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آبا بتن ساحل

Beton Sahel

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

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

مدیرکل ستاداجرایی فرمان امام (ره) هرمزگان در گفتگو با خبرنگار دریا خبر داد

امسال ؛ اجرای  2250طرح اشتغالزایی
در هرمزگان
نوع این اشتغال در قالب بنگاه های کوچک و از طریق بنیادبرکت انجام می شود

خبر اختصاصی  //مدیرکل ســتاداجرایی فرمان امام (ره) هرمزگان گفت :در سال جاری  2250طرح ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری به استان  ،ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان با همکاری سایر
اشتغالزایی اجتماع محور در استان اجرا می شود.
دستگاه هایی اجرایی نسبت به انجام توافقاتی اقدام خواهند کرد.وی گفت :اختصاص مبلغ 24میلیارد تومان برای
به گزارش خبرنگار دریا ؛ منوچهر دانشمند افزود :این اشتغالزایی با اعتبار 330میلیارد و 500میلیون تومان در
هرمزگان اجرایی می شود.دانشمند اظهار داشت:نوع این اشتغال در قالب بنگاه های کوچک و از طریق بنیادبرکت
انجام می شــود.وی تعداد اشتغال ایجاد شــده در استان توسط این نهاد در سال گذشته را  1920شغل با اعتبار
70میلیارد تومان اعالم کرد.مدیرکل ســتاداجرایی فرمان امام (ره) هرمزگان گفت :در راستای مصوبات دو سفر

امضای تفاهمنامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش

گروه خبر  //تفاهمنامه همکاری جهاددانشگاهی با نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی باهدف تقویت و توسعه
همکاریهای علمی ،آموزشــی ،کارآفرینی و اشتغال و
پژوهشــی به امضای رییس جهاددانشگاهی و فرمانده
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران رسید.

به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ امیردریــادار دوم رضا
قربانــی در حاشــیه آئین توشــیح و تبــادل تفاهم نامه
همکاری های مشترک نداجا و جهاد دانشگاهی افزود :در
اسفندماه ســال  ۱۴۰۰نخستین گفتمان بین نیروی دریایی
منطقه یکم امامت و جهاد دانشــگاهی هرمزگان صورت
گرفت که بسیار سازنده بود و نشان داد پتانسیل مناسب در
نداجا و حرکت علمی و جهادی در جهاد دانشگاهی وجود
دارد که می تواند مکمل یکدیگر باشــد.وی با بیان اینکه
امروز این تفاهم نامه عملیاتی شــد و نقطه شروع مناسبی
برای یک دو ماراتنی است که جامعه هدفی  ۲۰هزار نفری
از خانواده و فرزندان کارکنان نداجا در منطقه یکم امامت را
به دنبال دارد ،اظهار کرد :عالوه بر مجتمع کنونی با  ۵کالس،
مجتمع المهدی با  ۱۰کالس و هنرستان فنی و حرفه ای واقع
در شهرک ولیعصر نیز با تجهیزات فنی و سخت افزاری نیز
همگی در خدمت جهاد دانشگاهی است تا بتواند دوره های
آموزشــی خود را برپا کند.دریادار قربانی با اشاره به اینکه
بکارگیری از نیروهای بازنشســته نیروی دریایی در انتقال
تجربه و دانش فنی نیز از راهبردهایمان است ،عنوان کرد:
برگزاری دوره های آموزشی نوآوری و خالقیت می تواند به
جرقــه ای برای ایجاد یا خلق یک ایده ختم شــود که با
توجه به توانمندی جهاد دانشگاهی آماده همکاری در این
خصوص را داریم.
وی بــا بیــان اینکــه در کنــار خانــواده و فرزندان
نیروهای نداجــا ،مهارت آموزی کارکنــان وظیفه هم در
دســتور کاری مان قرار دارد ،خاطرنشان کرد :در راستای

مهارت آموزی کارکنــان وظیفه طبق فرمایش مقام معظم
رهبری به کمک جهاد دانشــگاهی برای تقویت بنیه فنی و
انتقال تجربه و پرورش یک نیــروی کار ماهر نیازمندیم.
فرمانده منطقه یکم امامت نداجا با اشــاره به اینکه هر چه
پیش برویم به فصل های مشترک بیشتری خواهیم رسید،
اظهار کرد :با توجه به حضور پزشکان متخصص و حاذق
در بیمارســتان سید الشــهدا نیروی دریایی نیز برگزاری
دوره های آموزشــی پزشــکی برای خانواده و فرزندان
کارکنان امری ضروری و به طور حتم با اســتقبال مواجه
خواهد شد که با توجه به نیاز استان هرمزگان می تواند در
پرورش نیروی کار موثر باشــد.وی در پایان با بیان اینکه
ظرفیت هــای زیادی در امر آموزش در منطقه یک امامت
وجود دارد ،خاطرنشان کرد :امیدواریم با کمک و حمایت
جهاد دانشگاهی بتوانیم در این مسیر سربلند و شاهد ساختن
جامعه ای از نیروهای ماهر و کاربلد باشیم.همچنین رئیس
جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان افزود :با توجه به سخنان
فرمانده منطقه یکم امامت نداجا ،مسئولیت سنگینی بر دوش
جهاد دانشگاهی هرمزگان قرار داده شد و به طور حتم از این
موضوع استقبال می کنیم و تالش و انگیزه مان برای حرکت
در مسیر آموزشی صحیح و علمی نیز دوچندان خواهد شد.
محمد دل پسند با بیان اینکه جهاد دانشگاهی باید به دنبال
نمایش توان حل مساله در نیروهای نداجا باشد ،خاطرنشان
کرد :در جهاد دانشگاهی ادعا داریم که متوقف در حرف و
شعار نیستیم بلکه همواره تمامی حرف ها و وعده هایمان
را عملیاتی کردیم.
وی با اشــاره به اینکه تفاهم نامــه امروز نداجا و جهاد
دانشــگاهی گواهی بر عمل کردن به حرف هاست ،اضافه
کرد :با حرف و شعار مشکلی حل نمی شود بلکه با اراده و
توان و حرکت جهادی می توان موانع را از سد راه برداشت
و برای حل مشــکالت جامعه گامی رو به جلو بگذاریم.

دل پســند با بیان اینکه به طور حتم بر ظرفیت های منطقه
یکم امامت نداجا اشــراف پیدا خواهیم کرد و در این مسیر
کمک می کنیم با داشــته های آموزشی ،علمی و فرهنگی
خود بتوانیم در حل مســاله نیز به مدد نداجا بیاییم.رئیس
جهاد دانشــگاهی واحد هرمزگان در پایان با اشــاره به
اینکه مرکز نوآوری و رشــد جهاد دانشگاهی ادعا دارد که
از نوآوری تا عرضه محصوالت تجاری توانسته در کشور
اقدامات موثری انجام دهد ،عنــوان کرد :همواره به دنبال
پرورش ایده و کمک به تجاری ســازی ایده ها بوده ایم تا
افراد توانمند را یاریگر باشیم و بتوانیم گرهی از مشکالت باز
ی و مشارکت
کنیم.از اهداف این تفاهمنامه میتوان به همکار 
در زمینههــای پژوهش و فنــاوری و خدمات تخصصی،
آموزش و کارآفرینی و استفاده بهینه و متقابل از ظرفیتها
و امکانات علمی-آموزشی و توسعه همکاریهای علمی-
تحقیقاتی و فناورانه با اســتمرار تعامل ســازمانیافته بین
نداجا و جهاددانشگاهی اشاره کرد.انجام مطالعات علمی و
طرحهای پژوهشی با توجه به نیازهای نیروی دریایی؛ ؛ارائه
مشــاورههای تخصصی در اجرای پژوهشها وپروژههای
علمی ،پژوهشــی و فناوری؛همکاری در انتشاریافتههای
علمی و پژوهشــی؛ اســتفاده از توانمندیهــای علمی،
تخصصی ،فن آفرینی ،اشتغال ،آموزشی ،فرهنگی و اجرایی
یکدیگر؛ همکاری و مشارکت در انجام تحقیقات و برگزاری
دورههای آموزشی مهارتی و کارگاهی و توانمندسازی برای
توانافزایی جامعه هدف نداجا؛اجرا و برگزاری آزمونهای
استخدامی ،سنجش استعداد و تواناییهای کارکنان نداجا،
دورههای مهارتافزایــی ،توانمندســازی و رویدادهای
اســتارت آپی؛همــکاری در تهیه و تدویــن محتواهای
آموزشــی ،برگزاری و اجرای دورهها و کارگاههای مورد
نیاز با استفاده از امکانات یادگیری الکترونیکی؛ همکاری
و مشــارکت در فعالیتهای سراســری نوآورانه در ارائه
قالبهای جدید علمی و فرهنگی؛همکاری در حوزههایی
از قبیل اطالعرسانی ،کتاب و کتابخوانی ،مطالعات اجتماعی
و فرهنگــی و  ...از مهمترین موضوعات این تفاهمنامه در
حوزههای پژوهش ،فناوری و خدمات تخصصی؛ آموزش،
کارآفرینی و اشتغال و فرهنگی و اجتماعی است.تفاهمنامه
همکاری جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری
اســامی باهدف تقویت و توســعه همکاریهای علمی،
آموزشی ،کارآفرینی و اشتغال و پژوهشی  ۱۴۰۱به امضای
دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشــگاهی و دریادار
شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران رسیدگفتنی است ،در حاشیه این مراسم مراکز آموزش
کوتاهمدت جهاددانشــگاهی در بندرعباس و بندر جاسک
( مناطق یکم و دوم نیروی دریایی) از طریق ارتباط مجازی
با این دو شهر افتتاح شد.

با حضور موسس بنیاد علمی آموزشی قلم چی ؛

مدرسه  ۲کالسه کیان( )۱در بندرعباس بهره برداری شد

گروه خبر  //با حضور دکترهاشــمی مدیرکل نوســازی مــدارس هرمزگان،
سیدعبداهلل هاشمی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز هرمزگان ،قلم چی موسس
بنیاد علمی آموزشی قلم چی ،حسام صمیمی کشکویی خیرمدرسه ساز ،مدرسه
 ۲کالسه کیان ( )۱در روستای حسین آباد از توابع تخت شهرستان بندرعباس به
بهره برداری رسید.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ هاشــمی در این آیین اظهار کرد :این مدرســه بازیربنای
۱۰۱مترمربع درقالب ۲کالس بامشــارکت خیر نیک اندیش حســام صمیمی و اداره کل
نوسازی مدارس هرمزگان احداث شده است.به گفته این مسئول اعتبار هزینه شده جهت
ساخت مدرسه  ۲کالسه کیان یک میلیارد تومان می باشد.

مدارس آســیب دیده از زلزله در فین وتوابع 15 ،میلیارد تومان برای احداث کامل یک مدرسه و دو خوابگاه در
بشــاگرد در سال 1400و1401و دومیلیارد تومان برای مدارس کانکسی در سال جاری10،میلیارد تومان برای
مشارکت در خط انتقال آب به کوه حیدر در سال گذشته و سال جاری و 4میلیارد تومان برای مشارکت در آبرسانی
به زاج و داربست در امسال از جمله این توافقات ومصوبات خواند.
ادامه در همین صفحه

هرمزگان  ،آماده همکاری
در زمینه های اقتصادی
فرهنگی وتجاری با بالروس

2

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

تسریع در ترخیص  ۳۲هزار تن
روغن وارداتی از بندرشهید رجایی

2

امضای تفاهمنامه جهاددانشگاهی
با نیروی دریایی ارتش

1

مقصر مسمومیت
و مرگ های الکلی کیست؟
انجام دو مورد اهدای عضو در هرمزگان

2
7

رشد  16درصدی مصرف گاز در هرمزگان
2

مدیرکل ستاداجرایی فرمان امام (ره) هرمزگان در گفتگو با خبرنگار دریا خبر داد

امسال ؛ اجرای  2250طرح اشتغالزایی در هرمزگان
ادامه از تیتر یک //
دانشــمند اظهار داشــت:اختصاص 9میلیارد تومان
برای مشــارکت در ســایر پروژه های تفاهمنامه در
ســال جاری،اختصاص یک میلیــارد و 250میلیون
تومان برای تجهیز و تعمیر مرکز جامع ســامت هرمز
در سال  ،1401اختصاص یک میلیارد و 200میلیون
تومان برای 4مرکز بهداشتی سالمت درسطح استان و
اختصاص مبلغ 40میلیــارد تومان برای احداث کامل
یک حوزه علمیه در سردشت بشاگرد در سال جاری

از دیگر مفاد این توافقنامه است.
مدیرکل ستاداجرایی فرمان امام (ره) هرمزگان افزود:
تخصیص ده میلیارد تومان بــرای راه زیرکوه و گافر
بشــاگرد ،اختصاص 50درصد از منابع قرارداد رینگ
هرمــز  ،اختصــاص ده میلیون تومــان جهت کمک
به احداث هــر واحد مســکونی در هرمز(190واحد
مسکونی) و اختصاص 16میلیارد تومان برای تکمیل
پروژه هــای هرمز در ســال 1401را به عنوان دیگر
مصوباتی نام برد که امسال اجرایی می شود.

سرپرست فرماندار ی بندرعباس خبر داد

ساماندهی صنوف مزاحم شهر بندرعباس
گــروه خبر  //در دیدار سرپرســت
فرمانــداری بندرعباس با مدیر کل راه
و شهرسازی و شهردار بندرعباس در
خصوص جابه جایی و ساماندهی صنوف
مزاحم تصمیم گیری شد .

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد مرودی
گفت:با توجه به گســترش شهرنشینی و
حجــم باالی ترافیــک و ایجاد آلودگی
صوتی و زیست محیطی در شهر بندرعباس

نیاز به جابه جایی و ســاماندهی صنوف
مزاحم در شــهر بندرعباس بیش از بیش
حس می شود و با توجه به ایجاد نارضایتی
و از بین رفتن منظر شهر در برخی نقاط پر
تردد شایسته است هر چه زودتر برای جابه
جایی این صنوف اقدام شود .
مــرودی ادامه داد :امروزه مشــاغل و
صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد
و شــرایط نا ایمن نمی توانند در محدوده

شهر فعالیت کنند ،مشمول انتقال قطعی به
خارج از شــهر یا به شهرک های صنعتی
می باشند .
سرپرست فرمانداری بندرعباس با اشاره به
اینکه دو مکان در محدوده شهر بندرعباس
برای این صنوف در نظر گرفته شــد بیان
کرد :دستگاه های اجرایی شهرستان هر چه
سریعتر نســبت به ایجاد زیر ساخت های
الزم در مکان های فوق اقدام کنند.وی در

پایان افزود:با توجه به ضرورت ساماندهی
موارد ذکر شــده هدف اصلی فرمانداری
شهرستان بندرعباس ساماندهی اصناف و
مشاغل مزاحم و آالینده شهری با رویکرد
زیست محیطی برای شهر است .

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای حسین سعیدی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان ناظر گمرکات هرمزگان و
مدیرکل گمرک بندر شهید رجایی تبریک وتهنیت عرض نموده ؛ امید
است که حضور حضرتعالی در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق
و والیت مدار با کوله باری از تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش
از پیش این حوزه شــود  .جامعه فعاالن اقتصادی استان نیز با ابراز
خرسندی از این حسن انتصاب  ،دوام توفیقات روز افزون حضرتعالی
را از جهاندار جان آفرین مسألت دارند .

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان

«آگهی حراج حضوری »
صفحه  3را بخوانید

خبری
سه شنبه  20اردیبهشت 1401
 8شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3876

سرمقاله

مقصر مسمومیت و مرگ های الکلی کیست؟

مســمومیت هــای الکــی در هرمزگان باعــث مراجعــه  78نفر به
بیمارســتان ها شــد که 12نفر تا آخرین آماری که دو روز قبل دانشــگاه
علوم پزشــکی هرمزگان اعالم کرد ،فوت کردند .گرچه منابع غیررسمی از
کوری و ...برخی از مصرف کنندگان گفته بودند ،اما ســخنگوی دانشــگاه
علوم پزشکی استان گفت کوری کامل در این مدت نداشتیم .البته برخی از
بستری های الکلی هم گویا بدحال هستند .از طرفی دیگر روز شنبه رئیس
کل دادگســتری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری  ۱۲نفر از عوامل
اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی در بندرعباس خبر دادو گفت:به دستور
دادســتان عمومی و انقالب بندرعباس ،پلیس اطالعات و امنیت استان در
عملیاتی غافلگیرانه چند مرکز بزرگ تهیه ،نگهداری و فروش مشروبات الکلی
دست ساز را در شهرستان بندرعباس شناسایی نموده که در بازرسی از این
اماکن بیش از  ۱۰هزار لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شده است.مجتبی
قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت :در پی گزارش دانشگاه
علوم پزشکی اســتان هرمزگان مبنی بر مراجعه چندین نفر به بیمارستان
شــهید محمدی بندرعباس بر اثر مسمومیت ناشــی از مصرف مشروبات
الکلی ،پیگیری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی
اســتان قرار گرفت و با توجه به حساســیت موضوع به علت جان باختن
و مســمومیت چندین نفر در این رابطه ،به دستور مقام قضایی ،اقدامات و
تحقیقات فنی و پلیســی برای شناسایی و دستگیری عامالن تهیه و توزیع
مشروبات الکلی از همان لحظه ابتدایی آغاز شد .با تالش بی وقفه مأموران
انتظامی شهرســتان بندرعباس و بهره گیری از شیوههای پلیسی ۲ ،نفر از
خریداران الکل صنعتی به همراه  ۲نفر از تهیه کنندگان مشــروبات الکلی
دســت ســاز و  ۸نفر از توزیع کنندگان این مشروبات ،پس از شناسایی و
در یک عملیات ضربتی دستگیر شــدند .همچنین یک شرکت باربری که
محموله های الکل صنعتی را به صورت غیرمجاز از یکی از اســتان های
همجوار به بندرعباس منتقل نموده نیز به دســتور مقام قضایی پلمب شده
است.تحقیقات و اقدامات پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر متهمین
این پرونده ادامه دارد که نتایج آن متعاقب ًا اطالع رسانی خواهد شد « .رئیس
کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه برای پیشگیری از آسیبهای بیشتر
اطالع رسانی از طریق دانشگاه علوم پزشکی استان صورت گرفته است ،بر
لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و نظارت جدی خانوادهها بر رفتارهای فرزندان
شــان نیز تأکید کرد و آموزش پیامدهای سوء مصرف مشروبات الکلی به
نوجوانان و جوانان ،توجه به آموزههای دینی و مراقبت در استفاده از فضای
مجازی را در این راســتا ،حائز اهمیت برشمرد ».یکی از موضوعاتی که
همواره مغفول مانده است ،وضعیت محالت حاشــیه ای ،بافت فرسوده و
ســکونتگاه های غیررسمی در اســتان وبخصوص شهر بندرعباس است
که بیشــتر کوچه های تنگ و تاریک و باریکش به پاتوق معتادان ،مواد و
مشروب فروشــان ،اراذل و اوباش و سارقان و ...تبدیل شده است و انتشار
گزارش ها وهشدارها در این زمینه بی تاثیر بوده و گهگاهی شاهد حوادث
غیرقابلجبراندراینمناطقهستیموساکنانمحالتآسایش،آرامشوامنیت
ندارند وبایستی دستگاه های اجرای ،امنیتی و قضایی استان برای برون رفت از
این وضعیت و کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق چاره اندیشی نمایند
واز طرفی دیگر جزئیات بیشتری از این مسموميت الکلی و الیه های پنهانش
واکاوی و در اختیار رسانه ها وافکار عمومی قرار گیردتا برای مردم وجوانان
عبرت آموز باشــد که با کتمان واقعیت ها ،مشــکلی حل نمی شود .البته
مسمومیت های الکی منجر به فوتی در سال های اخیر بارها تکرار شده و
پیشــگیری و چاره اندیشی در این حوزه نشده است .اولین بار در سال 86
سلســله گزارش هایی را از وضعیت محالت حاشیه ای بندرعباس منتشر
کردیم و در 15ســال گذشــته صدها گزارش ،مقاله ،یادداشت و ...در این
حوزه و آسیب های اجتماعی ،درخواست ساکنان ،وضعیت کوچه های این
محالت ،نیازهای کودکان ،نوجوانان و جوانان و خانواده های حاشیه نشین،
فاضالب های روان در محالت ،گالیه ساکنان از تبعیض و بی عدالتی در این
مناطق و ...منتشر کرده ایم و اتفاقی که افتاده است ،این بوده و واقعیت داشته
که بارها ساکنان محالت هم عنوان کرده اند که محالت فقط در زمان تبلیغات
انتخابات دیده می شوند و وعده و وعیدهایی برای رفع مشکالت ساکنان داده
می شود و بعد از جمعه انتخابات هم قول ها و وعده ها به فراموشی سپرده
می شوند .در این  15سالی که گذشت بارها گزارشهایی از درخواست اهالی
برخیمحالتبرایبازگشاییمعبر،احداثزمینومجتمعورزشیوپارکو،...
جمع آوری معتادان و ....از کوچه ها ،تامین روشــنایی محالت و...منتشر
کردیم و همچنان هیچ اقدامی صورت نگرفته است و در یک کالم محالت
به حال خود رها شــده اند .ضجه های و التماس های مادران به مسئوالن
را به تصویر کشــیدیم که می گفتند معتادان و مواد ومشروب فروشان را از
سطح کوچه ها ومحالت جمع آوری کنید که این وضعیت باعث شده است
کودکان مان مواد و مشــروب را بشناســند وبرخی هــم مصرف کننده و
انتقــال دهنده شــده اند .اهالی محــات بارها گفتند که آیا مســئوالن
حاضرنــد خانــواده و فرزندان خودشــان شــبانه روز دههــا مرتبه از
کوچه هایی گذر کنند که زنان و مردان معتاد نشسته و تزریق و استعمال دارند و
سرنگ های آلوده خون آلود در کوچهها رها شده اند ؟ آیا نمی دانند مشاهده
ایــن صحنه ها چه اثرات روحی وروانی بــر کودکان و نوجوانان و جوانان
محــات دارد؟ به راحتی مواد و مشــروب در این مناطق توزیع و مصرف
می شــود و آب هم از آب تــکان نمی خورد.اهالی مــی گویند معتادان،
اراذل و سارقان آســایش را از محالت ربوده اند ودر برخی محالت کمتر
خانه ای است که مورد دستبرد قرار نگرفته باشد و از طرفی بیشتر ساکنان
مورد آزار واذیت ،دستبرد ،سرقت و ...قرار گرفته اند و با  110هم که تماس
می گیرند ،گاهی پلیس نمی آید و از بس این موارد در محالت زیاد اســت
که دیگر با پلیس هم تماس نمی گیرند و اهالی از وضعیت موجود خســته
شــده اند .حتی بدلیل افزایش ســرقت شیرآالت مســاجد در محالت،
سرویس های بهداشتی و وضوخانه های برخی مساجد قفل هستند و ساکنان
بایســتی در خانه وضو بگیرند ورهگذران هم تیمم کننــد .از طرفی دیگر
بارها پیشــنهاد کردیم و به مسئوالن مختلف و شوراها و نمایندگان مجلس
هم گفتیم و نوشــتیم که از ظرفيت صنایع هم برای عمران و آبادانی محالت
در راستای انجام مســئولیت های اجتماعی شان استفاده شود که نشد .اگر
هر کدام از صنایع در این ســال ها از یک طرف نیروهای مورد نیازشــان را
از همین محالت و شهرها و روســتاهای استان تامین می کردند و از سایر
استان ها وارد نمی کردند و ادارات آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه ها نیروهای
ماهر مورد نیاز صنایع را تربیت و تامین می کردند و از طرفی دیگر صنایع و
بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در عمران و آبادانی محالت مشارکت
می کردند و عوارض و مالیات شان را در خارج از استان پرداخت نمی کردند
و به ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی شان پایبند بودند؛ بطور حتم میزان
آسیب های اجتماعی در این محالت کاهش یافته بود و ارتقای خدمات رسانی
را در محالت شاهد بودیم که متاسفانه صنایع در این بخش کوتاهی کردند و
مسئوالن و شوراها و نمایندگان هم از ظرفيت صنایع غفلت ورزیدند و استفاده
نکردند .شرایط محالت در توزیع مواد و مشروب بی تاثیر نیست و جوانان
ونوجوانان و کودکان این محالت که با آســیب های اجتماعی مواجهند ،از
امکانات فرهنگی ،ورزشــی ،آموزشی و ...محرومند و به سمت بزه و خالف
می روند و مسئوالن مربوطه هم توپ مسئولیت را در زمین همدیگر پاسکاری
می کنند .آیا در این مرگ های الکلی ،مسئوالن مسئولیت نداشته و ندارند؟
پیشنهاد می کنم مسئوالن ،نمایندگان مجلس ،شوراها و ...برنامه زندگی پس
از زندگی را مشاهده کنند تا شاید بخود آیند که فردا بایستی پاسخگوی کم
کاری های شان باشــند واگر در این دنیا محاکمه نمی شوند ،بطور حتم در
ســرای باقی برای کمکاری های شان در انجام مسئولیت و اثراتی که این کم
کاری ها در حوزه های مختلف داشــته اســت ،بایستی پاسخگو باشند .در
موضوع مســمومیت ها و مرگ های الکلی نیاز است به دالیل آن از زوایای
مختلف پرداخته شــود و با مســببان آن برخوردهای قاطع صورت گیرد تا
هرساله شاهد تکرار این سناریو نباشیم .از طرفی دیگر نوع و میزان برخوردها
و تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده هم بایستی اطالع رسانی شود.
علی زارعی

استاندار هرمزگان در دیدار با سفیر جمهوری بالروس در جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد

هرمزگان  ،آماده همکاری در زمینه های اقتصادی  ،فرهنگی وتجاری با بالروس

به گــزارش خبرنگار دریــا  ،مهندس
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان در
دیدار بــا دیمیتری کولتســوف ســفیر
جمهوری بالروس در جمهوری اســامی
ایران ،نســبت به افزایش همکاریها در
زمینه های مختلف اقتصادی اعالم آمادگی
کرد .استاندار هرمزگان در این دیدار ضمن
تشــریح موقعیت هرمزگان به عنوان یک
اســتان مهم و اقتصــادی در ایران ،گفت:
گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان گفت :زمینههای اقتصادی ،فرهنگی و تجاری با هرمزگان آمادگــی هرگونه همکاری در
زمینههای اقتصادی ،فرهنگی و تجاری با
هرمزگان آمادگــی هرگونه همکاری در جمهوری بالروس را دارد.

