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استاندار هرمزگان تاکید کرد
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لزوم افزایش آموزش های
مهارتی در محالت و روستاها
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برترین عرضه کننده
بورس را کسب کرد
عکس  :دریا

سه شنبه  27اردیبهشت  15 1401شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3882
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پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان خبر داد

امید می رود قزاقستان بتواند در بخش میوه و مرکبات و همچنین در بخش آبزیان از ظرفیت های استان
هرمزگان استفاده نماید

به گزارش خبرنگار دریا  ،محمدرضا صفا در نشست با بریک سادیکوف کنسول جدید قزاقستان در بندرعباس
که با حضور دبیر کل اتاق بازرگانی نیز همراه بود ،اظهار داشت:از آنجا که دو کشور ظرفیت بسیار خوبی برای
همکاری دارند تاکید ما نیز بر استفاده از ظرفیت ها برای توسعه روابط در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری
است و بدون شک ظرفیت های استان هرمزگان برای فعالین اقتصادی در قزاقستان قابل توجه خواهد بود .وی

1

در دیدار با مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران ؛

افزایش روابط تجاری هرمزگان و قزاقستان
گروه خبر  //رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی هرمزگان از گســترش روابط تجاری
هرمزگان و قزاقستان خبر داد.

2

بیان داشت :ظرفیت های استان هرمزگان در ابعاد تجاری ،بندری ،کشاورزی ،معدنی ...می تواند فصل جدیدی
در توسعه روابط تجاری هرمزگان با قزاقستان ایجاد نماید.
صفا تصریح کرد :اســتان هرمزگان با داشــتن ظرفیت های اقتصادی بی نظیر و با تولید انواع محصوالت
کشاورزی و آبزیان و محصوالت باغی خارج از فصل و همچنین داشتن ظرفیت دروازههای صادراتی ،نقش
راهبردی در رونق تولید و اقتصاد دارد و جذب ســرمایه گذار خارجــی از اولویت های ما در اتاق بازرگانی
هرمزگان است.
ادامه در همین صفحه

آخرین وضعیت پروژه های گازرسانی
در هرمزگان تشریح شد
8

ویژهبرنامه « روایت مادری »
در بندرعباس برگزار شد

2

جزئیات جشن های مردمی و بین المللی
زیرسایه خورشید در هرمزگان
8

انهدام باند قاچاق مواد مخدر
در میناب

5

قیمت مرغ در بندرعباس زیر نرخ مصوب

2

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت حجتاالسالم فاطمینیا ؛

اطالعات گسترده این عالم  ،منبعی پر فیض برای جوانان بود
گروه خبر  //رهبر معظم انقالب با صدور پیامی
درگذشت حجتاالسالم آقای حاج س ّید عبداهلل
فاطمینیا را تسلیت گفتند.

21

به گزارش مهر؛ حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای،
رهبر معظم انقــاب با صدور پیامی درگذشــت
حجتاالسالم آقای حاج سیّد عبداهلل فاطمینیا را
تسلیت گفتند.
متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ِ
واعــظ درس آمــوز ،جناب
درگذشــت عالــ ِم
ســید عبداهلل فاطمینیا
حاج
حجتاالسالم آقای
ّ

رضواناهللعلیه را به خاندان گرامی و همهی صاحبان
عزا و ارادتمندان و مستفیدان ایشان تسلیت عرض
میکنم .اطالعات گســترده و بیــان جذاب و لحن
شیرین این عالم محترم ،منبعی پر فیض برای جمع
زیادی از جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایهی
تاسف و اندوه است.
از خداوند متعال مسئلت میکنم که رحمت و غفران
خود را شــامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به
ایشان عنایت کند.
سیّد علی خامنهای
 ۲۶اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

بخش آبزیان رتب ه نخســت را به خود اختصاص داده
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان خبر داد
است .صفا تاکید کرد :امید می رود قزاقستان بتواند در
بخش میوه و مرکبــات و همچنین در بخش آبزیان از
ظرفیت های استان هرمزگان استفاده نماید.
وی افزود :ما برای گســترش مناســبات تجاری با
قزاقســتان هیچ محدودیتــی نداریم و مــی توانیم به
بهترین نحو ممکن پذیرای هیات های تجاری از کشور
قزاقستان و اعزام هیات تجاری از استان هرمزگان به این
کشور باشیم.صفا همچنین از تالش های شعبان رئیس
نمایندگی وزارت امور خارجه در بندرعباس و تعامل با
بخش خصوصی قدردانی کرد.
کنســول قزاقســتان در بندرعباس نیز در ادامه این
نشســت اظهار داشــت :ما به دنبال افزایش مناسبات
تجاری با استان هرمزگان هســتیم.بریک سادیکوف
افــزود :ما به دنبال ایجاد خواهــر خواندگی هرمزگان
با مانگســتائو قزاقســتان هســتیم و بدون شک اتاق
بازرگانی هرمزگان در این خصوص نقش مهم و کلیدی
دارد.
وی بیان داشــت :یکی از اهداف مهم دولت قزاقستان
برای راه اندازی دفتر کنسولگری در بندرعباس افزایش
ادامه از تیتر یک //
کشاورزی کشــور در هرمزگان تولید میشود و از این و ایجاد روابط خواهر خواندگی با استان هرمزگان است
رئیــس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی حیث در بسیاری از محصوالت مهم مانند گوجه فرنگی ،و امید است امسال شاهد گســترش روابط تجاری با
هرمزگان ادامــه داد :بخش عمــدهای از محصوالت پیاز ،بادمجان ،هندوانه ،خرمــا و مرکبات و همچنین استان هرمزگان باشیم.

افزایش روابط تجاری هرمزگان و قزاقستان

فوالد هرمزگان عنوان برترین
عرضه کننده بورس را کسب کرد
آگهی فروش امالک
به صورت مزایده سازمان اموال
و امالک ستاد

صفحه  8را بخوانید

گروه خبر  //شرکت فوالد هرمزگان در همایش تجلیل از برترین های بورس کاال تندیس
شرکت برتر در بورس کاال را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ در همایش تجلیل از برترین های بورس کاال که با حضور سید
احســان خاندوزی وزیر اقتصاد ،محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شــورای اسالمی ،مجید عشقی رئیس کمیسیون ســازمان بورس و اوراق بهادار و مقامات و
مســئوالن دولتی و بخش خصوصی برگزار شد  ،فوالد هرمزگان با کسب رتبه اول در عرضه
محصول تختال در بورس کاال در ســال  ۱۴۰۰مورد تقدیر قرار گرفت .تندیس این مراسم را
عطااهلل معروفخانی مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان از سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد
و دارایی دریافت نمود.

خبری
استاندار هرمزگان تاکید کرد
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سرمقاله

لزوم افزایش آموزش های مهارتی در محالت و روستاها
در حالی هرمزگان باالترین نرخ بیکاری را در کشــور دارد که این
اســتان به عنوان قطب اقتصادی و تجاری کشور شناخته شده و انتظار
می رود باالترین نرخ اشتغال بومیان را در کشور داشته باشد که متاسفانه
اینگونه نبوده و از دیرباز بیشتر جوانان و مردمانش مجبور بودند به سمت
مشاغل کاذب و قاچاق بروند و جان شان را هم در این مسیر از دست
دهند و هزاران زن و فرزند بدون سرپرســت و یتیم شــده اند ومتولیان
مربوطه نیز به این موضوع اهمیت ندادند و صنایع حمایت نکردند و چاره
اندیشی نشد و این روند متاسفانه بعد از گذشت سال ها همچنان ادامه
دارد .حتی در سال های اخیر به درخواست بومی ها برای صدور مجوز
صید صیادی پاسخ مثبتی داده نشد و گفتند ذخایر آبزیان ظرفیت صید
بیشتر را ندارد واز آن طرف به کشتی های غول پیکر موسوم به چینی برای
صید ترال و جاروب کردن دریا و ذخایرش مجوز دادند که نتیجه اش این
شد که برخی صید غیرمجاز داشته باشند و وسایل صیدشان ضبط شود
و یا درگیری داشته باشند ویا به سمت قاچاق بروند .صنایع و بنگاه های
اقتصادی نیز در یکی دو دهه اخیر به بهانه ماهر نبودن جوانان هرمزگانی،
نیروی مورد نیازشان را از سایر استان ها وارد کردند و مدیران غیربومی
ادارات کل آمــوزش فنی و حرفه ای در ادوار مختلف نیروی مورد نیاز
صنایع را تربیت نکردند تا این بنگاه های اقتصادی این بهانه را نداشــته
باشند که نیروی مورد نیازشان تربیت نشده و آموزش ندیده اند ومجبورند
از سایر استان ها نیروی شان را تامین کنند .از طرفی دیگر بندرعباس
آموزشگاه فنی و حرفه ای دولتی دخترانه ندارد و فقط یک مرکز دولتی
برای پسران دارد و بیشتر آموزش ها به آموزشگاه های خصوصی واگذار
شده که با هزینه های باالی آموزش ،بطور حتم قشر متوسط و محروم
جامعه نمی توانند آموزش ببینند .در ســال های اخیر بارها گزارش و
مقاله و ...منتشر کردیم که نیاز است در محالت حاشیه نشین و روستاها
دوره های مهارتی مورد نیاز بازارکار برای دختران و پسران وزنان ومردان
برگزار شود تا گامی در جهت اشتغالزایی شان با مهارت آموزی برداشته
شود که متاسفانه بخوبی در این بخش برنامه ریزی و اجرا نشد واثراتش
را هم با افزایش آســیب های اجتماعی ،سرقت ،بزه و ...در این مناطق
می بینیم و بســیاری از خانواده ها و در فقر و فالکت بوده واز کمترین
امکانات زندگی محرومند .در روستای تیرور شهرستان میناب و ....که
نیازمندان زیادی هم دارد و بســیاری از آنها از کولر ،یخچال ،وســایل
زندگی و ...محرومند و برای درمان هم درمانده اند.به گفته یکی از خیرین
اگر که آموزش های مهارتی در این منطقه برگزار می شــد و جوانان و
زنان و مردانش آموزش فنی ومهارتی می دیدند ،بیشترشــان خودشان
می توانستند گلیم شان را از آب بکشند .در محالت نیز وضعیت اینگونه
اســت و نیاز است اداره کل آموزش فنی و حرفه با معتمدان محالت و
مساجد و دفاتر تسهیلگری و بسیج و کانون های فرهنگی و ...در محالت
ارتباط بگیرند و زمینه آموزش جوانان را در مراکز دولتی ویا در محالت
فراهم کنند ویا به آموزشگاه های خصوصی معرفی کنند وتخفیفات و...
را از آموزشــگاه ها برایشان بگیرند و هزینه برخی دوره ها را اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای و ...متقبل شوند تا جوانان و نیازمندان به اشتغال
بتوانند ماهر شــده و وارد بازار کار شوند و از بیکاری ،فقر وفالکت که
هرمزگان رتبه نخست را دارد ،کاسته شود.

گروه خبر  //استاندار هرمزگان گفت:
مجموعه استان هرمزگان تمام قد و با
تمام توان تالش میکند در راســتای
تحقق منویات رهبــر معظم انقالب
اسالمی در اجرای سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش ،پیشرو باشد.

بــه گزارش خبرنــگار دریا  ،مهندس
مهدی دوســتی در نشســت شــورای
آموزش و پرورش اســتان هرمزگان که
با حضور معاونین آموزش متوســطه و
پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و
پرورش برگزار شد ،با بیان اینکه اجرای
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با
جدیت در دستور کار دولت سیزدهم قرار
گرفته است ،عنوان کرد :برای ما در استان
هرمــزگان نیز مایه افتخار اســت که در
راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب
اسالمی (مدظله العالی) ،اجرای سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش را جامه عمل
بپوشانیم و مجموعه استان هرمزگان تمام
قد و با تمام تــوان تالش میکند در این

علی زارعی

جهت پیشرو باشد.وی با اشاره به رویکرد
راهاندازی هنرســتانهای تخصصی در
هرمزگان ،ادامه داد :در این راســتا ایجاد
هنرســتانهای نفت و پاالیــش ،فوالد،
معدن و شــیالت با پیگیریهای بسیار و
برگزاری جلسات مختلف در دستور کار
قرار گرفته است .استاندار هرمزگان افزود:
از مهمترین خواســتههای ما از وزارت
آموزش و پــرورش در این زمینه ،تعیین
و مشخص شدن ســرفصلهای درسی
برای این هنرستانهای تخصصی است و
همچنین خواستار این هستیم که در سطح
کالن ،صنایع ملزم به همکاری با آموزش
و پرورش در این خصوص شوند.دوستی
تصریح کرد :تامیــن معلمان خاص این
رشتهها و تجهیز هنرستانهای تخصصی
به وسایل کمک آموزشــی مورد نیاز از
دیگر مواردی اســت که باید مورد توجه
قرار گیــرد .وی همچنین بر لزوم کمک
و حمایت بیشــتر از مدارس شبانهروزی
در هرمزگان با توجه به تعداد گســترده

این مدارس در استان تاکید کرد و گفت:
قرارگاهی جهت تجهیز مدارس اســتان
با اســتفاده از ظرفیت گروههای جهادی
تشکیل شده تا برای سال تحصیلی جدید،
در مدارس آمادگی کامل وجود داشــته
باشد .همچنین دکتر محمدمهدی کاظمی
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش
و پرورش در این نشســت با تشــکر و
قدردانــی از حمایتهای مهندس مهدی
دوستی اســتاندار هرمزگان از مجموعه
آموزش و پرورش ،بیان داشــت :اجرای
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از
تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی است
که باید تالش بیشتری در این راستا داشته
باشیم و همه دســتگاهها مکلف هستند
در راســتای اجرای این سند به آموزش
و پرورش کمک کننــد.وی با بیان اینکه
توجه به آموزش هــای فنی و حرفهای،
هنرســتانها و مهارت آموزی نیز مورد
تاکید مقام معظم رهبری اســت ،افزود:
در این راستا باید نهضت هنرستان سازی
توسط خیرین و صاحبان مشاغل شکل
گیــرد که در برخی اســتان ها این روند
آغاز شده است.معاون آموزش متوسطه
وزارت آمــوزش و پــرورش ادامه داد:
ایجاد هنرســتانهای جوار کارخانهها و

ویژهبرنامه «روایت مادری» در بندرعباس برگزار شد
گرو خبــر  //ویژهبرنامه «روایت مادری» با نقد و بررســی کتاب
«چارقدی پر از ماهی گلی» ،رونمایی از کتاب صوتی «پرواز در عصر
خرماپزان» و تجلیل از خانواده شهدا در بندرعباس برگزار شد.

نشســت «روایــت مادری» ،همــراه با نقد و بررســی کتاب
«چارقــدی پر از ماهی گلی» اثر معصومه هوشــمند و با حضور
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ،رئیس حوزه هنری و انقالب
اسالمی استان ،رئیس انجمن نویسندگان هرمزگان ،مدیرکل امور
بانوان استانداری هرمزگان ،مادر شهید «محمدرضا یزدی» ،مادر
شهید «علی اکرامی» ،همسر شــهید «موسی کاتبی» و جمعی از
شاعران و عالقهمندان حوزه دفاع مقدس در ادارهکل کتابخانههای
عمومی استان هرمزگان برگزار شد.
امینه دریانورد ،مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان هرمزگان
در این مراسم ضمن تقدیر از حضور ارزشمند مادران شهدا ،اظهار
کرد :به عقیده من کتاب و نــگارش آثار تاریخی یکی از بهترین
بهانهها برای خلق یک اثر ارزشمند است .اگر این اتفاقات باارزش

و باورهای قلبی ما همســو شود قطع ًا چنین گنجینه اسناد هویتی
همچون کتاب «چارقدی پر از ماهی گلی» به نگارش در خواهد
آمد.وی بیان کرد :کتاب «چارقدی پر از ماهی گلی» در ارتباط با
خاطرات و زندگینامه شهدا ،مادران و خانواده شهدا است و مادران
شهدا بر گردن تمام ملت ایران حق دارند و تعریف از آنان در هیچ
واژهای نمیگنجد.
امید اســت که بتوانیم پاســدار خوبی برای حفظ گنجینههای
اسناد هویتی شهدا و فرهنگ شهدا باشیم و در این راستا قدمهای
بزرگی برداریم.دریانورد ضمن تقدیر از اقدامات دبیر کل نهادهای
کتابخانههای عمومی کشــور بیان کرد :از ســال گذشــته ،نهاد
کتابخانههای عمومی کشور ،برنامه «روایت مادری» را راهاندازی
کرد .هدف این برنامه این است که به کتابهایی با موضوع خانواده
شــهدا به ویژه مادران و همسران شهدا توجه شود و کتابخانههای
عمومی هم بتواند گامی بســیار کوچک در نمایاندن و نشان دادن
رشــادتها و جانفشــانیهای شــهدای عزیز انجام دهد.سعید

پشت پرده سیاست
رئیسی :شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی 2روی یک سکه اند

رئیس جمهور در دیدار جمعی از علمای اهل تســنن :وحدت شیعه و سنی برای ما راهبرد
اســت نه تاکتیک  .رئیس جمهور جایــگاه هموطنان و علمای اهل ســنت را در تاریخ
کشــور بااهمیت توصیف و اظهار کرد :علما و اندیشــمندان اهل سنت در بالد خود منشأ
خدمات بســیاری هستند و سالهاست که شیعه و سنی در ایران اسالمی با یکدیگر زندگی
میکنند .آیت ا ...ســید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از علما و روحانیون اهل سنت با
اشــاره به تالش های جدی دولت برای رفع مشــکالت معیشتی مردم تصریح کرد :دولت
بــه دغدغه های مردم که به روحانیون منتقل میشــود ،توجه و برای رفع این مشــکالت
تالش میکند .رئیســی با تشــریح وضعیت کشــور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم
گفت :کســری بودجه نزدیک به  ۵۰۰هزار میلیاردی ،باقــی ماندن بدهی ماهانه  ۱۰هزار
میلیاردی ،فوت حدود  ۷۰۰نفر در روز با ویروس منحوس کرونا ،وجود تورم بی ســابقه،
تزریــق رانتی ارز  ۴۲۰۰تومانی به بازار و وضعیت نامطلوب ذخایر کاالهای اساســی در
کشــور از جمله موضوعاتی بود که دولت در روزهای آغاز به کار خود با آنها درگیر بود.
آیت ا ...رئیســی یکی از مشکالت کشــور را نحوه پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی دانست و
ش عمده ای از آن چه تحت عنوان ارز ترجیحی پرداخت می شــد،
اظهــار کرد :عمال بخ 
در خدمت جریان فســاد و رانت بود .در واقع هم هدررفت منابع کشــور را داشــتیم ،هم
یارانــه ها به مردم نمیرســید بنابراین به منظور جلوگیــری از ادامه این وضعیت ،تصمیم
گرفته شــد این مبلغ به جای پرداخت به حلقه اول تامین کاال یعنی واردکننده ها به حلقه
آخر و ذینفع اصلی یعنی خود مردم و مصرف کنندگان داده شــود .رئیس جمهور با تاکید
بــر این که پرداخت  ۴۰۰هزار تومان به صورت ماهانه به هر فرد کار ســختی اســت اما
کارشناســان این روش را گامی برای نزدیک شــدن به عدالت و رفع فقر مطلق میدانند،
گفت :این اقدام همه عدالت نیســت بلکه یک گام برای عادالنه تر شدن وضعیت اقتصادی
اســت.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به جایگاه مهم هموطنان و
علمای اهل سنت در تاریخ کشور گفت :شما علما و اندیشمندان در بالد خود منشأ خدمات
بســیاری هستید و سالهاست که شیعه و سنی در ایران اسالمی با یکدیگر زندگی میکنند.
آیت ا ...رئیســی به درخواست برخی از علمای اهل تسنن برای استفاده بیشتر از آن ها در
ســمتهای مدیریتی اشاره کرد و گفت :استفاده از شایستگان امری مهم و ضروری است و
مالک برای دولت ،کارآمدی است و به هر استانی که میروم بر استفاده از نیروی بومی در آن
استان تاکید دارم .رئیسی همچنین بر ضرورت ساماندهی وضعیت کوله بران و سوخت بران
تاکید و اظهار کرد :اگر در گذشته درآمدهای مرزی به مرزنشینان داده میشد و بازارچههای
مرزی فعال میشدند ،شاهد مشکالت فعلی مرزنشینان نبودیم و به وزیر کشور دستور داده ام
برای فعال شدن بازارچه های مرزی تعطیل شده اقدام کند .آیت ا ...رئیسی در بخش دیگری از
سخنان خود به موضوع رشد جریانهای تکفیری در منطقه اشاره و اظهار کرد :باید مراقب نفوذ
تفکرات تکفیری و سلفی در کشور باشیم؛ شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو روی یک سکه
و هر دو ضد وحدت جهان اسالم هستند ،حال آن که وحدت برای جمهوری اسالمی ایران یک
راهبرد است نه یک امر تاکتیکی .در این مراسم همچنین تعدادی از علما و روحانیون اهل سنت
به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند .امیدواری به حل مشکالت با تدابیر دولت سیزدهم،
حمایت از تالشها و برنامههای دولت برای سامان دهی مشکالت اقتصادی و عادالنه کردن
تخصیص یارانهها ،ابراز مخالفت با تفکرات تکفیری و افراطی ،تالش برای سامان یافتن تجارت
مرزی و کوله بری و تاکید بر همراهی با اجرای اصالحات اقتصادی از جمله مهم ترین مسائل
مطرح شده از سوی علما و روحانیون اهل تسنن در این دیدار بود.
رضایی :متخصص جنگ روانی برای تخریب دولت استخدام کرده اند

شــهرکهای صنعتی جهت تامین نیروی
انســانی همان کارخانهها و شهرکهای
صنعتی از دیگر موضوعاتی است که پیگیر
اجرای آن در معاونت آموزش متوســطه
هستیم که این اقدام در استان هرمزگان نیز
با توجه به ظرفیتهای موجود و همچنین
حمایتهای اســتاندار محترم هرمزگان
آغاز شــده اســت.کاظمی تصریح کرد:
همچنین با توجه به ظرفیتهای هرمزگان،
ایجاد و توســعه رشــتههای دریاپایه،
کشاورزی و حمل و نقل در هنرستانهای
این اســتان باید مدنظر قــرار گیرد و از
ظرفیتهای اداره کل فنی و حرفهای استان
و پژوهش ســراها برای مهارت آموزی
دانش آموزان استفاده شود.
وی گفت :برای تجهیز هنرســتانها و
مدارس شبانهروزی اســتان هرمزگان،
اعتبــارات مناســبی را در نظر خواهیم
گرفت.دکتر اصغر باقرزاده معاون پرورشی
و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نیز
در این نشست با اشاره به راهبرد وزارت
آموزش و پرورش در دولت سیزدهم در
راســتای همگرایی بخشهای درون این
وزارتخانه و همچنین تعامل و ارتباط با
مجموعه دستگاههای بیرون ،عنوان کرد:
در دولــت مردمی ایران قــوی ،وزارت

آموزش و پرورش عالوه بر موضوعات
آموزشــی و پرورشی ،ســامت دانش
آموزان و پیشــگیری از آســیب های
اجتماعی در مدارس را در اولویت قرار
داده اســت و طرحهایی در این راستا در
حال اجراســت .وی با اشاره به پیگیری
فعــال ســازی فضاهــای پرورشــی
وزارت آمــوزش و پــرورش در
سراســر کشــور ،افزود 346 :اردوگاه
دانش آموزی در سراســر کشور داریم
که جهت استفاده مناسب از این ظرفیت،
شورای سیاســتگذاری اردوگاه های
دانش آموزی کشــور به ریاســت وزیر
آموزش و پرورش تشــکیل شده است.
معاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت
آمــوزش و پرورش خاطرنشــان کرد:
مجوز جذب هزار و  200نفر برای تکمیل
نیروی انسانی اردوگاه های دانش آموزی
را دریافت کردهایم و همچنین برای سال
جاری بودجه مناســبی برای تکمیل و
تجهیز اردوگاه هــای دانش آموزی در
نظر گرفته شــده اســت .باقرزاده گفت:
برای تحقق اهداف در حوزه پرورشــی
و فرهنگی ،اســتفاده از ظرفیت نهادهای
تربیتی در استان ها را نیز در دستور کار
قرار دادهایم.

