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آبا بتن ساحل

مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان تشریح کرد

جزئیات ثبت نام
متقاضيان مسکن ملی در بندرعباس
پس از ابالغ وزارت راه ،ثبت نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن صورت خواهد گرفت

Beton Sahel

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

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

گروه خبر  //مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت :فرآیندهای اداری برای تحویل ۳۵۰هکتار زمین
در بندرعباس به سرعت در حال پیگیری است.

عبــاس کمالی مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان ا در دیدار با نماینــدگان انجمن صنفی روزنامهنگاران
استان اظهار کرد :از زمان حضور در این مسئولیت دو رویکرد مهم سامان بخشی حوزه مسکن و توسعه راه
های اســتان را دنبال کردهایم.وی افزود :فرآیندهای اداری برای تحویل ۳۵۰هکتار زمین در بندرعباس به
سرعت پیگیری می شود و انشااهلل پس از ابالغ وزارت راه ،ثبت نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن صورت
خواهد گرفت.مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان با اشاره به ضرورت ســامان دهی بافت فرسوده ،افزود:
یکی از مهمترین دغدغهها ،ســاماندهی بافت فرسوده اســت و در این راستا برنامههای خوبی را در دستور
کار قرار دادهایم چرا که معتقدم اگر با برنامه نباشــیم امکان حذف بافت فرسوده وجود نخواهد داشت.عباس

پیام تبریک رییس اتاق بازرگانی هرمزگان به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات
کشاورزی هرمزگان در پیامی  27اردیبهشت روز جهانی
روابط عمومی و ارتباطات را بــه همکاران روابط عمومی
تبریک گفت.

به گــزارش خبرنگار دریا  ،متن پیام محمدرضا صفا رییس
اتاق بازرگانی هرمزگان بدین شرح می باشد:
بیست و هفتم اردیبهشــت ماه روز جهانی «روابط عمومی
و ارتباطات» صرف ًا یک نــام در یک برگ از تقویم روزگار
نیست ،بلکه یک سرفصل از اخالق  ،علم و هنر است.
این روز متعلق به شاغلین یک حرفه نیست بلکه ویژه تمام
کســانی است که به اخالق حسنه ستوده اند و خداوند نعمت
پاســخگویی خوش رویانه به همنوعان را به آنان عطا کرده
است.
گروه خبر  //رییس اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و ما معتقدیم که روابط عمومی یک شــغل نیست ،یک ویژگی

اخالقی است که هرکسی باید خویش را به آن مزین سازد و
آنکه در صــف اول مراوده با مردم قرار دارد به این مهم اولی
تر است .رسالت روابط عمومیها به عنوان انعکاس دهنده
فعالیتهای یک سازمان به مردم از یک سو و از سوی دیگر
به عنوان انتقال دهنده مطالبات و نیازهای مردم به ســازمان،
رسالتی حساس و به شدت تاثیرگذار است.
 ۲۷اردیبهشــت ماه روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی
را به نمایندگی از جامعه فعالین اقتصادی به تمامی اصحاب
رسانه ،فعاالن عرصه ارتباطات  ،صاحبان اندیشه و قلم علی
الخصوص همکاران ســخت کوشش خود در روابط عمومی
اتاق بازرگانی هرمزگان تبریک عرض نموده و از خداوند منان
توفیق خدمت رسانی در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج)
و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی مسئلت می نمایم.

برادر ارجمند و گرامی

جناب آقای علی خمیسی
ریاست محترم میز های تخصصی هند و پاکستان

کمالی همچنین ضمن اشاره به اهمیت کار رسانه تصریح کرد :رسانه ها نقش اساسی و غیر قابل انکاری در
توسعه فرهنگی ،آموزشی و ارتقای آگاهی جامعه دارند فلذا همه باید با هم افزایی حوزه رسانه را در تحقق
رسالتهایش یاری دهند.وی در پایان با اشاره به نقش مدیران در نظام جمهوری اسالمی گفت :مطابق مبانی
دین مبین اسالم ،خدمت به مردم عبادت است و هیچ نقشی برای مدیران باالتر از خدمت به مردم وجود ندارد
لذا توصیه موکد به مجموعه همکارانم در اداره کل راه و شهرسازی استان همین مسئله است و نباید در امور
مردم قصوری داشته باشیم.به گزارش فارس ؛ در این نشست نمایندگان حاضر به تشریح مسائل حوزه مسکن
و دفاتر کار رسانه ها پرداخته و خواستار حمایت این اداره کل از رسانهها شدند و مسئول حقوقی و مسکن
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان ،به عنوان رابط بین این تشکل و اداره کل راه و شهرسازی استان به منظور
پیگیری خواستههای مطروحه معرفی شد.

اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی هرمزگان

نقش فوالد کاوه کیش برای
محرومیتزدایی هرمزگان چیست؟
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نیروگاه بندرعباس حسا س ترین و مهمترین
نیروگاه جنو ب شرق کشوراست
8

بهمناسبتهفتهجمعیت؛

بازدید از موزه مردمشناسی خلیجفارس
رایگان اعالم شد
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پیکر شهید رضا احترامی در بندرعباس
تشییع شد
8

مدیرعامل فوالد هرمزگان:

عرضه محصوالت در بورس کاال افزایش شفافیت را به دنبال دارد

گروه خبر  //دکترعطااهلل معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در حاشیه
مراســم تجلیل از برترین های بورس در گفت و گو با خبرنگارن با اشاره به فواید
عرضه محوالت و کشــف قیمت در بورس کاال گفت  :بورس کاال نهادی رسمی و
ساختار یافته ای است که به منظور ساماندهی و ارتقای تجارت کاالیی و تخصیص
بهینه منابع و ســرمایهها در اقتصاد ،کارکردهایی را مورد هدف قرار میدهد و
مجموعه کارکردها و خدمات بورس کاالی ایران ،ایجاد ابزاری برای پوشش ریسک،
ایجاد قیمت مبنا  ،نظارت بر تحویل کاال ،ســرمایهگذاری ،تسهیل تأمین مالی،
توسعه و تنظیم بازار است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان خاطر نشان کرد :فوالد
هرمزگان همواره خود را متعهد دانسته است محصول اسلب تولیدی خود را در راستای
اجرای ابالغیه های وزارت محترم صمت در بورس کاال ی ایران به بهترین شکل ممکن
عرضه نموده و صنایع نورد کار کشور را به عنوان شرکای تجاری و ذینفعان مهم خود به
شمار آورد و از مسیر شفاف سازی مکانیزم عرضه وتقاضا در بورس کاال ایجاد ارزش
آفرینی برای مشتریان خود داشته باشد .
وی یکی از کارکرد های مهم بورس را کشــف قیمت عنوانکرد و تصریح کرد  :کشف
قیمت فرآیندی اســت که از طریق آن قیمتهای صحیــح و عادالنه کاالها از برآیند
عرضه و تقاضا تعیین میشــود و یکی دیگر از رسالتهای مهم بورس کاالی ایران به
شمار میرود و قطعا کاالیی که در بورس پذیرفته میشود ،در یک بازار رقابتی با حجم
قابل قبولی از عرضه و تقاضا ،کشف قیمت میشود و توان برنامهریزی فعاالن اقتصادی
را افزایش خواهد داد .

دکتر معروفخانی با اشاره به تاثیر عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال گفت  :توسعه
بازار محصوالت فوالدی و حضور بیشتر فعاالن بخش فوالد در بورس کاال به کشف نرخ
منصفانهتر ،افزایش شفافیت ،ایجاد بازار منسجم و مرجع قیمتگذاری ،تضمین تعهدات
طرفین و بهرهمندی از ابزارهای تأمین مالی و پوشش ریسک خواهد شد .از این رو کمک
به توسعه بازار محصوالت زنجیره فوالد از طریق بورس کاال موجب خواهد شد تا ارزش
افزوده و بهرهوری این بخش افزایش یابد ،تخصیص منابع در این بخش اصالح شــود و
عدم توازن ظرفیتها در بخشهای مختلف زنجیره فوالد مرتفع گردد.

آگهي مزايده عمومي شرکت فوالد هرمزگان

در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان
عضویت حضرتعالی در کمیته اجرایی جوانان آسیا – اقیانوسیه () YEGAPاز سوی اتاق ایران را
خدمت حضرتعالی تبریک و تهنیت عرض نموده و بدون شک برگزیده شدن حضرتعالی در این
کمیته سرآغاز راهی پرامید به سمت دستیابی به قله های رفیع توسعه هرمزگان در بخش بینالمللی
بوده و بدون شک دستاوردهای بسیار خوبی به دنبال خواهد داشت .موفقیت و سربلندی شما و کلیه
خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را از درگاه باری تعالی مسالت مینماییم.

جلوگیری از متروکه شدن ۸۰۰
کانتینر مرغ در بندر شهید رجایی
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موضوع مزايده :فروش ضایعات
مواد مورد مزایده به شرح جدول ذیل:

ردیف
1

شماره

010402

شرح کاال
نرمه اسفنجی

واحد
کیلوگرم

مقدار

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده (ريال)

80،000،000

54،189،600،000

نحوه شركت در مزايده:
کلیه اشخاص حقوقی براي شركت در مزايده ميتوانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده مبلغ  500/000ريال به حساب  0111111100008بنام
شركت فوالد هرمزگان جنوب ،نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واريز نموده و با ارائه فيش واريزي و درخواست كتبي در ساعت اداري (بجز روزهای
پنجشنبه و ايام تعطيل) پس از هماهنگی به شركت فوالد هرمزگان مراجعه نمايند و یا با ارسال فیش واریزی از طریق فکس به شماره -33530055
 076و یا آدرس ایمیل  Nikhalat.m@hosco.irاسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند.ارائه معرفينامه ،داشتن مهر شركت (اشخاص حقوقی) و
رسيد واريزي هزينه خريد اسناد جهت دريافت حضوری اسناد الزامي است.
محل دريافت اسناد :بندرعباس،كيلومتر  13جاده اسكله شهيد رجايي ،شركت فوالد هرمزگان جنوب ،واحد خريد مواد مصرفي و فروش کاالی مازاد.
جدول زماني انجام مزايده:

تاريخ شروع فروش اسناد
1401/02/26

تاريخ پایان فروش اسناد

آخرين مهلت تحویل پاكتهاي مزايده

1401/03/04

 1401/03/09تا ساعت 12:00

تاريخ گشايش پاكتها
1401/03/10

متقاضيان براي آگاهي بيشتر ميتوانند در ساعات اداري با شماره تلفن  076-44848813و  076-44848645تماس حاصل فرمایند و یا به
سایت فوالد هرمزگان به آدرس  www.hosco.irمراجعه نمایند.جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده ،هماهنگی با
شماره فوق ( 48ساعت قبل از حضور) الزامیست.هزینه درج آگهی با برنده مزایده میباشد.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

خبری
استاندار هرمزگان:

پلیس باید به امکانات روز مجهز شود

چهارشنبه  28اردیبهشت 1401
 16شوال 1443
سال بیستم و یکم شماره 3883

سرمقاله

مجازات محتکران و دالالن بازدارنده نیست
در ســال های اخیر نوع ومیزان مجــازات و برخورد
با محتکــران و دالالن و قاچاقچیان در حوزه موادغذایی،
کاالهای اساسی ،ارز ،خودرو و مسکن و ...نشان داده است
که بازدارنده نبوده و به همین دلیل این روند در حال افزایش
می باشد .اقدامات دولت در چند روز گذشته برای جراحی
اقتصادی که امیدبخش بود ،اما بازهم دالالن ،محتکران و...
این شیرینی را با جوســازی و ...به تلخی گراییدند و اقدام
به احتکار کاالهای اساســی مورد نیاز مردم کردند که جو
جامعه را متشــنج کردند و به نظر می رســد در کنار سایر
مجازات ها ،حداقل بایســتی این افراد در مالء عام شالق
زده شــوند و گردانيده شــوند تا همگان آنها را بشناسند
ودادگاه های شــان عمومی و پخش مستقیم برگزار شود تا
عبرت شــود برای دیگران و جرات احتکار از محتکران و
دالالن و قاچاقچیان و ...گرفته شود و از آن طرف تدابیری
اندیشیده شــود تا کاالهای اساسی به هیچ وجه در انبارها
وبنادر نماند و با فوریت ترخیص شــوند و کســانی که در
این حوزه وســایر بخش ها منجر به بروز چالش و افزایش
مشــکالت مردم سستی و اهمال می کنند ،با برخورد جدی
مواجه شــود که رئیس جمهور هم اعــام کرد این افراد و
مدیران در هربخش و جایگاهی بایستی برکنار شوند .معاون
اول رئیسجمهور هم چندروز قبــل با حضور در ادارهکل
تعزیرات حکومتی اســتان تهران و با همراهی امینحسین
رحیمی وزیر دادگســتری از شعب مختلف در این سازمان
بازدید کرد و در گفتوگو با قضات و رؤســای شعب این
ســازمان در جریان نحوه رسیدگی به پروندههای متخلفان
صنفی قرار گرفت.مخبر پس از این بازدیدها در جلســهای
با رؤسای شعب ســازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از
زحمات و تالشهای صورتگرفته تمامی دســتگاهها در
روزهای گذشته و بهویژه پس از اجرای طرح مردمیسازی
و توزیع عادالنه یارانهها گفت :اجرای این طرح یک تغییر
ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشور بود که ممکن
است این اقدام بزرگ ،اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی
هم برای برخی مردم شــده باشد.وی با تأکید بر اینکه این
دوره انتقال و گذار اقتصادی با همکاری ،همراهی و همدلی
دولت و مردم در حال انجام اســت ،خاطرنشــان کرد :این
طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس
بودجه سال  1400در سال گذشته انجام میشد که با مجوز
مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان ســال قبل به تأخیر
افتاد و بنا بود در سال جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت
حذف شــود و بهازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد .در
این طرح ،ارز ترجیحی به ریالی تبدیل میشــود و از اول
زنجیره و پرداخت به واردکنندگان به انتهای زنجیره که مردم
و مصرفکنندگان هســتند ،انتقال مییابد .مخبر با تأکید بر
اینکــه با اجرای این طرح از رانــت و تخلفات جلوگیری
میشود ،به برخی مشکالت پیشآمده در روزهای گذشته
و افزایش قیمتها و چگونگی توزیع کاالهای اساســی در
کشور اشاره کرد و اظهار داشت :تخلف امری ناپسند است
که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد و گاهی یک تخلف
جرمی مضاعف محســوب میشود؛ چرا که در جریان یک
تحول بزرگ اقتصادی در کشور که بهطور طبیعی اختالف
قیمت در کاالها و نگرانیهایی برای مردم بهوجود میآید،
عدهای از شــرایط موجود سوءاســتفاده میکنند که در این
مقطع حســاس ،تخلفات بههیچعنوان قابل تحمل نیست.
وی با تأکید بر اینکه باید بــا متخلف طوری برخورد کرد
که تخلف بهصرفه نباشــد ،تصریح کرد :باید رســیدگی به
گزارشات و محکومیت متخلفان بازدارنده باشد و نظارت،
کنترل و جریمهها مؤثر واقع شود .معاون اول رئیسجمهور
خطاب به رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواست
در روزهای آینده با تمام توان و یک اقدام جهادی به پرونده
متخلفان رســیدگی کنند تا آرامش و انضباط بر بازار حاکم
شــود.مخبر ادامه داد :آشــفتگی در بازار بیشتر از گرانی
مردم را آزار میدهد و معمو ً
ال تخلفات بهدلیل نبود نظارت
و رســیدگی انجام میشود.وی با اشــاره به قانون قبلی در
خصوص برخورد با متخلفان و میزان جرایم پیشبینیشده
تأکید کرد :قانون گذشته متناسب با وضع موجود نبود و نیاز
به تغییرات اساسی داشــت تا امکانات باالتری در اختیار
سازمان تعزیرات حکومتی و شعب رسیدگی به پروندهها در
این سازمان قرار دهد که پس از انجام بررسیها در دولت و
جلسه سران قوا تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات
رؤسای شعب و تشــدید مجازات متخلفان مصوب گردید.
قضات و رؤسای شعب تعزیرات حکومتی با حداکثر تالش
و کاری ایثارگرانــه و جهادی و همچنین حداکثر اختیارات
به پرونده متخلفان در ســریعترین زمان ممکن عمل کنند.
مخبر همچنین درخصوص مصوبه ســران قوا برای افزایش
اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش چندبرابری
جریمههای پیشبینیشــده خاطرنشــان کرد :قانون قبلی
بازدارندگی الزم را برای برخورد با متخلفان بهخصوص در
اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت را نداشت ،لذا از ظرفیت
سران قوا اســتفاده کردیم و ضمن رفع نقص مصوبه قدیم،
جرایم و اختیارات شعب افزایش یافت.
علی زارعی

بازدید هیات راهآهن قزاقستان
از بندر شهید رجایی
گروه خبر  //رییس شــرکت ملی بندر دریایی تجاری آکتائو
کشور قزاقســتان از بخشهای مختلف کانتینری ،ترانزیت،
تجهیزات و طرحهای توسعه بندر شهید رجایی بازدید کرد.

هیاتی چهار نفره متشکل از «آ.تور کپنبایف» رییس شرکت ملی بندر
دریایی تجاری آکتائو که وارد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
شدند ،از نزدیک ظرفیتها ،امکانات و پیشرفتهای این بندر مهم
تجاری ایران را مورد رصد قرار دادند.
در ایــن بازدید که «علیرضا محمدی کرجی ران» مدیرکل بنادر و
دریانوردی هرمزگان و «منصور خرمشکوه» ،معاون امور بندری و
اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان این هیات چهارنفره
قزاقســتانی را همراهی کردند ،امکانات بندر شــهید رجایی برای
ترانزیت گندم قزاقستان مورد بررسی قرار گرفت.
گفت و گو در راستای توسعه های همکاری مشترک سرمایهگذاری
ل و نقل و ترانزیــت کاال بخش دیگری از
و تدویــن راهبردی حم 
برنامههای دوســاعته بازدید هیات راهآهن قزاقستان در بندر شهید
رجایی به عنوان دروازه طالیی اقتصاد ایران بود.
به گزارش ایرنا ،این هیات بازدید کننده قزاقســتانی سپس به مقصد
بازدید از بندر چابهار ،بندرعباس را ترک کردند.

خبر

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان با
تاکید بر اینکه دشــمنان امنیت و
اقتصاد ایران لحظهای در ضربه زدن
به مــردم درنگ ندارند ،گفت :پلیس

در آیین تشییع و تدفین شهید مدافع نظم و
امنیت استان شهید رضا احترامی شرکت و
به مقام واالی این شهید عزیز ادای احترام
کرد .استاندار هرمزگان در حاشیه این آیین
که با شکوهی مثال زدنی در گلزار شهدای
بندرعباس برگزار شد در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :امروز همه ما مردم ایران به
این جمع بندی رسیدهایم که دشمنان این
نظام لحظــهای در بر هم زدن امنیت ملی
و امنیت اقتصادی دریغ و درنگ ندارد.
وی افزود :اما نیروهای مســلح کشور به
خصوص نیروی انتظامــی در کنار مردم
مظلوم اســت و باید به امکانات روز هستند و امنیت آنان را با تقدیم جان خود
تامین میکنند.
تجهیز شود.
مهدی دوستی به همراه هزاران نفر از مردم دوستی بیان کرد :شهید احترامی یکی از
مومن ،شهید پرور و والیی شهر بندرعباس شهدایی اســت که نیروی انتظامی در راه

امنیت این نظام اسالمی تقدیم کرده و این
نیرو همــواره بهترین فرزندان خود را در
طبق اخالص گذاشــته و برای صیانت از
مردم و تامین امنیت آنها تقدیم کرده است.
استاندار هرمزگان تصریح کرد :پلیس ما
مظلوم اســت و باید این نیرو به امکانات
روز مجهز شــود چرا که دشمنان نیز این
کار را انجــام دادهانــد گامهایی در این
زمینه برداشــته شده و به زودی نتایج آن
را خواهیم دید .رئیس سازمان عقیدتی
سیاسی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
در ایــن مراســم گفت :نیــروی مظلوم
پلیس روزانه و یا هفتگی شــهید تقدیم
انقالب میکند.
حجت االســام صفورایی افــزود :دلیل
این اســت که هزینه جرم در کشــور ما

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس:

پایین است گاهی مجرمین حتی به اندازه
جرمشان هم جریمه نمیشوند لذا به خود
جرات میدهند و ناجوانمردانه ســربازان
جــان بر کف ایــن نظام را به شــهادت
میرسانند .وی خاطرنشان کرد :مجرمین
این حادثه تلخ بــه تقاص خود خواهند
رسید اما از مسئوالن کشور میخواهیم که
هزینه جرم را باال ببرند تا هر فردی نتواند
به نیروهای جان بر کف نظامی کشور که
برای حفظ امنیت کشور شبانه روز تالش
میکنند تعدی کند.
به گزارش ایسنا ،شهید ستوان سوم رضا
احترامی طی یک عملیات مقابله با قاچاق
سوخت ،توســط قاچاقچیان به طرزی
ناجوانمردانه به شــهادت رســید ،شهید
احترامی دارای سه فرزند بود.

مدیرکل شیالت هرمزگان تاکید کرد

توسعه نرم افزار کنترل آمار صید با همکاری جامعه صیادی

گروه خبــر  //مدیر کل شــیالت هرمزگان جلسات اداره کل شیالت هرمزگان خبر داد.
از برگزاری جلســه هم اندیشــی طرح های
تحقیقاتی شیالتی با حضور رئیس پژوهشکده
اکولوژی خلیج فــارس و دریای عمان ،معاون
آبزی پروری شــیالت هرمزگان،معاون صید
و بنادر ماهیگیری شــیالت هرمزگان ،معاون
پژوهشی پژوهشــکده اکولوژی خلیج فارس
و دریــای عمان ،رئیس گروه میگو شــیالت
هرمزگان ،رئیس گروه بیولوژی و ارزیابی ذخائر
پژوهشــکده اکولوژی خلیج فارس و دریای
عمان و مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان و
صادر کنندگان آبزیان استان ،در محل سالن

به گــزارش خبرنــگار دریا  ،مدیرکل شــیالت
هرمزگان با اشــاره به اجرای طرح پایش عملکرد
مولدین داخلی و خارجــی در کارگاههای تکثیر
میگــو و راندمان تولید در مــزارع پرورش میگو
اســتان هرمزگان گفت  :این پروژه با همکاری سه
جانبه شیالت هرمزگان  ،اتحادیه تولید کنندگان و
صادر کنندگان آبزیان استان و پژو هشکده اکولوژی
خلیجفارس و دریای عمان صورت گرفت.
عبدالرسول دریایی با بيان اينكه آبزي پروري يكي
از روشهاي تامين امنيت غذايي در جهان است گفت
 :در این طرح مزارعی انتخاب می گردد که شرایط

تغذیه ای  ،اکولوژیکی و مکانیزاسیون مناسبی داشته
باشد و از غذای باکیفیت استفاده نمایند.
دریایی افزود  :خوشــبختانه در سالهاي گذشته با
حمایت های اســتانداری و سازمان شیالت ایران
اقدامات قابل توجه ای در حوزه تكثير و پرورش
ميگو در استان صورت گرفته است.
وي از تكميل زنجيره هاي مختلف یک صنعت به
عنوان رمز موفقیت آن یاد کرد و گفت :تامين بچه
ميگو با کیفیت مورد نياز مزارع پرورش میگو براي
پايداري و توسعه یک ضرورت است.
دریایی از هم اندیشی با مراکز تحقیقاتی در رابطه با
مطالعات جانمایی و مکان یابی سازه های زیستگاه

مصنوعی در سطح استان خبر داد و بر لزوم تشکیل
کارگروه های تخصصی بازســازی ذخایر آبزیان
جهت ترمیم و ارتقای ذخایر آبزیان با مشــارکت
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و
دیگر مراکز تحقیقاتی و علمی تاکید کرد.
وی برگزاری جلسات مستمر کارشناسی ،پایش و
رصد ذخایر آبزیان را یــک ضرورت خواند و بر
بررسی توســعه زیستگاههای مصنوعی در مناطق
مطالعه شده و مطالعه مناطق جدید تاکید کرد.
مدیر کل شیالت هرمزگان همچنین بر توسعه نرم
افزار کنتــرل آمار صید با همکاری جامعه صیادی
تاکید کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبرداد

تابستان امسال ،پایان طرح اطفا حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز

گروه خبــر  //مدیــرکل بنادر و
دریانوردی هرمزگان گفت :عملیات
اجرایی طــرح اطفا حریــق بنادر
مسافری شهید حقانی و هرمز تا پایان
فصل تابستان  ۱۴۰۱به اتمام میرسد.

