روزنامه منطقه جنوب کشور

مدیر کل شیالت هرمزگان خبر داد

عرضه مستقیم ماهی از صید به مصرف
توزیع ماهی به صورت مستقیم از صید به مصرف در استان به مدت دو هفته به جز روزهای نامساعد جوی ادامه خواهد داشت

گروه خبر  //مدیر کل شیالت هرمزگان از عرضه مستقیم برخی گونه های ماهی پر مصرف
از تاریخ 22اردیبهشت ماه  1401لغایت 4خرداد ماه ( 1401بازار ماهی شیالت-هایپرمارکت
گامبرون ) در راستای قرار گاه امنیت غذایی و دستور استاندار محترم و با پیگیری شیالت
هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،عبدالرســول دریایی گفت :در این راستا کمیته هم اندیشی تامین ماهی

با حضور مســئوالن ستادی شیالت استان و همچنین به صورت ویدئو کنفرانس با روسای شیالت
شهرستانها در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید .وی ضمن تاکید بر تامین ماهی از صیاد
به مصرف کننده افزود  :با پیگیری و تالش صورت گرفته و در جهت عرضه مستقیم نسبت به تامین
ماهی تنظیم بازار به هایپر مارکت گمبرون با همکاری روسای شیالت شهرستان ها خبرداد.
عبدالرسول دریایی با اشــاره به اهميت مصرف غذاهاي دريايي به ويژه ماهي در سالمت افراد،

تصريح كرد :به طور يقين توزيع ماهي به صورت مستقيم و با قيمت مناسب تاثير بسزايي در افزايش
مصرف پروتئين دريايي در ميان خانواده هاي هرمزگاني خواهد داشت.
وی خاطرنشــان کرد :براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته توزیع ماهی به صورت مستقیم
از صید به مصرف در اســتان در هایپر مارکت گمبرون به مدت دو هفته به جز روزهای نامساعد
جوی ادامه خواهد داشت.

خانه ها را انبار نکنید!
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از طریق حمل ریلی؛

هفت میلیون تن کاال در بندر شهید رجایی جابهجا شد

صفحه 2را بخوانید

معاون استاندارهرمزگان تاکید کرد

برخورد قانونی
با متخلفان در بازار

افزایش کرایه تاکسی
و اتوبوس در بندرعباس

یکشنبه  25اردیبهشت  13 1401شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3880
 8صفحه  2000تومان
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برگزاری رویداد کارآفرینی تقاضامحور
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل
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مدیرعامل آبفا :
Beton Sahel

برپایی میز خدمت باعث تسهیل
درخدمات رسانی می شود

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

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

فرماندار بندرخمیر تصریح کرد
عکس :دریا

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند .موضوع مناقصه  :عملیات اصالح و توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب روستاهای کرمستان و پوسمن
مبلغ برآورد اولیه  36.604.056.683 :ریال (سی و شش میلیارد و ششصد و چهار میلیون و پنجاه و شش هزار وششصد و هشتاد و سه ریال )
( اعتبار پروژه فوق « از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد )
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  1.830.000.000 :ریال (یک میلیارد و هشتصد و سی میلیون ریال ).
رتبه و رشــته مورد نظر  :دارای رتبه  5رشته آب مبلغ خرید اسناد  5،000،000 :ریال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانک
صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14تاریخ  1401/02/26تا ساعت
 14تاریخ  1401/02/31مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14مورخ 1401/03/16
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10مورخ 1401/03/17
محل بازگشایی  :سالن کنفرانس شــرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در
جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .امتیاز کیفی الزم  :پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم
( )%75بازگشایی خواهد گردید .پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.irدریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ،ب و ج تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه
فوق درج نمایند .سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف .آدرس  :بندرعباس-
بلوار ناصر  -جنب بیمارستان شریعتی -شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان ( امور قراردادها ) تلفن  33350582-86-87سایت اینترنتی
شــرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی  :WWW.Abfa Hormozgan.comاطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه  :مرکز تماس تهران  27313131:دفتر ثبت نام  88969737 :و . 85193768
شناسه آگهی 1315309 :

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
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نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند .موضوع مناقصه  :عملیات اجرایی تکمیل و اصالح نواقص مخازن روستاهای هرنگ و کوخرد -شهرستان بستک
مبلغ برآورد اولیه 8.773.306.995 :ریال (هشــت میلیارد و هفتصد و هفتاد و سه میلیون و سیصد و شش هزار و نهصد و نود و پنج ریال )
(اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد )
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 439.000.000:ریال (چهارصد و سی و نه میلیون ریال ) .رتبه و رشته مورد نظر  5 :آب
مبلغ خرید اسناد  5.000.000 :ریال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14تاریخ  1401/2/26ساعت  14تاریخ 1401/2/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14مورخ  1401/3/16زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10مورخ 1401/3/17
محل بازگشایی  :سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه
بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم  :پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ()65بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irدریافت و با
توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف  ،ب و ج و ارزیابی کیفی تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه شماره تلفن  33350582-86-87و جهت
ارائه پاکت الف به آدرس  :بندرعباس -بلوار ناصر  -جنب بیمارستان شریعتی-شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان ( دبیرخانه حراست و
امور محرمانه ) و سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی : WWW.Abfa Hormozgan.comمی باشد  ،اطالعات تماس
سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس تهران 1456:
شناسه آگهی 1315576 :

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

بازگشت به سیاستگذاری صحیح
اقتصادی با حذف ارز ترجیحی
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت فوالد هرمزگان جنوب  -شماره 142493

موضوع مناقصه :توسعه ایستگاه گاز شرکت فوالد هرمز گان جنوب به روش EPC
مدت قرارداد 18 :ماه از تاریخ ابالغ مناقصه گزار :شرکت فوالد هرمزگان جنوب
نحوه دریافت اسناد :کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس  076-33530145و آدرس ایمیل  Naderian.r@hosco.irمی توانند نسبت
به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند -1 .واریز مبلغ  500،000ریال به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ،به نام
شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه  -2نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
 -3شرط رتبه سازمان برنامه و بودجه کشور برای شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشد :
-1-3در صورتی که مناقصه گر دارای گواهینامه صالحیت طرح و ساخت (  )EPCدر رسته نفت و گاز حداقل پایه  2باشد می بایست با مشارکت شرکت های
ایستگاه ساز با رتبه  2در مناقصه شرکت نماید-3-2 .در صورتی که مناقصه گر شرکت های دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه  1رشته تاسیسات
و تجهیزات باشد می بایست با مشارکت شرکت های مهندسین مشاور رتبه بندی شده در تخصص شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز حداقل پایه
 2یا خطوط انتقال نفت و گاز پایه  3و با مشارکت شرکت های ایستگاه ساز با رتبه  2در مناقصه شرکت نماید.
-3-3در صورتی که مناقصه گر شرکت های دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه حداقل  2رشته نفت و گاز باشد می بایست با مشارکت شرکتهای
مهندســین مشاور رتبه بندی شده در تخصص شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز حداقل پایه 2یا خطوط انتقال نفت و گاز پایه  3و با مشارکت
شرکت های ایستگاه ساز با رتبه  2در مناقصه شرکت نماید.
توضیحات -1 :تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  ( 20.000.000.000بیست میلیارد) ریال خواهد بود.
 -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 شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان
 -3شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحيت ايمني ازسازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی مي باشند -4 .حداقل امتیاز فنی بازرگانی  65می باشد.
ج) جدول زمانی انجام مناقصه:

آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/02/28

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/04/13

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/04/14

نکته :تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد .متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 076-44843195
(اطالعات بازرگانی) تماس حاصل نمایند .قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .موضوع مناقصه  :بازسازی مخزن و اصالح ایستگاه پمپاژ سد خالصی و تکمیل ایستگاه پمپاژ
کوو ه ای جزیره قشم مبلغ برآورد اولیه  30.813.015.156 :ریال (سی میلیارد وهشتصد و سیزده میلیون و پانزده هزار و یکصد و پنجاه و شش ریال )
( اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد )
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  1.600.000.000:ریال ( یک میلیارد و ششصد میلیون ریال ) .رتبه و رشته مورد نظر  :دارای رتبه  5رشته آب یا تاسیسات
مبلغ خرید اسناد  5/000/000 :ریال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14تاریخ  1401/02/26تا ساعت  14تاریخ 1401/02/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14مورخ  1401/03/16زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10مورخ 1401/03/17
محل بازگشایی  :سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد
است .امتیاز کیفی الزم  :پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ()% 70بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irدریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه
مدارک الزم شامل پاکات الف  ،ب و ج تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق درج نمایند .سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
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روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شناسه آگهی 1315330 :

خبری
معاون استاندارهرمزگان تاکید کرد

یکشنبه  25اردیبهشت 1401

برخورد قانونی با متخلفان در بازار

 13شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3880

سرمقاله

خانه ها را انبار نکنید!

در یک هفته اخیر مانند سال هایی که اجناس گران می شد ،بیشتر
مردم تالش کرده اند خانه های شان را مملو از اقالمی کنند که افزایش
قیمت می یابند و به این موضوع توجهی ندارند که برخالف گذشته
این افزایش قیمت چند قلم کاال که با آزادسازی قیمت ها انجام شده
است؛ مابه التفاوت آن بصورت یارانه قبل از آزادسازی قیمت ها ،به
حســاب سرپرستان خانوار واریز شده است و در واقع هزینه اضافه
ای از مردم دریافت نمی شود .این آزادسازی قیمت ها برای اقالمی
که توسط دولت اعالم شده است ،از آنجا صورت گرفت که قرار شد
حذف ارز  4200تومان انجام شود .این ارز قبال به واردکنندگان اقالم
اساســی و دارویی و ...داده می شــد تا واردکننده و با قیمت دولتی
بفروشند که متاسفانه برخی واردکنندگان این کاالها را وارد نمیکردند
و ارز را برای اموری دیگر صرف می کردند و برخی هم وارد میکردند
و با نرخ آزاد می فروختند که پرونده هایی قضایی زیادی هم در این
حوزه تشکیل شده است .در واقع مردم چندان از این ارز منفعتی نمی
بردند و به همین دلیل دولت در تصمیمی انقالبی تصمیم گرفت ارز
 4200تومانی را حذف کند و کاالها با نرخ کامال آزاد عرضه شــده
و مابه التفاوت آن بصورت یارانه و کاالبرگ به حساب مردم واریز
شود .تا قبل از این ،کاالها واجناسی که با یارانه در بازار توزیع می
شد و قیمت ارزانتری نسبت به سایر کشورها داشت ،با حجم بسیار
باالیی بصورت کوله بری و سازمان یافته قاچاق می شد که سودش به
جیب قاچاقچیان ،دالالن و کشورهای همسایه میرسید که با حذف
یارانه از این کاالها و افزایش قیمتش (مابه التفاوت این افزایش قیمت
به مصرف کننده ایرانی بصورت یارانه و کاالبرگ جبران می شود)،
بطور قطع قاچاق کمتر شده و فایده چندانی برای قاچاقچیان و مافیا
و دالالن ندارد و به همین دلیل به لشــکر معترضین با استفاده از نام
مردم تبدیل شــده اند و در فضای مجازی غوغاساالری می کنند.
آنها تا پیش از این ســودهای میلیاردی و تیلیاردی می بردند وحال
که دولت و نظام به اصالح و جراحی اقتصادی اقدام کرده اســت و
آنها از ســودهای بادآورده شان باز میمانند ،به مخالفت واعتراض
اقدام میکنند؛ وگرنه به مردم عادی که یارانه اش داده می شــود تا
آن اقالمی که قیمت شان آزاد شده را خریداری کنند .از طرفی دیگر
جنگ اوکراین و روسیه که باعث کاهش صادرات غالت و ...از این
کشــورها به سایر نقاط دنیا شــده و گفته می شود 30تا 40درصد
غالت و ...دنیا از این دو کشور تامین می شد ،در سایر کشورها نیز
با کمبود و افزایش قیمت ها مواجه شدهاند و برخی کشورها کمبود
زیادی را دارند و حتی حاضرند غالت و مواد غذایی را گرانتر هم
بخرند .بحمداهلل در کشــور کمبودی در این حوزه ها وجود ندارد و
بایستی از قاچاق اقالم غذایی و دارویی و سوخت جلوگیری کرد که
آزادسازی ارز یکی از آن راه هاست و در حال اجراست و همانطور
که رهبر معظم انقالب هم فرمودند ،بایستی دولت را در برنامه های
اقتصادی اش یاری و همراهی کرد که بالطبع منفعتش به مردم میرسد.
شهروندان هم بهتر است موادغذایی و ...را به اندازه مورد نیاز از بازار
تامین کنند و از ذخیره ســازی و انبارکردن کاالها در خانه هایشان
خودداری کنند و به فکر همدیگر باشیم.
علی زارعی

خبر

گروه خبر  //معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقهای
اســتانداری هرمزگان گفت :کنترل و تنظیم بازار و تامین و توزیع
کاالهای اساسی در هرمزگان با همکاری ،هماهنگی و مدیریت خوب
در اســتان صورت گرفته و هرمزگان عملکرد خوبی در این زمینه
داشته و آرامش و ثبات در بازار استان هرمزگان ،وجود دارد.

به گزارش خبرنگار دریا ،علی فیروزی در نشست ستاد تنظیم بازار استان
هرمزگان ،عنوان کرد :به واسطه اصالح قیمتهایی که باید در اقتصاد انجام
می شــد ،در چند روز گذشته و با شــروع این طرح ،همزمان با سراسر
کشور کنترل بسیار بیشتری بر بازار در استان هرمزگان نیز صورتگرفت
و کنترل و تنظیم بازار و تامین و توزیع کاالهای اساســی در هرمزگان با
همکاری ،هماهنگی و مدیریت خوب در استان صورت گرفته و هرمزگان
عملکرد خوبی در این زمینه داشــته و آرامش و ثبات در بازار اســتان
هرمزگان ،وجود دارد.
وی ادامه داد :در حال حاضر به اندازه کافی کاالهای اساســی از جمله
مرغ ،روغن ،برنج و شــکر در سطح همه شــهرها و روستاها در تمامی
شهرستانهای اســتان هرمزگان وجود دارد و در انبارهای استان نیز به
اندازه کافی کاالهای اساسی ذخیرهسازی شده موجود است و نگرانی از
این بابت وجود ندارد و توزیع کاالهای اساسی از جمله روغن در سطح
همه مناطق استان انجام شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری هرمزگان
افزود :با وجود اینکه معموال در روزهای پنجشنبه ،کشتار در کشتارگاههای

مرغ اتفاق نمی افتاد ،اما با تدابیر اتخاذ شده ،کشتار مرغ در استان انجام
شد و مرغ گرم در سطح استان توزیع شد و مشکلی در این خصوص در
بازار دیده نمیشود .فیروزی تصریح کرد :در همه شهرستانهای استان
هرمزگان ،بررســی ها به طور مســتمر انجام میشود و اگر به هر دلیلی
کوچکترین تنش قیمت و کمبود کاال باشد ،بالفاصله با همکاری خوبی
که در اســتان وجود دارد ،مسئله را رفع خواهیم کرد و الحمداهلل نگرانی
وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ســامانه تلفنی  124در خدمت مردم شــریف استان
هرمزگان است و مردم میتوانند در صورت مشاهده تخلفات در بازار از
جمله گرانفروشی و احتکار ،موارد را از طریق تماس با شماره تلفن 124
گزارش دهند ،گفت :این ســامانه به صورت شبانهروزی آماده دریافت
گزارشهای مردمی اســت و عالوه بر آن بازرسان سازمان های صنعت،
معدن و تجارت ،جهاد کشــاورزی و همچنین تعزیرات حکومتی استان،
در قالب گروههای بازرســی مشخص به صورت گسترده در سطح همه
شهرستانهای استان هرمزگان در حال نظارت بر بازار هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری هرمزگان
خاطرنشــان کرد :اگر تخلف و احتکاری در بازار صورت گیرد ،با توجه
به قانون جدید تعزیرات حکومتی که شدت برخورد قانونی با تخلفات را
بسیار افزایش داده است و به عنوان نمونه برای عدم درج قیمت تا سقف
 10میلیون تومان میتواند جریمه در نظر بگیرد ،قطعا با کسانی که بخواهند
احتکار کاال یا گرانفروشــی انجام دهند و با کاالهای اساسی سوداگری

 ۴۹درصد از جمعیت هدف هرمزگان ُدز سوم
واکسن کرونا را دریافت کردند

داشته باشند و مردم را دچار مشکل کنند ،با آنها به عنوان اخاللگر در نظام
اقتصادی طبق قانون برخورد قضایی خواهد شد.
فیروزی اظهار داشــت :نظارتهای خوبی در حال انجام است و موارد
احتکار کاال طی چند روز گذشته و انبارهایی که در آنها احتکار صورت
گرفته بود ،با رصد دستگاههای انتظامی ،امنیتی و قضایی استان ،شناسایی
و با احتکار کنندگان برخورد شده و کاالهای آنها در اختیار قرار گرفته و
در چرخه بازار توزیع خواهد شد.
وی اضافــه کرد :به لحاظ نظارتی اقدامات خوبی در اســتان صورت
گرفتــه و همچنین برخورد بــا احتکارگران که در بــازار اخالل ایجاد
میکنند ،بسیار شدت گرفته است و براساس قانون جدیدی که داریم که
این اجازه را داده اســت که برخورد شدیدی با متخلفان در بازار صورت
گیرد .معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقهای اســتانداری
هرمزگان بیان داشــت :تمام تالش ما این اســت که با تعامل با اصناف
و بازاریان اســتان که همکاری و همراهی بســیاری خوبی داشتهاند ،در
طرح اصالح قیمتها ،بازار را تنظیم و کنترل کنیم و با معدود افرادی که
تخلفاتی داشتهاند ،توسط خود اصناف و بخش خصوصی با آنها برخورد
شده است.
گفتنی است؛ فرمانداران شهرستانهای استان هرمزگان که از طریق ارتباط
ویدئو کنفرانس در این نشســت حضور داشتند ،گزارشی را از وضعیت
تامین کاالهای اساســی در بازار از جمله آرد ،مرغ و روغن و همچنین
نظارت بر قیمت ها ارائه دادند و بررسی ها در این خصوص انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان عنوان کرد

خروجی پساب تصفیه خانه ،خورها و ایستگاه های پمپاژ فاضالب
سه منشاء بوی نامطبوع در بندرعباس
گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
هرمزگان خروجی پساب تصفیه خانه ،خورها و
ایســتگاه های پمپاژ فاضالب را سه منشاء بوی
نامطبوع در بندرعباس عنوان کرد.

عبدالحمید حمزه پور اظهار داشت :در حال حاضر
کارشناسان شرکت آبفا مشغول بررسی و انجام اقدامات
الزم در این خصوص می باشــند و برآوردهای الزم
برای نصب ســامانه های حذف بو در اســرع وقت
صورت می گیرد .وی با اشــاره بــه اهمیت اجرای
پرژه انتقال پســاب تصفیه خانه فاضالب بندرعباس
به صنایع ،خاطرنشان کرد :با اجرای این پروژه شاهد
حذف این بوهای نامطبوع از سطح شهر به طور کامل
خواهیم بود.
این مقام مسوول افزود :طرح تصفیه و انتقال پساب
فاضالب شهر بندرعباس به صنایع غرب این شهر به
عنوان یکی از کارهای خــوب و ماندگار بنگاههای
اقتصادی هرمزگان است که شرکت تامین و توسعه زیر
ساخت خلیج فارس به عنوان مجری طرح ،عملیات
پروژه را طبق برنامه زمانبندی پیش می برد.
حمزه پور بیان داشــت :شرکت توسعه زیرساخت

خلیــج فارس متشــکل از صنایع بــزرگ واقع در
غرب شــهر بندرعباس به عنوان مجری طرح از سال
گذشته وارد مرحله عملیاتی شده که در حال حاضر
با هماهنگی های طرفین و حمایت اســتاندار شاهد
پیشرفت فراتر از پیش بینی این پروژه هستیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان ابراز
داشت :شرکت زیرساخت در قبال تامین سرمایه برای
احداث ،ارتقا و توسعه تاسیسات جمع آوری و تصفیه
فاضالب ،حق استفاده پساب فاز اول این تصفیه خانه
به روش بیع متقابل را خواهد داشت.
شــرکت تامین و توســعه زیرساخت خلیج فارس
کنسرسیومی متشکل از هفت شرکت و صنعت شامل
سازمان ایمیدرو ،شرکت فوالد هرمزگان ،پاالیشگاه
بندرعباس ،شــرکت صبا فوالد خلیج فارس ،شرکت
صنایع ملی مس ایران ،شــرکت فوالد ستاره سیمین
هرمز و گروه سرمایهگذاری مادکوش است که با هدف
سرمایه گذاری مشترک برای تصفیه و انتقال فاضالب
بندرعباس به صنایع غرب استان تشکیل شده است.
پساب فاضالب تصفیه شده شهر بندرعباس یا همان
طالی خاکســتری که بیش از  ۲دهــه مهمان آبزیان

ابرهای تیره وین کنار می روند

گزارش خبرگزاری دولت از اعتراضات پراکنده در برخی شهرها

پنج شنبه شب تعداد محدودی از شهرهای کشور شاهد برگزاری تجمعات پراکنده اعتراضی به
اجرای قانون اصالح نظام پرداخت یارانهها بودند .به گزارش ایرنا ،در شهرســتان درود لرستان
حدود  ۵۰نفر در تجمعی با ســر دادن شــعارهایی خواستار بازگشت قیمتها به قبل شدند؛ با
وجــود تالش برخی برای ایجاد حرکتهای التهاب آفرین ،این تجمع با حضور عوامل انتظامی
پایان یافت .شهرستان ایذه در خوزستان نیز بعد از ظهر پنج شنبه شاهد برگزاری تجمع اعتراضی
چند ده نفری بود؛ در این تجمع برخی تحریک کنندگان با تالش برای انحراف در تجمع ،به برخی
از اموال عمومی دراین شهر حمله ور شدند .حمله به برخی فروشگاههای زنجیرهای و همچنین
اقدام به آتش زدن یکی از مساجد ،موجب شد که با ورود عوامل انتظامی تجمع کنندگان متفرق
شوند .اندیمشک دیگر شهر خوزستان نیز شاهد تجمع حدود  ۲۰۰نفری بود؛ سردادن شعارهایی
علیه افزایش قیمتها و همچنین ســنگ پرانی به ســمت عوامل انتظامی و آتش نشانی باعث
مجروح شدن یکی از آتش نشانان این شهر شد .خبرگزاری دولت افزود :شهرستان یاسوج هم

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری بندرعباس خبر داد

خلیج فارس بوده و دریا را آزار می دهد ؛ قرار است
ایــن بار با آغاز عملیات انتقــال آن به صنایع غرب
هرمزگان برای همیشه به دغدغه مردم و مسووالن این
استان پایان دهد.
عملیات اجرایی مرحله نخســت طرح ساماندهی
فاضالب بندرعباس دوم مردادماه ۱۴۰۰آغاز شــد
که با این اقدام ســاماندهی فاضــاب بندرعباس با
ســرمایهگذاری بیش از ۲هزار میلیارد تومان ،توسط
شرکت زیرساخت متشــکل از صنایع بزرگ غرب
بندرعباس ،اجرایی شــد.در مرحله اول این طرح به
طول هشت کیلومتر خط انتقال و احداث ایستگاه پمپاژ
 ۱۰هزار مترمکعبی است که اجرای این طرح موجب
جلوگیری از ورود فاضالب به دریا در بندرعباس و
رفع کامل این دغدغه زیست محیطی میشود.
بازسازی و افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضالب شهر
بندرعباس به ۸۰هزار مترمکعب در شبانه روز ،نوسازی
و ارتقای ایستگاه پمپاژ اصلی ،احداث تأسیسات انتقال
پساب به طول ۲۵کیلومتر و احداث تاسیسات تصفیه
تکمیلی و نمک زدایی برای استفاده پساب در صنعت
به ظرفیت ۸۰هزار مترمکعب در شبانه روز ،از اقداماتی

افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس در بندرعباس

است که در این طرح اجرا میشود.
تصفیه خانه فاضالب بندرعباس که در سال  ۸۲برای
جمعیت  ۳۲۰هزار نفری این شهر ساخته شده بود ،در
ابتدا توان تصفیه محدودی داشت اما پیش بینی برای
خرید پســاب آن نشده بود که رفته و رفته با افزایش
شمار مشترکان و گسترش شهر دیگر توان تصفیه ندارد
لذا به صورت نیمه خام وارد دریا میشود.
به گزارش ایرنا؛ در حال حاضر پســاب تولیدی از
تصفیه خانه فاضالب بندرعباس به ظرفیت  ۱۱۰هزار
مترمکعب در شــبانه روز وارد دریا میشــود که این
موضوع بســیار مورد انتقاد دوستداران محیط زیست
بوده و بارها و بارها اعتراضهای بسیاری نسبت به آن
صورت گرفته است.

