روزنامه منطقه جنوب کشور

احمد مرادی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خبر داد

احداث بزرگترین مخزن ذخیرهسازی
فرآوردههای نفتی در بندرعباس

استاندار هرمزگان در آیین تکریم و معارفه
رئیس دانشگاه هرمزگان تاکید کرد

راه اندازی رشتههای
مرتبط با نفت و صنایع
فوالدی در هرمزگان

در این طرح قرار است  ۱۸مخزن به ظرفیت  ۶۰۰میلیون لیتر در روز احداث شود

گروه خبر  //نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :بزرگترین مخزن ذخیرهسازی
فرآورده های نفتی جنوب کشور در بندرعباس احداث می شود.

احمد مرادی در حاشیه آئین امضای تفاهم نامه تامین مالی طرح احداث مخزنگاه شهید نادر مهدوی بندرعباس،
با بیان اینکه در این طرح قرار است  ۱۸مخزن به ظرفیت  ۶۰۰میلیون لیتر در روز احداث شود ،افزود ۸ :مخزن
 ۴۰۰میلیون لیتری سقف شناور بنزین ۲ ،مخزن  ۲۰میلیون لیتری سقف شناور بنزین ۴ ،مخزن  ۴۰میلیون لیتری
سقف ثابت نفت گاز و  ۴مخزن  ۲۰میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز این مخازن را تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه مخزنگاه شهید نادر مهدوی قرار است جنب پاالیشگاه نفت بندرعباس احداث شود و ارزش

آن  ۸۰میلیون یورو است ،عنوان کرد :تأمین مالی این پروژه به صورت  BOTاز طریق بانک ملی ایران صورت
خواهد گرفت و اجرای این طرح مدت سه سال به طول می انجامد.
به گزارش ایسنا ،نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به اینکه توسعه انبارهای ذخیره سازی فرآورده های
نفتی با توجه به برنامه احداث پترو پاالیشگاه شهید سلیمانی و پاالیشگاه مهر خلیج فارس عالوه بر پاالیشگاههای
موجود از مهمترین اهداف این طرح است ،تصریح کرد :افزایش ظرفیت ذخیره سازی راهبردی کشور ،ایجاد
بزرگترین مرکز ذخیرهسازی فرآورده های نفتی سواحل کشور ،تکمیل زنجیره صادرات دریایی و زمینی فرآورده
نفتی و استمرار تولید و امنیت عرضه فرآورده های نفتی کشور از دیگر اهداف این طرح ذکر شده است.
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری :

نگاه قومیتی در استفاده
از نیروهای متخصص
آسیبزاست

سهم رسانه های هرمزگان
از صنایع چیست؟
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رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

شناسایی  ۶۷هزار تن کاغذ دپو شده
در انبارها ،بنادر و گمرکات هرمزگان 8
با موافقت وزیر کشورصورت گرفت

اخذ مجوز تاسیس  ۴۵دهیاری
جدید در هرمزگان
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نماینده ولی فقیه درهرمزگان :

اخذ مجوز تاسیس  ۴۵دهیاری جدید در هرمزگان
مهدی دوستی با اعالم این خبر ،در جمع خبرنگاران ،افزود:
یکی از مبناهای دولت سیزدهم توسعه روستایی و افزایش
ضریب خدمات دهی است.وی اظهار کرد :بر همین مبنا از
اوایل شروع به کار در استان هرمزگان ،یکی از اولویتها
را پیگیری تاسیس دهیاری در روستاهای فاقد این امکان
تعریف کردیم و بنا به درخواستهای ارجاعی به استانداری
ی مجوز تاسیس دهیاری برای این
تالش شد با رایزن 
روستاها اخذ شود .استاندار هرمزگان ادامه داد :خوشبختانه
با نگاه مثبت وزارت کشور و موافقت وزیر ،توانستیم مجوز

تاسیس  ۴۵دهیاری جدید را برای استان هرمزگان بگیریم.
وی تصریح کرد :یکی از مولفهها در گرفتن این مجوز ،دارا
بودن شرایط الزم روستاها برای تاسیس دهیاری بود که به
لحاظ تعداد خانوار ( ۲۰خانوار) و جمعیت ساکن در روستا،
تعداد  ۴۵روستا در مناطق مختلف استان امکان تاسیس
دهیاری خواهند داشت.
دوستی بیان کرد :بر همین مبنا ۲ ،روستا در حوزه شهرستان
بستک ۷ ،روستا در شهرستان بشاگرد ۱۱ ،روستا در
بندرعباس ۳ ،روستا در بندرلنگه ۹ ،روستا در شهرستان
جاسک ۶ ،روستا در شهرستان حاجی آباد ۳ ،روستا در
شهرستان سیریک ۲ ،روستا در شهرستان میناب ۱ ،روستا
در شهرستان پارسیان و  ۱روستا نیز در شهرستان قشم مجوز

تاسیس دهیاری گرفتند .وی خاطرنشان کرد :با احداث
دهیاری در این روستاها قطعا میزان خدمات دهی به مردم
شریف استان در نقاط مختلف افزایش خواهد یافت و دهیاران
این روستاها میتوانند پیگیر حل مشکالت و رساندن امکانات
ک دهیاری فعال
مناسب به مردم باشند.دوستی تصریح کرد :ی 
می تواند عالوه بر انجام امورات خدماتی و عمرانی روستا با
تعریف و پیگیری پروژه های مختلف در اشتغال و ارتقا سطح
اقتصادی مردم روستا نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،استان هرمزگان  ۱۷۰۴روستا دارد که
پیش از صدور این مجوز تعداد  ۱۲۱۲روستای آن دارای
دهیاری بودند و با مجوز صادر شده این تعداد به ۱۲۵۷
دهیاری رسید.

طی ابالغی از سوی رییس دانشگاه هرمزگان صورت گرفت

عضویت رییس اتاق بازرگانی هرمزگان در بنیاد توسعه نیکوکاری در آموزش عالی
گروه خبر  //رییس دانشگاه هرمزگان طی ابالغی محمدرضا صفا رییس
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان را به عنوان عضو بنیاد
توسعه نیکوکاری در آموزش عالی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،متن حکم بدین شرح است
نیکوکار محترم جناب آقای حاج محمدرضا صفا
عطف به صورت جلسه مورخ  1400/11/06جمعی از نیک اندیشان استان در
این دانشگاه و بنا به پیشنهاد مدیرعامل بنیاد ،جنابعالی را به عضویت بنیاد توسعه
نیکوکاری در آموزش عالی (وابسته به دانشگاه هرمزگان) منصوب می نمایم.
با عنایت به قابلیت ،توانایی و تجربه های نیک و ارزنده شما ،در امر گسترش
فرهنگ نیکوکاری ،موفقیت روزافزون آن برادر نیکونهاد را در تحقق و
عینیت بخشی اهداف و برنامه های خیرخواهانه بنیاد از خداوند نیک آفرین
مسئلت دارم.
دکتر محمد صادقی رییس دانشگاه هرمزگان

راه اندازی رشتههای مرتبط با نفت و صنایع فوالدی در هرمزگان

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان ،ایجاد رشتههای
مرتبط با صنایع موجود در استان را یکی از اولویتهای
مهم آموزشی هرمزگان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،مهندس مهدی دوستی در آیین
تکریم و معارفه رئیس دانشگاه هرمزگان که با حضور
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد ،ضمن قدردانی
از اقدامات تحولی وزیر علوم در خصوص اهمیت دادن
به آموزش های تخصصی و اندیشیدن تدابیر الزم برای
بازگشایی دانشگاهها ،درخواست های خود را خطاب به
دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم در قالب پنج محور
مهم ارائه کرد.
استاندار هرمزگان ،ایجاد رشتههای مرتبط با صنایع موجود

در استان را یکی از اولویتهای مهم آموزشی هرمزگان
عنوان کرد و گفت :هرمزگان قطب نخست پاالیش نفت
کشور به شمار می رود و با توجه به طرحهای مهم توسعهای
این بخش و همچنین طرح های فوالدی در حال اجرا که
هرمزگان را بهعنوان قطب اول تولید فوالد کشور معرفی
میکند ،راه اندازی رشتههای مرتبط با نفت ،متالوژی و مرتبط
با فلزات یک ضرورت مهم است.
وی ،با اشاره به گستره پهناور جغرافیایی هرمزگان ،خواستار
توسعه مراکز آموزشی و افزایش واحدهای دانشگاهی شد و
افزود :طرح توسعه سواحل مکران بهعنوان یکی از منویات
رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظله العالی) نیازمند تربیت نیرو
و کادرسازی است که برای تحقق آن مرکز آموزش عالی

میناب باید به عنوان پشتوانه طرح توسعه مکران به دانشگاه
تبدیل شود و یا دانشگاهی جدید برای کادرسازی و کمک به
ظرفیتهای منطقه احداث شود.
استاندار هرمزگان ،به ظرفیت حوزه دریایی استان نیز
اشاره و تصریح کرد :هرمزگان می تواند قطب علوم و فنون
دریایی باشد اما ورود به این حوزه نیازمند تربیت نیروی
ماهر است که تاسیس دانشگاه علوم و فنون دریایی بسیار
راهگشا خواهد بود .ارتقاء زیرساخت های آموزشی در
مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و تعمیر ،نوسازی
و احداث خوابگاه های دانشجویی ،دو درخواست دیگر
استاندار هرمزگان از وزیر علوم بود.

پوشش بیمه سالمت برای  8250نفر از ساکنان مناطق کم برخوردار هرمزگان

گروه خبــر  //مدیرکل بیمه ســامت
اســتان هرمزگان دکتر علیزاده از تحت
پوشــش قرار گرفتن 8250نفر از ساکنان
محالت کمبرخودار استان در بیمه سالمت
خبر داد.

در راستای تحقق هدف فوق طرح بیمه
رایگان افراد فاقد پوشش بیمه از تاریخ بهمن
ماه 1400در استان اجرا گردید .وی تصریح
کرد :این طرح با همکاری برون بخشی از جمله
دانشگاه علوم پزشکی ،کمیته امداد خمینی(ره)،
بهزیستی ،ستاد اجرایی امام و هالل احمر اجرا
گردید .برای اجرای طرح ابتدا کارگروه استانی
در استانداری هرمزگان وسپس کارگروههای
شهرستان در فرمانداریها تشکیل گردید و
براساس مصوبات کارگروه اطالع رسانیهای

الزم از طریق رسانه ملی ،فضای مجازی،
پورتال اداره کل و نصب بنر در سطح شهرستان
انجام گردید .براساس اقدامات انجام شده
تاکنون8250نفرتحت پوشش بیمه رایگان قرار
گرفتند.
دکتر علیزاده افزود :بیمه سالمت از کلیه افراد
فاقد پوشش بیمه پایه درمانی در سطح استان
به ویژه در مناطق کم برخوردار در راستای بیمه
شدن از طریق صندوق سالمت همگانی دعوت
می کند.

نماینده ولی فقیه درهرمزگان :

دولت از تصدیگری در امور حاکمیتی فاصله بگیرد

ابتکار و خالقیت دانش آموز هرمزگانی در سال «تولید  ،دانش بنیان و اشتغال آفرین»

گروهخبر//دانشآموزخالقهنرستانسیدمحمودطالقانی
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه۲بندرعباس موفق شد
در سالی که مقام معظم رهبری با نام « تولید  ،دانش بنیان
و اشتغال آفرین»نامگذاری کردند با کمترین امکانات کار
طراحی و ساخت خودرو انجام دهد.

برقی ،درب جعبه عقب ،کاپوت جلو و آینه دو طرف همراه با
چراغ راهنما به صورت برقی و کنترلی ،دارای سیستم صوتی
و روشنای با استفاده از چراغ های نور باال  ،پایین و مه شکن
و  ...بکار رفته است.
رستمی جوان پرتالش و خالق ،یاد آور شد  :با حمایت دولت
و مسئولین سعی دارم با ایده های نو در ادامه کار خود به
پیشرفتها و ابتکارات روز دنیا برسم.
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استاندار هرمزگان در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه هرمزگان تاکید کرد

به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر علیزاده
مدیرکل بیمه سالمت استان هرمزگان گفت:
یکی از اهداف اصلی بیمه سالمت دسترسی
مناسب جامعه به خدمات سالمت در مناطق
حاشیه ای و کم برخوردار می باشد.

افتخاری دیگر در آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس صورت گرفت

به گزارش خبرنگار دریا؛ در سالی که رهبر معظم انقالب
اسالمی با نام « تولید  ،دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری
نمودند ،محمد امین رستمی هنرجوی پایه یازدهم رشته تعمیر
و موتور برق خودرو از هنرستان سیدمحمودطالقانی مدیریت
ناحیه ۲بندرعباس موفق شد با ابتکار و خالقیت خود و
حمایت خانواده و کادر اجرایی و آموزشی آموزشگاه با کمترین
امکانات کار طراحی و ساخت خودرو را به پایان برساند.
محمد امین رستمی در رابطه با طراحی ساخت این خودرو،
اظهار کرد :بدنه این خودرو به صورت کلی با کارتن و مقوا
ضخیم در مدت دو ماه با همکاری هنر آموز هنرستان ساخته
شده است.وی در ادامه افزود  :در ساخت این خودرو تالشم
بر این است تمام امکانات و آپشن های به روز دنیا در آن
بکار ببرم.این دانش آموز خالق ،خاطر نشان کرد :در خودرو
امروز با استفاده از وسایل و قطعات الکترونیکی مانند موتور

دولت از تصدیگری
در امور حاکمیتی فاصله بگیرد

عکس :دریا

با موافقت وزیر کشورصورت گرفت

گروه خبر  //استاندار هرمزگان از موافقت وزیر کشور
با تاســیس  ۴۵دهیاری جدید در روستاهای استان
هرمزگان خبرداد.
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گفتنی است ،سید هادی حسینی مدیر آموزش و پرورش
ناحیه دو طی مراسمی با حضور معاون آموزش متوسطه این
مدیریت و مدیر هنرستان سیدمحمودطالقانی ناحیه دو ضمن
تبریک این افتخار و آرزوی سالمتی و موفقیت در پیشبرد
اهداف پیش رو و تمامی مراحل زندگی با اهدای لوح تقدیر
و هدایا از مبتکر خالق و خوش ذوق این آموزشگاه تقدیر
و قدردانی کردند.

گروه خبر  //نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت:
دولت از تصدیگری در امور حاکمیتی فاصله بگیرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده
در دیدار با مدیرعامل نفت آفتاب ،با ذکر این نکته که دولتها
باید از تصدیگری عبور کنند ،اظهار داشت :سیاستگذاری
در حوزههای کالن و نظارت بر امور باید بر عهده دولت باشد
و دولت نباید به تمام امور حاکمیتی ورود کند چراکه بنا به
دالیل متعدد ،باعث ناکارآمدی در حکمرانی خواهد شد .وی،
ضمن تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران بخش
خصوصی در تحقق توسعه پایدار ،عنوان کرد :گاهی اوقات
مشاهده میشود که بی انگیزگی اداری باعث دلسرد شدن
سرمایهگذاران شده است؛ که این رویه باید در دولت جدید
اصالح شود تا شاهد جلب اعتماد سرمایهگذاران شود.
فالکت رتبه اول کشور را دارد که بخش عمده آن به موضوع
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ،با ذکر این نکته که نگاه اشتغال ارتباط دارند به همین جهت نگاه صنایع باید به رفع
پاالیشگاه نفت آفتاب باید به داخل استان و حل مشکالت فقر در هرمزگان باشد.
هرمزگان باشد ،بیان کرد :استان هرمزگان در حوزه فقر و حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده خاطرنشان کرد :استان

جزییات برگزاری
راهپیمایی روز قدس
در بندرعباس

گروه خبر  //رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هرمزگان
گفــت :راهپیمایی روز قدس در بندرعباس و دیگر شــهرها و
بخشهای هرمزگان ساعت  ۱۰:۳۰روز جمعه برگزار میشود.

حجت االســام محمد ایمانی فرد رییس شــورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی هرمزگان در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد :راهپیمایی یوماهلل
روزجهانی قدس در ساعت  ۱۰:۳۰صبح روز جمعه همزمان با سراسر

هرمزگان تنها استانی است که هم به آبهای آزاد دریای
عمان و هم به خلیج فارس راه دارد و با وجود نوار عظیم
ساحلی ظرفیت بسیار خوبی برای استقرار صنایع مختلف
دارد.

کشور در بندرعباس و دیگر شهرها و بخشهای استان آغاز میشود.وی
افزود :سخنران راهپیمایی روز قدس در بندرعباس ،سردار محمدحسین
سپهر از فرماندهان عالی نیروهای مسلح کشورمان خواهد بود.
بــه گزارش فارس ،به گفته حجت االســام ایمانــی فرد ،راهپیمایی
روز قدس در بندرعبــاس از میدان امام خمینی رحمة اهلل ابتدای پارک
شهیددباغیان تا مسجدجامع (مصالی نمازجمعه) برگزار می شود.

خبری
امام جمعه بندرعباس:

چهارشنبه  7اردیبهشت 1401
 25رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3867

سرمقاله

سهم رسانه های هرمزگان
از صنایع چیست؟

در حالی هرمزگان مهد صنایــع و بنگاه های اقتصادی
بزرگ و کوچک وابرپاالیشــگاه های نفت وگاز ،گمرکات،
بنادر و ...است که هم لقب قطب تجارت و اقتصاد کشور بر
پیشانی دارد و هم رتبه نخست فقر وفالکت ،بیکاری ،گرانی
و ...را نیز همزمان وبصورت تناقض آمیز و سوالبرانگیز یدک
می کشد .چندین انتقاد همواره نسبت به صنایع و بنگاههای
اقتصادی فعال در استان در سال های اخیر وارد بوده است
که همچنان پاسخ مناسبی به آنها داده نشده است .اول اینکه
چرا در اســتانی که قطب صنایع و اقتصاد ایران است ،اما از
آن طرف باالترین نرخ بیکاری را در کشــور هم باید داشته
باشــد وچرا این صنایع نیروهای مورد نیازشان را از سایر
استان های کشور تامین کرده وجوانان هرمزگان بیکارند و
مجبورند به ســمت مشاغل کاذب و قاچاق و سوخت بری
و ...بروند و برخی هم جان شان را هم در این مسیر از دست
می دهند و بعضی هم در آتش می سوزند و هزاران خانواده
تاکنون عزادار شده و فرزندان زیادی یتیم بزرگ شده اند و از
طرفی دیگر همچنان برچسب قاچاقچی می خورند و صنایع
و دولت خود را موظف به اشــتغالزایی برای بومیان استان
نمی دانند و گویا تصور می کنند این صنایع برای اشــتغال
غیربومیان در اســتان راه اندازی شده اند.مطلب دوم اینکه
چرا بیشتر صنایع و بنگاه های اقتصادی حتی حاضر نبوده و
نیستند مالیات و عوارض شان را براساس قانون مالیات های
مستقیم در استان محل فعالیت شان یعنی هرمزگان بپردازند
که هم اکنون بعد از سال های زیاد با پیگیری دستگاه قضایی
و امورمالیاتی در حال انتقال پرونده برخی از آنها به استان
هســتیم ومقاومت هایی در این حوزه همچنان برای انتقال
پرونده ها به اســتان وجود دارد؟ برخی حتی حساب های
بانکی شان هم در خارج از استان است و امورات بیمهایشان
را هم در استان انجام نمی دهند .سوم اینکه چرا این صنایع
در ایفای نقش انجام مسئولیت های اجتماعی شان کوتاهی
کرده اند وفقط آلودگی ،ترافیک ،گرانی مســکن ،بیکاری،
بیماری های مختلــف و ...را برای هرمزگانی ها به ارمغان
آورده اند؟ روســتای جمال احمد یکی از نمونه های اثرات
قرار گرفتن در کنار صنایع است .همچنین بیشتر مردم استان
با بیماری های تنفسی ،آسم ،آلرژی و ...مواجهند که یکی از
اثرات این صنایع می باشد .از آن طرف این صنایع در رفع فقر
و محرومیت استان در حوزه های مختلف از جمله درمانی،
آموزشی ،ورزشی ،معیشتی ،تفریحی ،اماکن فرهنگی ،مسجد
و مدرسه ،احداث جاده و خیابان ،عمران و آبادانی محالت
حاشیه ای و روستاهای محروم و ....میتوانند بسیار اثرگذار
باشــند ومشارکت کنند که متاسفانه این سال ها اثرات شان
چندان برای مردم اســتان در حوزه های مختلف ملموس
نبوده و نیست ومشارکت تعدادی از صنایع هم بسیار محدود
و قطره چکانی بوده اســت .همچنین شنیده می شود بیشتر
صنایع در این سالها برای پرسنل شان مسکن نساختند و فقط
تعداد زیادی از خانه های داخل شهر را خریدند و یا اجاره
کردند وبه عنوان میهمانسرا و ...استفاده می کنند که در کمبود
مسکن در این شهر مهاجرپذیر و نجومی شدن قیمت مسکن
واجاره بیتاثیر نبود .بی توجهی به تامین مسکن کارگران و
پرسنل صنایع که بیشترشان هم غیربومی هستند و از سایر
اســتانها به هرمزگان وبندرعباس آمده اندکه در سال های
اخیر این موضوع باعث شــد دهها هزار نفر پرسنل صنایع،
مسکن مورد نیازشــان را از داخل شهر بندرعباس تامین
کنند که منجر به کمبود مسکن و گرانی قیمت ورهن واجاره
مسکن شد تا جایی که بومیان هم از خرید مسکن و خانهدار
شدن ناامید شدند وهم توان پرداخت هزینه های سرسام آور
ودیعه مسکن و اجاره را ندارند .حداقل حاال که قرار است در
شهرک علوی مسکن برای پرسنل شاغل در صنایع بسازند،
صنایع بایستی از این طرح استقبال نموده و مسکن مورد نیاز
پرسنل شان را در این شهرک نزدیک به صنایع بسازند تا از
فشار مضاعف برمسکن داخل شهر بندرعباس و حبابی شدن
قیمت ها کاسته شده و مردم بندرعباس هم بتواند صاحبخانه
شــود و اجاره ها منطقی و کمتر شده و بتوانند اجاره نشینی
راحتی را داشته باشند .همچنین انتقال مسکن کارکنان صنایع
از داخل شــهربندرعباس به شــهرک علوی باعث کاهش
چشــمگیر ترافیک و صرفه جویی در مصرف ســوخت و
زمان و ...میشود .موضوع دیگر اینکه در این استانی که این
میزان صنعت و بنگاه اقتصادی و ...دارد و شاهرگ اقتصادی
کشور نام گرفته است ،چرا رسانه ها و نشریاتش با مشکالت
اقتصادی مواجه هســتند که برای تامین هزینه های چاپ،
حقوق ،کاغذ و ...با مشــکل و چالش مواجه هســتند .این
درحالیستکه بیشتر این صنایع از سال های گذشته تاکنون
حتی گزارش های عملکردی و تبلیغاتی ،مناقصه و مزایده
های شان و ...را تالش کرده اند به رسانه های پایتخت ارسال
کنند و تعداد انگشــت شماری از آنها هم که بخش کوچکی
از آگهی های شان را به تعدادی از رسانه های استان ارسال
می کنند ،هزینه های درج این آگهی ها را بســیار کمتر از
تعرفه پرداخت می کنند که منصفانه نیســت .آنها حاضرند
در بخش های دیگر هزینه های زیادی داشــته باشند ،اما
در بخش نشریات ،حتی حاضر نیستند براساس تعرفه های
مصوب وزارت ارشاد ،هزینه های آگهیها را پرداخت نمایند
که باعث فشــار مضاعفی بر رسانه ها می شود .حتی نحوه
وزمان پرداخت هزینه ها توســط برخی صنایع هم چندان
رضایتبخش نیســت و زمانبر است .انتظار می رود مدیران
صنایع استان در این حوزه تجدید نظر کنند و بیشترین آگهی
ها و گزارش های خود را به رسانه های استان براساس تعرفه
مصوب وزارت ارشــاد ارسال و هزینه ها را در کوتاهترین
زمان ممکن پرداخت کنند تا رسانه ها برای پرداخت حقوق،
خرید کاغذ ،هزینه چاپخانه و ...مشکلی نداشته باشند.اینکه
برخی صنایع آگهی مزایده و مناقصه شان و ...را در نشریات
محلی چاپ نمی کنند ویــا رانت هایی در برخی از صنایع
در توزیع آگهی ها وجود داشته باشد ،به هیچوجه پذیرفتنی
نیســت که در آینده ودر صورت عدم اصالح رویه فعلی ،به
برخی از آنها اشاره خواهد شد .حتی ضرورت دارد صنایع
در راستای انجام مســئولیت های اجتماعی شان در حوزه
رســانه نیز برنامه هایی را داشته باشند .استان هرمزگان که
فاقد چاپخانه مطبوعات اســت که صنایع می توانند برای
احداث چاپخانه مشــارکتکنند و حتی بخشی از امورات
چاپی خودشان را هم به این چاپخانه ارسال کنند تا نیازی به
ارسال امورات چاپی به خارج از استان نباشد .در یک کالم
در استان اقتصادی هرمزگان هم مردم و هم رسانه ها بایستی
از مواهب وجودی صنایع بهره مند باشند و تفاوت ها در این
استان و سایر استان های غیراقتصادی برای فعاالن رسانه ای
و عموم مردم بایستی ملموس و محسوس باشد.
علی زارعی

خبر

گــروه خبــر  //امــام جمعه
بندرعبــاس گفــت :امــروز
دانشــگاههای ما باید با صنعت
عجین شود و این امر موجب رشد دانشگاه و صنعت خواهد شد که
الزم است با جدیت و امیدواری آن را پیگیری کنیم.

