روزنامه منطقه جنوب کشور

شرکت پاالیش نفت بندرعباس واحد نمونه تولیدی هرمزگان و کشور
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دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
بنی هاشمی واحد 2

درسی و سومین جشنواره امتنان از کارگران  ،کارگروه و واحد نمونه هرمزگان ؛

مرکز « همیار کارکنان آلومینیوم المهدی»
واحد نمونه  1400شد

مرکزهمیار کارکنان یک برنامه ویژه محیط های کاری است که برای کمک به بررسی مسائل ،افزایش بهره وری سازمان ،شناخت
و حل نگرانیهای شخصی کارکنان و سایر مسائل شخصی موثر بر عملکرد شغلی آنان ایجاد شده است

گروه خبر  //در آیین تجلیل از برگزیدگان سی و سومین جشنواره امتنان از کارگران ،کارگروه و واحد نمونه ولی فقيه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس ،مهدی دوستی استاندار هرمزگان ،احمد مرادی نماینده مردم
هرمزگان ،مرکز همیار کارکنان شرکت آلومینیوم المهدی به عنوان مرکز نمونه سال  ۱۴۰۰انتخاب شد.
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی و مجتبی معین وزیری مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مدیران صنایع
به گزارش خبرنگار روزنامه دریا ،این آیین با حضور حجت االســام والمسلمین محمد عبادی زاده نماینده
شد.
برگزار
کارگران
و
کارفرمایان
نمایندگان
و
ادامه در همین صفحه

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد

اشتغال  ،مشکل جدی
خانوادههای ایثار و شهادت

2

مسکن  ،اشتغال و درمان مهمترین
درخواست جامعه ایثارگری هرمزگان

2

نماینده مردم هرمزگان عنوان کرد

هرمزگان به عنوان قطب راهیان نور دریایی
در کشور مطرح شود
2
فرماندار قشم:

قشم تشنه خدمت و نگاه ویژه است
شناسایی و دستگیری کالهبردار
 ۳۵میلیاردی در هرمزگان

6
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درسی و سومین جشنواره امتنان از کارگران  ،کارگروه و واحد نمونه هرمزگان ؛

مرکز « همیار کارکنان آلومینیوم المهدی»
واحد نمونه  1400شد

نگرانیهای شــخصی کارکنان و سایر مسائل
شخصی موثر بر عملکرد شغلی آنان ایجاد شده
است.
وی در ادامه افزود :بر همین اســاس شرکت
آلومینیوم المهدی در بهمن ماه  1398در راستای
ارتقاء سالمت کارکنان در ابعاد جسمی ،روانی،
اجتماعــی و معنوی مرکز همیــار کارکنان را
مرکزهمیار کارکنان یک برنامه ویژه محیط های راه اندازی نمود.
ادامه از تیتر یک //
مدیرعامــل شــرکت آلومینیــوم المهدی در کاری اســت که برای کمک به بررسی مسائل * ،مهمترین خدمات مرکز همیار کارکنان
رابطه با کســب این موفقيت ،اظهار داشــت :افزایش بهره وری ســازمان ،شــناخت و حل محمد رضا قاســمی ،بیان کــرد :مرکز همیار

کارکنان تا کنون در زمینه های مدیریت استرس،
نگرانــی هــای خانوادگی ،تعــادل بین کار و
زندگی ،سوء مصرف مواد ،مشکالت ارتباطی و
آســیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد ،طالق،
طرح غربالگری روانی پرســنل و  ...خدمات
موثری را به کارکنان شــرکت و خانواده های
آن ها ارائه داده است.
مدیرعامل شــرکت آلومینیوم المهدی ضمن
اشــاره به مهمترین خدماتی که در این مرکز به
کارکنان ارائه می شــود ،ابراز داشت :بررسی و

شرکت پاالیش نفت بندرعباس واحد نمونه تولیدی هرمزگان و کشور
نقش آفرینــی و تاثیرگذاری نخبگان جامعه کار و تالش در
روند توسعه جامعه از جمله اهداف برگزاری جشنواره امتنان
است.استاندار هرمزگان در نیز در آیین تجلیل از برگزیدگان
جشنواره امتنان از کارگران ،گروههای کار و واحدهای نمونه
استان گفت :دولت ســیزدهم در موضوع افزایش دستمزد و
تامین مســکن کارگران برنامههای ویژهای دارد و پرداخت
بروز حقوق کارگران با دستور رئیس جمهور محترم در حال
پیگیری و انجام است و در این خصوص رصد الزم صورت
میگیرد.مهندس مهدی دوستی افزود :در رابطه با مسکن نیز
در طرح نهضت ملی مسکن تالش خواهیم کرد سهم کارگران
افزایش یابد و زمین مناســب در محل مناسب فراهم شود و
در زمینه توسعه امکانات زیرساختی ورزش و تفریح کارگران
نیز برنامه داریم تا این زیرساختها بازسازی شوند .وی بیان
داشت :هرآنچه که بتوانیم برای رفع مشکالت کارگران انجام
خواهیم داد و تالش خواهیم کرد با دستهبندی موارد ،مسائل
گروه خبر  //شرکت پاالیش نفت بندرعباس عنوان
از دالیل موفقیت این شرکت در کسب عنوان واحد نمونه است .اصلی کارگران را حل کنیم تا شاهد بهبود معیشت کارگران
واحد نمونه هرمزگان در جشنواره امتنان از کارگران،
ایجاد
،
تالش
و
کار
جامعه
در
لی
د
هم
افزایش
و
بخشی
انگیزه
بزرگوارباشیم.
گروه کار و واحد نمونه استان را کسب کرد.
زمینه و فضای مناسب برای رشــد و پرورش نیروی کار و
به گزارش خبرنگار دریا ؛ در سی و سومین جشنواره امتنان
از کارگران ،گروه کار و واحد نمونه اســتان هرمزگان که با
حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در هرمزگان برگزار شد،
شرکت پاالیش نفت بندرعباس به عنوان واحد نمونه استان
معرفی و از دکتر هاشــم نامور مدیرعامل این شرکت تجلیل
شد .گفتنی است شــرکت پاالیش نفت بندرعباس در هفته
گذشته نیز در جشــنواره ملی تقدیر از کارگران و واحدهای
نمونه کشور از بین  ۱۴۰۰شرکت و واحد تولیدی کشور نیز
به عنوان واحد نمونه ملی معرفی و از ســوی ریاست محترم
جمهور لوح و تندیس این جشــنواره را دریافت کرد .دکتر
هاشم نامور مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت:
اقدامات موثر در حوزه منابع انســانی از جمله طرح تبدیل
وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرارداد مستقیم ،اجرای طرح
طبقه بندی مشاغل ،ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری در تولید

ارائه مشاوره در خصوص مشکالت اجتماعی،
عاطفی ،روانی،خانوادگی و شــغلی کارکنان و
اجرای تستهای روانشناسی بین کارکنان جهت
عارضه یابی مشکالت از خدمات مهم این مرکز
بوده است.
قاســمی در ادامــه ،پیگیــری مراحل درمان
کارکنانــی که دچار حوادث شــغلی و یا ابتال
بــه بیمــاری کووید  19شــده انــد و پایش کالسها و ســمینارهای آموزشی برای پرسنل و از سایر خدمات موثر این مرکز برشمرد .گفتنی
ســامت این افراد ،پیگیری مسائل و مشکالت خانواده هــای آنان و همچنین رســیدگی به اســت ،در پایان این مراسم شــرکت آلومینیوم
فرزندان معلول جســمی -ذهنــی ،برگزاری پرونده هایی از قبیل پیشگیری و درمان اعتیاد را المهدی مورد تجلیل قرار گرفت.
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رنج درد دندان

خانواده های زیادی هستند که با بیماری ها و درد دندان مواجهند
واز آن طرف بیشتر درمان های دندان بایستی در مراکز خصوصی انجام
شود .انحصار برخی درمان های دندان در بخش خصوصی در هرمزگان
باعث شده است که از یک طرف هزینه های درمان بسیار گران شود و
درمان ها تحت پوشش بیمه نباشند واز طرفی دیگر بیشتر خانواده ها
و بخصوص قشر محروم و متوسط جامعه توان پرداخت این هزینه ها
را ندارند .برخی خانواده ها از طوالنی بودن روند درمان دندان هایشان
تا چند ماه و گاهی چندســال می گویند که مشخص نیست آیا واقعا
این رونــد و زمان ضرورت دارد یا خیــر؟ از آن طرف برخی از این
درمان ها گره گشا نیست و بعد از مدتی همان دندان ویا دندان های دیگر
نیاز به درمان پیدا می کنند وهزینه های زیادی را برای درمان می طلبد.
ســوال اول اینجاست که چرا در اســتان هرمزگان و شهر بندرعباس
کلینیکهایدندانپزشکیمجهزدولتیبرایتمامدرمانهایدندانولثهدر
تمام طول سال نداریم که مردم اینقدر بایستی با مشکل مواجه شوند؟ دوم
اینکه آیا واقعا بر مراکز وکلینیک های خصوصی دندانپزشکی در بخش
تعرفه ای و نوع عملکردی در استان وبندرعباس نظارتی وجود دارد؟
سوم اینکه کسانی که بطور مرتب مجبورند به دندانپزشکی مراجعه کنند و
هزینه های سنگینی را هم بایستی بپردازند و هر چند مدت هم مجبور
می شوند پیش دندانپزشک دیگری بروند و این روند ادامه دارد ،درصورت
شکایت و انتقاد از نوع خدماتدهی و هزینه های دندانپزشکی بایستی به
کجا مراجعه کنند؟سوال مهم دیگر این است که چرا عالوه بر بزرگساالن،
حتی در کودکان و نوجوانان در اســتان این میزان باال مشــکل دندان
وجود دارد و برای پیشــگیری از طریق وزارت خانه های بهداشت و
آموزش چه اقداماتی شده و برای درمان دندان در کودکان و نوجوانان و
دانش آموزان چه اقداماتی صورت می گیرد؟ بطور حتم بســیاری از
خانواده ها توان پرداخت هزینه های ســنگین درمان دندان را ندارند
واز طرفی هم بایستی برای پیشــگیری از ابتال به بیماریهای دندان
برنامه ریزی واقدامات مدونی صورت گیرد .گرچه گهگاهی تیم های
دندانپزشکی در برخی مناطق روستایی محروم و محالت حاشیه نشین
مســتقر می شوند که نیاز به افزایش حضور این دندانپزشکان جهادی
است؛ اما از آن طرف بایستی برنامه ریزی شود که خانواده های محروم
بخاطر هزینه های باالی درمان دندان از درمان محروم نشــوند واین
گروه های جهادی وخیریه همواره در دسترس باشند .در استانی مانند
هرمزگان که در فقر وفالکت و بیــکاری و محرومیت و همچنین در
گرانی در رتبه نخست کشوری قرار داریم وشاید در بیماری نیز چنین
رتبه ای داشته باشد و بسیاری از خانواده حتی برای خوردوخوراک با
مشکل مواجه هســتند وسه وعده غذایی را هم در سفره ندارند ،بطور
حتم توان پرداخت هزینه های سنگین درمان دندان را ندارند و بایستی
حمایت های الزم از این خانواده ها صورت گیرد .در این حوزه هم نیاز
اســت صنایع و بنگاه های اقتصادی در راستای انجام مسئولیتهای
اجتماعی شــان ،در احداث و تجهیــز کلینیکهای تخصصی و فوق
تخصصی دندانپزشکی برای اســتفاده هرمزگانی ها وبخصوص قشر
متوسط و محروم استان اقدام نمایند تا این اقشار بدلیل فقر مالی جهت
درمان دندان شان درد کمتری را متحمل شوند.
علی زارعی

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد

اشتغال  ،مشکل جدی خانوادههای ایثار و شهادت

گروه خبــر  //معاون رئیس جمهــور و رئیس
بنیاد شــهید و امور ایثارگران با اشاره به برنامه
ریزی های در دســت انجام برای ســاماندهی
گلزارهای شهدا در سطح کشور ،گفت :بزرگترین
کانون توسعه فرهنگ دینی هر شهری باید گلزار
شهدای آن شهر باشد که برای تحقق این موضوع
تمام تالش خود را انجام می دهیم.

امیرحســین قاضی زاده هاشمی در نشست شورای
هماهنگی و نظارت ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت
هرمــزگان که با حضور اســتاندار و جمعی دیگر از
مســئوالن برگزار شــد ،اظهار داشــت :برای تبدیل
گلزارهای شــهدا به عنوان مراکز و کانون های توسعه
فرهنگ دینی ،در تالش هســتیم که افرادی را تحت
عنوان خادم الشــهدا به صــورت داوطلبانه و مردمی
جذب کنیم .وی بــا بیان اینکه بنیاد شــهید و امور
ایثارگــران ردیف اعتبــاری عمرانی نــدارد ،افزود:
اعتبارانــی عمرانی بنیاد در اعتبارات اســتانی دیده

می شــود که این مســاله یکی از مشــکالت ما در
ساماندهی گلزارهای شهدا است که البته رایزنی هایی
صورت گرفته و امیدوار به حصول نتیجه در این زمینه
هستیم.قاضی زاده هاشــمی با اشاره به اینکه امنیت
و عــزت روز افزون ملت ایــران مرهون خون مطهر
شهدا است ،گفت :باید با بصیرت ،هوشیاری و دشمن
شناسی توطئههای شوم دشمنان انقالب را خنثی کنیم.
وی خاطرنشــان کرد :برای شخصیت برجسته ایثار و
شهادت هر اســتانی یک فیلم در سطح الف خواهیم
ساخت که  ۳۰درصد بودجه ساخت آن را بنیاد تقبل
خواهد کرد که امسال یک مصوبهای در بودجه کشور
داشــتیم که اعتباری که طبق قانون  ۱۰درصد باید در
حوزه ایثار و شــهادت هزینه شود و تحت مدیریت
همین شــورای ایثار و ترویج صــورت گیرد.معاون
رئیسجمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
گفت :پیگیری مسائل و مشکالت مرتبط با سه میلیون
و  ۴۰۰هزار نفر از جامعه ایثارگران در اولویت و دستور

کار دولت سیزدهم است و مساله اشتغال مشکل جدی
همه خانوادههای ایثار و شهادت است و استانداران در
این زمینه فعاالنه عمل کنند.وی ادامه داد :از استاندار
هرمزگان و همه ادارات کل اســتان که همکاری الزم
را در این خصوص در راســتای خدمت رســانی به
خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران داشتهاند ،تشکر
و قدردانی میکنم.معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد
شهید و امور ایثارگران افزود :برای تکمیل مرکز رفاهی
و توانبخشی ایثارگران استان هرمزگان ،با کمک دولت
و استاندار هرمزگان ،منابع مالی الزم پیش بینی شده
است.قاضیزاده هاشمی تصریح کرد :تامین زمین جهت
احداث مسکن برای ایثارگران در بندرعباس و قشم و
همچنین ساخت مرکز جامع رفاهی ایثارگران در جزیره
قشم از دیگر اقداماتی است که در هرمزگان صورت
گرفته است.وی گفت :امیدواریم همکاری فوقالعاده
خوبی که بین خانواده ایثار و شــهادت ،بنیاد شهید و
امور ایثارگران و مدیران اســتان با ریاست استاندار

آغاز رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی در هرمزگان

هرمزگان و پشــتیبانی نمایندگان مردم هرمزگان در
مجلس شورای اسالمی شکل گرفته  ،الگوی مناسبی
برای سراسر کشور باشد.به گزارش ایرنا ،معاون رییس
جمهور با بیان این که شــورای هماهنگی و نظارت
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ریاست استانداران در
استانها به همکاری هرچه بیشتر دستگاهها نیاز دارد،
خاطرنشان کرد :در استان هرمزگان  ۴۰۰نفر از جامعه
هدف ما بدون مسکن هستند که  ۲۱۰نفر در اولویت
قرار دارند و کارهای واگذاری آنها انجام شده اما ۲۰۰
نفر هنوز باقی مانده که ضرورت دارد تا پایان ســال
فکری اساسی برای آنها بشود تا هیچ ایثارگری مشکل
مسکن نداشته باشد.

استاندارهرمزگان :

هرمزگان به عنوان قطب راهیان نور دریایی
در کشور مطرح شود
گروه خبــر  //اســتاندار هرمزگان
با اشــاره به اهمیت راه اندازی موزه
دفاع مقدس در استان ،گفت :هرمزگان
از سابقه طوالنی در مبارزه با استعمار
برخــوردار اســت و همچنین طیف
گستردهای از شهدا را در عرصههای
مختلف تقدیم نظام مقدس جمهوری
اســامی کرده و نیاز است موزه دفاع
مقدس در شان این استان احداث شود.

مهدی دوســتی در نشســت شــورای
هماهنگی و نظارت ترویج فرهنگ ایثار

و شــهادت هرمزگان که با حضور ســید
امیرحســین قاضی زاده هاشــمی معاون
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران برگزار شــد ،اظهار داشت :در
تامین اعتبارات ساخت موزه دفاع مقدس
از اعتبارات اســتانی و همچنین با جذب
کمک از صنایع فعال در هرمزگان ،کمک
خواهیم گرفت .وی با اشــاره به تاکیدات
رهبر معظم انقالب اســامی در خصوص
جهاد تبیین ،ادامه داد :یکی از مواردی که
در جهاد تبیین باید به آن توجه کنیم ،زنده

گــروه خبر  //معاون توســعه مدیریت و منابع
اســتانداری هرمزگان از ارتقای سطح استانداری
هرمزگان به درجه یک با پیگیریهای مســتمر
استاندار هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،دکتر محســن خاکینهاد
اظهار داشت :با پیگیریهای مستمر انجام شده از سوی
مهندس مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان و با تایید
وزارت کشور ،درجه استانداری هرمزگان از درجه دو
به درجه یک ارتقاء یافت .وی افزود :این مسئله دارای
اهمیت بسیار باالیی برای استانداری است چراکه قطعا

نگه داشتن یاد  ۲۹۰شهید مسافر هواپیمای
ایرباس مسافربری جمهوری اسالمی ایران
است .
دوستی بیان داشت :الزمه این کار ایجاد
یک نماد در استان هرمزگان جهت تبیین
این واقعه در طول تاریخ است که جنایت
آمریکا در حمله موشــکی به هواپیمای
مسافربری جمهوری اســامی ایران که
در آن  ۲۹۰مســافر از جمله  ۶۰کودک
به شهادت رســیدند را بیان کند.استاندار
هرمزگان تصریح کرد :افرادی از فرزندان

مورا در راه تهران ؟

وال استریت ژورنال  :مورا به همتایان ایرانی خود اعالم کرده که آمادگی آن را دارد تا با
بازگشت به تهران ،مسیری در بن بست موجود ایجاد کند در اوج سردی فضای مذاکرات
هسته ای حاال برخی رسانه های غربی شروع به خبرسازی هایی کرده اند که از سوی
مقامات و منابع موثق طرفین گفت وگوها تایید نمی شــود  .در همین زمینه ،روزنامه
آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از دیپلماتهای غربی مدعی شد اروپا درصدد
است «انریکه مورا» هماهنگکننده مذاکرات وین را برای خروج از بنبست کنونی در
مذاکرات وین ،راهی تهران کند .به گفته دیپلماتهای غربی ،مقامات اروپایی در حال
آماده شدن برای اعمال یک فشار جدید به منظور نجات توافق هستهای با ایران هستند
و پیشنهادشان فرستادن مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا به تهران در تالش برای خروج
از «بنبســت کنونی» در مذاکرات است.این منابع گفتند «انریکه مورا» هماهنگکننده
مذاکرات وین ،به همتایان ایرانی خود گفته که آماده اســت به تهران بازگردد تا راهی
برای عبور از بنبست باز شود .طبق این گزارش ،ایران تاکنون با دعوت از وی ،به این
پیشنهاد پاسخ نداده است .در ادامه این گزارش آمده است :دیپلماتهای غربی میگویند
که میخواهند بار مســئولیت را بر دوش ایران بازگردانند و روشن کنند که مذاکرات
ممکن اســت (بینتیجه) پایان یابد ،مگر این که ایران راهی برای عبور از بنبست ارائه
دهد .به گفته دیپلماتهای مورد اســتناد وال استریت ژورنال ،مورا سعی خواهد کرد
ایران را متقاعد کند که متن نهایی توافق را بدون حل مســئله نام گذاری امضا و این
موضوع را به نقطهای در آینده واگذار کند .با وجود چنین ادعایی از سوی وال استریت،
روشن است که موضوعات حل نشده در مذاکرات وین صرفا به لغو نشدن تحریمهای
ســپاه مرتبط نبوده و مسائل باقیمانده دیگری نیز وجود دارد که آمریکا با لجاجت از
حلوفصل آن ها سر باز میزند .جمهوری اسالمی ایران بارها به صورت رسمی اعالم
کرده که با توجه به سابقه بدعهدی غرب و بهویژه آمریکا در اجرای کامل برجام ،طرفین
باید بهدنبال دســتیابی به توافقی قوی ،عادالنه و پایدار باشند تا از این طریق ضمن
کاهش نگرانی غرب نسبت به برنامه صلحآمیز هستهای ایران ،شرایط الزم برای استفاده
کامل کشورمان از منافع اقتصادی برجام فراهم شود .بر این اساس نیز خطوط قرمزی
برای تیم مذاکرهکننده ایران تعیین شده و مجموعه تعامالت با طرفهای دیگر مذاکرات
در چارچوب خطوط قرمز انجام میشود.اگرچه به بنبست رسیدن مذاکرات نیز تاثیری
بر شرایط فعلی ایران در ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ندارد اما تاکنون هیچ
یک از طرفهای مذاکرهکننده به این نتیجه نرسیدهاند که مذاکرات در آستانه شکست
توگوی اخیر خود
است.همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان در گف 
با خبرنگار شبکه یمنی «المســیره» نیز گفت«من فکر میکنم که طرف آمریکایی به
توگوها ادامه میدهیم .به محض
خوبی خطوط قرمز ایران را درک کرده است .ما به گف 
رسیدن به نقطه توافق ،نماینده ما در مذاکرات تغییرات نهایی را در توافق اعمال خواهد
کرد».
سید ابراهیم رئیسی پرچمدار جریان اصولگرایی،سکان قوه مجریه را به دست گرفته
و صحبت از انتخابات  1404ریاست جمهوری زیادی زود است .در این میان اما نگاه
به فعالیتهای اخیر اردوگاه اصالح طلبی نشــان میدهد ،این جریان سیاسی به رغم
باختهای اخیر در انتخاباتها و با وجود هر آن چه که درباره بازیابی سرمایه اجتماعی
و مردم محوری و  ...میگویند ،از حاال به فکر بازگشت به قدرت بوده و تحرکات خود
را شــروع کردهاند .به عنوان مثال علی صوفی عضو جبهه اصالحات ایران در گفت و
گوی اخیر خود با فارس ،درباره راهبرد اصالح طلبان برای انتخاباتهای آینده اظهار
کرده است «:قطعا یکی از ماموریتهای جبهه اصالحات ایران انتخابات است اما هنوز
به طور رسمی به این مقوله وارد نشدهایم ».این فعال سیاسی ،در پاسخ به این سوال که
آیا گزینهای مثل علی الریجانی هم در دستور کار جبهه اصالحطلبان قرار دارد یا خیر،
تصریح کرده است  «:شاید در صورت اضطرار به ایشان نیز به عنوان یک گزینه فکر
شود ».صوفی البته تاکید دارد که این رویکرد در بین اصالح طلبان مخالفانی هم دارد و
جالب تر آن که به گفته وی ناسا یا همان نهاد اجماع ساز اصالح طلبی که برای متحد
کردن اصالحات در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شکل گرفت؛ به پایان رسیده اما
چون برخی از اصالح طلبان میخواهند از دل این تشکیالت حمایت از علی الریجانی
را بیرون بیاورند بر ادامه فعالیت آن اصرار ورزیدهاند.