محســن رضایی ،معاون اقتصادی رئیس جمهور در جمع معاونان ،مدیران و هادیان سیاسی کل
سپاه گفت :دولت خواهان نقد است ولی باید در چارچوب اسالمی و منصفانه باشد و همه کمک
کنند که نقدها غیرمغرضانه و خیرخواهانه باشد .متاسفانه بعضی گروههای داخلی ،متخصص جنگ
روانی برای تخریب دولت اســتخدام کرده اند ،مگر در کشــور میخواهیم باهم بجنگیم؟ هرچه
مردم با برنامههای دولت بهتر آشــنا شوند ،بهتر همراهی میکنند .اصالحات باید در مرحله اول
در یارانهها اتفاق بیفتد که ما بتوانیم این رانت را از دست ویژه خواران ،قاچاقچیان و ...خارج کنیم.
دولت برنامههای کوتاه و بلندمدت برای اصالح اقتصاد دارد که به شــرح ذیل است -۱:اصالح
یارانهها -۲اصالح ساختار بودجه کشور -۳اصالح تجارت کشور -۴اصالح تولید ،سرمایه گذاری
و اشتغال -۵پایان دادن به فقر شدید در طبقات ضعیف کشور .اگر هیچ تولیدی نداشته باشیم و فقط
تجارت جنوب و شمال را تقویت کنیم ،سالی  ۱۰۰میلیارد دالر در آمد خواهیم داشت /.خبر آنالین

«فراجا» ،جایگزین «ناجا»

درپی تغییرات اعمال شــده در پلیس کشور که ساختار آن به فرماندهی انتظامی کل ارتقا
یافت ،عنوان اختصاری آن نیز به «فراجا» تغییر کرد .سال گذشته برخی رسانه ها از تغییر
ســازمانی نیروی انتظامی خبردادند و اعالم کردند قرار است این نهاد نظامی همچون سپاه
پاســداران و ارتش جمهوری اسالمی به ساختار فرماندهی کل تبدیل شود .موضوعی که
حاال به نظر فرایند آن به طور کامل طی شــده و آن طور که ســردار «مهدی حاجیان»
سخنگوی پلیس در نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبرداده این موضوع نهایی شده
و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی یا همان «نزاجا» به فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی
یا همان «فراجا» تغییر کرده اســت« :با توجه به لطف و عنایتی که فرمانده معظم کل قوا
داشــتند ،ساختار فرماندهی انتظامی کل کشــور ارتقا پیدا کرده و از نیرو به فرماندهی کل
تغییر کرد...این ارتقا در پلیسهای تخصصی هم اتفاق افتاده و سازمان اطالعات فرماندهی
انتظامی کل کشور تشکیل شده که وظیفه امنیت داخلی را بر عهده دارد؛ همچنین تغییراتی
در معاونــت اجتماعی ایجــاد و به معاونت فرهنگی اجتماعی تغییر پیــدا کرد؛ برخی از
پلیسهــای تخصصی نیز در برخی از اســتانها ارتقای جایگاه پیــدا کرده اند و آثار
این تغییرات را در خدماتی که به مردم ارائه می شــود ،خواهیــم دید .نیروی انتظامی به
فرماندهی انتظامی کشــور تغییر پیدا کرده و نام مختصر آن نیز فراجا (فرماندهی انتظامی
جمهوری اســامی) شده است که در طول سال نیز تابلوها تغییر خواهد کرد ».محمدعلی
نوری نژاد ،معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی نیز  ۱۸دی  ۱۴۰۰گفته بود که در ساختار
جدید ،پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه سازمان اطالعات و پلیس امنیت
عمومی تبدیل شده است .پیشتر نیز مهر نوشته بود :گفتنی است تا پیش از این تغییرات ب هدلیل
آن که ناجا بهعنوان یک نیروی انتظام بخش تعریف میشد ،جایگاه سازمانی پایینتری نسبت
به ارتش و سپاه داشت و با تبدیل آن به فرماندهی کل ،هم رده ارتش و سپاه پاسداران قرار
میگیرد ،یعنی فرمانده نیروی انتظامی هم رده فرماندهان ارتش و سپاه قرار میگیرد .این بدان
معناســت که فرمانده نیروی انتظامی که هم اکنون معادل و هم رده وزیران دولت محسوب
میشــده است ،اکنون با این تغییر هم رده معاون اول رئیس جمهور محسوب میشود .این
یعنی از این پس باید شاهد افزایش درجه نظامی فرمانده نیروی انتظامی معادل با فرماندهان
ارتش و سپاه باشیم که البته این موضوع هنوز گویا نهایی نشده است.
تازه های مطبوعات

جوان  -این روزنامه نوشت :رسانهها و فعاالن سیاسی اصالحطلب هر روز به شدیدترین
شــکل در حال تخریب دولت رئیسی هســتند اما در عین حال اخباری را که یقین دارند
نشاندهنده وجهی مثبت از این دولت خواهد بود (همچون حضور صبح جمعه ای رئیسی
در یکی از مراکز اصلی توزیع مرغ و گوشت جنوب تهران) سانسور میکنند یا در صفحه
اول پوشش نمیدهند.
شــرق  -این روزنامه نوشت :راه حفظ رئیسی ،انتقاد از اوست حتی تند و بیرحمانه اما
دلسوزانه.آن هایی که در پوشش مدافع و موافق ،قربانصدقه میروند و از صبح تا شب «قل
یالسابق احساس
هو ا ...و ان یکاد» از زبانشان میریزد با کمترین نامالیمتی ،ناگهان کما ف 
تکلیف شرعی میکنند که او را بکوبند.
ایران  -این روزنامه نوشت :درست است که رسانههای رسمی به تنهایی برای پوشش تمام
رویدادهای کشور کافی نیستند و رسانههای غیررسمی به ویژه رسانههای بومی و محلی هر
منطقه نقش مهمی در اقناع افکار عمومی دارند اما مبنای اطالعرســانی به شهروندان ،باید
اخبار منتشرشده در رسانههای رسمی باشد.
اعتماد  -این روزنامه با انتقاد از جراحی اقتصادی در وضعیت فعلی ،نوشت :در شرایطی
که هنوز پرونده احیای برجام به سامان نرسیده است ،موضوع  FATFحل و فصل نشده
و مهمتر از آن اقناع الزم در افکار عمومی صورت نگرفته ،چنین اقدامی بســیار خطرناک
بهنظر میرسد.
کیهان  -این روزنامه نوشــت :یارانه  45هزار تومانی پرداخت شــده در دولت دهم،
رقم بســیار قابل توجهی بود که توانست بهویژه اقشار پاییندست را تامین کند اما اگر
ارزش این پول به پایینترین حد رسید ،تقصیر دولت های نهم و دهم نبود بلکه آن بال
بر سر ارزش پول ملی ،در اثر سوءتدبیرهای دولت روحانی (ائتالف مدعیان اصالحات
و اعتدال) اتفاق افتاد.

عبدلیزاده ،رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان هرمزگان نیز
در این مراســم ،عنوان کرد :نگارش یک اثر تاریخی با محوریت
دفاع مقدس ،زندگانی نامه شــهدا و خانواده ایشان ،امری بسیار
ارزشــمند به شــمار میآید .در زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای
و حفاظت از گنجینه اســناد هویتی شــهدا ،بایستی تالش کنیم و
همچنین در عمل هم رهرو شــهدا باشیم.وی تصریح کرد :نگارش
خاطرات و زندگینامه شهدا به صورت مکتوب باعث میشود که
این گنجینههای ارزشــمند برای نسلهای بعدی هم باقی بماند و
هیچگاه به معرض فراموشــی سپرده نشــود .مخاطبان کتابهای
تاریخی باید هویت هنرمندان و نویســندگان را با هویت مادران
شهید و شهدای عظیمشان بشناسند.
به گزارش ایکنا  ،عبدلیزاده در پایان یادآور شد :موضوع اصلی
هریک از روایتهای «کتاب چارقدی پر از ماهی گلی» در ارتباط
با خاطرات شــهدا است که به رشته تحریر درآمده و این کتاب به
نویسندگی معصومه هوشمند در سال گذشته رونمایی شد.

خبر
تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱رقم خورد

رشد  118درصدی جابجایی مسافر
در بنادر مرکز و شرق هرمزگان

گروه خبر  //مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق گفت۵۷۰ :
هزار مسافر و گردشگر از ابتدای امسال تا نیمه اردیبشت ماه جاری در بنادر
مسافری مرکز و شرق هرمزگان جابجا شدهاند که در همسنجی با سال گذشته
 118درصد افزایش را به دنبال داشــته اســت .به گزارش خبرنگار دریا ،
«حمیدرضا محمدحسینی تختی» در تشریح آمار جابهجایی مسافران در بازه
زمانی فروردین تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت :بیشترین آمار
ثبت شده در مسیر دریایی بندر شهید حقانی به جزایر قشم و هرمز بوده که
آمارها رشد  99درصدی رانسبت به مدت مشابه سال  1400نشان می دهد.
وی بابیان اینکه بندر شــهید حقانی در مقایسه با سایر بنادر مسافری کشور
از جایگاه بســیار مهمی برخوردار است گفت :این بندر با توجه به موقعیت
مکانی و استفاده از زیر ساختهای مجهز و بهرهمندی از ترمینال مسافری و
 12پست اسکله برای پهلوگیری شناورهای تندرو ،بزرگترین پایانه مسافری
دریایی در کشــور محسوب میشود که از این نظر در صدر بنادر مسافری و
گردشگری ایران قرار دارد .مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق ادامه
داد :در جزیره رنگین کمانی هرمز نیز به لحاظ دارا بودن جاذبههای گردشگری
منحصر به فرد خود در قلب خلیج فارس با جابهجایی  ۲۰۰هزار مسافر و
گردشگر در فروردین ماه سال جاری ،نسبت به سال قبل  164درصد افزایش
را به دنبال داشته است .محمدحسینی تختی در بخش دیگری ازسخنان خود به
رونق تردد در مسیر خارجی بندر شهید باهنر به شارجه اشاره کرد و افزود:
طول مدت سفر دریایی از بندرشهید باهنر به شارجه شش ساعت در شرایط
مطلوب آب و هوایی است و بر اساس پیش بینی صورت گرفته انجام این سفر
دریایی  2بار در هفته و با یک فروند شناور مسافری تندرو به ظرفیت ۲۰۰نفر
انجام میشود .وی در پایان با اشاره به ضروروت توجه به سالمت مسافران و
گردشگران در شرایط متاثر از ویروس کرونا خاطر نشان کرد :از سال جاری
با بهبود شرایط شاهد افزایش ترددهای مسافری هستیم اما این شرایط به منزله
رعایت نکردن دستور العملهای بهداشتی و مراقبتی نیست و همچنان الزمه
انجام این سفرها طبق روال گذشته دستورات ابالغی از سوی ستاد ملی کرونا
است .گفتنی است؛ بنادر شهید باهنر ،شهید حقانی ،هرمز ،تیاب و سیریک از
جمله بنادر چند منظوره در شرق استان هرمزگان می باشد که در امر تجارت
و جابجایی مسافر و گردشگر نقش بسزایی ایفا می کنند.

قیمت مرغ در بندرعباس زیر نرخ مصوب

گروه خبر  //رئیس اتحادیه مرغ و پروتئین بندرعباس گفت :اکنون
قیمت مرغ در بندرعباس  55تا  56هزار تومان عرضه میشود که کمتر
از نرخ مصوب است .علی رحیمی رئیس اتحادیه مرغ و پروتئین اظهار
کرد :بازار مرغ در بندرعباس روان گزارش شــده و کمبودی در عرضه
نداریــم.وی افزود :قیمت عرضه نیز  55تــا 56هزار تومان به ازای هر
کیلوگرم اســت که از نرخ مصوب تعیین شده پایین است و اگر عرضه
بیشتری به بازار صورت گیرد ،قطعا نرخ پایینتری نیز خواهد یافت.به
گفته رحیمی ،قیمت مرغ به تدریج رو به کاهش است ولی چون بخشی
از مرغ استان از خارج از استان تامین میشود لذا قیمت باالتر است چون
مریضی در مرغداری های بستک در چند هفته پیش بروز کرد و لذا تامین
بخشی از مرغ از خارج از استان صورت میگیرد ولی با افزایش تولید
مرغداریهای بستک قطعا قیمت پایینتر نیز خواهد شد.رئیس اتحادیه
مرغ و پروتئین بندرعباس همچنین بیان داشت :اگر بر اساس برنامه ریزی
مدون جوجه ریزی در واحدهای مرغداری انجام شود ،قطعا قیمت ها رو
به کاهش خواهد رفت.وی عالوه بر این گفت :مرغ یخی برزیلی نیز با
قیمت  ۴۹هزار تومان عرضه میشود.به گزارش فارس ،با فراوانی مرغ و
کاهش تقاضا در برخی از شهرهای کشور ،قیمت مرغ تا کمتر از  45هزار
تومان نیز عرضه شده است که نشانه به تعادل رسیدن نرخ این محصول در
بازار با توجه به اصالح نرخ ارز ترجیحی است.

جنوب کشور

استاندار یزد تاکید کرد

اشد مجازات در انتظار اخاللگران امنیت غذایی مردم

کاالهای اساســی مورد نیاز مردم با اشد مجازات
برخورد میشود.

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //استاندار
یزد به تشــدید نظارت ها بر بازار به دنبال اجرای
طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها اشاره
و اظهار کرد :در این راستا با متخلفین و محتکرین

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در کارگروه
تنظیم بازار اســتان یزد که به منظور بررســی آخرین
تحوالت بازار و وضعیت کاالهای اساســی توســط
دســتگاههای اجرایی ذیربط در سالن کوثر استانداری
برگزار شــد ،با بیان این که در پنجمین روز از اجرای
طرح مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها در استان و
کشور قرار گرفتهایم ،گفت :خوشبختانه ثبات بازار نسبت

به روزهای گذشته بیشتر شده است.وی با بیان این که
مرغ گرم به وفور در بازار وجود دارد ،افزود :پیشبینی
میشود از روز دوشــنبه به بعد با مازاد تامین مرغ در
بازار روبرو شــویم که در این راستا تدابیر و تمهیدات
الزم اندیشیده شده است.
استاندار در ادامه از ورود محموله های جدید روغن
به استان؛ خبرداد و خاطرنشان کرد :بر این اساس شاهد
وفور روغن و ســایر اقالم مورد نیاز در استان خواهیم
بود .فاطمی در بخش دیگری از ســخنانش به تشدید

استاندار خوزستان :

استاندار بوشهر خبر داد

تصویب آییننامه ساماندهی کاالی همراه ملوان در هیئت دولت

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها  //استاندار بوشهر از تصویب
آییننامه ســاماندهی کاالی همراه ملوان در هیئت دولت خبر داد و
گفت :این آییننامه پس از تصویب در جلسه سران قوا برای اجرا ابالغ
میشود.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ احمد محمدیزاده در نشســت با معاونان
اســتاندار ،مدیرکل گمرک بوشــهر و دیگر فعاالن اقتصادی فعالتر شدن
گمرکات در نقاط مختلف استان را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد :گمرک
بوشــهر در زمانی که مرکز تجارت ایران بود بــا توجه به ظرفیتهای مهم
اقتصادی و تجاری آن باید راهکارهایی تدوین شود تا به آن زمان برگردد و
نقش گمرکات در اقتصاد استان و کشور پررنگتر شود.
وی بیان کرد :باید تعاونی مرزنشــینان برای کمک به زندگی و معیشــت
احیا و فعال شــود و در این راســتا یک فعال اقتصادی برای تحقق این مهم
بهعنوان مدیرعامل تعاونی مرزنشــینان اســتان بوشــهر تعیین شده است.
استاندار بوشهراز تصویب آییننامه ساماندهی کاالی همراه ملوان در هیئت
دولت خبر داد و خاطر نشــان کرد :چون بخشــی از این آییننامه درآمد و
هزینه اســت و باید مصوبه قانونی داشته باشــد ،در سران قوا مطرح و پس

از تصویــب برای اجرا ابالغ میشــود.محمدیزاده با بیان اینکه با تصویب
این آییننامــه ضمن تعیین نوع کاال ،تعرفه ترخیص این کاالها مشــخص
میشــود گفت :تقویت و بهبود اقتصاد مرزنشینان یکی از آثار و پیامدهای
آن اســت که نقش مهم و برجستهای در اقتصاد استان و مردم دارد و در این
راستا باید زیرساختهای الزم آماده شود.
وی بــا اشــاره به حــذف ارز ترجیحــی و اجرا طرح مردمیســازی
و توزیــع عادالنــه یارانهها از ســوی دولــت مردمــی و انقالبی خاطر
نشــان کرد :بــرای کمک به اجرا این طــرح و اقتصاد جامعــه باید زمینه
افزایــش ورود مواد غذایی مــورد نیاز مردم فراهم شــود چراکه وجود ۲
هزار شناور لنج تجاری در استان بوشهر ظرفیت مهمی محسوب میشود.
محمدیزاده با اشاره به صدور مجوز سفر  ۹۰۰لنج برای سفر تجاری خاطر
نشان کرد :بر اساس تصمیمات اتخاذ شده نیمی از کاالهای این لنجها باید تجاری
و  ۵۰درصد دیگر مواد غذایی است.
وی با بیان اینکه شناورها که این مصوبه را اجرایی کنند تشویق میشوند
افزود :فعالیت تمام لنجهایی که ســفر تجاری در پیش دارند مورد بررسی
قرار میگیرد.

مدیرکل تعاون و رفاه و اجتماعی یزد :

 ۲۰درصد مردم استان یارانه دریافت نکردند

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //
مدیرکل تعاون ،رفاه و امور اجتماعی استان یزد
گفت ۲۰ :درصد شهروندان استان یارانه دریافت
نکردند که این افراد می تواند در سامانه ،اعتراض
خود را ثبت تا مورد بررسی قرار گیرد.

به گــزارش خبرنگار دریا  ،محمدرضا فالحتی در
نشســتی خبری با اشــاره به مردمی سازی یارانه ها
افزود :این افراد یا از جاماندگان یا در ســالهای قبل
انصراف داده و یا یارانه آنها قطع شــده و یا جز دهک
دهم هستند.
وی اظهار کرد :هر فردی به هر دلیلی مشمول دریافت

یارانه نشده ،سه ماه فرصت دارد تا اعالم کند.فالحتی
ادامه داد :مردم  ۲گروه درخواســت دارند افرادی که
قبال یارانــه  ۴۵هزار تومانی دریافت نمی کردند باید
به سامانه ای که قرار است از سوی سازمان هدفمندی
یارانه ها آماده سازی شود مراجعه کنند و افرادی که
تا فروردین امسال یارانه می گرفتند و اکنون دریافت
نکرده اند جزو دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه
نمی شــوند که این افراد می توانند اعتراض خود به
دهک بندی را ثبت کنند.
وی تصریــح کرد :تحقق عدالــت یکی از مهمترین
شعارهایی است که از ابتدای انقالب مطرح شد و یکی

تا اطالع ثانوی ؛

صادرات کاالهای اساسی از کرمان ممنوع است
آرزو توکلی سرویس استان ها //معاون سیاسی ،نمیدهیم هیچ کاالیی از استان خارج شود.
امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه
قفسه فروشگاه ها پُر از کاالهای اساسی است و
در تامین کاالی اساسی مشکلی نیست ،تاکید
کرد :تا زمانی که اســتان نیاز داشته باشد اجازه

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رحمان جاللی ،در نشست
کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار گفت :اگر وضعیت
کاال به اندازه ذخیره و مطلوب اســت می توان با در
نظر گرفتن اولویت ،نیاز و ســنجش وضعیت کنونی

نظارت ها بر بازار به دنبال اجرای طرح مردمی سازی
و توزیع عادالنه یارانه ها اشــاره و اظهار کرد :در این
راســتا با متخلفین و محتکرین کاالهای اساسی مورد
نیاز مردم با اشد مجازات برخورد می شود.وی با بیان
این کــه در روزهای اخیر چندین انبار احتکار کاال در
استان یزد کشف شــد ،تصریح کرد :کلیه اقالم احتکار
شــده مجددا در بازار باز توزیع شده و در اختیار مردم
قرار میگیرد .استاندار یکی از سواالت رایج روزهای
اخیر را مســائل مربوط دهک بندی هــا و پرداخت

یارانهها دانســت و گفت :به مــردم اطمینان میدهیم
که همه افراد مســتحق دریافت یارانه هــا ،به زودی
یارانــه شــان وصل شــده و مشــکلی از این جهت
نخواهیم داشــت.وی در ادامه نیاز اســتان به گوشت
قرمز را  ۳۰تن دانســت و با بیان اینکه ۵۴تن گوشت
قرمز در بازار عرصه شــد ،خاطرنشان کرد :استان یزد
تولید کننده مرغ و وارد کننده دام سبک است لذا مقرر شد
برنامه ریزی های این حوزه به گونه ای انجام شود که در
بحث گوشت قرمز همچنانی که االن هیچ مشکلی نداریم
در ادامه ی مسیر هم مشکلی پیش نیاید.فاطمی در پایان
از افزایش ظرفیت های نظارتی استان و رصد لحظهای
بازار خبرداد و خاطرنشــان کرد :با مدیریت کارگروه
تنظیم بازار و متولیان امر ،شــاهد کمبــود کاالیی در
ادامه ی اجرای این طرح نخواهیم بود.

از جلوههای واقعی تحقق این عدالت بحث اصالح نظام
یارانهای است.
فالحتی با بیان اینکه یکی از جلوههای واقعی تحقق
این عدالت بحث اصالح نظام یارانهای اســت ،افزود:
دالالن ،قاچاقچیان کاال و تولیــد کنندگان خارجی
بیشترین ســود از ارز  ۴۲۰۰تومانی را کسب کردند
که این عادالنه نبود.
وی با بیان اینکه شماره گویای  ۰۹۲۳۳۳۳۶۳۶۲و
سامانه تلفنی  ۰۲۱۶۳۶۹اعتراضات مردمی را دریافت
میکنند ،گفت :افرادی که در بررسیها مشمول دریافت
یارانه میشــوند ،یارانه ماههای قبل اجرای این طرح
را هم دریافت خواهد کرد و ســهم این افراد محفوظ
باقی میماند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد ادامه
داد :کارمندان این اداره کل آماده پاسخگوی مراجعات
حضوری مردم و ثبت اعتراض آنها هستند.

به استان های همجوار ارسال کرد .وی در بخشی از
ســخنانش بیان کرد :بازار نباید دچار دو نرخی و یا
چند نرخی باشد .وی حضور فرمانداران در کف بازار
را موثر دانســت و اظهار کرد :روزانه از فرمانداران
گزارش گیری می شود و نتیجه خوداظهاری فرمانداران،
گزارش گیری از دســتگاه های امنیتی اطالعاتی و
تیم های بازرســی در پایان هر روز انجام می شود.
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان
اظهار کرد :کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار تا پایان
هفته همه روزه تشکیل می شود.