جمهوری بــاروس را دارد .وی افزود :ما
خواهان توسعه روابط در تمامی حوزهها
هستیم و تالش خواهیم کرد سطح روابط
اقتصادی و فرهنگی را توسعه دهیم.
دیمیتری کولتســوف ســفیر جمهوری
بالروس در جمهوری اســامی ایران نیز
در این دیدار ،با تاکید بر توسعه مناسبات
منطقهای و تجاری ،خواســتار توســعه
همکاریهای دو کشور در قالب کمیسیون
مشــترک همکاریهای اقتصادی شد و
اظهار کرد :توسعه روابط منطقهای و رشد

مناسبات تجاری از اهمیت خاصی برای ما
برخوردار است.
کولتســوف در خصــوص مباحــث
نشســتهای آتی کمیســیون مشــترک
همکاریهای اقتصادی جمهوری اسالمی
ایران و جمهوری بالروس نیز با استاندار
هرمزگان گفتوگو کرد.در پایان این دیدار
استاندار هرمزگان ،لوح «نخل زرین» اثر
تولیدی یکی از هنرمندان دارای معلولیت
هرمزگانی را به ســفیر جمهوری بالروس
اهدا کرد.

با هدف پایش قیمت کاال و خدمات صورت گرفت

برگزاری مانور سراسری بازرسی و نظارت از صنوف در هرمزگان

گروه خبر  //مانور سراسری بازرسی و نظارت از
صنوف و بازاریان هرمزگان با هدف پایش قیمت
کاال و خدمات در بندرعباس برگزار شد.

اســتاندار هرمزگان در نشســتی که با بازرسان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان در ابتدای
مانور داشــت ،گفت :به دلیل اتفاقاتی که در عرصه
بیــن المللی اعم از افزایش قیمــت انرژی ،افزایش
قیمــت غذا ،دانــه های روغنی و گندم که بیشــتر
تولیدات مرتبط با کشــور اوکراین و روسیه شکل
گرفته اســت ،یک افزایش و جهش قیمت در بازار
داشته ایم.مهدی دوستی با تاکید به نبود افزایش قیمت
نان مصرفی مردم ،افزود :این افزایش و جهش قیمتی
که در برخی از موارد رخ داده اســت ،به طور قطع
در نان مصرفی مــردم رخ نخواهد داد.وی تصریح
کــرد :در برخی از بخشها که ایــن افزایش اتفاق
افتاده است ،باید متناســب با افزایش قیمتی باشد
کــه در دولت از طریق یارانه ها و حمایتهای دولتی
متعادل شود.اســتاندار هرمزگان با تاکید به برخورد

با محتکاران بیان داشــت :متاسفانه شاهدیم که این
افزایش قیمت با احتکار ترکیب شده است و اقالمی
که نــزد بازار ،تولیدکنندگان و دیگر زنجیره ها ،اعم
از تولید تا عرضه است ،اقدام به احتکار کرده اند که
بــا این افراد به صورت جدی برخورد خواهیم کرد.
دوستی یادآورشد :اصلی ترین راه مقابله با این گونه
افراد ،نظارت میدانی است که امروز نخستین گام را
آغاز کرده ایم و در این کار نیز خیلی جدی برخورد
خواهیم کرد.
وی ضمن اشاره به افزایش قیمت اقالم غیر مرتبط
در برخــی از صنوف افزود :افرایش قیمت برخی از
اقالم ارتباطی به دیگــر اقالم ندارد همانند افزایش
قیمــت روغن و یــا آرد که گاهی قیمــت میوه یا
کودشیمیایی نیز دچار تغییر قیمت شده اند .دوستی
با اشاره به مطلب یادشده بیان داشت :وظیفه ما این
است که تغییر قیمت واقعی و مرتبط با یک قلم کاال
را اعمال کنیم و بازار را از تغییر قیمت غیرواقعی و
غیر مرتبط ،به قیمت واقعی برگردانیم.رییس سازمان

صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان نیز در حاشــیه
این مانور گفت :هدف از مانور پایش وضع موجود
بازار باتوجه به التهاب غیرواقعی بازار و یکســری
از اقالمــی که در اهداف اقتصــادی دولت نبوده که
متاسفانه با افراد سوء استفاده گر باعث التهاب بازار
شده است.خلیل قاسمی با اشاره به فعالیت بیش از
 ۵۵۰نفــر در این مانور ،بیان داشــت :در این طرح
از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود همکاران
دیگر بخشهای ســازمانی ،ســازمانهای همکار
شرکت شهرک های صنعتی ،نیروهای بسیج ،روسای
اتحادیه های صنفی و بازرســان آنها در گســتره
استان ،استفاده می شود.
وی بیان داشت :بازرسان با استفاده از سامانه های
نظارتی که در اختیــار دارند و همچنین بازدیدهای
میدانی ،با افراد سوء استفاده کننده برخورد خواهند
کرد.رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان
از شهروندان خواست :با توجه به شرایطی که امکان
سوء استفاده فروشندگان وجود دارد ،در موقع خرید

رشد  16درصدی مصرف گاز در هرمزگان
گروه خبر  //رئیس اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان
هرمزگان ،از رشد بیش از  ۱۶درصدی مصرف گاز در هرمزگان
درسال گذشته به مدت مشابه سال  ۹۹خبرداد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،سید احسان قنادزاده ،رئیس اندازه گیری
و توزیع گاز این شرکت ،میزان مصرف گاز طبیعی در سال  ۱۴۰۰در
این استان را  ۸میلیارد و  ۹۲۴میلیون و  ۴۶۹هزار متر مکعب اعالم
کرد و افزود:این میزان مصرف گاز در ســال گذشته به مدت مشابه

ســال  ،۹۹بیش از  ۱۶درصد رشد داشته است.وی اظهارکرد :علی
رغم وجود محدودیت ها جهت تخصیص گاز در ســطح کشور ،با
مدیریت و تالش همکاران ما ،مصارف نیروگاه ها و مراکز صنعتی با
بیش از  ۱۶درصد،خانگی با  ۳۵درصد و  CNGبا  ۴درصد رشد
به نسبت سال  ،۹۹همراه بوده است.
قناد زاده بیان کــرد :یکی از دالیل افزایش مصرف گاز در بخش
خانگی در ســال گذشته ،افزایش میزان مشترکین در سطح استان و

فاکتور را مطالبه کنند و به عنوان یک بازرس نسبت
بــه روزهای قبل حتما کنترل کرده و اگر تغییری در
قیمتها احساس کردند با سامانه تلفنی  ۱۲۴تماس
بگیرند.قاسمی با اشاره به شــدت برخورد با افراد
خاطی اعالم کرد :برخی از اقــام در اختیار افراد
به شکل سیســتمی قرار گرفته و اگر خدایی نکرده
سوء اســتفاده شود ،قطع ســهمیه خواهد شد.وی
افــزود :برخورد دیگر ،اعمال نظارت اتحادیه ها در
ماده های  ۲۷و  ۲۸خواهد بود و در نهایت برخورد
سوم تشــکیل پرونده برای متخلفین است که جهت
ســیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارســال
می شود که برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.به
گزارش ایرنا ،رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
هرمزگان با قدردانی از پلیس اقتصادی استان ،افزود:
در این شرایط پلیس اقتصادی نیز از چند روز پیش
در کنار همکاران ماست تا افرادی که از این گستره
خارج باشند ،با کمک همکاران نیروی انتظامی بتوانند
نسبت به موارد پیش آمده اقدام کنند.

مناطق گازرســانی شده بوده است.رئیس اندازه گیری و توزیع گاز
شرکت گاز اســتان هرمزگان افزود :همکاران ما در شرکت گاز با
آمادگی کامل و به صورت شــبانه روزی در تالشند تا با مدیریت
صحیح و بهینه توزیع گاز ،امکان بهره مندی پایدار از این نعمت الهی
را برای همه مشترکین استان فراهم کنند.
وی عنــوان کرد:بــا توجه به اهمیت کاهش گازهای محاســبه
نشــده به عنوان یک ســرمایه ملی در توســعه پایــدار و حفظ
محیط زیست شرکت گاز اســتان هرمزگان با اجرای سامانه های
هوشــمند مانیتورینگ ،کالیبراســیون و به روزرســانی تجهیزات
اندازه گیری طی سالیان گذشته همواره رتبه اول کاهش هدر رفت
گاز را در بین  ۳۱شرکت گاز استانی داشته است .

خبر
رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

تسریع در ترخیص  ۳۲هزار تن روغن وارداتی
از بندرشهید رجایی

گروه خبر  //رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان از اتخاذ تصمیم
برای تســریع در ترخيص بیش از  ۳۲هزار تن روغن خام وارداتی از بندر
شــهید رجایی بندرعباس خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل
دادگستری هرمزگان در سی و هشتمین بازدید خود از بندر شهید رجایی
بندرعباس ضمن بازرسی از قسمتهای مختلف این مجتمع بندری ،گمرک،
اســکلهها وانبارها ،اقدامات انجام شده به منظور مقابله با قاچاق در بندر
و گمرک شهیدرجایی را شخص ًا مورد بررســی قرار داد و عالوه بر ارائه
توصیه های الزم خطاب به مســئولین مربوطه به منظور تشــدید تدابیر
پیشگیرانه و مقابلهای ،دستورات ویژهای صادر کرد.مجتبی قهرمانی در ادامه
ضمن نظارت بر نحوه انبار گردانی حدود  ۸۰هزار کانتینر و  ۴۴انباری که
پس از دستور رئیس قوه قضاییه تعیین تکلیف آنها شروع شده است ،آخرین
وضعیت کاالهای اساسی دپو شده در بندر شهید رجایی بندرعباس را مورد
بررســی قرار داد و دســتورات الزم را جهت تسریع در ترخیص و حمل
این کاالها به اقصی نقاط کشــور صادر کرد.وی همچنین اظهار داشت :در
جریان این بازدید و در حضور مسئولین مربوطه ،تصمیمات الزم به منظور
شتاب بخشی به روند ترخیص کاالهای اساسی اتخاذ شده است و بر این
اساس ،دستگاههای متولی ،مکلف هستند نسبت به بسیج تمامی امکانات
برای ترخیص فوری اقالم دپو شــده در این مجموعه بندری به ســرعت
اقدام کنند.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از این
بازدید ضمن حضور در محل مخازن روغن واقع در گمرک شهید رجایی
بندرعباس با اشاره به اینکه حدود  ۱۵۰هزار تن روغن خام در انبارهای
بنادر و گمرکات استان هرمزگان وجود دارد تصریح کرد :تصمیمات الزم
برای تسریع در روند ترخیص محموله  ۳۲هزار تنی روغن به منظور تأمین
مواد اولیه مورد نیاز تعداد زیادی از کارخانههای تولید روغن خوراکی در
سراسر کشور اتخاذ شده است.قهرمانی در ادامه افزود :مقرر شده است به
منظور تأمین ناوگان حمل و نقل مورد نیاز برای انتقال این محموله بزرگ
روغن ،تعداد کامیون های موجود در بندرشهید رجایی بندرعباس دوبرابر
شــود و خروج و بارگیری نیز به صورت  ۲۴ساعته ادامه یابد تا در اسرع
وقت روغن های وارداتی ب ه صورت کامل تخلیه و برای کارخانههای تولید
روغن خوراکی در اقصی نقاط کشور ارسال شود.این مقام قضایی همچنین
بیان داشت :با توجه به مشکالت تنها کارخانه تولید روغن خوراکی استان
هرمزگان در تأمین مواد اولیه نیز مقرر گردید به منظور استفاده حداکثری از
ظرفیت خطوط تولید ،با هماهنگی اداره کل صنعت معدن تجارت ،میزان
قابل توجهی مواد خام اولیه به این کارخانه تحویل داده شود تا ضمن تولید
حداکثری ،محصوالت خود را به ســرعت روانه بازار کند.وی خاطرنشان
کرد :در این بازدید پس از بررسی مشکل یک شرکت فعال در حوزه تعمیر
و تجهیز نیروگاه های برق ،به منظور ترخیص  ۸۰کانتینر محموله مورد نیاز
این شرکت ،دستورات الزم صادر شده است.رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان در پایان تأکید کرد :خوشبختانه پس از بازدید ریاست محترم قوه
قضاییه از بندر شهید رجایی بندرعباس و دستورات تخصصی و راهگشای
ایشان برای تعیین تکلیف اموال موجود در این مجتمع بندری ،حرکت رو به
جلویی را در موضوع ساماندهی به انبارهای کاال و رفع مشکالت ترخیص
اقالم متروکه و مواد اولیه تولید شاهد می باشیم و امیدواریم با ادامه این روند،
تالمال و احقاق حقوق عامه
گامهای بلندی در جهت صیانت از اموال بی 
برداشته شود.گفتنی است ،بر اساس آمار ،گمرک شهید رجایی بندرعباس،
بزرگترین گمرک ایران اســت که به تنهایی بیش از  ۵۵درصد صادرات و
واردات و  ۷۰درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و همچنین ساالنه حدود
 ۱۰۰میلیون تن کاال در بندر این گمرک تخلیه و بارگیری میشود که این
رقم معادل تخلیه و بارگیری  ۹۰درصد کاالهای کانتینری کشور است.

پشت پرده سیاست
رهبر معظم انقالب  ۱۴خرداد در حرم مطهر امام راحل سخنرانی میکنند

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشــت ارتحال امام خمینی(ره) اعالم کرد :رهبر معظم انقالب
اســامی روز  ۱۴خرداد در سی و سومین سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری
اســامی ایران در حرم مطهر امام راحل (ره) سخنرانی میکنند .محمد علی انصاری در
جلســه ستاد مرکزی سالگرد رحلت امام خمینی (ره) گفت :برنامه رسمی ما از ساعت
 ۹صبح  ۱۴خرداد شــروع می شود اما با دفتر مقام معظم رهبری مکاتبه کردیم که اگر
هماهنگ شــد از ساعت  ۸:۳۰آغاز شود و روال برنامه ها هم این است که ابتدا یادگار
امام سخنرانی خواهد و خیر مقدم خواهد گفت و سپس هم رهبر معظم انقالب سخنرانی
خواهند کرد .این مســئول اظهار داشت :جلسات ویژه ای با دفتر مقام معظم رهبری و
سپاه پاسداران داشتیم که نشست های خوب و راهگشایی بود و درباره مباحث مختلف
برای روز  ۱۴خرداد صحبت کردیم و از ســوی دیگر جلسه ای خوبی هم با شهرداری
تهران داشتیم .وی افزود :سیاست های کالن ما برای برنامه سالگرد مشخص شده است
و انشــاهلل در  ۱۴خرداد دیگر فوتی های کرونایی روزانه نداشــته باشیم؛ اما تالش می
کنیم برنامه هایی با توجه به این مسائل/پروتکل های بهداشتی /داشته باشم .این مسئول
خاطرنشــان کرد :دفتر مقام معظم رهبری اعتقاد دارند که مراسم اصلی در داخل حرم
باشــد و برخی دوستان نظرشان رو صحن آقا مصطفی بود اما نظر استمزاجی معظم له،
صحن اصلی حرم اســت و باید براســاس پروتکل های بهداشتی رفتار کنیم .انصاری
اضافه کرد :ما در صحن اصلی حرم صندلی خواهیم گذاشــت و امسال محدودیت جا
در داخل حرم و همینطور محدودیت کارت برای مدعوین خواهیم داشــت .وی افزود:
صحن آقا مصطفی هم صندلی خواهیم گذاشــت و صحن های شمالی و جنوبی برای
استقرار مردم تمهیدات الزم انجام می شود .به گفته این مسئول ما هر سال و قبل از ماه
رمضان دعوت عام داشــتیم اما دیدیم که اگر بخواهیم فراخوان عمومی بدهیم جمعیت
چندصد هزار نفری را شــاهد خواهیم دید؛ اما به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی
یک جمعیت حداقلی  ۱۵۰هزار نفر را پیش بینی و به قرارگاه اعالم کردیم .دبیر ســتاد
مرکزی سالگرد رحلت امام خمینی (ره) گفت :سفرای کشورهای خارجی و خبرنگاران
در این مراســم شرکت می کنند و دنیا نگاهی ویژه به این مراسم دارد .این مسئول ادامه
داد :مراســم ما از شب  ۱۴خرداد شروع می شود و بحثی داشتیم که از شب  ۱۳برنامه
داشته باشــیم اما قرار شد شب  ۱۴خرداد مراسم با ســخنرانی رئیس جمهور برگزار
می شــود .وی افزود :ما در  ۱۳خرداد مراســم دعای ندبه داریم و یک هفته قبل ۱۴
خــرداد پذیرای وزارت خانه ها و شــخصیت ها برای ادای احترام هســتیم اما باید از
قبل به ما اعالم کنند .انصاری خاطرنشــان کرد  :شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
اگر موافقت کنند مــا روز  ۱۵خرداد هم می توانیم در حرم برنامه ای برگزار و یکی از
سران قوا را برای سخنرانی به این برنامه دعوت کنیم .دبیر ستاد مرکزی سالگرد رحلت
امام خمینی (ره) یادآور شد :تا  ۱۴خرداد فکر کنم  ۲جلسه دیگر خواهیم داشت و اگر
تا آن روز وزارت بهداشت اعالم کرد که دیگر چیزی به اسم کرونا جامعه را تحت تاثیر
نمی گذاردیک جلسه فوق العاده برای برگزاری مراسم رحلت خواهیم داشت .انصاری
در بخش دیگری از ســخنانش از استقامت به عنوان یکی از اصول انقالب اسالمی یاد
کرد و گفت :آمریکا و دشمنان نظام سعی دارند مقاومت ما را بشکنند تا با ما مقابله کنند
و بی دلیل نبود که امام فرمودند این ها برای  ۵۰سال ما برنامه ریزی کردند .وی افزود:
کرسی های دانشــگاهی در آمریکا برای مبارزه با اسالم تشکیل شده و تنها استقامت
می تواند راه مقابله با آنان باشــد و نباید بترســیم .این مسئول خاطرنشان کرد :برخی،
ناهنجاری ها پیش می آورند تا مقاومت ها را بشکنند اما نترسید از دفاع کردن از امام و
والیت؛ چراکه امام یک منظومه است و نباید فقط به یک بعد شخصیت آن بپردازیم تا ایشان
تبدیل به شخصیتی کاریکاتوری شود .انصاری تصریح کرد :باور باید داشته باشیم امام وقتی
زنده اســت که این منظومه امام را حفظ و از آن دفاع کنیم؛ باید پرچمدار تبلیغ برای امام
راحل باشیم .وی ادامه داد :بعد از  ۲سال تحمل سختی کرونا بار دیگر به زندگی عادی
برگشتیم و باید بدانیم که در شرایط ویژه ای هستیم و اگر بخواهیم نسل دوم ،سوم و چهارم
بخواهند با آرمان های امام بیشتر آشنا شوند باید از مالمت مالمت کنندگان و از احساس
ضعیف و سستی کنار دیگران به شدت پرهیز کنیم و در این راستا باید شناخت نسبی از
شخصیت امام داشته باشیم .به گفته انصاری ،مکتب سیاسی امام را باید یک منظومه بنامیم
که در آن اعتقادات ،اخالق ،نهراسیدن از دشمنان و توجه به مردم از اصول آن است و اگر
بخواهیم از امام راحل سخن بگوییم باید حداقل یک دوره صحیفه امام را بخوانیم.

دبیر ســتاد مرکزی ســالگرد رحلت امام خمینی (ره) افزود :باید شناخت نسبی از
امام داشــته باشیم که دچار برداشت سوری نشویم؛ امتحان یکی از سنت های الهی
اســت و اینکه ما در مسیر زندگیمان و شناخت امام چقدر امتحان شدیم و راه امام
را درســت تبیین نکردیم این به خود ما بر می گردد .وی خاطرنشان کرد :ما در هر
مرحله از زندگی یک مرحله از امتحان و ابتال داریم و باید مراقب باشیم در ابتالها
دچار سستی و ضعف در برابر دشمن نشویم .این مسئول گفت :باید همبستگی خود
را طبق دســتورات الهی حفظ کنیم؛ چون اختالف هر خانواده ای را از بین می برد؛
یک اختالف عقیده خانواد را متالشــی کرده است .وی اظهار داشت :اگر فکرهای
نامشخص و شومی مثل داعش وجود دارد معلول اختالفات است؛ اما وحدت رمز
پیروزی ما است چرا که یک نفر هم از جمع ما جدا شد به همان اندازه جامعه ضرر
می کند.
استقرار دائم نیروی دریایی ارتش در عمق  ۲هزار کیلومتری آبهای آزاد

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشــاره به اســتقرار دائم نیروی دریایی ارتش در
عمق بیش از  ۲هزار کیلومتری آبهای آزاد گفت :جهت توســعه سواحل مکران
نیازمند همکاری سازمانهای دولتی هستیم .امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی
دریایی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاریهای مشترک نیروی دریایی ارتش و
ســازمان جهاد دانشگاهی که در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد ،اظهار داشت:
بنای حرکت نیروی دریایی ارتش فرامین مقام معظم رهبری اســت که ایشان نگاه
ویژهای به توســعه سواحل مکران دارند؛ بنابراین تحقق این هدف راهبردی ،نیاز به
آموزش و پرورش و توجه به توســعه دارد.وی ادامه داد :ما میتوانیم با همکاری
حرکت مؤثری را در سواحل مکران انجام دهیم؛ البته توجه و تمرکز بر روی ساکنان
این مناطق اســت و تالش داریم با همکاری ســایر سازمانها اقدامات مؤثری در
ایــن مناطق انجام دهیم.فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشــاره به خدمات نیروی
دریایی ارتش به مردم و حضور بهموقع در هنگام بروز بالیای طبیعی مانند ســیل
و زلزله ،گفت :در اتفاقات و حوادث رخداده ،نیروی دریایی در خدمترســانی به
مردم پیشــگام بوده و تالش داریم با همکاری با جهاد دانشگاهی ،سطح آموزش و
توانمندیهای نیروهای خود را برای خدمت به مردم و البته کارآمدی بیشــتر ارتقا
دهیم.وی اســتفاده صحیح از زمان را بســیار مهم برشمرد و بیان کرد :امیدواریم با
همکاری و مشــارکت هم بتوانیم به جایگاهی برســیم که بتوانیم بگوییم از منطقه
محرومیتزدایی شده است.دریادار ایرانی توجه به ارتقای سطح بهداشت در سواحل
مکران را یکی از اولویتهای توسعه سواحل مکران دانست و تأکید کرد :باید تالش
کنیم تا با آموزش و توسعه سطح بهداشت ،فرهنگ ،فناوری و تکنولوژی به توسعه
این مناطق بیفزاییم.وی ادامه داد :نگاه ما به عمق آبهای آزاد است و میخواهیم در
عمق بیش از  ۲هزار کیلومتر استقرار دائم داشته باشیم؛ به همین دلیل باید به توسعه
ســواحل توجه کنیم.فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد :نیروی دریایی
لبه دفاعی نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران اســت که در عمق بیش از ۲
هزار کیلومتری آبهای آزاد حضور دارد و از منافع جمهوری اســامی ایران دفاع
میکند.
ماجرای اظهارات قالیباف درباره معاون اول رئیسجمهور چه بود

خانه ملــت درباره اظهارات برخی کانال های خبری مبنی بر اعتراض محمد باقر
قالیباف علیه محمد مخبر در جلســه شورای هماهنگی اقتصادی واکنش نشان داد.
خبرگزاری خانه ملت در اطالعیه ای اعالم کرد :خبری در برخی کانال های خبری
از اعتراض دکتر قالیباف علیه دکتر مخبر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی منتشر
شــده ،اطالع ما از منابع آگاه بر نادرست بودن این ادعا خبر می دهد.ضمن تاکید
مجدد بر نادرست بودن ادعای مطرح شده ،در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی
اختالف سلیقه های کارشناسی و اجرایی بر سر پیگیری مسائل مردم امری طبیعی
اســت اما همانطور که رییس مجلس در نطق امروز مجلس تاکید کرد نتیجه جلسه
شورای هماهنگی اقتصادی اجماع دولت و مجلس و هماهنگی کامل سران قوا در
چگونگی هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی بوده اســت و دولت به عنوان متولی که
بار سنگین اجرا را به عهده دارد و مجلس به عنوان ریل گذار و ناظر ،با همدلی و
هماهنگی در ایجاد آرامش معیشتی برای سفره مردم تالش خواهند کرد.

