روزنامه منطقه جنوب کشور

مدیرعامل فوالد هرمزگان:

 ۱۰راهبردی که
رئیس جمهور با مردم
در میان گذاشت
8

رکوردهای جدیدی در تولید
به ثبت می رسانیم

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

در سال جاری اهداف استراتژیک فوالد هرمزگان محقق و رکوردهای جدیدی از تولید ،به ثبت خواهد رسید

گروه خبــر  //مدیرعامل فوالد هرمزگان با حضــور در واحد
احیا مســتقیم این شــرکت بر حفــظ روند افزایشــی تولید
تاکید کرد.

 به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ دکتر عطااهلل معروفخانی با حضور در
شیفت شب واحد احیا مستقیم در دیدار با کارکنان این واحد بر لزوم تحقق

اهداف از پیش تعیین شده مبنی بر افزایش تولید در واحدهای مختلف وی از از تالش های کارکنان و کارگران فوالد هرمزگان در ثبت
رکوردهای متعدد در سال  ۱۴۰۰و فروردین ماه سال  ۱۴۰۱تشکر و
شرکت تاکید کرد.
معروفخانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اظهار امیدواری کرد در سال جاری اهداف استراتژیک فوالد هرمزگان
((کارگران ستون اصلی خیمه تولید و اقتصاد کشور هستند)) نقش این قشر محقق و با عنایت خداوند و تالش سختکوشان فوالد هرمزگان
رکوردهای جدیدی از تولید به ثبت رسانده خواهد شد.
زحمت کش در فوالد هرمزگان را پر اهمیت دانست.

بندرعباسی ها در انتظار ابالغ آقای وزیر
برای ثبت نام مسکن

تشکیل کمیته نظارت
بازرسی و ارزیابی
الکترونیک در هرمزگان

2

خودروسازها
سوءاستفادهنکنند
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نظارت بر مصرف آرد
در مزارع میگو هرمزگان
2
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مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبرداد

پهلودهی  ۱۲فروند کشتی حامل
کاالهای اساسی در بندر شهیدرجایی

2

گام مهم دولت برای مبارزه با قاچاق سوخت؛

تنها به کامیونهای دارای بارنامه
سوخت داده میشود

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

رئیس سازمان شیالت ایران عنوان کرد
Beton Sahel

تحول در صنعت شیالت
با تولیدات دانش بنیان

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

عکس  :امین زارعی /دریا

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

رئیس سازمان شیالت ایران عنوان کرد

تحول در صنعت شیالت با تولیدات دانش بنیان
گــروه خبر  //با حضــور معاون وزیر و
رئیس سازمان شیالت ایران و مدیر کل
شــیالت هرمزگان و جمعی از مسئولین
ســاخت ،نصب و راه اندازی اولین قفس
پرورش ماهی پایه کششــی مناســب
برای استقرار در دریاهای مواج در قالب
یک پــروژه پایلــوت تحقیقاتی دانش
بنیــان در آبهای جنوبی جزیره قشــم
انجام شد.

به گزارش خبرنگاردریا ،معاون وزیر و
رئیس سازمان شیالت ایران حرکت در مسیر
شعار سال مبنی بر «تولید ،دانش بنیان و
اشتغال آفرین» و منویات مقام معظم رهبری
را یکی از سیاست های اصلی سازمان شیالت
ایران خواند و گفت :خوشبختانه امروز شاهد

گامهای خوب استان هرمزگان در این مسیر
بوده ایم.سید حسین حسینی معاون وزیر و
رئیس سازمان شیالت ایران ،با بیان ترجمان
شعار سال در شیالت ،افزود :صنعت شیالت
را در حال حرکت از حالت سنتی به سمت
صنعتی شدن که در این بیان دانش بنیان
محوری الزم و اساسی برای این تحول است.
وی از این پروژه به عنوان یک پروژه جدید
با قابلیت نصب در مناطق با امواج بلند دریا
یاد کرد و تصریح کرد :بدون شک این پروژه
تحولی عظیم در زمینه توسعه پرورش ماهی
در قفس در مگا پروژه ها به وجود آورد.
حسینی با تاکید بر توسعه دریا محور گفت:
هیچ کدام از این اهداف ،به نتیجه نخواهد
رسید مگر اینکه در بخش علمی و دانشی

تحول ایجاد کنیم و به همین دلیل لزوم استفاده
از نتایج تحقیقاتی محققان و محورهای
دانشبنیان ،امروز بیش از پیش احساس
میشود.
در ادامه مدیر کل شیالت هرمزگان با اشاره
به افتتاح اولین قفس پرورش ماهی پایه
کششی  TLCمناسب برای امواج بلند در کشور
در سواحل جنوبی جزیره قشم گفت :ساختار
نیمه مغروق برای در امان ماندن از امواج،
قطر دهاته فوقانی شش متری ،مخروط شش
متری۲۴ ،متر قطر اصلی  ۷۵ ،تن ظرفیت
پرورش ،برخورداری از لنگرهای  ۱۵تنی و
 ...بخشی از مشخصات این پروژه است.
دریایی قابلیت استقرار ایمن در امواج
بلند دریاهای خشن ،فعالسازی ظرفیت

یک میلیون تنی پرورش ماهی در قفس
در سواحل مکران ،ارائه ی یک الگوی
موفق و قابل اعتماد از قفس های آبهای
خشن برای سرمایه گذاران خصوصی برای
ورود به این صنعت،افزایش درآمد ارزی
و سهم شیالت در صادرات غیرنفتی کشور
با فعالسازی ظرفیت های بالقوه ،اشتغال
آفرینی ،رونق تولید ،احیای ذخایر طبیعی
آبزیان و تمرکز تولید از طریق پرورش را به
عنوان بخشی از مزایای راهبردی این طرح
عنوان کرد .وی احداث تعداد  ۲۵قفس
۲۰۰تنی،احداث مرکز تکثیر بچه ماهی،
احداث خط تولید غذای ماهی و اشتغال زایی
 ۱۵۰نفر مستقیم را به عنوان طرح توسعه پنج
هزار تنی این پروژه مطرح کرد.

جاماندگان یارانه آماده ثبتنام باشند

گروه خبر  //پرداخــت یارانه جدید در حالی آغاز
شــده که به زودی و احتماال تا خردادماه ثبت نام از
جاماندگان یارانه آغاز خواهد شد.

دولت پرداخت یارانه  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار تومانی را آغاز
کرده و از این پس جایگزین یارانه نقدی  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومانی و یارانه معیشتی خواهد بود .این پرداخت برای
حدود  ۷۲میلیون نفر در  ۹دهک درآمدی انجام شده
است .اما در این بین تعدادی از هم وطنان هستند که در
لیست سازمان هدفمندی یارانهها قرار نداشته و ماهانه
دریافتی ندارند ،هر چند که ممکن است جزو دهکهای
مشمول باشند.
این در حالی است که طبق اعالمی که سازمان هدفمندی
یارانهها داشته است مقرر شده از افراد جامانده یارانه نقدی
به زودی که احتماال خردادماه باشد ثبتنام انجام شود،

این سازمان به همراه وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
به بررسی جوانب و شرایط افراد ثبت نام کننده خواهد
پرداخت و در صورتی که مشمول تشخیص داده شوند به
لیست هدفمندی اضافه خواهند شد.
این ثبتنام ،تکلیف قانون بودجه  ۱۴۰۱برای سازمان
هدفمندی یارانهها است؛ به طوری که در بند(ب) تبصره
 ۱۴تأکید شده سازمان هدفمندی یارانهها موظف
است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق
ضوابط اقدام کند.ثبتنام از جاماندگان یارانه از سالها
پیش مورد بحث بوده و در قانون بودجه تکلیف شده
بود؛ ماجرا از آنجا شروع شد که وقتی دولت نتوانست
راهکار مناسبی برای غربالگری یارانهبگیران ایجاد و
جمعیت بیش از  ۷۵میلیون نفری را گزینش کند ،در سال
 ۱۳۹۳طرح ثبتنام مجدد متقاضیان را در دستور کار

قرار داد.
بر این اساس  ۲۰تا  ۳۱فروردین  ،۱۳۹۳بازه زمانی
برای ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مشخص
و اولویت را بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان
خانوار تعیین کرد .اما به هر صورت با توجه به مهلت
یک روزه برای هر خانواده و مسایل دیگری که وجود
داشت ،در نهایت گروههایی از ثبت درخواست یارانه نقدی
جاماندند.
به گزارش ایسنا ،بعد از آن نیز بر تعداد این متقاضیان که
میتوانستند مشمول باشند ولی در لیست نبودند افزوده شد،
ولی با وجود تکلیفی که در سالهای بعد در قوانین بودجه
برای ثبت نام از این افراد وجود داشت این اقدام صورت
نگرفته بود.

وزیر دادگستری خبر داد

هیچ کس حق افزایش قیمتها را ندارد

گروه خبر  //وزیر دادگستری با اشاره
به اصالح نظام پرداخت یارانه ها ،گفت:
هیچ صنف و تولید کننده ای حق افزایش
خودسرانه قیمت کاالها را ندارد.

امین حسین رحیمی در جمع مدیران ستادی
و اجرایی سازمان تعزیرات با اشاره به اصالح
نظام پرداختی یارانهها و ارز ترجیحی ،اظهار
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کرد :کارشناسان بر نامناسب نبودن وضعیت
این پرداختیها هم نظر هستند؛ اما به خاطر
تبعاتی که ممکن است این اصالحات داشته
باشد ،کسی قبول نمیکرد این جراحی بزرگ
را انجام دهد ،بنابراین اقدام دولت شجاعانه
است .وی افزود :این اقدام قطع ًا به نفع مردم
خواهد بود؛ اما به هر حال یک جراحی
ممکن است درد هم داشته باشد که برخیها
این مسئله را نمیپذیرند.
رحیمی با بیان اینکه عادالنه کردن نظام
پرداخت یارانهها به نفع مردم است ،گفت:
بیشترین سود را یک عده خاص میبرند؛ اما
این اصالح نظام اقتصادی به نفع مردم است
چراکه او ًال همه مردم از این یارانهها استفاده

میکنند و ثانی ًا اینکه طبقات و قشر پایین
بیشتر استفاده میکنند.
وزیر دادگستری ادامه داد :یارانه  ۳۰۰و
 ۴۰۰هزار تومانی به غیر از یارانه نان و دارو
است .رحیمی به جرایم ناشی از ارز  ۴هزار
و  ۲۰۰تومانی اشاره و تصریح کرد :بسیاری
از اوقات شرکتها و افراد ارز تخصیصی را
در ابعاد دیگری مصرف میکنند ،بنابراین اقدام
دولت جلوی بسیاری از جرایم اینچنینی را
میگیرد .به هر حال ممکن است با اجرای این
طرح برخی ،نابسامانی در بازار ایجاد کنند.
وظیفه ما برخورد با نابه سامانی در بازار است
و هیچ کس و هیچ واحد صنفی و تولیدی
حق افزایش قیمتها را بدون اعالم سازمان

حمایت ندارد.
وی افزود :ممکن است واحد تولیدی بگوید
که اقالم اولیه افزایش یافته و من باید قیمت
را افزایش دهم ،این موضوع فردی نیست و
تولید کننده میتواند این موضوع را به سازمان
حمایت پیشنهاد دهد ،البته درج قیمت تولید و
مصرف بر روی کاالها ضروری است.
به گزارش قدس آنالین ،رحیمی به افزایش
اختیارات تعزیرات هم اشاره کرد و گفت:
جریمههای نقدی طبق مصوبه سران قوا
افزایش یافته است به عنوان مثال جریمه
عدم درج قیمت بر روی کاالها که قب ً
ال بسیار
ناچیز بود اکنون به  ۱۰میلیون تومان تبدیل
شده است.

کشف  ۸۷هزار لیتر سوخت قاچاق
در آب های قشم
5

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب  -شماره 141584
موضوع مناقصه :انجام عمليات باالنس و همراستاســازي تجهيزات دوار با دستگاه ديناميكي و االين ليزري در نواحي
مختلف شركت فوالد هرمزگان جنوب
مدت قرارداد 12 :ماه از تاریخ ابالغ قرارداد و قابل تمدید برای دو دوره یکساله دیگر
مناقصه گزار :شرکت فوالد هرمزگان جنوب
نحوه دریافت اسناد :کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به ايميل  hakimi.s@hosco.irو یا فکس 076- 33530145
می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
 -1واریز مبلغ  500،000ریال به شــماره حســاب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ،به نام
شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه
 -2نامه اعالم آمادگی که در آن ایمیل رسمی آن شرکت به همراه شماره تماس کارشناس مربوطه ذکر شده است .الزم به
ذکر است تمامی مکاتبات ،اطالعیه ها و اصالحات از طریق ایمیل مذکور به مناقصه گران اعالم خواهد گردید.
توضیحات:
 -1تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ( 650.000.000ششصد و پنجاه میلیون) ریال
 -2نوع تضمین :الف -ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما :مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر
نیز قابل تمدید باشد.
ب -فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شــماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی
هرمزگان ج -مطالبات حال شده از شرکت فوالد هرمزگان جنوب با تائید امور مالی شرکت فوالد هرمزگان جنوب
 -3شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي تایید صالحيت ايمني ازسازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی مي باشند.
ج) جدول زمانی انجام مناقصه:

آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/2/26

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/3/2

1

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/3/3

نکته :1مالک مهلت براي دريافت اسناد از مناقصه گزار ،تاريخ فيش واريزي مي باشد.
نکته :2تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.
متقاضیان برای آگاهی بیشتر به سایت  www.hosco.irمراجعه و يا با شماره ( 076-44843214امور قراردادها) تماس
حاصل فرمايند .قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

خبری
چهارشنبه  21اردیبهشت 1401
 9شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3877

سرمقاله

بندرعباسی ها در انتظار ابالغ
آقای وزیر برای ثبت نام مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان شنبه هفته قبل گفت۳۵۰:
هکتار زمین جدید در شهر بندرعباس برای ساخت مسکن نهضت
ملی اختصاص یافت .عباس کمالی افزود :این زمینها در حاشیه
شهر بندرعباس واقع است که پس از ابالغ وزارتخانه ،کار ثبت نام
متقاضیان جدید در این محدوده آغاز میشود.وی گفت :پیش از
این شهرک علوی زمین برای ساخت مسکن ملی اختصاص یافته
بود که اکنون عالوه بر شــهرک علوی ،در این مکان نیز مسکن
ساخته میشود28».مهرماه سال گذشته گام انقالبی دولت سیزدهم
برای خانه دار شدن مردم ایران بعد از توقف هشت سال طرحهای
ساخت وساز مسکن آغاز و ثبت نام از متقاضيان مسکن در کشور
از طریق ثبت نام در پایگاه ثبت نام نهضت ملی مسکن شروع شد.
اما متاسفانه از همان زمان ،نام بندرعباس در این پایگاه ثبت نام
قرار نگرفت و بعد از پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که
متولیان مربوطه در این بخش بی تدبیری داشته و شهرک علوی
را برای ثبت نام متقاضیان بندرعباسی و بندرخمير درنظر گرفته
بودند .گرچه شاید بتوان گفت برای متقاضیان بندرخمير وصنایع
غرب بندرعباس ،این شــهرک برای اجــرای طرح نهضت ملی
مســکن توجیه پذیر بود ،اما برای بندرعباسی که این شهرک 50
کیلومتر با شهر بندرعباس فاصله دارد ونزدیک بندر خمیر است ،به
هیچ وجه توجیه پذیر نبود که روزی 100کیلومتر رفت و آمد کنند
وبه شــهرک علوی بروند و برگردند و در این مسیر خانه تا محل
کار ودر این جاده ترانزیتی خطرناک آن هم برای قشر متوسط و
محروم با این کرایه های گران ،به هیچ وجه این رفتوآمدها بصرفه
نبود و به همین دلیل اعتراضات مردمی به جانمایی در اجرای این
طرح توسط مردم و رسانه ها آغاز شد وسپس نمایندگان مجلس،
نماینده ولی فقیه در استان و حتی استاندار به صف این معترضین
در جانمایی اجرای طرح پرداختند و بعد از گذشــت هفت ماه و
نیم باالخره اعالم شد که  350هکتار در حاشیه شهر بندرعباس
برای اجرای این طرح درنظرگرفته شده و مدیرکل راه وشهرسازی
هم اعالم کرده اســت که منتظر ابالغ وزارتخانه متبوع برای آغاز
ثبت از متقاضيان مربوطه است .با توجه به اینکه حدود هشت ماه
از آغاز ثبت نام در این طرح ملی در کشور می گذرد ،ضرورت
دارد ثبت نام از متقاضیان بندرعباسی بدون معطلی و هرچه زودتر
آغاز شده و بزودی عملیات اجرایی این طرح در شهر بندرعباس
آغاز شود .از وزیر راه وشهرسازی هم انتطار می رود اجازه ندهند
بیش از این بندرعباسی ها چشــمانتظار آغاز ثبت نام در طرح
نهضت ملی مسکن بمانند و دســتور دهند ثبت نام از متقاضيان
هرچه زودتر آغاز شــده و در هفته های آتی نیز فاز اجرایی این
طرح ملی در بندرعباس کلید بخورد و از تداوم فرصت ســوزی
تبعیض گونه در یک طرح ملی در بندرعباس جلوگیری شــود
تا مردم بندرعباس نیز به خانه دار شدن در این طرح ملی دولت
سیزدهم امیدوار شوند.
علی زارعی

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

تشکیل کمیته نظارت ،بازرسی و ارزیابی الکترونیک در هرمزگان
گروه خبر  //رئیس کل دادگســتری هرمزگان اعالم کرد :کمیته
نظارت ،بازرســی و ارزیابی الکترونیک در دادگستری این استان
تشکیل شده اســت و بر این اساس ،عملکرد قضات و کارکنان با
اســتفاده از ســامانه های الکترونیک رصد و مورد ارزیابی قرار
میگیرد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ گردهمایی فصلی رؤســا و دادســتانهای
حوزههای قضایی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل
دادگستری استان و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این همایش با تأکید بر اینکه در
مبارزه با فساد اغماضی نخواهد شد ،از نظارت و جدیت رؤسای دادگستری
و دادستان های حوزه های قضایی استان بر مجموعه های تحت امر خود
 ،برخورد قاطع با مظاهر فســاد و اطالع رسانی به موقع این اقدامات ،به
عنوان تمهیدات مؤثر به منظور انسداد گریزگاه های فساد ،ارتقاء سالمت
دســتگاه قضایی و جلب اعتماد عمومی نام برد.وی با اشاره به تأکیدات
معاون اول قوه قضاییه مبنی بر اینکه عملکرد دادگستری استان ها بر اساس
میزان رضایتمندی مردم سنجیده خواهد شد ،خاطر نشان کرد :کمیته نظارت،
بازرسی و ارزیابی الکترونیک در دادگستری هرمزگان تشکیل شده است و
بر این اساس ،عملکرد قضات و کارکنان با استفاده از سامانههای الکترونیک
رصد و مورد ارزیابی قرار می گیرد .رئیس شورای عالی قضایی هرمزگان
همچنین نظارت روزانه بر خروجی و انشاء آراء ،مدیریت پروندههای مهم،
جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از دیگر عوامل تسریع دهنده در روند
رســیدگی به پرونده های قضایی و افزایــش رضایتمندی مردم ذکر کرد.
قهرمانی بر توجه ویژه به تکریــم ارباب رجوع تأکید کرد و از برگزاری
مستمر جلسات دیدار مردمی و ایجاد امکان پاسخگویی چهره به چهره و
مستقیم به مطالبات مراجعین به عنوان یکی از مهمترین تدابیر و اقدامات
دستگاه قضایی استان در این راســتا نام برد و بیان داشت :مالقاتهای
مردمی رئیس کل دادگســتری و مســئوالن قضایی استان یک هفته در
بندرعباس و هفته دیگر در شهرستانهای استان برقرار میشود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود :کنترل مستمر امور جاری در
واحدهای قضایی استان ،شناسایی نقاط قوت و ضعف ،تالش برای تبدیل

تواناییهای بالقوه به بالفعل ،ایجاد هماهنگی میان برنامههای شهرستانی با
برنامه های استانی و ملی ،نظارت دقیق بر تعداد ورودی و مانده شعب و
پیگیری مستمر اقدامات قضایی برای ارتقاء شاخص پاسخگویی از دیگر
برنامه ها و سیاست های راهبردی دستگاه قضایی استان می باشد که توجه
ویژه رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی را می طلبد.
این مقام قضایی تصریح کرد :در راســتای تحقق اهداف پیش بینی شده
برای شــوراهای حل اختالف نیز ضروریســت از طریق هدفمند شدن
ارجاعات ،پرهیز از ارجاع مکرر پرونده ها و شناسایی و تشویق شعبی
که بیشــترین آمار صلح و سازش را داشته اند و مکاتبه و تذکر به حوزه
هایی که عملکرد ضعیف تری دارند ،این مجموعه ،چابک سازی و تقویت
شــود و به این ترتیب از ظرفیت خوب شوراهای حل اختالف در جهت
سوق دادن طرفین به سوی مصالحه و اصالح ذات البین در پرونده هایی
که بستر و زمینه مناسب ایجاد صلح و سازش در آنها وجود دارد ،استفاده
بهینه گردد .رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه ارتقاء سطح
آموزش کارکنان ،نگاه ویژه به مقوله فرهنگ ،توجه به اســتحکام و اتقان
آراء و اعمال سیاســت های تشویقی را از دیگر اقدامات مؤثر به منظور
دســتیابی به آمار مطلوب در عملکرد و بهبود بهره وری دستگاه قضایی
استان هرمزگان عنوان کرد.
وی با اعالم این مطلب که ایجاد تحول در دستگاه قضایی نیازمند عزمی
همگانی است ،اتقان در همه امور به ویژه در صدور آراء ،اجرای به موقع
احکام ،تعیین تکلیف پرونده های قصاص ،مبارزه با مفاسد در حوزه های
مختلف و ارتباط وثیق مســئوالن قضایی با مردم را اموری ضروری در
جهت ارتقاء عملکرد دادگستری استان عنوان کرد.وی در ادامه به اتخاذ
سیاست های کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان
بر اساس دستورالعمل ابالغی و به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده
در برنامه های مدون اشــاره نمود و ضمن تأکید بر ضرورت بازدیدهای
هدفمند و مؤثر مسئولین قضایی از زندان ها و ندامتگاه های استان ،بر لزوم
اهتمام در خصوص استفاده از مجازات های جایگزین حبس و تأسیسات
نوین قضایی تأکید کرد.
شــایان ذکر است :پیش از ســخنان رئیس کل دادگستری هرمزگان،

معاونین دادگستری استان و تعدادی از رؤسا و دادستان های حوزههای
قضایی ،گزارشــی از مهمترین برنامــه ها ،اقدامات و دســتاوردهای
مجموعههای تحت سرپرستی خود بیان نمودند.
در خاتمه این همایش و در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقالب
اســامی (مدظله العالی) مبنی بر لزوم معرفی قضات شاخص ،از  ۶۴نفر
از قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان که عملکرد مطلوبی
در مؤلفــه هایی چون؛ تکریم ارباب رجوع ،اهتمام در انجام وظیفه ،رفع
اطاله دادرســی ،کاهش موجودی و عملکرد آماری مثبت ،بهره گیری از
ابالغ الکترونیک ،رســیدگی به پرونده های خاص و مهم ،اشاعه صلح
و سازش ،اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ،کاهش ورودی پرونده ها ،استمرار در
فعالیت های فرهنگی ،صرفه جویــی در هزینه ها و مدیریت امور مالی
داشته اند ،تقدیر شد.
در بخش معرفی قضات نمونه ،آقایان یاسین مطهری زاده ،محمد عباسی،
سجاد حســین زاده علی کردی ،علی بالدر ،رضا صفایی ،سعید اطمینانی،
بهروز درویشــی ،امیرحسین فیوضی ،ماشــااله افشارپور ،محسن بهرامی
نیکخو ،فرشــاد گل میرزایی ،امید آزادی ،آرش رستمی ،ابراهیم محمدی،
هادی حســنوند ،عبدالرزاق نریمانی ،محسن شفیعی آفارانی ،هاشم زارع
ابراهیم آباد ،علی گرمه ئی ،حسین حکیمی ،جواد دانائی ،حسین عباسی،
حســن نیک طبع دهبارزی ،مهدی ایرانپور ،حسین دهقانی ،محمود داج،
جعفــر کوهزاد ،اکبر بیژنی ،علی امامی ،محمد شــنبه زاده ،هدایت کمالی،
حاله سعادتی ،حسین حکیمی ،ابراهیم طاهری ،محمد علی عبدالعلی نژاد،
رو 
قدرت اله فراز ،محمد معتمد نیا ،امید مهدوی مجد ،علیرضا احمدیمنش،
سید حیدر موسوی ،امیر رحیمی عناوین برتر را کسب نمودند و در بخش
تجلیل از کارکنان نمونه از خانم ها لیدا شــیخ زاده ،سمیرا جهاندیده ،بتول
متینی ،فاطمه رجبی پور ،الهام ســنجری ،الناز رحیمی ،زهرا جمشیدی،
مینا رســتگار ،زهرا جاللی ،سارا شــب روا ،فاطمه اونق ،آذر اسکندری،
زهرا سادات هاشمی و آقایان ســلیم بهرامی جغینی ،امان دوردی ارازی،
علی اکبر قربانی ،خسرو غالمزاده ،عبدالرسول اسدی ،هوشمند علی پور،
محمود علیزاده ،جهانگیر رنجبری ،نصراله ساالری ،عامر کاویانی با اهدای
لوحسپاس و هدایایی به رسم یادبود تقدیر شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبرداد

پهلودهی  ۱۲فروند کشتی حامل کاالهای اساسی در بندر شهید رجایی
گروه خبر  //مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت:
از ابتدای فروردین تا نیمه اردیبشــت ماه در مجموع ۱۲
فروند کشتی حامل کاالهای اساسی در بندر شهید رجایی
پهلودهی شده که در همسنجی با مدت مشابه  ۳۵درصد
افزایش را نشان میدهد.

به گزارش خبرنگار دریــا؛ علیرضا محمدی کرجیران در
تشریح آخرین وضعیت واردات کاالهای اساسی در بزرگترین
بنــدر تجاری ایران ،اظهار کرد :از ابتدای فروردین امســال تا
نیمه اردیبهشت ماه جاری در مجموع  ۱۲فروند کشتی حامل
کاالهای اساسی به مجموع تناژ  ۶۹۵هزار و  ۱۰۱تن در بندر
شهید رجایی پهلودهی شده که در همسنجی با مدت مشابه از
نظر وزنی  ۷۵درصد و از نظر تعداد ورود کشــتی  ۳۵درصد
افزایش را نشان میدهد.وی در خصوص پهلوگیری کشتیهای
حامل گندم به عنوان کاالی استراتژیک کشور ،بیان کرد :طی

این بازه زمانی شش فروند کشتی حامل گندم با  ۳۹۶هزار تن
پهلوگیری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش
 ۴۷۰درصدی به ثبت رسیده است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ادامه داد :درحال
حاضر یک فروند کشتی گندم حامل  ۶۷هزار و  ۶۰۰تن و ۲
فروند کشتی برنج حامل  ۲۸هزار و  ۶۰۰تن نیز در اسکله بندر
شهید رجایی پهلودهی شده و درحال تخلیه بار خود هستند.
محمدی کرجیران بیان کرد :باتوجه به نیاز فوری کشــور به
محصول گندم به عنوان یک کاالی استراتژیک ،تمامی شناورها
با رویه حمل یکسره تخلیه و به سرعت به تمامی نقاط کشور
درحال ارسال میباشد .وی اضافه کرد :درحال حاضر سه فروند
کشتی دیگر حامل گندم و جو در لنگرگاه بندرعباس درحال
طی فرآیند اسنادی خود برای پهلودهی و تخلیه محمولههای
خود هستند.