ایجاد  ۶۰هزار فرصت شغلی در خوزستان هدف گذاری شد
حسن سیالوی سرویس استان ها  //استاندار خوزستان
گفت :طبق برنامه ســال جاری در سطح ملی ،ایجاد ۶۰
هزار شغل در استان تعیین شده که الزمه آن هماهنگی
بین دستگاهها است.

به گزارش خبرنگار دریا  ،صادق خلیلیان در جلسه توسعه
اشتغال بر پایه زیستبوم ملی اظهار کرد :بنا شد در این جلسه
برنامه اشتغال زیستبوم ملی بر اساس برنامه آمایش سرزمینی
تنظیم و به صورت ملی دنبال شود که میتوانیم از این ظرفیت
برای توسعه اشتغال در خوزستان بهرهمند شویم.وی افزود :در
سال گذشته قرار بود  ۱۹هزار شغل در استان ایجاد شود ولی
از این میزان فراتر و  ۲۲هزار شــغل ایجاد شد .همچنین طبق
برنامه ســال جاری در ســطح ملی ،ایجاد  ۶۰هزار شغل در
استان تعیین شده که الزمه آن هماهنگی بین دستگاهها است.
استاندار خوزســتان ادامه داد :ظرفیتهای خوبی در استان
شامل نخیالت ،شــیالت و صنایع مرتبط با کشاورزی وجود
دارد که اولویت ما بوده و ســرمایهگذاری در این بخشها را
دنبال میکنیم.وی گفت :صنایع مرتبط با زنجیره پایین دست
پتروشیمی و نفت و گاز ظرفیت بسیار خوبی است که میتوان
بر اساس برنامه آمایش سرزمینی آن را دنبال کرد و حمایت
از آنها برنامه ما است .خلیلیان عنوان کرد :صنایعی وجود
دارد که سرمایهگذاری در آنها انجام میشود ولی نیمه فعال

و یا غیرفعال هســتند که باید آنها را فعال کنیم چرا که راه
میانبری برای توســعه اشتغال است .امروز نیز هماهنگیهای
الزم آن انجام شــد که در شهرکهای صنعتی میتوان آن را
دنبال کرد.وی با بیان اینکه صنایع کوچکی در خوزستان وجود
دارد که تجهیزات صنایع بــزرگ را تأمین و حامیان صنایع
بزرگ هستند ،گفت :بعضی مواقع روابط اداری و سازوکارها
به گونهای طراحی شــده که صنایع بزرگ نیازهای خود را از
خارج اســتان خریداری و صنایع کوچک مورد حمایت قرار
نمیگیرند .وی گفت :بنا شــد در جلسهای با صنایع بزرگ به
عنوان مسئولیتهای اجتماعی صنایع کوچک را مورد حمایت
قرار داده و نیازهای خود را از درون استان تأمین کنند.

به غیر از  ۴کاالی اساسی ؛

افزایش نرخ دیگر کاالها و خدمات غیرقانونی است

آرزو توکلی سرویس استان ها  //مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تاکید کرد :قیمت هیچ کاال و خدماتی به بهانه
تغییر نرخ کاالهای اساسی نباید افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ارسالن میری اردیبهشتماه در نشست کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار گفت :در صورت مشاهده
هرگونه تخلف ،مجازات و جریمه های سنگین موجه لحاظ و پس از صدور رای قطعی پلمب انجام می شود .وی تاکید کرد :این
مسئله را اتاق اصناف به اطالع اتحادیه ها برساند .مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان درباره گشت های سطح شهر اظهار کرد:
بنا نیست فروشگاه های کوچک بازدید اما فروشگاه های زنجیره ای و بنکداران و عمده فروشان مغفول واقع شود .وی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت را متولی بازرسی و تعزیرات حکومتی را متولی رسیدگی دانست و افزود :باتوجه به اینکه لوازم و تجهیزات
پزشکی باید مورد بازرسی قرار بگیرد ،چون موضوع تخصصی است لذا دانشگاه علوم پزشکی آن را دنبال کنند.
کاریکاتور

طال

آغاز نهضت ملی ایجاد  ۷۶فضای ورزشی درون مدرسهای در یزد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //نهضت ملی ایجاد  ۷۶فضای
ورزشی درون مدرسهای (طرح شهید حاج قاسم سلیمانی) در آیینی
با حضور اســتاندار و جمعی از مسئوالن در دبیرستان دخترانه شهید
پاکنژاد ناحیه دو یزد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،استاندار یزد در این مراسم گفت :سالمت روحی
و جسمی دانش آموزان از اهمیت باالیی برخوردار است و امیدواریم با اجرای
این طرحها تحت عنوان طرح شهید ســردار سلیمانی و افزایش سرانههای
ورزشی در مدارس بتوانیم گام موثری در ایجاد شادابی در بین دانش آموزان و
تربیت نسلی سالم برداریم.مهران فاطمی افزود :تنوع بخشی به محیط یادگیری
در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی ،فضاهای آموزشی و ورزشی به عنوان یکی
از محیطهای تربیتی ،نقش موثری در ارتقای سالمت جسمی ،روحی ،نشاط و
سرزندگی دانش آموزان استان یزد دارد .همچنین مدیرکل آموزش و پرورش
اســتان یزد گفت ۷۶ :پروژه ورزشی تا پایان سال  ۱۴۰۱برای استفاده دانش

آموزان ،والدین و فرهنگیان در این اســتان احداث خواهد شد و نقش مهمی
در ارتقای فعالیتهای فرهنگی و ورزشــی دانشآموزان دارد .محمد کاظم
رحیمینژاد با بیان اینکه قراداد ســاخت این تعداد پروژه ورزشی با وزارت
آموزش و پرورش منعقد شــده افزود:با احداث این فضاهای ورزشی به ویژه
در مدارس دخترانه و مناطق کم برخوردار اقدام موثری در افزایش سرانههای
ورزشی دانشآموزی صورت میگیرد .وی اظهار کرد :مهمترین ارکان اجرای
مطلوب درس تربیت بدنی و فعالیتهای مکمل و فوق برنامه ورزشی در اختیار
داشتن فضای ورزشی بهینه است و این مهم از طریق کمک به تامین ،بهسازی،
بهینه سازی ،تجهیز و نگهداری سالنهای ورزشی داخل مدارس میسر میشود.
این مسئول بیان کرد :مشارکت حداکثری سازمانها و نهادهای دولتی و غیر
دولتی ،کمکهای مردمی و خیرین در زمینه جلب حمایت و استفاده از ظرفیت
شوراهای برنامه ریزی و آموزش و پرورش در سطح شهرستان و مناطق برای
جذب اعتبارات بیشتر موجب ارائه خدمات گستردهتر در این زمینه است.

طرح  :بیتا هوشنگی
کاریکاتور

گرانی نان

معاون رئیس جمهور اعالم کرد

رشد  ۸درصدی ترخیص کاال از بندر امام خوزستان

حسن سیالوی سرویس اســتان ها  //معاون
رئیس جمهور و رئیس ســازمان ملی استاندارد
ایران گفت :رشد هشت درصدی خروج کاال از بندر
امام خمینی (ره) نشان دهنده موجودی خوب کاال
در بندر و روان سازی روند ترخیص است.

به گــزارش خبرنگاردریا ؛ مهدی اســام پناه در
نشست با فعاالن اقتصادی و مدیران استانی در محل
اداره کل بنادر و دریا نوردی خوزســتان در شهر بندر
امام (ره) اضافه کرد :رشد تخلیه و بارگیری کاال از بندر
امام (ره) رشــد  ۲۶درصدی داشته است.وی گفت:
رونــد حمل بار با کامیون بســیار مطلوب اســت و
انتظار می رود که شــرایطی را ایجاد کرد که حمل بار
با واگن نیز بیشتر شود.معاون رئیس جمهور با تاکید

بر اینکه باید در شــرایط فعلی موانع بر سر راه فعاالن
اقتصادی رفع شود ،افزود :باید یک نتیجه واحد برای
آزمایش گیری کاالهای وارداتی انجام شود تا کاالها
در بنادر رســوب نکنند و بخــش خصوصی دچار
خسارت نشــود.وی با اشاره به افزایش  ۴۰درصدی
تعرفه آزمایشگاه های همکار با استاندارد ،بیان کرد:
برای چندین ســال افزایش تعرفه ای انجام نشــده
بود ،ایــن اقدام می تواند شــرایط را برای توســعه
آزمایشــگاه های همکار فراهم کند.رئیس سازمان
ملی استاندارد ایران با بیان اینکه با حمل یکسره کاال
از بندر امام (ره) موافق هســتیم ،اظهار داشت :با هر
گونه دادن اختیار به استان موافق هستیم و امید است
همچنان صادرات کاال به خوبی انجام شود.وی افزود:

خوزستان یک استان راهبردی است و اگر خوزستان
توســعه یابد کشور توسعه خواهد یافت .معاون امور
بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان
خوزســتان در ادامه این نشســت ،افزود :در  ۲ماه
ابتدای سال گذشــته  ۲میلیون و  ۱۸۸هزار تن و در
 ۲ماه ابتدای امسال  ۲میلیون  ۱۹۶هزار تن کاال وارد
بندر امام (ره) اســتان شد.مهران میدری اظهار داشت:
یــک میلیون و  ۸۶۱هزار تــن کاال از بندر امام (ره)
از ابتدای امســال تا کنون ترخیص شده است که در
مقایسه با سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.
وی افزود ۲ :میلیون و  ۹۷۰هزار تن کاالی اساسی در
حال حاضر در بندر امام موجود اســت که  ۳۱درصد
این کاالها مربوط به اداره کل پشتیبانی امور دام است.

آرزو توکلی سرویس استان ها  //استاندار کرمان با بیان این مطلب که مرقد شهید سلیمانی در کرمان است ،پیشنهاد کرد :خواهر خواندگی بین شهر کرمان
و یکی از شهرهای مقاومت کشور لبنان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدمهدی فداکار اردیبهشتماه در دیدار وزیر فرهنگ کشور لبنان با وی گفت :ارادت مردم کرمان به سید مقاومت مثال زدنی است و بخش
عمده این ارادت ناشی از محبت سردار سلیمانی به سید مقاومت است .وی ادامه داد :شناخت نسبی از لبنان دارم و دوستان زیادی در آن کشور دارم .استاندار کرمان در
ادامه با اشاره به سفرهای خود به لبنان اظهار کرد :امروز روز مهمی برای لبنان است و امیدواریم انتخابات در آن کشور به خوبی برگزار شود .وی بیان کرد :مقاومت را
باعث فخر اسالم دانست و در ادامه به نقش مقاومت در نابودی جریان تکفیری اشاره کرد و افزود :کرمان به طور ویژه به مقاومت و مخصوصا سید مقاومت افتخار می کند.

سه شنبه  27اردیبهشت 1401
 15شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3882
طنز
مروری بر مطبوعات طنز قدیمی ایران

جدال با چهار عمل اصلی

مدرسهها که حضوری شد ،مشکالت پدر و مادرها هم رو آمد،
خصوص ًا مشــکل پیداکردن سرویس ایاب و ذهاب برای یکی
دوماه باقی مانده از ســال تحصیلی .مسأله و ما ادراک مسأله؟
و تو چه میدانی که اضافه شــدن یک مسأله به مسائل خانواده
یعنی چه و چگونه حتی! خصوص ًا برای «پدر»ها که اغلب غر
نمیزنند و یک جوری برخورد میکنند که انگار هیچ مشکلی
نیست و همه مسائل موجود با چهارعمل اصلی حل میشوند؛
پدرهایی که فقط یک پدر میداند چطور از زیر ســ ِم ناکثین و
قاســطین و مارقین ،پول حالل درمیآورند و هزار تیرخورده و
شمشــیر شکسته ،جلوی در خانه میرسند و تازه باید لبخندی
توی صورتشــان بکارند و برقی در چشمانشان و فردا دوباره
راهی میدان جنگ هفتادودوملت شوند.
یک کنترل تلویزیون هم کــه میخواهند ،تا به اخبار زل بزنند
و خیاالت کنند ،کســی وقعی نمینهــد و کولر هم که توی این
سرما همش روشنه روی دور تند! چراغ اتاق برای کی روشنه؟
دمپاییهای دستشــویی رو کی خیس کرده؟ بچه بیا از حموم
بیرون ،اندازه سد کرج آب مصرف کردی و. ...

ای بچه شکرکن که غم نان ندیدهای
دنبال رزق ،رنج فراوان ندیدهای
من صدهزار ورطه ناباب دیدهام
اما تو جز کالس و دبستان ندیدهای
ننهادهای به درگه کس روی احتیاج
صدگونه اخم و تخم ،ز دربان ندیدهای
از بهر نسیه سوی دکانی نرفتهای
ناز و عتاب صاحب دکان ندیدهای
از مفلسی به قرض نگردیدهای دچار
پول کسی نخورده و زندان ندیدهای
من در پی زغال بسی رنج دیدهام
تو جز اتاق گرم زمستان ندیدهای
دوز و کلک برای تو دشمن نچیده است
تهمت نخورده از کس و بهتان ندیدهای
حیوان شنیدهای که بود دشمن بشر؟
انسان که هست دشمن انسان ،ندیدهای
چیزی شنیدهای تو در افسانهها ولی
چون من به چشم ،غول بیابان ندیدهای
آگاه نیستی زپریشانی کسان
زیرا که حال و روز پریشان ندیدهای
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بهزاد توفیقفر
صبح ظهر بعدازظهر سگی

بوشوگ بلیت هواپیما را به میهماندار داد و گفت :میریم ایران
دیگه ؟ میهماندار تأیید کرد و صندلی بوشوگ را به او نشان داد.
بوشوگ هاپهاپکنان روی صندلیاش نشست و رو به زومبه
گفت :باورم نمیشــه .زومبه قیافه دنیادیدهها را به خود گرفت
و گفت :همچین جای خفنی هم نیســت .سگ خالدار سرش
را از روی صندلی پشــتی دراز کرد و گفت :هست آقا هست،
هیچجای دنیا اینجوری نیست .البته من تا با چشم خودم نبینم
باور نمیکنم .بوشــوگ با ذوق گفت :هاپهاپهاپ واسه من
هم بگو هاپهاپ .ســگ خالدار ســرش را نزدیکتر آورد و
پچپچ کرد :میگن اونجا قالده اجباری نیســت .بوشوگ گفت:
منم شنیدم ،منم شــنیدم .زومبه خونسردانه گفت :دروغه ،مگه
میشــه قانون اجازه بده؟ سگ خالدار گفت :فع ً
ال که شده ،تازه
تقریب ًا هیچ سگی پوزهبند نداره .بوشوگ گفت :بگ و جون من؟
زومبه گفت :این دیگه از اون حرفاست ،آدمها از هرچی نترسن
از اینکه یه سگ گازشون بگیره خیلی میترسن .بیگلیبیگلی که
گوریل انگوری را به حساب اضافه بارش زده بودند با عصبانیت
آمد و کنار سگ خالدار نشست بعد هم گفت :کی برسیم راحت
شم .سگ خالدار گفت :تو هم شایعهها رو شنیدی؟ بیگلیبیگلی
گفت :شایعه نیست حقیقته .ظاهرا ً مردم میتونن راحت سگها
رو ببرن تو پارک و تاکسی و اتوبوس ،فقط نمیدونم چرا وقتی
سگشون بزرگ میشه ولش میکنن؟ باالخره بعد از رسیدن به
ســن قانونی استقالل الزمه .سگ خالدار گفت :خب اینجوری
هرچی پرنده و جک و جونور تو طبیعته میشه شکار سگها.
بوشــوگ گفت :من حتی شنیدم واســه حفظ جون سگهای
ولگرد مرغ و خروس میکشــن میدن بهشــون بخورن ،واقع ًا
میشــه؟ بیگلیبیگلی گفت :تا کسی اهمیت نده ،میشه .ظاهرا ً
ی قدرتمنده و حمایت شبکههای ماهوارهای
البی ســگها خیل 
ازشون خیلی جواب داده .همه چند لحظه سکوت کردند .سگ
خالدار به چشمان بوشوگ خیره شد و به آرامی زمزمه کرد :فکر
کن هرجا بخوای بتونی کار خرابی کنی ،کسی هم بهت گیر نده.
بوشوگ خرکیف شد و از خوشحالی آب دهانش را به صندلی
مالید و فریاد زد :دیگه طاقت ندارم پس کی راه میفتیم بریم پیش
دوستامون در ایران؟

افشار جابری

سرپرست بیمه سالمت بوشهر:

بیمه سالمت در بوشهر
هزینه درمان ناباروری را پرداخت میکند
مهران سلطانی نژاد سرویس اســتان ها  //سرپرست اداره
کل بیمه ســامت استان بوشــهرگفت :این سازمان متولی
پرداخت هزینه درمان ناباروری همه سازمانهای بیمه گر پایه
است.

طرح  :بیتا هوشنگی

استاندار کرمان پیشنهاد کرد

ایجاد خواهرخواندگی بین کرمان و یکی از شهرهای مقاومت لبنان
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مخاطبان و هم استانی های گرامی

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

به گزارش خبرنگار دریا ؛ آقای بارگاهی به رسانهها اظهار کرد:
از اقدامات بســیار ارزنده دولت سیزدهم با توجه به سیاستهای
جمعیتــی و تأکید مقــام معظم رهبری در خصــوص جمعیت و
جوانی هزینههــای درمان ناباروری در تعهد بیمهها قرار گرفت و
سازمان بیمه سالمت متولی پرداخت هزینه درمان ناباروری کلیه
سازمانهای بیمه گر پایه است.
وی اضافه کرد :خدمات درمان ناباروری در مراکز طرف قرارداد
در تعهد قرار گرفت و در صورتیکه بیمه شــده به مراکز غیر طرف
قرارداد مراجعه نماید پس از ارائه مدارک ،هزینه درمان ناباروری
بر اساس تعرفه مصوب هیئت وزیران در بخش عمومی غیردولتی
پرداخت خواهد شد.
سرپرســت اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر ضمن برشمردن
مشکالت نسخه نویســی در سامانه ســیب در خصوص ایجاد
رضایت مندی دربین پزشــکان و بیمه شدگان و همچنین تالش
دانشگاه جهت جذب پزشکان به منظور کاهش تعدیالت جمعیتی و
همراهی اداره کل بیمه سالمت با دانشگاه و پزشکان خانواده و نظام
ارجاع توضیحاتی را ارائه کردند.
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اقتصادی

سه شنبه  27اردیبهشت 1401

یک مقام مسئول اعالم کرد

تاریخ واریز سود سهام عدالت  ۳۰ ،اردیبهشت

 15شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3882
خبر
از سوی وزیر رفاه ؛

جزئیات جدید دستور رئیس جمهور
برای واریز یارانه جاماندگان اعالم شد

ســرویس اقتصــادی  //وزیر رفاه آخریــن جزئیات نحوه
دریافت یارانه کسانی که تا فروردین امسال یارانه می گرفته اند
ولی در طرح جدید هدفمندی یارانه ها ،دهک دهم تشــخیص
داده شــده اند را اعالم کرد .حجت اهلل عبدالملکی در برنامه زنده
تلویزیونی خبر  ۲۱درباره جزئیات دستور رئیس جمهور مبنی بر
واریز یارانه دهکهایی که مشــمول نشده اند گفت :پیرو دستور
حجت االســام رئیســی رئیس جمهور ،آمار و کد ملی کسانی
که تا فروردین امســال یارانه میگرفتند اما به جهت قرار گرفتن
در دهــک دهم یارانه  ۳۰۰هزار تومانی آنها واریز نشــده ولی
اعتــراض خود را ثبت کرده اند احصا و در کمتر از دو ســاعت
قبل به ســازمان هدفمندی یارانهها ارجاع شــد.وی افزود :در
صورتی که مســتحق دریافت یارانه باشند مبلغ مورد نظر برای
سرپرست خانوار واریز میشــود ولی این رقم مسدود است که
تــا ظرف یک ماه آینده صالحیت دریافت آن را بررســی کنیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :استحقاق آنها بررسی
شــده و اگر سرپرست خانوار مســتحق بود یارانه خانوار برای
استفاده باز میشــود.وی تاکید کرد :این کار در حال حاضر در
دســت بررسی است .از آنجایی که بانکهای اطالعاتی متعددی
داریم که وضعیت اقتصادی خانوار را مشخص میکند و باید همه
این بانکها بررسی شوند لذا ظرف یک ماه این بررسیها انجام
خواهد شد.عبدالملکی خاطرنشان کرد :در یک ماهی که وضعیت
اقتصادی خانوارهای معترض به عدم دریافت یارانه در دســت
بررسی است با خود سرپرست خانوار نیز تعامل خواهیم داشت؛
ظرف چند روز آینده برای سرپرستانی که اعتراض خود را ثبت
کرده اند تا به سامانه مراجعه کرده و صورت شناسنامه اقتصادی
خود را ویرایش کنند.وزیر تعاون افزود :در این سامانه اگر کسانی
کــه یارانه دریافت نکرده اند اعتراض خــود را ثبت کنند ما در
وزارت رفــاه با آنها تعامل داریم و بررســی خواهیم کرد که آیا
جزو  ۹دهک مشمول هســتند یا نه .بعد از یک ماه مبلغ واریز
قابل برداشــت اســت.وی تصریــح کــرد ۲ :درگاه برای ثبت
درخواســت تجدیدنظر در نظر گرفته شــده است .یکی سامانه
«حمایــت» وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی به آدرس
 /https://hemayat.mcls.gov.irو دیگــری شــماره
تلفن گویای  ۶۳۶۹اســت که سرپرســت خانوار پس از تماس
با تلفــن گویا میتوانند کــد ملی خود را ثبــت و در صورت
داشتن اعتراض به آخرین وضعیت اعالمی درآمدی آنها ،شماره
یک یا دو را برای ثبت اعتراض شــماره گیری کنند.عبدالملکی
گفت :پس از ثبت درخواســت ،برای سرپرست خانوار پیامک
ثبــت اعتراض ارســال میشــود.وی یــادآور شــد :این دو
درگاه همچنان فعال هســتند و اگر سرپرســت خانواری در این
چند روز مراجعه نکرده میتواند همچنان اقدام به ثبت اعتراض
خود کند.

ســرویس اقتصادی  //معاون فناوری اطالعات
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی از واریز سود
سهام عدالت در  ۳۰اردیبهشت خبر داد و گفت:
جامانــدگان دریافت واریز قبلــی تا آخر هفته
نسبت به ثبت شماره شبای خود اقدام کنند.