تازه های مطبوعات

جمهوری اسالمی  -این روزنامه نوشت :هرچند تشخیص عنصر نامطلوب بودن سفیران
با وزارت امور خارجه است ولی به نظر میرسد مماشات بیش از حد با سفیر روسیه در
تهران او را گستاخ و به دخالتهای بیشتر تشویق میکند .این خصلت دولتمردان روسی
است که مایل هستند همیشه خود را قیم دیگران بدانند.
رسالت  -این روزنامه با اشاره به این که جامعه از حضور جریان انقالبی در سه قوه ،انتظار
گشایش در اوضاع معیشتی را دارد ،نوشت :در آستانه یکسالگی همراهی دولت و مجلس
باید بپذیریم که نسخه عبور از مشکالت ،دستوری نیست ،مشکالت با تشرزدن و نطق،
نهتنها حل نمیشوند بلکه با خدشهدار کردن اعتماد عمومی مشکل جدیدی میآفرینند
و برای جمعی از مردم این تصور ایجاد میشــود که مســئوالن بهجای کار جهادی به
گفتاردرمانی رو آوردهاند.
ایران  -این روزنامه با اشاره به سفر آینده مورا به تهران نوشت :نباید انتظار داشت سفر مقام
اروپایی به تهران و طرح راه حلهای یک طرفه ،چندان نتیجهبخش باشد .مسئول سیاست
توجوی راه خود باید به واشنگتن چشم بدوزد نه تهران.
خارجی اتحادیه اروپا در جس 
همشهری  -این روزنامه مسئله افزایش قیمتهای اخیر را به علت اطالعرسانی ضعیف
دولت دانست و نوشت :باید از اقدام دولت برای کنترل فساد در آرد و ارز حمایت کرد اما
گفت جناب دولت! شما باید ابتدا در یک شهر طرح را اجرا ،سپس متاثر از نتیجه پول را
در کارتها شارژ میکردید ،آن گاه طرح را به رسانه و شبکههای اجتماعی میآوردید.
انعکاس

خبرآنالین خبرداد :عماد افروغ ،نویســنده ،جامعهشناس و سیاستمدار ایرانی و نماینده
مردم تهران در دوره هفتم مجلس در حال درمان بیماری سرطان و گذراندن مراحل شیمی
درمانی است.
ت جمعی از دانشــجویان دانشکده
اقتصاد نیوز مدعی شــد :روز شــنبه  ۱۷اردیبهش 
علوماجتماعی که قصد استفاده از فضای ورزشی دانشکده را داشتند با برخورد فیزیکی
کادر حراست دانشگاه مواجه شدند که موجب زخمی شدن تعدادی از دانشجویان شد .این
برای دومین بار طی یک ماه اخیر است که میان حراست دانشگاهها و دانشجویان درگیری
فیزیکی رخ میدهد.
روحانی :همه به دولت سیزدهم برای گذر از این برهه خاص کمک کنیم

نشست دوره ای اعضای دولت دوازدهم با حضور حجت االسالم حسن روحانی رئیس
دولت های یازدهم و دوازدهم تشکیل شد.روحانی درباره توافق برجام تاکید کرد :زنجیر
تحریم ها باید هرچه زودتر از پای اقتصاد کشور باز شود تا مشکالت امروز جامعه کمتر
شود .وی با تاکید بر این که توافق برجام باید به شکل عزتمندانه ای احیا شود ،گفت :احیای
برجام ،بیش از یک سال قبل و پیش از این که شرایط جهانی پیچیده شود و کشورهای
 5+1نیز دچار مشکالت دیگر شوند ،امکان پذیر بود لیکن امروز هم نباید فرصت های
پیش رو را از دســت داد.روحانی تاکید کرد :باید فارغ از اختالف دیدگاه ها ،برای رفع
مشکالت کشور و بهبود وضعیت اقتصادی و حضور پرقدرت در شرایط پیچیده بین المللی
همه به دولت ســیزدهم برای گذر از این برهه خاص کمک کنیم .وی گفت :الزمه عبور
از مشکالت حفظ وحدت و انسجام و دوستی و صلح و تعامل سازنده و دوری از نفرت
افکنی و ایجاد دو قطبی در کشور است که قطعا به همه ضرر می زند و نسل جوان را ناامید
میکند/.ایسنا
اعضای هیئت تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی انتخاب شدند

اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد  ۱۰ساله اتاق بازرگانی در جلسه عصر امروز
کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب شدند .جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای انتخاب
اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد  ۱۰ســاله اتاق بازرگانی برگزار شد.براین
اساس احمد امیرآبادی فراهانی ،محمدحسن آصفری ،سید لفته احمدی نژاد ،محمد باقری
بنابی ،محمدرضا پورابراهیمی ،فتح اهلل توسلی ،شهریار حیدری ،سیدنظری خانقاه ،مجتبی
رضاخواه ،اصغر ســلیمی ،محمد صفایی ،مهدی عسکری ،صمداهلل محمدی ،سیدناصر
موسوی الرگانی ،سمیه محمودی به عنوان اعضای این هیات تحقیق و تفحص انتخاب
شدند.

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها  //مدیرکل
آموزش و پرورش استان بوشهر گفت :در این استان
 ۸۰۰کالس تخریبی معادل  ۶۷مدرسه  ۱۲کالسه
وجود دارد که امیدواریم با مشــارکت خیرین این
آمار به حداقل برسد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛علی موحدی در همایش
اســتانی تجلیل از معلمان نمونه با گرامیداشــت یاد و
خاطره شهیدان مطهری ،رجایی و باهنر و تبریک هفته
بزرگداشت مقام معلم اظهار کرد :معلمان در دوره سخت
کرونا جان بر کف و با استفاده از ابزارها و وسایلهای
شخصی در میدان جهاد علمی قرار گرفتند و اجازه ندادند
تا شمع علمآموزی کم فروغ شود هر چند شاید جامعه
نتوانســت همه ابعاد این ایثار را درک کند ،اما آیندگان
ارزش کوشــش معلمان را بیشتر خواهند آموخت.وی
اضافه کرد :در دوره کرونا شــاهد آسیبهای روانی و
اجتماعی و گسست تربیتی و آموزشی بودهایم به همین
دلیل با تصمیم شجاعانه دولت مردمی ایران قوی آیت
اهلل رییسی برای بازگشــت دانشآموزان به مدرسه و
آموزش حضوری و با همکاری و همراهی همه معلمان،
 ۱۴فروردین  ۱۴۰۱به نقطه عطف نظام تعلیم و تربیت
در سالهای اخیر تبدیل شد.مدیرکل آموزش و پرورش
استان بوشهر خاطرنشان کرد :برای مقابله با آسیبهای

جنوب کشور

مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر:

 ۸۰۰کالس درس تخریبی در استان وجود دارد

اجتماعی به عنوان اولین استان ،خط اورژانس اجتماعی
با شماره  ۱۵۷۰در مرکز استان راهاندازی شده است و
دانشآموزان ،فرهنگیان و اولیا از سراسر استان میتوانند
به طور رایگان از خدمات مشــاورهای اســتفاده کنند.
موحدی گفت :با وقوع آســیبهای نوظهور در دوره
پساکرونا ،معلمان و مشــاوران نقش مهمی در هدایت
صحیح دانشآموزان برای عبور از این دوره حســاس
برعهده دارند .وی اضافه کرد :از بین  ۳۱اســتان۱۱ ،
استان دارای معلمان برگزیده کشوری هستند که استان
بوشــهر در جمع این  ۱۱اســتان قرار دارد و دو نفر از
معلمان ما جزء برگزیدگان کشــوری هستند.مدیرکل
آموزش و پرورش اســتان بوشهر تصریح کرد :مالکیت
 ۶۰هکتــار از امالک آموزشــی و تربیتی ،پس از ۴۳
ســال به طور رایگان از بنیاد مستضعفان به آموزش و
پرورش استان واگذار شــده است که از مسئوالن این
بنیاد مستضعفان کشور و استان صمیمانه تقدیر میکنم.
موحدی بیان کرد :در اســفند ســال گذشته تفاهمنامه

احداث هشــت سالن ورزشی سرپوشــیده و ۳۶زمین
چمن مصنوعــی با وزارت آموزش و پرورش در قالب
طرح ایجاد فضاهای ورزشی درون مدرسهای با عنوان
طرح شهید ســلیمانی منعقد شد که پس از رایزنیهای
مجدد نمایندگان استان در مجلس ،تعداد سالنها به ۱۴
و زمین چمن مصنوعی به  ۴۴زمین چمن افزایش یافته
است و اکنون سعی داریم با رایزنیهای مجدد این تعداد
به  ۵۰زمین چمن و  ۲۰ســالن ورزشی افزایش یابد.
وی طرح شهید خرازی را دیگر طرح ورزشی آموزش
و پرورش دانســت و گفت :در این طرح با آزادسازی
فضاها و سالنهای ورزشی متعلق به آموزش و پرورش،
اولیا نیز همچون دانشآموزان ،میتوانند از این ظرفیت
استفاده کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان بوشــهر گفت:
دانشآموزان بوشــهری در مسابقات فرهنگی و هنری
و پرسش مهر توانســتهاند  ۵۰رتبه کشوری را کسب
کنند.موحدی خاطر نشان کرد :ما با جهتدهی ویژه به

خودروهای عمومی و مسافربرهای شخصی رایگان دوگانه سوز می شوند

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها //مدیر
ن جی شرکت ملی پخش فرآوردههای
یا 
طرح س 
نفتی ایران گفت :مصوبه دولــت وزارت نفت را
مکلف کرده تــا خودروهای دوگانه عمومی بار و
مسافر شــامل وانتبارها ،تاکسیها و همچنین
خودورهای مسافربرهای شخصی شامل (اسنپ،
تپســی و آژانسهای ســاماندهی شده وزارت
کشور) به صورت رایگان دوگانه شوند.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدحســین باقری
افزود :وجدان شــرایط می توانند از بســتر سایت
 WWW.GCR.NIOVPC.IRبــه صورت
رایگان خودروهای خود را دوگانه ســوز کنند.وی
ادامه داد :به میزان هر مترمکعب مصرف گاز سی.ان.جی

توسط خودروهای سبک ،معادل یک لیتر صرفهجویی
در مصرف بنزین است که این کمک به اقتصاد کشور
و هوای پاک است.باقری گفت :سی.ان.جی به عنوان
یک سوخت پاک و جایگزین فرآوردههای مایع است
که از مالکان خودروهای دوگانهسوز انتظار میرود که
به طور حتم از جایگاه سی.ان.جی استفاده کنند چرا
که با این روش عالوه بر اینکه به اقتصاد خانوار خود
کمک میکنند به اقتصاد کشور نیز کمک میکنندوی
افزود:شهرداریها در اســتاندارد سازی و بازرسی
ادواری جایگاههای سی.ان.جی اهتمام جدی داشته
باشند تا مشکالت موجود در جایگاهها در کمترین
زمان ممکن برطرف شــود.باقری یادآورشد:انتظار
میرود با همکاری سازمان ملی استاندارد ،شرکت ملی

پخش فرآوردههای نفتی ،بهرهبرداران و شهرداریها
همکاری الزم را داشــته باشند تا مشکالت بازرسی
ادواری از جایگاهها نیز ظرف دو سه ماه آینده برطرف
شود تا مردم با اطمینان خاطر به این جایگاهها مراجعه
کنند و از سوخت سی.ان.جی به عنوان سوختی پاک و
ارزان قیمت بهرهمند شوند.وی بیان کرد :در کل کشور
 ۲هزار و  ۳۲۴جایگاه سی.ان.جی فعال است که از
این شمار  ۳۴جایگاه آن در استان بوشهر واقع است.
باقری ادامه داد :این جایگاهها مورد بازرسی ادواری
قرار گرفته و موارد خارج از اســتاندارد آنها برطرف
میشود تا سوخترسانی ایمن به مردم صورت گیرد.
وی اظهار کرد :در اســتان بوشــهر نیز  ۳۴دستگاه
ســی.ان.جی وجود دارد که مرحله نخست بازرسی
توسط ســازمان ملی استاندارد انجام شده که برخی
از آنها نیز یک سری مغایرتهایی دارند که باید آن
ی ا ن جی شرکت ملی
را برطرف کنند.مدیر طرح ســ 
پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت :در موارد مربوط
به بحثهای فنی و هزینهای جایگاهها مواردی وجود
دارد که در ارتبــاط با موضوع کارمزد جایگاهها در
سال جاری نسبت به تصمیمگیری در این زمینه اقدام
خواهد شد.وی عنوان کرد :در بحث هزینههایی که بر
ی باالی دستگاههای سی.ان.جی نیز تحمیل
تکنولوژ 
میشود راهکارهای الزم برای پوشش این هزینهها
پیش بینی خواهد شد.باقری ادامه داد :از سازمان ملی
استاندارد و شرکت پخش فرآوردههای نفتی نیز انتظار
است با استفاده از ظرفیت قانونی برخورد الزم را با
دستگاههای استنکاف کننده داشته باشند.

فعالیتهای آموزش و پرورش استان ،به دنبال مصونیت
بخشی معنوی و فکری به مدارس و دانشآموزان هستیم
که برگزاری یادوارههای شــهدا ،بهترین راه برای تحقق
این هدف اســت  .وی عنوان کرد :در این راستا ،اولین
کنگره  ۱۱۱فرهنگی و  ۴۷۱دانشآموز شهید استان در
سوم خرداد ماه سال جاری برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان بوشهر با اشاره
به برگــزاری  ۵۸۲یادواره شــهدای فرهنگی و دانش
آمــوز تحت عنــوان "اللههای روشــن" در مدارس
اســتان ادامه داد :در استقبال از کنگره شهدای فرهنگی
و دانشآموز ،پیشکنگرهها در شهرســتانها و مناطق
اســتان در حال برگزاری اســت.موحدی گفت۷۲۵ :
دانشآموزان بازمانده از تحصیل شناسایی و به چرخه
تحصیل و علم آموزی بازگردانده شدهاند.وی با اشاره
به رتبه  ۱۱اســتان در کنکور سراسری گفت :با هدف
تقویت بنیه علمی دانشآموزان ،کالسهای جمع بندی
کنکور و انگیزشی در همه شهرستانها و مناطق استان

به گــزارش خبرنگاردریا  ،آیتاهلل غالمعلی
صفایی بوشهری در نشست با جهادگران استان
بوشهر اظهار داشت :در استان بوشهر جهادگران
اقدامات بســیار خوبــی را در راســتای ارائه
خدمات به مردم و رفع محرومیتها داشــتهاند.
وی با اشــاره به فعالیت بیــش از هزار و ۲۰۰
مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها  //گروه جهادی در اســتان بوشــهر بیان کرد :این
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه گروههای جهادی نقش بسیار مهمی را در رفع

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان :

پولشویی سازمانیافته در خوزستان نداریم
حسن سیالوی سرویس استان ها  //مدیرکل امور اقتصادی و
دارایی خوزستان با بیان اینکه اعتقاد نداریم که بحث قاچاق
و پولشویی در خوزستان سازمان یافته است ،گفت :خوزستان
مبدا ورود کاالی قاچاق به درون کشور نیست.

به گزارش خبرنگاردریا ؛ محسن کاویانی در پاسخ به این سوال
که آیا پولشویی و قاچاق در خوزستان سازمان یافته است یا خیر؟
اظهار کرد :هنوز هیچ شــواهدی نداریم که این مساله را تایید کند؛

هرچند که در همه مرزهای کشور اتفاقاتی رخ میدهد و کاال وارد یا
خارج میشود.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در پاسخ
به سوال دیگری که آیا مرزهای خوزستان مبادی ورود کاالی قاچاق
به درون کشــور هستند؟ گفت :این مساله را اصال تایید نمیکنیم و
شواهدی نیز که این مساله را تایید کند وجود ندارد.کاویانی عنوان
کرد :کشور که فقط خوزستان نیست و مرزهای دیگری نیز در کشور
وجود دارد که کاال از طریق آن مرزها وارد و یا خارج میشود.وی

بــه گزارش خبرنگار دریــا  ،محمدرضا پورابراهیمی به
مناسبت سالروز تأسیس بسیج سازندگی در نشست مجمع
نمایندگان با رئیس ســازمان بسیج سازندگی استان کرمان
اظهار داشت :با توجه به اقبال و اجماعی که در کشور درباره
بسیج وجود دارد ،دوره طالیی کار بسیج سازندگی خواهد
بود و اختیــارات ،مجوزها و ظرفیتهای زیادی در بودجه
امســال برای این نهاد ایجاد شده است که الزم است بسیج
برنامههای پیشــنهادی خود در حوزههــای مختلف را به
نمایندگان ارائه کند.
وی بــا تاکید بر پیگیری برش اســتانی و ملی اعتبارات
بسیج ســازندگی توســط این نهاد افزود :بسیج سازندگی
میتواند با شرکتهای بزرگ و معینهای توسعه در استان
کرمان برای انجام فعالیت و مسئولیتهای اجتماعی توافق و
همکاری کنند.پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد :آمار بسیار
نگــران کنندهای از ترک تحصیل دانــش آموزان در دوران
کرونا داریم که به دلیل عدم توانایی خانوادهها در تأمین ابزار
هوشمند ،بچهها از تحصیل بازماندند.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت :اگر این موضوع
مدیریت نشود ،تبعات خطرناکی برای کشور دارد و پیشنهاد
بنده این اســت بسیج سازندگی جلسه مشترکی با آموزش
و پرورش برگزار و وضعیت شهرســتانها در این موضوع

ادامه داد :مرزهای خوزستان بسیار محکم و با اقتدار توسط مرزبانان
تحت کنترل اســت و اینکه خوزستان مبدا ورود کاالی قاچاق به
درون کشور است را اصال تایید نمیکنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در خصوص اقدامات
انجامشــده در بحث مبارزه با پولشــویی در استان گفت :در بحث
مبارزه با پولشــویی ،مجموعهای از اقدامات توســط دستگاههای
مختلف در حال انجام اســت و کار مبارزه فقط توســط مجموعه
وزارت اقتصاد انجام نمیشــود.کاویانی با بیان اینکه نمیتوان به
هر اقدامی پولشویی گفت ،ادامه داد :دادگستری ،سازمان بازرسی،
مجموعه وزارت اقتصاد ،نهادهای امنیتی و ...هر کدام در بحث مبارزه
با پولشویی در حال اقداماتی هستند اما اطالع از برآیند فعالیت همه
این بخشها نیازمند اطالعات دقیقی است که باید در یک شرایط
مناسب عنوان شود.

رتبهبندی و همسانسازی حقوق معلمان پیگیری میشود

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
مدیرکل آموزش و پروزش استان یزد گفت:
طرح رتبهبندی و همسانسازی حقوق معلمان
جزو مطالبات اصلی است که برای رفع دغدغه
جامعه هدف به جد پیگیری میشود.

بــه گــزارش خبرنگاردریــا  ،محمد کاظم

رحیمینژاد در همایش فرهنگیان یزد افزود :دولت
و مجلس برای تحقق خواســته برحق معلمان
پیگیری الزم را انجام میدهــد.وی به اهمیت و
نقش معلمان در جامعــه در عرصههای مختلف
به خصوص تربیــت دانشآموزان در تراز انقالب
اسالمی اشاره کرد و از تالش صادقانه آنها تشکر

کرد.این مســئول با تبریک هفته بزرگداشت مقام
معلم اظهار کرد :توجه به مسایل رفاهی فرهنگیان و
حرکت برای ارتقای دینی و آموزشی دانشآموزان
با اجرای ســند تحول بنیادین جــزو برنامههای
محوری است.رحیمینژاد به اهمیت تربیت دینی
دانشآموزان در کنار امور علمی و آموزشی اشاره

کرد و پیگیری آن را در مدارس توسط فرهنگیان
با همکاری سایر نهادها و کادر آموزشی مدارس
خواستار شد.وی بر اهمیت پیگیری مطالبات برحق
فرهنگیان در چارچوب قانون و تقویت طرحها و
برنامههای مورد نیاز خانواده بزرگ زیرپوشش در
سطح استان یزد تاکید کرد .در این همایش که در
حسینیه ثاراهلل یزد برگزار شد تعدادی از اعضای
تشکلهای فرهنگیان به طرح دیدگاهها و مطالبات
خود پرداختند و اجرای طرح همسانســازی و
رتبهبندی را خواستار شدند.استان یزد  ۲۷۰هزار
دانش آموز و  ۲۰هزار معلم شاغل دارد.

اصالحيه

عنوان آگهي دعوت مجمع عمومي شرکت تعاوني مصرف کارکنان اداره کل بنادر و دريانوردي
مندرج در روزنامه  1401/02/17شماره  3873صفحه  2آگهي دعوت مجمع عمومي به طور
فوق العاده مي باشد که بدين وسيله اصالح مي گردد .

سال بیست و یکم شماره 3876

آرزو توکلی سرویس استان ها  //نماینده مردم کرمان
و راور در مجلس شورای اسالمی گفت :بسیج سازندگی
برای حل مشکل ترک تحصیل در برخی از خانواده های
محروم ورود کند.

محرومیتهای اســتان بوشهر تاکید کرد و ادامه
داد :ســند کالن رفع محرومیت اســتان بوشهر
باید بــه صورت منطقهای تدوین شــود.وی به
محرومیتهای فراوان استان بوشهر در زمینههای
مختلف اشاره کرد و افزود :استان بوشهر به دالیل
گوناگون دچار یک محرومیت و فقر گسترده به
ویژه در روستاها و حواشی شهرها است.نماینده
ولی فقیه در استان بوشهر تاکید کرد :هرچقدر از
مرکز استان دورتر میشویم این فقر و محرومیت
گستردهتر میشود و این در حالی است که استان
بوشهر ،پایتخت انرژی ایران ،سومین اقتصاد ایران
و نخستین استان در تولید درآمد سرانه است.

مدیرکل آموزش و پرورش یزد:

 8شوال 1443

بسیج سازندگی برای جلوگیری
از ترک تحصیل دانش آموزان ورود کند

شهرها و روستاهای بوشهر با محرومیتهای فراوانی روبرو هستند
بوشهر گفت :شــهرها و روستاهای استان
بوشــهر با محرومیتهــای فراوانی روبرو
هستند که باید برای رفع این محرومیتها
تالش اساسی انجام شود.

سه شنبه  20اردیبهشت 1401

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس :

امام جمعه بوشهر:

محرومیت داشتهاند و همیشه پای کار برای مردم
هستند.امام جمعه بوشهر بر لزوم حرکت در مسیر
توســعه فعالیتهای دانشبنیان در سطح استان
تاکید کــرد و ادامه داد :در صورتی که برای رفع
محرومیت استان به صورت دانشبنیان فعالیت
نشود ،مشــکالت استان هیچ گاه حل نمیشود.
وی با بیان اینکه استان بوشهر منطقه ویژه علم و
اقتصاد در ایران است خاطرنشان کرد :الزم است
از این ظرفیت استفاده شود تا با تولید ناخالص
ملی عــاوه بر محرومیتزدایی بتوان به اقتصاد
ملی نیز کمک شــود.آیتاهلل صفایی بوشهری
بر لزوم برنامهریزی اصولــی و دقیق برای رفع

در حال برگزاری اســت  .مدیرکل آموزش و پرورش
استان بوشهر با اشــاره به اهمیت ارتقا شان و جایگاه
معلم در جامعه و بهبود معیشت و ارائه خدمات مطلوب
رفاهی و درمانی به معلمان گفت :راهاندازی بیمارستان
فرهنگیان در مراکز اســتانها و بیمه و بانک فرهنگیان
یکی از راهکارهای پیشنهادی است که میتواند نقش
مهمی در تحقق ارتقا منزلت معلم داشته باشد.موحدی
ادامه داد :بانک فرهنگیان با پشتوانه حقوق و پس انداز
یک میلیون شاغل و میلیونها ،ولی دانشآموز ،میتواند
زمینه مناسبی برای تامین مسکن و خودرو فرهنگیان به
ویژه نومعلمان فراهم سازد.
وی یادآور شد :در استان بوشهر  ۸۰۰کالس تخریبی
معادل  ۶۷مدرســه  ۱۲کالسه وجود دارد که امیدواریم
با مشــارکت خیرین این آمار به حداقل برسد.مدیرکل
آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان با اشاره به ماده
 ۱۷۲قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کمکهای
غیر نقدی بالعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی
جهت تعمیــر ،تجهیز ،احداث و یــا تکمیل مدارس و
اردوگاههای تربیتی گفت :عملیاتی شدن این ماده قانونی
و پرداخت بخشی از مالیات مودیان بزرگ به آموزش
و پرورش ،میتواند تاثیر زیادی در حل مشکالت نظام
تعلیم و تربیت در سراسر کشور داشته باشد.
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بررسی و به تفکیک آمار ترک تحصیل مشخص شود که ما
نیز آمادگی همکاری و اعتبار گذاشتن برای حل این مسئله
را داریم.وی با اشاره به اینکه همه تخلفات ریشه در جهل
و نادانی دارد ،تصریح کرد :بسیج میتواند با همکاری افراد
محصل و دانشــجو در تابستان کالسهای فوق العاده برای
دانش آمــوزان بازمانده از تحصیل برگزار و افراد جا مانده
را به آزمون شهریور برساند تا برای مهرماه نیز آماده شوند.
پورابراهیمی با اشــاره به فعالیتهای عمرانی و سازندگی
بســیج عنوان کرد :تالش برای جلوگیری از ترک تحصیل
دانش آموزان نیز کار مهمی است زیرا کار برای فکر و اندیشه
است.
نماینــده کرمان و راور در مجلــس گفت :ترک تحصیل
دانش آموزان در دوران کرونا نگرانی زیادی ایجاد کرده که
در واقع زلزله خاموشی است که در مناطق حاشیه شهرها و
دیگر نقاط رخ میدهد و باید از آن جلوگیری شود.

طنز

شعرطنزسیگاری
میکشم پشت سر هم سیگار
همه گویند بکش کم سیگار
گوش بر حرف کسی من نکنم
تا که جان خسته حزین تن نکنم
می زنم پک پی پک بر سیگار
و ندانم چه بود در سیگار
شب و روزم گذرد در گیجی
می کنم خودکشی تدریجی
من که آلوده ی سیگار خودم
نه فقط در پی آزار خودم
دود در سینه برم باز آرم
تا که همسایه ی خود آزارم
مبتال گرچه به صد بیماری
شده ام بنده ی سگ سیگاری
لیک ترکش نکنم خیره سرم
خیره سر نه که یکی بد سیرم
دود وقتی که پراکنده شود
لب من نیز پر از خنده شود
غافل از این که جنایتکارم
قاتل دیگری از سیگارم
بنگر مرتبه ی بیهشیم
خودکشی کردن و دیگر کشیم
کاش این مادر بیماری ها
دور بود از بر سیگاری ها
کاش سیگار مرا یار نبود
دیگر آزار و من آزار نبود
آن که معتاد به سیگارم کرد
به غم و درد گرفتارم کرد ….
بعد یک عمر که کردم درکش
خواهم امروز نمایم ترکش
همت و غیرتم ار یار شود
سبب کشتن سیگار شود
همه اینها به خدا می دانم
که زنم لطمه به جسم و جانم
بنده گر ترک کند سیگارش
در نماند به خدا در کارش
آفتابی رخ و شادان گردد
بهتر از نوگل خندان گردد
نکند پشت سر هم سرفه
سرفه هایی که تمامش طرفه
شادمان گردد و شنگول شود
پیش چشم همه مقبول شود….
نیست جز مردن با بیماری
آخر و عاقبت سیگاری.
عباس خوش عمل کاشانی

«آگهی حراج حضوری »
موسسه ای اقتصادی در بندرعباس در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق حراج حضوری
بصورت نقدی به فروش برساند .
انواع کاال شامل لوازم دوچرخه  ،دوچرخه شارژی  ،کولر اسپیلیت  ،ظروف آشپزخانه،
لوازم برقی خانگی  ،المپ  ۱۰۰وات  ،پارچه  ،ساعت مچی  ،پودر سولفات سدیم  ،پودر
پلی وینیل کلراید  ،شــوفاژ برقی  ،لوازم گلخانه  ،فــن هواکش  ،موتور درب باز کن
کرکره ای  ،لنج  ،موتور قایق و تشت قایق  ،خالل دندان  ،خودرو اوراقی  ،و بدنه خودرو
بصورت فروش آزاد .
متقاضیان بایســتی  %20مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری
حراج به همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت نمایند .