 حجتاالســام والمسلمین محمد عبادیزاده نماینده ولیفقیه در استان
هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه
هرمزگان اظهار داشت :مبنای هر کاری در جامعه اسالمی باید صدق باشد
و علمای منطق صدق را آنچیزی میدانند که مطابق با واقع است بنابراین
مســئولیتهایی که میپذیریم در واقع با صدق مطابق است.وی افزود:
دانشــگاه در حوزههای علمی و پژوهشی مسئولیتها و ماموریتهای

دانشگاه و صنعت باید عجین شود

مهمی دارد و طبیعتا این مسئولیتها همان حقیقی است که صدق و کذب
در آنها تطبیق پیدا میکند و بنده به عنوان عضو کوچکی از دانشــگاه
افتخار میکنم بخش عمده عمر و بیش از  24سال از عمرم را در دانشگاه
حضور داشتهام و با آشــنایی که از دانشگاه دارم الزم میدانم از شیخی
تشکر و قدردانی کنم.
عبادیزاده بیان کرد :زحمات زیادی برای رشــد و بالندگی دانشــگاه
کشیدهاند و دانشگاه در سابق به این شکل نبود و روزهای نخستین که از
داخل شهر به مکان فعلی آمدیم شرایط این چنین نبود اما با تالشها به
این نقطه رسید.امام جمعه بندرعباس ادامه داد :امروز دانشگاههای ما باید
با صنعت عجین شود و این امر موجب رشد دانشگاه و صنعت خواهد شد
که الزم است با جدیت و امیدواری آن را پیگیری کنیم.

رئیس دانشگاه هرمزگان معرفی شد

وی عنوانکرد :دانشگاههای ما باید سنخیتی با ماموریتها و فعالیتهای
استان داشته باشد و استان هرمزگان دو شاخصه در حوزه دریا و نفت دارد
ج فارس و هم آبهای آزاد
و جزو معدود استانهایی است که هم به خلی 
ت عظیم را رشد دهد.
دسترسی دارد و دانشگاه باید این ظرفی 
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان تاکیدکرد :این مطالبه وجود دارد که
در هرمزگان یک دانشگاه علوم و فنون ایجاد شود و دانشگاه هرمزگان این
پتانسیل را دارد که دانشکده علوم و فنون دریایی را تبدیل به یک دانشگاه
مســتقل کند.به گزارش تسنیم؛ عبادیزاده ابرازداشت :نفت و پتروشیمی
دیگر چشمانداز و پتانسیل استان هرمزگان است و خوشبختانه این ظرفیت
هم در دانشگاه هرمزگان وجود دارد که دانشکده نفت را به یک دانشگاه
مجزا تبدیل کند.

نائب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بندرعباس:

جانشین قرارگاه عملیاتی مدینه منوره نیروی زمینی سپاه:

هرمزگان در بخش لجستیک اقتصادی ضعف دارد

رسالت مطبوعات و خبرنگاران آگاهی بخشی به مردم است
گروه خبر  //جانشــین قرارگاه عملیاتی مدینه
منوره نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب
اسالمی گفت :خبرنگار میتواند بهترین وسیله
برای جلب اعتماد مردم باشد و میتواند با تدبیری
خردمندانه بسیاری از مسائل را با کمترین تنش
در جامعه مطرح کند.

ســردار جالل عادلی در جلسه تبیین شعار سال که
با حضور مسئولین لشکری و استانی در فرهنگسرای
انقالب بندرعباس برگزار شد ،اظهار کرد :خبرنگاران
نظام جمهوری اســامی با قلم و بیان صادقانه خود
به دنبال آگاهی بخشــی بهجامعه اســامی و حق و
حقگویی هســتند.وی افزود :رسانههای گروهی به
گونهای میتوانند عمل کنند که مردم به سوی حق قدم
بردارند و این اهمیت رســانه را نشان میدهد .روحیه
صداقت و حقجویی در اکثریت خبرنگاران کشور ما

وجود دارد و این در حالی است که خبرنگاران غربی و
به خصوص آمریکایی از حیلهگری خاصی برای ایجاد
جنگهای روانی برخوردارند.
جانشین قرارگاه منطقهای مدینه منوره سپاه تصریح
کرد :رسالت مطبوعات و خبرنگاران این است مردم را
از اسارت خرافات برهانند و به آگاهی برسانند .یکی
دیگر از مســائل مهم رساندن اخبار به موقع به مردم
است که بسیاری از خبرنگاران در  ۸سال دفاع مقدس،
سیل و زلزله و بســیاری از بزنگاهها تا پای شهادت
رفتند تا اخبار را به موقع به مردم برسانند.
عادلی بیان کرد :خبرنگار میتواند بهترین وســیله
برای جلب اعتماد مردم باشــد و میتواند با تدبیری
خردمندانه بســیاری از مسائل را با کمترین تنش در
جامعه مطرح کند .خبرنگار و رسانه باید به دنبال تعهد
دینی باشد ،وظیفه خبرنگار این است که اهداف نظام

مقدس جمهوری اســامی را برای مردم تبیین کند.
اختالفات فکری طبیعی اســت اما همه اینها باید به
یک هدف که آن تقویت نظام است ،ختم شود.
وی ادامــه داد :انتقاد دلســوزانهای که از ســوی
خبرنگاران مطرح میشود ،ارزشمند است .گاهی برخی
خبرنگاران تنها زشتیها را بیان میکنند اما کمکها و
محرومیتزداییهایی را که برای مثال توسط قرارگاه
مدینه منوره و ســایر ارکان نظام انجام میشود را به
مردم منتقل نمیکنند که نقد بهجا و دلسوزانهای نیست.
جانشین قرارگاه منطقهای مدینه منوره سپاه در پایان
یادآور شد :خبرنگاران در هنگام انتشار اخبار ببینند
اخبارشان به تقویت نظام منتهی میشود یا خیر.
به گزارش ایسنا؛ معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
اســتانداری هرمزگان نیز در این جلســه بیان کرد:
از قــرارگاه مدینه منوره سپاســگزاریم که در تمامی

شــرایط سخت همچون ســیل و زلزله در کنار مردم
بودند .در خدمت مردم بودن افتخاری برای ما و سپاه
پاسداران است و این تفاوت سپاه با نیروهای نظامی
دیگر کشورها است.احسان کامرانی بیان کرد :همچون
حضرت علی کــه جمع اضداد بودند و در جنگهای
سخت در کنار مردم و مظلومین و یتیمان بودند ،سپاه
نیز به همینگونه عمل میکند.
وی اضافه کرد :خبرنگار مثل کســی اســت که در
جبهه میجنگد .خبر را با صداقت و به موقع به جامعه
رساندن نشانه رزمنده بودن است و جامعه خبرنگاری
هرمزگان نیز همینگونه هســتند و بسیاری از آنان با
همه کمبودها فداکاریهای بســیاری انجام میدهند.
خبرنگاران امروز باید به سالحهای روز مسلح شوند،
رکن چهارمی که میتواند به مردمساالری دینی کمک
کند رسانه است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان خبر داد

رفع تصرف  34هکتار از اراضی ملی استان

گروه خبــر  //فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری اســتان هرمزگان ضمن تشریح عملکرد فروردین
ماه  1401این یگان ،از رفع تصرف  34هکتار اراضی ملی استان
خبرداد.

به گزارش خبرنگار دریا ،رحیم اســفندیاری فرمانده یگان حفاظت
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان به تشریح عملکرد
فروردین ماه یگان حفاظت پرداخت و گفت :با تالش و همت عوامل
یــگان حفاظت در فروردیــن ماه ســال-جاری،حدود34هکتار از
اراضی ملی و دولتی اســتان رفع تصرف و بــه بیت المال بازگردانده
شده است.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی بازپس گیری شده بالغ بر 2000میلیارد
ریال عنوان شــده است گفت این مبلغ مربوط به  39فقره رفع تصرف

است.همچنین خاطر نشان کرد  24فقره از اراضی رفع تصرف شده به
مساحت  18هکتار مربوط به آزاد سازی سواحل استان می باشد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی از کشــف و انهدام  2فقره کوره
زغال به تعداد 5باب خبرداد.
همچنین افزود :در فروردین ماه سالجاری  1فقره حریق به مساحت
 9000متر مربع در اراضی ملی توسط مامورین یگان حفاظت کنترل
و مهار گردید.وی با بیان اینکه عوامل یگان حفاظت از اراضی استان
براســاس برنامه پیش بینی شده عمل می کنند و درجهت حفاظت از
بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی ملی بصورت شــبانه روزی
و حتــی ایام تعطیل نیز به حراســت و صیانت از اراضی و منابع ملی
میپردازند .اســفندیاری افزود؛ این یگان در فروردین ماه سال جاری
تعداد  51گزارش از سامانه  1504در سطح استان دریافت نموده است.

گروه خبر //رئیس دانشگاه هرمزگان با حضور وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری ،محمدعلی زلفی گل در بندرعباس معرفی شد .در این مراسم از
ت های علی اکبر شیخی فینی ،رییس سابق دانشگاه هرمزگان تجلیل
زحم 
و محمد صادقی به عنوان رییس جدید این دانشــگاه معرفی شد .محمد
صادقی مشاور امور بین الملل استاندار سابق هرمزگان و مدرس دانشگاه
هرمزگان است که مدتی پیش به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب
شــده بود .این دانشگاه دارای  ۶هزار و  ۳۰۰دانشجو است که در مقاطع
کارشناسی ،ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند و این دانشگاه ۲۲۶
عضو هیات علمی دارد .دکتر محمدعلی زلفی گل پس از ورود به دانشگاه
هرمزگان ،با حضور در گلزار شهدای گمنام به مقام شامخ شهیدان ادای
احترام کرد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ نماینده ولی فقیه در
هرمزگان و امام جمعه بندرعباس ،استاندار هرمزگان ،نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی و روسای دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم حضور داشتند.

وی افزود :در فروردین ماه 511 ،اکیپ گشت خودرویی و  30اکیپ
گشــت موتوری این یگان حفاظت در عرصه های طبیعی استان به
حراست و صیانت اراضی و منابع ملی پرداختند.
اسفندیاری خاطر نشان کرد :برای جلوگیری از تصرفات اراضی ملی
اقدامات پیشگیرانه در اولویت یگان حفاظت این اداره کل قرار دارد که
از جمله این اقدامات نصب تابلو وعالئم هشــداردهنده و گشت زنی
در اراضی ملی بصورت مســتمر بوده است تا مردم بدانند کدام اراضی
مربوط به دولت اســت .همچنین خاطر نشان کرد :دوستداران طبیعت
می توانند گــزارش های خود را در خصــوص تصرف اراضی،قطع
درخت ،حریق جنگل و مرتع،قاچاق چوب و محصوالت فرعی جنگل
و مرتع ،کوره زغال و...را به سامانه 1504و  139اعالم نمایند.

گــروه خبر //نائب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
بندرعباس با اشاره به اینکه در طول این سال ها کمر بخش تجارت خارجی
شکسته شده است ،اظهار کرد :افزایش هزینه تجارت خارجی سبب باال رفتن
تورم ،ضربه به اقتصاد کشــور و فشار بر بدنه مردم می شود .حسن روحانی
تازیانی افزود :هرمزگان یکی از استان های تجاری و اقتصادی است که ۶۰
تا  ۷۰درصد تجارت کشور را بر دوش می کشد و با این حجم از فعالیت ها،
سطح توقعات فعالین اقتصادی از توجه دولت به استان هرمزگان باالست.وی
با بیان اینکه در این سال ها همکاری و تعامل بین دولت و فعالین اقتصادی
در استان هرمزگان مثبت و مطلوب بوده است و خوشحالیم که امروز شخصی
بر مسند استانداری هرمزگان تکیه زده است که خود از بخش اقتصادی وارد
کابینه دولت شده و بر این موضوع اشرافیت و تسلط دارد ،خاطرنشان کرد:
تحریم ها فشار مضاعفی بر تجارت خارجی کشورمان وارد و هزینه  ۱۵تا
 ۲۰درصدی بر تجارت خارجی افزون کرده است.نائب رییس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی بندرعباس با اشاره به اینکه در طول این سال ها کمر
بخش تجارت خارجی شکسته شده است و امیدواریم دولت و مجلس هرچه
زودتر تدبیر مناسبی برای درمان این عارضه در نظر بگیرند ،عنوان کرد :این امر
سبب شده افزایش هزینه تجارت خارجی باال رفته و نتیجه آن وارد شدن تورم
باال به اقتصاد کشور و فشار بر بدنه مردم می شود.وی ادامه داد :هرمزگان نقش
تجاری مهمی در کشور دارد اما در بخش لجستیک ضعیف و زیرساختهای
مناسبی ندارد و همین امر سبب شده در جذب کامیونها برای انتقال کاالها از
بندرعباس به سایر نقاط کشور به مشکل بخوریم.روحانی تازیانی با بیان اینکه
صاحبان کاال اعالم بار می کنند اما راننده ها استقبالی از دریافت بار نکرده و
خواستار افزایش قیمت حمل هستند ،تصریح کرد :رانندهها به علت عدم وجود
زیرســاخت ها بین  ۲۴تا  ۴۸ساعت در بندرشهیدرجایی و گمرکات معطل
می شــوند و این موضوع سبب آسیب در تمامی بخشها می شود و دودش
در نهایت به چشم مردم و مصرف کنندگان می رود.وی با اشاره به اینکه هر
ساله از محل صندوق توسعه ملی ،تسهیالت صادراتی با نرخ ارزان قیمت به
صادرکنندگان تعلق می گیرد ،اظهار کرد :اما در هرمزگان آماری از این موضوع
وجود ندارد که این میزان به چه اندازه و به افرادی تعلق یا اختصاص داده شده
است.به گزارش ایسنا ؛ نائب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
بندرعباس در پایان گفت :هرمزگان با وجود ترانزیتی بودنش و موقعیت مهم
بندرگاهی بودنش فاقد یک مجتمع انباری است که بتواند به صورت منظم و
اصولی ترخیص کاال را انجام دهد و تمامی کاالها را در محل انبار نگهداری
و ســپس کار خدمات ارسال صورت گیرد که این موضوع سبب مشکالت
زیادی برای تجار شده است که با اختصاص یک زمین ،بخش خصوصی خود
آمادگی ایجاد چنین انباری را دارد.

پشت پرده سیاست
پیشنهاد ایران به طالبان برای مبارزه با داعش

خطیــب زاده :آمادگی داریم آموزش الزم را به مرزداران بدهیم و تجربیات خودمان را
نیز در مبارزه با گروه های تروریستی به هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان منتقل کنیم
 .از زمان روی کار آمدن طالبان ،اختالفات ایران و افغانستان در مرزهای دو کشور در
چندماه گذشــته زیاد شده و به تازگی نیز بر سر همین اختالفات مرز دوغارون موقت
بسته شده بود .ایران معتقد بود که طالبان به جادهسازی بدون هماهنگی قبلی در محدوده
مرز دوغارون و نقض مرز اقدام کرده که مرزبانی جمهوری اســامی ایران مانع آن شده
است .افزون بر این ،در هفتههای اخیر در داخل افغانستان نیز سه حمله تروریستی مهم
در کابل ،بلخ و مزارشریف علیه اجتماعات یا محالت قوم هزاره و شیعیان افغانستان رخ
داد که به شهادت غیرنظامیان منجر شد .گروه تکفیری داعش مسئولیت این حمالت را
بر عهده گرفت .تشدید حمالت داعش علیه شیعیان ،به ویژه زنان و کودکان ،میتواند به
مبادرت به نسلکشی شیعیان و قوم هزاره تعبیر شود .شیعیان به دلیل نداشتن نماینده در
ساختار سیاسی کنونی کابل ،هدف آسانتری برای ترور هستند .در عین حال داعش،
با این اقدامات ،اقتدار حکومت طالبان را به چالش میکشــد و قصد دارد ادعای اقتدار
و امنیت افغانستان تحت حکومت این گروه را خدشهدار سازد .یکی از تبعات حمالت
اخیر ،چالش در نوع مواجهه ایران با حکومت طالبان است .ایران سعی کرده با رویکرد
تعاملی ،ضمن تأمین منافع خود در زمینه موادمخدر ،تروریسم و مهاجران ،از حقوق و
آزادیهای مردم افغانستان در حوزههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی نیز دفاع کند .در
صورت بیتوجهی حکومت طالبان به امنیت شیعیان ،ممکن است نوع نگرش مسئوالن
ایران تغییر کند .شــاید به این دلیل بود که سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری
خود با اشــاره به تنشهای ایجاد شــده میان ایران و افغانستان در مرز دوغارون ،بیان
کرد :مرزداران غیور ما در مرزهای ایران و افغانستان به دلیل اوضاع داخلی افغانستان،
ناآشــنایی احتمالی برخی از ماموران مرزی که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در
مرزهای ایران مستقر کرده است با خویشتن داری رفتار کرده است .وی ادامه داد :البته
این موضوع و تکرار آن جای نگرانی دارد؛ ضمن این که مرزداران ما دستور و ماموریت
دارند که از هرگونه تردد غیرقانونی توســط هر کسی جلوگیری کنند .در عین حال ما
همواره آمادگی داریم که تعالیم الزم را به مرزداران افغانســتان در خصوص شناسایی
نقاط مرزی و رفتار حرفهای در مرزها بدهیم .ایران در این زمینه نگرانی جدی دارد و
ما این را به هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اعالم کردیم .سخنگوی وزارت خارجه
همچنین درباره ناتوانی طالبان در تامین امنیت در افغانستان و وقوع انفجارهایی در این
کشور بیان کرد :وضعیت افغانستان به شمول تمامی گروه های قومی و مذهبی این کشور
برای ما از روز اول مهم بوده است و ما مسئولیت هیئت حاکمه افغانستان در قبال تمامی
اقوام و گروه های افغانســتانی را همواره یادآور شده ایم .در افغانستان اقلیتی نداریم.
در افغانســتان اقوام مختلف داریم که در امروز و فردای افغانســتان شریک هستند .ما
مســئولیت قطعی هیئت حاکمه افغانستان در قبال تأمین امنیت همه اقوام در افغانستان
را بارها یادآوری کرده ایــم و آمادگی داریم که تجربیات خود را در خصوص مبارزه
با این گروههای تروریســتی به هیئت حاکمه سرپرستی موقت افغانستان منتقل کنیم.
خطیب زاده در پاسخ به سوال خراسان درباره اخبار منتشر شده در خصوص برگزاری
دور پنجم گفت وگوهای ایران و عربســتان نیز گفت :دور پنجم گفت وگوهای ایران و
عربستان در پنج شنبه هفته گذشته با تالش هایی که دولت عراق انجام داد و تمهیدات و
مساعدتهای دولت عمان در بغداد برگزار شد .این گفتوگوها رو به جلو و مثبت بود.
چارچوبهایی که از قبل پیش بینی شده بود در این گفت وگوها بررسی شد .گفتوگوها
جدی بود و اگر به سطح سیاسی درجه یک ارتقا پیدا کند ،میتوانیم انتظار داشته باشیم
که به سرعت شاهد پیشرفتهای جدی در حوزه های مختلف در چارچوب مذاکرات
بین دو کشــور باشیم .هنوز در نقطه ای قرار نداریم که وزیران امور خارجه دیدار کنند.
او درباره مذاکرات وین نیز گفت :آن چه مربوط به ایران ،اتحادیه اروپا ،روسیه و چین
است ،تمام شده و هماهنگ کننده گفت وگوها در برجام در حال پیش بردن آن چیزی
است که بین ایران و آمریکا باقی مانده .البته هر دو طرف ایران و اروپا یعنی آقای بورل
و آقای امیرعبداللهیان بر این باور مشترک بودند که طوالنی شدن تنفس در مذاکرات به
نفع گفت وگوها نیست و هر چه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری تازه شود .هنوز
تصمیمی درباره این که این دیدار در کجا و در چه ســطحی انجام شود ،گرفته نشده اما
انجام این کار در دستور کار است.

برداشتن برخی محدودیت ها از میرحسین موسوی

محدودیت فیزیکی مقابل منزل یکی از سران فتنه در خیابان پاستور تهران ،رفع شد»؛
این بخشی از توئیت اخیر مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه بود .توئیتی که حسابی
خبرساز و با واکنش های مختلفی نیز در فضای مجازی همراه شد .خبرگزاری میزان
ِ
اقدامات ضد امنیت ملی و برهم زننده
نیز نوشــت :از ســال  ۸۹و به دلیل ادامه یافتن
آرامش مردم که توســط برخی از سران فتنه  ۸۸و اطرافیان آنها صورت می گرفت،
شــورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبهای ،برخی محدودیتها در خصوص رفت
و آمد دو تن از ســران فتنه را اعمال کرد .این محدودیتها در طول سالهای گذشته
با روندی کاهنده ادامه داشت و به طور مشخص متناسب با رفتارهای آنها در میزان
رعایت نظم عمومی و آرامش جامعه تنظیم میشد .بر اساس این گزارش ،در ماههای
اخیر با اغماض نسبت به کارنامه این افراد در فتنه  ،۸۸محدودیتها به حداقل رسیده
بود .گزارش خبرنگار میزان حاکی است که محدودیت فیزیکی مقابل منزل یکی از این
افراد در خیابان پاستور تهران ،رفع شد تا رفت و آمد برای همسایه او نیز تسهیل شود .بنا
بر شنیدههای خبرنگار میزان ،اصل مراقبت از فرد یاد شده با هدف پیشگیری از هرگونه
آسیب به وی یا اقدامات خالف قانون از سوی او ،همچنان برقرار است .همزمان ایرنا
نوشــت :پیش از این حسن روحانی در آغاز دولت خود در سال  ۹۲شعار رفع حصر
و کاهش محدودیت برای سران فتنه را مطرح کرده بود اما این اتفاق هیچگاه در دولت
ی و دولت سیزدهم ،به
او محقق نشد .این محدودیتها با روی کار آمدن آیتا ...رئیس 
تدریــج و در فضایی غیرتبلیغاتی کاهش یافته و در مدت اخیر «مهدی کروبی» هم با
برخی چهرههای سیاسی دیدار و گعدههای دورهای داشته است .با این حال ،نورنیوز
رسانه نزدیک به شواری عالی امنیت ملی درباره نحوه کاهش محدودیتهای حفاظتی
میرحسین موسوی و مهدی کروبی در توئیتی نوشت :کاهش تدریجی محدودیتهای
حفاظتی آقایان میرحســین موسوی و مهدی کروبی از چند سال قبل آغاز شده بود و
روند فوق همچنان ادامه دارد .خانم زهرا رهنورد نیز بیش از دو سال است که هیچگونه
محدودیت حفاظتی ندارد .اما در مقابل ،جواد امام مدیرعامل بنیاد باران در گفت و گو با
منیبان درباره خبر منتشر شده در خبرگزاری میزان گفت :در خود خبر تصریح شده که
حفاظت برقرار است و تنها در فیزیکی سر کوچه ،برداشته شده است .وی تاکید کرد :آن
در باشد یا نباشد ،چندان مهم نیست و این در آهنی ،مانع اصلی در تعریف حصر نبود.
همچنین بهزادیان نژاد مشاور میرحسین موسوی تاکید کرد که هیچ تغییری در وضعیت
محصورین کوچه اختر ایجاد نشــده و به خاطر همســایه ها د ِر آهنی را برداشتهاند.
همزمان کاربری نوشت :شاید اقدام اخیر تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده باشد و
ربطی به دولت جدید نداشته باشد اما وقتی حدود نیمی از اعضای این شورا از دولت
هستند ،یعنی در دولت گذشــته نیز خیلی اراده جدی برای رفع حصر وجود نداشته؛
هرچند این اقدام می تواند مانع اســتفاده ابزاری ،مظلوم نمایی و موج سواری بیشتر
برخی در آینده شود اما کاش اکنون که گویا (به هر دلیلی) فرصت محاکمه سران فتنه از
بین رفته ،حداقل تحریمهایی که این جماعت مسبب اش بودند نیز (به همین سادگی)
رفع می شد!
پیام های حذف گام به گام آقا محسن

فردانیوز :به باور تحلیل گران ،قدرت گرفتن بیشتر مخبر از آثار کنار گذاشتن محسن
رضایی از کمیســیون اقتصادی دولت خواهد بود .تیم اقتصادی دولت از زمان شروع
بــه کار تا کنون به دالیل مختلفی مورد نقد بوده اســت .مهمترین و بارزترین دلیلش
هم وجود چندصدایی بود .فردانیوز نوشــت« :ناظران بیرونی و کارشناسان اقتصادی
نیز بارها از این آشــفتگی انتقاد کردند و هشدار دادند که هر چه سریع تر برای این به
همریختگی فکری شود .هشدارهایی که گویا باالخره جدی گرفته شده است؛ شاهدش
حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت است» .ناگفته
نماند که این تصمیم دولت نیز با واکنشها و حواشــی همــراه بود .مثال برخی آن را
نشــانه باال گرفتن اختالفات در دولت دانستند .به عنوان نمونه کانال تلگرامی «عصر
ما» نوشــت« :در اقدامی عجیب معاون اقتصادی رئیسی و معاون اجرایی وی که هر
دو به دلیل مسئولیتهایشان ارتباط مستقیم با حوزه اقتصاد و مسائل مالی اداره دولت
و کشــور دارند ،با ابالغ محمد مخبر از کمیسیون اقتصادی دولت حذف شدند .بهنظر
میرسد با این تحول ،موضع مخبر در تصمیمات اقتصادی دولت بیش از پیش تقویت
خواهد شد.

