 
احمد پاداش رئيس انجمن موسيقی استان هرمزگان در ديدار با استاندار 
هرمــزگان، ديدگاه ها و نظرات خود را مطرح کردند.در پايان اين ديدار، 
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان با اهداء تنديس منقش به تمثال 

سردار سليمانی از استاندار هرمزگان قدردانی کرد.

 گروه خبــر //  مديرکل امور اقتصادی و 
دارايی هرمزگان گفت: سامانه سادا تعريف 
شده تا ادارات دولتی اموال خود را در اين 
سامانه ثبت کنند که متاسفانه بسیاری از 

مديران با اين سامانه بیگانه هستند. 
   مهدی دســينه در نشســت هم انديشــی 
ذيحســابان ادارات اجرايــی هرمــزگان با 
مديرکل ديوان محاسبات، هدف از برگزاری 
اين نشست را دستيابی به يک وحدت رويه 
در بُعــد نظارتی بيان کرد و اظهار داشــت: 
ايــن دو اداره به لحاظ ذاتــی دارای وظايف 
مشترکی هستند که مهم ترين آن بعد نظارتی 
اســت.وی ادامه داد: در امور نظارت مالی و 
ذيحسابی ها در34 دستگاه اجرايی استان 16 
ذيحساب وپنج معاون ذيحساب که استخدام 
اين اداره کل هستند، اين امر را به عهده دارند. 
بــه گفته وی، هفت نفر مديــر مالی و دو نفر 
معاون ذيحســاب به اين اداره کل معرفی و با 
 تأييد خزانه داری کشور وظيفه حسابرسی را 
عهــده دار هســتند و اين هفــت نفر مدير 
مالــی در اداره کل شــيالت، منابع طبيعی 
و آبخيزداری،جهاد کشــاورزی، دانشــگاه 
هرمزگان،بنياد مســکن و اداره کل تعزيرات 
استان ســه نفر در پااليشگاه گاز سرخون و 
قشم و حوزه هنری مشغول به خدمت هستند.

نماينــده وزير اقتصاد افزود: 48 شــهرداری 
استان توسط 48 نفر ذيحساب که 8 نفر آنها 
مستخدمان اداره کل و 40 نفر از مستخدمان 
شــهرداری ها هستند، اداره می شود.دسينه به 
مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت اشاره 
کرد و بيان کرد: ســامانه سادا تعريف شده تا 
دستگاه های دولتی اموال خود را در اين سامانه 
ثبت کنند که متأســفانه بسياری از مديران با 
اين سامانه بيگانه هستند.وی همچنين گفت: 
با توجه به همکاری نکــردن برخی ادارات 
هنوز آمــار دقيقی از واحدهای مســکونی 
ســازمانی دولتی نداريم و اين خانه ها تعيين 
تکليف نشده اند که نياز است به اين موضوع 
رسيدگی شود. مديرکل امور اقتصادی و دارايی 
هرمزگان با اشاره به قانون بودجه 1401 گفت: 
يکی از مشکالت کشور وجود طرح  های نيمه 
تمام است که بايد از ظرفيت های نهادهای غير 
دولتی استفاده شود و  10 درصد بودجه تملک 
دستگاه ها به اين پروژه ها اختصاص خواهد 
يافت.دسينه در ادامه سامانه هوشمند سازی و 

شفاف سازی دولت يا خزانه داری الکترونيک 
دولت را مورد اشاره قرار داد و بيان کرد: اين 
سامانه با هدف افزايش شفاف سازی و انضباط 
مالی مديريت بهينه مصارف و مخارج و غيره 
راه اندازی شــده و سامانه بدهی دولت به اين 
سامانه متصل اســت.وی خاطرنشان کرد: با 
راه اندازی اين سامانه تعداد حساب های بانکی 
ادارات دولتی از 220 هزار حســاب به  3۵ 

هزار حساب بانکی کاهش يافته است.
*  ذیحســابان و مدیــران بــه دنبال 

شفاف سازی باشند
   مديرکل ديوان محاسبات هرمزگان نيز گفت: 
اداره کل امــور اقتصــادی و دارايی و ديوان 
محاسبات دارای وظايف ذاتی و مشترکی در 
بعد نظارتی هستند.مراديان تصريح کرد: اين دو 
اداره کل برحســب وظايفی که بر عهده دارند 
با نظارت دقيق تالش مــی کنند تا کارها به 
درســتی انجام شود و بايد از حداکثر ظرفيت 
قانونی جهت انجام صحيح امور استفاده کنيم.

مراديان گفت: برای پيشرفت استان نبايد منتظر 

کسی ماند بلکه عزم جدی بايد اين باشد که 
دســتگاه های اجرايی و نظارتی با همفکری 
يکديگر به توسعه استان کمک کنند.مديرکل 
ديوان محاسبات هرمزگان با بيان اينکه بايد 
همه ما حرمت قانون را حفظ کنيم، اضافه کرد: 
بايد از انعطاف های قانونی برای رفع مشکالت 
بهره برد و برای حل معضالت به دنبال راهکار 
بود چرا که تنها راه حل اين است.مديرکل ديوان 
محاسبات استان با اشاره به شعار قوای سه گانه 
در خصوص فسادســتيزی، شفاف سازی و 
اجــرای عدالت تاکيد کرد: بايد ذيحســابان 
و مديران به دنبال شفاف ســازی باشــند تا 
 شــاهد مشکالت ريز و درشــت نباشيم اما 
آشــنا نبودن مديران با قوانين به ويژه قوانين 
مالی و محاســباتی يکی از آفت های کشور 
 است و بايد اين مشــکل ساختاری برطرف 
 شــود.مراديان با بيان اينکــه مديران قبل از 
عهده دار شدن هر مسئوليتی بايد با قوانين مالی 
آشنايی کامل داشته باشند، گفت: برای انجام هر 
کاری اعم از پرداخت ها و برداشت ها مطابق 

قانون عمل کنيدو در اجرای قانون با کســی 
تعارف نداشته باشــيد و در اجرای قانون اگر 
با مشکلی برخورد کرديد از ديوان محاسبات 
و ما کمک بخواهيد. سيروس شفيعی، معاون 
نظارت مالی اموراقتصادی ودارايی استان نيز 
با اشاره به ماده ۹1 گفت پيشنهاد می کنيم که 
برای اجرای اين قانون کميته ای تشکيل شود 
تا مسايل و مشکالت اجرايی اين ماده قانونی 
رفع شود. به گزارش ايرنا، رئيس خزانه استان 
 هرمزگان گفت: برداشت از حساب های دولتی 
دســتگاه های دولتی توسط دستگاه قضايی 
و تامين اجتماعی از جمله مسائلی است که 
مشکالتی را برای دستگاههای دولتی ايجاد 
کرده اســت که اميدواريم اين مشــکالت به 

طريقی حل شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان :

مدیران ادارات با سامانه سادا بیگانه هستند

گروه خبر // معاون فنی و شبکه ايستگاه های هواشناسی هرمزگان 
گفت: هر سال سامانه کم فشار دريای سرخ که سامانه ای زمستانی 
است در فروردين ماه فعال می ماند اما امسال در ارديبهشت فعال 
شده است و به عبارتی امسال زمان فعالیت اين سامانه تغییر کرده 

است. 
   کيانوش عارفی افزود: همين شرايط موجب شد کشور در فروردين ماه 
شاهد بارش قابل مالحظه ای نباشد اما اکنون انتظار بارش های خوبی برای 

سه چهارم کشور در ارديبهشت ماه وجود دارد که استان های هرمزگان، 
سيستان و بلوچســتان و جنوب کرمان چندان از اين شرايط برخوردار 
نمی شود.وی ادامه داد: اما در ادامه فصل و با تضعيف اين سامانه کم فشار، 
فعاليت مانســون های هند آغاز می شود که مناطق جنوب شرقی کشور 
همچون هرمزگان را متاثر کرده و انتظار بارش برای اين مناطق می رود.
وی اضافه کرد: البته تاثيرهای دمايی و خنکی ناشی از بارش های سامانه 
کم فشــار دريای سرخ به هرمزگان می رسد و روند گرما را کند می کند.

معاون فنی و شبکه ايســتگاه های هواشناسی هرمزگان اشاره کرد: اين 
سامانه می تواند به صورت نقطه ای موجب بارش شمال هرمزگان و مناطق 
مرتفع شود، کما اينکه از پنجم ارديبهشت تا جمعه ۹ هشدار زرد هواشناسی 
صادر شده است.عارفی افزود: احتمال رگبار باران و رعد و برق، تندباد 
لحظه ای و گردوخاک موقتی، برخورد صاعقه در ارتفاع ها، باال آمدن آب 
 رودخانه های فصلی و کاهش موقتی ديد افقی در شهرستان های بشاگرد،
 حاجی آباد، بســتک، رودان و ارتفاع هــای مرکزی و غربی هرمزگان 
وجود دارد.به گزارش ايرنا ؛ وی توصيه کرد: افراد از توقف در حاشــيه 
رودخانه ها خودداری کرده و هنگام عبور از کنار مسيل ها احتياط کنند، 
همچنين در فعاليت های کوهنوردی و چرای دام در ساعت های بعد از ظهر 

در مناطق مرتفع احتياط الزم انجام شود.

معاون هواشناسی هرمزگان :

زمان فعالیت سامانه کم فشار دريايی سرخ تغییر کرده است
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میوه نخر نشسته
در گذشــته ای نــه چندان دور چيپــس و پفک جزو 
خوراکی های باکالس به حســاب می آمد و کسانی که 
زورشــان به پاستيل و چی پلت ســرکه ای نمی رسيد،  
بچه هــای خودشــان را با نارنگی و پرتقال ســرگرم 
می کردند. تازه گولشــان هم می زدند که ميوه ويتامين 
دارد و پفک را جلوی رويشــان آتش زده و می گفتند: 
ببين، ببين... اين از مواد نفتی درست شده... هندوانه و 
خربزه هم که پای ثابت تابستان بود و حتی سعدی هم 

برای آنها تبليغ می کرد:
نيکوتر از اين ميوه همه عمر که خورده ست؟
شيرين تر از اين خربزه هرگز که چشيده ست؟

البته حســاب موز و گوجه ســبز و چاقاله بادام که از 
همان اول جدا بود و با از ما بهترون می گشــتند. حتی 
حافظ هم از جمله عاشــقان آنها بوده و در وصف شان 

گفت:
ناوک چشم تو در هر گوشه ای
همچو من افتاده دارد صد قتيل

 با همه اين اوصاف قيمت ميوه هم به يک باره گران شد 
تا جايی که ملک الشعرای بهار هم بعد از اينکه پای درد 

دل مردم نشسته بود، صدايش درآمد:
يکی شکايت کردست کز چه روی امسال

مرکبات گران است وگوجه ها نارس
اما در اين ميان، سهراب سپهری بود که از گرانی ميوه 

خيلی جا خورد و شرمنده خانواده هم شد:
من به خانه بازگشتم، مادرم پرسيد:

ميوه از ميدان خريدی هيچ؟
او که رويش نمی شــد به مادرش بگويد که ميوه گران 
شده و کســی که روزگارش هم بد نيست و درآمدش 
در حد متوســط است، ديگر زورش به خريد ميوه هم 
نخواهد رسيد، پس سعدی را واسطه قرار داد تا شايد 

مادرش هم متوجه اوضاع شود:
درخت ميوه مقصود از آن بلندترست

که دست قدرت کوتاه ما بر او يازد
ولی مادرش زير بار نرفت و گفت که اال و بال می خواهم 
برای فردا شب املت درست کنم. سهراب خيلی تالش 
کرد با کمک سعدی اوضاع ميدان ميوه و تره بار کاشان 

را برای مادرش شرح دهد:
آن بوستان ميوه شيرين که دست جهد

دشوار می رسد به درخت بلند او
 گويا مادر سهراب باز هم راضی نشد و او هم قول داد 
که الاقل برای املت فردا شب، هر جوری هست گوجه 
را بخرد. پيش خودش گفت اگر بروم سر زمين، شايد 

گوجه ارزان تر باشد:
ياد من باشد فردا، بروم باغ حسن گوجه و قيسی بخرم.

او تمام شب را با فکر گوجه گذراند. سعدی هم رفيقش 
بود و برای دلداری اش گفت:

ترسم ای ميوه درخت بلند
که نيايی به دست کوتاهم

البته سهراب در پاسخش گفت: ممنون از دلداريت! ولی 
گوجه درخت ندارد و بوته ای اســت! سعدی هم آمد 

درستش کند و گفت: به تماشای ميوه راضی شو
ای که دستت نمی رسد بر شاخ

ســهراب هم به او گفت: آخر خودم هم املت دوست 
دارم، مخصوصًا با سبزی خوردن و ماست که هوش از 

سرم می برد: تا مزه ماست، تا طراوت سبزی
سهراب که ديگر طاقت نداشت، از سعدی تقاضای وجه 
دستی نمود و گفت: توروخخخدا به من پول بده گوجه 
بخرم! او حتی سعی کرد به او تضمين دهد که اگر پول 

نقد ندارد، ولی سرمايه دارد و پولش را پس می دهد:
آسمان مال من است.

پنجره، فکر، هوا، عشق، زمين مال من است.
البته سعدی که دنيا ديده بود و همين جا شستش خبردار 
شد که او پول پس بده نيست. لذا سعی کرد با زبان ادبی 
به او بفهماند که دوستيشان سر جای خود، ولی من را 

چيزی فرض نکن! )منظورش اين بود که خودتی!(
مرا فقيه مپندار و نيک مرد مگوی

که عاقالن نکنند اعتماد بر پندار
هــر چند پس از اين، اطالع دقيقــی از رفتن يا نرفتن 
ســهراب به باغ حسن و سرنوشــت املت فردا شب 
خانه شان به جا نمانده؛ ولی انصافًا  پول قرض گرفتن 

برای خريد ميوه خيلی جفاست...
که گفت پيرزن از ميوه می کند پرهيز

دروغ گفت که دستش نمی رسد به ثمار 
  مرضیه ربیع

طنز

 حسن سیالوی سرويس اســتان ها // استاندار 
خوزستان گفت: در بحث بودجه پژوهشی نه تنها 
در بخــش دانش بنیان بلکه در بخش های ديگر از 
جمله در شرکت های بزرگ، پول های هنگفتی خرج 
می شود و اعتبارت زيادی وجود دارد؛ بايد ارزيابی 

شود که اثر بودجه های پژوهشی چه بوده است. 
   به گزارش خبرنگار دريا ؛ صادق خليليان در نشســت 
با دبيران کنسرسيوم ها و مديران عامل شرکت های دانش 
بنيان پارک علم و فناوری که در اســتانداری خوزستان 
برگزار شــد، اظهار کرد: هدف از برگزاری اين جلســه 
مشــورتی، همفکری برای توسعه استان خوزستان است 
و در اين تصوير، توســعه شــرکت های دانش بنيان در 
سالی که به نام توليد و دانش بنيان است نيز مدنظر است.
وی افزود: همان گونه که در جلســه سال قبل به نتيجه 
رسيديم، بايد بخشنامه الزام آوری در اين خصوص برای 
شرکت ها، موسسات و کارخانجات داشته باشيم البته اين 
موضوع در بخش هايی موثر واقع شــد و در برخی جاها 
نيز مشخص شده که موثر نبوده است.استاندار خوزستان 
بيان کرد: طبيعتا رئيس پارک علــم و فناوری می تواند 
 در خصوص ارتباط صنايع و شــرکت ها با شرکت های 
دانش بنيان نقش مهمی داشته باشــد؛ استان خوزستان 
نيازمند هم افزايی است و بايد همه انرژی ها، ظرفيت ها و 
نيروها در کنار هم قرار بگيرند و اســتان خوزستان را به 

جايگاه خود برســانند و همه ما بايد در اين مسير خود 
را ذينفع و مســئول بدانيم. وی افزود: مقام معظم رهبری 
در ســفری به استان خوزستان طرح ۵۵0 هزار هکتاری 
کشــاورزی را مصوب کردند اما اين طرح از سال 7۵ تا 
ســال 88 روی زمين مانده بود. سال 88 تيمی را برای 
بررســی موضوع مشــخص کرديم و به اين جمع بندی 
رسيديم که اين کار، ســازمان اجرايی ندارد و بالفاصله 
ســازمان اجرايی آن را تعيين کرديم. رديف اعتباری داده 
شد و طرح مقام معظم رهبری عملياتی شد و تا سال ۹2، 
77 هــزار هکتار از طرح اجرا شــد و 100 هزار هکتار 
ديگر نيز در مراحل مختلف کاری بود.خليليان گفت: بعد 
از مــا نيز دولت آقای روحانی کار را ادامه داد و نهايتا تا 
2۹۵ هزار هکتار انجام شــد که به عنوان فاز اول در نظر 
گرفته شــد اما فاز دوم بقی ماند؛ بايد آسيب شناسی شود 
که چرا پروژه های استان خوزستان نيمه تمام می مانند و 
يک طرح بعد از دو ســه دهه باقی مانده است. اين يک 
نمونه بود؛ نمونه ديگر نيز راه آهن اهواز - انديمشک در 
خط دوم اســت که 140 تا 14۵ کيلومتر است که  12۵ 

کيلومتر آن انجام شــده و چندين سال است که ادامه کار 
خوابيده است.وی خطاب به نمايندگان شرکت های دانش 
بنيان افزود: شما در فضای دانش بنيان قرار داريد و به نظر 
من از برخی مسائل استان خوزستان در سطح کالن کمتر 
اطالع داريد در حالی که اين يک سرمايه گذاری است. اين 
سرمايه وارد شده اما تبديل به کار نشده است و خروجی 
ندارد. چرا طرح ۵۵0 هزار هکتاری کشاورزی 1۵ سال 
به طول انجاميده است؟ چرا طرح راه آهن چند سال بعد 
از اجرا، 8۵ درصد آن باقی مانده است؟ البته يک کارگروه 
برای اين پروژه تشــکيل شده است تا در شش تا هشت 
ماه اين خط آهن اجرايی شود.استاندار خوزستان گفت: 
در بحث دانش بنيان همه بايد به هم کمک کنيم. مســير 
بايد مسير دانش بنيانی باشد؛ روند توسعه دنيا بر اساس 
و پايه آخرين يافته های بشر است و کشور ما نيز بايد به 
اين نتيجه برسد و انتخاب شعار سال نيز به اين دليل است. 
البته اين نيست که تنها شعار سال باشد بلکه بنيان گذاری 
 مسير کشور است و اينجا شرکت های دانش بنيان می توانند 
نقش آفرينی کنند؛ همه مســائل مطرح شــده قابل حل 

هســتند.وی با اشاره به بخشــی از مشکالت خوزستان 
گفت: همه مشــکالت استان خوزستان قابل حل هستند 
و بن بستی وجود ندارد و نبايد اجازه داد وقتی اسم استان 
خوزستان می آيد به شــکل ترحم به آن نگاه کنند زيرا 
خوب نيست. حتی در پديده ريزگردها به مسئوالن گفتم 
که برای کرونا نيز پروتکلی تعيين شد و زندگی ادامه يافت 
و برای اين مســاله نيز بايد راه حل پيدا کنيم. خليليان با 
اشاره به مشکالت گرد و غبار افزود: استان خوزستان را 
انگشت نمای خلق و عالم کرده ايم در حالی که منشاء گرد 
و خاک اخير در خارج از کشور است و بايد برای آن راه 
حلی با کمک يک کارگروه ملی پيدا شــود. اگر بنشينيم 
که هر وقت گرد و خاک آمد، استان را تعطيل کنيم، پس 
چگونه می توان ادامه داد؟ اما همان موقع می بينيم که بازار 
برقرار اســت و خريد و فروش جريان دارد؛ اگر گرد و 
خاک است، برای همه است نه تنها برای کارکنان ادارت. 
برای هر چيزی بايد راه حل مطابق آن پيدا شــود.وی در 
پاسخ به پيشنهادهای برخی نمايندگان شرکت های دانش 
بنيان، گفت: اگر برای ارزيابی مديران مالک گذاشته شود 

پيشنهاد خوبی است؛ اينکه از شرکت های فناور و دانش 
بنيان کمک شــود تا از ظرفيت آنها استفاده شود و از آن 
مالکی برای ارزيابی مديران در نظر گرفته شــود، مالک 

خوبی است و با آن موافق هستم.
  اســتاندار خوزســتان افزود: در بحث بودجه پژوهشی 
نه تنها در بخش دانش بنيــان بلکه در بخش های ديگر 
از جمله در شــرکت های بزرگ، پول های هنگفتی خرج 
می شــود و اعتبارت زيادی وجــود دارد؛ بايد ارزيابی 
شود که اثر بودجه های پژوهشی چه بوده است. بايد اين 
موضوع را زير ذره بين بگذاريم. هدف ما توســعه استان 
خوزستان اســت و بايد همه در کنار هم خوزستان را به 

مقصد عالی برسانيم.