ضمن ًا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارت خوان بانکی موجود است .

زمان بازدید  *** :شنبه  1401/02/24از ساعت  9الی  12:30و  15:00الی 17:00
مکان بازدید :بندرعباس  - :بلوار جمهوری اسالمی (کمربندی) نرسیده به سه راه جهانبار-
انتهای خیابان بازرگانی  -پالک ( 20کاال ،موتور قایق )
قشم  :اسکله هامون (قایق موتوری)
جاسک  :اسکله دریابانی (لنج )
چارک  ( :لنج کوچک تایتانیک )
بستانو  ( :تشت خالی)
زمان و محل برگزاری حراج :
*** یک شنبه  1401/02/25 :کاال  ،وسایط نقلیه زمینی و دریایی

از ساعت 9صبح

*** بندرعباس  -بلوار جمهوری اسالمی (کمربندی) -نرسیده به سه راه جهانبار-
انتهای خیابان بازرگانی -پالک 20
تلفن 076-33468820-33468821 :
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اقتصادی

سه شنبه  20اردیبهشت 1401

دولت میگوید نان نه گران میشود ،نه سهمیهبندی

سال بیست و یکم شماره 3876

رئیس کل سازمان امور مالیاتی :

سوداگران اقتصادی  ،مشمول مالیات می شوند

ســرویس اقتصادی  //رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت :هر
کس که کاالی ســرمایه ای را با هدف انتفاع از افزایش قیمت و درآمد
حاصل از آن خرید و فروش کند ،مشــمول مالیات خواهد شــد .داود
منظور ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای تصویب قانون مالیات بر
عایدی سرمایه در مجلس و دولت اظهار داشت :مالیات ستانی از پدیده
سوداگری ،یک مطالبه عمومی است و با تصویب این قانون ،هر کس که
کاالی سرمایهای را با هدف انتفاع از افزایش قیمت و درآمد حاصل از
آن خرید و فروش کند ،مشمول مالیات خواهد شد.رئیس کل سازمان
امور مالیاتی کشــور تصریح کرد :با تصویب قانون مالیات بر عایدی
سرمایه ،چهار حوزه اساسی مسکن ،طال ،ارز و خودرو مشمول مالیات
بر سوداگری خواهد شد و برای اجرای اصولی این قانون ،نیازمند تأمین
زیرساختهای اطالعاتی الزم میباشیم تا نظام مالیاتی بداند یک کاالی
سرمایهای با چه قیمتی خریداری و به فروش رسیده و از محل تفاوت
قیمت ،مالیات وصول گردد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه
یکی از مهمترین اقدامات در جهت مالیات ســتانی هوشمند را اجرای
قانون پایانههای فروشگاهی و ســامانه مودیان عنوان کرد و گفت :با
اجرای این قانون تحول مهمی در نظام مالیاتی شکل خواهد گرفت و با
افزایش شفافیت اقتصادی ،سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود ،جریان
داده و اطالعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی را رصد کرده و با اشراف
اطالعاتی و وصول هوشــمند مطالبات ،از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
وی اظهار امیدواری کرد که قانون مالیات بر عایدی سرمایه که مراحل
رسیدگی آن در کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به اتمام
رسیده است ،هرچه زودتر در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
معاون بنیاد مسکن خبر داد

رفع مشکالت پرداخت تسهیالت مسکن روستایی

سرویس اقتصادی  //معاون بنیاد مسکن گفت :ضمانتنامه سازمان
برنامه و بودجه در خصوص افزایش سقف تسهیالت مسکن روستایی
نیاز بود که با قول مســاعد معاون اول رئیسجمهور این مشکل رفع
شده است.مجید جودی با اشاره به علل تأخیر در پرداخت تسهیالت
 ۲۰۰میلیون تومانی مســکن روستایی گفت :ســامانه پرداخت این
تسهیالت مشکالتی داشت که در تفاهم وزیر راه و شهرسازی و رئیس
بنیاد مسکن انقالب اسالمی این مشــکل حل شده است.معاون بنیاد
مســکن انقالب اسالمی در خصوص افزایش سقف تسهیالت مسکن
روســتایی هم افزود :ضمانتنامه ســازمان برنامــه و بودجه در این
خصوص نیاز بود که با قول مساعد معاون اول رئیسجمهور این مشکل
رفع شده است.وی گفت :بانک سپه تنها بانکی است که ارائه تسهیالت
 ۲۰۰میلیون تومانی مســکن را آغاز کرده اســت و امیدواریم سایر
بانکها نیز در این زمینه همکاری الزم را داشــته باشند .بنیاد مسکن
سال گذشته طبق برنامه  ۱۳۵هزار خانوار را برای دریافت تسهیالت
 ۱۰۰میلیون تومانی مسکن روستایی به بانکهای عامل معرفی کرد که
 ۷۵هزار نفر از این تعداد ،عقد قرارداد کرده و کار ســاخت واحدهای
مسکونی را آغاز کرده اند.

ی که تصاویر کارت
ســرویس اقتصادی  //در حال 
جعلی یارانه نان بین مردم دستب ه دست میشود
و شایعه سهمیهای شدن نان در شبکههای مجازی
از پر بازدیدترین اخبار روز به شمار میرود ،اخبار
موثق از سیاســت قطعی دولت برای تغییر شیوه
پرداخت یارانه نان حکایت دارد.
* قیمت نان سنتی افزایشی ندارد

و ۳۰درصد غالت جهان بوده را به موارد قبلی بیفزاییم
دولت چارهای جز هوشمندسازی یارانهها نداشته است.
ن حال تأکید میکند اصالح یارانه زنجیره نان
وی در عی 
به شکلی برنامهریزیشده است که قیمت نان مورد نیاز
چ وجه تغییر نکند.
مردم به هی 

میزان یارانه پرداختــی در بخش آرد و نان بیش از
۱۰۰هزار میلیارد تومان است که مبلغ باالیی به شمار
میرود و دولــت قصد دارد با تعدیل قیمت آرد صنف
و صنعت ،آن را به شــکل بهینهتری تخصیص بدهد.از
حدود ۱۱میلیون تن مصرف گندم کشور زیر یکمیلیون
تن آن صرف تولید آرد صنایع میشود که افزایش قیمت
آن تأثیر زیــادی بر زندگی مردم ندارد .در عوض این
افزایش قیمــت موجب افزایش کارایــی کارخانهها
میشود و انگیزه برای قاچاق را هم کاهش میدهد.
* ارز ترجیحی برای یارانه دادن نداشتیم

از طرفــی بر اســاس آنچــه مخبر ،معــاون اول
رئیسجمهور در گفتوگوی تلویزیونی جمعهشــب
گفته است برای بودجه سال گذشته ۸میلیارد دالر ارز
ترجیحی برای کاالهای اساسی در نظر گرفته بودند که
وقتی دولت کار را شروع کرد چیزی از آن برای یارانه
دادن وجود نداشــته است .دولت نیز بر اساس الزامات
قانونی و برای جلوگیری از کمبود کاالهای اساسی و
همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کاالها ،جهتدهی
به ارز ترجیحی را در دســتور کار قرار داده است .آن
طور که مخبر میگوید اگر به این موارد خشکسالی در
مناطقی که عمدت ًا محل تولید کاالهای اساسی بودهاند و
جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰درصد دانههای روغنی

هادی سبحانیان ،معاون وزیر اقتصاد نیز در اینباره
میگوید :سیاست دولت این است که قیمت نان سنتی
نهتنها افزایشی نداشــته باشد ،بلکه با همان کیفیت و
۱۰درصد ارزانتر به دست مردم برسد .قرار نیست نان
سهمیهای شــود؛ صرف ًا آردی که تبدیل به نان میشود
یارانه دریافت خواهد کــرد و جلو قاچاق آرد گرفته
میشود.معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای آزمایشی
این طرح در استان زنجان میگوید :برای حسن اجرای
این طرح ،اصناف مرتبط در اســتانها ،استانداریها و
وزارتخانههای جهاد و صمــت ناظران خود را به کار
خواهند گرفت تا طرح با حداکثر موفقیت به ثمر برسد.
احسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد نیز روز گذشته گفت:
وقتی پیشنهاد طرح هوشمندسازی یارانه را دادیم ،دولت
اجرای طرح در خصوص «نان ســنتی» را به خود ما
سپرد که از این هفته در برخی استانها آغاز میشود:
 -۱قیمت نان افزایش نمییابد -۲ .تعدیل قیمت آرد
موجب کاهش قاچاق میشود -۳ .به ازای فروش نان،
یارانه ب ه حساب نانوا واریز میشود.

سرویس اقتصادی  //نماینده مردم غرب هرمزگان در خانه ملت
گفت :یکی از الزامات بودجه سال  ،1401حذف ارز  4200تومانی
از برخی حوزهها اســت اما ساز و کار اجرای این قانون به دولت
سپرده شده و دولت میبایست پیش از هر اقدامی ،با مردم درباره
آثار و برنامههای پیش رو سخن بگوید.

احمــد جباری اظهار کرد :دولت آقای رییســی در ماههای اخیر
اقدامات خوبی در حوزههای مختلف انجام داده که مهار بحران کمبود
واکسن و واکسیناسیون عمومی و رساندن کشور در زمینه بیماری کرونا
بــه وضعیت پایدار با همکاری خوب مردم از جمله این اقدامات بوده
است که همچنان نیز ادامه دارد.
وی با بیان این که در زمینه مســائل اقتصادی نیز تحرکات مختلفی
از ســوی دولت صورت گرفته که بهبود وضعیت فروش نفت ایران در
بازارهای جهانی با گسترش دیپلماسی سیاسی ،عضویت در سازمان
جهانی همکاریهای شــانگهای ،توقف استقراض دولت از بانکها و
نیــز تالش برای حفظ ثبات در بــازار ارز از جمله این اقدامات بوده
است ،افزود :انباشتی از مشــکالت اقتصادی در کشور ما وجود دارد
که دولتهای مختلف ریسک اصالح و ساماندهی آنها را نپذیرفته و یا
بطور محدود دست به اصالح و جراحی آن زدهاند و لذا اکنون با انباشتی

معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی از

بانک شهر  ۳۷۰میلیارد تومان
بانک گردشگری  ۱۳۰میلیارد تومان
بانک ایران زمین  ۱۰۰میلیارد تومان
بانک خاورمیانه  ۴۳۰میلیارد تومان
مؤسسه اعتباری ملل  ۲۱۰میلیارد تومان

تصویب اعطای تســهیالت ودیعه مسکن در شورای پول و  -مجموع ۴۰ :هزار میلیارد تومان
اعتبار با ســقفهای  ۴۵ ،۶۰و  ۳۵میلیون تومانی در سال * نرخ سود  ۵درصد بیشتر شد

جاری خبر داد.بانک مرکزی این مصوبه را همراه با سهمیه
هر بانک و نرخ ســود آن به شبکه بانکی ابالغ کرد.بر این
اساس نرخ سود این تسهیالت  ۱۸درصد ،بازپرداخت  ۵ساله
و برای تهران  ،۶۰کالنشهرها و شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر
 ۴۵و سایر مناطق شهری  ۳۵میلیون تومان در نظر گرفته شده
است.متقاضیان دریافت این تسهیالت باید به سامانه مسکن
حمایتی وزارت راه و شهرسازی مراجعه و پس از تأیید شدن
آنها و معرفی شأن به بانک مورد نظر متقاضی ،جهت دریافت
تسهیالت به شعبه اعالمی مراجعه کنند.
* وام ودیعــه در قانون بودجه امســال ۴۰ :هزار
میلیاردتومان

شــرایط تسهیالت ودیعه مسکن برای سال  ۱۴۰۱در حالی
اســت که در سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا سقف این
تسهیالت برای تهران ،کالنشهرها و شهرهای باالی  ۲۰۰هزار
نفر و همچنین سایر مناطق شــهری را به ترتیب  ۴۰ ،۷۰و
 ۲۵میلیون تومان تعیین کرده بود.بنابراین ســقف این وام در
سال جاری برای تهران  ۱۰میلیون تومان کمتر شده اما برای
کالنشهرها و سایر شــهرها به ترتیب  ۵و  ۱۰میلیون تومان
افزایش داشته است؛ ضمن اینکه بودجه این تسهیالت در سال
گذشــته  ۱۰هزار میلیارد تومان بود که برای سال جاری به
 ۴۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.نرخ سود تسهیالت
ودیعه مسکن در ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۳ ۱۴۰۰درصد و در
ســال جاری  ۱۸درصد است .اما مدت زمان بازپرداخت این
وام مانند دورههای گذشته ۵ ،ساله در نظر گرفته شده است.

بر اســاس جزو  ۲بند «د» تبصره  ۱۶قانون بودجه ســال
جاری بانکها مکلف به اعطای تسهیالت ودیعه مسکن تا
سقف  ۴۰هزار میلیارد تومان شده اند.در این قانون ،شورای * رقم اقساط وام ودیعه مسکن
پول و اعتبار مسئول تدوین جزئیات و تعیین سهمیه هر بانک رقم اقســاط این
شده است.سقف کلی این تسهیالت  ۴۰هزار میلیارد تومان
خواهد بود.
* سهمیه هر بانک به شرح زیر است:

بانک مسکن  ۷هزار میلیارد تومان
بانک ملی  ۳هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
بانک سپه  ۲هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان
پست بانک  ۲۶۰میلیارد تومان
بانک صادرات  ۴هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان
بانک تجارت  ۴هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان
بانک ملت  ۴هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان
بانک رفاه  ۲هزار و  ۱۵۰میلیارد تومان
بانک کارآفرین  ۱,۳۰۰میلیارد تومان
بانک سامان  ۱,۳۰۰میلیارد تومان
بانک اقتصاد نوین  ۱,۵۷۰میلیارد تومان
بانک پارسیان  ۷۲۰میلیارد تومان
بانک پاسارگاد  ۲هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان
بانک سینا  ۴۶۰میلیارد تومان
بانک آینده  ۱,۳۰۰میلیارد تومان

خودرو هر روز گران تر از روز قبل

سرویس اقتصادی  //با گذشت  ۵۰روز از ســال جدید بازار خودرو هنوز روز خوش
ندیده و با عرضه قطره چکانی ،قیمت ها اگرچه با روندی ُکند اما مســتمر در حال
افزایش هستند.

بازار خودرو اواخر سال گذشته متاثر از انتشار اخباری از جمله مذاکرات هسته ای ،آزادسازی
واردات خودرو ،کاهش نوسانات بازار دالر و  ...از تب و تاب افتاد و قیمت ها به صورت نسبی
روند کاهشی به خود گرفتند.با این حال پس از شروع سال جدید و انتشار اخبار واکنش برانگیز
همچون عدم واردات خودرو و افزایش نرخ دالر ،قیمت ها در بازار خودرو روند به شدت افزایشی
گرفتند و به نوعی مرزهای جدیدی در حوزه قیمت در این بازار گشــوده شــد و فاصله قیمتی
کارخانه و بازار در برخی محصوالت از  ۲۰۰میلیون تومان نیز گذشــت؛ به عنوان مثال اگرچه
قیمت خودروی پژو پارس  LXدر کارخانه  ۱۷۶میلیون تومان است اما همین خودرو در بازار با

* کنترل نشتی مصرف از طریق دادهکاوی

بزر گتــر
اما اجرای باعجله
و بالتکلیــف آزادســازی در
مصارف غیرنانوایی با عاملیت وزارت جهاد کشاورزی
است که بهراحتی میتواند نتایج طرح وزارت اقتصاد را
به چالش بکشد.از سوی دیگر علی مروی ،اقتصاددان
طرفدار آزادسازی قیمتها معتقد است :بهترین سیاست
برای عبور از این شرایط ،واقعیسازی قیمت آرد و نان،
حذف خرید تضمینی گنــدم و همزمان اعطای یارانه
نقدی به فقراست.
اقدامی که عالوه بر رفع اختالل در قیمت نسبی آرد
و نان ،دست فقرا را در انتخاب اقالم مصرفی خود باز
گذاشته و از تحمیل مصرف زیاد نان به آنها جلوگیری
میکند.
اجرای مؤثر این سیاســت مستلزم ارتقای سازوکار
شناسایی فقرا در کشور است .مسئلهای که با استفاده

نماینده مردم غرب هرمزگان در خانه ملت :

دولت در حال تقویت پایه پولی است
از مشکالت مواجه هستیم.
ما نیز در داخل کشورمان ،مدیریت مناسبی بر کاالهای اساسی داشته
باشیم تا دچار کمبود نشویم و از سوی دیگر از قاچاق آرد و گندم نیز
* دولت در حال تقویت پایه پولی است
عضو هیأت رییســه کمیســیون عمران مجلس ادامه داد :دولت در از کشورمان جلوگیری شود.
حال پرداخت اســتقراض دولت گذشته از بانک مرکزی است و از این * وزارت کشور ،مجاری دقیق قاچاق آرد را به مردم گزارش
طریق قادر خواهد شــد تا پایه پولی را در کشــور تقویت و در عین کند
حال از حجم نقدینگی بدون پشتوانه نیز بکاهد و لذا برآیند اقتصادی وی از وزارت کشــور نیز خواســت تا مجاری دقیق قاچاق آرد را
مثبتی در کشور حاکم شود اما واقعیت آن است که با مشکالت جدیدی شناسایی و گزارش دقیقی از میزان قاچاق و نیز عوامل آن را به مجلس
در جهان مواجه هســتیم که باید با کمک مردم در داخل کشور تدبیر و به مردم ارائه کند.نماینده مردم بندرلنگه ،بستک و پارسیان در بخش
شــود .جباری به کاهش عرضه غــات ،نهادههای دامی و دانههای دیگری از این گفتوگو خاطرنشان کرد :برای اجرای هر تصمیم بزرگ
روغنی به بازارهای جهانی از سوی اوکراین اشاره و گفت :قیمت جهانی اقتصادی باید مسئوالن اقتصادی کشور بدون لکنت زبان با مردم سخن
غالت در حال افزایش است و میزان عرضه نیز بشدت کاهش یافته چرا بگویند و آثار و عوارض اجرای هر طرح اقتصادی را به طور شــفاف
که اوکراین ســهم بزرگی از تولید غالت را در جهان داشت و لذا باید برای مردم بیان و مزایای دقیق آن و محل هزینه کرد درآمدهای دولت

تسهیالت برای مستأجران تهرانی (وام  ۶۰میلیون تومانی)
یک میلیــون و  ۵۲۳هزار و  ۶۰۰تومان اســت؛ تهرانیها
باید در پایان ســال پنجم  ۹۱میلیون و  ۴۰۰هزار تومان به
بانکهای عامل بازپس بدهند.مبلغ اقســاط این تسهیالت
برای مستأجران ســاکن کالنشهرها و شهرهای باالی ۲۰۰
هــزار نفر یک میلیون و  ۱۴۲هزار و  ۷۰۰تومان اســت و
دریافت کنندگان این تسهیالت باید در پایان سال پنجم ۶۸
میلیون و  ۵۶۲هزار تومان بــه بانک عامل بازپس بدهند.
مستأجران ساکن سایر مناطق شهری که وام ودیعه دریافت
میکنند ،میبایســت ماهانه  ۸۸۸هزار و  ۷۷۰تومان قسط
بدهند و کل مبلغی که در پایان سال پنجم تسویه خواهند کرد
 ۵۳میلیون و  ۳۲۶هزار تومان است.
* عضو هیئت مدیره اتحادیه امالک :وام  ۶۰میلیونی
کمکی به مستأجران تهرانی نمیکند

سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک استان
تهران درباره تسهیالت ودیعه مسکن اظهار کرد :اعطای این
تسهیالت کمک چندانی به مستأجران نخواهد کرد.وی ادامه
داد :ســال گذشته سقف این وام در تهران  ۷۰میلیون تومان
بود و اجاره بها رشد چندانی مانند سال جاری نداشت؛ باز
این وام  ۷۰میلیون تومانی در بسیاری از واحدها کمکی برای
مستأجر نبود؛ اما امسال که اجاره بها  ۴۸درصد رشد داشته،
به جای آنکه سقف این وام افزایش یابد ۱۰ ،میلیون تومان
کمتر شده است.
لطفی گفــت :بانکها موانع زیادی بر
ســر راه متقاضیان و مستأجران
بــرای دریافــت وام ودیعه
مسکن گذاشــته بودند
و ســنگ انــدازی
میکردنــد به عنوان
مثال در خصوص
ضمانت ایــن وام،
ایرادهایی همچون
رسمی بودن ،غیر
بازنشسته بودن ،دارا
بودن گردش حساب
و امثال اینها از ســوی
بانکها مطالبه میشــد که
برای بسیاری از متقاضیان تأمین
چنین ضمانتهایی سخت بود.

نرخ  ۳۸۰میلیون تومان به فروش می رسد.
* انتقادهای پشت تریبونی

توضیح داده است :زیرساختی طراحیشده که مردم
با کارت کشیدن در زمان خرید کاالهای اساسی
در همان زمان یارانه خــود را دریافت کنند .به
این شکل که مبلغی از هزینه خرید از یارانه فرد
و مبلغی از حســاب بانکیاش کسر میشود .در
این روش یارانه فقط به آردی که به دست مردم
رسیده تعلق میگیرد نه تمام آردهای نانواییها .به
گفته محرمیان نیازی به هیچ کارت جدید و حساب
ت بانکی فعلی افراد
بانکی جدید نیست و خرید با کار 
صورت میگیرد .قیمت و شــکل خرید نان هم هیچ
تغییری نمیکند.

مجید شــاکری ،اقتصاددان نیز در این باره میگوید:
در مسیری که وزارت اقتصاد میرود ،بهشرط توفیق،
نان اساس ًا ســهمیهبندی نمیشود .قیمت آزاد و قیمت
سهمیهبندی و غیره وجود نخواهد داشت .بلکه کنترل
نشتی مصرف از طریق دادهکاوی اولویت پیدا میکند.
وی میافزاید :بانک عامل اساس ًا سالهاست در مرکز
نظام توزیع و تسویه آرد ایران قرار دارد و به نظرم درک
درستی از کلیت ماجرا دارد.
در واقع از ابــزار یارانهای که همین حاال پرداخت
میشود برای دقیق کردن دادهها و امکان کنترل استفاده
میشــود بدون آنکه تجربه خرید مشتری تغییری پیدا
کند.این اقتصاددان میگوید :در اینجا نگرانیهای مهمی
هست .بهوضوح کلیت دولت(برعکس وزارت اقتصاد)
* یارانه نان چطور پرداخت میشود
مهــران محرمیان ،معــاون فناوریهای نوین بانک هدف مشــخصی از حذف ندارد .این از صحبتهای
مرکــزی نیز درباره اینکه یارانه نــان چطور پرداخت آقای مخبر واضح بود .همچنین قابلیتهای این طرح و
میشود و آیا مردم نیازمند کارتبانکی جدیدی هستند تفاوت آن با طرحهای دیگر نه در دولت و نه در مجلس

وام ودیعه مسکن  ۱۰میلیون تومان آب رفت!

سرویس اقتصادی  //در حالی که وام ودیعه مسکن در
سال گذشته با سقف  ۷۰میلیون تومان و نرخ سود ۱۳
درصد اعطا می شد امسال با کاهش  ۱۰میلیون تومانی
و نرخ سود  ۱۸درصدی داده می شود.

فهم نشــده است.به
گفته شاکری،
نگرانی

جزئیات جدید از طرح هوشمندسازی یارانه نان
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نابسامانی بازار خودرو انتقاد تقریبا تمامی مسئوالن کشور از مجلس ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،پلیس ،دولت و  ...را به دنبال خود داشت ،با این حال تا به امروز هیچ اتفاق مثبتی در بازار
نیفتاده و قیمت ها اگرچه کُند اما همچنان روند افزایشی را حفظ کرده اند؛ به گونه ای که به نظر
می رســد بازار خودرو بدون متولی بوده و اخبار هیجانی و دالالن نبض قیمت ها را به دست
گرفته اند .از سویی دیگر اگرچه عرضه کم خودرو از جمله دالیل اصلی نابسامانی بازار خودرو
محسوب می شود و این موضوع مورد تایید مسئوالن وزارت صمت نیز قرار گرفته اما تا به امروز
که تقریبا  ۵۰روز از شروع سال جدید گذشته هنوز سیاست دقیقی از سوی متولیان برای افزایش
عرضه خودرو اتخاذ نشــده و بازار خودرو همچنان تشنه تر از قبل مانده است.به گزارش مهر ؛
این در حالیست که طبق گفته فعاالن بازار خودرو ،تعداد مشتریان بسیار افت کرده و بیش از هر
زمان دیگری بازار خودرو با رکود مواجه شده است و حتی خودروهایی که در یک دوره ای جزو
محصوالت اقتصادی محسوب می شدند نیز از دایره مصرف خارج شده اند.

از دادههــای نظــام بانکی
امکانپذیر است .با
اینحــال ،با
توجه به
آ نکه

رئیــس
دولــت و
اعضای کابینه بارها
از تعهد خود مبنی بر عدم
افزایش قیمتها سخن گفتهاند ،اجرای
این سیاست را باید منتفی دانست!
وی ادامه میدهد :گزینه بعدی ،طرح وزارت اقتصاد
مبنی بر واقعیســازی قیمت آرد و اعطای یارانه نان
به مصرفکننده اســت .طرحی که اگرچه موجب حل
مشکل قاچاق آرد یارانهای و نشتی آن در طول زنجیره
تأمین میشــود؛ اما کماکان در رفع اختالل در قیمت
نسبی نان ناتوان اســت .یک پیشنهاد اصالحی برای
طرح وزارت اقتصاد ،اعطای سهمیه نان رایگان به فقرا
و آزادسازی قیمت نان است.به گزارش قدس آنالین،
البته مروی تأکید میکند :متأسفانه ناهماهنگی موجود
در کابینه سبب به حاشیه رفتن طرح وزارت اقتصاد و
ایجاد مقاومت اجتماعی در مقابل اصالح یارانه آرد و
نان شده است.