در این خصوص و ســه ماه و نیم پس از آن که محســن رضایی خبر افزایش یارانه نقدی
را اعالم و سپس سخنگوی دولت آن را تکذیب کرد ،محمد مخبر مصوبه مربوط به حذف
معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابالغ کرد».
توضیح دولت در این باره اما به همان توئیت علیبهادری جهرمی ختم میشود که نوشته بود:
«تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و به دلیل اشتغاالت
متعدد و نبود امکان حضور ایشــان در جلسات کمیسیون ،در جلسه دولت مصوب شد تا
حد نصاب قانونی تشکیل جلسات کمیسیون رعایت شود .چنین تغییراتی عادی بوده و قبال
نیز سابقه داشته است» .این در حالی است که ایرنا نوشت  :یک منبع آگاه در دفتر محسن
رضایی اعالم کرد که علت غیبت وی در آخرین جلســه ســتاد اقتصادی دولت گذراندن
دوران نقاهت بعد از بیماری بود که چند روز پیش به خاطر آن در بیمارســتان بســتری
بوده و ادعاهای مطرح شــده درباره کناره گیری یا برکناری از مسئولیت هایش در دولت
صحت ندارد.
تازه های مطبوعات

شــرق -این روزنامه نوشت :سیناژن شش میلیون ،پاستور سه میلیون ،رازی چهار میلیون،
نورا  2.5میلیون و اکتوورکو ســه میلیون دوز واکسن روی دستشان مانده و تاریخ مصرف
آن در حال انقضاست .دو تولیدکننده واکسن فخرا و اسوه هم اطالعاتی درباره واکسنهای
رسوبکرده در انبارهایشان ندادند ،اما همگی این هفت تولیدکنندگان واکسن حاال شاکی
هســتند .آن ها میگویند نه بازار داخلی متقاضی مصرف واکسنهایشان است و نه بازار
صادراتی برای آن وجود دارد .این هفت تولیدکننده میگویند اگر دولت واکسنشان را نخرد،
نقرهداغ و زمینگیر میشوند و دولت باید از آن ها حمایت کند.
رسالت -این روزنامه نوشت :برنامه «کتابباز» سروش صحت مهمترین اقدام صداوسیما در
جهت آرمان کتابخوانی بوده و نیاز به حفظ و مراقبت از سوی این سازمان دارد.
همدلی -این روزنامه نوشت :در کمتر از شش سال سن اعتیاد  ١٠سال کاهشیافته است.
چند روز پیش سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :متأسفانه سن اعتیاد به
 ۱۰تا ۱۲سالگی و مقطع راهنمایی رسیده است.
ســازندگی -این روزنامه به نقل از حسین مرعشی نوشــت :آقای رئیس جمهور! وقتی
وزیر شــما دســتمزدها را  57درصد افزایش میدهد ،شما چگونه میتوانید به واحدهای
تولیدی دستور بدهید طبق قیمتهای سال قبل محصوالت خود را تولید کنند؟ چرا به مردم
مشکالت واقعی اقتصاد را نمیگویید؟ چرا دایم در پشت تریبون اعالم میکنید که معیشت
مردم را با مذاکرات گره نزدهایم؟
انعکاس

رجانیوز نوشت :معاون توســعه و ارزیابی مرکز مدیریت و راهبردی افتا با اشاره به حمله
سایبری اخیر به زیرساخت های کشور گفت :این حمله با استفاده از یک حفره امنیتی در
یکی از نرم افزارهای پرکاربرد یکی از ســازمان های کشور طراحی شده بود که مهاجمان
در ابتدا توانســته بودند به بیش از  ۱۰۰وب سایت سازمان های دولتی و خصوصی کشور
نفوذ اولیه داشته باشند که این حمله کشف و خنثی شد .آسیبی به زیرساخت ها وارد نشده
و اطالعاتی سرقت نشده است.
همشهری آنالین نوشت :سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور گفت :در
کیش که پیشانی مناطق آزاد است ،مشکالت فرهنگی زیادی داریم ولی دیگر مناطق آزاد
مانند ارس ،ماکو و اروند این گونه نیست ،به دلیل این که سکونتگاه مردم بومی است و مردم
در امور فرهنگی پیشــگام هستند .وی افزود :در کیش مخصوصا در ایامی که گردشگری
اوج می گیرد ،مشکالت بیشتر می شود که ناشی از ورود مسافران است و ما با روش های
نوین و اســتفاده از تجربه و علم پژوهشــگاه های علوم انسانی و اسالمی به مقابله با این
ناهنجاریها می پردازیم.
خبرآنالین نوشت« :ع.ی» و «ا.م» دو نفر از مرتبطان با گروهک منافقین هستند که فروردین
 ۹۸حین انجام عملیات تروریستی در داخل کشور دستگیر شده بودند .این افراد عالوه بر
این ،در چند مورد دیگر نیز در نقاط مختلف تهران به عملیات با هدایت منافقین دست زده
بودند .بنا بر این گزارش ،دادگاه بدوی با بررسی پرونده این دو نفر با جرایمی چون افساد
فیاالرض ،اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام ،در نهایت با رأفت اسالمی حکم به
 ۱۶سال حبس برای آن ها داده است.
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جنوب کشور
عضو هیات رئیسه مجلس:

مسئوالن خوزستان نباید مردم را در گرد و غبار ،بالتکلیف میگذاشتند
حسن ســیالوی سرویس اســتان ها  //موقع استفاده نکردیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی
با اشاره به گرد و غبار در استان خوزستان
گفت :نمیشــود دانشآموزان به مدرسه
بروند یا فرد ســالمندی در محل کار حاضر
شود و سپس مردد بمانند که تعطیلی اعالم
میشــود یا خیر؛ این مساله نشان میدهد
از ظرفیت خوزستان برای تصمیمگیری به

به گــزارش خبرنگار دریا؛ مجتبی یوســفی
با اشــاره به وقوع گرد و غبار در خوزستان با
بیان اینکه گله مردم بحق بوده است ،اظهار کرد:
باتوجه به پیشبینی هواشناسی زمانی که غلظت
گــرد و غبار از  ۳۰۰۰میکروگرم در مترمکعب
باالتر برود یا طبق اســناد باالدستی با رسیدن
غلظت گرد و غبار به بیش از  ۲۰۰۰میکروگرم

در مترمکعب ،باید تعطیلی اعالم شود .مسئوالن
خوزســتان باید در کوتاه مدت حداقل این کار
را انجــام میدادند و مــردم را از بالتکلیفی در
میآوردند .وی افزود :نمیشــود دانشآموزان
به مدرســه بروند یا فرد سالمندی در محل کار
حاضر شود و ســپس مردد بمانند که تعطیلی
اعالم میشود یا خیر؛ این مساله نشان میدهد
از ظرفیت خوزستان برای تصمیمگیری به موقع

تکذیب امتیازدهی دانشآموزان به معلمان
در طرح رتبهبندی
آرزو توکلی سرویس اســتان ها  //مدیرکل آموزش
و پرورش اســتان کرمان دربــاره موضوع امتیازدهی
دانشآمــوزان به معلمان برای قانــون رتبهبندی نیز
بیــان کرد :این موضوع صحت ندارد و نه در قانون و در
آییننامه چنین چیزی گنجانده نشده است.

بــه گزارش خبرنگار دریا؛ رضــا رضایی در گردهمایی
مدیران مدارس شهرســتان منوجان با بیان اینکه توجه به
آموزش و پرورش الزمه توســعه و پیشرفت کشور است،
خاطر نشان کرد :باید آموزش و پرورش در راس برنامههای
نهاد های دولتی و غیردولتی باشــد زیرا بیش از  ۸۰درصد
مردم با آموزش و پرورش ارتباط مستقیم دارند.
وی افزود :اگر می خواهیم کشور را بسازیم باید در راستای
ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی تالش کنیم
زیرا آموزش مهمترین شاخص و الزمه ارتقای شاخصهای
اقتصادی و بهداشتی است.مدیر کل آموزش و پرورش استان
کرمان در مورد زمان صدور احکام رتبهبندی معلمان گفت:
وزارت آموزش و پرورش از زمان تصویب قانون و آییننامه
اجرایی آن در هیأت دولت ،سه ماه فرصت دارد که نسبت به
صدور احکام اقدام کند که پیشبینی میکنیم فرآیند صدور
احکام معلمان تا پایان بهار انجام شود.
رضایی بیان کرد :پس از اســتقرار دولت جدید ،مقرر شد
که اعتبار الزم برای این قانــون در الیحه بودجه گنجانده
شــود که دولت برای اجرای آن از  ۳۱شــهریور ۱۴۰۰تا
پایان ســال ۱۴۰۱مبلغ  ۳۸هزار میلیارد تومان را در نظر
گرفته است.وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به
دنبال مطالبات فرهنگیان است و زمان بسیار زیادی را برای
همگام کردن ســازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی
برای اجرای این قانون صرف نموده است ،عنوان کرد :برای
اولین بار قانون رتبه بندی فرهنگیان در روز  16اسفندماه در
زمان بررسی بودجه که طبق آیین نامه داخلی مجلس هیچ
طرح و الیحهای نباید در صحن مورد بررســی قرار بگیرد،
با هماهنگی و همراهی مجلس ،شــورای نگهبان و وزارت
آموزش و پرورش در همان روز تصویب این قانون به تأیید
شورای نگهبان رسید که در نهایت با تالشهای بسیار قانون
رتبهبندی معلمان در  ۲۳اسفندماه توسط مجلس ابالغ شد
و پس از آن آییننامه اجرایی رتبهبندی که در آن سعی شده
بود نظرات همه محققان ،پژوهشــگران و اصحاب تعلیم و

تربیت گنجانده شود ،در تاریخ  ۲۳فروردین به دولت تقدیم
شد ،قرار است الیحه در کمیسیونهای هیأت وزیران مورد
بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت در خود هیأت دولت
به تصویب برسد.
رضایی افزود :برای اولین بار برای تدوین این آیین نامه سعی
شده مشارکت جمعی عوامل موثر و ذی نفعان در دستور کار
قرار گیرد و نظرات مدیران کل استان ها و مدیران شهرستان
ها و مناطق آموزش و پرورش کشور نیز مورد بررسی واقع
شود.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان کرمان گفت :در الیحه
دولت قبل عنوان شده بود معلمانی که حداقل دارای دو سال
سابقه هستند مشمول رتبه بندی می شوند اما در الیحه فعلی
همه معلمان مشمول رتبه بندی می شوند.رضایی افزود :در
الیحه گذشــته به صراحت عنوان شده بود کارکنان اداری
مشمول رتبه بندی نبوده و کارکنانی که در مدارس مشغول
کار باشند مشــمول رتبه بندی می گردند ،اما در متنی که
قرار اســت دولت فعلی اجرا نماید همــه معلمان چه در
ادارات و چه در مدارس مشــمول رتبه بندی می شوند و
همــه معلمان حداقل در یک رتبه قــرار می گیرند و هیچ
محدودیت و سهمیه بندی برای رتبه های پنج گانه پیش بینی
نشده است.
وی با اشــاره به جزئیات آییننامه رتبهبندی معلمان نیز
گفت :این آییننامــه مطابق با شایســتگیهای عمومی،
تخصصــی ،حرفهای و تجربی تنظیم شــده اســت و این
مؤلفههــا به ترتیب حائــز اهمیت قــرار گرفتهاندو علت
اینکه شایســتگیهای عمومی در صدر قرار گرفته به دلیل
جامعیت و ســهلالوصول بودن اخذ امتیازات آن توســط
معلمان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان افزود :در ارزیابی
رتبــه ها و امتیازات مربوط به هر رتبه اصل و محوریت بر
اعتماد به مدرســه و هیئت ممیزه هر منطقه/ناحیه آموزش
و پــرورش قرار داده شــده و این دو مرجــع تعیین کننده
رتبه معلمان خواهند بود.وی دربــاره موضوع امتیازدهی
دانشآموزان به معلمان برای قانون رتبهبندی نیز بیان کرد:
این موضوع صحت ندارد و نه در قانون و در آییننامه چنین
چیزی گنجانده نشده است.

استفاده نکردیم.
یوسفی گفت :پیشنهاد میشود رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست در کنار وزیر امور خارجه
از دیپلماسی منطقه استفاده کند؛ باید اجالسی با
حضور کشورهای منطقه در خوزستان و اهواز که
که مرکز این ریزگردها است برگزار و تبعات عدم
توجه به موضوعات زیســت محیطی در منطقه
گوشزد و تصمیم عاجل گرفته شود .وی افزود:

مردم خواهان اقدام عملی هستند؛ مردم میگویند
که وقتی گــرد و غبار به تهران میرســد این
موضوع مهم میشود و کسی نمیخواهد فکری
به حال مردم استان خوزستان و غرب کشور کند.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت:
در حال پیگیری برداشت  ۲هزار و  ۷۰۰میلیارد
تومان از صندوق توســعه ملــی در دولت قبل
هستیم تا گزارشها در مورد اینکه این اعتبارات

کجا هزینه شــد ،به مردم ارائه شود .اگر بحث
تثبیت یا نهالکاری بوده چرا با وجود اختصاص
 ۵۰درصد اعتبار ،اتفاقی نیفتاد؟ وی که در یک
برنامه تلویزیونی صحبت میکرد ،با اشــاره به
اختصاص  ۳۰۰میلیارد تومان به خوزستان به
منظور مدیریت ریزگردها گفت :انتظار میرود
هم در بعد دیپلماســی منطقهای و هم توجه به
سالمت مردم اقدام عملی انجام شود.

استاندار کرمان:

ساختارها را دست نزنید مشکل از مدیر ناکارآمد است

آرزو توکلی سرویس استان ها  //استاندار کرمان
گفت :چشم انداز استان کامال روشن است و اگر
مدیری نمی تواند اسناد باالدستی استان را اجرا
کند مشکل از مدیر است نه ساختارها ،لذا باید
مدیران کارآمد جایگزین کنیم و به ساختارهای
اسناد باالدستی دست نزنید.

از تجربیات کشورهای که در حوزه دانش بنیان موفق
عمل کرده اند ،استفاده کنید.
وی در واکنش به تعداد بیکاران دارای تحصیالت عالی
در استان اظهار کرد :در برخی از استانها که رشته ها
در دانشــگاه های فنی و حرفه ای خود براساس نیاز
استان هایشــان تعریف کرده اند فارع التحصیالن آنها
تقریبا بیکار نیستند.
استاندار کرمان با بیان اینکه ساختارها باید تاثیرگذار

به گزارش خبرنگار دریا؛ علی زینیوند در جلســه
شورای راهبری فناوری تولید دانش بنیان گفت :باید

و موثر باشند ،تصریح کرد :ساختار شورای راهبردی
فناوری تولید دانش بنیــان را منعطف می گذاریم و
تصمیمات این شورا قانونی و قابلیت اجرایی دارند و
همچنین مورد بازرسی و نظارت قرار میگیرند.
وی تاکید کرد :مدیرانی که پشت میز می نشینند و فقط
بخشنامه اجرا میکنند و منتظر بودجهاند ،سهم مهلک
برای اداره کشور هستند .وی افزود :اعضای این شورا
باید ذهنیت ساختارساز و چاالک داشته باشند.

استاندار بوشهر:

یک روزه زمین به سرمایهگذاران واگذار میشود

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //
استاندار بوشهر گفت :پس از صدور موافقت
اصولی و پروانه تاسیس ،برای نخستین بار
در مدت یک روز زمین به سرمایه گذاران
در این استان واگذار میشود.

به گزارش خبرنگار دریا ،احمد محمدیزاده
در نشست با مسئوالن استان بوشهر اعالم کرد :با تالش و برنامه ریزی صورت
گرفته در زمان حاضر موافقت اصولی و پروانه تاسیس برای طرحهای تولیدی و
صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان در کمتر از یک هفته صادر میشود
ک امتیاز ارزشمند برای سرمایهگذاران به شمار میرود.وی اضافه کرد:
که این ی 

در سال جاری اهتمام جدی برای توسعه واحدهای تولیدی ،صنعتی و اقتصادی
به منظور ایجاد اشتغال پایدار وجود دارد و از تمام ظرفیتهای موجود در این
زمینه بهره خواهیم برد.وی افزود :توجه به مجموعههای دانشبنیان در راستای
ایجاد اشتغال از دیگر اولویتهای سال جاری در استان بوشهر است.
اســتاندار بوشهر یادآورشد :با توجه به تسهیالت در نظر گرفته شده و سرعت
بخشی در صدور مجوزها،از ســرمایهگذاران انتظار میرود بدون از دست دادن
وقت وارد عرصه شوند تا شاهد رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان باشیم.
ن تمهیدات و با توجه به حذف کاغذبازی
محمدی زاده گفت :انتظار میرود با ای 
و بوروکراســی اداری ،شاهد حضور جدی ســرمایهگذاران ،رونق واحدهای
تولیدی ،ایجاد شغل و بهبود وضعیت معیشتی مردم در استان بوشهر باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان:

نیمی از کل بیکاران کرمان دارای تحصیالت لیسانس به باال هستند

آرزو توکلی ســرویس استان ها  //رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریــزی کرمان با بیان این مطلب
که سهم استان از شرکت های دانش بنیان به لحاظ
ن کرد ۱۱۰ :هزار بیکار
تعداد  ۱.۸درصد است ،عنوا 
در استان داریم که  ۶۹هزار نفر آنها تحصیل کرده
هســتند و در مجموع بیش از نیمی از کل بیکاران
استان دارای تحصیالت لیسانس به باال هستند.

به گزارش خبرنگار دریا؛ جعفر رودری در جلســه
شورای راهبری فناوری تولید دانش بنیان گفت :رشد
اقتصادی  ۷.۷درصدی جهت گیری کالن استان است.

وی با اشاره به جایگاه پانزدهمی ایران در تولید علم
بیان کرد :متاسفانه در کاربرد علم جایگاه خوبی نداریم.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
اظهار کــرد :اقتصاد دانشبنیان اقتصادی اســت که
براساس تولید ،توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل
گرفته ،ســرمایهگذاری در دانش و صنایع دانش پایه
شکل میگیرد و نقش علم و فناوری در آن بسیار زیاد
اســت .وی افزود :اصول اصلی اقتصاد دانشبنیان بر
نیروی انسانی خالق و متخصص استوار شده است.
رودری با بیان این مطلب که  ۴مرکز تحقیقاتی فعال

مستقل در اســتان داریم ،تصریح کرد ۶۳ :درصد کل
محققــان  R&Dدر تهران حضور دارند و کرمان رتبه
دهم در حوزه  R&Dدارد .وی برندسازی را از الزامات
تجاری سازی دانست و بیان کرد :صادرات محصوالت
مبتنی بر فناوری نمایانگر توانمندی یک کشور است
و صادرات دانشبنیــان نیازمند یک اســتراتژی و
برنامهریزی حساب شدهاست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
گفت :تا پایان اردیبشــهت برنامه ها و پروژه ها این
حوزه تدوین شود.

کاریکاتور

کرونا

کاریکاتور

کم آبی

طرح  :بیتا هوشنگی

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول ( -تملیکی)
(شماره مزایده مرجع)3699/401/1 :

نوبت دوم

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان هرمزگان در نظر دارد  3واحد اموال غیر منقول ( امالک
مســکونی تملیکی) خود واقع در بخشهای شهرستان رودان و سرچاهان حاجی آباد را از طریق
مزایده عمومی و شــرایط اجاره به شرط تملیک در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش
برساند .عالقمندان جهت شــرکت در مزایده از زمان انتشارآگهی در روزنامه ،می بایست از روز
سه شــنبه مورخ  401/01/24تا روز شنبه مورخ  401/02/18با مراجعه به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به نشانی ( )www.setadiran.irنسبت به بررسی و ضمن بازدید از ملک مورد
نظر در ســاعات اداری ،نسبت به درج مبلغ پشــنهادی خود اقدام نمایند .همچنین برای کسب
اطالعات و هماهنگی بیشتر با شماره  33333310 :داخلی  307و 315تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی 1300373 :

مخاطبان و هم استانی های گرامی

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

یاد دارم که در عهد شباب
عزم سفر از شام به بصره کردم .نزد
خرچرانی رفتم تا االغی بستانم مگر پای
سفرم باشد .چون حاجت نزد وی بردم
گفت  ۵دینار .به سه دینار و دو درهم
راضی شد لیک گفت اینچنین سه روز
دیگر
تحویل گردد .دگر روز رفتم.
گفت مصوبه شورای رقابت آمده
و یک دینار دیگر باید .باز به درهمی
راضی گشت لیک حوالت به روز دیگر
کرد .دیگر روز رفته و حمار طلب کرده
و اخم در هم .از دری دیگر آمد که ُجل
گران گشته و آپشن است.
جل خواستم .گفت ترموستاتش
بی ُ
خراب است و قطعه از صین آید و در
گمرک است و دو درهم دیگر
و کاه و یونجه بیاور اشکم پر کن
و ماه دیگر خر ببر .مال خویش خواستم.
گفت دست به مهره حرکت است.
باری خویش مالمت کرده و سر به بیابان
نهاده و چنین خواندم:
خر مطال لگام
گر نبود ِّ
زد بتوان بر قدم خویش گام

مجتبی قبادی

*****

خاطرات کاری یک وزیر در عربستان

خداقوت پستچی

شنبه /صبح از خواب بیدار شدم
و آماده رفتن به محل کار بودم
که یک لنگ جورابم را پیدا نکردم
و میدانستم برای پیدا کردن آن نیاز
به تالش دارم ،خواب را به رفتن ترجیح
دادم و آن روز را مرخصی گرفتم.
یکشنبه  /ساعت  12ظهر شده بود،
دیگر از تختخواب خسته شده بودم
و از آنجا که کار الزمه و جوهره هر
ی است ترجیح دادم به سرکار بروم،
مرد 
لباسهای نو پوشیدم و از پلهها پایین
آمدم که دیدم همسرم صبحانه را آماده
نکرده ،اعصابم به هم ریخت و با مشاورم
تماس گرفتم تا وضعیت صبحانه را در
محل کارم بپرسم اما او هم گفت
که صبحانه تمام شده ،اعصابم بیشتر
خرد شد و دستور دادم تا علیالحساب
به یمن حمله کنند تا ببینم
وضعیت صبحانه چه میشود.
دوشنبه  /در محل کار پشت میز خودم
نشسته بودم ،نامهای از سفارتخانه امریکا
به دستم رسید ،خیلی خوشحال شدم
و دست پستچی را بوسیدم
و نامه را به روی چشمانم گذاشتم.
سهشنبه  /از خوشحالی زیادی که دیروز
داشتم صدایم گرفته بود و سرکار نرفتم،
مرخصی استعالجی گرفتم.
چهارشنبه  /امروز هم حالم خوب بود ،به
ذهنم رسید دیگران را هم در این خوشی
شریک کنم به همین خاطر
بهمدت  27دقیقه به جنگندههای خدوم
که یمن را بمباران میکردند
فرصت استراحت دادم.
پنجشنبه  /امروز کار خاصی نکردم
و خاطرهای نداشتم چون مدادم را در
دفتر جا گذاشته بودم از خوشحالی زیاد.
جمعه /تعطیل رسمی.