علیرضا محمدی کرجیران با اشاره به
اتمام عملیات اجرایی طرح اطفاء حریق
بنادر مسافری شــهید حقانی و هرمز تا
پایان فصل تابستان امسال ،اظهار داشت:
این طرح در راستای سیاستهای سازمان
بنادر و دریانوردی در جهت تامین ایمنی
محوطههای عملیاتی در بنادر مختلف و
رونق صنعت گردشگری استان در سال

 ۱۴۰۰کلید خورد.وی پیش بینی کرد با
اتمام ســاخت و به آب اندازی  ۲پانتون
شناور برای نصب پمپ های آتش نشانی
و اجرای  ۲هزارو  ۴۰۰متر لوله شــبکه
اطفا حریق و همچنین  ۵۴عدد تجهیزات
مربوطه شامل هیدرانت ،برج مانیتور ،هوز
باکــس و هوز ریل ،این طــرح تا پایان
تابستان امسال در هر دو بندر شهید حقانی
و هرمز به بهرهبرداری کامل برسد.
به گفتــه مدیرکل بنــادر و دریانوردی
هرمزگان ،پانتونهای شــناور با طول و
عرض  ۵.۵در  ۹.۵متر ،ارتفاع  ۱.۵متر و
وزن تقریبی  ۲۳تن با استفاده از یک پل

کک اسفنجی وارد سبد محصوالت نفتی ایران
میشود

گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس از
امضای قرارداد پروژه کک ســازی «تغییر الگوی پاالیشی» در
آینده نزدیک خبر داد .هاشم نامور اظهارداشت :در طراحی پروژه
کک سازی «تغییر الگوی پاالیشی» نفت کوره را که به صورت
خام به خارج از کشــور صادر می شود ،به کک اسفنجی تبدیل
می کنیم.وی گفت :کک اسفنجی مورد نیاز صنایع آلومینیوم کشور
اســت و در حال حاضر از خارج وارد شــده و در کشور تولید
نمی شود .مدیر عامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس با اشاره به
پیشرفت این طرح گفت :برای پیشرفت پروژه ،الگوی پاالیشی را
تغییر دادیم یعنی به جای آنکه برش یا مواد نفتی تولید کنیم تبدیل
به تولید کک اسفنجی کردیم و برای نخستین بار یک طرح با این
عظمت تمامی مراحل آن از مطالعات امکان سنجی تا مطالعات
مفهومی و طراحی بنیادین و تفصیلی و اجرا توسط پیمانکاران،
مشاوران ،مهندسان داخلی انجام می شود که باعث تقویت روحیه
اعتماد به نفس و خودباوری کارشناســان داخلی خواهد شد .به
گزارش ایرنا  ،نامور ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد امضای
قرارداد طرح کک سازی خواهیم بود و تالش داریم طی چند ماه
آینده قرارداد اجرایی این پروژه را امضا کنیم.

جلوگیری از متروکه شدن  ۸۰۰کانتینر مرغ
در بندر شهید رجایی

گروه خبــر  //معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری
هرمــزگان گفت :با رصد نهادهای نظارتی و امنیتی و با پیگیری
استاندار هرمزگان ،از متروکه شــدن  ۸۰۰کانتینر مرغ در بندر
شهید رجایی بندرعباس جلوگیری شد .علی فیروزی ،در جمع
خبرنگاران افزود :این محموله  ۸۰۰کانتینری حاوی بیش از دو
هــزار و  ۹۰۰تن مرغ منجمد بود که در حال متروکه شــدن و
طی روال جاری برای قرار گرفتن در فهرست اموال تملیکی بود.
وی گفت ۲۰۰ :کانتینر از این محموله با دســتور فوری استاندار
هرمزگان و با پیگیری گمرکات اســتان و اخذ مجوزهای الزم
و با تصمیم رئیسکل گمرک جمهوری اســامی ایران در مسیر
ترخیص قرار گرفته است تا ذخیره قابل اطمینانی برای پشتیبانی
از تصمیمات اقتصادی اخیر دولت باشد .به گزارش ایسنا ؛ معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد :این
محموله مرغ وارداتی در صورت متروکه شدن تا طی شدن روال
قانونی برای عرضه به بازار بیش از چند هفته معطل میماند.

بهره برداری از  ۲۰۷طرح مخابراتی در هرمزگان

دسترسی به طول  ۲۱.۵متر ساحل متصل
و عملیات به آباندازی این پانتونهای
شــناور با اســتفاده از دو جرثقیل ۲۵
تن انجام شده اســت .به گزارش ایرنا،
محمدی کرجیران خاطرنشــان کرد :با
بهرهبرداری از سیســتمهای یاد شده در
بنادر شهید حقانی بعنوان بزرگترین پایانه
مسافری کشور و هرمز ،سطح ایمنی این
بنادر مطابق با اســتانداردهای ایمنی و
آتش نشانی ارتقا یافته و گام بزرگی در
راستای تامین ایمنی الزم در این دو بندر
مسافری مهم اســتان هرمزگان برداشته
خواهد شد.

گروه خبر  ۲۰۷ //طرح مخابراتی با حضور ســلطانی مدیر
عامل شــرکت مخابرات ایران ،در هرمزگان به صورت تصویری
به بهره برداری رســید .به گزارش خبرنــگار دریا  ،مدیر عامل
شرکت مخابرات هرمزگان گفت:این طرحها شامل توسعه تلفن
همراه ،فیبر نوری و دسترسی اینترنت خانگی در استان و توسعه
مرکز تلفنهای ثابت و سیار روستایی است .حیدری افزود :برای
اجرای این طرحها در یازده شهرســتان هرمزگان ۱۹۸ ،میلیارد
تومان هزینه شده است .وی گفت :با بهره برداری از این طرحها
 ۸۰۰مشــترک از مزایای آن بهرهمند شدند .دو هزار و هشتصد
طرح مخابراتی با اعتبار ســه هزار و چهارصــد میلیارد ریال
درچهار استان مازندران ،سیستان و بلوچستان ،البرز و هرمزگان
به نمایندگی از استانهای کشور به بهره برداری رسید.

پشت پرده سیاست
برکناری 130مدیر ناکارامد در  10ماه

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری :تاکنون بیش از ۹۴۴هزار درخواست مردم
را ثبت و  ۸۲درصدآن را پیگیری کرده ایم .رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری
با بیان این که در این مدت  ۱۰ماهه ۴۰۱ ،مدیر از مدیران دستگاهها ارزیابی شده اند ،گفت:
 ۱۹۰مکاتبه برای پیگیری این ارزیابیها انجام شده است و در نتیجه آن  ۱۳۰مدیر ناکارامد
در سطوح مختلف شناسایی و از کار خود بر کنار شدند که این نشان دهنده عزم راسخ مرکز
ارتباطات اســت .به گزارش ایرنا حجت االسالم احمد صالحی در نشست خبری با بیان این
که نماینده تام االختیار  ۳۰تا  ۳۴وزارتخانه و نهاد برای رفع مشــکالت و با نگاه حمایتی از
مردم در اداره کل مربوط در استان ها مستقر میشوند ،اظهار کرد ۳۸ :هزار مراجعات مردمی و
دیدار چهره به چهره انجام و همه این دیدارها در سامانه سامد ثبت میشود .وی افزود :روزانه
 ۴تا  ۵هزار مراجعه مردمی در مرکز داریم و این خدمتها با نگاه حل مسئله است۹۴۴ .هزار
و  ۴۲۵درخواست مردمی در سامانه سامد ثبت شده است که  ۸۲درصد نتیجه ارجاعات ما
به نهادها بوده است .رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت ۷۷ :هزار و ۷۵۶
درخواست چهره به چهره مردم هم در دیدارهای استانی انجام شده است .صالحی با بیان این
که میزان درخواستها و مطالبات مردم در ابتدای تشکیل دولت  ١٩برابر دولت های قبل بود،
خاطر نشان کرد :این نگاه همراه با اعتماد و امید مردم به دولت را نشان میدهد .وی تاکید کرد:
مدیران در خط مقدم مراجعات مردمی هستند و همه آن ها موظفند در سفرهای استانی حضور
داشته و پاسخگوی مردم باشند .وی درباره برخی تجمعات مردمی در خیابان پاستور ،گفت:
روزانه تجمعاتی در پاستور انجام میشود که نسبت به اوایل بسیار کم شده است .بسیاری از
اعتراضات مربوط به دســتگاه قضایی است و مرکز ارتباطات مردمی معترضان را به آن جا
ارجاع میدهد .صالحی خاطر نشان کرد:در مواردی که به دستگاههای دولتی مربوط باشد،
همان روز در باالترین مقام آن اداره کل دیدار و مالقات انجام میشود و حتی نتیجه بسیاری
از ایــن موارد هم در همان روز اعالم و نتیجه مطالبات مردمی در پاســتور در نهایت تقدیم
رئیس جمهور میشود.
وی دربــاره اعتراضات اخیر در مناطق جنوبی کشــور و این که آیا مرکز ارتباطات مردمی
گزارشــی دارد ،گفت :مطالبه گری ،حق مردم اســت .مردم قطعا گاهی اعتراض تند ،گاهی
اعتراض به نوع اقدام و گاهی اعتراض به خود اقدام دارند؛ هر جا تجمعی باشد باخبر و مطلعیم
و به رئیسجمهور گزارش میدهیم .رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ادامه داد:
در این دولت از تجمعات هراسی نیست ،باید به مردم پاسخ دهیم و مردم هم می دانند که دولت
مطالبات آنان را پیگیری میکند .صالحی گفت :دشمنان انقالب و نظام و آنان که نمیخواهند
مردم ایران در آرامش باشــند ،از این تجمعات سوءاستفاده میکنند .البته مردم از همه اینها
مطلعند و مدیریت میکنند.
تشکیل پرونده برای برخی از مسئوالن سابق وزارت اقتصاد در رابطه با بورس

ذبیح ا ...خداییان رئیس ســازمان بازرسی کل کشور به اقدامات این سازمان برای ورود به
موضوع بازار سرمایه اشــاره کرد و گفت :در همه دنیا بازار سرمایه مطمئنترین بازار برای
سرمایه گذاری است که سرمایههای اندک مردم را جمع آوری می کند و به چرخه اقتصاد بر
میگرداند اما این موضوع در کشور ما طی سالهای اخیر دچار نوساناتی شد.وی با تاکید بر
این که در این سالها بیشتر اقتصاددانان در زمینه بازار سرمایه احساس خطر کرده و هشدار
داده بودند ،گفت :همان زمان باید مســئوالن امر به موقع به این موضوع ورود میکردند اما
متاسفانه به دلیل برخی از بیتوجهیها ،سرمایههای بسیاری از مردم از بین رفت و در آن زمان
ریاست قوه قضاییه دستور دادند که سازمان بازرسی به این مسئله ورود کند .خداییان با بیان
این که از همان ابتدا سازمان بازرسی به نوسانات و مشکالت مربوط به بازار سرمایه ورود کرد،
افزود :بعد از ورود ســازمان بازرسی ،برای برخی از مسئوالن سابق وزارت اقتصاد و دارایی
که به پیشنهادات سازمان عمل نکرده و موجب وارد شدن خساراتی برای مردم شدند ،پرونده
تشکیل شــد و بعضی از آنها محکوم شدند .چند مورد پرونده کیفری برای مسئوالن وقت
بورس تشکیل شد و برای برخی اشخاص حقوقی بازار بورس یک پرونده انتظامی تشکیل شد
و  ۲۲۰شخص حقیقی و  ۴۴نفر ناشر در مرجع انتظامی محکومیت گرفتند/.همشهری آنالین
حمایت تمام قد عدلیه از اصالحات اقتصادی

اژه ای :تاخیر در اجرای طرح اصالح اقتصادی پیامدهای نامطلوب داشت ،با برهم زنندگان
آرامش روانی مردم و امنیت جامعه برخورد بازدارنده می کنیم  .حجتاالسالم والمسلمین
محسنی اژهای در نشست شورای عالی قوه قضاییه به تبیین و تشریح مقوله اصالحات

اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتیسازی و پیشبرد طرحهای اصالحگرایانه در حوزه
اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی نظیر اصالح ساختار بودجه،
کنترل تورم و نقدینگی ،ارتقای عدالت اجتماعی و سامان دهی مقوالت ارزی که تمامی
صاحــب نظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی متفقالقول بر تحقق و اجرای آن
ها تاکید دارند ،مشخص ًا به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم
در خصوص ارز ترجیحی اشاره کرد .به گزارش میزان،رئیس عدلیه تصریح کرد :همه
صاحب نظران و نخبگان متفقالقول بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ
تصمیم درخصوص ارز ترجیحی تاکید داشتند البته ممکن است درخصوص چگونگی و
زمان اجرای این طرح اختالفنظرهایی وجود داشته باشد.رئیس قوه قضاییه در همین
زمینه اظهار کرد :این طرح در زمره مصوبات مجلس شورای اسالمی و به منزله قانون
اســت بنابراین دولت موظف به اجرای قانون است؛ از سویی دیگر هر میزان تأخیر در
اجرای این طرح و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی ،دارای پیامدهای نامطلوبی
برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود .قاضیالقضات با تاکید بر این که عموم مردم به
سهم خود باید از انفال و بیتالمال بهرهمند باشند ،یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط
با ارز ترجیحی را ارتقای مقوله عدالت اجتماعی و بهرهمندی بیشــتر دهکهای پایین
درآمدی جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید با هدف تحقق هرچه بیشتر
عدالت اجتماعی گامهای بیشتر و بلندتری برداشته شود .محسنی اژهای از تالش شبانه
روزی دولتمردان با هدف پیشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی به
عمل آورد و تاکید کرد که قوه قضاییه تمام قد و همهجانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط
با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد .رئیس قوه قضاییه همچنین به
افرادی که قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با
آن ها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد .قاضیالقضات افزود :همه دستگاههای
نظامی ،انتظامی ،امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید با هدف کمک به پیشبرد اصالحات
اقتصادی به نفع معیشت مردم ،تمام تدابیر الزم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به
موازات اجرا و عملیاتیسازی این طرح ،بر هم نخورد .محسنی اژهای در ادامه نشست
شورای عالی قوه قضاییه به موضوع ضرورت برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و
محکومان اشاره کرد و گفت :حتی اگر فردی به واسطه ارتکاب جرمی مستحق مجازات
سنگین نیز باشد باید با خانواده او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان این فرد
مجرم و خانوادهاش تمیز قائل شد؛ بنابراین مسئوالن مربوط در دستگاه قضایی به این
مهم توجه جدی داشته باشند .رئیس قوه قضاییه همچنین خطاب به قضات و مسئوالن
مربوط در مراجع مختلف قضایی تاکید کرد که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت
نظر و انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را به گونهای پیش ببرند که احکام
و قرارهای صادر شــده از ناحیه آن ها بدون نقص باشد و در مراجع باالتر قضایی با
کمترین میزان نقض همراه شود« .تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم
یا متهمان»؛ این تذکر دیگری بود که قاضیالقضات خطاب به مسئوالن مربوط قضایی
صادر کرد و آن ها را از احضار و بازداشــت متهم یا متهمان قبل از تحصیل دلیل و به
صرف وجود یک گزارش برحذر داشــت؛ وی البته برخی مسائل خاص امنیتی را از
این مقوله مســتثنا کرد .رئیس عدلیه همچنین در موارد وجود شاکی خصوصی نیز به
مسئوالن مربوط قضایی تذکر داد که اگرچه تظلمخواهی حق همگان است اما چگونگی
رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر ما نیاز دارد؛ بنابراین در بادیامر مستندات و
ادله فرد شاکی را مطالبه کنید چه بسا با این کار فرد شاکی به سبب فقدان ادله ،از شکایت
خود صرف نظر کند .رئیس قوه قضاییه همچنین مسئوالن مربوط قضایی را از افراط
و تفریط در صدور احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشــت و گفت :قضات
ما باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر را اعمال
ک ســو قوانین و تبصرهها و مادهها را به گونهای به هم وصل کنند که
کنند و نباید از ی 
زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و از سویی دیگر در قبال متهمان
و مجرمان سهل انگاری بالوجه داشته باشند .رئیس دستگاه قضا مشخص ًا درخصوص
موضوع سهلانگاری بالوجه در قبال متهمان و مجرمان گفت :این که فردی به کرات به
توهین و افترا و هتک حیثیت دیگران اقدام کرده است نباید در قبال پرونده او توجیهاتی
در راستای برائتش مطرح کرد و در پایان با طرح این موضوع که سوء نیتش احراز نشده
برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.

چشم انداز روابط تهران-مسکو و زمینه های همکاری به روایت آقای سفیر

کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه در پاسخ به این که پس از سفر رئیس جمهور ایران
به مســکو گزارشهایی مبنی بر انجام شدن توافقاتی میان دو کشور وجود داشت که
محتوای آنها علنی نشده است ،آیا میتواند جزئیاتی در این باره ارائه کند یا نه ،گفت:
دستور کار دولت ســیزدهم به ریاست آقای رئیسی ،شامل مجموعهای از مالحظات
جدی زمینههای همکاری در حوزههای متعدد انرژی با شــرکتهای روسی و دولت
روســیه است .از آن موقع ،دو طرف مذاکرات را برقرار کرده و به تصمیمات خوبی در
زمینه تولید ،تولیدات نفتی و گازی ،پاالیش ،پاالیش نفت ،پتروشیمی و انتقال تجهیزات
و فناوریهای دارای اهمیت راهبردی در صنعت نفت و گاز رسیدهاند .حتی یک نقشه
راه جامع همکاری با روســیه طرح شده که به مقامات فدراسیون روسیه تحویل شده
است .به گفته سفیر ایران در روسیه« ،ما میتوانیم از ظرفیت و توانمندی شرکتهای
روسیه در تولید ،توســعه میدانهای نفتی ،ساخت تجهیزات و انتقال فناوری استفاده
کنیم».جاللی در پاســخ به این سوال که آیا روسیه و ایران روی توافقهایی در زمینه
فناوری نظامی نیز کار میکنند یا نه و در پاسخ به این که با توجه به اطالعاتی که به
تازگی از رسانهها منتشر شده بود و طبق آنها ایران برنامه دارد جنگندههای ۳۵-Su
و سامانههای موشکی ضد هوایی  ۴۰۰-Sتهیه کند ،آیا او این موضوع را تایید میکند
یا نه ،گفت :با در نظر داشــتن خواست مقامات دو کشور برای توسعه و تعمیق روابط
دوجانبه و توســعه در مسیر درست ،روابط ما در تمامی عرصهها از جمله سیاست،
اقتصاد و دیگر زمینههاست .همکاری نظامی و دفاعی نیز که بخشی از این روابط است،
تنها محدود به خرید تجهیزات مناســب نیست .او در پایان افزود :سیاست جمهوری
اسالمی ایران در سالهای اخیر خریداری گروه مشخصی از محصوالت کشاورزی از
روسیه بوده است و ایران در سال  ۲۰۲۱با وارد کردن هفت میلیون تن گندم از روسیه،
در رتبه اول واردات این محصوالت از روســیه قرار دارد .این روند امســال گسترش
خواهــد یافت .در کل ،ایران ظرفیت واردات ســاالنه بیش از  ۲۰میلیون تن گندم و
دانههای روغنی از روسیه را دارد/.ایسنا
تازه های مطبوعات

رسالت-این روزنامه نوشت:رسانههای دشمن در پدیداری سیاهنمایی برای این تصمیم
دولت ،در برابر بصیرت مردم قرار گرفتند و کم آوردند .دشمن در تزریق ویروس «حس
بدبختی» زیر پوست افکار عمومی عاجز شد .اکنون اصالحات اقتصادی با یک عزم
ملی و تقسیم کار مشخص در اجرا پیش میرود.
هفت صبح-این روزنامه با اشــاره به تبعات اجرای طرح اقتصادی دولت نوشت:اگر
نارضایتی مردمی از سیاســتهای دولت سیزدهم افزایش یابد ،بعید نیست که دیگر
گروههای حامی آقای رئیسی هم از دولت او فاصله بگیرند .آقای روحانی طی تقریبا
دو ســال آخر ریاست جمهوریاش به رئیس جمهوری تنها تبدیل شد .پایگاه رای و
مقبولیتش را از دســت داد و در عین حال تــوان چانه زنیاش در نهادهای حاکمیتی
هم کاهش یافت .او حتی بهرغم تالش بســیار نتوانســت در ماههای آخر ریاســت
جمهوریاش برجام را احیا کند .تنهایی آقای رئیســی ممکن است حتی خیلی زودتر
روی دهد.
شرق-این روزنامه نوشــت:آن روزها که مردم از همه چیزشان میگذشتند «همه»
بودند ،اما حاال هیچکس احساس نمیکند این «همه» وجود خارجی داشته باشد ،همه
یک جامعه میتوانند با هم یکدل و یکرنگ باشند و برای «هم» ایثار و ازخودگذشتگی
کنند ،اما وقتی همه وجود نداشته باشد و بحث اقلیت و اکثریت مطرح باشد ،توقعداشتن
از اکثریت برای ایثارگری و حتی تحمل مثل این است که از اقلیت بخواهی از ثروت و
قدرتش بگذرد ،آیا آن اقلیتیها این کار را خواهند کرد؟
همشهری -این روزنامه نوشت :گذشت تیر  78وخرداد  88و دی ماه  96که الزم بود
عمارها بایستند و روشنگری کنند تا غبار فتنه بنشیند و مرز حق و باطل روشن شود تا
نامردم از صف مردم جدا و بیحیثیت شود .امروز میداندار اصلی مردمند .عمار نه از
میان مردم که نماد این مردم است .امروز اغتشاش هست اما فتنه نیست .آتش هست اما
غبار نیست .دشمن هست اما نفاق نیست.