گروه خبر //رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر
شهرداری بندرعباس ،عنوان کرد :نرخ کرایه تاکسی حداکثر  ۳۵درصد
و نرخ کرایه اتوبوس شــهری حداکثر  ۲۰درصد افزایش یافت .عمار
زاهدی در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :پس از بررســیها و جلسات
متعدد در شورای اسالمی شهر بندرعباس و تصویب نهایی فرمانداری
بندرعباس نرخ کرایه های تاکســی و اتوبوس ابالغ گردیده که در این
بین نرخ کرایه تاکسی  ۳۵درصد و نرخ کرایه اتوبوس  ۲۰درصد نسبت
به سال  ۱۴۰۰افزایش یافت.وی تصریح کرد :برچسبهای نرخ کرایه
نیز بزودی در تاکســیهای سطح شــهر ،و ایستگاههای اصلی جهت
اطالع مسافران نصب میشود.رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار
و مسافر شهرداری ادامه داد :شــهروندان محتر م میتوانند در صورت
مشــاهده و بروز تخلف اخذ کرایه مازاد از سوی رانندگان ،مراتب را
جهت پیگیری از طریق بازرســان سازمان و همچنین سامانه پیامکی
به شــماره  ۳۰۰۰۷۶۱۷۶۱اعالم کنند.به گزارش ایســنا ؛ زاهدی در
پایان خاطرنشــان کرد :بر اساس دستورالعمل ها و برآوردهای تعیین
نرخ کرایه ،افزایش نرخ کرایه بیشــتر از درصدهای فوق الذکر بوده که
بعلت شرایط جامعه و عدم تحمل تورم اضافی حداکثر مقدار  ۳۵درصد
به تصویب رسید و مقرر شد که با حمایت شهرداری و شورای اسالمی
شهر در جهت جبران هزینههای تاکسیرانان بسته های حمایتی و معیشتی
در طول سال به این قشر زحمتکش تعلق بگیرد.

از طریق حمل ریلی؛

پشت پرده سیاست
پس از ماه ها بن بست در مذاکرات احیای برجام ،بورل گفت :سفر مورا به تهران به اندازه کافی
مثبت بوده که گفت وگوها از سر گرفته شود  .در تیره ترین روزهای مذاکرات وین برای احیای
برجام ،به نظر می رســد سفر  48ساعته انریکه مورا نماینده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات
هسته ای به تهران توانسته تا حدی ابرهای تیره را کنار بزند و امیدها را برای رسیدن به توافقی
که بیش از یک ســال اســت برای رسیدن به آن تالش می شود ،بیشتر کند .نشانه این فرضیه
چیست؟ توئیت اخیر امیرعبداللهیان وزیرخارجه ایران و موضع مثبت او برای آینده و اظهارات
جدید جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که حتی درباره از سرگیری مذاکرات
وین امیدوارانه تر از گذشته سخن گفته است .در این میان به نظر می رسد کارشکنی های گاه و
بیگاه و ظاهری و پنهانی مخالفان توافق به ویژه صهیونیست ها هم چندان کارساز نبوده تا جایی
که در اقدامی مشکوک و کم نظیر ،انریکه مورا و همراهانش در فرودگاه فرانکفورت آلمان توسط
ماموران امنیتی این فرودگاه دستگیر و بازرسی شدند اما نتوانست تاثیر چندانی بر فضای جدی
ایجاد شده بگذارد .در کنار این تحوالت ،برخی گمانه زنی های رسانه ای خبر از پیشنهادهایی
از سوی آمریکا می دهند یا از استقبال ایران از برخی ابتکارات جدید اروپا سخن می گویند و
این در حالی است که همچنان دو طرف همدیگر را به تصمیم سیاسی ترغیب و تشویق می کنند
و منتظر رفتار مناسب طرف مقابل هستند .به نظر می رسد پس از این سفر ،تحوالت روزهای
آینده می تواند بهتر از گذشــته افق آینده توافق هسته ای احتمالی را روشن و امیدواری ها را
بیشتر کند .جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در کنفرانسی خبری
بیان کرد :پس از آن که مورا به ایرانیان این پیغام را رساند که وضعیت بدین شکل نمیتواند ادامه
پیدا کند ،جواب ایران «بسیار مثبت» بود .بورل به خبرنگاران در نشست وزیران خارجه گروه
 ۷گفت :این مسائل نمیتواند یک شبه حل شود .بگذارید بگوییم که مذاکرات بلوکه شده بود
و حال آزاد شده است .مسائل بهتر از آن چه انتظار میرفت پیش رفته است .چشمانداز برای
حصول توافق نهایی وجود دارد .همزمان با بازگشت انریکه مورا به اروپا و واکنش مناسب بورل
به این سفر و گفت وگوهای صورت گرفته ،حسین امیرعبداللهیان با اشاره به حضور «انریکه
مورا» هماهنگ کننده گفت وگوهای وین نوشــت :در توافق با آقای بورل ،سفر آقای مورا به
تهران و گفت وگوهایش با همکارم آقای باقری ،فرصت مجددی بود تا بر ابتکارات برای حل
موضوعات باقی مانده مذاکرات وین متمرکز شویم .توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است،
اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را بگیرد و به تعهداتش پایبند باشد.اما نکته جالب در این میان
توئیت عجیب انریکه مورا پس از بازگشت از تهران بود .معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا به هنگام بازگشت از گفت وگوهای خوب و رو به جلوی خود در تهران ،در آلمان به طور
موقت بازداشت و تلفن همراهش ضبط شد .ایرنا نوشت :این اتفاق گویای نکات مهمی در پشت
پرده ماجراست .به نظر می رسد رژیم و البی صهیونیستی مثل سابق که با هر گونه پیشرفت در
گفت وگوها مخالف و از آن نگران بوده است ،قصد مانع تراشی در روند گفت وگوها را دارد و
در این مسیر از هیچ تالش و اقدامی فروگذار نمی کند .در ماجرای فرانکفورت زمینه مخالفت با
پیشرفت در گفت وگوهای هسته ای دیده می شود که از طریق فشار بر فردی که به دنبال تحقق
توافق است ،اتفاق میافتد و دیگری حمایت از جاللی بوده که عامل رژیم صهیونیستی است.
مخرج مشترک این دو موضوع ،منافع رژیم صهیونیستی و دوستان آن است اما از همه مهم تر،
اقدامات فوق که ناشی از دستپاچگی و آشفتگی البی صهیونیستی و جبهه مخالف با توافق در
وین است ،یک نشانه مهم و جدی مبنی بر این است که با پیشرفت های اخیر در گفت وگوهای
تهران ،مذاکرات وین به مراحل نهایی خود رسیده است.

گروه خبر //سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت :از
ابتدای شروع واکسیناسیون کرونا تاکنون  ۴۹درصد از جمعیت هدف
اســتان واکسن ُدز سوم را دریافت کردند .دکتر فاطمه نوروزیان اظهار
داشت :جمعیت هدف هرمزگان برای تزریق واکسن مرحله سوم برابر با
یک میلیون و  ۳۳۸هزار و  ۵۸۰نفر افراد باالی  ۱۲سال هستند و میزان
واکســن تزریق شــده در این مرحله  ۶۴۸هزار و ُ ۷۲۵دز است .وی
ادامه داد :مجموع جمعیت هدف هرمزگان برای تزریق واکسن کرونا که
شامل افراد باالی پنج سال می باشد ،رقمی برابر با یک میلیون و ۸۵۲
هزار و  ۷۷۸نفر اســت که از این شمار  ۸۱درصد تزریق مرحله اول
و  ۷۱درصد هر دو مرحله تزریق این واکســن را دریافت کردند .دکتر
نوروزیان در خصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون کودکان  ۵تا ۱۲
سال در هرمزگان گفت ۳۷ :درصد از کودکان این رده سنی در هرمزگان
واکسینه شدند و میزان واکسن تزریق شده برابر  ۵۲هزار و  ۷۸۶دز می
باشد .سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص وضعیت
استان در سطح کشور از نظر تزریق واکسن کرونا ،گفت :خوشبختانه
هرمزگان جزو استان های پیشتاز در انجام واکسیناسیون کرونا است و
از همین رو نیز در ماه های اخیر شاهد کاهش فوتی های ناشی از این
ویروس در استان هستیم .وی بیان داشت :پارسال یک هزار و  ۵۴۸نفر
در هرمزگان بر اثر ابتال به این ویروس جان خود را از دست دادند که
بیشترین آمار مربوط به مردادماه پارسال برابر با  ۴۶۸نفر و کمترین نیز
مربوط به دیماه با ثبت  ۶مورد فوتی است .دکتر نوروزیان ابراز داشت:
با نگاهی به آمارها به خوبی متوجه کاهش مرگ و میر و شدت شیوع
ویروس کرونا با انجام واکسیناسیون هستیم و از همین رو نیز همواره
بر تکمیل این مســاله از سوی کارشناســان بهداشتی تاکید می شود.
به گزارش ایرنا؛ ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان در
خصوص فوتی های کرونا در سال جدید نیز گفت :از ابتدای امسال نیز
تاکنون  ۲۱نفر شامل  ۱۷نفر در فروردین ماه و  ۴نفر در اردیبهشت ماه
بر اثر ابتال به این ویروس مرگبار جان خود را از دست دادند.

هفت میلیون تن کاال در بندر شهید رجایی جابهجا شد
با تجمع حدود  ۳۰نفره روبه رو شــد؛ بر همین اســاس هفت نفر از لیدرهای این تجمع که
تالش داشتند با سر دادن شعارهای تند ،اعتراضات را به سمت تخریب اموال عمومی ببرند،
توسط عوامل انتظامی دستگیر شدند .تعدادی از مردم شهرکرد ،مرکز چهارمحال بختیاری هم
عصر روز پنج شنبه در معابر اصلی این شهر و در اعتراض به افزایش قیمتها تجمع کردند؛
این تجمع با درخواست عوامل انتظامی و با هدف جلوگیری از سوء استفاده اراذل و اوباش
پایان یافت .شهرســتان فشافویه تهران هم تجمعی چند ده نفره به همراه شعار علیه افزایش
قیمتها را به خود دید؛ هجوم به یکی از فروشــگاههای زنجیــرهای و آتش زدن یکی از
فضاهای سبز ،باعث دخالت عوامل انتظامی و متفرق شدن جمعیت شد .براساس گزارشهای
تکمیلی خبرنگاران ایرنا از سراســر کشور ،تجمع فعالی در ســطح کشور گزارش نشده و
تجمعات محدود برخی شهرها نیز با دخالت عوامل تامین کننده امنیت و همکاری مردم پایان
یافته است.
تازه های مطبوعات

جوان  -این روزنامه نوشت :گره زدن معیشت مردم به برجام دیگر ترفندی نخ نما و کهنه
شده است و افکارعمومی آن را نمیپذیرد .دولت روحانی با شعار چرخش همزمان چرخ
کارخانهها و سانتریفیوژها روی کار آمد اما هم در قلب راکتور هستهای بتن ریخته شد،
هم تعداد زیادی کارخانه و کارگاه تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شــدند و هم سفره مردم
کوچک شد.
همشــهری  -اصغر سمیعی ،رئیس اسبق کانون صرافان به این روزنامه گفت :اگر اساس
را علم اقتصاد و نرخهای موجود درباره تورم ،بهره و بیکاری در کشور و تفاوت آن با
کشــورهای حوزه دالر در نظر بگیریم ،میتوانیم نرخ دالر را برای امسال حدود ۳۵
هزار تومان برآورد کنیم.
کیهان -این روزنامه نوشــت :رها بودن فضای مجازی بهترین فرصت را به دشــمنان داده
اســت تا با خیال راحت به طراحی و اجرای انواع و اقسام پروژههای فکری ،ترویج مسائل
ضدفرهنگی و غیراخالقی ،تغییر ســبک زندگی ایرانی اسالمی ،طرح زیرکانه و البته فریبنده
شبهات ،شــایعات و ...بپردازند و بهویژه جوانان و نوجوانان و حتی کودکان ایرانی را هدف
قرار دهند.
اعتماد  -این روزنامه در گزارشــی با اشــاره به طرح  46نماینده درباره اجازه فروش آثار
باستانی و تاریخی آن را چوب حراج زده بر میراث ملی دانسته و به نقل از سیدمحمد بهشتی
رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی نوشت :ادبیات طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و
عتیقهجات» ،ادبیات قاچاقچیان اشیای عتیقه و حفاران غیرمجاز است.
رســالت -این روزنامه با اشــاره به موضوع آزادســازی واردات خودرو نوشــت :حقوق
مصرفکننده که تا پیش از این توسط این دو شرکت به راحتی زیر پا گذاشته میشد ،از این به
بعد هم باید پیگیری شود .همچنین باید دانست که صدای اعتراض به حق مردم ،از بلندگوی
شخص اول مملکت پخش میشود و این یگانگی مردم و رهبری نظام را میرساند.
همشهری  -پس از مطرح شدن حمله متخلفان ساخت و ساز به شهردار ناحیه  3منطقه 19
تهران و مضروب کردن وی با ســاح سرد و زخمی شدن او ،به تازگی تصویری از گزارش
پزشک قانونی درباره معاینه مصدوم بهدست آمده که در انتهای آن «احتمال خودزنی» قویا
مطرح شــده است .پس از این رخدادها ،شهردار تهران دستور پیگیری موضوع تا رسیدن به
نتیجه نهایی را صادر کرد .رئیس مرکز ارتباطات و امور بی نالملل شــهرداری تهران گفت:
«درصورت تأیید این نظریه ،برخورد قاطعی با هرگونه بیصداقتی صورت خواهد گرفت».
انعکاس
رویداد  24مدعی شد :طباطبایینژاد ،امام جمعه اصفهان گفت :مردم بدانید مغازه ها پر است.

مسئوالن نمی گذارند مغازهها خالی شود .فردی اصال ماکارونی دوست نداشته ،حاال که گران
شده رفته چند بسته از آن خریده است .مردم باید مانند زمان مبارزه با منافقین که گاه مادرها
و پدرها و خواهرها و خاله ها فرد خاطی را لو میدادند ،عمل کنند.
دیده بان ایران نوشــت :انگلیس توصیه سفر شهروندان خود به ایران را تغییر داده و به همه
اتباع این کشور توصیه کرده از هرگونه سفر به ایران خودداری کنند .پیش از این فقط به اتباع
دوتابعیتی این توصیه شده بود.
همشهری آنالین مدعی شد :خبرگزاری فارس نوشت :نمازگزاران تهرانی در حاشیه نماز
جمعه دیروز با سر دادن شعار «بانی وضع موجود؛ جهانگیری ،روحانی» از سیاستهای
اقتصادی دولت قبل انتقاد کردند.

گروه خبر  //معاون امور بندری و اقتصادی اداره
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :هفت میلیون
تن کاال در سال  1400از طریق حمل ریلی در بندر
شهید رجایی جابهجا شد که نسبت به مدت مشابه
آن  25درصد افزایش به ثبت رسیده است.

بــه گزارش خبرنگار دریا« ،منصورخرمشــکوه» در
تشــریح عملکرد ریلی بندر شهید رجایی در سالهای
 1400و  ،1399میــزان جابهجایی کاال از طریق این
خطوط در ســال  99را پنج میلیــون و  525هزارتن
اعالم کرد و اظهار داشت :این در حالی است که در سال
گذشــته این رقم به هفت میلیون تن کاال با  25درصد
افزایش به ثبت رســید.وی ادامه داد :در سال گذشته از
هفت میلیون تن کاال ،حدود پنج میلیون و 800هزار تن
مربوط به صادرات و حدود یک میلیون و 200هزار تن
نیز کاال از طریقحمل ریلی وارد این بندر شده است.
معــاون امور بنــدری و اقتصــادی اداره کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان ،میزان جابهجایی کاالی اساسی
از طریق حمل ریلی در سال گذشته را نیز حدود  4هزار
و  375تن با  35درصد افزایش اعالم کرد و بیان داشت:
عمدهتریــن این کاالها شــامل ذرت ،انواع روغنهای
خوراکی ،جو ،گندم و برنج بوده است.
خرمشکوه در بخش دیگری از صحبتهای خود در
راستای ضرورت بهرهگیری هر چه بیشتر از حمل و نقل

ریلی به توسعه زیرساختهای بندرشهید رجایی در این
بخش اشــاره کرد و بیان داشت :با اجرای  2خط ریلی
جدید در سال جاری در محوطه  200هکتاری سرعت
عملکرد و رشــد عملیاتی حمل و نقل ریلی بندرشهید
رجایــی افزایش خواهد یافت .وی در این رابطه عنوان
کرد :در ســال  99از کل عملیات بندر شهید رجایی که
نزدیک  67میلیون تن بوده ،نزدیک به هشت درصد از
این عملیات به وسیله حمل و نقل ریلی انجام گرفت و
در سال 1400نیز این سهم به  9.6درصد افزایش یافت.
معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان با اشاره به ضرورت توســعه بهرهبرداری از
حمل و نقل ریلی اضافه کرد :ساماندهی خطوط اراضی
 17هکتاری در محوطه مانوری بندر شــهید رجایی با
هدف دســتیابی و اتصال مستقیم شرکتهای بیشتری

به خطــوط ریلی ،این طرح امســال عملیاتی خواهد
شد.خرمشکوه در خصوص توسعه اسکلههای ریلی نیز
با بیان اینکه؛ براســاس طرح جامع بنادر و دریانوردی
کشــور ،خطوط ریلی نیز باید در کنار اسکلهها توسعه
یابد ،یادآور شد :با راهاندازی خطوط ریلی ترمینال یک
کانتینری ،این بخــش به تخلیه و بارگیری مواد نفتی و
روغنی اختصاص مییابد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساختهای
حوزه ریلی بندر شهید رجایی در سال جاری ،سهم ریلی
این بندر به  15تا  20درصد افزایش یابد.
گفتنی است؛ درحال حاضر  12محوطه اختصاصی ریلی
در بندرشهید رجایی فعال می باشد که جابجایی انواع
این کاالها از طریق خطوط ریلی فرعی متصل به خطوط
ریلی سراسری جابجا میشود.

پوشاک موردنیاز صنعت
در دانشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس تامین می شود

گروه خبر  //رییس دانشکده فنی و حرفهای دختران بندرعباس گفت:
پوشاک مورد نیاز صنایع مستقر در هرمزگان با تشکیل حلقه ارتباط بین
صنعت و دانشگاه ،توسط این دانشکده تامین می شود.

آزاده آریانا اظهار داشت :استاندار هرمزگان در نامهای به صنایع مستقر در این
استان تاکید کرد نیازهای مورد نیاز خود را از درون استان تامین کنند که این اقدام
برای تشــکیل حلقه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و روی آوری آنها به سمت
دانشکده فنی و حرفهای دختران بندرعباس در راستای تامین نیازهایشان موثر
بود .وی ادامه داد :بنا شــده لباس کار پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس توسط
دانشــجویان این دانشکده دوخته و عرضه شود که در این راستا شرکت یاد شده
هزینه اعزام اساتید دانشــکده فنی دختران بندرعباس به تهران و دوره افزایش
مهارت آنان را پرداخت کرد.

وی اضافه کرد :دانشــکده فنی و حرفه ای دختــران بندرعباس نیز در  ۶ماه
گذشته مذاکرات مختلفی با پیمانکار برنده مناقصه تامین لباس پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس انجام داد تا پیمانکار پذیرفت لباس ها توســط دانشــجویان این
دانشکده دوخته شود و برای این منظور پارچه مورد نیاز را در اختیار دانشکده
قرار داد.
عضو هیات علمی دانشکده فنی دختران بندرعباس افزود :بخش اول پارچه های
مورد نیاز برای دوخت لباس کار دریافت شده که با آنها حدود  ۳۰۰دست لباس
کار دوخته و تحویل می شود ،سپس بخش دوم پارچه ها برای ادامه دوخت در
اختیار این دانشکده قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا؛ رییس دانشکده فنی دختران بندرعباس اظهار داشت :این برای
اولین بار است که لباس کار مورد نیاز صنایع در درون هرمزگان دوخته می شود.

آگهي مزايده
شــرکت بيمه ايران معين قصد دارد يک دستگاه خودروي سواري پژو پارس اتوماتيک مدل  1399و به
رنگ سفيد با کارکرد  34000و يک دستگاه خودروي سواري تويوتا کروال مدل  2015و به رنگ سفيد با
کارکرد  163000کيلومتر را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند.
لذا متقاضيان مي توانند به منظور دريافت مســتندات و ارائه پيشنهاد حداکثر تا تاريخ 1401/02/28
به آدرس «قشــم ،بلوار امام قلي خان ،نخل زرين ،واحد چهار ،پنج و شــش» مراجعه و يا با شــماره
 07635243210تماس حاصل نمايند.
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نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی:

یکشنبه  25اردیبهشت 1401

وزارتخانهها مراقب فشار محتکران و سوداگران به مردم باشند
آرزو توکلی سرویس استان ها  //نماینده
مــردم کرمان و راور در مجلس شــورای
اسالمی در شورای اداری شهرستان راور،
موضوعات مختلف را مورد بررسی قرار داد
و نظر خود درباره حذف ارز  4200تومانی را
شفاف سازی کرد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد مهدی زاهدی
در شــورای اداری شهرســتان راور ،تاسیس
دانشــکده قالی در این شهرستان را از واجبات
خواند و اظهار کرد :چند سال پیش  800میلیون
تومان برای این اقدام کنار گذاشتیم اما متاسفانه
به آن توجهی نشد.وی با بیان اینکه جای کنونی
دانشگاه بســیار بد و نامناســب است و شأن
دانشکدهای ندارد ،گفت :کلنگ مجتمع جدید به
زمین زده میشود و برای تامین هزینههای آن
مبلغی موجود داریم و مبالغ دیگر نیز با شورای
معادن استان رایزنی و تامین میشود.