نوید ارتیانی
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فرهنگ وهنر
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خبر
رییس حوزه هنری:

سه اثر از حوزه هنری هرمزگان
در جمع آثار جشنواره فیلم اردیبهشت قرار گرفت

ســرویس فرهنگی  //رییس حوزه هنری هرمزگان گفت :سه اثر
از تولیدات حوزه هنری انقالب اسالمی این استان در رشته انیمیشن به
یازدهمین جشنواره استانی فیلم اردیبهشت راه یافت .سعید عبدلی زاده
افزود :پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه یازدهمین جشنواره فیلم
اردیبهشت هرمزگان انیمیشن های «هرمزگان نگهبان بیدار ایران» به
کارگردانی محمد علی غالمی« ،وحدت» به کارگردانی یونس نورالدینی
و «مدافعان سالمت» به کارگردانی محسن عباسی از تولیدات حوزه هنری
انقالب اسالمی هرمزگان و کانون رسانه و هنر انقالب اسالمی هرمزگان
(کرانه) ،به این جشنواره راه یافتند.به گزارش ایرنا؛ یازدهمین جشنواره
فیلم اردیبهشت در هفته پایانی اردیبهشت ماه در شهر بندرعباس برگزار
می شود.یازدهمین جشنواره فیلم اردیبهشت هرمزگان به دبیری اسمعیل
جهانگیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیریت اجرایی علیرضا
زارعی مدیرعامل انجمن ســینماگران هرمزگان و مدیریت آموزشی
فــروزان کهوری نژاد بندری مدیر انجمن ســینمای جوانان هرمزگان
برگزار می شود.

شیراز میزبان دومین جشنواره ملی موسیقی
و آیینهای موسیقایی نواحی ایران

سرویس فرهنگی //دومین جشــنواره ملی موسیقی و آیینهای
موســیقایی نواحی ایران ،به دبیری علمی دامون شش بلوکی و دبیری
اجرایی آرش صفری وبه میزبانی استان فارس از  25تا  ۳۰اردیبهشت
ماه برگزار میشود.این دوره از جشنواره که به همت مؤسسه فرهنگی
هنری آوای هنر ایل قشــقایی و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس و شــهرداری شیراز برگزار میشود ،تالش دارد
اصیلترین و نابترین گونههای موسیقی و آیینهای موسیقایی اقوام
ایرانی را با اولویت حفظ اصالتها و ترویج فرهنگ غنی ایرانی برای
مخاطبان تخصصی و عام به بهترین شــکل ممکن معرفی و به نمایش
ی نواحی و راویان
بگذارد .بر این اساس گروههای شــاخص موسیق 
آیینهای بومی از مناطقی همچون لرســتان ،سیســتا ن و بلوچستان،
ل قشقایی ،کهگیلوی ه و
ل بختیاری ،ای 
ن صحرا ،ای 
شیراز ،آذربایجان ،ترکم 
بویراحمد ،خوزستان ،گیالن ،کرمان ،کیش ،کردستان ،مازندران ،بوشهر
و تربت جام در دومین جشنواره ملی موسیقی و آیینهای موسیقایی
نواحی ایران به روی صحنه میروند .برگزاری کارگاههای پژوهشی با
حضور چهرههای شاخص اعضای هیأت علمی دانشگاهها و محققان
با ســابقه ملی و بینالمللی ،برگزاری آیینهای موسیقایی کهن اقوام با
اولویت آیینهای موسیقایی ارزشمند دینی مذهبی ،اجرای آیینهای
موســیقایی اصیل مناطق برای نخستین بار با فرصت ملی همزمان با
اجراهای موســیقی با اولویت موضوع آیینهــای کهن و ارزشهای
اعتقادی ،تجلیل از خنیاگران ،راویان و محققان برجسته کشور ،دریافت
مقاالت علمی و پژوهشی با موضوعهای مشخص در حوزه کارگاههای
موســیقی مناطق مربوطه و انتشار کتاب جشنواره از دیگر بخشهای
دومین جشنواره ملی موسیقی و آیینهای موسیقایی نواحی ایران است.
مؤسسه فرهنگی هنری آوای هنر ایل قشقایی که سوابق اجرایی متعددی
نظیر برگزاری جشنوارههای موسیقی اقوام و ایجاد اجراهای مبتنی بر
شاخه اصیل موسیقی اقوام دارد با قبول سختیهای ناشی از بازگشت
ســرمایه کماکان با اعتقاد راســخ به این موضوعها  ،جشنواره بزرگ
ملی موسیقی و آیینهای موســیقایی اقوام ایران را با همکاری اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی در بازه زمانی مناسب اقلیمی توریستی
اردیبهشــت شهر شیراز با ریشــه و اصالت فرهنگ و ادب و هنر این
شهر که در جهان از اهمیت و اعتبار فرهنگی واالیی برخوردار است،
برگزار خواهد کرد.

پوستر دوازدهمین جشنواره بین المللی
فرهنگی -هنری خلیج فارس رونمایی شد

ســرویس فرهنگی  //پوستر دوازدهمین جشــنواره بین المللی
فرهنگی  -هنری خلیج فارس با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی هرمزگان و رئیس دبیرخانه جشنواره رونمایی شد.به گزارش
خبرنگار دریا ،این پوســتر توســط یکی از بهترین طراحان اســتان
هرمزگان طراحی شــده است و در آن سعی شده است هویت تاریخی
و فرهنگی بندرعباس به استناد نقشه ها و تصاویر بجا مانده سیاحان و
مورخان نشان داده شود.گفتنی است :در این پوستر به خوبی جغرافیای
سرسبز و آبادانی شــهر بندرعباس معماری منحصر به فرد  ،جنب و
جوش و رفاه مردم  ،دامنه های پر از کشــت و زراعت کوه گنو و افق
زیبای خورشــید بر فراز قله گنو به خوبی بازگو کننده شهری آباد و
پربرکت است.

سرویس فرهنگی  //برنامه تلویزیونی «زندگی پس
از زندگی» اثبات کرد که یک برنامه با محتوای خوب
میتواند مورد توجه مخاطبان تلویزیون قرار گیرد.

«تجربه نزدیک به مرگ ،پدیدهای به قدمت تشــریف
انســان در مهبط تن ،حالتی که فرد به یک باره از کالبد
برون میشود و پس از مشــاهده فرازی از بیکرانههای
عالم غیب ،به قالب جسم باز میگردد ،عالئم حیات ،خواه
در جسم باشد یا نه ،این تجارب با مرگ قطعی شباهتی
قطعی دارنــد ،ادراک غیرمادی برون از جســم مادی»
این جملههایی اســت که هر قسمت از فصل سوم برنامه
تلویزیونی «زندگی پس از زندگی» با آن آغاز میشــود
و هر روز تجربه نزدیک به مرگ یک شــخص را روایت
میکند.
سه ســالی میشــود که عباس موزون ساخت برنامه
«زندگی پس از زندگی» را آغاز کرده اســت ،برنامهای
کــه در روزهای اول ،آنچنانی کــه باید مورد توجه قرار
نداشــت و به همین منظور عباس موزون فصل اول آن را
با هزینه شــخصی تولید کرد؛ اما کم کم این برنامه مورد
توجه جمع کثیــری از مخاطبان تلویزیون قرار گرفت و
حال پربینندهترین برنامه افطار تلویزیون است.
این برنامه که از شــبکه چهار سیما روی آنتن میرود،
اثبات کرد که وقتی یک برنامه تلویزیونی محتوای قوی
داشته باشــد و فرم را نیز به شکل صحیح به کار بگیرد،
میتواند مخاطــب را به دنبال خود بکشــاند .اما مگر

«زندگی پس از زندگی» چه چیزی را نمایش میدهد که
آنقدر تماشاگر دارد؟
شــخص تجربهگر در استودیو برنامه حاضر میشود و
کمی از قبل از واقعه ،روایت میکند و سپس به روز تجربه
میرسد ،تجربهای از جنس متفاوت با همه چیزهایی که
انسان میتواند با تمام حواس خود درک کند ،تجربهای از
جنس مرگ .شخص مدتی از کالبد خود خارج میشود
و تجربیاتی پیدا میکند که درک و فهم آن با هیچ یک از
حواس انســانی قابل دریافت نیست و سپس بعد از این
مشاهدات ،دوباره به به کالبد خود باز میگردد.
خانمی میانسال جلوی دوربین نشسته است و با عباس
موزون گفتگو میکند .او میگوید که دست به خودکشی با
دارو زده است و تا پیدایش میکنند و او را به بیمارستان
میرسانند ،از کالبد جسم خود خارج میشود و به عالمی
دیگر میرود .او میگوید که من در بیابانی خشــک بودم
که داخل آن بیابان ،تا چشــم کار میکرد قبرهایی بود که
میتوانستم حس کنم که همه آنها به وسیله خودکشی از
دنیا رفتــه بودند .به نحوی آنها در آن بیابان و در درون
آن قبرها انتظار میکشــیدند تا زمان واقعی مرگشان فرا
برسد تا شاید از این بیابان خشک نجات یابند .تجربهگر
میگوید دو نفر دســت او را گرفته بودند و او را از روی
آن قبرها میکشــیدند ،وقتی او از روی این قبرها عبور
میکرد ،قبر خراب میشــد و صدای ناله و فریاد صاحب
آن قبر به همراه خاک به هوا بلند میشد .او میگوید وقتی

زندگی پس از زندگی

مرگ خود میگوید .او روایت میکند که به علت ابتال به
ویروس کرونا به کما رفته و دقایقی از کالبد جسم خارج
شده اســت .او میگوید که همراه با شخصی وارد تونلی
نورانی شــده و پس از گذر کردن از آن تونل نورانی ،پدر
بزرگ خود را مشــاهده و در آرامگاه خانوادگی شــان
مالقات کرده است .او میگوید که وقتی به قبرستان نگاه
کردم ،دیدم که صاحبان قبرها همگی بر روی قبر خود به
سمت قبله نشستهاند و انگار انتظار چیزی را میکشند.
اینها تنها بخش کوچکی از افرادی اســت که در برنامه
«زندگی پــس از زندگی» حاضر شــدهاند و تجربیات
نزدیک به مرگشان را روایت کردهاند .بسیاری از مخاطبان
این برنامه سادگی را یکی از بزرگترین ویژگیهای برنامه
«زندگی پس از زندگی» میدانند .عباس موزون سازنده
این برنامه ،درباره این سادگی در گفتوگوی اخیر خود
گفته بود که «ما به هیچ وجه سعی نمیکنیم روایتهایی که
داخل هر قسمت داریم را دست کاری کنیم و به تجربهگر
نمیگویم جلوی دوربین بنشــین و با حالتی اندوهگین
تجربه خود را روایت کن».
«زندگــی پس از زندگی» نمونهای از یک برنامه موفق
و پرمخاطب از یک شــبکه کم مخاطب است .بسیاری
از تماشــاگران شبکه چهار ســیما صرف ًا برای دیدن این
داخل قبرها را نگاه میکردم لحظه خودکشی آن شخص رفته است.
برنامه تلویزیون خود را روی شــبکه چهار قرار میدهند
صاحب قبر را میدیدم ،مث ً
ال یک نفر را دیده اســت که به روز دیگر پســری  ۲۸ساله که حسابرس شرکتی است ،و پــس از اتمام ایــن برنامه ،کانال تلویزیــون خود را
وسیله خودسوزی ،خودکشی کرده و به این شکل از دنیا در استودیوی برنامه حاضر میشود و از تجربه نزدیک به تغییر میدهند.

برنامهای با طعم شیرین و گاه تلخ مرگ!

حیلهگر ،مقتدر و منفور مثل «مهد علیا»

درگذشت شهال ناظریان دوبلور خاطره ساز

سرویس فرهنگی  //شهال ناظریان از پیش کسوتان
عرصــه دوبله و همســر مرحوم حســین عرفانی
دیگر دوبلور فقید کشــورمان شامگاه یک شنبه 4
اردیبهشت بر اثر سکته قلبی درگذشت.

مهســا عرفانی ،فرزند مشترک شــهال ناظریان و حسین
عرفانی درباره جزئیات مراســم خاک سپاری پیکر این
دوبلور نیز اعالم کرد :مراســم خاک سپاری امروز (هفتم
اردیبهشــت مــاه)  ۱۰صبح در قطعه هنرمنــدان برگزار
میشود .زندهیاد شــهال ناظریان متولد سال  ۱۳۲۶تهران
بود و در ســن  ۷۵سالگی درگذشــت .او از سال ۱۳۴۱
و همزمان با تحصیل در دبیرستان ،وارد عرصه دوبله شد
و در حقیقت شــروع حرفهای دوبله وی به ســال ۱۳۴۲
برمیگردد .در ابتدا با نقشهــای کوتاه زیر نظر عطاءا...
کاملی ،سعید شــرافت و محمدعلی زرندی گویندگی را
آغاز کرد و سپس بهخاطر استعدادش خیلی زود به عنوان
گوینــده نقشهای اول توجه مدیــران دوبالژ را به خود
جلب کرد.
او در طول ســالهای فعالیت خود در دوبالژ ،ب ه جای
بسیاری از بازیگران مطرح جهان از جمله اینگرید برگمن،
لورن باکال ،ســوفیا لورن ،دایان کیتــون ،راکوئل ولش،
فی داناوی ،آن مارگرت ،کاترین اســپاک ،کاترین راس،
الیزابت تیلور ،جولی کریستی ،سیلوا کوشینا ،ژاکلین بیسه،
کاترین دنوو ،میشل مرســیه و ...حرف زده است.یکی از
درخشــانترین گویندگیهای او در دوبله فیلم مشــهور
«کازابالنکا» بهجای اینگریــد برگمن در کنار گویندگی

حسین عرفانی بهجای همفری بوگارت است.
ناظریان در سریالهای «سالهای دور از خانه»« ،رودخانه
برفی»« ،پزشــک دهکده»« ،امیلی در نیومون»« ،افسانه
شجاعان» و «افسران پلیس» هم گویندگی کرده است .او
در کارتونهای «بل و سباستین»« ،خانواده دکتر ارنست»
و «افسانه توشیشــان» صداپیشــگی کرده است .شهال
ناظریان در کنار دوبلــه ،در برنامه رادیویی «صبح جمعه
با شما» فعالیت داشت ه اســت .اجرای مسابقه تلویزیونی
«تالش» به همراه حســین عرفانی از دیگر فعالیتهایش
بهشمار میآیند.
این دوبلور فقید ،بازیگری در تئاتر را از سال  ۱۳۶۸تجربه
کرد و همچنین در سریالهای تلویزیونی «این خانه دور
و مسعود رسام
است» ساخته بیژن بیرنگ
ســا خته
و «داســتان یک شهر»
خسرو معصومی
و فیلمهای
سینمایی
«خوشخیال»،
«پ ِر پرواز» و
«شب بخیر
غریبه» به عنوان
بازیگــر بــه
ایفای نقش
پر د ا ختــه
است.

بــه گزارش ایســنا ،هومن حاجیعبداللهــی ،محمدرضا

مریال زارعی همزمان با دو ســریال «جیران» اثر حسین فتحی و «نوبت لیلی»
ســاخته روحا ...حجازی در نمایش خانگی حضور دارد .او در هر دو ســریال
عملکرد موفقی داشته ،اما نقش سخت «مهد علیا» در «جیران» به عنوان شخصیتی
واقعی و یکی از کاراکترهای پیشبرنده قصه ،بیشتر توجه مخاطبان را به خود جلب
کرده است .در قسمت  11این ســریال همزمان با رونمایی از ابعاد پنهان کاراکتر
«مهد علیا» ،شاهد بازی تحسین برانگیز مریال زارعی در این نقش خاص بودیم.
نقشی سخت و پیچیده

«مهد علیا» شخصیتی قدرتمند ،بانفوذ ،توطئهگر و تشنه قدرت داشته ،بنابراین مریال
زارعی باید در این نقش ،شــخصیتی با ابهت و مقتدر را به نمایش میگذاشت .این
بازیگر از همان ابتدای ســریال با بازی خوب خود نشان داد که موفق شده از پس
ایفای نقش این شــخصیت بربیاید .او در طول سریال ،تالش کرده با حالت چهره و
طرز نگاه خود ،ابهت و اقتدار این شخصیت مهم را نمایش بدهد ،دیالوگهایش را با
تسلط کامل و روان بگوید و تحکم کاراکتر را در لحن و طرز بیان خود نیز حفظ کند.
بازی خوب و قابل باور

زارعــی در ســکانس جروبحث بــا «ملــکزاده» یکــی از بهترین لحظات

رضا رویگری در آسایشگاه سالمندان کهریزک!

ســرویس فرهنگی  //رضا رویگری بازیگر
تئاتر ،ســینما و تلویزیون در بخش شکوفه
آسایشگاه سالمندان کهریزک بستری شد.

رضا رویگری بازیگر تئاتر ،ســینما و تلویزیون
در بخش شکوفه آسایشــگاه سالمندان کهریزک

بستری شــد .او با انتشار یک ویدئو از طرفداران است.
در چهلمین جشــنواره تئاتــر فجر در بهمن ماه
خود درخواست کمک کرد.
رویگری  ۷۶ساله خواننده سرود معروف «ایران  ۱۴۰۰از رویگــری بابت یک عمر تالش در این
ایران» (اهلل اهلل) در اوایل انقالب است .مختارنامه ،عرصه با اهدای تندیسی تقدیر شد.
اخراجیها و معراجــی ها جمله آثار این بازیگر

پیشتولید فصل چهارم «نون خ» آغاز شد

ســرویس فرهنگی  //تهیه کننده ســریال
«نون خ» از شــروع پیش تولیــد فصل چهارم
این سریال برای پخش در نوروز و رمضان ۱۴۰۲
خبر داد.

سریال طنز و اجتماعی «نون خ» به کارگردانی سعید
آقاخانی ،نویسندگی امیر وفایی و تهیه کنندگی مهدی
فرجی که سه فصل از خود را پشت سر گذاشته است،
با اعالم تهیه کننده آن در نوروز و ماه رمضان ۱۴۰۲
با فصل چهارم روی آنتن شبکه یک سیما میرود.
مهدی فرجی تهیه کننده ســریال «نــون خ» درباره
وضعیت و زمان پخش فصل چهار این ســریال بیان
کرد :نوشتن طرح و پیش تولید فصل چهارم «نون خ»
آغاز شده اســت و برای نوروز و ماه رمضان ۱۴۰۲
آماده خواهد شد.
فصل اول ســریال نون خ یکم تا پانزدهم فروردین
 ۱۳۹۸در  ۱۵قســمت از شبکه یک سیما که سالها
مخاطبان این شبکه با سریال «پایتخت» در نوروز با

آن همراه بودند ،پخش شد .فصل دوم سریال باتوجه
به اقبال عمومی در  ۱۷قســمت از  ۲۲فروردین تا ۶
اردیبهشــت  ۱۳۹۹پخش شد و آخری فصل از این
سریال هم نوروز  ۱۴۰۰از تاریخ  ۳۰تا  ۱۵فروردین
از شبکه یک سیما پخش شد.
علی طلوعی رئیس سابق مرکز تحقیقات صداوسیما
سال گذشته در نشست خبری افکارسنجی و ارزیابی
ســریالها ،مجموعهها و برنامههــای نوروز ۱۴۰۰
سیما با اشــاره به اینکه فصل سوم سریال «نون خ»
پربینندهترین سریال نوروز  ۱۴۰۰انتخاب شده بود،
گفته بود :ســریال «نون خ »۳در شــبکه یک ۸۲.۱
درصد را بــه خود اختصاص داد کــه در نوع خود
حدنصاب جدیدی برای ســریالهای نوروزی بود،
چرا که تاکنون به چنین رقمی در سریالهای نوروزی
نرسیده بودیم.
سعید آقاخانی ،علی صادقی ،شقایق دهقان ،سیروس
میمنت ،ســید علــی صالحی ،پاشــا جمالی ،یداهلل

شادمانی ،ندا قاسمی ،نســرین مرادی ،هدیه بازوند،
شــیدا یوسفی ،صهبا شــرافتی ،هدی استواری ،آتنا
مهیاری ،کاظم نوربخش ،ماشــااهلل وروایی ،سیروس
سپهری ،یوســف کرمی ،رضا رشیدی ،سید حسین
موسوی ،سیروس حســینیفر ،علی اخوان ،افشین
ملکی ،حمید لوالیی ،علی الوالحسنی ،هومن حاجی
عبداللهی ،نعیمه نظام دوست ،مجید یاسر ،شیالن مدنی،
نارین ایوبی ،شقایق فتاحی ،مرتضی رستمی بازیگران
هســتند که در سه فصل گذشــته در سریال نون خ
هستند.
براساس گفته فرجی تهیه کننده نون خ ،این سریال در
نوروز و ماه رمضان  ۱۴۰۲پخش میشود و باتوجه به
اینکه ماه رمضان از ابتدای نوروز  ۱۴۰۲آغاز میشود
قاعدتا سریال بالغ بر  ۳۰تا  ۳۵قسمت برخالف سه
فصل اخیر خود خواهد داشــت .باید دید که طرح و
ایده جدید سریال در فصل چهارم چه تغییراتی را در
لوکیشن و بازیگران رقم میزند.

آغاز پخش فینالهای «جوکر»

سرویس فرهنگی  //فصلهای ششم و هفتم «جوکر»
با ترکیبی از مهمانان پنج فصل گذشــته که دیگران را
بیشتر خنداندهاند یا خودشان کمتر خندیدهاند ،تولید
شده است که هر کدام در پنج قسمت منتشر خواهد شد.

سرویس فرهنگی  /مریال زارعی در سریال «جیران» و به ویژه قسمت  11آن
بازی تحسینبرانگیز و درخشانی دارد.

بــازی خــود را ارائــه داد .دیدیم کــه «ملــکزاده» حقیقت شــخصیت پلید
«مهد علیــا» و دسیســههای پنهانی او را برمــا میکند و احتــرام مادرش را
زیر پا میگذارد.
زارعــی در این ســکانس ،حیرت «مهد علیا» از رفتارهای دخترش ،خشــم و
ی او را به شــکل باورپذیر و طبیعی نمایش داده و احســاس شخصیت را
ناراحت 
به مخاطب منتقل میکند .او به تناســب این سکانس ،هنگامی که در موضع ضعف
قرار میگیرد از آن جالل و جبروتی که تا به حال از او دیده بودیم دور شــده و با
نمایش حس ترس ،نگرانی و خشــم در چهــره و لحن خود ،حقارت «مهدعلیا»
را در این لحظه به تصویر میکشــد .مریــا زارعی همان طور که نقش اش اقتضا
میکنــد ،در مواجهه با «جیران» نگاهــی تحقیرآمیز بــه او دارد ،در برخورد با
«ناصرالدین شاه» در جلد مادری دلسوز ،مهربان و البته مقتدر فرو میرود و زمان
رویارویی با جسارت «ملکزاده» به همان مهدعلیایِ بیرحم ،قدرت طلب و منفور
تبدیل میشود.
به گزارش خراســان ؛ این بازیگر در ســکانس پایانی نیز شــادی و سرخوشی
کاراکترش را از پیروزی مهمی که تصور میکند به آن دســت یافته نشان میدهد و
روی جدیدی از آن شخصیت جدی ارائه میکند ،بنابراین موفق میشود غافلگیری
تماشاگر را از دیدن اتفاق پایانی کامل کند.