دستان خالی مورا در تهران

خطیب زاده :انریکه مورا در ســفر به ایران حامل پیام جدیدی نیست ،اگر آمریکا آن چه
را از جیب ملت ایران برداشته برگرداند همین فردا می توانیم توافق را امضا کنیم.مذاکرات
هستهای در وین طی دو ماه گذشته خوب پیش نرفته و به نوعی دچار رخوت شده است.
تنفســی که به نظر میرسید زیادی طوالنی شده شائبه به بنبست رسیدن مذاکرات را هم
ایجاد کرده و رســانههای آمریکایی نیز برای فراهم کردن فرصت امتیازگیری بیشتر مدام
بر این طبل که مذاکره به بن بست رسیده است ،میکوبند .اصرارشان هم بر این است که
طرف ایران و خواستههایش از جمله لغو همه تحریمها و مشخصا خروج سپاه از تحریم
را مقصر این وضعیت جلوه دهند .در ایران اما مقامات مســئول بارها تاکید کردهاند که نه
مذاکرات متوقف شده و به بن بست رسیده و نه موضوع سپاه تنها اختالف باقی مانده است.
حاال اما با توجه به سفر انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به
گفته خبرنگار پولیتیکو امروز به تهران خواهد آمد ،کورســوی امیدی به ایجاد تغییر در
وضعیت مذاکرات باز شده بود .برخی معتقد بودند که او حامل پیام و پیشنهادی تازه است
نالمللی و مشــخصا جنگ اوکراین که بر سر موضوع
و برخی هم با توجه به تحوالت بی 
تامین انرژی در اروپا ســایه انداخته ،از نیاز بیشتر اروپاییها و غربیها به بهبود رابطه با
ایران ســخن میگویند و معتقدند که در این وضعیت مورا و همکارانش در آن سوی میز
مذاکره همه تالش خود را میکنند تا ایران راضی شود .همین است که حتی نورنیوز ،رسانه
نزدیک به شــورای امنیت نیز این سفر را سازنده میداند و در این باره نوشته :با توجه به
نقش اتحادیه اروپایی در زمینه مبادله دیدگاه های تهران و واشنگتن ،سفر انریکه مورا به
تهران میتواند گام جدیدی برای رایزنیهای ســازنده درباره موضوعات اندک ولی مه ِم
باقیمانده تلقی شــود.این خوشبینی اما چندان هم عمومیت ندارد .برخی از تحلیلگران
معتقدند که اختالفات باقی مانده بین طرف ها به این ســادگیها حل نخواهد شد و باید
دید که مورا پیشنهاد جدیدی دارد یا برای راضی کردن طرف ایرانی به پیشنهادهای قبلی
آمده اســت .پیش بینی این گروه تحلیلگر آن است که ایران از مواضع قبلی خود صرف
نظر نمیکند و گشــایش در مذاکرات نیازمند ارائه پیشنهادهای جدید است .مثال حسن
بهشتیپور ،پیشــتر به «فردا» گفته بود که « اگر پیشنهاد اروپا این باشد که ایران تسلیم
خواست آمریکا شود ،خودشان می دانند طرح چنین پیشنهادی نتیجه نخواهد داد».برخی
دیگر از تحلیلگران هم مثل علی بیگدلی معتقدند که ســفر مورا فایدهای ندارد چون گره
اصلی در این پرونده ،نگاه ایران اســت و ما نیاز به یک تغییر رویکرد داریم! این نگاه در
ایران و به ویژه در بخش تصمیم ساز و تصمیم گیرنده طرفداری ندارد و چندان هم قابل
اعتنا به نظر نمیرسد .شــاهدش آن که رسانههای نزدیک به دولت حتی از سفر مورا و
پیشنهاد احتماال جدیدش هم استقبالی نکردهاند ،چه برسد به این که حرف از تغییر موضع
ایران بزنند .مثال روزنامه ایران با اشاره به این که ایران تمایلی به دعوت از هماهنگکننده
اتحادیه اروپا نداشته ،نوشته بود  :نباید انتظار داشت سفر مقام اروپایی به تهران و طرح راه
حلهای یک طرفه ،چندان نتیجه بخش باشد .از این رو مسئول سیاست خارجی اتحادیه
توجوی راه خود باید به واشنگتن چشم بدوزد نه تهران ،اما دیروز سعید
اروپا در جســ 
خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه و دیپلمات ارشد کشورمان در نشست خبری خود
با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اخبار منتشر شده در ارتباط با سفر مورا به تهران
و جزئیات این سفر خاطرنشان کرد :مذاکرات مربوط به رفع تحریمها علیه ایران و احیای
برجام بین طرفهای مذاکرهکننده تا امروز بدون وقفه ادامه داشته است .مکثی در حضور
در وین رخ داده ولی رد و بدل پیامها از طریق هماهنگکننده گفتوگوها در حال انجام
است .سفر آقای مورا به تهران در هفته جاری بعد از تماس تلفنی اخیر آقای امیرعبداللهیان
و آقای بورل انجام میشود .این به این معنا نیست که بعد از وقفهای ایشان با پیام جدیدی
میآید .پیامها به صورت مستمر بین ایران و آمریکا از طریق اتحادیه اروپا و هماهنگکننده
گفتوگوها در حال رد و بدل شدن است .خطیبزاده با بیان این که الزم بود با توجه به
پیشــنهاد آقای بورل و استقبال آقای امیرعبداللهیان دیداری حضوری انجام شود ،افزود:
مورا در این سفر با آقای باقری مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات وین
دیدار خواهند کرد .دستور کار گفتوگوها در تهران مشخص و روشن است و امیدواریم
بتوانیم بعد از انجام این گفتوگوها نتیجه را بهتر اعالم کنیم .وی همچنین در پاسخ به سوال
خبرنگار پرســشکننده درباره بدعهدیهای آمریکا در اجرای تعهداتش و اتخاذ تصمیم
سیاسی الزم گفت :سفر آقای مورا نشان میدهد که ما گفتوگوها را در مسیری که باید
انجام شود همچنان پیگیری کردیم و به رغم اقدامات ضد دیپلماسی که بعضا توسط سنا و

گمانه زنی ها درباره سومین سال ریاست بهارستان

ُعمر یک ساله هیئت رئیسه مجلس یازدهم در سال دوم رو به پایان است و باید منتظر
بود تا در اوایل خرداد ماه ،اعضای هیئت رئیسه جدید با انتخاب نمایندگان کار خود
را آغاز کنند .طبق آییننامه داخلی مجلس شــورای اسالمی ،انتخابات اعضای هیئت
رئیســه مجلس اعم از رئیس ،نواب رئیس و دبیران این هیئت ،هر ساله و همزمان با
روز بازگشایی مجلس در روز هفتم خرداد برگزار میشود .طبق گفته محمد رشیدی،
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی قرار است این انتخابات برای اجالسیه سوم
روز چهارشــنبه ( ۴خرداد ماه) برگزار شود .هیئت رئیسه مجلس  ۱۲پست دارد که
شامل رئیس ۲ ،نواب رئیس ۶ ،دبیر و  ۳کارپرداز یا ناظر است .این اعضا با رأیگیری
و توسط دیگر نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتخاب میشوند .تسنیم نوشت :چند
روز مانده به سومین انتخابات برای اجالسیه سوم مجلس یازدهم بازار گمانهزنیها در
راهروهای پارلمان برای آرایش هیئت رئیسه آینده داغ شده است و هر از گاهی برخی
ی را مطرح میکنند که آن افراد در حال البی با دیگر نمایندگان هستند
از نمایندگان اسام 
تا بتوانند برای تصاحب صندلی هیئت رئیسه برای خود رأی جمعآوری کنند .در چند
روز آینده قرار است شورای مرکزی دو فراکسیون انقالب اسالمی و مستقالن با موضوع
انتخابات هیئت رئیسه برای اجالسیه سوم تشکیل جلسه دهند و در جریان این جلسات
درباره نحوه ورود و تعیین نامزدهای خود تصمیمگیری کنند و سپس در مجمع عمومی
که یک یا دو روز مانده به انتخابات برگزار خواهد شد گزینههای نهایی خود را معرفی
کنند .برخی اعضای جبهه پایداری نیز رایزنیهای خود را با برخی چهرههای مطرح در
مجلس کلید زدهاند تا آن ها را برای کاندیداتوری ریاست یا نایبرئیسی متقاعد کنند،
ی با برخی نمایندگان و اعالم حمایت از
بهطوری که لیدرهای جبهه پایداری طی رایزن 
آن ها بهدنبال آن هستند تا چند کرسی هیئت رئیسه را برای سال آینده در اختیار داشته
باشند .از هر نمایندهای در راهروهای مجلس درباره نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه
برای سومین ســال مجلس یازدهم سوال میشود ،سریع ًا با جمله هایی مانند «هنوز
مشخص نیست» یا «باید ببینیم چه میشــود» و «منتظر تصمیم فراکسیون هستیم»
یا «قالیباف رئیس مجلس باقی میماند و تغییر چندانی در هیئت رئیســه را شــاهد
نخواهیم بود» پاسخ میدهند؛ اما از میان صحبتهای نمایندگان در راهروهای مجلس،
میتوان اسامی احتمالی را کنار هم چید ،به ویژه درباره کرسی ریاست که تقریب ًا تکلیف
مشخص اســت و اکثر نمایندگان معتقدند رئیس فعلی مجلس برای سال سوم هم بر
صندلی سبز ریاست پارلمان تکیه خواهد زد .اسامی نامزدهای احتمالی برای  12پست
هیئت رئیسه برای سال سوم عبارتند از :ریاست :محمد باقر قالیباف ،فریدون عباسی،
الیاس نادران .نواب رئیس :علی نیکزاد ،عبدالرضا مصری ،مجتبی ذوالنوری ،محمدرضا
جالدینی ،حمیدرضا حاجیبابایی ،ابراهیم عزیزی ،نصرا ...پژمانفر ،محمد مهدی
میرتا 
زاهدی .دبیران هیئت رئیسه :ســید ناصر موسویالرگانی ،علی کریمی فیروزجائی،
یدلیگانی ،روحا ...متفکر آزاد ،محسن دهنوی،محمد رشیدی ،مجتبی
حسینعلیحاج 
یوسفی .ناظران هیئترئیسه :علیرضا سلیمی ،محمدحسین فرهنگی ،محسن پیرهادی،
سید نظا مالدین موسوی .تجربیات سالهای قبل نشان داده است که معمو ًال نمایندگان
زیادی برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس اعالم نامزدی میکنند اما در روزهای آینده
ی ثبتنام خواهند کرد و در
مشخص خواهد شد چند نماینده برای تصاحب  12صندل 
انتخابات  4خرداد چه اتفاقی رقم خواهد خورد و چند درصد از اعضای هیئت رئیسه
مجلس شورای اسالمی تغییر میکند.
تازه های مطبوعات

فرهیختگان -این روزنامه نوشت:یکی از گرفتاریهای دولت فعلی ،تعدد سخنگوهای
قانونی و خودخوانده اســت .این موضوع مردم ،رسانه و کارشناسان را حسابی دچار
ابهام کرده اســت .این تعدد سخنگویان قانونی و خودخوانده موجب شده هر موضوع
ساده و واضحی به سرنوشت «داستان فیل در تاریکی موالنا» دچار شود.

نگاهی بر عملکرد  ۵ساله بورس هرمزگان؛

ثبتنام  ۸۰۰هزار هرمزگانی در سامانه سجام

گروه خبر //مدیر بورس اوراق بهادار منطقهای استان هرمزگان گزارش
عملکرد  ۵ساله این نهاد در استان را اعالم کرد .فهیمه زاهری اظهار کرد:
در  ۵سال اخیر یعنی از ســال  ۱۳۹۶تا  ۱۴۰۰تعداد  ۱۰میلیارد سهم و
حق تقدم به ارزش بیش از  ۸۲هزار و  ۷۱۰میلیارد ریال در تاالر بورس
منطقهای بندرعباس معامله شــده اســت .وی ادامه داد :از این میزان ۴۵
درصد معامالت را خرید ســهام با ارزشــی بالغبر  ۳۷هزار و  ۷۷میلیارد
ریال و  ۵۵درصد دیگر را فروش ســهام با ارزش حدود  ۴۵هزار و ۶۳۲
میلیارد ریال به خود اختصاص داده اســت .از ابتدای سال  ۱۳۹۶تا پایان
ســال  ۱۴۰۰تعداد  ۸۰۰هزار و  ۷۶نفر نیز در ســامانه سجام ثبتنام و
کد ســهامداری دریافت کردهاند .مدیر بورس اوراق بهادار منطقهای استان
هرمزگان تصریح کرد :در  ۵سال اخیر تعداد  ۳هزار و  ۷۰۴نفر معادل ۲۷
هزار و  ۷۸۳نفر ساعت در انواع مختلف دورههای آموزشی قرار گرفتهاند.
زاهری اضافه کرد :از مهمترین همایشهای برگزار شــده در این  ۵سال
میتوان به همایش «روشهای نوین تأمین سرمایه بنگاههای اقتصادی»
با حضور مدیران ،کارشناسان و فعاالن اقتصادی استان ،سمینار تخصصی
«نقش بازار سرمایه و ابزارهای نوین در تأمین مالی بنگاهها و شرکتها»
با حضور مدیران و بنگاههای اقتصادی اســتان ،همایشهای مختلف در
دانشگاهها و بانکهای استان و همایش «آشنایی با بورس اوراق بهادار»
ویژه مدیران عامل شرکتهای تعاونی روستایی سراسر استان اشاره کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای دورهای نظارت و بازرسی از کارگزاران سراسر
اســتان و نحوه عملکرد آنها و نیز خدمات موردنیاز درحوزه فناوری که
ازجمله فعالیتهای مســتمر بورس در استان اســت ،بیان کرد :از ابتدای
تأســیس تاکنون بیش از  ۷هزار فعالیت حقوقی در جهت رفع مشکالت
سهامداران صورت گرفته است.به گزارش ایسنا  ،مدیر بورس اوراق بهادار
منطقهای اســتان هرمزگان خاطرنشان کرد :تعداد  ۳۹کارگزاری در استان
(به جز منطقه کیش) فعال هستند .شرکتهای بورسی و فرا بورسی استان
شامل پاالیش نفت بندرعباس ،خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه ،سیمان
هرمزگان ،فوالد هرمزگان ،فوالد کاوه جنوب کیش ،پاالیش نفت الوان و
شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان هرمزگان ،کارت اعتباری ایران
کیش ،پرداخت الکترونیک سامان کیش ،تجارت الکترونیک پارسیان ،بیمه
اتکایی امین ،مبین وان کیش ،توریستی و رفاهی آبادگران کیش هستند.

نظارت بر مصرف آرد در مزارع میگو هرمزگان

گروه خبر //معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان گفت :استفاده از
آرد خارج از شبکه رسمی توزیع ،در مزارع پرورش میگو غیرقانونی
اســت .به گزارش خبرنگار دریا ،مسعود بارانی افزود :تولید کنندگان
میگوی پرورشــی حق تولید غذای میگو با آرد یارانهای را ندارند و
باید غذای میگو را از کارخانههایی که یارانه آرد دریافت میکنند تهیه
کنند .اما برخی از تولیدکنندگان میگوی پرورشی در هرمزگان میگویند
به دلیل قیمت زیاد غذای تولید شــده در کارخانهها مجبورند غذای
این آبزی را خودشــان با استفاده از آردهایی که از راههای مختلف به
دستشان میرسد تولید کنند.مسعود رمضان پور معاون توسعه بازرگانی
و صنایع ســازمان جهاد کشاورزی هرمزگان هم گفت :با متخلفان به
صورت قانونی برخورد میکنیم.

روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان
حائز رتبه برتر در صنعت گاز شد

پشت پرده سیاست
کنگره آمریکا انجام شــده ایران و گروه  ۴+۱به مسیر دیپلماتیک و دستیابی به توافق
خوب ،پایدار و قابل اتکا متعهد بودهاند .خطیبزاده تأکید کرد:اگر همین امروز آمریکا
تصمیم الزم را بگیرد و آن چه که از حقوق و جیب ملت ایران برداشته برگرداند ،حقوق
ضایع شده ملت ایران را بپذیرد و به آن احترام بگذارد میتوانیم فردای بعد از بازگشت
مورا به وین بازگردیم و توافق را جلو ببریم.

خبر

رسالت-این روزنامه نوشت :کسانی که در برابر اغتشاش در بازار و شورش قیمتها در
دولت گذشــته سکوت کرده بودند زبان باز کردند و هرچه میخواهند علیه دولت نوپای
رئیسی میزنند که جمع جبری حرفهای آنها را در سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی
و توییتهای محمد مهاجری سردبیر خبر آنالین میشود رصد کرد.
سازندگی-این روزنامه با تیتر»بازگشت به دهه  »60نوشت:برخی این نقد را به مجلس
یازدهم وارد می دانند که این دیوار حذف ارز ترجیحی از خشت اول در بودجه ١۴٠١
کج بنا شــده که مصوبه بدون در نظر گرفتن سازوکار مناسب ،اختیار حذف را به دولت
داد و تنها یک شــرط محال ثبات قیمت ها را در نظــر گرفت.حاال دیوار این بنای کج
رو به ثریاســت و صدای معماران آن یعنی بخشــی از نمایندگان مجلس و رئیسش را
در آورده است.
جوان-این روزنامه نوشــت :یک حرکت مبتذل به نام جریان چپ در دانشــگاه وجود
دارد...شایعه ســازان گشــتهای فیزیکی خوابگاههای دانشــجویی را گشت ارشاد
جا زده و ســپس در اعتراض به این اقدام با مســئوالن حراســت هم درگیر میشوند
تا از این طریق باعث ایجاد اعتراضات دانشــجویی شــوند که خوشــبختانه تیرشان
به سنگ خورد.
شــرق -این روزنامه به نقل از ابراهیم رزاقی ،اقتصاددان آورده اســت :تخصیص یارانه
کمکمعیشــتی به مردم ،به هر نامی ،سبب باالرفتن نقدینگی و به تبع آن پررنگترشدن
تورم میشود .در این بین ،گسترش جامعه آماری «فقر مطلق» و «فقر نسبی» در ایران،
این زنگ خطر را به صدا درآورده است که در صورت تکرار دور باطل یارانه و تورم ،هر
لحظه امکان وقوع سناریویی وجود دارد.
انعکاس

تابناک نوشت :محسن هاشمی در یادداشتی با اشاره به افطاری رئیسی با فعاالن سیاسی
نوشــت :پس از برگزاری نماز جماعت و صرف افطار به سراغ آقای رئیسی رفتم و در
گفت و گویی سرپایی و کوتاه به ایشان خبر دادم که برای نخستین بار و پس از  23سال،
خاطرات روزنوشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،توسط وزارت ارشاد دولت ایشان دچار
ممیزی شده است و لیستی بلند باال و در حدود  100مورد از مقدمه و متن و پاورقی را
برای حذف و اصالح به دفتر نشر معارف انقالب به عنوان ناشر این کتاب ابالغ کرده اند که
به آسیب دیدن بخش مهمی از تاریخ انقالب منجر خواهد شد و همان جا نامه ای تنظیم
کردم و به رئیس دفتر ایشان دادم.
عصرایران مدعی شد :رئیس قوه قضاییه گفت درباره یک خبر دروغ از رئیس قوه قضاییه
درخواست صدور حکم مفسد فی االرض و اعدام دارند .چند روز قبل ،خبرگزاری رسمی
دولت ،خبری منتشــر کرد و طی آن نوشت که شرکت تک ماکارون  670تن ماکارونی
احتکار کرده بود که با تالش پلیس امنیت اقتصادی توقیف شــده و در مسیر توزیع قرار
گرفته است .این خبر که از سوی خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران (ایرنا)
منتشر شده بود ،دستمایه تحلیل هایی در رسانه های کشور از جمله عصر ایران شد؛ چرا
که رسمی ترین منبع خبری کشور ،یعنی خبرگزاری دولت آن را منتشر کرده بود ،اما رئیس
قوه قضاییه با اشاره به ماجرای  670تن ماکارونی اعالم کرد که مشخص شده احتکاری
توسط تک ماکارون صورت نگرفته است.
پارســینه نوشــت :مارک اســپر وزیر دفاع دولت ترامپ در مصاحبه با برنامه  ۶۰دقیقه
شــبکه ســی بیاس مدعی شــد که جلوی حمله آمریکا به ایــران ،مکزیک ،ونزوئال
و محاصره دریایی کوبا را گرفته اســت .اســپر گفت که افرادی در کاخ ســفید هر از
گاهــی ایده حمله به ونزوئال و ایران را مطرح کرده و حتی یک بار ســخن از محاصره
دریایــی کوبا را به میان آوردند .به گفته رئیس پیشــین پنتاگــون ،وی به همراه ژنرال
مارک میلی رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا با این نظرات مخالفــت و آنها را
رد میکرد.
انتخاب نوشــت :رویترز در گزارشی مدعی شــد واردات نفت ایران به چین در آوریل
تحت تاثیر قرنطینههای کرونا و افزایش واردات از روسیه ،از اوجی که اواخر سال ۲۰۲۱
و اوایل سال  ۲۰۲۲داشت ،کاهش پیدا کرد .در گزارش رویترز آمده است :اگر چه خرید
نفت ایران کاهش پیدا کرد ،اما همچنان هفت درصد از واردات نفت چین به حساب میآید.
در این بین ،نفت روسیه که هدف تحریم های خودخواسته خریداران غربی قرار گرفته ،به
مقصد چین روانه شده است.

گروه خبر  //روابط عمومی های پیشرو صنعت گاز ایران با رأی داوران
مشخص و  ۱۳شرکت و منطقه عملیاتی از جمله روابط عمومی شرکت
گاز اســتان هرمزگان در سال  ،۱۴۰۰حائز رتبه برتر شدند .بهگزارش
خبرنگار دریا ،روابط عمومی های پیشرو صنعت گاز ایران با رأی داوران
مشخص و  ۱۳شرکت و منطقه عملیاتی از جمله روابط عمومی شرکت
گاز هرمزگان حائز رتبه برتر در سال  ۱۴۰۰شدند.گفتنی است اسامی
روابط عمومی های پیشــرو صنعت گاز و کسب مقام آن ها به شرح زیر
است :در بخش مطالعات اجتماعی ،برنامه ریزی و فعالیت های فرهنگی
شامل پژوهش ،نظرسنجی ،تحلیل محتوا و تدوین برنامه ساالنه؛ روابط
عمومی منطقه  ۸عملیات انتقال گاز ایران مقام نخســت ،روابط عمومی
منطقه  ۵عملیات انتقال گاز ایران مقام دوم و روابط عمومی شرکت گاز
استان هرمزگان مقام سوم را کسب کردند.در بخش ارتباطات رسانهای
شامل تولید و انتشــار خبر ،تهیه گزارش برگزاری و بازتاب کنفرانس
خبری مدیرعامل و گزارش بازتاب سفرهای رسانه ای؛ روابط عمومی
شرکت های گاز استان خراسان رضوی و کردستان به صورت مشترک
مقام نخست ،روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی مقام دوم
و روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم نیز مقام سوم را کسب کردند.در
بخش ارتباطات الکترونیک شامل وب سایت و اپلیکیشن شرکت ،شبکه
های مجازی ،آثار الکترونیکی؛ روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید
هاشمی نژاد مقام نخست ،روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان مقام
دوم و روابط عمومی شــرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری نیز مقام
سوم را کسب کردند.در بخش تبلیغات و فرهنگ سازی خالق و ابتکاری
شامل ساخت تیزر ،فیلم مستند؛ روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر
مقام نخست ،روابط عمومی شرکت گاز استان فارس مقام دوم و روابط
عمومی شرکت گاز استان یزد مقام سوم را کسب کردند.الزم به توضیح
است با توجه به ابالغ بخشنامه های صرفه جویی ،هیچکدام از شرکت ها
در حوزه انتشارات مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته اند.

برگزاری رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل شیمیایی
در بندر شهید رجایی

گــروه خبر //رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل شــیمیایی با حضور
«ســردار ساسانی» جانشین پدافند غیرعامل کشور و تعدادی از ارزیابان
ســازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید رجایی برگزار شد .به گزارش
خبرنگار دریا ،رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل شــیمیایی با ترســیم
ســناریوی انفجار مخازن ،امداد و نجات ،قطع بــرق و مقابله با اقدامات
خرابکارانه در ســایت یکی از شرکتهای نفتی مستقر در مجتمع بندری
شهید رجایی برگزار شــد .مدیرکل بنادر ودریانوردی هرمزگان هدف از
برگزاری این رزمایش را «سنجش شرایط احراز تیمهای پاسخ به شرایط
اضطراری و بحرانی ،ارزیابی هماهنگی تیمهای پاسخ به شرایط اضطراری
و بحرانی ،اجرای دستورالعملهای تهیه شــده برای شرایط اضطراری و
بحرانی اعــام کرد« .علیرضا محمدیکرجیران» ،پاســخ به تهدیدها،
حــوادث و مخاطرات و رعایت وحدت فرماندهی و سلســله مراتب در
صدور فرامین و گزارشگیری» را از اهداف این مانور برشمرد .وی ضمن
تشریح سناریو این رزمایش بیان داشت :براساس یک برنامه پس از اعالم
یک حادثه فرضی در یکی از شرکتهای نفتی واقع در بندر خلیج فارس،
بالفاصله نفرات عملیاتی مربوطه مطابق شرح کار مشخص شده خود را به
موقعیت حادثه رساندند .مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی بیان
کرد :بالفاصله تیم آتش نشــانی اقدام به اطفاء حریق نموده و تعداد چهار
نفر از پرسنل که ب هدلیل انفجار مخزن مصدوم شده بودند در کمترین زمان
ممکن توسط نیروهای امدادی به بهداری منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند.
جانشــین پدافند غیرعامل کشور نیز در حاشیه این رزمایش از مجموعه
مدیریتی بندر شهید رجایی و نیروهای شرکتکننده در این تمرین قدردانی
کرد« .سردار محسن ساسانی» ارزیابی خود را از هماهنگی تیمهای پاسخ
به شــرایط اضطراری و بحرانی مثبت و بسیار قابل توجه دانست و افزود:
افراد شرکتکننده در این تمرین با جدیت و انرژی بسیار خوبی حاضر و
تمامی فرآیندهای نزدیک به شرایط اضطرار واقعی اجرا شد .وی یادآور
شــد؛ جدیت و انرژی نیروهای واحد ایمنی ،آتشنشانی و یگان حفاظت
در این تمرین فرضی و زمانبندیها آنها در پاسخگویی به تهدیدها نشان
داد که افراد از آمادگی بســیار باالیی برخوردار هستند .شایان ذکر است؛
این رزمایش ترکیبی پدافند غیر عامل با تعدادی از ارزیابان سازمان پدافند
غیرعامل کشور و ارزیابان ســازمان بنادر و دریانوردی ،مدیرکل پدافند
غیر عامل اســتانداری هرمزگان،گروههای ،HSEجمعی از شرکتهای
خصوصی ،آتشنشانی و یگان حفاظت بندر شهید رجایی اجرا شد .گفتنی
است؛ مدیر و تمامی معاونان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در سالن
مرکز ستاد فرماندهی حادثه از طریق تصویر و با بهرهگیری از سیستمهای
مخابراتی فرآیند اجرای عملیات را زیر نظر داشته و تصمیمات الزم از این
مرکز به حاضرین در محل ابالغ کردند.
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وژیه خوزستان

برخورد جدی با کم فروشی و تعطیلی نانواییها در خوزستان

اهواز  -سرویس استان ها //معاون هماهنگی امور
اقتصادی اســتانداری خوزستان از برخورد جدی با
نانوایی های متخلف در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ آقارضا فتوحی در حاشــیه
نشست ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان خوزستان
که در اهواز برگزار شــد ،اظهار کرد :با توجه به اهمیتی

که نان برای مردم دارد امروز جلســه ای با حضور همه
دستگاههای مرتبط و اصناف نانوایان و کارگاه های تولید
نان صنعتی برگزار کردیم.
وی افزود :ما باید بتوانیم با توجه به ضوابط ،شــرایط،
قیمت ها و دیگر مسایل ،نرخ مصوبی که اعالم می شود
را اجرایی کنیم.