محمود حســنلو معاون فناوری اطالعات شرکت
سپرده گذاری مرکزی و تســویه وجوه (سمات) در
برنامه زنده تلویزیونی درباره جاماندگان دریافت سود
سهام عدالت گفت :بیش از دو میلیون نفر از سهامداران
سهام عدالت به دلیل نداشتن شماره شبای معتبر سود
سهام عدالت برای آنها واریز نشد.وی افزود :این افراد
باید به سامانه سجام مراجعه کرده ،ثبت نام و اطالعات
خود را وارد کنند تا ســود ســهام عدالت شأن واریز
شــود.معاون فناوری اطالعات شرکت سپرده گذاری

مرکزی و تسویه وجوه ادامه داد :اگر کسانی که سود
سهام عدالت برای آنها واریز نشده توانایی ثبت نام در
سامانه سجام را ندارند به سامانه سهام عدالت مراجعه
و اقدام به تکمیل اطالعات و ویرایش شماره شبا برای
دریافت این سود کنند.حسنلو در پاسخ به این پرسش
که چرا برخی افرادی که ســال گذشته برای آنها سود
سهام عدالت واریز شد امسال نتوانستند آن را دریافت
کنند ،اظهار کرد :ممکن است در این یک سال حساب
این افراد از سوی بانکها مسدود شده باشد ،همچنین
عده محدودی از دارندگان حساب بانکی در بانکهای
ادغامی در بانک ســپه شماره شبای معتبر نداشتند و
بانک سپه نتوانست آنها را شناسایی کند .این عده از
افراد در صورتی که در سامانه سجام ثبت نام کردهاند
میتوانند با مراجعه به این سامانه شماره شبای خود

سرویس اقتصادی  //مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت،
معدن و تجارت گفت :با اجرای «سامانه تخصیص یکپارچه
خودرو» ،عرضه خودرو از طریق این سامانه چندین برابر
عرضههای پیشین خواهد بود.

عبداهلل توکلی الریجانی با اشــاره به اینکه «سامانه تخصیص
یکپارچــ ه خودرو» آغاز بــه کار کرد ،اظهار داشــت :از ۲۷
اردیبهشت ماه امکان ثبتنامه در ســامانه فراهم خواهد شد.
مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعــت ،معدن و تجارت افزود:
با راهاندازی «ســامانه تخصیص یکپارچ ه خودرو» دیگر هیچ
خودروسازی بیرون از این سامانه خودرو عرضه نخواهد کرد
و بنابراین همه خودروســازان بخش دولتی و خصوصی باید
خودروهای خود را از طریق این سامانه عرضه کنند .وی با
بیان اینکه ظرفیت عرضه خودرو چند
برابر عرضههای پیشین است،
گفت :در چند ماه گذشته
تمرکز روی تکمیل
خو د ر و هــا ی
ناقــص و کف
پا ر کینگــی
بوده اســت
بنابرایــن با
تکمیل این
خودروهــا،
ظرفیت عرضه
خودرو افزایش
یافته است .توکلی
الریجانی بیان داشت:
در حال حاضر خودروهای

ناقص و به عبارتی کف پارکینگ خودروســازان  ،به  ۵۰هزار
دستگاه رسیده است  ،در حالی که در مدت مشابه سال گذشته
 ،تعداد خودروهای کف پارکینگ خودروســازان ،حدود ۲۰۰
هزار دســتگاه بود .مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت با بیان اینکه بخشــی از افزایش عرضه خودرو از
تکمیــل خودروهای کف و تولیدی که قابلیت عرضه به بازار
را داشته باشد ،ایجاد میشود افزود :متاسفانه دو اتفاق نامطلوب
در صنعت خودروی کشور در سال های گذشته وجود داشت
که تالش شد این مشکالت حل شــود ،اول اینکه آمار تولید
منتشر شده توسط خودروســازان شامل تولیدات ناقصی بود
که عمال قابلیت عرضه نداشت و در کف پارکینگ ها میماند،
مورد دوم اینکه عرضه خودروســازان به صورت کم و قطره
چکانــی و البته هر خودروســاز به صورت
جداگانه و غیرشفاف انجام می شد
که سبب شکل دهی بازارهای
کاذب و یــا تداوم فعالیت
سوداگران در این بازار
می شــد.وی افزود:
با توجه به عرضه
خودرو از طریق
«سامانه تخصیص
یکپارچ ه خودرو»،
عرضــه خــودرو
به انــدازه ظرفیت
خودروسازان خواهد
بــود و بــه آنهــا اجازه
نخواهیم داد که بیش از ظرفیت
نسبت به عرضه خودرو اقدام کنند.

ســرویس اقتصادی  //مدیرکل امور
بندری ســازمان بنــادر و دریانوردی
موجودی کاالهای اساسی در انبارهای
بنادر و شناورهای منتظر در پای اسکله
و لنگرگاه را اعالم کرد.

 ۵۴تن کاالی اساســی خارج شده؛ ضمن
اینکــه  ۱۱۵هــزار و  ۵۴۲تن ذرت۱۷ ،
هــزار و  ۶۷۱تن جو و  ۹هزار و  ۹۹۴تن
روغــن خام و مجموع ًا  ۱۴۳هزار و ۲۰۷
تن کاالی اساسی در این بندر وجود دارد.
این مقام مسئول در سازمان بنادر یادآور
شد :در بندر انزلی  ۲۰کامیون به وزن ۴۱۰
تن کاالی اساسی خارج شده و  ۱۰هزار
و  ۸۲۱تــن گندم ۱۵ ،هــزار و  ۱۲۹تن
ذرت ۳۲ ،هــزار و  ۹۸۸تن جو ۶۸ ،تن
برنج و  ۲۲تن دانههای روغنی موجودی
داریم که مجموع آن به  ۵۹هزار و  ۲۸تن
میرسد.وی در خصوص بندر امام خمینی

تصریح کرد :از این بنــدر تاکنون هزار و
 ۵۹۶دســتگاه کامیون بــه وزن  ۳۶هزار
و  ۷۰۸تن و  ۱۰۳دســتگاه واگن کاالی
اساســی به وزن  ۵هزار و  ۶۶۵تن خارج
شده اســت.مدیرکل امور بندری سازمان
بنادر و دریانــوردی تصریح کرد :در بندر
امام خمینــی  ۲۱۳هزار و  ۹۷۷تن گندم،
یک میلیون و  ۴۹۹هزار و  ۹۰۸تن ذرت،
 ۷۱هزار و  ۱۹۰تن جو ۷۷ ،هزار و ۳۲۶
تن ســویا ،هزار و  ۱۹۱تن برنج ۳ ،هزار
و  ۳۶۷تن شــکر ۱۵۳ ،هزار و  ۱۸۳تن
روغن خام  ۲۷۶هزار و  ۴۰۹تن دانههای
روغنی انبار شده است که مجموع آن به ۲

آگهی حصروراثت

میلیون و  ۲۹۶هزار و  ۵۵۱تن میرســد.
وی در مورد موجودی کاالهای اساســی
بندر شهید رجایی بیان کرد :تاکنون ۲۸۳
دستگاه کامیون به وزن  ۷هزار و  ۳۸۷تن
کاالی اساسی خارج شده؛ همچنین ۲۱۳
هزار و  ۹۷۷تن گندم ،یک میلیون و ۴۹۹
هزار و  ۹۰۸تن ذرت ۷۱ ،هزار و  ۱۹۰تن
جو ،هزار و  ۱۹۱تــن برنج و  ۱۵۳هزار
و  ۱۸۳تن روغن خام موجودی داریم که
مجموع ًا به  ۲میلیون و  ۲۹۶هزار و ۵۵۱
تن انواع کاالهای اساســی میرسد.وی با
اشاره به موجودی  ۲هزار و  ۴۳۲تنی انواع
کاالهای اساسی در بندر بوشهر ۲۲ ،هزار
و  ۴۶۳تنی در آستارا ۲۴ ،هزار و  ۶۸تنی
در فریــدون کنار ۷۰ ،تن در بندر لنگه۲ ،
هزار و  ۹۵۳تن در بندر شهید باهنر و ۸۲
تنی در بندر خرمشهر اظهار کرد :در بندر
چابهار نیز  ۳۳هزار و  ۲۰۸تن انواع کاالی
اساسی شامل  ۲۱هزار و  ۷۵۸تن ذرت و
 ۱۱هزار و  ۴۵۰تن برنج میشود.بهزادیان
در پایان مجموع کاالهای اساسی موجود
در شناورهای پای اســکله را  ۳۵۰هزار
و  ۶۲۶و موجودی شــناورهای منتظر در
لنگرگاهها را  ۸۱۱هزار و  ۶۴۶تن اعالم
کرد؛ همچنین مجموع کاالهای اساســی
موجود در انبارهای بنادر  ۳میلیون و ۱۰۷
هزار و  ۵۲۵تن است.

احتراما آقاي علي دبان فرزند محمود اهل و ساکن شهر دشتي طي درخواستي اعالم داشتند که مرحوم شادروان محمود دبال فرزند عبدالطيف به شماره ملي
 4709895473در تاريخ  1400/10/20در اقامتگاه دائمي خود به رحمت خدا رفته و وراث حين الفوت عبارتند از :
 -1منصور دبان فرزند محمود داراي کدملي  3440851060متولد  -2 . 1362/04/11فراحیه دبان فرزند محمود با کد ملي  4700012481متولد 1369/02/12
 -3محمد دبان فرزند محمود با کدملي  4709969388متولد  -4 . 1364/11/12عبدالطيف دبان فرزند محمود با کد ملي  4700002557متولد 1367/06/25
قوه قضائیه
1370/11/20
 -5نازيال دبان فرزند محمود با کد ملي  4700002549متولد  -6 . 1368/02/01نفيســه دبان فرزند محمود با کد ملي  4700030186متولد
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 -7مهــدي دبــان فرزند محمود با کد ملي  4700030178متولد  -8 . 1370/12/18فاطمه دبان فرزند محمود با کد ملي  4700040289متولد 1372/03/29
 -9زينب دبان فرزند محمود با کد ملي  4700040270متولد  -10 . 1372/03/29عايشه دبان فرزند محمود با کد ملي  4700040262متولد  -11 1372/04/09علي دبان فرزند محمود با
کد ملي  4700046821متولد  -12 . 1373/04/05عبداله دبان فرزند محمود با کد ملي  4700047046متولد  -13 . 1373/06/22احمد دبان فرزند محمود با کد ملي  4700062053متولد
 -14 . 1374/10/24عبدالقادر دبان فرزند محمود با کد ملي  4700062045متولد  -15 . 1375/11/07حسين دبان فرزند محمود با کد ملي  4700070625متولد 1377/02/12
 -16حســن دبان فرزند محمود با کد ملي  4700070633متولد  -17 . 1377/02/15ســميرا دبان فرزند محمود با کد ملي  4700080906متولد  -18 1378/10/24سمانه دبان فرزند
محمود با کد ملي  4700080914متولد  -19 . 1378/10/24ايدا دبان فرزند محمود با کد ملي  4700108533متولد ( 1383/07/15فرزند متوفي)  -1آسيه انفرادي فرزند محمدعلي با
کد ملي  3440762262متولد  -2 . 1339/09/21فاطمه اجرائي فرزند علي با کد ملي  4709696608متولد  -3 1349/09/01حوا زارع زاده فرزند عبداله با کد ملي  4709911940متولد
( 1348/11/01همسران متوفي) دارائي نامبرده در هنگام فوت بيشتر از پانصد ميليون ريال بوده است وال غير...

رئيس شوراي حل اختالف دشتي  -حسين اصرافي

سامانه جدیدی برای
شنا ســا یی
وراث

را ویرایش کنند تا ســود سهام عدالت شان واریز
شود.وی درباره محفوظ بودن سود سهام عدالت
کســانی که آن را دریافت نکردهاند ،گفت :قطع ًا
سود سهامداران عدالت محفوظ است و در بازه
زمانی اعالم شده تا پایان اردیبهشت در صورتی
که اطالعات آنها شناسایی شود سودشان واریز
خواهد شــد.معاون فناوری اطالعات شــرکت
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه تاکید کرد:
زمان واریز بعدی سود سهام عدالت  ۳۰اردیبهشت
است.حســنلو درباره سود دارندگان سهام عدالت که
فوت شدهاند ،بیان کرد :افرادی که فوت شدهاند شماره
حساب آنها بالفاصله از سوی بانک مسدود میشود
و سود ســهام برای آنها قابل واریز نیست.وی ادامه د ا ر ند گا ن
داد :تا پایان اردیبهشــت امسال با کمک قوه قضائیه سهام عدالت فوت

ف از سوی خودروسازان
پایان عرضه غیرشفا 

جزئیات ذخیره کاالهای اساسی در بنادر

روانبخــش بهزادیان دربــاره آخرین
وضعیت موجودی کاالهای اساســی در
بنادر گفت :تا پایان  ۲۵اردیبهشت ،۱۴۰۱
 ۴میلیون و  ۲۶۹هــزار و  ۷۹۷تن انواع
کاالی اساسی شــامل گندم ،ذرت ،جو،
سویا ،برنج ،شکر ،روغن خام و دانههای
روغنی در بنادر کشــور موجود اســت.
وی افــزود :این رقم مجمــوع کاالهای
اساســی در انبارهای بندری ،شناورهای
پای اســکله و محموله کشتیهای منتظر
در لنگرگاه میشــود.مدیرکل امور بندری
ســازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد :در
بندر امیرآباد تاکنون  ۵۶دســتگاه کامیون
حامل کاالهای اساسی به وزن هزار و ۸۴
تن خارج شده اســت .همچنین  ۲۸هزار
و  ۹۹۳تن گنــدم ۱۵۷ ،هزار و  ۶۰۷تن
ذرت ۴۶ ،هــزار و  ۳۳۳تن جو ۱۴۳ ،تن
ســویا و  ۴۶هزار و  ۶۹۶تن روغن خام
در این بندر موجود اســت که مجموع آن
به  ۲۷۹هزار و  ۷۷۲تــن انواع کاالهای
اساسی میرســد.بهزادیان گفت :در بندر
نوشــهر تاکنون  ۳دستگاه کامیون به وزن

*

شــده راه اندازی میکنیم و
سود ســهام عدالت
بــرای وراث
به نسبت
قانون

ارث
تقســیم
و واریــز
میشود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی :

ثبت نام  ۲۹هزار نفر در سامانه اعطای مسکن
به خانوارهای  ۳فرزند

سرویس اقتصادی  //مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت
راه و شهرسازی از ثبت نام  ۲۹هزار و  ۶۵۰نفر در سامانه اعطای مسکن یا
زمین به خانوارهای دارای  ۳فرزند و بیشتر خبر داد

پروانه اصالنی در برنامه زنده تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری درباره وظایف
وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای ماده  ۴قانون جوانی جمعیت مبنی
بر اعطای زمین یا مسکن به خانوارهای باالی  ۳فرزند گفت :طبق این قانون
وزارت راه و شهرسازی باید برای شهرهای زیر  ۵۰۰هزار نفر به خانوادههایی
که فرزند سوم آنها بعد از تاریخ تصویب این قانون ( ۲۴آبان  )۱۴۰۰به دنیا آمده
است زمین  ۲۰۰متری تخصیص دهد.وی افزود :بر اساس این قانون باید برای
خانوارهای باالی سه فرزند ساکن شهرهای باالی  ۵۰۰هزار نفر یک واحد از
واحدهای مسکونی حمایتی اختصاص داده شود .ضمن اینکه نرخ باروری در
شهر محل تولد فرزند یا پدر باید کمتر از  ۲.۵باشد.مدیرکل دفتر برنامهریزی

و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرســازی ادامه داد :یکی از ویژگیهای این
قانون این اســت که اگر خانواری از امکانات مسکن دولتی استفاده کرده باشد
در صورت داشتن فرزند سوم به بعد هم میتواند بار دیگر از تسهیالت مسکن
یارانهای استفاده کنند.وی خاطرنشان کرد :اگر خانواری ساکن کالنشهر باشد
میتواند در شهرهای دیگر که شامل نزدیکترین شهر محل سکونت یا تولد پدر
یا مادر باشد زمین دریافت کند؛ به خصوص که در کالن شهرها به اندازه کافی
زمین در اختیار نداریم.اصالنی یادآور شد :مثل همه برنامههای مسکن حمایتی
عموم ًا کسانی که در کالن شهرها زندگی میکنند مسکن حمایتی آنها در شهرهای
جدید مجاور کالنشهرها یا شهرهای نزدیک کالن شهر است.وی خاطرنشان کرد:
در حال حاضر فرآیند ثبت نام از خانوارهای مشمول این قانون آغاز شده و در
سامانه مسکن حمایتی به آدرس  /https://saman.mrud.irمیتوانند
ثبت نام کنند؛ ما ثبت نام خانوارهای مشمول را آغاز کرده و تا کنون  ۲۹هزار
و  ۶۵۰سرپرســت خانوار ثبت نام کردهاند.مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد
مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد :باید برای اجرایی شدن این قانون
آئیننامه آن در هیئت وزیران به تصویب برســد؛ وزارت راه و شهرسازی آئین
نامه پیشنهادی اجرایی قانون تخصیص مسکن یا زمین به خانوارهای باالی سه
فرزند را یک ماه قبل به هیئت دولت ارائه داده ولی تا کنون در هیئت وزیران به
تصویب نرسیده است.وی بیان کرد :بیشترین فراوانی در میان ثبت نام کنندگان
به استان تهران اختصاص داشته است؛ همچنین  ۸۱خانوار باالی  ۷فرزند داریم
که عمدت ًا در سیستان و بلوچستان ساکن هستند.اصالنی درباره اختصاص ۷۰
درصد خانههای سازمانی دستگاهها به کارکنانی که باالی  ۳فرزند دارند گفت:
این دستورالعمل مختص وزارت راه و شهرسازی نیست و همه دستگاههایی که
خانه سازمانی دارند باید آن را رعایت کنند.

آگهی مز ایده ( نوبت دوم )

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 0001325ب در خصوص دعوی حمیده قطارانی نژاد علیه حسین زارعی
که محکوم به فروش خودروگردیده است که در این راستا به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود  .خالصه گزارش بازدید  :سواری پژو پارس دارای پالک
انتظامی  722د  11ایران  84مدل  1392ایکس یو سون سوخت بنزین سفید  .چهار سیلندر  .شماره موتور  . 249422شماره شاسی  . 700877موتور آماده
به کار نبود  .الستیک ها مستعمل .تودوزی مستعمل  .رنگ روغنی در اثر تابش نور آفتاب وشرایط جوی شفافیت خود را ز دست داده است  .آثار خط
قوه قضائیه
وخش و برخورد بر روی بدنه وجود دارد شامل  :گلگیر عقب سپر جلو وعقب رکاب درب جلو وعقب چپ  .درب موتور سینی جلو گلگیر جلو راست
جم
دادگستری هور ی اسالمی اریان
و چپ  .لگیر عقب چپ و راست  .سقف  .آثار زنگ زدگی و پوسیده در اتاق شامل قسمت های مختلف من جمله پاالنی و لچگی گلگیرها قابل رویت
بود  .دارای بیمه شخص ثالث .سیستم روشنایی فرسوده  .بعضی از قسمت های بدنه به صورت غیر حرفه ای بازسازی و نقاشی شده  .شماره موتور وشاسی ورویت شد  .سوییچ در
اختیار مالک است برابر بررسی های به عمل آمده در سیستم شماره گذاری موتور وشاسی تعویض نشده است  .هزینه پارکینگ و جرثقیل از مورخه  1400/9/26تا لحظه تنظیم گزارش
 8/300/000ریال دارای خالفی به مبلغ  4/750/000ریال  .با توجه به نوســات بازار خودرو  .ســواری پژو پارس مدل  1392در بازار روز کشــور مبلغ  1/700/000/000ریال خرید و
فروش می گردد  .بعد از کسر هزینه های مربوطه  :تعویض پالک  .هزینه پارکینگ  .عوارض شهرداری  .مالیات  .خالفی  .خسارات وارده به بدنه خودرو قیمت پایه به شرح ذیل برآورد
می گردد مبلغ  1/300/000/000ریال معادل یک صد وسی میلیون تومان  -1.فروش نقدی است .وحداکثر مهلت پرداخت بهاءیک ماه است  -2 .کلیه هزینه های مربوط به معامله
ازهرقبیل وازهرجهت به عهده خریداراست  -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ  10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت
سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -4 .اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 -5مزایده در روز چهارشنبه ساعت  9مورخ  1401 /03/11در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی
شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  -6 .در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت
بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و
خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .

مجتبی عطایی زاده بندری  -دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس
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حوادث

انهدام باند قاچاق مواد مخدر در میناب

سرویس حوادث //فرمانده انتظامی
اســتان هرمزگان از هالکت یکی از
اشرار قاچاقچی که از عوامل شهادت
شهید حجت اهلل دشتبانی از نیروهای
فراجا بود خبرداد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ ســردار غالمرضا
جعفــری اظهار داشــت :با رصــد دقیق
اطالعاتی ،نیروهای فراجا متوجه شدند که
گروهی از اشــرار و قاچاقچیان قصد دارند
میزان قابل توجهی مواد مخدر را به صورت

مســلحانه از جنوب کرمان به سمت میناب
منتقل کنند.
وی افزود :با تکمیــل اطالعات حمل این
محموله ،ماموران انتظامی در لیست بازرسی
محور هشــتبندی به مینــاب و با همکاری
مامــوران انتظامی شهرســتان رودان ،یک
دستگاه پژو پارس حامل این باند را شناسایی
کردند.
فرمانده انتظامی اســتان هرمــزگان گفت:
بالفاصله دستور ایســت برای این خودرو

صادر شد که سرنشینان خودرو بدون توجه
به دســتور پلیس ،اقدام به شلیک به سمت
نیروهای انتظامی کردنــد و به مدت حدود
یک ساعت درگیری به طول انجامید که نهایتا
ماموران پلیس موفق شدند یک نفر از اشرار
مسلح که یکی از عوامل به شهادت رساندن
شهید فراجا «حجت اهلل دشتبانی» در تیرماه
سال  98بود را به هالکت برسانند.
وی ادامــه داد :از خودروی اشــرار 200
کیلوگرم مواد مخدر تریاک و یک ســاح

در امتداد تاریکی

قصه ساختگی!

به دلیل آن که در ازدواج اولم شکست
خورده بودم بالفاصله پیشنهاد ازدواج
با پسر صاحبکارم را پذیرفتم اما طولی
نکشید که ...

این ها بخشــی از اظهارات زن  32ساله ای
اســت که مدعی بود به دلیل ترس از کتک
کاری های همســرش از خانه فرار کرده و
در مسافرخانه های مشهد سرگردان است.
ایــن زن جوان درباره سرگذشــت خود به
مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت:
 17ســاله بودم که با «اســماعیل» ازدواج
کردم و در شهرســتان محل سکونت مان به
تحصیل ادامه دادم ولی همسرم جوانی بیکار
بود که هیچ مســئولیتی را در قبال خانواده
اش احساس نمی کرد .این درحالی بود که
من در رشــته گل و گیاه وارد دانشگاه شده
بودم و تامین هزینههای تحصیل برایم دشوار
بود .اگرچه گاهی خانواده همســرم از نظر
مالی به ما کمــک می کردند اما در تنگنای
اقتصادی شدیدی قرار داشتیم به همین دلیل
مجبور شدم برای تامین هزینه های زندگی
در یک مجموعه تولید نهال کار کنم .باالخره
به هر ســختی بود تحصیالت دانشگاهی ام
به پایان رسید اما اختالفات خانوادگی بین
من و اسماعیل هر روز بیشتر می شد .حاال
صاحب دو فرزند شده بودم و نمی توانستم
بیکاری همسرم را تحمل کنم به همین دلیل
مدام در رفتار و گفتارم با او لجبازی میکردم.
وقتی به خاطر حجاب یا آرایش مرا منع می
کرد من هم در یک لجبازی احمقانه بر خالف
خواســته اش عمل می کردم تا این گونه از
زندگی با او ابــراز نارضایتی کنم .خالصه
این اختالفات و لجبازی ها به جایی رسید
که مجبور به طالق شــدم ،فرزندانم را به او
سپردم و خودم به تنهایی عازم مشهد شدم تا
در این جا با آرامش زندگی کنم .خیلی زود

سه شنبه  27اردیبهشت 1401
 15شوال 1443

جنگی و تعدادی خشــاب و فشنگ کشف
شد ،سایر عناصر این مسئله فراری شدهاند
که اقدامات در جهت شناسایی و دستگیری
آنها آغاز شده است.
ســردار جعفــری گفت :متاســفانه در این
درگیری یکی از نیروهای جان بر کف نیروی
انتظامــی نیز به مورد هــدف اصابت گلوله
اشرار مسلح قرار گرفت و مجروح است که
خوشبختانه وی تحت درمان بوده و وضعیت
وی رضایتبخش است.