شــهدا و ایثارگران در هرمزگان قابلیت و
توانمندی عضویت در هیأت مدیره صنایع
این استان را دارند که در این خصوص نیز
باید اقدام الزم صورت گیرد.
وی ادامــه داد :در خصوص اشــتغال
فرزندان شــاهد و ایثارگران در هرمزگان
نیز اقداماتی صورت گرفته اما هنوز تا نقطه
مطلوب فاصله داریم و عالوه بر اقدامات

با پیگیری مستمر استاندار هرمزگان ؛

استانداری هرمزگان به درجه یک ارتقاء یافت

موجب میشود در بسیاری از زمینهها شاهد تغییرات
مهمی باشیم .معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
هرمزگان گفت :تاکنون در کشور تنها  11استانداری در
سطح درجه یک بودند و با ارتقای استانداری هرمزگان
به درجه یک ،این تعداد به  12استانداری افزایش یافت.
وی در تشریح فواید ارتقای درجه استانداری هرمزگان،

تصریح کرد :یکی از مهمترین منافع این ارتقای درجه
در تغییر ساختار سازمانی است و به زودی شاهد این
خواهیم بود که ســاختار ســازمانی و چارت افزایش
مییابد.خاکینهاد گفت :بر همین مبنا استانداری قادر
خواهد بود ادارات کل جدید تعریف و تشــکیل دهد
که به افزایــش راندمان و کارآیــی و همچنین بهبود

اســتانی ،این کار نیازمنــد یک عزم ملی
است.به گزارش ایرنا ،دوستی بیان داشت:
در زمینه دفاع مقدس ،استان هرمزگان این
ظرفیت را دارد که به عنوان قطب راهیان
نور دریایی در کشــور مطرح ،شناخته و
تعریف شــود تا فرهنگ و ایثار و شهادت
رزمندگان کشورمان در عرصه نبرد دریایی
نیز به خوبی ترویج و تبیین شود.

خدمات رسانی به مردم شــریف استان منجر خواهد
شد.وی ادامه داد :دیگر منفعت مهم این ارتقای سطح ،در
حوزه افزایش بودجه استانی خود را نشان خواهد داد
و استان از این پس به نسبت سالیان گذشته بودجهای
در سطح اســتانداریهای درجه یک کشور دریافت
خواهد کرد.خاکی نهاد گفت :با توجه به شاخصها و
با پیگیریهای مســتمر انجام شده از سوی استانداری
هرمزگان به خصوص مهندس دوستی استاندار هرمزگان،
خوشبختانه استانداری هرمزگان نیز از این پس در جمع
استانداریهای درجه یک کشور حضور دارد.

گروه خبر //همزمان با  17اردیبهشــت ســالروز تاسیس بسیج
ســازندگی رزمایش جهادگران فاطمی با فعالیت بیش از پنج هزار و
 700جهادگر بسیجی در استان برگزار میشود .سرهنگ پاسدار یاسین
باوقار مســئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد (ع)هرمزگان گفت :با
توجه به پیشرو بودن هفته بسیج سازندگی و سالروز تاسیس سازمان
بسیج سازندگی به فرمان مقام عظمای والیت از  ۱۷تا  ۲۶اردیبهشت
ماه جاری رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی امروز  17اردیبهشت ماه
 1401در سالن ورزشی فجر بندرعباس با همت گروه های جهادی به
صورت همزمان در کل کشور برگزار خواهد شد.وی گفت :این رزمایش
در شهرهای بزرگی همچون میناب ،حاجی آباد ،بندرعباس و بندرخمیر
نیز دنبال خواهد شــد .مسوول بسیج ســازندگی سپاه امام سجاد (ع)
اســتان هرمزگان گفت :بعد از رزمایش جهادگران بســیجی در قالب
کارگروه های مختلف پزشکی ،فرهنگی ،آموزشی و عمرانی به مناطق
مختلف استان اعزام خواهند شــد و به مدت یک هفته بحث امورات
اجرایی در حوزه های مشخص شــده جهت یاری رساندن به مناطق
محروم و نیازمندانی که در اقصی نقاط استان مان مشکل دارند ،دنبال
خواهند کرد .سرهنگ باوقار گفت :همزمان با اجرای برنامههای جهادی،
افتتاح طرحهای محرومیتزدایی و پروژه های عمرانی از جمله راه های
مواصالتی ،آبرسانی به منازل مددجویان و همچنین ساخت خانه عالم،
مرمت منازل مردم محروم ،توزیع بسته های معیشتی و دیگر خدمات
در این هفته انجام میشــود.وی گفت 17 :اردیبشهت ماه پیرو منویات
رهبرمعظم انقالب به عنوان سالروز تاسیس سازمان بسیج سازندگی در
سطح کشور بود و باتوجه به اینکه جهاد سازندگی عملکرد خوبی را در
راستای امورات اجرایی و محرومیت زدایی و همچنین در قالب کارهای
جهادی و کارهای در خورشــان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
انجام می داد ،در ســال  79جهاد سازندگی در قالب جهاد کشاورزی
ادغام شد و پیرو منویات رهبری جهاد سازندگی را قصد این را داشتند
که دوباره احیا شــود به همین منظور دســتور دادند که در قالب بسیج
سازندگی در تمام کشور این کار انجام شود که ذیل مجموعه سپاه این
کار انجام شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ وی گفت :از همان
روز هر سال که  17اردیبهشت ماه سالروز تاسیس بسیج سازندگی است
به تبع آن اقدام های خوبی در کل کشور انجام می شود.

سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان  ۱۵زندانی را آزاد کرد

گروه خبر  //با برگزاری مراســم احرار و نهضت آزادســازی
زندانیــان جرائم غیرعمــد ،محکومان مالی و بدهکاران در ســپاه
امام سجاد(ع) استان هرمزگان  ۱۵زندانی آزاد شدند .به مناسبت عید
سعید فطر طرح احرار و نهضت آزادســازی زندانیان محکوم مالی،
بدهکاران و جرائم غیرعمد در ســپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان
اجرا و با کمک سازمان بســیج حقوقدانان  15زندانی از زندانهای
اســتان هرمزگان آزاد شــدند .ســردار هدایت اهلل امیری جانشین
فرمانده سپاه امام سجاد استان هرمزگان در حاشیه این مراسم گفت:
خوشبختانه شاهد آزادسازی  15زندانی توسط سپاه امام سجاد بودیم
که از کمکهای بســیج حقوقدانان نیز قدردانی میکنیم.جانشــین
فرمانده سپاه امام سجاد استان هرمزگان گفت :امیدواریم این زندانیان
پس آزادی ،به نحوی زندگی کنند که مجدد شاهد ورود آنها به زندانها
نباشیم .وی تصریح کرد :گروه جهادی پزشکان بسیجی نیز در این امر
نقش آفرینی کرد که جای تقدیر دارد .به گزارش تسنیم  ،احمدی منش
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان نیز در این مراسم،
آزاد سازی زندانیان توسط سپاه امام سجاد استان هرمزگان گفت :در
نحوه آزاد سازی این زندانیان حقوقدانان بسیجی و کارگروه جهادی
پزشکان بسیجی نیز با کمکهای مختلف مالی و حقوقی تالش کردند
که جای قدردانی دارد.

نماینده مردم هرمزگان عنوان کرد

پشت پرده سیاست

امتداد ناسا ،برای الریجانی ؟

خبر

مسکن  ،اشتغال و درمان مهمترین درخواست جامعه ایثارگری هرمزگان
ابعاد شفافیت قوای سه گانه

نیمــه فروردین ماه بود که رئیس مجلس اعالم کرد که موضوع «شــفافیت آرا» تا
پیش از پایان ماه مبارک رمضان در صحن بهارســتان بررسی خواهد شد .وعده ای
که در نهایت عملی شــد و در آخرین روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان ،طرح دو
فوریتی شفافیت قوای سهگانه با  ۱۸۳رای موافق نمایندگان تصویب شد .طرحی که
نه تنها براســاس آن  ،آرای همه نمایندگان برای اولین بار در تاریخ تشکیل مجلس،
شــفاف خواهد شد و مشروح مذاکرات کمیسیونهای مختلف در دسترس همه مردم
قرار میگیرد؛ بلکه براساس این طرح جلسات هیئت دولت و بسیاری از دستگاههای
اجرایی از جمله شرکتهای دولتی که برخی از آنها تاکنون تاریکخانه اجرایی بودهاند
و نیز نهادهایی همچون صدا و ســیما و موسسات و ســازمان هایی مانند اتاق های
بازرگانی ،شوراهای شهر و روستا و ...شفاف خواهند شد .در همین زمینه محمد سعید
احدیان دســتیار رســانه ای رئیس مجلس ،در توئیتی دراین باره نوشت  «:براساس
طرح شفافیت قوای ســه گانه ،ضروری اســت صورتهای مالی ،اطالعات اموال،
هزینهها و ...شــرکتهای دولتی در دســترس مردم قرار گیرد .جالب است بدانید که
بودجه بیش از  ۳۷۰شرکت دولتی ،حدود  ۲۲۰۰هزار میلیارد تومان یعنی  1.5برابر
بودجه عمومی کشــور است .براساس طرح شفافیت قوای سه گانه؛شرکت های تابعه
وزارت نفت،شرکت نفت،شــرکت گاز و شرکت صنایع پتروشیمی و نیز شرکت های
تابعه صندوقهای بازنشستگی همچون شستا که تبدیل به تاریکخانه های مالی شده
است مشمول شفافیت شــده واطالعات مالی و اموال،دارایی،هزینه هاو ...آن ها باید
منتشر شود» جالب تر آن که این طرح حتی به سراغ کم و کیف کارگزینی ها هم رفته
و براساس ماده  2آن جذب نیروی انسانی و شرایط آن به طور دقیق و شفاف توسط
نهادهای دولتی باید منتشر شود و به نظر با این رویه و اجرایی شدن دقیق آن پرونده
«انتصابات فامیلی» و «به کارگیری نیرو بدون ضابطه» بسته خواهدشد .همچنین باید
گفت که بر اساس این طرح  10دستگاه و نهادهای زیر مجموعه آن مشمول شفافیت
عملکردی و مالی می شوند که این دســتگاه ها عبارتند از -۱ :مجلس و نهاد تابعه
 -2قوه مجریه و تمامی دســتگاه های اجرایی -۳ -قوه قضاییه  -۴مجمع تشخیص
مصلحت نظام -۵ ،بانک ها و موسســات اعتباری و شرکت های دولتی-۶ ،سازمان
صدا و ســیما -۷ ،دانشگاه ها و موسسات آموزشی-۸ ،شهرداری ها و شورای شهر،
-۹صندوق های بازنشســتگی -۱۰ ،موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی
مانند کانون های وکال .بی شک به تصویب رسیدن کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه،
اقدامی بی نظیر از سوی مجلس یازدهم بود؛ اما باید گفت که این طرح تا اجرایی شدن
آن مسیری طوالنی را می بایست بپیماید ،و پس از تصویب جزئیات ،تایید شورای
نگهبان را نیز به دست بیاورد .
تازه های مطبوعات

جوان  -این روزنامه با اشاره به این که« «پرویز با غیرت» در لسآنجلس مقابل رفتار
اپوزیسیون بیغیرت مثل یک بادیگارد از خط قرمز ملت ایران ،حاج قاسم سلیمانی
دفاع کرد» نوشــت :در سیاست داخلی معلوم نیســت ما و خیلیهای دیگر و پرویز
پرستویی چقدر تفاهم نظر داریم و کجای یک تقابل میایستیم.
اعتماد  -این روزنامه با اشــاره به روز کارگر نوشــت  :نه تنها اجرای همان مصوبه
افزایش  57درصدی حداقل مزد امسال کارگران در هم به دنبال جلسه دو هفته قبل
نمایندگان وزارت تعاون با تشکلهای کارگری و کارفرمایی ،زیر سوال و در هالهای از
ابهام است ،نه از جمع صدها کارگر تعدیل شده طی ماههای اخیر ،احدی حکم بازگشت
به کار دریافت کرده ،نه از پرداخت معوقات مزدی هزاران کارگر خبری هست ،نه عقد
قراردادهای موقت و  89روزه و بیپشــتوانه ،ممنوع و مشمول جریمه و توبیخ شده و
نه ....هیچ و هیچ.
آرمان ملی  -این روزنامه به نقل از محمدرضا محبوب فر؛ کارشناس حوزه سالمت
نوشت :افزایش قیمت مواد غذایی کم بود که این روزها افزایش قیمت اقالم دارویی و
خدمات درمانی هم به آن اضافه شده است و با این که وزیر بهداشت و درمان بر جبران
هزینههای از دست رفته مردم توسط سازمانهای بیمه تاکید داشته است؛ بیمهها اعالم
میکنند که «ارز به سازمانهای بیمهگر تخصیص پیدا نکرده و همین مسئله باعث شده
که هم تامین و هم توزیع و هم قیمتگذاری دارو تاکنون اصالح نشود.

گروه خبــر  //نماینده مردم بندرعباس ،قشــم،
ابوموســی ،حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای
اسالمی گفت :مهمترین مشکل و درخواست جامعه
ایثارگری هرمزگان از بنیاد شهید ،مسکن ،اشتغال
و درمان است.

احمد مرادی در شــورای اداری شهرستان قشم که
با حضور معاون رییس جمهوری و رئیس بنیاد شهید
و امور ایثارگران برگزار شــد ،اظهار داشت :در دوران
سراسر حماسه و ایثار هشت سال دفاع مقدس استان
هرمزگان جزء لشکر  ۴۱ثاراهلل بود که در آن زمان سه
استان کرمان ،سیســتان و بلوچستان و هرمزگان زیر
مجموعه این لشکر پیروز بودند.
وی ادامــه داد :رزمندگان این لشــکر از ابتدا جنگ
در مناطق عملیاتی حضور داشــتند و یک ماموریت
خیلی مهم ،خطیر و سنگینی که به استان داده شده در
عملیات کربالی چهار و پنج بود که با تشــکیل یک
گردان اختصاصی غواصی این عملیات خط شــکنی
کربالی چهار و پنج در کل لشکر ثاراهلل بر عهده استان
هرمزگان بود.
نماینده مردم بندرعباس ،قشــم ،ابوموسی ،حاجی
آباد و خمیر در مجلس شــورای اسالمی اضافه کرد:
در آن زمان شــهید ذاکری هم فرمانده ســپاه قشــم

بودند ،قشموندان در حفظ مرزهای آبی باز در جنگ
خلیج فارس و موضوعاتی که باید اســتان هرمزگان
بــر روی آن تمرکز می کرد این ماموریت ســنگین را
هم به این اســتان دادند ،رزمندگان هرمزگانی جانانه
جنگیدن و مقاومت و ایستادگی کردند و یک شهامتی
کم نظیری از خودشان نشان دادند که هم شهید دارا و هم
شهید اســداهلل رئیسی از استان هرمزگان در کل کشور
یک ســمبل مقاومت در بحث خلیج فارس هســتند.
مرادی به نقش مردم قشم در  ۴۰۰ساله گذشته اشاره
کرد و توضیح داد :می بینیم که در خارج کردن نیروهای
اشــغالگر پرتغالی از همین سرزمین باز فرزندان نگین
خلیج فــارس و این مرز و بوم رزمندگان قشــمی و
هرمزگانی نقش داشتند و این کار را به عنوان یک وظیفه
برای خودشــان می دانستند و مقاومت می کردند و در
این عرصه مردانگی بسیاری را از خودشان نشان دادند.
وی مهمترین مشــکل و درخواست جامعه ایثارگری
هرمزگان از بنیاد شهید ،مسکن ،اشتغال و درمان عنوان
کرد و گفت :این مشــکل باید یک بار برای همیشه در
هرمزگان و جزیره قشــم برطرف شــود.نماینده مردم
هرمزگان ادامه داد :قشــم ظرفیت حل مشــکل کل
هرمــزگان را دارد اما خانواده های شــاهد و ایثار آن
هنوز از این فرصت بینصیب هستند.

وی افــزود :در هرمــزگان از ظرفیــت نیروهــای
ارزشی جوان با سطح ســواد و توان مدیریتی باال در
هیاتهایمدیرهدرمناطقآزاد،پاالیشگاهوصنایعاستفاده
نمی شود.
مرادی با تاکید بر اینکه مردم توقع دارند این مشکل
برطرف شود ،تصریح کرد :این ذهنیت در جامعه ایجاد
نشود که با حضور دولتمردان مسائل مطرح می شود اما
سرانجامی ندارد.
به گزارش ایرنا ،وی خاطرنشان کرد :باید به دستور
رئیس جمهوری در شورای اداری هرمزگان جامه عمل
پوشانده شود.

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مصرف کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی
استان هرمزگان راس ساعت  1۳روز سه شنبه مورخ  140۱/۰۲/۲۷در محل  :بندرعباس  ،بندر شهید رجایی  ،اداره
کل بنادر و دریانوردی  ،طبقه هم کف  ،سالن اجتماعات  ،تشکيل ميگردد .
لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور
به هم رسانيد و يا وکيل /نماينده خود را کتباً معرفي نماييد .
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی
هر عضو حداکثر  3رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود  .و اعضاي متقاضي اعطاي
نمايندگي ،ميبايست ب ه همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ  140۱/۰۲/۲۶در محل دفتر شركت به
آدرس  :بندر عباس – شهرک شهید باهنر حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت  ،برگه ورود به
مجمع را دريافت دارند .
دستور جلسه :
 -طرح و تصویب تغییر بند ب (شرایط اختصاصی ) ماده  ۱۲فصل دوم مقررات مربوط به عضویت در اساسنامه
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جنوب کشور

خط کشتیرانی بوشهر به خارگ راه اندازی شد

مهران سلطانی نژاد ســرویس استان ها  //سرپرست
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر از راه اندازی
خط کشتیرانی بوشهر به خارگ و بلعکس بههمت بخش
خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد شــکیبی نسب اظهار کرد:
به منظور رفع مشــکالت تردد و ترابری میان بوشهر و جزیره
خارگ و با همت و تالش مسئوالن استانی و شهرستانی ،خط
جدید کشتیرانی بوشهر به خارگ با فعالیت یک فروند شناور
جدید (هایان) توسط بخش خصوصی راه اندازی شد.وی اضافه

استاندار بوشهر:

پیگیر مشکل صدور اسناد مالکیت جزیره خارگ هستیم
مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها  //استاندار بوشهر
گفت :باتوجه به مشــکالت موجود در زمینه تامین آب
بومیان با پیگیری انجام شده مقدار آب شرب مورد نیاز
از شرکت فالت قاره تامین و بزودی در اختیار شرکت آب
و فاضالب قرار می گیرد.

به گــزارش خبرنگار دریا  ،احمد محمدی زاده در گفتگو با
خبرنگاران اظهار داشــت :یکی از مطالبات جدی مردم جزیره
خارگ تردد و ترابری میان بوشهر و جزیره خارگ بود که خط
جدید کشــتیرانی با فعالیت یک فروند شــناور جدید (هایان)
توسط بخش خصوصی راه اندازی شــد که تردد باری از چند
روز به چند ساعت کاهش یافته است.استاندار بوشهر بیان کرد:
از جمله قابلیتهای این شــناور میتوان به ظرفیت حمل ٧٥
دستگاه خودرو سبک و یا  ١٥دستگاه خودرو سنگین به صورت
مجزا ،رمپ تخلیه و بارگیری در هر دو سمت شناور با دو ارتفاع
متفاوت جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیری در زمان جزر و
مد ٤٠ ،متر مکعب ســردخانه زیر صفر درجه و  ٥٠مترمکعب
سردخانه باالی صفر درجه اشاره کرد.وی گفت :برای راه اندازی
این خط کشتیرانی جدید با همراهی نماینده مردم شهرستانهای

بوشهر ،گناوه و دیلم در سطح ملی رایزنی انجام شد و یک کشتی
از مجموعه نفت چارتر شده تا مشکل دیرینه مردم برطرف شود.
محمدی زاده یادآورشــد:باتوجه به مشکالت موجود در زمینه
تامین آب بومیان با پیگیری انجام شــده مقدار آب شرب مورد
نیاز از شرکت فالت قاره تامین و بزودی در اختیار شرکت آب و
فاضالب قرار می گیرد .وی افزود:برای تامین برق پایدار جزیره
خارگ نیز  ۹ژنراتور اخیرا به جزیره منتقل شده و با راه اندازی
زمینه تامین  ۱۰مگاوات برق مورد نیاز فراهم می شود و مشکل
خاموشی های سالهای گذشته برطرف خواهد شد.محمدی زاده
اظهارداشت :در حوزه اســناد مالکیت جزیره خارگ اقدامات
مستمری در حال انجام است که در زمینه اسناد اعیانی در حال
اخذ موافقت هایی هستیم .استاندار بوشهر گفت :اشتغال بومیان
در صنایع مستقر در جزیره خارگ بعنوان مطالبه جویندگان کار
توسط بخشــداری ویژه خارگ اقدامات مناسبی صورت گرفته
که باید تداوم داشــته باشد.محمدی زاده افزود:مشکالت مربوط
به جزیره خارگ که در سطح بخش و شهرستان قابل حل است
در سطح استان پیگیری می شود و مشکالتی که نیاز به رایزنی و
پیگیری در سطح ملی است این مهم انجام خواهد شد.