برنامهریزی در شیالت خوزستان
برای سازگاری با کم آبی

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خوزستان
گفت :هر کدام از نانوایان در سراسر استان اگر کم فروشی
یا تعطیل کنند و یا آرد را به صورت خام به فروش برسانند
و بــه نوعی خالفی انجام دهند با آن ها به صورت جدی
برخورد خواهیم کرد.
فتوحــی عنوان کرد :در این زمینه حتی اگر مســئوالن

کوتاهی کنند ،آن مسئول را به مدعیالعموم معرفی خواهیم
کرد و باید پاسخگوی ترک فعل خود باشد.
وی ادامــه داد :هر کســی باید وظیفــه اصلی خود را
انجام دهد و اگر کوتاهی کرد باید در برابر قانون و مردم
پاسخگو باشد .معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خوزستان گفت :براســاس آنالیزی که کمیته کارشناسی

به گزارش خبرنگار دریا؛ رئیس گروه ترویج شــیالت و آبزیان اداره کل شیالت
خوزستان با اشاره به برنامههای شیالت خوزستان برای سازگاری با کم آبی گفت:
از جملــه این برنامهها بیمه محصوالت و بررســی روشهای نوین آبزیپروری
اســت.بهرام گندمی افزود  :برنامهها و سیاســتهای اداره کل شیالت خوزستان
در کوتاهمدت شامل روانسازی بیمه محصوالت آبزیپروری ،استمهال تسهیالت
بانکی و ارائه کمکهای بالعوض ،آموزش و اطالعرسانی ،تسهیالت مکانیزاسیون
و برقدار کردن مزارع میشــود.وی گفت  :همچنین تعریف ســاز و کار و تعیین
دقیق دبی استاندارد آب مصرفی ،استفاده از آبزیپروری خرد ،کشتهای متراکم
و مخزنی ،ضرورت توجه به آموزشهای کارشناســان و بهرهبرداران و توجه به
مکانیزاسیون در بلندمدت ،بهرهمندی از گونههای جدید و اقتصادی با سرعت رشد
باال ،تولید آبزیپروری در سواحل و قفسهای دریایی ،انجام مطالعات و بررسی
روشهای نوین آبزیپروری از طریق مشــاورین و دانشگاهیان مطرح از دیگر
برنامههای این اداره کل است.
گندمی در ادامه به آثار و پیامدهای کمبود منابع آبی بر روی صنعت آبزیپروری
اســتان خوزستان اشــاره کرد و افزود :پیامدهای کیفی شامل کاهش کیفیت آب
ورودی ،افزایش ظهور بیماری و تلفات ،خشک شدن یا کم آبی شدید در تاالبها،
کاهش تولیدات آبزیان و اثرات منفی بر ذخیرهگاههای ژنتیکی ماهیان بومی ،کاهش
آب ورودی به مزارع استان ،غالب شدن گونههای مهاجم نظیر تیالپیا یا میگوهای
وحشــی و افت تولید میشــود.وی با اشــاره به آثار کمی کم آبیها بر صنعت
آبزیپروری تصریح کرد :پیامدهای کمی شامل کاهش میزان تولید ماهیان گرمابی
ناشی از عدم آبگیری ،خسارت ناشی از عدم حصول سود سالیانه مزارع ،کاهش
میزان تولید ماهیان گرمابی ناشی از تلفات خشکسالی ،جرایم دیرکرد تسهیالت
بانکی ناشی از کاهش درآمدها و گردش مالی ناقص سالیانه (میلیون ریال) ،بیکاری
و نیاز به جبران بیمه بیکاری توسط دولت خواهد بود.
گندمی به پیشنهادات اداره کل شیالت خوزستان جهت مدیریت تولید در شرایط
کم آبی اشــاره کرد و ادامه داد :فعالیت آبزیپروری در شرایط کمبود آب ،حتی با
اعطای مجوز به صورت محدود ،باید با اعمال مدیریت تولید همراه باشد؛ از این رو
بر فرآیند آمادهسازی استخرهای پرورش ماهی (تخلیه کامل آب استخر ،خشک
کردن ،مرمت و تعمیرات الزم ،آهکپاشی ،شــخم زدن ،صافیگذاری ،کوددهی
اصولی ،آبگیری ،بررسی وضعیت تولیدات طبیعی استخر و  )...نظارت دقیق باید
صورت بگیرد .وی گفت  :ماهی دار کردن صحیح (رعایت تراکم مناســب کشت،
رعایت ترکیب مناسب کشــت و رعایت وزن مناسب رهاسازی) ،پایش شرایط
استخر در طول دوره پرورش و استفاده مناسب از دستگاههای سنجش فاکتورهای
فیزیکوشیمیایی ،غذادهی اصولی در طول دوره پرورش و ممانعت از انباشت غذای
اضافی و یا کوددهی ،رعایت اصول علمی در کاشــت ،داشت و برداشت در طول
دوره پرورش و به حداقل رساندن هدررفت آب یا تعویض آب با اعمال مدیریت
صحیح از دیگر مواردی است که در شرایط کم آبی باید رعایت شود.

اهواز -ســرویس استان ها  //مدیرکل غله
و خدمات بازرگانی خوزســتان گفت:خرید
تضمینی گندم در خوزستان به رقم ۸۸۰هزار
تن رسید.

امید جهــان نژادیان افزود:برداشــت و خرید
گنــدم در ۱۶۲مرکز خرید تعاون روســتایی و
غله در خوزســتان به صورت شبانه روزی و در
یک دوره  ۴۰روزه انجام خواهد شــد .وی اظهار
داشت:برداشت گندم در استان از دهه سوم فروردین
ابتدا از مناطق جنوبی اســتان شروع شده بود ولی
هماکنون برداشت گندم و کلزا بجز مناطق سردسیری
شمال شرق خوزستان با بهره گیری از ۲هزار و ۶۰۰
دســتگاه کمباین ادامه دارد.مدیرکل غله و خدمات
بازرگانی خوزستان پیش بینی کرد امسال در مجموع
یک میلیون تن گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان
خوزســتانی خریداری شود.پارسال میزان خرید
تضمینی گندم در خوزستان  ۱.۱میلیون تن بود که
این آمار  ،خوزستان را در جایگاه نخست کشوری

از حیث حجم خرید این محصول راهبردی قرار
داد .قیمت تضمینــی هرکیلوگــرم دانه روغنی
کلزا ۱۵۰هزار ریــال و گندم  ۱۱۵هزار ریال (با
احتساب ۱۰هزار ریال جایزه) است.
اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان برای

کشاورزانی که امسال کشت قراردادی گندم انجام
دادند و محصول خود را به ســیلوهای استاندارد
و کارخانه هــای آرد تحویل دهند  ۴۰۰ریال به
ازای هرکیلوگــرم به عنوان هزینه حمل پرداخت
میکند.گندم مورد نیاز جمعیت ۴.۷میلیون نفری

خوزستان  ،ســاالنه حدود ۶۵۰هزار تن است.
استان خوزستان با تولید ساالنه ۱۷.۵میلیون تن
محصوالت زراعی  ،باغــی  ،فرآوردههای دامی
و عســل ،معادل  ۱۴درصد کل تولیدات بخش
کشاورزی کشور  ،در جایگاه نخست قرار دارد.
در  ۲ســال بروز خشکسالی ،کم آبی و ناکافی
بودن آب ذخایر سدهای خوزستان  ،تولید بخش
کشاورزی استان را تا  ۲۵درصد کاهش داده است.
امســال نیز با تداوم خشکسالی و کاهش ذخایر
آب ســدهای خوزستان ،ممنوعیت و محدودیت
ت تابســتانه و آب بر ،میزان تولیدات بخش
کش 
کشاوررزی اســتان بازهم کاهش مییابد.استان
خوزستان حدود یک میلیون و ۲۵۰هزار هکتار
اراضی زیرکشت دارد ولی در صورت تامین آب و
احداث شبکه های زهکشی و آبیاری  ،بهره گیری
از روشهــای نوین آبیاری و کشــت گلخانهای
امکان توسعه اراضی کشــاورزی تا ۲.۲میلیون
هکتار را دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان:

تقریبا فاضالب از زیر پای مردم اهواز جمع شده است
اهواز  -ســرویس اســتان ها  //مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب خوزستان گفت :تقریبا فاضالب از زیر پای مردم در
شهر اهواز جمع شده است.

به گــزارش خبرنگار دریا؛ محمدرضا کرمــی نژاد در خصوص
آخریــن وضعیت طرح فاضالب اهواز اظهار کرد :از شــهریورماه
ســال گذشته تاکنون در حدود  ۲۳۱خیابان در اهواز به طول ۲۳۷
کیلومتر کار فاضالب انجام شده است .وی افزود :حساسیتی که بر
روی شبکه فاضالب اهواز وجود داشت و همچنین مشکالتی که در
این زمینه گریبانگیر مردم شــده بود ،باعث شد تا دولت برای حل
مشــکالت فاضالب اهواز با تمام قدرت ورود و شرکت آبفا نیز با
تمام انرژی برای حل این مشکل تالش کند.مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده در بحث حل
مشکالت فاضالب اهواز گفت :تقریبا فاضالب از زیر پای مردم در
شهر اهواز جمع شده است اما هنوز کار ناتمام است و در حال انجام
باقی مانده طرح جمع آوری فاضالب در شهر اهواز هستیم.
کرمی نژاد ادامه داد :تا پایان سال گذشته حدود  ۲۰۳جبهه کاری
فعال برای اجرای طرح جمعآوری فاضالب داشتیم که اکنون به ۱۳۷
جبهه کاری تقلیل پیدا کرده است که البته این کاهش جبهههای کاری

بــه دلیل اتمام طرحها در آن مناطق مورد نظر اســت .از این ۱۳۷
جبهه کاری ،حدود  ۷۰جبهه کاری مربوط به قرارگاه خاتم االنبیاء و
باقی جبههها در اختیار پیمانکاران شرکت آبفا است .وی ادامه داد :از
مجموع  ۲۳۱خیابان در شهر اهواز ۵۷ ،خیابان خاکی بود و نیاز به
آسفالت نداشته است .در باقی خیابانها به جز  ۲۳خیابان که هنوز
آســفالت نشدهاند سایر خیابانها کار آسفالت آنها به اتمام رسیده
است .این  ۲۳خیابان قرار است براساس قول پیمانکاران نهایتا تا ۵
خردادماه آسفالت شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت :هم اکنون آسفالت
 ۸خیابان در حال انجام اســت که از خیابانهای حساس و پر تردد
هستند و باقی خیابانها نیز به سرعت و ظرف  ۱۸روز آینده آسفالت
خواهند شد .در حال حاضر  ۱۱پیمانکار با اعتبار  ۱۴۷میلیارد تومان
فقط در حال آسفالت خیابانهای حفاریشده به منظور اجرای طرح
فاضالب هستند.کرمی نژاد عنوان کرد :اقدامات بسیار موثری در جهت
حل مشکل فاضالب و جمعآوری فاضالب از زیر پای مردم در شهر
اهواز انجام شــده و در حال انجام است .عزم ما این است تا وضعیت
فاضالب اهواز را امسال به یک وضعیت پایدار و قابل قبول برسانیم
تا نگرانیهای مردم را در این زمینه مرتفع کنیم.

در سال ۱۴۰۰؛

۱۹هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد خوزستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار دریا؛ حسین وطن پرست در گفتوگوی
رسانهای اظهار کرد :سال گذشته بیش از  ۱۹هزار مددجوی
کمیته امداد خوزستان به مراکز کاریابی هدایت شغلی و بخشی
برای گذراندن دورههای آموزش شغلی استان معرفی شدهاند.

انجــام داده اســت ،قیمت نان به اصنــاف نانوایی های
فانتزیپز و نانهای صنعتی ابالغ خواهد شد.
وی افزود :قیمت های جدید نان صنعتی و فانتزی ابالغ
خواهد شــد و گروه های مختلف در سطح فرمانداری،
صمت ،جهاد کشاورزی ،اتحادیه ها و ...وظیفه نظارت و
کنترل را بر عهده دارند.

خرید تضمینی گندم در خوزستان به  ۸۸۰هزار تن رسید

اهواز  -ســرویس استان ها  //از جمله برنامههای شیالت خوزستان برای
سازگاری با کم آبی بیمه محصوالت و بررسی روشهای نوین آبزیپروری
است.

اهوازسرویس استان  //معاون اشتغال و خودکفایی
کمیته امداد خوزستان گفت :در سال گذشته بیش از ۱۹
هزار فرصت شغلی با اعتبار  ۴۴۰میلیارد تومان توسط
این نهاد برای مددجویان کمیته امداد استان ایجاد شده
است.

چهارشنبه  21اردیبهشت 1401

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد خوزستان افزود:
تســهیالت اشتغال این نهاد در زمینههای خدماتی ،تولیدی،
صنعتی ،دامپروری ،کشاورزی و صنایعدستی مشاغل نوین
دانش بنیان به مددجویان وزنان سرپرســت خانوار تحت
حمایت کمیته امداد و تعدادی از نیازمندان غیر تحت حمایت
پرداخت میشــود.وی بیان کرد :حوزه اشتغال و خودکفایی
کمیته امداد امام (ره) خوزســتان با احتساب شاخصهای
در نظر گرفتهشده از سوی ستاد مرکزی این نهاد ،رتبه برتر
کشوری را به خود اختصاص داد.

وطن پرســت افزود :در زمینه اشتغال نیز بیش از  ۱۹هزار
نفر از مددجویان و متقاضیان شامل زنان سرپرست خانوار
و فرزندان مددجویان موردحمایت این نهاد و نیازمندان در
استان از طریق معرفی مشاغل نوین و دانشبنیان ،راهبری
شغلی ،آموزشهای کســبوکار ،تسهیالت بانکی ،فرصت
شغلی از طریق اجرای طرح و کاریابی هدایت شغلی ایجاد
شد.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خوزستان تاکید
کرد :اصلیترین هدف این نهاد توانمندسازی مددجویان از
طریق اشتغالزایی و خودکفایی است.

ریزگردها مهمان ناخوانده آسمان این روزهای خوزستان؛

مراجعه  ۵۶۱نفر خوزستانی به مراکز درمانی
اهواز  -سرویس استان ها  //معاون درمان دانشگاه
علوم پزشــکی جندی شاپور اهواز از مراجعه بیش
از  ۵۶۱خوزســتانی به مراکز درمانی در پی وقوع
گردوخاک خبر داد.

حبیب حیبر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز گفت 561 :بیمار دارای عالیم تنفسی در پی
وقوع پدیده گرد و غبار در خوزســتان،به مراکز درمانی
استان مراجعه و تحت مراقبت قرار گرفتند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه  561بیمار دارای عالیم تنفسی
در پی وقوع پدیده گرد و غبار در خوزســتان ،طی 24
ساعت به مراکز درمانی استان مراجعه کردهاند ،اظهار کرد:
از این تعداد بیمار  521نفر به صورت ســرپایی درمان
شــده و  36نفر در بخشهای عادی بیمارســتانهای
خوزستان بستری شــدند .وی افزود :در این بازه زمانی
چهار بیمار در بخشهای ویژه بیمارستانهای خوزستان
بستری هستند.
به گزارش تســنیم ،حی بر در پایان اظهار داشت :در
وضعیت بروز گرد و غبار از عموم مردم به ویژه بیماران
قلبی ،تنفسی و سالمندان درخواست داریم که توصیههای
پزشــکی را کامال رعایت کرده و در هنگام قرار گرفتن
شاخص آالیندگی در وضعیت خطرناک ،در حد امکان
از منزل خارج نشوند.

موضوع :آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان رودان

مجمع فوق العاده انجمن مذکور ساعت  17روز سه شنبه  1401/03/23برگزار
می شود .از کلیه کارگران عضو دعوت می شود در جلسه شرکت کنند.
دستورات جلسه :
.1اصالح بندهایی از اساسنامه
.2حق عضویت سالیانه  2000000ریال
مکان  :سالن شیخ طوسی
از طرف هیات مدیره

مفقودی
کارت شناسایی خودرو کامیونت دوکابین
تیپ کیا -بونگو  3پالک  43497شخصی
قشم مالکیت :زهرا دریانورد
به شماره شاسی
KN3HNP6D37K241069
شماره موتور D4BBY521261

مدل 2007رنگ :آبی
مفقودوازدرجه اعتبارساقط میباشد.

آگهي دعوت مجمع عمومی عادي
بطورفوق العاده
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی
شهرستان بندرعباس (سهامي خاص) ثبت شده
به شماره  19710شناسه ملی 14008822980
به اطالع كليه صاحبان ســهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش
کشاورزی شهرستان بندرعباس (سهامی خاص) مي رساند كه جلسه
مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شــركت مذكور راس ساعت 10
صبح روز دوشــنبه مورخ  1401/03/02درمحل بندرعباس بلوار امام
خمینی روبروی بیمارســتان خاتم االنبیاء مدیریت جهاد کشــاورزی
شهرســتان بندرعباس برگزار ميگردد .بدینوسیله از کلیه سهامداران
و نمایندگان قانونی صاحبان ســهام دعوت بعمل می آید تا با در دست
داشتن معرفینامه از تشکل خود و افراد حقیقی با دردست داشتن کارت
شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف  :دســتورات جلســه مجمــع عمومی عــادي بطور فــوق العاده
(راس ساعت)10:
 )1ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده در خصوص مصوبات مجامع
قبلی
 )2قرائت گزارش هیئت مدیره شــرکت ،بازرسین قانونی ،حسابرس
شــرکت در خصوص عملکرد شــرکت برای ســال مالــی منتهی به
1400/9/30
 )3بررسي و تصويب صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان )
شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/9/30
 )4بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
 )5بررســی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت
مدیره ،مدیرعامل و کارکنان شرکت
 )6بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس
 )7تصمیم گیری در خصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل
سود سالیانه
 )8تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره در جلسات
 )9انتخاب بازرسین قانونی شرکت
 )10انتخاب حسابرس
 )11تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج در آگهی شرکت
 )12تصویب اصالحیه آیین نامه معامالت صندوق
 )13تصویب آیین نامه تنخواه گردان صندوق
ضمنا گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین
جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

هيئت مديره شرکت

 9شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3877
خبر
کشف  ۴۸تن روغن خوراکی احتکار شده در خوزستان

اهواز -سرویس استان ها  //دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
خوزستان از کشــف حدود  ۴۸تن روغن خوراکی و  ۹تن آرد و ۱۰
تن ماکارونی احتکار شده در این استان خبر داد .به گزارش خبرنگار
دریا ،صادق جعفری چگنی در این مورد اظهارداشت :در راستای مقابله
با فســاد و با همکاری اطالعات سپاه و دادسراهای عمومی و انقالب
شهرســتانهای اهواز ،دزفول ،باغملک ،ایذه و آبادان ۴۸ ،تن روغن
خوراکی ۱۰ ،تن ماکارونی و  ۹تن آرد که توسط افراد سودجو احتکار
شده بود ،کشــف و ضبط شد.وی با تاکید بر اهمیت نظارت بر حقوق
عامه و توزیع متناسب کاالهای اساسی ،ادامه داد ۹ :تن از این روغنها
در اهواز ۱۴ ،تن در آبادان ۱۰ ،تن در باغملک ،هشــت تن در ایذه و
هفت تــن در دزفول و همچنین  ۱۰تن ماکارونی در باغملک و  ۹تن
آرد نیز در بهبهان کشف شده اســت و پروندههای آن برای رسیدگی
به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.جعفری چگنی گفت :ضمن برخورد
قانونی توسط مرجع ذیصالح و تقاضای اشد مجازات برای متهمان،
تمامی اقالم خوراکی کشف شده جهت توزیع عادالنه در اختیار اداره
صمت استان قرار گرفت .وی تاکید کرد :مقابله با محتکران ،گرانفروشان
و افرادی که سعی دارند با اقدامات غیرقانونی و اخالل در بازار ،منافع
نامشروع کسب کنند ،ادامه دارد و دستگاه قضایی استان با این متخلفان
و همچنین مســئوالنی که با عدم انجام وظایــف قانونی خود ،در این
خصوص مرتکب ترک فعل شوند ،با اشد مجازات برخورد میکند.
فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد

کشف محموله سنگین مهمات جنگی در شادگان

اهواز -سرویس اســتان ها  //فرمانده انتظامی خوزستان از انهدام
باند قاچاق مهمات ســنگین جنگی و کشف بیش از  ۱۶هزار عدد انواع
فشنگ جنگی در شهرستان شادگان خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا؛
سردار سید محمد صالحی درباره جزئیات این خبر گفت :در تداوم اجرای
طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و مبــارزه با قاچاقچیان و دارندگان
ســاح غیرمجاز ،مأموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی خوزستان
با تســلط اطالعاتی در سطح استان ،فعالیت یک باند قاچاق مهمات در
شهرســتان شــادگان را رصد کردند.وی افزود :مأموران پلیس با رصد
مســتمر اطالعاتی ،مقر قاچاقچیان را شناسایی و پس از هماهنگی با
مقام قضائی در عملیاتی مقتدرانه باند قاچاق مهمات را زیر ضربه برده
و سرکرده آن را دستگیر کردند.فرمانده انتظامی خوزستان اظهار کرد :در
بازرسی از مقر قاچاقچیان  ۱۶هزار و  ۷۳۳فشنگ جنگی کالشینکف و
کلت کمری ،یک قبضه کلت کمری و مقادیری مواد مخدر تریاک کشف
شد.سردار صالحی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع
قضائی شد ،گفت :امید است با تداوم این روند و برخورد قاطع دستگاه
قضائی شاهد امنیت پایدار در سطح این استان باشیم.

صدور نخستین مجوز شرکت داروسازی
در خوزستان

اهواز -ســرویس اســتان ها  //معاون غذا و داروی دانشــگاه
علومپزشکی اهواز از صدور نخستین مجوز شرکت داروسازی در استان
خوزســتان خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا؛ رضا گنجی در گفتگویی
رسانهای اظهار کرد :با پیگیریهای معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم
پزشکی اهواز نخستین مجوز شرکت داروسازی در خوزستان صادر شد
و امید اســت با برنامهریزی انجام شــده خط تولید سرم در این شرکت
داروســازی تا پایان امسال افتتاح و راه اندازی شود.وی با اشاره به نیاز
خوزستان به این فرآورده مهم و راهبردی و کمبود همیشگی این فرآورده
در ســطح استان ،بیان کرد :از ســال آینده با بهره برداری از خط تولید
ســرم در این شرکت دیگر شاهد کمبود این فرآورده در استان نباشیم و
مشکل به شکل اساسی حل خواهد شــد.معاون غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشــکی اهواز از برنامه توسعه این شرکت برای تولید سایر اقالم
دارویی در آینده نزدیک خبر داد و یادآور شد :تاکنون هیچ گونه شرکت
داروسازی در خوزستان تأسیس نشده است.

سند توسعه و رفع محرومیت اندیکا پیگیری شود

اهواز  -ســرویس استان ها  //معاون توســعه مدیریت و منابع
استاندار خوزستان بر پیگیری سند توســعه و رفع محرومیت اندیکا
تاکید کرد و گفت :باید به نقاط قوت اندیکا مانند صنعت کشــاورزی
و ...برای رفع مشکالت شهرستان توجه کرد.به گزارش خبرنگار دریا؛
سید احمد موالیزاده در شورای اداری شهرستان اندیکا که با فرماندار
اندیکا ،مدیرکل بهزیســتی خوزســتان ،امام جمعه اندیکا و مسئوالن
شهری برگزار شد ،بر پیگیری سند توسعه و رفع محرومیت اندیکا تاکید
کرد و گفت :وضعیت کنونی اندیکا حاصل ســالها غفلت از این خطه
بوده که با توجه به قابلیتها و ظرفیتهایی که شهرســتان دارد ،این
مشــکالت قابل رفع است.وی افزود :توجه به نقاط قوت اندیکا مانند
گردشگری ،صنایع دستی ،بومگردی و صنعت کشاورزی باعث افزایش
درآمد و رفع مشکالت زیادی در شهرستان خواهد شد.معاون توسعه
مدیریت و منابع استاندار خوزستان بیان کرد :این شهرستان اداره مالیات
ندارد و این امر مهم باید پیگیری شــود تا درآمد حاصل از مالیاتها
در همین شهرســتان و در راستای توســعه و آبادانی شهرستان هزینه
خواهد شــد.وی ادامه داد :در راستای تســریع در محرومیتزدایی و
مغفول نماندن مصوبات شهرستان ،ذیل کارگروه توسعه استان ،کارگروه
توسعه اندیکا ایجاد میشود و جلسات آن به طور مستمر برگزار خواهد
شد.موالی زاده گفت :شرکتهای فعال در منطقه باید وظایف اجتماعی
خود را نسبت به منطقه ادا کنند؛ همچنین برای تأمین وسایل سرمایشی
مدارس شهری و روســتایی با ســازمان اموال تملیکی وارد مذاکره
خواهیم شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان منصوب شد

اهواز  -ســرویس استان  //با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی
و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ،مدیرکل بنادر و دریانوردی
اســتان خوزستان منصوب شــد .به گزارش خبرنگار دریا ،علیاکبر
صفایی در حکم انتصاب «بهروز آقایــی» بر رعایت کامل قوانین و
مقررات و مصوبات هیأت عامل و شــورای عالی سازمان به عنوان
فصل الخطاب در اجرای کلیه امور ،توانمندســازی ،تقویت و ارتقای
نیروهای انســانی متخصص و متعهد و تاکید بــر انتخاب مدیران از
میان همکاران کارآمد و پاکدســت و توسعه سرمایهگذاری و پویایی
در فضای کسب و کار با ارتقای فعالیتهای ارزشافزوده تاکید کرد.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی همچنین بازاریابی مناسب و
تسهیل جریان کاال ،کشتی و رفع دغدغههای بخشخصوصی ،توسعه
بنادر منطبق با طرحهای جامع مصوب و اهتمام در جهت توسعه بنادر
کوچک با هدف افزایش رقابتپذیری و رفع مشکالت ساحلنشینان
و فعاالن حوزه دریایی بندری اســتان خوزســتان ،ارتقای ایمنی در
زمینه فعالیتهای بندری و دریایی ،حفظ محیط زیســت دریایی و
امنیت دریانوردی( )ISPS Codeو توســعه حملونقل چندوجهی و
زنجیره تأمین با محوریت افزایش حملونقل ریلی را دیگر انتظارات
خود از مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی خوزســتان برشمرد.بهروز
آقایی دارای مدرک کارشناســی ارشــد هیدروگرافی دریا و دکترای
فیزیک دریا است .وی پیشــین از این ،به مدت چهار سال ،مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بوده است.دبیر کمیته
ساماندهی و مدیریت سواحل استان سیســتان و بلوچستان ،معاون
فنــی و نگهداری ،رئیس اداره برق و تأسیســات بنادر و دریانوردی
خوزســتان و تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دریانوردی
و علوم دریایی چابهار از دیگر ســوابق علمی و اجرایی بهروز آقایی
بوده است.
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فرهنگ وهنر
نگاهی به مجموعههای رمضانی تلویزیون

چهارشنبه  21اردیبهشت 1401

آنتن پرکن و بودج ه َبر!