3

وژیه بوشهر

نماینده بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس:

مشکل آب و فاضالب محالت جنوبی بوشهر و تنگکها رفع شود

سرویس استان ها -بوشــهر  //نماینده
مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای
اسالمی گفت:رفع مشــکل آب و فاضالب
محالت جنوبی شهر بوشهر و تنگک ها باید
اولویت اول آبفا و شهرداری باشد.

به گزارش خبرنگار دریا ،عبدالکریم جمیری
در نشســت بررسی مشــکالت حوزه آب و
فاضالب محالت جنوبی شهر بوشهر با حضور
شــهردار بوشهر و مدیر کل آبفا استان در دفتر
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر
اظهار داشــت :از محــات جنوبی و تنگک
ها درخواســتها و مراجعات زیادی به دفتر

ما شــده و مردم از خدمات رسانی در حوزه
آب و فاضالب و سیستم زه کشی این محالت
گالیهمند هستند .نماینده مردم بوشهر گناوه و
دیلم در مجلس شورای اسالمی افزود :نگذارید
مردم به نقطهای برســند کــه اعتراض کنند و
نارضایتی بروز دهند زیرا مردم ولی نعمتان ما
هستند.وی گفت :تا قبل از اینکه آستانه تحمل
مردم سر برسد باید چارهای اندیشیده شود تا
این مشکالت حل شوند زیرا اگر مردم اعتراض
کنند و در این اعتراضات حرمتی شکسته شود
دیگر نه این خدمت رســانی برای مردم لذت
دارد و نه برای مدیر ارزشــی دارد و نه برای

نظام اسالمی آوردهای دارد .نماینده مردم بوشهر
گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی بیان
کرد :مردم باید زیر سایه نظام اسالمی آسایش
و آرامش داشته باشــند و ما مسئولیم که این
آســایش و آرامش را فراهم سازیم.جمیری
اضافه کرد :دســتگاههای اجرایی باید سراغ
کارهای زود بازده و رفع فوری مشکالتی که
حل آنها حق مردم است تا حصول نتیجه نهایی
و عملیات اصلی بروید تا آبهای ســطحی
فروکش کنــد و آرامش بــه خانههای مردم
بازگردد.
وی گفت :مث ً
ال هنگامی قرار اســت جادهای

تعمیر و یا احداث شود برای تردد مردم حتم ًا
باید راه دسترســی ایجاد شود تا زندگی مردم
دچار خلل نشود تا جاده اصلی ترمیم گردد در
این مورد هم باید یک راه چاره موقت اندیشیده
شــود.نماینده مردم بوشــهر گناوه و دیلم در
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :ببینید که
شهرداری و آبفا چه استعداد و ابزاری در اختیار
دارند ما هم هر جا نیاز باشــد ورود میکنیم و
حتم ًا کمک خواهیم رساند اما نمیتوانیم بیش
از این پاسخگوی مردم در این موضوع باشیم.
وی یادآور شــد :مردم از ما بیش از این توقع
دارنــد و روزانــه به ما مراجعــه میکنند که

مدیرمخابرات منطقه بوشهر اعالم کرد

بدهی  ۱۰ساله یکی از ادارات استان بوشهر به مخابرات

سرویس استان ها  -بوشــهر  //مدیرمخابرات
منطقه بوشهر گفت :پرداخت نکردن قبوض از
سوی برخی مشترکان اداری چالشهایی جدی
برای ارائه خدمات به مشــتریان بهوجود آورده
بهطوری که یکی از ادارات اســتان در  ۱۰سال
گذشته یک ریال پرداختی نداشته است.

علی مهرپویا در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته
ارتباطــات و روابط عمومی اظهار کــرد :درآمدهای
مخابرات ایران با هزینهها توســعه ســنخیت ندارد،
افزایش نیافتن تعرفه برای  ۱۲سال متوالی،بدهکاری
مشترکین ســازمانی و خانگی و ســرقت کابلهای
مخابراتــی درآمــد از جمله بزرگترین مشــکالت
مخابرات است.مهرپویا بیان کرد :نزدیک به  ۲۳میلیارد
تومان زیان برای سال گذشته مخابرات استان بوشهر
ثبت شده است.وی در خصوص بدهکاری و پرداخت
نشدن صورتحسابهای مشــترکین گفت :پرداخت
نکردن قبوض از سوی برخی مشترکان اداری و شرکت
های خصوصی که از بستر مخابرات استفاده می کنند
چالشهایی جدی برای ادامه خدمات به مشــتریان
بهوجود آورده است بهطوری که یکی از ادارات استان
بوشــهر در  ۱۰سال گذشته یک ریال پرداخت نکرده
است همچنین مشترک خانگی وجود دارد که  ۱۲سال
است قبض تلفن را پرداخت نکرده است.

مهرپویا مدیرمخابرات منطقه بوشــهر در خصوص
ت کابلهای مخابراتی گفت :سرقت مکرر سیم
سرق 
و کابــل ها یکی از دالیل ایجاد اختالل در خدمات
مخابراتی در استان بوشهر است بهطوری که ماهیانه
 ۵۵۰۰متر از سیم کابلهای استان به سرقت میروند
و تخریب میشــوند .این مقام مسئول با اشاره به به
اینکه  ۶۳درصد پوشش اینترنتی استان بوشهر مربوط
به شهرها است ،اظهار کرد :در حال حاضر  ۹۰درصد
نقاط شهری استان مجهز به اینترنت  ۴Gو  ۶درصد
دارای اینترنت  ۳Gو  ۴درصد فاقد اینترنت به دلیل
منع فعال سازی پوشش هستند.
وی با بیان اینکه ۳۷درصد شبکه همراه اول در استان
مربوط به روستاها است ،اضافه کرد ۵۰ :درصد نقاط
روستایی مجهز به اینترنت  ۴Gو  ۳۰درصد  ۳Gو
مابقی فاقد اینترنت هستند.
مدیرمخابرات منطقه بوشــهر خاطر نشان کرد۴۵ :
کیلومتــر فیبر نوری در نقاط شــهری برای افزایش
پهنای باند تلفن همراه ایجاد و  ۸۰کیلومتر فیبر نوری
در روستاها برای توسعه تلفن همراه روستایی انجام
گرفته است.
* ظرفیت پهنای باند ورودی استان بوشهر دو
برابر نیاز این استان است

مهرپویا با اشاره به اینکه پارسال  ۱۰۰درصد پهنای
باند ورودی استان بوشهر افزایش داشته است ،عنوان
کرد :اکنون پهنای باند مصرفی در اســتان بوشهر ۵۰
درصد ظرفیت اجرا شده تلفن ثابت استان است و در
شهرســتانهای دشتی ،جم و دیر  ۶برابر و در مابقی
شهرستانها  ۲برابر پهنای باند داشتهایم.وی با اشاره
به فعال بودن یک میلیون و  ۷۰۰هزار سیم کارت در
استان بوشــهر ،بیان کرد :در حال حاضر  ۸۱درصد
ســیم کارتهای استان بوشهر اعتباری و  ۱۹درصد
دائمی هستند همچنین پارسال  ۱۸۷هزار سیم کارت
* ماهیانه  ۵۵۰۰متر کابل مخابراتی در بوشهر اعتباری واگذار و حدود  ۱۷هزار شماره تلفن دائمی
به سیم کارتهای استان افزوده شد.

به سرقت میرود

 ۵Gدر بوشهر به شرط تبدیل سیمکارت
مدیرمخابرات منطقه بوشهر تاکید کرد :علیرغم اینکه
اینترنت همراه اول در اســتان دارای تکنولوژی ۴G
و  ۳Gاست اما بوشهریها استقبال خوبی از تبدیل
ســیم کارتهای قدیم به جدید نداشتهاند و تنها ۸۷
درصد از ســیم کارتهای همراه اول به سیم کارت
جدید تبدیل شــدهاند و تا زمان کــه این رقم به ۹۵
درصد نرسد امکان راه اندازی اینترنت تلفن همراه بر
بستر  ۵Gنخواهد بود.
مهرپویا خاطر نشــان کرد :در استان بوشهر  ۸۶دفتر
خدمات ارتباطی در قالب  ۵۳دفتر شهری ۱۷ ،دفتر
روستایی و  ۱۶نماینده فروش همراه اول فعال هستند.
این مقام مسئول بابیان اینکه پارسال  ۵۲۰۰مشترک
جدید به تلفن ثابت اســتان بوشهر اضافه شد ،عنوان
کرد ۷۵ :درصد توسعه در شهرها و  ۲۵درصد مربوط
به روستاهای استان بود.
* اتصال شرکتهای صنعتی مجموعه پارس
جنوبی به فیبر نوری

مدیرمخابرات منطقه بوشهر یکی از پروژههای بزرگ
و مهم انجام شده در سال گذشته را اتصال شرکتهای
صنعتی مجموعه پارس جنوبی به فیبر نوری دانست
و اظهار کرد :ارتباطات رادیویی تلفن ثابت و همراه
یکی از مشکالتی بود که صنایع نفتی مستقر در جنوب
استان باآن درگیر بودند و پارسال باتالشهای صورت
گرفته همه شرکتهای پتروشیمی به فیبر نوری متصل
شدند و اکنون منتظر هستیم که شرکتها برای دریافت
ایــن خدمات اقدام کنند .مهرپویا تاکید کرد :در حال
حاضر تنهــا ارائه دهنده خدمــات فیبر نوری برای
مشــترکین خانگی مخابرات است و هیچ شرکتی در
استان بوشهر توانایی ارائه سرویس اینترنت خانگی بر
بستر فیبر نوری را ندارد.وی گفت :پارسال حدود سه
هزار مشترک جدید به مخابرات استان بوشهر افزوده
شد و امسال نیز در تالش هستیم تا پنج هزار اینترنت
خانگی بر بستر فیبر نوری افزوده شود.

پاسخگویی ما نیازمند عملیات اجرایی در این
زمینه اســت تا ما هم بتوانیم به عنوان نماینده
و خدمــت گذار مردم پاســخگوی مطالبات
آنان باشیم.
جمیری ادامه داد :از مســؤلین بلند پایه دولت
مطالبه خواهیم کرد و با هیچکس بر سر حقوق
و منافع مردم حق نــدارد تعارف کند و ما هم
هیچ تعارفی با مسؤلین نداریم.
وی گفت :شهرداری باید وارد میدان عمل شود
زیرا در اختیارات شهرداری است و اگر دستگاه
اجرایی دیگر نیز نیاز باشد باید کمک خواست
و با بسیج همه امکانات مشکل مردم حل شود.

سال بیستم و یکم شماره 3883
خبر
نماینده مردم بوشــهر گناوه و دیلم در مجلس
شورای اسالمی گفت :هر چه سریعتر باید وارد
میدان شوید زیرا ما یک کار جهادی و عملیاتی
میخواهیم تا در فصل بارندگیهای پیش رو
در ســال جاری دوباره مردم به مشکالت این
چنینی برخورد نکنند.

برگزاری کنگره شهدای فرهنگی و دانشآموز در بوشهر

سرویس استان ها  -بوشهر  //مدیرکل آموزش و پرورش
استان بوشــهر گفت :اولین کنگره شــهدای فرهنگی و
دانشآموز این اســتان ســوم خرداد در راستای ترویج
فرهنگ شهادت و گسترش ارزشهای ناب شهادت برگزار
میشود.

علی موحدی در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد :اولین
کنگره شــهدای فرهنگی و دانشآموز اســتان بوشهر در سوم
خرداد با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و جهت
ترویج فرهنگ شهادت و گسترش ارزشهای ناب شهادت در
آموزش و پرورش اســتان بوشــهر و بنا به ضرورت آن برگزار
خواهد شد.وی ضمن اشــاره به تاثیر معنوی شهدا در مدارس،
خاطرنشان کرد ۵۸۲ :یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی و
 ۱۸پیش کنگره در همه  ۱۸منطقه و شهرستانهای استان بوشهر
با محوریت شهدای فرهنگی و دانش آموز برگزار و تاثیر بسیاری
در فضای معنوی داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد :برای اولین
بار در کنار راهاندازی کانال ویژه معرفی شهدای فرهنگی در شبکه
شــاد ،سایت ویژهای بههمت اداره اطالع رسانی و فناوری اداره
کل آموزش و پرورش استان بوشهر جهت بارگذاری اطالعات و
آرشیوهای کامل شهدای فرهنگی و دانش آموز راه اندازی شده
است که برای نوشــتن زندگی نامه ،کتاب و پژوهش و تحقیق
میتوان مورد استفاده قرار داد.
موحدی افزود :دو شهید شاخص فرهنگی یعنی علیرضا ماهینی
به عنوان شهید شاخص فرهنگی و شهید حسین صافی به عنوان
شهید شــاخص دانش آموز معرفی و کتاب شهید نامه برای این
دو شــهید نوشته شده است که روز کنگره رونمایی میشود.وی
تصریح کرد :طرح ویژهای که در دســت اجراست ،طرح شهید
ســلیمانی است که در این طرح برای اولین بار حدود  ۵۲زمین
مصنوعی و  ۲۰ســالن سرپوشــیده دانش آموزی با اعتبار ۳۰
میلیارد تومان در مدارس احداث شــود که واقع ًا یک انقالب در
فضای ورزشــی دانش آموزی است که بعد از انقالب بیسابقه
اســت.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان بوشهر تصریح کرد:
مستند  ۵شهید حسینی مقدم روستای سربست ،منطقه سعدآباد،
شهرستان دشتستان ،در حال ساخت است و اکران فیلم موقعیت
مهدی برای دانش آموزان ،خانوادههای آنها و همکاران فرهنگی

پرونده کالسه  140140920000178760شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000338242
شاكي :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد اسالمبولي  -کوچه  17--ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد
اتهام :شکایت برخالف واقع در دعاوي اصل  44قانون اساسي
قوه قضائیه
گردشکار :پرونده کالسه  140140920000178760تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181 /42556ن -مورخه  1401/02/19گردیده و با توجه به اینکه امکان هر
گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده
با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید .
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  134به مساحت  240متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/44
مورخ 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو
میباشد با عنایت جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،
الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی
محافظت نموده و مانع تضييع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی
نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان
صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه
ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر
البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندر عباس به موجب پرونده اجرائي کالسه  140040420000081172و شماره بایگاني  0001352دعوي فروغ
پارس پایا  ،عادل باقري فرزند غالم ،به طرفیت شــرکت خانه ســبز عمران بندر مبني بر ه پرداخت مبلغ  2/900/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ
 101/404/000ریال بابت هزینه دادرسي و تعرفه خدمات و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخیر تادیه که در راستاي اجراي حكم يك واحد
قوه قضائیه
تجاری به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود:
جم
گس
داد تری هور ی اسالمی اریان
موضوع مزایده  :یک واحد تجاري
آدرس ملك  :بندر عباس خیابان شريعتي چهار راه فاطمیه روبروي مسجد فاطمیه ساختمان پزشك زیرزمین 1
مشــخصات ثبتي ســند :پالك فرعي  5از  680اصلي بخش  1طبقه زیرزمین  1قطعه  1به مساحت  562/98متر مربع مفروز و مجزي از  4شماره سریال سند چاپي  992164الف
 1400صادره  1400/11/23و طبق تصویرسند ارائه شده مالك  967سهم مشاع از  1000سهم عرصه واعيان واحد تجاري مذكور بنام شرکت خانه سبز عمران بندر به شناسه ملي
 10800069367مي باشد.
ارزيابي ملك:
با توجه و عنایت به بازدید صورت گرفته و طي مدارك ابرازي با در نظر گرفتن موقعيت كيفيت وقدمت ساخت شكل هندسي ،ارزش منطقه اي و بافت آن ونوع مصالح بکار رفته ،
انشعابات ومتعلقات آن ووضعيت فعلي بازار امالک و مستغالت (عرضه و تقاضا) همچنین بدون در نظر گرفتن وقفي بودن  ،مستحق للغير بودن  ،بازداشتي بودن و تعهدات دیون و بدهي
احتمالي که ممکن است به اشخاص حقيقي و حقوقي یا سایر موسسات ،بانك ها و نهادهاي دولتي و خصوصي داشته باشد یا در مسیر بودن یا نبودن طرح هاي عمراني و اصالحات
و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارك ابرازي و با در نظر گرفتن سایر پارامتر ها و مولفه هاي موثر بر این رابطه از نظر اینجانب ارزش  1000سهم (ششدانگ)عرصه و اعیان
مغازه مورد نظر به انضمام ارزش متعلقات آن جمعا مبلغ  209/145/000/000ريال (دویست ونه میلیاردويکصد چهل و پنج میلیون ریال) اعالم مي گردد.
ارزش  967سهم از  1000سهم عرصه و اعیان و متعلقات آن متعلق به شرکت خانه سبز عمران بندر مبلغ  202/243/215/000ریال (دویست ودو میلیارد و دویست وچهل و سه میلیون
و دویست و پانزده هزار ریال ) جهت پایه مزایده اعالم مي گردد.
 -1فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد .
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشــنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  10درصد مبلغ ارزيابي شــده را بصورت ســپرده نقدي بحســاب شماره IR
 220100004062012907685962نزد بانک ملی شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
-5مزایده در ساعت  13روز سه شنبه مورخ  1401/03/09در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقي بندر عباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین
قیمت را پیشنهاد نماید .
 -6در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداري نماید مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل
شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعيين کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به
اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند.

اجرای احکام شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس
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مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر خبر داد

دادانهم

آگهی مزایده (نوبت اول)

چهارشنبه  28اردیبهشت 1401

یکی دیگر از برنامههای این کنگره است.موحدی ادامه داد :یکی
از برنامههای جانبی کنگره شهدای فرهنگی و دانشآموز ،ویژه
برنامهای در دبیرستان فتح المبین گناوه با  ۲۲شهید دانش آموز
که  ۱۳شــهید خود را در عملیات فتح المبین تقدیم کرده است،
میباشد که در نوع خود در کشور بی نظیر است.این مقام مسئول
اذعان کرد :خط اورژانس اجتماعی دانش آموزی وابسته به طرح
نماد با شــماره تلفن  ۱۵۷۰در حال ارائه خدمات مشاورهای به
دانش آموزان ،همکاران فرهنگی و خانوادهها است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان بوشــهر اضافه کرد :ستاد
برگزاری کنگره در تمام  ۱۸منطقه شهرســتان استان بوشهر با
همکاری  ۹۰نفر از همکاران فرهنگی در ســطح استان تشکیل
و در حال فعالیت اســت و حدود  ۳۰جلسه ستاد استانی برای
هماهنگیهای الزم برگزاری کنگره و  ۵جلســه با دستگاههای
مرتبط استانی برگزار شده است.موحدی تصریح کرد :روز کنگره،
نمایشگاهی از ادوات نظامی در محل برگزاری کنگره با همکاری
سپاه امام صادق استان بوشهر ،منطقه دوم نیروی دریایی و بنیاد
حفظ نشر و ارزشهای دفاع مقدس و با حضور همه خانوادههای
شهدای فرهنگی و دانش آموز برپا خواهد شد.وی افزود :یکی
دیگر از برنامههای جانبی کنگره ،برگزاری شب شعر با مرکزیت
شهر دیر میباشد از همه شاعران مربوطه در این شب شعر دعوت
به عمل میآید.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان بوشــهر بیان کرد :تولیدات
محتوایی شــامل روایتگری ،خاطرهگویی ،کلیپ ،موشن و ..با
توجه به ظرفیت هر شهرســتان تولید شده است و ویژه برنامه
شب سوم خردادماه با حضور مداح کشوری یعنی جناب آقای
بنی فاطمی ،دانش آموزان و عموم مردم در گلزار شهدای بهشت
صادق شهر بوشهر برگزار خواهد شد.موحدی خاطرنشان کرد:
در حوزه تولید محتوای چند رســانهای حــدود  ۱۶رتبه برتر
کشــوری در سراسر استان بوشهر کسب کرده ایم که همزمان ۵
همکار فرهنگی ما تولیدات ملی برای آموزش و پرورش کشور
انجام میدهند.وی اضافه کرد :روز کنگره ،نمایشگاهی از ادوات
نظامی در محل برگزاری کنگره با همکاری ســپاه امام صادق
اســتان بوشــهر ،منطقه دوم نیروی دریایی و بنیاد حفظ نشر و
ارزشهای دفاع مقدس و با حضور همه خانوادههای شــهدای
فرهنگی و دانش آموز برپا خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:

وزارت اقتصاد  ۳۴مورد از اختیارات خود را به استانها
تفویض کرد

ســرویس استان ها -بوشهر  //معاون وزیر امور اقتصادی
و دارایی گفت :این وزارتخانه  ۳۴مورد از اختیارات خود را به
استانها تفویض کرده که  ۲۱مورد آن مربوط به سازمان اموال
تملیکی است .به گزارش خبرنگاردریا  ،عبدالمجید اجتهادی در
آئین معارفه مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان
بوشهر افزود :اختیارات بسیار وسیعی تا جایی که قانون اجازه
داده به اســتانها تفویض شده که باید از این ظرفیت به خوبی
استفاده شود.رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
ادامــه داد :بدون تردید با جرم انــگاری نیز میتوان چیزی که
پایه و قالب درستی ندارد را به خوبی مدیریت کرد.وی یادآور
شد :از ســال  ۹۷روند قاچاق به صورت کامل ،معکوس شد
و طبق قانونمندی هدفمندی یارانه ،دولت مکلف بوده تا پایان
ســال برنامه پنجم توســعه قیمت انرژی را به  ۹۰درصد فوب
خلیج فارس برســاند که با وجود اینکه این برنامه یک ســال
تمدید شد ولی با این حال قیمت سوخت هنوز مانند سالهای
نخست برنامه پنجم توسعه است.اجتهادی اظهار کرد :اقدامی که
دولت برای عادالنهســازی یارانهها شروع کرده بسیار مبارک
است و همراهی و هم افزایی بیشتر مردم را می طلبد.وی گفت:
این طرح شاید در زمان کوتاه سختیهایی برای اقشار مختلف
مردم و بویژه اقشار آســیبپذیر به دنبال داشته باشد ،اما همه
قوا با این موضوع هماهنگی دارند و کارشناســان اقتصادی نیز
موافق اجرای طرح هســتند تا در بلند مدت اتفاقهای خوبی
برای کشــور رقــم بخورد.اجتهادی ادامــه داد :بازدید رئیس
جمهور از انبارهای اموال تملیکی در بوشــهر و تهران سرآغاز
دیده شدن سازمان اموال تملیکی و همچنین دیده شدن گسترده
حقوق مردم و بیت المال بود.وی گفت :به دنبال بازدیدها اکنون
همفکری و هم افزایی خوبی بین قوا اتفاق افتاده اســت تا در
ارتباط با تعیین تکلیف کاالهای سازمان اموال اقدام های سریع
و مناســبی رخ دهد.اجتهادی افزود :این روند همین طور ادامه
پیدا خواهد وانتظار میرود با همکاری دستگاه ها اتفاق مهمی
که کلید خورده با جدیت تــداوم یابد.وی در بخش دیگری از
صحبتهای خود اظهار کــرد :اداره کل جمع آوری و فروش
اموال تملیکی استان بوشــهر در مقطعی کمبود شدید امکانات
داشت که با کمک سازمان امور استخدامی ساختار این اداره کل
بعد از حدود  ۳۰سال همسطح ساختار سایر دستگاههای استان
بوشهر شــده است.اجتهادی با تجلیل از تالشهای محمدقاسم
صادقــی گفت :رحیم بهادری به عنــوان مدیرکل جدید اموال
تملیکی اســتان بوشهر نیرویی سالم ،جوان و با کارایی مناسب
اســت که انتظار می رود برای استان مثمر ثمر باشد.وی تاکید
کرد :ورود رئوســای سه قوه به موضوع تعیین تکلیف کاالهای
اموال تملیکی نویدبخش آیندهای خوب در سازمان جمع آوری
و فروش اموال تملیکی اســت که بایــد از این ظرفیت بخوبی
استفاده شود.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000178827شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000338275
شاكي :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد اسالمبولي  -کوچه  17--ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد
اتهام :شکایت برخالف واقع در دعاوي اصل  44قانون اساسي
قوه قضائیه
گردشکار :پرونده کالسه  140140920000178827تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181 /42558ن -مورخه  1401/02/19گردیده و با توجه به اینکه امکان هر
گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده
با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید .
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  135به مساحت 240متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/45
مورخ 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو
میباشد با عنایت جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،
الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی
محافظت نموده و مانع تضييع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی
نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان
صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه
ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون
صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان
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فرهنگ وهنر