نماینده جم  ،کنگان  ،عسلویه و دیر :

اشتغال جوانان بومی در صنایع پارس جنوبی با جدیت دنبال میشود
مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //نماینده جم ،کنگان ،عسلویه و دیر در مجلس شورای اسالمی گفت :اشتغال جوانان بومی
در صنایع پارس جنوبی با جدیت دنبال میشود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجتاالسالم شیخموسی احمدی در دیدار با مدیر پتروشیمی در عسلویه اظهار داشت :درایت جوانان کشور
در مهندسی معکوس و تبدیل تهدید تحریم به فرصت اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.وی بیان کرد :همکاری با شرکتهای دانشبنیان
و توجه به ظرفیت باالی نیروی انســانی توانمند بومی که نمونههای شاخص آن در کانون پیشگامان انرژی مشاهده میکنیم ،موجب جهش
اقتصادی و توسعه صنعتی کشور در حوزه انرژی خواهد شد.عضو کمیسیون انرژی مجلس لزوم رسیدگی به محیط پیرامونی و تأمین شغل برای
جوانانی که صیادی و کشــاورزی و شغلهای پدری خود را از دست رفته میبینند ،ضروری دانست و از مدیران این شرکت خواستار توجه
جدی به این موضوع شد.در این نشست مقرر شد با هماهنگی مشاور نماینده جنوب استان در امور اشتغال و واحد اشتغال سازمان منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس ،نسبت به معرفی نیروهای مورد نیاز این شرکت در پروژهها و فعالیتهای آینده اقدام شود.بازدیدهای میدانی نماینده
جنوب بوشهر در مجلس از پتروشیمیها و شرکتهای مستقر در این منطقه از ابتدای سالجاری با شتاب بیشتری دنبال میشود تا بتوان بیش
از پیش از اشتغال جوانان بومی در این شرکتها حمایت کرد.

 ۲تیم رباتیک رفسنجان به مسابقات جهانی اعزام شدند
آرزو توکلی ســرویس اســتان ها //
نماینده شــرکت ایریک رباتیک صدرا
رفسنجان گفت ۲ :تیم از این شهرستان
در مجموع با چهار دانشآموز  ۱۲تا ۱۷
ساله برای انجام مسابقات جهانی دانش
آموزی  -دانشــجویی ربوتکس رشته
"کنترل کاوشــگری" به ترکیه اعزام
شدند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ فرانک ابراهیمی
افزود :شرکت ایریک رباتیک صدرا عضو
شــرکتهای خالق در آمــوزش و تولید
محصوالت رباتیک دانش آموزی است که
حدود پنج سال است در رفسنجان نمایندگی
دارد.وی با اشاره به اینکه در طول این پنج
سال بیش از  ۴۰۰دانش آموز آموزش های
الزم را در حــوزه رباتیک فرا گرفتند بیان
کرد :تیم رباتیک رفسنجان در شهریور سال
 ۹۸به منظور شرکت در مسابقات ملی رشته
کاوشگر کنترلی به اصفهان اعزام شد و مقام

قهرمانی کشور را به دســت آورد.نماینده
شــرکت ایریک رباتیک صدرا رفسنجان
اضافه کرد :در رشته کاوشگر کنترلی ربات
به وسیله دوربینی که بر روی بدنه اش نصب
شده به جستجوی اجسام گم شده و یا هدف
مورد نظر شخص می پردازد که برای دانش
آموزانی که در ســنین کودکی به فراگیری
دانش رباتیک عالقه نشــان دهند و در آن
تالش کنند برای انتخاب رشته دانشگاهی
و پیشــرفت در حوزه هــای الکترونیک،
برنامه نویسی و غیره کمک کننده است.
ابراهیمی بــا بیان اینکه از همان ســال
تاکنــون به دلیل شــیوع ویــروس کرونا
مسابقات کشــوری و جهانی در این رشته
برگزار نشــد ادامه داد :امســال با توجه به
بهبودی وضعیت کرونا مســابقات جهانی
رشته ربوتکس در شــهر آنتالیا در کشور
ترکیــه روزهای  ۱۷و  ۱۸اردیبهشــت با
حضور نمایندگان کشورهای مختلف برگزار

می شود.وی خاطرنشان کرد :از ایران نیز ۸۴
دانش آموز در قالب  ۴۶تیم از شــهرهای
اصفهان ،شیراز ،بوشهر ،کرمان ،رفسنجان،
کرج ،بابل و گــرگان به این رویداد جهانی
اعزام خواهند شد.
ابراهیمــی گفــت ۲ :تیم رفســنجانی
چهــار دانش آمــوز در رده ســنی  ۱۲تا
 ۱۷ســاله هســتند که قرار است در رشته
کاوشــگر کنترلی به ترکیه اعزام شوند و در
رقابت ها شرکت کنند.وی با اشاره به اینکه
این اعزام بیش از  ۲۰۰میلیون تومان هزینه
در بر دارد اظهار داشــت :علیرغم تالش و
نامه نگاری ها بــه ارگان های مربوطه در
کرمان و رفســنجان ،برای تهیه این مبلغ از
بخش دولتی یا خصوصی؛ متأسفانه بخش
دولتــی و خصوصی در تأمیــن این هزینه
اسپانســری این تیم هــا را تقبل نکردند و
هزینه های این اعزام توسط رقابت کنندگان
پرداخت می شود.

نماینده اهواز :

برای نگهداشت معلمان در خوزستان  ،امتیازهای ویژه
در نظر گرفته شود

حسن سیالوی ســرویس استان ها  //نماینده اهواز در
مجلس شورای اســامی خواستار اختصاص امتیازهای
ویژه برای معلمان خوزســتانی بــه منظور نگهداری و
جلوگیری از خروج آنها از استان خوزستان شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســیدکریم حسینی در خصوص
مساله خروج نیروهای معلم به دلیل شرایط استان خوزستان،
اظهار کرد :قطعا ما مطالبه عمومی در خصوص همه کارکنان
به ویژه کارکنــان دولت داریم و با توجه به وضعیت جوی و
معیشتی استان خوزستان ،قطعا باید برای نگهداشت کارکنان
در خوزستان امتیازهای ویژهای قائل شد.
وی ادامــه داد :در این حوزه نیــز معلمان ،با توجه به کار
سخت و تالشــی که در مدت زمان تدریس خود دارند و در
دورترین نقاط استان خوزستان ،روستاها و شهرها ،زحمات

زیادی میکشــند ،باید امتیازهای ویــژهای برای معلمان در
نظر گرفته شــود و برای نگهداشــت و خارج نشدن آنها از
خوزستان تالش کرد.
نماینــده اهواز در مجلس شــورای اســامی گفت :البته
کارهایی انجام شده است اما قطعا امتیازهایی که برای کارکنان
استان خوزستان در نظر گرفته میشــود ،باید با استانهای
دیگر متفاوت باشد.
وی در پاســخ به اینکه با توجه به شــرایط آب و هوایی
خوزستان ،آیا امتیاز خاصی برای معلمان در طرح رتبهبندی
در نظر گرفنه شــده اســت؟ گفت :قطعا در این خصوص با
توجه به اینکه این طرح شــامل حال همه میشود در استان
خوزستان هم امتیاز ویژه و هم توجه ویژهای صورت گرفته
است.

کرد :از جمله قابلیتهای این شناور می توان به ظرفیت حمل
 ٧٥دستگاه خودرو سبک و یا  ١٥دستگاه خودرو سنگین به
صورت مجزا رمپ تخلیه وبارگیری در هر دو سمت شناور با
دو ارتفــاع متفاوت جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیری در
زمان جزر و مد ٤٠ ،متر مکعب ســردخانه زیر صفر درجه و
 ٥٠مترمکعب سردخانه باالی صفر درجه ،فضای کافی جهت
اســتقرار سرنشینان خودروها در طول ســفر برای  ١٠٠نفر،
قابلیت حمل انواع کاال شــامل کانتینر خشک و یخچالی ،بار

متفرقه و انواع خودرو و محمولههای ســنگین و حجیم اشاره
کرد.سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح
کرد :همچنین از دیگر ویژگیهای این شناور میتوان به قابلیت
امکان تردد در شرایط نامناسب جوی وسرعت قابل قبول آن
تاکید کرد.
در تحقق این مهم ارگانهایی ،چون ســتاد نظارت گمرکات
استان ،فرماندهی دریابانی ،بخشــداری خارک و فرمانداری
شهرستان بوشهر به طور مستقیم نقش داشتند.

معاون رئیس جمهور:

برنامه تحولی استان یزد در کشور زبانزد است
علیرضــا حائــری زاده ســرویس
اســتان ها  //معــاون اجرایی رئیس
جمهور با تجلیل از اســتاندار یزد به
دلیل فعالیتهای خــوب نامبرده در
مدت اخیر گفــت :برنامه تحولی که
استاندار یزد در این استان ایجاد کرده
در کشور زبانزد است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســید صولت
مرتضوی در آیین افتتاح مدرســه خیری
شــهید محمد حســین غفوری شهرستان
اشکذر یزد افزود :مهران فاطمی از جمله
استاندارانی اســت که با درایت  ،تدین و
مدبرانه فعالیت می کند و در این مدتی که
بعنوان استاندار محسوب شده فعالیت های
چشمگیری انجام داده است.
وی تصریــح کــرد :برنامــه تحولی که
در استان تهیه شــده باعث می شود همه
فعالیت های آینده اســتان بر اساس این
برنامه باشــد .وی با اشاره به ساخت این
مدرسه خیری اظهار داشـــت :آنچه که
مردم داشته اند برای حفط اسالم و انقالب
در طبــق اخالص نهادنــد و این خانواده
شــهید هم برای فرهنگ ایــن مرز و بوم

خدمت کرده اند.
مرتضوی با بیان اینکه انســان های خیر
بعد از وفاتشــان نیز همــواره خیرات و
مبرات برای آنها ذخیره میشــود و از آن
بهرمند می شوند ،تصریح کرد :فعالیت در
زمینه فرهنگ که برای تعلیم و تریبت انجام
می شود ثوابی مضاعف دارد و همه دانش
آموزانی که در این مدرســه تحصیل کرده
و در آینــده به جامعه خدمت می کنند در
ثواب فعالیت آنها شریک هستند.

وی ادامــه داد :از اینکــه در آغــاز
ســفر خود به اســتان یزد در افتتاح این
مجموعه که به نام شــهید مزین شده و به
زیور تعلیم و تربیت آراســته شده حضور
یافتم خوشحالم.مدرســه خیری شــهید
محمد حســین غفوری شامل  ۱۲کالس
درس در زمینی به وسعت  ۱۹۰۰متر مربع
و زیربنــای  ۱۸۰۰متــر مربع و با صرف
 ۱۹۰میلیارد ریال اعتبار خیری و دولتی
ساخته شده است.

میزان رعایت  ۷۴درصدی شیوه نامه های بهداشتی در خوزستان
حسن سیالوی ســرویس اســتان ها  //رئیس مرکز بهداشت
خوزستان گفت :رعایت شــیوه نامه های بهداشتی در استان بر
اســاس خوداظهاری ۷۴ ،درصد است ولی پوشش ماسک نسبت
به گذشته کمتر شده است.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر ســید محمد علوی در یک برنامه
تلویزیونی اظهار داشت :روند کاهش بیماری کرونا در استان همچنان ادامه
داشته و وضعیت پایدار و مطلوب در استان برقرار است.
وی افزود :تعداد مراجعان به مراکز بهداشتی و درمانی خوزستان گرچه
در این روزها به علت گرد و خاک قابل توجه است ولی مراجعان با عالئم

مشکوک به کرونا به پایین ترین سطح خود رسیده است.
رئیس مرکز بهداشــت خوزستان گفت :میزان مراجعه به مراکز بهداشتی
خوزستان برای تزریق واکسن پایین و تقریبا رشدی در این زمینه نداریم
که انتظار داریم مردم این موضوع را جدی گرفته و نســبت به دریافت
واکسنشان اقدام کنند.
در حال حاضر یک شهرســتان خوزســتان در وضعیت نارنجی۱۳ ،
شهرســتان زرد و  ۱۳شهرستان آبی کرونایی هســتند.تاکنون بیش از
هفت میلیون و  ۲۰۰هزار ُدز واکســن کرونا در خوزســتان تزریق شده
است .
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اگر باد بخورد کار تمام است!
در یک کانال خبری نوشــته بود «در تهران ،دالل ،قیمت کلیه را
تعیین میکند؛ برای همین اهداکنندگان کلیه از شهرستانها به تهران
مراجعه میکنند»
به یکی از اهداکنندگان زنگ زدم و قیمت گرفتم ،در انتها پرسیدم
چرا تهران؟ همانجا در شهر خودت کلیهات را بفروش که حداقل
همشهریات باشــد بدانی خریدار با کلیهات چهکار میکند کجا
میرود ،یا اگر دلتنگش شــدی بتوانــی آن را ببینی .گفت قیمت
شهرســتان پایین است در تهران  ۲۵۰میلیون کلیه را میفروشم و
با پول آن ماشین میخرم!
کار به اینکه این هموطن چرا برای ناقص شــدن احتمالیاش در
آینده با ماشین ایرانی بیکیفیت االن دارد خودش را ناقص میکند
ندارم؛ ولی چقدر ما سادهایم ،چقدر ما زود خام میشیم چقدر شما
قالتاقید! داللهای کلی ه رو عرض میکنم.
فکر کن ،طرف صبح بیدار میشود و با جمله خدایا به امید تو کنار
خیابان میایستد و منتظر یک فروشنده کلیه شهرستانی میماند تا
معامله جوش بدهد!
ماهی  4نفر هم که معامله جوش بخورد حدودا ً یک میلیارد تومان
گردش مالی ایجاد میشــود که اگر  5درصدش هم به دالل برسد
 50میلیون ناقابل میشود در ماه!
باد میخــورد دیگر ،بدن را عرض میکنــم .بدنی که با کمترین
استهالک ممکن ماهی  50میلیون دربیاورد دیگر حاضر نیست در
کارخانه یا زمینی کار کند.
شاید باورتان نشود اما رحم اجارهای هم دالل دارد!
فروش بچه هم دالل دارد!
حتی گردشگری که برای درمان به ایران میآید هم در تور داللها
گیر میکند.
با این شرایط مالی این شغلها دیگر کاذب نیست! این شغل ماست
که کاذب است با ماهی  6میلیون تومان حقوق؛ آقای قاضی!
مرتضی قربانی
ایربگ چروک
توگویی داریم با جناب مهندس سالمتپیشــه مسئول بخش
گف 
حفاظت و امنیت راننده خودرو
سالم جناب مهندس ،وقتتون بخیر.
بپوکی ،نگفتم بسه میپوکه.
جانم؟
با شما نیستم ،وسط عملیات بودیم.
عملیات؟
باد کردن ایربگ ،بفرمایید .در خدمتم.
خوب شد گفتین ایربگ ،من بدون مقدمه میرم سراغ سؤالمون،
چرا ایربگ بیشتر خودروها زمان تصادف باز نمیشه؟
مگه باید باز بشه ،شما هم چه انتظاراتی از یه آپشن دارین.
مگه آپشنه؟
نیست؟
نه خب ،نمیدونم .یعنی اونم آپشن شد؟
ببین در حال حاضر بجز کمربند ،بقیه آپشــنه .اونم چون مهمه،
باالخره بدون کمربند که نمیشــه رانندگی کرد ،خطرناکه .فقط ما
میخوایم اول فرهنگسازی کنیم بعد یواش یواش بگیم.
عجب ،خب حاال چرا باز نمیشه؟
دالیل زیادی داره ،یکیش اینه که بدون دعوت نمیره جایی.
یعنی چی؟
یعنی باید تصادف بشه تا باز شه ،البته شدت تصادف خیلی مهمه.
اینکه ماشین کاپوتش بچسبه به صندوق عقب که تصادف حساب
نمیشه .سوسولبازیه .اگه شــما فقط بودی و فرمون تو دستت و
داشتی پرت میشدی ته دره و باز نشد ،اون وقت بیا اعتراض کن.
اگه زنده موندم ،حتم ًا .حاال شاید دالیل مهمتری هم داشته باشه
جناب سالمتپیشه درسته؟
نه دلیل اصلیش همینه ،دلیل بعدی که کمتر دیده شــده مرغوب
نبودن فوته که الحمدهلل ما آزمایش کردیم فوتامون استانداردهای
الزم رو داره.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
بله ،ما اینجا برای مطمئن شــدن از سوراخ نداشتن ایربگهامون
اونها رو یه دور با فوت باد میکنیم ،میذاریم چند ساعت بمونه
و دوباره خالی میکنیم .اگه فوت همراه با تف باشه یه چند ساعت
ی ریزی توش ایجاد میشه که موقع تصادف باد
که بمونه سوراخها 
نمیشه و بیرون نمیاد.
حاال نمیشه با دستگاه باد کنین که تف نداشته باشه و سوراخ نشن؟
ما به سالمت مشــتریهامون فکر میکنیم ،فوت سالمتره .مگه
نشنیدین ه ر چی میافته زمین رو فوت میکنن میخورن!
دلیل دیگهای هم دارین؟
بله ،ممکنه ایربگ چروک باشه.
خب چه ربطی داره؟
شــما خودت با لباس چروک میری بیرون کــه از ایربگ انتظار
داری؟
متأسفانه وقت برنامهمون تموم شده .ممنون از پاسخگویی دقیقتون!
اون فوتش خرابه ،بندازش بیرون ...
توگویی دیگر خدانگهدارتون.
تا گف 
فیروزه کوهیانی

دانشگاه یزد تا  ۲هفته آینده
بطور کامل حضوری میشود
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //رئیس دانشگاه
یزد از حضوری شــدن کامل کالس های این مرکز آموزش
عالی تا  ۲هفته آینده خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتــر عباس کالنتری گفت :تمام
دانشجویان مهندسی و علوم پایه به غیر از علوم انسانی از شنبه ۱۷
اردبیهشت و دانشجویان علوم انسانی بجز ورودی  ۱۴۰۰از شنبه
 ۲۴همین ماه باید در سر کالس های درس حاضر شوند.به گفته
وی در مورد حضور ورودی  ۱۴۰۰علوم انسانی پس از استقرار
ورودی های فراخوانده شده ،تصمیم گیری خواهد شد.وی اظهار
داشـت :کالس های دانشجویان رشته علوم انسانی با تاخیر آغاز
می شود که دلیل آن مهیا شدن شرایط حضور آنهاست ضمن آنکه
ورود سیل اخیر به دانشگاه برای برخی خوابگاهها مشکالتی ایجاد
کرد که بزودی رفع می شود.
وی بررسی وضعیت سالمت دانشجویان را زمان بر و دلیل اصلی
به تاخیر افتادن بازگشایی دانشگاهها اعالم کرد و گفت :باید کارت
واکسن دانشجویان ،کنترل و آنهایی که کارت واکسن به همراه خود
ندارند برای تست پی سی آر معرفی شوند.
کالنتری با بیان اینکه اکنون  ۲۸۰۰دانشــجوی دختر و پسر در
خوابگاه ها اسکان یافته اند ،ظرفیت کل خوابگاههای دانشجویی
دانشــگاه یزد را  ۶۳۰۰نفر بیان کرد.دانشگاه یزد پذیرای بیش از
 ۱۴هزار دانشجوست.

4

فرهنگ و هنر

شنبه  17اردیبهشت 1401
 5شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3873
خبر
موفقیت سریالی آقای کارگردان

ســرویس فرهنگی  //سعید آقاخانی در  4ســال اخیر با  3فصل سریال
« نون خ » و مجموعه «راز بقا» حضور موفقی در تلویزیون و نمایش خانگی
داشته است یکی از چهرههای موفق این روزهای تلویزیون و نمایش خانگی
سعید آقاخانی است .او پس از تولید سه فصل «نون خ» ،سال گذشته وارد نمایش
خانگی شد و «راز بقا» را جلوی دوربین برد .اکنون فصل چهارم «نون خ» قرار
است ساخته شود و مجموعه «راز بقا» هم با استقبال فراوان تماشاگران روبه رو
شــده است .موفقیت سعید آقاخانی در  4-3سال اخیر از تلویزیون تا نمایش
خانگی ادامه داشته است.
* بازگشت به دوران اوج
ســریال «نون خ» اولینبار نوروز  98از شبکه یک روی آنتن رفت .شاید آن
زمــان پیشبینی این که «نون خ» به یکی از برندهای تلویزیون تبدیل خواهد
شد کار راحتی نبود ،اما طولی نکشید که قصه این مجموعه ،لوکیشن جدید آن
و شوخیهای بامزه سریال باعث شــد توجه مخاطبان به این سریال جلب و
«نون خ» به خوبی دیده شود .انتخاب خوب بازیگران بومی کرمانشاه و کردستان
و بازی جذاب آنها در کنار بازیگران شــناخته شده نیز سهم مهمی در استقبال
خوب از این مجموعه داشت .فصل اول «نون خ» پربینندهترین سریال نوروز شد
و قصه آن در فصلهای تازهای ادامه پیدا کرد.
* « نون خ » در صدر پربینندهها
موفقیت ســعید آقاخانی تا سال  99نیز ادامهدار شد .فصل دوم «نون خ» که از
اواخر فروردین  99روی آنتن رفت مورد توجه قرار گرفت و در نهایت با کسب
 56درصد بیننده ،پربینندهترین سریال تلویزیون شد .آمار خوب مخاطبان این
مجموعه و البته ناتمام ماندن قصه این فصل به دلیل شیوع کرونا و کمتر شدن
تعداد قسمتهای آن باعث شد ادامه سریال در فصل سوم ساخته شود« .نون خ
 »3نوروز  1400پخش شد و همان طور که پیشبینی میشد این مجموعه مانند
دو فصل قبل توانست با جذب  82درصد مخاطب رکورد بزند و همچنان پیشتاز
باشد .به این ترتیب «نون خ» هم رده سریالی مانند «پایتخت» قرار گرفت و به
جمع برندهای تلویزیون پیوست.
* ادامه موفقیت تا سال 1401
سعید آقاخانی پس از ساخت سه فصل «نون خ» ،سال  1400به نمایش خانگی
رفت تا اولین ســریالش در این مدیوم را جلوی دوربین ببرد .او برای ساخت
«راز بقا» از حضور ســتارهای مانند بهرام افشاری استفاده و این مجموعه را در
ســکوت خبری تولید کرد« .راز بقا» نوروز امســال پخش خود را در نمایش
خانگی آغاز کرد و طولی نکشــید که ثابت کرد ســعید آقاخانی در قدم بعدی
خود در عرصه سریالسازی نیز عملکرد خوبی داشته است .ایده جذاب قصه
ت های عجیبی
یعنی فرد بیکار و مردمآزاری که به دلیل نوعی نامیرایی در موقعی 
قرار میگیرد و تبدیل به شخصیت مهمی میشود ،به خوبی پرداخت شده بود.
شوخیها و کنایههای سیاسی و اجتماعی آن نیز «راز بقا» را در مقایسه با دیگر
سریالهای کمدی ،در جایگاه باالتری قرار داد .سعید آقاخانی بیهیاهو و حاشیه
نشان داد پس از «نون خ» حاال با «راز بقا» هم حرفی برای گفتن دارد و میتواند
مخاطب نمایش خانگی را نیز پای ســریال خود بنشاند .آقاخانی به زودی از
تابستان تولید فصل چهارم «نون خ» را آغاز خواهد کرد تا این مجموعه در نوروز
و رمضان سال آینده آماده پخش شود .با توجه به مسیری که این کارگردان طی
کرده ،بعید نیست «نون خ  »4هم رکورد بزند .سعید آقاخانی از سال  98تا امروز
که درصدد ساخت فصل چهارم سریالش است ،با تولید دو سریال پرمخاطب و با
کیفیت ،موفقیتی سریالی و دنبالهدار داشته است.