استاندارخوزستان :  

اثرگذاری بودجه های پژوهشی خوزستان باید ارزیابی شود

مهران سلطانی نژاد سرويس استان ها // مديرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر گفت: 
از محل مصوبات سفر رياست محترم جمهوری 
به اســتان مبلغ ۲۰ میلیارد تومان اعتبار جهت 
ايمن سازی روستاها در شهرستانهای تنگستان، 

دشتی و جم اختصاص يافت . 
   بــه گزارش خبرنگار دريــا ؛ عليرضا مقدم اظهار 
کرد:  از محل مصوبات سفر رياست محترم جمهوری 

به استان بوشهر مبلغ 20 ميليارد تومان اعتبار جهت 
ايمن سازی روستاها در شهرســتان های تنگستان، 
دشــتی و جم اختصاص يافت  کــه با اختصاص اين 
اعتبار، عمليات اجرايی احــداث ديوار حفاظتی در 
شهرستان های ياد شده در روزهای آينده آغاز خواهد 
شــد.وی با اعالم پايان يافتن مطالعات هيدرولوژی 
و طراحــی پروژه های ديوار حفاظتــی، به وضعيت 
روستاهای استان در زمينه ايمن سازی روستايی اشاره 

کرد و افزود: از 816 روستا در استان بوشهر، با اجرای 
 پروژه های مورد نياز نظير ســيل بند، ديوار حفاظتی 
و ... تاکنون 4۵ روستا تاکنون در اين استان از سوی 
بنياد مسکن ايمن سازی شده اند و با 20 ميليارد اعتبار 
تخصيصی جديد نيز 16 روســتای ديگر ايمن سازی 
خواهند شــد.مقدم خاطر نشان کرد: از مجموع 816 
روستای استان بوشهر، 181 روستا نيازمند ايمن سازی 

در برابر سوانح طبيعی هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر:

۲۰ میلیارد تومان برای ايمن سازی روستاهای بوشهر اختصاص يافت

طرح :  بیتا  هوشنگی

   

حسن سیالوی سرويس استان ها // مدير شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان گفت: تامین 
سوخت گازوئیل برای چهار نیروگاه گازی کشور پايان يافت. 

به گزارش خبرنگار دريا ؛ نعمت  اهلل نجفی با اشــار به ماموريت شــرکت پخش فرآورده های نفتی خوزستان برای تامين 
سوخت گازوئيل چهار نيروگاه گازی کشور اظهار کرد: تامين سوخت گازوئيل برای چهار نيروگاه کشور پايان يافته است 
و ديگر نيازی به ارسال سوخت مايع به اين نيروگاه ها نيست.وی افزود: از آغاز زمستان 1400، سوخت مايع از اهواز به 
چهار نيروگاه گازی و ســيکل ترکيبی بهبهان، سنندج، خرم آباد و کرمانشاه به منظور تامين پايدار گاز خانگی آغاز شده 
بود.مدير شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان گفت: اکنون با توجه به شرايط افزايش دمای هوای کشور 
و کاهش مصرف گاز خانگی، ديگر نيازی به ارسال گازوئيل به اين نيروگاه ها نيست و اين نيروگاه ها مجددا به شبکه گاز 
کشور متصل شدند.نجفی ادامه داد: روزانه حدود 2 ميليون ليتر گازوييل از انبار سوخت نظاميه اهواز برای پايداری توليد 

برق به اين نيروگاه ها ارسال می شد.    
   وی در پايان گفت: در صورت نياز مجدد نيروگاه های برق کشــور به ســوخت مايع، شرکت پخش فرآورده های نفتی 

خوزستان آمادگی دارد سوخت مايع مورد نياز اين نيروگاه ها را تامين کند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان :

تامین سوخت چهار نیروگاه گازی کشور پايان يافت

مهران سلطانی نژاد سرويس استان ها // مديرکل 
ثبت اسناد و امالک استان بوشهر گفت: تاکنون 
برای يک میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار اراضی منابع 
طبیعی که معــادل ۹۷ درصد اراضی ملی در اين 

استان است مالکیت صادر شده است. 
   به گــزارش خبرنگاردريا ، محمد رضا بزرگمهر در 
ديدار نماينده ولی فقيه در اســتان و امام جمعه بوشهر 
افزود: صدور اين اســناد اين اراضی در قالب اجرای 
طرح حدنگار )کاداســتر( برای جلوگيری از تخلف 

صورت گرفته است.
وی افــزود: در اجرای اين طرح در مدت 2 ســال از 
يک ميليون 700 هزار هکتار اراضی منابع طبيعی استان 
بوشــهر يک ميليون و 680 هزار هکتار آن معادل ۹8 

درصد تثبيت شد.
 نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: 
استقرار ســامانه الکترونيکی در همه بخش های ثبت 
اســناد و امالک برای سرعت بخشی در ارائه خدمات 
و کاهش ضريب خطا و اشتباه ضروری است. آيت اهلل 
غالمعلی صفايی بوشــهری افزود: الکترونيکی شدن 

فعاليت هــا ضريب خطا، اشــتباه و تخلف را کاهش 
می دهــد.وی اظهار کرد: اجرای طرح کاداســتر يکی 
از برنامه های موفق در مميزی کردن اراضی اســت و 
استان بوشــهر در اين عرصه در بين استان ها پيشرو 
است.امام جمعه بوشــهر اظهار کرد: يکی از کارهای 
مهم و زيرســاخت توسعه کشور در راستای شفافيت، 
جلوگيری از زمين خواری و فساد در معامله های بخش 

امالک، اجرای طرح کاداستر است.
 صفايی بوشــهری گفت: قيمت زمين در استان بوشهر 
همواره در حال تغيير و رو به افزايش است و با اجرای 

طرح کاداستر جلو زمين خواری گرفته می شود.
  وی از ايجاد شــهر هوشمند بوشهر خبر داد و گفت: 
با توجه به فراهم شــدن زيرساخت های الزم در يک 
برنامه 10 ساله خدمات در همه زمينه ها هوشمندسازی 

می شود.
  امام جمعه بوشــهر امنيت، سرعت و صحت را شعار 
اصلی اداره کل ثبت اســناد و امالک استان دانست و 
افزود: ايجاد اتاق رصد و بررسی وضعيت فعاليت ها در 

صدور اسناد ضروری است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک بوشهر:

۹۷ درصد اراضی ملی بوشهر سند دار شد

علیرضا حائری زاده سرويس استان ها //
استاندار يزد با تاکید بر اين که دانشگاه 
بايد 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 خدشه دار شود 
که در اين صورت نیز بايد مســائل از 

مسیر خودش پیگیری شود. 
   به گزارش خبرنگار دريا ؛ مهران فاطمی 
در نشســت با فعاالن دانشجويی استان يزد 
که به ميزبانی دانشگاه يزد برگزار شد، اظهار 
کرد: نخســتين خواســته ی ما از جامعه ی 
دانشجويی، بيان مســائل همراه با شفافيت 
و شور و نشاط دانشــجويی است.وی در 
ادامه ضمن ابراز خرســندی از بازگشايی 
دانشگاه ها پس از دو سال محدوديت های 
کرونايی، گفت: دانشــگاه بدون دانشجويان 
فاقد روح و تنها يک اداره محسوب می شود 
و يکی از دغدغه های مسئوالن در اين مدت 
نيز کاهش مشارکت دانشجويان در فعاليت ها 

بود.استاندار با تاکيد بر اين که دانشگاه بايد 
سياســی باشد و روســای دانشگاه ها بايد 
زمينه فعاليت سياسی دانشجويان را فراهم 
کنند، عنوان کرد: اهميت فعاليتهای سياسی 
در دانشــگاه کمتر از موضــوع آموزش و 
علم آموزی در اين بخش نيست.وی گفت: 
امروز مســائل دانشجويی به عنوان مسائل 
دسته دوم نبايد قلمداد شود بلکه مسئوالن 
و متوليان بايد توجه و اهتمام جدی به آنها 
ادامه به سئواالت  باشند.استاندار در  داشته 
و موارد مطرح شــده از ســوی نمايندگان 
دانشجويان دانشگاه های استان پاسخ گفت 
و تصريح کرد: اســتان يــزد در بکارگيری 
نيروهای جوان در ساختار اداری خود جزو 
استان های پيشــتاز بوده به طوری که رده 
سنی مديران کنونی استان کمتر از 4۵ سال 
و بخش عمده ای از انتصابات بين 30 تا 3۵ 

سال بوده است.
    وی در مــورد جــذب نومعلمــان نيز 
خاطرنشان کرد: اين موضوع در اين دولت 
به صورت متفاوت دنبال می شــود و فرايند 
شايستگی ها  براســاس  نومعلمان  گزينش 
اعمال خواهد شــد.فاطمی  توانمندی ها  و 
در مورد مســائل زيســت محيطی مطرح 
شده از ســوی فعاالن دانشجويی نيز گفت: 

مسائل مختلفی در استان دنبال می شود که 
دو موضوع فرهنگ و محيط زيست استان 
جزو مســائل در راس امــور مورد اهتمام 
اســت به نحوی که همچنان استقرار صنايع 
آالينده در محور عقدا تا مهريز ممنوع است 
و تالش داريم در مســائل حاکميتی استان 
روح و پيوســت فرهنگی لحاظ شود.وی 
با اشــاره به اقدامات خوب صورت گرفته 
در زمينه دانش بنيان ها، گفت: خوشــبختانه 
گفتمان اقتصاد دانش بنيان از ســال ها پيش 
در استان شکل گرفته و اين موضوع حتی از 
قبل نامگذاری امسال به عنوان سال توليد، 
دانش بنيان و اشتغال آفرين، به عنوان يکی 
از محورهای تحول اســتان لحاظ شده و 
برنامه های آن نيز جزء به جزء نوشته شده 

است.
   استاندار با اشاره به فعاليت 104 شرکت 
دانش بنيان در اســتان، بيان کرد: هر هفته 
شــخصًا حدود 1.۵ ساعت را به بررسی و 
بنيان  دانش  شــرکت های  مسائل  پيگيری 
اختصاص می دهيم و عالوه بر اين نيز ستاد 
نوآوری و فناوری اقتصاد دانش بنيان را با 
حضور فعاالن اين حوزه و بخش خصوصی 
تشکيل داده و به صورت ماهيانه جلسات آن 
را برگزار می کنيم.وی در پاسخ به سئوالی در 

مورد موضوع نساجی گفت: مسئله نساجی 
و پوشاک به عنوان يک صنعت هويتی، پاک 
و اشــتغالزا جزو محورهای تحولی استان 

است و به جد آن را دنبال می کنيم.
    فاطمی اعالم کرد: امسال برنامه اشتغال 
اســتان ايجاد 18 هزار فرصت شــغلی با 
محوريت اشــتغال فارغ التحصيالن، اشتغال 
بانوان و اشتغال بومی و با هدف کاهش نرخ 
بيکاری در استان است.وی پيرامون موضوع 
معادن اســتان نيز گفــت: در قانون معادن، 
حقوقی برای اســتان ها تعريف شده که اين 
موضوع را در استان با جديت دنبال می کنيم 
و در همين راســتا موضوع انتقال حساب 
معادن به داخل اســتان انجام شد ولی هنوز 
منابع معادن به داخل استان منتقل نشده که 
در اين زمينه تا نيمه ارديبهشت ماه فرصت 
تعيين شــده و در صــورت تمکين نکردن 
معادن، ضمن تمديد نشــدن پروانه فعاليت 
آنها، خدمات استان به آنها قطع می شود.اين 
مقام ارشد اجرايی در استان با تاکيد بر اين 
که شان حاکميت در استان چيزی جز عدالت 
نيست، گفت: اگر روح حاکم بر برنامه های 
اســتان، عدالت نباشــد، اين برنامه ها هيچ 
ارزشی نخواهد داشــت ولی در عين حال 
دانشجويان نيز بايد عدالت خواهی را مطالبه 

کنند.وی از تعيين حساب بانکی برای استان 
جهــت واريز حقوق مربوط به مســئوليت 
اجتماعــی صنايع و معادن خبر داد و گفت: 
در اين باره شفافيت را مالک عمل خواهيم 

دانست و به مردم گزارش می دهيم.
    استاندار با اشاره به وجود 1200 فضای 
اداری در اســتان، گفت: در اولين جلسه با 
شرکت های دانش بنيان، نرم افزاری از سوی 
يکی از شرکتها برای نظارت بر دستگاه های 
اســتان ارائه شد که از طريق آن شهروندان 
 می توانند تک تک کارکنان دســتگاه را نيز 
ارزيابی کنند که مالک ارزيابی کارمندان و 
دســتگاه قرار خواهد گرفت.وی از احصاء 
فهرســت اولويت های اســتان و لحاظ 10 
مورد آنها در سند تحولی استان خبر داد و 
گفت: موضوع گردشــکری و دانش بنيان ها 
از جملــه اين اولويت ها در ســند تحولی 
اســت.فاطمی در ادامه تاکيد کرد: دانشگاه، 
مستقل است و هيچ احدی حق دخالت در 
امور دانشــگاه را ندارد مگر در مواردی که 
منافع ملی و اســتانی خدشه دار شود که در 
اين صورت نيز بايد مسائل از مسير خودش 

پيگيری شود.
   وی از تــالش بــرای بهبــود ســاختار 
سخت افزاری دانشــگاه فرهنگيان در تراز 
اســتان خبــر داد و در بخــش ديگری از 
سخنانش در مورد نشريات دانشجويی گفت: 
فعاليت های  ويترين  دانشــجويی  نشريات 
دانشــجويی هســتند.وی در ادامه با بيان 
اين که تقابلی بين تشــکلهای دانشجويی و 

بسيج دانشجويی   وجود ندارد، گفت: همه 
بخش های دانشگاه بسيجی هستند و افتخار 
ما نيز بســيجی بودن است چون همگی دل 
در گروی اسالم و اهل بيت)ع(، نظام و منافع 
ملی اين مملکت داريم.وی در مورد تعلل در 
برخی تغييرات مديريتی در استان نيز گفت: 
تمام اين تغييرات در اختيار استان نيست و 
برخی آنهــا را وزارتخانه ها رقم می زنند و 
استان تنها پيشنهاددهنده است لذا اين پروسه 
معيوبی اســت که وقت مسئوالن استانی را 
می گيــرد وبه همين دليل نيز درخواســت 
کرديم تا در اليحه افزايش اختيار استانداران 

لحاظ شود.
   اســتاندار در خصوص وضعيت مسکن و 
نهضت ملی مسکن در استان نيز گفت: رتبه 
اســتان يزد در بحث مسکن، سوم کشوری 
اســت و در نهضت مسکن نيز ۹0 هزار نفر 
در استان ثبت نام کرده اند که تاکنون 34 هزار 
نفر پااليش شده اند ولی برای 60 هزار واحد 

زمين در نظر گرفته شده است.
  فاطمی در پايــان در خصوص بحران کم 
آبی اســتان نيز اظهار کــرد: در اين رابطه 
هم خطوط انتقال آب و هم بحث مديريت 
مصــرف را دنبال می کنيم کــه در موضوع 
انتقال آب، برای اولين بار گفتمان اختصاص 
معدن برای طرح های انتقال آب در کشــور 
مطرح کرديم که در دولت نيز مصوب شد و 
برهمين اساس نيز يکی از معادن استان برای 
تامين مالی خطوط انتقال آب استان مدنظر 

قرار گرفته است.

استاندار یزد:

هیچ احدی حق دخالت در امور دانشگاه را ندارد 

آرزو توکلی سرويس استان ها //رئیس سازمان صمت جنوب کرمان از احیا و 
فعالسازی ۵ معدن در جنوب کرمان از ابتدای امسال خبر داد. 

به گــزارش خبرنگار دريا ؛ مســلم مروجی فرد  در اين خصــوص بيان کرد: با 
تالش و پيگيــری های صورت گرفته در پايان ســال گذشــته در جهت احيا و 
فعالســازی معــادن غيرفعال، ۵ معدن از ابتدای امســال در جنــوب کرمان فعال 
 شــد.وی افزود: معادن احيا شده شــامل 2 معدن کروميت با ذخيره 16 هزار تن، 1

 معــدن منگنز با ذخيره 62 هــزار تن، 1 معدن آهن با ذخيــره 100 هزار تن در 
 در شهرســتان فارياب و 1 معدن مــس نيز با ذخيره ۹0 هزار تن در شهرســتان 

جيرفت  می باشــد. مســلم مروجی فرد تصريح کرد: احياء دوباره اين معادن برای 
 100 نفر به صورت مستقيم و برای 300 نفر به صورت غيرمستقيم اشتغالزايی داشته 

است.
   رئيس ســازمان صمت جنوب کرمان با اشاره به مهمترين اقدامات انجام شده در 
بخش معدن در ســال 1400 گفت: صدور 2۵ پروانه اکتشاف، 8 گواهی کشف و ۵ 
پروانه بهره برداری معادن از ديگر اقدامات انجام شــده بخش معدن در سال 1400 
بوده اســت.وی يادآور شــد: جنوب کرمان 88 معدن با ذخيره قطعی بيش از 226 

ميليون تن دارد که استخراج ساليانه آنها 2.۵ ميليون تن است.

فعالسازی ۵ معدن غیرفعال در جنوب کرمان
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اقتصادی

خانه ارزان می شود؟
  سرويس اقتصادی // يک کارشناس مسکن گفت: در صورتی می توانيم 
انتظار ثبات يا کاهش قيمت مســکن را داشته باشيم که عوامل موثر بر اين 
بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدينگی، افزايش قيمت نهاده های ساختمانی 
کنترل شود و ســاخت و ساز افزايش پيدا کند اما هيچ يک از موارد مذکور 
محقق نشده است. محمد عدالت خواه اظهار کرد: يکی از داليل اصلی افزايش 
قيمت مســکن در اواخر سال گذشته به کاهش ارزش پول ملی برمی گردد. 
واقعيت اين اســت که با توجه به تورم موجود جامعه نمی توان انتظار داشت 
همه چيز گران شود اما قيمت مسکن افزايش پيدا نکند. علت رکود بخش 
مســکن در سال گذشته اين بود که ســال های قبل از آن بيش از حد گران 
شده بود و برای مدتی اين روند متوقف شد.وی افزود: تفاوت اين دوره بازار 
مسکن با دوره های قبلی اين است که در زمان رکودهای قبلی، ارزش پول 
ملی تا اين حد افت نمی کرد و قيمت کاالها تا اين مقدار افزايش نداشت. اما 
زمانی که همه اجناس گران می شود بازار مسکن هم با مقداری تاخير شروع 
به حرکت می کند.اين کارشناس مسکن، طوالنی شدن روند مذاکرات وين را 
در بالتکليفی يک ســال اخير بازار مسکن موثر دانست و گفت: مردم فکر 
می کردند برجام به زودی امضا خواهد شد و گشايش مالی ايجاد می شود ولی 
مذاکرات به کندی پيش می رود. از طرفی با تورم باال مواجهيم. بنابراين مردم 
به ســمت دارايی هايی می روند که ارزش پول آنها را حفظ کند.عدالت خواه 
با اشــاره به عبور نقدينگی از 4۵00 هزار ميليارد تومان گفت: اين حجم از 
ورود پــول به بازار دائما ايجاد تورم می کند و به بی ارزش شــدن پول ملی 
می انجامد. درآمد دولت از فروش نفت مقداری افزايش يافته اما با توجه به 
تورم و رشد دستمزدها هزينه ها باال رفته است. اين مسائل خواه ناخواه در 
بازار مسکن تاثير می گذارد.وی درباره شعار دولت سيزدهم مبنی بر ساخت 
ساليانه يک ميليون واحد مسکونی خاطرنشان کرد: حدود ۹ ماه از آغاز به 
کار دولت می گذرد و نتيجه خاصی درخصوص احداث يک ميليون واحد به 
دست نيامده است. مسئوالن بعد از مدتی اعالم کردند قرار نيست ساليانه يک 
ميليون واحد بسازيم بلکه در چهار سال چهار ميليون واحد احداث خواهيم 
کرد. اين نشان می دهد چندان بر روی موضوعات، کارشناسی صورت نگرفته 
است.عدالت خواه مهمترين راهکار برای کاهش قيمت مسکن را کنترل قيمت 
زمين دانســت و افزود: آن چه که به ســاختمان و ملک ارزش داده، اجرای 
زيرساخت ها و طرح های عمرانی دولت بوده است. در واقع دولت هزينه کرده 
و ارزش افزوده ی آن به مالکان و فئودال ها رسيده است. کوير لوت که گران 
نشده، بلکه زمين های داخل شهرها و اطراف شهرها ارزش پيدا کرده است.