همه چیز درباره جشنواره کن ۲۰۲۲

چهارشنبه  28اردیبهشت 1401
 16شوال 1443
سال بیستم و یکم شماره 3883
طنز

تعبیر خواب

دیدن ســرباز در خواب رژه و کالغپر اســت و
پست باالی دکل.
اگر در خــواب دیدید که فــردی لباس و کاله
سربازی بر تن دارد و به شما قهقهه میزند ،بدانید
که با این وضع درس خواندن دانشگاه قبول نشده
و باید به سربازی بروید.
ابنالخدمت نقل میکند« :اگر به دانشگاه آزاد فکر
میکنید ،باید عرض کنم بیننده خواب اگر از این
پولها داشت تا دنبال کالس کنکور و این قرتی
بازیها برود که سربازیاش را میخرید!»
اگر در خواب ســربازی را ببینید که سرش را با
نمره چهار زده و روی دکل ایستاده است ،بدانید
که خبر بدی به شما رسیده و کسب و کاری که بعد
از چند سال تالش و بدو بدو راه انداخته بودید،
ورشکست شده و باید به سربازی بروید.
اگر در خواب ببینید که به کف پایتان خیره شدهاید،
نشان دهنده آن اســت که از آخرین امیدتان نیز
ناامید میشوید .خرید سربازی هم که جور نشد؛
پس خودتان را جمعوجور کنید.
اگر ببینید لباس ســربازی که بر تن دارید کثیف
شده اســت ،زود بروید و قشنگ بسابید تا تمیز
شــود .اگر فرمانده ببیند قطعــ ًا اضافه خدمت
خواهید خورد.
اگر در خواب ببینیــد که فرمانده پادگان ،کارت
معافیت از خدمت را به شما میدهد ،نشان دهنده
آن است که شب گذشته زرشک بسیار خوردهاید؛
وگرنه از این خبرها نیست و هنوز دو سال دیگر
ی ماندهاســت .تازه اگر اضافه
از خدمتتان باق 
خدمت نخورید!

ســرویس فرهنگی  //هفتاد و پنجمین جشنواره
فیلم کن  ۲۷اردیبهشــت( ۱۷می) کلیدخورد و تا
 ۷خرداد ( ۲۸می) در جنوب فرانســه ادامه خواهد
داشــت و میزبان ســینماگران منتخب از سراسر
جهان و چهار هزار نفر از اهالی رســانه از  ۷۵کشور
خواهد بود.

در ایــن گزارش نگاهی خواهیم داشــت بــه مهمترین
رویدادهای هفتاد و پنجمین دوره جشنواره کن:
جشنوارهای بدون ماسک و تست کرونا

شــاید ویژگی شاخص این دوره جشــنواره کن کاهش
چشــمگیر پروتکلهای بهداشــتی در مقایسه با سایر
جشنوارههای ســینمایی در بیش از دو سال اخیر است.
مسئوالن برگزاری جشنواره فیلم کن  ۲۰۲۲تصمیم گرفتند
دوره  ۲۰۲۲را بدون نیاز به تست گرفتن از شرکتکنندگان
و عدم اجبار استفاده از ماســک برگزار کنند و بنابراین
میهمانان جشــنواره نیز دیگر نیازی به نشان دان گواهی
واکسیناسیون با نتیجه آزمایش کرونا برای شرکت در این
جشنواره ندارند و استفاده از ماسک در فضاهای داخلی
اجباری نخواهد بود اما به شدت توصیه میشود.
«جیمکری» روی پوستر جشنواره

پوســتر هفتاد و پنجمین دورۀ جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲
بــا الهام از صحنــۀ معروفی از فیلــم «نمایش ترومن»
( )Truman Showبه کارگردانی «پیتر ویر» در سال
 ١۹۹۸که در آن شــخصیت ترومن با بازی جیم کری در
حال باال رفتن از پله ها به ســوی آسمان و لمس کردن
ابرها به تصویر کشیده است ،طراحی شده است.
جشنواره فیلم کن با انتشار پوســتر این دوره خود ،این
رویداد سینمایی را «جشنی شاعرانه در جستجوی بی نظیر
برای آزادی بیان» دانسته و آن را «سفری صعودی برای
اندیشیدن به گذشته و نویدبخش حیاتی نو» ،توصیف کرده
است و افزوده درست همانطور که انگشت های شخصیت
فراموش نشدنی «ترومن» با نقش آفرینی «جیم کری»،
افق را لمس می کنند ،این جشــنواره نیز طبیعت افراطی
جهان کنونی و نگرانی ها از بحران اقلیمی ،فجایع انسانی
و درگیری های مسلحانه را در نظر می گیرد تا به درکی
دوباره از جهان برسد.

ساخت فیلم برنده اســکار «هنرمند» شناخته میشود،
امسال با فیلم جدیدش آغازگر هفتاد و پنجمین جشنواره
فیلم کن خواهد بود .نام این فیلم در ابتدا « »Zعنوان شده
اما از آنجایی که « »Zبه عنوان نماد حمایت از روســیه
در جنگ علیه اوکراین اســتفاده میشود ،نام این فیلم به
«کات آخر» تغییر یافت .فیلم سینمایی «کات آخر» نسخه
فرانسوی زبان و بازسازی فیلم ژاپنی «One Cut Of
 »The Deadساخته «شینیچیرو اوئدا» در سال ۲۰۱۷
است ،که در آن بازیگرانی چون «برنیس بژو»« ،فینیگان
اولدفیلد»« ،ژان پاســکال زادی»« ،لیز ســالم» و «لوانا
باجرامی» ایفای نقش کردهاند.
«برادران لیال» در جستجوی طال

بخش مسابقه اصلی هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن
 ۲۰۲۲شاهد رقابت  ۲۱فیلم از سینماگران شناختهشده
و جوان است و ســینمای ایران نیز پس از موفقیت سال
گذشــته با فیلم «قهرمان» ،امسال با فیلم «برادران لیال»
از سعید روســتایی در مهمترین بخش جشنواره حضور
دارد و رقابت ســختی با آثار فیلمسازان مطرحی چون
برادران «داردن»« ،دیوید کراننبرگ»« ،آرنو دپلشــن»،
«هیــروکازو کورئیدا»« ،کلر دنی»« ،کلــی رایکارد» و
«پارک چان ووک» دارد .فیلم فارســیزبان «عنکبوت
مقدس» ساخته علی عباسی کارگردان ایرانی-دانمارکی
نیز یکی از فیلمهای بخش اصلی جشــنواره اســت که
با روایتگر داســتانی درباره قاتل زنجیره ای در یکی از
شــهرهای ایران است .فیلم  ۱۶۵دقیقهای «برادران لیال»
درباره شخصیتی به نام لیال با بازی ترانه علیدوستی است
که در  ۴۰ســالگی تمام زندگی خود را صرف مراقبت از
پدر و مادر و چهار برادرش کرده و در کشوری که درگیر
تحریمهای اقتصادی بینالمللی است ،خانوادهاش زیر بار
ی و مشکالت مالی است؛ اما لیال تالش میکند
سنگین بده 
با راه اندازی یک تجارت خانوادگی آنها را از فقر نجات
دهد و غیره .نوید محمدزاده ،ســعید پورصمیمی ،فرهاد
اصالنی ،پیمان معادی ،محمد علیمحمدی ،نیره محمدی
و مهدی حســینینیا بازیگران این فیلم هستند و کمپانی
فرانسوی « »Wild Bunchنیز بخش بینالمللی این
فیلم بر عهده دارد.

کن امســال یکی از داوران بخش مسابقه اصلی در کنار
«وینســنت لیندون»« ،ربکا هال»« ،دیپیکا پادوکونه»،
«یاسمینه ترینکا»« ،الج لی»« ،جف نیکولز» و «یواخیم
تریه» خواهد بود که  ۲۱فیلم آن بخش را داوری خواهند
کرد و مســئولیت انتخاب برنده نخل طالی بهترین فیلم،
جایزه بزرگ هیــات داوران ،جایزه ویژه هیات داوران و
جوایز بهترین کارگردانــی ،فیلمنامه و بازیگر مرد و زن
جشنواره را بر عهده دارند.
اصغر فرهادی سال گذشــته با فیلم «قهرمان» موفق به
کسب جایزه بزرگ هیات داوران از این جشنواره شده بود .زنده با «دیدیه آلوش» روزنامه نگار فرانســوی پیش از
نمایش ویژه فیلم «تاپ گان :ماوریک» خواهد داشت.
«تصور» لیال حاتمی در بخش هفته منتقدین
دیگر فیلم ایرانی حاضر در جشنواره کن امسال« ،تصور» در فیلــم جدید «تــاپ گان» بــه کارگردانی «جوزف
اولین ساخته علی بهراد است که به عنوان یکی از  ۷فیلم کوشینسکی» عالوه بر «تام کروز» بازیگرانی چون «مایلز
بلند در بخش مسابقه هفته منتقدین جشنواره کن به نمایش تلر»« ،جنیفر کانلی»« ،جان هام»« ،گلن پاول»« ،لوئیس
گذاشــته میشود و نخستین تجربه حضور سینمای ایران پولمن»« ،دنی رامیرز»« ،مونیکا باربارو»« ،اِد هریس» و
در بخش جنبی هفته منتقدین را در  ۲۰ســال اخیر رقم «وال کیلمر» نیز در نقش مرد یخی بازی میکنند.
میزند .لیال حاتمی و مهرداد صدیقیان بازیگران اصلی این «تــام کروز» اولین و آخرین بار در ســال  ۱۹۹۲برای
فیلم هستند ،بخش جنبی هفته منتقدین کن ویژه فیلمهای نمایش فیلــم «دور و دورتر» ســاخته «ران هاوارد»
اول و دوم کارگردانان است« .تصور» به عنوان یک فیلم بــه عنوان فیلم اختتامیه به جشــنواره کن رفته بود و در
اول ،یکی از نامزدهای جایزه دوربین طالیی کن محسوب همان سال جایزه نخل طالی بهترین فیلم را نیز به «بیل
آگوست» برای فیلم «بهترین نیات» تقدیم کرد.
میشود.
نخل طالی سفارشی با  ۱۰۰قطعه الماس

کمپانی جواهرســازی سوئیسی شــوپارد امسال طرح
جدیدی برای نخل طال ،مهمترین جایزه جشنواره فیلم کن
تــدارک دیده و طرح جدیدش از دو برگ طالیی الماس
نشان اســتفاده کرده که روی یک برگ با  ۷۵الماس به
مناسبت هفتاد و پنجمین دوره کن و روی برگ دیگری،
 ۲۵الماس برای گرامیداشت سالگرد همکاری جشنواره
کن و کمپانی شوپارد در جشن سینما قرار داده شده است.
همچنین سنگ ُرز کوارتز جایگزین کریستال سنگی سنتی
شده اســت و این تغییر از آن جهت حائز اهمیت است.
نخل طالی سفارشــی امسال جشنواره کن که دارای ۱۹
برگ طالیی است حاصل  ۷۰ساعت کار شش صنعتگر
است و از  ۱۱۸گرم طالی  ۱۸عیار در ساخت آن استفاده
شده است.
«تام کروز» پس از  ۳۰سال به کن میآید

زامبیها در افتتاحیه
اصغر فرهادی این بار در قامت داور جشنواره کن «تــام کروز» پــس از یک وقفه  ۳۰ســاله بار دیگر به
«میشل آزاناویسوس» کارگردان فرانسوی که بیشتر برای اصغر فرهادی که از جمله چهرههای مورد وثوق جشنواره جشنواره کن خواهد آمد و در تاریخ  ۱۸آوریل گفتگویی

بازدید از موزه مردمشناسی خلیجفارس رایگان اعالم شد

سرویس فرهنگی  //مدیرکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
هرمــزگان گفت :به مناســبت هفته
جمعیت ،بازدید از موزه مردمشناسی
خلیجفارس بندرعباس رایگان است.

***

ســهراب بناوند اظهار کرد :به مناســبت

نیاوردهاند که...

افشار جابری

بخش کالسیک جشنواره کن  ۲۰۲۲امسال میزبان نسخه
ترمیم شده  ۱۳فیلم شامل «مخالف» ساخته «ساتیاجیت
رای» (« ،)۱۹۷۰مامان و روسپی» ساخته «ژان اوستاش»
(« ،)۱۹۷۳آواز در باران» به کارگردانی مشــترک «جین
کلی» و «اســتنلی دانن» (« ،)۱۹۵۲واکســی» ساخته
«ویکتوریا دســیکا» (« ،)۱۹۴۶خیمه سیرک» ساخته
«جــی .آراویندان» (« ،)۱۹۷۸محاکمــه» به کارگردانی
«اورسن ولز» (« ،)۱۹۶۲اگر یه جاسوس بودم» ساخته
«برتــران بلیه» (« ،)۱۹۶۷مو قرمز» ســاخته «جولین
دوویویه» (« ،)۱۹۳۲آخرین والتز» به کارگردانی «مارتین
اسکورسیزی» (« ،)۱۹۷۸سیاه» به کارگردانی «مایک د
لئون» (« ،)۱۹۷۶خدا و شــیطان در سرزمین خورشید»
جایزه نخل افتخاری برای «فارست ویتاکر»
«فارســت ویتاکر» میهمان ویژه مراسم افتتاحیه هفتاد و ساخته «گلوبر روشا» (« ،)۱۹۶۴بابونه ها» ساخته «ویه
پنجمین جشنواره فیلم کن خواهد بود و پس از «جودی را خیتیلووا» ( )۱۹۶۶و «زنده باد مرگ» ساخته «فرناندو
فاســتر»« ،ژان مورو»« ،برناردو برتولوچی»« ،مانوئل آرابال» ( )۱۹۷۱خواهد بود.
تابلوی ورود ممنوع مقابل خبرنگاران روس
دو اولیویرا»« ،انیــس واردا» و «آلن دلون» ،جدیدترین
دریافت کننده جایزه نخل طالی افتخاری جشــنواره کن به گــزارش قدس آنالین ،جشــنواره فیلم کن امســال
درخواســت حضور روزنامه نگاران روسی را به عنوان
خواهد بود.
ایــن بازیگر ،کارگردان و تهیهکننده آمریکایی در ســال بخشــی از موضع خود علیه تهاجم این کشور به اوکراین
 ۲۰۰۶برای ایفای نقش یک دیکتاتور اوگاندایی در فیلم رد کرده و البته عنوان کرده تنها درخواســت رسانههایی
«آخرین پادشاه اسکاتلند» جایزه اسکار بهترین بازیگر رد شده که با موضع جشنواره در مورد وضعیت اوکراین
نقــش اول مرد را به دســت آورد و نام خود را به عنوان همخوانی نداشتهاند ،اما گفته میشود هیچ خبرنگار روسی
چهارمین بازیگر مرد سیاهپوست برنده اسکار بازیگری امسال پذیرفت نشده است و ظاهرا عدم رویه روشن در
پس از «ســیدنی پواتیه»« ،دنزل واشنگتن» و «جیمی عدم تائید خبرنگاران با اعتراض آنها به مسئوالن جشنواره
فاکس» ثبت کرد .این چهره سرشــناس عالوه بر کسب کن همراه شده است.
جایزه اســکار ،گلدن گلوب و امــی ،یک جایزه بهترین جشــنواره فیلم کن پیش ازاین نیز اعالم کرده بود امسال
بازیگر جشنواره کن برای نقش آفرینی در فیلم «پرنده» هیچ فیلم و نمایندهای رســمی که همسو با سیاستهای
کنونی کشور روسیه باشد را نخواهد پذیرفت.
( )۱۹۸۸را نیز در کارنامه سینمایی دارد.

بهمناسبتهفتهجمعیت؛

مرضیه ربیعی

روزی مراد تب کرد .مریدی گفت :از ســوز عشق
است .دیگری گفت :داغ صبر است .دیگری گفت:
آتش هجر است .مراد گفت :سرما خوردهایم .پس
مراد نزد طبیب رفت .طبیب دمای بدن مراد را اندازه
گرفت و گفت :یامراد! گلودرد نیز دارید؟ مراد گفت:
خیر .طبیب گفت :برای پیشگیری مینویسم ،دلدرد
چطور؟ مراد گفت :خیر .طبیب گفت :برای پیشگیری
خوب است این قرص را هم استفاده کنی ،سرطان
چی؟ مراد گفت :اهلل اعلم .طبیب گفت :مینویسم.
مراد گفت :وقت است ســر چوبپاره سرخ کنی.
طبیب گفت :جــان؟ مراد گفت :آتل داری؟ طبیب
گفت :یامراد! نه .مراد گفت :بگیر شاید الزمت شد،
عصا داری؟ طبیب عرق سردی کرد و گفت :یامراد!
نه .مراد گفت :داشــت ه باش نیازت میشود ،ویلچر
چطــور؟ که طبیب بر خود لرزید و لحظهای بعد از
هوش رفت و به زمین افتاد .مریدی گفت :از هول
حق است .دیگری گفت :ذوق وصل است .دیگری
گفت :بیم قهر است .مراد گفت :خیر ،کار عقل است.
مریدان نفهمیدند .مراد گفت :نخست هشدارش دادیم
از آنچه خواهد شــد و پردهای از سرانجامش را بر
او فاش ساختیم ،پس عقلش کشید و تنش لرزید و
روال خــود را تغییر داد ،ولی از آنجا که ذات آدمی
الیتغیر است ،توانش نکشید و از هوش رفت که او
را نه چشم بیداری است ،نه دل بیکاری.

نمایش آثار بزرگان تاریخ سینما

مدیرکل قرآن ،عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش :

فعالیتهای قرآنی
سال تحصیلی آینده کیفی میشود

ســرویس فرهنگی  //مدیرکل قرآن ،عترت و نماز
وزارت آموزش و پرورش گفت :برای کیفیســازی
فعالیتهای حوزه قرآن ،عترت و نمازسال تحصیلی
آینده از متون کتابهای درسی استفاده خواهیم کرد.
میکائیل باقری در ســفر به اســتان هرمزگان اظهار
کرد :از همه همکارانی کــه در دوران کرونا اقدامات
ویــژهای در زمینههای مختلف بــه خصوص تولید
محتوای الکترونیکی مناسب دانش آموزان در بستر
فضای مجازی و شــبکه شاد انجام دادند و همچنین
اقدامات ارزشمندی که در مراکز دارالقرآن الکریم در
جهت تربیت حافظان قرآن کریم انجام میشود تقدیر
میکنیم.
وی افزود :نگاه ما برای ســال تحصیلی آینده توجه
ویژه به محتوای کتابهای درسی و استفاده از متون
کتابهای درسی برای کیفیسازی فعالیتهای قرآن،

عترت و نمــاز به ویژه در جایی که امکان ایجاد این
همراهی و همدلی وجود دارد است.
مدیرکل قــرآن ،عترت و نمــاز وزارت آموزش و
پرورش خاطرنشان کرد :امیدواریم بتوانیم با استفاده
از ظرفیت مؤسسات قرآنی و قرارگاه جهادی قرآن،
عترت و نماز در زمینه توانمندســازی نیروی انسانی
و همچنین کمک به فرآیند تربیتی و توسعه فرهنگ
قرآنی و آموزههای دینی در بین دانش آموزان مناطق
کم برخوردار اقدام کنیم.
به گزارش ایســنا ، ،وی ادامه داد :به زودی نیروهای
متخصصی را در حوزههای مختلف حفظ ،قرائت قرآن
کریم ،نهج البالغه ،صحیفه سجادیه و دیگر حوزهها در
مناطق کمبرخوردار تربیت خواهیم کرد تا زمینه توسعه
متوازن و عدالت آموزشی و پرورشی جای جای مهین
اسالمیمان ،فراهم شود.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000178973شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000338602
شاكي :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد اسالمبولي  -کوچه  17--ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد
اتهام :شکایت برخالف واقع در دعاوي اصل  44قانون اساسي
قوه قضائیه
گردشکار :پرونده کالسه  140140920000178973تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181 /42593ن -مورخه  1401/02/19گردیده و با توجه به اینکه امکان هر
گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده
با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید .
« قرارسرپرستی »
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرســتان میناب ،محله شــنبه چاالکی ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  140به مســاحت متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/50
مورخ 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با
عنایت جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع
تضييع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید  .مقرراست دفتر مراتب
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

هفته جمعیت و نامگذاری روز جمعه ۳۰
اردیبهشــتماه به نام «حمایت از خانواده
و جوانــی جمعیت» در این روز بازدید از
موزه مردمشناسی خلیجفارس بندرعباس
برای خانوادهها رایگان است.