سرویس فرهنگی  //ویژه برنامه عید فطر
«دورهمی» فضای شاد و مفرحی داشت،
اما «خندوانه» و «یه عید حسابی» توقع
مخاطب را برآورده نکردند

شبکه نسیم در روزهای گذشته به مناسبت
عید فطر ،پخش «خندوانه» را پس از یک ماه
وقفه از سر گرفت ،مسابقه «دورهمی» را که
آخر هفتهها پخش میشد از یک شنبه تا پایان
هفته در جدول پخش تدارک دید و همچنین
از برنامه جدید خود با نام «یه عید حسابی»
رونمایی کــرد .این برنامه با اجــرای جواد
رضویان و الله صبوری از دوشنبه هفته جاری
روانه آنتن شــده و پخش آن تا جمعه ادامه
داشــت « .دورهمی» و «خندوانه» به عنوان
برنامههای روتین شبکه نسیم ،با اتفاق جدید
و ویژهای همراه نبودند و «یه عید حسابی» تنها
برنامه جدیــدی بود که ویژه عید فطر تدارک
دیده شده بود.
* دورهمی
فصل جدید مســابقه «دورهمی» همزمان با
نوروز  1401روی آنتن شــبکه نسیم رفت.
سری جدید مسابقه چهارشنبه تا جمعه ساعت
 23پخش میشــود ،اما به مناسبت عید فطر
موقتا زمان پخش آن تغییر کرد و قرار شــد
«دورهمی» هفته جاری از یک شنبه تا جمعه
به مدت شش شب پخش شود .تنها تغییر این
مسابقه به مناسبت عید فطر ،زمان پخش آن
بود و قســمتهای جدید طبق روال قبل با
حضور چهرههای شــناخته شده در جایگاه
شرکتکننده روی آنتن رفت .بیشتر مهمانان

سرویس فرهنگی  //محمدامین همدانی
تهیهکننده انیمیشــن
سینمایی «پسر
دلفینی» از

سبقت مهران از رامبد و رضویان
مســابقه در این فصل بازیگران سریالهای
تلویزیونــی و تعدادی از آنها پیشــتر در
«دورهمی» گفتوگو محور نیز مهمان مهران
ت کنندگان مسابقه در
مدیری بودهاند .اکثر شرک 
دیگر برنامههای تلویزیون هم حضور داشتهاند
و نمیتوان از مهمانان مسابقه به عنوان برگ
برنده آن یاد کرد .در ویژه برنامههای عید فطر
«دورهمی» نیز هنرمندانی مانند کامران تفتی،
ت
غالمرضا نیکخواه و علیرضا خمسه شرک 
کننده مسابقه بودهاند و سوگل طهماسبی ،حامد
آهنگی ،شــهرام شکیبا و سهیل غالمرضاپور
شرکتکنندگان قسمتهای بعدی هستند .این
چهرهها معموال در برنامههای گفتوگومحور
مختلف دیده میشــوند ،بنابراین حضور آنان
در «دورهمی» اتفاق ویژه و تازهای نیســت.
با وجود این،حضور چهرههای شــوخ طبعی
مانند غالمرضا نیکخواه در مسابقه ،باعث شد
این برنامه مفرح و سرگر م کننده باشد .احتماال
حامد آهنگی که کمدین محبوبی اســت و به
خوبی میتواند با طنازیهایش فضای برنامه
را در دســت بگیرد نیز جزو مهمانان محبوب
مسابقه خواهد بود.
* خندوانه
پخش «خندوانه» همزمان با آغاز ماه رمضان
متوقف شــد و این برنامه همان طور که وعده
داده شــده بود ،دوشنبهشب به کنداکتور شبکه

نســیم بازگشــت .بعد از این وقفه تقریبا یک
ماهه و پخش دوبــاره آن همزمان با عید فطر
انتظار میرفت در شبهای عید شاهد برنامهای
«ویژه» باشــیم ،اما چنین اتفاقی نیفتاد و این
قسمتها نیز تفاوت چندانی با قسمتهای قبلی
نداشت .اولین قسمت «خندوانه» پس از وقفه
کوتاه ،با حضور حامــد همایون و زوج مائده
طهماسبی و فرهاد آئیش روی آنتن رفت .حامد
همایون تا به حال بارها در این برنامه حضور
پیدا کرده و به یکی از خوانندگان ثابت آن تبدیل
شده ،فرهاد آئیش نیز پیش از این به عنوان داور
و مهمان در «خندوانه» حضور داشــته است.
این زوج چند مــاه قبل در ویژه برنامه یلدایی
شبکه 2نیز حاضر شده بودند .شخصیت جناب
خان که حضــورش در «خندوانه» با اتفاقات
بامزه و جذاب همراه اســت در برنامه دوشنب ه
شب برخالف روال معمول ،تحت تاثیر اتفاقات
و اخبار غمانگیز روحیه شادی نداشت و رامبد
جوان در فضای بیرون از استودیو با او گفتوگو
کرد .برنامه سهشنبه «خندوانه» نیز در غیبت
جناب خان و با حضور امیرعلی نبویان پخش
شد .اتفاق خوب در این قسمت از برنامه ،گرامی
داشــت یاد و خاطره زندهیاد ارشا اقدسی در
سالروز تولد او بود.
* یه عید حسابی
«یه عید حسابی» ویژه برنامه جدید تلویزیون

مناسب و گسترده این فیلم در راستای احیای سینمای
کودک در گیشه سینماها خبر داد.

سریال پلیسی «حکم رشد» جایگزین «نجال» میشود
سرویس فرهنگی  //مجموعه تلویزیونی «حکم رشد»
بر اساس فیلمنامهای از سعید نعمتاهلل و کارگردانی
حسن لفافیان از امروز  ۱۷اردیبهشت روی آنتن شبکه
سه میرود و جایگزین «نجال  »۲میشود.

پخش مجموعه تلویزیونی «حکم رشــد» به کارگردانی
حسن لفافیان و تهیه کنندگی مهدی فرجی از امروز از شبکه
سوم سیما آغاز میشود.
لفافیــان در ســالهای اخیر دو مجموعــه «به رنگ
خــاک» و «کلبــهای در مــه» را روانــه آنتــن کرده
اما بــر اســاس ترکیــب بازیگــران ،میتــوان انتظار
داشــت «حکم رشد» او بتواند بیشــتر تماشاگر داشته و
موفقتر باشد.
مهدی فرجی که در کارنامه خود عالوه بر مدیریت شبکه
یک تهیهکننده چند سریال موفق و پربیننده از جمله «نون

است که به مناسبت عید فطر تولید شده است.
این برنامه از دوشــنبه هفته جاری روی آنتن
رفته و پخش آن تا جمعه ادامه داشت .ساختار
«یه عید حسابی» مانند بسیاری از برنامههای
تلویزیون گفتوگومحور اســت منتها با این
تفاوت که مهمانــان این برنامه در لحظاتی که
تصور میکننــد دوربینی در حال ضبط برنامه
نیســت با عوامل برنامه صحبــت میکنند و
در موقعیت چالــشبرانگیزی قرار میگیرند.
مهمانان «یه عید حسابی» چهرههای شناخته
شده و آن دسته از مردم هستند که فعالیتهای
خیرخواهانه انجــام میدهند .این افراد ابتدای
برنامه در حالی کــه روبهروی دوربین مخفی
هســتند در موقعیت کمک به فرد نیازمند قرار

میشود.
عوامل ســاخت این سریال عبارتند از نویسنده فیلمنامه:
سعید نعمتاهلل ،کارگردان :حسن لفافیان ،مدیر تولید :آرش
زینالخیری ،مدیر برنامه ریزی :بخش اول فرزاد رحمانی،
بخش دوم حجت ذیجودی ،مدیر فیلمبرداری :بخش اول
محمد ناصری ،بخش دوم محمد افســری ،تدوین :مهدی
حســینی وند ،طراح چهرهپردازی :مجید اسکندری ،طراح
صحنه :محمد کفاشــیان ،طراح لباس :الهام شعبانی ،مدیر
صدابرداری :مهدی یگانه ،فیلمبــردار :حمید رحیم زاده،
مدیر تدارکات :ظهیر پیر هادی ،بازیگردان :سیامک راشدی،
دستیار یک کارگردان :حسن ســاالر ،منشی صحنه :دنیا
نادرخانی ،عکاس :میثم محمــدی ،مدیر روابط عمومی:
علیزادمهر ،پزشــک پروژه :فائزه حسینی ،مشاور پروژه:
جواد کتابی ،تهیهکننده :مهدی فرجی.

طرح  :بیتا هوشنگی

سالعمل آنها توسط دوربین
میگیرند و عک 
ضبط میشود.
مهمانان در اســتودیو نیز بدون این که بدانند
برنامه در حال ضبط اســت ،دقایقی با جواد
رضویان و الله صبوری صحبت میکنند.
استفاده از شیوه دوربین مخفی با هدف این
که مهمانان خود واقعیشــان را نشان بدهند
ایده خوبی اســت ،به شــرط این که آنها در
موقعیتهای ویژه قرار بگیرند .به عنوان مثال
دندان پزشکی که نیازمندان را رایگان ویزیت
میکند یا روحانی جهادگری که زندگیاش را
وقف کمک به دیگران کرده ،وقتی با درخواست
کمک فردی روبهرو میشود که میگوید توانایی
پرداخت نســخه دخترش را ندارد ،احتماال از

منتظر شوک «پسر دلفینی » باشید!

محمدامیــن همدانــی
تهیهکننده انیمیشن
سینمایی «پسر بــرای اکران عمومی این انیمیشــن گفت :پخشکننده
دلفینی» که این انیمیشن شــرکت فیلمیران متعلق به علی سرتیپی
موفق به اســت و تا جایی که اطالع دارم برنامهها و نقشههای
بزرگی برای اکران «پسر دلفینی» دارد .امیدواریم با این
اثر بتوانیم اقبال مخاطبان به ســینمای کودک را مجدد
بازگردانیم و شــاهد یک اتفاق بزرگ باشیم.وی ادامه
داد :تصمیمگیری درباره زمان دقیق اکران فیلم برعهده
پخشکننده است اما فکر میکنم از آنجایی که  ۲اتفاق
مهم در طول سال داریم ،باید نسبت به آنها برنامهریزی
مناسبی برای اکران داشته باشیم .این دو اتفاق یکی ماه
دریافت محرم است و دیگری برگزاری جامجهانی در آذر ماه
پر و ا نــه است .حد فاصل این دو بازه زمانی فکر میکنم یکی از
نمایــش از بهترین زمانها برای اکران «پسر دلفینی» باشد.
ســازمان سینمایی همدانی درباره ظرفیت انیمیشــنهای سینمایی برای
شــد ،درباره برنامهریزی بازگرداندن مخاطبان کودک و نوجوان به ســالنهای

برنامهریزی
بــرای اکــران

خ» هم بوده ،روی صندلی تهیهکنندگی «حکم رشد» نشسته
و این ســریال پلیسی اجتماعی  ۳۰قسمتی را برای پخش
آماده کرده است.
ثریا قاسمی (توران) ،مهلقا باقری (محبوبه) ،پیام احمدینیا
(غالم) ،مجتبی فالح (ذبیح) ،شهین تسلیمی (عالیه) ،علیرضا
مهران (نوید) ،حمید ابراهیمی (افشین کافر) ،مهرداد ضیایی
(دکتر پویا) ،آزیتا ترکاشوند (زیبا چاپاری) ،نیلوفر شهیدی
(زهره) ،مجید ســعیدی (اسفند/نعنا) ،ندا قاسمی (سودابه)،
هدی استواری (سایه) ،ارشیا توکلی (سلیم) ،حسن ولیخانی
(نصیر) ،محمدرضا زادخوشنود (نامی) ،سیاوش گرجستانی،
صدرالدین حجازی ،حشــمت آرمیده ،فرج گلسفیدی و
فیروز حیدرزاده بازیگران «حکم رشد» هستند.
مجموعه تلویزیونی «حکم رشــد» یک ملودرام پلیسی
و خانوادگی اســت که برای پخش از شبکه  ۳سیما تولید

*

سینمایی هم گفت :واقعیت این است آسیبی که کرونا به
سینما زد ،آسیب بزرگی بود و خیلی از مخاطبان سینما
در این مدت به سمت پلتفرمها و شبکه نمایش خانگی
گرایش پیدا کردند.
این اتفاق مربوط به همه جای دنیا هم بود اما برخی از
کشورها سریعتر توانستند این وضعیت را مدیریت کنند و
مردم را با سینما آشتی دهند.وی با اشاره به اینکه «پسر
دلفینی» یک پروژه کام ً
ال شخصی با مالکیت خصوصی
است و هیچ نهاد و ارگانی در این فیلم مشارکت ندارد،
افزود :درباره سینمای کودک اما مشکل مضاعف است،
یک وجــه آن همین ماجرای حضــور مخاطبان در
سینماهاست و وجه دیگر آن شرایط مدارس است که
مالحظات سختگیرانهتر و حساسیتهای بیشتری را
نسبت به حضور دانشآموزان در سینماها مدنظر قرار
دادهاند .مدارس در این شــرایط ناگزیر هستند حداکثر

کمک کردن اســتقبال میکند و واکنشی قابل
ش بینی خواهد داشت .گفتوگوی مجریان
پی 
با مهمانان نیز در شــرایطی جذاب میشود که
سواالتشان با سواالت مربوط به بحث اصلی
کمی متفاوت و چالشی باشــد .ایده «یه عید
حســابی» برای متفاوتتر شدن گفتوگوها
خوب اســت ،اما این ایده میتوانست بهتر و
جذابتر در برنامه پیاده شود .جواد رضویان و
الله صبوری گفتوگوی راحت و صمیمانهای
با چهرهها دارند و البته کار چندان سختی برای
اجرای برنامه نداشتهاند .نقطه ضعف گفتوگو با
چهرههای شــناخته شده تکراری و پای ثابت
برنامههای تلویزیونی در «یه عید حسابی» هم
دیده میشود.

حساسیت را به خرج دهند .امیدواریم در سال ۱۴۰۱
اکثر این نگرانیها و مشکالتی مانند تعطیلی مدارس به
حداقل برسد و یک فرصت طالیی بهوجود میآید تا
سینمای کودک بار دیگر احیا شود.
تهیهکننده «پسر دلفینی» درباره ظرفیتهای بینالمللی
این انیمیشن هم توضیح داد :از ابتدای تابستان امسال
خبرهایی را درباره عرضه بینالمللی این انیمیشن منتشر
خواهیم کرد که شــاید نگاهها نسبت به انیمیشنهای
سینمایی را تغییر دهد .خبرهای شوکهکنندهای درباره
این فیلم در راه اســت که همین خبرها میتواند نگاه
تازهای را نســبت به تولیدات ایرانی در میان مخاطبان
داخلی به همراه داشته باشد.
انیمیشــنهای ما از ایــن منظر میتواننــد از آثار
واقعی ســینمای داستانی پیشی بگیرند.همدانی درباره
فعالیتهــای اخیر خود هم توضیح داد :پیشتولید اثر
بعدی خود را آغاز کردهایم که هنوز نام آن قطعی نشده
اســت .برخی عوامل خارجــی در این پروژه حضور
خواهند داشت و در صورت قطعی شدن جزییات نسبت
به آن اطالعرسانی خواهد شد.

پخش «متهم گریخت»« ،دردسرهای عظیم» و «ساختمان پزشکان» از شبکه تماشا
سرویس فرهنگی  //مجموعههای طنز تلویزیونی
«ساختمان پزشکان»« ،متهم گریخت»« ،دردسرهای
عظیــم» و دو مجموعه خارجی «هانا» و «ســرای
ابریشم» در پنج باکس مختلف از شبکه تماشا پخش
میشوند.

سریالهای «ســاختمان پزشکان»« ،متهم گریخت»،
«دردسرهای عظیم»« ،هانا» و «سرای ابریشم» در پنج
باکس مختلف در جدول پخش شبکه تماشا نمایش داده
میشوند.در باکس ساعت  ۱۸شبکه تماشا که به آثار جهان
اسالم اختصاص دارد ،این شبکه سریال «سرای ابریشم»
را در نظر گرفته که درامی اجتماعی اســت و داســتان
آن در شهر حلب ســوریه روایت میشود .سلوم حداد،
عمر حجوب ،سام کوسا ،سلیم صبریسوزان نجم الدین،

جمال سلیمان ،أمل عرفه برخی از بازیگران این سریال
هستند.مجموعه طنز تلویزیونی «ساختمان پزشکان» به
کارگردانی سروش صحت از  ۱۸اردیبهشت ماه از شبکه
تماشا پخش میشود .بهنام تشکر ،بیژن بنفشهخواه ،شقایق
دهقان ،هومن برق نورد ،سیروس ابراهیمزاده ،مونا فرجاد،
محمد شــیری ،فرناز رهنما و… بازیگران این سریال
هستند.فصل اول از مجموعه طنز «دردسرهای عظیم» به
تهیه کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام هرشب ساعت
 ۲۱از شبکه تماشا پخش می شود.
جواد عزتی ،الناز حبیبی ،مهدی هاشمی ،مریم سعادت،
مهران رجبی ،امیر غفارمنش ،شــهین تســلیمی ،صفا
آقاجانی ،بهشاد شریفیان ،اشکان اشتیاق ،پرستو گلستانی،
زنده یاد زهره فکور صبور ،فریده ســپاه منصور ،مرحوم

حسین محب اهری ،امیرحســین صدیق ،مه لقا باقری
و … از بازیگران «دردسرهای عظیم » هستند.
دیگر سریال شبکه تماشا که برای پخش در نظر گرفته
شده سریال درام و اکشن «هانا» محصول کشور آمریکا
است که توســط دیوید فار ساخته و نوشته شده و سارا
آدینا اســمیت آن را کارگردانی کرده اســت .پخش این
سریال از سه شنبه بیســتم اردیبهشت ساعت  ۲۲آغاز
خواهد شد.شبکه تماشــا مجموعه «متهم گریخت» به
کارگردانی رضا عطاران و تهیه کنندگی ایرج محمدی و
مهران مهرام را برای مخاطبان خود در نظر گرفته است.
علی صادقی ،ســیروس گرجستانی ،رضا عطاران ،مریم
امیرجاللی ،ملیکا زارعی ،سعید آقاخانی ،و… از جمله
بازیگران این سریال تلویزیونی هستند.