زاهدی تامین  50درصدی هزینه آن از طرف
مردم راور را مردود دانســت و بیان کرد :مردم
راور چنین توانایی ندارند و باید از جای دیگر
تامین شود ،در حال حاضر با داشته ها و کمک
شورای معادن پیش می رویم برای سال آینده
نیز سعی می کنیم مجوز ماده  23را بگیریم و آن
را در بودجه قرار دهیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی اضافه کرد :به تامین هزینه فکر نکنید
که فراهم می شود ،همه توان خود را بگذارید تا
این دانشگاه به سرعت وارد فاز اجرائی شود.
زاهدی گسترش رشته های هنری دانشگاه را
الزم و ضروری خواند و ابراز داشت :با توجه
به آموزش مهارتی ظرفیت دانشکده فجر را باال
ببرید که بسیار کمک کننده است.وی اضافه کرد:
به کمک فنی و حرفــه ای برای آموزش هنر
دورههای پودمانی بگذارید ،تا هم در نقش و هم
در بافت از وضعیت سنتی خارج و کیفیت بیشتر
شود ،این دوره می تواند با گواهی مشترک فنی
و حرفه ای و دانشگاه تکمیل گردد.وی عنوان
کرد :برای جذب هیأت علمی نیز تالش داشته

باشید و کیفیت آموزش را ارتقاء دهید.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اســامی از ساخت یک هنرستان جامع به نام
شهید سلیمانی در کنار کارخانه فوالد راور خبر
داد و گفت :بعد از تاکید مقام معظم رهبری در
جمع معلمان مبنی بر ایجاد هنرســتان مجاور
صنایع و شــرکت ها ،با شرکت معدنی گلگهر
مذاکره و به توافق رسیدیم تا یک هنرستان در
راور ایجاد کنیــم .وی اضافه کرد 50 :درصد
هزینــه های آن را آمــوزش و پرورش و 50
درصد دیگر را نیز شرکت گل گهر تامین میکند،
البته تالش داریم تا نوسازی مدارس را نیز پای
کار بیاوریم ،این هنرستان هم رشته های صنعت
و معدن و هم هنر را پوشش می دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اینکه رشته های هنرستانی را
گسترش دهید ،گفت :مرکز استان در این زمینه
تنگ نظری نکند ،برای تجهیزات آن کمک کنید
بنده نیز پیشقدم می شوم.
زاهدی به مساله مهم بیمه قالیبافان پرداخت و
عنوان کرد :چند وقت پیش جلســه ای با وزیر

داشــتم ،این موضوع را پیگیری کردم،نامه ای با
محوریت قالیبافان کرمان و راور نوشتم ،وزیر آن
نامه را با دستوری برای تامین اجتماعی فرستاد تا
اقدام شود.وی اضافه کرد :آن نامه در سایت وجود
دارد ،آن را با یک درخواست ارسال کنید تا بتوانم
از طریق تامین اجتماعی در تهران پیگیری کنم.
زاهدی ادامه داد :بیمه کارگران ،بویژه کارگران
ساختمانی را نیز مجلس تصویب کرده است.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلس
شورای اســامی با ابراز خوشحالی از کاهش
آمار بیکاری در شهرســتان راور ،گفت :زمانی
که نماینده شدم ،جوانان این شهرستان دلسرد
و ناامیــد بودند ،آمارها نشــان می داد درصد
خودکشی نسبت به جمعیت بسیار باال است و
مهاجرت به کرمان و یزد فوق العاده باال بود.
وی ادامــه داد :در آن زمان پیگیری کردم و با
مدیرعامل وقت شــرکت گل گهر جناب آقای
جالل مآب تماس و قول تاسیس یک کارخانه
را از وی گرفتم ،این مسئولیت اجتماعی گل گهر
بود وســودی برای آن شرکت حاصل نمیشد،
اکنــون بعد از چند ســال  800نفر به صورت

مستقیم و غیر مستقیم کار می کنند و مهاجرت
نیز معکوس شده است.
وی از ساخت مسکن برای کارکنان فوالد راور
خبر داد و گفت :برای این اقدام رایزنی هایی با
مدیرکل راه و شهرسازی استان صورت گرفته
است و به زودی وارد فاز اجرائی می شود.
زاهــدی بــه لــزوم تجهیــز اردوگاه های
دانشآمــوزی شهرســتان راور پرداخــت و
ابراز داشــت 220 :میلیارد تومان برای تجهیز
اردوگاههای دانش آموزی گذاشتیم ،نامه نگاری
کنید ،تا بتوانیم بخشی از آن را وارد کرمان کنیم،
اگــر ده درصد این مبلغ به کرمان وارد شــود،
تحول خوبی شکل می گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اســامی حذف ارز ترجیحی را نجات بخش
اقتصاد کشور خواند و عنوان داشت :واقعا ارز
 4200تومانی فساد آور بود در پی آن مافیایی
ایجاد شد تا آن ها را بربایند .وی با تاکید بر اینکه
گزارش های زیادی از بخور بخورها داشتیم و
ناچار بودیــم آن را حذف کنیم ،گفت :این امر
مورد توافق دولت ،مجلس و قوه قضائیه است.
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نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی اما چگونگی این حذف را مهم تر خواند
و بیان کرد :بحث این است که این ارز چگونه
حذف شــود تا به مردم بویژه قشر آسیبپذیر
ضربه نزند و تبعات امنیتی نداشــته باشــد ،از
وزارت خانه های صمت ،جهاد کشــاورزی،
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اقتصاد و دارایی
و همین طور بانک مرکزی درخواســت دارم
برنامه داشته باشند و طوری عمل کنند تا مردم
آسیب نبینند.زاهدی با تاکید بر اینکه از حذف
ارز  4200تومانی حمایت می کنیم ،گفت :در
دولت نهم و دهم این تجربه را داشتیم ،آن زمان
به اندازه  45دالر به مردم یارانه پرداخت شد،
مردم هم حمایت کردند ،مراقبت کنید محتکران
و سوداگران به مردم فشار نیاورند.
وی با اشاره به اینکه همه بایدکمک کنیم تا این
جراحی بزرگ اقتصادی نتیجه بخش باشد ،بیان
داشت :تولدکنندگان بزرگ دنبال منافع شخصی
نباشند ،به رفاه ملی و امنیت اجتماعی فکر کنند
و آن را در نظر بگیرند که نتایج آن به خودشان
بر می گردد.

استاندار یزد:

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //استاندار
یزد از وفور کاالهای اساسی و توزیع مازاد بر نیاز
اقالم غذایی در اســتان خبر داد و با پیشبینی
بروز پس زدگی در بازار با توجه به مازاد تولید طی
روزهای آتــی ،گفت :اراده دولت در مردمی کردن
یارانهها جدی است.

به گــزارش خبرنگار دریا؛ مهــران فاطمی در جمع
خبرنگاران با تشــریح اهمیت مردمی سازی یارانهها
از ســوی دولت ،اظهار کرد :البته ایــن مهم در ادبیات
رســانهای به عنوان حذف ارز ترجیحی مطرح شده که
درست نیست و در عمل حذفی صورت نخواهد گرفت.
وی خاطرنشــان کرد :در دنیا یاران ه از سوی دولتها به
تولید کننده یا مصــرف کننده یا در طول زنجیره تولید
تا مصرف پرداخت میشود ولی در کشور ما طی چند
ســال گذشته به واردکننده کاال داده میشد که اکنون به
جای تخصیص در ابتدای فرایند به پایان آن و به دست
مصرفکننده خواهد رسید.
استاندار در ادامه تصریح کرد :در سال  ۱۳۹۷برای ۲۵
قلم کاالی اساسی برای این که قیمت مصرف کننده در
کشور متعارف باقی بماند ،ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی
را لحاظ کردند و دولت هر ســاله بین  ۹تا  ۱۱میلیارد
دالر ارز برای این موضــوع تامین کرد که این رقم در
سال  ۱۴۰۰به هشت میلیاد دالر رسید.
وی اضافه کرد :در سالهای اخیر تعداد کاالهای شامل

کاالهای اساسی به وفور در استان توزیع میشود
ارز ترجیحی به هشت کاالی اساسی کاهش یافته ولی
برای تــداوم این روند ،دســتگاههای اجرایی نیاز ۱۸
میلیارد دالری را اعالم کردند و برای ســال  ۱۴۰۱بین
 ۲۰تا  ۳۰میلیارد دالر نیاز ارزی برآورد شد که تامین
آن از عهده کشور با شرایط اقتصادی کنونی خارج است.
وی با بیان این که منابــع دولت در بودجه  ۱۴۰۱از
محل وصول مالیات و فروش نفت و گاز پیش بینی شده
است ،عنوان کرد :میزان فروش نفت کشور  ۱.۲میلیون
بشکه در روز و متوسط فروش هر بشکه نفت  ۶۰دالر
تعیین شده یعنی وصول کشور از این بخش  ۲۶میلیارد
دالر خواهد بود ولی از این میزان  ۲۰درصد در همان
ابتدا کسر و به صندوق ذخیره ملی واریز میشود و سه
درصد سهم مناطق محروم و بخشی هم شرکت ملی نفت
خواهد شد لذا نهایت ًا  ۶۲.۵درصد پول فروش نفت یعنی
حدود  ۱۶میلیارد دالر نصیب دولت میشود که متناسب
با نیاز تامین کاالهای اساسی نیست.
فاطمی در مورد وصول مالیاتی کشور نیز گفت :مجموع
وصول در بودجه امسال  ۴۵۰هزار میلیارد تومان است
ولی  ۶۵۹میلیارد تومان از این پول باید صرف پرداخت
حقوقشــود و  ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت
گذشته و سررسید اوراق است که باید پرداخت شود و
همچنین  ۲۰۰هزار میلیارد تومان هم بدهی صندوقهای
لشکری و کشوری خواهد بود.
وی ادامه داد :از طرفی ســالیانه  ۱۰۰میلیارد دالر در

امام جمعه بوشهر:

با ملتهب کنندگان بازار برخورد عبرت آموز شود
مهران سلطانی نژاد سرویس استانها //امام
جمعه بوشــهر گفت :قوه قضائیه با متخلفانی
مانند قاچاقچیان ،محتکران و دیگر افرادی که
با دست زدن به چنین تخلفاتی فضای اقتصادی
و بازار را ملتهب میکنند برخوردی شــدید و
عبرت آموز داشته باشد.

به گزارش خبرنــگار دریا؛ آیتاهلل غالمعلی صفایی
بوشــهری در جمع نمازگزاران بوشهری افزود :چنانکه
رهبر معظم انقالب نیز تاکید کرد ،امروز دولت کارهای
اقتصادی بزرگی در پیــش دارد که نیازمند همکاری
همگانی در راستای اجرا ،نظارت و مدیریت است .وی
افزود :به دنبال مصوبه مجلس و تاکید مداوم رهبری و
برای تغییر فضایی که از قاچاق ،گرانیهای غیر منطقی و
کاهش قدرت خرید مردم ایجاد شده بود ،دولت مردمی
تصمیم به اجرای طرح مردمیســازی و توزیع عادالنه
یارانهها گرفت تا این یارانه مســتقیم به مردم برســد.
صفایی بوشهری ادامه داد :امید است سرانجام این طرح
به اقتدار اقتصادی کشور ،افزایش قدرت خرید مردم و
توانمندی اقشار ضعیف جامعه باشد و با کمک هم از این
پیچ اقتصادی به سالمت عبور کنیم.
امام جمعه بوشــهر اضافه کرد :برای تحقق این امر
در زمان کنونی نخست نظارت و سپس قاطعیت در
برخورد با متخلفان ضروری است .صفایی بوشهری
در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره

آگهی فقدا ن سند مالکیت

ضرورت گنجاندن علوم نافع و حذف علوم غیرنافع از
کتابهای درسی دانشآموزان ،تاکید کرد :متصدیان
امر هر چــه زودتر برای تحقق این مهم اقدام کنند و
کارشناســان استانی نیز برش استانی این موضوع را
در خصوص آنچه در این کتابها درباره استان بوشهر
بیان شده ،تهیه کنند.
امام جمعه بوشهر گفت :محتوای کتابهای درسی
باید حاوی مطالبی باشــد که دانشآموزانی دارای
مهــارت ،با دانش ،مدیــر ،دارای قدرت مقاومت و
عملیات جهادی و متقی تربیت کند .وی افزود :علم
نافع علمی است که در مرحله نخست معرفت و سپس
توانمندی و کارآمدی را برای دانشآموز در زندگی
شخصی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
صفایی بوشهری با اشاره به سخنان رهبری در دیدار
با رئیس جمهور سوریه ،اظهارکرد :امروز توقع از جهان
عرب ،ورود بــه میدان عمل در برابــر رژیم غاصب
صهیونیســتی اســت حال آنکه برخی از این کشورها
در راســتای عادی سازی روابط با این رژیم و تضعیف
مجاهدان فلسطینی گام برداشتهاند .وی افزود :چنانکه
رهبر معظم انقالب نیز بر آن تاکید کردند ،ســوریه در
جنگی بی نالمللی پیروز شد و افزایش اعتبار جهانی این
کشور برگرفته از اعتبار خط مقاومت و پایداری است.
امام جمعه بوشــهر تاکید کرد :تنها راه پیروزی بر جبهه
استکبار مقاومت و ایستادگی است.

نظر به اینکه خانم طرالن آقارضائی مالک پالک ثبتی  24012فرعی از
 1939اصلی به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفترخانه
 58قشم جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه
قوهقضائیه
کردند و مدعی هستند سند مذکور در درگهان پاساژ دریا قطعه یک بخش
سازمانثبتاسنادوامالککشور
هشت که سند مالکیت صادر و تحویل مالک گردیده است .یک قطعه
ک
اداره لثبتاسنادوامالکرهمزگان
واحد تجــاری نوع ملک طلق با کاربری تجاری به پالک ثبتی 24012
فرعی از  1939اصلی ،مفروز و مجزا شده از  20172فرعی از اصلی مذکور ،قطعه  1412در طبقه
 1واقع در بخش  08ناحیه  00حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت  11.76مترمربع
بمالکیت طرالن/آقارضائی فرزند محمد شماره شناسنامه  2460151543تاریخ تولد 1370/06/20
صادره از جهرم دارای شماره ملی  2460151543با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک شش
دانگ عرصه و اعیان متن ســهم :ششدانگ با شماره مستند مالکیت  24257تاریخ 1396/06/30
دفترخانه اسناد رسمی شماره  58شهر قشم استان هرمزگان ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره
چاپی  280244ســری ب سال  95با شــماره دفتر الکترونیکی  139620323056002371ثبت
گردیده است .لذا به استناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی
و متذکر می گردد هرکس نســبت به ملک مورد آگهی معاملــه ای انجام داده و یا مدعی وجود
ســند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی
اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا
سند معامله رسمی نسبت به صدرو سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
 1401/05م/الف
تاریخ انتشار1401/02/25 :

محمد آرامش
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

بخش کاالهای اساسی و انرژی یارانه به مردم پرداخت
میشود و این در حالیست که نرخ رشد اقتصادی ۰.۴
و تــورم  ۴۰تا  ۵۰درصدی داریم و ارز تخصیصی نیز
روز به روز گرانتر میشــود و متاسفانه ارز ترجیحی
نیز بــه خوبی عملیاتی نشــده و تولیدکننده ســهمی
از آن نمیبرد.
وی با اشاره به این که افزایش پایه پولی کشور موجب
رشــد نقدینگی و تورم چندین برابری در کشور شده
است ،گفت :متاسفانه اکنون یارانه مردم به تولید کننده
خارج کشور پرداخت میشود و از تولیدکننده داخلی
حمایتی نمیشــود و از سوی دیگر دهکهای باالتر و
برخوردارتر بیشتر از کاالهای اساسی و یارانههای آن
بهرهمندتر میشوند که این اقدام ،ناعادالنه ،غیرشفاف و
رانتزاست.
اســتاندار ابراز کرد :البته کرونا و افزایش نیاز به دارو
و تجهیزات پزشکی ،خشکســالیهای جهانی و تاثیر
آن بر افزایش نیاز ارزی کشــور برای تامین کاالهای
اساسی کشور و جنگ اوکراین و روسیه و تفاوت قیمت
کاالهای اساسی بین کشور ما و کشورهای همسایه که
قاچاق را تشدید کرده است نیز بر این مشکالت افزوده
و در چنین شرایطی قطع ًا امکان ادامه این مسیر گذشته
وجود ندارد لذا دولت اصالح نظام یارانهای کشــور را
رقم زد.
به گفته اســتاندار یزد ،در حالــی دولت برای یک

خانواده چهار نفره دهکهای اول تا ســوم جمعا یک
میلیــون و  ۶۰۰هزار تومان و برای یک خانواده چهار
نفره دهکهای بعدی یک میلیــون و  ۲۰۰هزار تومان
واریز کرده است ،بررســی های نشان داده که افزایش
قیمت حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی تنها  ۸۰۰هزار
تومان برای این خانواده خواهد بود و در واقع دو برابر
این میزان یارانه نقدی دریافت می کنند.
وی متذکر شد :البته یارانههای دولت عالوه بر کمک
هزینه یارانهای در قالب اعتبار الکترونیک خرید کاال نیز
به افراد مشمول اعطا میشود و مزیت این اقدام این است
که نه تنها مانع افزایش نقدینگی در جامعه میشود ،بلکه
ســهم هر فرد از کاالهای اساسی در سالهای بعد نیز به
دنبال تغییر قیمتها ثابت باقی خواهد ماند.
فاطمــی در ادامــه از تدارک و برنامــه ریزی دولت
برای حمایــت از جاماندگان از یارانههای معیشــتی
خبر داد و گفت :آن دســته از افــرادی که در دریافت
یارانههایشــان تغییراتی ماننــد ازدواج و طالق اتفاق
افتاده ،آنهایی که تاکنون یارانه دریافت نکرده و متولدین
ســالهای  ۱۳۹۹به بعد می توانند با مراجعه به سامانه
 refahi.irنسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند تا در
صورت بررسی و مشمول شناخته شدن از این خدمات
دولت با انعطافپذیری در نظر گرفته شده ،بهرهمند شوند.
وی افزود :آن دسته از افرادی که از دریافت یارانه قب ً
ال
انصراف داده بودند یا قبال یارانه آنها از سوی سامانه قطع

شده و کسانی که نسبت به دهک خود اعتراض دارند نیز
میتوانند از طریق سامانه  hemayat.mcls.gov.irموارد
اعتراضی خود را ثبت کنند و در صورت مشمول شدن،
از یارانههای دولتی برخوردار شوند.
وی در بخشــی از سخنانش از وفور کاالهای اساسی
در استان و تشــدید نظارتها بر بازار خبر داد و افزود:
هم اکنون به طور متوسط روزانه بیش از  ۱۰تن روغن
خوراکی مازاد مصرف اســتان و روزانه بیش از  ۴۰تن
گوشت مرغ بیش از نیاز استان توزیع میشود و عالوه
بر این نیز کاالهای احتکاری مکشــوفه نیز در اختیار
نیازمندان قرار گرفته است لذا پیش بینی میشود که در
توزیع کاال با توجه بــه مازاد تولید در روزهای آتی با
پس زدگی بازار مواجه شویم.
اســتاندار در مورد یارانه نان و دارو نیز گفت :یارانه
این کاالها به تمــام مردم ایران بــدون لحاظ دهکها
اختصــاص می یابد و نان بــا همان قیمت قبل عرضه
خواهد شد.
فاطمی در پایان ضمن پاسخ به سئواالت خبرنگاران،
به مردم اطمینــان داد که تمام اعتراضات آنان در مورد
یارانهها بدون سختگیری از سوی دولت بررسی و یارانه
به مشموالن پرداخت خواهد شد و دولت نیز تمام تالش
خود را به کار گرفته تــا کام مردم با اجرای این طرح
شیرین شود.

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای
فراخوان عمومی

طنز

دانستنیهای قبل از ازدواج

آیا میدانید حتم ًا الزم نیست خواستگارتان
ثروت ایالن ماسک را داشته باشد
تا به وی جواب مثبت دهید ،بلکه نامبرده
میتواند با کمک شما آسه آسه به پول و ثروت
برسد و بعد دو نفری کیفش را ببرید؟
آیا میدانید چشم رنگی و موی بور و پوست
سفید برای یک خواستگار جزو اولویتهای
هزارم به بعد است و اگر خواستگارتان
پسر خوبی باشد ،الزم نیست
حتم ًا شبیه تام کروز باشد؟
آیا میدانید عبارت «مهریه رو کی داده،
کی گرفته؟» توسط مافیای مخوف و مخفی
ابداع شده تا قیمت سکه در مملکت هیچوقت
کاهش نیابد و شما نیز هر جا این جمله
را شنیدید باید فرار کنید؟
آیا میدانید کسی که عبارت
«هنوز دهنش بوی شیر میده» را ابداع کرد،
از نوعی اختالل روانی مزمن رنج میبرده
و ارزش این عبارت از کشک نسابیده هم کمتر
بوده و ازدواج به سن و سال نیست؟
آیا میدانید دوسوم کلیهفروشان کشور
را جوانانی تشکیل میدهند که مادرزنهایشان
از آنها یک جشن عروسی مجلل خواسته
تا چشم جاریاش از حسودی بترکد
که متأسفانه نمیترکد المصب؟
آیا میدانید دانشمندان به تازگی زوجی را
کشف کردهاند که زندگیشان را بدون یخچال
سایدبایساید و تلویزیون هوشمند هشتاد اینچ
شروع کردند و تا آخر عمر خوشبخت بودند؟

محمدرضا رضایی

*****

زوج کم خرد و مهریه نجومی

نوبت دوم

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان «تامین برق معادن گری شیخ شهرستان بندرخمیر»
به شماره  ۲۰۰۱۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۰۴را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی :تاریخ انتشار فراخوان :ساعت  8روز شنبه تاریخ 1401/02/24
مهلت دریافت اسناد فراخوان :ساعت  19روز دوشنبه تاریخ 1401/02/26
مهلت ارسال پیشنهادات :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1401/03/07
شناسه آگهی 1315113 :
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  8روز یکشنبه تاریخ 1401/03/08
اطالعات تماس و آدرس دستگاه  :بندرعباس گلشهر انتهای خیابان طلوع کدپستی  7915848977تلفن091310500 :

آگهی مناقصه عمومی

سال بیست و یکم شماره 3880

نوبت دوم

شــهرداری کوهیج درنظردارد به استناد بند  2مصوبه شماره  32شورای اســامی شهر کوهیج مورخ  1401/02/11و
موافقتنامه شــماره  682688مورخ  1400/11/20ابالغیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید لذا از شرکت ها و پیمانکارانی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می شود
با مراجعه به سامانه مذکور اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 -1موضوع مناقصه
فاز اول پروژه عملیات ترمیم و اصالح پل ورودی شهر کوهیج واقع در استان هرمزگان شهرستان بستک
 -2محل تامین اعتبار و نحوه پرداخت
اعتبار پروژه از محل اعتبارات موضوع ماده  17قانون مدیریت بحران کشور به شماره طبقه بندی  50106تامین گردیده است.
نحوه پرداخت تابع ضوابط ابالغی دولت بوده و بصورت نقد صورت می پذیرد.
 -3نحوه و مهلت دریافت اسناد مناقصه
دریافت اسناد مناقصه از ساعت  7روز یکشنبه مورخ  1401/02/26تا ساعت  14:30روز پنج شنبه مورخ  1401/02/05صرفاً
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.Setadiran.irامکان پذیر می باشد.
 -4تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مدت  360روز از تاریخ صدور ( که بایستی در بازه تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها باشد)
معتبر بوده و برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد و مبلغ آن  1/000/000/000/000ریال است.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد واصله مختار است.
 -6هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -7چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به امضاء قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -8مهلت ارائه پیشنهاد قیمت ساعت  14:30روز شنبه مورخ 1401/03/07
 -9تاریخ بازگشایی پاکت 1401/03/10 :

ابوخطبه محضردار گوید:
دو طایفه به محضر اندر آمدند تا زوجینی
به عقد درآورم .سجل بستاندم و داماد را گفتم:
مهریه چه باشد؟
گفت 2500 :اشرفی طال به نیت کوروش کبیر!
گفتم :ای جوان! یا ندانی سکه چیست یا نفهمی
که  2500را چند صفر در این سو
و آن سویش باید!
جوان گفت :نیک دانم ،اما بانو اینچنین خواست
واال مهریه را نه میدهند و نه میگیرند.
مهر ایشان دل و دین از همه بیپروا برد.
پس مهم نیست اگر مهریه را باال برد.
و نوعروس هم گفت :ما را رسم این است
که با لباس سپید آییم و با کفن سفید برگردیم.
فلذا چه  25و چه  .2500ولکن  2500باید تا
که چشم دختران خاله و عمه و همسایه درآید!
واال مهریه را نه میدهند و نه میگیرند!
سری تکان دادم و صیغه جاری نمودم
و جماعت تمبک و تیمپو زنان برفتند.
کم از شش ماه همان دو طایفه بازآمدند
حکم قاضی در دست و عن قریب بود
که یقه و شکم از خشم بدرند! صیغه طالق
خواستندی و همان مخدره نوعروس سابق،
تا قران آخر مهریه طلب مینمود.
داماد سابق را گفتم :مهریه توانی داد؟
گفت :باری اگر  50سال به کار اندر باشم
و هر ماه  50میلیون خشکه حقوق بستانم
و تورم هم به صفر اندر آید ،آری!
عروس گفت :تا پنجاه سال دیگر
که من هفت کفن پوساندهام.
گفتم :سر کار گذاشتید ما رو؟
گفتند :نه! اما چه کنیم که ریخت یکدیگر
نتوانیم دید!
پس اندیشیدم و گفتم:
برای حل این معضل ،ندارم هیچ رهکاری
و شاید الزم آید چند اجالس و سمیناری
و لکن سادهتر از این نشاید شرح مطلب را
چرا عاقل کند کاری که زاید زیر بیگاری؟
پس داماد سابق را مال و اموال چالندند
و  25اشرفی طال حاصل آمد.
باقی مهر حالل شد و جان همه ما آزاد.
تمام.
محمد کورهپز
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آشپزی

کتلتاصفهانی

مواد الزم برای  4نفر :

گوشت چرخ کرده  ................................................................نیم کیلو
سیب زمینی  2................................................................عدد متوسط
پیاز  1 .............................................................................عدد بزرگ
سیر  1 .......................................................................................حبه
هویج  1 ........................................................................عدد کوچک
گوجه فرنگی  2 .............................................................عدد متوسط
آرد نخودچی  2........................................................قاشق غذاخوری
تخم مرغ  1 ...............................................................................عدد
نمک ،فلفل سیاه و زردچوبه  ........................................به مقدار کافی

مهارتهای والدگری؛

چگونه با وجود مشغله فراوان با فرزند خود ارتباط برقرار کنیم؟

برقراری یک رابطه امن و مبتنی بر محبت
بیقید و شرط در زندگی پرمشغله امروز به
پاشنه آشیل خانوادهها تبدیل شده است.
برای بهبود کیفیت سالمت جسم و روان
فرزندان و حتــی خودتان برای یک رابطه
باکیفیت وقت بگذارید؛ حتی یک ربع در
روز!