به گزارش ایســنا ؛ موزه مردمشناســی
خلیجفــارس در  ۳طبقه بــا زیربنای ۲
هزار و  ۴۰۰مترمربع ساختهشده است که
طبقــه همکــف دارای فضــای عمومی،
خدماتی ،کتابخانه تخصصی و نمایشــگاه

است و طبقات دوم و سوم موزه ،بخشهای
مختلفی مانند بازار سنتی ،آزادسازی هرمز
از دســت نیروهای پرتغالی و بخش صید
و صیادی مردمان جنوب و باستانشناسی
قرار دارد.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

نو
بت

ا
ول

واگذاري بخشی از امور خدماتي ،فضای سبز و عمرانی شهرداري بندرخمير به بخش خصوصي
به اســتناد ماده  5آيين نامه مالي شهرداري ها و مصوبه شــماره  40مورخ  1401/02/24شورای محترم اسالمی شهر ،
شهرداري بندرخمير در نظر دارد بخشی از امور خود را شامل  -1جمع آوري حمل و دفع زباله هاي شهري  -2تنظیف و رفت و
روب معابر آسفالت و غیر آسفالت سطح شهر -3حمل و جابجايي مخلوط  ،شن و ماسه و نخاله هاي ساختماني- 4تامین نیروی
خدماتی – اداری  -5خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز و نگهداری از پارک ها و اماکن تفریحی اعم از جزئی وکلی را براي
مدت يكسال با شرايط ومشخصات زير با انعقاد قرار داد از طريق مناقصه عمومي با شركت خدماتي واجد الشرايط به انجام
برســاند شايسته است پيشنهاد قيمت خود را از ساعت  8صبح روزچهارشنبه مورخ  1401/03/04الی ساعت  8صبح روز
دوشنبه مورخ  1401/03/16درسامانه بارگذاری نمایند و يك فقره رسيد سپرده به حساب  72191145857821شهرداري
نزد بانك مهر شعبه خمير ويا ضمانت نامه معتبر بانكي به مبلغ 5.400.000.000ريال ( پنج میلیارد و چهارصد میلیون ريال) در
پاكت مهر شده به امور پيمانهاي شهرداري بندرخمير تحويل ورسيد دريافت داريد.
-1متقاضیان می توانند ازســاعت  8صبح روز چهارشــنبه مورخ  1401/02/28تا ســاعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ
 1401/03/04به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (  ) www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و شرایط
حجم کار و اسناد مناقصه دريافت نمايند.
ً
-2شرایط شرکت در مناقصه  ،مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادها متعاقبا در اسناد مناقصه مشخص
خواهد شد.
-3مناقصه گران می بایست دارای گواهینامه احراز صالحیت اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی  ،سوابق کاری  ،رضایت نامه
 ،تشویق از کارفرمایان قبلی باشند .اساسنامه شرکت مشمول امور محوله شهرداری باشد.
-4مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد (  ) www.setadiran.irمهلت دارند از طریق این
سامانه نسبت به دریافت اسناد مناقصه و بارگزاری پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارک مثبته شرکت اقدام نمایند.
-5كليه اسناد تعهد آور شركت از جمله اساسنامه  ،صورتجلسات هيئت مديره  ،آگهي تاسيس و ثبت  ،آگهي آخرين تغييرات
اساسنامه شركت  ،گواهي تاييديه صالحيت اداره كل كار و امور اجتماعي حتماَ برابر اصل گردد.
 -6كليه اسناد مناقصه تحويلي از جمله نمونه قرارداد و فرم تعهد نامه عدم مشموليت شركت در قانون منع مداخله كاركنان
دولت در شركت ،به امضاء مقام مجاز و مهر شركت رسيده باشد.
 -7ضمانت نامه شركت در مناقصه بايد حداقل از تاريخ بازگشايي پاكات سه ماه مهلت داشته باشد.
 -8شركتي كه در مناقصه برنده شود ملزم به بازگشايي دفتر خدماتي فعال در شهر بندرخمير مي باشد.
-9چنانچه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به ترتيب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -10به پيشنهاد هاي رسيده فاقد سپرده وتائيد صالحيت اداره كل كار وامور اجتماعي ترتيب اثر داده نمي شود.
-11پيشنهاد های اشتباه  ،مبهم وناخوانا مردود بوده وترتيب اثر داده نمی شود
 -12مبلغ اوليه پيمان 106.820.000.000ريال (یکصد و شش میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ريال )مي باشد.
 -13كليه هزينه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
 -14در صورت عدم تجديد مناقصه كميسيون عالي معامالت شهرداري در ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/16
تشکیل وكليه پيشنهادهاي رسيده مفتوح و قرائت خواهد شد .
 -15شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار خواهد بود .
محل اجرا:سطح شهر بندرخمیر
مدت اجرا :یکسال
-16محل اعتبار :اعتبارات داخلی شهرداری
مناقصه گزار :شهرداری بندرخمیر

شهرداريبندرخمير

حوادث

در امتداد تاریکی

عروس سمج!

اکنون که  11ســال از ماجرای طالق عروسم
میگذرد هنوز هم نتوانســته ام از شــر او و
نوه ام خالص شوم .آن روز که پسرم به خاطر
یک عشق پوشالی با دختری ازدواج کرد که در
یکی از کارخانه های من مشــغول کار بود ،این
روزهای تلخ را پیش بینی میکردم چرا که ...

مرد  70ساله در حالی که دادخواست شکایت از
عروس ســابق و نوه اش را به دست گرفته بود ،در
تشریح ماجرای شکایت خود به کارشناس اجتماعی
کالنتری گفت 17 :سال قبل زمانی که خودم مدیریت
کارخانههای تولیدی ام را به عهده داشتم هر روز به
بخش های مختلف کارخانه ســر می زدم و تالش
می کــردم تا در حد امکان نیازهای مادی کارگران
کارخانه را برطرف کنم .آن روزها اوضاع مالی خوبی
داشــتم و هر سال تعداد بیشتری افراد متخصص و
کارگر ســاده استخدام می کردم .پسرم که آن زمان
 16ســاله بود ،هنگام تعطیالت تابستانی مدارس،
به کارخانه می آمد و من هم او را به قســمت های
تولیدی می فرســتادم تا با زیــر و بم فعالیت های
کارخانه آشنا شود چرا که باید روزی مدیریت این
کارخانه ها را به دست می گرفت .خالصه در یکی از
همین روزها بود که فهمیدم «دانیال» عاشق دختری
شــده اســت که در یکی از بخش های اداری کار
می کرد .برایم باورپذیر نبود و نمی دانستم چگونه
با این موضوع برخورد کنم .اگرچه پسرم نیاز مادی
نداشت اما به خوبی می دانستم که او فقط به خاطر
هیجانات و هوس های زودگذر دوران نوجوانی به
آن دختر ابراز عالقه می کند .روزی کنارش نشستم
و آینده این گونه عشــق و عاشــقی ها را برایش
شــرح دادم اما دانیال مانند خیلی از افراد دیگر که
در این سن عاشق می شــوند کور و کر شده بود.
او نه تنهــا به نصیحت هایم توجهی نمی کرد بلکه
سآلود
بیشــتر مقابلم می ایستاد و بر این عشق هو 
پافشاری می کرد .با این همه نمی توانستم پسرم را
به حال خودش رها کنم .به او می گفتم اختالفات
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی فاحشی با یکدیگر
دارید به گونه ای که ازدواج شما مدت زیادی دوام
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نخواهد داشت .باالخره با همه این مخالفت ها پسرم
با «جمیله» ازدواج کرد اما اختالفات آن ها چند ماه
بعد از آغاز زندگی مشترکشان شروع شد به طوری
که بعد از به دنیا آمدن «ساعد» مسیر دادگاه و پاسگاه
را در پیش گرفتند .آن ها در هیچ موضوعی تفاهم
اخالقی نداشتند و مدام به یکدیگر توهین می کردند.
خالصه زندگی آنان چهارسال بیشتر طول نکشید و
با مهر «طالق» از یکدیگر جدا شدند .پسرم به دنبال
سرنوشت خودش رفت و با دختر دیگری ازدواج
کرد اما ساعد نزد همسرم ماند چرا که مادرش او را
رها کرده بود و همسر پسرم نیز تمایلی به نگهداری
او نداشت .در این میان همسرم به شدت به او عشق
می ورزید و تالش می کرد تا کمبودی را در آشفته
بازار زندگی احساس نکند .البته مادرش گاهی برای
دیدار بــا او به منزل ما می آمد ولی در پایان نیز با
بیحرمتی و بی ادبی و حتی توهین و فحاشی منزل
ما را ترک می کرد .بارها تصمیم گرفتم ســاعد را
تحویل مادرش بدهم تا دیگر از شر او خالص شویم
ولی همسرم التماس می کرد که با آینده او بازی نکنم
چرا که نزد مادرش زندگی خوبی نخواهد داشــت.
وقتی ســاعد کمی بزرگ تر شد و به سن نوجوانی
رسید ،بیشتر اوقات را نزد مادرش می رفت و تنها
هنگام صرف شام و ناهار یا برای استفاده از اینترنت
(وایفــای منزل) به خانه ما مــی آمد .حاال دیگر
او هم مانند مادرش حرمت من و همســرم را نگه
نمی داشت و به پسری پرخاشگر و بی ادب تبدیل
شــده بود .با آن که همواره مبالغ زیادی به حساب
بانکی او می ریختم اما باز هم برای مخارج مادرش
به من و همسرم توهین می کرد .کار به جایی رسید
که یک روز به طرفداری از مادرش سیلی محکمی
به صورتم نواخت که چشمم دچار خونریزی شد.
آن روزها عمل قلب باز انجام داده بودم و به همین
دلیل دوباره در بیمارســتان بستری شدم .حاال نیز
عروس سابقم به همراه نوه ام به منزل ما می آیند و
با توهین و فحاشی ،آبروریزی می کنند در حالی که
دیگر  11سال از طالق او گذشته و ما هیچ نسبتی
با هم نداریم ...

پایان نزاع طایفه ای با تیراندازی هوایی پلیس

سرویس حوادث //درگیری حدود  50نفر از افراد دو طایفه در مشهد با تیراندازی هوایی پلیس به
پایان رسید و چند نفر نیز دستگیر شدند.

این نزاع دسته جمعی در محله اسماعیل آباد مشهد در حالی رخ داد که افرادی با چوب و چماق و شمشیر به
جان یکدیگر افتادند و درگیری شدت گرفت .در همین حال با گزارش ماجرا به پلیس  ،110بالفاصله گروهی
از نیروهای گشت کالنتری عازم محل درگیری شدند اما عوامل نزاع که شمشیرها و قمه ها را در آسمان می
چرخاندند به حضور پلیس هم توجهی نمی کردند .در این شرایط نیروهای انتظامی به ناچار چند تیر هوایی
شلیک کردند تا مهاجمان از یکدیگر فاصله بگیرند ولی در این هنگام ناگهان افرادی به قصد خلع سالح کردن
نیروهای گشت به سمت آن ها هجوم بردند که با عکس العمل قاطع پلیس روبه رو شدند و حلقه های قانون بر
دستانشان گره خورد .متهمان که به کالنتری منتقل شده بودند اعتراف کردند که برخی از افراد طایفه مقابل به آنان
توهین کرده بودند که آنان نیز برای دعوا و گرفتن زهر چشم به محل زندگی طرف مقابل آمده اند.

بازدید شبانه استاندار هرمزگان از زندان مرکزی بندرعباس

سرویس حوادث  //استاندار و رئیس کل
دادگستری هرمزگان به صورت شبانه از
زندان مرکزی بندرعباس بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار دریا؛ مهدی دوســتی
استاندار هرمزگان به همراه مجتبی قهرمانی
رئیس کل دادگســتری اســتان به منظور
رســیدگی به امور زندانیــان در بازدیدی
شــبانه به زندان مرکزی بندرعباس رفتند و
ضمن استماع درخواستهای مددجویان و
دیــدار چهره به چهره با آنها ،در خصوص
موارد مطرح شده ،دستورات الزم را صادر
نمودند.نمایندگان عالی قوای مجریه و قضاییه

دستگیری یکی از سرکردگان اصلی قاچاق سوخت در جنوب کشور
ســرویس حوادث  //رئیس کل دادگســتری
هرمزگان از دستگیری یکی از سرکردگان اصلی
قاچاق سوخت در جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ رئیس کل دادگســتری
اســتان هرمزگان اعالم کرد :یکی از ســرکردگان
اصلــی قاچاق ســوخت در جنوب کشــور با نام
اختصاری (ق -س) پس از اخذ دســتور قضایی و
در نتیجه اقدامات اطالعاتی مرزبانی استان هرمزگان
طی عملیاتی توســط فرماندهی انتظامی استان در

پ

سرعمویقاتل

رسیدگی به این پرونده ب ه دنبال گزارش قتل مردی  70ساله
از ســوی مأموران کالنتری  ۱۵۷مسعودیه به بازپرس محمد
تقی شعبانی آغاز شد.با حضور بازپرس جنایی و تیم بررسی

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت :با توجه به تأکیدات
ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم همکاری دستگاه قضایی با دولت
به منظور جلوگیری از هرگونه اخالل و سوء استفاده در عرضه مایحتاج

عمومی ،تیم های مشــترک نظارت بر بازار با محوریت دستگاه قضایی
اســتان و همکاری دیگر دستگاه های متولی تشــکیل شده و برخورد
قاطعانــه با محتکرین و نظارت و کنترل صنوف و انبارها را با جدیت در
دستور کار خود قرار داده اند.
مجتبی قهرمانی تصریح کرد :در این راستا به دستور رئیس حوزه قضایی

بندرعباس دستگیر شد.مجتبی قهرمانی خاطرنشان
کرد :عمده فعالیت مجرمانه متهم دستگیر شده و شبکه
تحت امرش در مناطق جنوبی کشورمان بوده و این
باند سازمان یافته ،سوخت قاچاق را به وسیله صدها
خودرو و شناور از طریق نوار ساحلی به شناورهای
خارجی در خلیجفــارس و دریای عمان منتقل می
کردند.وی با اشاره به اینکه فرد دستگیر شده با صدور
قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می برد ،تصریح
کرد :رسیدگی قضایی به منظور شناسایی ابعاد مختلف

به بیمارستان روانی رفت

ســرویس حوادث //مــرد جوانی که بــه اتهام قتل
پسرعمویش بازداشت شده است برای بررسی سالمت
روانی به دســتور بازپرس جنایی به بیمارستان روانی
منتقل شد.

کشف  ۸تن شکر احتکار شده در پارسیان
سرویس حوادث  //رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف  ۸تن و
سیصد کیلوگرم شکر احتکار شده در شهرستان پارسیان خبر داد.

در اســتان هرمزگان همچنین در بازدید از
بخش های مختلف ندامتگاه بندرعباس از
جمله مرکز مانیتورینگ ،بند نسوان ،سالن
مالقات الکترونیک ،هواخوری ،کارگاههای
اشــتغال و حرفه آموزی و کانون اصالح و
تربیت ،توصیه هــای الزم را در خصوص
رسیدگی به مشــکالت مددجویان و ارائه
خدمــات هر چه بهتر به آنهــا ارائه کردند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان در این بازدید با اشــاره به اهمیت
اســتفاده از مجازات های جایگزین حبس

در کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندانها،
خاطر نشان کرد :استفاده از پابند الکترونیک
در تعیین مجازات توســط قضات و صدور
تصمیم نهایی در این خصوص طبق ضوابط
و دســتورالعملهای موجود باید در دستور
کار قرار گیرد.قهرمانی ضمن تأکید بر حفظ
کرامت زندانیان ،بررسی وضعیت آموزشی،
رفاهی و قضایی زندانیان و تســهیل امور
ایشــان را هدف اصلی از این بازدید عنوان
نمود .وی بر لزوم توســعه زیرســاختها
و ارتقای ســطح کیفی امکانــات در زندان
بندرعباس با همکاری استانداری هرمزگان
نیز تأکید کرد و گفت :ضرورت دارد با رفع
نواقص و کمبودها ،شــرایط مناسب برای
ارائه آمــوزش هــای الزم و بازاجتماعی
شدن مددجویان ،بیش از پیش ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان با
اشاره به فراهم بودن امکان مالقات آنالین
مددجویــان با خانواده هایشــان در زندان
بندرعباس ،اظهارداشت :با راه اندازی سالن
مالقات الکترونیک در این زندان ،ضرورت
مراجعه حضوری خانــواده زندانیان برای
دیدار با آنها کاهش یافته است .وی تصریح

کرد :اجرای این طرح برای نخستین بار در
کشور در استان هرمزگان صورت گرفته و
پیش نویس دستورالعمل اجرایی آن نیز در
این استان تهیه شده اســت.مهدی دوستی
استاندار هرمزگان نیز ضمن ابراز خرسندی از
فعالیت های فرهنگی و آموزشی در ندامتگاه
مرکــزی بندرعباس ،افــزود :آثار تولیدی
مددجویان این زندان بسیار نفیس و ارزشمند
است و نیاز به ایجاد یک بازارچه عرضه و
فروش صنایع دســتی برای این محصوالت
کام ً
ال محسوس می باشد.وی تصریح کرد:
زندان مکانی برای اصــاح و تربیت افراد
اســت و می توان با اســتفاده از نقش مهم
گروه های مردم نهاد و خیرین فضایی مناسب
برای آمــوزش و مهارت افزایی مددجویان
ایجاد نمود و اندیشه و توان آنها را در مسیر
درست هدایت کرد.گفتنی است؛ در جریان
این بازدید که دادستان بندرعباس و تعدادی
از مســئولین قضایی نیز حضور داشــتند؛
مصطفی کیشانی فراهانی مدیرکل زندان ها
و اقدامات تأمینی و تربیتی استان هرمزگان،
گزارشی از عملکرد ،دستاوردها و برنامههای
این اداره کل ،ارائه نمود.

صحنه جرم ،با جســد پیرمرد در حالی که با ضربات متعدد
چاقو به قتل رسیده بود مواجه شدند .بررسیها نشان میداد
پسرعموی مقتول به نام هرمز که میهمان خانهاش بوده دست
به این قتل زده و تصمیم داشته که همسر و دختر بزرگ مقتول
را نیز به قتل برساند که موفق نشده است .متهم در تحقیقات
گفت :پســرعمویم مرا طلسم کرده بود .من هم برای اینکه از
طلســم او نجات پیدا کنم ،نقشــه قتلش را کشیدم .به عنوان

پارسیان و با انجام کار اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی ضمن
شناسایی یک انبار احتکار مایحتاج عمومی ،در جریان بازرسی از آن ۸
تن و ســیصد کیلوگرم شکر کشف و ضبط شد.وی در ادامه افزود :عالوه
بر تشــکیل پرونده برای متخلفین ،انبا ر مورد نظر نیز با هماهنگی مقام
قضایی پلمب شده است.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین
خاطر نشان کرد :کاالهای موجود در این انبار به منظور تعدیل قیمتها و
تأمین نیاز مصرف کنندگان با نظارت دستگاههای مسئول به سرعت روانه
بازار خواهد شد.

دادانهم
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امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/42554ن  -مورخه  1401/02/19گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم
سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم رای مینماید .
« قرار سرپرستی » :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین 8هکتاری ستاد قطعه 133به مساحت 240مترکه حسب پاسخ شماره 1401/43مورخ 1401/01/21کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور
غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ،
لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا
حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام
(ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به
انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید .مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش
دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی سال  1401پارسیان

پیرو آگهی تحدید حدود امالک و مستغالت حوزه ثبتی پارسیان که میبایست طبق ماده  14قانون ثبت آگهی آنها منتشر شود و همچنین پالکهای که بعلت عدم حضور مالک یا نماینده قانونی آنها
از نوبت خارج شده به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میشود .
بخش  21پارسیان  -پالک  1319اصلی به نام عبدالرحمن رشیدی ششدانگ یک قطعه زمین دیمکار مشهور به وزیران کوشی  20بند واقع در بوچیر -تاریخ تحدید حدود  -1401/03/21 :لذا به
موجب دستورماده  15قانون ثبت از صاحبان امالک و مجاورین پالکهای فوق الذکر دعوت میشود در وقت مقرر تحدید حدود که از ساعت  8صبح شروع می شود در محل حضور بهم رسانند
قوهقضائیه
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانون ایشان حاضر باشند تحدید حدود با معرفی مجاورین بعمل خواهد آمد وبرابرماده  20قانون ثبت اسناد وامالک از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید سازمانثبتاسنادوامالککشور
حدود اعتراضیات تا سی روز پذیرفته خواهد شد و معترض میبایستی اعتراض خود را کتب ًا به اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان تسلیم نماید وبایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تسلیم نماید ضمن ًا طبق تبصره دو ماده واحده قانون مصوب  1375/3/25تعیین و تکلیف پرونده های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده
و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته است معترض می بایست ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی محل وقوع ملک تسلیم نماید اال حق او ساقط
خواهد شد 1708/39.م /الف -تاریخ انتشار1401/02/28 :

عبدالحسین فروتن  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

فعالیت های مجرمانه این فرد ادامه دارد که نتایج آن
پس از تکمیل تحقیقات ،متعاقب ًا اطالع رسانی خواهد
شد .رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان
با اشاره به اینکه قاچاق سوخت طی سالهای اخیر
موجب ضربه سنگین به تولید ملی و اخالل در نظام
اقتصادی کشور شده است ،عنوان کرد :دستگاه قضایی
با تمام توان خود به قاچاقچیان اجازه فعالیت نخواهد
داد و با مرتکبین اینگونــه جرایم قاطعانه برخورد
خواهد کرد.

میهمان وارد خانهاش شدم و با چاقو او را به قتل رساندم .در
حالی که متهم چنین اظهاراتی داشت ،بررسیها نشان میداد که
مقتول مردی مورد اعتماد و از ریشسفیدان فامیل بوده و اقوام
و دوستان برای او احترام زیادی قائل بودهاند و با اظهارات متهم
همخوانی ندارد .از سویی خانواده مقتول نیز به دادسرای امور
جنایی رفته و درخواست قصاص متهم را ثبت کردند .باتوجه
به اینکه وضعیت روحی متهم مناسب نبود به دستور بازپرس
شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران ،او به بیمارستان روانی
منتقل شد تا تحت درمان و آزمایشات قرار گیرد و متخصصان
پزشکی قانونی وضعیت روانی او را بررسی کنند.
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جهان
یک کشته و  ۱۱زخمی در انفجار بمب در کراچی

بر اثر انفجاری قدرتمند در کراچی پاکستان حداقل یک نفر کشته
و  ۱۱نفر دیگر زخمی شــدند.بر اثر انفجار بمب در بازاری در منطقه
شــلوغ کراچی ،حداقل یک زن کشته و  ۱۱تن دیگر زخمی شدند.
قربانیان و شــاهدان گفتند یک ون که از پاسگاه پلیس برای گشت
زنی معمولی خارج شــده بود ،در بازار بمبئی نزدیک مسجد توقف
کرد و ســپس انفجاری قوی رخ داد.این انفجار به اندازهای قوی بود
که نیمی از ون پلیس و چندین موتورســیکلت پارک شده در اطراف
آن را از بین برد و عالوه بر آن موجب آســیب رســیدن و شکستن
شیشه پنجره ساختمانهای مجاور شد.گفته شده آمبوالنسها به محل
حادثه شتافتند و دهها مجروح را به بیمارستان منتقل کردند .پزشکان
مرگ یک زن را اعالم کردند ۱۱ .نفر دیگر نیز تحت درمان پزشکی
قرار گرفتند.ویدئویی که در شــبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته
شده است ،زنی را نشــان میدهد که روی زمین دراز کشیده و پسر
خردسالش تالش میکند او را بلند کند.پلیس در بیانیهای تأیید کرد
که یک بمب دست ساز باعث انفجار شده است .منطقه اطراف محل
انفجار پرجمعیت و یک مرکز تجاری پر رفت و آمد در شهر است.