اين کارشناس مسکن يادآور شد: هزينه هايی که برای زيرساخت های شهری 
می شود از بيت المال است. دولت بايد بخشی از بيت المال را از طريق ماليات 
ارزش افزوده زمين ها از مالکان دريافت کند و آن را به ساخت مسکن برای 
اقشار پايين و زوج های جوان اختصاص دهد. در آن صورت هم قيمت خانه 
کنترل می شود و هم کسری مسکن جبران خواهد شد. در تمام دنيا ماليات 
ارزش افزوده بر زمين ها را دريافت می کنند ولی ما در طی چهار دهه گذشته 
اين مساله را جدی نگرفتيم.وی درباره پيش بينی  بازار مسکن در سال جاری 
گفت: در صورتی می توانيم انتظار ثبات يا کاهش قيمت مســکن را داشته 
باشيم که عوامل موثر بر اين بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدينگی، افزايش 
قيمت نهاده های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزايش پيدا کند اما 
هيچ يک از موارد مذکور محقق نشده، بنابراين احتمال رشد بازار مسکن در 

سال جاری وجود دارد.

خبر

    *  
سرويس اقتصادی // بازار خودرو طی يک ماه گذشته 
و در میان کشمکش های مسئوالن در مورد آزادسازی 
يا ممنوعیت واردات، بیش از هر زمان ديگری دچار 

نوسان شده است.
    بازار خودرو طی يک ماه گذشــته بيش از هر زمان 
ديگری دچار نوســان و افزايش قيمت شــده اســت؛ 
بررسی ها نشان می دهد که پرايد 111 معادل 1۹8 ميليون 
تومــان، پرايد 131 معادل 178 ميليون تومان، تيبا هاچ 
بک معــادل 1۹8 ميليون تومان، تيبا صندوق دار معادل 
1۹0 ميليون تومان، ســاينا پالس دنده ای معادل 228 
ميليون تومان، کوييک دنده ای معادل 242 ميليون تومان 
و کوييک اتوماتيک پالس معادل 2۹6 ميليون تومان در 
بازار آزاد قيمت خورده اند.همچنين پژو 206 تيپ 2 معادل 
2۹7 ميليون تومان، پژو 206 تيپ ۵ معادل 342 ميليون 
تومان، پژو پارس ســاده معادل 308 ميليون تومان، پژو 
SLX 40۵ معادل 32۵ ميليون تومان، دنا معمولی معادل 
38۵ ميليون تومان، رانا پالس معادل 2۹۵ ميليون تومان 
و سمند LX ساده معادل 283 ميليون تومان در بازار آزاد 

قيمت خورده اند.
*  افزایش ۱۰ تا ۱۳ درصدی قیمت خودرو در سال 

جدید
  در اين رابطه سعيد موتمنی رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران در گفت و گو با مهر با بيان 
اينکه حساسيت بازار خودرو نسبت به فرکانس ها بسيار 
باالست، اظهار کرد: تأثير صحبت های مسئوالن بر بازار 
خودرو غير قابل انکار است؛ بازار دائم در حال دريافت 
فرکانس های مثبت و منفی بوده و هر بار که خبری منتشر 
می شود بازار به همان نسبت واکنش مثبت يا منفی نشان 
می دهد.موتمنی افزود: در ماه های پايانی ســال گذشته، 
وقتی خبر آمد که قرار است با شروع سال جديد واردات 
خودرو آزاد شود، مشتريان از بازار خارج شدند و تعداد 

فروشندگان افزايش يافتند که همين مساله موجب شد 
قيمت خودرو شروع به ريزش کند.وی گفت: اما زمانی 
که اعالم شــد واردات انجام نخواهد شد افسار قيمت ها 
که پيش از اين به دليل عرضه کم پاره شــده بود، کاماًل 
از کنترل خارج شد و طی يک ماه قيمت خودروی نو و 
کارکرده به صورت ميانگين بين 10 تا 13 درصد افزايش 
يافت؛ به عنوان نمونه قيمت خودرو پژو 206 تيپ 2 که 
پيش از اين 262 ميليون تومان بود به حدود 300 ميليون 

تومان رسيده است.
*  به ۴۰ درصد نیاز بازار پاسخ داده نشد

   موتمنی با اشاره به عرضه قطره چکانی خودرو به بازار، 
تصريح کرد: طی 3 ســال گذشته عرضه خودرو هرگز 
پاســخگوی تقاضا نبوده است. آنطور که وزارت صمت 
اعالم کرده ميزان نياز بازار بين يک ميليون و 300 هزار 
تا يک ميليون و ۵00 هزار دستگاه خودرو است با اين 
حال بررسی ها نشــان می دهد که طی 3 سال گذشته 2 
ميليون و 100 هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شده 
در حالی که اگر قرار بود مطابق با نياز بازار خودرو عرضه 
شــود بايد 3 ميليون و ۹00 هزار دستگاه خودرو روانه 
بازار می شــد؛ يعنی طی 3 سال گذشته 3۵ تا 40 درصد 
 از نياز بازار بی پاسخ مانده است.وی گفت: همين مساله، 
اصلی ترين عامــل برای افزايش قيمت خودرو در بازار 
است. در حال حاضر يک فاصله قيمتی 100 درصدی بين 
کارخانه و بازار ايجاد شده است؛ به عنوان نمونه خودرو 
پژو 206 تيپ 2 که در کارخانه 14۹ ميليون تومان قيمت 
دارد، در کارخانه به حدود 300 ميليون تومان رســيده 

است.رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران افزود: وقتی عرضه خودرو از ســوی خودروساز 
زياد شود، فروشنده نيز مجبور به افزايش فروش می شود 
و همين موضوع قيمت ها را می شــکند اما وقتی عرضه 
کم و مصرف کننده مجبور به خريد باشــد، فروشنده هر 
قيمتی بخواهد خودرو را می فروشد.موتمنی تصريح کرد: 
بنابرايــن اصل اول برای کنترل بازار بهبود فرايند عرضه 
خودرو اســت؛ چه اين عرضه از سمت توليدات داخلی 
باشد چه از سمت آزادسازی واردات.وی با بيان اينکه ما 
به طور جد موافق واردات خودرو هستيم، گفت: در حال 
حاضر مشتری در بازار نيست اما قيمتهای اعالمی از سوی 
فروشندگان باالست زيرا می دانند که شرکت ها نمی توانند 
نياز بازار را تأمين کنند و واردات هم معلوم نيســت چه 

زمانی آزاد شود.
*  بازارِ نوسانی و کشمکش های مسئوالن

   همانطور که موتمنی گفت نياز بازار خودروی کشور بين 
يک ميليون و 300 تا يک ميليون و ۵00 هزار دستگاه 
خودرو در سال است، بنابراين واردات 70 هزار دستگاه 
خودروی خارجی نمی تواند نقش جدی در رفع نيازهای 
بازار ايفا کند و صرفاً از نظر روانی و شکستن نصفه و نيمه 
انحصار صنعت خودرو دارای اهميت است؛ موضوعی که 
به نظر می رسد مورد غفلت مسئوالن قرار گرفته و هر چند 
روز با صحبت های ضد و نقيض خود آتش آشفتگی را 
شعله ورتر می کنند.به عنوان نمونه طی چند روز گذشته 
از مجمع تشــخيص مصلحت نظــام گرفته تا مجلس، 
صحبت های زيادی در مــورد واردات خودرو صورت 

گرفته است؛ در اينجا بايد 
آملی  اظهارات  به 

نی  يجا ر ال
ئيس  ر

مجمع 
ه  ر شــا ا

کرد کــه گفته 
بود »در مورد واردات 

خــودرو به مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام، هيئت عالی نظارت و برخی اشــخاص 
با ايراد نسبت های ناروا، جفا شد. مخالفت هيأت عالی 
نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء اهلل در جلسات 
مجمع تشخيص در مورد مصوبه اصراری مجلس بيشتر 
روشــن خواهد شد و چه بســا برخی از کسانی که از 
مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو 
ايرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجويز آن 
باشد.« همچنين از طرف ديگر نمايندگان مجلس که از 
چندی پيش به دنبال استيضاح وزير صمت هستند اخيراً 
ممنوعيت واردات خودرو را عاملی برای استيضاح فاطمی 
امين عنوان کرده اند. آنطور که جالل رشيدی کوچی عضو 
کميسيون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به مهر 
گفته »پايان ارديبهشــت، پايان زمان مصوبه قبلی سران 

قواست. بنده به وزير صمت 
اعالم کــرده ام که 
اگــر پايان 

ارديبهشــت، 
واردات انجام نشود، به 
طور قطع به صورت جدی روی 
استيضاح او کار خواهم کرد و اين موضوع را به سرانجام 
می رسانم.« منوچهر منطقی معاون صنايع حمل ونقل وزير 
صمت نيز ضمن بيان اينکه قواعــد الزم برای واردات 
خودرو در حال تنظيم اســت، اعالم کرده که »يکی از 
ابزارهايی که قانون گذار در اختيار ما گذاشته واردات است 
و بايد از اين ابزار اســتفاده مفيد کنيم، بنابراين هر زمان 
نهادهای باالدســتی اجازه دهند کار را اجرايی خواهيم 
کرد.« به گزارش  مهر، بر اين اساس، اظهارنظرات زياد 
و متفاوت مسئوالن اگرچه برای آنها زيانی به همراه ندارد 
اما همين موضوع بازار خودرو را نوسانی تر از هر زمان 
ديگری کرده است؛ به گونه ای که می توان گفت ديگر در 
بازار ايران خودروی کمتر از 1۹0 ميليون تومان وجود 

ندارد.

بازاِر نوسانی و کشمکش مسئوالن ؛

افسار قیمت خودرو پاره شده است

   

سرويس اقتصادی // مدير کل طراحی و تحلیل 
فرآيندهای مالیاتی ضمن بیان جزئیاتی از روند 
اخذ مالیات خانه های خالی، اعالم کرد: تاکنون 
از اين محل حــدود ۱۰ میلیارد تومان مالیات 

وصول شده است. 
   جهانگير رحيمی اظهار کرد: بر اساس قانون دائمی 
ماليات های مستقيم، اخذ ماليات از خانه های خالی 
به اين صورت است که پس از پايان هر سال مالی، 
ســازمان امور مالياتی در تيرماه سال بعد يک ماه 
فرصت دارد تا نسبت به بررسی اطالعات و اعالم 
ميزان ماليات هر واحد مســکونی اقدام کند اما در 
قانون بودجه سال گذشته، ســازمان امور مالياتی 
مکلف شــد تا پايــان ۹ ماهه اول ســال 1400، 
ماليات خانه های خالی را وصول کند.   وی افزود: 
با توجه به اينکه تکليف قانون بودجه سال 1400 
برای ماليات خانه های خالی به صورت کامل اجرا 
نشده اســت، اکنون زمان اين است که وزارت راه 
و شهرســازی اطالعات کامل در اين زمينه را به 
ســازمان امور مالياتی بدهد تا سازمان نسبت به 

صدور برگ مطالبه اقدام کند.
   اين مقام مسئول ادامه داد: آنچه که در سال گذشته 

اتفاق افتاد، اطالعــات نزديک به ۵70 هزار خانه 
خالی برای ۹ ماهه آن سال به سازمان امور مالياتی 
ارسال شد که از اين تعداد واحد مسکونی، يکسری 
در شهرهای زير 100 هزار نفر جمعيت قرار داشت 
که به دليل مشمول نشدن، کنار گذاشته شدند. البته، 
عده ای از مشموالن نيز پذيرش را انتخاب کرده اند 

اما نسبت به پرداخت اقدام نکرده اند. 

  يکسری از اين افراد اعتراض کردند و ما به صورت 
آفالين به وزارت راه و شهرســازی اعالم کرديم و 
عمده اين افراد به اين دليل بوده که در سامانه ملی 
امالک و اســکان برای ثبت يا بروزرسانی مراجعه 
نکرده اند. رحيمی با بيان اينکه تاکنون کمتر از 10 
ميليارد تومان ماليــات از خانه های خالی وصول 
شده است، گفت: اينکه گفته می شود 2 ميليون خانه 

خالی در کشور وجود دارد، اطالعات آن ها تاکنون 
به سازمان امور مالياتی ارسال نشده و اگر قرار است 
تا اطالعاتی تکميل شود، از آنجا که تکليف قانون 
بودجه سال 1400 برای ماليات خانه های خالی به 
صورت کامل اجرا نشده، بايد مشخص شود که اين 
خانه ها در سه ماهه پايانی نيز خالی بوده اند يا خير. 
همچنين، با ارســال اطالعات تکميلی، اطالعات 
ســازمان امور مالياتی هم بروزرسانی خواهد شد. 
طبق اين گزارش، بر اساس قانون ماليات خانه های 
خالی مصوب آذرماه ســال گذشــته، اگر واحد 
مسکونی در شــهرهای باالی 100 هزار نفر بيش 
از 120 روز خالی از سکنه باشد،  مشمول ماليات 
می شــود و به ازای هر ماه بيــش از زمان مذکور،  
ماهانه مشــمول مالياتی بر مبنای ماليات بر درآمد 
اجاره به شرح ضرايب سال اول معادل شش برابر 
ماليات متعلقه، ســال دوم معادل 12 برابر ماليات 
متعلقه و سال ســوم به بعد معادل 18 برابر ماليات 
متعلقه خواهد شــد. در اين بين، وظيفه شناسايی 
خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرســازی 
از طريق سامانه امالک و اسکان گذاشته شده است 
که ايــن وزارتخانه با راه اندازی ســامانه امالک و 
اسکان نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام 
کرد و کسانی که در مهلت تعيين شده نتوانستند اين 
اطالعات را ثبــت کنند، خانه آن ها به عنوان خانه 
خالی به سازمان امور مالياتی از سوی وزارت راه و 

شهرسازی معرفی شد.  

سرويس اقتصادی // رئیس اتحاديه نان های صنعتی 
کشور با اشــاره به افزايش قیمت سهمیه گندم اين 
صنف، گفت: قیمت هر عدد نان صنعتی تا هفته آينده 

دست کم تا ۳ برابر افزايش خواهد يافت. 
 هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، 
قيمت خريد تضمينی گندم برای ســال 1401 را مبلغ 11 
هزار و ۵00 تومــان تعيين کرد که از اين ميزان، مبلغ 10 
هزار و ۵00  تومان به عنوان اصل قيمت تعيين شده و يک 
هزار تومان به عنوان هديه تحويل در نظر گرفته شد.قبل از 
آن مجلس قيمت خريد تضمينی گندم را از کشاورزان با ۹ 
هزار و ۵00 تومان افزايش داده بودند. قيمت خريد تضمينی 
گندم در ســال 1400، مبلغ ۵ هزار تومان بود. به عبارت 
ديگر افزايش قيمت در هر کيلوگرم گندم 6 هزار و ۵00 
بوده است.  اين ميزان افزايش قيمت برای خريد تضمينی 
يک محصول کشاورزی بی سابقه است و به نظر می رسد 
تصميم دولت بــرای افزايش قيمت خريد تضمينی گندم 
تحت تاثير روند رو به افزايش قيمت جهانی اين محصول 

استراتژيک باشد؛ اما با اين حجم از افزايش قيمت، رشد 
قيمت در محصوالت حاصل از آن که مهمترين شان نان 
است، اجتناب ناپذير است.رئيس اتحاديه نان های صنعتی 
کشور اولين نوع از نان هايی که تحت تاثير افزايش قابل 
توجه قيمت خريد تضمينی گندم رشد قابل خواهد داشت 
را نان های صنعتی عنوان کرد.  به گفته محسن لزوميان به 
 اتحاديه اعالم شــده است قيمت سهميه هر کيلوگرم گندم 
نان های صنعتی از 2 هزار   و 700 تومان به 12 هزار تومان 
افزايش يافته است.لزوميان با بيان اينکه قيمت هر کيلو گرم 
آرد برای توليد نان صنعتی به 16 هزار تومان خواهد رسيد، 
افــزود: در نتيجه قيمت هر عدد نان صنعتی بدون در نظر 
گرفتن ساير هزينه های موثر در قسمت تمام شده توليد، 
دست کم تا سه برابر خواهد شد.وی پيش بينی کرد؛ حداکثر 
تا هفته آينده اثر اين افزايش قيمت خود را با گرانی  نان در 
بازار نشان دهد.  لزوميان با تاکيد بر اينکه افزايش قيمت نان 
صنعتی با شرايط اقتصادی مردم همگام نيست، پيش بينی 
کرد: تقاضای نان صنعتی در کشور به شکل قابل توجه ای 

کاهش خواهد يافت.وی تصريح کرد: با توجه به عدم توان 
رقابت نان صنعتی با نان سنتی تعطيلی واحدهای نان صنعتی 
قطعی خواهد بود و اين به معنی از دست رفت سرمايه های 
کالنی اســت که بخش عمده آن از طريق وام های بانکی 
تامين شده است.لزوميان تعطيلی 40 درصدی واحدهای 
نان صنعتی را در مدت زمان کوتاه محتمل دانســت.  وی 
يادآوری شد: طبق برنامه پنجم و ششم توسعه قرار بر اين 
بود که با هدف تامين سالمت جامعه 40 درصد نان توليدی 
کشوری صنعتی شــود؛ اما بر خالف اين برنامه ها شاهد 
کاهش تعداد واحد های نان صنعتی و توليد اين نوع نان در 
کشور هستيم.رئيس اتحاديه نان صنعتی کشور با انتقاد از بی 
توجهی دولت به نظر بخش خصوصی، اظهار کرد: در اکثر 
مواقع تصميم در پشــت درهای بسته بدون حضور بخش 
خصوصی گرفته می شــود، هر تصميمی که بدون توجه 
به نظر بخش خصوصی گرفته شــده است نتايج منفی آن 
بيش از نتايج مثبت است.لزوميان همچنين نسبت به فساد 
احتمالی ايجاد شده با توجه به فاصله قيمت سهميه گندم نان 
سنتی و نان صنعتی هشدار داد.وی تنها راهکار جلوگيری 
از مشکالت در حوزه نان را يکسان سازی قيمت های گندم 

و آرد برای تمام صنف عنوان کرد.

آگهي مناقصه عمـومي یک مرحـله اي » آگهی شماره 1401-02«

روابط عمومي شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان   
  شناسه آگهی : 1307169

 شرکت ســهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طريــق برگزاری مناقصه عمومی 1 
مرحله ای ، نسبت به » مناقصه انجام خدمات حمل و نقل « اقدام نمايد .