از محــل اجرای چنین طرحی را به طور واضح و شــفاف برای مردم
توضیح دهند تا نگرانی در عمق جامعه رسوخ نکند.
* دولت درباره محل هزینهکرد درآمدهای ناشی از حذف ارز
ترجیحی با مردم سخن بگوید

جباری گفت :اگر قرار باشد ساالنه چیزی حدود  11تا  12میلیارد
دالر ارز ترجیحی با قیمت آزاد محاسبه شود ،دولت از محل ماالتفاوت
نرخ ارز درآمدی خود  250تا  300هزار دالر بدســت خواهد آورد و
باید محل دقیق هزینهکرد این درآمد و میزان واریز آن به حساب مردم
مشخص و شفاف شود تا مردم نیز تکلیف خود را با وضعیت اقتصادی
پیش رو بدانند.
به گزارش فارس؛ عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در خانه ملت در
بیان اهمیت انجام جراحیهای اقتصادی در کشور نیز بیان کرد :اقتصاد
کشــور به جراحی نیاز دارد و این جرات و شــهامت در وجود آقای
رییســی وجود دارد که بخواهد یارانه را به طور دقیق به دست مردم
برساند و شمار زیادی از دالالن و واسطهها و مفاسد ناشی از عملکرد
آنان را از این میان حذف کند و بنابراین سخن گفتن با مردم در شرایط
کنونی و پرداختن مستمر رسانهها به ابعاد مختلف چنین طرحهایی و
کمک به پختگی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه آقای محمد حسین رنجبر به موجب سند وكالت شماره  ۲۲۵۰۳مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/13دفترخانه  ۱۷۲کرمانشاه از شهریار اکبریان فرزند
رحمت على به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره  ۱۴۰۱۶۲۶۵۴۰۷۲۰۰۰۰۸۱مورخ۱۴۰۱/۰۱/30مدعیست که سند مالکیت یک و نیم
دانگ عرصه و اعیان به مساحت  ۲۴۰متر مربع تحت پالک ثبتی  ۶۰۵فرعی از  ۱۰۸۹۱اصلی  ،مفروز و مجزا شده از  .فرعی از اصلی مذکور  ،واقع
در بندرعباس  ،نایبند شمالی  ،بخش  ۰۱ناحیه یک بندرعباس بشماره چاپی  ۹۹۲۹۰۸سری الف سال  ۱۴۰۰شماره دفتر امالک الکترونیکی بشماره
قوهقضائیه
 ۱۴۰۰۲۰۳۲۳۱۳۶۰۰۱۳۲۸۴بنام آقای شهریار اکبریان فرزند رحمت علی شماره شناسنامه  ۳۸صادره  ،ثبت از کرمانشاه که به علت جابجایی مفقود سازمانثبتاسنادوامالککشور
گردیده تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده  .لذا استناد ماده  ۱۲۰آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  ۱۰روز اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد 1401/55 .م/الف  -تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۰۲/20 :

ابوالحسن دستوری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه آقای محمد چابک مالک پالک ثبتی  35436فرعی از  ۱۹۳۹اصلی به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفترخانه  24قشم
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند سند مذکور در درگهان جنب پارک شهرداری قطعه یک
بخش هشت که سند مالكيت صادر و تحویل مالک گردیده است  .یک قطعه زمین با بنای احداثی نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 35436
فرعی از  ۱۹۳۹اصلی  ،مفرور و مجزا شده از  ۱۹۳۹فرعی از اصلی مذکور  ،قطعه در طبقه و واقع در بخش  08ناحیه  ..حوزه ثبت ملک قشم استان
قوهقضائیه
هرمزگان به مساحت  ۲5۲.۱۷متر مربع مالکیت محمد  /چابک فرزند علی شماره شناسنامه  ۱۲۸۲تاریخ تولد  1309/۱۰/09صادره از قشم دارای سازمانثبتاسنادوامالککشور
شماره ملی  3459210710با جز سهم  6از كل سهم  6بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان متن سهم  :ششدانگ با شماره مستند مالکیت  57ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
تاریخ  1398/۱۱/14موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  811269سری ب سال  ۹۸با شماره دفتر الکترونیکی  139920323056000087ثبت
گردیده است .که به علت جابجایی با مفقود گردیده است  .لذا به استناد ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت وتبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست
اصل سند مالكيت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد  1401-03 .م/الف  -تاریخ انتشار 1401/02/20 :

محمد آرامش -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری استان ساحلی

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم تعاونی مسکن کارکنان استانداری استان ساحلی با شناسه ملی  10800011479راس
ساعت 14 /-روز شنبه مورخ  1401/2/31در محل بندرعباس -بلوارشهید چمران -استانداری قدیم (نمازخانه ) تشکیل میگردد  .از کلیه اعضاء
دعوت می شود با در دست داشتن مدارک عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را کتباً معرفی نمایید .
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی  ،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر
عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطایی نمایندگی  ،می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1401/2/28روز چهارشنبه به
آدرس محل استانداری قدیم دفتر تعاونی مسکن کارکنان استانداری حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت  ،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .
* دستور جلسه :
 -1ارائه گزارش هیات مدیره و بازرس در مورد پروژه های در دست پیگیری و ساخت
 -2ارائه گزارش در خصوص آخرین وضعیت اراضی طرح مدیران در پشت پمپ بنزین بالل واتخاذ تصمیم نهانی مجمع بدین شرح :
الف  :نحوه و چگونگی ساخت به صورت یکی از روش های متداول و مورد قبول نظام مهندسی یعنی ( انتخاب پیمانکار  ،مدیریت پیمان ،
طرح امانی) صورت پذیرد .
ب  :مشارکت سرمایه گذار واجد الشرایط یا طی نمودن فرایند قانونی برای ساخت انجام می شود .
پ  :فروش اراضی فوق الذکر بر اساس ابعاد قید شده در سند تک برگی کاداستری صورت پذیرد .
مالحظات  :تصویب و اجرای هر یک از روش های پیشنهادی فوق قطعاً با رعایت صرف وصالح اعضاء صورت می گیرد .

هیئت مدیره
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حوادث

دستگیری  ۱۲نفر از عوامل اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی در بندرعباس

ســرویس حوادث  //رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری ۱۲
نفر از عوامل اصلی تهیه و توزیع مشــروبات
الکلی در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگســتری
هرمزگان اعالم کرد :به دســتور دادستان عمومی
و انقالب بندرعباس ،پلیــس اطالعات و امنیت
اســتان در عملیاتی غافلگیرانه چند مرکز بزرگ
تهیه ،نگهداری و فروش مشــروبات الکلی دست
ساز را در شهرستان بندرعباس شناسایی نموده که
در بازرســی از این اماکن بیــش از  ۱۰هزار لیتر
مشروبات الکلی کشف و ضبط شده است.

مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار
داشت :در پی گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان
هرمزگان مبنی بر مراجعه چندین نفر به بیمارستان
شهید محمدی بندرعباس بر اثر مسمومیت ناشی از
مصرف مشــروبات الکلی پیگیری این موضوع به
صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان
قرار گرفت.
وی افزود :با توجه به حساسیت موضوع به علت
جان باختن و مسمومیت چندین نفر در این رابطه،
به دستور مقام قضایی ،اقدامات و تحقیقات فنی و
پلیسی برای شناسایی و دستگیری عامالن تهیه و
توزیع مشروبات الکلی از همان لحظه ابتدایی آغاز

در امتداد تاریکی

گریههای زن پشیمان!

به دلیل شرایط وحشتناکی که در زندگیام
تجربه میکردم به ناچار مجبور شدم دختر
 5سالهام را به خانوادهای بسپارم که فرزند
خوانده آنها باشد اما.. .

زن  24ساله در حالی که اشک ریزان فریاد میزد
پشیمانم! پشیمانم ،درباره داستان تلخ زندگی اش
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد
گفت :در یکی از شــهرهای کوچک خراســان
رضوی به دنیا آمــدم و تا کالس دوم راهنمایی
تحصیل کردم .دختــر نوجوانی بودم که به طور
سنتی و با معرفی همسایگان با «جواد» ازدواج
کــردم .او اگرچه فقط یک کارگر ســاده بود و
درآمداندکی داشت اما جوانی با اخالق و مهربان
بود و من در کنارش احساس آرامش میکردم.
حاصل این ازدواج دو فرزند دختر و پســر بود
ولی این زندگی شیرین دوامی نداشت به گونهای
که همسرم در یک حادثه جان خود را از دست
داد و من با دخترو پسر  4و  2سالهام تنها ماندم
و به خانه پدرم بازگشتم .هنوز در مرگ شوهرم
ســیاه پوش بودم که یکی از همشهریان پدرم به
خواستگاریام آمد .او نیز به تازگی از همسرش
جدا شده بود به همین دلیل و با اصرار خانوادهام
با «ماشاءا »...ازدواج کردم .وقتی قدم در خانه او
گذاشتم تازه متوجه شدم که همسرم به مصرف
مشــروبات الکلی و مواد مخدر اعتیاد دارد .آن
جا بود که فهمیدم همســر اول ماشاءا ...نیز به
دلیل اعتیاد از او طالق گرفته است ،بنابراین من
تالش کردم او را از این مسیر بازدارم ولی نه تنها
در ترک اعتیاد همســرم موفق نشدم بلکه او به
مصرف مواد مخدر صنعتی از نوع کریستال روی
آورد .حاال دیگر اوضاع زندگیام آشفته شده بود.
ماشاءا ...به شدت من و فرزندانم را کتک میزد
و از نظر مالی نیز در تنگنای اقتصادی وحشتناکی
قرار داشتیم چرا که همه درآمد کارگری همسرم

صرف خرید مواد مخدر میشد و او نمیتوانست
مخارج زندگی را بپردازد ،در همین حال متوجه
شــدم همســرم قصد دارد فرزندانم را به طور
مخفیانه بفروشد تا بخشی از هزینههای اعتیادش
را تامین کند به همیــن دلیل از او طالق گرفتم
اما برای آن که آبروی خانــوادهام را حفظ کنم
فرزندانم را برداشتم و شبانه به مشهد مهاجرت
کردم و در یکی از روســتاهای حاشــیه شهر
ساکن شــدم .با آن که در منزل یکی از دوستانم
اقامت داشتم و دو فرزندم نیز از طریق بهزیستی
حمایت میشــدند اما درآمد کارگریام کفاف
هزینههای زندگی را نمیداد و به سختی روزگار
میگذراندم .در همین روزها بود که با فردی آشنا
شدم و سفره درد دل هایم را برایش گشودم .آن
فرد وقتی شــرایط زندگی مرا دید پیشنهاد کرد
تا دخترم را به خانواده پولداری بســپارم که به
عنــوان «دخترخوانده» با آنها زندگی کند .من
هم که فکر میکردم حداقل با این تصمیم دخترم
خوشبخت میشود و در رفاه و آسایش زندگی
خواهد کرد پیشــنهاد او را پذیرفتم و دخترم را
بــه آنها تحویل دادم .از حــدود دوماه قبل که
دختــرم نزد آن خانواده زندگــی میکرد من به
صورت تلفنی با آن خانواده در تماس بودم و از
دخترم خبر میگرفتم اما ناگهان آن زوج جوان که
صاحب فرزند نمیشدند تلفن هایشان را خاموش
کردند و دیگر به تماسهای من پاسخ ندادند .این
در حالی است که من هیچ نشانی دیگری از آن
زوج نداشتم بنابراین به سراغ مردی رفتم که آن
زوج را به من معرفی کــرده بود و به همراه آن
مرد به منزلی رفتیم که مدعی بود آن زوج جوان
در آن خانه زندگی میکردند ولی آنها به طور
ناگهانی از آن منــزل رفته بودند و هیچ کس از
نشانی جدید آنها خبری نداشت .حاال هم از این
تصمیم خودم بسیار پشیمانم و.. .

شد.این مقام قضایی تصریح کرد :با تالش بیوقفه
مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس و بهره گیری
از شــیوههای پلیســی ۲ ،نفر از خریداران الکل
صنعتی به همراه  ۲نفر از تهیه کنندگان مشروبات
الکلی دست ســاز و  ۸نفر از توزیع کنندگان این
مشروبات ،پس از شناســایی و در یک عملیات
ضربتی دستگیر شدند.
قهرمانی در ادامه اذعان داشت :یک شرکت باربری
که محموله های الکل صنعتی را به صورت غیرمجاز
از یکی از استان های همجوار به بندرعباس منتقل
نموده نیز به دستور مقام قضایی پلمب شده است.
وی تأکید کرد :تحقیقــات و اقدامات پلیس برای
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شناسایی و دستگیری ســایر متهمین این پرونده
ادامــه دارد کــه نتایج آن متعاقب ًا اطالع رســانی
خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه برای
پیشگیری از آسیبهای بیشــتر اطالع رسانی از
طریق دانشگاه علوم پزشکی استان صورت گرفته
اســت بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه و نظارت
جدی خانوادهها بر رفتارهای فرزندان شــان نیز
تأکید کــرد و آموزش پیامدهای ســوء مصرف
مشــروبات الکلی به نوجوانان و جوانان ،توجه به
آموزههای دینی و مراقبت در اســتفاده از فضای
مجازی را در این راستا ،حائز اهمیت برشمرد.

سال بیست و یکم شماره 3876

حوادث جهان
 ۶.۵میلیون کودک در سوریه به کمک نیاز دارند

شناسایی و کشف انبار احتکار روغن خودرو در هرمزگان

ســرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این
خبر گفت :در پی بروز نوسانات اخیر بازار
و سوء استفاده عده ای سودجو از وضعیت
موجود ،شناسایی عامالن احتکار کاالهای
اساســی و مصرفی در دستور کار پلیس
استان قرار گرفت.
وی افزود :مأموران انتظامی پاسگاه ایسین
حین گشت زنی در حوزه استحفاظی یک
انبار احتکار کاال را شناسایی و موضوع را
در دستور کار قرار دادند.
این مسئول انتظامی اظهار کرد :مأمـوران
سرویس حوادث  //فرمانده انتظامی قوطی روغن خودرو احتکار شــده از با بررســی موضوع و حصــول اطمینان
بندرعباس از کشــف  ۱۷هزار و  ۷۰۸یک انبار در این شهرستان خبر داد.
بــا هماهنگی و اخذ مجــوز قضائی و با

همکاری یگان امداد شهرســتان به همراه
نماینده ســازمان صمت به محل اعزام و
در بازرســی از انبار مورد نظر تعداد ۱۷
هــزارو  ۷۰۸قوطی و بطری یک تا چهار
لیتری روغن موتور احتکار شده کشف و
ضبط کردند.
به گــزارش ایســنا ؛ فرمانــده انتظامی
بندرعبــاس ارزش این محموله احتکاری
کشف شده در این عملیات را  ۲۰میلیارد
ریال عنوان و خاطرنشان کرد:در این رابطه
پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی
بــه مرجع قضایی ارســال و تالش برای
دستگیری عامالن احتکار ادامه دارد.

دختر مسافر قربانی نقشه شوم برادران دوقلو

ســرویس حوادث //بــرادران دوقلو بــه بهانه
مسافرکشی دختر جوان را سوار خودروشان کرده
و با کشــاندن او به خانهای در خارج از شهر وی را
قربانی نیت شوم خود کردند.

اواخر بهمن سال گذشته ،دختری هراسان به پلیس رفت و
از جنایت سیاهی که برای او رقم خورده بود پرده برداشت.
«شب گذشته از ایســتگاه مترویی در شرق تهران خارج
شــدم و کنار خیابان به انتظار خودرو بودم که یک پراید
با دو سرنشین مقابل پایم ایستاد و من هم به تصور اینکه
مسافربر است سوار شدم».او ادامه داد :دقایقی گذشته بود
که راننده پراید به بهانه شــلوغی خیابان ،تغییر مسیر داد
و در محلــی خلوت توقف کرد .ناگهان پســر جوانی که
روی صندلی جلو و در کنار راننده نشســته بود ،به عقب
آمد و با تهدید دســتها و دهانم را چسب زد و سرم را
زیر صندلی کرد .هر چه تالش کردم که از دســت دو مرد
جوان نجات پیدا کنم ،بیفایده بود .در نهایت خودرو مقابل
خانهای توقف کرد و پسران جوان مرا با زور به داخل خانه
بردنــد .بعد مرا مورد آزار و اذیــت قرار دادند و در اتاقی
حبس کردند.دختر جوان گفت :نیم ساعتی نگذشته بود که

پسران جوان ابراز پشیمانی کرده و با گریه و التماس از من
خواستند که آنها را ببخشم و مدعی شدند که اشتباه کردهاند.
بعد هم مرا سوار خودروشان کرده و در نزدیکی خانه مان
پیاده کردند .در راه برگشت نشانی خانهای که در آن مورد
آزار و اذیت قرارگرفته بودم را به خاطر ســپردم .نکتهای
که از پســرها به یادم مانده اینکه راننده و سرنشین دیگر
خودرو بشدت شبیه هم بودند طوری که تصور میکنم برادر
دوقلو هستند.
با شــکایت دختر جوان ،پروندهای به دســتور بازپرس
محمدامین تقویان تشکیل شد و کارآگاهان اداره شانزدهم
پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند .در نخستین گام با
کمک دختر جوان ،مأموران راهی خانه مورد نظر شدند اما
از متهمان خبری نبود .تحقیقات نشان میداد که آنها خانه را
یک روزه اجاره کرده و هیچ مدرکی از آنها بهدست نیامد.
در ادامه کارآگاهان به بازبینی دوربینهای مداربسته اطراف
محلی که دختر جوان ســوار و پیاده شده بود پرداختند.
باتوجه به تاریکی هوا ،شماره پالک خودرو به خوبی قابل
مشاهده نبود اما مأموران با کنار هم قرار دادن شمارههایی
که بهدســت آورده بودند در نهایت موفق شــدند راننده

خودرو پراید را شناسایی کنند.
به دستور بازپرس جنایی ،راننده جوان به نام هرمز بازداشت
شد و در تحقیقات گفت :من و هومن برادر دوقلو هستیم.
آن روز قرار بود به همراه دو دختر به خانهای که اجاره کرده
بودیم برویم ،اما دخترها به سر قرار نیامدند .من و هومن که
خیلی ناراحت شده بودیم تصمیم گرفتیم در شهر بگردیم و
دختری را با خود به خانهای که اجاره کرده بودیم ،ببریم.او
ادامه داد :همانطور که در خیابانها پرسه میزدیم ،متوجه
دختر جوانی شدیم که مقابل مترو به انتظار تاکسی بود .به
بهانه اینکه مسافرکش هستیم او را سوار خودرو کرده و در
میان راه ،من به صندلی عقب آمده و دســت و دهان او را
بستم و به خانهای در خارج از شهر بردیم .من آدم ربایی
و بستن دست و پای دختر جوان را قبول دارم ،اما آزار و
اذیتی نکردم و برادرم به او تعرض کرد.
باتوجه به آزار و اذیت دختر جوان ،پرونده برای رسیدگی
به دادگاه کیفری اســتان تهران ارجاع شد و از جنبه آدم
ربایی و حبس غیرقانونی در شــعبه هشتم دادسرای امور
جنایی پایتخت تحت رسیدگی اســت و تحقیقات برای
بازداشت متهم دوم ادامه دارد.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعالم کرد ،همچنان میلیونها
کودک چه در داخل ســوریه و چه در کشورهای همسایه با ترس ،نیاز و عدم
اطمینان و بالتکلیفی دست و پنجه نرم میکنند .بیش از  ۶.۵میلیون کودک در
سوریه به کمک نیاز دارند و این باالترین رقمی است که از زمان آغاز بحران
سوریه از  ۱۱سال پیش به ثبت رسیده است .خاتمه یافتن بحران سوریه هچنان
امری دشوار است .تنها در سه ماهه نخست سال جاری میالدی ۲۱۳ ،کودک
در ســوریه کشته و زخمی شدند و بیش از  ۱۳هزار کودک از آغاز بحران در
این کشور در سال  ۲۰۱۱کشته و زخمی شدهاند .در کشورهای همجوار سوریه
که به دلیل عدم ثبات سیاسی تحت فشار هستند ،حدود  ۵.۸میلیون کودک به
کمک نیاز دارند و از فقر ،مشــکالت و سختی رنج میبرند.نیازهای کودکان
داخل سوریه و کشورهای همسایه در حال افزایش است .شماری از خانوادهها
برای تامین مخارج زندگی خود با مشــکل مواجه هستند؛ در حالی که قیمت
اقالم اساسی از جمله مواد غذایی در نتیجه بحران اوکراین تا حدودی در حال
افزایش است .در همین رابطه ،بودجه برای عملیاتهای بشردوستانه به سرعت
در حال کاهش است .قبل از برگزاری ششمین کنفرانس بروکسل درخصوص
سوریه و منطقه که قرار است در دهم ماه مه برگزار شود ،یونیسف کمتر از نیمی
از نیازهای مالی خود را برای سال جاری میالدی دریافت کرده است .یکی از
درخواستهای یونیسف دسترسی به کودکان و خانوادههایی است که به خاطر
بحران سوریه متحمل ضرر شدهاند .سرمایهگذاری ،یکی از اولویتهای اصلی
برای بازگرداندن سازمانهایی است که خدمات اساسی ضروری در زمینههای
آموزش ،آب و فاضالب ،بهداشت و تغذیه و حفاظت اجتماعی را ارائه میدهند
تا هیچ کودک سوری عقب نماند .یونیسف مجددا از تمامی طرفهای درگیر
خواست تا جهت یافتن راه حلی سیاســی برای این بحران به خاطر کودکان
سوری و آینده آنها تالش کنند؛ در صورت عدم وجود چنین راهکاری ،حمایت
از کمکهای بشردوستانه در داخل سوریه و کشورهای همسایه باید ادامه یابد.
هر روزی که ســپری میشود ،شرایط تغییر میکند .کودکان سوریه برای یک
دوره طوالنی رنج کشیدهاند و دیگر نباید رنج بکشند.

پادشاه عربستان در بیمارستان ماندنی شد

دیوان پادشــاهی سعودی با صدور بیانیه ای اعالم کرد که ملک سلمان
بنا به تشــخیص تیم پزشکی فعال در بیمارستان بستری خواهد بود .دیوان
پادشاهی سعودی با صدور بیانیهای ضمن تشریح جزئیات وضعیت جسمانی
«سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه این کشــور اعالم کرد که او در بیمارستان
تخصصی «ملک فیصل» شهر جده تحت کلونوسکوپی قرار گرفته و نتیجه
آن رضایت بخش بوده اســت .دیوان پادشاهی سعودی افزود تیم پزشکی
تصمیم گرفتند ملک سلمان برای استراحت بیشتر چند وقتی در بیمارستان
بستری باشد .این در حالی است که منابع رسانهای اعالم کردند که «سلمان
بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به بیمارستان منتقل شده است .دیوان پادشاهی
عربستان با صدور بیانیهای کوتاه اخبار منتشر شده در خصوص انتقال ملک
ســلمان به بیمارستان را تأیید کرد .در بیانیه دیوان پادشاهی عربستان آمده
است :ملک ســلمان به بیمارستان «ملک فیصل» در شهر جده منتقل شد.
دیوان پادشاه سعودی اما مدعی شده بود که انتقال ملک سلمان به بیمارستان
تنها برای انجام برخی آزمایشات پزشکی صورت گرفته است.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای

نوبت دوم

شــهرداری لمزان در نظر دارد به موجب موافقتنامه به شماره  11مورخ  1400/12/15از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
و از منابع داخلی شهرداری نسبت به اجرای پروژه آسفالت معابر شهر لمزان مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای
همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irاقدام نماید.
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :از تاریخ  1401/02/19ساعت  12ظهر تا تاریخ 1401/02/20
ساعت  12آخرین مهلت ارسال و بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  :تاریخ  1401/02/26ساعت 12
ظهر قرائت پیشنهادات  :تاریخ  1401/03/09ساعت  10صبح

عنوان پروژه
آسفالتمعابرشهر
لمزان

برآورد مالی
( میلیون ریال)
15.497

محل اجرای پروژه
بلوار خلیج فارس

رشته و رتبه مدت انجام مقدار کار مبلغ تضمین شرکت
کار
( مترمربع) در مناقصه (ریال)
راه  30 5 -روز 774.895.000 21.230

سایر شرایط  -1 :مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه به یکی از صورتهای واریز نقدی به شماره حساب  0110306429008نزد بانک
صادرات بنام سپرده شهرداری لمزان یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد.
 -2برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3شهرداری لمزان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است -4 .به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده
نخواهد شد -5 .سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
شماره فراخوان پروژه در سامانه ستاد 2001093577000003 :

شهرداری لمزان

آگهی اتسیس ش کرت

تاسیس شرکت تعاونی پرورش میگو گنجینه کرگان میناب درتاریخ 1397/08/03به شماره ثبت  1942به شناسه ملی  14007911019ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :پرورش میگو درصورت ضرورت قانونی انجام
موضوع فعالیت پس ازاخذ مجوزهای الزم به ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمیباشد .مدت  :از تاریخ ثبت به
قوهقضائیه
کش
ثب
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان هرمزگان  -شهرستان میناب  -بخش بندزرک  -دهستان کرگان  -روستا کرگان-محله شهرک-خیابان ساحلی-
م
س
سازمان تا نادوا الک ور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
کوچه مسجد شیخ علی-پالک -0طبقه همکف -کدپستی  7998134615سرمایه شخصیت حقوقی  300,300,000 :ریال منقسم به  3003سهم
 100.000که مبلغ 100100000ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره 3603/814مورخ 97/7/22به شماره حساب3603/211/4188585/1
بانک توسعه تعاون شعبه میناب پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد سهامداران می باشد .اولین مدیران  :خانم آرزو مالحی به شماره ملی  3410126600و به سمت عضو
هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال آقای عبدالمهدی قوسی به شماره ملی  3420103638به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال خانم آلیس قوسی به
شماره ملی  3421791570و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال آقای اسماعیل محمدی پناه به شماره ملی  3422289607به سمت مدیرعامل و
رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال آقای جالل مالحی به شماره ملی 3422289623به سمت منشی هئیت مدیره به مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها و اسناد
رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ,سفته ,برات و اوراق بهادار با امضا منشی هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل،و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر تعاونی
معتبر خواهد بود .بازرسین  :خانم فاطمه مالحی به شماره ملی 3422261877بازس اصلی و خانم مریم مالحی به شماره ملی 3420964366به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یکسال انتخاب شدند اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه رونوشت  :اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان میناب عطف بشماره 51/5400مورخ 97/7/22جهت
اطالع  .شناسه آگهی1312850 :