بازداشت  ۹فلسطینی
در یورش صهیونیستها به کرانه باختری

نظامیان رژیم صهیونیستی در یورش به کرانه باختری  ۹فلسطینی
را بازداشت کردند.سلسله اقدامات خصمانه نظامیان صهیونیست علیه
شهروندان فلســطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد .نظامیان
صهیونیســت به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.بر اساس
این گزارش ،به دنبال یورش گســترده نظامیان صهیونیست به کرانه
باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت.
شــاهدان عینی اعالم کردند که  ۹تَن از شهروندان فلسطینی توسط
صهیونیستها بازداشت شدند.این در حالی است که پیشتر گروههای
مقاومت فلسطین به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری
واکنش نشــان دادند .گروههای مقاومت فلســطین در این خصوص
گفتنــد« :مقاومت فراگیر» تنهــا گزینه بازدارنده در برابر دشــمن
صهیونیستی است.این گروهها همچنین افزودند :ما معتقدیم که مقاومت
مسلحانه تنها گزینهای است که رژیم صهیونیستی را از تداوم ارتکاب
جنایتهایش علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی باز میدارد.
هرگز از این گزینه دست نمیکشیم.

تهدید به بمبگذاری  ۲فروند هواپیما در مسیر مسکو

الجزیره اعالم کرد که  ۲هواپیما در مســیر حرکت به مسکو پیام
تهدید به بمب گذاری دریافت کرده اند .شــبکه تلویزیونی الجزیره از
تهدید به بمب گذاری در  ۲فروند هواپیما در مسیر حرکت به مسکو
پایتخت روســیه خبر داد .بر اساس اعالم این شبکه تلویزیونی ،یک
منبع ناشناس این خبر را اعالم کرده است .تا کنون منابع امنیتی روسیه
در این باره اطالعات بیشتری را منتشر نکرده اند.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی به صورت فشرده ()1401 -7
( موضوع ماده  7آيين نامه اجرايي نظام مستند سازي)
اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی بصورت فشرده
پروژه تکمیل وکیل آباد  -حاجی آباد  -بافت (احداث پل محور) بشرح جدول ذيل و بر اساس مشخصات
فني منضم به اسناد مناقصه را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) برگزار نماید .

نام پروژه

برآورد اوليه بر اساس فهرست بهاء مدت اجراي مبلغ تضمین شرکت در
شهرستان
پروژه فرآیند ارجاع کار (ریال)
راه و باند سال ( 1401ریال)

تکمیل وکیل آباد  -حاجی آباد حاجی آباد
-بافت (احداث پل محور)

380

 18ماه

11/500/000/000

 -1نوع فراخوان  :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی بصورت فشرده
 -2نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار  :اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
 -3موضوع فراخوان  :اجراي عمليات تکمیل وکیل آباد -حاجی آباد  -بافت (احداث پل محور) شامل :
اجراي عملیات  ،ابنیه و ساير آيتمهاي مورد نياز بر اساس نقشه ها و مشخصات فني اجرايي .
 -4زمان و محل توزيع /فروش
 زمان شروع توزيع اسناد ارزیابی و مناقصه  :روز چهارشنبه مورخ  1401/02/28ساعت 14 زمان پايان توزيع اسناد ارزیابی و مناقصه  :روزپنجشنبه مورخ  1401/03/05ساعت 14 -5محل دريافت اسناد مناقصه :کلیه مراحل فروش وتحویل و بازگشایی اسناد از طریق سایت تدارکات
الکترونیکی دولت ( ستاد ایران ) انجام می گردد .
 -6مهلت تحويل اسناد از سوي مناقصه گران  :سایت تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران )
 مهلت و زمان تسليم اسناد ارزیابی و مناقصه  :روز یکشنبه مورخ  1401/3/22ساعت 14-7موارد الزامی ومهم :
الف -ارائه حسابرسی بروز شده وگواهی صالحیت ایمنی الزامی است .
-8شرایط مناقصه گران :
الف)  -داشــتن شخصيت حقوقي ب) -داشــتن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه و
ضمانتنامه انجام تعهدات پ) -داشتن ظرفيت خالي
د) داشتن حداقل ظرفیت خالی بر اساس سامانه sajarnew.mporg.ir
 -9تاريخ بازگشــايي پاكت ها  :ساعت  10روز دو شنبه مورخ  1401/03/23در محل دفتر مدیریت
واقع در ساختمان شماره  1اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان
جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سايت هاي زير مراجعه نماييد :

 Setadiran.ir, http://iets.mporg.irشناسه آگهی 1317475 :

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازي هرمزگان

اگر چاق هستيد ،اگر چربي خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنيد

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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خبری

رئیس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری بستک خبر داد

آزادسازی  ۲۳هکتار
از اراضی ملی بخش کوخرد هرنگ بستک

ســعیده دبیری نژاد ســرویس شهرســتان //رئیس اداره
ک از آزادسازی و رفع تصرف
منابع طبیعی و آبخیزداری بســت 
۲۳هکتار اراضی ملی در محدوده بخش هرنگ کوخرد با حضور
مامورین پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک
خبرداد .به گزارش خبرنگار دریا؛ حامد احمد پور گفت :متصرف
بــا ایجاد بند خاکی اقدام به تصــرف اراضی ملی نموده بود که
باحضور ماموران یگان حفاظت این اداره با استناد حکم قطعی
اجرای احکام کیفری از روند تصرف جلوگیری شد .احمد پور
ادامه داد :حفاظت از اراضی ملی با رویکرد پیشــگیرانه اولویت
مهم و اصلی ماســت که در این راستا تیمهای گشت و مراقبت
یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت مستمر عرصههای منابع
طبیعی را مورد رصد و پایش قرار میدهند و به محض مشاهده
هرگونــه تخلف بر روی اراضی ملی با متخلفان برخورد قانونی
صورت می گیرد.جنگلدار بستک از بهره برداران و دوستداران
طبیعت در خواســت کرد در صورت مشاهده هر گونه تخریب،
دخل و تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی مراتب
را از طریق شــماره تلفن شــبانه روزی  ۱۵۰۴یگان حفاظت
جنگل و مرتع اطالع دهند.
مدیر کل شیالتهرمزگان تاکید کرد

نقش مهم زیستگاههای مصنوعی
در ترمیم چرخه حیات دریایی

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //مدیر کل شیالت
هرمزگان به همراه معاون صید و بنادر ماهیگیری،سرپرســت
اداره فنی و مهندسی شیالت هرمزگان ،کارشناسان پژوهشکده
اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان جمعی از جامعه صیادی
بندرلنگه از روند ساخت زیستگاه های مصنوعی در شهرستان
بندرلنگه و در راستای بازسازی ذخایر آبزیان بازدید کردند.به
گزارش خبرنگار دریا ،مدیرکل شیالت استان با اشاره به اینکه
حمایت های استانداری هرمزگان بویژه استاندار محترم نقش
بسزایی در تامین اعتبار و تحقق آغاز ساخت زیستگاه های
مصنوعی در اســتان داشته است گفت :ساخت زیستگاههای
مصنوعی نقش مهمی در ترمیم چرخــه حیات دریایی دارد
و همچنین راهکرد خوبی برای حفظ گنجینههایی ارزشــمند
آبزیان خلیج فارس است.عبدالرسول دریایی تقویت ذخایر
آبزیان را از اهم اهداف ساخت زیستگاه های مصنوعی خواند
و عنوان کرد :بی شــک ســاخت و احداث این سازه های
در تقویت بهره برداری از ذخایر نیــز اهمیت ویژه ای دارد.
دریایــی همچنین از احداث زیســتگاه هــای مصنوعی در
شهرستان های قشم ،ســیریک ،جاسک عالوه بر شهرستان
بندرلنگه خبر داد .

شهرستان

همایش بررسی راهکارهای ساماندهی شترهای سرگردان در جاسک
سرویس شهرستان //دبیر همایش ساماندهی
شترهای ســرگردان در شهرستان جاسک
گفت :به منظور ساماندهی شترهای سرگردان
منطقــه و کاهــش تصادفهای شــترهای
سرگردان با خودروها و ساماندهی آنها مردم
بهویژه اندیشمندان ،متفکران ،افراد صاحب
نظر و موثــران اجتماعی ایدهها و راهکارهای
خود را ارسال کردند.

حســین روشــنی اظهــار کــرد :همایش
ســاماندهی شترهای ســرگردان جاسک در

همین راســتا طرحریزی و فراخوان دریافت
ایده توســط دبیرخانه آن اعالم شده است که
عالقه مندان ،ایدههای خود را تا  ۲۴اردیبهشت
ماه ارســال کردنــد و به برگزیــدگان اول تا
پنجم جوایز ارزشمندی داده میشود در همین
خصوص قریب بــه  300ایده به دبیرخانه این
همایش رسید که برخی از آنها تکراری و مشابه
هستند.
وی افــزود :ایدههای برتــر از بین ایدههای
رســیده به دبیرخانه انتخاب و بــرای اجرا به

متولیان اجرایی داده میشــود تا در راســتای
کاهش تلفات تصادف با شــترها استفاده کنند.
دبیر همایش ساماندهی شــترهای سرگردان
ادامه داد :جان نزدیک به  ۵۰نفر در شهرستان
جاسک بین سالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۴۰۰هجری
شمسی در تصادف شترها با خودروها از دست
رفت که ضایعهای جبران ناپذیر بوده و بایستی
جلوی این روند گرفته شود.
دبیــر ایــن همایش در جاســک گفت :این
میزان تلفات به غیر از صدمههای جســمی و

صدور  ۱۴اخطاریه سدمعبر و تخلفات ساختمانی در قشم

2سامانه آنالین کارگری در کیش طراحی شد

سرویس شهرستان //مدیر واحد کار و خدمات اشتغال
ســازمان منطقه آزاد کیش گفت :به منظور سهولت
فرآینــد نظارت و دفاع از حقوق کارگران  ۲ســامانه
آنالین برای اولین بار در کشور در این جزیره طراحی
شده است.

محمدعلی جالیر با بیان اینکه این اداره از سال ۱۳۹۸
با طراحی سامانه خدمات اشتغال به آدرس الکترونیکی
 job.kish.irبه یک تجربه موفق در زمینه ساماندهی
کارگران وحمایت از آنان دست یافته است اظهار داشت:
هم اکنون  ۲ســامانه دیگر با عنــوان کاریابی آنالین و
ســامانه پروانه اشــتغال اتباع خارجی در زیرمجموعه
سامانه اشتغال طراحی شده است.
وی بــا بیان بــه منظور ســهولت کارجویان آدرس
الکترونیکــی کاریابی آنالین در زیر مجموعه ســامانه
خدمات اشــتغال به آدرس الکترونیکی job.kish.ir
قرار داده شــده است افزود :متقاضیان اشتغال در جزیره
کیش می توانند به صورت آنالین با مراجعه به قســمت
کاریابی سامانه خدمات اشتغال جهت بکارگمارده شدن
ثبت نام کنند.
جالیر اضافه کــرد :کارجویان در این ســامانه باید
مدارکــی همچون عکس پرســنلی ،کارت ملی ،مدرک
تحصیلی ،کارت پایان خدمت (آقایان) ،کارت کیشوندی
(اختیاری) ،سوابق شغلی و مدارک مرتبط با حرفه مورد
نظر خود را در ســامانه الصــاق کنند.مدیر واحد کار و
خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش افزود :کاربران
این اداره نیز پس از تکمیل مدارک کارجویان بر حسب
نیازهای اعالم شده کارآفرینان و کارفرمایان  ،کارجویان
را جهت گمارده شــدن به کار به فرصت های شــغلی
مختلف معرفی می شوند.
وی یادآور شــد :با توجه به اینکــه جزیره کیش به
علت فعالیت های اقتصادی و ســاخت و ساز در عرصه
طرح های عمرانی همواره نیازمند نیروی کار اســت در
نظر داریم عالوه بر کاریابی آنالین در سال جاری تعداد
مراکز کاریابی را از یک به سه مورد افزایش دهیم .جالیر
خاطر نشــان کرد :در راســتای دوری از موازی کاری

در صدد آن هســتیم به گونه ای امکان دسترسی مراکز
کاریابی به اطالعات کارجویان در سامانه کاریابی آنالین
فراهم شود تا جویندگان کار زودتر فرصت های شغلی
مورد نظر خود را پیدا کنند .وی با اشاره به اینکه سامانه
آنالین پروانه کار اشــتغال اتباع خارجی نیز به آدرس
الکترونیکــی  wp.kish.irدر دســترس قرار گرفته
اســت افزود :این سامانه برای تسهیل فرآیند اخذ مجوز
صدور ،تمدید ،تجدید ،انتقال و ابطال پروانه کار اشتغال
اتباع خارجی در جزیره کیش برای کارفرمایان حقیقی و
حقوقی راه اندازی شده است.
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد
کیش یادآور شد :در این سامانه متقاضیان با انجام مراحل
ثبت نام در سامانه و ثبت اطالعات و بارگذاری مستندات
الزم ،پس از بررسی مدارک از طرف کارشناسان سامانه
و تایید حســاب کاربری می توانند نســبت به تکمیل
فرمهــای مربوطه اقدام کرده و با دریافت کد پیگیری در
جریان روند اخذ تاییدات و مراحل درخواست خود قرار
بگیرند.
سال گذشته  ۴۳۵نفر متقاضی کار به علت ایجاد بستر
ثبت نام ســامانه کار و اشــتغال جزیره کیش به آدرس
 https://job.kish.irو نبود موسسه های کاریابی
برای اشــتغال ثبت نام کرده اند و این اداره یک هزار و
 ۴۰۲بار متقاضیان را به فرصت های شغلی معرفی کرده
است.در نهایت  ۳۱۵نفر از این افراد توسط کارفرمایان
در شــغل های مختلف بهکارگیری شده اند و همچنین
سال گذشــته  ۶۴۱کارجو راهنمایی شغلی شده و ۱۳۹
فرصت شغلی نیز از سوی کارشناسان این اداره پیگیری
شده است.
بــه گــزارش ایرنا؛ اکنون عالوه بــر مراکز تجاری و
خدماتی ،حــدود  ۳۸۰واحد صنعتی و خدمات صنعتی
با حجم ســرمایه گذاری ریالی  ۱۰هزار و  ۵۹۳میلیارد
ریال و  ۵۳۴میلیــون دالری در زمینه های مختلف از
جمله تولیدات «مصنوعات پالستیکی ،تجهیزات پزشکی،
مصنوعات چوبی ،بسته بندی مواد غذایی و محصوالت
آرایشی و بهداشتی» در این منطقه فعال است.

آگهی موضوع ماده  3اقنون وماده 13آئین انهم اقنون تعیین وت کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان اهی افقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده
است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
قطعه  2بخش 4
-1آقای محمد پیله وری فرزند علی به شماره شناسنامه  4356صادره از میناب و به شماره
ملی  3422079394و به شــماره رای  140160323057000201ششدانگ یک باب خانه
به مساحت 249/89متر مربع قسمتی از پالک 5فرعی از-1049اصلی قطعه  2بخش 4واقع
در میناب شهرک شمس خریداری از عبدالغفور امیرزاده شمس وکیل مالکین رسمی پالک
-1049/5اصلی میرهاشم و میر عبداله و خانم فاطمه همگی شمس
-2آقای محمد صالحی دومشهری فرزند علی به شماره شناسنامه  438صادره از میناب و به
شماره ملی  3420432550و به شماره رای  140160323057000055ششدانگ یک قطعه
باغ مرکبات و نخیالت به مساحت 54206/82متر مربع قسمتی از پالک 49فرعی از-1061
اصلی قطعه  2بخش 4واقع در میناب قریه نوبند قدیم خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی
میرهاشم امیرزاده شمس
-3آقای غالم عباســی دمشهری فرزند علی به شماره شناسنامه  805صادره از میناب و به
شماره ملی  3420436297و به شماره رای  140160323057000128ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت 60326/18متر مربع قسمتی از پالک 107فرعی از-1062اصلی
قطعه  2بخش 4واقع در میناب قریه دمشــهر خریداری ازمالک رسمی میرهاشم امیرزاده
شمس
-4خانم کنیز قاســمی تیروری فرزند محمد به شماره شناسنامه  973صادره از میناب و به
شماره ملی  3420307896و به شماره رای  140160323057000127ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت 29462متر مربع قسمتی از پالک 195فرعی از-1063اصلی قطعه
 2بخش 4واقع در میناب شهر تیرور خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی محمد قاسمی
تیروری
قطعه یک بخش 5
-5آقای عباس عباس زاده فرزند درگوش به شــماره شناسنامه  465صادره ازسندرک و به
شــماره ملی  3421635579و به شماره رای 140160323057000024ششدانگ یک باب
خانه به مســاحت  287/28متر مربع قســمتی از پالکهای شماره 54و- 53اصلی قطعه 1
بخش 5واقع در میناب شیخ آباد کوچه کبابی شهر قشنگ محله خضر نبی خریداری از مالک
رسمی آقای غالمحسین جمشیدی
-6خانم فرح رسولی مینابی فرزند غالم به شماره شناسنامه  799صادره ازبندرعباس و به
شماره ملی  3391460423و به شماره رای  140160323057000158ششدانگ یک باب
خانه مشتمل بر رهن که به موجب سند رهنی شماره 97360مورخ  85/5/4دفترخانه اسناد
رسمی شــماره 13میناب دررهن بانک ملی قرارگرفته است به مساحت 221/62متر مربع
قسمتی از پالک - 145اصلی قطعه 1بخش 5واقع میناب شهرک دانش خریداری از مالک

رسمی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان میناب
- 7خانم ســیده فهیمه عمرانی فرزند ســید عبدالرســول به
شــماره شناســنامه  12140صادره ازمیناب و به شماره ملی
قوهقضائیه
کش
ثب
م
س
 3420121423و بــه شــماره رای  140160323057000210سازمان تا نادوا الک ور
ششــدانگ یک باب خانه مشتمل بر رهن که به موجب سند ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
رهنی شماره 97360مورخ  85/5/4دفترخانه اسناد رسمی شماره
13میناب دررهن بانک ملی قرارگرفته است به مساحت 210/64متر مربع قسمتی از پالک
- 145اصلی قطعه 1بخش 5واقع میناب شــهرک دانش خریداری از مالک رسمی شرکت
تعاونی مسکن فرهنگیان میناب
-8آقای حامد مرادی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 124صادره ازبروجرد و به شماره
ملی 4133383672و به شــماره رای  140160323057000056ششدانگ یک بابخانه به
مساحت 272/28متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه 1بخش 5واقع در میناب
کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
-9آقای اصغر زائری تمبکی فرزند حســین به شماره شناسنامه 715صادره از میناب و به
شماره ملی 3422000593و به شماره رای  140160323057000095ششدانگ یک باب
خانه به مساحت 272/40متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه 1بخش 5واقع
در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
 -10آقای نصراله پریتقی نژاد فرزند محمد به شماره شناسنامه 88صادره از میناب و به شماره
ملی 3421828873و به شماره رای  140160323057000103ششدانگ یک باب خانه به
مساحت 285/51متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه 1بخش 5واقع در میناب
کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
 -11خانم زهرا جهانگیرنیا فرزندگل محمد به شماره شناسنامه 19472صادره از میناب و
به شماره ملی3420193475و به شماره رای  140160323057000054ششدانگ یک باب
خانه به مساحت 264متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه 1بخش 5واقع در
میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
 -12خانم خدیجه رستمی فرزند تاج محمد به شماره شناسنامه 83صادره از بشاگرد و به
شماره ملی 5869724295و به شماره رای  140160323057000041ششدانگ یک باب
خانه به مساحت 250متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه 1بخش 5واقع در
میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
-13آقای عباس حیدری فرزند قنبر به شــماره شناسنامه 612صادره از میناب و به شماره
ملی 3420876246و به شــماره رای  140160323057000200ششدانگ یک باب خانه
به مساحت 288متر مربع قسمتی از پالک شماره -570اصلی قطعه 1بخش 5واقع در میناب
کریم آباد خریداری ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد 2063 .م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/12:

عقیل قاسمی  -رئیس ثبت اسناد و امالک میناب

خسارتهای مادی به خانوادهها و جامعه وارد
کرده است.
روشنی اظهار داشــت :البته اقدام هایی هم
برای کاهش شترهای سرگردان انجام شده که
میتوان به برگزاری رقابتهای شــتردوانی در
غرب شهرستان جاسک اشاره کرد که موجب
شده ارزش شترها بیشتر شده و صاحبان آنها
توجه بیشتری نسبت به این احشام داشته و در
نشان کرد :همایش بزرگ ساماندهی شترهای ساماندهی شترهای سرگردان و کاهش تصادف
رقابتها هم شرکت کنند.
وسایل نقلیه با آنها مانند استفاده از شبرنگ
بــه گــزارش فــارس؛ وی در پایان خاطر سرگردان امروز در جاسک برگزار میشود.
پیــش از این هم طرح هــای مختلفی برای برای این حیوانات به اجرا گذارده شده است.

سرویس شهرستان //شهردار قشم از صدور  ۱۴فقره
اخطاریه کتبی سدمعبر و تخلفات ساختمانی در قشم
در اردیبهشت  ۱۴۰۱خبر داد.

میرداد میردادی با تاکید بر اهتمام این نهاد به منظور
رفع ســد معبر خودروهای تعمیراتــی و جمع آوری
خودروهای فرسوده رهاشــده در سطح شهر گفت:
هشــت فقره اخطاریه کتبی به منظور رفع ســد معبر

خودروهای تعمیراتی از پیادهروها صادر شد .وی ادامه
داد ۶ :فقــره اخطاریه کتبی نیز در خصوص تخلفات
ســاختمانی و دپو نخاله در محله های قشــم صادر
شد.میردادی خاطرنشان کرد :در راستای پیشگری از
بی نظمی و هرج و مرج در ســطح شهر رفع سدمعبر،
نظارت بر ســاخت و ســازها ،جلوگیــری از تغییر
غیر مجاز کاربری هــا و جلوگیری از تفکیک های

واگذاری  ۱۲هزار انشعاب آب و فاضالب در بافت قدیم قشم
سرویس شهرســتان //مدیرعامل سازمان منطقه
آزادقشم گفت :پس از آماده شدن زیرساخت الزم۱۲،
هزار انعشــاب آب و فاضالب در محالت بافت قدیم
قشم واگذار میشود.