    لذا از متقاضیان شــركت در اين مناقصه دعوت بعمل می آيد ، جهت دريافت اسناد مناقصه به 
سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واريز 
مبلغ 1,000,000 ريال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام تمركز وجوه درآمد حق 
انشــعاب و ساير درآمدهای شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان از تاريخ 1401/02/07 لغايت 1401/02/14 
اقدام  و يك نسخه از اسناد مناقصه را دريافت نمايند . با توجه به اينکه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد 
تا ارائه پیشــنهاد از طريق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار می گردد ، الزم است در صورت عدم عضويت 
قبلی شركتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سايت مذكور انجام و نسبت به دريافت گواهی امضا, الکترونیکی اقدام 
نمايند . شركت كنندگان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره   4-33331700-076 داخلي 2019  ، و در 
خصوص سامانه با داخلی 3000 تماس حاصل فرمايند . ثبت شماره تلفن  ، فکس و ايمیل از سوی شركت كنندگان 
در سامانه الزامی می باشد . ضمناً خريداران اسناد میتوانند به صورت فیزيکی نیز پاكات خود را در روز برگزاری مناقصه 

به دبیرخانه اين شركت ارائه گردد .
توضیحات :

1- مبلغ تضمین شركت درفرايند ارجاع كار 7,060,042,500 ريال ، به صورت ضمانتنامه معتبربانکي ويا واريزنقدي .
2- الزامات مناقصه : به شرح ذيل می باشد ) عدم بارگذاری هريك از موارد زير باعث رد پیشنهاد می گردد ( :

2-1-شركت در جلسه توجیهي مناقصه مورخ يکشــنبه 1401/02/18 ساعت 11 صبح و دريافت صورتجلسه و 
قراردادن آن در اسناد مناقصه الزامي مي باشد و در صورت عدم ارايه صورتجلسه  پاكت قیمت بازگشايي نمي شود .

2-2- ارائه مستندات انجام دو كار مشابه كه درمجموع حداقل  با مبلغ 140,000,000,000ريال در سه سال اخیر 
باشد به همراه ارائه رضايتمندی از كارفرمايان  مربوطه قبلی 
2-3-ارائه مستندات داشتن دفتر فعال در استان هرمزگان .

3- دستگاه نظارت  : معاونت  مالی وپشتیبانی شركت سهـــامی برق منطقـه ای هرمزگان می باشد و شركتهای 
متقاضی می توانند در خصوص ســئواالت فنی خود با شماره همراه 09173672318 آقای مهندس مرادپور تماس 

حاصل فرمايند .
4- حداكثـر مهلت تحويل اسنـاد به دبیرخانه اين شركت تا ساعت 8 صبح روز  چهار شنبه مورخ 1401/02/28 
و زمان بازگشايی پاكات راس ساعت 10 صبح همان روز در دفتر امور تداركات و قراردادهاي اين شركت می باشد . 

5- به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر به دبیرخانه اين شركت 
ارسال گردد مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد .

6- آگهي ما درسايت سامانه  )www.setadiran.ir(بخش »ثبت نام/ پروفايل تامین كننده / مناقصه گر«  قابل 
مشاهده مي باشد .

نان های صنعتی چقدر گران می شود؟

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

پرداخت ۱۰ میلیارد تومان مالیات خانه خالی

سرويس اقتصادی // فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا 
بیايند، پدر آن ها می تواند تسهیالت قرض الحسنه دريافت کند 

که کارمزد اين تسهیالت ۴ درصد است. 
    تســهيالت قرض الحسنه فرزندآوری يکی از تسهيالت تکليفی 
قانون بودجه امسال برای اجرای قانون حمايت از خانواده و جوانی 
جمعيت است که مبلغ اين وام برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد 
به دنيا آمده اند، به ازای فرزند اول 20 ميليون تومان و به ازای فرزند 
دوم 40 ميليون تومان و به ازای فرزند سوم 60 ميليون تومان و به 
ازای فرزند چهارم 80 ميليون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد 100 
ميليون تومان است.دوره بازپرداخت هر يک از تسهيالت به ترتيب 
36، 48، 60، 72 و 84 ماهه اســت.در مورد تولد فرزندان دوقلو و 
بيشتر نيز به ازای هر فرزند يک وام تعلق می گيرد و ترتيب تولد لحاظ 
می شود.در دستورالعملی که بانک مرکزی به بانک ها ابالغ کرده و 
آن ها بايد آن را تا چند روز ديگر به واحدهای اجرايی سراسر کشور 
ابالغ کنند، شرايط دريافت اين تسهيالت به شرح زير ذکر شده است: 
1( دارا بودن تابعيت کشــور جمهوری اسالمی ايران 2( تسهيالت 
براساس قانون به پدر اطفالی که تاريخ تولد آنان از1400/1/1 به بعد 

و در داخل ايران متولد شده اند، پرداخت می شود.3( تسهيالت فرزند 
بدون الزام به سپرده گذاری و با 6 ماه دوره تنفس برای شروع اقساط 
پرداخت می شــود.4( متقاضيان واجد شرايط برای متولدين مورخ 
1401/1/1 به بعد، و حداکثر تا دو سال پس از تولد فرزند، می توانند 
نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه تسهيالت قرض الحسنه 
فرزند اقدام کنند.۵( ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان 
مراجعه به بانک الزامی است.6( به هر فرزند متولد شده تنها يکبار 
تســهيالت فرزند به پدر تعلق می گيرد.7( در صورتيکه حين دوره 
بازپرداخت تسهيالت تولد فرزند، فرزند ديگری از متقاضی به دنيا 
آمد، پرداخت تســهيالت مذکور طبق ضوابط اين دستورالعمل به 
کودک بعدی امکان پذير است. 8( تسهيالت تولد فرزند به افرادی 
تعلق می گيرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند، 
باالی 2.۵ نباشد. ۹( تسهيالت حسب مصوبات شورای پول و اعتبار 
با کارمزد حداکثر چهار درصد به صورت ســاالنه است. همچنين، 
طبق بند )الف( تبصره)16( قانون بودجه، تسهيالت قرض الحسنه تولد 
فرزند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضيان، با اخذ سفته از متقاضی و يا 

يک ضامن معتبر پرداخت می شود.

شرایط دریافت وام فرزندآوری اعالم شد

طرح :  بیتا  هوشنگی



  روابط عمومي اداره کلگوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد، رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است
شيالت رهمزگان

حوادث جهان
حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به لبنان

  ارتش رژيم صهيونيستی حمالت توپخانه ای را به اهدافی در جنوب لبنان 
انجام داد. ارتش اين رژيم در بيانيه ای اعالم کرد: نيروهای توپخانه  اســرائيل 
اهدافی را در لبنان بمباران و به منطقه ای در الجليل که از آنجا موشک شليک 
شده بود، حمله کردند. به گفته منابع عبری، توپخانه ارتش رژيم صهيونيستی 26 
گلوله توپ به سمت اهدافی در نزديکی مرز لبنان شليک کرد.در اين بيانيه آمده 
که اين اقدام در پاسخ به شليک موشک از خاک لبنان به سمت اراضی اشغالی 
صورت گرفته است.همچنين اين رژيم مدعی شليک دو موشک از جنوب لبنان 
به شمال اراضی اشغالی شد. شبکه الجزيره هم گزارش داد منطقه ای که اين دو 
موشک از آنجا شليک شده، در جنوب صور واقع شده است؛ جايی که نيروهای 

حافظ صلح سازمان ملل )يونيفل( در آن مستقر هستند.

 تظاهرات هزاران دانشجو در سریالنکا 
 هزاران دانشجوی سريالنکا با تجمع مقابل منزل نخست وزيرخواستار 
اســتعفای وی به دليل وخامت اوضاع اقتصادی شدند. هزاران دانشجوی 
سريالنکايی با تجمع مقابل منزل »ماهيندا راجاپاکسا« نخست وزير خواستار 
استعفای وی به دليل وخيم شدن اوضاع اقتصادی اين کشور شدند.به نوشته 
»خبرگزاری فرانسه« ماه ها خاموشی طوالنی، تورم بی سابقه و کمبود شديد 
مواد غذايی و ســوخت باعث نارضايتی عمومی در سريالنکا شده است، 
کشوری که با بدترين رکود اقتصادی خود از زمان استقالل در سال 1۹48 
دست و پنجه نرم می کند.در تظاهرات روز يکشنبه رهبران دانشجو از حصار 
مجتمع راجاپاکسا در شهر  »کلمبو« عبور کردند، عليرغم موانع کار گذاشته 
شده از سوی پليس عبور کردند. يکی از رهبران دانشجويان در حالی که 
باالی ديوارها ايستاده بود گفت: »شما می توانيد راه را ببنديد، اما نمی توانيد 
جلوی مبارزه ما را بگيريد.« پليس گفت راجاپاکسا، در آن زمان در محل 
نبود و جمعيت با آرامش اين مکان را ترک کردند.بيش از دو هفته است که 
هزاران معترض روزانه مقابل دفتر رئيس جمهوری سريالنکا  محل استقرار 
برادر کوچکتر ماهيندا  اردو زده و خواســتار کناره گيری اين دو نفر شده 
اند. تظاهرات سراسری شــاهد تالش جمعيت برای يورش به خانه ها و 
دفاتر شخصيت های دولتی بوده است.در روزهای گذشته يک مرد با شليک 
گلوله پليس به يک جاده در شــهر »رامبوکانا« کشته شد که اولين مورد 
مرگ از زمان اعتراضات ماه گذشته بود.فروپاشی اقتصادی سريالنکا پس 
از همه گيری ويروس کرونا که درآمدهای حياتی ناشــی از گردشگری و 
حواله های ارســالی را از بين برد، احساس شد. اين کشور قادر به تامين 
مالی واردات ضروری نيست و در نتيجه  باعث کمبود برنج، شيرخشک، 
شــکر، آرد گندم و دارو شده ، در حالی که تورم سرسام آور مشکالت را 
بدتر کرده است.شرکت های برق که قادر به پرداخت هزينه سوخت نيستند، 
خاموشی های روزانه طوالنی مدت را به مردم تحميل کرده اند، در حالی که 
هر روز صبح صف های طوالنی  اطراف ايســتگاه های خدمات به وجود 
می آيند زيرا مردم برای عرضه اندک بنزين در صف هستند.»علی صبری«  
وزير دارايی سريالنکا  که برای مذاکره درباره کمک مالی صندوق بين المللی 
پول در »واشــنگتن« به سر می برد، روز جمعه هشــدار داد که وضعيت 

اقتصادی سريالنکا احتماالً بدتر خواهد شد.

 5
سه شنبه 6 اردیبهشت 1401

24 رمضان  1443

سال بیست و یکم شماره  3866

حوادث
  سرويس حوادث //  کتک کاری  وحشتناک 
پدر معتاد در ناتوانی کنترل خشــم، پسر 

بچه ۹ ساله اش را به کام مرگ کشاند.
  دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسير 
در تشــريح اين جنايت هولناک  گفت: بامداد 
جمعه  دوم ارديبهشــت پس از گزارش مرگ 
مشکوک يک کودک ۹ ساله در اين شهرستان، 
بی درنگ مراجع ذی صالح، بازپرس ويژه قتل، 

و  آگاهی  پليــس  کارآگاهان 
نماينده پزشکی قانونی در محل حاضر شدند 
و از آن جا که بررســی های  اوليه بازپرس و 
ادله موجود بيانگــر وقوع  قتل بود، بالفاصله  

تحقيقات جنايی آغاز شد.

افشين صالحی نژاد  قاضی  
افــزود : در بازجويی هــا و تحقيقات اوليه 
مشخص شد اين  پســر بچه بی گناه  توسط 
پدرش به قتل رســيده که بالفاصله  دســتور 

دستگيری و  بازداشت متهم صادر شد.

اين مقــام قضايی ادامه 
داد: با توجه به جدايی پدر و مادر اين کودک  و 
مشکالت ايجاد شده برای فرزندان و نيز ناتوانی 
در کنترل خشم و اعتياد متهم،  او  فرزندش  را 
به شدت کتک زده و شکنجه  کرده  که ضربات 

شديد به بدن و سر پسر ۹ساله در نهايت  منجر 
به مرگ  قربانی شده است.

  وی با اشاره به اين که تحقيقات تکميلی در اين 
زمينه  ادامه دارد، خاطرنشان کرد : تا اين مرحله 
از تحقيقات که توسط بازپرس ويژه قتل انجام 
شده، مشخص است که شخصی به جز پدر در 
اين جنايت نقشی نداشته و قاتل نيز در اظهارات 
خود انگيزه اش را تنبيه اعالم و  بيان کرده قصد 

کشتن فرزندش  را نداشته است.
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان بردسير 
با تاکيد بر اين  کــه پرونده مربوط به اين قتل 
بــه صورت ويژه و خارج از نوبت رســيدگی 
خواهد شد،گفت: بار ديگر شاهديم  آسيب های 
اجتماعی ، اعتياد و ناتوانی در  کنترل خشــم 
 پدر،  پســربچه بــی گناهی را بــه کام مرگ 

کشاند.

  

  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 ...
  اين ها بخشی از اظهارات زن 27 ساله ای است 
که برای شکايت از همسرش دست به دامان قانون 
شده بود. اين زن جوان که فرزند شيرخواره 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 بيشتر نداشتم 
که فرزند طالق نام گرفتم به گونه ای که جدايی 
پدر و مادرم از يکديگر روح و روانم را در همان 
دوران کودکی به هم ريخت و من به دانش آموزی 
سرخورده و گوشه گير تبديل شدم. مادرم اعتياد 
شــديدی به مواد مخدر صنعتی پيدا کرده بود و 
اين موضوع اختالفات بين او و پدرم را شــدت 
می بخشــيد تا جايی که ديگر پدرم نتوانســت 
رفتارهای توهم انگيز مادرم را تحمل کند، بعد از 
جدايی آن ها من و دو خواهرم نزد پدرم به زندگی 
ادامه داديم ولی مادرم به زنی کارتن خواب تبديل 
شد به طوری که تاکنون هيچ خبری از او نداريم 
البتــه هيچ گاه در پی يافتن او نيز نبوديم به دليل 
اين که او در مرداب مواد افيونی غرق شده است 
و در دنيای خودش به سر می برد. خالصه با هر 
ســختی بود به تحصيل ادامه دادم و در يکی از 
رشته های پرمتقاضی دانشگاه دولتی پذيرفته شدم 
به همين دليل بار و بنديلم را بستم و راهی يکی 
از شهرهای استان خراسان رضوی شدم تا بعد از 
پايان تحصيالت شغل خوبی برای خودم دست و 
پا کنم. در همين روزها بود که خواهرم نيز بر اثر 
گازگرفتگی در منزل خودشــان فوت کرد و اين 
حادثه تاثير عجيبی بر روح و روانم گذاشــت به 
طوری که  تا مدت ها حال خودم را نمی فهميدم 
و مدام به اين سهل انگاری فکر می کردم که چرا 
برخی از افراد نقص در سيســتم دودکش بخاری 
يا آبگرمکن را جــدی نمی گيرند 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 ريخت. 
باالخره در همين شرايط به شهرستان بازگشتم 

و به تحصيالت دانشگاهی ادامه دادم ولی هنوز 
تحصيالتم به پايان نرســيده بود که شبی پدرم با 
من تماس گرفت تا برای يک مشورت خانوادگی 
به مشــهد بازگردم. روز بعد وقتی به خانه پدرم 
رســيدم فهميدم جوانی به  نــام »حميد« از من 
خواستگاری کرده اســت. او راننده کاميون بود 
و درآمد خوبی داشــت اما آن چه مرا به شدت 
متعجب کرد اين بود که قبل از بازگشــت من به 
مشهد پدر و شوهر خواهرم همه قرار و مدارهای 
ازدواج را با حميد گذاشته بودند و من بايد فقط 
بر سر ســفره عقد می نشستم. پدرم که خواهرم 
 را نيز با همين شــيوه شوهر داده بود اکنون ادعا 
می کرد حميد از همه مشــکالت زندگی ما خبر 
دارد و تو را خوشبخت می کند. وقتی ديدم هيچ 
چاره ای جز ازدواج ندارم به ناچار پاسخ مثبت 
دادم و زندگی مشترکم را در حالی با حميد آغاز 
کــردم که او همواره مرا بــا رفتار و گفتارش به 
شدت تحقير می کرد و مدعی بود پدرم با اصرار 
زياد او را وادار به ازدواج با من کرده اســت اين 
در حالی بود که همسرم مواد مخدر سنتی مصرف 
می کرد و من هم نمی توانستم به او اعتراض کنم، 
زمانی که فرزندم به دنيا آمد سرزنش های او نيز 
شدت گرفت و اختالفات ما بيشتر شد. يک روز 
وقتی برای خريد به بيرون 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 دليل استنشاق 
دودهای ناشــی از اســتعمال موادمخدر دچار 
مسموميت شده و هنگامی که به او اعتراض کردم 
مرا به شدت کتک زد و ديگر هزينه های زندگی 
را هم نمی پرداخت. در اين شرايط به حالت قهر 
به خانه پدرم رفتم اما چند روز بعد همسرم پيام 
داد که قصد دارد با دختر ديگری ازدواج کند. او 
از من خواست در قبال حضانت فرزندم مهريه ام 
را ببخشــم و به صورت توافقی از يکديگر جدا 
شــويم ولی من حتی در خانه پــدرم نيز جايی 
نداشتم چرا که پدرم از چند ماه قبل قصد داشت 
با دختری ازدواج کند و آن دختر شــرط کرده 
اســت که پدرم ابتدا بايــد فرزندانش را از خانه 
 بيرون کند و تنها باشد تا او با پدرم ازدواج کند.

 حاال هم ...

پیام تلخ!
در امتداد تاريکی

 سرويس حوادث // با تالش همه جانبه 
ماموران انتظامی استان ضمن شناسايی 
۳۴ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر 
۶۰۷ کیلو 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 پيگيری های شبانه روزی، اقدامات 
اطالعاتی و اشرافيت کامل بر کليه محورهای 
مواصالتی، 13 مرحله طرح پاکســازی نقاط 

آلوده در سراسر استان اجرا شد.

   وی افــزود: مأموران انتظامی اســتان در 
اجرای اين طرح ها ضمن شناسايی و توقيف 
3 دســتگاه خودرو ســبک و سنگين حامل 
موادمخدر، ۵۹3 کيلــو 360 گرم ترياک ، ۹ 
کيلو حشــيش، 284 گرم هرويين و 4 کيلو و 

677 گرم ساير مواد شدند.

به گزارش فارس؛ اين مقام انتظامی اســتان 
تصريح کرد: با تــالش همه جانبه صورت 
گرفتــه در مدت ياد شــده ، 11 قاچاقچی 
موادمخدر، 23 خرده فروش و توزيع کننده 
مواد و 3۹ معتاد متجاهر و بالمکان شناسايی 

و دستگير شدند.