علیمردانی ،بیژن بنفشهخواه ،یوسف تیموری ،شهرام قائدی،
عباس جمشــیدی ،ایمان صفا ،سهیل مســتجابیان و رضا
ی است
شفیعیجم مهمانان فصل ششم هستند«.جوکر» کار 
از احســان علیخانی که در استودیو «قرن جدید» تولید و از
شبکه نمایش خانگی پخش میشود .سیامک انصاری در این

رقابت ،مهمانانش را با ممنوع کردن «خنده» و وادار کردن به
«خنداندن یکدیگر» به چالش میکشد.فصل ششم «جوکر» به
احترام شــبهای قدر و ایام شهادت ،این هفته استثنائا امروز
(هفتم اردیبهشت ماه) پخش میشود و از هفته بعد به روال قبل،
دوشنبه هر هفته منتشر خواهد شد.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

همراه با ارزیابی کیفی فشرده نوبت اول شماره 1401/2

اداره كل نوســازي ،توسعه و تجهيز مدارس هرمزگان در نظر دارد پروژه های مشروحه زیر را بر اساس بخشنامه 96/1299188
مورخ  96/05/04با فهرست بهاي ابنیه سال  1401از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسww.setadiran.ir
به مناقصه بگذارد ،لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرايط دعوت به همکاری می نماید و در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .كليه متقاضيان جهت
دريافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی به سامانه ستاد از روز چهارشنبه مورخ  1401/02/07لغایت  1401/02/11مراجعه نمايند .
آخرین مهلت تحويل پيشــنهادها تا ساعت  13:00روز دوشنبه مورخ  1401/02/26به سامانه ستاد و دبيرخانه اداره كل نوسازي
مدارس هرمزگان به آدرس بندرعباس -كوي فرهنگيان  -بلوار شــهيد ناصر  -اداره كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان
هرمزگان مي باشد و پاكتهاي مناقصه و ارزیابی کیفی در روز سه شنبه مورخ  1401/02/27در محل اداره كل نوسازي مدارس استان
هرمزگان بازگشايي خواهد شد .اين اداره كل در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مخدوش يا بدون مهر و امضاء مختار مي باشد  .در
صورت هر گونه ابهام با واحد امور قراردادهاي اين اداره كل به شماره تلفن  076-33350095تماس حاصل فرماييد.

رديف
1
2
3
4
5
6

عنوان پروژه

تکمیل تخریب و بازسازی دبستان  6کالسه
دخترانه شهید جمعه پور رضوان
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه  3کالسه
دوره اول متوسطه زینبیه فین

شهرستان مبلغ برآورد به ريال مبلغ تضمين به ريال

بندرعباس 11/514/281/404

575/714/070

بندرعباس 11/753/698/057
قشم
تکمیل دبستان 3کالسه گامرون
12/280/421/921
قشم
تکمیل دبستان 3کالسه ملکی
12/290/635/282
تکمیل بازسازی و نوسازی دبستان  6کالسه ملکن بشاگرد 36/826/374/486
قشم
تکمیل سالن ورزشی دانش آموزی الفت
26/843/205/532

587/684/903
614/021/096

نوعتضمين

)1ضمانتنامهمعتبربانكي
به مدت سه ماه اعتبار
از تاريخ آخرين روز
تسليمپيشنهادها

 )2واريز نقدي به
614/531/764
شمارهحسابتمركزی
1/841/318/724
وجوه سپرده بانك
مرکزی

1/342/160/277

آگهي مذكور در سايت اطالع رساني مناقصات به نشاني  http://iets.mporg.irو اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان به نشاني
 http://www.nosazihormozgan.irو  http://www.setadiran.irقابل رویت می باشد.

شناسه آگهی 1307983 :

طرح  :بیتا هوشنگی

روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان

حوادث

در امتداد تاریکی

فرار از زندگی جهنمی!

درحالــی دوباره به تهران بازگشــتم که
همســرم همچنان به خالفکاری هایش
ادامــه می داد تا این که به جرم ســرقت
موتورســیکلت روانــه زندان شــد و
مادرشوهرم نیز مرا از خانه بیرون انداخت
چرا که ...

زن  19ســاله در حالی که بیان می کرد دیگر
نمی توانم به آن زندگی جهنمی بازگردم درباره
داســتان غمبار زندگی اش به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان مشــهد
گفت 5 :ســال بیشتر نداشــتم که پدر و مادرم
از یکدیگر جدا شــدند پدرم اعتیاد شدیدی به
مواد مخدر داشــت و به همین خاطر همواره با
مادرم درگیر بودند بعد از این جدایی ،مادرم مرا
زیر بال و پر خودش گرفت و با مسافرکشــی
مخارج زندگی را تامیــن می کرد در حالی که
از مهر و محبت پدر محروم شــده بودم و همه
مسئولیت های زندگی بر دوش مادرم بود ناگهان
بیماری شــدید کلیوی او را خانه نشین کرد در
این شرایط با کمک های خداپسندانه و بی منت
کمیته امداد امام خمینی (ره) مادرم از یک بیمار
مرگ مغزی پیوند کلیه شد اما دیگر مانند گذشته
نمی توانست مسافرکشــی کند اگرچه خواهر
بزرگ ترم ازدواج کرده بــود و زندگی خوبی
داشــت اما من در تنگنای اقتصادی به تحصیل
ادامه می دادم و دوست داشتم به مدارج علمی
باالتری برسم در همین روزها بود که دخترعمه
مادرم به همراه پسرش از تهران به مشهد آمدند
و چند روزی را مهمان ما بودند زمانی که میترا
خانم متوجه شــد مادرم قصــد دارد نرده های
فلزی پله هــای منزلمان را رنگ کند بالفاصله
کالم او را قطع کرد و پســرش را صدا زد .میترا
خانم به مادرم گفت :خســرو رنگ کار ماهری
است که در تهران مجتمع های مسکونی را رنگ
می زند.
مادرم با خوشــحالی پذیرفت و خسرو نیز
از روز بعــد رنگ کاری نــرده ها و دیوارهای
منزلمان را شروع کرد .من تا آن روز خسرو را
ندیده بودم البته می دانســتم پدر و مادر او نیز
از یکدیگر جدا شــده اند و سرنوشتی شبیه مرا
دارد .در همین روزها بود که مادر خســرو مرا
برای پسرش خواستگاری کرد آن زمان من 16
ساله بودم و آگاهی چندانی از زندگی مشترک
نداشتم ولی خســرو از هر فرصتی برای گفت
وگو با من اســتفاده می کرد و مدعی بود همه
زندگی اش را به پایم می ریزد تا مرا خوشبخت
کند با وجود این نه تنها من راضی به این ازدواج
نبودم و دوست داشتم ادامه تحصیل بدهم بلکه
مادرم نیز خسرو را پسری سر به راه نمی دانست
و به همین دلیل مخالــف ازدواجم بود ولی در
همین چند روز تحت تاثیر جمالت عاشقانه و

عواطف و احساسات دوران نوجوانی قرار گرفتم
و به قول معروف عاشــق خسرو شدم .از سوی
دیگر خسرو که می دانست مادرم به این ازدواج
رضایت نمی دهد با راهنمایــی های مادرش
نقشه ای شیطانی کشید و مرا برای تفریح و گفت
وگو درباره آینده به یکی از مناطق ییالقی مشهد
برد .من هم که دیگــر دل باخته او بودم بدون
اطالع مادرم با او همراه شدم .او اتاقی را اجاره
کرده بود ولی هیچ گاه درباره ماجرای ازدواجمان
صحبت نکرد من که متوجه خواسته شوم او شده
بودم نتوانستم او را با حرف های منطقی قانع کنم
و در نهایــت  ...روز بعد از این ماجرا مادرم که
متوجه موضوع شده بود گریه کنان با من تماس
گرفت و با قلبی شکســته خواست تا به خانه
بازگردم و با خسرو ازدواج کنم.
باالخره مراســم عقدکنان من و خسرو بدون
حضور بســتگانمان انجام شد و روز بعد هم با
اتوبوس عازم تهران شــدیم اما زمانی که قدم
در خانــه بخت گذاشــتم تازه فهمیــدم آینده
فالکت باری خواهم داشــت چرا که خسرو به
مواد مخدر صنعتی معتــاد بود و در همان اتاق
کوچک محــل زندگی مان در کنــار مادرش
مواد مخدر مصرف می کردند .طولی نکشید که
بداخالقی ها و کتک کاری های خســرو آغاز
شد و او و مادرش درحالی مرا به شدت آزار و
اذیت می کردند که دخترم را باردار بودم آن ها
قصد داشتند مرا وادار کنند تا در بیرون از منزل
کار کنم اما بعد از به دنیا آمدن فرزندم به طور
پنهانی سوار اتوبوس شدم و به مشهد بازگشتم.
مادرم که این روزهای مرا گویی در خشت خام
می دید پناهگاهم شــد و از من حمایت کرد تا
درخواست طالق بدهم.
در این شرایط خسرو به مشهد آمد و در حالی
که به پایم افتاده بود التماس می کرد از او طالق
نگیرم و از طرف دیگر هم مدعی بود اعتیادش را
ترک می کند  .به همین دلیل خانه ای در حاشیه
شهر اجاره کرد و هر روز سرکار می رفت با آن
که مخفیانه در دستشویی منزل مواد مصرف می
کرد اما اخالق و رفتارش بهتر شده بود به همین
خاطر دوباره خام وعده و وعیدهای پوچ او شدم
و با یکدیگر به تهران بازگشتیم.
یک ســال بعد درحالــی که دختر دیگرم به
دنیا آمده بود باالخره خالفکاری های خســرو
کار دســتش داد و پلیس او را به جرم سرقت
موتورسیکلت دستگیر کرد .وقتی همسرم روانه
زندان شــد مادرشوهرم نیز آزار و اذیت هایش
را بیشــتر کرد و مرا از خانه بیرون انداخت تا
مخــارج زندگی را تامین کنــم .من هم مبلغی
پول از همسایگان قرض کردم و به مشهد آمدم
تا خودم را از آن زندگی جهنمی نجات بدهم.

رســیدگی به این پرونده از اردیبهشــت سال  99با
گزارش کشف جسد پسر جوانی از اتباع بیگانه در کنار
اتوبان آزادگان آغاز شد .در ادامه مأموران به محل اعزام
شدند و پس از بررسیهای اولیه مشخص شد که جوان
 25سالهای بهنام ســاجد بر اثر ضربه ناشی از اصابت
میلگرد به قتل رسیده است.
پس از آن جســد به پزشــکی قانونی منتقل شد و
مأموران تحقیقات خود را در خصوص شناسایی عامل
قتل پی گرفتند .در ادامه مشخص شد که مقتول در زمینه
فروش مواد مخدر فعالیت میکرده است .به این ترتیب
تحقیقات از دوســتان مقتول ادامه پیدا کرد و با بررسی

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

تشکیل کارگروه های استانی و شهرستانی در پرونده های قتل هرمزگان
سرویس حوادث  //رئیس کل دادگستری
هرمزگان از تشکیل کارگروه های استانی
و شهرستانی پیگیری صلح و سازش در
پرونده های قتل این استان خبر داد.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ رئیس
کل دادگســتری هرمزگان اظهار داشت:
در راســتای اجــرای اولویتهای ۱۵
گانه مطرح شــده توســط ریاســت
قوه قضاییــه در ابتدای ســال ،۱۴۰۱
شــیوه نامــه نحــوه مشــارکت مردم
بــرای پیگیری صلــح در پرونده های
قتل تدوین شــده و بر این اساس ،کار
گروه های استانی و شهرستانی پیگیری
صلح و سازش در این پرونده ها تشکیل
شده است.
مجتبــی قهرمانی با بیــان اینکه کار
گروه های پیگیری صلح و ســازش در

پرونده های قتل در دو بخش اســتانی
و شهرســتانی فعالیــت خواهند کرد،
تصریح کرد :این کارگروه ها متشــکل
از مسئولین حوزه های قضایی ،قضات
اجرای احکام ،رؤسای زندان ها ،فرمانده
نیروی انتظامی محل و صلح یاران واجد
شرایطی است که از میان روحانیون ،ائمه
جماعات ،بــزرگان طوایف ،معتمدین و
ریش سفیدان محلی برگزیده شده اند.
این مقام قضایی خاطر نشــان کرد :در
سال  ،۱۴۰۰بیست و سه پرونده قصاص
در این استان منجر به مصالحه شده است
که این امر نشــان دهنده ظرفیت خوب
استان هرمزگان در زمینه توجه به احیاء
سنت حســنه اصالح ذات البین است و
بر این اســاس با توجه به شاخصه های
فرهنگی و بافت جمعیتی استان ضرورت

دارد ضمن بهره گیری از ظرفیت خیرین،
بزرگان ،ائمه جماعــات و افراد مصلح
در شــورای حل اختــاف ،آمار صلح
و ســازش در پرونده هــای قصاص با
فعالیتهای مضاعف ارتقاء یابد.
قهرمانی در ادامه افزود :بدیهی اســت
در این راستا باید افرادی که مدت زمان
بیشــتری تحت حکم قصاص در زندان
به سر می برند با رعایت تمامی جوانب
اشاره شده در اولویت اخذ رضایت قرار
گیرند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
در خاتمه تأکید کــرد :در قانون جدید
شوراهای حل اختالف سعی شده است
تمامی فعالیت ها و اقدامات این نهاد بر
مبنای توجه به رســالت اصلی آن یعنی
بســط و تقویت صلح و سازش متمرکز
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جهان
شــود و در این راستا ،موضوع تشکیل
کارگروه هــای مصالحه در پرونده های
قصاص به صــورت ویــژه در تمامی
حوزه هــای قضایی اســتان هرمزگان
در دســتور کار قرار گرفته اســت و با
توجه به شیوه نامه ابالغی ،اعضای این
کارگروه ها مشخص شده و ابالغ های
خود را دریافت نموده اند.

دستگیری سارقان  ۱۰میلیاردی طالی منازل
سرویس حوادث  //سارقانی که در قالب یک باند اقدام
به سرقت  ۱۰۰میلیارد ریال طال از منازل چند شهروند
کرمانی کرده بودند ،به چنگ پلیس افتادند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان در این باره گفت :به
دنبال وقوع سرقت طال ،زیورآالت قیمتی و مقادیر قابل
توجهی مســکوکات ،بالفاصله گروه ویژه از کارآگاهان
آگاهی برای رسیدگی تشکیل شــد و این در حالی بود

که سارقان هیچ ســر نخی از خود به جا نگذاشته بودند.
سرهنگ یدا ...حســن پور افزود :کارآگاهان موفق شدند
اعضای این بانــد را که غیر بومی اســتان کرمان بودند،
شناسایی کنند.
وی ادامه داد :این ســارقان پس از سرقت و دستبرد به
منازل شهروندان کرمانی  ،برای ادامه فعالیت های مجرمانه
خود به استان هرمزگان نقل مکان کرده بودند.وی گفت :

کارآگاهــان پلیس آگاهی کرمان در ادامه در عملیاتی
منسجم،این ســارقان را در چند نقطه از شهر بندرعباس
به دام انداختند.وی به کشــف یک کیلو و  ۵۰۰گرم انواع
زیورآالت قیمتی و مقادیر قابل توجهی مسکوکات از این
سارقان اشــاره و خاطرنشان کرد :متهمان به  ۱۲سرقت
طالی منازل اعتراف کردند و با تشکیل پرونده به مرجع
قضایی تحویل شدند.

برخورد با مسببان مرگ خرس قهوه ای
سرویس حوادث //دستور دستگیری و برخورد
قانونی با مسببان تلف کردن خرس قهوهای از
سوی دادستان شهرستان نمین صادر شد.

جواد پروانه دادســتان شهرستان نمین در جمع
خبرنگاران گفــت :پس از انتشــار خبری مبنی
بر تلف شــدن یک قالده خرس قهوهای به دلیل
رفتار نادرست مردم شهرستان نمین با این حیوان
که موجب جریحهدار شــدن احساســات مردمی
شد دســتور پیگیری ماجرا و برخورد با متخلفان
صادر شد.وی افزود :انتشــار تصاویر این حادثه
نشــان از تعقیــب و گریز و جــرح و ضرب این
قالده خرس با ادواتی همچــون تراکتور دارد که
در اسرع وقت دادســتانی وارد شده و با تشکیل
پرونده موضوع را بررســی کــرد.در این ارتباط

دیــــه و حبس مجازات قاتل مواد فروش

ســرویس حوادث //مردی که در جریان خرید و
فروش مواد مخدر مرتکب قتل شده بود در حالی از
سوی دادگاه به دیه و حبس محکوم شد که توانسته
بود قبل از محاکمه رضایت خانواده مقتول را جلب
کند.
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تلفن همراه مقتول و رصد شماره تماس گیرندهها معلوم
شــد یکی از خریداران ثابت مواد مخدر بهنام رحمان
دست به قتل زده است.
با پیگیری مضاعف مأمــوران در نهایت متهم به قتل
شناسایی و بازداشت شد .رحمان در ابتدا سعی داشت
که خودش را بیاطالع از ماجرا نشــان دهد اما وقتی
با شــواهد و مستندات روبهرو شــد در نهایت لب به
اعتراف گشود و گفت :آن روز مثل همیشه برای خرید
مواد مخدر با ساجد تماس گرفتم و باهم قرار گذاشتیم،
اما وقتی به محل قرار در اتوبان آزادگان رسیدم ساجد
با یکی از دوستانش بر سر پول مواد مخدر با من درگیر
شدند و طلب پول بیشتری کردند.
آنها یک چوب و یک میلگرد دستشان بود و با آن به
من حمله کردند و در ابتدا تلفن همراهم را گرفتند و بعد
هم مرا کتک زدند که از ترس جانم میلگرد را از دوستش
گرفتم و در حالی که میخواستم فرار کنم آن را به سمت

ساجد پرتاب کردم که به سینه او خورد و من در حالی
که بشدت ترسیده بودم فقط تلفنم را که روی زمین افتاده
بود برداشــتم و پس از آن هم بسرعت از محل متواری
شدم.در ادامه پزشکی قانونی هم اعالم کرد که وارد شدن
میلگرد فلزی به ســینه باعث پارگی ریه مقتول و در
نهایت مرگ وی شده است.
پس از پایان تحقیقات و بازســازی صحنه ،پرونده با
صدور کیفرخواست قتل عمد به شعبه دوم دادگاه کیفری
یک اســتان تهران فرستاده شد.در ابتدای جلسه دادگاه
پدر و مــادر مقتول بهعنوان ولی دم به جایگاه رفتند و
عنوان کردند :حق پســرمان نبود که در این سن کشته
شود ما قصد داشتیم تا قاتل پسرمان را قصاص کنیم اما
از آنجایی که هر دو هم والیتی هستیم و او هم همسن
و سال پسرمان اســت و میدانیم که پدر و مادر او هم
غصه پسرشان را میخورند حاضر به گذشت در ازای
پرداخت دیه هستیم.

پروندهای در دادســتانی نمین تشــکیل شــده و
دستور ویژه دادســتان مرکز استان به دادستانی و
محیط زیســت شهرســتان ابالغ شــده اســت.
صبــح روز جمعــه پیــرو گــزارش تلفنــی
محیط بانــان شهرســتان نمین مبنی بــر اعالم
حضور یــک قالده خرسقهوهای در روســتای
کنازق شهرســتان نمین ،مأموران یگان حفاظت
محیط زیست ،کارشناســان ،رئیس اداره حیات
وحش اســتان ،معاون محیط زیست طبیعی اداره
کل و مدیرکل به محل اعزام شــدند که مشــاهده
شد اهالی روستا با توسل به روشها و رفتارهای
نامناســب و بی رحمانه ،پس از تعقیب و گریز و
ضرب و جرح حیوان و از پا انداختن آن ،با استفاده
از ادواتی نظیر تراکتور ،گونه مذکور را مهار کرده و

پس از آن متهم به جایگاه رفت و ضمن ابراز ندامت
گفت :واقع ًا نمیدانم چرا ســاجد را کشتم .من قصدی
برای این کار نداشتم و آن روز فقط میخواستم از دست
او و دوستش فرار کنم .من میلگرد را پرتاب کردم تا به
آنها برخورد کند و دنبالم نیایند اما از شانس بدم میلگرد
از سر تیزش وارد سینه ساجد شد.
حاال هم بشــدت پشیمانم و از خانواده او میخواهم
حاللم کنند.بعد از متهــم ،وکیل او به جایگاه رفت و با
دفاع از موکلش خواستار تخفیف مجازات شد و گفت:
موکلم آن روز به خاطر نداشتن مواد و اینکه حال خوبی
نداشته به آنجا رفته بود و قصدی هم برای کشتن مقتول
نداشــت .همانطور که خانواده مقتــول لطف کردهاند
و حاضر به گذشــت از موکلم شــدهاند از قضات هم
درخواست میکنم در حد امکان به او که حاال نادم است
کمک کنند.در پایان جلســه قضات وارد شور شدند و
متهم را به پرداخت دیه و  10سال حبس محکوم کردند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت خبر داد

کالهبرداری  ۷۰۰میلیون تومانی
با کپی کارت بانکی مشتریان

ســرویس حوادث  //رئیس پلیس
فضــای تولید و تبــادل اطالعات
پایتخت از دستگیری  ۲کالهبردار
که با روش اســکیمر از شهروندان
کالهبرداری کرده بودند ،خبر داد.

گروه

طرح  :بیتا هوشنگی

ســرهنگ داوود معظمــی گودرزی
گفت :تعداد زیادی از شهروندان تهرانی
بــه پلیس فتا مراجعه و مدعی شــدند
مبالغی بصورت غیرمجاز از حســاب
آنان برداشت شــده است.در تحقیقات
اولیه مشخص شد تمام مالباختگان این
پرونده بعد از خریــد از یک تن ماهی
فروش سیار در تهران ،حسابشان خالی
شــده و به روش اســکیمر مورد
کالهبرداری قرار گرفته اند.به
گفته سرهنگ گودرزی،
مجرمان تحت پوشش
فــروش تــن ماهی
ارزان قیمت با یک
خودروی وانت بار
در تهــران مشــغول
کار شــده و پــس از
کپی بــرداری کارتهای

بانکی مالباختگان به وســیله دســتگاه
اسکیمر ،به برداشت غیرمجاز از حساب
بانکی آنها اقدام کرده اند.این افراد پس
از شناسایی و گذراندن تشریفات قضایی،
در محل اختفای خود در یکی از مناطق
شرقی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات
اسکیمر به پلیس فتا منتقل شدند.رئیس
پلیس فضای تولید و تبــادل اطالعات
پایتخت گفت :متهمان به کالهبرداری از
بیش از  ۲۹نفر بــه ارزش ریالی حدود
هفت میلیارد ریــال (معادل  ۷۰۰میلیون
تومــان) اعتراف کردند و پــرده از نحوه
اقدامات مجرمانه خود
برداشتند.

آسیب جدی به این جانور وارد کردهاند به طوری
که ضمن زیرگرفتن آن با تراکتور ،باعث شکستگی
اســتخوان پا و لگن و آسیب ستون فقرات حیوان
شدهاند و با یک حلقه طناب ضخیم از ناحیه گردن
او را بســته و پای عقب سمت چپ حیوان را زیر
چرخ تراکتور قرار دادهاند تا به زعم خود مانع فرار
حیوان شوند.اکیپ یگان حفاظت محیط زیست با
همکاری عوامل نیروی انتظامی مســتقر در محل
به منظور ایجاد امکان انتقال آن به کلینیک حیات
وحش استان و جلوگیری از احتمال خطر حمله به
افراد حاضر در محل و روســتاییان با بهکارگیری
اسلحه بیهوشــی خرس را با قفس به مرکز استان
و کلینیک حیاتوحش انتقــال داده اما حیوان به
خاطر جراحات وارده تلف شد.