آگهی مزایده

ششدانگ یکدستگاه آپارتمان قطعه  ۵به مساحت یکصد و سی و پنج متر و پنج دسیمتر مربع ( ۱۳۵/05متر مربع) دارای پالک ثبتی  ۶فرعی از
-۱۰۶۲۴اصلی ( شش فرعی از ده هزار و ششصد و بیست و چهار اصلی ) واقع در بخش یک بندرعباس با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و
مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن به انضمام پارکینگ قطعه ۲تفکیکی به مساحت  ۱۱متر مربع واقع در بندرعباس سه راه
جهانبار  ،کوی امیر آباد  ،خیابان دکتر ابراهیمی  ،۷ساختمان لوکس طبقه پنجم به نام فرهاد غفوری فرزند  :حسن ثبت و سند مالکیت صادر گردیده
قوهقضائیه
است و محدود به حدود زیر است  :شماال :در سه قسمت ،اول دیوار و پنجره است بطول سه متر و سی ونه سانتیمتر به فضای معبر مجاور دوم سازمانثبتاسنادوامالککشور
دیوار ولبه بالکن بطول یک متر و بیست ونه سانتیمتر به فضای معبر مجاور سوم دیوار و پنجره است بطول پنج متر و بیست و دو سانتیمتر به فضای ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
معبر مجاور شرقا :در دوازده قسمت ،که قسمتهای ششم و نهم و یازدهم آن شمالی  ،قسمتهای سوم و چهارم آن جنوبی  ،قسمت دهم آن غربی ،
است  .اول دیواریست پیشرفتگی بطول هشتاد سانتیمتر به فضای معبر مجاور دوم دیواریست بطول پنج متر و پنجاه و دو سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن فضای
ملک مجاور قرار دارد سوم دیواریست بطول سه متر و نود وهفت سانتیمتر به راه پله مشاعی چهارم دیواریست بطول یک متر و نود و پنج سانتیمتر به آسانسور پنجم دیواریست
بطول یک متر و هشتاد سانتیمتر به آسانسور ششم دیواریست بطول بیست سانتیمتر به آسانسور هفتم دیواریست بطول بیست سانتیمتر به راه پله مشاعی هشتم درب و دیوار است
بطول یک متر و شصت و دو سانتیمتر به راه پله مشاعی نهم دیواریست بطول سه متر و یازده سانتیمتر به راه پله مشاعی دهم دیواریست بطول هجده سانتیمتر به راه پله مشاعی
یازدهم دیواریست بطول دو متر و هفتاد و شش سانتیمتر به راه پله مشاعی دوازدهم دیواریست بطول پنج متر و هفتاد ونه سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن فضای
ملک مجاور قرار دارد جنوبا :در شش قسمت ،که قسمت دوم آن شرقی  ،قسمتهای چهارم و پنجم آن غربی  ،است  .اول دیوار و پنجره است بطول سه متر و یازده سانتیمتر به
فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و لبه بالكن بطول یک متر و پنجاه سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و لبه بالکن بطول سه متر و هشتاد و شش سانتیمتر به فضای حیاط
مشاعی چهارم دیوار ولبه بالکن بطول یک متر و پنجاه سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی پنجم دیواریست بطول شصت و هشت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ششم دیواریست
بطول دو متر و هشتاد و سه سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا :در دو قسمت ،اول دیواریست بطول سیزده متر و نود و سه سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن
فضای ملک مجاور قرار دارد دوم دیواریست پیشرفتگی بطول هشتاد سانتیمتر به فضای معبر مجاور و به انضمام پارکینگ قطعه  ۲تفکیکی به مساحت  ۱۱متر مربع :به حدود اربعه:
شماال :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول دو متر و بیست سانتیمتر شرقا :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول پنج متر جنوبا :خط فرضی به محوطه مشاعی است
بطول دو متر و بیست سانتیمتر غربا :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول پنج متر سپس برابر سند رهنی شماره  ، ۸۶۶۹۳تاریخ سند  1397/۱۱/14 :دفترخانه اسناد رسمی
شماره  ۳۵شهر بندرعباس استان هرمزگان در رهن بانک سپه قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره ۹۹۰۱۶۶۰
عليه فرهاد غفوری گردیده است بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق و گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری ملک مورد نظر عبارت است از ششدانگ
یکدستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی  ۶فرعی از ۱۰۶۲۴اصلی بخش یک بندرعباس به مساحت اعیانی یکصد و سی و پنج متر و پنج دسیمترمربع (  ۱۳۵/05متر مربع) به انضمام
پارکینگ اختصاصی قطعه شماره  ۲تفکیکی به مساحت  ۱۱متر مربع به مالکیت فرهاد غفوری ساختمان با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و پالستوفوم با نمای شمالی و جنوبی
سنگ در شش طبقه روی پیلوت احداث گردیده است .واحد فوق دارای سه اتاق خواب و سالن پذیرایی و آشپزخانه با کابینت ام دی اف سفید و فرش کف آپارتمان سرامیک و
سرویس ها کاشی و سرامیک و دیوارهای داخلی سفیدکاری با سقف کاذب اتوبوسی و کمد دیواری و شیرآالت مرغوب در اجرا و سیستم خنک کننده کولر اسپیلت دارای
انشعاب برق اختصاصی و آب مشاع میباشد .با توجه به توضیحات باال و اوضاع و احوال اقتصادی و نرخ های رایج و مساحت و موقعیت آپارتمان فوق و مصالح مصرفی در
ساختمان قیمت پایه ملک مذکور با احتساب ارزش پارکینگ جهت مزایده مبلغ  18/500/000/000ریال برآورد کارشناسی میگردد که پالک فوق در روز چهارشنبه مورخه
 ۱۴۰۱/۰۲/28از ساعت  9صبح الی  ۱۲ظهر در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده به فروش می رسد .شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش
کال نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف
است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت
واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی
بندرعباس جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد  1401/54 .م/الف  -تاریخ انتشار 1401/02/17 :

مریم زارعی نیا  -معاون اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس
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شناسایی و دستگیری کالهبردار  ۳۵میلیاردی در هرمزگان

سرویس حوادث  //با هوشیاری و تالش همه جانبه
کارآگاهان پلیس آگاهی یــک کالهبردار با ۳۵
میلیارد ریال کالهبرداری شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این خبر
بیان کــرد :در پی مراجعه تعدادی از شــهروندان به
پلیس آگاهی شهرستان قشــم و طرح شکایت مبنی

بر کالهبرداری از آنان تحت عنوان ســرمایه گذاری
در شرکت خارجی با وعده پرداخت سودهای هنگفت
و متواری شدن کالهبردار  ،موضوع بصورت ویژه در
دســتور کار کار آگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار
گرفت .وی افزود :با بررســی های صورت گرفته و
اقدامات پلیســی انجام شده پس از تکمیل تحقیقات

مشخص شد دو نفر به صورت مجزا از یکدیگر اقدام
به جذب سرمایه و کالهبرداری کرده اند که با تالش
شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قشم و
با بهره گیری از توان اطالعاتی و اقدامات فنی و پلیسی
متهم شناسایی در قشم دستگیر شد.سردار غالمرضا
جعفری اظهار کرد :متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده

در امتداد تاریکی

زن  37ســاله که به اتهام سرقت طال دســتگیر شده بود در
حالی که بیان می کرد قدر اعتماد و محبت را ندانســتم درباره
سرگذشت خود و ماجرای سرقت هایش به کارشناس اجتماعی
کالنتری احمدآباد مشــهد گفت :بعــد از آن که دیپلم گرفتم و
نتوانستم وارد دانشــگاه شوم در کنار مادرم به امور خانهداری
مشغول شدم .پدرم نیز اگر چه یک کارگر ساده ساختمانی بود و
درآمد مناسبی نداشت اما تالش می کرد تا نان حالل سر سفره
خانواده اش بگذارد ولی او هر سال که بر سنش افزوده می شد
نگرانی در چشمانش موج می زد چرا که می ترسید من نتوانم
شوهر مناسبی پیدا کنم و با این شرایط در خانه بمانم به همین
دلیل وقتی در  22ســالگی پسر همسایه مرا خواستگاری کرد
پدرم با خوشحالی وصف ناپذیری مقدمات مراسم خواستگاری
و عقدکنــان را فراهم آورد .با آن که او نظر مرا درباره ســعید
نپرسیده بود اما حس نگرانی او به من هم تلقین شده بود به گونه
ای که احســاس می کردم نباید این فرصت ازدواج را از دست
بدهم .خالصه خیلی زود سر سفره عقد نشستم و با سعید ازدواج
کردم .او پسر بدی نبود ولی شغل درست و حسابی نداشت به
همین دلیل گاهی به عنوان شــاگرد در یک تعمیرگاه خودرو
یا صافــکاری کار می کرد و گاهی هم در کارواش یا تعویض
روغنی مشغول کار بود .اگر چه در اوایل زندگی با همین درآمد
اندک روزگارمان را می گذراندیم اما با به دنیا آمدن اسماعیل
مخارج زندگی ما بیشتر شد و در تنگنای مالی قرار گرفتیم .آن
زمان سعید شاگرد مکانیکی بود و از صبح تا شب در تعمیرگاه
خودرو کار می کرد ولی برای آن که بتواند درآمد بهتری کسب
کند به ناچار شــب ها را نیز به عنوان نگهبان در یک مجتمع
مسکونی در حال ساخت مشغول کار شد .هنوز مدت زیادی
از این ماجرا نگذشته بود که با تغییر رفتارهای همسرم متوجه
شدم او در دام اعتیاد افتاده است چرا که به همراه افرادی که به
تازگی با آن ها دوست شده بود به بهانه بیدار ماندن در سرکار
و در همان اتاقک نگهبانی مواد مخدر مصرف می کرد .اعتیاد
همســرم به جایی رسید که از محل کارش اخراج شد و بساط
اســتعمال مواد مخدر را در خانه پهن کرد این در حالی بود که
فشار مالی شدید زندگی ما را سخت تر کرد و من مجبور شدم
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جهت ســیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و
روانه زندان شــد .به گزارش ایسنا ؛ فرمانده انتظامی
استان هرمزگان با اشاره به اینکه در بین رایج ترین نوع
کالهبرداری حوزه ارزهای دیجیتال می باشد از عموم
شهروندان و مردم استان خواست نهایت دقت و احتیاط
الزم را در سرمایه گذاری ها داشته باشند.

سال بیست و یکم شماره 3873

پسرعموهای قاتل باند سرقت تشکیل دادند

فیلم دوربین مداربسته رسوایم کرد

از شدت شــرمندگی و خجالت نمی توانستم نگاهم را از
سنگفرش های اتاق مددکاری اجتماعی بردارم چرا که از
یک سو توان نگریستن به چهره پدر کارگرم را نداشتم و
از سوی دیگر فیلم دوربین مدار بسته رسوایم کرده بود و
نمی توانستم ...

شنبه  17اردیبهشت 1401

برای تامین بخشــی از هزینه های زندگی به امور نظافتی در
منازل مردم بپردازم و هفته ای چند روز سرکار بروم .با وجود
این درآمدم کافی نبود چرا که همسرم بعد از اخراج از کار مواد
مخدر صنعتی مصرف می کرد و من هم آرام آرام استعمال مواد
مخدر را تجربه می کردم به همین دلیل در پی شــغلی بودم که
بتوانم برای درآمدزایی بیشتر همه روزهای هفته را کار کنم .در
این وضعیت روزی یکی از افرادی که امور نظافتی منزل آن ها
را انجام می دادم به من پیشــنهاد کرد پرستاری از فرزندش را
به عهده بگیرم آن زوج میان سال کارمند بودند و نمیخواستند
دخترشــان را به مهدکودک بفرســتند این بود که در کنار امور
خانه داری و نظافتی ،مراقبت از دختر خردســال آن ها را نیز
در حدود  20ماه به عهده داشتم با آن که آن زوج میان سال با
شیوه های گوناگون به من کمک مالی و غیرنقدی می کردند اما
من که نتوانسته بودم اعتیادم را کنار بگذارم همواره با خودم فکر
می کردم چرا آن ها که تمکن مالی خوبی دارند حقوق ماهانه
مرا اضافه نمی کنند .بــا آن که همواره در این افکار غوطه ور
بودم اما به دلیل لطف و محبت زیادی که به من داشتند جرئت
نمــی کردم این موضوع را ابراز کنم و به کارم ادامه می دادم تا
این که یک روز هنگام مرتب کردن اتاق خواب ،چشمم روی
جعبه طال و جواهرات درون کشوی میز خیره ماند وقتی داخل
جعبــه را نگاه کردم برقی از چشــمانم پرید اما خیلی زود در
جعبه را بســتم و نگاهم را از آن دزدیدم ولی وسوسه عجیبی
بر وجودم حکمفرما شده بود و نمی توانستم بی خیال آن همه
طال بشوم چند بار دیگر به درون جعبه نگاه کردم و آن را بستم
فکر ســرقت طالها مانند خوره به جانم افتاده بود در مدت دو
روز بارها طالها را بیرون کشــیدم و نگاه کردم باالخره همه
اعتماد و محبت های آن زوج را زیر پا گذاشــتم و یک زنجیر
طال به همراه یک حلقه انگشتر را سرقت کردم و بقیه طالها را
درون جعبه قرار دادم چند روز بعد وقتی فهمیدم کسی متوجه
سرقت نشده است دوباره مقدار کمی از آن ها را ربودم همه چیز
خیلی طبیعی بود تا این که برای سومین بار یک پالک و انگشتر
دیگری را برداشتم اما عصر همان روز وقتی صاحبکارم به منزل
آمد با حالتی پرخاشگرانه از من خواست طالها را سرجایش
بگذارم اما من با بیان این که تحمل تهمت های ناروا را ندارم با
او درگیر شدم که دقایقی بعد پلیس از راه رسید و فیلم دوربین
مدار بسته را مقابل چشمانم گذاشت تازه فهمیدم صاحبکارم به
طور مخفیانه در اتاق دوربین مدار بسته نصب کرده بود و حاال
در برابر یک رسوایی بزرگ قرار گرفته بودم که ...

ســرویس حوادث  //پسرعموهای کینهجو
که پس از قتل یکی از هموالیتیهایشان به
تهران فرار کرده و باند سرقت تشکیل داده
بودند با همکاری مشــترک پلیس لرستان و
پایتخت دستگیر شدند.

زمستان ســال گذشته ،رهگذران در حال عبور از
خیابانی در یکی از شهرستانهای لرستان بودند که
مقابل یک قصابی جسد مرد جوانی را پیدا کردند
که با ضربات متعدد چاقو به قتل رســیده بود .با
اعــام موضوع به پلیس و شــروع تحقیقات در
بازرســی از جیبهای مقتول مدرک شناسایی او
بهدست آمد و بدین ترتیب هویت او مشخص شد،
اما هیچ رد و نشــانی از عامل یا عامالن جنایت
بهدست نیامد .در ادامه دستور بازبینی دوربینهای
مداربسته قصابی و اطراف آن صادر شد.مأموران
با مشــاهده فیلم صحنه درگیری و قتل مرد جوان
دریافتند ،مقتول بهنام هاشم در حال عبور از خیابان
بوده که ناگهان ســه مرد جوان به سمت او آمدند.
دو نفر از آنها راه را بر هاشــم ســد کرده و با او
درگیر شــدند و در نهایت با ضربات متعدد چاقو
او را از پا درآوردند ،اما سومین متهم فقط نظارهگر
درگیری بود و در این جنایت نقشی نداشت.زمانی

که تصاویر بهدست آمده دو متهم چاقو بهدست را
به خانواده و دوستان قربانی نشان دادند ،هویت آنها
شناسایی شد .یکی از دوستان هاشم در تحقیقات
گفت :متهمان کاوه و شاهین ،پسرعمو هستند و با
مقتول از قبل اختالف داشتند ،نفر سوم هم دوست
آنها است که همیشه با هم هستند.
بــا اطالعاتی که تیم تحقیقات بهدســت آوردند،
بالفاصله راهی خانه کاوه و شــاهین شــدند ،اما
پســرعموها از زمان جنایت ناپدید شــده بودند.
بررســیهای تیم تحقیق برای دستگیری عامالن
جنایت ادامه داشت تا اینکه سرنخی از متهمان در
پایتخت بهدست آمد.با بهدست آمدن رد متهمان،
کارآگاهان جنایی لرســتان ،راهی پایتخت شده و
 5اردیبهشــتماه پس از هماهنگیهای قضایی
با بازپرس محمدجواد شــفیعی ،برای دستگیری
پسرعموها وارد عمل شــدند .در نهایت مأموران
موفق شــدند متهمان را در دو عملیات جداگانه
دستگیر کنند .در تحقیقات اولیه دو پسر جوان به
جنایت اعتــراف کردند و کاوه در تحقیقات گفت:
برادرم کیومرث در کارهای خالف و سرقت بود.
مدتی قبل از جنایت ،یک شــب ،مأموران پلیس
لرســتان به کمین برادرم نشســته بودند و زمانی

ماجرای حمله اشرار به یک معلم و نیروهای پلیس

ســرویس حوداث  //شــرور
گســتاخی که قصد جان یک
معلم را داشت ،به هالکت رسید.

ســاعت یــک بامــداد یازدهم
اردیبهشــت واحد گشت پلیس
هنــگام گشــت زنی در شــهر
عنبرآباد ،متوجه ســرعت سرسام
آور و حــرکات مخاطــره آمیز
خودروی سمندی می شود که در
تعقیب یک دستگاه پژوست که در
همین لحظه ســواری پژو به علت
طی مسافت طوالنی برای فرار از
چنگال اشرار و ترکیدگی الستیک،
متوقف می شود ،این در حالی است

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای

که سرنشــینان سمند با حمله به او
 ،قصد جانش را داشتند که راننده
پژو اقدام به فرار می کند و به پلیس
پناه می آورد.
در ادامــه این ماجرا  ،دو شــرور
پس از تخریب خــودروی معلم
عنبرآبادی ،به سمت پلیس حمله
ور شــدند و یکی از آنان نیز قصد
زیر گرفتن ماموران و شــاکی را
داشته اســت که در گام اول موفق
نشــده و پس از طی مســافتی،
دوباره در حالت دنده عقب حرکت
میکند و یکی از ماموران و شاکی
را زیر میگیرد که بر اثر این اقدام

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان
آگهی تغییرات

تغییرات شرکت کشاورزی مهر شماره بیست و هشت میناب شرکت تعاونی به شماره ثبت  1545و شناسه ملی  14003077713به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ 1399/09/29که طی نامه شــماره  51/4405مورخ 1399/10/3به تایید اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان میناب رسیده است تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  - :ســرمایه شرکت از  540.000.000ریال به  5.040.000.000ریال منقسم به  16800سهم  300.000ریالی بانام از طریق صدور سهام جدید و از محل
پرداخت نقدی بموجب گواهی بانکی شماره 92/4115/169مورخ 99/9/29بانک کشاورزی شعبه بندر کالهی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
شناسه آگهی1311781 :

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب

آگهی تغییرات

تغییرات شرکت هرمز تارا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1080و شناسه ملی  10480055418به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/29تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :هیئت مدیره کلیه اختیارات ماده  28اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض اختیار نمود :مرافعات از هر قبیل چه مدعی شرکت باشد و چه مدعی علیه
 ،در تمام مراحل با تمام اختیارات الزمه رجوع به دادگاههای صالحه تعیین حکم ادعای جعل و تعیین وکیل و وکیل در توکیل و دادن اختیارات الزمه به نامبرده و عزل آن
و قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش  .شناسه آگهی1311783 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

شــرورانه ،افسر گشــت پلیس به
شدت مجروح می شود و شاکی نیز
آســیب می بیند .بنا براین گزارش
 ،با وجود مجروح شــدن دو نفر
(پلیس و معلم) در این حادثه  ،باز
هم این دو شرور دست بردار نبوده
و برای بار ســوم قصدزیر گرفتن
یکی دیگــر از نیروهای پلیس را
داشــته اند که مامــور حاضر در
صحنه بــا اخطارهای پی در پی و
شلیک چندین تیر هوایی ،درصدد
متوقف کردن این خودرو بوده که
راننده و سرنشین آن با بی توجهی
بــه اخطارهای پلیس ســعی در

رساندن آســیب بیشتر به ماموران
داشــتند .بر پایه گــزارش پلیس
کرمان،سرانجام تنها نیروی پلیس
حاضر در صحنه اقدام به شــلیک
به سمت الستیک های خودروی
سمند اشــرار می کند که به علت
حرکات مخاطــره آمیز و مارپیچ،
خودرو از ناحیه در هدف شلیک
و اصابــت گلوله قرار میگیرد که
راننده شرور خودروی مجروح در
بیمارســتان فوت می کند و شرور
دیگر به عنوان همدســتش نیز از
صحنه می گریــزد که تالش برای
دستگیری او ادامه دارد.

دستگیری مادری در فرانسه برای رها کردن فرزندش
در وضعیت نامناسب

در پی مرگ یک نوجوان در حومه پاریس ،مادرش به اتهام رها کردن او
به حال خود دستگیر شد.دادستانی بوبینی در حومه پاریس فرانسه یک مادر
را به اتهام «رها کردن فرزند به حال خود» که منجر به مرگ او شده بازداشت
کرد.جسد این نوجوان  ۱۵ساله که به گفته دادستانی «در وضعیتی نبوده که از
خود محافظت کند» بامداد سهشنبه در خان ه پیدا شد.بهگفته مقامات قضائی
فرانسه مادر این نوجوان بامداد سهشنبه با اورژانس تماس میگیرد و مدعی
میشود فرزندش شب گذشــته از هوش رفته است.نیروهای امدادی دلیل
مرگ را ایســت قلبی اعالم کردهاند ،اما هنوز مشخص نیست مرگ دقیقا
در چه ساعت و چه شرایطی اتفاق افتاده است.پلیس نیز مادر را بازداشت
میکنند و بهگفته دادســتانی تحقیقات برای بررسی سالمت روانی مادر در
جریان است.

مرد آلمانی  ۱۵۰هزار یورویی را که پیدا کرده بود تحویل پلیس داد

مردی در آلمان که از درون یک وسیله دست دوم خریداری شده از طریق
اینترنت  150هزار یورو پیدا کرده بود آن را تحویل پلیس داد.یک مرد آلمانی
 ۵۰ساله پس از خرید کابینت آشپزخانه دست دوم از طریق اینترنت ۱۵۰ ،هزار
یورو پول نقد پیدا کرد که در داخل دو جعبه و در پشت کشوها جاسازی شده
بودند .به گفته مقامهای آلمانی ،این مرد هفته گذشته این پولها را تحویل پلیس
داده است تا به صاحبش برگردانده شود .بر اساس قوانین آلمان ،یابنده پولهای
کابینت ،سه درصد مبلغ پیدا شده که  ۴هزار و  ۵۰۰یورو میشود را به عنوان
پاداش دریافت میکند .همچنین بر اساس اعالم پلیس آلمان ،پولهای پیدا شده
تا روشن شدن جزییات ماجرا در اختیار مقامهای قضایی قرار خواهد داشت.
برخی گزارشها حکایت از آن دارند که صاحب پولهای پیدا شده در کابینت،
یک زن  ۹۱ساله است که اینک در خانه سالمندان زندگی میکند.

کره جنوبی آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرد

کره جنوبی آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرد و خواستار بازگشت
این کشــور به مذاکرات شد .دفتر ریاســت جمهوری کره جنوبی اعالم کرد،
شورای امنیت این کشور پرتاب موشک بالستیک کره شمالی در روز چهارشنبه
را به شــدت محکوم میکند .کره جنوبی همچنین از همســایه خود خواست
که فورا ً به گفتگو بازگردد .چهاردهمین آزمایش تسلیحاتی شناخته شده کره
شمالی در سال جاری درســت چند روز قبل از روی کار آمدن «یون سوک
یول» ،رئیس جمهور منتخب و جدید کره جنوبی انجام میشــود .ارتش کره
جنوبی گفت :این موشک حدود  ۴۷۰کیلومتر ( ۲۹۲مایل) تا حداکثر ارتفاع
 ۷۸۰کیلومتــر ( ۴۸۵مایل) پرواز کرد .طبق گفته ســئول ،این پرتاب حدود
ســاعت  ۱۲:۰۳به وقت محلی ( ۰۷:۳۴صبح روز چهارشنبه به وقت تهران)
انجام گرفته اســت و بنا بر گفته ارتش سئول ،احتما ًال یک موشک بالستیک
بینقارهای یا یک موشــک بالستیک میانبرد پرتاب شده است .هفته گذشته،
«کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در حین بازدید از یک رژه نظامی بزرگ
خواستار تسریع توسعه زرادخانههای اتمی کشور خود شد و اظهارات وی در
حالی مطرح شد که مذاکرات کره شــمالی با ایاالت متحده به دلیل بدعهدی
واشنگتن در عمل به تعهداتش در قبال کره شمالی به بنبست خورده است.