دستگیری 34 قاچاقچی و کشف 6۰۰ کیلو مواد افیونی در هرمزگان

راه های پیشگیری از کالهبرداری با پیامک جعلی ثنا
  سرويس حوادث//کالهبرداری با ارسال پیامک های 
جعلی از ســامانه ثنا همچنان در صدر پرونده های 

برداشت غیرمجاز پايتخت است.
  ســرهنگ داود معظمی گودرزی رئيس پليس فتا تهران 
بزرگ گفت: مجرمان ســايبری همچنان با ارسال پيامک 
جعلــی حاوی ابالغ الکترونيک قضايــی )ثنا( و هدايت 
کاربران به لينک جعلی مشابه تارنمای ثبت نام الکترونيک 
قوه  قضائيه از کاربران فضای مجازی کالهبرداری می کنند 
که اين پيامک ها حاوی مطالبی از قبيل: ثبت شکوائيه، ابالغ 
حکم قضايی و غيره است، شدت ارسال اين پيامک های 
جعلی ظرف چند هفته گذشــته و در فروردين ماه 1401 
بيشتر شده بنابراين پرونده های مربوط به برداشت غيرمجاز 
در اين خصوص در صدر ليســت شــکايت پليس فتا 
پايتخت قرار دارد. کاربران فضای مجازی به دليل استرس 
ايجاد شده و کنجکاوی به تارنما)لينک( جعلی که در متن 
پيام است مراجعه می کنند که در اين مرحله با درخواست 
ثبت اطالعات کارت )به شــيوه پرداخت اينترنتی( توسط 
شــهروندان از حساب آنها برداشــت غيرمجاز صورت 
می گيرد و در برخی موارد شــاهد آن بوده ايم که با کليک 

روی لينک آلوده به دليل نصب بدافزار روی گوشی تلفن 
همراه شهروندان اين پيامک های جعلی از شماره های آنها 
برای تعداد زيادی از اشخاص ديگر نيز ارسال می شود و 
در واقع از گوشــی تلفن همراه شهروندان به عنوان واسط 
برای کالهبرداری از ساير هموطنان استفاده و بدين ترتيب 
حريم خصوصی شهروندان نقض می شود بنابراين از مردم 

می خواهيم به اين نکات توجه کنند:
 adliran 1. پيامک دريافتی از قوه قضائيه با سرشماره
است و هرگز با شماره سيم کارت شخصی ارسال نمی شود.

2. پيامک ارسالی از سوی قوه قضائيه فاقد لينک است.
3. به هيچ وجه برای مشاهده ابالغ قضايی، نياز به واريز 

وجه نيست.
4. برای اطمينان، کاربــران می توانند در صورت دريافت 
پيامک مشابه به سايت اصلی ابالغ الکترونيک قضايی به 
آدرس  https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از 

اين طريق ابالغ قضايی را بررسی کنند.
۵. ابالغ قضايی از طريق پيام کوتاه ارســال می شــود و 
در شــبکه های اجتماعی ابالغ های قضايی اطالع رسانی 

نمی شود.

6. پيام ابالغ قضايی به افرادی که در سيســتم ثنا ثبت نام 
کرده اند ارسال می شود و کسانی که در اين سيستم ثبت نام 
نکرده اند اوراق قضايی به نشانی محل سکونت يا محل کار 

افراد از طريق پست ارسال می شود.
7: در صــورت کليک روی لينک موجود در پيامک های 
جعلی به دليل احتمال نصب بدافزار )همانند عدالت همراه 
و...( روی دســتگاه شما ابتدا اينترنت گوشی تلفن همراه 
خود را غيرفعال کرده و سپس نرم افزار های ناشناس نصب 
شــده روی دســتگاه خود را که درخواستی برای نصب 
آنها نداشــته ايد، حذف کنيد و درنهايت پس از برداشتن 
اطالعات مورد نياز، گوشی تلفن همراه خود را به تنظيمات 

کارخانه بازگردانيد.

کتک کاری مرگبار پدر معتاد با پسر 9 ساله 

  ســرويس حوادث // با تالش ضربتی و همه جانبه 
ماموران انتظامی بندرعباس قاچاقچیان در انتقال ۹۰ 

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 گيری از 
شيوه های پليسی يک باند قاچاق سوخت که قصد انتقال 
يک محموله ســوخت بوسيله مشک های ماری در خور 
کولغان داشتند را شناســايی و موضوع را در دستور کار 

قرار دادند.
  وی افزود: مامــوران ضمن هماهنگی با مقام قضايی با 
تشکيل اکيپی و با همکاری مامورين يگان امداد، دريابانی 
کولغان و پاســگاه های حسنلنگی و قلعه قاضی به محل 
اعــزام که در بدو ورود ماموران تعدادی خودرو نيســان 
حامل ســوخت قاچاق در ساحل دريا که در حال تخليه 
سوخت به داخل مشــک ماری بودند و سه فروند قايق 
حامل مشک ماری با مشــاهده مامورين به سمت دريا 

متواری شدند.
  اين مقام انتظامی هرمزگان بيان داشت : در بازرسی از سه 

مشک ماری بجا مانده از قاچاقچيان ۹0 هزار ليتر گازوئيل 
قاچاق کشف و ضبط شد.

  به گــزارش فارس؛ فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان 
ارزش ايــن محموله قاچاق کشــف شــده را بنا به نظر 
کارشناســان اقتصادی 12ميليارد ريال عنــوان کرده و 
خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی يکی 
از اولويت های کاری و مأموريتی پليس بوده و شهروندان 
در صورت اطالع از هر گونــه فعاليت های غيرقانونی، 
 مراتب را در اســرع وقــت از طريق تلفن 110 به پليس

 اطالع دهند.

ناکامی قاچاقچیان سوخت در انتقال ۹۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق 

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000098817 شعبه دادگاه اصل 49 قانون 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 49 قانون اساسي   
گردشکار: بتاريخ سی و يکم فروردين ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه 1401140920000098817 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل 
تشکيل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/21799/ن- مورخه 1401/01/29 

گرديده و با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت تعيين تکليف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گرديده دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات 
پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

» قرارسرپرستی «
 در خصوص يک قطعه زمين واقع درشهرستان ميناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمين 8 هکتاری ستاد قطعه 121 به مساحت 272/46 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/31 مورخ 
1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمين خوار و سودجو ميباشد با عنايت 
جميع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگيری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است يک مرجع 
قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهيه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعيين شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقيقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن 
شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحيه آيين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم ميدارد بر اساس اين تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهيت موضوع و 
تعيين تکليف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان 

حضرت امام )ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البيان تصميم بعدی را اتخاذ نمايد .

مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000097940 شعبه دادگاه اصل 49 قانون 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 49 قانون اساسي  
 گردشکار: بتاريخ سی و يکم فروردين ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000097940 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل 
تشکيل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(در استان مکاتبه ای به شماره 181/21801/ن- مورخه 1401/01/29 

گرديده و با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت تعيين تکليف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گرديده دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات 
پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

» قرارسرپرستی «
 در خصوص يک قطعه زمين واقع درشهرستان ميناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمين 8 هکتاری ستاد قطعه 120 به مساحت 324/12 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/30 مورخ 
1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمين خوار و سودجو ميباشد با عنايت 
جميع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگيری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است يک مرجع 
قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهيه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعيين شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقيقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن 
شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحيه آيين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم ميدارد بر اساس اين تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهيت موضوع و 
تعيين تکليف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان 

حضرت امام )ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البيان تصميم بعدی را اتخاذ نمايد .

مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000098840 شعبه دادگاه اصل 49 قانون 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 49 قانون اساسي   
گردشکار: بتاريخ سی و يکم فروردين ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000098840 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل 
است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/21923/ن- مورخه 1401/01/29 گرديده و 

با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت تعيين تکليف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گرديده دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده با استعانت 
از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتي مبادرت به صدور تصميم مي نمايد.

» قرارسرپرستی «
 در خصوص يک قطعه زمين واقع درشهرستان ميناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمين 8 هکتاری ستاد قطعه 124 به مساحت 264 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/34 مورخ 
1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمين خوار و سودجو ميباشد با عنايت 
جميع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگيری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است يک مرجع قانونی 
با تصدی موقت اموال نسبت به تهيه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعيين شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقيقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود 
دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحيه آيين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( 
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم ميدارد بر اساس اين تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهيت موضوع و تعيين تکليف 
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام 

)ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البيان تصميم بعدی را اتخاذ نمايد .

مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000097917 شعبه دادگاه اصل 49 قانون 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 49 قانون اساسي  
 گردشکار: بتاريخ سی ام فروردين ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000097917 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل 
است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(در استان مکاتبه ای به شماره 181/21803/ن- مورخه 1401/01/29 گرديده و با 

توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت تعيين تکليف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گرديده دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده با استعانت 
از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

» قرارسرپرستی «
 در خصوص يک قطعه زمين واقع درشهرستان ميناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمين 8 هکتاری ستاد قطعه 119 به مساحت 264 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/29 مورخ 
1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمين خوار و سودجو ميباشد با عنايت 
جميع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگيری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است يک مرجع قانونی 
با تصدی موقت اموال نسبت به تهيه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعيين شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقيقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود 
دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحيه آيين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( 
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم ميدارد بر اساس اين تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهيت موضوع و تعيين تکليف 
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام 

)ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البيان تصميم بعدی را اتخاذ نمايد .

مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



کارت شناسايی خودرو تیپ رنو لوگان  
پالک 51۷61  مالکیت:عزت اله قاسمی دهقی
VF1LSRFB6BA584727 به شماره شاسی
شماره موتور R003544  مدل ۲۰11    

رنگ: سفید مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد

مفقودی

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سه شنبه 6 اردیبهشت 1401

24 رمضان  1443

سال بیست و یکم شماره  3866

شهرستان

دبیر همایش ایده آرا ساماندهی شترهای سرگردان جاسک:
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 تصادف های شترهای ســرگردان با خودروها و 
ساماندهی آنها مردم به ویژه اندیشمندان، متفکران، افراد صاحب نظر و 
موثران اجتماعی ایده ها و راهکار بدهند. حسین روشنی اظهار داشت: 
همایش ایده آرا ساماندهی شترهای سرگردان جاسک در همین راستا 
طرح ریزی و فراخوان دریافت ایده توســط دبیرخانه آن اعالم شده 
است که عالقه مندان می توانند ایده های خود را تا ۲۴ اردیبهشت ماه 
به شــماره تلفن ۰۹۱۷۰۰۹۰۸۶۳ ارسال کنند و به برگزیدگان اول تا 
پنجم جوایز ارزشمندی داده می شود.وی ادامه داد: ایده های برتر از بین 
ایده های رسیده به دبیرخانه انتخاب و برای اجرا به متولیان اجرایی داده 
می شود تا در راستای کاهش تلفات تصادف با شترها استفاده کنند.وی 
اضافه کرد: جان ۵۰ نفر در شهرستان جاسک بین سال های ۱۳۹۰ تا 
۱۴۰۰ هجری شمســی در تصادف شترها با خودروهای سرگردان از 
دست رفت که ضایعه ای 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 صدمه های جســمی و خسارت های 
مادی است که به خانواده ها و جامعه وارد شده است.روشنی افزود: البته 
اقدام هایی هم برای کاهش شترهای سرگردان انجام شده که می توان 
به برگزاری رقابت های شــتردوانی در غرب شهرستان جاسک اشاره 
کرد که موجب شــده ارزش شترها بیشتر شده و صاحبان آن ها توجه 
بیشتری نسبت به این احشام داشته و در رقابت ها هم شرکت کنند.وی 
اشاره کرد: همایش ایده آرا ساماندهی شترهای سرگردان جاسک در 
روزهای آخر اردیبهشت ماه در جاسک برگزار می شود.به گزارش ایرنا 
؛ البته پیش از این هم طرح های مختلفی برای ســاماندهی شترهای 
ســرگردان و کاهش تصادف وســایل نقلیه با آن ها مانند استفاده از 

شب رنگ برای این حیوانات به اجرا گذارده شده است.

سرپرست شیالت شهرستان قشم خبر داد
تولید ۳۶۴ میلیون قطعه الرو میگو در قشم

 سرویس شهرستان//سرپرست شیالت شهرستان قشم گفت: در سال 
زراعی ۱۴۰۰ بیش از ۳۶۴ میلیون قطعه الرو میگو یا )پست الرو( در 
کارگاه های تکثیر میگو این شهرستان تولید شد. علیرضا گلشنی زاده 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 ۱۴۰۰ آغاز شده تا کنون حدود ۱۰۰ میلیون 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 ۱۴۰۰ توسط صیادان این شهرستان، نیز اظهار 
داشت: در سالی که گذشت بیش از ۲۰۰ صیاد قشمی توانستند بیش 
از هزار و ۲۰۰ تُن انواع میگوی درشت، ریز و میگو سر تیز صید کنند.
گلشــنی زاده 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 ۱۵۰ شناور شامل ۹۰۰ 
فروند قایق و ۲۵۰ فروند لنج صیادی زمینه اشتغال ۶ هزار و ۷۰۰ نفر 
را به صورت مستقیم فراهم کرده است که با احتساب مشاغل مرتبط 
بیش از ۱۰ هزار 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 ۳۰۰ گونه 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 توهین کنندگان به مقدسات و مذاهب در فضای مجازی 

طبق قانون برخورد خواهد شد 
  سرویس شهرســتان// دادستان شهرستان قشــم گفت: طبق قانون 
مجازات اســالمی با توهین کنندگان به قومیت هــا و ادیان الهی و مذاهب 
اسالمی برخورد قاطعانه خواهد شــد. امید مهدوی مجد گفت: در قوانین 
جمهوری اســالمی 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 ۴۹۹ قانون الحاق دو ماده به کتاب 
پنجم قانون مجازات اســالمی، 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 اســالمی 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 ۵۱۳ قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
و مجازات های 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 
مشمول حکم  ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس 
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 ؛ مهدوی مجد 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.

خبری

قسمت دوم
گروه گزارش// شهر رويدر شهری با اقتصاد 
کشــاورزی و باغداری بوده است. بنابراين 
اقتصاد و معیشت مردم بر فرهنگ اين شهر 
و حتی آداب و سنن رمضان در اين 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 
مصاحبه های 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، ۱۴۰۱( 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 پسکرانه های 
خلیج فارس 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 حمایت های فرهنگی شورای اسالمی شهر رویدر 
و شهردار پرتالش و فرهنگ دوست این شهر جناب 
آقای عبدالحکیم جعفری به رشته تحریر در می آید 
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 
کم کالری 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 لباس های 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 خانه های 
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 آن ها 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 خانه های از چوب و 
سوند بر سر قبرستان درست کرده و در آن ها قرآن 
قرائت می کردند.) عبداهلل ماجدی، مصاحبه، ۱۴۰۱(. 
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 

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 خانه ها بسیار 
قطور بود و سرما و خنکی را در خود نگه می داشت. 
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 خانه های قدیمی که 
زنان رویدری از نماز عصر به بعد برای تهیه افطاری 
در آن مشغول به کار می شدند، مانند آشپرخانه های 
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 
می گرفت، شور و نشاط خاصی در شب های 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 می کردند. 
بچه های 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 نمی توانستند لب به غذا بزنند و طعم 
غذاها را تشخیص دهند از بچه ها 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 
می کرد. درست کردن خوراک بیشتر و دادن به فقرا 
و ابن سبیل از عادات خانواده های 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 می رفتند، 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، ۱۴۰۱( اما 
اکنون غذاهای متنوع تری به مساجد محالت می برند.

  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 
شــیرینی هایی که بر سر مساجد شهر رویدر برای 
اســتفاده رهگذران آورده می شد بیشتر از منازل 

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 می خواندند 
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. 
شب های رمضان شب های بسیار خاطره انگیزی 
برای مردم رویدر بود و دور همی ها در این شب ها 
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.

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در رویدر

سعیده دبیری نژاد سرويس شهرستان // مديرعامل آب و فاضالب 
هرمزگان در بازديد از پارسیان، روند آبرسانی به شهرها و روستاهای 
اين شهرستان را بررســی و وضعیت اجرای پروژه ها و برنامه های 
آتی اين شــرکت را در ديدار با امام جمعه، اعضای شورای اسالمی 
شهرستان، شورای اسالمی شــهرهای پارسیان و  دشتی، معاون 

سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری پارسیان تشريح 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 ۱۳۰ میلیارد ریال با مشارکت نیروی 
دریایی سپاه در حال انجام است که با تکمیل آن این روستاها به ذخیره 

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 ۱۵۰۰ متر  مترمکعب و  ۱۸  کیلومتر 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 
۳۰۰ متر مکعبی میلکی، تکمیل مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی مجتمع ساحلی، 
اجرای خط انتقال از زیارت  تا مغدان، اجرای خط انتقال از روستای برکه 
دوکا تا عمانی، توسعه شبکه آبرسانی مناطق شهری و روستایی بحث و 

تبادل نظر شد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
يک قطعه مسکونی نوع ملک طلق با کاربری دارای پالک ثبتی 3882  اصلی )سه هزار و هشتصد 
و هشتاد و دو اصلی( مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور به مساحت )4567/38( چهار 
هزار و پانصد و شصت و هفت متر و سی و هشت دسيمتر مربع واقع در بخش1 حوزه ثبت ملک 
ناحيه يک بندر عباس استان هرمزگان به نشانی محله خواجه عطا خيابان وحدت و جنوب اداره 
کل تربيت بدنی که به نام منوچهر ضيائی دهبارز فرزند عليرضا ثبت و سند مالکيت صادر گرديده 
دارای حدود اربعه ملک: شــماال: ديواريســت بطول )56/46( پنجاه و شش متر و چهل و شش 

سانتيمتر به شارع شرقا: ديواريست بطول )74 / 69( شصت ونه متر و هفتاد و چهار سانتيمتر به کوچه جنوبا: در سه قسمت 
اول ديواريست بطول ) 21/76 ( بيست و يک متر و هفتاد و شش سانتيمتر به مسير اصالحات دوم ديواريست بطول )9/12( 
نه متر و دوازده سانتيمتر به مسير اصالحات سوم ديواريست بطول )21/ 34( سی و چهار متر و بيست و يک سانتيمتر به 
مسير اصالحات غربا: در دو قسمت که قسمت دوم آن شمالی است . اول ديواريست بطول) 18 / 60( شصت متر و هجده 
سانتيمتر به بلوار خواجه عطا دوم ديواريست بطول ) 15/53 ( پانزده متر و پنجاه و سه سانتيمتر به مسير اصالحات بنا به 
تقاضای بستانکار مبنی بر ارزيابی پالک فوق و برابر گزارش کارشناس هيات 3 نفره دادگستری ملک مورد نفر بر اساس 
پروانه ساختمانی صادره بشماره 2/35239 مورخه 89/08/25 شهرداری منطقه دو بندر عباس با کاربری )تجاری، مسکونی ، 
اداری ( مجتمع ساختمانی بتنی دارای دو بلوک مشتمل بر 13/5 طبقه با مساحتی 31026 متر مربع که پيشرفت عمليات انجام 
شده تاکنون شامل 1-تجهيز کارگاه شامل حصار کشی اتاقهای نگهبانی و HSE و کارگری دفاتر فنی و فروش و کارمندان 
و تجهيزات و باالبرها و ... ( 2- حفاری و گود برداری تا عمق 7 متر نسبت به خيابان اجرای شمع های بتنی درجا در زير 
فنداسيون )اظهارات مالک ( 3-اجرای 4 طبقه اسکلت بتنی با سقف دال دو طرفه )زيرزمين، همکف، طبقه اول و طبقه دوم ( 
که بر اساس نقشه های معماری زير زمين پارکينگ و زير برجها در طبقات همکف تا دوم تجاری و ميان دو برج روف گاردن 
و فضای رفت و آمد می باشد که سقف آنها دال اجرا می گردد. 4-اجرای اسکلت بتنی و سقف تيرچه و بلوک )پلی استايرن( 
6 طبقه از برجهای مسکونی بصورت موازی 5-اجرای سازه ديوار های داخلی )رانر و استاد ( از نوع درای وال )ديوار خشک( 
سازه سبک فلزی که با پوشش کناف می باشد در طبقات مسکونی 6- فعاليت کارگاه : در حال حاضر عمليات اجرای نصب 
سازه ديواره های داخلی و سازه سقف طبقه 6 مسکونی در دست اقدام می باشد با عنايت به موارد فوق الذکر و موقعيت 
مکانی و کاربری خاص ملک و مساحت و در نظر گرفتن جهات موثر و شرايط اقتصادی و صرف نظر از احراز اصالت اسناد 
ارائه شده و هر گونه بدهی يا تعهدات ديونی و رهنی ، ارزش کل ملک مذکور جمعا به مبلغ  2/610/000/000/000 ريال )دو 
هزار و ششصد و ده ميليارد ريال ( معادل دويست و شصت و يک ميليارد تومان ارزيابی گرديد پالک فوق به موجب سند 
رهنی 78260 مورخ 1396/10/12 دفترخانه اسناد رسمی شماره 35 شهر بندر عباس استان هرمزگان در رهن بانک کشاورزی 
شعبه بندرعباس قرار گرفته به دليل عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائيه و تشکيل پرونده اجرايی 1794 14000 عليه 
شرکت جامعه سازان ساحل جنوب و منوچهر ضيائی دهبارز گرديده پالک مورد رهن در روز شنبه مورخ 1401/02/17  در 
اداره اجرای اسناد رسمی بندر عباس از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از طريق مزايده حضوری از مبلغ فوق به فروش می رسد 
شرکت در جلسه مزايده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ 
مزايده به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او درجلسه مزايده است و برنده مزايده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واريز ننمائيد مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز 
خواهد شد به موجب يک فقره چک تضمين شده بانکی به مبلغ پايه مزايده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس 
جلسه مزايده در همان ساعت و مکان تشکيل خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد . 1401/35 م/الف