برقــراری یک رابطه مثبت و امن بین والدین و
فرزندان شــاهکلید زندگی موفق همه اعضای
خانواده است؛ والدینی که با وجود تالش برای
مدیریت شرایط ســخت زندگی امروز ،رابطه
خوبی با فرزندانشــان برقرار کردهاند آرامش
روانی دارند و فرزندان نیز به دلیل وجود تعامل
مثبت مسیر هموارتری را طی خواهند کرد.
مرجان خاتمی ،کارشــناس ارشــد مشاوره و
متخصص حوزه کودک و نوجوان با اشــاره به
اهمیت این موضوع ،یکی از مهمترین راهکارها
را داشــتن زمان با کیفیت والد و فرزند دانست
و گفــت :توجه به این نکته به رشــد و تربیت
فرزندان کمک شایان توجهی خواهد کرد.

زمان با کیفیت ،زمانی اســت که شما به طور
اختصاصی با فرزندان خــود میگذرانید و به
آنها توجه بیدریغ خود را برای انجام کارهایی
که دوست دارند هدیه میدهید .گذراندن وقت
باکیفیت با فرزندان کار شاقی نیست ،میتواند به
سادگی صرف چند دقیقه در هر روز ،بدون هیچ
گونه حواسپرتی باشد.
خاتمی تاکید کرد :مهم این است که امور مختلف
دیگــر را بر زمان با کیفیتی که قرار اســت با
فرزندان بگذرانیم اولویــت ندهیم .تحقیقات
نشــان میدهد که برنامهریزی برای گذراندن
یک زمان مداوم با فرزندان حیاتی اســت .اگر
شما یک والد پرمشغله هستید و زمان زیادی را
برای اختصاص دادن به فرزندان خود ندارید هم
جای نگرانی نیست! کافی یک زمان مشخص،
ثابت و واقعا باکیفیت در روز یا هفته به دلبندتان
تخصیص دهید.
پژوهشها ثابت کردند کودکانی که از یک برنامه
منظم و پرمهر با والدین خود بهرهمندند ،در خانه
یا مدرســه مشــکالت رفتاری کمتری دارند.

نکته مهم درباره
نگهداری شیر مدتدار در یخچال

طرز تهیه:

برای درســت کردن کتلت باید ســیب زمینی ،پیاز  ،ســیر ،هویج و
گوجهفرنگی را ابتدا پوست بکنید و بعد با رنده ریز رنده کنید.
سپس آب اضافی همه مواد را بگیرید.مواد رنده شده را با هم مخلوط
کنید و گوشت چرخ کرده را به آنها اضافه کنید .مواد را با دست چنگ
بزنید تا به خورد هم بروند.
ســپس تخم مرغ و مقداری نمک ،فلفل سیاه و زردچوبه را به بقیه
مواد ترکیب شــده اضافه کنید .مایه کتلت را حدود  5دقیقه ورز دهید
تا چسبنده شود.اگر مایه کتلت شل بود مقداری آرد نخود چی به آن
اضافه کنید و مجددا ورز دهید .سپس روی مواد را با سلفون بپوشانید
و به مدت یک ساعت در یخچال استراحت دهید.
پس از گذشت یک ساعت مایه کتلت را کمی ورز دهید.
تابه ای را روی حرارت قرار دهید و مقداری روغن داخل آن بریزید
تا داغ شود.
سپس از مایه کتلت بردارید و با دست به صورت دلخواه شکل دهید.
بعد کتلت ها را داخل روغن قرار دهید و اجازه دهید تا ســرخ شوند.
وقتی دو طرف کتلت ها سرخ شدند آنها را روی
دستمال روغن گیر قرار دهید تا روغن اضافه آنها گرفته شود .کتلت
های آماده شده را در کنار نان و یا برنج سرو کنید.
نکته :

اگر فرصت استراحت دادن به مایه کتلت را نداشتید آنها را کمی بیشتر
ورز دهید و بعد سرخ کنید.

شستشــوی چیزهایی که نباید شسته
شوند همیشه یک چالش است! فرهنگ و
عادت ما ایرانیها با آب کشیدن هر چیزی
پیوند دارد پس باید روشی پیدا کنیم که
مشــکل را حل کند .در این گزارش شما
با راه حل بهداشتی چالش شستن مرغ
آشنا شوید .روشی که طعم آن را هم بهتر
خواهد کرد.

کارشناسان ایمنی مواد غذایی در کشورهای
مختلف جهان ،شستن گوشــت خام اعم از
چهارپایان و ماکیان ،به خصوص مرغ ،را قبل
از پخت توصیه نمیکنند زیرا وقتی این مواد
غذایی را آبکشی میکنید ،باکتریهای سطحی
آنها در آشپزخانه شما پخش میشوند.
تحقیقات نشــان میدهد که شستن گوشت
قرمز یا مــرغ در آب ،باکتریها را تا حدود

برخی از افراد تصور میکنند شیرهای مدتدار یا به اصطالح شیرهای
فرادما به دلیل مدت زمان طوالنی انقضا و امکان نگهداری در بیرون
از یخچال ،دارای نگهدارنده هستند ،اما باید دید این باور تا چه حد از
نظر علمی درست است.

بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت ،برخی از افراد تصور
میکنند شیرهای مدتدار یا به اصطالح شیرهای فرادما به دلیل مدت زمان
طوالنــی انقضا و امکان نگهداری در بیرون از یخچــال ،دارای نگهدارنده
هســتند ،اما این تصور غلطی است؛ چرا که هیچ ماده نگهدارندهای در شیر
مدتدار نیست و نوع فرآیندی که در فرآوری و بستهبندی شیر فرادما طی
میشود ،دلیل باال بودن ماندگاری شیر است.
باید توجه کرد که شیر فرادما از طریق حرارت باالی  ۱۳۵درجه سانتیگراد
در کمتر از چند دقیقه اســترلیزه میشود .به همین دلیل کلیه میکروبهای
موجود در شــیر به سرعت از بین میروند .از سوی دیگر این گونه شیرها
در بســتههای تتراپک (بسته بندیهای چهارالیه) بستهبندی میشوند .این
بستهبندیها باعث میشوند تا هیچگونه میکروبی نتواند به راحتی وارد شیر
شــود .همین موضوع هم دلیل اصلی قرار گرفتن شیرهای فرادما در خارج
از یخچال است؛ چرا که هیچگونه عامل مخربی در داخل شیر وجود ندارد.

شستشوی مرغ کاری بیماریزاست؟
یک متری در فضای محیطی پخش میشوند
و روی میز ،دیگر غذاها ،حولهها و حتی خود
شما مینشینند .آلودگی آشپزخانه و اطراف
سینک میتواند منجر به بیماری شود .محققان
دانشگاه درکســل نشان دادهاند که بهتر است
گوشت و مرغ را مستقیما از بستهبندی به تابه
منتقل کنید ،زیرا حرارت مورد نیاز برای پخت
و پز ،باکتریهای موجود را از بین میبرد.
جستجو در گایدالینها و دستورالعملهای
وزارت کشاورزی کشورهای مختلف نشان
میدهد تنها مورد مجاز استفاده از آب روی
گوشت خام ماکیان وقتی است که پای نمک
در میان باشد! نحوه به حداقل رساندن خطر
آلودگی این باکتریها این است که بعد از تمیز
کردن سینک ،ابتدا ظروف ،آبچکان ،حوله و
اسکاچ ،دستمالها و سایر اشیاء را از اطراف

ظرفشویی بردارید و اطراف سینک خود را با
دستمال کاغذی بپوشانید .ظرفی که قرار است
گوشت در آن پخته شود را به کنار ظرفشویی
منتقل کنید تا همه چیز آماده باشد.
ســینک را با آب ســرد پر کنیــد و به آن
نمک اضافه کنید .گوشت مرغ یا بوقلمون و
 ...در آن قــرار دهید و اجازه دهید در همین
وضعیت بماند .برای آبکشی و جلوگیری از
پاشیدن آب ،آن را به آرامی باز کنید .مطمئن
شــوید که آب از انتهای دیگر حفره خارج
میشود .گوشت ســفید را باال نگه دارید تا
آب آن داخل ســینک برود ،سپس به آرامی
به ظرف پخت منتقل کنید .حولههای کاغذی
را بردارید ،سینک و اطراف سینک را با آب
گرم و صابون تمیز کنید و به پخت غذای خود
ادامه دهید.نکته جالب اینکه این عالوه بر یک

کودکانی که زمان با کیفیت بیشتری را با خانواده
خود میگذرانند ،کمتر در رفتارهای پرخطری
مانند مصرف مواد مخدر و الکل شرکت میکنند.
به فرزندان خود نشــان دهید که آنها را دوست
دارید و از آنها مراقبت میکنید؛ این به آنها کمک
میکند تا از نظر ذهنی و عاطفی قوی بمانند .به
عنوان یک والد بهترین راه برای انجام این کار
این است که به طور منظم زمان با کیفیتی را با
آنها بگذرانید .این کار حتی به ســامت جسم
کودک شــما هم کمک میکند و حتی بر روی
رفاه شما نیز تاثیرگذار است.
نکاتی عملی برای ایجاد زمان با کیفیت
خاتمی بــه عنوان متخصصی که ســالها در
ارگانها و مراکز مختلف با مشکالت کودکان و
نوجوانان درگیر بوده ،با استفاده از منابع علمی
و تجربه بالینی خود چند نکته ســاده را برای
گذراندن زمان باکیفیت با فرزندان ذکر کرد:
 -۱هر روز با فرزندتان ارتباط برقرار کنید .چه
ارتباط چهره به چهره قبل از مدرسه؛ چه تماس
از محــل کار و چه قرار دادن یک یادداشــت

کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات ،کاهش غذایی حذف کنند.
خطر ابتال به نارســایی قلبی و حتی کاهش  .۳افراد دارای مثانه حساس
خطر ابتال به ضعف شــنوایی چند مورد از همه ما میدانیم که بهتر اســت قبل از یک سفر
مزیتهای قهوه هستند ،اما با این حال برخی طوالنی از نوشــیدن قهوه خــودداری کنیم زیرا
افراد باید از خوردن آن اجتناب کنند.
کافئین هم تعداد دفعات ادرار و هم نیاز شدید به
واقعیت این اســت که نوشیدن قهوه برای بعضی
افراد با پیامدهای منفی بیشتری نسبت به مزیتهای
مثبت همراه میشــود .در ادامه این مطلب به شما
خواهیم گفت که چه کسانی نباید قهوه بنوشند.
 .۱افراد مبتال به سندرم روده التهابی ()IBS
کافئین میتواند ســرعت فرایندهــای دفع را در  .۴افراد مبتال به بیماریهای قلبی
روده بیشتر کند و درنتیجه احتمال ابتال به اسهال
را افزایش بدهد ،درحالی که این مشکل بهعنوان
یکی از عالئم اصلی در سندرم روده تحریکپذیر
( )IBSشناخته میشود .بنابراین ،اگر به این سندرم
مبتال هستید ،باید مصرف قهوه را به حداقل برسانید
یا حتی در صورت لزوم این نوشیدنی را از رژیم
غذایی کنار بگذارید.

دفع ادرار را افزایش میدهد .اگر کسی به نوشیدن
قهوه عادت نداشــته باشــد ،معموال شدیدتر از
دیگران با این مشکل مواجه خواهد شد .افراد مبتال
به مثانه حساس یا بیشفعال هم با نوشیدن قهوه
این مشکل را شدیدتر از همه تجربه خواهند کرد.

روش بهداشتی ،یک روش آشپزی ویژه هم
هســت! این کار باعث میشود پروتئینهای
گوشت شکسته شوند و در اثر پختن آب خود
را از دست ندهند .نتیجه اینکه بعد از استفاده
از آب نمک شما مرغ  -یا هر گوشت ماکیان
دیگری -دارید که با آلودگی حداقلی ،طعم
و بافتی بهتر هم پیدا کرده .میتوانید با خیال
راحت آن را گریل یا ســرخ کنید ،بپزید و از
خوردن یک گوشت طعمدار با بافتی نرم لذت
ببرید.
دکتر زینب کریمی ،متخصص تغذیه ،نیز با
تایید بهداشــتی این روش افزود در فرهنگ
ما ایرانیها ،آب کشــیدن گوشت رایج است
پس بهترین راه این است که بعد از شستشو،
پیرامون ظرفشــویی را به خوبی ضدعفونی
کنیم.

خود را خاموش کنید .سعی کنید پیامک ارسال
نکنید ،به تماسها پاسخ ندهید ،در رسانههای
اجتماعی نچرخید و تلویزیون تماشا نکنید.
برقراری ارتباط معنادار و مداوم با فرزندانتان
مهم است و میتواند یک اولویت ساده و حتی
کوتاه در برنامه روزانه شما باشد .انجام چنین
کاری ،تأثیرات ماندگاری بر روی آنها خواهد
داشت و به کیفیت زندگی خود شما هم کمک
خواهد کرد.

زایمــان زودرس و کموزنی نوزاد هنگام تولد را
کاهش دهند .اما یکی از مطالعات سال  ۲۰۲۰که
در  British Journal of Medicineمنتشر
شــده است ،نشان میدهد که هیچ سطح ایمنی از
دریافت کافئیــن در دوران بارداری وجود ندارد.
بنابراین خانمهای باردار باید درباره مصرف قهوه
با پزشکشان مشورت کنند.

 .۵خانمهای باردار
بعضی از ســازمانهای معتبر اعــام کردهاند که  .۶خانمهای شیرده

خانمهــای باردار در طــول روز میتوانند  ۲۰۰از آنجایی که کافئین هــم محرک و هم ادرارآور
میلیگرم کافئین دریافــت کنند (تقریبا برابر با  ۲اســت ،متخصصان میگویند کــه مصرف قهوه
فنجان قهوه) تا از این طریق خطر ســقط جنین ،میتواند با خطر کمآبی بدن برای خانمهای شیرده
همراه شــود .به همین دلیل هــم انجمن بارداری
آمریکا ( )APAتوصیه میکند که خانمهای شیرده
تا حداکثر امکان از مصرف قهوه خودداری کنند.
 .۷افراد مبتال به اختالالت خواب

اینکه بعد از یک شــب بیخوابی از قهوه استفاده
کنید ،معموال قابل توجیه به نظر میرسد اما تکرار
چنین عادتی میتواند چرخهای معیوب از خواب
ضعیف و خستگی مداوم را بهوجود بیاورد .حتی
اگر به نظرتان نوشــیدن قهوه در ساعات عصر و
شب به خواب شــما آسیب نمیرساند اما چنین
کاری حتما کیفیت خواب شما را کاهش میدهد.
پس همیشــه بین آخرین وعده نوشیدن قهوه و
خواب شبانه حداقل  ۶ساعت فاصله بگذارید.

اگر این  ۹نشانه را دارید از شبکههای اجتماعی دوری کنید

همه ما در زندگی خود برای آسانتر کردن کارهای نمیدانید ،با این حال متوجه میشــوید که از دیدن افراد همراه خواهد داشــت وقتی رســانههای اجتماعی دلیل
اضطراب شما هستند ،مطمئنا منطقی است که از رسانههای
خود ،اطالعات بیشــتر و موارد دیگر از رسانههای دیگر آزرده خاطر میشوید.
اجتماعی اســتفاده میکنیم ،اما معایبی هم دارند .۴ .زمان زیــادی را در شــبکههای اجتماعی تلف اجتماعی فاصله بگیرید.

اگر به دنبال یک گیاه مقاوم هســتید که بتواند با شرایط
خانههای آپارتمانی تاب بیاورد ،آگلونما گزینه مناســبی
اســت .زیرا نگهداری آن سخت نیست و به تصفیه هوای
خانه هــم کمک میکند .گل آگلونمــا بومی مردابهای
جنوب شرقی آسیا و جنگلهای گرمسیری است و به گیاه
همیشه سبز چینی نیز شناخته میشود.آگلونما در نور کم
هم دوام میآورد؛ به طوری که اگر در معرض نور مستقیم
قرار بگیرد ،برگهای آن دچار آسیب میشوند .نکته جالب
توجه این اســت که آگلونما رطوبت دوست است و برای
همین حتی میتوانید در حمام و ســرویس بهداشتی هم
آن را قرار دهید.این گیاه پرطرفــدار انواع مختلفی دارد.
برگهای آگلونما نیزهای شــکل است که به سمت پایین
خم میشود .همچنین گلهای آن کوچک و سفید هستند
که بهتر است برای دوام بیشتر گیاه قطع شوند تا مانع رشد
آن نشــوند .در انواع مختلف آگلونما سایز برگها با هم
کوددهی
سمی بودن آگلونما نقرهای
تفاوت دارند .برخی از آنها برگها باریک یا کوچک و در چون آگلونما گیاه مقاومی است کمتر به کوددهی نیازمند آگلونمای نقرهای کمی ســمی اســت .بنابراین آن را از
برخی دیگر برگهای پهن و دراز دارند.آگلونما بلک یکی میشود ،اما میتوانید در بهار و تابستان از کود مخصوص دسترس کودکان یا حیوانات خانگی دور نگه دارید.

این  ۵صبحانه خوشمزه به افزایش قد کودکتان کمک میکند
حلیم خانگی

با توجه به اینکه کافئین موجود در قهوه میتواند
فشار خون و ضربان قلب را موقتا افزایش دهد،
افراد مبتال به بیماریهای قلبی مانند آریتمی حتما
باید درباره نوشــیدن قهوه با پزشــک خودشان
مشــورت کنند .بعضی از این افــراد میتوانند از
مقادیر محدود قهوه استفاده کنند.

 -۲افراد مبتال به آبسیاه

از گونههای بسیار معروف است که برگهایی به رنگ سبز
تیره دارد که در قسمتهای کوچکی با سبز روشن ترکیب
شده است .این گونه برای محیطهای کم نور مناسب است،
چون برگهای تیره این گیاه برای تشکیل رنگدانه به نور
کمتری نیاز دارند.اگر میخواهید در شــب و موقع خواب
هوای مناسبی داشته باشید آگلونما را در اتاق خوابتان قرار گیاهان آپارتمانی استفاده کنید.
دهید زیرا این گیاه در شب نیز اکسیژن تولید میکند.
خاک
همچنین سرعت رشد این گیاه آهسته است ،اما آگلونمای خاکی سبک با زهکش باال مناسب آگلونما است .ترکیبی از
نقرهای در ماههای گرم رشد بسیار زیادی دارد .آگلونماهایی خاکبرگ ،ماسه یا خاک و کود آماده برای این گیاه مناسب است.
که رنگ روشنی دارند ،آهستهتر رشد میکنند.
تکثیر آگلونما
آبیاری
میتوانید آگلونما را در زمان عوض کردن گلدان تقسیم
آگلونما به آب کمی نیــاز دارد و آبیاری بیش از اندازه کنید .برای تکثیر این گیاه قلمه زدن ســاقه بهترین روش
سبب پوسیدگی ریشه آن میشود و به برگهای آن آسیب است .ساقهای را انتخاب و قیچی کنید ،سپس قلمه را درون
میزند .بنابراین باید زمانی اقدام به آبیاری کنید که خاک خاک گلدان بکارید و به آن آب بدهید .همچنین میتوانید
کامال خشک شده باشد .اگر خاک تا عمق یک بند انگشت بخشــی از گیاه را که ریشــه آن جدا از ریشه اصلی گیاه
به خشــکی رسیده بود ،وقت آن رسیده که گیاه را آبیاری قــرار دارد با چاقو و با احتیاط کامل جدا کنید و در خاک
کنید.
مناسب بکارید.