همین موضوع هست که نهایت ًا متهم در یکی از محالت
شهر شیراز مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی
قضایی دستگیر شــد.در بازجوییهای اولیه ،متهم که
جوان  ۲۲ســالهای بود منکر هرگونه بزه ارتکابی شد،
ولی پس از مواجه شدن با دالیل و مستندات و مدارک
جمعآوری شــده از سوی کارشناسان پلیس فتا به بزه
ارتکابی اعتراف کرد و بیان داشت با ایجاد کانال و گروه
تلگرامی با عنوان فالگیری و رمالی پس از جلب اعتماد
مخاطبین و سوء استفاده از سادگی قربانیان و دادن امید
واهی و وعدههای دروغین ،با دریافت مبالغی اقدام به
کالهبرداری از افراد میکرد.
در تحقیقات فنی از متهم مشخص شد ،وی با این شگرد

نوبت اول

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد عملیات خرید ،بارگیری ،حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن و
لوازم و اتصاالت مربوط به پروژه آبیاری و نوسازی و بازسازی شبکه آبیاری اراضی کشاورزی دشت مرکزی میناب
به مساحت  480هکتار را از طریق مناقصه عمومی به کارخانجات ،تولیدکنندگان و نمایندگی های مجاز دارای مجوز
و رتبه  Aاز دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی واگذار نماید .لذا از متقاضیان واجدالشرایط
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان  2001003757000006پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند.
تضمین شــرکت در مناقصه مبلغ  3.700.000.000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی واریزی به حســاب شــماره
( 4062042007685695شــماره شبا  )IR530100004062042007685695نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام
تمرکز سپرده سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان که برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات معتبر و قابل تمدید
باشد و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی1310976 :

مفقودی نوبت دوم

که او قصد ورود به خانه را داشــت ،بازداشــتش
کردند .از دســتگیری برادرم خیلی ناراحت بودم
و چون با هاشــم  -مقتول -اختالف داشتم تصور
کردم که عامل دستگیری و لو رفتن برادرم ،هاشم
است .به همین خاطر کینه هاشم را به دل گرفته و
بهدنبال فرصتی برای انتقام بودم .روز حادثه همراه
پســرعمویم و دوستم سراغ او رفتیم و راه را بر او
ســد کردیم ،البته قصد من و پسرعمویم قتل نبود،
فقط میخواســتیم او را تنبیه کنیم تا بداند سزای
آدمفروشی چیســت .اما هاشم کشته شد و ما که
میدانستیم اگر در شهرمان بمانیم دستگیر میشویم؛
به همین دلیل راهی تهران شــدیم .بعد از اینکه به
تهران آمدیم ،چون هیچ پولی برای زندگی نداشتیم،
تصمیم گرفتیم با شگرد و شیوههای خالفکارانه ،به
پول و ثروت برســیم به همین دلیل باند سرقت از
خانهها را تشکیل دادیم و با شناسایی خانههایی که
صاحبانشان حضور نداشتند ،نقشه سرقت از آنها را
اجرا میکردیم.با اعتراف متهمان به جنایت ،از آنجا
که محل وقوع جنایت در تهران نبود ،به دســتور
بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی پایتخت،
پرونده با قرار عدم صالحیت برای رســیدگی به
استان لرستان ارجاع شد.

جهان

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

سند مالکیت خودرو وانت تک الدین تویوتا هایلوکس پالک  39274مالکیت:فالح الدین عارفی
الفتی به شماره شاسی  MR0CX19G6B2605373شماره موتور  TR50554102مدل 2011
رنگ :نوک مدادی مفقود و ازدرجه اعتبارساقط میباشد

تعداد مخاطب یک صفحه اجتماعی ،دلیل بر مجوز و صحت آن نیست

کالهبرداری با ترفند فالگیری و رمالی در فضای مجازی

ســرویس حوادث  //در تلگرام و اینستاگرام با
تبلیغات پر زرق و برق از بختگشایی می گویند و
از دعا برای بچهدار شدن ،حتی برای پولدار شدن
هم نسخه دارند! اینها شیادان سایبری هستند که
بعد از واریز وجه ،دیگر خبری از آنها نیست.

با ماسک هایی که بر ســر و صورت زدهاند زیباتر و
دلسوزتر از هر فردی به نظر می آیند تا جایی که ندیده
و نشــناخته مجذوب صدا و گفتار و نوشــته هایشان
میشــویم؛ انگار هرآنچه را که برایمــان اتفاق افتاده،
میدانند از ناکامیها و ناامیــدی ها گرفته تا ترس و
واهمه ای که در دل داریم!
ماهرانه با زبان چرب و نرم از پشــت ســیم تلفن و با
نوشــته ها و عکس ها فریب مان میدهند تا آنجا که
ندیده و نشناخته اغوا شده و بی آنکه بدانیم هر آنچه را
که میخواهند انجام میدهیم؛ از دادن اطالعات حساب
بانکی گرفته تا واریز وجه؛ آن هم بی چون و چرا! اما
بعد از واریز وجه تازه آن روی سکه معلوم میشود آن
موقع هست که دیگر حساب خالی شده و حسرت مال
از دســت داده باقی مانده و آه و واویال دیگر ســودی
ندارد! فالگیرند؛ آن هم از نوع مجازی! فن بیان خوبی
داشــته و با معرفی خود به عنوان فــردی کاربلد و با
تبلیغات گسترده تحت عنوان رفع مشکالت خانوادگی
و زناشویی ،طلسم بچه دار شدن ،دستیابی به ثروت و
 ...افراد را ترغیب به گرفتن فال و دعانویســی کرده و
از این طریق اقدام به کالهبرداری از کاربران میکنند.
در ادامه هم با ارائه یک شــماره حســاب از قربانیان
میخواهند پول را به حســاب اعالمــی آنها واریز
کنند تا نســخه رمالی یا دعانویسی را دریافت کنند ؛
البته همیشــه این موضوع به دریافت مبلغ ختم نشده
و ایــن کالهبرداران با سوءاســتفاده از ناآگاهی افراد،
آنها را به صفحات فیشــینگ هدایت کرده و اقدام به
ســرقت اطالعات کارت اعتباری و سوءاستفادههای
مالی میکنند .شبکههایاجتماعی اینستاگرام ،تلگرام

و کالب هاوس بسترهای فعالیت آنهاست تا جاییکه
ترویج مســائل خرافه در شبکههای اجتماعی یکی از
شگردهای این شــیادان است.چندی پیش تعدادی از
شهروندان با تنظیم شــکایتی مبنی بر کالهبرداری با
ترفند فالگیری و رمالی در شبکه اجتماعی اینستاگرام
به پلیس فتا فارس مراجعه کرده و بررسی موضوع به
صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار
گرفت.
شکات بیان کردند که در اینستاگرام با یک آگهی تحت
عنوان رمال و دعانویس مواجه شده و ضمن برقراری
تماس با فرد تبلیغ کننده مبلغی وجه به حســاب وی
انتقال دادهاند و پس از آن دیگر پاســخگو تماس آنها
نبوده اســت.در ادامه کارشناســان با اقدامات فنی و
تحقیقات پلیسی مطلع شــدند که متهم در استان البرز
بوده و با اخذ نیابــت قضائی ضمن اعزام با همکاری
پلیس البرز موفق شــدند متهم را در یکی از محلهها
شناسایی و دستگیر کنند.
گفتنی اســت در بازرسی از منزل متهم  ۹۷هزار دالر،
 ۴۰سکه و مقدار زیادی طال و جواهرات که از طریق
کالهبرداری به دست آورده بود کشف و ضبط شد که
بنا به نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه  ۶۰میلیارد
ریال برآورد شــده اســت.در پی شکایت خانمی ۳۴
ســاله مبنی بر کالهبرداری با ترفند فالگیری و رمالی
در شــبکه اجتماعی تلگرام با مبلغ  ۶۷۰میلیون ریال
از وی ،ضمن تشــکیل پرونده ،موضــوع بهصورت
ویژه در دســتور کار پلیس فتا قــرار گرفت و پس از
اخذ اظهارات شاکی معلوم شد وی مدتی پیش با یک
فرد در شــبکه اجتماعی تلگرام آشنا شده که خود را
فالگیر و رمال معروف معرفی کرده و شخص فالگیر با
دادن وعدههای پوچ،شاکی را فریب داده و از وی مبلغ
 ۶۷۰میلیون ریال کالهبرداری کرده است.در نهایت با
اقدامات فنی و تحقیقات خاص پلیســی مشخص شد
که این فرد در چندین استان کشــور دارای پرونده با

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

از  ۶۰نفر دیگر جمع ًا مبلغ  ۵میلیارد ریال کالهبرداری
کرده اســت .در پی مراجعه یکی از شهروندان یزدی و
طرح شکایت مبنی بر کالهبرداری با ترفند فالگیری و
رمالی در شبکه اجتماعی تلگرام به مبلغ 250میلیون
تومان ،ضمن تشکیل پرونده ،موضوع بهصورت ویژه
در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
پس از اخذ اظهارات شاکی معلوم شد که نامبرده عضو
کانال تلگرامی شده که در آن کانال مطالب و تبلیغات
در خصوص طلســم و جادو و شفاء بارگذاری شده و
مدیر کانال با دادن وعدههای پوچ شــفاء دادن بیماری
و پولدار کردن،شــاکی را فریب داده و شاکی طی 14
فقره مبلغ  250میلیون تومان به حساب کالهبردار واریز
نموده است.در ادامه شناسایی کالهبردار در دستور کار
کارشناسان این پلیس قرار گرفت و پس از هماهنگی
با مراجع قضایی متهم در یک استان دیگر شناسایی و
با همکاری و عملیات مشترک پلیس فتا استان مربوطه،
دستگیر و تحویل مراجع قانونی شد.
گفتنی است با توجه به اینکه کانال تلگرامی مورد نظر
دارای تعداد زیــادی عضو بوده احتمال اینکه متهم از
تعداد زیادی از شــهروندان کالهبرداری کرده باشــد،
متصور اســت.پلیس فتا همواره اعالم کرده که تعداد
مخاطبان یک صفحه اجتماعی ،دلیل بر مجوز ،صحت
و ارائه خدمات توسط مدیر آن صفحه و یا کانال نیست
زیرا افراد سودجو این فضاها را به عنوان مکانی مناسب
جهت انجام اعمال مجرمانه خود انتخاب می کنند اما
متاسفانه شهروندان به توصیه های پلیس عمل نکرده و
ناآگاهانه و بی اساس به افراد و کانالها صرف داشتن
مخاطب باال اعتمــاد کرده و هر آنچه را که می گویند
اجرا می کنند بدون آنکه ذره ای به عواقب این اعتماد
شک کنند که متاسفانه نتیجه این اعتماد ناآگاهانه و بی
اساس تشکیل پرونده های کالهبرداری در پلیس فتا
می شود که چند نمون ه از آن در این گزارش درج شد.

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

شهرستان
فرماندار قشم:

شنبه  17اردیبهشت 1401

قشم تشنه خدمت و نگاه ویژه است

 5شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3873

سرویس شهرستان  //فرماندار شهرستان
قشم گفت :شهرستان قشم به رغم تمامی
ظرفیتها و توان ،تشنه خدمت و نگاه ویژه
است و میطلبد از این ظرفیت در راستای

خبری

اجرای یک خط لوله  30اینچی گاز از کف دریا
به قشم

سرویس شهرستان  //مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه
گاز ایران از اجرای یک خــط لوله  30اینچی از کف دریا به
جزیره قشم برای تغذیه نیازمندیهای این جزیره و نیز توسعه
صنایع آن خبر داد .رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی
و توســعه گاز ایران در بازدید از پروژه خــط لوله  ۳۰اینچ
«بندرعباس  -الفــت  -گورزین» از عبور خط لوله گاز ۳۰
اینچی از زیر آب برای نخستینبار در خاورمیانه خبر داد.وی
گفــت 3 :کیلومتر از خط لوله گاز  30اینچی از بندرعباس به
گورزین از کف دریا اجرا میشود که یک افتخار برای مهندسی
گاز ایران خواهد بود.به گفته مدیرعامل شــرکت مهندسی و
توســعه گاز ایران ،حمل لوله مورد نیاز برای پروژه خط لوله
 ۳۰اینچ با هماهنگیهای انجامشــده از بندر پهل به وســیله
لندینگکرافت به بندر الفت در حال اجراست و در مسیر خط
لوله ریسه میشــود.به گزارش فارس  ،نوشادی خاطرنشان
کرد :دســتیابی به این موفقیت ،رکوردی بینظیر را در گنجینه
افتخارهای صنعت گاز ثبت میکنــد و بهرهگیری از فناوری
پیشرفته  HDDدر این سطح ،تاکنون در کشورهای معدودی
در دنیا تجربه شده است که اکنون شرکت مهندسی و توسعه گاز
ایران با تکیه بر توان شرکتهای دانشبنیان داخلی مصمم است
این پروژه را عملیاتی و نام ایران را وارد باشــگاه کشورهای
صاحب این فناوری مدرن کند.

افزوده شدن 110هکتار به اراضی پسکرانه
مجتمع بندری خمیر

سرویس شهرســتان  //فرماندار بندرخمیر از افزودن 110
هکتار به پسکرانه مجتمع بندری خمیر خبر داد .جلسه شورای
مالکیت با موضوع تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح توســعه
پسکرانه مجتمع بندری خمیر با حضور مدیر اداره بنادر ،اعضای
شورای اســامی شــهر بندرخمیر ،نماینده راه و شهرسازی و
مالکان اراضی واقع در پســکرانه ،به ریاســت فرماندار خمیر
برگزار شد.میرهاشم خواستار فرماندار خمیر با اشاره به مصوبه
استانی در خصوص تعیین تکلیف  ۱۱۰هکتار اراضی پس کرانه
مجتمع بندری چندمنظوره خمیر و ضرورت توســعه پسکرانه
این مجتمع اظهار کرد :توســعه پســکرانه مجتمع بندری خمیر،
عالوه بر افزایش فعالیتهای بندری ،گامی موثر در توسعه این
بندر خواهد داشــت.وی افزود :پسکرانه ها در پشتیبانی ،تامین
و رســاندن کاال های صادراتی به بندرگاه ها و همچنین جذب
کاالهای وارداتی از بنــادر نقش مهمی ایفا می کنند.به گزارش
فارس  ،در پایان جلســه مقرر شــد کمیته ای فنی متشکل از
فرمانداری ،شهرداری بندر خمیر  ،اداره بنادر و راه و شهرسازی
در هفته آینده از اراضی مذکور بازدید و نظریه کارشناسی را به
کمیسیون مربوطه استانی اعالم تا نظریه نهایی صادر شود.

اشتغالزایی و رفع مشکالت مردم و خانواده رییس جمهور و رییس بنیاد شــهید و امور
شهدا بهره گرفت.
ایثارگران کشور برگزار می شد بیان کرد :حل
محمد محمدحسینی تختی در جلسه شورای مشکالت شهرستان قشم نیازمند کار جمعی
اداری شهرستان قشــم که با حضور معاون اســت و همه باید در راستای حل مشکالت

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی خبر داد

حدنگاری جزایر ایرانی خلیج فارس و دریای عمان

صدور سند تک برگ مناطق آزاد کشور تا  ۲ماه آینده

سرویس شهرســتان  //دبیر شورایعالی
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت :با
همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ســند تک برگ  ۱۵منطقه آزاد تجاری و
اقتصادی کشور تا  ۲ماه آینده صادر میشود.

سعید محمد در آیین رونمایی از سند حدنگاری
جزایر سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:
سند حدنگار عالوه بر سهولت سرمایه گذاری
 ،زمینه ساز جلوگیری از زمین خواری و سوء
استفاده افراد ســودجو از اراضی مناطق آزاد
است.
وی گفت  :اردیبهشت امسال در نتیجه برگزاری
جلسات مختلف با سازمان ثبت اسناد و امالک
کشــور تفاهم نامه همکاری مشــترک بین ۲
دستگاه در راستای ثبت و صدور اسناد مالکیت
کاداستری و بروز رسانی اطالعات مالکیتی و

نقشه های مرتبط در محدوده مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی ،همکاری در جهت بازبینی ،پاالیش و
تاسیس انواع شرکت ها با شناسه مجزای مناطق
آزاد به امضا رسید.
دبیرشــورایعالی افزود :امــروز در کوتاه ترین
زمان ممکن شاهد تحویل اسناد تکبرگی چهار
جزیره کیش ،هندورابی ،فارور کوچک و فارور
بزرگ هستیم که این اقدام گام بسیار مهمی در
منطقه محسوب می شود .وی با بیان اینکه هم
اکنون به علت زمین خواری و سودجویی افراد
در برخی مناطق آزاد مشکل واگذاری زمین به
سرمایهگذاران وجود دارد ادامه داد :انتظار می
رود با صدور اسناد مالکیت اراضی و اجرای حد
نگاری بسیاری از این چالش ها از جمله ثبت
شرکت ها سوری مرتفع شود.
محمــد ،همچنین با اشــاره به لــزوم واردات

خودور به جزیره کیش اضافــه کرد :قرار بود
 ۲هزار و  ۳۰۰دســتگاه خودرو که در اختیار
ســازمان اموال تملیکی بود بــه مناطق آزاد
اختصاص یابد ،اما به علت طوالنی شدن روند
قضایی ،از رییس جمهور درخواست کردیم با
واردات  ۲هزار خودرو به کیش و قشم قبل از
برگزاری جام جهانی موافقت کند.سند حدنگار
جزیره های سازمان منطقه آزاد کیش با حسن
بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
و محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیســیون
عمران مجلس شورای سالمی رونمایی شد.
به گزارش ایرنا ،منطقه آزاد کیش شامل جزایر
کیش به وسعت  ۹۲کیلومتر مربع ،هندورابی به
وسعت  ۲۳کیلومتر مربع ،فارور بزرگ به وسعت
 ۲۷کیلومتر مربع و فارور کوچک به وسعت پنج
کیلومتر مربع است.

ثبت اطالعات سه هزار کارفرما در سامانه کار و اشتغال کیش

سرویس شهرســتان  //مدیر واحد کار
و خدمات اشــتغال سازمان منطقه آزاد
کیش گفت :تا اکنون اطالعات فعالیتی
ســه هزار و  ۹۵کارفرمای این جزیره در
سامانه ســامانه کار و اشتغال ثبت شده
است.

محمدعلی جالیر اظهار داشت :سامانه هوشمند
کار و اشتغال به منظور استانداردسازی شرایط
کســب و کار صیانت از حقــوق کارگران و
حمایت از کارفرمایان و ســرمایه گذاران در
بهینهسازی فعالیت این  ۲قشر راهاندازی شده
است.وی اضافه کرد :به منظور ثبت اطالعات
کارگران از سوی کارفرمایان آنان می توانند
به سامانه اشتغال مراجعه و نسبت به ثبت این
اطالعات اقدام کنند که تا کنون اطالعات سه
هزار و  ۹۵کارفرما به ثبت رســیده و از این
تعداد سه هزار و  ۹۲مورد فعال هستند.جالیر
با بیان اینکه این تعداد کارگاه تمام واحدهای
اقتصادی و صنفی فعال جزیره نیست افزود:
انتظار می رود کارفرمایان و صاحبان کارگاهها

به منظور اجرای ماده  ۱۱مقررات اشتغال در
مناطق آزاد تجاری اطالعات خود و کارگران
را در این سامانه ثبت کنند.
وی افــزود :همچنین تاکنــون اطالعات ۱۴
هــزار و  ۵۶۶کارگر در این ســامانه به ثبت
رســیده که از این تعداد  ۱۱هــزار و ۳۱۵
نفر در کارگاه های خود مشــغول به فعالیت
هستند و بقیه به علت های مختلف از جمله
اتمام مــدت زمان قرارداد و یا قطع همکاری
با کارفرما غیرفعال اســت.مدیر واحد کار و
خدمات اشتغال ســازمان منطقه آزاد کیش
یادآور شــد :این اقدام راهی موثر در حذف
قراردادهای سفید امضا بوده چرا که کارگران
می توانند در قالب خدمات این ســامانه از
کارت اشــتغال بهرهمند شود.وی اضافه کرد:
همچنین احصا حقوق کارگران از کارفرمایان
دیگر مزایای سیستمی شدن کارگران فعالیت
های کارگری و کارفرمایی است.سال گذشته
هیات رسیدگی مدیریت اداره کار و خدمات
اشتغال ســازمان منطقه آزاد کیش برای ۵۵۴

شکایت کارگران علیه کارفرمایان  ۷۹۴جلسه
تشکیل داده اســت و  ۱۲۷مورد شامل ۲۳
درصد از شکایات بین کارگران و کارفرمایان
به سازش منجر شده است.در نتیجه رسیدگی
به شــکایات مدیریــت اداره کار و خدمات
اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش  ۴۶میلیارد
ریال از حقوق کارگران از کارفرمایان استیفا
شده است.همچنین سال گذشته تشکیل پرونده
های شکایت نســبت به سال  ۱۳۳۹کاهش
 ۴۵درصدی و تقاضای بیمه بیکاری در سال
 ۱۴۰۰به نسبت ســال  ۱۳۹۹از  ۵۵درصد
کاهش برخوردار شده است.به گزارش ایرنا
؛ هم اکنون عالوه بر مراکز تجاری و خدماتی،
حدود  ۳۸۰واحد صنعتی و خدمات صنعتی با
حجم سرمایه گذاری ریالی  ۱۰هزار و ۵۹۳
میلیارد ریال و  ۵۳۴میلیون دالری در زمینه
های مختلــف از جمله تولیدات «مصنوعات
پالستیکی ،تجهیزات پزشــکی ،مصنوعات
چوبی ،بستهبندی مواد غذایی و محصوالت
آرایشی و بهداشتی» در این منطقه فعال است.