سال بیست و یکم شماره 3882

حوادث جهان
تیراندازی مرگبار در کالیفرنیا جان یک نفر را گرفت

 3شـرط برای بخشیدن مرد اعدامی

در یک گلخانه بزرگ مشــغول کار شدم که
در زمینه تولید و تکثیر گل های آپارتمانی
فعالیت می کرد و مدتی بعد پسر صاحبکارم
از من خواستگاری کرد .من هم که از ازدواج
قبلی شکست خورده بودم و احساس تنهایی
می کردم بدون تامل و تحقیق پیشــنهادش
را پذیرفتم و با دســتپاچگی پاسخ مثبت
دادم اما هنوز یک هفته بیشتر از ازدواجمان
نگذشــته بود که فهمیدم «هومن» به مواد
مخدر صنعتی اعتیــاد دارد و جوانی رفیق
باز اســت .او هم مانند همسر سابقم بیکار
اســت و من مجبورم در گلخانه پدرش کار
کنم ولی او همواره مقابل تلویزیون نشســته
و با دوســتانش مشغول مصرف مواد مخدر
است .یک روز وقتی به خانه آمدم زن جوانی
را دیدم که کنار بســاط همسرم نشسته بود.
هومن وقتی با اعتراض من روبه رو شــد با
خونســردی گفت او همسر دوستم است که
پس از مشاجره با شــوهرش از خانه قهر
کرده و نزد من آمده اســت ،وقتی فریاد زدم
این قصه ســاختگی را باور نمی کنم ،هومن
کمربندش را کشــید و مرا در حضور آن زن
به شــدت کتک زد به طوری که کتری آب
جوش روی پاهایم ریخت .اگرچه او قبال نیز
خیلی مرا کتک زده بود اما این بار وقتی دید
از شدت درد و سوزش پاهایم به خودم می
پیچم هرچند ساعت یک قرص برای تسکین
دردهایم به من می داد ولی طولی نکشید که
متوجه شدم آن قرصها داروهای مخدردار
بوده و همسرم قصد داشته است با این ترفند
مرا معتاد کند به همین دلیل فرزندم را تحویل
مادر شوهرم دادم و خودم از خانه فرار کردم.
حاال هم در مسافرخانههای شهر سرگردانم
و از دوری فرزندم رنج می برم اما نمی توانم
دوباره به آن زندگی آشفته بازگردم و ...

ســرویس حوادث //مرد جوانی که به
اتهام قتل هم محلهای خود به قصاص
محکوم شده و چهاربار پای چوبه دار
رفته بود در آخریــن لحظات قبل از
اجرای حکم با سه شرط از سوی اولیای
دم برای بخشش رو به رو شد.

ایــن مرد زندانی از ســال  95و پس از یک
درگیری مرگبار در پارک دســتگیر شد .وی
بــه اتهام قتل یکی از هــم محلهایهایش با
ضربههای چاقــو مقابل بازپرس جنایی قرار
گرفت و گفت :روز حادثه در حال صحبت با
یکی از دوستانم بودم که تلفنی باهم دعوایمان
شــد و من از شدت عصبانیت شروع به داد و
فریاد کردم .در پارک ،یکی از بچه محلهایمان
به نام هوشنگ را که خانهاش با خانه ما یک
کوچه فاصله داشت ،دیدم او به من تذکر داد که

در پارک زن و بچه هست و نباید الفاظ رکیک
استفاده کنم اما من که عصبانی بودم سر همین
موضوع با هوشنگ بحثم شد.
او ادامــه داد :برادر هوشــنگ و چند نفر از
دوستانش که در همان حوالی بودند و یکی از
دوستانم وارد درگیری شدند در این میان ،امیر
یکی دیگر از برادرهای هوشنگ که از محل
کار به خانه برمی گشت و حتی غذای نذری
هم در دست داشت از آنجا عبور کرد.
متهم گفت :امیر با دیدن برادرهایش و دعوا به
ســمت ما آمد .او پسر آرامی بود و به تازگی
ازدواج کرده بود .دوســتان هوشــنگ چاقو
داشتند و دوست من هم چاقویی را که همراه
داشــت به من داد تا از خودم دفاع کنم .واقع ًا
قصدم کشتن نبود ،چاقو را بیهدف پرتاب کردم
که از بخت بد ،چاقو به قفسه سینه امیر اصابت

کرد و کشــته شد .به دنبال اعترافات متهم ،او
به بازسازی صحنه قتل پرداخت و با تکمیل
تحقیقات پرونده برای صدور حکم به دادگاه
کیفری استان تهران ارجاع شد .متهم وقتی در
جایگاه قرار گرفت از اولیای دم طلب گذشت
کرد .اما خانواده امیر درخواست قصاص کرد و
قضات دادگاه باتوجه به درخواست اولیای دم،
اعترافات متهم به قتل ،بازسازی صحنه جرم
و مدارک و شــواهد موجود در پرونده حکم
بر اشد مجازات دادند.با تأیید حکم از سوی
دیوانعالی کشــور ،پرونده برای اجرای حکم
به دادســرا ارجاع شد .مرد جوان در مدت 6
ســالی که به اتهام قتل در زندان به سر میبرد
ســه بار پای چوبه دار رفت اما هر بار موفق
شــد از اولیای دم مهلت چندماهه بگیرد .اما
وقتی زندانی برای چهارمین بار قرار بود پای

چوبــهدار برود این بار گروه چتر نجات وارد
عمل شــد و چندین جلسه صلح و سازش با
خانــواده اولیای دم برگزار کرد .اولیای دم که
همچنان خواهان اجرای حکم قصاص بودند
زمانی که محکوم جوان برای چهارمین بار پای
چوبه دار رفت ،در نهایت تالشها نتیجه داد
و خانواده مقتول حاضر شدند با  3شرط قاتل
را ببخشند.
سه شرطی که اولیای دم برای بخشش قاتل در
نظر گرفتند ،این بود که خانواده محکوم که در
همسایگی خانواده امیر سکونت داشتند ،برای
همیشه آن محل را ترک کنند که آنها این شرط
را پذیرفته و به خانهای در اطراف تهران نقل
مکان کردند.
دومین شــرط این بود که متهم ضمانت بدهد
بعد از آزادی هرگز به ســراغ خانواده مقتول
نرود و سومین درخواست نیز دریافت دیه بود
که خانواده مرد زندانی تالش خود برای فراهم
کردن مبلغ دیه و ضمانتی برای اینکه پسرشان

سرویس حوادث //مرد شیاد با استفاده از ضایعات طیور و
احشام ،گوشت چرخ کرده تولید میکرد و به رستورانها
در شهرری میفروخت.

مدتی قبل مأموران کالنتری خاورشهر از فعالیت فردی در تولید و
توزیع گوشتهای تقلبی در میان برخی از رستورانها باخبر شده
و رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند .در جریان
رصدهای انجام شده مشخص شد گزارش واصله صحت دارد و

یورش مجدد صهیونیستها به «جنین»

نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر به شهر «جنین» در کرانه باختری
یورش بردند؛ اقدامی که به وقوع درگیری مسلحانه با مبارزان فلسطینی
منجر شد.نظامیان اشغالگر صهیونیست به شهرک یامون در غرب جنین
یورش برده و خانههای شماری از فلسطینیان را تفتیش کردند.در جریان
این حمله مبارزان مقاومت به سمت اشغالگران صهیونیست آتش گشوده
و با آنان درگیر شدند.رســانه های فلسطینی اعالم کردند که درگیری
مسلحانه میان فلسطینیان و صهیونیستها تلفاتی به دنبال نداشت .نظامیان
صهیونیســت پس از بازداشت دو جوان فلســطینی به نامهای محمد
سمودی و باسل رائد صالح ابوحسن از شهر جنین عقبنشینی کردند.

وقوع انفجار در استان عدن یمن

گوش 
ت چر 
خکرده با ضایعات حیوانی
با هماهنگی مقام قضایی مجوزهای الزم برای انجام عملیات نیز
دریافت شد.سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان
ری در این باره گفت :در ادامه مأموران که نســبت به شناسایی
هویت و مخفیگاه متهم اقدام کرده بودند ،با حضور در مخفیگاه وی
در خاورشــهر این فرد را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
در بازرسی از محل دســتگیری این فرد ،مأموران با حجم انبوه
اضافات و ضایعات طیور و احشام روبهرو شدند که در بررسیها

بر اثر تیراندازی یک فرد مسلح در داخل کلیسایی در جنوب کالیفرنیا،
یک نفر کشــته و چهار نفر دیگر به شــدت زخمی شدند .کری براون
سخنگوی پلیس محلی گفت :فرد مسلح در خارج از کلیسای پروتستان
ژنو در کالیفرنیا بازداشت شد .وی گفت که انگیزه این فرد از تیراندازی
هنوز مشخص نشده اســت .براون ادامه داد :حال چهار تن از قربانیان
وخیم است و یک قربانی دیگر نیز به دلیل جراحات جزئی تحت مداوا
قرار دارد .سخنگوی پلیس محلی گفت :جسد فردی که کشته شده توسط
مقامات داخل کلیســا پیدا شده است .براون جزئیات بیشتری در مورد
قربانیان در اختیار رسانهها قرار نداد .تعداد زیادی از جمعیت تایوانی در
زمان تیراندازی در داخل کلیسا بودند ،اما مقامات اعالم نکرده اند که آیا
آنها هدف حمله بوده اند یا خیر؟

مشــخص شد متهم با استفاده از چرخ گوشت صنعتی ،فضوالت
کشف شــده را با هم مخلوط کرده و بهعنوان گوشت چرخ شده
و با قیمتی ارزانتر به رســتورانها فروخته اســت.وی افزود :از
محل تولید این گوشت چرخکردههای تقلبی ،حدود ۱۰۰کیلوگرم
گوشت چرخکرده و حدود ۶۰۰کیلوگرم اضافات و ضایعات طیور
و احشام کشف شد که محل با دستور قضایی پلمب و متهم نیز پس
از پایان تحقیقات و تشکیل پرونده به دادسرا منتقل شد.

منابع رســانهای یمن از انفجار یک خودروی بمبگذاری شــده در
شهرک المعال اســتان عدن مرکز جنوب این کشــور خبر دادند .یک
خودروی بمبگذاری شــده با قصد ترور یکــی از فرماندهان مزدور
عملیات مشترک در عدن منفجر شد.این فرمانده بارز که مورد سوء قصد
قرار گرفت ،جان سالم به در برده است.

افزایش مرگ معتادان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر
پزشــکی قانونی کشور در سال گذشته
پنج هزار و  ۳۴۲نفر بر اثر ســوءمصرف
مواد و داروهای مخدر و محرک در کشور
جان خود را از دست دادند که  ۷۸۱نفر
آنها زن بودند.

ســرویس حوادث //مصــرف مواد و
داروهــای مخدر و بلعیدن بســتههای
مواد (جهت انتقال) از ســوی معتادان
اصلیترین عامل مرگ معتادان در سال
گذشته اعالم شــد .به گزارش اداره کل
روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بــر اســاس این گــزارش آمــار تلفات

مج
آگهيدعوت مععمومیفوقالعادهنوبتدوم

سرویس حوادث //دادستان شهریار از دستگیری عوامل
زورگیری از یک زن در شهرک وائین شهریار خبر داد.

حمید عسکری پور افزود :پیرو فیلم منتشر شده در فضای مجازی
مبنی بر سرقت به عنف از یک خانم در شهرک وائین شهریار ،پس
از صدور دستور قضایی متهمان شناسایی و بازداشت شدند.به گفته
وی ،پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات مقدماتی است.پیش از این
دادستان شهریار از تشکیل گروهی متشکل از ماموران زبده پلیس
آگاهی برای دستگیری زورگیران خبر داده بود.

مناقصهعمومی

تاریخ انتشار آگهی 1401/02/27

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني مصرف کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان راس
ساعت  1۳روز شنبه مورخ  140۱/۰۳/۰۷در محل :بندرعباس ،بندر شهید رجایی ،اداره کل بنادر و دریانوردی ،طبقه هم کف،
سالن اجتماعات ،تشکيل ميگردد.
لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم
رسانيد و يا وکيل /نماينده خود را کتباً معرفي نماييد.
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رأی
و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود .و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي ،ميبايست ب ه همراه نماينده خود حداكثر تا
تاريخ  140۱/۰۳/06در محل دفتر شركت به آدرس  :بندر عباس  -شهرک شهید باهنر حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد
وكالت ،برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
* دستور جلسه :
 -طرح و تصویب تغییر بند ب (شرایط اختصاصی ) ماده  ۱۲فصل دوم مقررات مربوط به عضویت در اساسنامه

رييس هیات مدیره

سوءمصرف مواد در ســال  ۱۴۰۰با رشد
 ۱۵،۲درصدی نســبت به سال قبل از آن
مواجه بود و استانهای تهران با یکهزار
و  ۳۳۷نفر ،فــارس با  ۴۴۷نفر و اصفهان
با  ۴۳۳نفربیشــترین فوتی و اســتانهای
خراســان جنوبی با  ،۲۵ایــام با  ۲۷و

خراســان شمالی با  ۲۹فوتی کمترین آمار
تلفات اعتیــاد را داشــتند .در این مدت
یکهــزار و  ۷۴نفر نیز بر اثر مصرف مواد
مخدر ۲۸۲ ،نفر مواد محرک و یکهزار و
 ۵۶۹نفر بر اثر مصرف همزمان چند دسته
مواد و دارو جان خود را از دست دادهاند.

عوامل زورگیری از یک زن
در شهریار دستگیر شدند

نوب
ت اول

فراخوان پروژه عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر شهر کوهیج
شهرداری کوهیج در نظر دارد فراخوان پروژه عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر شهررا 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 شــرکت 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 فراخوان1401/02/27:

 -مهلت دریافت اسناد فراخوان 1401/02/27:الی1401/03/03

 مهلت ارسال پیشنهادات 10 :روز پس ازآخرین آگهی فراخوان (پایان وقت اداری )1401/03/16 -زمان بازگشایی پاکت ها1401/03/17 :

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :به میزان  5درصد مبلغ پایه مناقصه واریز به حساب سپرده سیبا
 3100007232002به نام شهرداری کوهیج یا معادل آن ضمانت نامه بانکی به مدت اعتبار اولیه  3ماهه از تاریخ

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد مناقصه می باشد.
نام پروژه
رديف
پروژه عملیات قیر پاشی و آسفالت
1
معابر شهر

رشته فهرست بهاء

مبلغ مناقصه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

راه باند فرودگاه

7/020/800/000

351/040/000

شهرداری کوهیج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
طرح  :بیتا هوشنگی

شهرداری کوهیج

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

روابط عمومی اداره کل
شیالت رهمزگان

شهرستان
سه شنبه  27اردیبهشت 1401
 15شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3882
خبری

فرماندار بندرخمیر در دیدار معاون آبفای هرمزگان خبرداد

کاهش تنش آبی در مناطق زیادی از بندر خمیر

امین درســاره سرویس شهرســتان //مهندس علی رضایی معاون آب
و فاضالب اســتان هرمزگان با همراهی مدیر آب و فاضالب شهرســتان
بندرخمیر با حضور در فرمانداری با میرهاشم خواستار فرماندار بندرخمیر
دیدار و در خصوص آبرســانی به بخش مرکزی و رویدر گفت و گو کردند.
به گزارش خبرنگار دریا؛ میرهاشــم خواستار در این نشست با قدردانی از
اقدامات مثبت آب و فاضالب در شهرستان بندرخمیر گفت :اقدامات خوبی
در بخش آب و فاضالب شهرستان صورت پذیرفته و باعث شده تنش آبی
در مناطق زیادی از شهرستان کاهش یابد و مردم در حال حاضر با کمترین
دغدغه نسبت به گذشته از آب آشامیدنی سالم استفاده می کنند .وی در ادامه
با اشــاره به سفر اخیر استاندار هرمزگان به شهر رویدر و اختصاص اعتبار
چشمگیر به بخش آب و فاضالب ،عنوان کرد :در سفر اخیر مهندس دوستی
به شهر رویدر ،اعتبار مورد نیاز خط انتقال آب از محل آب شیرین کن خلیج
فارس به کهورســتان و رویدر و روستاهای همجوار تخصیص یافت که با
تکمیل و بهره برداری از این پروژه ،شاهد بهبود وضعیت آب در مناطق دارای
تنش آبی خواهیم بود .خواستار در ادامه یادآور شد :تا تکمیل این پروژه و
جهت کاهش تنش آبی در بخشی از روستاهای واقع در منطقه رویدر ،آب
و فاضالب می تواند طی توافقی با کارخانه سیمان ،به صورت موقت از چاه
آب کارخانه سیمان برداشت کند .این مقام مسئول در ادامه خواستار اجرای
خط انتقال آب از محل آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی خلیجفارس به
منطقه کشار در بخش مرکزی بندرخمیر شد.

 ۲۰گروه جهادی در کیش ساماندهی شدند

سرویس شهرســتان //معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه ناحیه مقاومت
کیش گفت ۲۰ :گــروه جهادی فعال در عرصههــای مختلف این جزیره
ساماندهی شده اســت .سروان حسین سلیمی اظهار داشت :تحقق عدالت
و پیشرفت همه جانبه از شعارهای اصلی انقالب است و گروه های جهادی
در این راستا حرکتی شــتابنده دارند و در همه میدان های خدمت رسانی
حضوری فعال و البته گمنامانه دارند .وی اضافه کرد :هم اکنون در این جزیره
 ۲۰گروه جهادی فعال شــده که شامل پنج گروه جامعه بسیج فرهنگیان۲ ،
گروه جامعه بسیج پزشکان و  ۱۳گروه بسیج اقشار برادران و خواهران است.
سلیمی یادآور شد :گروههای جهادی در سه بعد فرهنگی ،عمرانی و پزشکی
فعال هستند و به جامعه هدف خود در جزیره کیش برای پای کارآوردن همه
توان و ظرفیت خدمات رسانی میکنند .وی امیدآفرینی را رویکرد مهم گروه
های جهادی اعالم کرد و گفت :جهادگران بسیجی با حضور خود در مناطق
مختلف موجب دلگرمی مردم می شوند و استقبال بسیار خوبی از خدمات
جهادی وجود دارد که این اســتقبال نشان از پویایی و نشاط جوانان برای
خدمت به مردم است .معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه ناحیه مقاومت کیش
افزود :پاییز سال گذشته نیز به منظور انسجام در خدمات گروه های جهادی
و دوری از موازی کاری با همکاری نهاد دفتر امام جمعه جزیره کیش شورای
سیاست گذاری گروه های جهادی تشکیل و تمام خدمات زیر نظر این شورا
اجرا می شود .به گزارش ایرنا؛ ارائه خدمات پزشکی از قبیل انجام معاینات
رایگان ،انجام واکسیناسیون ،محرومیت زدایی از طریق تهیهی سبد کاال برای
خانواده های بی بضاعت ،برگزاری دوره های آموزشی ازقبیل پیشگیری از
اعتیاد ،آشنایی با برخی از بیماریهای خاص و روش های پیشگیری و مقابله
با آنها برگزاری دوره های مهارت آموزی ،برگزاری کالسهای تقویتی برای
دانش آموزان ،شناخت نیازها و مشکالت فرهنگی مناطق و مطالعات منطقه
ای و استخراج ظرفتهای شغلی منطقه از جمله اهداف اردوهای جهادی است.
هشدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان قشم:

الستیک های فرسوده با قید فوریت های بهداشتی
در قشم جمع آوری شوند

سرویس شهرستان //سرپرست شبکه بهداشت و درمان قشم با هشدار
احتمال تکثیر پشه آئدس در الستیک های فرسوده موجود در کل جزیره
گفت :در راستای پیشــگیری از شیوع چهار بیماری تب زرد ،تب دنگی،
زیکا و چیکونگونیا در این فصل سال ،تمام مسئوالن سرزمین آب و آفتاب
بایــد با قید فوریت در جمع آوری این الســتیک ها همکاری کنند .دکتر
یاسر مرادی اظهار داشــت :برای جلوگیری از بحران ورود چهار بیماری
یادشــده بهترین راه حل مبارزه با ناقل (پشــه) در مراحل مختلف چرخه
زندگی آن و پیشگیری از استقرار پشــه با روش هایی مانند جمع آوری
الستیک های فرسوده ،پاکسازی و بهسازی محیط از وجود هر گونه آب
راکد حتی به اندازه یک قاشــق ،وارونه سازی قایق های بال استفاده ،روان
ســازی آب کولرها و انتقال به باغچه یا چاه جذبی ،خشک کردن آب زیر
گلدان ها ،تخلیه آب راکد چاله آسانسورهای در حال ساخت ،سوراخ کردن
الستیک ضربه گیر شناورها از زیر الستیک است .وی ادامه داد :همچنین
برای پیشگیری از گزش پشه بالغ پوشیدن لباس های روشن به خصوص
در اوایل صبح و اواخر عصر ،نصب توری در و پنجره در منازل و ســایر
روشها می توان از تکثیر پشه در همه مراحل زندگی (تخم ،الرو و یا بالغ)
جلوگیری کرد و از بومی شدن و انتقال بیماری های منتقله بوسیله آئدس در
سطح جزیره قشم و داخل کشور جلوگیری شود.سرپرست شبکه بهداشت
و درمان قشــم توضیح داد :متاســفانه به رغم هشدارهای مکرر به تمامی
قشموندان در برابر بهسازی محیط زندگی خود به منظور پیشگیری از رشد
و تکثیر این پشه مشاهده شده که برخی از آنان از الستیک های فرسوده در
بیشتر کارگاه های تولیدی سطح جزیره به عنوان دیوارهای حایل استفاده
می کنند که دیدن این تعداد الستیک که کانون اصلی تخمریزی پشه آئدس
هستند ،زنگ های خطر را برای مسئولین و متولیان بهداشت و درمان قشم
به صدا در آورده است.دکتر مرادی پیش تر نیز با تاکید بر خودمراقبتی در
پیشــگیری از بیماریهای منتقله از پشه آئدس گفته بود :تمامی قشموندان
در خصوص رشد و تکثیر این پشــه در سطح جزیره مسئول هستند.وی
اعالم کرده بود :پشه آئدس ناقل چهار بیماری تب زرد ،تب دنگی ،زیکا و
چیکونگونیا است که غیر از تب زرد بقیه بیماریها واکسن و درمان خاصی
ندارند و با توجه به شناسایی این پشه در سطح استان هرمزگان حساسیت
در بهســازی محیط پررنگ تر می شود.الستیک های فرسوده ،قایق های
بال اســتفاده ،ظرف آب پرندگان ،ظــرف آب زیر گلدان ،ظروف زیر آب
کولر و هر ظروفی که حتی به اندازه یک قاشــق چای خوری آب در آن
جمع می شود مکان های مناسبی برای رشد و تکثیر پشه آئدس است.قشم
از جمله شهرســتان هایی است که مراودات بسیاری با کشورهای همسایه
دارد و شــاهد ورود و خروج باالی اتباع بیگانه چه به صورت مجاز و یا
غیرمجاز در این جزیره هستیم که این مساله قشم را در معرض خطر باالی
ورود این پشه و احتمال استقرار آن قرار داده است زیرا که ببر آسیایی برای
ورود و خروج از مرزها نیازی به مجوز ندارد.ورود الستیکهای مستعمل،
نیهای بامبوی وارداتی ،کاالها و اجناس وارد شده از کشورهای آلوده از
طریق کشــتی و هواپیما ،از جمله راههای انتقال و ورود این پشه به کشور
است.به گزارش ایرنا؛ ببر آسیایی در هر مرحله خون خواری ،چندین نفر را
میگزد و این تغذیه مکرر ،موجب بیماریهای خونریزی دهنده تب دنگی،
چیکونگونیا و ویروس زیکا می شود.