حلیم خانگی به علت داشتن گندم و گوشت
حاوی مقادیر زیادی از مواد معدنی اســت که
هر کدام محرکی برای رشــد قد هستند .روی،
منیزیم ،آهن و نیاسین از امالح و مواد معدنی
هســتند که در کمتر غذایــی در کنار هم قرار
میگیرنــد .اگر کودکتان را بــه خوردن حلیم
خانگی عادت بدهید تا حدود زیادی به بهبود
میزان قد او کمک خواهید کرد .نیاسین ،چربی،
تخممرغ عسلی به همراه یک لیوان آب
کربوهیدرات سالم ،پروتئین و کلسیم از دیگر پرتقال طبیعی
مواد مغذی بدن هستند که با خوردن این غذای تحقیقــات جدید نشــان میدهد که مصرف
خوشمزه تامین میشوند.
مــداوم تخم مرغ در کودکان تا آن ها را تا ۴۷
شیر پرچرب به همراه  ۵بادام خام
درصد از بازماندگی رشد حفاظت میکند .این

-۷ایــن زمــان را به طور مشــخص و ثابت
تخصیص دهید .مثال هر روز از ساعت  ۸تا ۸
و ربع شب! بله همینقدر کوتاه هم خوب است.
اما به یاد داشته باشید که این زمان مخصوص
اوست و شروع و پایان مشخصی دارد.
 -۸حتمــا فرزندتــان را در آغوش بگیرید و
ببوسید .با او ارتباط فیزیکی مثبتی برقرار کنید.
شــاید نوجوانها تنها به گرفتن دست رضایت
دهند اما همان هم ارزشمند است.
 -۹وقتی با فرزندتان وقت میگذرانید ،موبایل

بعضی از مطالعات اخیر نشان دادهاند که اگر افراد
مبتال به آبســیاه (گلوکوم) از قهوه استفاده کنند،
فشار داخل چشم آنها افزایش مییابد .بنابراین،
توصیه میشــود که این افراد هم مصرف قهوه را
به حداقل برســانند یا بهطور کلی آن را از برنامه

روش نگهداری و تکثیر آگلونما

شــیر پرچرب به همراه  ۵بــادام خام ترکیب
جادویی است که به راحتی میتواند میزان مورد
نیــازی از پروتئین و امــگا ۳را در بدن کودک
تامین کند .شیر با مواد معدنی خود نقش زیادی
در افزایش قد کودکان دارد .بادام خام در کنار آن
فیبر ،منیزیم و منگنز را تامین میکند و همچنین
غنی از اســید فیتیک است .یک آنتی اکسیدان
مفید که میتواند محرکی برای رشد قد باشد.

کوچــک در کیف تغذیه آنها ،هر نوع ارتباط با
بچهها مهم و ارزشمند است.
 -۲هر روز به او بگویید که دوســتش دارید.
بگذارید فرزندتان بداند که عشق شما به او بی
قید و شرط است.
 -۳برخی از تشریفات معمولی مانند برداشتن
و خواندن یک کتاب کوتاه قبل از زمان خواب
هم میتواند یک زمان با کیفیت برای دلبند شما
رقم بزند.
 -۴زمانــی را برای انجام یک فعالیت دو تایی
(والد و فرزنــد) برنامهریزی کنید ،اجازه دهید
او انتخاب کند که به چه کاری عالقهمند است:
کاردستی ،پخت و پز ،لگو بازی یا کارتن.
 -۵فراموش نکنید که هم مادر و هم پدر باید
زمان باکیفیت خود را برنامهریزی کنند چراکه
هر یک نقش مختص به خود دارند.
 -۶در ایــن زمان از امر و نهی کردن ،نصیحت
کردن و بگو مگو جدا پرهیز کنید .خاطره تعریف
کنید و بــا فرزندتان بخندید .خنده برای بهبود
سالمت عاطفی عالی است.

اگر جزو این افراد هستید نباید قهوه بخورید

آگلونما؛ گل همیشه سبز چینی ؛

آگلونما که به چینی همیشــه سبز معروف است،
یک گیاه زینتی مناسب خانههای آپارتمانی است که
طرفداران زیادی دارد.

بانوی ردیا

از اصلیترین مواد هستند .بنابراین با مصرف
ادامهدار این غــذا میتوانید مواد معدنی الزم،
ویتامینهای موثر برای رشد قد و همچنین امگا
 ۳و منیزیم را در بدن کودکان تامین کنید.

ماده غذایی سرشاز از پروتئین و امگا  ۳تاثیر
انکار نشدنی در میزان رشد قدی کودکان دارد.
مصرف تخم مــرغ همراه آب پرتقال در وعده
صبحانه باعث جذب فوق العاده ویتامین سی
میشــود و فیبر آن به همراه فوالت ،پتاسیم،
از آب هویج غافل نشوید
تیامین و ویتامین آ باعث سمزدایی در بدن و فراوانــی ویتامیــن آ در آب هویج میتواند
رشد چشمگیر در قد کودکان میشود.
محرکی برای رشد قد در کودکان باشد .هویج
دارای ویتامین کمیاب کا اســت .این ویتامین
انواع املت
املت که خیلی هم سریع آماده میشود باب میل نقش موثری در ســامت و رشد استخوانها
بسیاری از کودکان است .در واقع برای آن دسته دارد و به همین دلیل برای رشد قد در کودکان
از کودکانی که میلی به صبحانه سرد ندارد املت الزامی است .این نوشیدنی کلسیم بدن را تامین
یکی از بهترین انتخابهاست .در انواع این غذا میکند و باعث افزایش ایمنی و جلوگیری از
از تخم مرغ ،گوجه فرنگی ،قارچ و سبزیجات افزایش وزن در کودکان میشود.

در این گزارش به چند نشانه اشاره شده که میگوید میکنید
افراد به دوری از رسانههای اجتماعی نیاز دارند.

شبکههای اجتماعی مجازی این روزها نقش مهمی در
زندگی ما و اطرافیانمان دارد .همه ما در زندگی خود برای
آسانتر کردن کارهای خود ،اطالعات بیشتر و موارد دیگر
از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنیم ،همانطور
که همه ما میدانیم که شبکههای اجتماعی مجازی مزایای
زیادی برای ما دارند ،اما شبکههای اجتماعی مجازی در
کنار مزایایی که دارند میتوانند برای ما معایبی نیز به همراه
داشته باشند .شبکههای اجتماعی مجازی ممکن است شما
را به وضعیت ذهنی ناخوشایند برساند که شما آن وضعیت
را دوست ندارید.
 .۱شما نمیتوانید از مقایسه خود با دیگران دست
بردارید

شــما به صورت ناخودآگاه ،با گذشت زمان ،به تدریج
به شبکههای اجتماعی وابســته میشوید و زمان زیادی
را برای بودن در شــبکههای اجتماعی در جدول زمانی
خود تلف میکنید ،و حتــی نمیدانید چرا این کار را در
مرحله اول انجام میدهید.شما پروژههای مهمی دارید که
باید به آنها رسیدگی کنید ،تکالیف کاری فوری که باید با
ضرب االجلهای دقیق تکمیل کنید ،و متوجه میشوید که
شبکههای اجتماعی خود را بارها و بارها بدون هیچ دلیل
خاصی چک میکنید.زمان احتماال با ارزشترین منبعی
است که میتوانید داشته باشید و مطمئنا نمیخواهید زمان
گرانبهای خود را با جســتجو در شبکههای اجتماعی که
هیچ فایدهای از نظر پیشــرفت شغلی یا رشد در زندگی
برای شما نخواهد داشت ،تلف کنید.

یک روز خوبتان را در رسانههای اجتماعی میچرخید و  .۵اگر شبکههای اجتماعی خود را بررسی نکنید،
متوجه میشوید که دوستانتان وضعیتها یا عکسهایی را احساس ناخوشایندی دارید
منتشر میکنند که اوقات خوشی را سپری میکنند ،درحالی اصطالحی به نام  FOMOوجــود دارد ،یعنی ترس از

که شما از نظر شخصی ،شغلی یا مالی در مکان نامناسبی
گیر کردهاید .شــما به طور طبیعی از تماشــای محتوای
شــخص دیگری در آن مقطع احساس حسادت خواهید
کرد .رسانههای اجتماعی به این ترتیب باعث ناامیدی و
نارضایتی در زندگی شما میشوند.

 .۲بارهــا و بارها صفحههــای اجتماعی خود را
بررسی میکنید

بدون هیچ دلیلی ،متوجه میشــوید کــه بارها و بارها
شــبکههای اجتماعی خود را بررسی میکنید و صفحه
خود را مرور میکنید .این جستجو غیرضروری است و به
هیچوجه به درد شما نمیخورد ،اما شما همچنان این کار را
انجام میدهید ،زیرا بسیار به آن عادت کردهاید.

 .۳از دیــدن مطالبــی که دیگران پســت میکنند،
احســاس ناخوشــایندی دارید یــا آزرده خاطر
میشوید

شــبکههای اجتماعی دیگر یک فعالیت سرگرم کننده
برای شما نیستند ،بیشــتر اوقات ،از دیدن آنچه دیگران
در شــبکههای اجتماعی به اشتراک میگذارند ،احساس
ناراحتی میکنید .به نظر میرســد این افراد فقط اعصاب
شما را به هم میریزند و شما نمیتوانید از هر مطلبی که
پست میکنند آزرده نشوید ،شما دلیل نارضایتی خود را

 .۷رفاه عاطفی شما وابسته به یک الیک است

هر زمان که کار جدیدی انجام میدهید ،نمیتوانید چیزی
در مورد آن در شــبکههای اجتماعی پست نکنید ،خواه
عکس ،ویدیو یا به روزرســانی وضعیت .شما دائما روی
سلفیها کلیک میکنید و آنها را در شبکههای اجتماعی
پست میکنید ،تا اعتبار مردم را در مورد زیبایی ظاهری،
لبــاس و آرایش تان عالی دریافت کنید .شــادی کلی و
رفاه عاطفی شــما به طور مستقیم با تعداد کل الیکهای
پستهای شما در شبکههای اجتماعی متناسب است.

 .۸در شــبکههای اجتماعی با افراد سطحی درگیر
میشوید

رسانههای اجتماعی یکی از منابع اصلی است که از آنجا
دوستان جدیدی پیدا میکنید ،اما به زودی متوجه میشوید
که بسیاری از این دوستان ،دوستان جعلی هستند ،افرادی
سطحی که بهترین عالقه شما را در ذهن ندارند.
از آنجا که رســانههای اجتماعی میتوانند حس واقعیت
نادرست را در ذهن شــما ایجاد کنند ،وقتی با این افراد
ارتباط برقرار میکنید ،ممکن اســت به نظر واقعی بیایند.
مراقب این گونه افراد سطحینگر باشید که اگر اجازه دهید
آنها را بیش از حد به شــما نزدیک شوند ،توانایی ایجاد
خرابی در زندگی شما را دارند.

دست دادن .هر زمان که برای مدتی از شبکههای اجتماعی
دور باشید ،احساس میکنید چیزهای زیادی را از دست
دادهاید .به روز رسانی منظم وضعیت دوستان و آشنایان
خود را از دســت میدهید ،تعامل اجتماعی و لذت را از
دست میدهید FOMO .چیزی است که میتواند منجر به  .۹شما در یک حلقه بیپایان گیر کردهاید
حمالت پانیک شود ،همه اینها به دلیل استفاده بیش از شبکههای اجتماعی حلقهای بیپایان ایجاد میکنند که در
حد از شبکههای اجتماعی اتفاق میافتد.
آن به طور درمانده گیر کردهاید ،کارهای روزانهتان را انجام
 .۶در طول استفاده یا بعد از تعامل در شبکههای میدهید ،به سر کار میروید ،به خانه بازمی گردید ،وقتتان
را با نزدیکان و عزیزانتان میگذرانید ،میخوابید .وســط
اجتماعی دچار حمالت اضطراب میشوید
تعامالت اجتماعی میتواند آموزنده باشد و باعث شود همه اینها ،شــما بیش از  ۲۰۰۰بار گوشی خود را چک
چیزهــای زیادی یاد بگیرید ،با افزایش اســتفاده از آن ،کرده اید.شبکههای اجتماعی میتوانند باعث الگوی خواب
رســانههای اجتماعی به یکی از پلتفرمهای اصلی تبدیل ناسالم و بیخوابی شوند ،زیرا چشمهای شما در تمام طول
شــده اند که در آن میتوانید افراد جدیدی را پیدا کنید و روز در معرض نمایشــگر بسیار زیادی قرار دارند .مانند
با آنها مالقات کنید ،با شــخصی که ممکن است برایتان هر چیز دیگری ،رســانههای اجتماعی نیز دارای مزایا و
جالب باشــد ،گفتگو کنید .با این حال ،زمانی که به دلیل معایب هستند .شبکههای اجتماعی میتوانند برای افرادی
تعامالتی که در رســانههای اجتماعی دارید ،هر از گاهی که میخواهند به شیوهای سازنده از آن استفاده کنند بسیار
با حمالت اضطرابی بمباران میشوید ،ممکن است اوضاع مفید است.با این حال ،اگر متوجه شدید که استفاده بیش از
بدتر شود .ممکن اســت دائما تعجب کنید که دیگران در حد از شبکههای اجتماعی بر خود تاثیر منفی میگذارد،
مورد شــما در شبکههای اجتماعی چه فکری میکنند و ممکن است زمان آن رسیده باشد که استفاده از شبکههای
این عادت به زودی به فکر بیش از حد تمام عیار تبدیل اجتماعی را کاهش دهید یا به طور کلی یک اســتراحت
میشــود که جای تعجب نیست که عوارض زیادی را به موقت داشته باشید.
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حوادث
در امتداد تاریکی

فقط به خاطر پول!
بعد از  24ســال زندگی مشترک که رنج و ســختی های زیادی کشیدم اکنون
همسرم زن دیگری را به عقد موقت خودش درآورده و ادعا می کند فقط به خاطر
پول با من ازدواج کرده است و ...

زن  50ســاله با بیان این که ســال ها با بیکاری و خالفکاری های همسرم ساختم تا
زندگی ام متالشــی نشود درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
توضیح داد :در خانواده ای متوســط به دنیا آمدم و پس از پایان تحصیالتم در آموزش
و پرورش اســتخدام شــدم چرا که مادرم فرهنگی بود و من هــم به تدریس و دبیری
عالقه مند شــدم به همین خاطر برادر و خواهرم نیز به تحصیالت عالیه رســیدند و از
موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار هستند .خالصه زمانی که دانشجو بودم خواستگاران
زیادی داشــتم اما هرکدام از آن ها را به بهانه ای رد می کردم تا این که در  26ســالگی
«حمید» به خواستگاری ام آمد.
او از یک خانواده پرجمعیت بود و  2برادر بزرگ ترش که معتاد بودند از طریق سرقت
امرار معاش می کردند با وجوداین من به خواســتگاری او پاسخ مثبت دادم چرا که آن
زمان در یکی از روســتاهای دور افتاده خدمت می کردم و به قول مادرم سنم در حال
عبور از مرز ازدواج بود .از ســوی دیگر نیز حمید خود را دل باخته و عاشق من نشان
می داد و با چرب زبانی ادعا می کرد شغل مناسبی پیدا می کند و مرا خوشبخت خواهد
کرد .باالخره با همه این فراز و نشــیب ها به وعده های حمید دل بســتم و پای سفره
عقد نشســتم.بعد از آغاز زندگی مشترک حمید به امید یافتن شغل مناسب با دوستانش
بــه تفریح می رفت و مدعی بود هم اکنون حقوق تو کفاف زندگی  2نفره ما را می دهد!
از ســوی دیگر نیز پدرم یا یکی از آشنایانمان وقتی شغل مناسبی پیدا می کرد حمید یا
آن کار را نمی پســندید یا با بیان این که آن شغل در شأن من نیست از رفتن به سرکار
خودداری می کرد اگر هم به ناچار مجبور می شــد در جایی کار کند بیشتر از یک ماه
دوام نمی آورد و از آن جا اخراج می شــد با همه این ســختی ها من در پایان هر ماه
همه حقوق و درآمدم را به حســاب او می ریختم تا مبادا غرور نداشته اش جریحه دار
شود از طرف دیگر نیز چرب زبانی های عاشقانه او را باور می کردم که می گفت حتی
ثانیه ای نمی تواند دوری مرا تحمل کند!
او حســاب همه پول های مرا داشــت و مــن هم تمام رفتارهایش را به حســاب
عالقه اش می گذاشــتم تا این که وقتی فرزند اولم را باردار بودم او به بهانه این که قصد
دارد لوازم ارزان قیمت را از جنوب کشور برای فروش به مشهد بیاورد به سفر رفت و بعد
از  2ماه زمانی دست از پا درازتر آمد و مدعی شد پول هایش را دزدیده اند که من هم
در این مدت فرزندم را سقط کرده بودم بعد از این ماجرا حمید مرا تحت فشار گذاشت تا
برای جبران این خسارت ها وام بانکی بگیرم وقتی با مخالفت من روبه رو شد به شدت
کتکم زد و از خانه بیرون انداخت من هم لوازم شــخصی ام را برداشتم و به خانه پدرم
رفتم اما هنوز شــب نشده بود که برای عذرخواهی به خانه پدرم آمد و دوباره با چرب
زبانــی هایش مرا خام کرد .خالصه مجبور بودم بــرای حفظ آبروی خانوادگی ام همه
مخارج زندگی را بپردازم .چند سال بعد و در حالی که پسرم به سن  3سالگی رسیده بود
همسرم ادعا کرد برای رفاه و آسایش من و پسرم قصد خرید منزلی را دارد من هم که از
این کار خوشحال بودم با پیشنهاد و اصرار او چند وام سنگین برداشتم ولی حمید خانه را
به نام خودش سند زد و مدعی شد همه پول های مرا پس می دهد.
مــن هم برای حفظ زندگی ام ســکوت مــی کردم تا این که فهمیــدم او به مصرف
مواد مخدر و مشروبات الکلی آلوده شده است .در این میان فرزند دومم نیز به دنیا آمده
بود و آن ها هر روز قد می کشیدند ولی من همچنان با رنج و سختی های روزگار درگیر
بودم .باالخره حدود  5ســال قبل بود که روزی حمید به خانه آمد و گفت :در یکی از
بازارهای شــبانه مشهد شغلی پیدا کرده اســت و قصد فروش کاال در این بازار را دارد.
با این بهانه از من خواســت برای آخرین بار تســهیالت بانکی بگیرم من هم که خیلی
خوشحال شــده بودم این وام را برایش گرفتم ولی مدتی بعد متوجه شدم او با این پول
به خرید و فروش مواد مخدر روی آورده اســت و در همان بازار شبانه با زن جوانی که
مانند خودش خالفکار است ارتباط دارد وقتی این موضوع را پیگیری کردم تازه فهمیدم
همسرم همان زن را به عقد موقت خودش درآورده است و شب ها را در کنار او زندگی
می کند .زمانی که این ماجرا را برایش بازگو کردم مرا زیر مشت و لگد گرفت و گفت:
فقط به خاطر پول با تو ازدواج کرده ام وگرنه ...

رهایی سومین زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان

ســرویس حوادث //رئیس کل دادگستری هرمزگان
از آزادی ســومین زندانی محکوم به قصاص با اجرای
پویش مردمی «به حرمت علی می بخشــم» در این
استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی در تشــریح
جزئیات این خبر اظهارداشت :در نتیجه اعزام هیئت صلح
و سازش شــورای حل اختالف زندان مرکزی بندرعباس
به استان سیستان و بلوچستان و برگزاری جلسات متعدد
با اولیای دم یک پرونده قتل عمد ،خوشبختانه تالشهای
اعضای این هیئت منجر به ایجاد مصالحه گردید و در نتیجه

آن ،والدین مقتول با استناد به عفو و رأفت اسالمی ،رضایت
خود را اعالم نمودند و محکوم این پرونده از قصاص رهایی
یافت.
وی در ادامه افزود :در راستای اجرای اولویتهای  ۱۵گانه
مطرح شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه در ابتدای سال
 ،۱۴۰۱شیوه نامه نحوه مشارکت مردم برای پیگیری صلح
در پروندههای قصاص نفس تدوین شــده و بر این اساس،
کارگروههای استانی و شهرستانی پیگیری صلح و سازش
در این پروندهها تشکیل شده است.
قهرمانــی تصریح کرد :اعضای ایــن کارگروه به صورت

مستمر ضمن رصد و پایش پروندههای قصاص و تفکیک
آنها با دعــوت از طرفین یا مراجعه حضوری و همچنین
با استفاده از ظرفیت علما ،روحانیون ،متنفذان و معتمدین
محلی و خیریــن و نهادهای مردمی به منظور اصالح ذات
البین و ایجاد مصالحه تالش میکنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان یکی از مهمترین
اهداف تشــکیل این کارگروه های ویژه در شوراهای حل
اختالف استان را عالوه بر گسترش فرهنگ صلح و سازش،
کاهش موجودی پروندههای قصاص و به تبع آن کاستن از
جمعیت کیفری زندانها برشمرد.

ســرویس حوادث //رییــس اداره
تعزیرات حکومتی کیش گفت ۷۰۰ :لیتر
روغــن احتکار شــده در انبار یکی از
فروشگاه های این جزیره کشف شد.

حسین طالبی با اعالم این خبر به رسانه ها
اظهار داشت :براساس قانون تمامی انبارها
بایــد موجودی کاالهای خــود را به اداره
صنعت معــدن و اداره تعزیرات حکومتی
معرفی کنند که این انبار نســبت به معرفی
موجودی انبار خود اقدام نکرده بود.وی با

سال بیست و یکم شماره 3880

جهان
انفجار مرگبار در کارخانه مواد شیمیایی
در جنوب اسلوونی

شبکه تلویزیونی ملی اسلوونی از وقوع انفجار در یک کارخانه
مواد شیمیایی در جنوب این کشور و مرگ دستکم شش تن در این
حادثه خبر داد .این ســانحه که در «کوچویه» ،حدود  ۶۳کیلومتری
جنوب شرقی «لیوبلیانا» ،پایتخت این کشور رخ داد ،بزرگترین حادثه
صنعتی اسلوونی از زمان استقالل آن در سال  ۱۹۹۱محسوب میشود.
رسانه های محلی گزارش دادند که این حادثه احتماال ناشی از خطای
انسانی و به دلیل ترکیب دو ماده شیمیایی با هم بوده که در نهایت باعث
انفجار و آتش سوزی گسترده شده است ۲۰.نفر دیگر نیز در پی این
حادثه تحت درمان قرار گرفتند و یکی از مصدومان به دلیل شــدت
باالی جراحات در بیمارســتانی در لیوبلیانا بستری شد.گزارشها
حاکیست که برخی از ساختمانهای مجاور کارخانه نیز آسیب دیدهاند
و به شــهروندان کوچویه توصیه شد تا چند ساعت پس از حادثه از
خانههایشان خارج نشوند .این کارخانه که بیش از  ۲۰۰کارمند دارد،
انواعی از محصوالت شیمیایی تولید می کند که در صنایع ساختمانی،
نساجی ،نقاشی ،کاغذ ،تایر ،مبلمان و کفش کاربرد دارند.

بیان اینکه در جریان کشف کاالهای احتکار
شده متخلفان از  ۲تا پنج برابر ارزش واقعی
کاالها جریمه خواهند شد افزود :روغنهای
مکشــوفه از ســوی صاحب فروشگاه به
مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش
که نمایندگی صنعت ،معدن و تجارت را دارد
اعالم نشده بود و مقرر شده با نرخ مصوب
دولتی به مردم عرضه شوند.به گزارش ایرنا،
رییس اداره تعزیرات حکومتی کیش اضافه
کرد :ســامانه  ir.t۱۳۵سازمان تعزیرات حکومتی آماده دریافت شکایت های مردمی ساکنان کیش می توانند شکایت خود را به
در خصوص احتکار و گرانفروشی است و تعزیرات حکومتی کیش اعالم کنند.

ســرویس حوادث //مرد جوانی کــه به خاطر اختالف
خانوادگی مادرزنش را با ضربات چاقو به قتل رســانده
و پدرزن ،خواهرزن و همســرش را مجروح کرده بود،
بازداشت شد.