افشار فتح الهی در مراســم آغاز عملیات اجرایی
ساخت و توسعه شبکه آب شهری و فاضالب محالت

بافت قدیم شــهر قشم افزود :یکی از معضالت جدی
بافت قدیم کیفیت پایین آب و نبود شــبکه فاضالب
این محالت است.
وی گفت :با امضــای تفاهم نامه همکاری که بین
سازمان منطقه آزاد و شــهرداری قشم منعقد شد ،با
ایجاد حدود  ۱۲هزار انعشاب آب و فاضالب در این

برگزاری آموزش های رایگان هنر
در بندرلنگه  ،میناب و سیریک

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
هرمزگان با حضور در شهرســتان میناب و بازدید از کالس های ،آموزشی
رایگان هنر گفت  :طرح آموزش رایگان هنر عالوه بر میناب در شهرســتان
بندرلنگه و سیریک نیز در حال برگزاری است.

بــه گزارش خبرنگار دریا ،اســمعیل جهانگیری در این خصوص بیان کرد :
این طرح با هدف بهره منــدی عموم مردم از آموزش های فرهنگی  ،هنری و
سینمایی می باشد که در رشته های مختلف و با توجه به ظرفیت هر شهرستان
برگزار می شــود.وی افزود :این دوره ها عالوه بر شهرستان های فوق در سایر
شهرستان ها به ویژه مناطق کمتر برخوردار برگزار می شود و هدف از برگزاری
آن عالوه بر توزیع عادالنه خدمات فرهنگی – هنری  ،اســتعدادیابی و تقویت
ظرفیت ها می باشد.گفتنی است  :در بندرلنگه دوره آموزشی رایگان طراحی مد
و لباس  ،سیریک نقاشی چهره و میناب کارگردانی سینما در حال برگزاری است
و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد.

غیر مجاز توسط شــهرداری انجام می شود .شهردار
قشم از مردم خواست قبل از انجام هرگونه معامله از
تفکیک غیر مجاز ،کاربری غیر مجاز و رعایت عقب
نشــینی ملک مورد نظر اطالع حاصل کنند تا دچار
مشکالت بعدی نشوند.
به گزارش ایســنا ،وی همچنیــن از اصناف تعمیر
خودرو درخواست کرد در رعایت حقوق شهروندی
ســایر اعضای جامعه پیش قدم باشــند تا شهرداری
نیازی به اســتفاده از ابزار حقوقی برای کنترل محیط
شهری نداشته باشد.
محالت ،شبکه کامال نوسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس؛
فتح الهی ادامــه داد :ارزش کلی این پروژه بیش از ۲
هزار و ۵۰۰میلیارد ریال اســت که در چند مرحله
برنامه ریزی شده و تا پایان سال  ۱۴۰۱شبکه آب و
فاضالب همه محالت قشم نوسازی میشود.وی گفت:
در مرحله اول این طرح  ۱۸ ،کیلومتر شــبکه توزیع
آب بهسازی و  ۱۶کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب
ساخته میشود.

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی
دهه کرامت در میناب برگزار شد

سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان //جلسه هماهنگی و برنامه ریزی دهه
کرامت در شهرســتان میناب با حضور اسمعیل جهانگیری مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،اسمعیل جهانگیری در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت
دهه کرامت و برگزاری جشــن های مردمی زیر سایه خورشید گفت :فرهنگ منور
رضوی و ترویج آن اقدامی متعالی در جهت ترویج سبک زندگی اسالمی و گسترش
ســیره ائمه اطهار (س) در جامعه می باشــد.وی افزود  :هرمزگان یکی از مناطق
ویژه و منحصر به فرد در حوزه اشــاعه فرهنگ رضوی اســت که تمام برنامه ها و
فعالیت های آن به صورت مردمی و خودجوش صورت می گیرد و ارادت به ساحت
مقدس امام هشتم در همه وجوه زندگی مردم هرمزگان ساری و جاری است.گفتنی
اســت :در این نشست که با حضور تشــکل های مردمی برگزار شد و برنامه ها و
فعالیت های دهه کرامت و جشن های زیر سایه خورشید در شهرستان میناب مورد
تبادل نظر و مشورت قرار گرفت.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه  -نوبت اول
شركت تعاوني خدمات صيادي باسعيدو

بدينوسيله به اطالع كليه اعضاء محترم شركت تعاوني خدمات صيادي باسعيدو با شماره ثبت  ١٧٤٧مي رساند  ،جلسه مجمع عمومي
عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني راس ساعت  ١٦عصر روز سه شنبه مورخ ١٤٠١/٠٣/31در محل مسجد خاتم االنبياء  -واقع در
قشم  ،روستاي باسعيدو  ،بندرگاه صيادي بندر باسعيدو برگزار مي شود  .لذا از كليه اعضاء شركت تعاوني دعوت مي شود تا شخصاً و يا
با استفاده از حق وكالت نماينده تام االختيار را با همراه داشتن كارت ملي و يا دفترچه عضويت و برگ وكالت معتبر  ،جهت اتخاذ تصميم
نسبت به موضوعات مندرج در جلسه مجمع عمومي در اين جلسه حضور بهم رسانند .
دستورجلسه :
 -١گزارش هيئت مديره و بازرس /بازرسان در مورد بندهاي دستورجلسه .
 -٢انتخاب بازرس /بازرسان اصلي و علي البدل
 -٣رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي منتهي به سال هاي (  ١٣٩٩و  ) ١٤٠٠و نحوه تقسيم سود و ذخاير
 -٤تعيين خط مشي و بودجه سالجاري شركت تعاوني
توضيحات الزم :
 -١به موجب ماده  ١٩آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي  ،تعداد آراء وكالتي هرعضو حداكثر سه ( )٣رأي و هرشخص غيرعضو تنها
يك رأي خواهد بود  .و اعضاء متقاضي اعطاي نمايندگي  ،مي بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا ٢٤ساعت قبل از برگزاري جلسه
مجمع يعني تا تاريخ ١٤٠١/٠٣/30روزانه از ساعت  ٩صبح تا ساعت  ١٣در محل دفتر شركت تعاوني -واقع در بندرگاه بندر باسعيدو
حاضر تا پس از احراز هويت وتاييد وكالت توسط نماينده هيئت مديره  ،برگه ورود به جلسه مجمع عمومي را دريافت دارند  .در غير
اينصورت در روز برگزاري مجمع عمومي برگه وكالت صادر نخواهد شد .
* -داوطلبان تصدي سمت بازرسي به موجب ماده ( )٩دستور العمل موظفند حداکثر ظرف مدت  ( ٥پنج ) روز از انتشار آگهي دعوت فرم
تاریخ انتشار آگهی 1401/02/28 :
داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند * .

هيئت مديره شركت تعاوني خدمات صيادي باسعيدو
آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه رحیمه باال بلند به استناد استشهادیه محلی بوارده  2/17984مورخ  1400/12/03در خصوص پالک ثبتی  507فرعی از  73اصلی
واقع در بندرخمیر روستای تهلو در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به نام رحیمه باال بلند
ثبت وسند مالکیت به شماره چاپی  770456سری ب 95/به نامش صادر گردیده است نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده
است  .لذا باستناد ماده  120آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و
ق
وهقضائیه
وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد  .بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت سازمانثبتاسنادوامالککشور
به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد  1401/66 .م/الف -تاریخ انتشار 1401/02/28 :
اسمعیل ربیع نژاد  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه 2

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

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

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۳۰:۱۵
۰۵:۵۵:۵۵
۱۲:۴۱:۱۹
۱۹:۲۷:۰۰
۱۹:۴۴:۵۹

بوشهر

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۴۷:۲۲
۰۶:۱۸:۲۶
۱۳:۱۱:۴۵
۲۰:۰۵:۲۶
۲۰:۲۴:۲۱

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۴۶:۳۶
۰۶:۱۴:۲۳
۱۳:۰۳:۰۲
۱۹:۵۲:۰۱
۲۰:۱۰:۲۲

زاهدان
اذان صبح ۰۴:۰۴:۵۰
طلوع آفتاب ۰۵:۳۳:۱۸
اذان ظهر ۱۲:۲۲:۵۷
غروب آفتاب ۱۹:۱۲:۵۷
اذان مغرب ۱۹:۳۱:۲۴

جامعه

اذان صبح ۰۴:۳۷:۳۲
طلوع آفتاب ۰۶:۰۶:۱۳
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۱۲
غروب آفتاب ۱۹:۴۶:۳۱
اذان مغرب ۲۰:۰۵:۰۰

توصیههای « روانشناختی » به داوطلبان کنکور

گروه اجتماعی  //یک روانشــناس با اشــاره به
برگزاری کنکور کارشناســی ارشــد و با تاکید بر
اهمیت آرامش داوطلبان در جلسه آزمون ،خطاب
به داوطلبان توصیه کــرد :از روز قبل آزمون و در
جلسه آزمون دائما خودگویه مثبت داشته باشید
و اگر استرس جلســه امتحان بر شما غلبه کرد با
تکنیکهایی نظیر بستن چشمان و تنفس عمیق
آرامش خود را بازیابید.

شبنم طلوعی به ارائه توصیههای روانشناختی برای
آمادگی ذهن داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی
ارشــد پرداخت و درباره مدیریت اســترس جلسه
امتحان اظهار کرد :اســترس میتواند به میزان بسیار
اندک یا همان صفر درصدی ،متوسط و یا بسیار زیاد
یا همان صد درصدی در تمام مراحل حساس زندگی
برای افراد وجود داشته باشد و مسلما وقتی میزان آن
صفر درصد اســت ،انگیزه و موتور محرک فرد برای
انجام آن فعالیت خاموش شده و اگر صد درصدی نیز
باشد اســترس بیش از اندازه باعث میشود به طور
کلی فرد دســت از آن فعالیت بکشد.این روانشناس
با تاکید بر اینکه وجود مقداری اســترس در هنگام
انجام هر فعالیتی و در تمام مراحل حســاس زندگی
از جمله شرکت در آزمونها و جلسات کنکور الزم
است ،افزود که بنابراین نباید همیشه نگاه بدبینانهای
به «استرس» داشته باشیم.

وی در عین حال این را هم گفت که در بســیاری از
مواقع ترس و استرســی که فرد برای کنکور تجربه
میکند به ســبک زندگی خاص او و خانوادهاش باز
میگردد ،بــه این معنا که بعضا خود شــخص و یا
خانواده از افراد انتظاراتــی دارند که خارج از توان
اوست و نهایتا این استرس از حالت نرمال تبدیل به
صفر و یا صد درصد شده است.
طلوعی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به لزوم
حفظ آرامش نســبی داوطلبان قبل از شروع آزمون،
به ارائه تکنیکهایی در این زمینه پرداخت و خطاب
به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد توصیه کرد :قبل
از شروع آزمون از خودگویههای مثبت استفاده کنید
چراکه گفتمان شما با خودتان به شدت بر روی عزت
نفس شما اثر گذار اســت .برای مثال جمالت منفی
نظیر «من هیچ چیزی نخواهم شــد» خودگویههایی
هستند که تمام عزت نفس شــما را ویران میکنند.
در این راستا باید از جملههای مثبت جایگزین نظیر
«تمام تالش خود را کردهام و امیدوارم نتیجه خوبی
بگیرم» استفاده کنید.
این روانشــناس در عین حال به اثرات منفی خود
پنداره «کاذب» نیز اشاره و تصریح کرد :داشتن خود
پنداره «کاذب» نیز َســمی برای روان افراد محسوب
میشود .عموم مردم تصور می کنند وقتی خود پنداره
به صورت کاذب و به شــدت باال باشــد پیشرفت

گروه اجتماعی  //برای خرید یــک آدامس حدود  ۲۰۰۰تومانی هم
استفاده از کارت بانکی ،گزینه اصلی است؛ در این شرایط ،اما ارائه
خدمات سالمت در درمانگاهها و بیمارستانها با وجه نقد عجیب به
نظر میرسد؛ این روایت دشــمنی قدیمی پزشکان با دستگاههای
کارتخوان است.

هرچند که وزارت بهداشــت و درمــان و نمایندگان مجلس بارها
از تخلف پزشــکانی که از کارتخوان استفاده نمیکنند ،گفتهاند و تاکید
کردهاند پروانه پزشکی آنها باطل میشود ،اما حاال این روزها برخی
از پزشکان پا را فراتر گذاشتهاند و نه تنها در مطبها که در درمانگاه و
بیمارستانها هم ارائه خدمات را به دریافت وجه نقد محدود کردهاند.
برخی معتقدند دلیل این رفتار بعضی از پزشــکان محاسبه پلکانی و
افزایش مالیات آنهاست .در این بین ،وزارت بهداشت و درمان بهعنوان
متولی بازرسی و نظارت بر عملکرد پزشکان ،انرژی خود را معطوف
مبارزه با تخلف زیرمیزی کرده است تا بیماران از اینجا رانده و از آنجا
مانده ،به جز تحمل درد بیماری ،درد بیقانونی را هم داشــته باشند.
مرکز تصویربرداری درمانگاهی که در شمال تهران قرار دارد ،پرنور و

دادانهم

کالســه
پرونــده
 140140920000178850شــعبه
دادگاه اصل  49قانون اساسی استان
هرمــزگان تصمیم نهایی شــماره
.140140390000338332
شــاکی  :ســتاد اجرائــی فرمــان
قوه قضائ هی
حضرت امام (ره) به نشــانی استان دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
تهران  -شهرســتان تهران  -شهر
تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :پرونده کالسه  140140920000178850تحت نظر
است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه
می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت
امام (ره) در اســتان مکاتبه ای به شــماره /181/42563ن -
مورخه  1401/02/19گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه
اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط
به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع
اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال
در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به
صدور تصمیم رای مینماید .
« قرار سرپرستی » :
در خصــوص یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب ،
محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه 137
به مساحت 240مترکه حسب پاسخ شماره  1401/47مورخ
 1401/01/21کارشــناس رســمی دادگستری ملک مذکور
غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان
تصرف از سوی اشــخاص زمین خوار و سودجو میباشد با
عنایت به جمیــع اوراق و محتویــات پرونده قطعه مذکور
متضمن این مطلب اســت و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا
به منظور جلوگیری از ســوء اســتفاده و تصرف در ملک ،
الزم اســت یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت
به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شــود تا از
حقوق صاحبان حق اعم از اشــخاص حقیقی و یا حقوقی
محافظت نموده و مانع تضییع آن شــود دادگاه با اســتناد به
تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به
پرونده های موضوع اصل  49قانون اساســی قرار سرپرستی
نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان
را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد
موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه
صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع
پرونده نســبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش
اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید .مقرر است
دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی
هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش
دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ
نماید .

مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل 49
قانون اساسی استان هرمزگان

شیراز

مضاعفی برای فرد حاصل میشــود در حالی که بر
خالف تصور عمــوم خودپنداره کاذب و توقع اینکه
افراد در تمام زمینهها عالی هستند و باید به موفقیت
صد در صدی دســت یابند؛ نهایتا به شــدت گرفتن
استرس فرد میانجامد.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره تاثیر منفی
فشــار خانوادهها بر روی افراد بــرای گرفتن نتیجه
مثبت در کنکور نیز توضیح داد :الزم است هم خود
فــرد و هم خانواده او بدانند موفقیت افراد در زندگی
به گرفتن نتیجه مثبت در کنکور خالصه نمیشــود و
فردی که عزت نفس و خود پنداره واقعی دارد نهایتا
مسیرش را پیدا خواهد کرد و موفق خواهد شد.
به گفته طلوعی ،بهتر است داوطلبان در روز کنکور از
پوشش راحت و از تکنیکهایی نظیر «ریلکسیشن»
و تنفــس عمیق برای بازیابــی آرامش مقطعی خود
استفاده کنند.
این روانشــناس درباره اندیشــیدن تدابیری برای
اســترس احتمالی جلســه امتحان نیــز خطاب به
داوطلبان یادآور شــد :اگر استرس جلسه امتحان بر
شــما غلبه کرد به اندازه پنــج دقیقه مداد را بر روی
میز بگذارید ،چشــمان خود را ببندید و نفس عمیقی
بکشید تا اینگونه بتوانید آرامش نسبی خود را بیابید
و آزمون را با آرامش ادامه دهید.
وی همچنین درباره نگرانیهایی همچون عدم قبولی

ادامه بی قانونی در بخش سالمت ؛

درمان با بوی اسکناس!
خنک اســت .دیوارهای مرکز تصویربرداری با گیاه پتوس تزئین شده
است .جز سه-چهار مراجعهکننده ،فرد دیگری درون سالن انتظار دیده
نمیشــود .دختر جوانی برای پذیرش نسخه به سمت اتاقک میرود.
بعد از چند دقیقه او را به صندوق میفرســتند.دختر سخت راه میرود
و کارت بانکی به دســت برای پرداخت خدمات به صندوق مراجعه
میکنــد .متصدی صندوق از او میخواهد کــه مبلغ را بهصورت نقد
پرداخــت کند .زمانی که دختر جوان دلیل را جویا میشــود ،جواب
عجیبی میشنود« :خدمات این پزشک در این مرکز به صورت نقدی
دریافت میشود!» دختر با کمردرد ،مجبور است از پلههای درمانگاه
پاییــن برود و از درگاه بانکی در بیرون مرکز درمانی به صورت نقدی
پول حدود  ۳۵۰هزار تومان دریافت کند تا بتواند هزینه تصویربرداری

کرمان
اذان صبح ۰۴:۱۷:۱۵
طلوع آفتاب ۰۵:۴۶:۵۰
اذان ظهر ۱۲:۳۸:۰۷
غروب آفتاب ۱۹:۲۹:۴۴
اذان مغرب ۱۹:۴۸:۲۴

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۳۷:۴۷
طلوع آفتاب ۰۶:۰۷:۵۹
اذان ظهر ۱۳:۰۰:۰۷
غروب آفتاب  ۱۹:۵۲:۳۶غروب آفتاب ۱۹:۴۳:۴۸
اذان مغرب  ۲۰:۱۱:۲۲اذان مغرب ۲۰:۰۲:۵۱

در کنکور و یا دانشگاه برتر از سوی برخی داوطلبان
خاطر نشــان کرد :داوطلبان باید بدانند که ماحصل
واقعــی مطالعات چند ماهه خــود را خواهند دید،
بنابراین در جلســه آزمون تمام تالش خود را برای
حفظ تمرکز قرار دهند تا آرامش آنها بهم نخورد .بعد
از اعالم نتایج نیز مســلما افرادی که هدفمند هستند
به دنبــال برنامه ریزی می روند ،کســانی که قبول
شدهاند برای ادامه تحصیل و پذیرش
اقدام میکنند و افرادی که
قبول نشدهاند نیز
برای مطالعه
مجد د

اذان صبح ۰۴:۲۲:۲۷
طلوع آفتاب ۰۵:۵۴:۲۵
اذان ظهر ۱۲:۴۸:۵۵

مجدد درسال بعد نشان از بیهدفی داوطلب دارد و
این افــراد باید بر روی هدف گذاری خود کار کنند.
طلوعی در پایان ســخنان خود افزود :هدف گذاری
برای آزمونی نظیر کنکور عالوه بر نیاز به انگیزه که
موتور اصلی حرکت فرد محسوب میشود؛ نیازمند
پشتیبانی است تا افراد بتوانند مسیر حرکت خود را
رصد و بازنگری کرده و در صورت لزوم مسیر مطالعه
خود را تغییر دهند تا در کنکور سال
بعد موفقیت حاصل شود.
بنابراین حمایت
خانوادهها از

چهارشنبه  28اردیبهشت 1401
 16شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3883
طالعبینی
فروردین :

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

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

بر نا مه
ر یــز ی
میکنند .نداشتن
انــرژی بــرای آزمون

داوطلبــان
کنکور بســیار
مهم است.

کمرش را پرداخت کند.داستان تکرار میشود در درمانگاه دیگری ،در نشسته اســت ،چهرهاش فشرده شده و دست گذاشته روی معدهاش و
جایی که منشــی متخصص قلب و عروق از مراجعانش میخواهد تا نگاه مات و درماندهاش را متوجه مراجعان کرده اســت تا شاید کسی
برای انجام عمل ســرپایی آنژیوگرافی در روز تعیین شده ،پول نقد در به او کمک کند.
حدود سه میلیون تومان به همراه داشته باشند .جواب تکراری است * ،پزشکان ،حق دارند؟!
پزشک متخصص تنها با دریافت وجه نقدی خدمات ارائه میدهد.
این نســخه را نمیتوان برای همه پزشکان پیچید .همه پزشکان با
کارتخوان قهر نیستند ،بسیاری از پزشکان هم از قانون پیروی میکنند،
* بیقانونی ادامه دار
دومینوی بیقانونی برخی از پزشــکان ما را به مرکز درمانی دیگری اما یک پزشــک قانونگریز هم برای جامعه پزشکان زیاد است .علی
میکشاند .اینجا مرکزی در قلب تهران است .پیرمردی با دست لرزان ســاالریان ،معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشکی کشور ،دلیل
و قدی خمیده منتظر اســت که مبلغ عمــل جراحی آنژیوگرافی را به افزایش تعداد پزشکانی که در مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی از
صندوق پرداخت کند .مســؤول صندوق ،اما به او توضیح میدهد که کارتخوان استفاده نمیکنند ،روشن میداند.
باید هزینه یک میلیــون و  ۷۰۰هزار تومانی عمل را بهصورت نقدی او بــه ما میگوید که ســازمانهای مالیاتی بــه صورت پلکانی از
بپردازد یا به کمک یکی از نرمافزاهای پرداختی مســتقیم به حساب پزشــکان مالیات دریافت میکنند .این به آن معناست که اگر پزشکی
تعداد مراجعانش در درمانگاه و بیمارســتان افزایش پیدا کند یا عمل
پزشک کارت به کارت کند.
دســتان پیرمرد از شــنیدن این حرف بیشــتر میلرزد .او باید از جراحی انجام دهد درآمد این پزشک به صورت تصاعدی افزایش پیدا
اپلیکیشنهای انتقال وجه استفاده کند .پیرمرد ،اما نمیداند که چطور میکند ،پس با فرمولی که در سازمان مالیاتی کشور وجود دارد مالیات
باید ایــن کار را انجام دهد و همراهی نــدارد .حاال او روی صندلی او هم پنج تا  ۱۰برابر بیشتر میشود.

تشریفات دردسرساز قبل از عمل زایمان
گروه احتماعی  //تعداد مادرانی که قبل از ورود به اتاق
عمل و انجام زایمان به آرایشگاه میروند ،موهایشان را
براشینگ میکنند ،الک میزنند یا ناخن میکارند کم
نیست؛ زیباسازیهایی که صدای ماماها و متخصصان
زنان را درآورده و مخالفتشان هم دالیل پزشکی دارد.