 9شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3877
طنز

نیاوردهاند که...
روزی مراد کار خاصی نمیکرد.
نشسته بود که مریدی گفت :یامراد!
مرا حاجتی است به صورت کوچک
به معنی بزرگ ،بر من ببخشای .مراد
گفت :بخشیدم هرآنچه باشد .مرید
گفت :یامراد! خدایت نگه دارد،
لطف ًا کد ملی ،اطالعات گواهینامه،
شماره شبا و این چیزهایت را برایم
بنویس که در قرعهکشی طرح فروش
خودرو شرکت کنم .مراد گفت:
برای فروش میخواهی؟ مرید گفت:
یامراد! اگر پولم تا آن موقع جمع
شود خیر .مراد گفت :چقدرش را
داری؟ مرید گفت :یامراد! هیچش را،
احتماالً مجبور شوم همان حوالهاش را
بفروشم .مراد گفت :فردا بیا اطالعات
را بگیر .مرید رفت فردا آمد اطالعات
را گرفت و رفت پای سیستم .لختی
بعد برگشت و گفت :یامراد! شما
قب ً
ال ثبتنام کردهاید .مراد گفت :بله.
مرید گفت :یامراد! چرا نگفتید؟ مراد
گفت :نپرسیدی .مرید گفت :یامراد!
چیز دیگهای هم هست که الزم
باشه من بدونم؟ مراد یکبهیک به
مریدان اشاره کرد و گفت :این مرید
را میبینی؟ ایرانخودرویم را دارد،
آن یکی در بغلش سایپا را ،اون یکی
کارت بازرگانیام را دارد ،آنی که
آن پشت است یارانهام را میگیرد،
آن یکی به نامم در سامانه مسکن
ثبتنام کرده ،آن پارهلباس بدبخت
آسمانجل هم که توصیف بیچارگی
است در اکانتم عرضه اولیه میخرید.
پس مرید به نادانی خود پی برد،
آستان و آستین بوسید
و گوشه عزلت گزید.

سرویس فرهنگی  //امســال هم همچون روال
سالهای گذشته تلویزیون با چند سریال مختلف
به استقبال ماه مبارک رمضان رفت و مجموعههای
«نجال« ،»۲از سرنوشت« ،»۴خوشنام» و «مسافران
شهر» از شبکههای سیما در این ایام پخش شدند.

ســریالهایی که هیــچ کدام نتوانســتند آن طور که
بایــد توجه مخاطبــان را به خود جلــب کنند و طبق
نظرسنجیهای انجام شده که در ادامه به آن نیز خواهیم
پرداخت ،شاهد کاهش مخاطبان و میزان رضایت آنها
از تولیدات ماه رمضانــی بودیم .اتفاقی که مورد توجه
رئیس سازمان صداوســیما هم قرار گرفت و در دیدار
با جمعــی از هنرمندان در مرکز همایشهای بی نالمللی
سازمان صداوسیما این پرســش را مطرح کرد« :همه
ما ،چه شما به عنوان هنرمند ،چه ما به عنوان مسئولین
صداوسیما ،باید از خودمان بپرسیم چرا احساس عالقهای
که مخاطب به هنرمندان و آثارشان داشت ،کاهش یافته
است و چرا بعضی آثار که در گذشته با هزینههای کمتر
ساخته میشد ،ماندگارترند؟».سالهایی خیابانها برای
تماشای ســریالهای نوروزی و رمضانی خالی میشد
و هنوز پس از گذشت یکی دو دهه ،تماشای تولیدات
مناسبتی آن دوران همچنان برای مخاطب امروز جذاب
و خاطرهانگیز اســت .اما نظرســنجیهای اخیر نشان
میدهد سریالهای جدید چنگی به دل مخاطب نزدهاند.
رمضان امسال پرمخاطبترین مجموعه تلویزیون یعنی
«نجال »۲نزدیک به  ۲۷درصد بیننده داشته و «خوشنام»
با ۲۶درصد و «از سرنوشــت »۴با ۲۱درصد بیننده در
جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند .در حالی که سریالهای
سال گذشته بیش از ۴۰درصد مخاطب داشتند و آنچه در
ماه رمضان امسال روی آنتن رفت با کمتر از ۳۰درصد
بیننده یک رکورد تازه و ناامیدکننده را رقم زده است.
ضعیف ،متوسط و زیر متوسط

جبار آذین ،منتقد ســینما و تلویزیون معتقد اســت
تلویزیون امسال هم همچون چند سال اخیر نتوانست
برگ برندهای رو کند و ســریال موفق و چشمگیری
روی آنتن بفرستد .ضعفی که شاید از کارگردانی ،عدم
قوام و انسجام فیلمنامه و خط داستانی سست و پراکنده
سریالها میآید .او میگوید :صداوسیما در ماه مبارک
رمضان چهار مجموعه تلویزیونی ضعیف ،متوسط و زیر

راهیابی هنرمند سیریکی
به جشنواره جهانی شاهنامه خوانی

سرویس فرهنگی  //رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
سیریک از راهیابی خدیجه صباحی زاده به مرحله دوم جشنواره جهانی
شاهنامه خوانی در مشهد خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا ،مصطفی
کریمی زاده با اعالم این خبر گفت :خدیجه صباحی زاده عضو و مسئول
ســابق انجمن شعر شهرستان سیریک می باشد و موفق شد به مرحله
دوم جشنواره جهانی شــاهنامه خواهی راه یابد .وی افزود :جشنواره
جهانی شاهنامه خوانی با حضور  15کشور در سه رده نوجوان ،جوانان
و بزرگســاالن به منظور بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار
میشــود .رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیریک بیان کرد :این
جشــنواره در سه مرحله برگزار می شــود که بخش نخست به پایان
رسیده و بخش دوم آن در شهر مقدس مشهد در حال برگزاری است.

متوسط را در امتداد پخش سریالهای ضعیف نوروزی
روی آنتن برد البته به جز فصل دوم «نجال» که به لحاظ
فیلمنامه و ساختاری قابل توجه بود .البته معتقدم این
ســریالها به دالیل فراوان از جمله نداشتن مضمون و
محتوای مناسب ،رویکرد مناسبتی ،ساختار جذاب و
استاندارد هنری قابلیت نقد حرفهای ندارند اما این منتقد
در ادامه به اختصار چهار ســریالی که در ماه رمضان
روی آنتن رفتهاند را ارزیابی کرده است.
«خوشــنام»؛ شــخصیتهای تیپیــکال و
داستانهای تکراری

«خوشــنام» به کارگردانــی علیرضا نجــفزاده و
تهیهکنندگی احمد زالی ســریال رمضانی شبکه یک
سیما بود .این سریال که درونمایهای طنز دارد داستانش
درباره روند تغییر و تحول شــخصیتهای قصه است
که ماجراهای تلخ و شــیرینی را رقم زده است .حمید
لوالیی ،هومن حاجی عبداللهی ،عباس جمشیدیفر،
شــهره لرستانی ،فریده ســپاه منصور و رابعه مدنی از
بازیگران این مجموعه تلویزیونی بودند.
آذین با بیان اینکه مهمترین ضعف این سریال به روایت
مضامین و داستانهای تکراری بازمیگردد ،میگوید:
خوشنام سریالی است که با تعدادی از شخصیتهای
تیپیکال ،داســتانهای تکراری را رقم میزند.او معتقد
اســت :این سریال مشــکالت و ضعفهای جدی در
فیلمنامــه دارد که به کلیت اثر ضربه زده و نداشــتن
ساختار هنری و البته ادعای طنز آن را در حد یک اثر
معمولی تلویزیونی تقلیل داده است.
«از سرنوشت»؛ درازگویی در داستان

اما شبکه ۲با مجموعه تلویزیونی «از سرنوشت »۴به
کارگردانی محمدرضــا خردمندان و تهیهکنندگی اکبر
تحویلیان میهمان خانههای مردم بود؛ سریالی که پیشتر
سه فصل آن ســاخته شده بود و در فصل جدیدش با
نگاهی به شــعار ســال موانع تولید داخل بر سر راه
جوانان و تشویق به تولید دانشبنیان را دنبال کرد .مجید
واشقانی ،حسین پاکدل ،لیال بلوکات ،رضا داوودنژاد،
رضا بنفشهخواه و ...از بازیگران این سریال بودند.
آذین درباره این ســریال که امســال تنها ۲۰درصد
مخاطب داشته ،میگوید« :از سرنوشت» مجموعهای
بود با شاخصههای درازگویی در داستان و طویلسازی

در تصویر .این ســریال در دو فصل نخست از فقر و
بیپناهی آغاز شد که البته قابل تأمل بود و در ادامه به
مقوله ثروت رسید.وی در ادامه میافزاید :نوع روایت
داستان منطقی ندارد و سفر تخیلی فقرا و درماندگان از
سفره واقعی فقر تا سفره رویایی ثروت به گونهای است
که به نظر میرسد کارگردان میخواهد تا قهرمانان خود
را راهی آرامستان نکرده ،به آب بستن سریال و کسب
درآمد ادامه دهد.

و با داستانی متفاوت در چند قسمت طراحی شده که
با یک خط داســتانی مشترک ،همه اپیزودها را به هم
مرتبط کرده اســت.آذین درباره این سریا ل میگوید:
مسافران شهر یک درام خانوادگی و اجتماعی متوسط
بــود که نگاهی ناقص و ســطحی به برخی معضالت
اقتصــادی ،خانوادگی و اجتماعی داشــت و از منظر
جذابیت هنری ،تصویری و نمایشــی نیز حاوی امتیاز
خاص و ویژهای نبود.

در کنداکتور خود قرار داد .این سریال که به کارگردانی
خیراهلل تقیانیپور و تهیهکنندگی سعید سعدی ساخته
شــده در فصل دوم با یک تغییــر بنیادین روی آنتن
رفت و آن تغییر بازیگر نقش اول داســتان بود .اتفاقی
که میتوانست روند سریال را دچار اختالل کند اما با
پخش چند قســمت و پیش رفتن داستان شخصیتها
جای خود را پیدا کردند .آذین معتقد است برگ برنده
«نجال» مدیون قوام ساختاری و فیلمنامه آن است که
کمک کرده داستان مسیر خودش را به خوبی پیدا کند.

آذین همچنیــن درباره ســریال «جنابعالی» که از
تلوبیون پخش شــد میگوید :موضوعات ،کارگردانی
و بازیهای این مجموعه طنز متوســط بود که حرف
تازهای برای گفتن نداشــت و فــارغ از نگاهی جدید
و متفاوت ،موضوعات کلیشــهای همچون بیکاری و
مشــکالت ازدواج جوانان را بیــان میکرد .البته قرار
گرفتن در حاشیه و پخش آن از تلوبیون پالس در دیده
نشدن این سریال هم نقش داشت!
به گفته این منتقد؛ هر یک از ســریالهایی که در ماه
رمضان پخش شدند مانند اغلب سریالهای نوروزی در
حد احترام و شایستگی مردم نبوده و بیشتر آثاری آنتن
پرکن و بودجهبر بودند .متأسفانه این سالها تلویزیون
با ساخت سریالهای ضعیف از رسالت اصلی خود دور
شده و با تولید آثار فاخر ،ارزشمند و مردمی فاصلهها
دارد!/قدس آنالین

پخــش «جنابعالی» از تلوبیــون آن را به
ساختار و فیلمنامه منسجم؛ برگ برنده «نجال»
شبکه ۳سیما در ماه رمضان پخش فصل دوم «نجال» را حاشیه راند

«مسافران شهر»؛ عاری از جذابیتهای هنری

«مسافران شهر» ســریال رمضانی شبکه ۵سیما بود
کــه در ژانر ملودرام اجتماعی به معضالت روز جامعه
میپرداخت و نگاهی ویژه به رزمندگان هشــت سال
دفاع مقدس و ایثارگران داشت .این سریال به صورت
اپیزودیک است و هر اپیزود حول یک شخصیت اصلی

معاون وزیر ارشاد خواستار مساعدت قوه قضائیه برای تحویل  ۲۷۰۰تن کاغذ شد

سرویس فرهنگی  //یاسر احمدوند گفت :از کاغذهای کشف شده
اخیر تنها هزار و  ۲۰۰تن متعلق به وزارت ارشاد است .همچنین دو
هزار و  ۷۰۰تن کاغذ بیش از یکسال است که در اختیار قوه قضائیه
است .امیدواریم زودتر این کاغذها در اختیار وزارتخانه قرار گیرد.

یاسر احمدوند ،معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،از ورود
محموله هزار و  ۲۰۰تنی کاغذ به وزارت فرهنگ و ارشاد خبر داد و گفت:
این محموله تحویل وزارت ارشاد شد و طی روزهای آینده این محموله بین
ناشران توزیع خواهد شد .وی ادامه داد:کاغذهایی که طی یک ماه گذشته در

کشور کشف شده کاغذهایی است که تاجران وارد کشور کردهاند ،ارتباط به
وزارت ارشاد ندارد و مربوط به ارزهای ترجیحی نیست .بیش از دو سال
است که وزارت ارشاد ارز ترجیحی برای کاغذ نداشته است.
احمدوند تصریح کرد :این خطا را هم در گفتوگوی برخی از مسئوالن و
هم در برداشتهای عمومی دیده میشود و برداشت این است که این کاغذها
مربوط به وزارت ارشاد است ،خیر مربوط به وزارت ارشاد نیست ،وزرات
ارشــاد یک محموله هزار و  ۲۰۰تنی را تحویل گرفت و دو هزار و ۷۰۰
تن دیگر کاغذ در تهران وجود دارد که بیش از یکســال است در اختیار

کاریکاتور

سرویس فرهنگی //رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی میناب از
راهیابی اثر یونس دهقانی به اولین ساالنه گرافیک سرو نگار در استان
کرمان خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا ،رضا اوژند در این خصوص
گفت  :یونس دهقانی از هنرمندان شاخص در حوزه هنرهای تجسمی
در هرمزگان می باشد و آثار متعددی از وی در جشنواره های مختلف
پذیرش و مقام آورده است .وی افزود  :اولین ساالنه گرافیک سرو نگار
به میزبانی استان کرمان به مناسبت هفته گرافیک در  22اردیبهشت در
موزه صنعتی کرمان آغاز خواهد شد و تا  15خرداد ادامه دارد .رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان میناب اضافه کرد  :از مجموع
آثار رسیده به دبیرخانه  22اثر بعنوان برگزیده انتخاب شده اند که یونس
دهقانی از میناب نیز جزو برگزیده ها می باشد.

راهیابی نمایش « قبل از شروع حرف بزن»
از رودان به جشنواره تئاتر فتح خرمشهر

سرویس فرهنگی  //رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
رودان از راهیابی نمایش « قبل از شروع حرف بزن» به نویسندگی و
کارگردانی مصیب داوری به جشنواره تئاتر فتح خرمشهر خبر داد .به
گزارش خبرنگار دریا ،نصراهلل شریفی در این خصوص گفت :بیست و
چهارمین جشنواره تئاتر ملی فتح خرمشهر  30اردیبهشت لغایت سوم
خرداد در منطقه آزاد اروند برگزار می شــود .وی افزود  :در مجموع
 139اثر در بخش صحنه ای و خیابانی به دبیرخانه جشــنواره ارسال
شد که در بخش صحنه ای هشت اثر به بخش مسابقه راه یافت که یک
اثر از هرمزگان می باشد.

سیزدهمین هفته فیلم و عکس هرمزگان برگزار شد

سرویس فرهنگی  //مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان گفت:
ســیزدهمین هفته فیلم و عکس هرمزگان به مدت سه روز در بندرعباس
برگزار شد .به گزارش خبرنگار دریا ،اسمعیل جهانگیری با تشکر از انجمن
سینمای جوانان ایران دفتر اســتان هرمزگان گفت :این رویداد فرهنگی
سینمایی در سه بخش « :نمایش فیلمهای هرمزگان»« ،فیلمهای منتخبجشنواره سراسری بی نالمللی فیلم کوتاه تهران»« ،فیلمهای منتخب اولین
فیلمواره خلیج فارس» برگزار شد.وی افزود :کارگاه آموزشی تخصصی
ســینمایی با موضوع «تکنیک یا فرم و لحن شخصی در ساختن فیلم»با
حضور اســتاد مجید برزگر برگزار گردید که مورد استقبال قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان اضافه کرد  :در بخش عکس
نیز با  26عکس از  21عکاس هرمزگان از  17الی  21اردیبهشــت آغاز
شده است در فرهنگسرای طوبی برگزار می شود.

گرانی نان

ســرویس فرهنگی  //ترکیب راهیافتگان به
مرحله نیمهنهایی نشــان می دهد ،بیشترین
برندگان خواننده و کمترین برندگان متعلق به
رشتههای هنری و علمی هستند.

مرحله اول «عصر جدید» هفته پیش به پایان رسید
وقفه یک هفتهای ،از  24اردیبهشــتماه
و پــس از 
مرحله نیم ه نهایی با حضور  31شــرکتکننده روی
آنتن خواهد رفت .به همین بهانه 31 ،اســتعدادی را
که با رای داوران به مرحله نیمه نهایی صعود کردهاند،
بررسی کردهایم تا ببینیم در فصل سوم «عصر جدید»
کدام استعدادها بیشــتر مورد توجه داوران بودهاند.
همچنین تعداد آرای ســفید و قرمــز داوران در این
مرحله را نیز مقایسه کردهایم.

***

مجتبی قبادی

قوهقضائیه است و امیدواریم قوه قضائیه مساعدت کند تا زودتر این کاغذ در
اختیار وزارت ارشاد قرار گیرد.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد با اشاره به جلسات متعدد در خصوص کاغذ
در وزارت ارشاد با حضور وزیر گفت :اکنون مسئله اصلی ما این است که تولید
کاغذ در کشور آغاز شود ،مذاکرات و بازدیدهایی هم با کارخانههای تولیدی
داشتهایم .وی در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارشاد با کارخانه مازندران قرارداد
نمیبندد ،یادآور شد :ما بدنبال کاهش قیمت تمام شده در کشور هستیم ،در این
زمینه قرار است جلسهای با معاون اول رئیس جمهور برگزار کنیم.

راهیابی اثر هنرمند مینابی
در اولین ساالنه گرافیک سرو نگار

خوانندگان و ورزشکاران ،محبوب داوران «عصر جدید»

افشار جابری

وگان
با سوگلی رفتیم بازار برای خرید
مایحتاج .گفتیم برنج بخریم .یا نبود
یا  ۹۰قران .گفتیم چه خبرتونه؟
چههه خببببرتووونه؟! یکی از کسبه
گفت زور دالالن و شلتوک خران
زیاد است و زور ما خران کم و منظور
از خران برنجخران بود .گفت چه
بهتر ،وگان میشویم .پرسیدیم وگان
چیست .گفت آن است که بر سر
سفره آن باشد که از هیچ حیوان
نباشد .گفتیم َهع؟! و دهان به قاعده
غار علیصدر گشادیم .ترشید و
گفت همان علفخواری .گفتیم زکی،
مگر احشامیم؟ و مگر برنج گوشت
است؟ و مگر نه که ما سالهاست
گوشت نخوریم محض گرانی؟ و
مگر نه نخود و ماش و چه و چه قوت
غالب باشد؟ گفت تصدقتان ،همان
است لیک نوعی دگر .پارمیس بیگم
دختر خان باجی دیرگاهی ست با
شوهرش به در و دشت روند و علوفه
تازه چینند و طبخ کنند .ما نیز برویم
علوف ه تازه چینیم و خندق بال را پر
کنیم بی پشیزی .تومان و شاهی را نیز
در بالش کنیم مگر با آن اتول قسطی
خریم .گفتیم هوممم .خوشمان آمد.
بی جهت نیست که سوگلی است
پدرسوخته.

خبر

توجه ویژه به خوانندگی

ترکیــب جدید داوران در «عصــر جدید  »3توجه
ویژهای به حوزه خوانندگی و اســتعدادهای این هنر
داشــتهاند .از مجموع  31اجرایی که به مرحله نیمه
نهایی راه پیدا کردهاند 11 ،شرکتکننده استعداد حوزه
خوانندگی هستند ،به این ترتیب رشته خوانندگی به
اندازه رشتههای ورزشی که معموال در «عصر جدید»
مورد توجه بودهانــد ،در مرحله نیمه نهایی نماینده
دارد .هومن یارمحمدی شــرکتکنندهای که از میان
تماشاگران به جمع شرکتکنندگان و برندگان مسابقه
راه یافت ،پرحاشــیهترین خواننده «عصر جدید »3
بود.

حضور کم رنگ هنریها

ا ز فصــل اول «عصــر جدید» تا امــروز معموال
اســتعدادهای حوزه آکروبات و ســیرک جذابیت
خاصی نزد مخاطبان داشتهاند ،اما شرکتکنندگان این
بخش در مرحله نیمهنهایی حضور پرتعدادی ندارند.
مهارت تنها چهار شرکتکننده یعنی میالد روزخش،
احمدرضا گلکار ،ســتیال و آنیسا و گروه زاگرس به
شانس باالی ورزشکاران و رزمیکاران
رشته آکروبات و سیرک اختصاص دارد .رشتههای
داوران پــس از خوانندگی ،بیشــترین توجه را به هنری مانند دوبله و بازیگری سه نماینده ،رشته علمی
استعدادهای ورزشی نشان دادهاند 10 .شرکتکننده از و حوزه اســتندآپ نیز هرکدام دو نماینده در جمع
مجموع کل راهیافتگان به نیمه نهایی ،با اجرایی مربوط برندگان مرحله اول «عصر جدید» دارند.
به حوزه ورزش به این مرحله صعود کردهاند .از میان
رشتههای ورزشی طالیی
این  10برنده در مرحله اول ،استعداد  4شرکتکننده بیشــترین زنگ طالیی «عصــر جدید  »3نصیب
مربوط به ورزشهای رزمی اســت ،بنابراین انواع اســتعدادهای ورزشی شده است .زنگ طالیی امین
هنرهــای رزمی مانند کاراته و ووشــو مورد عالقه حیایی ،مجید اســماعیلی و ژاله صامتی به ترتیب
داوران بوده اســت .مصطفی صالحی به دلیل مهارت برای گــروه پهلوانکهای ایــران زمین ،پدیدههای
ویژهاش در تیراندازی و گروه «دســت خدا» که با ژیمناستیک و گروه ترانه به صدا درآمده است .کارن
وجود معلولیت توانستند اجرای موفقی داشته باشند همایونفر و احسان علیخانی نیز با زنگ طالیی خود
مورد توجه کاربران و داوران قرار گرفتند.
ستیال و آنیســا (آکروبات باز) و هومن یارمحمدی

کاریکاتور

نان

(خواننده) را مستقیم به مرحله نهایی «عصر جدید»
فرســتادند .همان طور که اشاره کردیم زنگ طالیی
احسان علیخانی برای یارمحمدی که شرایطی مساوی
با دیگر شــرکتکنندهها نداشت ،واکنشهای منفی
فراوانی را برانگیخت.
مهربانترین و سختگیرترین داور

همان طور که پیشبینی میشد نتیجه بررسی تعداد
آرای سفید و قرمز داوران نشان میدهد امین حیایی
با  70رای سفید و  11رای قرمز بیشترین رای مثبت
و کمترین رای منفی را به شرکتکنندگان داده است.
بعد از این داور ،مجید اســماعیلی با  69رای سفید
بیشترین رای مثبت را دارد و برای  12شرکتکننده
رای قرمز را انتخاب کرده است .ژاله صامتی نیز 64
بار رای سفید و  17بار رای قرمز به شرکتکنندگان
داده است .کارن همایونفر به عنوان سختپسندترین
داور این فصل با  55رای مثبت کمترین رای سفید و
 26رای منفی بیشترین رای قرمز را به شرکتکنندگان
داده است.

معاون فرهنگی ،اجتماعی سازمان اوقاف :

تدوین سند ملی زیارت کلید خورد
سرویس فرهنگی  //معاون فرهنگی ،اجتماعی سازمان اوقاف و امور
خیریه گفت :در نشست نمایندگان اعتاب مقدسه تدوین سند ملی
زیارت آغاز شد.

مخاطبان و هم استانی های گرامی

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

حجت االسالم غالمرضا عادل اظهار داشت :در نشست نمایندگان اعتاب
مقدسه با معاونت فرهنگی ،اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه و حوزه
نماینده ولیفقیــه نمایندگان حرمهای چهارگانه امــام رضا(ع) ،حضرت
معصومه(ع) ،حضرت شــاهچراغ (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و
نماینده مســجد جمکران نیز در آن حضور داشتند در مورد همکاریهای
مشترک بین این اماکن مذهبی بحث و تباد ل نظر شد.
وی با اشــاره به اینکه در این نشست یکی از مهمترین موضوعات مورد
تبادل نظر بحث تدوین سند ملی زیارت بود که بعد از جلسه اولیهای که در
حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد جلسه دیگری هم در شورای عالی
انقالب فرهنگی با حضور کارشناســان مربوطه تشکیل شد و بحث مفصلی

شــکل گرفت که با تدوین این سند بسیاری از دستگاههای دیگر کشور از
جمله سازمان میراث فرهنگی و وزارت امور خارجه نیز در این زمینه فعال
خواهند شد.
عادل ادامه داد :موضوع دیگری که در این جلســه در مورد آن بحث شد
همایش همکاری مشترک اعتاب جهان اسالم برای خدمت بیشتر به زائران
بود که مقرر شــده است بزودی در حرم مطهر حضرت علی (ع) به دعوت
عتبه علویه برگزار شود .موضوعاتی که قرار است در این همایش ب ه عنوان
پیشنهادهای اعتاب ایران در قالب همکاری مشترک مطرح شود در جلسه
مورد بررسی قرار گرفت .معاون فرهنگی ،اجتماعی سازمان اوقاف و امور
خیریه افزود :سازمان اوقاف با توجه به حضورش در پهنه کشور و اینکه در
یک جای خاص متمرکز نیست ظرفیتهای بسیار مهمی دارد .بیش از ۵۰۰
امامزاده از  ۸هزار امامزاده موجود در کشــور دارای قابلیتهای فوقالعاده
گردشگری و امکانات ویژه هستند.

حوادث

در امتداد تاریکی

ماجرای دختر گوژپشت!