رسیدگی به این پرونده با تماس دختر جوانی که مدعی بود
شوهرخواهرش با حمله به خانوادهاش جنایتی را رقم زده است،
آغاز شد .وی در توضیح ماجرا به مأموران گفت :لحظاتی پیش
شــوهرخواهرم در حالی که چاقویی در دســت داشت ،وارد
خانهمان شد و به من ،پدر و مادرم و خواهرم حمله کرد و پس
از مجروح کردن ما متواری شــد .مادرم در همان دقایق اولیه
فوت کرد و پدرم هم به سختی نفس میکشد.بهدنبال این تماس،
موضوع به بازپرس محمدحسین زارعی گزارش شد و دقایقی
بعد بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم به محل جنایت
در خیابان الغدیر اعزام شدند.مرد میانسال که بشدت مجروح
شده بود به بیمارستان منتقل شد و همسرش که در صحنه فوت
شده بود به دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
دو دختــر مقتول نیز تحت درمان قرار گرفتند ،یکی از آنها که
همسر قاتل بود در تحقیقات گفت :مدتی بود که همسرم جعفر

توقیف 50طاقه تور منوفالمنت حلواسفید و یک دستگاه ترال لنج

به گزارش خبرنگار دریا،ســروان مهرداد رامش جان با اشاره به اهمیت حفظ
ذخایر آبزیان گفت :این اقدامات پیرو تاکیدات مدیر کل شــیالت استان مبنی
بر مبارزه با روش های مخرب صیادی و صید غیر مجاز صورت گرفته اســت.
سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان با اشاره به رشد و پیشرفت عملکرد یگان
حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان در سال گذشته ،خاطرنشان کرد :علیرغم
کمبود نیروی انسانی و امکانات رشد چشمگیری در تمامی کشفیات در برخورد با
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 700لیتر روغن احتکار شده
در کیش کشف شد

آشتیمرگبـــار
داماد عصبــــانی
به من مشکوک شده بود و مدام بهانهگیری میکرد .میگفت تو
با فردی در ارتباطی در حالی که من از ترس او جرأت نداشتم
حتی گوشی تلفن همراهم را بردارم .این اختالفها ادامه داشت
تا اینکه یک هفته قبل از جنایت قهر کردم و به خانه پدرم آمدم.
در این مدت هم با شوهرم در تماس بودم اما بیشتر صحبتهای
ما بحث و دعوا بود تا اینکه ساعت 8ونیم شب چهارشنبه برای
صحبت دوباره با من به خانه پدرم آمد ،اما نمیدانم چه شــد
که یک دفعه عصبانی شــد و با چاقو به جان من و خانوادهام
افتاد.با فرار مرد 22ساله دستور بازداشت او از سوی بازپرس
صادر شد .از آنجایی که احتمال میرفت متهم فراری به سراغ
محل کارش برود ،فورا ً از ســوی کارآگاهان اداره دهم پلیس
آگاهی پایتخت با صاحبکار جعفر تماس گرفته شد .کارآگاهان
به صاحبکار جعفر آموزشهای الزم را داده و از او خواستند

شناروهای متخلف صیادی از اهم شاخص های رشد عملکرد یگان حفاظت منابع
آبزیان شیالت هرمزگان بوده است.
وی با بیان اینکه در عملیات یک نفر متهم دستگیر شده است عنوان کرد :کلیه
توقیفات ضمن تشکیل پرونده به کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی شیالت
جهت تعین تکلیف و یا در صورت نیاز به دستگاه قضا ارجاع داده شده اند.رامش
جان ماموریت این یگان را بسیار مهم و حساس خواند و اضافه کرد :بدون شک
حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان نیازمند توجه بیش از پیش مردم و همه دستگاههای
اجرایی به این مهم است چرا که ماموریت یگان حفاظت شیالت در زمینه حفاظت
از منابع آبزیان اســت و از این فرصت بایــد برای حفظ این منابع نهایت بهره را
برد.

آتش سوزی وسیع در کالیفرنیا

پس از مهار نسبی آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیای جنوبی که به
بیش از  ۳۰خانه خسارت وارد کرد ،به صدها نفر اجازه داده شده که به
خانه های خود بازگردند .به گفته مقامات محلی در کالیفرنیای جنوبی به
دنبال وقوع حریق ،تخلیه اجباری  ۹۰۰خانه انجام گرفته بود که با کاهش
شدت و گستردگی شعله های آتش به ساکنان تعدادی از خانه ها اجازه
داده شده به خانه های خود بازگردند.نیروهای آتش نشان پس از آنکه
ی آتش حداقل  ۲۰۰هکتار زمین را سوزاند و به تخریب ۲۰
شــعله ها 
خانه و خسارت به  ۱۱خانه دیگر منجر شد توانستند شعله های آتش را
به میزان  ۲۵درصد مهار کنند ۵۶۳.نیروی آتش نشان برای مهار آتش در
محل حضور پیدا کردند که دو نفر از آنان دچار مصدومیت شدند.

در صورت حضور متهم جوان ،موضوع را به آنها خبر دهد و از
سویی با صحبت از جعفر بخواهد تا خود را معرفی کند.لحظاتی
بعد از این تماس ،همانطور که تیم جنایی احتمال میداد ،جعفر
به محل کار خود مراجعت کرد و صاحبکار او ،صحبتهای الزم
را با متهم جوان کرد .بعد از این صحبتها ،مرد جوان به کالنتری
نزدیک محــل کارش رفت و خودش را معرفی کرد.با معرفی
متهم جوان ،تحقیقات از او آغاز شد و وی گفت :مدتی بود به
رفتارهای همسرم مشکوک شده بودم .گرچه هر بار به او تذکر
میدادم اما او زیر بار نمیرفت .همین مسأله باعث اختالفات و
درگیریهای ما شده بود تا اینکه یک هفته قبل از قتل ،همسرم
به صورت قهر خانه را ترک کرد و به منزل پدرش رفت .با این
تصور که اشتباه میکنم برای آشتی و برگرداندن همسرم به خانه
پدرش رفتم ،اما دوباره بحثمان شد و پدر و مادر همسرم شروع
به دفــاع از او کردند .همین موضوع مرا عصبانی کرد و باعث
شد دست به چاقو شوم .حاال هم از اتفاقی که رخ داده ناراحتم
و عذاب وجدان دارم.به دســتور بازپرس شعبه یکم دادسرای
امور جنایی پایتخت ،متهم دراختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس
آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان خبر داد

سرویس حوادث //سرپرســت یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان از
توقیف یک فروند لنج ،یک دستگاه پرساین ۵۰،طاقه تور منوفالمنت حلواسفید و
یک دستگاه ترال لنج در فصل ممنوعیت صید حلوا سفید و در راستای مبارزه با
صید غیرمجاز خبر داد.
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حریق در هند جان  ۲۷تن را گرفت

در پی آتش ســوزی در یک ســاختمان تجاری چهار طبقه در
حومه دهلی ،پایتخت هند ده ها نفر کشــته شدند .رسانه های محلی
هند اعالم کردند :پس از وقوع حریق در یک ســاختمان تجاری در
حومه دهلی دستکم  ۲۷نفر جان خود را از دست دادند ۱۲ ،نفر دچار
ســوختگی شدند و  ۵۰نفر از داخل ساختمان تخلیه شدند.نیروهای
آتش نشــان با اســتفاده از  ۲۷خودرو آتش نشانی تقریبا در مدت
پنج ساعت توانستند شعله های آتش را مهار کنند.هنوز علت دقیق
وقوع این حادثه مشخص نیست.آتش سوزی در هند حادثه ای بسیار
متداول است چرا که قوانین مربوط به ایمنی ساختمان به طور مرتب
توسط سازندگان و ساکنان نادیده گرفته می شود.بنابر اعالم نیروهای
آتش نشان دهلی ،این ساختمان فاقد مجوز از اداره آتش نشانی بوده
و به تجهیزات ایمنی مانند کپسول اطفای حریق مجهز نبوده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان :

سپاه پاسداران یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق را توقیف کرد
سرویس حوادث //رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از
توقیف یک فروند شناور حامل  ۴۲هزار لیتر سوخت قاچاق
توسط نیروی دریایی سپاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ،مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری
اســتان هرمزگان اظهار داشــت :با هماهنگی دادستان عمومی
و انقالب بندرلنگه ،رزمندگان منطقه پنجم نیروی دریایی ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی پس از شناسایی یک فروند شناور لنج

حامل سوخت قاچاق در آبهای خلیج فارس ،نسبت به توقیف
آن اقدام نمودند.وی خاطرنشــان کرد :در بازرسی از این شناور
بیش از  ۴۲هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است و
 ۴خدمه آن نیز پس از دستگیری ،جهت تکمیل روند تحقیقات و
سیر مراحل قانونی در بازداشت به سر میبرند .قهرمانی همچنین
با بیان اینکه مرتکبان قاچاق ســازمان یافته ســوخت عالوه بر
جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشــی از جرم نیز

محکوم میشوند ،گفت :در راستای اجرای ماده  ۲۰قانون مبارزه
با قاچاق کاال ،شــناورهای دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت
ضبط خواهند شد.
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان تصریح کرد :اقدامات
مجرمانه قاچاقچیان سوخت از زیر چتر امنیتی دستگاه قضایی
و ضابطین مخفی نخواهد ماند و مجازات مرتکبان چنین جرایمی
قاطع و بدون اغماض خواهد بود.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه خانم طرالن آقارضائی مالك پالک ثبتی  23988فرعی از  ۱۹۳۹اصلی به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفترخانه  58قشم جهت دریافت سند مالكيت
المثني نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند سند مذکور در درگهان پاساژ دریا قطعه یک بخش هشت که سند مالکیت صادر وتحويل مالک گردیده است  .یک
قطعه واحد تجاری نوع ملک طلق با کاربری تجاری به پالک ثبتی  23988فرعی از  1939اصلی  ،مفروز و مجزا شده از  20172فرعی از اصلی مذکور  1389 ،در طبقه  1و واقع
در بخش 0 ۸ناحیه  00حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت  11.7متر مربع بمالکیت طرالن  /آقارضائی فرزند محمد شماره شناسنامه  2460151543تاریخ تولد
قوهقضائیه
 1370/06/20صادره از جهرم دارای شماره ملی  2460151543با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان متن سهم  :ششدانگ با شماره مستند مالکیت سازمانثبتاسنادوامالککشور
 23970تاریخ  1396/05/31دفترخانه اســناد رســمی شماره  58شهر قشم استان هرمزگان ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  280107سری ب سال  95با شماره دفتر ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
الکترونیکی  139620323056002233ثبت گردیده است  .لذا به استناد ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالكيت يا سند معامله
رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی
اقدام خواهد شد  1401/06 .م/الف -تاریخ انتشار1401/02/25 :

محمد آرامش

مدیر واحد ثبتی حوزه ملک قشم

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  875فرعی از  -77اصلی

نظر به اینکه عملیات تحدید حدود اختصاصی پالک  875فرعی از  -77اصلی شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  5270/70متر مربع بنام دولت جمهوری اسالمی
ایران به نمایندگی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان به استناد رای شماره  139860323054000609مورخ  1398/12/25واقع در رضوان بخش دو بندرعباس
تاکنون بعمل نیامده  ،لذا به استناد رای هیات ودرخواست متقاضی  ،تحدید حدود اختصاصی در مورخه  1401/03/28راس ساعت  9صبح در محل بعمل خواهد آمد .
اینک بموجب این آگهی به استناد ماده  14قانون ثبت ،از متقاضی و کلیه مجاورین دعوت میگردد که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند .واخواهی
قوهقضائیه
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی  ،از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت  30روز برابر ماده  20قانون ثبت پذیرفته خواهد شد و معترض میتواند به سازمانثبتاسنادوامالککشور
استناد تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب  1373/2/25ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
و ماده  86آئین نامه قانون ثبت ،میبایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به این
اداره ارائه نمایند  ،در غیر اینصورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود  1401/63 .م/الف -تارخ انتشار1401/02/25 :

اسمعیل ربیع نژاد

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه 2

بياديي طراوت و شادابي را با مصرف آزبيان هب روحمان هدهي دهيم

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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شهرستان

یکشنبه  25اردیبهشت 1401
 13شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3880
خبری

فرماندار قشم :

نفع مردم در درازمدت در حذف ارز ترجیحی است
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برابر بیشتر از فقرا از یارانه گوشت قرمز و به طور کلی دو و نیم برابر بیشتر
از فقرا از یارانه ها استفاده کرده اند .محمد محمدحسینی تختی بیان کرد:
حذف ارزش ترجیحی موجب افزایش عدالت اجتماعی ،جلوگیری از
فساد گسترده و رانت خواری ،کمک به سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی ،افزایش تولید و رونق دوباره کشاورزی می شود .وی با اذعان
بــه تورمزا بودن اجرای این طرح بیان کرد :به رغم مشــکالت ایجاد
شــده برای مردم در چند مدت ابتدای اجرای این طرح ،در درازمدت
می توان از مزایای اجرای این طرح برای مردم اســتفاده کرد.فرماندار
شهرســتان قشــم با بیان اینکه با اجرای این طرح 7 ،دهک قدرت
خریدشان بهتر می شــود ،افزود :با توجه به افزایش قیمت کاالهای
خوراکــی در بازار جهانی بیــم آن می رفت با افزایــش  3برابری
روغن خام شاهد قاچاق بی رویه این کاالی اساسی باشیم .به گزارش
فارس ،وی اظهار داشت :با واقعی شدن قیمتها ،انگیزهها برای قاچاق،
احتکار و همچنین رانت خواری کمتر شده و زمینه برای تولید و کار در
بخش های مختلف کشور افزایش می یابد.
شهردار میناب :

محله ( رگو) شهر میناب آسفالت می شود

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //شهردار و رئیس و اعضای
شورای اسالمی شهرمیناب ازمحله رگو و کوچه های آن بازدید میدانی
بعمل آوردند.دراین بازدید رئیس شــورای شــهر میناب گفت :طبق
برنامه زمانبندی و بــا اولویت انجام فعالیت های عمرانی در محالت
کم برخوردار عملیات تسطیح ،زیرسا زی وآماده سازی آسفالت آغاز
می شود .هاشم نسب افزود :امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم بخش
عمده ای از مطالبات بحق اهالی این محله را برطرف نمائیم  .شهردار
میناب نیز در حضور اهالی این محله گفت :تالش مجموعه شهرداری
شهر میناب براین است که در کوتاه ترین بازه زمانی با اتمام عملیات
زیرسازی وآســفالت معابر موجبات خشنودی همشهریان فهیم شهر
میناب را فراهم ســا زیم و با دعای خیر مردم شــاهد به ثمر رسیدن
طرح های عمرانی و خدمات بیشتری درسطح شهر میناب باشیم .
طی حکمی از سوی مدیرکل شیالت هرمزگان ؛

«حسین حسینی»
سرپرست اداره شیالت بندرخمیر شد

امین درســاره ســرویس شهرســتان //طی حکمی از ســوی
مدیــرکل شــیالت هرمــزگان و در مراســمی با حضــور معاون
برنامه ریزی و توســعه منابع شــیالت هرمــزگان ،فرماندار محترم
بندرخمیر ،رئیس پیشین شیالت شهرستان بندرخمیر تکریم و سرپرست
جدید شیالت این شهرستان معارفه گردید.به گزارش خبرنگار دریا،
در این مراســم طی احکامی از ســوی مدیرکل شــیالت هرمزگان
حسین سکنایی رئیس پیشین شیالت شهرستان بندرخمیر ،تکریم و
همچنین حسین حســینی به عنوان سرپرست اداره شیالت شهرستان
بندرخمیر منصوب شد.

امین درساره سرویس شهرستان //فرماندار
بندرخمیر گفت:حذف ارز ترجیحی نه تنها
یک سیاست انتخابی ،بلکه یک ضرورت برای
بازگشت به سیاستگذاری صحیح اقتصادی
است.

وی افزود :شاید حذف ارز ترجیحی در کوتاه
مدت به جهش اقالم مصرفی مردم منجر شود
اما حذف آن سبب می شود در بلند مدت کنترل
تورم برای سیاست گذاران مالی و پولی کشور
تسهیل گردد.میرهاشم خواستار در سخنرانی
نماز جمعه شــهر بندرخمیر با اشاره ضرورت
حذف ارز ترجیحی و سیاست ها و برنامه های
دولت در این راستا ،عنوان کرد :ارز ترجیحی
به دالیل گوناگون همواره یکی از چالشهای
اصلی دولت بوده است.مهندس خواستار با بیان
اینکه دولت با حذف یارانه ارز ترجیحی ،یارانه
را به خود مردم پرداخت کرده اســت ،تصریح
کرد :حذف ارز ترجیحی باعث عدالت در توزیع
یارانه ،جلوگیری از فساد گسترده  ،جلوگیری از
تورمهایشدیدتر،رونقتولیدموادغذاییوتعدیل
قیمت ها ،اصــاح الگوی مصرف ،جلوگیری

فرماندار بندرخمیرتصریح کرد

بازگشت به سیاستگذاری صحیح اقتصادی با حذف ارز ترجیحی

از رانت گســترده ،رونق مجدد کشــاورزی و
جلوگیــری از قاچاق و کمبود مــواد غذایی
خواهد شد.وی اضافه کرد :با واقعی شدن قیمت
ها ،انگیزه برای احتکار و فساد کاهش خواهد
یافت و به مرور قیمــت ها نیز تعدیل خواهد
یافت.وی در ادامه با اشاره به تشدید نظارت ها
بر بازار اشاره کرد و افزود :کمیته اقدام مشترک
تنظیم بازار شهرســتان به طور مســتمر و با
حضور نمایندگان دستگاههای عضو ،با مدیریت
فرمانداری میزان عرضــه و توزیع را پایش و
از افزایش خودســرانه قیمتها پیشگیری می
کند.
وی همچنیــن با بیان اینکــه قیمت جدید
کاالها مصوب شده است ،تصریح کرد :به هیچ
وجه  ،صنفی اجــازه ندارد که به جز کاالهای
اعالمشــده قیمت دیگــر کاال و خدمات را

خودسرانه افزایش دهد.وی ادامه داد :در حال
حاضر هیچگونه کمبود کاالی اساسی از جمله
روغن در شهرستان نداریم اما برای کنترل بازار
و جلوگیری از هرگونه تخلف ،گرانی و احتکار
به کمک شــهروندان نیز نیاز اســت و از آنها
میخواهیم هر گونــه تخلف را گزارش دهند.
میرهاشم خواستار در بخشی از سخنان خود از
همدلی و همراهی ائمه جمعه و جماعات و تمام
اقشار جامعه در اجرای برنامه های شهرستان
بویژه در زمــان همه گیری ویــروس کرونا
قدردانی کرد و افزود :در این ایام همه نهادها و
گروه های مردمی جهت کنترل این بیماری با ستاد
کرونا همکاری داشتند و همراهی مردم بویژه
خیرین در شهر بندرخمیر بی نظیر بود که الزم
است از این تریبون از همدلی و مشارکت همه
تقدیر و تشکر نمایم.وی با بیان اینکه به عنوان

رییس کل دادگستری هرمزگان :

۲۸هزارمتر مربع از اراضی ملی
و دولتی در پارسیان رفع تصرف شد

ســعیده دبیری نژاد سرویس
شهرســتان //رئیــس کل
دادگستری هرمزگان گفت :در
راســتای حفظ منابع ملی۲۸ ،
هزار متر مربع از اراضی ملی و
دولتی در شهرستان پارسیان
رفع تصرف شد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ مجتبی
قهرمانی دراین زمینه به رسانهها
اعــام کرد:این اقدام همچنین به
تالمال
منظور صیانت از حقوق بی 
و حفظ انفال و در راستای احقاق

وی ادامــه داد :در حوزه های گردشــگری
نیــز ظرفیــت هــای بســیاری باالیی در
بندرخمیر وجود دارد که به دنبال فراهم کردن
زیرســاخت ها در این حوزه هســتیم و قطع ًا
با توجــه به ظرفیت های بــاالی بندرخمیر،
اشــتغال زایی زیــادی نیز در ایــن زمینه به
وجود خواهد آمــد.وی در ادامه با بیان اینکه
ح های ســرمایه گذاری یکی از راه های
طر 
ایجاد اشتغال در شهرستان است ،تصریح کرد:
ما به عنوان مجموعه دولت در شهرســتان از
طرح های سرمایهگذاری و کارآفرینی حمایت
می کنیم .فرماندار شهرستان بندرخمیر همچنین
عنوان کرد :پروژه های عمرانی از جمله تکمیل
کمربندی ،تکمیل بلوار ساحلی و امتداد آن و
پایداری آب شرب در شهرستان و ...از جمله
برنامه هایی اســت که در حوزه های عمرانی
در شهرســتان در حال پیگیری است.فرماندار
بندرخمیر عنوان کرد :برای توســعه شهرستان
کمــاکان باید همه همدیگــر را کمک کنیم تا
یک توســعه همه جانبه در شهرســتان شکل
بگیرد.

حقوق عامه به اســتناد تبصره ۱
ماده  ۵۵قانــون حفاظت و بهره
بــرداری از جنگلهــا و مراتع
کشور صورت گرفت.وی ،ارزش
تقریبی اراضی رفع تصرف شده را
افزون بر  ۲۰میلیارد ریال عنوان
کرد و ادامه داد :این رفع تصرفات
به دســتور رئیس حوزه قضایی
پارسیان و توسط یگان حفاظت
از منابع طبیعــی به مرحله اجرا
درآمده اســت.وی تصریح کرد:
این زمینها بــدون اخذ مجوز

قانونی توسط سودجویان تصرف
شده بود که پس از صدور حکم
قضایی مبنی بر نداشــتن احراز
تالمال
مالکیت متصرفین ،به بی 
اعاده شد.رئیس کل دادگستری
هرمزگان به تأکیــد رئیس قوه
قضاییه مبنی بر لزوم اهتمام هرچه
بیشــتر در خصوص صیانت از
حقوق عامه به ویژه در امر مقابله
با ساخت وسازهای غیرمجاز و
تغییرکاربــری اراضی و برخورد
متناسب با مسئوالنی که در این
زمینه کوتاهی میکنند اشاره کرد.
قهرمانی یاد آور شد:با توجه به
ت هــای ۱۵گانه مطرح
اولویــ 
شــده در ابتدای ســال ، ۱۴۰۱
پروندههایــی کــه در ارتباط با
تعدی به اراضی ملی و دولتی در
مراجع قضایی هرمزگان تشکیل و
مطرح شده با جدیت و سرعت
رسیدگی و با قلع و قمع ساخت و
سازهای غیرمجاز ،اراضی ملی از
دستبرد متجاوزان و فرصت طلبان
محفوظ خواهند ماند.

خادم مردم ،مسائل و مطالبات را با جان و دل
می پذیریم و با تالش مضاعــف آن را دنبال
می کنیم ،افزود:مردم ما همیشه حامی خادمین
خود بوده و هســتند و ما نیز وظیفه داریم که
مطالبات آنان را پیگیری کنیم.فرماندار در ادامه
با اشــاره به موقعیت جغرافیایی بندرخمیر و
شرایط راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال
در این شهرستان عنوان کرد :بندرخمیر بدلیل
داشتن منابع خدادادی از جمله قرار گرفتن در
جوار دریا و همجواری با مرکز استان یکی از
شهرستان های در حال توسعه است و مشارکت
و همکاری گروه های مردمی می تواند کمک
زیادی به برنامههای توسعه ای شهرستان داشته
باشــ د خواســتار افزود :ظرفیت های مهمی
درحوزه صنایع و معادن  ،کشاورزی  ،بندری ،
گردشگری در شهرستان بندرخمیر وجود دارد

و در این حوزه ها اتفاقات خوبی نیز در حال
رقم خوردن است و قطع ًا در آینده نزدیک شاهد
روزهای بهتری برای شهرستان در حوزه معیشت
و اشتغال مردم خواهیم بود .این مقام مسئول با
بیان اینکه یکی از اهداف و برنامه های ما در
شهرستان ،ایجاد زیرساخت های مناسب جهت
فراهم کردن زمینه کسب و کار و ایجاد اشتغال
بویژه برای جوانان اســت ،خاطرنشــان کرد:
یکی از کارها ،تسریع در تکمیل و راه اندازی
بندر چندمنظوره خمیر اســت که با توجه به
ظرفیــت های خوب این شــهر ،بســترهای
خوبی برای کســب و کار و اشــتغال ایجاد
خواهد شــد .همچنین توسعه کارخانه سیمان
بندرخمیــر و راه اندازی کارخانه ســفید در
بخش مرکزی شهرستان ،باعث می شود اشتغال
در این حوزه ها نیــز افزایش دوچندانی یابد.