صنایع دستی بندرخمیر
و ماندگاری آن در بستر زمان
دکترمحمد حسن نیا  /دریا

M.hassannia1354 @ gmail.com

گروه گزارش//صنایع دستی بندرخمیر دارای ماندگاری
زیادی بوده است و برخی از این صنایع دستی نه تنها
فراموش نشده ،بلکه در بستر زمان تکامل پیدا نموده
و با توجه به اهمیتی که مــردم بندرخمیر به آداب و
ســنن خود می دهند ،بســیاری از صنایع دستی به
ویژه در زمینه پوشش بانوان به روال خود باقی مانده
است .اکنون نیز بسیاری از زنان و دختران بندرخمیری
صنایع دســتی نظیر خوس دوزی ،گالبتون دورزی
و غیــره را ادامه می دهند و بــرای آنها درآمد زا نیز
هست .زنان بندرخمیری همانند زنان بسیاری از بنادر
ایران ،پوشش ســنتی خود را تا حدودی حفظ نموده
و لباسهای محلی با طرح های جدید همچنان مورد
استفاده قرار می گیرد .لباس محلی زنان بندرخمیر به
گونه ای است که با اقلیم منطبق می باشد .چادر بندری
نمونه ای از این پوشش می باشد که رنگ و پارچه آن با
توجه به سن بانوان متغیر است و رنگهای شاد و گلدار
را بیشتر جوانان مورد استفاده قرار میدهند .رنگ کمی
تیره تر و پارچه هایی با گل های کوچک بیشتر توسط
زنان مسن پوشیده می شود .بسیاری از چادرهای زنان
بندرخمیر در بخش فوقانی که بر ســر قرار می گیرد،
زری دوزی می شود .اما لباس آقایان در بندرخمیر از
گذشته تا کنون ظرافت خاصی نیاز نداشت و طرحی
ساده داشت .در بستر زمان نیز بسیاری از این پوشش
دچار تغییر شــده و با آمدن مدهای جدید ،جوانان به
ســوی آن مدها رفتند .اما دشداشه از قدیم االیام تا
کنون توسط برخی از افراد و به ویژه پیرمردها پوشیده
می شود .این نوشتار که با حمایت های فرهنگی شورای
اسالمی شهر بندرخمیر و شهردار فرهنگ دوست و پر
تالش این شهر جناب آقای مهندس جواد محمودی به
رشته تحریر در میآید در نظر دارد به صنایع دستی
و دلیل ماندگاری برخی از این صنایع دستی در بستر
زمان بپردازد.

صنایع دستی و سیر تحول آن در بندرخمیر تحت تاثیر
عوامل متعددی است که می بایست به صورت مفصل
به آن پرداخته شود .صنایع دستی زیادی در بندرخمیر
همانند بسیاری از بنادر و جزایر خلیج فارس وجود
داشــت که ارتباط زیادی با زندگی مردم در گذشته
داشته و اکنون این صنایع دســتی از بین رفته و تنها
در عکــس های قدیمی و یا در موزه های خصوصی

میتوان انواعی از آن را پیدا نمود .پیشرفت تکنولوژی
به ویژه در زمینه وسایل برودتی ،خوراک ،پخت و پز،
نگهداری آب ،روشــنایی منازل ،وسایل حمل و نقل،
معمــاری و غیره باعث گردید تا بســیاری از صنایع
دســتی را که در زمینه های فوق کاربرد داشت ،دیگر
درست نشــود و جنبه تزئینی پیدا نماید .برای نمونه
سنگهایی که برای جای آب در کوه ها تراشیده میشد
دیگر کاربرد ندارد .کوزه های سفالی و سفالگری در
بندرخمیر کنونی کاربرد چندانی در حال حاضر ندارد.
چون صنعت پالســتیک و ظروف فلزی رقیب مهمی
برای ســفال گردیدند .اما در زمینه پوشش و به ویژه
پوشــش زنان روال به گونه دیگری می باشــد و در
حال حاضر خوس دوزی ،گالبتوندوزی ،شکبافی
و غیره پیشرفت بیشتری نسبت به گذشته داشته است.
چادر بندری در بندرخمیر در دوران گذشته بیشتر به
صورت چــادر آماده بود .اما در حال حاضر دختران
بندرخمیری کارهای زیادی بر روی چادر انجام داده و
گالبتون دوزی روی آن انجام می دهند .کارهای دست
که بر روی چادر توســط زنان هنرمند بندرخمیری
صورت می گیرد ،نشــان از صنایع دســتی پیشرفته
بندرخمیر در بخش پوشش می باشد .در خانه سنچه
بندرخمیر برخی از این لباس هایی که صنایع دســتی
زنان بندرخمیری را نشان می دهد ،به فروش می رسد.
خوس دوزی از مهم ترین رشــته های صنایع دستی
و هنرهای ســنتی بندرخمیر در کنار گالبتون دوزی
محسوب می گردد .این هنر به کمک نوارهای نقرهای
باریک بر روی پارچه توری ریز بافت تجلی یافته و
گاه ســتاره های فلزی بر روی پارچه می نشــانند و
از آن برای تزئیین مقنعه ،دستار(چادر زنانه) استفاده
میشود .پارچه های مصرفی معموال از داخل و خارج
تهیه شده و به رنگ های سیاه ،سفید ،سبز و زرشکی
اســت که هر دو روی پارچه شکل یکسان دارند .در
بندر خمیر خوس دوزی بر روی شــلوارهای بندری
نیز صورت می گیرد .شلوارهای خوسی از شلوارهای
گران قیمت در بندر خمیر می باشد .خوس دوزی اگر
به صورت کارگاه های متعدد صورت گیرد ،میتواند
درآمــد خوبی برای بانوان شــهر بندرخمیر باشــد.
گردشــگرانی که از شــهر بندرخمیر به ویژه در ایام
نوروز بازدید می کنند ،مــی توانند خریداران خوبی
برای لباس های خوس دوزی شده زنان بندرخمیری
باشــند .چنین لباس هایی برای گردشگران جذابیت
خاصــی دارد.یکی دیگــر از موارد صنایع دســتی
بندرخمیر کــه صنعت نیز به کمک آن آمده اســت،

مج
آگهي دعوت مع عمومی سالیاهن نوب ت دوم

گالبتون دوزی میباشــد .گالبتون دوزی یا زردوزی
کــه در مناطق مختلف جنوب ایران به کم دوزی ،گل
دوزی ،برودریدوزی و کمان دوزی شــهرت دارد .به
عنوان یکی از مهم ترین رشــته های صنایع دستی و
هنرهای ســنتی در اکثر نقاط ایران و شهر بندرخمیر
رونق بســیار دارد .از گالبتون دوزی برای تولیداتی
نظیر دمپایی ،شلوارهای زنانه ،سر آستین ،پیش سینه،
دور یقه ،لبه پرده ،دیوار کوب ،پشتی ،کوسن ،سجاده،
جلد قرآن و تابلو استفاده میکنند .گالبتون دوزی در
بندرخمیر به صورت دســتی و چرخ خیاطی صورت
می گیــرد .گالبتون دوزی بر روی شــلوار ،چادر و
پیراهن های متعدد صورت میگیرد .زنان بندرخمیری
در این زمینه تبحر خاصی دارند و بیشــتر دختران و
زنان بندرخمیری تقریبا گالبتون دوزی بلدند و لباس
های پر نقش و نگار برای خود می دوزند و برخی از
آن ها نیز از این طریق کســب درآمد می کنند .تقریبا
از هر سه خانه در بندرخمیر یک خانه گالبتون دوزی
در آن صورت میگیرد و بیشــتر افراد برای پوشش
خودشان این کار را انجام می دهند .استفاده از نگین
بر روی چادر و حتی کیف نیز توسط زنان و دختران
بندرخمیری صورت می گیرد .برخی از زنان و دختران
بندرخمیری برای گالبتــون دوزی ،خوس دوزی و
ودوکاری بــر روی لباس از مناطق اطراف بندرخمیر
نیز ســفارش کار می گیرند و به قدری سرشان شلوغ
است که مشــتریان ان ها برای مدتی می بایست در
نوبت باشند .کارهایی که زنان بندرخمیری با نخ های
رنگی روی پارچه انجام می دهند در نوع خود جالب
اســت و نشــان از هنرمندی آن ها در دوخت و دوز
دارد .به عبارتی بیشــتر خانواده های بندرخمیری در
دوخت و دوز البسه ســنتی و صنایع دستی خودکفا
بوده و می توانند شــلوار بندری ،پیراهن های یقه دار
گالبتون دوزی شــده ،چادرهای زری دوزی شده و
غیره را حداقل برای پوشش خودشان ،درست نموده
و در مجالس عقد ،عروســی بپوشند .در بسیاری از
مناطق پسکرانه ای خلیج فارس این صنایع دستی در
زمینه پوشش وجود داشته است ،رو به فراموشی رفته،
اما در بندرخمیر صنایع دستی به همت زنان و دختران
بندرخمیری رونق پیدا کرده است .برقع و پوشیدن آن
در جامعه کنونی بندرخمیر رواج چندانی ندارد و برخی
از خانم های مسن که از قدیم برقع می پوشیدند ،هنوز
هم می پوشــند .اما دختران جوان بندرخمیری بیشتر
در زمانی که برای گرفتن عکس به عکاســی رفته و
برخی از موارد دیگر برای مدت کوتاهی می پوشند که

جلسه مجمع عمومي سالیانه نوبت دوم شرکت تعاوني مصرف کارکنان اداره کل بنادر
و دریانوردی استان هرمزگان راس ساعت  11:00روز سه شنبه مورخ 1401/0۳/۱۷
در محل :بندرعباس ،بندر شهید رجایی ،اداره کل بنادر و دریانوردی ،طبقه هم کف،
سالن اجتماعات ،تشکيل ميگردد.
لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت راس
ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا وکيل /نماينده خود را کتباً معرفي
نماييد.
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد
بود .و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي ،ميبايست ب ه همراه نماينده خود حداكثر تا
تاريخ 1401/0۳/۱۶در محل دفتر شركت به آدرس  :بندر عباس  -شهرک شهید
باهنر حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت ،برگه ورود به مجمع را دريافت
دارند.
* دستور جلسه :
 قرائت گزارش عملكرد هيات مديره و بازرس در سال 1400 طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1401 انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل بازرس طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1400 تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سهام تصویب پاداش هیات مدیرهتاریخ انتشار آگهی 1401/02/27

رئیس هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان

بیشتر جنبه تزئینی برای آن ها دارد .این دختران گاهی
در عروسی ها نیز برقع های نگین دار و زری دوزی
میپوشند که بیشتر جنبه تزئینی دارد .در بیشتر مناطق
جنوبی ایران برقع توسط زنان و دختران جوان پوشیده
نمی شــود .البته برقع افراد مسن و جوان از قدیم هم
با هم متفاوت بوده است .صنایع دستی در بندرخمیر
تنوع زیادی دارد.خوس بافی یکی دیگر از رشته های
صنایع دســتی و هنرهای سنتی بندرخمیر محسوب
میشــود .خوسبافی که در برخی مکان ها تلی بافی
هم به آن می گویند عبارت است از بهم پیوستن چند
نوع زری با یکدیگر به صورتی که زری های کوچک
در اطراف قرار می گیرند .بادله به شــکل نوارهایی با
پهنای  15سانتیمتر تولید می شود که معموال برای لبه
شلوارهای زنانه مورد استفاده قرار می گیرد .در حال
حاضر روی لباس با کاموا در بندرخمیر به خوبی کار
می کنند .حتی زنان و دختران بندرخمیری کیف های
دستی هم رنگ با لباس خودشان دوخته و با نگینهای
متعدد این کیف ها را تزئین می کنند .کار بر روی یقه

پیراهن زنانه به شیوه های متعدد اعم از گالبتون دوزی
و غیره صورت می گیــرد و هزینه این لباس ها اگر
فردی می خواهد از بیرون تهیه کند ،گران می باشــد.
بسیاری از زنانی که کار گالبتون بر روی پیراهن انجام
می دهند از نگینهای رنگارنگ و متناســب با رنگ
پارچه نیز در وسط گالبتون استفاده می نمایند .نگارنده
تالش نموده اســت تا با مشاهدات میدانی و مصاحبه
با افراد متعدد در بندرخمیــر توانایی زنان و دختران
بندرخمیری را در صنایع دســتی بندرخمیر در دوران
کنونی به منصه ظهور بگذارد  .نشان دهد که در تمامی
منازل بندرخمیر صنایع دستی همچنان پویا می باشد و
هر ساله دختران بندرخمیری توسط دوستان و مادران
خود در ارتباط با صنایع دســتی به صورت مداوم و
کاربــردی آموزش می بینند .در نوشــتار آتی تالش
می گردد تا شــک بافی و دیگر صنایع دستی که در
بندرخمیر صورت می گیرد ،مورد واکاوی قرار گیرد و
نشان داده شود که یکی از دالیل تداوم صنایع دستی
در بندرخمیر ریشه در هنرمندی مردم این بندر دارد.

آگهی مناقصه تک مرحله ای (نوبت دوم)

شهرداری بندر گروک در نظر دارد پروژه ذیل با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )www.setadiran.irبا شماره مناقصه  2001093175000001به شرح جدول به پیمانکاران واجد
شرایط واگذار نماید .بنابراین از شرکتهای واجد شرایط دارای رتبه بندی و صالحیت از سازمان مدیریت
و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری استان ها که دارای ظرفیت آماده
به کار متناسب با پروژه می باشند دعوت به عمل می آید.

عنوان پروژه
پروژه ایجاد زیرساخت های
گردشگری ساحل شهر
گروک

مبلغ ضمانت نامه (ريال)

مبنایمحاسبه

مدت قرارداد

اعتبار پروژه (ريال)

900،000،000

فهرست بهای ابنیه

 12ماه

18،000،000،000

1401

مبلغ ضمامت نامه با سپرده شرکت در مناقصه ،مناقصه گران می باید ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و
قابل تمدید و یا اصل فیش واریزی وجه به حساب متمرکز وجود سپرده با شماره 4062011407685787
بانک مرکزییا به شماره حساب شبای  IR13010000 4062011407685787از طریق سامانه
دولت بارگذاری نمایند .زمان انتشار در سایت مورخه  1401/02/25ساعت  ،15:00مهلت دریافت
اسناد مناقصه مورخه 1401/02/28ساعت  ،19:00مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مورخه1401/03/07
ساعت  ،19:00زمان بازگشایی پاکات مورخه 1401/03/08ساعت  ،10:00مبنای پیمان بر اساس
فهرست بهای راه و ابنیه سال  ۱۴۰۱می باشد.
شرایط اختصاصی :برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و مراحل
فرایند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه در صورت وجود هزینه مربوط ،پرداخت تضمین
شرکت در مناقصه ،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم برنده و واریز وجه مناقصه در بستر
سامانه از این طریق امکان پذیر میباشد .عالقهمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و
دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه  ،021-4193خانم باقری -بندرعباس 09900598005
به اسناد و مدارک فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد -پیشنهاد های مبهم و مشروط ترتیب اثر
داده نخواهد شد -پیشنهادی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر داده نخواهد
شد -هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود -هرگاه برندگان
اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدهاند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد -دارا بودن حداقل
گواهینامه صالحیت پایه  ۵الزامی می باشد -اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت
سامانه ()www.setadiran.irبخش ثبت نام پروفایل مناقصه موجود است.

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

ته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۳۰:۵۹
۰۵:۵۶:۲۷
۱۲:۴۱:۱۷
۱۹:۲۶:۲۷
۱۹:۴۴:۲۳

بوشهر

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۴۸:۱۶
۰۶:۱۹:۰۴
۱۳:۱۱:۴۴
۲۰:۰۴:۴۶
۲۰:۲۳:۳۸

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

۰۴:۴۷:۲۴
۰۶:۱۴:۵۷
۱۳:۰۳:۰۱
۱۹:۵۱:۲۵
۲۰:۰۹:۴۳

سالمت

اذان صبح ۰۴:۰۵:۴۰
طلوع آفتاب ۰۵:۳۳:۵۳
اذان ظهر ۱۲:۲۲:۵۶
غروب آفتاب ۱۹:۱۲:۱۹
اذان مغرب ۱۹:۳۰:۴۵

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۴:۳۸:۲۲
طلوع آفتاب ۰۶:۰۶:۴۸
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۱۰
غروب آفتاب ۱۹:۴۵:۵۳
اذان مغرب ۲۰:۰۴:۲۱

اذان صبح ۰۴:۱۸:۰۶
طلوع آفتاب ۰۵:۴۷:۲۶
اذان ظهر ۱۲:۳۸:۰۵
غروب آفتاب ۱۹:۲۹:۰۶
اذان مغرب ۱۹:۴۷:۴۳

یاسوج

اذان صبح ۰۴:۳۸:۳۹
طلوع آفتاب ۰۶:۰۸:۳۵
اذان ظهر ۱۳:۰۰:۰۵
غروب آفتاب  ۱۹:۵۱:۵۷غروب آفتاب ۱۹:۴۳:۰۷
اذان مغرب  ۲۰:۱۰:۴۰اذان مغرب ۲۰:۰۲:۰۷

اذان صبح ۰۴:۲۳:۲۳
طلوع آفتاب ۰۵:۵۵:۰۳
اذان ظهر ۱۲:۴۸:۵۳

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

سویه های جدید در برخی کشورها نگران کننده است

سرویس ســامت  //دبیر کمیته علمی
کشــوری کرونا با بیان اینکه سویه های
جدید در برخی کشــورها نگران کننده
اســت ،گفت :مردم دچار عادی انگاری
شده اند و با این تصور که آمار کرونا کاهش
یافتــه و به پایان کرونا رســیده ایم ،در
اماکن عمومی ،فضاهای سربسته ،وسایل
نقلیه عمومی ،همایش ها ،کنســرت ها و
خیابانها ،ماسک های خود را برداشته اند،
با جدیت تاکید می کنم که کرونا به پایان
نرسیده و شیوه نامه های بهداشتی باید
همچنان رعایت شود.

دکتر حمیدرضا جماعتی ،در حاشیه برگزاری
جلسه کمیته علمی کشــوری کووید  ،19در
گفتگو با وبدا ،اظهار کرد :در جلســه ،بحث
استفاده از آنتی بیوتیک ها در دوره کووید 19

مطرح شــد که یکی از اساتید نتایج مطالعات
خود در این زمینه را توضیح داد .براســاس
این مطالعه ،مشخص شــد در  10بیمارستان
دانشــگاهی و  43هزار بیماری که در این 10
بیمارستان بستری شدند 100 ،درصد بیماران
حداقل یک آنتی بیوتیــک و  50درصد آنها
حداقل  3آنتی بیوتیک مصرف کردند که این
میزان ،بی رویه محســوب می شود .بیشترین
آنتــی بیوتیک مصرف شــده در بخش های
عادی ،آزیترومایسین و بیشترین آنتی بیوتیک
مصرف شده در بخش های ویژهِ ،م ُروپنم بوده
اســت .هزینه ای هم کــه در این مدت برای
استفاده از آنتی بیوتیک های بی رویه صرف
شــده ،چیزی حدود  2و  2دهم میلیون دالر
بوده است.
وی افزود :در این مطالعه همچنین مشخص شد
در بیمارستان هایی که مصرف آنتی بیوتیک
بیشــتر بوده ،میزان مرگ و میر باالتری نیز
گزارش شــده است که علل مختلفی از جمله
عوارض آنتی بیوتیک ها و تداخالت دارویی

م غذایی گیاهی ،رژیمی
سرویس ســامت  //رژی 
اســت که عمدتا یا بهطور کامل از غذاهای گیاهی
تشکیل شــده اســت .رژیمهای غذایی گیاهی
میتوانند از الگوهای مختلفــی پیروی کنند که
شامل مصرف اندک گوشت تا عدم مصرف گوشت
یا محصوالت حیوانی اســت و یا یک رژیم کامال
گیاهی در مقابل رژیمی کــه فقط از نظر گیاهان
غنی است .آیا الگوی غذایی درست یا غلطی برای
کودکان در مورد رژیمهای گیاهی وجود دارد؟

از فواید رژیمهای غذایی گیاهی اثرات زیستمحیطی
اســت که میتواند ردپای کربن شــما را کاهش دهد.
تولید دامهای حیوانی مســئول درصد باالیی از انتشار
گازهای گلخانهای است و کاهش اندک میزان گوشتی که
میخورید میتواند برای محیطزیست مفید باشد.
حفاظــت از حیوانات میتواند به عنــوان واضحترین
دلیــل برای مصرف رژیم گیاهی و عالقه به آن ،در بین
نوجوانان باشد .افرادی که از رژی م غذایی گیاهی پیروی
میکنند کمتر در معرض خطر بیماری قلبی قرار دارند.
محصوالت حیوانی حاوی مقدار زیادی چربی اشباعشده
هستند و کاهش آن به دالیل متعددی برای سالمتی مفید

در این زمینه دخیل است ،بنابراین الزم است بی رویه آنتی بیوتیک ها در بیمارســتان ها و
آگاهی پزشکان در این زمینه افزایش یابد ،زیرا هزینه هایی که به بیمار و اقتصاد کشور وارد
استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها نمی تواند می کند ،تا حدود زیادی جلوگیری کند.
میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را کاهش دهد
احتمال اوج گیری کرونا وجود دارد
و شاید به دلیل عوارض و تداخالت دارویی وی در ادامه درخصوص اســتفاده از ماسک
اثرات عکس نیز بگذارد .از ســوی دیگر بار و رعایــت پروتــکل های بهداشــتی ،بیان
زیادی را به هزینه اقتصاد کشور تحمیل میکند .کــرد :با توجه به اینکه گزارشــاتی از بعضی
بنابراین الزم اســت از مصرف بی رویه آنتی کشورها مانند کشورهای آفریقایی و آمریکا
بیوتیکها در درمــان بیماران مبتال به کرونا ،برای بروز ســویه های جدیــد  1.1.7.Bاز
جلوگیری شود.
 19-COVIDدر این کشورها و همچنین
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد :در بروز دوباره سویه های ترکیبی دلتا و اُمیکرون
این جلسه مقرر شــد که کمیته های اقتصاد در برخی کشــورهای خاورمیانه وجود دارد،
درمان که در بیمارســتان ها و دانشگاه ها و نگرانی هایی ایجاد شده مبنی براینکه ممکن
معاونت درمان تشکیل شده بود ،دوباره احیا است در آینده دوباره با موج هایی از ویروس
شود .همچنین کمیته های استوارد شیپ که در کرونا مواجه باشیم؛ بنابراین توصیه کمیته علمی
مورد مصرف آنتی بیوتیک ها اقدامات مناسبی بر این اســت که پروتکل ها و شیوه نامه های
انجــام داده بودند و از قبل از شــیوع کرونا بهداشتی حتما رعایت شود ،به خصوص توسط
آغاز به کار کرده بودند ،،دوباره احیا شــود و گروه های پرخطر.
پروتکلهایشان نیز در معاونت درمان ریوایز
تصور نشود که کرونا پایان یافته است!
پرخطرها ُدز چهارم را تزریق کنند
شده و به بیمارستان ها ابالغ شود تا از مصرف دکتر جماعتی همچنین عنــوان کرد :توصیه وی با بیان اینکه پاندمی کرونا در دنیا و ایران به
دیگر ما این است که گروه های پرخطر مانند
ســالمندان ،افراد یا بیمارانی که سیستم ایمنی
ضعیــف دارند و یا داروهای ســرکوب کننده
سیستم ایمنی مصرف می کنند ،الزم است دوز
چهارم واکسن کرونا را تزریق کنند .کودکان 5
تا  11ســاله هم که انجام واکسیناسیون کرونا
برایشان به تصویب رسیده ،حتما واکسیناسیون
را انجام دهند ،زیــرا کودکان می توانند عامل
انتقــال بیماری باشــند ،بنابرایــن ،چنانچه
واکسیناسیون را انجام ندهند ،با بروز سویه های
جدید بازهم می توانند باعث انتقال و چرخش
بیمــاری و بروز موج های جدید و تشــدید
بیماری در کشور شوند .افرادی که ُدز سوم را
هنوز تزریق نکرده اند نیز حتما مراجعه کنند و
روند واکسیناسیون را تکمیل کنند ،زیرا با توجه
به شــرایط ،ممکن است در آینده ای نزدیک،
با فرارسیدن فصول ســرد پاییز و زمستان ،با
سویهها و پیک های جدید روبرو شویم.