اگر چه پدر و مادرم حق و حقوق مرا رعایت نکردند
و سرنوشت من به گونه ای دیگر رقم خورد اما امروز
برادرم با رفتارهای خشن و پرخاشگرانه اش روزگار
همه اعضای خانواده را سیاه کرده است به گونه ای
که ...

زن  33ســاله ای که به اتهام تخریب خودرو و کتک
کاری از برادرش شکایت کرده بود با بیان این که دیگر
نمی توانیم رفتارهای او را تحمل کنیم درباره سرگذشت
خود به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت :از همان دوران
کودکی چهره زیبایی نداشــتم و به همین دلیل هم پدر و
مادرم اهمیتی به من نمی دادند به گونه ای که حتی مادرم
در مهمانی ها اجازه نمی داد در کنارش بنشــینم .وقتی
برادرم به دنیا آمد دیگر مرا به کلی فراموش کردند« .فرید»
همه زندگی پدر و مادرم شــده بود و من هم از این همه
بی توجهی زجر می کشــیدم آن قدر الغراندام بودم که
هر بار پدر و مادرم با یکدیگر دعوا می کردند پدرم مرا
با یک دســت بلند می کرد و به زمین می زد 12 .سال
بیشتر نداشتم که هنگام بازی کتفم شکست و باید بنا به
تشخیص پزشکان عمل جراحی انجام می دادم ولی پدرم
هزینه های عمل را نپرداخت تا این که استخوان شکسته
از پشــتم بیرون زد و من به دختری گوژپشــت تبدیل
شــدم .پدرم تاکید می کرد وقتی ازدواج کنم شــوهرم
هزینه های عملم را می پردازد ولی با این شرایط کسی به
خواستگاری ام نمی آمد و من هر روز بیشتر گوشه گیر
می شدم و غصه می خوردم با وجود این هیچ گاه درس
و مدرسه را رها نکردم چرا که عالقه عجیبی به تحصیل
داشتم خالصه  17سالم بود که فرد ناشناسی مبلغ عمل
جراحی را واریز کرد و من از گوژپشــتی رها شدم اما
بــاز هم همواره محبت را از خانواده ام گدایی می کردم.
چند سال بعد زمانی که در رشته الهیات تحصیل می کردم
جوانی به خواستگاری ام آمد و ما با هم ازدواج کردیم
ولی دوران نامزدی ما فقط  4ماه طول کشید و او با این
بهانه که رفتار پدر و مادرم با من مناســب نیست مرا
طالق داد ولی از سوی دیگر نیز ادعا می کرد تو دختر
ضعیفی هســتی و من قصد داشتم با یک دختر قدر و
قلدر ازدواج کنم! با آن که خوب می دانستم «محمود»
مرا به خاطر رفتارهای پدر و مادرم طالق می دهد ولی
کاری از دستم ساخته نبود بعد از این ازدواج نافرجام
فقط سرگرم تحصیل و کار شدم و در رشته الهیات فوق

لیسانس گرفتم .در این شرایط نیز همه لوازم جهیزیه ام
را خریدم اما از سوی دیگر برادرم به مواد مخدر صنعتی
روی آورده بود به طوری که پدر و مادرم ناچار شدند او
را در مرکز ترک اعتیاد بستری کنند .حاال او به جان پدر
و مادرم افتاده بود و با توهین و فحاشی از آن ها اخاذی
می کرد .او که جوانی بیکار است ادعا می کند چون مرا
به دنیا آورده اید باید همه مخارجم را نیز بپردازید و با
همین بهانه نه تنها به پدر و مادرم بی احترامی می کند
بلکه آن ها را کتک هم می زند .او مدتی قبل با دختری
ارتباط داشــت اما آن دختر وقتی متوجه رفتارهای
پرخاشگرانه او شد بالفاصله ارتباطش را قطع کرد و به
دنبال سرنوشت خودش رفت .حاال هم فرید مادرم را
تحت فشار گذاشته است تا دختری برایش انتخاب کند
اما مادرم تاکید می کند تا زمانی که دست از این رفتارها
برندارد نمی تواند دختری را بدبخت کند! از سوی دیگر
من هم که عالقه زیادی به طراحی و عکاسی داشتم در
یک شرکت مشغول کار شدم و برای خودم یک واحد
آپارتمانی و یک دستگاه خودرو خریدم .در همین حال
یکی از همکارانم که متاهل بود به من پیشنهاد ازدواج
داد اما من پیشنهاد او را نپذیرفتم چرا که نمی خواستم
زندگی ام را روی ســتون های آشیانه فرد دیگری بنا
کنم و به همین دلیل همان همکارم از من خواست تا با
یکدیگر شرکتی خصوصی راه اندازی کنیم ،من هم قبول
کردم و همه امور اداری آن را انجام دادم اما در آخرین
لحظه برایم پیامکی فرستاد که تو را سرکار گذاشته ام!
تا دیگر مرا به خاطر ازدواج تحقیر نکنی! با دیدن آن
پیامک قلبم شکست و تاسیس شرکت را از ذهنم بیرون
کردم چند سال بعد از این ماجرا با زن میانسالی آشنا
شــدم که به من کمک کرد تا آن شرکت را راه اندازی
کنم در همین زمان بود که فهمیدم آن همکارم در یک
سانحه دچار قطع نخاع شده و در حالی که روی ویلچر
زندگی می کند برایم پیام فرستاده است که حاللش کنم
و ...اکنون نیز مادرم اعتقاد دارد به خاطر ظلمی که در
حــق من کرده اند فرید آن ها را آزار می دهد .آخرین
بار وقتی شــب هنگام به همراه برادر و پدر و مادرم از
یک مهمانی به خانه بازمی گشتیم برادرم با این بهانه
که صدای ضبط بلند است پشت فرمان خودرو به من
حمله ور شــد و من و مادرم را کتک زد و خودروی
مرا تخریب کرد .

تکذیب آتش سوزی پاسگاه انتظامی در میناب هرمزگان
ســرویس حــوادث  //فرماندار شهرســتان مینــاب گفت :حادثه در ایســت و بازرســی
شهید چغازردی میناب ،مربوط به آتش سوزی یک خودرو سواری  405بوده است و شایعات آتش
سوزی پاسگاه واقعیت ندارد.

مجید سلحشــور افزود :این خودرو حامل مواد مخدر بوده که با توجه به اینکه مواد مخدر در باک این
خودرو جاســازی شده بود ،هنگام بازرسی خودرو در محوطه پاسگاه ،بدنبال جرقه در باک این خودرو،
آتش سوزی رخ داده است.وی گفت :آتش سوزی این خودرو با حضور تیم آتش نشانی مهار شد و در این
حادثه هیچ فردی آسیب ندیده است.به گزارش مرکز خلیج فارس؛ پاسگاه انتظامی شهید چغازردی میناب،
در  35کیلومتری شرق شهر میناب و در دوراهی میناب و رودان واقع شده است که اکنون به طور عادی در
این ایست و بازرسی رفت و آمد خودروها بر قرار است.

بالتکلیفی  6ساله بعد از

ســرویس حوادث  //مردی که در یک درگیری خواهرش
را به قتل رســانده و به قصاص محکوم شده بود ،با گذشت
6سال به خاطر پیگیری نکردن پرونده از سوی خانوادهاش
خواهان تعیینتکلیف در پروندهاش شد.

رسیدگی به این پرونده از اواخر اردیبهشت سال  95با گزارش
یک درگیری منجر به قتل در منطقه سعادتآباد تهران به کالنتری
134شهرکغرب آغاز شد .پس از اعالم این گزارش ،مأموران به
محل اعزام شدند و مشخص شد زنی 52ساله به نام مریم به دست
برادرش به قتل رسیده است.در ادامه برادر 70ساله مقتول به نام
رضا بازداشت شد و در همان ابتدا به درگیری منجر به قتل اعتراف
کرد .متهم گفت :شب حادثه ساعت 2بامداد برای انجام آزمایش
به بیمارستان رفته بودم.
وقتی وارد خانه شــدم دیدم مریم با حالتی عصبانی در راهرو
ایستاده و پرخاشــگرانه به من اعتراض کرد که چرا در خانه را
محکم باز کردم و باعث شــدم او از خواب بپرد .من توجهی به
رفتارش نکردم و ماشینم را به داخل خانه آوردم و قصد داشتم به
آپارتمانم بروم که مریم با سنگی که در دست داشت مقابلم ایستاد
و گفت تو دنبال خوشگذرانی هستی و بعد هم با سنگ به طرفم
حمله کرد و من برای دفاع از خودم دستم را باال آوردم و سنگ
به دستم خورد.
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کشف  ۸۷هزار لیتر سوخت قاچاق در آ 
بهای قشم

ســرویس حــوادث  //رئیس کل دادگســتری
هرمزگان از کشف بیش از  ۸۷هزار لیتر سوخت
قاچاق در آبهای جزیره قشم خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛رئیسکل دادگستری استان
هرمزگان اظهار داشــت :در نتیجه اقدامات اطالعاتی و
گشت زنیهای مأموران دریابانی با هماهنگی دادستان
عمومی و انقالب قشم ۸۷ ،هزار و دویست لیتر سوخت
قاچاق در آبهای این جزیره ،کشف شد.
مجتبــی قهرمانی بــا بیان اینکــه قاچاقچیان قصد

داشتند با اســتفاده از یک محفظه پالستیکی موسوم به
«مشک ماری» ،این محموله سوخت قاچاق را از ساحل
به شناورهای تندرو منتقل کنند ،تصریح کرد :به دستور
مقام قضایی ،مأموران ،مشک مذکور را از بستر دریا بیرون
کشــیده اند که در نتیجه آن مسیر انتقال سوخت قاچاق
قطع شده است.
وی ارزش تقریبی ســوخت مکشوفه از این مشک را
 ۱۰میلیارد و  ۲۸میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت:
بنابــر گزارش ضابطین ،تحقیقات به منظور شناســایی

و دســتگیری عوامل نگهداری این حجم از ســوخت
قاچاق ادامــه دارد که نتایج آن متعاقبــ ًا اعالم خواهد
شد .رئیس کل دادگســتری هرمزگان در پایان با اشاره
به آثار و پیامدهای ســوء قاچاق ســوخت بر وضعیت
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی استان ،خاطرنشان
کرد :دســتگاه قضایی با هدف جلوگیری از هدر رفت
سرمایههایملیوصیانتازاقتصادکشور،اجازههیچگونه
فعالیت ســودجویانه و غیر قانونی در این خصوص را
نخواهد داد.

تهدید به اسیـــدپاشی برای گرفتن رضـــــــایت
سرویس حوادث //دختر دانشجو وقتی فهمید
پسر شــرور قصد آزارش را دارد خودش را از
خودروی او بیرون انداخت و به پلیس شکایت
کرد اما تهدیدهای پسر شرور ادامه دارد و او را
به وحشت انداخته است.

چند روز قبل دو زن که در حال عبور از میدانی در
پردیس بودند ،با صحنه عجیبی مواجه شدند .یکی از
خودروهای در حال حرکت ناگهان در جلویش باز
شد و زن جوانی خود را از آن به بیرون پرتاب کرد.
راننده کمی جلوتر نگه داشت و میخواست دندهعقب
حرکت کند که زن جوان شروع به سروصدا کرد و از
عابران و کسبه کمک خواست .راننده نیز با دیدن این
صحنه اقدام به فرار کرد.
دختر جوان که بســیار ترســیده بود وحال خوبی
نداشت ،به درمانگاه منتقل شــد و پس از بهبودی،
در تحقیقات گفت :مدتی قبل در اینستاگرام با پسر
جوانی به نام اردشیر آشنا شدم .پسر جوان خودش را
مهندس معرفی کرد و مدعی شد که وضع مالی خوبی
دارد .مدتی از آشنایی ما گذشته بود که اردشیر به من

ابراز عالقه کرد و پیشنهاد داد که همدیگر را ببینیم ،من
هم قبول کردم و یک روز که از دانشگاه میآمدم با او
در منطقه کوهسار قرار گذاشتم.
او ادامه داد :اردشــیر سوار بر خودروی پژویی به
محل قرار آمد و من سوار خودرواش شدم .دقایقی
که گذشت ،متوجه شدم قصد آزار و اذیت مرا دارد .از
او خواستم توقف کند اما وی بدون توجه به مسیرش
ادامه داد و به ســمت پردیس حرکت کرد .بالفاصله
موقعیت جغرافیاییام را برای مادرم و یکی از دوستانم

فرستادم .اردشیر به راه خودش ادامه داد و مدام مادرم
و دوستم تماس میگرفتند و من مضطرب از حادثهای
که در کمینم بود به اردشیر التماس میکردم که مرا رها
کند ،اما او هیچ توجهی نمیکرد تا اینکه به میدانی در
پردیس رسیدیم و وقتی سرعت خودرو کم شد ،من
خودم را به بیرون پرتاب کردم.
با شکایت دختر دانشجو ،از آنجایی که محل حادثه
تهران بود ،پروندهای در شعبه یازدهم دادسرای امور
جنایی پایتخت تشــکیل شد .به دســتور بازپرس
مصطفی واحدی ،تحقیقات از سوی کارآگاهان اداره
شانزدهم پلیس آگاهی آغاز شد.
در حالی که بررسیها برای دستگیری اردشیر ادامه
داشت ،دختر دانشجو بار دیگر به پلیس مراجعه کرد
و گفت :اردشیر مدام در فضای مجازی مرا تهدید به
مرگ میکند .او برایم پیام فرستاده که زندگیات را
نابود میکنم و با اســید صورتت را میسوزانم .اگر
میخواهی دست از ســرت بردارم باید از شکایتت
صرفنظــر کنی.پس از این ماجــرا تحقیقات برای
دستگیری پسر خشن ادامه دارد.

سهراب رضایی اظهار داشت :ساعت  ۸و  ۴۵دقیقه دیروز
با اعالم یک مورد غرق شدگی در ساحل کشتی یونانی این
جزیره عوامل آتش نشــانی به محل اعزام شدند.وی با بیان
اینکه آتش نشــانان پس از حضور در محل و جست و جو
جسد یک زن  ۳۸ساله را از آب بیرون کشیدند افزود :با توجه
به شدت وزش باد درخواست می شود کیشوندان و مسافران

از شــنا در سواحل خودداری کنند.به گزارش
ایرنا؛ شــرکت عمران ،آب و خدمات جزیره
کیش در قالب پیام های متعددی در ســطح
شهر و فضای مجازی در خصوص خطرات
شــنا در ســواحل به ویژه هنگام وزش باد
هشدارهایی را اعالم کرده است.
پیشتر نیز در هفتم فروردین ماه امسال  ۲تن از
گردشگران جزیره کیش در ساحل پدیده این جزیره
غرق شده بودند.

قتل خواهر

عصبانی شــدم و خواهرم را بلنــد کردم و به زمین کوبیدم ،بعد
از آن هم به واحدم رفتم و تا ســاعت 3بعدازظهر خوابیدم.متهم
افزود :زمانیکه از خواب بلند شــدم و قصد داشتم برای خرید
شــیر از خانه خارج شوم ،دیدم خواهرم غرق در خون در همان
جایی که با هم درگیر شده بودیم افتاده ،از ترس نمیدانستم چه
کاری باید انجام دهم تا اینکه چند ساعت بعد با اورژانس و پلیس
تماس گرفتم.
پس از اعترافات متهم ،وی بازداشت شد و برای ادامه تحقیقات
دراختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفت و جســد به پزشکی
قانونی منتقل شــد.بعد از معاینه جسد از سوی پزشکی قانونی،
اعالم شد که ضربه مغزی ناشی از برخورد مقتول به زمین باعث
مرگ او شده است .البته در قسمتهای مختلفی از بدن مقتول هم
آثار ساییدگی و کبودی به وضوح دیده میشد.
با اعترافات صریح متهم و گزارشهای سازمان پزشکی قانونی
و همینطور بازســازی صحنه قتل ،برای متهم کیفرخواست قتل
عمد صادر و پرونده وی به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان
تهران فرستاده شد.در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده ،خواهر
و برادر مقتول و قاتل درخواســت قصــاص کردند و پس از آن
متهم برای دفاع از خودش به جایگاه رفت.وی ضمن ابراز ندامت
از اتفاقــی که برای خواهرش افتاده ،گفت :ســالها پیش پدر و

مادرمــان فوت کردند ،یکی از برادرانم در امریکا زندگی میکند
و خواهر دیگرم هــم در جایی زندگی میکند که از او بیخبرم.
من و خواهرم مریم مالک و ساکن این ساختمان سه طبقه بودیم.
ما بر سر ارث و میراث با هم اختالف داشتیم بهطوری که بعد از
فوت مادرمان دیگر به خانه یکدیگر نمیرفتیم .قصدی برای کشتن
خواهرم نداشــتم ،وقتی با من درگیر شد تنها برای دفاع از خودم
با او درگیر شــدم .حاال هم بشدت پشیمانم و از برادر و خواهرم
میخواهم من را ببخشند.
پس از اظهارات اولیایدم ،متهم و موکلش ،قضات وارد شــور
شدند و متهم را برای قتل عمد به قصاص با دریافت تفاضل دیه و
برای آسیب زدن به مقتول به پرداخت دیه محکوم کردند و حکم
مورد تأیید دیوانعالی کشور قرار گرفت.رسیدگی به این پرونده
در حالی ادامه داشــت که برادر مقتول با صرفنظر از شکایتش
اعالم گذشــت کرد اما خواهر مقتول که اصرار بر حکم قصاص
داشــت ،اعالم کرد تا زمان اجرای حکم ،تفاضل دیه را پرداخت
خواهد کرد تا برادرش قصاص شود؛ اما پس از آن دیگر اولیایدم
پیگیر اجرای حکم نشــدند و متهم با ارســال نامهای از قضات
خواست تا با اعمال ماده  429تکلیف او را روشن کنند.با ارجاع
این پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران بزودی درخصوص
وضعیت متهم پس از 6سال تعیینتکلیف خواهد شد.
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جهان
منابع عراقی خبر دادند

ناکامی طرح عناصر داعش
برای فرار از زندان بابل در عراق

منابع عراقی از ناکامی طرحی بزرگ با مشــارکت برخی طرفهای
بیگانه برای فراری دادن زندانیان داعشــی از زندان الکفل در استان بابل
خبر دادند.یک طرح بزرگ برای فرار زندانیان داعشــی از زندان الکفل
در اســتان بابل عراق کشف و خنثی شد.بنابراین گزارش ،این طرح قرار
بود با حمایت طرفهای بیگانه اجرا شده و موجبات فرار عناصر داعشی
که اغلب به دلیل داشــتن پرونده تروریستی به اعدام و حبس ابد محکوم
شدهاند را فراهم کند.یک منبع عراقی در این باره بیان داشت که طی ۴۸
ساعت گذشته ،بزرگترین نقشــه فرار زندانیان محکوم به اعدام و حبس
ابد به دلیل داشــتن پروندههای تروریستی در زندان الکفل واقع در استان
بابل خنثی شده است.این نقشه براین اساس طراحی شده بودکه تعدادی
از زندانیان با نوشیدن فاضالب ،وضعیت سالمتی خود را به خطر اندازند
تا به ناچار به بیمارســتان انتقال یابند تا از این طریق امکان فرار آنها از
بیمارستان مهیا شــود.بنابراین گزارش ،برخی از زندانیان بر اثر عوارض
شدید نوشیدن فاضالب ،جان خود را از دست داده و برخی دیگر دچار
نارسایی کلیوی شده اند.بنا بر اعالم این منبع عراقی ،نقشه فرار زندانیان
داعشی ،یک نقشه با برنامهریزی دقیق بوده که به نظر میرسد مدتها برای
آن برنامهریزی شده بود.ماجرای این طرح ناکام مانده بسیار شبیه ماجرای
فرار زندانیان از زندان ابوغریب در ســال  ۲۰۱۳پیش از حمله داعش به
عراق در تابســتان  ۲۰۱۴بود.اطالعات اولیه تأیید شده نشان میدهد که
این طرح از حمایت نهادهای بین المللی در سطح برنامهریزی ،پشتیبانی
لجســتیکی و مالی و همچنین آمادهسازی خودروها و وسایل نقلیه برای
فرار زندانیان برخوردار بوده است.

شهادت  ۵۰فلسطینی
در کرانه باختری از ابتدای سال میالدی تاکنون

وزارت بهداشت فلســطین اعالم کرد از ابتدای سال میالدی تا کنون
 ۵۰فلســطینی در مناطق مختلف کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان
صهیونیست به شهادت رســیده اند.وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد
نظامیان رژیم صهیونیســتی از ابتدای سال میالدی تا کنون  ۵۰فلسطینی
را در مناطــق مختلف کرانه باختری به شــهادت رســانده اند.این آمار
وزارت بهداشت فلسطین در حالی است که «محمد اشتیه» نخست وزیر
تشــکیالت خودگردان در ســخنانی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم
اشغالگر علیه ملت فلسطین گفت :جنایتهای هولناکی که رژیم اشغالگر
علیه ملت فلسطین مرتکب میشود ،مستلزم مداخله جامعه جهانی برای
متوقف کردن تروریسم سازمان یافته این رژیم و حمایت از ملت فلسطین
در مقابل تجاوزات و اقدامات سرکوبگرانه رژیم اشغالگر است.اشتیه تأکید
کرد :جنایات رژیم اشغالگر هیچ تأثیری بر عزم و اراده ملت فلسطین و
پافشاری آن برای دفاع از سرزمینش ندارد و تل آویو مسئول کامل عواقب
این جنایات است.

یک نفر در جزیره کیش غرق شد
سرویس حوادث //رئیس اداره آتش نشانی و خدمات
ایمنی جزیــره کیش گفت :یک نفر صبــح دیروز در
سواحل جنوبی این جزیره غرق شد.

چهارشنبه  21اردیبهشت 1401

رئیس پلیس فتا پایتخت خبر داد

کالهبرداری اینترنتی با ترفند وام فرزندآوری

سرویس حوادث  //رییس پلیس فتا پایتخت
نســبت به کالهبرداری یا ســودجویی از
اطالعات شــخصی و هویتی شهروندان در
پوشش وام فرزندآوری هشدار داد.

ســرهنگ داود معظمی گودرزی با اشــاره به
سودجویی در پوشش وام فرزندآوری اظهارکرد:
بارها گفته شــده که افراد سودجو همواره از هر
فرصتی برای کالهبرداری و سو استفاده از کاربران
اقدام میکنند ،یکی از این موارد سواســتفاده از
تسهیالت و وامهای بانکی است در همین راستا نیز
این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری تحت
عنوان ثبت نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج
از نوبــت این وام اقدام بــه درج تبلیغ در فضای
مجازی کنند.این مقــام انتظامی بیان کرد :در این
روش مجرمین سایبری با ترفندهای مختلف مانند
ارسال لینکهای جعلی در شبکههای اجتماعی با

ت نام وام فرزندآوری
عناوینی همچون «برای ثب 
بر روی لینک زیر کلیک کنید» توجه کاربران را
جلب کرده و آنان را به صفحات دیگر هدایت کرده
یا حتی در فضای گفتوگوی خصوصی اقدام به
چت کردن با آنان میکنند .رئیس پلیس فتای تهران
بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواست
واریــز وجه برای انجام امور اداری و بانکی کرده
و اطالعات شــخصی متقاضیان را نیز دریافت
میکنند ،ادامــه داد :در ادامه این مجرمان با چند
شیوه میتوانند اقدام به کالهبرداری از شهروندان
کنند .شیوه نخست هدایت آنان به صفحات جعلی
و فیشینگ است ممکن است حتی مبالغ اندکی را
برای ثبت نام درخواســت کنند ،اما این صفحات
جعلی بوده و با کپی کردن اطالعات کارت بانکی
شهروندان حساب آنان خالی میشود.
ســرهنگ معظمی گودرزی ادامه داد :در روش

دیگر ممکن است مبلغی را به شیوه کارت به کارت
دریافت کرده اما دیگر پاسخی به تماسها ندهند
همچنین ممکن است این افراد با دریافت اطالعات
شخصی و هویتی افراد اقدام به سواستفاده از این
اطالعات کرده و برای آنان مشکالت دیگری را
ایجاد کنند.
وی بــا تاکید بر اینکه شــهروندان نباید فریب
تبلیغات منتشرشده در شــبکههای اجتماعی را
بخورند ،گفت :تنها ســایت معتبر و مورد تایید
بانکی مرکزی برای دریافت تسهیالت فرزندآوری،
وب ســایت  ve.cbi.irاست .شهروندان توجه
داشــته باشــند که از مراجعه به لینکهای دیگر
خودداری کنند و همچنین به آدرس ســایت نیز
دقت کنند ،چون ممکن اســت افراد ســودجو با
ایجاد آدرسهای مشابه ســعی در کالهبرداری
داشته باشند.