تاريخ انتشار:  1401/02/06
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرعباس-  مریم چمنی

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000098828 شعبه دادگاه اصل 49 قانون 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 49 قانون اساسي   گردشکار: بتاريخ سی و يکم فروردين ماه يکهزار  و چهارصد پرونده 
کالسه 140140920000098828 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم 
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(در استان مکاتبه ای به شماره 181/21794/ن- مورخه 1401/01/29 گرديده و با توجه به اينکه امکان 

هرگونه اقدام جهت تعيين تکليف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گرديده دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده با استعانت 
از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

» قرارسرپرستی «
 در خصوص يک قطعه زمين واقع درشهرستان ميناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمين 8 هکتاری ستاد قطعه 122 به مساحت 344/42 متر مربع که حسب پاسخ شماره 
1401/32 مورخ 1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص 
زمين خوار و سودجو ميباشد با عنايت جميع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگيری از 
سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است يک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهيه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعيين شود تا از حقوق صاحبان 
حق اعم از اشخاص حقيقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحيه آيين نامه نحوه رسيدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم ميدارد بر 
اساس اين تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهيت موضوع و تعيين تکليف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به 
انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( نمايندگی 

هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البيان تصميم بعدی را اتخاذ نمايد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه  140140920000098929 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره 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 . 
اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي   گردشکار: بتاريخ سی يکم فروردين ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه 
140140920000098929 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره(در استان مکاتبه ای به شماره 181/21862/ن- مورخه 1401/01/29 گرديده و با توجه به اينکه امکان 

هرگونه اقدام جهت تعيين تکليف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گرديده دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده با استعانت 
از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

» قرارسرپرستی «    در خصوص يک قطعه زمين واقع درشهرستان ميناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمين 8 هکتاری ستاد قطعه 128 به مساحت 264 متر مربع که 
حسب پاسخ شماره 1401/38 مورخ 1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از 
سوی اشخاص زمين خوار و سودجو ميباشد با عنايت جميع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور 
جلوگيری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است يک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهيه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعيين شود تا از 
حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقيقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحيه آيين نامه نحوه 
رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم 
ميدارد بر اساس اين تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهيت موضوع و تعيين تکليف قطعی مال موضوع پرونده 
نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( 

نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البيان تصميم بعدی را اتخاذ نمايد .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان :   
 تکمیل پروژه های نیمه تمام باعث بهبود وضعیت آب پارسیان می شود
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
گاهی اوقات چهارچوب های روابط شخصی عصبی تان 
می کند، زيرا آن چه برای شــما اهميت دارد استقالل و 
آزادی در يک رابطه است. فعل و انفعاالت کهکشانی که 
اکنون در جريان اند ترغيب تان می کنند تا مسئوليت های تان را بدون 
ترس از محدود شدن به عهده بگيريد. رابطه ای که اکنون در آن هستيد 
ممکن است با روابط گذشته کاماًل متفاوت باشد. يا شايد هم دليل اين 
تفاوت تغيير خود شــما باشــد. به هر حال خودتان را کنار نکشيد و 

احساسات تان را ناديده نگيريد. زمان، حقايق را آشکار خواهد کرد.
  اردیبهشت :

امروز يک ندای درونی را می شنويد که به شما می گويد 
از سرعت خود بکاهيد. تصميم هوشمندانه ای که اکنون 
می توانيد اتخاذ کنيد اين است که کمی بيشتر به اطراف تان توجه کنيد. 
احساس عدم اطمينانی که بر شما غلبه کرده گذراست، اما آن چه همراه 
شــما خواهد ماند تجربه ای اســت که در اين راه کسب می کنيد. در 
نهايت همه چيز مشخص خواهد شد و می توانيد ببينيد که کدام مسير 

برای شما بهتر است. 
  خرداد :

اين روزها بيشــتر طبيعت هنری شما درگيرتان کرده 
اســت، اما با اين وجود به راحتی نمی توانيد آن چه را 
در ذهن تان می گذرد بيان کنيد. با يک آشفتگی ذهنی 
دست و پنجه نرم می کنيد، زيرا تالش می کنيد تا ادراکات ذهنی تان را 
تکميل کنيد. اما اکنون زمان آن است که دست از فکر و خيال برداريد 
و به جسم تان توجه کنيد. به فعاليت های جسمانی رو بياوريد، مثاًل به 
جلسات تمرين ماساژ برويد يا يک وعده ی غذايی لذيذ ترتيب دهيد 
يا حتی به پايکوبی های شبانه برويد. هر چيزی که موجب آسودگی و 

راحتی شما شود انتخاب مناسبی است. 
  تیر :

امروز ممکن است نشانه هايی را ببينيد که باورتان شود 
می توانيد به احساســات تان اعتماد کنيد، اما از طرفی 
دچار احساسات آشفته ای هســتيد که دست از سرتان برنمی دارند. 
اين اضطراب و نگرانی اذيت کننده است، به ويژه زمانی که درمی يابيد 
احساســات تان با عقل و منطق در تضادند. ممکن اســت به دنبال 
نشانه های بيشــتری برای اطمينان به احساسات تان باشيد، اما نبايد 
بيش از اين فرصت را از دست بدهيد، اکنون زمان آن است که باعشق 

و عالقه به پيش برويد و به ماورای روياهای تان قدم بگذاريد.
  مرداد :

ممکن اســت امروز چيزهايی را بدانيد که ديگران در 
جريان آن ها نيســتند. يا شــايد از اين که برنامه های 
ديگران شــما را تحت کنترل درآورد وحشــت داشته 
باشيد. اصاًل اهميتی ندارد که چه چيزی دليل ناراحتی شماست، فقط 
بايد ســعی کنيد تا جايی که امکان دارد منطقی عمل کنيد. سعی کنيد 
تا اتفاقات اطراف تان را با واقع بينی مشــاهده کنيد و به حرف های 
ديگران گوش دهيد. وقتی به انــدازه ی کافی اطالعات جمع کرديد 
می توانيد بر اساس چيزهايی که می دانيد دست به کار شويد و ترس را 
کنار بگذاريد. حتمًا شگفت زده خواهيد شد، زيرا به زودی می بينيد که 
اگر با حقايق همگام شويد چه قدر همه چيز خوب پيش خواهد رفت.

 شهریور :
امروز دچار فوران احساسات هستيد، اين شرايط موجب 
نگرانی های غيرواقعی درباره ی امور کم اهميت می شود 
که در طوالنی مدت اصاًل قابل توجه نيســتند. اما کار ساده ای نيست 
که بخواهيد نگرانی های به جا را از نگرانی های غيرواقعی جدا کنيد. 
مشکل فعلی شما اين است که هيچ پاسخ ساده و سريعی در دسترس 
نيســت. اما راه حلی وجود دارد که خيلی به شما نزديک است. برای 

تغيير الزم است که به احساسات تان اطمينان کنيد و نه عقل و منطق.
 مهر :

اين روزها مجموعــه ای از محدوديت های بی خطر 
کهشانی در جريان اند. فعل و انفعاالت کهکشانی موجب 
می شود تا برنامه های بزرگی که در سر داريد با عقل و منطق به پيش 
روند. اکنون زمان مناسبی است تا افکارتان را به برنامه های واقعی و 
عملی تبديل کنيد. اولين کاری که بايد انجام دهيد اين است که از بلند 
پروازی های تان کم کنيد تــا بتوانيد آن ها را عملی کنيد. مرحله به 
مرحله به سوی هدفی که داريد به پيش برويد تا به نتيجه ای که دنبال 

آن هستيد دست پيدا کنيد. 

 آبان :
امروز بايد در دنيای واقعی خودی نشان دهيد و از فکر 
و خيال درباره ی اسرار جهان دست برداريد. البته فکر 
نکنيد که دنبال کردن اسرار جهان کم ارزش است، بلکه بايد بدانيد که 
در دنيــای واقعی اموری بر دوش تان قــرار گرفته اند که نمی توانيد 
آن ها را انکار کنيد. ناراحت نباشــيد، تمامی که اقداماتی که در پيش 
می گيريد بر احساسات درونی تان تأثير خواهند گذاشت. اکنون زمان 
آن است که فقط به کارتان فکر کنيد، در نهايت خواهيد ديد که همه ی 

تالش های تان به بار خواهد نشست.
   آذر :

مهــم ترين چيزی که امــروز از جانب ديگران دريافت 
خواهيد کرد يک بازخورد صادقانه از احساســات تان 
اســت. لزومی ندارد که امروز روی چيز خاصی تمرکز کنيد يا بخواهيد 
شــرايط زندگی تان را تغيير دهيد. در عوض سعی کنيد راهی پيدا کنيد 
تا بتوانيد با همين اعمال عادی روزانه ديگران را تحت تأثير قرار دهيد. 
نگرانی های تان را با نزديکان تان در ميان بگذاريد، زيرا آن ها کسانی 
هستند که به شما کمک خواهند کرد تا در نهايت به تصميم درست برسيد.

 دی :
سياره ی کليدی شــما ـ زحل ـ با ونوس که يکی از 
ويژگی های آن لذت طلبی است درهم می آميزد و اين 
پيوند موجب می شــود تا عشق و عالقه ای را که دنبال آن هستيد به 
سراغ تان بيابد. البته عالقه ی چندانی به لذت ها و خوش گذرانی های 
زودگذر نداريد. از آن جايی که ونوس نماد همه ی چيزهای با ارزش 

است، اکنون زمان است که از اين فرصت بيش ترين بهره را ببريد. 
   بهمن :

امروز يک تعادل غيرمعمول انرژی به چشم می خورد: 
بين رسيدن به خواسته های تان و لذت بردن از شيرينی 
لحظــات. ونوسـ  الهه ی لذتـ  و زحــلـ  الهه ی محدوديت هاـ  
در ســازگاری کامل اند و فرصت های چشم گيری را برای تان رقم 
می زنند. می توانيد از اين فرصت استفاده کنيد، اما نبايد به هنگام وارد 
شــدن به ماجراهای جديد موضع فعلی خود را از دســت دهيد. اين 

فرصت استثنايی کليدی است به سوی فرصت های جديد.
  اسفند : 

امروز ممکن است خواسته های شخصی خود را به خاطر 
منفعت گروهی ديگر قربانی کنيد. اما اگر بخواهيد نقش 
شــهيد و قربانی شونده را بازی کنيد چيزی عوض نخواهد شد. سعی 
کنيد در عين همدردی با ديگران به منافع خودتان هم توجه کنيد. توجه 
به منافع ديگران نبايد مانع راه شما شود. سعی کنيد تا در اين رفتارتان 
در زندگی تعادل ايجاد کنيد، در اين صورت هرگز احساس تهی بودن 
نخواهيد کرد و در عوض انرژی مثبت تان همه را دربرخواهد گرفت.

0۴:50:51 اذان صبح
06:11:۴1
12:۴2:57
19:1۴:37
19:31:۴8

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:11:۴3 اذان صبح
06:36:51
13:13:23
19:50:2۴

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:08:۴2 اذان صبح
06:31:13
13:0۴:۴0
19:38:32
19:56:03

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:27:26 اذان صبح
05:50:30
12:2۴:35
18:59:07
19:16:۴۴

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:00:16 اذان صبح
06:23:30
12:57:50
19:32:35
19:50:1۴

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:۴0:37 اذان صبح
06:0۴:3۴
12:39:۴5
19:15:23
19:33:09

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:01:33 اذان صبح
06:26:00
13:01:۴5
19:37:57
19:55:۴9

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:۴7:25 اذان صبح
06:13:1۴
12:50:33
19:28:21
19:۴6:28

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب20:08:23 اذان مغرب اذان مغرب

  سرويس سالمت // ريیس اداره بیماری های 
بهداشت  وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل 
ضمن تشريح آخرين وضعیت شیوع سرخک 
در کشور، گفت: از خانواده ها می خواهیم اگر 
کودک زير ۵ سالی دارند که تاکنون واکسن 
دريافت نکرده است، حتما سريع تر نسبت به 

واکسیناسیون فرزندشان اقدام کنند.
  دکتر محسن زهرايی با اشاره به اينکه بيماری 
سرخک در يک نقطه محدود نخواهد ماند، گفت: 
اين بيماری بســيار مسری است و به راحتی به 
افراد بويژه کسانی که ايمن نباشند، منتقل می شود. 
از ابتدای سال جاری ميالدی يعنی از اوايل دی 
ماه 1400 تاکنون ۹8 بيمار مبتال به ســرخک 
شناســايی کرديم که 28 نفر ايرانــی، 66 نفر 
افغانستانی و چهار نفر پاکستانی بودند. اين تعداد 
بيمار با بررســی بيش از 3000 مورد مشکوک 
به بيماری در سراسر کشور شناسايی شدند. اين 
افراد از استان های مختلف کشور شناسايی شدند 
و اکثر اســتان ها يک مورد يا بيش از يک مورد 

مبتال را داشتند.
 واکسن نزده ها؛ عمده مبتالیان سرخک 

در کشور
  وی بــا بيان اينکه اين حجم باالی موارد ابتال 
عمدتا در گروه سنی زير 10 سال بويژه در گروه 
سنی زير ۵ سال هستند، افزود: در واقع بچه های 
زير 12 ماه که هنوز به ســن واکسن نرسيدند و 
بعد در گروه سنی يک تا ۵ سال مبتاليانی هستند 

که عمدتا واکسن دريافت نکردند.
 ابتال به سرخک در اتباع خارجی باالتر 

از ۲۰ سال
  وی افــزود: در اتباع خارجی مواردی از ابتال 
حتی در گروه سنی باالتر از 20 سال هم داريم 
که اين افراد هم عمدتا سابقه واکسيناسيون عليه 
سرخک را نداشتند. خوشبختانه طی مدت زمان 
ذکر شده )از ابتدای سال جاری ميالدی تاکنون( 
موارد ســرخکی که منجر به فوت شده باشد، 

نداشته ايم.
 تدارک واکسیناســیون ســریع اتباع 

خارجی / اولویت اول با اتباع تازه وارد

او درباره برنامه تکميلی واکسيناسيون سرخک 
در کشــور، تصريح کرد: در حال برنامه ريزی 
هســتيم که واکسيناسيون وسيع تری برای اتباع 
خارجی انجام دهيــم که انجام اين کار نيازمند 
برنامه ريزی و شناسايی گروه های هدف و محل 
استقرار آن ها است تا با تامين واکسن مورد نياز، 
اين برنامه آغاز شود. فعال به شکل محدود اين 
کار برای کانون های زندگی اتباع خارجی بويژه 
آن هايی که جديد وارد کشور می شوند در حال 
انجام اســت و اولويت اول مــا اين تازه واردان 
هستند. رييس اداره بيماری های قابل پيشگيری 
با واکســن وزارت بهداشت ادامه داد: طی يک 
ماه آينده که شرايط بهتر باشد اين برنامه وسعت 
خواهد گرفــت و احتمــاال در تمامی مبادی 
مرزی جنوب شــرقی اتباع خارجی را تحت 
واکسيناسيون قرار دهيم تا اين اطالعات ثبت و 
ضبط شده و در سابقه افراد بماند. در اين برنامه 
اگر فرد در بدو ورود به کشورمان مدرک معتبری 

برای سابقه واکسن خود نداشته باشد، می بايست 
واکسن سرخک دريافت کند.

 ضرورت واکسیناسیون کودکان علیه 
سرخک در ۱۲ و ۱۸ ماهگی

  وی افزود: ســرخک بيماری اســت که اگر 
خانواده ها به واکسيناســيون کودکان شان دقت 
کافی کنند و دو نوبت واکســن را در زمان مقرر 
12 و 18 ماهگی بــه آن ها تزريق کنند، جای 
نگرانی نخواهد داشت. درست است که مواردی 
داريم که درصد کمی از افرادی که قبال واکسن 
زدند در مواجهه باال با فرد مبتالی شــديد به 
سرخک، امکان ابتال به اين بيماری را دارند، اما 
اين موضوع غيرشايع است و اگر هم مبتال شوند، 
خفيف خواهــد بود. در کل افرادی که دو نوبت 
واکسن بزنند ديگر نبايد نگران ابتال به سرخک 

باشند.
  رييس اداره بيماری های قابل پيشــگيری با 
واکسن وزارت بهداشــت ادامه داد: بنابراين از 

خانواده ها می خواهيم اگر کودک زير ۵ ســالی 
دارند که می دانند واکسن دريافت نکرده است، 
حتما نســبت به واکسيناسيون فرزندشان اقدام 
کنند.زهرايی تاکيد کرد: مشــکلی که اکنون در 
کشور افغانستان بر مبنای مستندات سازمان های 
بهداشــتی بين المللی وجود دارد، کمبود نيروی 
انســانی و کمبود منابع مالی است. بسياری از 
افراد شــاغل در حوزه بهداشت اين کشور ها 
که پرداختی هايشان از نهاد های بين المللی بوده 
اســت و اين نهاد ها با توجه به سر کار آمدن 
دولت جديد طالبان پرداخت های خود را قطع 
کرده اند، در نتيجه نيرو های کار مشاغل خود را 
ترک کردند و خيلــی از مراکز درمانی در اين 
کشور با کمبود نيرو مواجه هستند که به دنبال آن 
واکسيناسيون و دريافت ساير خدمات درمانی 
به مشکل خورده است. دسترسی نادرست افراد 
به مواد غذايی و سوء تغذيه نيز مشکل ديگر اين 
کشور اســت که اين سوء تغذيه سبب می شود 

بيماری هايی از جمله سرخک حتی در فرم های 
شديد خود را بيشتر نشان دهند. بر اين اساس 
کمبود واکسن مشکل اصلی اين کشور ها نيست 

و برنامه ريزی اجرای آن اشکال دارد.
  او درباره برنامه واکسيناسيون سرخک کشور 
پاکســتان نيز گفت: بر اساس اطالعات منتشر 
شده قرار بود يک برنامه واکسيناسيون بزرگ 
کشوری در آبان ماه گذشته در اين کشور انجام 
شود تا جمعيت زيادی از بچه ها واکسينه شوند، 
اما به نظر می رسد اين برنامه نتوانسته با پوشش 
کامل انجام شود و هدف قطع همه گيری سرخک 
را شاهد نيستيم. از سوی ديگر در افغانستان هم 
قرار بود اواخر اسفندماه عمليات واکسيناسيون 
در 47 شهرستان انجام شود که به نظر می رسد 
اين عمليات هم نتوانســته به موفقيت برسد. با 
اتمام ماه مبارک رمضان قرار است اين عمليات 
مجددا از سر گرفته شود و اميدواريم کشور های 
همسايه بتوانند به سرعت برنامه واکسيناسيون 
سرخک را گســترش دهند تا جلوی انتشار 

بيماری گرفته شود.