بازداشت دو نوجوان پناهجوی ایرانی
در استرالیا به مدت  ۹سال

دولت استرالیا ،آنها را به علت آنکه به صورت غیرقانونی و با قایق
وارد این کشور شــده بودند ،بازداشت کرد«.مهدی» و پسرعمویش،
«عدنان» ،نوجوانان ایرانی ،پانزده ساله بودند که در ژوئیه سال ۲۰۱۳
وارد جزیره کریسمس استرالیا شدند .دولت استرالیا ،آنها را به علت
آنکه به صورت غیرقانونی و با قایق وارد این کشــور شــده بودند،
بازداشــت کرد.بر اساس قوانین استرالیا ،پناهجویانی که با قایق وارد
این کشور میشــوند حق اقامت دائم در این کشور را ندارند .با این
حال ،دولت استرالیا پس از یک ســال ،هر دوی آنها را پناهجوی
قانونی شــناخت .اما دولتهای ائتالفی بعدی اســترالیا آنها را به
صورت نامحدود در بازداشــت نگه داشــتند.مهدی و عدنان پس از
نُه سال حبس ،در ماه دســامبر ( ،۲۰۲۱آذر  )۱۴۰۰پروندهای را به
جریان انداختند که در آن ،دولت استرالیا را متهم کرده بودند که پس از
خروج شان از ایران ،اجازه اقامت در هیچ یک از منطقههای استرالیا
 جز کشورهای مشترک المنافع «پاپوا گینه نو» و «نائوروو» که ایندو در آنجا به بیماریهای شدید روانی دچار شده بودند  -نداده است.
هشت هفته پیش ،مراحل دادرسی به پایان رسید و «جاناتان دیویس»،
قاضی دادگاه فدرال ،حکم آزادی آنان را صادر کرد .به گفته «آلیسون
بتیسن» ،وکیل حقوق بشری مستقر در ســیدنی ،پس از این حکم،
بلیت یکســرهای به آمریکا به آنان داده شد و ماموران مرزی ،آنان را
تا فرودگاه ملبورن همراهی کردند«.یان مک کافی» ،وزیر مهاجرت
سابق اســترالیا ،گفت :سابقه دولت استرالیا در برخورد با پناهجویان
موجب شده است از استرالیایی بودن خود احساس شرمساری کند.
کســانی مانند «مهدی» هیچ جرمی مرتکب نشده بودند ،با این حال
آنها را زندانی کردند .رفتار غیرانسانی دولت استرالیا با پناهجویان
تکان دهنده است ،این رفتار نژادپرستانه است و از بیشتر مردم استرالیا
پنهان نگه داشته شده است .با آنکه مهدی و پسرعمویش این روزها
آزادند ،اما مهدی هنوز خواستار آزادی و اسکان امن دیگر پناهجویان
در استرالیاســت .او خواهان پاسخگویی دولت استرالیا به علت نوع
رفتارش با پناهجویان است.

قتل  4انگلیسی با چاقو

پلیس انگلیس از قتل چهار نفر در خانه ای واقع در جنوب شرقی
لندن با ضربات چاقو خبر داد .جسد سه زن و یک مرد که با ضربات
چاقو به قتل رسیدهاند در یک منزل مسکونی در منطقه «برموندزی»
کشف شده است.نیروهای پلیس انگلیس صبح روز دوشنبه به وقت
محلی ،در این منزل مســکونی حضور پیدا کرده و با جسد چهار نفر
مواجه شدهاند که به نظر میرسد با چاقو به قتل رسیدهاند.پلیس لندن
میگوید یک نفر در ارتباط با این حادثه بازداشــت شــده و به نظر
میرسد که چهار قربانی و مظنون با یکدیگر آشنا بودهاند.پلیس شهر
«برموندزی» تحقیقات خود را در این باره آغاز کرده است.

آگهيمزايده(نوبتاول)

شعبه دوم اجراي احکام حقوقي دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 971105که
طي آن محکوم عليه الهام دهقاني محکوم به پرداخت مطالبات محکوم له سروش معتضد کيواني
گرديده است که در راستاي اجراي مفاد اجراييه شخص ثالث آقاي ميثم دهقاني ملک خود را
به پالک ثبتي  13990اصلي  3مفروز 5312جهت استيفاي حقوق محکوم له معرفي  ،لذا ملک
قوه قضائ هی
موصوف توقيف و پس از کارشناسي به شرح ذيل به مزايده گذاشته مي شود.
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
موضوع مزايده :
ششدانگ عرصه و اعيان يک دستگاه آپارتمان مسکوني داراي پالک ثبتي سيزده هزار و نهصد و
نود فرعي از سه اصلي قطعه دو تفکيکي مفروز و مجزي شده از -3/5312اصلي -بخش دو بندرعباس به مساحت 114.14
مترمربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آيين نامه اجرايي
آن که طبق سند رهني مورخ 96/11/11دقتر اسناد رسمي  85بندرعباس به مبلغ 1/410/000/000ريال در رهن بانک اقتصاد
نوين و بر اساس نامه شماره  1400-84554مورخ  1400/3/17شعبه دوم اجراي احکام دادگستري بندرعباس در بازداشت
مي باشد  .و در تاريخ 97/10/2به نام آقاي ميثم دهقاني تل گردوئي فرزند شنبه کد ملي  3390510540بندرعباس ثبت گرديده
است(.براساس تصوير ابزاري سند مالکيت  63695الف )97-
نشاني ملک  :بندرعباس  -انتهاي رسالت شمالي -کوي آزادشهر -روبروي کوچه خردمند (ابتداي خيابان سپاه  -جنب امالک
افق  ،در عرصه مذکور(به مساحت  247.91متر مربع) يک ساختمان دو طبقه (همکف و اول )که در طبقه همکف يک دستگاه
آپارتمان (مورد بازديد) و يک مغازه احداث شده و در طبقع اول نيز يک دستگاه آپارتمان مسکوني احداث شده است .
نماي ساختمان آجرنما  ،سقف تيرچه بلوک ،کف حياط شمالي و جنوبي موزائيک  ،نماي ديوار حياط شمالي آجر و نماي
ديوار حياط جنوبي پالستر زبره و نرمه سيماني  ،درب حياط آهني ماشين رو  ،درب ورودي آپارتمان همکف آهني  ،پنجره ها
آهني حفاظ دار و شيشه  ،داراي سه اتاق خواب  ،هال  ،آشپزخانه اپن و حمام و توالت جداگانه  ،درب اتاق ها سه اليي چوبي
،کف اتاق ها موزائيک و موکت ،کف سالن پارکت  ،و کف آشپزخانه سراميک  ،درب سرويس ها آلومينيوم ،بدنه و سقف سفيد
کاري و ابزار گچي و بدنه نقاشي.داراي يک انشعاب آب يک دوم اينچ و يک انشعاب برق سه فاز  25آمپر مستقل مي باشد .
ب -ارزش کارشناسي روز ملک
با توجه به توضيحات داده شده و بررسي هاي به عمل آمده و موقعيت و جميع و جهات و عوامل موثر ارزش کارشناسي
روز آپارتمان فوق با احتساب انشعابات آب و برق جمعا مبلغ  18/833/310/000ريال تعيين و اعالم مي گردد ( .ضمنا برابر
نظرکارشناس محترم دادگستري معادل مبلغ 3/300/000/000ريال ملک مذکور در رهن مستاجر مي باشد) ارزش اعالمي بعنوان
قيمت پايه مزايده است که با شرايط ذيل به مزايده گذاشته مي شود .
 -1فروش نقدي است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يک ماه مي باشد .
-2کليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خريدار است .
 -3پيشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ  10درصد مبلغ ارزيابي شده
را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملي شعبه دادگستري توديع و قبض سپرده را به اين
اجرا تحويل نمايند .
 -4اجراي احکام در رد يا قبول پيشنهاد مختار است .
 -5مزايده در ساعت  12ظهر مورخ  1401/02/26در محل دفتر شعبه دوم اجراي احکام حقوقي بندرعباس واقع در رسالت
جنوبي  -کوچه فتح المبين -مجتمع قضايي شهيد بهشتي بصورت حضوري بعمل مي آيد و برنده کسي است که باالترين
قيمت را پيشنهاد نمايد.
 -6در صورتيکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خودداري نمايد مسئول کسر
احتمالي قيمت و خساراتي که از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استيفا مي شود و سپرده تا تعيين
کسر قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت در مزايده براي کسب اطالع بيشتر مي توانند به اجراي
احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمايند .
روح االميني  -دادورز اجراي احکام شعبه دوم دادگاه حقوقي دادگستري بندرعباس

اگر چاق هستيد ،اگر چربي خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنيد

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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شهرستان
اولین مصوبه سفر استاندار به بخش احمدی هفته آینده محقق می شود ؛

چهارشنبه  7اردیبهشت 1401

آغاز نصب انشعاب آب مشترکین روستاهای آبنوغ و چاله الیاس حاجی آباد

 25رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3867
خبری

اســتاندار مبنی بر بهره مندی مردم روستای آبنوغ از
آب پایدار ،نصب فاز اول انشــعابات در دستور کار
قرار گرفته است.
مدیرعامل آبفا ادامه داد ،با توسعه شبکه آبرسانی
در دو روستای یاد شده ،تمامی ساکنین تا دهه فجر
از نعمت آب شــرب پایدار بهره مند خواهند شــد.
بهره مند خواهند شد.
وی افزود :این روســتا پیش از این بصورت سیار حمزه پور اعتبار هزینه شــده برای اجرای شــبکه،
آبرســانی می شــد ،که با توجه به اتمام خط انتقال خط انتقال آب ،تجهیز و ســاخت دو باب مخزن این
و شبکه آبرسانی و در راســتای تحقق مصوبه سفر روستاها  50میلیارد ریال عنوان کرد.

ســعیده دبیری نژاد ســرویس شهرســتان //
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب از آغاز فاز
اول نصب انشــعابات شــهرک آبنوغ و روستای
چالهالیاسازتوابعحاجیآبادبهعنوانیکیازمصوبات

راه اندازی 2موسسه کاریابی در 2کیش

ســفر اســتاندار هرمزگان به بخش احمدی خبر پروژه به اتمام رســیده و آب این روســتا از محل
داد.
مجتمع حســن آباد تامین خواهد شد ،گفت :با اتمام
بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ عبدالحمیــد فاز اول نصب انشعابات ،اهالی این روستا با جمعیتی
حمزه پــور با بیان اینکه عملیــات لوله گذاری این بالغ بــر  420نفر هفته آینده از آب شــرب پایدار

ی مناطق سیلزده میناب
آخرین وضعیت بازساز 

ســرویس شهرســتان  //مدیر واحد کار و خدمات اشــتغال
سازمان منطقه آزاد کیش گفت :با همکاری سازمان منطقه آزاد و
بخش خصوصی امسال  ۲موسسه کاریابی در این جزیره راهاندازی
می شود .محمدعلی جالیر اظهار داشت :نیمه دوم سال گذشته اولین
موسسه کاریابی در این جزیره راهاندازی شده و با توجه به تجارت
موفق این موسســه ها در کشــور به دنبال ایجاد  ۲موسسه دیگر
هســتیم.وی با بیان اینکه تنها کاریابی این جزیره در محله سفین
راهاندازی شده و  ۲موسســه دیگر در نقاط مختلف جزیره ایجاد
می شود اضافه کرد :برخی از خدمات اشغال در راستای برون سپاری
به موسسه های کاریابی توفیض خواهد شد تا عالوه بر صرفه جویی
در وقت جامعه هدف با ســهولت کافی خدمات خود را دریافت.
جالیر افزود :ســال گذشــته  ۴۳۵نفر متقاضی کار به علت ایجاد
بســتر ثبت نام ســامانه کار و اشــتغال جزیره کیــش به آدرس
 https://job.kish.irو نبــود موسســه هــای کاریابــی
برای اشــتغال ثبت نام کــرده اند و این اداره یــک هزار و ۴۰۲
بــار متقاضیــان را به فرصت های شــغلی معرفی کرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در نهایت  ۳۱۵نفــر از این افراد توســط
کارفرمایان در شــغل های مختلف بهکارگیری شــده اند افزود:
همچنین ســال گذشــته  ۶۴۱کارجو راهنمایی شــغلی شــده و
 ۱۳۹فرصت شــغلی نیز از سوی کارشناســان این اداره پیگیری
شــده اســت.اکنون عالوه بر مراکز تجــاری و خدماتی ،حدود
 ۳۸۰واحــد صنعتی و خدمات صنعتی با حجم ســرمایه گذاری
ریالــی  ۱۰هزار و  ۵۹۳میلیارد ریــال و  ۵۳۴میلیون دالری در
زمینه های مختلــف از جمله تولیدات «مصنوعات پالســتیکی،
تجهیزات پزشــکی ،مصنوعات چوبی ،بســته بندی مواد غذایی
و محصوالت آرایشــی و بهداشــتی» در این منطقه فعال است.به
گزارش ایرنا ،جزیره کیش با  ۹۲کیلومتر مربع مساحت و  ۴۲هزار
نفر جمعیت از توابع شهرســتان بندر لنگه استان هرمزگان بوده در
آب های نیلگون خلیج فارس واقع شده است .

سرویس شهرســتان  //آخرین خبرها از
مناطق ســیلزده میناب حکایت از آغاز
ساخت دیوار حفاظتی هشت کیلومتری در
حاشیه روســتاهای همیشه درگیر سیالب
دارد.

دی ماه ســال گذشــته بود که بارشهای
سیلآسا و به قول وزیر نیرو بینظیر در 500
سال گذشته ،شهرستان میناب را در برگرفت و
با وجود اینکه کانون توجهات بیشتر معطوف
به روســتاهای پایین دست سد استقالل شده
بود اما به هر صورت هم شــهر میناب و هم
روستاهای بسیاری در مناطق مختلف دچار
آبگرفتگی شــدیدی شدند و به جز خسارت
به بنای منازل ،اســباب و اثاثیه مردم که در
بسیاری از مواقع با خون و دل خریداری شده
بود از بین رفت و بال اســتفاده شد لوازمی که
شاید االن کمتر کسی حتی غیر سیلزدهها هم
توانش را داشتهباشد تا آنها را خریداری کند.
در کمتر از  10روز اما میناب ســیل ویرانگر
دوم را تجربهکرد ،اینبــار با پای کار آمدن
سپاه به ویژه قرارگاه مدینهمنوره نیروی زمینی
سپاه و بهرهگیری از عدوات مهندسی و احداث
دهها کیلومتر خاکریز و دایکت حفاظتی دور
روستاهای درگیر سیالب تا حدودی جلوی
حجم آب باال گرفت ،گرچه در نهایت آب به
روستاها سرازیر شد اما از شدت آن کاسته شد
و خاکریزها تا حدود زیادی توانستند در مقابل

عرضه بیش از  ۱۶۷هزار ریال  ،کپسول گاز
در بشاگرد تخلف است

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  //جلسه ای در فرمانداری
بشاگرد با حضور رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان
در خصوص کپســول گاز این شهرستان برگزار گردید.به گزارش
خبرنگار دریا ؛ خلیل قاســمی در این نشســت اعالم کرد :طبق
دستور صریح استاندار هرمزگان  ،سیلندر گاز در سراسر شهرستان
بشــاگرد باید با نرخ  ۱۶۷هزار ریــال عرضه گردد و قیمت های
غیر از قیمت مصوب تخلف اســت و با متخلف برخورد می شود.
دبیر کارگروه تنظیم بازار استان افزود :سهمیه مورد نیاز هر روستا
مشخص است و در صورت تامین سهمیه آن روستا معضل مراجعه
به مرکز شهرستان جهت تامین کپسول گاز مرتفع می گردد.قاسمی
تصریح کرد :جهت رفع دغدغه مردم ،تاسیســات سیار موجود در
شهرستان ضمن ایمنی اولیه به مدت سه ماه  ،مدیریت تامین را برای
تعیین تکلیف نهایی بر عهده خواهند داشت.

ســیالب مقاومت کنند.عملکرد دیوارههای
حفاظتی خاکی نشــان داد که چنانچه دولت
عزمــی برای حــل مشــکالت مردمی که
چندســالی یکبار کل زندگیشان روی آب
میرود داشــته باشــد باید این خاکریزها را
تبدیل به احســن کنند و به عنــوان مثال در
جاهایی که خطرآفرین اســت حداقل دیواره
ساحلی بتنی احداث کند .به اعتراف همه مردم
و اکثر مســئولین متهم ردیف اول تغییر مسیر
سیالب به ســوی مزارع و منازل مردم ترک
فعل در الیروبی رودخانهها بود.مسئلهای که
حتی نیاز به نگاه کارشناســانهای هم نداشت
و با یک نگاه معمولی میتوان افزایش حجم
بســتر رودخانهها را متوجه شــد اما به هر
صورت در این برهه حجم باالی سیالب هم
بیتاثیر نبود هر چند که هیچکس اســتدالل
وزارت نیرو مبنی بر اینکه این سیالب در 500
ســال گذشته بیسابقه بوده است را نپذیرفت
چرا که موضوع سیلزدگی روستاهای میناب
مربوط به امروز و فردا نیست و در دهههای
گذشته ســیلهای وحشتناکتر از این را هم
مردم تجربه کردهاند .به مانند ســیل دهه 70
میناب که به گواه شاهدین و فیلمهای موجود
حجم آب به حدی باال بوده است که از روی
پلهای شهر میناب عبور میکرده است.مسئله
حائز اهمیت دیگری که برای مردم سیلزده
ضروری بود تامین اقالم زندگانی آنها بود که

بر اثر ســیالب یا از بین رفته بود و یا کارایی
خود را از دست داده بود و همچنین بازسازی
منازل مردم سیلزده که مهمترین کاری بود که
انجام میشــد.اما بعد از ایام سیل اخبار
باید 
خاصی از مناطق سیلزده مخابره نشد برای
همین امر بر این شدیم تا اقدامات پسا سیالب
را در شهرســتان میناب پیگیری کنیم .مجید
سلحشور معاون استاندار هرمزگان و فرمانده
ویژه میناب در گفتوگو با خبرنگار تســنیم
در میناب اظهار داشت :با پیگیریهایی که به
ویژه توسط استاندار هرمزگان صورت گرفت
اعتبارات خوبی از محل مدیریت بحران کشور
جذب شده و بخشــی از آن توسط سازمان
مدیریت و برنامهریزی به شرکت آب منطقهای
هرمزگان ابالغ شده است تا کارهایی که نیاز
است انجام شود.وی افزود :عملیات الیروبی
رودخانههای میناب ،چاه اسماعیل ،گوربند،
تلنگ و بخشی هم در هشــتبندی با توجه
به اعتبارات تخصیصی در دســتور کار قرار
دارد و فعالیت پیمانکار نیز آغاز شــده است.
سلحشــور بیانکرد :یکی از کارهایی که باید
انجام میدادیم احداث هشت کیلومتر دیواره
حفاظتی در محدوه مناطق سیلخیز روستایی
بود که کارگاه آن تجهیز شده است و در عمل
کار اجرایی آن آغاز شده است و تمام تالش
ما بر این است که قبل از فصل بارندگی یعنی
آذر ماه بتوانیم این دیوار را به پایان برسانیم.
فرماندار ویــژه میناب تاکیدکــرد :چنانچه
این دیواره به اتمام برســد طبق بررسیهای
کارشناسی خطر سیالب برای روستاهایی که
همواره سیل آنها را تهدید میکرد به حداقل
ممکن میرســد .وی در رابطه با بازسازی
منــازل زلزلهزدگان نیز گفت :بازســازیها
در بســیاری از مناطق آغاز شده است و در
مراحل متفاوتی قرار دارد برخی از منازل در
مرحله فونداســیون و آرما توربندی و ستون
قــرار دارند برخی از منازل هم کارهای اولیه
آنها انجام شده است و قراردادشان بسته و به
بانک معرفی شدهاند که قرار است در مجموع
 989منزل مسکونی بازسازی شود.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000098918شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000200015
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد  -اجرايي فرمان
امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
گردشکار :بتاريخ سی ویکم فروردین ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه  140140920000098918تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل
قوه قضائیه
تشکيل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)در استان مکاتبه ای به شماره /181/21863ن -مورخه 1401/01/29
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به
جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  127به مساحت  264متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/37مورخ
 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت
جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود
دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000098839شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000198875
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد  -اجرايي فرمان
امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
گردشکار :بتاريخ سی و یکم فروردین ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه  140140920000098839تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل
قوه قضائیه
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تشکيل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/21792ن -مورخه 1401/01/29
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گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به
جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  123به مساحت  258/21متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/33مورخ
 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت
جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود
دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

دانشگاه تخصصی مکران در میناب احداث شود

ســرویس شهرســتان  //رئیس مجمع
نمایندگان اســتان هرمزگان در مجلس
با انتقاد از منحصر شــدن دانشکدههای
دانشگاه هرمزگان به بندرعباس و گفت:
انتظار میرود مجتمع آموزش عالی میناب
ارتقا داده شود و دانشگاهی به نام دانشگاه
مکران در میناب راهاندازی شود.

حسین رئیســی رئیس مجمع نمایندگان
استان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی
و عضو کمیسیون آموزش مجلس در آیین
تکریم و معارفه رئیس دانشــگاه هرمزگان
اظهار داشــت :بحث طوالنی بودن مسافت
شرق و غرب اســتان جدی است و استان
هرمزگان حدود هزار کیلومتر طول دارد و
این مسافت پراکندگی جمعیت را در همراه
دارد که تردد در آن با مشکالتی همراه است
و دانشــگاه هرمزگان هم مردم میبینند که
همه داشــتههایش در بندرعباس متمرکز
شده اســت در حالی که باید به کل استان
خدمات آموزشــی دهد.وی افزود :انتظار
به جایی اســت که مردم اســتان در شرق
و غرب دارند تا دانشــکدههای تخصصی
دانشگاه هرمزگان در شرق و غرب استان به

صورت عادالنه توزیع شود و اساتید بتوانند
در شهرستانهای دیگر نیز حضور پیدا کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در
مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :در اسناد
باالدستی میناب به عنوان مرکز و پشتیبان
توســعه علمی ســواحل مکران دیده شده
است و انتظار این اســت مجتمع آموزش
عالی میناب ارتقا داده شــود و دانشگاهی
به نام دانشگاه مکران در میناب راهاندازی
شود و ابتدای آن میتواند انتقال بخشی از
دانشــکدههای دانشگاه هرمزگان به میناب
باشد.
وی تاکیــ د کــرد :شهرســتان رودان به
عنوان یکی از بهترین نقاط برای کشاورزی
اســت و در میناب ،ســیریک و جاسک
اســتعدادهای بســیاری وجود دارد و ما
سالیانه به دلیل واردات میوههای گرمسیری
ارز بسیاری را از دست میدهیم لذا انتظار
داریم یک پژوهشــگاه کشاورزی در شرق
هرمزگان راهاندازی شــود تــا جلوی این
امر گرفته شود.رئیسی بیانکرد :ساماندهی
رشــتههای تحصیلی در اســتان یکی از
ضرورتهای استان اســت و این امر باید

امام جمعه قشم:

رسانه عرصه جهاد مدرن است

سرویس شهرستان  //امام جمعه قشــم گفت :رسانه عرصه جهاد
مدرن است و خبرنگاران که دیده بان امین در نظام انقالبی هستند،
باید با بیان شورانگیز واقعیتها در جامعه ،در برابر سمپاشی دروغ و
ریا مقاومت کنند.

این مطلب را حجت االســام غالمرضا حاجبی در نشست صمیمی
جمعی از اصحاب رســانه ،فعاالن خبری و فعــاالن فضای مجازی
شهرستان قشــم که با اقامه نماز مغرب و عشاء و صرف افطاری ساده
در دفتر امام جمعه برگزار شد ،عنوان کرد.وی گفت :اساس جهاد تبیین
بیان و صحبت با مخاطبان اســت که رسانهها باید به صورت جدی به
این عرصه ورود کنند.امام جمعه قشم ادامه داد :انتشار ناامیدی درباره
دولــت و نظام هیچ اثر مثبتی در جامعه نــدارد و فقط جانها را ملول
میکند و فعالیتها و خدمات بزرگی که توسط نظام انجام شده است،

بر اساس ظرفیتهای اســتان ایجاد شود
تا فارغالتحصیالن دانشگاهیمان به لشکر
بیکاران تبدیل نشوند.
وی افــزود :انتظار اســت متناســب با
شرایط پیشروی اســتان و توسعه استان
ماموریتهای آموزشی ترسیم شود چنانچه
امروز دانشگاه میناب یک دانشگاه ماموریت
محور اســت اما کمــک وزارت علوم را
میطلبــد تا ارتقا پیدا کنــد .رئیس مجمع
نمایندگان اســتان هرمــزگان در مجلس
شورای اسالمی خاطرنشــان کرد :بهترین
نقطه دانشــگاه هرمزگان هــم واقعا مایه
شرمســاری است و خواهش من این است
کــه وزیر به بخشهای مختلف دانشــگاه
سری بزند و بازدیدی داشته باشد تا ببیند که
وضعیت فرسودگی ،دانشکدهها و خوابگاهها
جای گالیه دارد.به گزارش تســنیم ؛ وی
عنوانکرد :تقاضا و تمنایمان این اســت که
وزیــر یا معاونان در اولین فرصت از حوزه
شرق استان سرکشی و بازدید داشتهباشند
تا با شرایط آشنا شود و بتوانند شرایط بهتر
برای تحصیل فرزندان این مرز و بوم فراهم
کنند.