آگهی حصروراثت

احترام ًا مفروض مي دارد خواهان عايشه عيادي فرزند ابراهيم با هويت کامل به اين شورا مراجعه نموده اشعار داشتند شادروان اسماعيل قاضي فرزند عبداهلل به تاريخ
 1400/07/30به رحمت ايزدي پيوست و وراث وي در زمان فوت عبارتند از  -1:عايشه عيادي فرزند ابراهيم متولد  1366/10/ 18به ش ش  2167همسر مرحوم .
 -2عايشه فتوحي فرزند عمر متولد  1335/09/10به ش ش  7مادر مرحوم .
-3امير قاضي فرزند اسماعيل متولد  1368/06/12به ش ش  4700129204فرزند مرحوم  -4 .محمد قاضي فرزند اسماعيل متولد  1396/09/19به ش ش 4700233893
فرزند مرحوم
 -5عبداهلل قاضي فرزند اسماعيل متولد  1392/09/18به ش ش  4700188235فرزند مرحوم .
 -6عبدالباسط قاضي فرزند اسماعيل متولد  1388/07/20به ش ش  4700146631فرزند مرحوم .
و ديگر وارثي ندارد  .لطفا ضمن درج در روزنامه نتيجه را به اين شورا ارسال فرماييد .
شوراي حل اختالف شعبه  3پارسيان
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قشم  ۱۳۹بیمار تاالسمی ماژور دارد

ســرویس شهرستان  //سرپرست شبکه بهداشت و درمان قشم اعالم
کرد ۱۳۹ :بیمار تاالسمی شدید(ماژور) در سطح قشم وجود دارد که تحت
درمان بیمارستان پیامبر اعظم(ص) این جزیره قرار دارند .دکتر یاسر مرادی
در پاســخ به این سوال که چه تعداد بیمار خاص و صعب العالج در سطح
جزیره قشــم وجود دارند و این بیماران چه خدمات درمانی دریافت می
کنند ،اظهار داشــت :تعداد کل بیماران تاالسمی ماژور در سطح جزیره که
تحت درمان در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قرار دارند ۱۳۹ ،نفر است.وی
ادامه داد ۱۰۶ :نفر ( ۳۶کودک و  ۷۰بزرگسال) هم تعداد بیمارانی است که
به صورت مرتب و ماهانه از بیمارستان تزریق خون و سایر اقدامات درمانی
را دریافت می کنند.سرپرست شبکه بهداشت و درمان قشم اضافه کرد :چهار
نفر (مرد) هم از بیماران هموفیلی در سطح جزیره قشم هستند که اقدامات
درمانی خود را در بیمارستان پیامبر اعظم(ص) دنبال می کنند.دکتر مرادی
توضیح داد :تاالســمی یکی از شایعترین اختالالت و بیماری های خونی
بوده که به دلیل نقص در ساخت زنجیره هموگلوبین به وجود می آید و به
صورت ژنتیکی (ارثی) از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود که شایعترین
نوع آن بتا تاالســمی است.وی با اشاره به اینکه این بیماران نتیجه ازدواج
های بدون انجام آزمایشات و مشاوره قبل از ازدواج ونا آگاهی از عواقب
این گونه ازدواج ها و اهمیت ندادن به مباحث پیشگیری است ،گفت :با انجام
آزمایش ها و سخت گیری در مواقع عقد و صدور سند ازدواج می توان از
تولد فرزندان بیمار جلوگیری کرد.سرپرست شبکه بهداشت و درمان قشم با
اشاره به اینکه علما ،بزرگان ،معتمدان و خانواده ها باید جوانان را از عواقب
و خطرات ازدواج های بدون انجام آزمایشات و عقدهای غیر رسمی آگاه
کنند ،افزود :بیماران تاالسمی به شدت به نیازهای خونی و مراقبت های ویژه
احتیاج دارند و خانواده ها نیز از این موضوع رنج می برند.وی تصریح کرد:
تجربه نشان داده بسیاری از چالش های بهداشتی و درمانی با مشارکت و
ورود علما ،معتمدان ،روحانیون و ائمه جمعه برطرف شده است.دکتر مرادی
اظهار داشــت :زوجین میتوانند با انجام آزمایشها های قبل از ازدواج از
تولد نوزاد مبتال به تاالسمی ماژور پیشگیری کنند.به گزارش ایرنا وی افزود:
بهترین زمان مشاوره ژنتیک برای پیشگیری از تولد نوزاد مبتال به تاالسمی
قبل از ازدواج و پیش از بارداری است و آزمایش های تشخیص قبل از تولد
 pndدر دو مرحله که مرحله اول قبل از بارداری و مرحله دوم در هفته ۱۰
تا  ۱۲بارداری صورت می گیرد.
فرماندار میناب :

توسعه بخش کشاورزی
راه نجات شرق هرمزگان است

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  //با حضور مهندس سلحشور
نماینده عالی دولت در شهرســتان مینــاب ،دکتر منصور فرهادی رئیس
دانشگاه پیام نور هرمزگان ،حجت االسالم و المسلمین دکتر کرتی مسئول
نهاد رهبری در دانشــگاه پیام نور استان مراسم معارفه دکتر احمد زاهری
به عنوان رئیس دانشــگاه پیام نور مرکز میناب انجام شــد و از زحمات
دکتر نادری رئیس سابق تقدیر و تشــکر بعمل آمد.نماینده عالی دولت
در شهرســتان میناب در این مراسم با بیان اینکه توسعه بخش کشاورزی
راه نجات شــرق هرمزگان اســت ،گفت :اعضای هیأت علمی دانشگاه
می توانند با راهکارهای علمی جهت رشــد این امر مهم یاری رسانند.به
گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس سلحشور ،اظهار داشت :از ظرفیت اعضای
هیات علمی جهت توسعه شرق استان در کارگروههای تخصصی استفاده
خواهیم برد.در ادامه این نشست دکتر منصور فرهادی رئیس دانشگاه پیام
نور هرمزگان با اشاره به رسالت دانشگاه پیام نور که عدالت آموزشی در
جامعه ایجاد کرده است ،گفت :ما در محروم ترین نقطه کشور نیز به اقشار
مختلف جامعه خدمات آموزشی ارائه می کنیم.دکتر فرهادی اظهار داشت:
نگاه ما به دانشگاه پیام نور نگاه خاص است و پیگیر رشته های تحصیالت
تکمیلی در این مرکز دانشــگاهی هستیم.در پایان از زحمات دکتر نادری
تقدیر و تشکر و دکتر احمد زاهری به عنوان رئیس دانشگاه مرکز میناب
معرفی شد.گفتنی است احمد زاهری دارای دکتری میکرو بیولوژی و عضو
هیات علمی دانشــگاه پیام نور هرمزگان است .رئیس دانشگاه پیام نور
بندر خمیر ،رئیس بسیج اساتید دانشگاه پيام نوراستان ،مسئول گزینش پیام
نور و معاون اجرایی دانشــگاه پیام نور مركز بندرعباس از جمله سوابق
اجرایی وی است.

ساخت شبکه انتقال آب شرب
 ۷روستای پشتکوه سیریک

سرویس شهرســتان  //با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی نیروی
دریایی سپاه و گروه جهادی شهید قورچی زاده خطوط انتقال آب شرب
روســتاهای پشت کوه سیریک در مدت  ۴ماه ساخته میشود.به گزارش
خبرنگار دریا ؛ فرماندار شهرســتان ســیریک گفت :در این طرح ۸۶
کیلومتر از خطوط شبکه اصلی خط انتقال و همه شبکههای توزیع داخلی
آب شرب  ۷روستای دهســتان سیریک بخش مرکزی ساخته میشود.
محمد رضا پاکروان افزود :با احداث خط انتقال جدید مشکل تامین آب
آشــامیدنی بیش از  ۲هزار نفر از مردم این روستاها برطرف میشود.وی
گفت :برای اجرای این طرح بیش از  ۲۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته
شده است.فرماندار شهرستان سیریک گفت :در حال حاضر آب شرب هفت
روستای سرارو ،همزانگ ،بندگرمان ،دوجمیالن ،گندمی و زمین مال با تانکر
تامینمیشود.

تلف شدن یک الک پشت پوزه عقابی در سیریک

مختاررحیمی ســرویس شهرستان  //رئیس اداره محیط زیست
سیریک از مشاهده الشه یک عدد الک پشت پوزه عقابی تلف شده
در سواحل بندر سیریک توسط اهالی خبر داد .محمد امین عربی در
گفتگو با خبرنگار روزنامه دریا ،اظهار کرد :به دنبال دریافت گزارش
از منابع محلی ،کارشــناس حفاظت محیط زیست سیریک به محل
اعزام شــد و نتایج بررسی و بیومتری الک پشت مذکور مطرح نمود.
عربی با بیان اینکه به نظر می رســد که پروانه کشتی یا جسم سختی
با این موجود کمیاب دریایی برخورد کرده و موجب مرگ آن شــده
اســت افزود :اندازه این الک پشــت به طول تقریبا  ۸۰سانتیمتر و
عرض  ۶۵سانتیمتر و وزن آن  ۱۲۰کیلو گرم ،که از گونه الک پشت
پوزه عقابی است.

بهره برداری از یک مدرسه  ۱۲کالسه در میناب

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //مدیرکل نوسازی مدارس
هرمزگان گفت :دبستان  ۱۲کالسه قلم چی در میناب به بهره برداری
رســید.به گزارش خبرنگار دریا  ،ســیدفخرالدین هاشمی گفت :این
مدرسه در مساحت هزار و  ۷۰۰مترمربع و با اعتبار  ۲۰میلیارد تومان
از محل اعتبارات ملی و مشــارکت خیّران مدرسه ساز ساخته شده
است.وی افزود :با احداث این مدرسه بیش از  ۸۰۰دانش آموز در دو
شیفت صبح و عصر از این فضای آموزشی بهره مند میشوند.

شهرستان

راه اندازی اولین قفس پرورش ماهی برای استقرار در دریاهای مواج قشم
سرویس شهرســتان  //مدیرعامل
هلدینــگ تخصصی نیرو قــرارگاه
سازندگی خاتم االنبیاء(ص) از طراحی،
ساخت ،نصب و راه اندازی اولین قفس
پرورش ماهی پایه کششی مناسب برای
استقرار در دریاهای مواج در قالب یک
پروژه پایلوت تحقیقاتی دانش بنیان در
آبهای جنوبی جزیره قشم خبرداد.

محمد رستمی ،در حاشیه آیین افتتاح
و به آب اندازی این قفس با اشــاره به
فرمایش مقام معظــم رهبری در تعیین
سال جاری به سال تولید ،دانش بنیان،
اشــتغال آفرین ،رویکــرد حمایت از
فعالیت هــای دانش بنیــان مرتبط با
حوزه های اجرایی و تخصصی هلدینگ
نیرو را یکی از رســالت های اصلی این

مجموعه دانست.وی اظهار کرد :حمایت
مالی و تجهیزاتی در ســاخت این نوع
از قفس های پــرورش ماهی در دریا
موسوم به قفس پایه کششی نیز در همین
راستا بوده است.رستمی با اشاره به توان
بالقوه باالی شرکت های دانش بنیان در
داخل کشــور و لزوم حمایت از اینگونه
فعالیــت هــا ،در خصــوص مزایای

راهبردی این طرح ،عنوان کرد :قابلیت
اســتقرار ایمن در امواج بلند دریاهای
خشن (سواحل مکران و دریای خزر)،
فعالســازی ظرفیت یک میلیون تنی
پــرورش ماهی در قفس در ســواحل
مکران و ارائهی یک الگوی موفق و قابل
اعتماد از قفس های آبهای خشن برای
ســرمایهگذاران خصوصی برای ورود

به این صنعــت از مهمترین مزایای این
طرح است.به گزارش ایرنا؛ مدیرعامل
هلدینــگ تخصصــی نیرو قــرارگاه
سازندگی خاتم االنبیاء(ص) اضافه کرد:
افزایش درآمد ارزی و سهم شیالت در
صادرات غیرنفتی کشــور با فعالسازی
ظرفیت های بالقوه ،محرومیت زدایی و جامعه صیادی آسیب دیده از صیدهای آبزیان و تمرکز تولید از طریق پرورش
ایجاد اشــتغال پایدار به خصوص برای بی رویه تــرال و احیای ذخایر طبیعی ازدیگر مزایای این طرح است.

روزنه دریا از جاذبه های گردشگری جزیره هرمز فرو ریخت

سرویس شهرستان  //سرپرست بخشداری
هرمز بندرعباس از فرو ریختن روزنه دریا از
جاذبه های گردشــگری جزیره هرمز در اثر
وقوع یک پدیده طبیعی خبر داد.

محمد زرنگاری در پاسخ به این سوال که آیا
صخره روزنه دریا از جاذبه های گردشــگری
جزیره هرمز در اثر ایجاد کمپ های گردشگران
روی این صخــره فرو ریخته اســت ،اظهار
داشــت :این صخره که در ضلع جنوب شرقی
جزیره هرمز ،در فاصل ه یک کیلومتری ساحل
الک پشتها و غار رنگین کمان قرار دارد ،در
اثر رخ دادن یــک پدیده طبیعی فرو ریخته و
هیچ گونه دخالت انســانی در فرو ریختن آن
دخیل نبوده است.وی ادامه داد :این چشم انداز
زیبای جزیره هرمز به دلیل تفاوت فرســایش
پذیری مارن ها و ســنگ آهک ها فرســوده
شده و متاســفانه فرو ریخته است.سرپرست
بخشداری هرمز بندرعباس اضافه کرد :به دلیل
ارتفاع زیاد و مناسب نبودن فضا در باالی این
جاذبه گردشگری امکان برپایی کمپ و چادر
از سوی گردشــگران ورودی به جزیره هرمز
بر روی این صخره وجود نداشته است که این
صخره تو خالی نتواند وزن آنان را تحمل کرده
و فرو بریزد .زرنگاری توضیح داد :این صخره
در جایی قرار دارد کــه دریا در حال حرکت
و پیشروی اســت و رفت و آمد آب و هجوم

امواج به ساحل سنگی باعث فرسایش بخش
های ضعیف تر روزنــه دریا و فرو ریخت آن
شده است.روزنهی دریا صخرهای بسیار بزرگ
بود که به مرور زمان و در اثر فرسایش توسط
آب ،دایرهای در وســط آن ایجاد شده و چشم
انــداز دلپذیری از دریا را به نمایش گذاشــته
بود .انگار که تصویر ســاحل زیبا و تمیز دریا
را به وسیل ه ِگل ،قاب گرفته باشند.گردشگران
ورودی بــه جزیره هرمز ســاحل روزنه دریا
را به ســاحل محیط زیســت ،صخره روزنه
دریا و روزنــه دریای هرمز می شــناختند.
جزیره هرمز آخرین برآمدگی از رشته کوه های
زاگرس در جنوب ایران اســت که در دوران
پیشــین آن را جرون ،زرون ،اوگیریس قدیم،
ارموز ،هارموزیا ،هرمــوز ،ارموص و هرمزیا
می نامیدند.طول محیط جزیره بیضی شــکل
هرمز  ۲۳کیلومتر و مســاحت آن  ۴۲کیلومتر
مربع است ،کوتاهترین فاصله جزیره هرمز تا
شهر بندرعباس هشت کیلومتر ،تا اسکله شهید
حقانی  ۱۸کیلومتر و تا اســکله شهید ذاکری
قشم  ۱۹کیلومتر اســت.جمعیت ثابت جزیره
هرمز  ۶هزار و  ۴۰۰نفر اســت که روزانه در
فصل گردشــگری تا  ۱۰هزار نفر گردشگر به
این جزیره وارد می شوند.منطقه خلیج فارس
در حــدود  ۱۳۰جزیره بزرگ و کوچک دارد
که جزایر شــمالی آن که همگی در مالکیت و

حاکمیت ایران هســتند کم و بیش مسکونی و
آباد اســت ،در حالیکه جزایر جنوب و شمال
غرب که متعلق به کشــورهای عربی اند غالبا
مرجانی و ســنگی و غیر مسکونی است.این
خلیج از موقعیت ژئوپلتیک ،جغرافیای سیاسی
و جایگاه مواصالتی آن کــه بعد از فتوحات
عثمانی ها بهترین مسیر تجارتی شرق و غرب
بوده اســت.خلیج فارس توسط تنگه هرمز به
دریای عمــان و از طریق آن به دریاهای آزاد
مرتبط است و از ویژگی های بارز خلیج فارس
که آن را از سایر دریاهای مشابه ،ممتاز و برتر
کرده ذخایر سرشار دریایی ،غذایی ،گیاهی و
نفت است.جزایر ایرانی موجود در خلیج فارس
را به دو دسته «جزایر مسکونی» و «جزایر
غیر مسکونی» می توان تقسیم بندی کرد.جزایر
مسکونی خلیج فارس شامل جزایر هرمز ،قشم،
کیش ،هنگام ،الرک ،الوان ،ابوموسی ،هندورابی،
تنب بزرگ ،تنب کوچک ،سیری ،فرور بزرگ،
جزیره فارســی ،خارک و خارکو است.جزایر
غیر مســکونی خلیج فارس نیز شامل جزایر
فرورگان ،شیدور ،عباســک ،شیف ،ام الکرم،
نخیلو ،جبرین ،ام ســیله  -گــرم ،بونه ،دارا،
قبر ناخدا ،خرو ،مولیات ،ســه دندونُ ،مطاف،
ُمرغــی ،جزیره میر ُم َهنّا و چراغی اســت .در
میان جزایری که نام برده شده بی شک جزیره
قشم با وجود داشتن مساحتی در حدود هزار
و  ۵۰۰کیلومتر مربع دارای اهمیتی بسیار است.
به گزارش ایرنا ؛ اما جزیــره هرمز در تاریخ
حکایتی دیگر و جایگاهی ویژه ای دارد ،جزیره
ای که لزوم شناســایی و بررسی محوطه ها و
آثار باستانی آن با تاکید بر صنعت گردشگری
به ویژه ظرفیت های گردشگری و دیدنی های
آن در  ۲حــوزه «جاذبه هــای فرهنگی» و
«جاذبه های طبیعی» برای عالقمندان به هنر،
فرهنگ ،تاریخ ،آداب و رســوم بومی سنتی،
طبیعت ،محیط زیســت ،تفریحات ورزشی،
ســاحلی و دریایی ،پژوهشگران علوم زمین،
محققان علوم جانور شناسی بسیار مهم و حائز
اهمیت است.

آبله در بشاگرد
جان قوچ و میش ها را می گیرد

سرویس شهرستان  //با انتشار تصاویری از مرگ قوچ و میش ها در
بشاگرد مسئله شیوع آبله در بین حیوانات اهلی از مسئوالن تایید
شد.

آبله گوسفندی همچنان در بشاگرد تلفات می گیرد .چندی است از گوشه
و کنار بشــاگرد مبنی بر مرگ گله ای و دسته جمعی «کل»« ،قوچ» و
«میش» به چشم می خورد که همچنان علت شیوع آبله و مسئولیت آن بین
محیــط زیســت و دامپزشــکی پــاس کاری مــی شــود.علی
چاکرپــور یکی از دامدارن روســتایی پوســمن بیان کــرد :به دلیل
واکسیناســیون نشــدن آبله گوســفندی در چند ماه اخیر  ۵۰راس
از گوســفندان خــود را از دســت داده ام.حیــدری هــم یکــی از
دامداران روستایی دومرخ بر اثر واکسیناسیون نشدن آبله گوسفندی چند
رأس از گوســفندان خود را از دست داده است.برخی از فعاالن محیط
زیســت بر این باورند بی تدبیری و کم کاری در اجرایی واکسیناسیون
دام هــای اهلی از یک طرف کمبود دارو باعث بیماری و تلف شــدن
قوچ و میش های وحشــی شــده اســت.علی حســین زاده معاون
محیط زیست شهرستان بشاگرد در گفتگو با خبرنگارمهر عنوان کرد :با
هماهنگی اداره کل دامپزشــکی اســتان انجام پایش میدانی و بررسی
وضعیت بیماری دام های اهلی منطقه و سایر اقدامات تشخیصی صورت

گرفت .بیماری آبله در دام های اهلی مورد تایید است.وی بیان داشت:
نظر به وجود بیماری آبله در دام های اهلی و امکان انتقال به علف خوران
وحشی از طریق منابع آبی مشترک و مراتع مشترک و بر اساس نتایج
نمونه برداری از یک راس قوچ وحشــی تلف شده توسط دامپزشکان
محیط زیست هرمزگان وجود بیماری آبله در قوچ ها و میش ها محرز شد.
معاون محیط زیســت بشاگرد ابراز داشت :باتوجه به عدم امکان انجام
واکسیناسیون در حیات وحش و درمان کل جمعیت علفخوران وحشی،
تنها راه کنترل بیماری در گونه های وحشــی که به راحتی در دسترس
نیستند ،ایمن سازی دام های اهلی بر علیه بیماری های واگیردار مشترک
است.حســین زاده تاکید کرد :برای کنترل بیماری و کاهش تلفات در
سال های آتی پوشش کامل واکسیناسیون در دام های اهلی منطقه توسط
دامپزشکی به صورت مستمر و سالیانه ضروری است.وی افزود :دامدارانی
که گوسفندان آنها تلف می شوند الشه گوسفندان باید یا دفن شوند یا
ســوازنده شوند و اگر در فضای باز رها شده باشند احتمال ابتالی بقیه
دام ها وجود دارد و ممکن است ویروس جدیدی بوجود بیاید.مدیرکل
دامپزشــکی هرمزگان گفت :همه امور حیات وحش بر عهده اداره کل
محیط زیست اســت و بالفاصله پس ارائه گزارش بیماری در منطقه
بشاگرد از سوی محیط زیست ،اکیپهای تشخیصی دامپزشکی استان
به منطقه اعزام شدند و بیماری آبله تشخیص داده شد .به گزارش مهر؛
جانباز اظهار کرد :تاکنون اکیپهای عملیاتی دامپزشکی در روستاهای
منطقه حاضر شدهاند و واکسیناسیون دامهای منطقه در برخی از روستاها
انجام و در برخی دیگر نیز در حال انجام است تا بتوانیم از سرایت بیماری
از دامهای وحشی به دامهای اهلی پیشگیری کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم عنوان کرد

راهیابی دو فیلم از قشم به جشنواره بینالمللی واسا
سرویس شهرســتان  //مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اســامی منطقه آزاد قشم از راهیابی
دو فیلم کوتاه عطــش و قرمز کوچک -آبی
بزرگ به جشــنواره بینالمللی فیلم طبیعت
حیاتوحش «واسا» ،خبر داد.

مهدی سالمتی هرمزی گفت :فیلم کوتاه عطش

آگهي فقدا ن سند مالکيت

به کارگردانی اصغر بشارتی و فیلم کوتاه قرمز
کوچک -آبی بزرگ به کارگردانی مشــترک
اصغر بشارتی و ســید حامد نوبری ،محتوای
محیط زیســتی داشته و در جزیره قشم ساخته
نالمللی
شده اســت.وی ادامه داد :جشنواره بی 
فیلم طبیعت حیاتوحش «واسا» هر دو سال

یکبار در کشــور فنالند برگزار میشــود و
هدف آن ،افزایــش آگاهی عمومی و همچنین
شرکت در گفتوگوی جهانی درباره طبیعت و
محیطزیست است.
به گزارش مهر ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ســازمان منطقه آزاد قشم افزود :این
جشنواره از  ۲۸ســپتامبر تا  ۲اکتبر  ۲۰۲۲در
واسای فنالند برگزار میشود و راهیابی این دو
فیلم از جزیره ،به معرفی بیشــتر پتانسیلهای
کشورمان کمک میکند.

آگهي مزايده ( نوبت دوم)

نظر به اينکه آقاي صالح آزاد دوالبي مالک پالک ثبتي  34302فرعي از  1939اصلي به اســتناد دو برگ استشــهاديه شهود گواهي شده در
دفترخانه  98قشم جهت دريافت سند مالکيت المثني نوبت اول به اين اداره مراجعه کردند و مدعي هستند سند مذکور در قشم  -دوالب قطعه
يک بخش هشت که سند مالکيت صادر و تحويل مالک گرديده است يک قطعه زمين با بناي احداثي نوع ملک طلق با کاربردي مسکوني به
پالک ثبتي 34302فرعي از  1939اصلي ،مفروز و مجزا شده از  1939فرعي از اصلي مذکور ،قطعه در طبقه و واقع در بخش  08ناحيه 00
قوهقضائیه
تاريخ
حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت  449.35مترمربع بمالکيت صالح/آزاد دوالبي فرزند محمد شماره شناسنامه 1509
سازمانثبتاسنادوامالککشور
تولد  1359/10/09صادره از قشم داراي شماره ملي  3459438290با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعيان متن ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
سهم:ششدانگ با شماره مستند مالکيت  1053تاريخ  1397/11/03موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپي  198087سري د سال  98با
شماره دفتر الکترونيکي  139920323056002902ثبت گرديده است .که به علت جابجايي با مفقود گرديده است .لذا به استناد ماده  120آئين نامه قانون ثبت و تبصره
ذيل آن مراتب يک نوبت آگهي و متذکر مي گردد هر کسي نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي انجام داده يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد بايستي ظرف
مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض کتبي خود را به پيوست اصل سند مالکيت يا سند معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد بديهي است در صورت عدم
وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکيت يا سند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالکيت المثني و تسليم آن به متقاضي اقدام خواهد شد.
1401/04م/الف  -تاريخ انتشار 1401/02/21:

شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي
 0000526ب در خصوص دعوي ابوالفضل ابراهيم زاده گلشن فرزند محمدناصر
 ،صغري نجفي فرزند باراتعلي ،هادي قانع نختاب فرزند عليه سميه دهقاني نخلي
فرزند کهور که در اين راستا ملک مسکوني به شرح ذيل به مزايده گذاشته مي شود
قوه قضائیه
 .خالصه گزارش بازديد  :آدرس ملک  :بندرعباس  ،گلشهر شمالي ،کوي نواب دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
کوچه نواب دو مشــخصات ثبتي سند  :سند به صورت دفترچه اي شش دانگ
(مشاع نيست) به شماره ملک فرعي  14641از سه اصلي به شماره ثبت  56418صفحه  172دفتر 285قطعه
 288طبق کپي ســند ارائه شده به نام محبوبه نجاتي  -1در زمان بازديد .ملک محل سکونت بود و شخص
ســاکن در محل (آقاي محمد نجاتي) خود را طبق وکالت به شماره ســند  139231155745000086مورخ
 1392/11/27دفتر اسناد رسمي شماره  10بندرعباس  ،مالک معرفي نموده و ملک در اختيار مستاجر نمیباشد.
-2طبق کپي سند دفترچه اي موجود ملک مورد نظر به نام خانم محبوبه نجاتي به کد ملي  3391549440متولد
بندرعباس بوده که طبق وکالتنامه فروش به شماره سند  39231155745000086مورخ  92/11/27دفترخانه
شــماره  10بندرعباس به آقاي محمود نجاتي به کد ملي  3391536217متولد بندرعباس منتقل شده است
مشخصات ملک:ســاختمان دو طبقه هر طبقه به صورت دوبلکس سه خوابه ،داراي کمد ديواري،اسپيلت،
کابينت ام دي اف ،انشعاب برق جداگانه و انشعاب آب مشترک،کف حياط موزائيک و قسمتي باغچه ،ارزيابي
ملک:با توجه به امکانات و مشخصات فوق بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي بانکي و شخصي ...ماليات
مجموعا  55/000/000/000ريال (پنجاه و پنج ميليارد ريال) ميباشــد.اين کارشناسي براساس بازديد از محل
و مدارک تحويلي در مورخ  1400/11/16تنظيم شــده است و اگر بعدها مدرکي يا توضيحي اضافه گردد يا
نقضي در مدارک باشد شامل اين گزارش نميگردد -1.فروش نقدي است.و حداکثر مهلت پرداخت بها يک
ماه مي باشد -2 .کليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خريدار است -3 .پيشنهاد
دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ  10درصد مبلغ ارزيابي
شده را به صورت سپرده نقدي به شناسه واريز  992108000100019909987611100582به شماره شباي
 IR 220100004062012907685962توديع و قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايند  -4 .اجراي احکام
در رد يا قبول پيشنهاد مختار است  -5 .مزايده در روز سه شنبه ساعت  11مورخ  1401/03/03در محل دفتر
شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبين مجتمع قضايي
شهيد بهشتي بصورت حضوري بعمل مي آيد و برنده کسي است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد -6.در
صورتيکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خود داري نمايد
مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتي که از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استيفا
ميشود و سپرده تا تعيين کسر قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت در مزايده براي
کسب اطالع بيشتر ميتوانند به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس مراجعه نمايند .