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

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

روابط عمومی اداره کل
شیالت رهمزگان

شهرستان
سه شنبه  20اردیبهشت 1401
 8شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3876
خبری

مدیر جدید امور آب و فاضالب شهرستان میناب
معرفی شد

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان//مدیر جدید امور آب و
فاضالب شهرســتان میناب در مراسمی با حضور علی مسلمی معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان ،خلیل یکتاپرست قائم مقام
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب و یداله مرادی مدیرحراست آبفا معرفی
شــد .به گزارش خبرنگار دریا؛ خلیل یکتاپرست قائم مقام مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب هرمزگان در این مراسم با قدردانی از تالش های
عیسی سلیمانی مدیر سابق آبفای این شهرستان ،به گستردگی میناب و
پراکندگی روستایی آن اشاره کرد و افزود :مدیر جدید امور آبفای میناب
زمانی این مسئولیت را بر عهده گرفته که فصل گرما فرا رسیده و نیازمند
برنامه ریزی دقیق و مدون برای گذر از تنش آبی است.وی تصریح کرد،
وضعیت منابع آب در میناب نسبت به سایر شهرستان ها مطلوب تر است
و برای توزیع مناسب آب با کمترین هدر رفت ،نیازمند اصالح شبکه های
توزیع هستیم که این مهم نیز به عنوان یک راهبرد ،در دستور کار است.
قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در ادامه با اشاره
به اهمیت آب و لزوم مدیریت مصرف آن از سوی مشترکین مورد تاکید
قرار داد و از مدیر جدید امور آب و فاضالب شهرستان میناب خواست
ضمن تعامل بین دســتگاهی ،مطلوب ترین خدمات را به مردم شهر و
روستاهای میناب ارائه کند.یکتاپرست ادامه داد ،سعه صدر ،خوشرویی
و تکریم ارباب رجوع از جمله مولفه هایی اســت که مجموعه آب و
فاضالب بر آن تاکید دارد و این مهم نیز باید سرلوحه مدیر جدید امور
آبفای میناب باشد و با هماهنگی سایر کارکنان مطلوب ترین خمات را به
مردم ارائه دهد.در این مراسم همچنین علی مسلمی معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی شهرستان میناب ضمن قدردانی از خدمات مدیرسابق امور
آب و فاضالب شهرستان میناب برای مدیر جدید آرزوی موفقیت کرد.
وی با تاکید بر برنامه ریزی برای گذر از تابستان پیش رو ،ابراز امیدواری
کرد ،با انجام مدیریت صحیح توزیع آب و اجرای طرح های توسعه ای
شاهد رضایت مردم از خدمات شرکت آب و فاضالب باشیم.گفتنی است،
در پایان این مراسم ضمن قدردانی از تالش های عیسی سلیمانی حکم
انتصاب شهریار فوالدی به عنوان مدیر امور آب و فاضالب شهرستان
میناب که به امضای مدیرعامل آبفای هرمزگان رسیده به وی اعطا شد.
با حضور موسس بنیاد علمی آموزشی قلم چی؛

مدرسه ۱۲کالسه قلم چی در میناب افتتاح شد

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان //با حضور دکترهاشمی
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان ،سیدعبداهلل هاشمی رییس مجمع
خیرین مدرســه ساز هرمزگان ،قلم چی موسس بنیاد علمی آموزشی
قلم چی ،مدرسه  ۱۲کالسه قلم چی در شهرستان میناب به بهره برداری
رســید.به گزارش خبرنگار دریا؛ هاشمی در این آیین اظهار کرد :این
مدرسه بازیربنای  ۱۷۰۰مترمربع شامل ساختمان آموزشی ،نمازخانه،
سرویس بهداشــتی درقالب  ۱۲کالس درس بامشارکت بنیاد علمی
آموزشــی قلم چی و اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان احداث شده
اســت.به گفته این مسوول اعتبار هزینه شــده جهت ساخت مدرسه
۱۲کالسه قلم چی  ۲۰۰میلیارد ریال می باشد.

نگاهی به راه خور جناح در اسناد تاریخی

دکترمحمد حسن نیا  /دریا

M.hassannia1354 @ gmail.com

سرویس شهرســتان//محور مواصالتی خور جناح
از مســیرهای تاریخی ایران است که خلیج فارس و
بنادر شمالی آن را در ناحیه شیبکوه ،با کمترین مسیر
ممکن به پسکرانه های آن در جهانگیریه ،الر و غیره
متصل می کرد و شــهر جناح که نخستین مکان در
شهرستان بســتک بود که راه خور به آن می رسید.
با توجه به اسناد و مدارک تاریخی راه خور جناح در
کنار منفعتی که برای کاروان های تجاری و مردم شهر
جناح داشته ،راهی پر خطر از نظر دستبرد سارقین به
قافله ها نیز بوده اســت .سارقین در برخی از ایام در
تنگ خور کمین نمــوده و قافله های تجاری را مورد
دستبرد قرار می دادند .از سوی دیگر جنس سنگ،
خاک و تخته سنگ های موجود در کوه های مسیر
به گونه ای بوده که امکان ریــزش کوه در برخی از
مکان ها زیاد بود .به همین دلیل نیز چارپایان زیادی
از کاروانها از کوه پرت شــده و گاهی سنگ های
بزرگ بر اثر ریزش کوه بر چارپایان می افتاد .افرادی
که همــراه کاروان بودند نیز همواره مواظب بودند تا
خطراتی آن ها را تهدید نکند .وجود حیوانات وحشی
نیز از دیگر خطراتی بود که قافله ها را تدید می کرد.
راه خور جناح بین دو رشته کوه موازی قرار داشته و
باد خنکی از بین دو رشته کوه در تنگ خور می وزد
که دمای هوا را در تابستان های جناح نیز قابل تحمل
می نماید .در صورت بارندگی های سیل آسا در برخی
از موارد در درون مسیر خور جناح سیالبهایی ایجاد
می گردید که منجر به غرق شــدن افراد و چارپایان
می شد .با وجود این مسیر خورجناح دارای مزایای
اقتصادی زیادی بود که باعث آبادانی شــهر جناح
و ناحیه جهانگیریه در بســتر زمان می گردید .این
نوشــتار که با حمایت های فرهنگی شورای اسالمی
شهر جناح و شــهردار فرهنگ دوست و فرهیخته
این شهر جناب آقای مهندس محمد جاللی به رشته
تحریر در می آید در نظــر دارد به اهمیت راه خور
جناح از نگاه اسنادی پرداخته و نشان داده شود که
در دوران قدیم هم این مسیر تاریخی و منافع و معایب
آن مورد توجه دولتمران بوده است.

راه خور جناح منافع زیادی برای اســتان فارس نیز
داشته اســت و این مسیرها از شــهر جناح به طرق
مختلف به شهرهای متعدد استان فارس و از جمله شهر
الر وصل می گردیدند .در گذشته مسیر تنگ دالن الر
و استان فارس را به بندرعباس و دریا متصل می نمود
و پس از تخریب مســیر تنگ دالن ،راه خور جناح
نقش مهمی در تردد کاال به استان فارس داشته است.
در دوره افشــاریه ،زندیه ،قاجار و سال هایی پهلوی
اول ،پهلوی دوم و تا پیش از مجهز شدن مسیر بستک
بــه بندرلنگه از راه گوچی ،راه خور جناح که یک راه
کاروان رو بود در تردد کاال از بنادر به پســکرانه ها و
در نهایت مرکز کشور اهمیت اساسی داشت .در دوره
قاجار بندرلنگه و بنادر ناحیه شیبکوه نظیر بندرچارک
اقتصاد دریامحور شکوفایی داشتند و مسیر خورجناح

محــور اقتصــادی و تجاری خلیج فــارس و غرب
هرمزگان کنونی به ناحیه جهانگیریه و اســتان فارس
بود .مکاری هایی که در این مسیر کاال را از بندرچارک
و دیگر بنادر به الر و گراش می بردند ،بیشتر جناحی
بودند .کاروان های تجاری از این مسیر همه روزه تردد
نموده و در کاروانسراهای مسیر نیز اتراق می کردند .در
کنار چاه دوک در بخش جنوبی شهر جناح و در مسیر
خور ،چارپایان خود را آب می دادند و در کاروانسرای
آنجا اقامت محدودی داشتند .در آن زمان هنوز حمل
و نقل کاال با چارپایانی نظیر شتر ،قاطر و االغ صورت
می گرفت .اما به تدریج ماشــین وارد عرصه حمل و
نقل می گردید .اســتفاده از ماشین برای حمل و نقل
کاال در مناطق کرانه ای و پســکرانه ای خلیج فارس
به تدریج صورت گرفت .چون هم ماشــین گران بود
و هم نیاز به ســوخت ،تعمیر کار و غیره داشــت .به
همین دلیل نیز حتی پس از ورود ماشــین به مناطق
جنوبی ایران که افراد متمول می توانستند آن را سوار
شوند ،بیشتر حمل و نقل در یک مدت مشخص هنور
با چارپایان صورت می گرفت .اسنادی وجود دارد که
نشان میدهد راه خور جناح تا دهه سی شمسی و به
عبارتی حتی تا سال  1327هم کاربرد داشته است در
یکی از اسناد که برای عمران و آبادانی راه خور جناح
به آن پرداخته شده است ،این گونه آمده است «:وزارت
کشور؛ اســتانداری هفتم؛ فرمانداری الر؛ بخشداری
بستک؛ تاریخ 1327/12/16؛ شماره  954در تاریخ
 1327/12/16جلسه شورای بخش با حضور آقایان
امضاء کنندگان به شرح زیر تحت ریاست آقای محمد

آگهی تغییرات ش کرت

تغییرات شــرکت نورســا دریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  13935و شناسه ملی  10800165336به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ 1399/11/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید - :آقای رضا دهقانی آویانی به شماره ملی
مدیره
 0749888113به سمت رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا)  -آقای مسعود شاه احمد شاه به کد فراگیر  94806007به سمت نائب رئیس هیئت
قوهقضائیه
3391846501
 آقای حیدر ابراهیمی به شماره ملی  0749376252به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)  -خانم گل شاهی به شماره ملیکش
ثب
م
س
سازمان تا نادوا الک ور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره)  -آقای محب شاه احمدی به کد فراگیر  100466333به سمت عضو هیئت مدیره  -خانم نیلوفر
احمدی به کد فراگیر  100466648به سمت عضو هیئت مدیره  -خانم فریبا خزائی به شماره ملی  0946704090به سمت مدیر اجرائی (خارج از
شرکا)  -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها  ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مشترک رئیس هیئت
مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و یا هر یک منفردا ً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .شناسه آگهی1312853 :

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

آگهی تغییرات ش کرت

آگهی تغییرات شرکت تولید میگو زر آبزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1849و شناسه ملی  10101557376به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/11/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد اســامی به شــماره ملی  3421998809خانم صفورا گمشادپور به شماره ملی  3410071520آقای علی اسالمی مازغی به شماره ملی
 - 4723300791آقای حسین بهرامی به شماره ملی  3421839719به سمت بازرس اصلی و آقای علی رنجبری مازغی به شماره ملی 3410222316
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند - .روزنامه دریا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .شناسه آگهی1312844 :

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

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

طرح  :بیتا هوشنگی

اعظم بنی عباسیان بخشــدار بستک تشکیل و راجع
بهوضعیت خرابی تنگ خورجناح راه قافله رو مذاکره
گردیــد -1 .نظر باینکه تنگ خورجنــاح در امتداد
 18کیلومتری بین دو کوه در مســیر رودخانه ســیل
واقع بعالوه وســط راه کوهی بنام امبوس غالبا در اثر
کوچکترین حوادث جوی یا زمینی متالشی و با ریزش
ســنگ های بزرگ خطرناک و شدیدا برای عابرین و
قوافل دشوار و اسباب معطلی و خسارت وارد خواهد
بود و تغییر این راه الزم اســت که پس از بررســی و
مطالعات دو سمت شرقی و غربی کوه دو طرف خور
راهی که نســبته از حیث کم خرجی و صعب العبوری
بهتر باشــد در نظر گرفته بشرحی که بتصویب شورای
بخش می رســد ،هزینه آن را برآورد کرده تحت نظر
کمیسیونی مرکب از اشخاص خیر اندیش و معتمدین
از جناح و فرامرزان و بستک و حومه جات که بیشتر
قافله روی ان ها از آنراه می باشــد ،جمع آوری و به
مصرف ساختمان راه قافله روی جدید برسد -2.چون
راهی که در نظر گرفته می شود و بین بخش بستک و
لنگه واقع و اهالی شــیبکوه و بنادر ارتباط با این راه
دارند ،بایستی اهالی شیبکوه نیز با اهالی بخش بستک
کمک نموده و قســمت آبخیزیکه از کوه خور جناح
بطرف سمت شیبکوه افتاده بسهمیه خود در ساختمان
راه مزبور تشریک مساعی و همکاری نمایند-3.برای
مطالعات و تعیین میزان هزینه ســاختمان راه مستلزم
آنســت که آقای بنی عباسیان بخشدار بستک شخصا
بجناح رفته و با تشکیل کمیسیون مرکب از معتمدین و
ریش سفیدان و مخبرین محلی مطالعات و بررسی های

الزم نموده وضع بهبودی و میزان هزینه ساختمان راه را
بدست آورده ،اقدامات مقتضی را بعمل آورند.
امضاء :بخشدار بســتک ،بنی عباسیان؛ امضاء :رئیس
آمار و ثبت احوال ،رضا علــی نامور؛ امضاء :رئیس
دارای و اقتصادی بســتک و بندرلنگه ،ســطوتزاده؛
امضاء :نماینده فرهنگ بستک ،دانشگر؛ امضاء :عضو
شــورای بخش ،عبدالهادی پرهیــزگار؛ امضاء :عضو
شورای بخش ،سید احمد قتالی؛ عضو شورای بخش،
عبدالواحد وجدی»( آرشــیو اســناد ملی ایران ،سند
شــماره  )350-000293-0350این سند به خوبی
نشان می دهد که راه خور جناح در آن سالها هم مورد
استفاده قرار گرفته و کاروان ها تا دهه سی و سالهای
بعد از آن نیز کاربرد داشته است .در جنگ جهانی دوم
و قحطی متعاقب آن در جنوب ایران ،بسیاری از مردم
شهر جناح و منطقه بستک از همین مسیر خورجناح
و به وسیله چارپایان خود را به بندرچارک رسانده و
مسیر مهاجرت را در پیش گرفتند .احمد مدان در کتاب
گنج شایگان جناح نیز به خوبی به این مهم می پردازد.
در حال حاضر نیز کوه امبوس همان ریزشهای قبلی
را دارد .پنج کیلومتر میانی راه نیز که در دســت احیا
و بازسازی اســت از بخش های پر خرج این مسیر
می باشــد که هنوز در حال بازســازی بوده و نیاز به
بودجه زیادی برای بازســازی دارد.تردد ماشین ها و
وسایل نقلیه از مسیر خورجناح سال هاست که علیرغم
ناهموار بودن مسیر و خاکی بودن بخش های متعدد آن
صورت می گیرد و در ایام بارندگی این مســیر بسته
می شــود .مردم شهرستان بســتک ،منطقه شیبکوه و

شهر جناح علیرغم کندی تردد در بخش میانی مسیر
که خاکی اســت ،از این مســیر رفت و آمد می کنند.
چون مسیر جناح تا بندرچارک در حال حاضر 130
کیلومتر بوده که با اســتفاده از مسیر خورجناح این
مسیر به  45کیلومتر تقلیل پیدا می کند .مسیر جناح
تا روستای مراغ نیز  126کیلومتر است که این مسیر
نیز با اســتفاده از محور مواصالتی خورجناح به 22
کیلومتر تقلیل پیدا می کند .بنابراین ارتباط شهرستان
بستک با خلیج فارس از مسیر خورجناح به کمتر از
 50کیلومتر تقلیل پیدا می کند و ارتباط شهرســتان
بستک و شــهرجناح تا منطقه شیبکوه نیز به کمتر از
 25کیلومتر می رسد .در سند فوق به لزوم همکاری
مردم ناحیه شــیبکوه و افرادی که از مسیر خورجناح
دینفع هستند نیز از مسیر خورجناح ذینفع هستند نیز
می بایســت در تعمیر و بازسازی راه خور جناح در
ســال  1327کمک می کردند که در نوع خود جالب
بود .چون این مســیر یک مسیر بی بدیل و با فاصله
کم بین کرانه و پســکرانه بوده و ذینفعان این مسیر که
بیشتر تجار زبده آن زمان بودند ،تمایل نداشتند از کار
و کاسبی افتاده و مســیر تردد کاالهای آن ها در اثر
ریزش ســنگ و غیره مسدود گردد .استفاده از کمک
تجار ،خیریــن ،معتمدین و بزرگان جناح نیز در کنار
کمکهای دولتی و پیگیری آن ها از دیگر مواردی بود
که در این مکتوب به خوبی به آن اشاره گردیده است.
در نوشتار بعدی تالش می گردد به مکتوبات تاریخی
دیگری در ارتباط با مســیر خورجناح و اهمیت آن
پرداخته شود.

آگهی مزایده (نوبت اول )

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 9900839ب در خصوص دعوي محمود چشم براه علیه سایپا دیزل که محکوم به
فروش ملك مسكوني گردیده است که در این راستا ملك مسكوني به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود .
خالصه گزارش بازدید:
احتراما عطف به اجرای دستور کارشناسي پرونده شماره 9809982164001027و به شماره بایگاني  9900839در خصوص دادخواست آقای محمود چشم براه
قوه قضائیه
به طرفیت شرکت سایپا دیزل به موضوع ارزيابي يك واحد مغازه با کاربري تجاري به پالك ثبتي  36475فرعي از  3اصلي ،از ملك مورد نظر بازدید به عمل آمد
که نظریه کارشناسي به شرح ذیل تقدیم حضور مي گردد :بديهي است چنانچه پس از تحریر این گزارش ،مدارك و مستندات و اطالعات متكي به اسناد قابل قبول دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
دیگری ارائه گردد که در نتیجه حاصله موثر واقع شود ،مسئولیتی متوجه کارشناسان نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود شمول اقدام های به عمل آمده مي باشد
و فقط در صورت تایید مقام محترم قضايي و مكفي و مستند بودن مدارك ،عنداللزوم گزارش تكميلي ارائه مي شود .همچنین مسئولیت ناشي از هرگونه اقرار یا ادعاي جعل یا مخدوش بودن یا
نابرابري تصاویر و مدارك موجود در پرونده و ابرازي از سوي ابراز کنندگان یا نسخ اصلي و انکار و تردید به اقرار دالیل و اسناد ارائه شده متوجه ابراز کننده مي باشد و با توجه به محدودیت حیطه
کارشناسان در مورد اقرار و سایر موارد فوق ،کارشناس خود را مبري از مسئوليت مي داند .مضاف اینکه گزارش حاظر صرفا نظریه کارشناسان بوده و تصميم گيري نهايي در حدود اختیارات مقام
محترم قضایي مي باشد .مشخصات ملك :مورد بازدید عبارت است از ششدانگ یکباب مغازه و نیم طبقه با کاربري تجاري به شماره پالك ثبتي  36475فرعي از  3اصلي ،قطعه  1طبقه همکف،
شماره دفتر امالك  ،150صفحه  49شماره ثبت ملك  25608واقع در بخش دو بندرعباس استان هرمزگان و به نشاني بلوار امام خميني ،جنب مجتمع بعثت و به مساحت 177/67مترمربع واقع در
همکف به انضمام نیم طبقه فوقاني قطعه يك تفكيكي به مساحت 134/68مترمربع می باشد .ساختمان مورد نظر دارای اسکلت فلزي با سقف تیرچه و بلوك بوده و نماي آن ورق آلومینیوم مي
باشد .مغازه مورد نظر در حال حاضر به صورت غربي شرقي بوده که توسط راه پله ساختمان و دیوار چینی تبدیل به دو مغازه شده است مغازه غربي داراي درب حفاظ کرکره اي باالبر و درب
ورودي شیشه سکوریت ،کف سنگ گرانیت ،دیوارپوش ،پوشش سقف رومالین و دارای سرویس بهداشتي مي باشد .مغازه شرقي داراي داراي درب حفاظ کرکره اي باالبر و درب ورودي شیشه
سکوریت ،کف سنگ گرانیت ،دیوار پوش ،پوشش سقف تایل  60*60و داراي سرویس بهداشتي مي باشد .نیم طبقه مغازه داراي دودرب ورودي شرقي و غربي از داخل راه پله اصلي ساختمان
مي باشد ،كف نیم طبقه کامال پوشانده شده و از نیم طبقه بصورت کامل استفاده مي گردد .نیم طبقه بصورت فلت داراي کف سراميك ،دیوارها کاشي و بخشي رومالین ،سقف گچ بري شده و
داراي دو سرویس بهداشتي مي باشد .نظریه کارشناسي :با عنایت به موقعیت ،مساحت ،قدمت ،دسترسي و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هر گونه مالكيت و انتساب آن به
هر شخص حقيقي و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و رهني و نداشتن احتمال هر گونه مغایرت هاي مربوطه به حدود ثبتي و نداشتن هر گونه منعي از جهات قانوني ،حقوقي و شرعي جهت
معامله و عدم دیون و بدهي هاي احتمالي بابت مالیات ،عوارض ،جرایم و غیره به بانك ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و سایر بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني که ممکن است وجود داشته
باشد و چنانچه بالمعارض باشد ،ارزش واحد تجاري (همکف و نیم طبقه) به قیمت پایه مزایده برابر با ( 165.000.000.000يكصد و شصت پنج میلیارد ریال) برآورد و اعالم مي گردد .الزم به
ذکر است ارزيابي فوق با توجه به وضعیت فعلي امالك و مستغالت بوده و کارشناسان مسئولیتی در قبال نوسانات آتي بازار اعم از کاهش و یا افزایش نخواهد داشت.
ضمنا محدودیت :هفت مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره  1399040002296925مورخ 1399/09/19صادره از اجرای احکام شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس به مبلغ
 30061740000به نفع  -براي مالكيت شرکت سایپا دیزل (سهامي خاص) .بازداشت مي باشد بموجب دستور شماره  140001323055000288مورخ 1400/04/02صادره از رئیس محترم شعبه
هفتم بدوي و معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان هرمزگان به نفع  -براي مالكيت شرکت سایپا دیزل (سهامي خاص) بازداشت مي باشد بموجب دستور شماره 140040990005597384
مورخ 1400/06/17صادره از اجراي احكام شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس به نفع اجراي احکام شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس برای مالکیت شرکت
سایپا دیزل (سهامي خاص) .بازداشت مي باشد بموجب دستور شماره  140040990005847078مورخ 1400/06/23صادره از اجراي احكام شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندر عباس
به نفع اجراي احكام شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندر عباس براي مالكيت شرکت سایپا دیزل (سهامي خاص) .بازداشت مي باشد بموجب دستور شماره 140040990007017765
مورخ 1400/07/24صادره از اجراي احكام شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس به مبلغ  53000000000به نفع اجراي احكام شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس
براي مالكيت شرکت سایپا دیزل (سهامي خاص) .بازداشت مي باشد بموجب دستور شماره  140040990008792182مورخ 1400/09/08صادره از اجراي احكام شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي
شهرســتان بندرعباس به نفع اجراي احكام شــعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندر عباس براي مالكيت شرکت سایپا دیزل (سهامي خاص) .بازداشت مي باشد بموجب دستور شماره
 140068990051604553مورخ 1400/09/08صادره از شعبه اول اجرای احکام مدني مجتمع قضایی شهید مفتح تهران به نفع شعبه اول اجرای احکام مدني مجتمع قضایی شهید مفتح تهران برای
مالکیت شرکت سایپا دیزل (سهامي خاص) بازداشت مي باشد
 -1فروش نقدي است .و حداکثر مهلت پرداخت بها يك ماه مي باشد-2 .کلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام
مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  %10مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره  2171295409008نزد بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض
سپرده را به این اجرا تحویل نمایند - 4 .اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است -5 .مزایده در روز یکشنبه ساعت  13مورخ 1401/03/01در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني
دادگستري بندر عباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبين مجتمع قضایی شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید -6 /.در
صورتیکه برنده تا يك ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که
بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعيين کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام مدني
دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند.

مجتبي عطايي زاده بندري -دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستری بندر عباس

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

ته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۴:۵۵:۱۲
طلوع آفتاب ۰۶:۲۴:۰۳
اذان ظهر ۱۳:۱۱:۴۹
غروب آفتاب ۲۰:۰۰:۰۱
اذان مغرب ۲۰:۱۸:۳۵

اذان صبح ۰۴:۵۳:۳۹
طلوع آفتاب ۰۶:۱۹:۲۹
اذان ظهر ۱۳:۰۳:۰۶

اذان صبح ۰۴:۱۲:۰۴
طلوع آفتاب ۰۵:۳۸:۳۱
اذان ظهر ۱۲:۲۳:۰۲

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۳۶:۴۷
۰۶:۰۰:۳۹
۱۲:۴۱:۲۳
۱۹:۲۲:۲۷
۱۹:۴۰:۰۹

سالمت

غروب آفتاب ۱۹:۴۷:۰۶
اذان مغرب ۲۰:۰۵:۰۹

غروب آفتاب ۱۹:۰۷:۵۵
اذان مغرب ۱۹:۲۶:۰۴

برقراری بیمه رایگان برای سه دهک پایین درآمدی

شیراز

اذان صبح ۰۴:۴۴:۴۸
طلوع آفتاب ۰۶:۱۱:۲۸
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۱۶

غروب آفتاب ۱۹:۴۱:۲۷
اذان مغرب ۲۰:۵۹:۳۸

کرمان

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۲۴:۴۴
طلوع آفتاب ۰۵:۵۲:۱۴
اذان ظهر ۱۲:۳۸:۱۱

اذان صبح ۰۴:۴۵:۲۵
طلوع آفتاب ۰۶:۱۳:۲۸
اذان ظهر ۱۲:۱۷:۵۲

اذان صبح ۰۴:۳۰:۳۰
طلوع آفتاب ۰۶:۰۰:۱۰
اذان ظهر ۱۲:۴۸:۵۹

غروب آفتاب ۱۹:۲۴:۳۲
اذان مغرب ۱۹:۴۲:۵۲

بیمه آنها را پرداخت میکند .اطالع رســانی دارند در اختیار ما قرار دهند.