آگهی مزایده اتومبیل

به موجب پرونده اجرائی کالسه  ۱۴۰۰۰۱۴۲۲یک دستگاه خودرو سواری سیستم پراید تیپ دی ام (هاچ بک) کشور سازنده ایران و شرکت سازنده سایپا مدل  ۱۳۸۶رنگ
فرعی مشکی و رنگ اصلی مشکی نوع رنگ روغنی به شماره انتظامی ۹۴۲-۸۴ص  ۷۵به شماره شاسی S۱۴۴۲۲۸۶۱۸۵۷۱۱و VINIRPC861V103185711شماره
موتور  ۱۹۳۰۵۱۹متعلق به مقداد زمانی و توسط کارشناس رسمی دادگستری با مشخصات یک خودرو سواری پراید هاچ بک به شماره انتظامی  ۹۴۲-۸۴ص ۷۵با مشخصات
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
وضعیت اتاق و بدنه :اطراف بدنه رنگ دارد موتور :خاموش وضعیت دستگاه انتقال قدرت :غير قابل آزمایش وضعیت داشبورد :درحد مدل و کارکرد وضعیت صندلی ها و
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
تودوزی :در حد مدل و کارکرد وضعیت ظاهری :رینگ ها اسپرت ،درب جلو چپ ضربه دارد ،سپر جلو ضربه دارد  ،درب صندوق ضربه دارد ،فاقد پخش وضعیت الستیک
ها :دارای  %۳۰آج شماره شاسی S۱۴۴۲۲۸۶۱۸۵۷۱۱ :شماره موتور ۱۹۳۰۵۱۹ :مدل ۱۳۸۶ :نوع :سواری سیستم :پراید رنگ :مشکی تیپ :هاچ بک ارزش پایه کارشناسی به
مبلغ  550/۰۰۰/000ریال (معادل پنجاه و پنج میلیون تومان) ارزیابی و قطعی گردیده ،وسیله نقلیه فوق ذکر جهت وصول موضوع سند نکاحيه  ،۱۳۷۴۰تاریخ سند ،1395/۱۰/09 :دفترخانه ازدواج شماره ۵۳
شهر بندرعباس استان هرمزگان منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره فوق عليه مقداد زمانی بازداشت گردیده که حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی ،خودرو فوق توسط راهنمایی
و رانندگی خودرو ،در ادرس پارکینگ دریا توقیف پس از جری تشریفات قانونی از ساعت  ۹الی  ۱۲در روز چهارشنبه مورخ  1401/۰۲/28در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده به فروش
می رسد .مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته می شد ،شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است ،شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده
درصد مبلغ مزایده (به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس) و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده
مکلف است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ،جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد و مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته می شد و
کلیه هزینه های قانونی اعم از انتقال سند و غیره به عهده برنده مزایده است.
تاریخ انتشار1401/۰۲/17 :
مریم زارعی نیا -معاون اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

مردم و کارهای برجــای مانده تالش کنند.
وی ایجاد مرکز رفاهی ،اختصاص و واگذاری
منزل ،جــذب و بکارگیــری در واحدهای
صنعتی و اداری و تغییــر وضعیت نیروهای
قراردادی به عنوان نیروهای اســتخدامی را
از نیازهــای خانواده های شــهدا و ایثارگر
شهرستان قشم برشــمرد.فرماندار شهرستان
قشــم تصریح کرد :گردش مالی فراوانی در
منطقه آزاد قشــم وجــود دارد و باتوجه به

حضور گسترده گردشــگران در این منطقه،
می طلبــد بودجه فرهنگ ایثار و شــهادت
نیــز افزایش یابد تا بتوان فرهنگ ایثار را در
جامعه نهادینه کــرد .به گزارش فارس  ،وی
اظهار داشت :مردم قشم جزء صبورترین مردم
کشور هستند و می طلبد مسئولین به صورت
ویژه به این خطه از مرز و بوم نگاه کنند تا با
استفاده از ظرفیت های موجود ،بتوان به غنای
فرهنگی و اقتصادی رسید.

سرویس شهرستان  //رییس سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور گفت :جزایر
ایرانی خلیج فارس و دریای عمان طی
 ۲ماه آینده حدنگاری می شود.

حســن بابایی در آیین رونمایی از ســند
حدنگار جزیره های ســازمان منطقه آزاد
کیش اظهار داشــت :حد نــگاری جزایر
ایرانــی خلیج فــارس و دریای عمان که
در جغرافیای اســتان هرمزگان قرار دارد
با همکاری اداره کل ثبت اسناد و امالک،
اســتانداری ،منابع طبیعی و آبخیزداری،

وزارت دفاع ،ســازمان جغرافیای نیروی
مســلح و سایر دســتگاه های مسوول به
عنوان یکی از اولویت های ســازمان ثبت
اجرا می شود .وی با بیان اینکه حدنگاری
این جزایر تا  ۲ماه آینده به پایان میرسد
افزود :همچنین تاپایان سال  ۱۴۰۰حدود
 ۶میلیون و  ۸۰۰هــزار هکتار از اراضی
ملی اســتان هرمــزگان مــورد عملیات
حدنگاری قــرار گرفته و صدور اســناد
مالکیت سایر نقاط نیز در دستور کار است.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اضافه کرد :این سازمان ابتدای اردیبهشت
 ۱۴۰۱برای اجــرای عملیات حدنگاری
در مناطق آزاد کشور تفاهمنامه همکاری
مشترک با دبیرخانه شــورایعالی مناطق
آزاد تجاری به امضا رســانده است و سند
حدنگاری جزیره های سازمان منطقه آزاد
کیش شامل کیش ،هندورابی ،فارور بزرگ
و کوچک در راســتای تحقق این برنامه
رونمایی شــده است .وی افزود :همکاری
برای توسعه انواع ثبت مالکیت سندی ،سند

اختراعات ،عالئم تجاری و صنعتی ،ثبت
انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری و
اســتفاده از ظرفیت  ۲مجموعه در تکمیل
و تبادل اطالعات ،تخصیــص و بازبینی
شناسه ملی اشخاص حقوقی و تسریع در
تبادل الکترونیکی در عملیات ثبتی نقل و
انتقال مالکیت و اجرای مفاد اسناد رسمی
در جهت اعمــال قانون و مقررات مناطق
آزاد از دیگر موارد تفاهم نامه مشــترک
بین  ۲مجموعه اســت  .بابایی یاداور شد:
انتظار می رود اســناد حد نــگاری تمام
مناطــق آزاد تجاری با تحقق همکاری ۲
مجموعه در کمترین زمان ممکن به اتمام
برســد تا اختالف حقوقی و سوء استفاده
از امــاک در مناطق آزاد به زودی مرتفع
شــود .به گــزارش ایرنا ،ســند حدنگار
جزیرههای ســازمان منطقه آزاد کیش با
حضور سعید محمد مشاور رییس جمهور
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و محمدرضا
رضایی کوچی رییس کمیســیون عمران
مجلس شورای سالمی رونمایی شد.

تجلیل ازاساتیدومربیان عقیدتی سیاسی سپاه وبسیج بندرخمیر
امین درساره سرویس شهرستان //
همزمان با آغازهفته عقیدتی سیاسی
بمناسبت گرامیداشــت یادوخاطره
عالمه شــهیدمرتضی مطهری(ره) از
اساتید،مربیان ومدیران برتر عقیدتی
سیاســی سپاه وبســیج شهرستان
بندرخمیرتجلیل وقدردانی بعمل آمد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ فرمانده ســپاه
بندرخمیردرمراســم بزرگداشــت هفته
عقیدتــی سیاســی گفت:معرفتافزایی
بایــد مقدمه عمــل جهــادی و انقالبی
شود تا کارآمدی پاســداران را در سپاه
تقویت کند و این امــر خطیر ،با تقویت
و ارتقای بصیرت دینــی و حضور مؤثر
در عرصههای عملیِ حفظ و حراســت

از انقالب اسالمی و دســتاوردهای آن،
برنامهریــزی و در قالب اجرای اثربخش
برنامه یگانی آمادگــی اعتقادی ومعنوی
محقق شود.
ســرهنگ پاســدارحمیدکمالی یکی از
عوامل اقتدار سپاه پاسداران را تعبد مبتنی
بر تعقل و تقوای دینی و معنویت دانست
و افزود :همه توفیقات تا به حال در پرتو
معنویت و پیوند با ارزشها و فضایل دینی
حاصل شده اســت؛ و باید همهی ما در
کنار ارتقای آمادگیهای نظامی و ابزارها،
بیشــترین همت خود را بــرای تقویت و
ارتقای این عامل ممتــاز و تعیینکننده،
یعنی معنویت فردی و ســازمانی روز به
روز بر ارتقا و تعمیق آن اهتمام بیشــتری

داشته باشیم .وی ضمن تشکر از مجموعه
دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه از عملکرد
خوب این نهاد در تعلیم و تربیت اعتقادی
و معنــوی کارکنان ایــن ناحیه گفت :در
میان همه نهادهای جامعه ،تعلیم و تربیت،
نهادی بنیادی و اساســی است که نقش
منحصر به فــردی دارد و تمام نهادهای
اجتماعی دیگر به آن وابسته است.فرمانده
سپاه بندرخمیربابیان اینکه هفته عقیدتی
سیاسی فرصت مغتنمی برای تقویت بنیه
اعتقــادی و معنــوی و افزایش بصیرت
پاسداران وبســیجیان است اظهار داشت:
در این مراســم از۸نفراز مربیان،مدیران
وســربازان برتر عقیدتی سیاســی بسیج
وسپاه شهرستان تجلیل و قدر دانی شد.

آگهی تغییرات

تغییرات شرکت یاران کار شمیل شرکت تعاونی به شماره ثبت  13723و شناسه ملی  10800162980به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ 1397/12/06و مصوبه شماره  80/1644مورخ 1397/05/30هیئت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - :اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند - :آقای مهدی مرتضی پورمیدانی به شماره ملی
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
 3391986311به سمت رئیس هیئت مدیره  -آقای مجید درویشی به شماره ملی  3391764333به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
مدیره  -آقای اسحق دهقانی پور احمدی به شماره ملی  3391563923به سمت منشی هیئت مدیره  -آقای محمد کالتی چمل به شماره
ملی  3421809895به سمت عضو هیئت مدیره(عضو علی البدل)  -آقای حمیدرضا مومنی به شماره ملی ( 3391817860به سمت عضو
هیئت مدیره(عضو علی البدل)  -کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک  ،سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه
های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .شناسه آگهی1311786 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

آگهی تغییرات

تغییرات شرکت کشاورزی مهر شماره بیست و هشت میناب شرکت تعاونی به شماره ثبت  1545و شناسه ملی  14003077713به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/30که طی نامه شماره 51/4074مورخ 99/9/3به تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان
میناب رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید  :آقای عباس زاهدی به شماره ملی
قوهقضائیه
کش
ثب
 3421991510به ســمت منشــی هیئت مدیره آقای عبد الکریم زاهدی به شماره ملی  3410162771به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
م
س
سازمان تا نادوا الک ور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
آقای محمد زاهدی به شــماره ملی  3410002987به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای یوسف زاهدی دهوئی به شماره ملی
 3422285490به سمت عضو هیئت مدیره (عضوعلی البدل) خانم فریده زاهدی دهویی به شماره ملی  3410166424به سمت عضو هیئت
مدیره (عضوعلی البدل)  -کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ,سفته ,برات و اوراق بهادار با امضای منشی هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل،و اوراق
عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و با مهر تعاونی معتبر خواهد بود.شناسه آگهی1311784 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب

آگهی تغییرات

تغییرات شرکت نگین جهاز سیریک شرکت تعاونی به شماره ثبت  1571و شناسه ملی  14003230726به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی مورخ 1399/03/16که طی نامه شماره 51/1201مورخ 1399/4/14به تایید اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان میناب رسیده
است تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضا هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای عبد القادر کمالی به شماره
ملی  3421329478آقای علی کمالی به شماره ملی  3420211651آقای هاشم کمالی به شماره ملی  3422311467آقای حمزه کمالی به
شماره ملی ( 3422030107عضو علی البدل ) آقای خالد کمالی به شماره ملی ( 3421319364عضو علی البدل)  -آقای عبداله دوستعلی
زاده به شماره ملی  3422297774به سمت بازرس اصلی  ،آقای علی حاجی عباسی به شماره ملی  3421431132به سمت بازرس علی
البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند .شناسه آگهی1311780 :

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب

آگهی تغییرات

طرح :بیتا هوشنگی

تغییرات شــرکت راهســازان فراز پی پایتخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  15779و شناســه ملی  14003983291به استناد
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ماکارونی تا پایان اردیبهشت با قیمت سال گذشته عرضه می شود

سرویس اقتصادی  //معاون برنامه ریزی
و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اصالح
قیمت گندم و آرد را در بلندمدت به نفع
مردم دانست و گفت :در تامین سهمیه
آرد صنــف و صنعت مشــکلی نداریم محصول ندارند.
وی گفت :پرداخت یارانه به گندم داخلی ،این دو کشور در واقع  ۲۰درصد از عرضه کرد و گفت :این کشورها ذخایر محصوالت
راهبردی خود را افزایش داده اند و ایران نیز
کمبود تولید بر اثر خشکســالی و افزایش جهانی کاهش یافته است.
افزایش  ۲۰۰درصدی قاچاق آرد
و به زودی قفســه های فروشگاه های
وی خاطرنشــان کرد که در ســال گذشته قیمت های جهانی در پی جنگ روســیه و وی اضافه کرد :با توجه به این که امســال ظرفیت ذخایر استراتژیک خود را از سالها
زنجیرهای پر از ماکارونی می شود.

محمــد قربانی در گفــت و گوی زنده در
برنامه میز اقتصادی خبر  ۱۴شــبکه یک،
اعالم کرد :بر اســاس برآوردها با توجه به
سهمیه آردی که به صنایع ماکارونی داده ایم
محصول تولید شده هنوز در انبارها وجود
دارد و می تواند وارد بازار شود.
وی پیــش بینی کرد :تا پایان اردیبهشــت
امسال ،ماکارونی موجود در انبارها با همان
قیمت سال گذشته عرضه شود.
قربانی ،کمبــود فعلی ماکارونی در بازار را
موقتی و آن را ناشی از اعالم قیمت جدید
 ۱۲هــزار تومان بابت هــر کیلو گرم آرد
سهمیه ای صنف و صنعت خواند.
وی افزود :اصالح قیمت و یا هر سیاســت
جدیدی که از ســوی دولت اتخاذ شــود،
پیامدهایی دارد و ممکن است استرس در
مردم ایجاد کند و از این رو مردم ،مازاد بر
نیاز خود خرید می کنند.معاون برنامه ریزی
و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار
داشت :تولیدکنندگان ماکارونی هم اطمینان
داده اند که مشــکلی در تولید و تامین این

قیمت هر کیلوگــرم آرد صنایع ماکارونی اوکراین ،موجب شده قاچاق این محصول
 ۲۷۰۰تومــان بود و ایــن قیمت پس از از کشور جذابیت داشته باشد.
اصالح از ابتدای امسال به  ۱۲هزار تومان
پیش بینی ادامه تبعات جنگ تا  ۵سال
رسیده است.
آینده
قربانی با بیان این که از دو میلیون تن گندم قربانی در این میز اقتصادی اظهار داشــت:
تولید شــده در سال گذشته ۲۵۰ ،هزار تن روســیه و اوکراین  ۲۰درصد غله جهان را
آن قاچاق شده است ،اذعان داشت :قاچاق تامین می کنند و با روی دادن جنگ میان
گندم و آرد رشــد  ۲۰۰درصدی نسبت به
سال  ۹۹داشته است.
ساالنه  ۲۵۰هزار تن آرد یارانه ای در
قالب صادرات از کشور خارج می شود

وی ادامه داد :از سوی دیگر صادرات آرد
یارانه ای به شکل ماکارونی ،بیسکویت و
شکالت اتفاق می افتد و طبق آمار گمرک
ایران ،ســاالنه حدود  ۲۵۰هــزار تن از
این طریق آرد یارانه ای از کشــور خارج
میشود .قربانی در همین حال به ضایعات
 ۲۰تا  ۳۵درصدی گندم در سال نیز اشاره
و تصریح کرد؛ ما ساالنه قاچاق گندم و آرد
غیرمکشوفه هم داریم که از مجاری مختلف
به کشورهای همسایه منتقل می شود.

سرویس اقتصادی  //بر اساس گزارش بانک جهانی،
در شوک فعلی تورمی به بازارهای جهانی ،قیمت گندم
پیشتاز گرانیها است.

بر اســاس آخرین گزارش بانک جهانی چشم انداز
بازار کاال ،جنگ در اوکراین شوک بزرگی به بازارهای
کاال وارد کرده است و الگوهای جهانی تجارت ،تولید
و مصرف را به گونهای تغییر داده است که قیمتها را
تا پایان سال  ۲۰۲۴در ســطوح باالی تاریخی نگه
میدارد.در گزارش بانک جهانی درباره وضعیت گندم
آمده اســت :پیشبینی میشــود قیمت گندم بیش از
 ۴۰درصد افزایش یابد و در سال جاری به باالترین
حد اسمی خود برســد.جایگزینی نیز نقش مهمی در
تحوالت اخیر داشــته اســت و تفاوتها را توضیح
میدهــد.در حالی که قیمت کاالهای کشــاورزی که
اوکراین صادرکننده اصلی آن اســت ،افزایش یافت،
افزایش قیمت برای روغن آفتابگردان در مقایســه با
گندم کمتر بود .به این دلیل است که روغن آفتابگردان
را میتوان با روغن سویا و پالم جایگزین کرد (قیمت
همه روغنهای خوراکی پس از جنگ افزایش یافت

کشــت غالت در اوکراین بــر اثر جنگ پیش ارتقا داده و از این رو در تامین غالت
متوقف شده ،پیش بینی می شود تبعات این مشکلی نداریم.
بحران تا پنج سال آینده ادامه داشته باشد.
تدارک  ۷۱هزار میلیارد تومان برای
وزارت
معــاون برنامه ریــزی و اقتصادی
یارانه گندم
جهاد کشــاورزی در عین حــال به تغییر قربانی درباره قیمت نان نیز به مردم اطمینان
سیاست های تجاری و تولیدی کشورهای داد که قیمت نان های سنتی تغییری نخواهد
اروپایی و برخی کشــورهای منطقه اشاره کرد.وی ادامه داد :میزان مصرف سرانه نان
خانوارهای ایرانی مشخص است و با توجه
به آن ،طراحی الزم بر ای تامین گندم مورد
نیاز انجام گرفته است.
این مقام مســوول با بیــان این که مجلس
شورای اسالمی مبلغ  ۷۱هزار میلیارد تومان
یارانه در این زمینه تدارک دیده است ،اظهار
داشت :مردم با همان قیمت سابق می توانند
نان سنتی را خریداری کنند.
وی دربــاره علــت ورود دولت به اصالح
قیمت گندم و آرد ،تصریح کرد :دیوارکشی
و برخــورد فیزیکی بــرای جلوگیری از
قاچاق این محصوالت پاســخ نمی دهد و
این در حالی اســت که کشورهای همسایه
مانند جارو برقی دارند یارانه های گندم و

بانکجهانی:

گندم پیشتاز گرانی در جهان است

که منعکسکننده این جایگزینی است).
اما افزایش قیمت گندم نشاندهنده این واقعیت است
که به راحتی با ســایر کاالها جایگزین نمیشــود.
جایگزینی گنــدم در عوض از تخصیص مجدد زمین
حاصل میشــود که از فصلی به فصــل دیگر انجام
میشود .در عرصه سیاســت ،ممنوعیت صادرات و
ســایر محدودیتهای تجاری تاکنون در مقایســه با
افزایش قبلی کمتر رایج بوده اســت .با این حال ،اگر
کاهش عرضه غالت از اوکراین (و احتما ً
ال از روسیه)
بسیار بیشتر شــود ،میتواند منجر به افزایش استفاده
از سیاستهای محدودکننده شود .چنین کاهشهایی
همراه با سیاســتهای محدودکننــده میتواند باعث
ایجاد ابهام در عرضــه و قیمت مواد غذایی در آینده

شــود .افزایش اخیر قیمت مواد غذایی با این وجود
تورم قیمت مواد غذایی داخلی را تسریع کرده و ناامنی
غذایی را افزایش داده است.
روسیه و اوکراین در سالهای اخیر حدود یک چهارم
صادرات جهانی گندم را به خود اختصاص دادهاند.
صادرات از اوکراین به دلیل بســته شــدن تمام بنادر
اوکرایــن در دریای ســیاه که حــدود  ۹۰درصد از
صادرات گندم اوکراین را تشــکیل میدهد ،متوقف
شده اســت.این اختالل به دلیل محاصره بوده است با
این حال ،صادرات گندم به مقدار محدود از اوایل ماه
مارس از طریق کریدورهای راهآهن و جاده آغاز شده
اســت.در حالی که تخمین دقیقی از چنین صادراتی
در دســترس نیست ،شــاید نیمی از گندم صادراتی

نان سنتی تا پایان سال برای مردم گران نمی شود
سرویس اقتصادی  //ســخنگوی اقتصادی دولت گفت :تا پایان امسال
اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای نان سنتی داده نمی شود.

احســان خاندوزی در خبر شبکه یک ســیما اظهار داشت :بیش از یک
هزار میلیارد تومان یارانه کاالهای اساسی روزانه در کشور ما به شیوهای
پرداخت می شــود که به جیب مردم و مصرف کنندگان نمی رســد که از
کشور خارج به شکل قاچاق خارج می شود.
وی افزود :در سال گذشته  31درصد افزایش واردات کاالهای اساسی را
داشتیم در حالی که مصرف داخلی به این میزان نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت :طی دو هفته ابتدایی امسال بیش
از  250درصد افزایش مصرف آرد در کشــور وجود داشته است .نارآمی
های اخیر در منطقه اوراسیا موجب شد که قیمت های جهانی افزایش یابد
و با توجه به کمبودهایی که در زمینه کاالهای اساســی در کشورها ایجاد
شــد باعث افزایش قیمت کاالهای اساسی شد به طوری که گندم تا 60
درصد ،روغن تا حدود  80درصد در بســیاری از کشورها افزایش قیمت
یابــد .خاندوزی با بیان اینکه از جیب مــردم ایران بیش از هزار میلیارد

تومان یارانه کاالهای اساســی روزانه بیرون می رفت ،بیان داشت :بیش
از  80درصد مصرف گندم در کشــور برای پخت نان سنتی است و مابقی
برای صنف و صنعت ،شیرینجات ،ماکارونی و نان های غیر سنتی استفاده
می شود .وی افزود :اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای نان سنتی
تا پایان سال  1401داده نمی شود.

رئیس ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان عنــوان کرد :مابهالتفاوت افزایش

هزین ه تمامشــده تولید روغن توســط دولت
پرداخت میشود و روغن برای مصرفکنندگان
نهایی گران نخواهد شد.
وی افزود :سیاســتهای دولــت برای اصالح
ســاختارهای اقتصادی کشور رساندن یارانه به

طور مستقیم به مردم است.
تابش درباره تنظیم بــازار ماکارونی هم گفت:
با مجوز افزایش قیمــت ماکارونی ،دیگر هیچ
بهانــهای برای مدیریت عرضــه وجود ندارد و
کارخانجات ماکارونــی باید عرضه را افزایش
دهند .تولیدکننــدگان ماکارونی وعده دادند که
از عرضــه را افزایش خواهنــد داد و دیگر در
خردهفروشی مشکلی نخواهیم داشت.

تصویــب  ۲۰۰میلیارد تومان یارانه
کاشت سویا

قربانــی در ادامه به اقــدام دیگری برای
حمایت از کشــاورزان اشاره کرد و اذعان
داشت :در کنار تغییر سیاست های حاصل
از تغییــر قیمــت ارز و قیمــت جهانی،
وزارت جهاد کشــاورزی یک سیاســت
مکمل و خوبی را با عنوان یارانه کاشــت
تدارک دیده است .وی افزود :براساس این
سیاست ،به منظور افزایش انگیزه تولید ،به
ازای هر هکتار کشــت گندم ،کلزا و سویا
به کشــاورزان مبلغی به صورت بالعوض
پرداخت می شود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی خاطرنشان کرد :در فاز نخست،
دو هفته پیش در شــورای قیمتگذاری و
اتخاذ سیاســت های حمایتی محصوالت
اساسی ،تا سقف  ۲۰۰میلیارد تومان یارانه
کاشت سویا مصوب شد.