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 :

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس

محمد آرامش

مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک قشم

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای

نوبت اول

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 (ســتاد)  :از تاریــخ  1401/02/21ساعت  10:00صبح تا تاریخ
 1401/02/28ســاعت  19:00آخرین مهلت ارسال و بارگزاری اسناد در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  :تاریخ
 1401/03/10ساعت  19:00قرائت پیشنهادات  :تاریخ  1401/03/11ساعت  8:00صبح

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

شهرداری لمزان

هادي جهانگيري

مفقودی

کارت شناسایی موتورسیکلت یاماها تیپ FZ25_ FI 250C C
پالک  3895شخصی قشم مالک  :محمد ذاکری قشمی به شماره شاسی
 ME1RG4214H0009676شماره موتور G3H7E0009689
مدل  2017رنگ  :سفید صدفی مفقود و از درجه اعتبارساقط میباشد

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

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

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

بوشهر

اهواز

۰۴:۴۲:۲۸
۰۶:۰۴:۵۹
۱۲:۴۱:۵۰
۱۹:۱۹:۰۳
۱۹:۳۶:۳۲

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۰۱:۵۵
۰۶:۲۹:۰۷
۱۳:۱۲:۱۷
۱۹:۵۵:۵۳
۲۰:۱۴:۱۱

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

۰۵:۵۹:۴۵
۰۶:۲۴:۰۶
۱۳:۰۳:۳۳
۱۹:۴۳:۲۴
۲۰:۰۱:۱۳

سالمت

اذان صبح ۰۴:۱۸:۱۷
طلوع آفتاب ۰۵:۴۳:۱۵
اذان ظهر ۱۲:۲۳:۲۹
غروب آفتاب ۱۹:۰۴:۰۸
اذان مغرب ۱۹:۲۲:۰۲

شیراز

اذان صبح ۰۴:۵۱:۰۴
طلوع آفتاب ۰۶:۱۶:۱۳
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۴۳
غروب آفتاب ۱۹:۳۷:۳۸
اذان مغرب ۱۹:۵۵:۳۴

کرمان
اذان صبح ۰۴:۳۱:۱۱
طلوع آفتاب ۰۵:۵۷:۰۷
اذان ظهر ۱۲:۳۸:۳۸
غروب آفتاب ۱۹:۲۰:۳۶
اذان مغرب ۱۹:۳۸:۴۱

یزد

یاسوج

اذان صبح ۰۴:۵۱:۵۸
طلوع آفتاب ۰۶:۱۸:۲۵
اذان ظهر ۱۳:۰۰:۳۸
غروب آفتاب  ۱۹:۴۳:۱۷غروب آفتاب ۱۹:۳۳:۵۹
اذان مغرب  ۲۰:۰۱:۲۸اذان مغرب ۱۹:۵۲:۲۶

اذان صبح ۰۴:۳۷:۲۳
طلوع آفتاب ۰۶:۰۵:۲۰
اذان ظهر ۱۲:۴۹:۲۶
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طالعبینی

معاون وزیر بهداشت تشریح کرد

فروردین :

پزشکی ۱۴۰۱
سهم بیماران در پرداخت هزینههای
ِ

سرویس سالمت  //معاون درمان وزارت بهداشت درباره
سهم مردم در پرداخت هزینههای پزشکی در سال جاری
و همچنین وضعیت نقدینگی بیمارستانها ،توضیح داد.

هم سعی شده که تا حد امکان افزایشی در پرداخت از جیب
مردم نداشته باشــیم ،گفت :البته زمانیکه تعرفهها افزایش
مییابد ۱۰ ،درصد ســهم مردم در خدمات بســتری و ۳۰
درصد سهم مردم در خدمات سرپایی هم به میزانی افزایش
مییابد ،اما تالش شــده که اجحافی انجام نشود .در زمینه
تعرفهها ،سروصداهایی که شنیده میشــد و اعداد و ارقام
عجیب و غریبی را برای تعرفهها مطرح میکردند ،اما اکنون
چ اجحافی
که تعرفهها ابالغ شده ،شاهدیم که توجه شده تا هی 
در حق مردم نشود.

دکتر سعید کریمی درباره سهم مردم در تعرفههای پزشکی
ســال  ۱۴۰۱و وضعیت پرداخت از جیب مردم در حوزه
سالمت ،گفت :تعرفههای پزشــکی  ۱۴۰۱ابالغ شد و بر
اساس قانونی کلی که همیشــه در زمینه پرداخت از جیب
مردم در دریافت خدمات بهداشتی و درمانی وجود داشته،
امسال هم به همان شــکل اقدام میکنیم؛ به طوری که در
بخش بستری مردم حداکثر  ۱۰درصد هزینهها را میپردازند * بیمهها حمایت کنند
و در بخش ســرپایی هم حداکثر  ۳۰درصد هزینه را مردم وی تاکید کرد :در عین حال بیمهها باید بیش از این همراهی
پرداخت میکنند و مابقی هزینهها را ســازمانهای بیمهگر کنند .البته از سازمانهای بیمهگر تشکر میکنیم که امسال هم
خواهند پرداخت.
همراهی کردند ،اما برای سال آینده باید حمایتشان را بیشتر
* پوشش  ۱۰۰درصدی خدمات بیماران خاص
کنند تا تعرفهها واقعیتر شــده و بر اساس هزینه تمام شده
وی افزود :در عین حال در برخی بیماریها مانند بیماران محاسبه شود ،اما این هزینه را مردم پرداخت نکنند ،بلکه بیمه
خاص هم عمده خدماتشــان تحت پوشش بیمهای  ۱۰۰باید حمایت کند تا در این صورت ه م کیفیت خدمات ارتقاء
درصدی اســت و بیمار بابت ایــن خدمات پولی پرداخت یابد و هم مردم دچار مشکل نشوند.
نمیکند.
* برقــراری بیمه رایگان برای بیش از ۵میلیون

*

تالش شد اجحافی به مردم نشود

کریمی با بیان اینکه در چیدن جداول مربوط به تعرفهها

ســرویس ســامت //
دست دادن سالمت
ما هیچههــا ،
توانایــی
تنفس،

از

ایرانی

کریمی دربــاره تمهیدات در نظر گرفته شــده برای

همچنان ادامه داشته باشد.

ی خطرناک
ی ها 
افزودن 

این در حالی اســت که آگاهی مصرفکننده
از ترکیبــات و محتویات آنچــه میخورد و
میآشامد ،حق مسلم اوســت و وقتی ترکیبی
خوراکی با هدفی مشــخص بــه محصوالت
کارخانهای افزوده میشــود ،مجــاز و مورد
تایید ســازمان جهانی بهداشــت است .بر این
اساس دکتر حمید خسروی ،متخصص علوم و
صنایع غذایی به پرســشهای ما در این زمینه
پاسخ داد.
مــواد افزودنــی ،ترکیباتــی هســتند که با
هــدف خاص و مشــخص ب ه فرموالســیون
گ های
مــواد غذایی اضافــه میشــوند .رن 
مصنوعی ،شیرینکنندهها ،اسانسها ،مواد معطر،
ادویهها ،چاشــنیها ،مواد پایدارکننده و حتی
ی ها هســتند.
مواد نگهدارنده جزئی از افزودن 
هدف از اســتفاده افزودنیها ،اصالح و بهبود
کیفیــت ماده غذایی و در صورت اســتفاده از
مواد نگهدارنده ،افزایش طول عمر و ماندگاری
محصول است.
افزودنیها ،طبیعی یا مصنوعی؟

بسیاری از افراد بر این باورند که هر محصول
حاوی مواد نگهدارنده ،آسیب زننده و خطرناک
است .دکتر خسروی میگوید ،مواد نگهدارنده
جزئی از افزودنیها هستند و خطرات ناشی از
سایر مواد افزودنی مانند اسانسها ،مواد معطر،
ترکیبات رنگدهنده ،شــکر ،نمک و ...کمتر از
مواد نگهدارنده نیست.
اســتفاده از افزودنیها به نوشیدنیهای صنعتی
بســته به دز و نوع آنها ،مجــاز و مورد تایید
سازمان جهانی بهداشت است .افزودنیها انواع
طبیعی ،شــبهطبیعی و مصنوعــی دارند.گرچه
مصرف انواع افزودنیهای شیمیایی و مصنوعی
میتواند برای سالمت مصرف کنندگان خطرناک
باشد اما بدانید مصرف بیش از حد حتی انواع
افزودنیهای طبیعی میتواند آسیب زننده باشد.
متاســفانه برخی افزودنیها بهطور نسبی سمی
بــوده و برخی از آنها خاصیت جمع شــونده
در بدن داشــته و بر اثر مصــرف زیاده از حد
یا مکــرر محصول ،ســبب بروز مشــکالتی
میشــوند .صدمات ،بســته به نوع افزودنی از
مســمومیتهای ساده تا آســیب به کبد و در
دراز مــدت بهبــروز ســرطان و جهش ژنی
میانجامد.

*

اردیبهشت :

نقدینگی بیمارستانها برای خرید دارو
البتــه تا امروز هر طور بوده تامین کردهاند ،اما خواهش
کریمــی همچنین دربــاره وضعیت تامیــن دارو در داریم که حمایت شــود تا نقدینگی بیمارستانها ترمیم
بیمارستانها گفت :جلسات متعددی در این زمینه برگزار شود و مشکلی برای ارائه خدمات نداشته باشیم.
شده اســت .در عین حال بیش از اینکه کمبود دارویی * برنامــه ویژه بــرای بیماران خــاص ،نادر و
در بیمارســتانها مشکل باشــد ،عمدتا مشکل ما این صعبالعالج
اســت که نقدینگی بیمارستانها برای خرید دارو کافی وی در ادامــه درباره برنامههای وزارت بهداشــت در
نیست.
حوزه بیمــاران خاص ،گفت :برای بیماران خاص ،نادر
باتوجــه بــه تاخیرهای کــه در پرداخت مطالبات و صعبالعالج برنامههایی داریم تا بتوانیم بر اســاس
بیمارستانها وجود داشته و بدهی  ۸۰۰۰میلیاردی تامین منابعی که داریم ،یکســری پوششهای حداکثری برای
بدهی  ۸۰۰۰میلیاردی تامین اجتماعی و مشکل اجتماعی در پرداخت مطالبات بیمارستانها ،بیمارستانها این بیماران ایجاد کنیم تا مشــکالت این بیماران کمتر
برای خرید دارو نقدینگی نداشته و دچار مشکل شدند .شود.

نیازهای بهبــودی فردی با توجه به
بیمار و دوره کووید ۱۹-وی متفاوت
است اما موارد سالمتی عمدهای که
اغلب تحت تاثیر قــرار میگیرند
شــامل بازیابی تــوده عضالنی و
قدرت ،استقامت فیزیکی ،ظرفیت
تنفس ،وضوح ذهنی ،رفاه عاطفی
و سطح انرژی روزانه است که برای
بیماران کووید طوالنــی مهم درنظر
گرفته میشود.بهبودی از بیماری کووید-
 ۱۹میتواند برای چندین هفته یا حتی ماهها
پس از پایان بیماری ادامه داشــته باشد و این
اثرات در بیماری طوالنیمدت و یا خفیف نیز
مشاهده شده است.

موادی که گاهی بیشتر از نگهدارندهها میتوانند خطرناک باشند

ســرویس ســامت  //چند روزی بود برای
تهیه گزارشــی در مــورد افزودنیهایی که
به نوشــیدنیهای صنعتی میزنند به دنبال
مصاحبه با متخصصــی باتجربه بودیم .جالب
اینکه تعدادی از متخصصــان ،مایل به ارائه
اطالعاتــی در این زمینه نبودند و افشــای
حقیقت را دردسرساز میدانستند.

دهکهای درآمدی پایین ،گفت :اخیرا باالی  ۵میلیون
نفر از افراد فاقد بیمه بدون مراجعه و بدون پرداخت یک
ریال پول تحت پوشش بیمه قرار گرفتند .این افراد در
بخش بستری  ۹۰درصد و در بخش سرپایی  ۷۰درصد
حمایت میشوند .اقدام خوبی بود که امسال انجام شد.
در عین حال اعالم شــده که افراد فاقد بیمه به صورت
خوداظهاری اعالم کنند تا تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
معاون درمان وزارت بهداشت درباره بیمه اتباع خارجی
مجاز نیز گفت :اتباع خارجی قانونی تحت پوشــش
بیمه قرار میگیرند ،اما اتباع غیرقانونی قابل شناسایی
نیستند؛ چراکه غیرقانونی وارد کشور شدهاند .البته اگر
اتباع غیرقانونی بیمار شــده و به مراکز درمانی مراجعه
کنند ،ما طبق اصول انسانی به آنها ارائه خدمت میکنیم،
اما از جهت پرداختی دچار مشــکالتی میشویم .زیرا
عمدتا این افراد مشکالت مالی دارند و نمیتوانند هزینه
بیمارســتان را پرداخت کنند و هزینه به بیمارستانها
تحمیل میشود .با اینحال ما طبق اصول انسانی درمان
این افراد را انجام میدهیم ،اما باید این موضوع هم تعیین
تکلیف شود.

راهکارهایی برای بازیابی قدرت و استقامت پس از بهبودی کرونا

ابتال به بیماری
کووید

تحر ک
و انــرژی
میتوانــد بعد از

شما امروز احساس میکنید قدرت جسمانی تان ته
کشیده است ،در حالیکه با استراحت کردن میتوانید
تضمین کنید که انرژی تان باز میگردد .وقتی که اصال
دوســت ندارید هیچ کاری انجام دهید ،به جای اینکه به خودتان
سخت گرفته و الکی ســرتان را شلوغ کنید ،به آنچه بدنتان بهتان
میگوید گوش دهید! اگر قبول کنید اســتراحت کردن کار خوبی
است ،بیشتر از گذشته لذت خواهید برد .گاهی وقتها حتی برج ثور
بسیار فعال نیز احتیاج دارد که زنگ تفریحی داشته باشد.

محصول حاوی افزودنی میتواند آســیبزننده
باشــد که روزانه و مســتمر و بهمیزان زیاد از
آن استفاده شود .متاسفانه در میان نوشیدنیها،
نوشابههای گازدار از پرمصرفترینها هستند
که میتوانند مخاطرهآمیز باشند.
نوشــابهها عالوه بر مــواد نگهدارنده حاوی
شــکر ،رنگ ،اســانس و اسید هســتند و به
جــرأت میتوان گفــت صدمات ناشــی از
افزودنیهای نوشابه از مواد نگهدارنده آن بیشتر
است.
در مــورد نوشــیدنیهایی ماننــد موهیتو یا
کوکتلهای مختلف که در کافهها و رستورانها
ارائه میشوند ،اگر از مواد اولیه تازه مانند نعنا
و لیموی تازه تهیه شوند ،حاوی مواد افزودنی و
ب هخصوص نگهدارنده نیستند اما اگر از سیروپ
و شــربتهای شرکتی تهیه شده باشند احتماال
حاوی رنگ ،اســانس و حتی مواد نگهدارنده
هستند.
دوغ ،آبمیوه و ماءالشعیر

در نوشــیدنیهای رایجــی همچــون آبمیوه،
ماءالشــعیر و دوغ ،مجاز به اســتفاده از مواد
نگهدارنده نیســتند اما این بدان معنا نیست که
از مواد نگهدارنده در آنها اســتفاده نمیشــود.
نوشــیدنیهایی که ماندگاری باالتر از یکماه
دارند مانند دوغ ،احتمال اینکه برای جلوگیری
از فســاد زودهنگام آنها از مــواد نگهدارنده
استفاده شود ،وجود دارد.
معموال دوغ ،ماءالشعیر و آبمیوههای طبیعی
به جهت فرآیندهــای حرارتی ،پاســتوریزه
میشوند و تاریخ انقضای طوالنیمدتی ندارند.
در بیــن آبمیوههای صنعتــی ،آنهایی که روی
برچسبشان عنوان آبمیوه صددرصد طبیعی قید
شده ،درصورتیکه از برندهای معتبر خریداری
شوند ،حاوی هیچ افزودنیای نیستند اما انواع
نکتار و نوشیدنیهای میوهای ،حاوی اسانس،
رنگ و استابیالیزر هستند.

نتایج تحقیقات نشــان میدهد کــه بیماران
میتوانند تا  ۳۰درصد از توده عضالنی خود را
در  ۱۰روز اول پذیرش در بخش مراقبتهای
ویژه از دســت بدهند.محققــان اظهار کردند:
بیماران بستریشــده به دلیل بیمــاری کرونا،
حداقل دو هفته در بیمارستان هستند ،در حالی
که بیماران در آیســییو ،حدود یک ماه و نیم
را در آنجا سپری میکنند.محققان راهبردهایی
برای حفظ عضالت ،قدرت و ســامت کلی
افراد عنوان کردند که شــامل موارد ذیل است.
آنان توصیه کردند :تا میتوانید حرکت کنید و
تغذیه را در اولویت قرار دهید .پیادهروی ،انجام
کارهای روزمره زندگــی مانند حمام کردن و
لباس پوشــیدن همچنین تمرینات ساختاری
مانند دوچرخهســواری مفید هستند .پروتئین

برای ســاخت ،ترمیم و حفظ عضله همچنین
برای حمایت از تولید آنتیبادیها و سلولهای
سیست م ایمنی مورد نیاز است .متاسفانه ،مصرف
پروتئین در بیماران کووید ۱۹-اغلب کمتر از
میزان توصیه شده است .محققان میگویند :در
صورت امکان ۲۵ ،تا  ۳۰گرم پروتئین در هر
وعده غذایی را با خوردن گوشت ،تخممرغ و
لوبیا یا استفاده از مکملهای غذایی خوراکی در
نظر بگیرید.آنان اظهار کردند :ویتامین آ ،سی،
دی و ای برای عملکرد سیستم ایمنی حیاتی
هستند و در سالمت و انرژی عضالت نیز نقش
دارند .توصیه میشود که شیر ،ماهیهای چرب،
میوهها و سبزی و ســایر گیاهان مانند آجیل،
دانهها و لوبیا را در رژی م غذایی خود بگنجانید.
در صــورت ابتال بــه کوویــد طوالنیمدت،

خستگی ادمه دارد و باید برای کاهش آن تحمل
داشته باشیم.
البته برای شــروع میتوانیم کارها را به چند
دسته تقسیم کنیم تا خستگی بر فرد غلبه نکند.
تمرینات تنفســی بخشی اســتاندارد بهبودی
هســتند .تمرینات هوازی ،ماننــد دوچرخه
ورزشی ،بخشــی از یک رویکرد جامع برای
افزایش ظرفیت تنفس ،آمادگی کلی و استقامت
است.با گذشت زمان همهگیری ،مشخص شد
که مشکالت ریوی مداوم میتواند برنامههای
بهبودی طوالنیمدت را پیچیده کند .پزشکان با
توجه به تغییرات فیزیکی یا شناختی ،مسائل
عملکردی یا عالئم خستگی باید احتماالت غیر
کووید را رد کنند و باید ارزیابی کامل در همه
موارد ایجاد شود تا بیمار به بهبودی دست یابد.

این غذاها را بیشتر در رژیم غذایی کودکان بگنجانیم
سرویس ســامت  //بزرگترین کمبود
در رژیم غذایی اکثــر افراد ویتامین یا
مواد معدنی نیست بلکه فیبر است.

متخصصان می گویند زنان بالغ باید ۲۵
گرم و مردان باید  ۳۸گــرم فیبر در روز
دریافت کنند.امــروزه کمبود فیبر یکی از
چالش های اساسی رژیم های غذایی در
بزرگساالن و کودکان به شمار می رود.در
این راستا انجمن قلب آمریکا ()AHA
توصیه می کند که کودکان  ۱تا  ۳ســاله
حداقــل  ۱۹گرم فیبر و کــودکان  ۴تا ۸
ساله  ۲۵گرم فیبر در روز دریافت کنند.این
سازمان همچنین توصیه می کند که دختران
 ۹تا  ۱۸ساله به حداقل  ۲۶گرم فیبر نیاز
دارند و پسران در همان گروه سنی باید ۳۱
تا  ۳۸گرم دریافت کنند .گفتنی اســت که
رژیم غذایی اکثر کودکان تقریب ًا چیزی که
نیاز دارند را فراهم نمی کند.
* به گفته کارشناسان تغذیه فیبر
فواید بسیاری برای سالمتی دارد.

غذاهای پر فیبر شکم را با کالری کمتری
پر می کنند ،بنابراین خوردن مقدار زیادی
از آنها کلید حفظ وزن سالم است.تحقیقات
نشان داده اســت که فیبر سطح کلسترول
خون را کاهش داده و خطر حمله قلبی را
کم می کند.همچنین به نظر می رسد که از

دیابت نوع  ۲که یک مشــکل رو به رشد
است محافظت می کند .همچنین خوردن
فیبر در میان کودکان یبوســت را برطرف
مــی کند.بنابراین یکی از بهترین کارهایی
که می توانید برای رشد کودک خود انجام
دهید این است که مقدار فیبر مصرفی او را
افزایش دهید.متخصصان تغذیه می گویند
که این تغییر به آرامی شــروع کنید ،زیرا
سازگاری دســتگاه گوارش با مواد خام
زمان می برد.فیبر خیلی ســریع می تواند
باعث تولید گاز و نفخ شــود بنابراین در
هنگام استفاده از آن کودک خود را تشویق
کنید که مایعات بیشتری به خصوص آب
بنوشد .در ادامه کارشناسان روش هایی را
پیشنهاد می کنند که می تواند میزان فیبر را
در رژیم غذایی کودکان افزایش دهد.

*

میوه ها را با پوست مصرف کنید

پوســت و غشای ســیب ،گالبی ،سیب
زمینی و بسیاری از میوه ها و سبزیجات
دیگر مملو از فیبر است .فقط مطمئن شوید
که این محصوالت را قبل از مصرف کامال
بشویید .اگر نگران باقی مانده آفت کش ها
هستید ،می توانید از محصوالت ارگانیک
استفاده کنید هرچند همچنان باید آن ها را
نیز خوب بشویید.
* ســبزیجات را خــام یــا نیم پز
مصرف کنید

صبحانههایی که میتوانید برای کودکتان
درست کنید ،غالت کامل با شیر کمچرب
اســت.گونه ای را بیابید که حداقل  ۵گرم
فیبــر در هر وعده دارد و مملو از شــکر
نیســت .برای داشتن فیبر ،ویتامین و مواد
معدنی بیشــتر ،آن را با کشمش یا توت
فرنگی خرد شده مخلوط کنید.

ســبزیجات مورد عالقه فرزندتان مانند
هویج ،کرفس ،گل کلم و بروکلی را خام یا
آب پز شده و در کنار سالسا یا سس ساالد
کم چرب سرو کنید.به گزارش سیناپرس،
هنگام پختن سبزیجات ،بهتر است آنها را * حبوبات را بــه رژیم خود اضافه
* مصرف میوه و سبزیجات بیشتر در مقدار کمی آب قرار دهید یا برای مدت کنید
غذاهایی که از گیاهان به دست می آیند ،کوتاهی بخارپز کنید تا بیشتر مواد مغذی لوبیا و عدس به غیر از داشــتن پروتئین،
از جمله میوه ها ،ســبزیجات ،حبوبات و
ویتامینهای  ،Bآهن و ســایر مواد مغذی
خود را حفظ کنند.
غالت کامل ،منابع بســیار خوبی از فیبر
حیاتی ،منابع فوقالعاده ای از فیبر هستند.
رژیمی هستند .متخصصان توصیه می کنند * غالت کامل و نان مصرف کنید
غالت کامل نســبت به غــات فرآوری به عنوان مثــال ،حتی یک چهارم فنجان
حداقل  ۲تا  ۵فنجان میوه و سبزیجات در شــده فیبر بیشــتری دارند .آنها همچنین لوبیا چشــم بلبلی ،میزان باالیی از فیبر را
روز مصرف کنید.برخی از محصوالت غنی منابع خوبی از ویتامین  ،Eویتامین  Bاز فراهم می کند .انواع لوبیا جایگزین خوبی
از فیبر عبارتند از کنگر فرنگی ،آووکادو ،جمله اسید فولیک و سایر مواد مغذی مهم برای گوشت در بسیاری از غذاها محسوب
میوه های خشک ،بامیه ،سیب زمینی پخته هستند.یکی از ســریعترین و سال م ترین می شوند.
شده با پوست ،گالبی و هویج.

خرداد :

شما باید از چند نفر معذرت خواهی کنید! و یا حداقل
باید قولهایی که بهشان عمل نکردهاید را اجرا کنید.
حتی اگر قب ً
ال قصد و نیت خوبی داشتید ،ولی به خاطر
مشکالت عدیده از مسیر اصلی خود خارج شدهاید .ولی باالخره
این ایام نیز میگذرد .تا میتوانید وقت گذاشــته و موقعیت خود
را در دوســتیهای جدیدتان مشخص کنید و برای بهتر کردنشان
برنامه ریزی کنید.
تیر :

حاال که ماه دوباره به نشانه اشک بار شما بازگشته
اســت ،شما بیش از اندازه حســاس شدهاید .اما تا
موقعی که میتوانید احساسات خود را مدیریت کنید،
لزومیندارد برنامههای خود را به تاخیر بیندازید .اهمیت دادن به
احساسات خود بدون اینکه تسلیمشان بشوید با انکار کردن آنها
کام ً
ال فرق میکند .پنهان کردن حقیقت از خود خوشبختی نمیآورد،
این کار فقط نشان دهنده جهل و نادانی نیست.
مرداد :

رویاهای شما امروز نســبت به همیشه خوش آب
و رنگ تر شــدهاند ،اما آنقدر دور از واقعیت به نظر
میرســند که بعید میدانید بهشان برسید .این اتفاق
موجب ناامیدی تان شده است ،البته این ناامیدی زمانی به سراغتان
میآید که نسبت به اولویتهایتان انتظارات غیرمعقولی داشته باشید.
اگر امروز نتوانســتید به اندازهای که دوست داشتید سازنده باشید،
خودتان را ناراحت نکنید .حتی اگر روند پیشــرفتتان خیلی آرام
است ،باز هم در جهت رسیدن به اهدافتان کار کنید.
شهریور :

شــما امروز احساس آســودگی و اطمینان خاطر
میکنیــد ،به خصوص اگر دوســتان و همکارانتان
حمایتهای مخصوصشــان را از شما دریغ نکنند.
شــاید قبول کردن کمک دیگران به نظر شــما کار زشتی باشد!
اما بله گفتن میتواند اولین قدم باشــد .نشــان دادن ضعفهایتان
مرزبندیهــای بی مورد را از بین میبرد و صمیمت بین شــما را
بیشتر میکند.
مهر :

شما امروز مثل اردک مادر که جوجههایش پشت
سرش رژه میروند شدهاید و دیگران ازتان پیروی
میکنند!! باوجود اینکه شما قصد کردهاید از کسانی
که دوستشان دارید حمایت کنید و هوای آنها را داشته باشید ،اما
بهترین کار این است که مرزهایی هم برای خود تعیین کنید ،پس
تمام وقتتان را برای سرویس دادن به دیگران تلف نکنید .وقتی
را تعیین کنید که نیازهای خود را به دقت تعریف کرده و استقالل
خود را نشان دهید.
آبان :

شما معمو ً
ال وقتی که به آینده دور فکر میکنید ،باتوجه
به کلیات و اصول مبهم کار میکنید .باوجود این امروز
به خاطر وجود ماه برج سرطان شما وسوسه میشوید
که حتی اگر مســأله خیالی مطرح بود بیشتر به جزئیات و ریزه
کاریهــا توجه کنید .حتی اگر برنامــهای ندارید که به خاطرش
از خانــه بیرون بروید ،به تخیل خــود اجازه بدهید که راهنمای
سفرتان باشد! فکر کردن واقع ًا بهترین روش برای مسافرت رفتن
است!!
آذر :

حاال که وجود ماه درخشــان برج سرطان باعث
شده اعتماد شــما از این رو به آن رو شود ،وقت
این رســیده که در برنامههای بزرگ خود تجدید
نظر کنید .به جای اینکه با شــجاعتی دروغین و بدون توجه به
احساساتتان کار کنید ،تفکر و تعمق درونی داشته باشید و بدون
اینکه وانمود کنید که میدانید واقع ًا چه اتفاقاتی افتاده است ،در
مورد تغییر دیدگاههایتان راجع به موضوعات اساسی با یکی از
دوستانتان صحبت کنید .شاید آنها چیزی که بهش نیاز دارید را
بهتان بدهند.
دی :

امروز دوستان و خانواده تان خیلی بهتان نیاز دارند
و شــما آنقدر صبور نیســتید که بتوانید با رفتاری
سیاست مدارانه احتیاجات آنها را برآورده کنید .اما
بــه جای اینکه رفتار تندی از خود نشــان دهید ،ناراحتی خود
از احساســات محبت آمیز را اعالم کنید .اگــر به طور طبیعی
ناراحتیهای خود را ابراز کنید از میزان فشارهایی که روی دوش
شماست کاسته میشود.
بهمن :

از سرکه تا عرقیات

ســرکه ،آبغوره و آبلیمو ازجمله چاشنیهایی
هستند که افزودن مواد نگهدارنده به آنها مجاز
نیســت اما چون تعداد زیــادی از آبلیموهای
موجود در بازار در اثــر ترکیب چند افزودنی
طبیعی نیســتند ،باید از مواد نگهدارنده در آنها
استفاده شود.
در ســرکههای تقطیــری معمــوال از مواد
نگهدارنده اســتفاده میشــود امــا در انواع
تخمیری آن که مســتقیم از میوه تهیه میشود
محصول ،پاســتوریزه شده و به مواد نگهدارنده
نیازی نــدارد.در مورد عرقیــات ،چون طی
فرآیندهــای حرارتــی و پاستوریزاســیون
تهیه میشــوند و اغلب بهطــور طبیعی دارای
نوشابه ،موهیتو و کوکتلها
مــواد موثر گیاهی هســتند ،نیــازی به مواد
به عقیده متخصصان صنایع غذایی ،زمانی یک نگهدارنده ندارند.