امام جمعه موقت بندرخمیر:

اصالح ساختارهای اقتصادی کشور با همراهی مردم میسر است
امین درساره ســرویس شهرستان//
حجت االسالم سعید ســاالری امام
جمعه موقت شهرستان بندرخمیر در
خطبههای نماز عبادی و سیاسی اظهار
کرد :در مسیر طاعت الهی کمبود ها و
کاستی ها نباید انسان را از خط تقوا و
تعهد و وفای به عهد خارج کند.

به گــزارش خبرنــگار دریا؛ خطیب
جمعه شهرســتان بندرخمیر با اشاره به

الیحه ننگین کاپیتوالسین در ایران عنوان
کرد :طمع به بیگانــان در تمامی امور و
سرســپردگی به استعمار یک کشور را تا
چه مســیری از حقارت پیش می برد.
وی افزود :چرا باید اقتصاد یک کشوری
که با وجود منابع وســیع و پایدار ،به ارز
ترجیحی گره بخورد و برای این کار باید
تدبیری اخذ شود تا دست دالالن کوتاه و
سفره مردم رونق پیدا کند.

امام جمعه موقت شهرســتان بندرخمیر
تصریح کرد :کمتر کسی است که اشکاالت
اساســی در حوزه اقتصاد کشــور واقف
نباشــد و این بیماری از دهه  50میراث
دولتها بوده است.ســاالری ادامه داد:
اصالح ســاختارهای اقتصادی کشور با
همراهی مردم و با تکیه به فرمایشات رهبر
معظم انقالب قابل حل است.
وی ،رفع موانع شــکوفایی اقتصادی و

ساخت منازل جدید با بافت کپری در بشاگرد

ی مردم
ســرویس شهرستان //یکی از مشــکالت اساس 
بشاگرد ،قیمت باالی مسکن است که برای مرتفع کردن این
موضوع ،گروههای جهادی توانستهاند ساخت مسکن در این
منطقه را با مصالح بومی سازگار کنند.

یکی از مشــکالت اساســی مردم ایــن منطقه ،گرانی
ساخت مســکن با توجه به دوری از مراکز تولید و عرضه
مصالح ساختمانی است که هزینه ساخت هر مترمربع واحد
مســکونی را به شدت افزایش داده است.در سالهای اخیر
و با تردد گروههای متعدد جهادی به منطقه ،ساخت نوعی
از منازل مسکونی با استفاده از بافت بومی سازههای کپری
توسعه یافته که در ساخت مرکز جدید جهادی عبداهلل والی
در بشــاگرد نیز مورد اســتفاده قرار گرفته است.گروههای
جهادی مدل منازلی با سقف سبک و کپری با طراحی ایرانی

و اســامی آماده کردهاند تا به عنوان نمونه و توجیه مردم
این نوع مسکن در بشاگرد ساخته شود .به گفته گروههای
عمرانی جهادی در منطقه ،هزینه ساخت منزل مسکونی در
این ســبک جدید با دوام مناسب و با محصوالت با کیفیت
اکنون متر مربعی  ۲میلیون تومان است که رقم بسیار خوبی
در بشاگرد خواهد بود و میتواند با سرعت مردم این منطقه
را که گرفتار ناتوانی ناشــی از پرداخت تسهیالت سنگین
بانکی هستند را خانهدار کند.
اســتفاده از چوب درخت نخل با طراحی جدید ســقف
منازل جدید در بشاگرد با استفاده از مصالح بومی و چوب
درخت نخل به صورت سبک طراحی شده است و آنطور
که دستاندرکاران اجرای این پروژه میگویند این سقف به
گونهای طراحی شده است که در صورت آسیبدیدگی در

حرکت بسوی تحقق اقتصاد مقاومتی را
دو ماموریت مهم دولت سیزدهم در عرصه
اقتصاد برشمرد.
خطیب جمعه بندرخمیر با بیان اینکه از
مسئوالن استانی و شهرستان انتظار داریم
پیرامون محور کهورســتان به الر اقدامی
با فوریت انجــام دهند ،اعالم کرد :تا چه
زمانی شــاهد تصادفات دردناک در این
محور باشیم؟

ســه روز قابل تغییر کامل باشد و حداقل  ۱۰سال ضمانت
ساخت خواهد داشت.
* خانه  ۵۰متری با دوام فقط با  ۱۰۰میلیون تومان

قیمت تمام شــده برای هر متر از نوع منازل جدید حدود
۲میلیون تومان درآمده است البته با بهترین نوع مصالح که
از مرکز اســتان آمده است بنابراین اگر کمی نوع مصالح را
تغییر دهیم حتی قیمت تمام شده از این هم پایین تر خواهد
آمد لذا یک منزل مســکونی معمولی و  ۵۰متری با بهترین
مصالح از زمان کلنگزنی تا بهرهبرداری کامل و جامع حدود
۱۰۰میلیون تومان هزینه برمیدارد در حالی این هزینه در
روشهای دیگر تا مرحله ســفتکاری و قبل از گچکاری
و نصب شــیرآالت بیش از  ۲۰۰میلیون تومان هزینه بر
میدارد.به گزارش فارس ،این نوکپرها کاری نوین که برای
اولینبار در مجتمع حاجعبداهلل والی خمینیشــهر بشاگرد
ساخته شده به جز صرفه اقتصادی از ماندگاری باالیی نیز
برخوردار است.

آگهی مزایده

ششدانگ یکدستگاه آپارتمان قطعه  ۱به مساحت یکصد و پنجاه و نه متر و یازده دسیمتر مربع ( ۱۵۹/11متر مربع) دارای پالک ثبتی  ۹فرعی از  ۲۴۹۵اصلی (نه
فرعی از دو هزار و چهارصد و نود و پنج اصلی ) مفروز و مجزا شده از  ۲۰فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یک بندرعباس استان هرمزگان با قدرالسهم از
عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن به انضمام پارکینگ شماره  ۱به مساحت ۱۱متر و  ۲۵دسیمتر مربع و
انباری با شماره  ۳به مساحت  ۲متر و  ۶۰دسیمتر مربع واقع در بندرعباس بلوار امام خمینی (ره) جنب ملکه آسمان ها محله اوزیها ساختمان آنجل ۲کدپستی:
قوهقضائیه
 ۷۹۱۴۶۷۲۴۵۴به نام معروف کالنتری فرزند  :نبی بخش ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و محدود به حدود زیر است  :شماال :در شش قسمت ،که سازمانثبتاسنادوامالککشور
قسمت سوم آن شرقی  ،قسمت پنجم آن غربی  ،است  .بطول های  :شصت سانتیمتر  ،پنج متر و چهل سانتیمتر  ،یک متر و هشتاد سانتیمتر  ،شش متر و چهل ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
سانتیمتر  ،یک متر و هشتاد سانتیمتر  ،سه متر و پنجاه و پنج سانتیمتر  ،اول و دوم دیواریست  ،سوم تا پنجم دیوار و پنجره است  ،ششم دیواریست  ،اول به فضای
کوچه  ،دوم به فضای قطعه  ، ۳سوم تا پنجم به نورگیر  ،ششم به فضای قطعه  ،۳شرقا :در هشت قسمت ،که قسمت چهارم آن شمالی  ،قسمتهای دوم و هفتم آن جنوبی  ،است  .بطول های
 :چهار متر و ده سانتیمتر  ،نود سانتیمتر  ،هفتاد سانتیمتر  ،نود سانتیمتر  ،پنج متر  ،یک متر و پانزده سانتیمتر  ،بیست سانتیمتر  ،یک متر  ،اول تا چهارم دیواریست  ،هفتم و هشتم دیواریست
 ،اول به فضای قطعه  ، ۳دوم تا چهارم به داکت  ،پنجم به فضای قطعه  ،۳ششم تا هشتم به فضای حیاط مشاعی  ،جنوبا :در بیست و یک قسمت ،که قسمتهای دهم و دوازدهم آن شمالی
 ،قسمتهای نهم و یازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم و هفدهم آن شرقی  ،قسمتهای سوم و چهارم و پنجم و ششم و نوزدهم آن غربی  ،است  .بطول های  :پنج متر و ده سانتیمتر ،
هفتاد و پنج سانتیمتر  ،یک متر و سی سانتیمتر  ،یک متر و هفتاد سانتیمتر  ،یک متر و هفتاد سانتیمتر  ،یک متر و هفتاد سانتیمتر  ،چهار متر و چهل سانتیمتر  ،شصت سانتیمتر  ،یک متر و ده
سانتیمتر  ،شصت سانتیمتر  ،شصت سانتیمتر  ،یک متر و هفتاد سانتیمتر  ،یک متر و هفتاد سانتیمتر  ،یک متر و سی سانتیمتر  ،هفتاد و پنج سانتیمتر  ،دو متر و پنجاه سانتیمتر  ،بیست سانتیمتر
 ،سه متر  ،بیست سانتیمتر  ،پنجاه سانتیمتر  ،شصت سانتیمتر  ،اول و دوم دیوار و پنجره و لبه بالكن  ،سوم دیواریست  ،چهارم تا هفتم درب و دیوار است  ،هشتم تا دهم دیواریست  ،یازدهم
تا سیزدهم درب و دیوار است  ،چهاردهم دیواریست  ،پانزدهم تا بیست و یکم دیوار و پنجره و لبه بالکن  ،اول و دوم به فضای حیاط مشاعی  ،سوم به آسانسور  ،چهارم تا هفتم به راه پله
مشاعی  ،هشتم تا دهم به داکت  ،یازدهم تا سیزدهم به راه پله مشاعی  ،چهاردهم به آسانسور  ،پانزدهم تا بیستم به فضای حیاط مشاعی  ،بیست و یکم به فضای کوچه  ،غربا :بطول یازده
متر و شصت سانتیمتر  ،دیواریست  ،به فضای کوچه  ،سپس برابر سند رهنی شماره  ، ۲۲۲۴۸تاریخ سند  ۱۳۹۶/۱۰/18 :دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۴۷شهر بندر عباس استان هرمزگان
در رهن بانک سپه (مهر اقتصاد سابق ) قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره  ۹۸۰۰۲۹۴عليه ابراهیم محیائی گردیده است بنا
به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق و گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری ملک مورد نظر عبارت است از آپارتمان قطعه یک تفکیکی بانضمام انباری قطعه سه تفکیکی
بمساحت  2/60مترمربع و پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت  11/25متر مربع  ،مساحت آپارتمان ( ۱۵۹/11متر مربع) نوع کاربری  :مسکونی اسکلت  :بتنی تعداد اتاق خواب  :سه مصالح
بکار رفته داخلی :کف پارکت  ،دیوار کاغذ دیواری و رنگ  ،سقف ساده کابینت :ام دی اف نما :شیشه و سیمان رومی سفید قدمت بنا  :حدود  ۱۶سال  ،شماره و تاریخ پایان کار شهرداری:
 / 2 /۸۳۴۳م  /ش مورخ  ۱۳۸۴/۰۵/17و بنا بر گزارش کارشناسی و حسب اظهارات متصرف این ملک هم اکنون بمبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در رهن میباشد .ارزش ملک  :به
ازای هر متر مربع آپارتمان مبلغ  120/۰۰۰/000ریال و جمعا به ازای ۱۵۹/11مترمربع بانضمام پارکینگ و انباری ( مقطوعا یک میلیارد ریال ) معادل 20/093/200/000ریال ( بیست میلیارد و
نود و سه میلیون و دویست هزار ریال برآورد و اعالم میگردد .که پالک فوق در روز یکشنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۳/08از ساعت  9صبح الی  ۱۲ظهر در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از
طریق مزایده به فروش می رسد .شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت و
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد به موجب یک فقره چک تضمین
شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندر عباس جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،
برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد .ضمنا مورد
وثیقه فاقد پوشش بیمه میباشد 1401/64 .م/الف  -تاریخ انتشار۱۴۰۱/۰۲/25 :

مریم چمنی  -رئیس اداره اجرای اسناد و رسمی بندرعباس

طرح  :بیتا هوشنگی

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

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش باعث انقراض نسل آنان
و آتش سوزی درختان می گردد

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

(قسمت اول)

دکترمحمد حسن نیا  /دریا
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بندرخمیــر از بنادر مهم خلیج فارس اســت که
صنایع دستی آن تنوع زیادی داشته است.

صنایع دســتی در هر منطقه با توجه به اقلیم ،مواد خام
موجود در آن ناحیه ،هنرمنــدی و تالش مردم و غیره
رونــق پیدا می کند .مردم بندرخمیر در ســاخت انواع
صنایع دســتی خبره بودند .درخت نخل در بندرخمیر و
روســتاهای اطراف آن همانند سایر نقاط جنوب ایران،
مواد اولیه را برای ایجاد صنایع دســتی هموار می کرده
است .اما مهم تر از همه این موارد تالش و پشتکار مردم
بندرخمیر و جنوب ایران برای ساخت وسایل ضروری
زندگی از مواد اولیه ای بوده اســت که در منطقه آن ها
موجود بوده اســت .همواره این ســئوال به ذهن متبادر
می شود که چرا بسیاری از صنایع دستی از بندر خمیر
همانند بسیاری از مناطق ایران رخت بر بسته است .به نظر
می رســد وجود صنایع پتروشــیمی و ایجاد وســایل
پالستیکی و ازران بودن آن ها در بسیاری از موارد باعث
از بین رفتن صنایع دستی مردم بندرخمیر گردید .گسترش
استفاده از وســایل پالســتیکی اعم از حصیر ،سطل،
جارو ،دمپایی ،کفش و غیره باعث گردید که بسیاری از
صنایع دســتی که از درخت نخل درست می شده است،
برای سازندگان آن ها مقرون به صرفه نباشد و از سوی
دیگر صنایع فلزی و استفاده از وسایل فلزی سبک نیز
رقیب دیگری برای بسیاری از صنایع دستی در بندرخمیر
نظیر خمره و جهله و غیره بوده است .تکنولوژی و استفاده
از وسایل برودتی نظیر یخچال و غیره باعث گردید که از
خمره و جهله برای خنک نمودن آب استفاده نگردد و به
تدریج جهله ها به عنوان ویترین در خانه استفاده گردند.
این نوشتار که با حمایت های فرهنگی شورای اسالمی
بندرخمیر و شهردار فرهنگ دوست و پر تالش این شهر
جناب آقای مهندس جواد محمودی به رشــته تحریر
می آید در نظر دارد به رونق و افول صنایع دستی بندرخمیر
در بستر زمان بپردازد و نشان دهد که چرا صنایع دستی
مردم بندرخمیر در بســتر تاریخ رو به افول رفته است.
برخی از صنایع دســتی بندرخمیر با توجه به وفور مواد
خام آن استفاده زیادی داشته است که از آن جمله حصیر
بافی است که در بسیاری از روستاهای شهرستان خمیر به
آن تک می گویند .حصیر بافی باید به عنوان رایج ترین
و معمول ترین رشته صنایع دستی بندرخمیر نام برد .چرا
کــه ماده اولیه مورد نیاز حصیر بافی برگ درخت خرما
بوده که به حد وفور در اختیار مردم بوده اســت .بیشتر
روستاهای شهر بندرخمیر در گذشته با توجه به باغات
درخت نخل در آنجا حصیر بافی داشتند و اکثر کارهای
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نگاهی به صنایع دستی شهر بندرخمیر
حصیربافی توسط زنان و دختران بندرخمیری صورت
می گرفت.مواد اولیه مورد مصرف در حصیر بافی عبارتند
از بــرگ درخت خرما(پیش مــغ) و ضایعات درخت
خرما  .حصیر ســاخته شــده از برگ درخت نخل در
بیشتر منازل بندرخمیر خودنمایی می کرد و در بسیاری
از مــوارد ،قالی ،قالیچه و فرش بــر با الی حصیر قرار
مــی گرفت .حصیر یا تک فواید خوبی برای کف منازل
داشــت و رطوبت از کف اتاق به افرادی که روی حصیر
می خوابیدند ،منتقل نمی شــد .به تدریج با پیشــرفت
تکنولوژی و کم شــدن باغات درخت نخل ،حصیرهای
پالستیکی ساخت کشور چین و برخی از دیگر کشورها،
چای تک ها و حصیرهای ساخته شده از برگ درخت
نخل را گرفتند .اما در روســتاهای شهرستان بندرخمیر
همچنان از تک اســتفاده می شد .استفاده از تک فقط
برای کف منازل و پوشاندن اتاق ها نبوده ،بلکه در سقف
منازل نیز گاهی بجای سوند استفاده می شد و در زمانی که
خرما را برای خشک شدن در نورآفتاب پهن می کردند،
ابتدا تک را به زیر خرما قرار می دادند و سپس خرما را
بر روی آن پهن می نمودند .بنابراین صنایع دستی که از
درخت خرما درست می کردند در باغات خرما کاربرد
زیادی داشت .در حال حاضر هم در خانه های قدیمی
بندرخمیر و در بومگردی ها و سنچه بندرخمیر آثاری
از صنایع دستی اعم از تک ،تولک و دیگر صنایع دستی
که از برگ درخت خرما درســت می شده است ،وجود
دارد .جای تولک نیز ســطل های پالستیکی و فلزی
مورد اســتفاده مردم قرار گرفت .اما در باغات درخت
نخل کاربرد تولک و دیگر وسایل جمع آوری خرما در
سال های مدید وجود داشــت .نان های بزرگ ،سفید
و نازک که قدرت ماندگاری شــان هــم زیاد بود را در
تولک های بزرگ بافته شده از درخت نخل که به آن کندو
می گفتند قرار داده و در وســط اتاق آویزان می کردند و
به تدریج جای نان های پالستیکی جای آن را گرفته و
در حال حاضر نیــز آن نان های قدیمی به ندرت پخته
می شود .صنایع دســتی بندرخمیر به خودکفایی مردم
این شــهر و مناطق اطراف در تهیه وســایل نگهداری
مــواد خوراکی و غیره کمک شــایانی مــی کردند و
بعد از جمــع آوری خرما کــه اواخر تابســتان بوده،
خانواده های باغدار و بسیاری از مردم خمیر که هنری در
صنایع دستی داشتند ،از برگ درخت نخل صنایع دستی
متعدد درســت نموده و برخی از آن ها برای فروش هم
اقدام به درست گردن تک ،سپ ،تولک و غیره می نمودند.
تزازوی قدیمی که دقیق هم بود از شاخ و برگ درخت

نخل درست می شد .قدرت ماندگاری صنایع دستی که از
درخت نخل درست می شد ،زیاد بود و از ویژگی مهم این
صنایع دستی سبک بودن آن ها بود .اما مهم ترین خطری
که آن ها را تهدید می کرد آتش گرفتن این صنایع دستی
بود که در یک چشــم به هم زدن همــه آن ها چون از
برگ درخت نخل بود با آتش گرفتن تبدیل به خاکستر
می شد .سقف خانه ها هم به همین روال بود و چون کامال از
اجزای درخت نخل بود ،باید مواظبت کامل از آن می شد.
جهله ســازی از دیگر صنایع دســتی بندرخمیر بوده
اســت .این صنعت قدمت زیادی در بندرخمیر داشت
و در لشــتغان که اکنون جزو شــهر بندرخمیر اســت،

یزد

کارگاه های سفالگری به وسیله جمعیتی که از شهر گراش
اســتان فارس به آن مکان مهاجرت کــرده بودند ،اداره
می گردید .جهله در اندازه های متعدد ســاخته می شد.
کوزه های سفالی را هم جهله می گفتند .این کوزه ها با
توجه به ویژگی ،فرم خاص و سایر مواد افزودنی موجود
در گل سفال(خاکستر) در خنک نگه داشتن آب کارآیی
خوبی دارد .جهله ســده هاست که فرم باستانی خود را
حفظ نموده و همواره مورد توجه گردشگران و هنرمندان
می باشد .خاک مرغوب برای سفال سازی در بندرخمیر
وجود داشــت و ســفالگران گراشــی در بندرخمیر
جهله ها و کوزه های متعدد به نام گراشی می ساختند که

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

7
یکشنبه  25اردیبهشت 1401
 13شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3880
طالعبینی

در بندرخمیر و مناطق اطراف قابل استفاده بوده و حتی
می توانســتند ،این صنایع دستی را صادر نمایند و بنادر
خورفکان ،فجیره و غیره در امارات از یکســو و بنادر و
شهرهای عمان از سوی دیگر از خریداران ظروف سفالی،
گراشــی ها و جهله های صنعتگران بندرخمیر بودند.
کوزه های سفالی بزرگ انواع متعدد داشت که به بزرگترین
آن ها که خرما در آن نگهــداری می کردند ،پهن تاس
می گفتند(.محمد منفــرد زاده ،مصاحبه )1401 ،ظروف
سفالی در گذشته اســتفاده های زیادی در بندرخمیر و
مناطق جنوبی ایران داشت .عالوه بر این که آب را خنک
نگه می داشــتند و افراد چند ظرف سفالی برای خنک
نگداشــتن آب در خانه داشتند که آب برکه را در داخل
آن ریخته و وقتی بیشــتر خنک می شد ،مورد استفاده
قرار می گرفت .این ظروف ســفالی در مجاورت باد و
در ایوان منزل قرار می گرفت و با وزش باد به سفال ،آب
داخل آن خنک تر می شد .سر قلیون های سفالی از دیگر
صنایع دستی در بندرخمیر بود که طرفداران زیادی هم در
بندرخمیر و بنادر اطراف داشت .این سرقلیون ها با نقش
و نگار خوبی ساخته می شد و گاهی هم این سر قلیون ها
را رنگ می کردند .خمره ها را نیز با گل سرخ که همان
خاک گریشه نام داشت رنگ می کردند و در بستر زمان
رنگ آن ها از قرمز به قهوه ای تبدیل می شد .خاک رس
برای ساختن صنایع دستی را نیز بند مغ در لشتغان سفلی
از یکسو و خاک سرخ گریشــه که از کوه می آوردند،
تهیه می کردند .در لشتغان جهله سازان مینابی هم فعالیت
می کردند و جهله های مینابی می ســاختند که اندکی
با جهله های ،جهله ســازان لشــتغانی تفاوت داشت.
نوعی ظروف ســفالی کوچک به نام کربه نیز در لشتغان
بندرخمیر ســاخته می شد که به اندازه یک لیوان بزرگ
بود و به کودکان در روز عید فطر و غیره هدیه می دادند.
سفالگری تا سال  1354و گاهی  1358نیز در لشتغان
بندرخمیر رواج داشت و به تدریج رو به افول رفت(.محمد
منفــرد زاده ،مصاحبه )1401 ،خمــره ها و جهله های
ساخته شــده در بندرخمیر هنوز هم در برخی از منازل
مردم بندرخمیر و به ویژه لشتغان که االن جزو خمیر است
به خوبی دیده می شود .در حال حاضر سفال سازی در
بندرخمیر افول پیدا کرده و شاید یکی از دالیل آن هم عدم
اســتفاده از ظروف سفالی در خانه های مردم بندرخمیر
باشد .آبسردکن ها و یخچال ها و دیگر وسایل برودتی
باعث گردیده تا آب خنک به راحتی در اختیار مردم قرار
گیرد و نیاز به آب خنک و گوارای جهله های ســاخته
شده در بندرخمیر نباشد .در نوشتار آتی تالش می گردد،
جنبه های دیگری از تحول در صنایع دستی بندرخمیر
مورد واکاوی قرار گیرد.