دیده نمیشود.حجت االسالم حاجبی تصریح کرد :نباید خدمات بزرگی
که در حال انجام است زیر سایه برخی جریانات پیش پا افتاده همچون
سیســمونی قرار بگیرد ،هرچند قصد دفاع از این مساله را ندارم.وی
افزود :انتقادها نباید به ســمت تخریب پیش برود و ناکارآمدی دولت
را فریاد بزنند ،که این امر به نفع هیچکس در جامعه نیست.امام جمعه
قشــم اظهار داشت :جنگ توییتی در جزیره قشم پسندیده نیست و به
وفاق و همدلی صدمه میزند و این در حالی اســت که برای پیشرفت
و توســعه به همدلی نیاز داریم.وی اضافه کرد :برخالف شیطنتهایی
که گاهی مشاهده میشود ،ارتباط فرمانداری و سازمان منطقه آزاد در
قشم بسیار مناسب و مطلوب است و در عین حال گاهی مطالبی مطرح
میشود که کدورتی حاصل میشود و باید از آن اجتناب کرد.امام جمعه
قشم افزود :از استانداری هرمزگان حمایت میکنیم اما باید نظرات ائمه
جمعه و به ویژه نماینده ولی فقیه در استان مورد تاکید و توجه باشد.به
گزارش ایرنا ،وی خاطرنشان کرد :باید تشکلی ایجاد شود و اداره کل
منطقه آزاد قشــم تنها اداره کل زیر نظر منطقه آزاد قشم است که مورد
بیمهری نیز قرار گرفته است.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000098873شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000199506
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد  -اجرايي فرمان
امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
گردشکار :بتاريخ سی و یکم فروردین ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه  140140920000098873تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل
قوه قضائیه
تشکيل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)در استان مکاتبه ای به شماره /181/21866ن -مورخه 1401/01/29
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به
جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  125به مساحت  264متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/35مورخ
 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت
جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود
دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000098895شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000199854
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد  -اجرايي فرمان
امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
گردشکار :بتاريخ سی و یکم فروردین ماه يکهزارو چهارصد پرونده کالسه  140140920000098895تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذيل
قوه قضائیه
جم
گس
تشکيل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)در استان مکاتبه ای به شماره /181/21865ن -مورخه 1401/01/29
ت
ه
م
س
داد ری ور ی ا ال ی اریان
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به
جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  126به مساحت  264متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/36مورخ
 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت
جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضييع آن شود
دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

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

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

بوشهر

اهواز

۰۴:۵۷:۳۷
۰۶:۱۷:۱۶
۱۲:۴۴:۰۷
۱۹:۱۱:۲۳
۱۹:۲۸:۲۳

اذان صبح ۰۵:۱۹:۳۳
طلوع آفتاب ۰۶:۴۳:۱۵
اذان ظهر ۱۳:۱۴:۳۳
غروب آفتاب ۱۹:۴۶:۲۱
اذان مغرب ۲۰:۰۴:۰۷

سرویس سالمت  //وظیفه کلیهها در بدن دفع مواد زائد از
ن است.
خون ،تصفیه آب و تولید هورمو 

گاهی عملکرد این عضو حیاتی مختل و دچار نارسایی
میشوند .با چند اقدام ساده و مفید میتوان از این عضو مهم
بدن حفاظت کرده و عملکرد آن را بهبود بخشید:
ورزش کنید

تحرک و ورزش از راهکارهای موثر برای تنظیم فشــار
خون و کنترل دیابت به شــمار میآینــد .این بیماریها از
شایعترین دالیل بروز نارسایی کلیوی هستند .در واقع ۳۰
درصد افرادی که تحت درمان دیالیزی قرار میگیرند دچار
دیابتهستند.
مراقبت از قند خون

مراقب میزان قند خونتان باشید و آن را در وضعیتی ثابت
قرار دهید .دیابت به عروق آسیب میرساند .کلیهها از رگها
و شریانهای کوچکی تشکیل شدهاند که همچون فیلتر عمل
میکنند .آنها مواد مورد نیاز را در بدن نگه میدارند و مواد
زائد و ســموم را دفع میکنند .هر چقدر این عروق بیشتر
آسیب ببینند ،عملکرد کلیهها در دفع مواد زائد کاهش مییابد

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۱۵:۵۴
۰۶:۳۷:۰۹
۱۳:۰۵:۵۰
۱۹:۳۴:۵۸
۱۹:۵۲:۱۷

اذان صبح ۰۵:۰۷:۳۹
طلوع آفتاب ۰۶:۲۹:۳۴
اذان ظهر ۱۲:۵۹:۰۰
غروب آفتاب ۱۹:۲۸:۵۳
اذان مغرب ۱۹:۴۶:۱۹

اذان صبح ۰۴:۴۸:۱۰
طلوع آفتاب ۰۶:۱۰:۴۷
اذان ظهر ۱۲:۴۰:۵۵
غروب آفتاب ۱۹:۱۱:۳۲
اذان مغرب ۱۹:۲۹:۰۶

یاسوج

اذان صبح ۰۵:۰۹:۱۳
طلوع آفتاب ۰۶:۳۲:۱۷
اذان ظهر ۱۳:۰۲:۵۵
اذان ظهر
غروب آفتاب  ۱۹:۳۴:۰۲غروب آفتاب
اذان مغرب  ۱۹:۵۱:۴۱اذان مغرب
اذان صبح
طلوع آفتاب

۰۴:۵۵:۲۴
۰۶:۱۹:۴۶
۱۲:۵۱:۴۳
۱۹:۲۴:۱۰
۱۹:۴۲:۰۴

چگونه سالمت کلیههای خود را تضمین کنیم؟

خودمراقبتی اولین حلقه حفظ سالمت

سرویس ســامت  //وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت

* ضرورت توجه به مولفههای اجتماعی موثر بر
حفظ سالمت ،گفت :در مقوله سالمت و تامین سالمتی،
همه بخشهای کشور دخیل هستند و اولین حلقه این سالمت
زنجیره ،مربوط به خو ِد فرد و خودمراقبتی است.

اذان صبح ۰۴:۳۴:۴۶
طلوع آفتاب ۰۵:۵۶:۳۲
اذان ظهر ۱۲:۲۵:۴۶
غروب آفتاب ۱۸:۵۵:۲۷
اذان مغرب ۱۹:۱۲:۵۱

شیراز

کرمان

یزد

رژیم غذایی سالم داشته باشید
عهده دارند ،سیگار نه تنها به این عروق بلکه به کلیهها نیز
یک رژیم غذایی سالم سرشار از میوه ،سبزیها و فیبر مانع آسیب وارد میکند.
از اضافه وزن و در نتیجه آسیب کلیوی میشود .اضافه وزن
از مصرف داروهای مسکن به مدت طوالنی پرهیز
اغلب باعث افزایش فشار خون و دیابت میشود .بنابراین کنید
باید از مصرف نمک و غذاهای پرنمک پرهیز کرد ،زیرا باعث کلیههــا به مصرف طوالنی داروهای ضد درد حســاس
افزایش فشار خون میشود.
هستند .کلیههای ناســالم ممکن است بر اثر استفاده از این
به حد کافی آب بنوشید
داروها به نارسایی حاد دچار شوند .در صورت نیاز مداوم
مصــرف آب و مایعات برای کمک به کلیه برای دفع مواد به داروهای ضددرد باید با پزشک معالج خود مشورت کنید.
زائد الزم اســت .توصیه میشود روزانه  1/5تا  ۲لیتر آب چنانچه کلیههای شما دچار آسیب شده باشند راهکارهای
بنوشید .کسانی که فعالیتهای ورزشی دارند میتوانند مقدار مناسبتری وجود دارند که کمتر به کلیهها صدمه میزنند.
بیشتری آب مصرف کنند ،در غیر این صورت نوشیدن بیش
بررسی ساالنه سالمت کلیهها
از حد آب و مایعات نیز ممکن است باعث بروز مشکل شود .هر ســال به طور منظم وضعیت سالمت کلیههای خود را
با این حال این میزان آب به افرادی توصیه میشــود که از کنترل کنید ،بهویژه چنانچه سن شما باالتر از  ۶۰سال است،
کلیههای سالم برخوردارند .بیمارانی که دیالیز میشوند باید مبتال به دیابت ،فشار خون و اضافه وزن هستید یا یکی از
و هر چقدر میزان قند خون مطلوبتر باشد آسیب کمتری به هنگامیکه رگهای خونی به مدت طوالنی تحت فشار قرار میزان مصرف آب و مایعات را کاهش دهند.
افراد درجه یک خانواده دچار نارسایی کلیه است .تشخیص
عروق وارد میشود.
گیرند ،دچار آسیب میشوند .برای سالمتی کلیهها الزم است
سیگار را ترک کنید
زودهنگام نارسایی کلیوی از طریق آزمایش منظم خون و
فشار خونتان را مرتب کنترل کنید
فشار خون پائینتر از  ۹۰/۱۴۰میلیمتر جیوه باشد .همچنین سیگار دشمن درجه یک عروق است و از آنجایی که کلیه ادرار موجب میشــود بیماری پیش از آسیب جدی درمان
فشــار خون دومین علت شایع نارســایی کلیوی است .فشار خون باال باید به وسیله دارو تحت کنترل درآید.
پوشــیده از عروقی است که نقش فیلتر و تصفیه خون را به شود.

وزیر بهداشت اعالم کرد

دکتر بهرام عین اللهی ،در آیین رونمایی از پوستر هفته
سالمت که با حضور معاونین و مدیران وزارت بهداشت و
در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد ،گفت :مفهوم
سالمت قبل از شیوع کرونا برای مردم آنچنان ملموس نبود
و بعد از کرونا مشخص شد که سالمت در تمام ابعاد زندگی
تاثیرگذار بوده و اگر مردم ســالم نباشند ،تمام فعالیتها
متوقف میشود .بنابراین ،سالمت پایه و بنیاد هر فعالیتی
است.وی با بیان اینکه تامین سالمت مردم فقط بر عهده
وزارت بهداشت نبوده و نیاز به همکاریهای بین بخشی
دارد ،اظهار کرد :در مقوله سالمت و تامین سالمتی ،همه
بخشهای کشور دخیل هستند و اولین حلقه این زنجیره،
مربوط به خو ِد فرد و خودمراقبتی اســت .بنابراین ،افراد
باید در وهله اول بدانند که چه اقداماتی برای سالمتیشان
مفید بوده و کدام عادات و رفتارها میتواند به سالمتیشان
لطمه وارد کنــد؛ این مراقبت هم باید از دوران کودکی تا
دوران سالمندی ادامه داشته و فرد در طول زندگی سبک
زندگیاش را مطابق با شرایط سنیاش تنظیم کند.

زاهدان

سالمت

وزیر بهداشت در ادامه درخصوص مولفههای اجتماعی
موثر بر سالمت ،عنوان کرد :عوامل اجتماعی مانند نوع
شغل افراد ،وضعیت آب و هوا و آالیندهها ،کیفیت تغذیه
مردم ،استرسهای بیرونی که به طرق مختلف سالمت روان
مردم را تحت الشــعاع قرار میدهد ،پسماندها و ...نیز بر
سالمت مردم تاثیر بســیار زیادی دارد که باید روی آنها
کار کرد.
* تصادفات ،دومین عامل مرگ و میر در کشور

عین اللهی تصریح کرد :یکی از عواملی که سالمت مردم
را به مخاطره میاندازد ،حوادث ترافیکی است که دومین
عامل مرگ و میر در کشورمان محسوب میشود .در این
زمینه نیز در درجــه اول خو ِد فرد و بعد عوامل مختلف
همچون جادهها و ...موثر هســتند.وی گفت :امروزه هر
سازمانی باید پیوست سالمت داشته باشد تا براساس آن
سالمت کارکنان حفظ شود.عی ناللهی تاکید کرد :در دنیا،
تشــکل های مردمی ،سمن ها و انجمن ها نیز در جهت
راهنمایی مردم و کمک به مسئولین ،بسیار موثر هستند.
وی بیان کرد :ســازمان جهانی بهداشت ،در سال جاری
شعار «سالمت ما ،سالمت ســیاره ما» را در نظر گرفته

چهارشنبه  7اردیبهشت 1401
 25رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3867
طالعبینی
فروردین :

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

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

است؛ یعنی زمانی به ســامت دست مییابیم که سیاره،
کشور ،شهر و محیط زندگیمان سالم باشد.وزیر بهداشت
خاطرنشان کرد :در هفته سالمت که از  17اردیبهشت ماه
آغاز شــده و به مدت یک هفته ادامه دارد ،شعار هر روز
هفته ،به یکی از بخشهای مربوط به سالمتی اختصاص
داده شده اســت.وی در خصوص اسامی روزهای هفته
سالمت ،گفت :شعار روز اول ۱۷ ،اردیبهشت ،نقش مردم،
مسئولین ،سمنها در تحقق عدالت و تعالی نظام سالمت،
روز دوم ۱۸ ،اردیبهشت ،نقش مردم ،مسئولین ،سمنها در
دســتیابی به انرژی پاک ،روز سوم ۱۹ ،اردیبهشت ،نقش
مردم ،مسئولین ،سمنها در مدیریت حوادث و بالیا ،روز
چهارم  ۲۰اردیبهشت ،نقش مردم ،مسئولین ،سمنها در
ارتقای سالمت خانواده و جوانی جمعیت ،روز پنجم ۲۱
اردیبهشت ،نقش مردم ،مسئولین ،سمنها در تولید پاک و
مدیریت پسماندها ،روز ششم  ۲۲اردیبهشت ،نقش مردم،
مسئولین ،سمنها در تغذیه سالم از مزرعه تا سفره و روز
هفتم  ۲۳اردیبهشــت ،نقش مردم ،مسئولین ،سمنها در
کاهش و کنترل مصرف دخانیات ،است.بنابر اعالم وبدا،
وی در پایان تاکید کرد :خوشبختانه دکتر رییسی ،رییس
جمهور کشورمان توجه بسیار زیادی به مقوله سالمت دارند
و در سفرهای استانی ،یکی از نکاتی که مورد ارزیابی قرار
میدهند ،وضعیت سالمت مردم و چگونگی بهبود عوامل
مختلف مربوط به سالمتی مردم همچون وضعیت مراکز
درمانی و بهداشتی ،سالمت آب ،محیط ،هوا و ...است و
امیدواریم با بهبود شرایط ،سالمت که حق مسلم و طبیعی
مردم است ،در تمام کشور به صورت عادالنه توزیع شود.

آگهي مناقصه عمـومي یک مرحـله اي « شماره » 1401-05
شرکت ســهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی
1مرحله ای  ،نسبت به « انجام خدمات عمومی » به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.
لذا از متقاضيان شــرکت در این مناقصه دعوت بعمل می آید  ،جهت دریافت اسناد مناقصه
به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.irمراجعه و نسبت
به واریز مبلغ500,000ريال بصورت الکترونیکی به شــماره حساب  4001103104025187بنام تمرکز وجوه
درآمد حق انشعاب و ســایر درآمدهای شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان ازتاريخ  1401/02/07لغايت
 1401/02/15اقدام و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند  .با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد ،الزم است در صورت
عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضا,
الکترونیکی اقدام نمایند  .شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 076-33331700-4
داخلي ، 2076و در خصوص سامانه با داخلی  3000تماس حاصل فرمایند  .ثبت شماره تلفن  ،فکس و ایمیل از
سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد  .ضمناً تاکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در
روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد .
توضيحات :
 -1مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 9,057,332,813ریال ،به صورت ضمانتنامه معتبربانكي و يا واريز
نقدي .
الزامات -1** :ارائه مستندات انجام دو کار مشابه که درمجموع حداقل با مبلغ 120,000,000,000ریال در سه
ســال اخیر باشد به همراه ارائه رضایتمندی از کارفرمایان مربوطه قبلی -2ارائه مستندات داشتن دفتر فعال در
استان هرمزگان  -3جلسه توجیهی با حضور نماینده کارفرما و تنظیم صورتجلسه مربوطه  ،در دفتر امور تدارکات
و قراردادها درساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ 1401/01/26و بارگذاری در سامانه ستاد الزامی و شرط ورود
می باشد .
 -1دستگاه نظارت  :معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان می باشد و شرکتهای
متقاضی می توانند در خصوص سئواالت فنی خود با تلفن  ( 09173672318آقای مهندس امین مرادپور ) تماس
حاصل فرمایند .
 -2حداكثـر مهلت تحويل اسنـاد به دبيرخانه اين شركت تاساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28
و زمان بازگشایی پاكات راس ساعت 9صبح همان روز در دفتر امور تدارکات و قراردادهاي اين شركت می باشد .
 -3به پيشنهادات مشروط  ،مبهم  ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد ازموعد مقرر به دبيرخانه اين
شركت ارسال گردد مطلقاً ترتيب اثرداده نخواهدشد .
 -4آگهي ما درســايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام /پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر»
قابل مشاهده مي باشد .
شناسه آگهی 1307183 :

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
دعوت به همکاری
استخدام منشي خانم ( ترجيحا مجرد و آشنايي مختصر با انجام تزريقات)
جهت شيفت عصر و شب در مطب منطقه کمربندي دو راهي ايسيني  ،حقوق توافقي
تلفن 09121862496 :
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متخصص طب ایرانی پاسخ داد

ضعف بدن در ماه رمضان را چگونه برطرف کنیم؟
سرویس سالمت  //متخصص طب ایرانی با تاکید براینکه
بیخوابی موجب کسالت و آسیب به هضم غذا میشود،
گفت :رعایت نکردن شرایط روزه داری میتواند موجب
ضعف قوه بدن و بیماری پس از ایام روزه داری شود.

علیرضا یارقلی متخصص طب ایرانی در گفتگو با فارس
دربــاره راهکارهای تقویت بدن در نیمه دوم ماه رمضان
گفت :معمــوال روزه داران با مزاج های مختلف در نیمه
دوم ماه مبارک رمضان احســاس ضعف دارند چون به
مراحل پایانی این پاکسازی یک ماهه نزدیک می شویم
و اگر نکاتــی را رعایت نکنیم ،بدنمان دچار ضعف قوه
خواهد شد.
ن های گیاهی و حیوانی در ایام
وی بــر مصرف پروتئی 
روزه داری به ویژه نیمه دوم ماه رمضان تاکید کرد و اظهار
داشــت :نباید از مصرف پروتئین غافل شویم .سویا یک
منبع پروتئینی اســت ضمن اینکه باید از گوشت هرچند
کم به ویژه در وعده سحر استفاده کرد.یارقلی تاکید کرد:
گوشت هضم سنگینی دارد .وقتی انواع گوشت را با هم
مخلوط میکنیم  .معده باید راههای متفاوتی را طی کند
تا آن را هضم نماید .مخلوط کردن گوشــت گوسفند با
گوشت گاو یا شتر و دیگر گوشتها کار درستی نیست.

بهتر است گوشت گوسفند به صورت خالص چرخ شود.
استفاده از پودر سماق در هنگام سرخ کردن این گوشت
میتوانــد بوی زهم آن را بگیرد.متخصص طب ســنتی
کشــورمان در ادامه خاطرنشان کرد :در کنار غذاها باید
از انواع مصلحات و هضم کننده ها استفاده کنیم .استفاده
از سماق ،زردچوبه و لیموعمانی می تواند در هضم غذا
به ما کمک کند .در انتهای غذا میتواند از دمنوش انیسون
اســتفاده کرد تا به هضم غذا کمک کند.وی تاکید کرد:
کمخوابی ضعف قوه ایجاد میکند .به ویژه برای شبهای
قدر باید پس از افطاری یک تا دوساعت خوابید تا بتوان
با نشاط بیشتری به اعمال سحرگاهی پرداخت و پس از
اذان صبح هم باید  1تا  2ساعت استراحت کرد .خواب
خوب ،مهمتر از غذای خوب است .خواب ،موجب هضم
بهتر غذا میشود و کم خوابی موجب بروز کسالت پس از
ماه مبارک رمضان میشود.
خوابیدن قبل از اذان ظهر در حد نیم ســاعت اشکال
ندارد .اما برای افرادی که از سرکار میآیند و میخواهند
قبل از افطار کمی اســتراحت کنند باید فقط در حد نیم
ساعت بخوابند تا دچار کسالت نشوند .خوابیدن در این
ساعات موجب نشاط نمیشود.

اطالعات دارویی؛

کرمزایالپی ؛ موارد مصرف و عوارض جانبی

ســرویس ســامت  //پماد زایالپی از پمادهای بی حســی
موضعی است که احتماال آن را در سالن های آرایشی دیده باشید،
اما بهتر است بدانید که این پماد کاربردهای دیگری نیز دارد.

*

پماد زایالپی برای لیزر

برداشتن موهای زائد توسط لیزر نیز همراه با درد می باشد  ،استفاده درست از
پماد بی حس کننده هرگز تداخلی در نتیجه لیزر نخواهد داشت و شما با انجام
زایال پی یکی از پمادها و داروهای موضعی اســت که البته بدون
لیزر در نقاط مختلف بدن درد کمتری حس خواهید کرد .
نسخه تجویزی پزشک نیز می توانید از مراکز فروش دارو تهیه کنید،
ی است که با استفاده از این * پماد زایالپی برای دندان درد
این پماد کرمی از انواع پمادهای بیحســ 
پماد درد کمتری حس خواهید کرد و نتیجه بهتری از کارتان خواهید در توصیه های پزشکی اشاره ای به استفاده از این دارو برای رفع دندان درد
اشــاره ای نشده است  ،پس بهتر اســت برای کاهش دندان درد فوری و تا
گرفت.
زمانی که به دندان پزشــک مراجعه کنید از اسپری بی حس کننده لیدوکائین
* پماد زایالپی برای بواسیر
استفادهکنید.
درد بواسیر از دردهای وحشتناکی است که فرد بیمار را درگیر می
کند  ،این افراد برای کاســتن درد خــود در ناحیه مقعد می توانند از * پماد زایالپی برای شیردهی
پماد بی حس کننده زایالپی استفاده کنند ،البته توجه داشته باشید که مصرف پماد زایالپی به خاطر وجود مواد لیدوکائین و پریاوکائین موجود در
این پماد فقط در مرحله ابتدایی شــروع این بیماری مجاز به مصرف آن ممنوع می باشد زیرا که این مواد میتوانند به داخل شیر ترشح شوند ،پس
آن هســتید و برای درمان کامل باید به پزشک مراجعه کنید .در این حتما قبل از استفاده از آن با پزشک خود مشورت کنید.
مرحلــه و برای کاهش فوری درد از پمــاد لیدوکائین نیز می توانید * عوارض جانبی
کمک بگیرید .کار پماد زایالپی مسدود کردن مجرای سدیم در غشای استفاده از اغلب پمادها و کرم های موضعی عوارض خاصی در پی ندارند اما
سلول های عصبی است تا از رسیدن پیام درد به سلول های عصبی برخی افراد هستند که با استفاده از آنها دچار مشکل می شوند که در صورت
جلوگیری کند .از دیگر خواص این پماد ضد التهابی بودن آن و کاستن مشاهده هر یک از آنها حتما از استفاده پماد و کرم خودداری کنند.استفاده بیش
از اندازه پماد زایالپی ســبب بروز مشکالت حاد میشود و دستگاه گردش
ورم های بواسیر می باشد.
خون و دستگاه عصبی نیز دستخوش تغییر می شود  ،از عوارض پماد زایالپی
* پماد زایالپی برای اپیالسیون
انجام اپیالسیون و عملهای سطحی زیبایی مانند میکروبیلدینگ یا تاتو نیز می توان به این موارد اشاره کرد:
همراه با دردهای می باشد که فرد توان تحمل آن را نخواهد داشت .خاصیت • کبودی پوست
بی حس کنندگی پماد زایالپی می تواند در انجام این اعمال و تحمل درد • ضعف و بیحالی
به فرد کمک می کند.یک ســاعت قبل از انجام اپیالسیون و یا عمل های • تعریق غیر طبیعی بدن و گرگرفتگی
ســطحی زیبایی از پماد زایالپی بــر روی نقطه مورد نظر بمالید تا هنگام • باال رفتن تعداد ضربان قلب
• ورم و دچار خارش شدن
کنده شدن موهای زایدتان دردی حس نکنید.
• تغییر در رنگ ادرار

قرص کووید  ۱۹فایزر مجوز سازمان بهداشت جهانی را دریافت کرد

سرویس سالمت  //قرص کووید پکسلووید
فایزر تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را
دریافت کرد.