افزایش قیمتهای کاال در سالهای  ۲۰۰۷تا ۲۰۰۸
و  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۲گسترده نیست.
در پروژههای فعلی ،عرضه جهانی گندم برای ســال
 ۲۰۲۲بر اساس اســتانداردهای تاریخی کافی است.
مشکل این است که موجودیهای گندم به شدت در
چین و هند متمرکز شــدهاند ،که صادرکنندگان مهمی
نبودهاند .در واکنش به افزایش قیمت گندم ،هند اعالم
کــرد که گندم را از ذخایر خــود آزاد میکند .از نظر
تولید ،در حالی که کاشــت در اوکراین کاهش خواهد
یافــت ،گزارشهای اولیه نشــان میدهد که ســایر
تولیدکنندگان گندم ازجمله آرژانتین ،استرالیا ،برزیل
و ایاالت متحده ،سطح اختصاص داده شده به گندم را
افزایش خواهند داد.
عالوه بر این ،تولید در کانادا احتما ً
ال پس از خشکسالی
سال  ۲۰۲۱به شدت بهبود خواهد یافت .هشدارهای
عمده در جهت کاهش برداشــت جهانی گندم (و مواد
غذایی بیشــتر به طور کلی) از قیمت باالی نهادهها،
بهویژه کودها ناشی میشود.

وزیر صمت با ارسال بخشنامه به سازمان حمایت تاکید کرد

عرضه خودرو فقط از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی
از  ۱۸اردیبهشت

سرویس اقتصادی  //وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم
کرد :همه خودروســازها از  ۱۸اردیبهشت ماه هرگونه
عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی
انجام دهند تــا ضمن ایجاد شــفافیت ،امکان عرضه
عادالنهتر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.

روغن خوراکی گران نمیشود

ســرویس اقتصادی  //عباس تابش رئیس
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و
تولیدکنندگان گفت :هیچ افزایش قیمتی در
روغن نخواهیم داشت.

اوکرایــن (که  ۲۰میلیون تن یــا  ۱۰درصد صادرات
جهانی تخمین زده میشــود) درنهایــت میتواند از
مســیرهای زمینی صادر شود ،هرچند با هزینه بیشتر
از حملونقل .صادرات گندم از روســیه تاکنون تحت
تأثیر قرار نگرفته است.
اختــال در صادرات گنــدم از اوکراین قب ً
ال چندین
کشور واردکننده بهویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا
ازجمله مصر و لبنان را تحت تأثیر قرار داده اســت.
درنتیجه ،چندین کشــور اقدامات سیاست تجاری را
معرفی کردهاند که صادرات گندم را کاهش یا ممنوع
میکند .تا پایان ماه مارس ۵۳ ،مداخله سیاستی جدید
بر تجارت کاالهای غذایی اعمال شــد .با این حال،
محدودیتهای تجاری اعمالشــده تاکنون به اندازه

آرد ایران را می مکند.
وی اقــدام دولت در اصالح و واقعی کردن
قیمت گندم و آرد را شجاعانه توصیف کرد
و گفت :در شرایط کنونی باید اصالح قیمت
ها را داشته باشیم ،زیرا با این اقدام بنیادی
و جلوگیری از قاچاق ،یارانه ها به جای آن
که سر سفره کشورهای همسایه برود ،سر
سفره مردم ایران خواهد رفت.

ســیدرضا فاطمی امین در بخشنامه ای خطاب به سازمان
حمایــت اعالم کرد :تــا زمان ایجاد تــوازن در عرضه و
تقاضای خودرو ،تمهیدات الزم برای قرعه کشــی متمرکز
خودرو توسط ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید

کنندگان حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/25فراهم شود و تمامی
خودروسازها از تاریخ ۱۴۰۱/۲/18هرگونه عرضه خودرو
را با هماهنگی آن سازمان و صرفا از طریق سامانه متمرکز
قرعه کشــی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر،
امکان عرضه عادالنه تر برای تمــام خودروهای تولیدی
فراهم شود.
این در حالیست که وزیر صمت سال گذشته اعالم کرده بود
که در سال  ۱۴۰۱قرعه کشی خودرو حذف خواهد شد.

ِ
الزامات کرونایی ورود مسافر به ایران به حالت قبل بازگشت

سرویس اقتصادی  //مدیرکل ایمنی و تضمین کیفیت
شهر فرودگاهی امام خمینی گفت :الزام ورود مسافر به
ایران با رعایت هر دو شرط تزریق دو دوز واکسن  ،همراه
با تســت  ۷۲ PCRساعته هم چنان وجود دارد و فقط
در ایامنوروز و برای مدتی محدود رعایت یکی از این دو
شرط کافی بود.

محمد رضا سیف گفت :تغییرات موقتی که وزارت بهداشت
در ایام نوروز در دستورالعملها ایجاد کرد با هدف تسهیل
سفر در تعطیالت نوروز بود؛ اما اکنون موجب دوگانگی فهم
مردم از الزامات ورود مسافر به کشور شده است.
وی درباره آخرین مقررات مربوط به ورود مسافر به کشور
گفت :بر اســاس آخرین مصوبه ستاد کرونا تمام مسافران
ورودی بــه ایران اعم از ایرانی و غیر ایرانی که بیشــتر از
 ۱۲ســال سن دارند باید دارای کارت تزریق واکسن باشند

هم چنین الزم است تست  PCRدر بازه زمانی ۷۲ساعته
داشته باشند .سیف توضیح داد :بر این اساس داشتن شرط
تزریق دودوز واکسن که از تزریق آخرین دوز آن  ۱۴روز
گذشته باشد و هم چنین داشتن تست پی سی آر منفی الزامی
است.وی درباره چرایی سرگردانی مسافران توضیح داد :در
برههای از زمان کــه مربوط به تعطیالت نوروز  ۱۴۰۱بود
بخشنامهای از سوی وزارت بهداشت صادر شد که مسافران
میتوانند تنها با داشتن یکی از شروط(تست  pcrمنفی ،یا
تزریق دو دوز واکســن) وارد کشور شوند .درحال حاضر
آخرین مقررات بیانگر داشتن هر دو شرط است.
وی گفت :فقط برای ورود مسافران عراقی به ایران و به این
دلیل که تردد مسافر بین ایران و عراق زیاد است  ،مسافران
عراقی میتوانند با گواهی تزریق واکســن و یا فقط تست
 ۷۲ PCRساعته وارد کشور شوند.

حسابهای بانکی دارندگان چک برگشتی مسدود میشود
سرویس اقتصادی  //بنا بر تصمیم بانک مرکزی ،وجوه
صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در
حسابهای بانکی مسدود میشود.

مصطفی قمریوفا ،مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت:
اجرای آزمایشــی این طرح به دستور رئیسکل بانک مرکزی،
با همکاری و مشــارکت  ۲۵بانک دولتی و خصوصی عملیاتی

میشود.وی افزود :موضوع مسدودی و رفع مسدودی حساب
افراد دارای دسته چک ،برنامهای پیچیده است که برای هر کدام
از اینها ،بانکها حدود  ۱۵۰تست باید انجام میدادند .به گفته
ک باقی مانده هم تا دو هفتــه آینده به این طرح
وی ،پنــج بان 
ی کردن
متصل میشــوند .این بانکهای باقیمانده در حال نهای 
تستهای خود هستند.

آگهی تغییرات

طرح :بیتا هوشنگی

شرکت نگین جهاز سیریک شرکت تعاونی به شماره ثبت  1571و شناسه ملی  14003230726به استناد
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/03/16که طی نامه شماره 51/1201مورخ 1399/4/14به تایید
اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان میناب رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
اعضا هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید  :آقای عبد القادر کمالی به شــماره ملی  3421329478به
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی کمالی به شماره ملی  3420211651به سمت نائب رئیس هیئت
مدیره آقای هاشم کمالی به شماره ملی  3422311467به سمت منشی هیئت مدیره آقای حمزه کمالی
به شماره ملی  3422030107به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره (عضو علی البدل ) آقای خالد کمالی به شماره ملی 3421319364
به سمت عضو هیئت مدیره (عضو علی البدل)  -کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ,سفته ,برات و اوراق
بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل،و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت معتبر خواهد بود.
شناسه آگهی1311778 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب
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طالع بینی
فروردین :

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

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

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

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

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

امروز ثابت قدم بودن برای شــما چندان راحت نیست،
برای اینکه فکرتان بی قرار شــده و برای رســیدن به
رضایت به دوردستها پرواز میکند .اما احتماال اهدافتان
فراتر از دسترس شما باقی میمانند .وقتی که به مقصد نزدیک میشوید،
عمدا آنرا به جای دیگر و حتی دورتر منتقل میکنید .این استراتژی برای
اندازه گیری کردن میزان سازندگی شما نیست.
مهر :

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

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

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

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

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

امروز در حالیکــه آدرنالینتان باال رفته و نیاز فوری به
چیزهایی که نیاز داری پیدا میکنید ،شــما خیلی عجله
دارید و آماده اید که موانع را از سر راه بردارید .شما در فکر این هستید
کاری را انجام دهید که تمام کســانی که فکر میکنند شــما را خوب
میشناسد را شــگفت زده کنید .االن وقت این است که تمام فرضیهها
در مــورد خودتان را باطل کرده و پیش داوریهایی که تنبل جلوه تان
میدهند را از بین ببرید .خوشبختانه خودتان هم میدانید که تا موقعی که
وقت موعود فرا نرسیده نباید دست به عمل بزنید.

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام محمد تقی (ع) :ناشکری نعمت  ،چون گناهی نابخشودنی است
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بازدید استاندار هرمزگان
از بیمارستان کودکان در حال احداث توسط پاالیشگاه نفت بندرعباس

گــروه گزارش  //اســتاندار هرمزگان از
روند ساخت بیمارستان  ۹۰تخت خوابی
تخصصی کودکان بندرعباس که از سوی
شرکت پاالیش نفت بندرعباس در حال
ساخت است ،بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس دوســتی
اســتاندار هرمزگان به همراه مرادی نماینده
اســتان در مجلس شورای اســامی ،دکتر
فرشــیدی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی
هرمزگان و دکتر هاشــم نامــور مدیر عامل
شرکت پاالیش نفت بندرعباس از ساختمان

جدید بیمارســتان کودکان بندرعباس که به
منظور توسعه و بهبود فضای درمانی و ایجاد
بخش های تخصصی در حال ســاخت است
بازدید کردند.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت
بندرعباس در حاشــیه ایــن بازدید با اعالم
اینکه کار ســاخت این بیمارستان از مهر ماه
پارسال در زمینی به وسعت  ۹هزار متر مربع
آغاز شد گفت :این طرح از نیازهای درمانی
هرمزگان است که با اعتبار اولیه یک هزار و
 ۶۵۰میلیارد ریال در مجاورت بیمارســتان
کودکان فعلی بندرعباس در حال ساخت است

و تالش می شــود با توجه به نیاز اســتان تا
دهه فجر امســال به بهره برداری برسد.دکتر
هاشم نامور با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی
پروژه هم اکنون به طور کلی  ۲۱درصد است
افزود :ساختمان جدید در دو بلوک  Aو B
ساخته می شــود که بلوک  Aدر  ۵طبقه و
بلوک  Bدر  ۲طبقه در حال ســاخت است
و در هر دو بلوک ســازه به اتمام رســیده و
دیوار چینی داخلی و مهندســی خرید ابنیه و
تاسیســات مکانیکی و برقی آن نیز در حال
انجام اســت.وی بیان داشت :ســاختمان و

امكانات بيمارستان قدیمی کودکان بندرعباس
جوابگوی نياز مردم هرمزگان نبوده و نیاز به
طرح تكميلی در اين بيمارستان و اضافه شدن
بخش هــای تخصصی از قبيل بخش مداوای
كودكان ســرطانی وجود داشت که به همین
منظور احداث ســاختمان تكميلی بيمارستان
كودكان با  ۹۰تخت بــا مصوبه هیئت مدیره
شرکت پاالیش نفت بندرعباس و در راستای
ايفای مسئوليت ها و مشاركت های اجتماعی
این شــرکت در دســتور کار قــرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس

گفت :توجه به مســئولیت های اجتماعی از
اولویت های این شــرکت در راستای توسعه
پایدار جامعه پیرامونی است که در این راستا
اقدامات مناســبی برای توسعه زیرساختهای
بهداشــت و درمان ،آموزش ،زیرســاختهای
شهری و روستایی و همچنین ورزش اجرایی
شده است.
دکتر نامور افــزود :در حوزه درمان عالوه بر
ساخت بیمارستان کودکان بندرعباس ،اهداء
 ۲۰۰تخت بیمارســتانی با ملزومات کامل،
اهــداء  ۱۰۰میلیارد ریال به دانشــگاه علوم

پزشکی در زمان شیوع کرونا به منظور تامین
دارو و نیازهــای بیماران  ،اهداء آمبوالنس و
اهداء تجهیزات بیمارستان سوانح و سوختگی
بخشــی از اقدامات اجرا شده در این بخش
است.
شــرکت پاالیش نفت بندرعبــاس از جمله
شــرکتهای پیشــرو در حوزه مســئولیتهای
اجتماعی است که با توجه به اقدامات اجرایی،
به عنوان نخســتین شــرکت در وزارت نفت
موفق به اخذ اســتاندارد  ISO 26000در
حوزه مسئولیت های اجتماعی شده است.
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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد

کمبود 4هزار معلم در هرمزگان

گروه خبر  //مدیرکل آمــوزش و پرورش هرمزگان از
کمبود 4هزار معلم در هرمزگان خبر داد.

قویدل در نشست خبری روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگار
دریا در خصوص میزان کمبود معلم در استان و فاصله اش
تا رسیدن به استانداردها و اقدامات صورت گرفته برای رفع
این کمبود افزود :گرچه در سال های اخیر بخشی از کمبود
معلم در استان برطرف شده است ،اما همچنان چهار هزار
معلم در استان کمبود وجود دارد وهر سال تعدادی معلم نیز
بازنشسته می شوند.
قویدل اظهار داشــت :هر ساله تعدادی معلم از طریق ماده
28و دانشــگاه فرهنگیان جذب می شــود که با پیگیری
اســتاندار هرمزگان و موافقت وزيــر آموزش و پرورش،

سهمیه پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برای استان افزایش
یافت .وی مدعی شد این کمبود نیرو باعث نمی شود خللی
در بخش آموزش فراهم شــود و از طریق اضافه تدریس،
خرید خدمات آموزشــی و ...اثــرات این کمبودها تا حد
زیادی برطرف شده است.
مدیرکل آموزش و پــرورش هرمزگان با بیان اینکه 352
واحد آموزشــی در استان نیاز به مقاوم سازی دارد؛ اظهار
داشت  :اعتبار مورد نیاز این بخش دو هزار میلیارد تومان
است.قویدل گفت :ساخت ده فضای آموزشی 12کالسه با
مشارکت خیرین و شورای آموزش و پرورش مصوب شده
که هزینه ساخت هرکدام 20میلیارد تومان است.
وی از احداث و راه اندازی هنرستان های تخصصی جهت
تربیــت نیروهای مورد نیاز صنایــع در حوزه های فوالد
پتروشیمی ،پاالیشگاه ها و ...در سطح استان خبرداد وگفت:
دو هنرســتان در جوار فوالد و پاالیشــگاه از اول مهرماه
دانش آموز جذب می کند.
قویدل از توزیع ده میلیارد تومان تجهیزات در هنرستانهای
گروه صنعت ،خدمات و کشاورزی در استان خبرداد.
به گفته وی 98درصد از دانش آموزان در مدارس حضوری
بعد از تعطیالت نوروزی شرکت کرده اند.
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مدیــرکل آموزش و پرورش هرمــزگان از حمایت چهار
میلیارد تومانی پاالیشــگاه نفت بندرعباس جهت خرید
تجهیزات درمانی در درمانگاه فرهنگیان اســتان خبرداد
وافزود  :چهار میلیارد تومان به حساب مدارس حاشیه شهر
در اسفند سال گذشــته وفروردین امسال واریز شد و دو
میلیاردتومان هم به هنرستان های شبانه روزی پرداختیم.
قویدل با اشاره به توزیع هشــت هزار ماسک رایگان در
مدارس روستایی و حاشیه ای استان؛ اظهار امیدواری کرد
با مشارکت صنایع شش هزار بسته ماسک در ایام برگزاری
امتحانات دانش آموزان از طریق صنایع در مدارس توزیع
شود .وی گفت :با نظام پزشکی بندرعباس و مدیران مراکز
دولتی و خصوصی درمانــی جهت بهره گیری از خدمات
پزشکان متخصص در درمانگاه فرهنگیان مذاکره شده است.
قویدل گفت :کلنگ احداث اولین هنرستان شیالت در هفته
جاری با حضور استاندار هرمزگان در سیریک به زمین زده
می شود و توســعه رشته معادن در بخش احمدی حاجی
آباد ،رويدرخمیر و ...را در برنامه داریم.
وی از تبدیل وضعیــت  850نیروی نهضتی به پیمانی در
اسفندماه سال گذشــته خبرداد و گفت :در طرح امین نیز
140نفر روحانی جذب شدند.

بمناسبت روز معلم؛

ن مدرسه شهید موسوی نژاد تجلیل کردند
سازمان بسیج حقوقدانان هرمزگان از معلما 
گروه خبر  //ســرهنگ پاسدار محمد
ترابی مسئول بسیج حقوقدانان استان
هرمزگان و اعضاء هیأت اندیشــه ورز
بســیج حقوقدانان با حضور در مدرسه
شهید موسوی نژاد شهرستان بندرعباس
در سالروز بزرگداشت مقام معلم تجلیل
کردند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ سرهنگ پاسدار
محمد ترابی ،اظهار کرد :ریشه سعادتمندی
هر کشــوری و هر جامعه ای به آموزش آن
جامعه برمیگردد و زحماتی که اســتادان و
معلمان برای تربیت و تحصیل دانش آموزان
می کشند ،قابل ستایش و تقدیر می باشد.
وی در ادامه افزود :معلمان به عنوان قشــر

فرهیخته همیشه در کنار مردم در سختیها
وشــادی ها در کنار مردم بودهاند و کمک
میکنند و معلمــان عزیــز در برابر انجام
مسئولیت شان در قبال دانش آموزان و نسل
جوان زمان و مکان نمیشناسند و همواره در
تالش و کوشش هستند .
همچنین بازیار رئیس مرکز وکالء قوه قضائیه

اســتان هرمزگان ضمن تقدیر و تشــکر از
معلمان عزیز در ســالروز بزرگداشت مقام
معلم ،از ارائه ی تمامی خدمات حقوقی اعم
از مشــاوره  ،پذیرفتن وکالت در دعاوی به
صورت رایگان به معلمان مدرســه و اولیاء
دانش آموزان معسر خبر داد.

مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه هرمزگان تجليل شد

گروه خبر  //در آیین تجلیل از برگزيدگان سی و سومین
جشــنواره امتنان از کارگران ،کارگروه و واحد نمونه
هرمزگان مسوول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات
سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان به خاطر کوشش و تالش
در جهت تحقق برنامههای هفته کارگر و ارائه خدمات
مطلوب به جامعه کارگری و باالخص بسیج کارگری و
کارخانجات مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا ،این آیین با حضور حجت
االســام والمسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقيه در
اســتان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس ،مهدی دوســتی
اســتاندار هرمزگان ،احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در
مجلس شورای اســامی و مجتبی معین وزیری مدیر کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مدیــران صنایع و نمایندگان
کارفرمایان و کارگران برگزار شد.
گفتنی است ،در ابتدای این مراسم که دبیر اجرایی خانه کارگر
استان هرمزگان نیز به نمایندگی از جامعه کاروتالش استان
گزارشــی درخصوص مسائل کارگری بیان کرد .وی ضمن
تقدیر وتشــکر فراوان از همراهی وپشتیبانی سازمان بسیج
کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد(ع)در سالهای گذشته
که بعلت کرونا آسیب های زیادی به قشر کارگر وارد شد این

سازمان با برگزاری رزمایش های مومنانه ،پیگیری مسائل
ومشکالت کارگری  ،راه اندازی مراکز تجمیع واکسیناسیون
کرونــا ،راه اندازی صندوق خیریه حاج قاســم ســليماني
درجهت حمایت از کارگران آســیب دیده ،کمک به ازدواج

آسان جامعهی کارگری ،خدمات حقوقی وقضایی ،پیگیری
زندانیان جرائم غیر عمد ،برگزاری شیفت ایثار و اردوهای
جهادی و اقدامات دیگر درکنار این قشر پرتالش کارگران
وکارفرمایان بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

بدون سالمتی محیط زیست نمی توان انتظار سالمتی پایدار داشت

گروه خبر  //رئیس دانشگاه علوم پزشکی
استان هرمزگان گفت :بدون سالمتی محیط
زیست و ساختار زندگی بشری نمی توان
انتظار ســامتی پایدار را برای نوع بشر
انتظار داشت.

دکتر حســین فرشــیدی با بیان اینکه هفته
ســامت از  ۱۷تا  ۲۳اردیبهشت ماه تعیین

شده است ،افزود :شعار امسال هفته سالمت
به درســتی و بر اســاس نظر متخصصان و
صاحبنظران این حــوزه و با درک صحیح
از وضعیت جامعه بشــری امروز «سالمت
ما ،سالمت ســیاره ما» انتخاب شده است.
وی با اشــاره به اینکه ایــن مفهوم متضمن
این اســت که بدون سالمتی محیط زیست

و ساختار زندگی بشــری نمی توان انتظار
ســامتی پایدار را برای نوع بشــر انتظار
داشــت ،تصریح کرد :وزارت بهداشت نقش
بسیار حیاتی در پیشگیری و ارائه خدمات
به بیماران کرونایی بر عهده داشته و امیدوار
است پس از فروکش کردن این موج بتواند
بیش از پیش به اقدامات پیشگیرانه بهداشتی

بپردازد .دکتر فرشــیدی عنوان کرد :به علت
اهمیت موضوع بیمه ســامت برای اقشار
محروم جامعه ،طی این هفته مباحث مرتبط با
بیمه همگانی سالمت نیز از طریق رسانههای
گوناگون تصویری ،صوتی و مکتوب تهیه و
منتشر میشود.به گزارش ایسنا ؛وی در پایان
اظهار کرد :بی تردید تشکل های مردم نهاد،
سمنها و یکایک اندیشمندان و افراد دارای
نفوذ کالم مــی توانند در ایجاد یک گفتمان
عمومی در مسیر تامین سالمت به حق نقش
مهمی را ایفا کنند.