* پاستا و ماکارانی مصرف کنید

پاســتاهای غــات کامل کــه در اکثر
فروشگاه های مواد غذایی موجود است،
فیبر بیشتری نسبت به نسخه های استاندارد
سوپرمارکت ها دارند.همچنین می توانید
از رشــته هــای الزانیا ســبوس دار یا
ماکارونی هایی که نیمی از غالت کامل و
نیمی تصفیه شده هستند استفاده کنید.

شما دلتان میخواهد سبک و روش خود را داشته
باشــد و هم اکنون صبرتان تمام شــده است .شما
احساس میکنید خیلی سخت مبارزه کردهاید و فقط
نتایج پیچیدهای برای نشان دادن تالشهایتان حاصل شده است.
تسلیم شدن بهتر از ادامه دادن این جنگ پوچ و بی فایده است ،اما
مواظب باشید شکست خوردن باعث بیدار شدن خشم و عصبانیت
در وجودتان نشــود .اگر هنوز فرد ناموفقی هستید ،دوباره شروع
کنید ،آستینهایتان را باال زده و گذشته را فراموش کنید.

هم اکنون ماه وارد برج ســرطان احساسی میشود
و خشــم و عصبانیت شدت میگیرد .این سخن به
این معنی نیست که تمام متولدین برج دلو ناراحت
و عصبانی میشــوند! بلکه به خاطر کمتر شدن تقابل ونوس و
هرام میزان تفریح و خوشــیای که حق خودتان میدانســتید
محدودتر میشــود .ســخن گفتــن در مورد دیــن و مذهب و
همچنیــن آیینهای مذهبی در کل این هفته امری فوقالعاده مهم
است.
اسفند :

طرح  :بیتا هوشنگی

باوجود ماه در پنجمین خانه تان -یعنی خانه تفریح
و بازی -شــما امروز میتوانید بــدون اینکه چیز
زیادی بگویید گویا باشید! شما به سمت فعالیتهای لذت بخش
همراه با بچهها گرایش پیــدا کردهاید و نیز فعالیتهای دیگری
کــه نیازی به زیاد صحبت کردن ندارند .وقتهایی که به طبیعت
میروید و یا زمانی که داخل خانه آرامش دارید ،از تفکر کردن
بیشتر از عملکرد مستقیم چیز یاد میگیرید.
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 ۱۰راهبردی که رئیس جمهور با مردم در میان گذاشت

گروه خبر  //رئیس جمهور در پنجمین گفت وگوی تلویزیونی
با مردم  ۱۰راهبرد درقالب سه محور از طریق شبکه یک سیما
با مردم در میان گذاشت که به نظر می رسد برای تبیین آن
رسانه ها بیشتر به آن بپردازند.

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

سخنان آیت اهلل رییسی حول محور ایجاد آرامش واطمینان
برای مردم بود چرا کــه از این اقدام رئیس جمهور به عنوان
بهبود اقتصادی یا به تعبیری جراحی بوده که دولت های قبلی
پس از مرحله دوم انتخابات رییس جمهوری در نیمه دوم سال
دوم اجرا می کردند که با اعتراض های شــدید مردم مواجه
می شدند.شفاف و صادقانه صحبت کردن با مردم از یک سو و
فراهم کردن بستر پذیرش واقعیت ها خود می تواند قوت قلبی
برای مردم باشــد که با واقعیت ها آشنا شوند تا بتوانند دولت
را در ادامه این راه ســخت وپر پیچ وخم اقتصادی همراهی
کنند .اما ۱۰محور اعالمی رییس جمهور می تواند هریک را
به نوعی تحلیل کرد که در گذشته چگونه اجرا می شد واکنون
ما باید در برابر داشته های خودمان چطوری مراقبت کنیم تا
دچار خسران و زیان های مضاعف نشویم که نان در راس آن

قرار دارد.هم اکنون طبق آمارهای اعالمی بدلیل ارزان بودن
قیمت آرد بخش زیادی از این مواد غذایی پر مصرف قاچاق
می شود و یک کیســه آرد برای نانوایی ۸۰۰هزار ریال بوده
اما همین آرد کیســه ای  ۶میلیون ریال در مرزهای شــرقی
فروخته می شود.قدر مسلم این عدالت نیست که با این تفاوت
قیمتی آرد عرضه شود چرا که نانوا سود در فروش غیر قانونی
می دانــد تا پخت در داخل لذا رییس جمهور این حقیقت را
با مردم در میان گذاشــت که به جای گران کردن نان  ،بازهم
حامی نانوایان شد و یارانه ما به تفاوت پرداخت کند.از سوی
دیگر درحال حاضر هدر رفت و دور ریز نان تا ۳۰درصد بوده
درحالیکه بخشی ازاین اقالم وارد و بخش زیادی از کشاورزان
کشــور خریداری می شــود ولی بازهم ما قدر این سختی و
هزینــه ها را نمــی دانیم و بدلیل ارزان بــه آن اهمیت قائل
نمی شویم.درخصوص بنزین نیز رئیس جمهور با اعالم اینکه
گران نمی شــود قصه تمام کرد اما واقعیت این است که ما از
این ثروت ملی بواسطه ارزانی و قابل دسترس بودن  ،درست
اســتفاده نمی کنیم چرا که احساس می شود ما که داریم پس
باید مصرف کنیم درحالیکه این ثروت هم زمانی تمام می شود.
یکی از دالیل قدر ندانســتن از این موهبت الهی در سر زمین
ایران به این خاطر باشد که چون بزرگترین تولید کننده بنزین
در منطقه هســتیم و پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس تمام
عیار در خدمت تولید بنزین اســت و هم اکنون قیمت از آب
شــرب و خیلی از خوراکی ها ارزان تراست ،متوجه نیستیم.
یکــی از دغدغه های دیگر مردم دارو بوده که باز هم رییس
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جمهور دراین گفت و شــنود تلویزیونی یاد آور شد که گران
نمی شود اما این معنی این نیست که ما مصرف دارو را کاهش
ندهیم ،در مصرف دارو تعادل داشــته باشیم و همه می دانیم
که بخشی از کشــو یخچال های ما به داروهای جور واجور
اختصاص دارد.
درهمین راســتا بیماران خــاص و داروهای خاص نیاز به
حمایت دارند که دولت بایســتی برای این قشر سنگ تمام
بگــذارد و ما با کم کردن مصرف داروهای غیر ضرور به این
بخش کمک کنیم  ،دولت هــم با بیمه همه مردم جا مانده از
بیمه  ،برق امید و خرسندی در مردم ایجاد کرد ۱۰.برابر شدن
یارانه ها  ،این قولی بودکه دولت های قبلی داده بودند و اجرا
نشد لذا دولت سیزدهم با همه سختی های اقتصادی قبول کرد که
یارانه هــا از ۴۵هزارتومان به ۴۰۰هزار تومان برســاند که
هزینه هــای گزافی دارد ولی برای دهــک های پایین یک
ضرورت بود.مــی دانید زمانی وقتی یارانه ها ۴۵هزار تومان
بود برخی از مردم کم بضاعت و از کار افتاده که تحت پوشش
حمایتــی بوده و یا نبودند با همین مقدار زندگی بخور و نمیر
داشتند ولی حاال بیش از ۱۲سال گذشته و قیمت ها هم دهها
برابر افزایش یافته که با آن یارانه ها قابل جمع نبود.و اما ارز
۴۲هزارتومانی که به نام ملت ولی به کام دالالن و به تعبیری
سارقان اقتصادی بود و مثل زالو خون مردم می مکند ،کاالهای
غیر واقعی وارد می کردند  ،بازی با قیمت ها داشتند ،هر موقع
می خواســتند از گمرک ترخیص می کردند و مثل یک سایه
بازار را تیره و تار می کردند.این ارز به معنای واقعی فساد زا

بود با وجــود ارزانی ارز  ،اما روز به روز قیمت کاالها گران
می شد به طوری که مردم در یک سر درگمی عجیب گیر کرده
که هم پولمان می رود وهم جانم می رود ودســتتمان از همه
جا کوتاه شــده لذا این روزنه فساد هم بسته می شود.چگونه
می شود به فردی ارز ۴۲۰۰تومانی بدهی ولی نظارت نکنید
که فرد هر کاالیی غیر از کاالی اساسی و مواد اولیه وارد کند
و بعد هم به چند برابر بفروشد وکسی ازاو حساب نکشد حاال
وضع فرق کرده که قیمت ارز واقعی و شفاف باشد.یکی دیگر
از محورها این برنامه  ،ناتوانی منتقدان در نقد تدبیر اقتصادی
دولت و حمله به نحوه ضبط برنامه بود که دولت به موقع مدیریت
کرد و جلو هرگونه شک وشبهه گرفت تا کسانی که در خارج
گود نشســته با طرح های انحرافی  ،ذهن مردم مسئوالن را
مخدوش نکنند.به هر صورت این دولت آمده که به گفته رئیس
جمهور حامی مردم باشد و سر شعارهای دوران انتخاباتی خود
هست ومی داند که مردم حامی اول وآخر بوده و تا پای جان
باید در خدمت به این مردم کــه صادقانه در تمام عرصه ها
حضور داشته وامتحان خود پس داده اند.ما حل بحران واکسن،
تامین کاالهای اساسی ،آغاز اصالحات ساختار اقتصادی را
نباید فراموش کنیم که این ســه موضــوع هریک به تنهایی
بحران زا بود که دولت در اولین اقدام با حمایت از تولید کنندگان
داخلی واکسن و واردات توانست جلو این بیماری مهلک را
بگیرد.هرچند در ابتدای ورود کرونا ما توان وتجربه الزم برای
کنترل نداشــتیم و واکســن هم در اختیار نداشتیم و بیش از
۱۴۰هزار نفر از هموطنانمان جان خودشان را از دست دادند

که برای هر انسان که از بین ما رفت دهها خانواده دغدار کرد و
خانواده ها با مشکل مواجه نمود ولی دولت سیزدهم تما قوای
خود را برای مهار آن گذاشت.یادمان نرفته که روزی بیش از
۷۰۰نفر براثر نبود واکسن و شرایط سخت کرونایی در کشور
جان خود از دســت می دادند و هیچ کاری هم نمی شد ولی
حاال به زیر ۱۰نفر رسیده که همین مقدار هم زیاد است ولی به
لطف خدا و مدیریت دولت مهار شد.
تامین کاالهای اساسی یکی دیگر از این محورها بود که وقتی
دولت سیزدهم روی آمد نگرانی زیادی برای تامین کاالهای
اساسی بود که با مدیریت اقتصادی ضمن آنکه اجازه استقرار
خارجی و بانک مرکزی نداد وبا همکاری مردم توانست این
بخش هم به کنترل در بیاورد.همه اینها در ساختار اقتصادی
دولت می گنجد که چگونه دولت را از آن شرایط طوفان زده
دربیاورد و درحالیکه فشــار تحریم هابر گلوی مردم بود و
کشــورمان در همه ابعاد حتی دارو غذا تحریم شدید کرده ،
دولت ســرپا ماند و امروز به سمتی می رود که مردم به رفاه
نسبی برسند بطور حتم دراین راه سختی هایی دارد و در نهایت
زنده شــدن «امید مردم» با اقدام شجاعانه و مدبرانه دولت از
مهمترین محورهای سخنان رییس جمهور بود که مردم پس
ازاین سخنان به یک آرامش رسیدند و متوجه شدند که دولت
در پی عزت وسربلندی مردم بوده و برای آن هزینه می کند.
به گزارش ایرنا ،این اقــدام رئیس جمهور که به صورت رو
درو و شــفاف سخن گفتن به عنوان جهاد تبیین یاد می شود
که همه در ایــن نظام یاد بگیریم از بزرگان به ویژه حضرت
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در ســخنرانی دو روز
گذشته خود و دکتر رییسی در شبکه یک سیما با وجود همه
ترکش و نگرانی هــا بابت اقدام پیش رو صادقانه صحبت و
قضاوت را به مردم واگذار کنیم.
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خودروسازها سوءاستفاده نکنند
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چند سالی است که بحث رونق تولید و حمایت از تولید
داخلی ،نامگذاری شعار سا ل توسط رهبر معظم انقالب
اسالمی است .شعاری که تا کنون کمتر به آن توجه شده
است که شاید یکی از مهمترین دالیل آن نیز کیفیت پایین
برخی محصوالت داخلی باشد .زمانی که بحث حمایت
از تولید داخلــی به میان می آید ناخــودآگاه ذهنیت
بسیاری از هموطنان به سوی خودروهای داخلی سوق
پیدا میکند .خودروهایی که طی سالهای تولید خود نه
تنها کیفیت آنها افزایش پیدا نکرده است بلکه روز به روز
نیز از کیفیت و امنیت آنها نیز کاسته شدهاست .کمتر سابقه
داشته است که رهبر معظم انقالب در خصوص صنعت
خودروسازی موضوعی را بیان نمایند اما از آنجایی که
این صنعت پیشرفتی نداشته و حتی شاهد عقبگرد آن
نیز هستیم باعث شده است که رهبر معظم انقالب تذکراتی
را در این باره بدهند .ایشــان در در دیدار اخیر خود که
با کارگران به مناســبت هفته کارگر داشتهاند صراحت ًا به
این موضوع اشــاره کرده اند که خودروسازها از بحث
حمایت از تولید داخلی سوءاستفاده نکنند چرا که وضع
آنها تعریفی ندارد و ایشــان برای دومین بار است که در

سخنرانی های اخیر خود از خودروسازها گالیه نمودهاند.
ایشان در ســالهای اخیر بر تقویت تولید و حمایت از
تولید داخلی تاکید کرده و به مسووالن گوشزد نمودهاند
از ورود محصوالتی که در کشور با کیفیت خوب تولید
میشــود خودداری نمایند .مردم ایران نیز همیشه نشان
دادهاند که به استفاده از محصوالت با کیفیت تولید داخل
عالقهمند هستند.
صنعت خودروسازی ما در این سال ها آنچنان عقبگرد
داشته اســت که صدای بسیاری از مسئوالن کشوری و
حتی رئیس پلیس راهور کشور را نیز درآورده است و
در چند وقت اخیر نیز شــاهد این هستیم که گالیه ها
از این صنعت رو به افزایش بوده اســت .اکنون که رهبر
انقالب نیز در این خصــوص اظهار نظر نمودند حجت
برای همه تمام شــده است و باید تغییر و تحول اساسی
در این صنعت به وجود بیاید چرا که این صنعت روزانه
تعداد زیادی از هموطنان عزیزمــان را از ما می گیرد.
ایران اسالمی که در بســیاری از زمینهها توانسته است
خودکفا شده و محصوالت با کیفیت تولید نماید چرا در
صنعت خودروســازی نباید خودروهای به روز و ایمن

تولید نماید و مردم حسرت داشتن خودروهای مناسب
بخورند و مجبور باشه از تولیداتی استفاده نمایند که به
ارابههای مرگ مشهورند .ایرانی الیق است که بهترین ها
را داشته باشد و این خواسته ای است که همه مردم کشور
آن را از مسئوالن طلب می نماید و صنعت خودروسازی
ما نیاز به یک تحول اساسی و جهش در تولید و کیفیت
دارد .در حــال حاضر کمبود خودرو در کشــور باعث
افزایش سرســامآور قیمت این محصوالت شدهاست و
تنها راه مهار قیمتهای افسارگسیخته ،واردات آن است
تا بتوان نیاز کشور و قیمتها را کنترل نماید .البته واردات
خودرو باید به محصوالتی ختم شود که توان خرید آن
برای عموم فراهم باشد نه اینکه خودروهای الکچری و
قیمتهای باال وارد شود که عده معدودی بتوانند آنها را
تهیه نمایند .در حال حاضر کشور ما بیشتر از هر زمان
دیگری به واردات خودرو نیاز دارد و از ســوی دیگر
تولید خودروهای داخلی و اســتفاده از ظرفیت داخل
کشــور برای تولید محصوالت باکیفیت و ایمن نیز در
دستور کار قرار داشتهباشد تا در این زمینه نیز خودرکفا
شویم.

گام مهم دولتبرای مبارزه با قاچاق سوخت ؛

گروه گزارش  //با پیگیری استاندار هرمزگان و تصویب
یک طرح در کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت استان ،از
این پس ســوخت تنها به کامیونهای دارای بارنامه روز
داده میشود تا از این طریق بدون نیاز به استفاده از قوه
قهریه از قاچاق سوخت جلوگیری شود.

قاچاق ســوخت یکی از معضالت جدی در استانهای
جنوبی کشور به خصوص در استان ساحلی هرمزگان است
که گاه موجب بروز حوادث تلخ در این اســتان میشود.
نمونه این حوادث تلخ کم نیست ،گاهی تصادف خودروی
سوخت بر با خودروهای بیگناه عبوری سبب جان باختن
شماری از هموطنان شــده ،گاه در هنگام مقابله نیروی
پلیس با قاچاقچیان سوخت شاهد وقوع اتفاقات تلخ از
جمله شهادت نیروهای پلیس و جان باختن سوخت بران
هستیم.تاکنون البته اقدامات زیادی برای مقابله با قاچاق
سوخت انجام شــده اما حتی برخورد قهری با این پدیده
نیز موجب نشده میزان قاچاق کاهش یابد و مطابق آمار
رسمی روزانه بیش از سه میلیون لیتر سوخت از طریق این
استان قاچاق میشود.
به همین منظور و برای کاهش برخوردهای قهری و انجام
اموری برای کاهش و توقف قاچاق ســوخت ،از ابتدای
فعالیت دولت سیزدهم در استان ،کارگروه مبارزه با قاچاق
ســوخت با رویکرد ارائه پیشنهادات جامع برای این امر،
جانی دوباره گرفت.در همین راستا استاندار هرمزگان از
کارگروه خواســت تدابیر الزم برای جلوگیری از خروج
سوخت از مبادی استان در دستورکار کارگروه قرار گیرد
و در مرحلــه اول با اجرای یک طرح ،ســوخت تنها به
کامیونهای اختصاص خواهــد یافت که بارنامه روز ارائه
کنند.
این طرح در کارگروه به تصویب رسید و در مرحله اول
اجرایی شدن اســت و به صورت پایلوت در دو جایگاه
سوخت اجرایی میشود ،انتظار میرود با اجرای این طرح

حجم قابل توجهی از قاچاق سوخت کنترل و سوخت از
کشور خارج نشود.در همین زمینه حامد مالزاده صادقیون
سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
هرمزگان با مثبت ارزیابی کردن طرح ســوخت دهی با
ارائه بارنامه گفت :استاندار هرمزگان هنگامی که مشکل
و ماهیت قاچاق ســوخت و تبعات منفی آن برای اقتصاد
کشــور را گفتیم با رویکرد مثبت و روشنفکرانه به مسئله
نــگاه کرد.وی افزود :مطابق توضیحاتــی که ارائه کردیم
مشخص شد امر مبارزه با قاچاق سوخت تنها از عهده یک
ارگان و نهــاد بر نمی آید و برای حصول نتیجه الزم ،نیاز
است زنجیرهای از دستگاههای حاکمیتی پای کار آمده و
همکاری کنند.
مالزاده صادقیــون گفت :با این توضیحات اســتاندار
هرمزگان دستور تشکیل و فعال سازی کارگروه مبارزه با
قاچاق سوخت را داد و خوشبختانه در این امر دادستانی و
ریاست دادگستری نیز به خوبی پای کار آمدند.
وی تصریــح کرد :با پای کار آمدن همه دســتگاههای
حاکمیتی برای اولین بار شــاهد بودیم که برای مبارزه با
قاچاق ســوخت یک کار کارشناسی در حال انجام است
و با نگاه کارشناسی به این پدیده نگاه شد و در نهایت نیز
یک طرح به تصویب رسید که بر مبنای آن ارائه سوخت به
کامیونها در جایگاههای سوخت تنها با ارائه بارنامه امکان
پذیر خواهد بود.
مالزاده صادقیون گفت :از این پس ســوخت تنها برای
باربری و حمل و نقل عمومی به کامیونها داده میشــود
تا از این طریق بتوان وســایلی که از سوخت خود برای
فروش و قاچاق استفاده میکنند شناسایی شود.وی ادامه
داد :این طرح در حال حاضر در دو جایگاه ســوخت در
حال اجرایی شدن است اما در نهایت در تمام جایگاههای
سوخت اســتان اجرایی شــده و حجم قابل توجهی از
قاچاق ســوخت کنترل و سوخت در کشور خواهد ماند.

گروه خبر  //فرمانده منطقه دوم والیت
نداجا از تأســیس مرکز آموزشی جهاد
دانشــگاهی ویژه خانوادههای کارکنان
نیروی دریایی مستقر در بندر جاسک و
همچنین اهالی این شهرستان در راستای
توانمندسازی خانوادهها خبر داد.

ناخدا یکم عرشه فرامرز بمانی ،فرمانده
منطقه دوم والیت نیــروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،در جمع خبرنگاران،
اظهار کــرد :در ادامــه محرومیتزدایی
و توســعه ســواحل مکران بر پایه تدابیر
نورانی مقام معظــم رهبری(مدظل هالعالی)،
نیروی دریایی راهبردی ارتش با اســتقرار
در ســواحل مکران به ویژه در منطقه دوم
دریایی والیت مســتقر در بندر راهبردی
جاسک ،یکی از مأموریتهای مهم خود را
آبادسازی سواحل مکران میداند.وی افزود:
با هماهنگی و تفاهمهای انجام شده میان
نیروی دریایی ارتش و جهاد دانشــگاهی
مقرر شــد که ذیــل ایــن تفاهمنامه در

خصوص تأسیس یک مرکز آموزشی برای
خانوادههای کارکنان نیروی دریایی مستقر
در بندر جاسک و همچنین اهالی و مردم
غیور و مرزنشین بندر راهبردی جاسک،
بتوان یک سری برنامههای آموزشی طراحی
کرد تا به توانمندسازی خانوادهها در محیط
پیرامونی خود در شهرستان بندر جاسک،
اقدام کنیم.بمانی تصریح کرد :در این زمینه
خوشبختانه با حضور مؤثر و مفید مدیران
جهاد دانشگاهی هرمزگان در بازدیدهای
میدانــی در منطقــه دوم دریایی والیت و
حضور مشتاقانه کارکنان منطقه توانستیم
تعداد قابل توجهی از کارکنان را شناسایی
کنیم که حتی توانایی اداره کالس و تدریس
دارند.فرمانده منطقــه دوم والیت نیروی
دریایی ارتش عنوان کرد :محل مناسبی نیز
برای امر برگزاری دورههای آموزشــی در
نظر گرفته شده تا با تجهیز آن بتوان خدماتی
که مدنظر نیروی دریایی و جهاد دانشگاهی
است به طور مطلوب به کارکنان والیتمدار

منطقه ارائه کنیم.وی اضافه کرد :رشتههای
مختلفی در بخش فرهنگی ،مشاغل خانگی،
فنی و تأسیسات ،صنایعدستی ،کارگاههای
رایانه ،دورههای پزشــکی و پرســتار یو
کالسهای نظری را پیشبینی کردهایم و با
افتتاح رسمی این مرکز و توشیح تفاهمنامه
مابین فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش
جمهوری اسالمی ایران و جهاد دانشگاهی
رســم ًا این مرکز فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش ایکنا  ،بمانی در پایان یادآور شد:
امیدوارم با همت و ارادهای که در مسئوالن
نیروی دریایی و جهاد دانشــگاهی وجود
دارد ،بتوانیم خدماتی مطلــوب ،ارزنده و
همتراز نیروی دریایی راهبردی به خانوادهها
و مردم بومی شهرستان جاسک ارائه کنیم
که این امر گام دیگری است در ادامه توسعه
ســواحل مکران و آبادسازی این سواحل
ارزشــمند که بنا بر فرمایــش مقام معظم
رهبری این سواحل گنجینهای هستند که
مغفول واقع شدهاند.

سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان هرمزگان
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تنها به کامیونهای دارای بارنامه  ،سوخت داده میشود
اما این طرح عالوه بر مزایای خود در کاهش میزان قاچاق
سوخت مزایای دیگری نیز در حمل بار و تسریع در این
مقوله دارد و موجب شــده با کاهش مراجعه کامیونها به
جایگاههای سوخت ،سوختگیری کامیونهای حامل بار
و دارای بارنامه تســریع شود که مزیت بسیار مناسبی به
حساب میآید.
در همین زمینه یوســف عابدینی مدیــرکل راهداری و
حمل و نقل جادهای هرمزگان اظهار داشــت :در راستای
مصوبات مبارزه با قاچاق ســوخت اســتان و در جهت
اعمال نظارتهای الزم و همچنین تســهیل و روانسازی
در فرآیند ســوختگیری ناوگان حامل بار مقرر شــد از
تاریخ  15اردیبهشت تا اطالع ثانوی تحویل سوخت در
جایگاه های رضوانی ایســین و جایگاه ســیب صرفا به
ناوگان حامل بــار که دارای بارنامه بــه تاریخ روز می
باشــد انجام پذیرد.وی افزود :اجــرای این کار با اطالع
رسانی گســترده به فعالین بخش حمل و نقل جادهای از
طریق فضای مجــازی و همچنین نصب بنر در پایانه بار
بندرعباس ،شــهرک حمل و نقل و جایگاه های عرضه
سوخت مورد اشاره صورت پذیرفته است.
عابدینــی گفت :در حال حاضر جایگاه های اختصاص
داده شــده با حداقل معطلی ،تحویل ســوخت مورد نیاز
ناوگان حامل بار از مبدا اســتان را به انجام میرساند که
این امر موجب کاهش مدت زمان توقف ناوگان جاده ای
حامل بار افزایش بهــره وری و رضایت مندی رانندگان
فعال در عرصه حمل کاال شــده است ،ضمنا نظارتهای
الزم نیز به صورت فیزیکی و مجازی در اجرای این طرح
پیش بینی شده است.به گزارش تسنیم ؛مدیرکل راهداری
و حمل و نقــل جادهای هرمزگان گفت :اجرای این طرح
میتواند ســرعت حمل و نقل کاال و خدمات در اســتان
هرمزگان را تسریع بخشد که خود یک اقدام مناسب برای
حوزه حمل و نقل محسوب میشود.

تأسیس مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی ویژه کارکنان نیروی دریایی جاسک
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