فروردین :

اگر سؤالی می پرسید منظور بدی ندارید ،اما گاهی اوقات
دیگران فکر می کنند که شما بیش از حد عجول هستید.
امروز با اطرافیان تان به شدت احساس همدردی می کنید؛
حتی ممکن اســت سعی کنید دستی به سر و روی اوضاع بکشید تا همه
احساس خوبی داشته باشند .شاید برای دفاع از کسی خودتان را مثل یک
قهرمان جا بزنید ،اما به خاطر داشته باشید که پذیرفتن مسئولیت احساسات
دیگران در نهایت منجر به مسائل مربوط به وابستگی و بازی قدرت خواهد
شد .سعی کنید بدون این که صحنه را به دست بگیرید رفاقت تان را ثابت
کنید.
اردیبهشت :

ماه با همراهی مشتری به سومین خانه در طالع شما یعنی
خانه ی روابط وارد شــده است ،از این رو می توانید در
برابر افراط و تفریط هــا مثبت نگری در پیش بگیرید.
متأسفانه ،ممکن اســت فع ً
ال نتوانید مسایل زیادی را با دیگران در میان
بگذارید ،زیرا اگر کمی پا را فراتر بگذارید ،سرنوشت مدام به شما گوشزد
خواهد کرد که بیش از این بحث را ادامه ندهید .اکنون به نفع تان است که
محدودیت های خود را بپذیرید و سعی نکنید که آن ها را زیر پا بگذارید.
هوشمندانه عمل کنید و چیزی نگویید که بعدا ً مجبور شوید انکارش کنید. .
خرداد :

شاید راهی که در پیش گرفته اید پر از دست انداز باشد،
اما به تدریج در مســیر هموار قرار خواهید گرفت .امروز
ایــن قابلیت را دارید که بهترین چیــزی را که به نفع تان
است تشخیص دهید .می توانید به جای این که روی نقطه
ضعف های تان دست بگذارید ،بر مهارت هایی که دارید تمرکز کنید .به
میــزان انرژی مصرفی خود دقت کنید تا بدانید چه وقت به اتمام خواهد
رســید .به خاطر داشته باشــید که اگر بیش از حد بلند پروازی کنید و
انتظارات غیرواقعی داشته باشید ،حتم ًا دچار نا امیدی خواهید شد.
تیر :

امروز ماه به نشــانه ی محافظت از خویشــتن بازگشته
است ،از این رو ممکن است احساس نا امنی به سراغ تان
بیاید و پریشــان تان کند .خوشبختانه ،امروز اگر بخواهید
خواسته های تان را دنبال کنید ،مشکالت زیادی سر راه تان نخواهد بود.
اما اگر بیش از آن چه نیاز دارید طلب کنید ،برای خودتان مشکل آفرینی
کرده اید .حتی اگر به دنبال هیچ خواسته ای هم نباشید ،باز هم احساس
نا امیدی گریبان تان را خواهد گرفــت ،زیرا همواره فراتر از چیزی که
دریافت می کنید آرزو دارید.
مرداد :

امروز ممکن اســت افکار خاصی در ســر داشته باشید
و بخواهیــد با به کارگیری آن هــا روز متفاوتی را برای
خود رقم بزنید .اما ممکن اســت واقعیت های موجود با
برنامه ای که تنظیم کرده اید سازگار نباشند .به جای این که تالش کنید تا
به هر ترتیبی که شده پیش بروید و با کسانی که مانع راه تان شده اند مبارزه
کنید ،به نفع تان است که رویکرد دیگری در پیش بگیرید .اگر دیگران را
به مبارزه بطلبید ،آن وقت فقط با تفاوت هایی که با دیگران دارید روبرو
خواهید شد.
شهریور :

امروز دوست دارید نسبت به دیگران بزرگواری نشان دهید،
اما از طرفی به خاطر ســر و کله زدن با دیگران خسته اید
و دوســت ندارید بیش از این خودتان را درگیر بازی های
آن ها کنید .این عقب نشــینی احساسی شما چنان قدرتمند است که همه
متوجه آن شده اند ،زیرا قبل از این که تصمیم به کاری بگیرید باید همه ی
جوانب را بررسی کنید .سعی کنید پل های پشت سرتان را خراب نکنید ،زیرا
ممکن است روزهای آینده مجبور شوید دوباره از همان مسیر عبور کنید.
مهر :

ممکن است احساس کنید که در یک رابطه ی مهم دچار
سرگشتگی شده اید .از یک طرف ،آماده اید که نقشه های
تان را عملی کنید و هر اقدامی که برای پیشــبرد آن الزم
اســت انجام دهید .اما از طرف دیگــر ،از این که همه ی کارها به دوش
شما باشد خسته شده اید .اگر هر تصمیمی بگیرید ممکن است در نهایت
به این نتیجه برسید که ای کاش این مسیر را انتخاب نمی کردم و راه دیگر
را پیش می گرفتم.
آبان :

امــروز از دیگران توصیه های متفاوتی دریافت می کنید و
دوســت دارید که از هر کدام این توصیه ها بهره ای ببرید.
اما کمی مشــکل است که بخواهید بین اعتماد به تجربیات
شخصی و استفاده از دانســته های دیگران تعادل برقرار کنید .فع ً
ال بهتر
است برای انتخاب بهترین مسیر به حس ششم خودتان رجوع کنید و به
دنبال نظرات دیگران نباشید .اگرچه معمو ًال توصیه می شود که از تجربیات
دیگران استفاده کنیم ،اما امروز به نفع تان است که به خودتان بیش از هر
شخص دیگری اطمینان کنید.
آذر :

وقتــی با عالقه درباره ی پــروژه ای که تقریب ًا رو به اتمام
اســت صحبت می کنید ،می توانید این اشــتیاق تان را به
دیگران هم انتقال دهید .امروز ماه و مشتری با هم پیوند بر
قرار می کنند و از چند جهت به شــما منفعت می رسانند ،مث ً
ال اعتماد به
نفس تان افزایش پیدا خواهد کرد .اما ممکن است در تله ای گرفتار شوید
که همه چیز را خیلی بهتر از چیزی که در واقعیت هست نشان می دهد.
جای هیچ گونه نگرانی نیست؛ به جای این که مسئولیت های تان را رها
کنید ،بهتر است برنامه ریزی های تان را اصالح کنید و فردا مجددا ً همه
چیز را از سر بگیرید.
دی :

امروز مــاه به هفتمین خانه در طالع شــما یعنی خانه ی
همراهان وارد می شــود ،به همین دلیل ممکن است کسی
به سراغ تان بیاید که احساسات تان را دگرگون کند ،یعنی
شخصی با نیازهای عاطفی سر راه تان قرار خواهد گرفت .اما این رابطه
آن قدرها هم فکر می کنید ســاده نیست ،زیرا دوست ندارید که کسی با
احساسات تان بازی کند.
بهمن :

امروز ممکن اســت احســاس کنید که در یک درگیری
عاطفی گیر افتاده اید و تمایل دارید که برای رســیدن به
آرامش از راه منطقی وارد شــوید .معمو ًال در به کارگیری
چنین راهکارهایی که مبتنی بر عقل جلو می روند موفق می شوید ،اما فعل
و انفعاالت کهکشانی موجب می شوند که امروز با شدت عمل وارد میدان
شوید و در نهایت هم دستاوردی جز ناراحتی نداشته باشید .خیلی سخت
است که جلوی احساسات تان را بگیرید ،اما اگر این کار را نکنید از مسیر
واقعیت ها خارج خواهید شد.
اسفند :

ماه به پنجمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی خالقیت ها
وارد می شــود و به این ترتیب موجب می شود که در بیان
احساسات تان به انرژی مضاعف دست پیدا کنید .اکنون تخیالت تان چنان
فعال شــده که ترس به خودتان راه نمی دهید و درگیر محدودیت های
احساسی نیستید .اجازه دهید که رویاپردازی های تان شما را به هر کجا
که می خواهند ببرند.
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برگزاری رویداد کارآفرینی تقاضا محور
شرکت نفت ستاره خلیجفارس

گروه خبر  //شــرکت نفت ستاره خلیجفارس
همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی رویداد کارآفرینی
تقاضا محور را با هدف شناســایی شرکت های
دانشبنیان برگزار کرده است.

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
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آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
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کرمان آرزو توکلی چترودی
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کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
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به گزارش خبرنگار دریا  ،مدیرعامل شــرکت
نفت ســتاره خلیجفارس بیان کــرد :با توجه به
مزین شدن سال  1401توسط مقام معظم رهبری
به نام «تولید ،دانشبنیان و اشــتغال آفرین» ،به
همت همکاران ارجمندم در شــرکت نفت ستاره

خلیج فارس با هدف شناســایی شــرکتهای
دانشبنیان برای حفــظ و ارتقای ظرفیت تولید،
رویــداد کارآفرینــی تقاضا محــور را اجرایی
کردهایم.علیرضــا جعفرپور ابراز کرد :بســط و
توســعه همکاری صنایع باالدستی با شرکتهای
دانشبنیان یک رسالت اساسی به شمار میرود که
نیازمند نگاهی ویژه است و بهرهگیری از دانش و
نوآوری مجموعههای علمی که عمدت ًا از جوانان
کوشا و مستعد کشور تشکیلشــدهاند ،میتواند
اعتالی هرچه بیشتر صنایع و خودکفایی کشور در
زمینههای مختلف را رقــم بزند.وی ادامه داد :در

 90قلم داروی دیگر ارزان میشود
گروه خبر  //سخنگوی ســازمان غذا و دارو
گفت :از ۳۵۸۰قلم دارو در دولت ســیزدهم،
ی  ۳۸۰قلم آن توســط کمیسیون
قیمتگذار 
انجام می شــود و قیمــت  ۳۲۰۰قلم دارو نیز
تغییراتی نداشته است.

محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو
اظهار داشت :حدود  90قلم دارو بعد از اصالح
قیمت به دلیل استفاده از ارز نیمایی ،مابه التفاوت
آن توسط بیمه ها پوشش داده نشد که با دستور
رئیس جمهور به ســازمان های بیمه گر توافق
شــده اســت که قیمت این  ۹۰قلم دارو به قبل
برگردد تا تفاوتــی در پرداختی مردم از جیب
نداشته باشد .ســازمان برنامه و بودجه نیز قرار
شــده اســت از محل صرفهجویی و هدفمندی
یارانهها برای تامین منابع آن اقدام کند.وی گفت:
الزم به ذکر است که در این صورت قیمت اصلی
داروها برای مردم تغییری نمی کند ،بلکه هزینه
های مازاد آن توســط بیمه پرداخت می شود و
در نهایت پرداختی بیماران به قبل بازمی گردد.
هاشــمی افزود :در شبکه رسمی توزیع دارو
گرانفروشــی وجود ندارد؛ چرا که قیمت دارو با
سیســتم رگوالتوری قوی نظارت می شود و به
مدل های مختلف تامین چه با ارز نیمایی و چه
ترجیحی در کمیسیون مصوب می شود و قیمت
نهایی نیز در سامانه تیتک به ثبت می رسد .وی
گفــت :از ۳۵۸۰قلم دارو در دولت ســیزدهم،
ی  ۳۸۰قلم آن توسط کمیسیون انجام
قیمتگذار 
می شــود و قیمت  ۳۲۰۰قلم دارو نیز تغییراتی
نداشته است.
سخنگوی ســازمان غذا و دارو تصریح کرد:

مبنای حمایت بیمه ها داروهای ژنریک و تولید
داخل خواهند بود .همچنیــن از کل فارماکوپه
دارویی کشــور  ۲۵۰۰قلم دارو تحت پوشش
بیمه هستند و در نظر داریم  ۲۵۰قلم داروی مهم
دیگر به این فهرست اضافه شود.
وی تاکید کرد :الزم به ذکر است وزیر بهداشت
به دانشــگاه هــای علوم پزشــکی تاکید کرده
اســت ،ضمن کنترل دقیــق و منظم بر عملکرد
داروخانههــای خصوصــی و بیمارســتانی و
شــرکت های پخش دارو و تجهیزات پزشکی و
اطالعرسانی به داروهای تحت پوشش به منظور
جلوگیری از اشــاعه کمبودهای کاذب دارویی
و افزایش اطمینان مصــرف کنندگان و بیماران
مخصوصــا بیماران خاص و صعــب العالج ،از
نحوه ارائه و کیفیت خدمات داروخانه ها نسبت
به بازدیدهای میدانی مســتمر به صورت ویژه و
در قالب مانور های نظارتی اقدام کنند.
هاشمی گفت :دانشگاه های علوم پزشکی نیز
موظف هســتند که با نظارت بر قیمت ،رعایت
تعرفه های مصــوب قانونی و ســود توزیع و
عرضه ،در صــورت مشــاهده هرگونه تخلف
گرانفروشــی و افزایش قیمت دارو و تجهیزات
پزشــکی ،کمفروشــی و احتکار و انبارداری
غیرمجاز بــا رعایت قانون و مقررات مربوط به
امور پزشکی و دارویی ،قانون تعزیرات حکومتی
در امور بهداشــتی و درمانی و قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز و ســایر مقــررات جاری با
متخلفین برخورد قانونی الزم را داشــته باشند
و گــزارش این اقدامات را به صورت ماهیانه به
سازمان غذا و دارو ارسال کنند.

گــروه خبر  //امیر قربانی فرمانــده قرارگاه مقدم
نداجا ناوگان جنــوب و فرمانده منطقه یکم نیروی
دریایی ارتش از بانک سپه منطقه هرمزگان تقدیر
کرد.

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ در این دیدار امیر
قربانــی فرمانده منطقه یکم نیــروی دریایی ارتش با
اشاره به همکاری سازنده بانک سپه در خدمت رسانی
به پرسنل نیروی دریایی از همکاری و تعامل مدیران
و پرسنل این بانک با مجموعه نیروی دریایی تقدیر و
تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که سطح تعامالت فی

مابین در آینده گسترده تر خواهد شد.
در ادامه مصطفی معلمی با ابراز خرسندی از همراهی
و همکاری و تعامالت ســازنده فرماندهی و مجموعه
زحمتکش منطقه یکم نیروی دریایی ارتش قدردانی
کرد.معلمی اظهار داشــت :خدمت رسانی به پرسنل
معزز نیروی دریایی ارتش مستقر در سواحل نیلگون
خلیج فارس از افتخارات کارکنان بانک ســپه منطقه
هرمزگان است.
وی همچنین از آمادگی بانک ســپه برای مشارکت
بیشتر با مجموعه نیروی دریایی خبر داد.

مدیرعامل آبفا :

برپایی میز خدمت باعث تسهیل
درخدمات رسانی می شود

گروه خبر  //مدیرعامل و معاونین شــرکت
آب و فاضالب هرمزگان با حضور در مصلی
بندرعباس مشکالت مردم را در میز خدمت
آبفا بررسی کردند.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ میز خدمت به
همت بسیج ادارات در مصلی بندرعباس برگزار
و دســت اندرکاران آبفا پاســخگوی مردم در
حوزه آب و فاضالب شــدند.عبدالحمید حمزه
پور مدیرعامــل آب و فاضالب هرمزگان نیز

شركت پااليش نفت الوان درنظردارد خرید اقالم ذیل را به صورت جداگانه تحت تقاضاهای ذکر شده زیر به
شرکتهای مجرب و با سابقه و واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره م ب ل1401/698/
خريد  Tubeاز جنس  A213 TP321و  Retubeباندل  4دستگاه مبدل تقاضای شماره RLP-4011859
(مجوز شماره ( )53116451میزان سپرده2,427,989,200-ريال) (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران) 2001093769000038 :
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی  1401/02/18 :مهلت دریافت اسناد1401/03/01 :
مهلت ارسال پاسخ استعالم (بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران)1401/03/17:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره م ب ل1401/699/
خرید دو دستگاه الکترو موتور  560کیلو وات تقاضای شماره RLD-4013333-LA
(مجوز شماره ( )53116452میزان سپرده2,961,981,000-ريال) (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران) 2001093769000039 :
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی  1401/02/18 :مهلت دریافت اسناد1401/03/01 :
مهلت ارسال پاسخ استعالم(بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران)1401/03/17:
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره م ب ل1401/700/
خرید  4دستگاه مبدل حرارتی تقاضای RLD-4013341-LA
(مجوز شماره ( )53116453میزان سپرده3,796,721,100-ريال) (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران) 2001093769000040 :
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی  1401/02/18 :مهلت دریافت اسناد1401/03/01 :
مهلت ارسال پاسخ استعالم(بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران)1401/03/17:

لذا از متقاضیانی که دارای شرایط زیر می باشند دعوت می گردد تا پس از مطالعه
شرایط مناقصه از طریق دریافت اسناد از آدرس ( WWW.LORC.IRلينك
مناقصه هاواستعالم ها –زير گروه مناقصه ) مطابق با اطالعات درخواستي نسبت
به دریافت اسناد و بارگزاری پاسخ استعالم در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد
ایران اقدام نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید صالحیت ،جهت شرکت در مناقصه
اقدام الزم به عمل آید .
مناقصه گر می بایست متعهد گردد مفاد قانون حداکثری تولید و خدماتی کشور
و حمایت از کاالی ایرانی طی بخشــنامه شــماره  30206مورخ 98/03/15
ریاست محترم جمهوری و بخشنامه شماره  364/19091مورخ 98/03/12
مجلس شورای اســامی جهت تامین این کاال رعایت نموده و نسبت به ثبت
توانمندی خود در خصوص تامین کاالی مورد مناقصه در سامانه ماده  4قانون
مذکــور ( ) Tavaniran.irثبت نماید.لــذا مناقصه گزار در این خصوص
هیچگونه مسولیتی نخواهد داشــت و کلیه مسئولیت این بند بعهده فروشنده
می باشد .
الف  :شرایط انجام کار
 1دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار
 2دارا بودن توانایی مالی و فنی کافی جهت انجام موضوع مناقصه
 3دارا بودن شخصیت حقوقی
 4مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت و مناقصات باشد.
ب  :مدارک مورد نیاز
اعالم آمادگی و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران ()www.setadiran.ir
 1یک نسخه از اساسنامه شرکت (برابر اصل)
 2یک نسخه از آگهی ثبت شرکت (برابر اصل)

پایان گفــت :از تمامی شــرکتهای دانشبنیان
دعوت میشود در طی زمان برگزاری نمایشگاه
تا تاریخ  26اردیبهشــت مــاه  ،1401با مراجعه
بــه غرفه شــرکت نفت ســتاره خلیجفارس در
نالمللی تهران به اعالم
سالن  5نمایشــگاههای بی 
توانمندیهای خود برای توسعه همکاری با این
مجموعه عظیم نفتی کشور بپردازند.

تقدیر فرمانده قرارگاه مقدم نداجا ناوگان جنوب
از بانک سپه

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم
شرکت پاالیش نفت الوان
« سهامی عام »

این راستا همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه
نالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی رویداد
بی 
کارآفرینــی تقاضا محــور را اجرایی کرده ایم تا
برای شناسایی ،گسترش همکاری با شرکتهای
دانشبنیان کشــور و حمایت از تولید داخل گام
برداریــم .جعفرپور اظهار کرد :پــس از ارزیابی
نیازهای مختلف شرکت نفت ستاره خلیجفارس
برای حفظ و ارتقای ظرفیــت تولید فرآوردهها،
بــا ارائه کتاب نیازهــای فناورانه این شــرکت
نالمللی نفــت ،گاز ،پاالیش و
در نمایشــگاه بی 
پتروشــیمی به معرفی نیازمندیها و شناســایی

ظرفیت دانشبنیانها پرداختهایم.وی خاطرنشان
کــرد :در این کتاب به تفکیک نیازهای شــرکت
نفت ســتاره خلیجفارس در زمینههای خدمات
فنی و مهندسی ،عملیات بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات ،برق ،ابزار دقیق ،سیستم کنترل ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ،علوم داده ،ایمنی ،بهداشت،
محیطزیست و پژوهش و توســعه معرفی شده
است که راهی آســان را پیش روی شرکتهای
دانشبنیان برای توســعه همکاری با بزرگترین
پاالیشــگاه میعانات گازی جهان قرار میدهد.
مدیرعامل شرکت نفت ســتاره خلیجفارس در

 3یک نسخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت براساس روزنامه رسمی
(برابر اصل)
 4ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی (خریداران)
 5تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات.
 6ارائــه کد اقتصادی براســاس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات بر
ارزش افزوده و کد پستی.
 7ارائه رزومه کامل مناقصه گر  ،لیست و آدرس مشتریان.
 8طبق مصوبات هیئت محترم وزیران ،ارائه شناسه ملی کاال و خدمات (ایران
کد) الزامی میباشد.
 9توانایی ارائه سپرده شرکت در مناقصه در صورت تأیید صالحیت فنی
 10ارائه مســتندات مربوط به عضویت در فهرســت بلند منابع واحد دستگاه
مركزي وزارت نفت()AVL
کلیه مدارک باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته بندی شده در سامانه
ستاد ایران بارگزاری شوند و به مدارک ارسالی مبهم ،ناقص،مخدوش و دارای
مغایرت و همچنین مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارســال گردد به هیچ عنوان
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نظر به اهمیت موضوع ،شرکت پاالیش نفت الوان حسب مدارک و مستندات
ارائه شــده نسبت به تایید و یا رد صالحیت هر یک از شرکت های متقاضی بر
اســاس قوانین و مقررات مختار بوده و مناقصه گــر از این بابت حق هر گونه
اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید .
بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شــده در سامانه ستاد ایران الزامی می باشد.
در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت های حاضر در مناقصه ،امکان تمدید
مهلت زمانی در سامانه ستاد ایران وجود دارد .

آدرس اينترنتي شركت پاالیش نفت الوانwww.lorc.ir :
آدرس  :هرمزگان ،بندرعباس ،گلشهر شمالی  ،بلوار دانشگاه ،بلوار مصطفی خمینی ،پالک  ،0ساختمان آریا ،طبقه همکف  ،کد پستی 79153-19744 :
تلفن  07138318880:داخلی ( )148-147و  ،07691091081 - 07138173430فاکس  )071 ( 38318882:آدرس ايميل Lavantenders@lorc.ir :

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت الوان

با حضــور در میز خدمت آبفا بــا بیان اینکه
پاسخگویی به عنوان یک اصل جداناپذیر باید
سرلوحه کار خدمتگزاران باشد ،افزود :شرکت
آب و فاضالب هرمزگان به عنوان یک دستگاه
خدمتگزار ،ارتباط مســتقیمی با مردم دارد و
پاســخگویی کارکنان ایــن مجموعه یکی از
آبفا بصورت غیر حضوری انجام می شود اما با انجامد.حمزه پور ابراز امیدواری کرد ،این برنامه
ضروریاتی اســت که باید در دیدارهای چهره
هدف تســهیل و رفع برخی موانع ،فراهم کردن توانسته باشد برخی از مشکالت مردم را مرتفع
به چهره مرتفع شود.به گفته وی ،عمده خدمات
چنین دیدارهایی نیز به ســرعت انجام کار می کرده باشد.