است .رژی م غذایی گیاهی میتواند التهاب کلی را بهبود
بخشــد همچنین با تاثیر مثبت بر دیابت نوع دو همراه
است«.آهن ِهم» در گوشت قرمز و فرآوردههای حیوانی
یافت میشــود ،بنابراین پیروی از رژیم گیاهخواری یا
گیاهخواری خطر دریافت ناکافی آهن را به همراه دارد.
«آهن غیر ِهم» موجود در فــرآورده های حیوانی به
اندازه کافی برای بدن در دسترس نیست به همین دلیل
مصرف منظم لوبیا و حبوبات ،غالت غنیشده و میوهها
و سبزیها غنی از آهن ضروری است .همچنین ،ترکیب
آهن با غذاهای غنی از ویتامین ســی( )Cبه جذب آن
کمک میکند و بسیار توصیه میشود.
کلسیم برای رشد استخوانها اهمیت باالیی دارد .کودکی
که از یک رژیم غذایی گیاهی شــامل محصوالت لبنی
پیروی میکند احتماال در تامین نیازهای کلســیم خود
مشکلی نخواهد داشت .اگر از لبنیات پرهیز کنید ،کودک
جایگزین لبنیات غنیشــده مانند محصوالت پروتئین
ســویا یا نخود میخواهد .بادام ،سبزی با برگ تیره نیز
منابع خوب کلسیم هستند .اگرچه مقداری که باید برای
رفع نیازها بخورید زیاد است.
ویتامیــن ب  )B۱۲( ۱۲بهطــور منظم در هیچ غذای

رژیم غذایی
مناسبکودکان
چیست؟

گیاهی یافت نمیشــود .غالت غنی شده ،شیر سویا و
مخمرهای مغذی راههایی بــرای دریافت این ویتامین
هســتند اما مکملها اغلب برای برخی از افراد توصیه
میشــود.ویتامین دی( )Dبــه جز شــیر در غذاهای
محدودی یافت میشــود .میتوانید از شــیر غنیشده

قوانین طالیی برای نابودی چربی شکمی

ســرویس ســامت  //کارشناســان
معتقدند اصالح سبک زندگی میتواند
نتایج چشــمگیری در پاکسازی بدن و
کاهش چربی شــکمی در افراد به همراه
داشته باشد.

چربی شکم فقط یک الیه معمولی از پوست
نیست ،بلکه چیزی است که اندامهای حیاتی
شــما مانند قلب ،ریهها و کبد را احاطه کرده
و میتواند باعث ایجاد طیف گســتردهای از
بیماریها از دیابت و مشکالت قلبی گرفته
تا سرطان سینه شــود .حتی افرادی که وزن

طبیعی داشــته و چاق محسوب نمیشوند ،اجتناب از شکر ،مقابله با استرس و افزایش
ممکن است در ناحیه شــکم بار بزرگی را فعالیتهای بدنی برخی از تدابیر و تغییرات
حمل و از انواع مشــکالت سالمتی ناشی از سبک زندگی هستند که میتوانید برای کاهش
چربی شکمی اتخاذ کنید.
آن رنج ببرند.
در حالی که ممکن است فرد احساس کند با
رژیم غذایی با فیبر باال
افزایش ســن ،تجمع چربی در اطراف کمر و برای افزایش مصرف فیبر محلول ،حبوبات،
پهلوها اجتنابناپذیر است ،اما بیتوجهی به ساالد ،میوه ها و سبزیجات بیشتری در طول
آن میتواند منجر به عواقب فاجعهباری شود .روز مصرف کنید .فیبر باعث میشود غذا با
گاریما گویال ،متخصص تغذیه در این زمینه جذب آب به یک ژل چسبناک تبدیل شده که
میگوید :اصالح رژیم غذایی و افزودن فیبر تخلیه غذا از معده را به تاخیر میاندازد و به ما
و پروتئین بیشتر به آن ،کاهش مصرف الکل ،کمک میکند برای مدت طوالنیتری احساس

ســرویس ســامت  //یک کارشناس
گیاهپزشکی گفت :آیا تا به حال نام گیاه
پاخری یا گیاه سرفه به گوشتان خورده؟
آیا میدانید چه خواص و فواید مفیدی در
طب سنتی دارد؟

سارا عالیزاده اظهار کرد :در طبیعت برخی از
گیاهان وجود دارد که در طب سنتی از دیرباز
مورد استفاده بوده اند اما در شرایط کنونی و به
دلیل اســتفاده کمتر مردم از طب سنتی کم کم
به دست فراموشی سپرده شدهاند ،یکی از این
گیاهان پاخری یا گیاه سرفه است.
وی ادامه داد :این گیاه خودرو بوده و بوتهای از
تیره کاسنی با ریشهای ضخیم است که از ریزوم
آن ریشه خارج میشود.
عالیزاده با اشــاره به اینکه طبق نظر حکمای
طب ســنتی ،طبیعت آن خیلی گرم و خشک
است ،افزود :این گیاه اغلب در نواحی مرطوب
سراسر اروپا ،آسیا ،آفریقا و در ایران بیشتر در
استانهای شمالی و شمال غربی دیده میشود.
این کارشــناس گیاهپزشــکی با بیان اینکه از
ل این گیاه در طب ســنتی استفاده
برگها و گ 
میشود ،افزود :این گیاه به صورت دمکرده گل،
تنتور گل ،شربت گل ،جوشانده برگ و افشره
برگ استفاده می شود.
وی ادامــه داد :در طب
سنتی برای درمان
بیماریها نحوه
و مقــدار

آ سیب
میرساند.

ســویه های جدید در برخی کشورها
نگران کننده است

دبیر کمیته علمی کشــوری کرونــا در پایان
درخصوص وضعیت کرونا در سایر کشورها،
یادآور شد :درحال حاضر ،در اکثر کشورهای
جهان ،آمار ابتال و فوت ناشــی از کرونا در
مقایســه با وضعیت قبلی خودشان ،کاهش
یافته اســت ،اما سویه هایی که در کشورهای
آفریقایی ،آمریکا ،اسراییل و فلسطین اشغالی
گزارش شــده ،می تواند نگران کننده باشد و
پیش درآمد به وجود آمدن موج های جدید
در کشــورهای جهان باشــد .لذا باید از قبل
آمادگی الزم را کسب کنیم و این آمادگی نیز
با تزریق واکسن و تکمیل روند واکسیناسیون
میسر میشود.

ما میگردد .کورتیزول بــه عنوان هورمون
استرس نیز شناخته میشــود .این هورمون
میل به غذا را افزایش داده و باعث رســوب
چربی در اندامهای مختلف میشود .با انجام
فعالیتهایی که دوســت دارید استرس را به
حداقل برسانید و سعی کنید یوگا و مدیتیشن
را در برنامه روزانه خود بگنجانید.
ترک شکر

قند از زمانهای بســیار قدیــم با عوارض
مربوط به افزایش وزن مرتبط بوده است .شکر
اساس ًا از گلوکز و فروکتوز تشکیل شده و این
فروکتوز به عنوان عامل بسیاری از بیماریها
شناخته میشود .دیابت نوع دو و بیماری کبد
چرب نیز از پیامدهای آن محسوب می شود.

مناقصهعمومی

گیاه سرفه را بشناسید

مصرف را پزشــک تشــخیص داده و تجویز
میکند.
عالیزاده با اشــاره به اینکه این گیاه نیز مانند
دیگر گیاهــان دارویی خواص و فوایدی دارد،
عنوان کرد :این گیاه به دلیل داشتن لعاب زیاد در
امراض تنفسی بهعنوان ماده خلط آور مصرف
میشود ،بهعنوان مثال مصرف آن در گرفتگی
بینی ،ورم مجاری تنفســی فوقانی ،سرفههای
اسپاسمی ،برونشیت و بهبود آسم مفید است.
این کارشناس گیاهپزشــکی با اشاره به اینکه
گیاه ســرفه محل باد و گازهای ســینه و رفع
کننده آنژین ،ضدچسبندگی پالکتها و تقویت
کننده قلب است ،تصریح کرد :این گیاه افزاینده
فشارخون و محرک سیســتم ایمنی بدن ،ضد
خیز عمومی بدن و معرق بوده و برطرفکننده
یبوست و رفع کننده حبسالبول است.
وی با اشــاره به اینکه در اســتعمال خارجی
این گیاه به صورت بخور رفع کننده سرفههای
خشک است ،افزود :له شده برگهای گیاه به
صورت ضماد درمان کننده کچلی و همراه عسل
درمانکننده باد سرخ است.
عالیزاده با اشــاره به اینکه گیاه ســرفه نیز
مانند دیگــر گیاهان دارویی موارد منع مصرف
دارد ،تصریح کرد :مصرف پاخری برای
خانمهای باردار و مادران
شــیرده ممنوع بوده
و مصرف بیشاز
حــد مجــاز و
خودسرانه آن در
یک وعده،
ســمی
بو د ه
و به
کبد

جایگزین یا آب پرتقال غنیشده استفاده کنید اما مصرف
مکمل اغلب توصیه میشود ،به خصوص اگر در مناطقی
زندگی میکنید که آفتاب معمولی ندارند.
پروتئین اولین چیزی است که اکثر افراد هنگام استفاده از
گیاهان نگران آن هستند اما منابع پروتئینی غیر گوشتی

پایان نرسیده و وارد مرحله اندمیک نشده ایم،
گفت :در حال حاضر مشاهده می کنیم که مردم
دچار عادی انگاری شــده اند و با این تصور
که آمار کرونا کاهش یافتــه و به پایان کرونا
رسیده ایم ،در اماکن عمومی ،فضاهای سربسته،
وسایل نقلیه عمومی ،همایش ها ،کنسرت ها،
خیابان ها و  ...ماسک های خود را برداشتهاند،
بــا جدیت تاکید می کنم که شــیوه نامه های
بهداشتی همچنان رعایت شود و به هیچ عنوان
تصور نشود که کرونا پایان یافته است.

زیادی مانند لوبیا ،حبوبات ،لبنیات و جایگزینهای لبنی
مانند شیر بادام و جو دوسر و تخممرغ وجود دارد.
درباره اینکه کــودکان به چه مقدار پروتئین نیاز دارند،
باید بدانید کودکان ،معموال آنقدر که ما فکر میکنیم به
پروتئین نیاز ندارند .توصیههای عمومی عبارتند از یک
گرم پروتئین به ازای هر دو پوند وزن بدن به این معنی
که یک بچه  ۶۰پوندی بــه  ۳۰گرم پروتئین نیاز دارد
که به راحتی میتواند از منابع حیوانی و غیرحیوانی به
دســت آورد.رژیمغذایی غنی از گیاه برای تمام سنین
مفید و کامال یک الگوی غذایی توصیه شده است .با این
حال ،زمانی که به حذف کل یک گروه غذایی از رژیم
غذایی میپردازید ،باید با چالشهای تغذیهای ،اجتماعی
و رفتاری مواجه شوید.
یک برنامه غذایی سالم گیاهی یا گیاهخواری میتواند
تاثیر مثبتی داشته باشد اما به سادگی نخوردن گوشت
نیســت.محققان اظهار کردند :مهم است که از هر گونه
باور مطلق در مورد غذا آگاه باشــیم .ایده اجتناب از
غذاهای متعدد بهطور بالقوه میتواند منجر به اختالل در
رفتارهای غذایی کودکان و نوجوانان شود و برای والدین
بسیار مهم است که دلیل این انتخابها را ارزیابی کنند.

ســیری کنیم .ما تمایل داریم با مصرف یک انسولین و خطر بیماریهای قلبی محسوب
رژیم غذایی با فیبر زیاد ،کمتر غذا بخوریم .می شود.
این کار ،همچنین میزان کالری جذب شده از
پروتئین بیشتری بخورید
غذا را کاهش میدهد.
افزایــش متوســط مصــرف پروتئین یک
استراتژی قدرتمند و معقول برای کاهش وزن
از چربی های ترانس اجتناب کنید
ســازمان غــذا و داروی ایاالتمتحــده به به شــمار میآید .داشتن پروتئین میتواند به
تولیدکنندگان دستور داده که استفاده از چربی افزایش سیری و افزایش سرعت متابولیسم
ترانــس را در محصوالت خود ممنوع کنند .بدن کمک کند .همچنیــن باعث ایجاد توده
غذاهای بســته بندی شــده و فرآوری شده عضالنی بیشتر و کاهش توده چربی میگردد.
سرشار از چربی ترانس هستند .برچسبهای همــواره در برنامه غذایــی خودتخممرغ و
مواد غذایی را با دقت بخوانید ،این خطرات گوشــت بدون چربی ،ماهی و حبوبات را به
برای سالمتی به عنوان «چربی های هیدروژنه سایر مواد خوراکی ترجیح دهید.
جزئی» ذکر شده است .چربی ترانس عامل
استرس خود را برطرف کنید
مهمی برای بروز چاقی شــکمی ،مقاومت به اســترس باعث تولید کورتیــزول در بدن

طب سنتی

یزد

نوب
ت اول

فراخوان فازاول پروژه عملیات ترمیم و اصالح پل ورودی شهر
شهرداری کوهیج در نظر دارد فراخوان فازاول پروژه عملیات ترمیم و اصالح پل ورودی شهر را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها 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 فراخوان1401/02/27 : مهلت دریافت اسناد فراخوان 1401/02/27 :الی 1401/03/03 مهلت ارسال پیشنهادات 10 :روز پس ازآخرین آگهی فراخوان (پایان وقت اداری )1401/03/16 زمان بازگشایی پاکت ها1401/03/17 :نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار :به میزان  5درصد مبلغ پایه مناقصه واریز به حساب سپرده سیبا
 3100007232002به نام شهرداری کوهیج یا معادل آن ضمانت نامه بانکی به مدت اعتبار اولیه  3ماهه از تاریخ آخرین
مهلت تسلیم پیشنهاد مناقصه می باشد.
نام پروژه
رديف
فازاول پروژه عملیات ترمیم و اصالح
1
پل ورودی شهر

رشته فهرست بهاء
راه باند فرودگاه
آبیاری و زه کشی

مبلغ مناقصه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

20/765/864/389

1/038/293/220

شهرداری کوهیج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

شهرداری کوهیج
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طالعبینی
فروردین :

امروز ممکن است احساس کنید که نیاز به ماجراجویی
دارید .حتی اگر مســئولیت های مهمی به عهده داشته
باشید ،باز هم ممکن است تعهدات تان را نادیده بگیرید
و وقت تان را صرف امور دل انگیز کنید .اگرچه اکنون احساس می کنید
که شکست ناپذیر هستید ،اما شاید نتوانید به راحتی از این مخمصه فرار
کنید .اگر به خاطر اعمال تند و شــدید مورد بازخواست قرار گرفتید
تعجب نکنید ،زیرا معمو ًال بدون اندیشــیدن به عواقب کاری که انجام
میدهید وارد عمل می شوید.
اردیبهشت :

اگر امروز به اولویت هایی که تعیین کرده اید شک کنید،
فقط زمان را از دســت داده اید .باید بدانید اهدافی که
در ســر دارید به اندازه ی اهداف دیگران نوع دوستانه
نیســتند .به خاطر داشته باشید که هر کســی در نوع خودش متفاوت
اســت و این که مدام خودتان را بادیگران مقایسه کنید عمل بیهوده ای
است .خودتان را از صحنه ی رقابت خارج کنید و فقط تالش کنید تا
بهترینهای تان را ارایه دهید.
خرداد :

امروز ممکن است دیگران از شما بخواهند تا بیش از آن
چه در توان تان هست مسئولیت قبول کنید .اگر موافقت
کنید که در زمینه ی کاری با شخص دیگری همکاری
کنید ،آن وقت می توانید موفقیت خود را دوباره به دســت آورید .اما
به نظر می رســد که اکنون مشغله های زیادی دارید ،اما اگر دعوت به
همــکاری را رد کنید در وضعیت بدی قرار خواهید گرفت .به نفع تان
است که اکنون صداقت به خرج دهید تا بعدا ً متأسف نشوید.
تیر :

امروز ممکن است تصمیم بگیرید که عضوی در پیشبرد
اهداف شخص دیگری باشید ،به ویژه اگر احساس کنید
که باید کنترل امور را به دســت دیگران بسپارید .گاهی
اگر در نقش یک مسافر باشید که راننده اش شخص دیگری است برای
تان بهتر است .اص ًال اهمیتی ندارد که اکنون چه نوع فعالیت هایی را در
برنامه ای که دارید تنظیم کرده اید ،اما فقط کمی تغییر می تواند خنده را
دوباره بر لب های تان بنشاند .بدانید که اگر گاهی در نقش یک پشتیبان
ظاهر شوید سریع تر می توانید به اهداف تان دست پیدا کنید ،تا این که
خودتان ستاره ی نمایش باشید.
مرداد :

به نظر می رســد که لباس میهمانی به تن کرده اید و هم
اکنون در جشــن و پایکوبی هستید .در جمعی که قرار
گرفته اید شــاید خیلی محبوب باشید ،اما باید کمی با
خودتان به تنهایی وقت بگذرانید .پیاده روی کنید یا مث ًال کار خالقانهای
انجام دهید که می تواند به روح تان کمک کند .کمی آرامش کافی است
تا انرژی از دست رفته ی خود را مجددا ً به دست آورید .بدانید که امروز
همه چیز درباره ی شماست.
شهریور :

همکاران تان معمو ًال به شما تکیه می کنند ،زیرا می توانید
منتقدانه فکر کنید و با آرامش همه چیز را زیر ذره بین
ببرید .اما اکنون ممکن است نتوانید خیلی منطقی عمل
کنید ،زیرا همه چیز را با لنز خوش بینی می بینید .حتی اگر همه چیز در
زندگی تان به خوبی پیش می رود ،اما به نفع تان است که تصمیمات مهم
را به بعد موکول کنید و به سادگی سعی کنید از اوقات تان لذت ببرید.
اکنون زمان آن است که به جای تحت تأثیر قرار دادن همه ی دنیا ،مدتی
را با خانواده ی خود در آرامش سپری کنید.
مهر :

همیشه با خود می گویید «من می توانم» و به همین دلیل
ممکن است به هر ایده ی خوب و دعوت فریبندهای که
پیش روی تان قرار می گیــرد جواب مثبت دهید .اما
بدانید که دنبال کردن همه ی پیشــنهادهای خوب زمان می برد ،پس
ممکن اســت انرژی خود را در این مسیر از دست بدهید ،در حالی که
روز به روز به کارهایی که باید انجام دهید اضافه می شود .انتظاراتتان
را کمی تغییر دهید؛ هنوز هم می توانید از انجام دادن فعالیت هایی که
دوست دارید لذت ببرید ،البته زیاده روی نکنید .میانه روی کلید حل
مشکالت است.
آبان :

امروز برای این که احســاس کامیابی کنید باید اوقاتی را
به آسودگی بگذرانید .متأسفانه ،به نظر می رسد که اکنون
فرصت مناســبی برای فراغت و استراحت نیست .رمز
موفقیت شما در این است که نسبت به تغییر شرایط انعطاف پذیر باشید.
خودتان به خوبی می دانید که باید به تعهدات تان عمل کنید ،اما این را
هم بدانید که اگر رویکردتان را اصالح کنید همه چیز بهتر خواهد شد.
حتی زمانی که در اوج مشــغله های کاری هستید نیز می توانید زمان
کوتاهی را به تفریحات تان اختصاص دهید.
آذر :

امروز به نظر می رســد که با شــور و اشتیاق در مسیر
دســتیابی به اهداف تان غرق شــده اید .متأسفانه ،اگر
تصمیم بگیرید که خودتان را بیش از حد توان تان درگیر
کنید ،پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد .امروز ممکن است فورا ً در
مقابل دیگران واکنش نشــان دهید و ذخیره ی انرژی خود را سریع تر
از زمانی که فکرش را می کردید به پایان برسانید .بنابراین هوشمندانه
ترین راهکار این است که فع ًال آهسته و پیوسته پیش بروید تا بتوانید به
انتهای مسیر راه پیدا کنید.
دی :

معمو ًال تمایل دارید هیجانات خود را حتی در شــرایط
سخت کنترل کنید ،اما ممکن است دیگران متوجه این
قابلیت شما نشوند .امروز نوعی معنویت در شما جریان
دارد که کام ًال در احوال تان مشــهود است .بگذارید دیگران هر فکری
که دوست دارند درباره ی شما بکنند .اما به خاطر داشته باشید که وقتی
کارهــای مهمی برای انجام دادن دارید ،لزومــی ندارد که وقت تان را
صرف تعالی روحی کنید.
بهمن :

شاید بهتر باشد کمی از قابلیت های خود را را پنهان کنید
تا در امان بمانید .امروز به نظر می رسد که همکارانتان
از انرژی مثبتی که در وجودتان هســت آگاه شــده اند
و به همین دلیل انتظارات زیادی از شــما دارند .اما شاید متوجه برق
چشمانتان نشوند و فریب بخورند .اگرچه راهکار خوبی را در پیش
گرفته اید ،اما ممکن است نتیجه ی معکوس بگیرید.
اسفند :

امــروز ممکن اســت همــکاران تــان شــما را وارد
ماجراجوییهای خودشان بکنند و انگیزه های متفاوتی را
در شما ایجاد کنند .اما اگر هم زمان امور دیگری هم اتفاق
بیفتند ،کمی اوضاع پیچیده می شــود ،زیرا اکنون نمی توانید دو کار را
هم زمان انجام دهید .سعی کنید از همان ابتدای روز از میزان اضطراب
و نگرانی بکاهید و بدانید که اگر سعی کنید فعالیت های مختلفی را هم
زمان به انجام برسانید اضطراب تان بیشتر می شود.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :
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امام حسن بن علی علیه السالم :خشم کلید همه بدیها است.
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جزئیات جشن های مردمی و بین المللی
زیرسایه خورشید در هرمزگان

گروه خبر//مصطفی رجبیان رئیس ستاد برگزاری
جشنهای مردمی زیر سایه خورشید هرمزگان در
جلســه هماهنگی و برنامهریزی ستاد مراسمات
دهه کرامت و پانزدهمین دوره جشنهای مردمی
و بینالمللی زیرسایه خورشید اظهارداشت :استان
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روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

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

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

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

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

«کیومرث پور احمد» داور
جشنواره فیلم اردیبهشت شد
گروه خبر  //پوســتر  ،نشــان و جــدول اکران
یازدهمین جشنواره فیلم اردیبهشت هرمزگان با
المان هایی از یادمان مرحوم کوروش گرمساری و
مرحوم منصور نعیمی رونمایی شد.