به این افراد از طریــق پیامک به تدریج از
نحــوه فراخــوان وزارت رفاه از بانک
آغاز شــده است .این افراد دو گروه هستند؛ اطالعاتایرانیان

یک گروه با جمعیت دو میلیون و  ۴۰۰هزار
نفر که اطالعات هویتیشان کامل است که به
آنها اعالم شده است تحت پوشش بیمه قرار
گرفتند و میتوانند از خدمات بیمه بهرهمند
شوند.
فرصت یک ماهه برای تکمیل مدارک

سرویس ســامت  //معاون بیمه خدمات
سالمت سازمان بیمه ســامت با اعالم
برقراری بیمه رایگان بــرای ۵میلیون و
۴۰۰هزار ایرانی از روز شنبه  ۱۷اردیبهشت
ماه ،در عین حال نحوه پوششهای بیمهای
برای افراد فاقد بیمه درمانی را تشریح کرد.

دکتر مهدی رضایی گفت :براساس بند الف
ماده  ۷۰قانون برنامه ششــم توسعه کشور
و آئیننامــه اجرایی آن ،کلیه شــهروندان
فاقد بیمه پایه ،جهت برقراری پوشش بیمه
پایه ســامت میتوانند با مراجعه به سامانه

خدمات غیرحضوری شــهروندی سازمان معرفی شوند تا تحت پوشش بیمه قرار گیرند
بیمه سالمت و یا دفاتر پیشخوان دولت طرف که این اتفاق افتاده است و این آمار از سوی
قرارداد این سازمان ،نسبت به بیمه کردن خود وزارت رفاه به ما اعالم شده است.
و خانوادهشان اقدام کنند.
معرفی ۵میلیــون و ۴۰۰هزار نفر فاقد
بیمه رایگان برای سه دهک پایین درآمدی
بیمه درمانی از سوی وزارت رفاه
وی گفت :بر اســاس بند د تبصره  ۱۴قانون او تاکیــد کرد ۵ :میلیــون و  ۳۹۷هزار نفر
بودجــه  ،۱۴۰۱افراد فاقد بیمه پایه ســه یعنی حدود  ۵میلیــون و  ۴۰۰هزارنفر فرد
دهک پاییــن درآمدی ،به صورت رایگان و فاقد پوشــش بیمه که جزو سه دهک پایین
بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار درآمدی بودند به ما معرفی شــدند و از روز
میگیرند .این سه دهک باید توسط وزارت شــنبه  ۱۷اردیبهشتماه تحت پوشش بیمه
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به بیمه سالمت همگانی رایگان قــرار گرفتند و دولت حق

انجام دو مورد اهدای عضو در هرمزگان

سرویس ســامت  //رییس واحد اهدای
عضو استان هرمزگان از انجام دو مورد اهدا
عضو در بامداد  ۱۷اردیبهشت خبر داد.

دکتر محمود حســین پور افزود :ســحرگاه
 ۱۷اردیبهشت ،با گذشــت خانواده ایثارگر
اهداکنندگان عضو ،کبد بهزاد حبشی دهبارز
و علی زبردســتی جهت پیونــد به دو بیمار
نیازمند عضو پیوندی به مرکز پیوند شــیراز
فرستاده شد.
وی بیان کرد :این دو جــان افرین گرانقدر،
هــر دو در تاریخ  ۱۱اردیبهشــت با کاهش
سطح هوشیاری به بیمارستان شهید محمدی
بندرعباس مراجعه و در بخش مراقبت های
ویژه بستری میشوند .متاسفانه به رغم تالش
کادر درمان ،به علت آسیب گسترده به سلول

هــای مغزی ،حال این دو عزیز رو به خامت
نهاده و در تاریخ  ۱۴اردیبهشت ،مرگ مغزی
آنها توســط متخصصین معتمــد وزارتخانه
تایید شد.
حســین پور اظهار کرد :بعــد از تایید مرگ
مغزی و رضایت خانواده مبنی بر اهدا اعضا
عزیزانشان به بیماران نیازمند ،هماهنگی الزم
با مرکز پیوند شیراز جهت اعزام جراح انجام
شد و سحرگاه هفدهم اردیبهشت ،کبد بهزاد
حبشی دهبارز  ۲۲ساله و علی زبردستی ۶۷
ساله طی عمل هاروســت برداشته و جهت
پیوند به بیمارستان ابن سینا شیراز منتقل شد.
به گزارش ایسنا ؛ وی در پایان ضمن تقدیر از
ایثار خانواده های بزرگوار گفت این سومین
اهدای عضو انجام شده در سال  ۱۴۰۱است.

سرویس سالمت  //نتایج یک مطالعه نشان
داد که نوشــیدن چای ممکن است سالمت
قلب و مغز ،عملکرد سیستم ایمنی را بهبود
بخشد و خطر سرطان را کاهش دهد.

محققان خاطرنشان کردند که برای اثبات بیشتر
این اثرات مفید مصرف چای ،به شواهد با کیفیت
بهتری نیاز است.
چای بعد از آب دومین نوشــیدنی پرمصرف در
جهان است .چهار نوع اصلی چای شامل سفید،
سبز ،اوالنگ و سیاه است .هر چهار چای از یک
گیاه به نــام  Camellia sinensisگرفته
میشوند ،اما نحوه فرآوری آنها پس از برداشت
متفاوت اســت.چای حاوی مجموعه وســیعی
از اجزای دارای فعالیــت بیولوژیکی ،از جمله
فالونوئیدها ،ال تیانین و کافئین است .بسیاری
از اثــرات مفیــد چای به دلیل ســطوح باالی
فالونوئیدها مانند کاتچین است که دارای خواص
آنتی اکسیدانی و ضد التهابی است.
تفــاوت در فرآیند تولید میتوانــد بر ترکیب
شیمیایی و اثرات مفید انواع مختلف چای تأثیر
بگذارد .به عنوان مثال ،چای ســبز قبل از اینکه
اکسید شود برشته میشــود و از این رو حاوی
سطوح باالتری از کاتچین است .در مقابل ،چای
سیاه اجازه اکســید شدن داشته و دارای سطوح
پایینتری از کاتچین است .در همین حال ،چای

او ادامه داد :گــروه دوم با جمعیت حدود ۳
میلیون نفر که آنها هم تحت پوشــش بیمه
قرار گرفتند اما نقص مدرک دارند ،از طریق
پیامــک این موضوع را به آنها اطالع داده و
فرصتی یک ماهه برایشــان قائل شدیم که
نســبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.
عمده نقص مدرک این افراد شــامل فقدان
عکس و عدم تعیین محل دقیق جغرافیایی
زندگیشان است .این افراد که پیامک نقص
مدارک دریافت کردنــد میتوانند از طریق
سایت بیمه سالمت و یا دفاتر پیشخوان دولت
مدارک خــود را تکمیل کنند.رضایی افزود:
طبق قواعد بیمهای ما افراد را پیش از شروع
خدمت هویت سنجی میکنیم و باید عکس
فرد و خود فرد مطابقت داشته باشد .بنابراین
الزم است عکس افراد در سامانه قرار گرفته
باشــد .البته جدای از درخواست پیامکی از
افراد ،به شکل موازی از دستگاههای دیگر
درخواست کردیم که اگر عکسی از این افراد

سرویس سالمت  //چاقی می تواند روند
کووید  ۱۹را پیچیده کنــد .اکنون ،یک
مطالعه جدید می گوید که چاقی اثربخشی
واکسن های کرونا را نیز کاهش می دهد.

محققان دانشگاه استانبول ترکیه دریافتند که
واکســن کرونا ،میزان متفاوتی از واکنشهای
ایمنی را در افراد چاق ایجاد میکند.
«ولکان دمیرهان یوموک» ،یکی از نویسندگان
این مطالعه ،گفت« :این نتایج اطالعات جدیدی
در مورد پاسخ آنتی بادی به واکسنهای کووید
 ۱۹در افراد مبتال به چاقی شدید ارائه میکند
و اهمیــت اولویتبنــدی و افزایــش جذب
واکســن را در این گروه آســیبپذیر تقویت
مینماید».این مطالعه شامل  ۱۲۴بزرگسال به
شدت چاق (میانگین سنی  ۴۲تا  ۶۳سال) و
 ۱۶۶بزرگسال با وزن طبیعی (میانگین سنی

غروب آفتاب  ۱۹:۴۷:۱۸غروب آفتاب ۱۹:۳۸:۱۴
اذان مغرب  ۲۰:۰۵:۴۴اذان مغرب ۱۹:۵۶:۵۶

وی درباره نحوه فراخوان وزارت رفاه از این
 ۵میلیون و  ۴۰۰هزارنفر ،تصریح کرد :طبق
قانون ،وزارت رفاه موظف است تا بر اساس
بانک اطالعات ایرانیان ،سه دهک درآمدی
پایین را شناسایی و به ما معرفی کند .عالوه
بر این اگر افرادی فاقد پوشــش بیمه باشند
چه مشمول سه دهک درآمدی پایین شوند
و چه در این ســه دهک نباشند ،توسط ما
فراخوان میشوند تا با دو روش حضوری و
غیرحضوری اقدام به ثبت نام در سامانه کنند.
اسامی این دســته از افراد در اختیار وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرد تا
تحت ارزیابی وسع قرار گیرند و دهکبندی
شوند تا متناســب با آن تحت پوشش بیمه
قرار گیرند.
نحوه پوشش سایر دهکهای درآمدی
که بیمه درمانی ندارند

رضایی درباره نوع برقراری پوشش بیمه برای
سایر دهکهای درآمدی نیز اظهار کرد :این
موضوع به مصوبه هیئت وزیران نیاز دارد اما
پیشنهاد ما این بوده است که دهک چهارم۱۰ ،
درصد در پرداخت حق بیمه خود مشــارکت
کنند ،دهک پنجم و ششم ۲۵ ،درصد ،دهک
هفتم و هشتم ۵۰ ،درصد و دهک نهم و دهم،
 ۱۰۰درصد حق بیمه را خودشــان پرداخت
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 ۳۹تا  ۴۷ســال) در ترکیه بــود .گروه چاق
دارای شــاخص توده بدنی ( )BMIبیش از
 ۴۰بود.شرکت کنندگان دو دوز واکسن کووید
 ۱۹دریافت کردند .چهــار هفته پس از دوز

مطالعات نشان می دهد؛

چای از ابتال به سرطان پیشگیری می کند

واک
سن کرو ان

دوم ،نمونههای خونی از شرکتکنندگان برای
اندازهگیری ســطح آنتیبادیهای آنها علیه
ویروس کرونا جمعآوری شــد .عالوه بر این،
ســابقه ابتالء آنها به کووید  ۱۹بررسی شد و

کنند .شیب پلکانی پرداختی دهکبندیهای
جدی ِد پیشــنهادی ما ،با توجــه به وضعیت
اقتصادی کشــور مقداری به نفع مردم تعدیل
شده اســت تا پرداخت آنها کمتر شود تا به
این ترتیب افراد بیشــتری تحت پوشش بیمه
قرار گیرند.وی تاکید کرد :پیشــنهاد سازمان
بیمه سالمت حمایت بیشــتر از مردم است
تا حداقلِ حق بیمــه را از آنها دریافت کنیم.
این پیشنهاد در انتظار تصویب هیئت وزیران
اســت و خبرهای مثبتی از آن به گوشــمان
میرسد .رضایی درخصوص نحوه همکاری
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای انجام
ارزیابیهای وسع ،گفت :از آنها قول گرفتیم
تا مدت زمان این اســتعالم بســیار کوتاه و
حداکثر دو هفته باشــد و امیدواریم ظرف دو
هفته افرادی که در ســامانههای ما ثبت نام
کردند ،تعیین تکلیف شوند.معاون بیمه خدمات
ســامت ســازمان بیمه ســامت در پایان
صحبتهایش تاکید کرد :علیرغم اینکه ما در
قانون ،پوشش اجباری بیمه همگانی داریم ،اما
التزام پوشش همگانی نداریم؛ به عنوان مثال
وقتی کارت ملی هوشمند الزامی شد ،گفتند در
ازای آن یک سری خدمات عمومی با کارت
ملی اجباری است ،اما چنین قانونی برای بیمه
نداریم و همین ســبب میشــود برخی افراد
پیگیر بیمه کردن خود نباشند .پیشنهاد ما این
است که برای اینکه پوشش اجباری همگانی
برقرار شود ،چنین تمهیداتی اندیشیده شود.
 ۷۰نفر قب ً
ال به کووید  ۱۹آلوده شده بودند.این
مطالعه نشان داد که در میان شرکتکنندگانی که
هیچ عفونت قبلی نداشته و واکسن را دریافت
ی بادی در میان افرادی که
کردهاند ،ســطح آنت 
به شدت چاق بودند بیش از سه برابر کمتر از
افراد با وزن طبیعــی بود.طبق این مطالعه ،در
میان افرادی که قب ً
ال به ویروس آلوده شده بودند
و واکسن کووید  ۱۹دریافت کرده بودند ،سطح
آنتی بادی در افراد به شــدت چاق و افراد با
وزن طبیعی مشابه بود.یوموک گفت« :مطالعه ما
تأیید میکند که حافظه ایمنی ناشی از عفونت
قبلی ،نحوه پاسخ افراد به واکسیناسیون را تغییر
میدهد».با این حال ،تحقیقات بیشتری برای
تعیین اینکه آیا این میــزان آنتی بادی باالتر
محافظت بیشــتری در برابر کووید  ۱۹ایجاد
میکند یا خیر ،مورد نیاز است.

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

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

سیاه حاوی مقادیر بیشــتری از فالونوئیدهای
دیگر بــه نام تآروبیگین و تافالوین اســت که
دارای خواص آنتی اکسیدانی نیز هستند.تعدادی
از مطالعات مشاهدهای نشان میدهد که مصرف
چای با بهبود عملکرد شناختی مرتبط است.
هر فنجان چای حــاوی حدود  ۳۵تا  ۶۰میلی
گرم کافئین است که ممکن است به افزایش توجه
و بهبود خلق و خوی برخی افراد پس از مصرف
چای کمک کند .چــای همچنین حاوی تیانین
است که برای افزایش توجه و کاهش اضطراب و
استرس پیشنهاد شده است.
محققــان فکر میکنند که وجود تیانین و کافئین
ممکن اســت به طور بالقوه احســاس آرامش

همزمان ایجاد کند و توجه را بهبود بخشد .عالوه
بر این ،شواهد محدود نشان میدهد که مصرف
تیانین و کافئین با هم ممکن است منجر به افزایش
توجه بیشتر نسبت به مصرف هر یک از این مواد
به تنهایی شود.پس از بیماریهای قلبی عروقی،
سرطان دومین عامل مرگ و میر است .اصالح
فاکتورهای سبک زندگی مانند رژیم غذایی ،کم
تحرکی ،سیگار کشیدن و چاقی میتواند از  ۳۰تا
 ۴۰درصد همه سرطانها پیشگیری کند.
شواهد پیش بالینی قابل قبول زیادی وجود دارد
که خواص ضدسرطانی چای و عمدت ًا ترکیبات
بیواکتیو آن (فالونوئیدها) را در برابر تحریک و
پیشرفت شروع سرطان نشان میدهد.

کودکان هم به کووید طوالنی مبتال میشوند

سرویس سالمت  //برخی متخصصان بر این باورند :برخی کودکان
نیز به کووید طوالنی مبتال می شوند که عالئم آن می تواند به روش
های غیرمنتظره ای ظاهر شود.

به گفته برخی از کارشناســان ،مشخص نیست چه تعداد کودک به کووید
طوالنی مبتال شده اند زیرا تحقیقات کافی در این رابطه در این گروه سنی
انجام نشده است.
طبق اعالم آکادمی متخصصان اطفال در آمریکا ،از زمان شروع همهگیری
کووید ۱۹-تقریبا تست کروناویروس  ۱۳میلیون کودک مثبت اعالم شده
اســت .مطالعات نشان می دهد که بین دو تا  ۱۰درصد از این کودکان به
کووید طوالنی مبتال می شــوند ،اما این تعداد ممکن اســت بیشتر باشد.
همچنین ممکن است بســیاری از والدین به این موضوع آگاه نباشند که
فرزندشان به کووید طوالنی مبتال شده است یا متخصص اطفال این عارضه
را به این شکل تشخیص نداده باشد.
در بزرگساالن نتایج برخی تحقیقات حاکی از آن است تعداد موارد کووید
طوالنی حدود  ۳۰درصد است.متخصصان بیماریهای اطفال اظهار داشتند:
عارضه کووید طوالنی مساله ای است که به طور گسترده ای تشخیص داده
نشده است .همچنین هیچ آزمایش خاصی برای تشخیص کووید طوالنی

وجود ندارد .مشخص نیست چه کودکانی به این عارضه مبتال خواهند شد
زیرا ممکن اســت کودکی که دچار نوع خفیف کووید ۱۹-شده است نیز
دچار کووید طوالنی شود.
دکتــر جفری کان ،رئیس بخش بیماری های عفونی اطفال در یک مرکز
پزشکی در داالس گفت :برخی از کودکان پس از ابتال به نوع بدون عالمت
کووید با نارسایی قلبی مواجه می شوند .آنچه برای من قابل توجه است
این است که معموال حدود چهار هفته پس از ابتال به عفونت کووید ،این
عارضه قلبی رخ می دهد و عفونت می تواند واقعا بدون عالمت باشد که
واقعا شگفت انگیز است .حتی زمانیکه کودکان مبتال به کووید طوالنی به
منظور بررسی بیماری هایی که ممکن است این عالئم را ایجاد کنند تحت
آزمایش قرار می گیرند ،ممکن است هیچ عالئمی ظاهر نشود.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان ،به گفته متخصصان ،مشکالت ناشی از
کووید طوالنی در بزرگساالن آشکارتر است زیرا احتمال بروز اختالل در
عملکرد اعضای بدن که از طریق آزمایشها قابل شناسایی است ،بیشتر
است .پزشکان هنوز در تالش هستند تا متوجه شوند چرا کووید طوالنی
به این شــکل در کودکان اتفاق می افتد .آنان همچنین در حال شناسایی
عالئمی هستند که عارضه کووید طوالنی در کودکان را مشخص می کند.

مفقودی
اصل پروانه کسب به شماره /492ت پ ک  89/اعتبار 90/9/27
به نام حسین کامیاب چناری فعالیت صنفی :فروشندگان پوشاک بانوان
(ساچلی ) واقع در منطقه آزاد قشم _ بندر درگهان .مجتمع تجاری دو دولفین
پالک  2160مفقود و از درجه اعتبارساقط میباشد .

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

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

آگهی تغییرات ش کرت

تغییرات موسسه توانبخشی بیماران روانی مزمن فجر آسایش هرمزگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت
 42و شناسه ملی  10800003759به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1398/10/20
که طی نامه شماره 98/2/8/5657مورخ 1398/10/23به تایید اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس رسیده
است تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر  3فصل و  35ماده و  25تبصره به
تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید  .شناسه آگهی1312848 :

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

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

سال بیست و یکم شماره 3876
طالعبینی
فروردین :

دوست ندارید نقطه ضعف های تان را برمال کنید ،برای
این که کســی به نقطه ضعف های تان پی نبرد ســعی
میکنید فورا ً وارد عمل شــوید و این پا و آن پا نکنید.
اما امروز ممکن است نتوانید به این ترتیب عمل کنید ،زیرا بیشتر تمایل
دارید به کارهایی که می توانید انجام دهید فقط فکر کنید و به مرحله ی
عملی کردن افکارتان نزدیک نمی شوید .چیزی که اکنون مانع راه تان
شده است شک و تردید نیست ،بلکه تصمیم دارید بهترین و کارآمدترین
گزینه را برای قدم بعدی انتخاب کنید.
اردیبهشت :

امروز هم مثل روزهای دیگر باید با مشغله های زیادی
دست و پنجه نرم کنید ،با این تفاوت که امروز می توانید
طوری رفتار کنید که مشغله های زیاد اذیت تان نکند.
انتخاب با شماست؛ به جای این که خودتان را در همه ی مسایل درگیر
کنید ،بهتر اســت فقط با یک لبخند آن ها را پشت سر بگذارید .از این
فرصت استفاده کنید تا کمی به استراحت بپردازید .مراقبه انجام دهید یا
کمی خیالبافی کنید تا دوباره انرژی از دست رفته ی تان را بازیابید.
خرداد :

اگر تصمیم دارید که فعالیت های بیشتری را به برنامهی
روزانه ی تان اضافه کنید ،شاید مجبور شوید که مجددا ً
برنامــه ای را که قب ًال تنظیم کرده بودید بررســی کنید.
امروز ممکن است به مثبت نگری افراطی دچار شوید .این خوش بینی
کورکورانه می تواند در نهایت به دلســردی منجر شود .حواس تان را
جمع کنید؛ طوری زمان بندی کنید که بعدا ً مشکلی پیش نیاید .به این
ترتیب می توانید حتی از حد انتظارتان هم فراتر بروید.
تیر :

امروز به نظر می رســد که کمک های زیادی از جانب
دیگران دریافت خواهید کرد که از حد انتظارتان فراتر
است .متأســفانه ،ممکن است در همان قدم اول جلوی
این کمک ها را بگیرید و به دیگران بگویید که خودتان به تنهایی از پس
کارهای تان برمی آیید .اما بهتر است فع ًال جانب احتیاط را بگیرید؛ اگر
سعی نکنید که همه ی کارها را به تنهایی انجام دهید ،می توانید اهداف
بلند مدت تان را پیوسته به پیش ببرید .در حقیقت ،پذیرفتن کمک های
دیگران نشــانه ی هوشمندی شماست .اجازه ندهید که افکارتان مانع
موفقیت تان شوند.
مرداد :

ســعی کنید این روزها از فرصت هایی که پیش می آید
استفاده کنید تا از کوچک ترین چیزها هم لذت ببرید .اما
می دانید که کارهایی دارید که باید انجام شــان دهید و
نمی توانید به راحتی تعهدات تان را کنار بگذارید .لزومی ندارد که همه
را از احساسات درونی تان باخبر کنید ،بهتر است فع ًال احساساتتان
را بــرای خودتان نگه دارید .به جای این که توقف کنید و رفتارتان را
برای دیگران توضیح دهید ،به شما توصیه می شود که به مسیرتان ادامه
دهید و همین طور که پیش می روید از عطر گل ها و صرف یک فنجان
قهوه لذت ببرید.
امروز تمایل چندانی ندارید که رهبری گروه را به عهده
بگیرید ،بلکه دل تان می خواهد شما هم عضوی از جمع
باشید .اما واقعیت این است که فع ًال هیچ کسی مثل شما
کامل و بی نقص عمل نمی کند .اکنون زمان آن اســت که کنترل امور
را به دســت بگیرید و همه چیز را دقیق ًا به همان وضعی که باید باشند
دربیاورید .البته اگر به رهبری و هدایت گروه عالقه ای ندارید ،به شما
توصیه می شود که از قابلیت های تان در همکاری با سایر اعضا بهره
بگیرید.
مهر :

آبان :

برای این که همه ی امور را تجزیه و تحلیل کنید وقت تان
را بیهــوده تلف نکنید ،زیرا امروز از جانب عقل و منطق
چیزی عایدتان نخواهد شد .چنین طرز فکری فقط شما
را به دور دست ها خواهد برد .در عوض به شما توصیه می شود که به
احساسات تان رجوع کنید ،زیرا اکنون حس ششم تان خیلی خوب کار
می کند .سعی نکنید که تصمیمات تان را برای دیگران توضیح دهید،
فقط به ندای درونی تان گوش دهید.
آذر :
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امروز ممکن است نگرانی و اضطراب به سراغ تان بیاید،
زیرا فکر می کنید که چیز مهمی را فراموش کرده اید .به
کارهای روزانه ی تان ادامه دهید .اما حواس تان باشد که
از احساساتی که باید مجال بروز پیدا کنند عبور نکنید و به آن ها توجه
نشان دهید .فیلسوف بازی درنیاورید و عمیق ًا به احساسات تان رجوع
کنید .این سفر احساسی به درون چیزهایی را نصیب تان خواهد کرد که
حتی فکرش را هم نمی کنید.
دی :

آگهی تغییرات ش کرت

تغییرات شرکت توسعه برودت بندر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  13526و شناسه ملی
 10800160880به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/02تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :تعداد اعضای هیئت مدیره از  2نفر به  1نفر کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح
گردید .شناسه آگهی1312855 :

 8شوال 1443

امروز باید تصمیم مهمی بگیرید ،اما دچار شک و تردید
شــده اید ،زیرا تصمیم شما بر همه ی همکاران تان نیز
تأثیر خواهد گذاشت و شما دوست ندارید که خودتان
به تنهایی نتیجه ی نهایی را مشــخص کنید .می توانید خودتان را کنار
بکشــید و مسئولیت های تان را به کس دیگری واگذار کنید .اما شاید
چنین راهکاری عملی نباشد ،زیرا همه به شما تکیه کرده اند .البته جای
هیچ گونه نگرانی نیست ،فقط این که پیش از هر تصمیمی بهتر است به
حس ششم تان رجوع کنید.

آگهی تغییرات ش کرت

تغییرات شــرکت نورسا دریا شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  13935و شناسه ملی
 10800165336به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/19تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :تعداد اعضای هیئت مدیره از  5نفر به  6نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .شناسه آگهی1312843 :

سه شنبه  20اردیبهشت 1401

شهریور :

آگهی تغییرات ش کرت

تغییرات شرکت توسعه برودت بندر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  13526و شناسه ملی
 10800160880به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید  :حسین دل زنده نژاد به شماره ملی 4720727689
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  -حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک سفته برات قراردادها عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه مهرشرکت
معتبر می باشد  .شناسه آگهی1312840 :
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مفقودی نوبت اول
سند مالکیت خودرو سواری تیپ تویوتا کامری پالک 63944
شخصی قشم مالک :علی فوالدی نژاد حکمی به شماره شاسی خودرو
T1BE32K15U100369 4شماره موتور  AZ8245142 2مدل
 2005رنگ :سبز یشمی مفقودوازدرجه اعتبارساقط میباشد.