  سرويس ســالمت// مصرف نوشیدنی های حاوی 
میوه ها، سبزی ها و صیفی های تازه، راه موثری برای 
مقابله با عطش روزانــه در طول روزهای روزه داری 
است. نوشــیدنی خیار و لیمو يکی از بهترين انواع 
نوشیدنی ها برای رفع عطش در ماه رمضان يا روزهای 

گرم سال به شمار می رود.
  در ادامه اين مطلب، طرز تهيه اين نوشيدنی مفيد را معرفی 

کرده و ارزش تغذيه ای آنرا توضيح خواهيم داد.
مواد الزم: خيار بزرگ 3 عدد 

رزماری تازه 1 شاخه برای تزئين 
آب خنک 2 ليوان 

آب ليموترش تازه نصف ليوان 
عسل 3 قاشق غذاخوری 

طرز تهيه :
  ابتدا خيارها را پوست بگيريد و با رنده ريز رنده کنيد يا 
داخل غذاساز بريزيد. باقی مواد به جز برگ رزماری را با 
خيار رنده شــده ترکيب کنيد و اين ترکيب را به قدری هم 

بزنيد تا عسل داخل نوشيدنی شما کامال حل شود. 
  پس از آماده شــدن نوشيدنی، آن را در ليوان ِسرو کنيد 
و تکه هــای يخ همراه با خيار تازه حلقه شــده را به اين 
نوشيدنی بيفزاييد. شما می توانيد نوشيدنی خيار و ليموترش 

را با حلقه های خيار تازه و برگ رزماری تزئين کنيد. 
  در صورت تمايــل می توانيد مقداری رزماری را هم به 

همراه خيار داخل 
غذاساز بريزيد. 

 ارزش تغذیه ای این نوشیدنی 
هر ليوان از اين نوشيدنی حاوی 168 کيلوکالری انرژی، 
1 گرم پروتئين، 17 گرم کربوهيدرات، 1.2 گرم فيبر، 1۵ 
گرم قند، 122 واحد بين المللی ويتامين A، 16 ميلی گرم 
ويتامين C، 27 ميکروگرم فوالت، 2۵ ميلی گرم کلسيم، 

20 ميلی گرم منيزيم و 234 ميلی گرم پتاسيم است.
  ارزش تغذیه ای خیار 

  يکی از صيفی های بسيار مفيدی که مصرف روزانه اش 
در روزهای گرم سال توصيه می شود، خيار است. درصد 
بااليی از خيار از آب تشــکيل شده و ميزان فيبر غذايی، 
ويتامين C، ويتامين K، منيزيم، پتاسيم و منگنز موجود در 

آن هم قابل توجه است.
جالب اســت بدانيد که ۹6 درصد از حجم خيار را آب 
تشــکيل می دهد و از اين رو مصــرف 1 تا 3 عدد خيار 
تازه در طول روزهای گرم سال می تواند به کاهش عطش 

روزانه تان کمک کند. آنتی اکسيدان های موجود در خيار 
به کاهش التهاب در بدن کمک می کنند و باعث بهبودی در 

عملکرد سيستم ايمنی بدن می شوند.
  تحقيقات علمی نشان داده اند که فيبر و آب فراوان موجود 
در خيار به تنظيم قند خون و پيشگيری از نوسانات قندی 
در افراد مبتال به ديابت هم کمک می کند. بهتر اســت که 
افراد مبتال به ديابت حداقل روزی 2 عدد خيار،  مخصوصا 

در روزهای گرم سال، مصرف کنند.
  نکته ديگر اين است که معموال بيشتر افراد در روزهای 
گرم ســال به دليل کم آبی بدن دچار يبوست يا مشکل در 
دفع می شوند. مصرف منظم خيار در طول روز می تواند به 
تنظيم حرکات روده، تامين آب بدن و پيشگيری از ابتال به 
يبوست کمک کند، البته به اين شرط که حداقل روزی 2 

عدد خيار مصرف کنيد. 

  سرويس سالمت // دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با 
بیان اينکه بیش از ۸۱ درصد سويه در گردش کرونا در کشورمان 
زير سويه BA ۲ از خانواده اُمیکرون است، گفت: البته هنوز در 
برخی کشور های اطراف ما مانند ترکیه تقريبا سه درصد سويه 
در گردش شان دلتا اســت، بنابراين اين نگرانی وجود دارد که 
باتوجه به رفت وآمد ها و مراودات میان کشــور ما و کشور های 
اطراف از جمله ترکیه، ممکن است دوباره دلتا بیايد و منجر به 
ايجاد زيرسويه هايی مانند XD و XF شود، اما واقعیت اين است 

که هنوز چنین موردی را تجربه نکرديم.
  دکتر حميدرضا جماعتی، درباره وضعيت کرونا در کشور، گفت: آنچه 
که در حال حاضر در کشورمان اتفاق افتاده، اين است که مانند تمامی 
کشــور ها ما هم از نظر ميزان بستری و هم از نظر ميزان مرگ و مير 
ناشــی از کرونا يک شيب نزولی را داريم که تقريبا به صورت خطی 
درآمده است. به طوری که منحنی که به صورت صعودی باال رفته بود، 
اکنون پايين آمده و به صورت خطی درآمده اســت؛ بنابراين در حال 
حاضر در تمام کشور های دنيا، ميزان بستری و مرگ ومير تقريبا سير 
نزولی داشته و حتی در کشور هايی مانند چين و هنگ کنگ که ميزان 
موارد باال رفته بود نيز شاهد سير نزولی هستيم. کشور ما هم از ساير 

کشور ها مستثنی نيست.
  BA ۲ سویه غالب کرونا در ایران

  وی درباره سويه غالب کرونا در کشور نيز گفت: در مطالعه اخيری که 
در کشور ما انجام شد، سويه غالبی که در کشور وجود دارد، بيش از 81 
درصد زير سويه BA 2 از خانواده اُميکرون است؛ بنابراين آن سويه ای 
که انتظار داشتيم که ممکن است منجر به ايجاد پيک جديدی شود، فعال 

چنين نشد و موج جديدی را از BA 2 در کشورمان شاهد نبوديم.
  نگرانی از ورود مجدد دلتا به کشور

  جماعتی درباره پيش بينی ها از روند کوويد 1۹ در کشــورمان طی 
هفته های آتی، گفت: باتوجه به شــرايطی کــه در حال حاضر ديده 
می شود، اگر با مشکل جديد و زير سويه جديدی در کشور های ديگر 
برخورد نکنيم، به نظر می رسد که در ماه های آينده حداقل تا فصول 
سرد، خيلی با پيک مهم و موج جديدی برخورد نکنيم. اگرچه يک 
جای نگرانی وجود دارد؛ آن هم اينکه گفته شــده که تقريبا هنوز در 
برخی کشور های اطراف ما مانند ترکيه سه درصد سويه در گردش شان 
دلتا است، شايد اين جای نگرانی را بگذارد که باتوجه به رفت وآمد ها 
و مراوداتی که بين کشور ما و کشور های اطراف از جمله ترکيه است، 
ممکن است که دوباره دلتا بيايد و منجر به ايجاد زيرسويه هايی مانند 
XD و XF شود، اما واقعيت اين است که هنوز چنين چيزی را تجربه 
نکرديم و از آنجايی که در کشور های ديگر هم با پيک جديدی مواجه 
نشدند، به نظر نمی رسد که حداقل در فصل تابستان با مشکل جدی 
مواجه شــويم. بر اين اساس مانند پيش بينی که در ساير کشور های 
دنيا مطرح شده، اگر قرار باشد با پيکی مواجه شويم، ممکن است در 
فصول سرد، يعنی در پاييز و زمستان باشد و با موجی از ويروس کرونا 
با زيرسويه های ديگر مواجه شويم، اما به نظر نمی رسد که حداقل تا 

چند ماه آينده با موج جديد و جدی مواجه باشيم.
  امکانات ایران در شناسایی زیرسویه های ترکیبی کرونا

  وی درباره وضعيت شناســايی زيرسويه های XD و XF در کشور، 
گفت: شناسايی اين زير سويه ها بر اساس ژن سکوئنسينگ است که 
خوشــبختانه در کشور ما دستگاه هايی که بتوانيم با استفاده از آن ها، 
ويروس ها را از نظر ژنتيکی بررســی کنيم، وجود دارد که به صورت 
فعال در حال ارزيابی هستند. بر اين اساس اگر زيرسويه های ترکيبی 
مانند XE، XD، XF يا زير ســويه های ديگری که ممکن اســت به 
صورت ترکيبی وجود بيايند، اگر ببينيم که با مشکل و پيک جديدی 
مواجهيم، به ســرعت می توانيم ارزيابی کرده و مشخص کنيم که چه 
زيرسويه ای اســت؛ بنابراين جای نگرانی در اين باره وجود ندارد. 
زيرا اگر با تهديد جديدی مواجه شــويم، با دستگاه هايی که داريم و 
با ارزيابی ژنی می توانيم اين بررســی ها را به سرعت در کشورمان 

انجام دهيم.
  جماعتــی درباره احتمال افزايش موارد بيماری در کشــور باتوجه 
به ســفر های نوروزی و ديد و بازديدها، اظهــار کرد: اگر تعطيالت، 

رفت وآمد ها و مســافرت ها می خواست مشــکل جدی را در ميزان 
بستری و مرگ ومير ايجاد کند، شايد تاکنون می توانست خودش را به 
صورت چشمگيری نشان دهد. اگرچه طی يکی دو هفته قبل مختصری 
افزايش ميزان مراجعين سرپايی و به دنبال آن مقداری افزايش بستری 
را داشــتيم، اما باتوجه به اينکه روند افزايشی ادامه پيدا نکرد و سير 

صعودی ايجاد نشد، به نظر نمی رسد که با موج جديد مواجه باشيم.
  تاثیر بازگشایی مدارس بر وضعیت کرونا در کشور

 وی دربــاره تاثير بازگشــايی مدارس بر روند بيماری در کشــور 
نيز گفت: بايد شــرايط مختلف را در نظر بگيريم؛ شــرايطی مانند 
واکسيناسيون که انجام شــد، به ويژه در کودکان و دستورالعملی که 
به تمامی کارکنان مدارس داده شد تا واکسيناسيون شان را کامل کنند، 
رعايت پروتکل های بهداشتی و اينکه تعداد زيادی از افراد در کشور 
ما به ويروس کرونا مبتال شــدند و ايمنی ذاتی که در بدن افراد ايجاد 
شد، باعث شد که حداقل در هفته های بعد از بازگشايی مدارس، خيلی 
آثار چشمگيری در جامعه نبينيم. ان شاءاهلل که مشکل جدی در رابطه 

با بازگشايی مدارس در جامعه ديده نشود.
  کرونا در شانگ های

  جماعتی در پاسخ به ســوال درباره شرايط کرونا در شانگ های و 
قرنطينه هايی که در اين شهر انجام شده و اطالعات جديد از آنچه در 
شانگ های شايع شده است، گفت: آنچه که وجود دارد، اين است که 
در برخی کشور ها مانند چين، هنگ کنگ و برخی کشور های ديگر 
مانند کانادا و اســتراليا و... پيکی با زيرسويه های اُميکرون ديده شد، 
اما خوشبختانه در همان کشــور ها هم باتوجه به اقداماتی که انجام 
دادند، به خصوص کره جنوبی، هنگ کنگ، چين و ... ميزان بستری و 
مرگ وميرشان سير نزولی داشته و نويدبخش است که اقدامات کنترلی 
که در آن کشــور ها انجام شده، توانســته تا حدود زيادی به کاهش 

موارد کمک کند.
  لــزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی؛ ماســک بزنید، 

واکسیناسیون تان را تکمیل کنید
  وی ادامه داد: در کشــور ما هم علی رغم اينکه ميزان افراد مبتال و 
بســتری کاهش پيدا کرده که جای خوشحالی دارد، اما يک نگرانی 
هم که وجود دارد و ممکن اســت از نظر اپيدميولوژی موردنظر قرار 
بگيرد، اين اســت که RE ما هنوز به يک و زير يک نرســيده است 
که به اين معناســت که احتمال اينکه ويروس در گردش باشــد و با 
هر اقدامی اعم از ترکيب ويروس ها يا اقداماتی که می تواند منجر به 
چرخش بيشــتر ويروس شود، ممکن است در کشور ما ايجاد خطر 
کند؛ بنابراين توصيه ما اين است که برای جلوگيری از مساله باتوجه 
به اينکه RE ما به يک و زير يک نرســيده است، مردم همانطور که 
سازمان های علمی دنيا و سازمان بهداشت جهانی هم مطرح کرده، بايد 
پروتکل های بهداشتی را با جديت تمام پيش برند. توصيه و پيشنهاد 
ما اين اســت که واکسيناســيون و تزريق دز سوم را جدی بگيرند و 
کســانيکه واکسيناسيون شان را کامل نکردند، حتما آن را کامل کنند. 

زيرا هم رعايت پروتکل های بهداشــتی و هم واکسيناسيون دز سوم، 
عواملی هستند که به طور موثر می توانند در کاهش ميزان بستری و 
مرگ ومير افرادی که در معرض اُميکرون هستند، موثر باشند و به طور 

چشمگيری می تواند بيماری را کاهش دهد.
  سهل انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی

 جماعتی افزود: در عين حال در افرادی که سن باال يا نقص سيستم 
ايمنی دارند، برای تزريق دز چهارم واکسن کرونا اقدام کنند که می تواند 
در کاهش بســتری و مرگ ومير اين افراد موثر باشد. در حال حاضر 
در بيمارستان ها، کسانی که بيشتر بســتری شده و دچار مرگ ومير 
می شوند، کسانی هستند که سن باال يا نقص سيستم ايمنی دارند مانند 
بيماران پيوندی يا بيماران مبتال به سرطان يا افرادی که بيماری های 
جدی زمينه ای دارند. به همين دليل توصيه ما اين اســت که مردم در 
زمينه رعايت پروتکل های بهداشــتی در کل جامعه به ويژه در زمينه 
استفاده از ماسک، جديت داشته باشند. وی تاکيد کرد: در حال حاضر 
کاهش ميزان بســتری و مرگ ومير، باعث شــده عده ای در رعايت 
پروتکل های بهداشــتی سهل انگاری کنند که باتوجه به اينکه RE ما 
در ويروس اُميکرون به يک و زير يک نرســيده، می تواند خطرناک 
باشــد و منجر به نگرانی هايی در اختالل در کنترل پاندمی در کشور 
شود؛ بنابراين رعايت پروتکل ها و تزريق واکسن به ويژه تزريق دز 
سوم در افرادی که هنوز دز سوم را تزريق نکردند و تزريق دز چهارم 
در افرادی که به هر علتی نقص سيستم ايمنی و سن باال دارند، بسيار 
مهم است و می تواند اثر مهمی در کاهش ميزان افراد مبتال، بستری و 

مرگ ومير در جامعه شود.
  جماعتی ادامه داد: بايد توجه کرد که در اپيدميولوژی يک فاکتوری 
بــه نام R 0 داريم که به اين معناســت که يک فرد مبتال به ويروس، 
چند نفــر را می تواند مبتال کند. R 0 ويــروس اُميکرون باتوجه به 
سرايت پذيری بااليی که دارد، تقريبا 10 است؛ يعنی در شرايط عدم 
رعايت پروتکل ها و عدم تزريق واکســن، هر يک نفر مبتال می تواند 
10 نفر را مبتال کند. حال RE به معنای اين است که اقدامات موثری 
مانند استفاده از ماســک، تزريق واکسن و ... را انجام می دهيم تا از 
انتقــال ويروس از فرد مبتال به افــراد ديگر جلوگيری کنيم، اگر اين 
عدد به يک و زير يک برسد، نشان می دهد که در آن جامعه، ويروس 
از افراد مبتال به افراد سالم منتقل نمی شود و زمانی می توانيم بگوييم 
بيماری کنترل شــده که RE به يک و زير يک برسد. اين عدد هنوز 
در کشــور ما به يک يا زير يک نرسيده و از اين جهت نشان دهنده 
اين اســت که هنوز در جامعه ما افراد مبتال می توانند ويروس را به 
افراد ديگر انتقال دهند و به همين دليل اقدامات پيشگيرانه و رعايت 
پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک که بسيار موثر است و ساير 
اقدامات مانند فاصله گذاری، شستن دست ها و ... حائز اهميت است. 
در شرايط فعلی کشور ما استفاده از ماسک و واکسيناسيون می تواند 
بسيار موثر و پيشگيرانه باشد و کمک کند که RE درباره ويروس کرونا 

و زيرسويه های مختلف آن به يک و زير يک برسد.

آخرین وضعیت »سرخک« در ایران 

سرويس سالمت // متخصص بیماری داخلی گفت: 
در هنگام پايیــن آمدن قند خون، فرد اول عرق 
می کند، بدنش سرد می شود، ط پش قلب، احساس 
ضعف، بی حالی و کوفتگی می کند و روی زمین 

می افتد و ديگر قادر به صحبت کردن نیست.
  ايرج خسرونيا، متخصص بيماری داخلی در پاسخ 
به اين پرسش که »آيا خطر باال بودن قند خون بيشتر 
اســت يا پايين آمدن قند خون«، گفت: کم بودن قند 
خون می تواند فــرد را فوری از بين ببرد؛ مثال فردی 
سر کار باشــد و بی حال شود و به علت دکتر نرفتن 
باعث مرگش شود.وی ادامه داد: بايد در مصرف دارو 
و انســولين دقت کرد و بر اساس دستور پزشک اقدام 
کنيم؛ چراکه بيشتر افراد ديابتی که فوت می کنند در اثر 

افت قند خون است نه باال رفتن قند.
  اين متخصص بيماری داخلی درباره »پايين آمدن قند 
خون در افراد عادی«،بيان داشت:در هنگام پايين آمدن 
قند خون، فرد اول عرق می کند، بدنش سرد می شود، 
تپش قلب، احساس ضعف، بی حالی و کوفتگی می کند 
و روی زمين می افتــد و ديگر قادر به صحبت کردن 
نيست.خسرونيا درباره اينکه »اولين کاری که پزشکان 
در زمان افت قند خون انجام دهند؟«، چيست؟ گفت: 

معموال پزشکان برای بيماری که سابقه ديابت دارد و 
انسولين مصرف می کند، ابتدا سرم قندی تزريق می کنند.

وی اضافه کرد: به چنين فردی بايد ابتدا شــربت قند 
دهند؛ البته اگر قند خون ۵0 يا 40 باشد با خوردن يک 
ليوان آب قند باال می آيد و بايد بالفاصله نزد پزشک 

برود.
اين متخصص بيماری داخلی خاطرنشان کرد:افرادی 
هســتند که رژيم غلط غذايی برای الغــری دارند، 
غذا نمی خورند، ورزش می کننــد و حرکت دارند اما 
می توانند يک دفعه افت قندی داشــته باشند که بايد 
اين افراد شربت قند بخورند و اگر دسترسی دارند سرم 

قندی هم تزريق کنند.