این مراسم با حضور حسین محسنی معاونت سینمایی و
هنری ،صادق ارشیا معاونت فرهنگی ،علی بندرعباسی
معاونت اداری و مالی ،فروزان کهوری نژاد مدیر انجمن
ســینمای جوان هرمزگان ،علیرضا زارعی مدیرعامل
انجمن ســینماگران هرمزگان و جمعــی از هنرمندان و
اصحاب فرهنگ و هنر برگزار شد.در این مراسم حسین
محسنی به تشــریح برنامه های آموزشــی و اجرایی
جشنواره یازدهم پرداخت و داوران جشنواره را معرفی
کرد .بر این اساس داوری یازدهمین جشنواره اردیبهشت
را کیومرث پور احمد،حســن نقاشی و محمود شهبازی
بر عهده دارند.به گزارش ایســنا ؛ یازدهمین جشنواره
فیلم اردیبهشــت با دبیری اسمعیل جهانگیری مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان از تاریخ  ۲۸لغایت
 ۳۱اردیبهشت در تاالر شهید آوینی بندرعباس برگزار
می شود.

به گزارش خبرنگر دریا ؛ وی افزود :امسال با حضور سه
کاروان از خدام رضوی در تمام شهرستانها برنامههای
متنوع فرهنگــی ،هنری  ،دینی و مذهبی اجرا خواهد
شد و استان هرمزگان از جهت استفاده از ظرفیت همه
تشکلها نیز الگو و پیش قدم بوده است.
رجبیان بیانکــرد ۶۰ :عنوان برنامه تدوین شــده که
احتمال میدهیم قریب به  ۳۰عنوان به صورت قطعی
برگزار شود و ما شــاهد بیش از  ۱۵۰رویداد در دهه
کرامت باشیم .رئیس ستاد برگزاری جشنهای مردمی
زیر سایه خورشید هرمزگان ادامه داد :سرکشی از ایتام،
دیدار با خانواده شهدا ،ائمه جمعه و مسئولین استانی،
حضور در صنایع و مراکز نظامی ،حضور در ندامتگاه ها
 ،حضور در مناطق و روستاهای محروم استان  ،شرکت
در جشن های مردمی و  ...از جمله برنامههای زیرسایه
خورشید در استان هرمزگان است.
وی عنوانکرد :برگزاری جشــنهای مردمی زیر سایه
خورشید یک فرصت مناسب و توفیق الهی برای خدمت
محضر علی بن موسی الرضا علیه السالم است که باید
قــدر آن را بدانیم چرا که ممکن اســت هر لحظه این
فرصت و توفیق به هر دلیلی از ما سلب شود.
رجبیان تصریحکرد :ما در ســه محور مرکز ،شــرق
و غــرب هرمزگان برنامــه خواهیم داشــت و تمام
شهرستانها تحت پوشش برنامههای زیرسایه خورشید
خواهد بود و قریب به  ۲ماه اســت که هماهنگیهای
این برنامه در حال انجام اســت و بکار گیری ظرفیت
کانونهای خدمت رضوی در اســتان هرمزگان نوید

بخش افزایش حجم و کیفیت برنامه ها و ارائه خدمات
رضــوی به جامعه مخاطب در ایام دهه کرامت خواهد
بود .وی بیانکرد :عــاوه بر برنامه های ویژه کاروان
رضوی برنامههای جنبی و کار های ویژه توسط شبکه
جوانان رضوی و دفتر کانون های خدکت رضوی نیز
طراحی و تدارک دیده شده است .از بعد فرهنگی هنری
و مذهبی  ،اجرای طرح محله های امام رضایی  ،برپایی
ایستگاه های فرهنگ هنری در معابر شهری  ،همایش
چاووشی خوانی  ،تولید ویژه برنامه تلویزیونی در بستر
فضای مجازی  ،جشنواره قصه گویی  ،همایش دختران
آفتاب ویژه مکلفین  ،اجرای ویژه برنامه های کودک و
نوجوان در مناطق محروم  ،محفل ادبی  ،کرســیهای
تالوت  ،مسابقه کتابخوانی  ،جشــنواره ورزش های
بومی و محلی  ،جشــن های خانوادگی رضوی  ،ویژه
برنامــه رحلت امام تحت عنوان عهــد روح ا ...و از
بعد خدمات اجتماعی  :ارائه خدمات پزشــکی  ،ارائه
خدمات مشاوره ای  ،برپایی کارگاه های توانمند سازی
در حوزه کارآفرینی  ،اشــتغال و مسائل اجتماعی نیز
برگزار و به اجرا در خواهد آمد و محلههای امام رضایی
نقطه عطف برنامهها و محــل ارائه خدمات و اجرای
برنامه های رضوی ما خواهد بود که به عنوان الگویی
در کشور تبدیل شویم.رئیس ستاد برگزاری جشنهای
مردمی زیر ســایه خورشــید هرمزگان اظهارداشت:
کانونهای خدمت رضوی و شــبکه جوانان رضوی
استان هرمزگان مجموعه ای کامال مردمی می باشد که
به صورت افتخاری و داوطلبانه بر اســاس توانمندی ،
تخصص  ،دغدغه و عالقــه مندی افراد تحت عنوان
خادمیار و یــاور رضوی ذیل عنایات امام مهربانی ها
حضرت رضا علیه السالم به ارائه خدمات در  19حوزه
تخصصی به نــام آن حضرت می پردازد و این چرخه
خادم  ،خدمت و مخدوم نیز شــکل می گیرد تا نیازی
از نیازمندان و محرومین استان تحت نام معین الضعفا،
برطرف و برآورده شود؛ چرا که معتقدیم ایران اسالمی
حریم و حرم علی بن موسیالرضا علیه السالم است و
استان هرمزگان نیز صحنی از صحن های مطهر است
ومردم هرمزگان زائر و محب حضرت هســتند و این
دو مجموعه و خادمیاران رضوی نیز خدمتگذار مردم
هستند .وی با اشاره به اینکه قرار است با هماهنگیها
صورت گرفته درهر شهرستان پرچم مزین و منقش به
نام حضرت علی بن موســی الرضا علیه السالم تحت
ن
عنوان «بام بهشــت» به اهتزار در آید؛ گفت :جشــ 
خانوادگی رضوی نیزقرار است در سطح ملی برگزار
شود تا تمامی اقشار و آحاد مردم بتوانند در برگزاری
جشن های رضوی مشارکت نمایند و از فضای معنوی
و ایام شــادی دهه کرامت بهره مند شــوند .براساس
شاخص های تعیین شده خانوادههایی که بهترین جشن

را برگزار نمایند به قید قرعه سفر معنوی مشهد مقدس
هدیه خواهد شــد .وی اظهار کــرد :پانزدهمین دوره
جشن های مردمی و بین المللی زیر سایه خورشید از
 ۱۱لغایت  ۲۱خرداد ماه در ایام دهه کرامت با حضور
سه کاروان ،متشــکل از خادمین حرم مطهر علی بن
موسی الرضا علیه السالم و مبلغین در استان هرمزگان
آغاز خواهد شد و این کاروان در اقصی نقاط استان و
در تمامی شهرســتانها حضور پیدا خواهد کرد.وی با
اشــاره به اهداف جشن های مردمی و بین المللی زیر
سایه خورشــید تصریح کرد :ترویج سنت و سیره امام
رضا علیه السالم با رویکرد بیان مفاهیم سبک زندگی
دینی متناســب با نیاز مخاطب ،ترویج و بهرمندی از
سنت حســنه زیارت از راه دور مبتنی بر مبانی دینی،
تقویت و استمرار ارتباط دائمی با امام معصوم و پیروی
از معارف ایشان ،تقویت جریانهای جوان مردمی موثر،
معتقد ،فعال و حامی انقالب اسالمی ،توسعه ،حمایت و
جهتدهی عالمانه به جشن های مردمی دهه کرامت از
جمله این اهداف است.رجبیان در ادامه ،ترویج نشاط
دینی و ایجاد شــادی و ســرور در جشن ها و مراسم
مردمی ،تقویت وحدت میان اقوام و ســایق مختلف
به واســطه گردآمدن در پرتو شــعاع نورانی حضرت
رضا علیه الســام را دیگر اهداف جشن های مردمی
و بین المللی زیر ســایه خورشید در استان هرمزگان
برشمرد .رئیس ستاد برگزاری جشن های مردمی زیر
سایه خورشید استان هرمزگان ابزار داشت :جشنهای
مردمــی و بین المللی زیر ســایه خورشــید با همت
شــبکه جوانان رضوی استان هرمزگان و با همکاری
تشکلهای مردمی در سطح استان برگزار میشود.
وی بیان داشت :بالغ بر  ۶۰عنوان برنامه فرهنگی ،هنری،
تبلیغی و دینی برای جشــن خورشید طراحی شده که
امیدوارم بتوانیم بالغ بر  ۳۰عنوان از این برنامهها با همت
اعضای شبکه جوانان رضوی و تشکلهای میزبان در
استان هرمزگان برگزار کنیم .پیش بینی میشود بتوانیم
قریب به  ۲۰۰رویداد فرهنگی هنری ،دینی و تبلیغی را
در اقصی نقاط استان هرمزگان اجرا کنیم .رجبیان اضافه
کرد :عبادت از بیماران در بیمارســتان ها ،حضور در
منازل خانواده شهدا جهت تکریم به رسم ادب ،حضور
در مراکــز نظامی ،حضور در صنایــع و کارخانجات،
دیدار با ائمه جمعه و مســئولین اســتانی  ،حضور در
روستاهای محروم استان  ،حضور در جشنهای مردمی
دهه کرامت ،حضور در گلزار شــهدا و عطر افشــانی
قبور مطهر شــهدا ،حضور در زندانها و مراکز اصالح
تربیت ،جشن دختران ،شکوفه های نور ،حضور در بقاع
متبرکه  ،حضور در جشن ویژه زوجهای جوان از جمله
برنامههایی است که در ایام دهه کرامت به عنوان جشن
های زیر سایه خورشید برگزار خواهد شد.

معارفه رئیس جدید اداره اوقاف بندرخمیر و فین

گروه خبر  //یین تکریــم و معارفه
رئیــس اداره اوقاف و امــور خیریه
شهرستان بندرخمیر و فین با حضور
مسئولین استانی و شهرستانی و «رضا
محرمزاده» به عنوان رئیس جدید این
اداره معرفی شد.

آیین تکریــم و معارفه رئیس اداره اوقاف
و امور خیریه شهرستان بندرخمیر و فین،
امروز ۲۶ ،اردیبهشتماه ،با حضور فرماندار
شهرستان و معاونین ادارهکل اوقاف استان
در محــل فرمانــداری بندرخمیر برگزار
شد.میرهاشم خواستار ،فرماندار شهرستان
بندرخمیــر در این آیین ضمن قدردانی از

گروه خبر  //با تکمیل نشدن ظرفیت کاروانهای حج تمتع
سال جاری ،دارندگان فیش حج تمتع تا اول مردادماه ۱۳۸۶
که متولد  ۱۰تیر  ۱۳۳۶به بعد هستند ،برای ثبتنام در حج
سال جاری فراخوانده شدند.

ثبتنام کاروانهای حج تمتع ســال جاری از  ۱۸اردیبهشت آغاز
شد و با توجه به محدودیت عربستان ،افراد متولد  ۱۰تیر  ۱۳۳۶به
بعد ،امکان ثبتنام دارند.برهمین اساس ،تاکنون  ۳۵هزار و  ۴۹۹نفر
از افراد واجد شرایط در کاروانهای حج تمتع نامنویسی کردهاند.
این امر در حالی است که سهمیه ایران در حج سال جاری  ۳۹هزار
و  ۶۳۵نفر از سوی عربستان اعالم شده است.سیدصادق حسینی،
رئیس سازمان حج و زیارت گفته بود که درصورت تکمیل نشدن
ظرفیت کاروانهای حج تمتع با توجه به محدودیت اعمال شــده
از سوی سعودیها ،اولویتهای جدید پیشبینی و اعالم میشود.
اکنــون با توجه به وجود ظرفیت خالی در برخی کاروانهای حج
تمتع ،سازمان حج و زیارت اولویتهای جدید برای تشرف به حج
تمتع  ۱۴۰۱در نظر گرفت و دارندگان فیش حج تمتع تا اول مرداد
 ۱۳۸۶به قبل هم میتوانند در سامانه رزرو ثبتنام کنند .این امر در
حالی است که در مرحله نخست سازمان حج و زیارت دارندگان
فیــش حج تمتع از  ۲۲مرداد  ۱۳۸۶به قبل را فراخوانده بود.البته
ثبتنام در کاروانها متناسب با ظرفیت هر استان صورت میگیرد.

گروه خبر  //مدیر عامل شــرکت گاز
استان هرمزگان در دیدار با معاون وزیر
نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران
به تشریح آخرین وضعیت گازرسانی در
این استان پرداخت.
اظهار کرد :با به ثمر رسیدن این پروژه های

آخرین وضعیت پروژه های گازرسانی در هرمزگان تشریح شد

گازرسانی ،بیش از  ۲۲هزار و  ۵۲۵خانوار
روســتایی و شــهری از نعمت گاز طبیعی
بهرهمند خواهند شد .مدیر عامل شرکت گاز
اســتان هرمزگان اظهار کرد :گازرسانی به
بیش از  ۱۷۰واحد صنعتی و نیروگاهی نیز
در سال جاری در مرحله مطالعه و طراحی
قرار دارد و اواخر سال گذشته نیز با تکمیل
گازرسانی به  ۳شــهر و  ۱۰روستا ۹ ،هزار
و  ۸۹۴خانوار از این نعمت الهی برخوردار
شــدند .وی بیان کرد :در این نمایشگاه نیز،
برای نخستین بار در کشور ،قرارداد طراحی،
ســاخت و راهاندازی آنالیزور تشــخیص
و اندازهگیــری ترکیبــات مرکاپتان جهت
انتقال ،ذخیره سازی و توزیع گاز طبیعی با
پژوهشگاه صنعت نفت به امضا خواهد رسید
و ضمن آن که قرارداد طراحی و خلق دانش
فنی به منظور تعیین زمان مناســب تعویض

فیلتر گاز به جای  DPسنج های موجود و
ساخت یک نمونه اولیه آن نیز با یک شرکت
دانش بنیان به عقد قرارداد می رســد و امید
اســت در ســال جاری این محصول تولید
شود .گفتنی است بیست و ششمین نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی،
صبح جمعه ۲۳ ،اردیبهشتماه  ۱۴۰۱با شعار

تالشها و خدمات رئیس پیشــین اوقاف
بندرخمیر و همچنین آرزوی موفقیت برای
رئیس جدید ،اظهار کرد :انشــاءاهلل آقای
محرمزاده با استفاده از ظرفیتهایی که در
اختیار دارد بتواند به توسعه و ارتقاء جایگاه
وقف در شهرستان کمک کند.
وی بــا اشــاره بــه بیانات مقــام معظم
رهبری(مدظلهالعالی) مبنی بر اینکه «هر
جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقل
امکانات را در اختیارش گذاشــتیم ،پیش
رفتیم» ،عنوان کرد :جای خوشحالی است
که اوقاف هرمزگان نیز برای پیشبرد اهداف
خود از نیروهای جــوان حمایت میکند.

«نفت دانشبنیــان ،تولید ایرانی و صادرات
جهانی» با حضور وزیر نفت و مدیران ارشد
صنعت نفت ،رئیــس و جمعی از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،مدیر عامل و برخی
از پرسنل شــرکت گاز استان هرمزگان در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
آغاز بهکار کرد.

مراجعه نمايند .
ـ بندرعباس:بلوارجمهورياسالمي،نرسيده به سه راه جهانبار،انتهای بلواربازرگانی،
پالک ،20شماره تلفن هاي تماس4-33468820ـ نمابر33468826ـ (076محل
دریافت فرم  ،استقرارصندوق و بازگشایی پاکتها)
مالحضه  1 :ـ اخذ درخواستهاي پيشنهادي به همراه فرم شركت در مزايده و اصل
يك فقره چك تضميني در وجه ستاد اجرایی فرمان امام(ره)به کدشناسه ملی

ســال  ۱۳۹۹که حج تمتع به دلیل شیوع کرونا برای زوار خارجی
برگزار نشد ،ســهمیه ایران  ۸۷هزار و  ۵۵۰نفر بود که از این بین
حدود  ۷۴هزار نفر با تکمیل روند ثبتنام و واریز هزینه در اولویت
حج آتی قرار گرفتند.البته با محدودیت سنی برای زوار حج تمتع
از ســوی عربستان که افراد کمتر از  ۶۵سال امکان تشرف به حج
امسال را دارند ۲۲ ،هزار نفر از آنها از گردونه اعزام حذف شدند
و بر همین اساس ۵۲ ،هزار نفر مشمول تشرف به حج سال جاری
بودند که البته با اولویتبندی ســازمان حج و زیارت ،در مرحله
نخســت دارندگان فیش  ۲۲خرداد  ۱۳۸۶به قبل امکان ثبتنام
داشتند که اکنون با اضافه شــدن اولویتها ،روند تکمیل ظرفیت
کاروانها سرعت میگیرد.
به گزارش فارس ،هزینه حج تمتع ســال جاری به طور متوسط
 ۳۵میلیون تومان است که امسال افرادی که در حج تمتع ۱۳۹۹
ثبتنام کرده بودند ،امکان تشرف به سرزمین وحی را دارند .البته
مسؤوالن ســازمان حج و زیارت به مشموالن حج تمتع امسال
توصیه کردهاند که تشرف به سرزمین وحی را به سال آینده موکول
نکنند؛ چرا که با توجه به افزایش نرخ ارز،شــاید امسال آخرین
حج ارزان باشد .همچنین تزریق ُ ۲دز واکسن از شروط ثبتنام در
کاروانهای حج تمنع  ۱۴۰۱اســت و زائران تا زمان اعزام باید ۳
ُدز واکسن کرونا تزریق کنند.

تقدیر بانک سپه از معلمان نمونه ناحیه یک بندرعباس

گروه خبر//مســئول روابط عمومی بانک سپه منطقه
هرمزگان با حضور در مدارس ناحیه یک بندرعباس ،از
معلمان نمونه این مدارس تقدیر کرد.

بــه گزارش خبرنگار روزنامه دریــا؛ رحیمی در این زمینه
گفت :معلمان برای پرورش آینده سازان جامعه تالش زیادی
میکنند و ما برخود الزم میدانیم از زحمات آنها تقدیر نماییم.
وی اظهارداشت :معلم نقش انکارناپذیری در رشد و بالندگی

آگهي فروش امالک هب صورت مزایده سازمان اموال و امالك ستاد

برگزاري مزایده كتبي مرحله101امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد
با شرايط و تسهيالت جديد به شــرح جداول ذيل اعالم مي گردد  ،لذا متقاضيان
محترم مي توانند از شــنبه مــورخ  1401/02/24تا پايان روزسهشــنبه مورخ
1401/03/03همه روزه  ،از ســاعت  8الي  17به دفاتر فروش به شرح ذیل و
در روز چهارشــنبه مورخ  1401/03/04از ساعت  8الي  10:45صبح صرفاً در
محل بازگشايي پاكتها  ،جهت اطالع از شرايط و دريافت اوراق شركت در مزايده

رضا محرم زاده ،رئیس جدید اداره اوقاف
بندرخمیر و فین نیز در این آیین بیان کرد:
همه ما ســربازان کوچک والیت بوده و
برای خدمت به میــدان آمدهایم ،امیدوارم
همکارانم دســت من را نیــز گرفته و در
خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و
مردم بندرخمیر و فین یاریام کنند.
به گــزارش ایکنا  ،یادآور میشــود؛ در
پایان این مراسم از زحمات و تالشهای
«حسین صفری» رئیس سابق اداره اوقاف
بندرخمیر و فین تجلیل بــه عمل آمد و
«رضا محــرمزاده» بهعنوان رئیس جدید
این اداره معرفی شد.

اعالم اولویت جدید برای ثبتنام حج ۱۴۰۱

در دیدار با مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران؛

به گزارش خبرنگر دریا  ،فواد حمزوی ،مدیر
عامل این شرکت در حاشیه بیست و ششمین
نمایشــگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی در اردیبهشت ماه سال جاری در
دیدار با مجیــد چگنی ،معاون وزیر و مدیر
عامل شــرکت ملی گاز ایران ،ضمن دعوت
از وی جهت ســفر به هرمزگان ،به تشریح
آخرین وضعیت پروژه های گازرســانی در
این استان پرداخت.وی ضمن تشریح آخرین
وضعیت گازرســانی به نیروگاه های جزیره
کیش ،نیروگاه پاســارگاد قشم و شهرستان
بندرلنگه ،افزود :در حال حاضر پروژه خط
انتقال گاز به شهرستان بندرلنگه ،گازرسانی
به  ۴۹روســتا و دو شــهر در دست اجرا و
بیش از  ۴۵۰روستا و  ۱۲شهر نیز در مرحله
مطالعه ،طراحی و پیمانسپاری شرکت گاز
اســتان هرمزگان قرار گرفته است.حمزوی

سه شنبه  27اردیبهشت 1401
 15شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3882

کشور دارد و تالشهای این قشر است که نتیجه آن پیشرفت
و توسعه این سرزمین را به همراه دارد .رحیمی عنوان کرد:
با این تقدیرها ،نمیتوانیم قدردان زحمات معلمان باشیم اما
سعی میکنیم گوشــهای از تالشهای آنها را جبران نماییم.
قابل ذکر است؛ مسوول روابط عمومی مدیریت شعب بانک
سپه منطقه هرمزگان از پنج معلم نمونه ناحیه یک بندرعباس
به پاس زحمات آنها تقدیر کرد.

14003127610به ميزان  %5قيمت پايه ملك در ســاعات تعيين شده صورت
ميپذيرد 2 .ـ كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد
از ملك مورد درخواست الزامي است 3.ـ پيشنهادات فاقد سپرده  ،مخدوش  ،مبهم
و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد.محل بازگشایی پاکات  :ساعت  11صبح
روز چهارشنبه مورخه  1401/03/04در بندرعباس :بلوارجمهوري اسالمي،نرسيده
به سه راه جهانبار،انتهای بلواربازرگانی،پالک20خواهد بود .

مهلت شركت در مزايده از روزشنبه مورخ  1401/02/24تا ساعت  10:45صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/03/04مي باشد
ردیف روزنامه

1
2

آدرس ملک

بندرلنگه،کوی پاکرت،روبروی سازمان
انتقال خون
بندرلنگه،خیابان انقالب،کوچه حسینیه راشد

نوع ملک

کاربری

عرصه

1304

زمین

تجاری-خدماتی

9792

-

181.170.000.000

2082

زمین

مختلط شهری

550

-

5.500.000.000

پرونده
فروش

شرایط
واگذاری

توضیحات

تکمیل فرم الحاقی الزامی است
تکمیل فرم الحاقی الزامی است

اعیان

مبلغ پایه مزایده

د
د