اســت.این ســازمان توصیه میکند فایزر
قیمتگذاری و معامالت خود را شــفافتر
کند و دامنه جغرافیایی مجوز خود را با ثبت
اختراع داروها افزایش دهد تا تولیدکنندگان
ژنریک بیشــتری تولید دارو را آغاز کرده و
آن را سریعتر و با قیمتهای مقرون به صرفه
در دســترس قرار دهند.ســازمان بهداشت
جهانی این دارو را به جای رمدسیویر ،قرص
مولنوپیراویر مرک و همچنین آنتیبادیهای
مونوکلونال توصیه کرده اســت.بیماران باید
مصرف قرصهای پکســلووید خود را در
عرض پنج روز پس از شروع عالئم شروع
کنند  .همچنین
سا ز ما ن

بیماری کووید ب ه روزرســانی کرده اســت.
پیش از این سازمان بهداشت جهانی استفاده
از رمدسیویر را در همه بیماران کووید بدون
توجه به شــدت بیماری پیشنهاد نکرده بود
زیرا مجموع شواهد در آن زمان تاثیر کمی
بر مرگومیر نشــان میداد یا هیچ تاثیری
نداشت .پس از انتشار دادههای جدید از یک
کارآزمایی بالینی که در مورد نتیجه پذیرش
در بیمارستان است ،سازمان بهداشت جهانی
توصیه خود را به روز کرده و اکنون استفاده
از رمدسیویر را در بیماران
مبتال بــه کووید
 ۱۹خفیــف یا
متو سط
که در
معرض
خطــر

ســازمان بهداشــت جهانــی()WHO
اعــام کرد قــرص ضد ویــروس کووید
 ۱۹پکســلووید( )Paxlovidفایــزر را
برای بیماران مبتال به اشــکال خفیفتر این
بیماری کــه همچنان در معرض خطر باالی
بستری شدن در بیمارستان هستند ،به شدت
توصیه میکند.داروی ضدویروسی خوراکی
فایزر(ترکیبــی از قرصهای نیرماترولویر و
ریتوناویر) برای بیماران مبتال به کووید ۱۹
غیرشدید که در معرض باالترین خطر ابتال
به بیماری شدید و بستری شدن در بیمارستان
هســتند ،مانند بیماران واکسینه نشده ،مسن
یا مبتال به ســرکوب سیستم ایمنی به شدت
توصیه میشود.توصیه این سازمان بر اساس
دادههای جدید از  ۲کارآزمایی تصادفیسازی
و کنتر ل شــده شــامل  ۳۰۷۸بیمار است.
دادهها نشان می دهد خطر بستری شدن در
بیمارستان به دنبال این درمان تا  ۸۵درصد
کاهش مییابد و در گروه پرخطر(بیش از ۱۰
بهداشت
باالی بستری
درصد خطر بستری شدن در بیمارستان) به توصیــه خــود را در مــورد
معنای  ۸۴بستری کمتر در هر  ۱۰۰۰بیمار رمدســیویر ،داروی ضد ویروســی دیگر هستند ،پیشنهاد میکند.

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

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

برنامه ریزی اخیر شــما ممکن اســت از بهترین نوع
برنامه ها باشد،اما هنوز کامل نیست .زمانیکه شرایط
تغییر میکنند ،شما نیز باید خود را با آنها تطبیق دهید
یا حداقل در برابرشان مقاومت نکنید .متاسفانه ،ممکن است امروز
سخت گیرانه بیندیشــید و عدم تمایل تان برای اصالح كردن روال
کارتان میتواند شما را حتی از نزدیک ترین دوستان تان جدا کند.
شهریور :

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

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

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

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

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

با وجود اینکه شــما امروز کارهای زیادی برای انجام
دادن دارید ،اما ممکن اســت مایل باشــید که رهبری
دوســتان تان را نیز بر عهده بگیرید .احتماال متعجب
میشوید چرا که میبینید چقدر سریع دیگران رهبری شما را میپذیرند،
و یکباره هیجان زده میشوید و به این باور میرسید که تنها نیستید .اما
مراقب باشید که چگونه با آنها ارتباط برقرار میکنید ،به خاطر اینکه
ممکن اســت دیگری را با داوری شتاب زده خود ناراحت کنید .آرام
باشید و قبل از اینکه حرفی بزنید خوب فکر کنید .در مجامع اجتماعی
مودب باشید چرا که بدین ترتیب می توانید در زندگی تان موفق باشید.
اسفند :

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

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام حسین (ع)  :تجربه بسیار آموختن مایه افزایش عقل است
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری :

نگاه قومیتی در استفاده از نیروهای متخصص آسیبزاست
گروه خبر  //وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :وزارت
علوم در اســتفاده از نیروهای متخصص نگاه قومیتی و
منطقهای را اعمال نمیکند و در راستای تحقق عدالت از
همه قومیتها بهره میبریم.

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

مهمترین مالک شایســتگی افراد است و این وزارتخانه
تالش میکند از دانشگاهها و رشتههای مختلف و با رعایت
هرم سنی اســتفاده کند .محمدعلی زلفیگل ،در خصوص
ســاماندهی آموزش عالی ،توسعه رشــتههای مرتبط با
هر منطقه و همسانســازی هیئتعلمی ،اظهار کرد :بحث
ساماندهی مؤسســات آموزش عالی ،ساماندهی و توسعه
رشــتهها منطبق بر مزیتهای نســبی هر منطقه مواردی
اســت که جزو وظایف وزارت علوم است .تأسیس گروه،
دانشکده ،دانشگاه و رشته شرایط خاصی دارد و کار سختی
است ،مخصوص ًا رشتههای علوم طبیعی که نیاز به کارگاه و

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

سردبیر  :سمیه هاشمی پور

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

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

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
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بوشهر مهران سلطانی نژاد

آزمایشگاه دارند.
وی با بیان اینکه در وزارت علوم برای تأسیس هر رشته
اســتانداردهایی وجود دارد ،گفت :برای تأسیس رشته در
مقطع کارشناسی حداقل  ۳عضو هیئتعلمی ،مقطع ارشد
 ۵عضو ،مقطع دکترا  ۶عضو ،نیاز است .سادهترین مسیری
که میتوانیم برای ســاماندهی لحاظ کنیم ،این اســت که
استانداردهای حداقلی را رعایت کنیم .یعنی برای تأسیس
یک گروه اســتانداردهای عضو هیئتعلمی گفته شده و
بازدیدهای میدانی برای امکانات آزمایشگاهی را ببینیم و
بعد اجازه تأسیس رشته بدهیم.زلفیگل افزود :در رابطه با
رشتههای متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه ،کارگروه
استانی برای این امر تأسیس شده تا از راهاندازی رشتههای
موازی در اســتان جلوگیری شــود و به جــای آن تنوع
رشتههای مرتبط با نیازها وجود داشته باشد.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تصریح کرد :خوشبختانه
مسئله همسانسازی هیئتعلمی ،در قانون برنامه و بودجه
 ۱۴۰۱تصویب شده و به زودی اجرا خواهد شد .همچنین
نیاز است هیئت دولت در خصوص کم و کیف آن تصمیمات
الزم را بگیــرد .آن چیزی که مــاک عمل ما خواهد بود

شناسایی  ۶۷هزار تن کاغذ دپو شده در انبارها ،بنادر و گمرکات هرمزگان

گروه خبر  //رئیس کل دادگستری هرمزگان
از شناســایی بیش از  ۶۷هزار تن کاغذ دپو
شده در انبارها ،بنادر و گمرکات این استان
خبر داد.

بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛رئیس کل
دادگستری هرمزگان اعالم کرد :حدود  ۸روز
پس از ورود دستگاه قضایی به موضوع تعیین
تکلیف کاغذهای دپو شده در این استان ،بیش
از  ۶۷هزار تن کاغذ دپو شده در انبارها ،بنادر
وگمرکات شناسایی شده که در این خصوص،
دستورات ویژه ای برای ترخیص محموله های
کاغذ موجود در بنادر و توزیع کاغذهای دپو
شده در انبارهای بخش خصوصی صادر شده
است.
مجتبی قهرمانی در ادامه افزود :از زمان ورود
دستگاه قضایی اســتان هرمزگان به موضوع
کاغذهای دپو شــده ،تیم های بازرســی از
چهارده انبار بازدید نموده اند که برای ۳محموله
پرونده اخالل در نظام اقتصادی کشور و برای
 ۳محموله دیگر نیز پرونده قاچاق کاال تشکیل

شده است.وی خاطرنشان کرد :با ورود دستگاه
قضایی به این موضوع و در نتیجه دســتورات
صادر شــده در این خصوص ،طی چند روز
گذشــته حجم خروجی محموله های کاغذ از
مبدأ اســتان هرمزگان به بیش از  ۲تا  ۳برابر
افزایش یافته و هم اکنون روزانه بیش از  ۲تا ۳
هزار تن کاغذ از استان هرمزگان به سایر مناطق
کشور در حال ارسال می باشد.
رئیس شــورای قضایی اســتان هرمزگان
تصریح کــرد :تیم هایی متشــکل از پلیس
امنیت اقتصادی ،تعزیرات حکومتی ،صمت و
نمایندگان دادستان ،مأموریت بازرسی از ۱۴
انبــار اطراف بندر شــهید رجایی بندرعباس
را بر عهده گرفته اند کــه حدود  ۲۷هزار تن
کاغذ دپو شــده در این انبارها را شناســایی
نموده اند و در نتیجه بررسی هایشان مشخص
شــده که  ۱۴هزار تن از ایــن کاغذها نیز در
سامانه انبارها ثبت نشده است.
وی همچنین خاطرنشان ساخت :در این رابطه

سه پرونده با موضوع قاچاق  ۲۴۰۰تن کاغذ
در سازمان تعزیرات حکومتی استان هرمزگان
تشکیل شده است که بر اساس اسناد موجود،
قیمت این کاغذهای قاچاق بالغ بر  ۷میلیارد
و دویســت میلیون تومان ارزیابی شده است.
رئیس کل دادگســتری هرمزگان در خصوص
تدابیر دستگاه قضایی این استان در خصوص
کاغذهای احتکار شــده هم گفت :آن دسته از
محموله های کاغذ که مشکل قضایی دارند با
توجه به تصمیمات اتخاذ شده با قیمت مصوب
دولتی تحویل نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی خواهد شد تا به منظور عرضه در شبکه
توزیع ،در اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار
گیرد.
قهرمانی در ادامه بیان داشــت :بررســی ها
حاکی از آن اســت که خــأ موجود به علت
فقــدان ارتباط میان ســامانههای اداره بنادر،
گمــرکات و وزارت صمت ،علیرغم صراحت
قانــون در این خصوص ،در کنار عدم نظارت

سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان هرمزگان

هیات اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان بندرعباس

عضــو محترم اتحادیه صنف خیاطان و خشکشویی شهرستان بندرعباس با استناد به ماده  11آئین نامه اجرایی ماده  22قانون
نظام صنفی بدینوسیله از جنابعالی دعوت میگردد شخصا با در دست داشتن یکی از مدارک شناسایی ذیل :
 -1اصل پروانه کسب و یا اصل کارت الکترونیکی پروانه کسب
فعاالنه در مراســم انتخابات دوره جدید چهارساله هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه و مشارکت در سرنوشت صنفی خود شرکت
و نامزد مورد نظر را از بین داوطلبین کاندیدهای بشرح ذیل با رأی مخفی انتخاب فرمایید .
مشخصات کاندیدای هیئت مدیره به ترتیب حروف الفبا :

جواد احترامی کلوچانی

قانون است و هر چه در قانون باشد ،اجرا میکنیم .در نظام
جمهوری اســامی قوانین بر اساس شرع انور بوده و عدم
رعایت قانون نهتنها جرم ،بلکه گناه هم هست و ما از قانون
تمکین میکنیم.
وی در خصوص توســعه ســواحل مکران اظهار کرد:
دانشــگاهها در این خصــوص میتواننــد در دو زمینه
پژوهشی و فناوری و آموزش کار کنند .در خصوص بحث
آموزش کمکی که دانشــگاهها میتوانند بکنند این است
که به رشــتههای مرتبط با بحث دریا ،دریانوردی ،اقتصاد
دریا ،گردشگری و تأسیس رشتههای مربوط به سواحل
بپردازند.
زلفــی گل ادامه داد :در رابطه با مســائل پژوهشــی و
فناوری ،هــم پارکهای علم و فناوری و هم دانشــگاه
میتوانند نقشآفرین باشند .همچنین در خصوص اقتصاد
دریا ،شیالت و کشاورزی نیز ،دانشگاهها میتوانند از طریق
مراکز رشدی که در پارک علم و فناوری وجود دارند افراد
صاحب ایده را جذب و حمایت کنند و از این طریق نوآوری
و فناوری در خصوص پتانســیلهای سواحل را نهادینه
کنند.

وی در رابطه با بودجه دانشــگاهها بیان کرد :با گسترش
کرونا دانشــگاهها به مدت دو سال تعطیل بودند و سازمان
برنامه و بودجه با این تصور که دانشجویان نیستند و خرج
دانشگاهها کم میشود افزایش بودجه دانشگاهها متناسب
با تورم را ندیدند و بدین جهت دانشــگاهها دچار مشکل
هستند.
رفع مشکالت کمک مجلس ،ایجاد درآمدهای اختصاصی
و همچنین حمایت شــهروندان را میطلبد و در واقع عزم
فرابخشی به این منظور باید به کار گرفته شود.وزیر علوم
راهحل توســعه آموزش عالی را نتیجه همکاری چند نهاد
خواند و افزود :برای توسعه آموزش عالی شرایطی وجود
دارد و زمینههایی باید فراهم شود که تنها از عهده وزارت
علوم بر نمیآید و نیاز به همکاری مجلس ،سازمان برنامه
و بودجه و وزارت اســت تا این مهم تحقــق یابد.وی با
بیــان اینکه در بحث اســتفاده از نیروهای متخصص نگاه
قومیتگرایی و منطقهای اعمال نمیشــود ،اظهار کرد :در
این خصــوص عدالت صورت پذیرفته و از همه قومیتها
بهره بردهایم ،مهمترین مالک شایستگی افراد است و وزارت
تالش میکند از دانشگاهها و رشتههای مختلف و با رعایت

هرم ســنی استفاده شــود .زلفیگل با اشاره به مشکالت
زیرساختی دانشــگاه در اســتان هرمزگان ،گفت :شاهد
کمکهای صندوق رفاه دانشجویان در این زمینه هستیم و
از جانب وزارت علوم نیز کمکها و حمایت خوبی صورت
گرفته ،با این وجود حداکثر ظرفیت و توان خود را در این
خصوص به کار خواهیم بســت .وی عنوان کرد :چنانچه
بخواهیم سرمایهگذاری مادامالعمر انجام دهیم باید فرهنگ
سالم ایجاد کنیم و کار را مقدس بشماریم؛ بنابراین با پرهیز
از قانونگریزی و کنار گذاشتن فرهنگهای غلط ،فرهنگ
سالم ایجاد و نوع نگاه ما به این موضوع جدی گرفته شود.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به موضوع آسیبشناسی و
نرخ بیکاری در سطح استان اشاره کرد و افزود :خوشبختانه
با اشــراف کاملی که استاندار به این مسئله در استان دارد،
درصدد آن است که نرخ بیکاری افزایش نیابد و با ارائه و
به کار بستن راهکارهای مؤثر نرخ بیکاری را کاهش دهد.
برای تحقق این امر نیاز به هماهنگی کل حاکمیت کشــور
است تا معضل بیکاری را به پروژه اول کشور تبدیل کند.به
گزارش ایسنا ؛ وی در پایان با تأکید بر فراهم بودن بستر در
جهت جذب افراد با ایدههای کاربردی ،عنوان کرد :نهادهای
مختلف افــراد صاحب ایده را جذب کنند و آموزش دهند
تا این افراد بتوانند فرایند تکمیل خود را طی کنند .وزارت
علوم در این زمینه فرایند تبدیل ایده به محصول را تسهیل
میکند و یکی از راهکارهای مهم ورود صنایع خصوصی به
این جریان است.

مرضیه بهرامی گوربندی

الدن پیشدار

سیده ثنا حیدری

سکینه عالیشاهی سرخونی

برای رفع تعهدات ارز واگذار شده،عدم شفافیت
و عدم دسترسی عمومی به اطالعات ،موجب
سوء اســتفاده های متعدد و تخلفات غیرقابل
قبول ،وســیع و گسترده در حوزه واردات کاال
و انبارداری شده است که با توجه به ضرورت
نظارت مســئولین مربوطه بر این امر ،جهت
بررســی هرگونه کوتاهــی و قصور و تقصیر
احتمالی نیز دستورات قضایی الزم صادر شده
است.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان
خود اذعان کرد :با توجه به بررسی های میدانی
انجام شده تا به امروز حدود  ۲۷هزار تن کاغذ
در انبارها و  ۴۰هــزار تن نیز در گمرکات و
بنادر استان هرمزگان شناسایی شده که از این
میزان حدود  ۹هزار تن در حال انجام تشریفات
گمرکی و ترخیص است ،لیکن زمانی که سامانه
انبارها در خصوص کاالهای موجود در بنادر
و گمرکات مورد بررسی قرار گرفت ،مشخص
شد که ده ها برابر این عدد به عنوان موجودی

در این سامانه ثبت شده است که با توجه به آن،
احتمال دارد متخلفین با درج اعداد غیرواقعی و
اطالعات غلط در این سامانه ،زمینه نوعی فساد
و تخلف برای دریافت ارز یا رفع تعهدات ارزی
را فراهم ساخته باشند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید
کرد :با توجه به اسناد و مدارک گمرکی ،مبلغی
حدود  ۶۰میلیون یورو ارز ترجیحی براساس
یورو  ۴۶۰۰تومانی برای واردات این  ۶۰هزار
تن کاغذ به کشور اختصاص یافته که با عنایت

به این موضوع ،دســتور رسیدگی به مسائل
مرتبط با تخلفات و فســاد در حوزه ارزی هم
صادر شده است و نتایج آن متعاقب ًا و به محض
تکمیل روند تحقیقات قضایی ،اطالع رسانی
خواهد شد.
وی در خاتمه اظهار داشــت :برای اینکه در
روند عرضه و توزیع کاغذ اخاللی ایجاد نشود،
حتی برای کسانی که در خصوص آنها پرونده
قضایی هم تشکیل شده است ،تدابیر الزم برای
امکان توزیع کاغذ اتخاذ شده است.

کمیسیون نظارت شهرستان بندرعباس هیات اجرائی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
اتحادیه صنف فروشندگان کیف و کفش و لوازم ورزشی

براساس ماده  6آیین نامه اجرائی انتخابات اتحادیه های صنفی بدینوسیله از عالقمندان واجد شرایط زیر که تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرسان صنف
مذکور را دارند دعوت می گردد جهت ثبت نام بصورت اینترنتی به سایت ایرانیان اصناف ( سامانه الکترونیکی انتخابات  -ساران ) مراجعه و سپس شخصاً

با دردســت داشتن مدارک مشروحه ذیل از تاریخ  1401/02/17لغایت  1401/03/01بمدت 15روز به دفتر هیات اجرایی بر انتخابات مستقر در سازمان
صنعت  ،معدن و تجارت اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی مراجعه و تکمیل پرونده نمایند .
شرایط داوطلبین (هیات مدیره و بازرسان) -1 :تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران  -3نداشتن سوء
پیشینه کیفری موثر  -4عدم ممنوعیت تصرف در اموال  ،مانند حجر  ،ورشکستگی و افالس  -5عدم اعتیاد به مواد مخدر  -6عدم اشتهار به فساد
 -7داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه  -8حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
 -9داشتن پروانه کسب معتبر تبصره  :پروانه کسب معتبر مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده باشد  .صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی
خود را بغیر واگذار و یا اجاره نداده باشد  .واحد صنفی فعال باشد و مکان واحد تغییر نیافته باشد  -10.وثاقت و امانت
 -11رعایت تبصره 2ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری(داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها  ،اتاق اصناف شهرستان و ایران وکلیه دستگاههای اجرایی
در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات )
مدارک الزم جهت ثبت نام :
-1ثبت نام اینترنتی در سایت ایرانیان اصناف (سامانه الکترونیکی انتخابات  -ساران ) -2کپی پروانه کسب الگوی هیأت عالی نظارت  2برگ-3کپی کارت
ملی2برگ ( 3قطعه عکس پرسنلی جدید ) -4کپی از تمام صفحات شناسنامه  2سری  -5کپی کارت پایان خدمت  2برگ -6کپی اعتبار نامه (در صورت
عضویت در هیأت مدیره اتحادیه در دوره های قبلی )  2برگ -7کپی مدارک تحصیلی ( حداقل دیپلم) * الزم بذکر است به همراه داشتن اصل مدارک الزامی
می باشد .

هیات اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بندرعباس
کمیسیون نظارت شهرستان بندرعباس هیات اجرائی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی

تهمینه محمودی

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرسان

زکیه میرحسینی

اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان

مشخصات کاندیدای بازرسین به ترتیب حروف الفبا :

نسرین پروازنسب

صدیقه تاجیکی

بنفشان دهقانی سرگزی

* تذکر مهم  :اعزام نماینده یا وکیل در انتخابات ممنوع است .
* زمان برگزاری انتخابات  :ساعت  10لغایت  14روز شنبه مورخ 1401/02/24
* مکان برگزاری انتخابات  :بندرعباس  -چهارراه بلوکی  -روبروی مجتمع زیتون  -مسجد ناصری

هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بندرعباس

براساس ماده  6آیین نامه اجرائی انتخابات اتحادیه های صنفی بدینوسیله از عالقمندان واجد شرایط زیر که تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
صنف مذکور را دارند دعوت می گردد جهت ثبت نام بصورت اینترنتی به سایت ایرانیان اصناف ( سامانه الکترونیکی انتخابات  -ساران ) مراجعه و سپس
شــخصاً با دردست داشتن مدارک مشروحه ذیل از تاریخ  1401/02/17لغایت  1401/03/01بمدت 15روز به دفتر هیات اجرایی بر انتخابات مستقر در
سازمان صنعت  ،معدن و تجارت اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی مراجعه و تکمیل پرونده نمایند .
شرایط داوطلبین (هیات مدیره و بازرسان) -1 :تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران  -3نداشتن سوء
پیشینه کیفری موثر  -4عدم ممنوعیت تصرف در اموال  ،مانند حجر  ،ورشکستگی و افالس  -5عدم اعتیاد به مواد مخدر  -6عدم اشتهار به فساد
 -7داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه  -8حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
 -9داشتن پروانه کسب معتبر
تبصره  :پروانه کسب معتبر مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده باشد  .صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را بغیر واگذار و یا اجاره
نداده باشد  .واحد صنفی فعال باشد و مکان واحد تغییر نیافته باشد  -10.وثاقت و امانت
 -11رعایت تبصره 2ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری(داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها  ،اتاق اصناف شهرستان و ایران وکلیه دستگاههای اجرایی
در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات )
مدارک الزم جهت ثبت نام :
-1ثبت نام اینترنتی در ســایت ایرانیان اصناف (سامانه الکترونیکی انتخابات  -ساران ) -2کپی پروانه کسب الگوی هیأت عالی نظارت  2برگ-3کپی کارت
ملی2برگ ( 3قطعه عکس پرسنلی جدید ) -4کپی از تمام صفحات شناسنامه  2سری  -5کپی کارت پایان خدمت  2برگ -6کپی اعتبار نامه (در صورت عضویت
در هیأت مدیره اتحادیه در دوره های قبلی)  2برگ -7کپی مدارک تحصیلی ( حداقل دیپلم) * الزم بذکر است به همراه داشتن اصل مدارک الزامی می باشد .

هیات اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بندرعباس