نشانه های قند خون پايین چیست؟  بهترين نوشیدنی  
برای رفع عطش 
در ماه رمضان 

  سرويس سالمت // چاقی هراســی که »پوکرسکوفوبیا« نیز نامیده 
می شود، ترس از افزايش وزن است. در زنان بیشتر شايع است اما مردان 
نیز می توانند آن را داشته باشند. مانند همه فوبیاها، چاقی  هراسی نیز 

نوعی اختالل اضطرابی است.
  اگر دچار چاقی هراسی هستيد، صحبت کردن يا فکر کردن در مورد افزايش 
وزن باعث می شود احساس اضطراب اغراق آميزی داشته باشيد. همچنين ممکن 
است در مورد موقعيت های مرتبط با افزايش وزن، مانند نزديک شدن به ترازو، 
ترس شديدی را تجربه کنيد.اگر از افزايش وزن می ترسيد، ممکن است برای 
اجتناب از آن دست به کار شويد. اين خطر ابتال به اختالل خوردن را افزايش 

می دهد، يا می تواند نشانه ای از ابتال به اين اختالل باشد.
  چه چیزی باعث ایجاد چاقی هراسی در افراد می شود؟

چاقی هراسی دليل مشخصی ندارد. احتماالً به دليل عوامل مختلفی است، از 
جمله:

  انگ زدن به اضافه وزن
انگ زدن به وزن به معنای عمل قضاوت افراد بر اســاس وزن آنهاســت. اين 

بخش مهمی از جامعه مدرن است که اغلب الغری را ستايش می کند.
برخی از افراد ممکن اســت به دليل عوامل محيطی ديگــر، مانند انتظارات 
خانوادگی يا فشار همساالن، انگ زدن به وزن را تجربه کنند. عمومًا بين افراد 
دارای اضافه وزن يا چاقی تبعيض قائل می شود. در نتيجه، می تواند باعث ايجاد 

ترس در افراد خاص شود.
 کمال گرایی

 در فرهنگــی که الغری را ايده آل می کنــد، افزايش وزن به عنوان يک نقص 
به تصوير کشيده می شود. می تواند باعث چاقی هراسی شود، به خصوص در 
کسانی که نياز شــديد به کمال گرايی دارند. کمال گرايی ممکن است با فشار 
دوستان و خانواده مرتبط باشد. برخی از افراد نيز ممکن است تمايل ژنتيکی به 

کمال گرايی داشته باشند.
  اختالالت اضطرابی

 انواع ديگر 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 دليل نگرش جامعه 

در مورد افزايش وزن از افزايش وزن بترسيد.
  تجربیات شخصی

چاقی هراسی می تواند به دليل تجربيات شخصی شما باشد. اگر به خاطر وزن 
يا ظاهرتان مورد تمسخر قرار گرفته ايد، ممکن است افزايش وزن را با قضاوت 

منفی مرتبط کنيد. می تواند باعث ترس شما از افزايش وزن شود.
  عالئم چاقی هراسی چیست؟

شامل احساسات منفی هنگام فکر کردن يا صحبت در مورد افزايش وزن است. 
می توانند شامل موارد زير باشند:

* ترس شديد و طاقت فرسا
* اضطراب

* فشار
* موارد وحشت زدگی

* فشار خون باال
* سرگيجه

همچنين ممکن است زمانی که افزايش وزن را تجربه می کنيد يا در موقعيت هايی 
قرار می گيريد که با افزايش وزن مرتبط هستيد، مانند رويدادهای اجتماعی با 

غذا، اين احساسات را داشته باشيد.
همچنين می تواند شــما را مجبور به انجام کارهای خاصی برای جلوگيری از 

افزايش وزن کند، مانند:
* روزه داری

* کالری شماری با وسواس
* ورزش بيش از حد
* رژيم غذايی مکرر

همه آنچه که باید
 از چاقی هراسی بدانید 

نگرانی از ورود 
مجدد دلتا به کشور 
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مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد

احداث پایانه ترانزیتی و صادراتی در بندر شهیدرجایی

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

پرداخت.

  به گزارش خبرنگار دريا؛ سرهنگ پاسدار امير 
ارسالن شهبازی به مناســبت هفته کار و کارگر، 
اظهار کرد:  هرساله در تقويم کشورمان از پنجم تا 
يازدهم ارديبهشت ماه به عنوان هفته کار و کارگر 
نام گذاری شده است و اين روز يادآور کوشش و 
جوشــش زنان و مردانی است که در کارخانه ها، 
شرکت ها، واحدهای توليدی و مشاغل سخت و 
طاقت فرسا با عشق، عالقه و ايثار در جهت رونق 
توليد، اشــتغال آفرينی، عمران و آبادانی کشور و 
تحقق فرمايشات مقام معظم رهبری از هيچ تالشی 

دريغ نمی کنند.
  وی در ادامه ضمــن تبريک ماه مبارک رمضان 
و هفته کار و کارگــر و قبولی طاعات و عبادات 

به ويژه در شــبهای ليالی قدر، اين ماه پر خير و 
برکت را فرصتی ويژه برای استغفار، نزديک شدن 
به خدواند متعال و بندگی دانست و افزود: مصادف 
شدن ماه رمضان با هفته کارگر فرصتی استثنايی 
اســت تا بيش از پيش مقام ارزشمند و گرانقدر 
کارگر مورد احتــرام و قدردانی قرار گيرد و نبايد 
اين کار مختص يک روز و يک هفته باشــد، زيرا 

کارگران سرمايه های اصيل کشور هستند.
   مسوول سازمان بسيج کارگران و کارخانجات 
سپاه امام سجاد )ع( اســتان هرمزگان به تشريح 
برنامه های هفته کار و کارگر اين ســازمان اشاره 
کــرد و گفت: در هفته کار و کارگر اين ســازمان 
برنامه های در دســت اقــدام دارد که به ترتيب 

روز شــمار هفته در اســتان برگزار می شــود. 
سرهنگ شهبازی، تشکيل ستاد بزرگداشت هفته 
کار و کارگر، فضاســازی محيطی، غبار روبی و 
عطرافشانی گلزار شهدا، سرکشی از خانواده های 
شــهدای کارگری، برگــزاری رزمايش مومنانه، 
برگزاری محفل انس با قرآن، برگزاری رزمايش 
شفيت ايثار، مشارکت در برگزاری جشن گلريزان 
جهت آزادسازی زندانيان کارگر، ديدار با کارگران 
فصلی و ســاختمانی، برگزاری اردوهای جهادی 
و خدمات رســانی، تشکيل ســتاد ازدواج آسان 
و تهيــه توزيع جهيزيه، ديــدار صميمی و تجليل 
از مديــران، فرماندهان، کارفرمايــان و کارگران 
نمونه بسيجی همراه با ضيافت افطاری با حضور 

 سردار فرمانده  ســپاه امام سجاد )ع(و مسئولين
 استانی است.

  وی درادامه به ساير برنامه های هفته کار وکارگر 
پرداخت و عنوان کرد: برگزاری اردوهای جهادی 
و خدماتی، برگزاری برنامه های ورزشی در مجامع 
کارگری، ســازماندهی گروه های سفيران توليد، 
توليدياران و کارآمدان، ديدار اعضای ستاد جامعه 
کار و تالش با نماينده ولی فقيه در هرمزگان و امام 
جمعه بندرعباس، چاپ و توزيع ۵00 جلد کتاب 
با عنوان اين جزيره با تو نفس می کشد در رابطه با 
زندگينامه شهيد موسی درويشی نخل ابراهيمی در 
بين جامعه کار و تالش، برگزاری مسابقه کتابخوانی 
و اهداء جوايز نفيس، حضور کارگران و کارفرمايان 

بســيجی و گردان بيت المقدس اين ســازمان در 
نماز جمعه، افتتاح پايگاههای مقاومت کارگری، 
برگزاری جلســات هيئت انديشه ورز با موضوع 
مسائل کارگری در سازمان و شهرستان ها، ديدار و 
دلجويی از کارگران آسيب ديده و خانواده متوفيان 
کارگر از جمله برنامه های سازمان بسيج کارگران 
و کارخانجات سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان 

به شمار می رود.
  مسوول ســازمان بسيج کارگران و کارخانجات 
سپاه امام ســجاد)ع( هرمزگان در پايان گفت: در 
سراســر اســتان حوزه های مقاومت کارگری با 
تشــکيل ســتاد هفته کار و کارگر برنامه های به 

مناسبت هفته کار و کارگر نيز اجرا خواهند کرد.

مسوول بسیج کارگران و کارخانجات هرمزگان تشریح کرد

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

  گروه خبر//  مديــرکل بنادر و دريانوردی 
هرمزگان از مهم ترين فرصت های ســرمايه 
گذاری در پســکرانه بندرشهید رجايی در 
سال جاری به احداث مخازن برای صادرات، 
ترانزيت و سوآپ فرآورده  های نفتی، احداث 
و بهره  بــرداری از نیروگاه بــرق و احداث 
فاسد شدنی  کاالهای  نگهداری  و  سردخانه 

اشاره کرد. 
  به گزارش خبرنگار دريــا، علی رضا محمدی 
کرجی ران به رســانه ها اعالم کرد: بندر شــهيد 
رجايی يکــی از بنادر مهم و راهبردی کشــور 
است و سرعت بخشــيدن در اجرای طرح های 
توسعه ای و عالقه مندسازی سرمايه گذاران داخلی 
و خارجــی برای ورود به حــوزه مهم بندری و 
دريايــی از اولويت های مهم ســازمان بنادر و 
دريانوردی به شمار می رود. وی، برخورداری از 
امتيازات مناطق ويژه اقتصادی، وجود اراضی قابل 
واگذاری برای فعاليت پشتيبانی، صنعتی، نفتی و 
خدماتی به صورت BOOT و BOT اجاره کوتاه 
مدت، ميان مدت و بلندمدت، امکان استفاده بهينه 
از شــبکه ارتباطی داخلی و بين المللی دريايی، 
راه آهــن و جاده ای، قرار گرفتن در مســيرهای 
اصلی کريدورهای ترانزيتی شمال جنوب، شرق 
و غرب برای تســهيل ترانزيت کاال به کشورهای 
آسيای ميانه، حوزه خليج فارس و دريای عمان، 
افغانستان، پاکســتان و عراق، دسترسی به آبهای 
آزاد و حداکثر استفاده از مزيت های حمل و نقل 
دريايــی، مجاورت با مراکــز و قطب های اصلی 

توليدی، صنعتی و پتروشيمی و وجود پايانه های 
اختصاصی ترانزيت، بانکرينگ، کانتينری، عمومی 
و فرآورده های نفتی و مواد معدنی را بخشــی از 

ويژگی های ممتاز بندر شهيد رجايی عنوان کرد. 
  مدير منطقه ويژه اقتصادی بندر شــهيد رجايی 
در ايــن رابطــه بــه اولويت هــا و فرصت های 
سرمايه گذاری در بندر شهيدرجايی اشاره کرد و 
بيان داشت: ايجاد مراکز ارائه کننده خدمات ارزش 
افزوده، جذب و توسعه ترانشيپ، احداث مخازن 
برای صادرات، ترانزيت و ســوآپ فرآورده های 
نفتی، احــداث و بهره برداری از نيــروگاه برق، 
احداث مينی پااليشــگاه، احداث ســردخانه و 
نگهداری کاالهای فاسدشدنی، احداث انبارهای 
عمومی و تخصصی، احداث مخازن ويژه عمليات 
 سوخت رسانی به کشتی ها)بانکرينگ( بخشی از اين

 اولويت ها اســت. محمدی کرجی ران، اســتفاده 
از ظرفيت پســکرانه در اين بندر برای ترانزيت 
کاالهای مورد نياز کشــورهای همسايه را گامی 
مؤثر در راستای توسعه روابط اقتصادی با کشورها 
و تقويت مواصالت منطقه ای دانست و خاطرنشان 
کرد: توسعه اسکله های نفتی و اضافه شدن اراضی 
پسکرانه بندر شــهيد رجايی از ديگر طرح های 
توســعه ای اســت که يک گام رو به جلو از نظر 
رويکردهای لجستيکی و ايجاد ارزش افزوده در 

اين بندر محسوب می شود.
  وی در بخش ديگری از ســخنان خود با اشاره 
به بهره بــرداری از 10 طــرح دريايی و بندری 
اســتان هرمزگان بــا 2 هــزار و 700 ميليارد 

ريال ســرمايه گذاری در پســکرانه بندری بندر 
شــهيدرجايی در دهه فجر سال 1400 ادامه داد: 
ســاخت پايانه ترمينال3، ســکوی اسکله نفتی، 
احداث ســاختمان و برج کنترل ترافيک دريايی 
بندر شهيد رجايی، عمليات اجرايی فاز دوم بندر 
چندمنظوره خمير با هدف ايجاد اسکله مواد معدنی 
در بندر خمير و رونق اقتصادی و سيريک از جمله 
طرح های در دست ساخت از سوی اداره کل بنادر 

و دريانوردی هرمزگان در سال 1401 است.  
  مديرکل بنــادر و دريانوردی هرمزگان از ديگر 
طرح های قابل افتتاح در ســال 1401 به احداث 
پايانه ترانزيتی و صادراتی در بندر شهيد رجايی 
با هــدف افزايش ظرفيت محوطه های صادراتی 
و تزانزيتی، احداث تقاطع غيرهمسطح به اراضی 
پشــتيبانی مجتمع بندری شهيد رجايی و اجرای 
زمينی کردن خــط 63 کيلوولت در اراضی بندر 

شهيد رجايی اشاره کرد. 
  منطقــه ويژه اقتصادی بندر شــهيد رجايی در 
فاصلــه 1۵ کيلومتــری خروجی غربی شــهر 
بندرعباس، بزرگترين و پيشرفته ترين پايانه های 
کانتينری کشــور را دراختيار دارد و حجم قابل 
توجهی از عمليات جابه جايی کاالهای عمومی و 
فرآورده های نفت خام در اين بندر انجام می شود.

  اين بندر تجاری با 2 هزار و 400 هکتار، 433 
هکتار محوطه بارانداز  و 43 هکتار انبار مسقف، 
۵۵ درصد صادرات غيرنفتی کشــور ، 41 درصد 
صــادرات نفتی کشــور و در مجموع 48 درصد 
صادرات کشور را برعهده دارد. استان هرمزگان با 
احتساب جزاير دارای 2 هزار و 200 کيلومتر مرز 
دريايــی، 14 جزيره کوچک و بزرگ و 32 بنادر 
فعالی است که بيش ترين حجم تخليه و بارگيری 

از اين بنادر انجام می شود.

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

بازگردد. 
  7 فيلم »روز صفر، ســگ بند، شــادروان، 
قدغن، مرد بازنده، موقعيــت مهدی و گل به 
خودی« در سالن های ستاره جنوب و ستاره 
شهر بندرعباس و سينما گوهر بندرلنگه، سينما 
خليج فارس حاجی آباد و سينما فرهنگ ميناب 
نيز به نمايــش در می آيد که تاکنون با فروش 
3 ميليارد و 3 ميليــون و 62۵ هزار ريالی و 
استقبال 11 هزار و 1۹4 نفری در 48۹ سانس 

به نمايش درآمده نيز همراه بوده است.
  فيلم »ســگ بند« با استقبال 6۵81 نفری در 
3 ســالن و 137 سانس و فروش يک ميليارد 
و 781 ميليون و 37۵ هزار ريالی در جايگاه 
نخست اســتقبال از فيلم های اکران نوروزی 
در اســتان هرمزگان قرار گرفت و پس از آن 
فيلم »روز صفر« با اســتقبال 14۵۵ نفری در 
2 سالن و 81 سانس و فروش 3۹1 ميليون و 
77۵ هزار ريالی و »موقعيت مهدی« با استقبال 
1۵24 نفری در 2 سالن و 73 سانس و فروش 
378 ميليون و 800 هزار ريالی رتبه های دوم 

و سوم را به خود اختصاص داده اند.
همچنين فيلم های »شــادروان« با اســتقبال 

۹8۵ نفــری در 3 ســالن و 111 ســانس و 
فروش 26۵ ميليون و 1۵0 هزار ريالی، »مرد 
بازنده« با اســتقبال ۵3۵ نفری در 3 سالن و 
6۹ سانس و فروش 162 ميليون و 72۵ هزار 
ريالی و »قدغن« در يک ســالن و 3 سانس 
و فروش 2 ميليــون و 800 هزار ريالی رتبه 
هــای بعدی را به خود اختصاص داده اند. اين 
در حالی اســت که به دليل نمايش فيلم »گل 
به خودی« ويژه کودک و نوجوان آمار دقيقی 
 از فروش بليط و ميزان اســتقبال مخاطبين نيز

 موجود نيست.
  روند فروش و استقبال فيلم ها نشان می دهد 
فيلم »سگ بند« همچون کل کشور رتبه نخست 
پرفروش ترين فيلم را به خود اختصاص داده 
است اما در فيلم های دوم و سوم نيز هرمزگان 
با کل کشور کمی متفاوت بوده و در حالی که 
در سطح کشور »موقعيت مهدی و شادروان« 
رتبه های دوم و ســوم را بــه خود اختصاص 
داده انــد در هرمــزگان »روز صفر و موقعيت 
مهدی« رتبه های دوم و ســوم را از آن خود 

کرده اند.
  به گزارش ايسنا ؛ حال بايد منتظر ماند و ديد 
که با اکران فيلم های ويژه عيد فطر که »المينور، 
انفرادی و مغز استخوان« را در استان هرمزگان 
به خود اختصاص می دهد، آيا شاهد تحول و 
استقبال بيشتری از هنر هفتم در استان هرمزگان 

خواهيم بود يا خير؟!

استقبال ۱۱ هزار نفری هرمزگانی ها 
از اکران نوروزی سینما

  گروه خبر // فرمانده نیروی دريايی ســپاه گفت: 
هرگونه تهديدی علیه منابع و منافع نظام مقدس 
جمهوری اســالمی پیش آيد با پاسخی قهرآمیز و 

پشیمان کننده مواجه می شوند.
  دريــادار پاســدار عليرضــا تنگســيری در ديدار با 
حجت االســالم محمد عبادی زاده نماينده ولی فقيه در 
هرمزگان با بيــان افزايش توان رزمی و ارتقاء ســطح 
آمادگی ها و تقويت روحيه جهــادی انقالبی رزمندگان 
دريادل در مواجهه با مســتکبران عالم گفت: به پشتوانه 
همين معنويات، دعای خير مــردم عزيزمان، با تکيه بر 
ظرفيت فوق العاده مردم واليتمــدار و توکل بر خداوند 
متعال توانســته ايم در انجام مأموريــت های محوله با 
موفقيت کامل طی کنيم.ســردار تنگسيری افزود: امروز 
نيروی دريايی سپاه با انجام کنترل باند و اشراف اطالعاتی 
کامل در سراسر خليج فارس، تنگه هرمز و تمام سواحل 
جنوبی و شــمالی تمام تحرکات دشمنان و بيگانگان را 
زيرنظر و کنترل خود دارد و اگر احســاس کنيم تهديدی 
عليه منابع و منافع نظام مقدس جمهوری اسالمی پيش آيد 

با پاسخی قهرآميز و پشيمان کننده مواجه می کنيم.
  فرمانده نيروی دريايی ســپاه، با مهم دانســتن محتوای 
راهبــردی و کليدی فرمان حکيمانه و عالمانه مقام معظم 
رهبری )حفظه اهلل( که به عنوان شــعار سال که در ابتدای 
ســال 1401 ابالغ فرمودند ولی ما بعنوان يک فرمان به 
آن نگاه می کنيم افزود: با تقويت ظرفيت بســيج دريايی 
به عنوان نيروی دريايی دوم که قريب به ســه سال است 
سازماندهی شــده و با ظرفيت نزديک به پنجاه هزار نفر 

در قالب 14 هزار ناوگروه دريايی برای خدمات رســانی 
در عرصه دريا، امداد رســانی به مردم در بالهای طبيعی 
مثل سيل، اشــتغال آفرينی و توسعه توليد با حمايت از 
شــرکت های دانش بنيان، مبارزه با قاچاق کاال، سوخت 
و دام و مــواد مخدر، تأمين امنيت ســواحل و آب های 

سرزمينی است.
  به گزارش مهر؛ ســردار تنگســيری گفــت: از ديگر 
اقدامات مردمی و جهادی نيروی دريايی ســپاه مبارزه 
جدی با قاچــاق کاال و صيد ترال برای حمايت از توليد 
ملی، برپايی بيمارستان های صحرايی، توزيع بسته های 
کمک معيشتی، آبرسانی و برق رسانی روستايی، ساخت 

و بازســازی اســکله های صيادی، بازسازی و آسفالت 
جاده های روســتايی، اليروبی برخی اسکله ها، احداث 
برج نورهای روشنايی برای اسکله ها، واگذاری قايق های 
صيادی برای رونق و توسعه اشتغال، ساخت خانه عالم، 
خانه بهداشت، مسجد، زمين ورزشی و مدرسه در نقاط کم 
برخوردار، امداد هوايی برای انتقال مصدومان حادثه ديده 
و صدها طرح عمرانی ديگر بخشــی از اقدامات نيروی 
دريايی سپاه در هرمزگان بوده است که در سال جاری در 
حوزه های عمران و آبادی به محض تکميل پروژه های 
جديد اطالع رسانی الزم به مردم نجيب استان واليتمدار 

هرمزگان خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

هرگونه تهديد علیه منافع نظام مقدس جمهوری اسالمی پاسخ قهرآمیز دارد