امروز ممکن اســت کسی با افکار شما همگام شود ،اما
این قدر درگیر رســیدن به اهداف تان هستید که اصال
متوجه نخواهید شد .اما اگر در مسیری که پیش گرفته
اید از همراهی دیگران استفاده کنید بیشتر پیشرفت خواهید کرد ،پس
این فرصت را از دست ندهید و به این فکر نکنید که ممکن است وابسته
به دیگران به نظر برسید .دل و جرأت به خرج دهید ،نگرانی های تان را
با دوستی که به او اعتماد دارید در میان بگذارید.
بهمن :

امروز درگیر وقایعی هســتید کــه در اطراف تان اتفاق
میافتند و تا زمانی که از حرکت بازنایســتید همه چیز
عالی به نظر خواهد رســید .ممکن است فکر کنید که
احساســات تان مانع راه تان هستند .شــاید بهتر باشد از سرعت تان
کم کنید تا بتوانید شرایط موجود را بهتر زیر نظر بگیرید .سعی کنید به
قلبتان رجوع کنید تا همه چیز بهتر بر شما آشکار شود ،به این ترتیب
می توانید تفاوت را حس کنید.
اسفند :

امروز با وجود این که ســرتان از همیشه شلوغ تر است
احســاس رضایت می کنید .تا زمانی که با پشتکار پیش
میروید ،می توانید از عملکرد کاری تان خشنود باشید.
اگر هم کســی ســعی کرد که مانع راه تان شــود به او اهمیت ندهید.
خشنودی شما تحت تأثیر عوامل خارجی و نظرات دیگران قرار ندارد.
در هر کاری که انجام می دهید به ارزش هایی که برای تان مهم اند توجه
کنید و به دنبال جلب رضایت دیگران نباشید.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

امام حسن بن علی علیه السالم :خشم کلید همه بدیها است.

بنیانگذار روزنامه دریا

روضه بحار ج  2ص 373

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

گروه خبر  //رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی
از کارگران با اعــام اینکه دولت برنامههای اقتصادی
مهمی در پیش دارد ،تاکید کردند که همه کمک کنند تا
این برنامهها به نتیجه دست یابد.

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

دارای ضریب کیفی  45و رتبه ششم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :

تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
یزد علیرضا حائری زاده
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
جمعی از کارگران ،آنان را ستون اصلی خیمه تولید خواندند
و با اشاره به سه موضوع اصلیِ «لزوم افزایش فرصتهای
شــغلی»« ،تنظیم عادالنه رابطه کار و ســرمایه» و «تأمین
امنیت شــغلی» کارگران گفتند :واردات بیرویه خنجری به
قلب «تولید ملی» و «اشتغال کارگران» است ،بنابراین باید
بهصورت جدی از آن جلوگیری شود و در داخل نیز ضمن
تولید محصوالت با کیفیت ،مردم و دستگاههای دولتی مقیّد به
خرید تولیدات داخلی باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با اشــاره به برنامههای
مهم دولت در زمینه مســائل اقتصادی تأکید کردند :همه قوا
و دستگاهها و مردم به دولت کمک کنند.
رهبر انقالب هدف از دیدار با کارگران را قدرشناسی و تشکر
از آنان و تأکید بر ارزش ِ
نفس کار برشــمردند و با اشاره به
نگاه اسالم به «کارگر» و موضوع «کار» گفتند :برخالف نگاه
استثماریِ نظام سرمایهداری و نگاه شعاریِ نظا ِم فروپاشیده
کمونیستی ،نگاه اسالم به کارگر ،قدرشناسانه و ارزشمدارانه
است و بر همین اساس است که پیامبر اسالم(ص) بر دستان
کارگر بوسه میزنند.ایشان با تأکید بر لزوم فرهنگسازی در
جامعه درباره «ارزش کار» ،مســئوالن مربوط را به اهمیت
دادن به موضوع بســیار حیاتــی مهارتافزایی در کارگران
توصیه کردند.رهبر انقالب با اشــاره بــه انگیزههای م ّلی و
درخشان کارگران در عرصههای نظامی ،اقتصادی و سیاسی،
گفتند :نمونه بارز عرصه نظامی ،تقدیم  ۱۴هزار شهید کارگر
در دوران دفاع مقدس است و اگر بار دیگر نیز مسئله نظامی
پیش بیاید ،جامعه کارگری قطع ًا جزو صفوف مقدم خواهد
بود.ایشــان درخصوص انگیزههای ملی کارگران در عرصه
اقتصادی افزودند :یکی از سیاستهای اصلی استکبار از ابتدای
پیروزی انقالب اســامی از کار انداختن تولید کشور بود که
در سالهای اخیر و تشدید تحریمها ،این هدف کام ً
ال روشن
شــده است اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از کارگران :

همه کمک کنند برنامههای اقتصادی دولت به نتیجه برسد

هدف شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به تحریکات کارگری که از
ابتدای پیروزی انقالب وجود داشته است ،خاطرنشان کردند:
هدف از این تحریکات ،تبدیــل جامعه کارگری به تابلو و
نشانه اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی
نیز بینی تحریککنندگان را به خاک مالیدند و همواره در کنار
نظام و انقالب بوده و هستند.ایشان افزودند :البته در مواردی
همچون واگذاریهای نادرست کارخانهها ،اعتراض کارگران
بهحق بوده اســت اما در همین موارد نیز کارگران مرز خود
را با دشمنان مشخص کردهاند که این موضوع بسیار مهمی
اســت و باید از این مجموعه آگاه ،با بصیرت و متع ّهد عمیق ًا
تشکر کرد.

گروه خبــر  //معاون بازرســی ،نظارت و
حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان
صنعت ،معدن وتجارت هرمزگان اعالم کرد:
بنا بر تاکید اســتاندار مبنی بر رصد کامل
چرخه تولید روغن ،در بازرســی گسترده بازرسی ها ،عالوه بر کاال و خدمات ،نسبت به پیروی منش با اشــاره بــه اهمیت دقت مردم نارضایتی شهروندان از روند توزیع روغن بین
در خریــد و دریافت فاکتور از فروشــندگان ،واحدهای صنفی خــرده فروش عنوان کرد :از
یک روز گذشته از واحدهای صنفی استان ،کاالهای مورد نیاز مردم توجه ویژه ای شد.
تاکنون  ۱۴پرونده تخلف روغن در استان معاون بازرســی ،نظارت و حمایت از حقوق اظهارداشت :شهروندان با دقت بیشتری نسبت این پس خرده فروشان می توانند بطور مستقیم
تشکیل شده است.

تشکیل ۱۴پرونده تخلف روغن در هرمزگان

عبدالرضــا پیروی منش افــزود :پرونده های
یادشــده به ارزش بیــش از  ۴میلیارد و ۸۶۴
میلیون ریال در سیســتم ثبت و جهت ســیر
مراحل قانونی به مراجع ذیصالح ارجاع شد.
وی بیان داشــت :ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت هرمزگان در راستای تاکید استاندار با
بهره گیری از مجموعه های همکار ،بازرســی
گسترده ای در سطح استان انجام داد و در این

مصرف کنندگان هرمزگان اظهارداشــت۵۵۰ :
نفر در طرح بازرسی کاال و خدمات یکروزه در
سطح استان هرمزگان فعالیت کردند.
وی با اشــاره به گســتردگی بازرسی و ثبت
آنها در سامانه سیمبا اظهارداشت :از مهمترین
کاالهای بازرسی شــده در این طرح ،روغن
خوراکی بــود و واحدهای صنفی که از عرضه
روغن به مردم امتنــاع می کردند ،ضمن تذکر
نسبت به تشکیل پرونده اقدام شد.

بــه خرید اقدام نمایند و در صورت مشــاهده
هر گونه تخلــف ،اعم از امتناع از عرضه کاال،
اختفاء کاال ،گرانفروشــی ،کم فروشــی ،درج
نکردن قیمت و غیره را به ســامانه تلفنی ۱۲۴
تماس بگیرند تا همکاران در سریع ترین وقت
در محل حاضر شده و رسیدگی نمایند.
رییــس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
هرمــزگان در بازدیــد از اتحادیه های صنفی
اســتان با اشــاره به کمبود روغن در بازار و

مبارزه با دانه درشت ها در اولویت تعزیرات استان باشد

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان در
آییــن تودیع و معارفه مدیــرکل تعزیرات
حکومتی هرمزگان افزود :حدود  ۷۰درصد
تجارت صادرات و واردات کشور از طریق
هرمزگان انجام میشود بنابراین چنانچه ۷۰
درصد از تــوان ،نیرو و تجهیزات تعزیرات
حکومتی کشور به این استان اختصاص یابد
موجه است.
وی ادامه داد :کدام استانی را در کشور سراغ
دارید که روزانه  ۲تا سه هزار خودرو نیسان
قاچاق سوخت در آن انجام شود یا  ۱۰تا
 ۱۲هزار شــناور غیر مجاز داشته باشد و
بیشترشان در حوزه قاچاق فعال باشند ،یا
اینکه کدام استان روزانه چهار تا پنج هزار
عملیات کانینتری صادرات و واردات کاال
در بندرهای آن انجام شود یا یک محموله
کاغذ با  ۶۷هزار تن در آن دپو و انبار شود.
رئیس شــورای قضایی اســتان هرمزگان
اضافه کرد :توجه ویــژهای به هرمزگان و
نیروهای فعال سازمان تعزیرات حکومتی
در این استان بشود که زیرفشار قرار دارند و
حتی ساختمان آن بسیار نامناسب ،مخروب
و کوچکی است و تعداد نیروها و شعبه های
آن هم متناسب با ماموریت نیست.
قهرمانی گفت :البته این نوید داده شــده که
تعزیرات حکومتی هرمزگان از درجه ســه
به درجه یک و ویــژه در حد تهران ارتقاء
یابد و متناسب با آن نیرو و امکانات و منابع
در اختیار آن قــرار گیرد که امیدواریم این

رهبر انقالب با اشــاره به مشــکالت جامعه کارگری ابراز
امیدواری کردند که با سیاستهای دولت جدید ،این مشکالت
به تدریج برطرف شود.حضرت آیتاهلل خامنهای «افزایش
فرصتهای شــغلی»« ،تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه»
و «تأمین امنیت شغلی» کارگران را سه موضوع اساسی در
مسائل کارگری برشــمردند و گفتند :مسئوالن باید تالش
کنند تا فرصتهای شــغلی را افزایش دهند و این موضوع
با سرمایهگذاری بخش خصوصی و مدیریت صحیح دولت
در هدایت سرمایهها به سمت ظرفیتها و احیای فرصتهای
شغلی ،امکانپذیر است.ایشان تأکید کردند :یکی از مواردی
که میتواند فرصتهای شــغلی را احیاء و مشکل بیکاری
دانشآموختگان را برطرف کند ،افزایش شرکتهای دانش

بنیان اســت البته این شــرکتها باید به معنی واقعی کلمه
دانشبنیان باشــند که در این صورت میتوان اشــتغال را
افزایش داد.حضرت آیتاهلل خامنهای ،کارگر و کارآفرین را
دو بال پرواز و دو نیاز قطعی دانستند و گفتند :تنظیم عادالنه
رابطه کار و ســرمایه و یا رابطه کارگر و کارآفرین ،نیازمند
فکر ،تدبیر ،مجاهدت ،شــکیبایی و نرفتن به سمت کارهای
نسنجیده است«.امنیت شغلی کارگران» نکته دیگری بود که
رهبر انقالب درباره آن گفتند :مواردی همچون قراردادهای
موقت کار که موجب ناامنی شغلی است ،بهگونهای اصالح
شود که بر اساس قانونی عادالنه ،هم کارگران آسودهخاطر
ی انضباط در محیط کار.
باشند هم کارآفرینان قادر به برقرار 
ایشان ،ناامنی شــغلی را منحصر در مسئله قراردادهای کار

ندانستند و افزودند :با ضربه خوردن تولید ملی ،کار و اشتغال
کارگر نیز ضربه میخورد و علت تأکیدهای مکرر بر تقویت
تولید ملی همین مسئله اســت .حضرت آیتاهلل خامنهای،
قاچــاق و واردات بیرویه کاالهایی را که تولید داخلی و با
کیفیت دارند ،خنجری بر قلب تولید کشور خواندند و گفتند:
بر اساس آمارهای کارشناسان ،هر یک میلیارد دالر واردات
از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش ،پوشــاک و لوازم
خانگی ،به تعطیلی  ۱۰۰هزار فرصت شغلی در کشور منجر
میشود .ایشان در این زمینه افزودند :البته خودروسازها از
این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و
مقصود ،آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.
رهبر انقالب ،ترجیح دادن جنس خارجی به جنس داخلی
را ضربه زدن به کارگر داخلی به نفع کارگر خارجی دانستند
و گفتند :بر این اساس است که از مردم میخواهیم به خرید
تولید داخلی مقیّد باشند البته بزرگترین خریدار در کشور،
دستگاههای دولتی هســتند که باید سعی کنند هیچ جنس
خارجی مصرف نکنند.ایشان در ادامه اتقان و استحکام کار
و زیبایی محصول را از جمله وظایف کارگران و کارآفرینان
برشمردند و گفتند :نظام آموزشی کشور باید هر چه بیشتر به
حالت عملی و کاربردی نزدیک شــود و در بخش تولید نیز
مهارت کارگران بهگونهای افزایش یابد که با ابتکار و سلیقه
خوب ،ارزش کار و محصول در چشم مشتریان باالتر برود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تشــکر مجدد از ایســتادگی
کارگران در مقابل تحریکات دشــمنان ،گفتند :مسئوالن و
مدیران مرتبط با جامعه کارگری باید به برنامههای خود طبق
وعدههای داده شده عمل کنند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان با اشــاره به برنامههای
اقتصادی دولت تأکید کردنــد :کارهایی که امروز دولت در
اعم
زمینه اقتصاد در پیش دارد ،کارهای مهمی است و همه ّ
از قوا و دستگاههای مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که
انشاءاهلل دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.
به گزارش ایســنا ،در ابتدای این دیــدار ،عبدالملکی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،گزارشی از برنامهها و اقدامات
این وزارتخانه در بخشهای اشــتغال ،تسهیل کسب وکار،
تأمین اجتماعی و مدیریت شرکتها بیان کرد.

معاون بازرسی ،نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت خبر داد

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

گروه خبر  //رئیس کل دادگســتری
هرمزگان تأکید کرد :مبــارزه با دانه
درشتها و ســازمان یافتهها بایستی
در اولویت اقدامــات مدیر کل جدید
تعزیرات استان باشد.
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اقدام هر چه سریعتر محقق شود.وی تصریح
کرد :قاطعانه میگویم حجم فعالیت تعزیرات
حکومتی هرمزگان از حجم فعالیت تعزیرات
حکومتی تهران هم بیشــتر است ،به عنوان
نمونه در حوزه بازار و گرانی ها همکاران
ما در این سازمان فرصت نمیکنند به سراغ
گران فروشــی جزیی یک مغازه بروند که
قیمــت یک کاال را گرانتــر از نرخ واقعی
فروخته است.
ایــن مقام قضایــی در ادامه افــزود :همه
پروندههای تعزیرات حکومتی در هرمزگان
دارای مبالغ میلیاردی هستند و منطق و تدبیر
هم حکم میکند انسان به سراغ موضوع با
اهمیت بــرود ،بنابراین نیــروی تعزیرات
حکومتی بین پرونده چند میلیاردی و چند
هزار تومانی به طور طبیعی ســراغ پرونده
چند میلیاردی میرود و در نتیجه تخلفهای
کوچکتر مغفول میمانــد و نتیجه آن این
میشــود که هرمزگان براساس رده بندی
های اعالمی جزو گرانترین استانهاست.
رئیس کل دادگســتری هرمــزگان خاطر
نشــان کرد :نیروهای تعزیزات حکومتی
هرمزگان چندین برابر توان و وظیفه خود
زحمت میکشند و این نشان دهنده آن است
که متناسب با نیازها و ماموریتها نیرو و
امکانات در اختیار تعزیزات حکومتی این
استان قرار نگرفته است.
قهرمانی اشــاره کرد :چنانچه این مســاله
اصــاح و تعزیرات حکومتــی هرمزگان
تقویت شود بخشــی از نیرو و توان آن در
حوزه تخلف ها بهخصوص گران فروشی
صرف میشود.
وی اظهار داشــت :مبارزه با دانه درشتها
و سازمان یافتهها بایستی در اولویت حوزه
تعزیرات ،پیشگیری و مبارزه باشند که در

آن صورت حجم و تأثیر کار بیشتر شده و
بازخوردهای بهتری در حمایت از تولید و
اشتغال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه
دغدغه بسیاری داریم که با تدبیر عمل کنیم
تا مردم اذیت نشوند ،ادامه داد :بومی های
هرمزگان هســتند ،بسیار از افراد به عنوان
مهمان و مسافر وارد هرمزگان میشوند و
یکی از جاذبه های این استان خرید است.
قهرمانی افزود :براساس رأی وحدت رویه
 ۶۸۴صادره در ســال  ۱۳۸۴هیات دیوان
عالی کشور ،کاالیی که جنبه تجاری نداشته
و جنبه مصرف شخصی داشته باشد مشمول
قاچاق نمیشــود که در گذشته به اداره کل
تعزیرات حکومتی هرمــزگان و نیروهای
نظامی و انتظامی و دریابانی نیروی انتظامی
در این خصوص نامه زدهایم که اگر کســی
کولری برای استفاده شخصی داشت را اذیت
نکنید چون این پرونده میشــود و پس از
چهار تا پنج ماه منع تعقیب برای آن صادر
میشود .وی اضافه کرد :مردم در این مدت
چند ماهه اذیت میشــوند و نیرو و توان
هم هدر رفته است و نتیجه هم نگرفتهایم،
بنابرایــن همان انرژی را بــرای مبارزه با
سرباندها و دانه درشت ها بگذارید.
محمدعلی اســفنانی سرپرســت معاونت
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع تخلفات
سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز در این
مراسم گفت :هرمزگان توجه ویژه مسووالن
کشــوری را میطلبد ،وقتی این استان در
کنار دریا واقع شــده و عملیات واردات و
صادرات در آن انجام میشود نیاز است کار
بسیاری انجام شود.
وی ادامه داد :هرمزگان توجه ویژه مسووالن
کشــوری را میطلبد ،وقتی این استان در

گروه خبر  //مدیر بنادر و دریانوردی شــهید
باهنر و شــرق هرمزگان با اشاره به افزایش
179درصدی صــادرات در بندر تیاب گفت :از
ابتدای امسال تا کنون  ۸۱تن انواع کاال از بندر
تاریخی تیاب به کشورهای هدف صادر شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛حمیدرضا محمدحسینی
تختــی در تشــریح عملکرد بندر تیــاب تا ۱۵
اردیبهشت سال جاری ،میزان صادرات انواع کاال
از این بندر تجاری و تاریخی به کشورهای حاشیه
خلیج فارس را  ۸۱تن اعالم کرد.
وی عمده کاالهای صادر شــده را تن ماهی ،میوه
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کنار دریا واقع شــده و عملیات واردات و
صادرات در آن انجام میشود نیاز است کار
بسیاری انجام شود.
این مقام مسئول اضافه کرد :بناست استانها
رده بندی جدیدی شــوند که از گذشــته
متفاوت است ،برخی استان ها ویژه هستند
و باید به برخی اســتان ها به عنوان استان
درجه یک محسوب شوند ،نه از حیث اینکه
تنها به یک بعد موضوع نگاه شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از
وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی
کشــور گفت :وقتی به اســتانی ویژه نگاه
میشــود یعنی نگاه مســئوالن رده باالی
کشور به آن اســتان باید ویژه باشد و همه
آنچه قابلیت و ظرفیت و نیاز استان هست
ویژه باشد و براساس آن تقسیم امکانات و
نیرو شود و توقع داشت کار انجام شود.
وی گفت :امیدواریم هر چه زودتر این کار
انجام شــود و نقصها و کاستی ها برطرف
شــود و مردم در آینده خدمات کاملتری
دریافت کنند.گفتنی اســت؛ در پایان این
نشست ازخدمات حسین ایزدی ،مدیرکل
سابق تعزیرات حکومتی هرمزگان تقدیر و
مرتضی ممیزی به عنوان سرپرست اداره کل
تعزیرات حکومتی هرمزگان معرفی شد.

بنادر کوچک کانونی مناسب
برای اشتغا ل و بهرهوری اقتصادی در سواحل مکران
و تره بار برشــمرد و خاطر نشان کرد :بندر تیاب
از جمله بنادر حوزه شــرق هرمزگان است که با
دارا بودن مزیت تجاری و مسافری نقش مهمی در
عرصه توسعه دریامحور و ایجاد اشتغال در منطقه
ایفا می کند.
مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شــرق
هرمزگان با بیان اینکه بنادر کوچک زمینهســاز
اشتغال و توسعه اقتصادی پایدار در سواحل مکران
هستند،
اضافه کرد :کارنامه عملکردی بندر تیاب از ابتدای
ســال تا کنون مبین این موضوع است که ارتقاء

روغن مورد نیاز خود را از کارخانه خریداری
و در ســامانه جامع تجارت ثبــت و بفروش
برسانند.
خلیل قاســمی از تمامــی واحدهای صنفی
خواســت تا اطالعــات خود را در ســامانه
جامع تجارت ثبــت نمایند تا در ارزیابی ها و
پایشهای بازرسان شامل جریمه نشوند.
به گــزارش ایرنا ؛ وی اظهار داشــت :امکان
صدور مجوز برای کســانی که تمایل دارند در رسته عمده فروشی مواد غذایی فعالیت نمایند از طریق اتاق اصناف مرکز استان فراهم شده است.

زیر ساختها و روساختها عامل فزآیندهای در
افزایش بهرهوری و ترقی جایگاه بندر تیاب بوده
است.
گفتنی اســت؛ بندر تیاب با  8.2هکتار مساحت
اراضی پسکرانه ،دارای تاسیسات
دریایی و تاسیسات خشکی (ساختمان ،روشنایی و
دیوارکشی) پیرامون بندر میباشد.
از تاسیسات دریایی موجود در این بندر تاریخی
میتوان به یک پست اسکله موازی ساحل ( مسیر
خور) از نوع شمع ردیفی به طول  80متر که جهت
پهلودهی به لنجها استفاده میشود ،اشاره کرد.

گروه گزارش//مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک
بندرعباس ضمن خوش آمدگویی و تشکر از توجه
مسئولین به جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت
بیان داشت :ناحیه یک از نظر ساختار و موقعیت
ومنابع انسانی بزرگترین ناحیه آموزشی دراستان
است ،مهاجر پذیری  ،تجاری بودن ،وسعت و تراکم
جمعیتی از ویژگیهای مهم این ناحیه هســت که
برای ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی شناخت این
ویژگیها اولویت دارد.

مســلم بازیارنســب مدیر آموزش و پرورش ناحیه
یــک بندرعباس ضمــن تقدیر و تشــکر از حضور
مسئولین اســتانی در این مراسم تجلیل اذعان داشت؛
از خصوصیات بارز شــهیدمرتضی مطهری تولید فکر
و نشر افکار بوده که امروزه در نظام تعلیم تربیت ،سند
تحول بنیادین همان محصول تولید فکر نو بر اســاس
آرمان های انقالب اســت و معلمان ما هم مجریان و
انتشــار دهندگان این فکر نو در نظام تعلیم و تربیت
در جامعه هستند.
بازیارنسب هدف ازدعوت پیشکسوتان عرصه تعلیم
وتربیت را استفاده مفید از تجربه گرانبهای آنها درنظام
تعلیم وتربیت و ارزش گــذاری به خدمات صادقانه
آنها دانســت  .وی همچنین تاکید کرد با اســتفاده از
تجربیات این عزیزان ،رســیدن به اهداف متعالی نظام
تعلیم وتربیت تســریع خواهدشد .مسلم بازیار نسب
در ایــن آیین معلمان را عنصر بــی بدیل و غیر قابل
جایگزین در فرایند تعلیم و تربیت خواند و افزود :همه
جوامع بایــد از مقام معلم تکریم نمایند ،منیت معلمی
و شایســتگی حرفه ای معلم در پرتو قدر دانی جامعه

پایدار می ماند .وی ادامه داد :تحول سازمانی ،منوط
به تحول عمیق در تمام ابعاد جامعه و ابزارها و تفکر نو
و به روز معلم اتقاق می افتد .مدیر آموزش و پرورش
ناحیه یک بندرعباس با اشاره به نقش و جایگاه مهم
معلم در جامعه گفت :اگر مغز های متفکر می خواهیم
باید قدردان معلم و جامعه ی معلمی باشــیم .بازیار
نسب در بخش دیگری از ســخنانش به نقش جهاد
تبیین در تعلیم و تربیت اشاره کرد و افزود :نقش جهاد
تبیین در تعلیم و تربیت این اســت که با احصا عقب
ماندگی های علمی آموزشی و اقتصادی سازوکارهایی
برای ایجاد مهارتهــا در دانش آموزان و آماده نمودن
آنان برای مقابله با مســائل مبتال به جامعه و آسیب
های نوپدید کنیم.
وی همچنین تاکید کرد :در جهاد تبیین بایستی با نگاه
عدالت آموزشی در نهاد تعلیم و تربیت نسخه بکر سند
تحول را در بیانیه گام دوم انقالب عملیاتی کنیم.
مدیــر آموزش و پــرورش ناحیه یــک بندرعباس

گفــت :تکریم معلم یک وظیفه همگانی اســت که بر
عهده همه آحاد جامعه می باشــد .کرامت معلم یک
نقــش الگوی رفتاری دارد که بایــد در جامعه به آن
ارج نهاده شود .وی در پایان ضمن تشکر از مشارکت
دستگاهها و خیرین در آموزش و پرورش و همچنین
ادای احترام به پیشکسوتان تعلیم وتربیت با اهدای گل
افزود ؛ جهت تســهیلگری در کار آموزش و پرورش
نیازمند مشــارکت همگانی در جامعه است و آموزش
و پرورش متعلق به آحاد جامعه است وما معلمان در
پیش برد اهداف تعلیم و تربیــت در گام دوم انقالب
از تمامــی ظرفیت هــای موجــود در جامعه برای
اعتالی نظام آموزشی در تراز انقالب اسالمی استفاده
خواهیم کرد.
گفتنی اســت در این مراسم اســحق زارعی یکی از
مدیران شایسته وارزشی اسبق ناحیه یک بندرعباس
نیز توســط مدیر آموزش وپرورش این ناحیه مورد
تجلیل قرار گرفت.