اســتفاده از رنگ الکهای تیره بویژه رنگهای قرمز،
آبی ،مشــکی و کاشت یا ژلیش ناخن ،کار پزشکان در
اتاق عمل را با مشــکل روبهرو میکند .پیش از آنکه
کاشت ناخن مرسوم شود ،مشکل با استون و پاککردن
الک ناخن انگشت اشــاره حل میشد اما ریمووکردن
ناخن کاشتهشده در اتاق عمل کار سادهای نیست .تذکرات
زیاد این موضوع توسط عوامل اتاق عمل به بیمار گاهی
به برخورد ناخوشایند آنان ختم میشود و خاطره بدی
برای بیمار میماند.به گفتــه یکی از متخصصان زنان و
زایمان ،دستگاه تشخیص میزان اشباع اکسیژن خون یا
همان پالساکسیمتر روی ناخن قرار میگیرد و بر اساس
طول موج ،میزان هموگلوبین متصل به اکسیژن تشخیص
داده میشود که داشتن الک بویژه رنگ تیره و حنا روی
ناخنها در تشخیص میزان اکسیژن اختالل ایجاد میکند و
پزشک نمیتواند اصطالحا بیمار را مانیتور کند و همین امر
ممکن است جان مادر و نوزاد را به خطر بیندازد.همچنین
آرایش ،استفاده از دئودرانت و رژلبهای رنگ تیره اجازه
نمیدهد که پزشک متوجه تغییر حالت و رنگ بیمار یا
بهاصطالح رنگپریدگی او در حین خونریزی شود چرا
که رنگ چهره بیمار بیانگر حال اوست .امروزه برای انجام
عمل سزارین ،مادر را بیهوش نمیکنند و معموال مادران
باردار برای زایمان از کمر بیحس میشوند .عارضهای که
در این زمینه وجود دارد اُفت فشار است که با باال رفتن
ضربان قلب همراه میشود .معموال از طریق حاالت چهره
میتوان متوجه حال بیمار شد اما زمانی که فرد آرایش
داشته باشد این تشخیص دشوار میشود.منصوره زندی
 ماما  -با اشاره به اینکه تعداد مادرانی که قبل از ورودبه اتاق عمل به آرایشگاه مراجعه میکنند کم نیست ،به
ایسنا میگوید« :با توجه به رنگ ناخنهای دست و پا در
اتاق عمل میتوان متوجه سطح اکسیژن خون بیمار شد.
کبودشدن ناخنها نشان میدهد که سطح اکسیژن خون
پایین آمده اســت .زمانی که مادران کاشت ناخن انجام
میدهند ،تشخیص این امر دشوار میشود به همین دلیل
به مادران توصیه میشود قبل از ورود به اتاق عمل حتما
ناخنهایشان را ریموو کنند و اگر الک دارند ،آن را پاک
کنند .ما به مادران توصیه میکنیم قبل از زایمان میکاپ و
آرایش چشم نداشته باشند اما رنگ مو در اواخر بارداری

7

چندان مشکلی ندارد و بیشترین مشکل ما با ناخن مادران
باردار است ».اما تمایل مادران به انجام آرایش یا رفتن به
آرایشگاه قبل از ورود به اتاق عمل و انجام زایمان ناشی
از چیســت؟ امر دیگری که این روزها به تشریفات قبل
از انجام عمل زایمان اضافه شده ،عکاسی و فیلمبرداری
از لحظــه ورود مادر به اتاق عمل ،مصاحبه با او و ثبت
لحظه ب هدنیا آمدن نوزاد اســت؛ فیلمی که معموال  ۱۰تا
 ۱۵دقیقه بیشــتر نیست و ثبت همین زمان کوتاه ممکن
است چند میلیون تومانی هزینه داشته باشد.ثبت لحظات
ب هدنیاآمدن نوزاد و ورود فیلمبرداران به اتاق عمل موجب
شــده مادران هم برای این لحظه تاریخی زندگیشان به
آرایشــگاهها مراجعه کنند و میکاپ و براشینگ انجام
دهند تا چهره خوبی در فیلمها و عکسها داشته باشند؛
به همین دلیل تقریبا همه اتاق عملهای بیمارستانهای
خصوصی واحدی به نام فیلمبــرداری راه انداخت هاند و
برای انجام این کار با یک آتلیه قرارداد بســت هاند.پکیج
قیمتهای فیلمبرداری و عکاسی متفاوت است و برخی
از این فیلمها از خانه شروع میشود .عکاس یا فیلمبردار
به خانه متقاضی میرود و از صحبت مادر و پدر با بچهای
که در شکم است ،نمایش اتاق کودک و لحظه عزیمت به
بیمارستان عکس و فیلم تهیه میکند و آن را به فیلم اتاق
زایمان اضافه میکند.هزینه  ۶فریم عکس و چاپ آن یک
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است .همچنین برای تهیه فیلم
کوتاه قبل از ورود به بیمارستان باید یک میلیون تومان
هزینه کرد .هزینه فیلمبرداری از اتاق عمل هم بســتگی
به ساعت عمل دارد .برای مثال از ساعت  ۷تا  ۱۴مبلغ
 ۸۰۰هزار تومان ،از ساعت  ۱۴تا  ۱۹یک میلیون تومان

آگهی فقدا ن سند مالکیت

و از ساعت  ۱۹تا  ۷صبح یک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان
دریافت میشود و هر فیلم  ۱۵دقیقه است و بعد از تدوین
برای خانواده ارسال میشود .هزینه عکاسی در ماههای
مختلف تولد نوزاد و دوران بارداری هم متفاوت اســت
و بســتگی به نوع چاپ عکس و آلبوم آن دارد.طبیعتا
عکاسی و فیلمبرداری و ثبت این لحظات به زیباییهای
بصری وابسته است بنابراین جا دارد که پکیج خدمات،
گسترش پیدا کند و مثال ِست لباس مادر و نوزاد ،تزئین
اتاق مادر و کودک در بیمارســتان ،جعبه هدیه ،سفارش
کیک و کاپکیکهای نوزادی ،قالبگیری دست و پای
نوزاد ،مگنت ،استند گلدوزی کف پای نوزاد و محصوالت
دیگر هم در کنار عکاســی و فیلمبرداری در نظر گرفته
شود و طبیعتا هر کدام هزینههای خاص خودش را دارد.
کیکها و کاپکیکها با توجه به جنسیت نوزاد طراحی
میشــوند و یک کیک  ۸کیلوگرمی حدود  ۶۰۰هزار
تومان آب میخورد .همچنین قیمت کوکیها هم با توجه
به تعداد آن محاسبه و از  ۱۸۰هزار تومان شروع میشود
و به  ۲۸۰هزار تومان هم میرسد.یکی دیگر از پکیجها
به قالبگیری دســت و پای نوزاد و ساخت تندیس آن
مربوط میشــود که آن هم قیمتهای متفاوتی دارد و از
 ۴۵۰هزار تومان شروع میشود و تا دو میلیون تومان هم
میرسد .معموال نوزاد که ب هدنیا میآید اثر پایش را روی
کاغذ م یزنند و در پرونده پزشکی ضبط میکنند و چون
خانوادهها دوست دارند این اثر پا را داشته باشند بنابراین
برای این امر هم چارهای اندیشیده شده با این تفاوت که
برای شکیلشدن کار به جای کاغذ از استند گلدوزیشده
اســتفاده میکنند و  ۲۰۰هزار تومــان هم بابت آن پول

میدهند.با وجود آنکــه خرید این پکیجها برای برخی
خانوادهها مهم اســت تا مبادا چیزی برای فرزندشان کم
بگذارند ،در عین حال برای برخی دیگر تجمالت و هزین ه
اضافی به نظر میآید و شاید هم برخی همه این امکانات
را با دوران خودشــان مقایسه کنند که توسط قابله محل
و بوسیله یک لگن آب گرم و چند دستمال تمیز به این
دنیا آورده شدند .اما این امکانات هم دلیلی بر خوشبخت
ب هدنیاآمدن خیلی از نوزادان نیســت و تجربههای گروه
فیلمبرداری از ثبت رویدادهایی که داشــتند شنیدنی و
عجیب اســت و البته در برخی موارد جای تاســف هم
دارد.یکی از فیلمبردارها میگوید« :توی یکی از عملها
مادر به شکل عجیبی گریه میکرد .میگفت سه روزه تو
خونه دارم درد میکشم و از کمردرد نه میتونستم بشینم
نه دراز بکشــم اما شوهرم گفت دو روز دیگه تحمل کن
بچهمون اردیبهشتی بشه!» معموال اسفندماه و اواخر سال
اتاقهای زایمان برو بیای زیادی دارند و به گفته یکی از
این گروههای فیلمبرداری در یک بیمارستان خصوصی از
اول فروردینماه دوی ماراتن زایمانها هم شروع میشود
و طبیعتا زمان کاریشــان فشردهتر از همیشه؛ بنابراین
روایتها و داستانها هم شنیدنیتر میشوند.یکی از این
فیلمبردارها میگوید« :برخی از پــدر و مادرا رفتارای
عجیبی دارن! موقع تولد یکی از نوزادا با دوربین رفتم تو
اتاق دیدم مامان و بابا قبل از ب هدنیااومدن بچهشون دارن با
هم دعوا میکنن و اصال مراعات منِ غریبه رو هم نمیکنن.
به همدیگه فحشــای بد میدادن تا جایی که من متعجب
مونده بودم چرا وقتی نمیتونین همدیگه رو تحمل کنین
بچهدار شدین؟ بعضی وقتا فضای بعضی از اتاقا اونقدر
مسمومه که دلمون می خواد زودتر کارمون تموم بشه و از
اون فضا بزنیم بیرون .مثال پیش اومده در جواب گریههای
بچهشون بگن «چته بابا ،چقدر عر میزنی؟» بعضی پدر
و مــادرا انقدر کم طاقتن که وقتــی نمیتونن گریههای
بچهشونو کنترل کنن به جون هم میافتن و اصال مسئولیت
کار خودشون و مسئولیت بچهشونو به عهده نمیگیرن.
گاهی پیش اومده پدر بیزینسمن بوده و باالی سر مادر
و نوزاد با تلفنش سر کار دعوا میکرده و فحش میداده
و اصال براش مهم نبوده که گوش بچهش داره میشنوه.
بعــد همین آدم اومده گفته چرا صــدا رو از فیلم حذف
کردی!»برخی مسائل مثل زمانی که مادر برای اولین بار
نوزادش را میبیند و اشکهایش سرازیر میشود ،برای
تیم فیلمبرداری بیمارستانها عادی شده است و گاهی
اوقات هم دیدن مشــابه آنچه روایت کردند ذهنشان را
درگیر وضعیت نسل آینده میکند.
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شما باید از چند نفر معذرت خواهی کنید! و یا حداقل
باید قولهایی که بهشان عمل نکردهاید را اجرا کنید.
حتی اگر قب ً
ال قصد و نیت خوبی داشتید ،ولی به خاطر
مشکالت عدیده از مسیر اصلی خود خارج شدهاید .ولی باالخره
این ایام نیز میگذرد .تا میتوانید وقت گذاشــته و موقعیت خود
را در دوســتیهای جدیدتان مشخص کنید و برای بهتر کردنشان
برنامه ریزی کنید.
تیر :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :
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بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

محمد زارعی/دریا

Taha 1089 @ gmail.com

گروه گزارش  //کشــور ما به لحاظ وسعت  ،جزو وسیع ترین

امام رضا (ع)  :راستگو باشید و از دروغ بپرهیزید

( روضه بحار ج  2ص )335

صادرات هندوانه  ،قاچاق نامرئی آب از ایران

کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا است ،همین وسعت یعنی شده و در سطح زمین نیز شاهد فرونشست یا فروچاله های متعدد
از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور ما آب و هوایی متنوع در دشت ها باشیم.

وجود دارد .

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  64/20و رتبه دوم
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
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اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
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با وجود اینکه بخش هایی از کشور به لحاظ میزان بارندگی در
وضعیت خوبی به سر می برند اما بخش اعظمی از سرزمین ما ،جزو
مناطق گرم و خشک است در برخی از این مناطق مردم به شدت
با مشکل کمبود آب مواجه هستند و تهیه  ،تولید و انتقال آب بسیار
هزینه بر و دشوار است به نحوی که مشکالتی نظیر زیست ،شغل
و بهداشت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد .همین موضوعات لزوم
توجه بیشتر به حفظ منابع آب در کشور و بخصوص اصالح نوع
و نحوه کشــت محصوالت کشاوری را دارای اهیمت کرده است.
چرا که برخی محصوالت در طول دوران کاشــت و داشت آب
زیادی را صرف می کنند .در مناطقی نظیر هرمزگان و سیستان و
بلوچستان یا نقاط مرکزی کشور کشت محصوالت آب بر ،نظیر
هندوانه مساوی است با برداشت هرچه بیشتر آب از منابع محدود
آب کشــور که موجب می شود آب های سطحی و زیرزمینی با
خطر جدی مواجه شوند به نحوی که تاثیرات  ،برداشت بی رویه از
منابع آب های زیر زمین موجب خالی شدن سفره های زیر زمینی
گروه خبر  //دبیر کمیته تولید انجمن خرمای
کشور گفت :کشــاورزان برای موفقیت در این
بخش بایستی در سیاســتگذاری های حوزه
فعالیتی شان از سوی دولت دخالت داده شوند و
به صورت جدی از آنان حمایت شود.

عنایت اهلل وکیلی پور اظهار داشت :الزم است
دولت در سیاســتگذاری های اقتصادی خود
تجدیــد نظر کــرده و بخش خصوصــی را در
سیاســت گذاری ها بیش از گذشــته دخالت
بدهد.وی ادامه داد :بیشــک دست اندرکاران و
فعاالن بخش خصوصی عرصه اقتصاد به عنوان
کارشناسان و فعاالن اصلی با نظرهای کارشناسی
و راهکارهای اجرایی و عملیاتی بهتر میتوانند
به طراحی سیاستهای اجرایی موفق کمک کنند
چونکه آنان بیشتر از زوایای پیدا و پنهان حوزه
فعالیتی خود مطلع بوده و اثرهای هر سیاســت
اقتصادی را بهتر میتوانند درک کنند.
* حمایت های دولت از بخش کشــاورزی
ناچیز است

دبیــر کمیته تولید انجمن خرمای کشــور در
بخش دیگری از سخنان خود گفت :درحالی که
تمام کشــورها از بخش کشاورزی و کشاورزان
بــه صورت جــدی و عملی حمایــت میکنند
حمایت های دولت در کشــور ما از فعاالن این
بخش بســیار ناچیز اســت ،این در حالی است
که بخش کشــاورزی و فعاالن آن تأمین کننده
امنیت غذایی ،و حافظ محیط زیســت هستند و

صادرات هندوانه از اینجا به هرجا

براساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا در تاریخ  10اردیبهشت
امسال به نقل از سخنگوی گمرک ایران منتشر کرده میزان صادرات
هندوانه به این شکل است؛ ایران ،در سال  ۱۴۰۰در مجموع ۹۰۲
هزار و  ۱۰۲تن هندوانه به ارزش  ۲۰۸میلیون و  ۵۸۳هزار و ۶۳۱
دالر به  ۴۳کشــور صادرات انجام شده است.میزان مصرف آب
برای تولید یک کیلو گرم هندوانه به طور میانگین  250تا  300لیتر
آب اســت و این مقدار به ازای هرکیلوگرم مربوط به همه مراحل
تولید می شود .یعنی هندوانه معمولی با وزن حدود  4کیلو گرم و
میانگین مصرف  250لیتر آب هزار لیتر آب برایش صرف شده تا
به ثمر برســد .حال خودتان این رقم را در 100کیلو ،هزار کیلو و
ارقام باالتر ضرب کنید تا نتیجه برایتان ملموس شود که با صادرات
هندوانه چه بالیی بر سر منابع آب های سطحی  ،زیرزمینی  ،خاک
و آینده اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

پیکر شهید رضا احترامی از شهدای ناجا
که یک شنبه شب در درگیری با قاچاقچیان
سوخت در بندرعباس ،آسمانی شده بود،
صبح دیروز بر دســتان مردم شهید پرور

آب هــای محدود خود را در قالب هندوانه به این کشــور صادر
می کنیم  .به گفته مجتبی شــادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران
تهران علی رغم آنکه برخی کشورها همچون ترکیه با هدف حفظ
منابع آبی ،میزان کشت هندوانه را کاهش دادند ،اما روزانه بیش از
 ۷۰۰کانتینر هندوانه از ایران به ترکیه صادر می شــود که به دلیل
مصرف باالی آب این محصول ،کشت محصوالت استراتژیک باید

بسیاری از روستاها به دلیل نبود شغل خالی از سکنه شده اند
همچنین این بخش اشــتغالزایی دارد.وکیلی پور
خاطر نشــان کرد :چنانچه سیاست کشور حفظ
جمعیت روســتاها ،حفظ امنیــت غذایی مردم،
جلوگیر از وابســتگی غذایی به خارج از کشور،
تأمین اشتغال و حفظ محیط زیست است بایستی
در عمل و صحنه مدیریت اجرایی کشور حافظ
و حامی کشــاورز و بخش کشاورزی باشیم و با
حرف زدن از حمایت اتفاق مثبتی رخ نمیدهد.
وی گفت :اما اکنون بسیاری از روستاها به دلیل
نبود شغل که این به ســبب نبود حمایت جدی
از بخش کشاورزی اســت خالی از سکنه شده
و اهالی آنها به شــهرها مهاجــرت کرده و در
ایجاد مشکل هایی مانند حاشیه نشینی ،اشتغال
کاذب و سایر آســیب های اجتماعی که در کار
گروه های مختلف اســتانی و ملی درباره آنها
حرف میزنند اثر گذار بوده است.دبیر کمیته تولید
انجمن خرمای کشور بیان کرد :مردم روستاها هم
چارهای جز مهاجرت برای تأمین شغل و درآمد
و معیشت ،دسترسی به دارو و درمان و آموزش
بهتر به شــهرها در شرایط نبود حمایت از بخش
کشاورزی ندارند و در نتیجه ناپایداری اشتغال و
درآمد نداشته و جامعه هم در پی چنین وضعیتی

گرفتار تبعات منفی آن میشود.وی اظهار داشت:
از سوی دیگر کشاورزی با تولید اکسیژن حامی و
محور محیط زیست است و در مقابل آن صنایعی
قرار دارند که با تولید گازکربنیک و آلودگی هوا
به محیط زیست و انسانها آسیب وارد میکنند و
این را در کشور خود به خوبی مشاهده میکنیم.

* شرایط بخش کشــاورزی با خدمات و
صنعت متفاوت است

وکیلی پور تصریح کرد :جای تأســف دارد که با
این بخش مانند صنعت و خدمات برخورد میشود
درحالی که شــرایط بخش کشاورزی با خدمات
و صنعت متفاوت اســت.دبیر کمیته تولید انجمن
خرمای کشور افزود :برای درک بهتر مساله بهتر
اســت متوجه باشــیم یک تگرگ ،نبود بارش و
خشکی منابع آبی میتواند تمام سرمایه و زندگی
کشاورزان را نابود کند و به عبارتی شرایط طبیعی
در این بخش تأثیر بسزایی دارد ،حال آنکه شرایط
بخش خدمات و صنعت اینگونه نیست.
* تمایل برای فعالیت در بخش کشــاورزی کاهش
یافته است /دولتمردان بین کشاورزان حاضر شوند

وی ادامــه داد :ایــن عوامــل و مشــکالت و
بی توجهی ها موجب شــده افراد تمایل کمتری

جایگزین کشــت این محصول آب بر شود( .باشگاه خبرنگاران
جوان  15اردیبهشت .)1401
الزم اســت در نوع و میزان تولید محصوالت باغی ،کشاورزی
و صیفی و با توجه به در نظر گرفتن میزان نیاز کشور محصوالت
تولید شوند تا از تولید بیش از اندازه محصوالت آب بر ،جلوگیری
شده و به این ترتیب به حفظ منابع آبی کشور کمک شود.

و جز اذیت شــدن کشاورزان و عقب ماندن آنها
از کارهای کشاورزی و فصل کاشت هیچ حاصل
دیگری ندارد .دبیر کمیتــه تولید انجمن خرمای
کشور گفت :از سوی دیگر میزان سهمیه هم برای
برخی فعالیتهای کشاورزی کافی نیست و سوخت
با قیمت آزاد هم به آنان فروخته نمیشــود که در
نتیجه عدهای از کامیون ها سوخت را به قیمت ۱۰
هزار ریال خریداری میکنند تا کارها بر زمین نماند.
وکیلی پور تصریح کرد :این شرایط کشاورزان ما را
به ســتوه آورده و الزم است رویه ها تغییر کرده و
مسووالن به کشاورزان مراجعه کنند نه آنکه کشاورز
برای دریافت یک خدمت روزها از روستا به شهر
رفته و مشکالت خود را به مسئوالن مختلف بگوید
که سوخت یک نمونه آن است.
وی تصریح کرد :وقتی یک کشاورز به روشهای
مختلف اذیت و وقتش هدر داده شــود و در نتیجه
آن نتواند بهموقع کارهــای خود را بر روی زمین
کشــاورزی انجام دهد ناگزیر از یافتن راهی غیر
از کشاورزی برای امرار معاش میشود.دبیر کمیته
تولید انجمن خرمای کشور گفت :برای حمایت از
این بخش هر کمکی که در قالب یارانه داده میشود
مستقیم بایستی به دست کشاورز برسد و مسیرهای
دیگر عایدی مناســبی برای این بخش نخواهد
داشت.

برای فعالیت در بخش کشــاورزی داشته باشند و
الزم است دولتمردان متوجه این شرایط باشند و از
نزدیک بین کشاورزان حضور یافته و دردل آنان را
بدون واسطه بشنوند.دبیر کمیته تولید انجمن خرمای
کشــور افزود :کشاورز در کشورهای دیگر نگران
خرابی موتور برق ،تراکتور و وســایل کشاورزی
خود نیست چونکه دولت با یک تماس آن وسیله
را بدون گرفتن هزینه جایگزین و یا تعمییر میکند،
حتی مسووالن بخش کشاورزی آنها قبل از آغاز
شدن فصل کاشــت برآوردهای خود را از شرایط
بازارهای داخلی و صادراتی و همچنین میزان مورد
نیاز در اختیار کشاورز قرار داده و بازار فروش را هم
برایشان تضمین میکنند.وکیلی پور اظهار داشت :این
خدمات و حمایت ها را با کشور خودمان مقایسه
کنیم که کشاورزان این روزها برای تهیه گازوییل
هم دچار مشکل شدهاند و مراحل گوناگونی را باید
پشت سر بگذارند که شامل دریافت تاییدیه های
مختلف تعلق یک تراکتور به فرد و پالک گذاری
آن میشود.وی گفت :این مراحل از شورای روستا،
دفتر ثبت اسناد رسمی ،پلیس راه و بیمه میگذرد که * وسایل و تجهیزات وارداتی بخش کشاورزی
زمان بسیاری میطلبد تا یک هزار و  ۵۰۰تا  ۲هزار با ارز  ۷۰۰هزار ریالی بدست کشاورز می رسد
لیتر سهمیه سوخت در اختیار کشاورزی قرار گیرد وکیلی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره

به حذف ارز ترجیحی ،بیان کرد :وسایل و تجهیزات
وارداتی بخش کشاورزی با نرخ ارز  ۷۰۰تا ۸۰۰
هزار ریال به دســت کشاورز میرسد اما ظاهر آن
ارز  ۳۰۰هزار ریالی است.وی افزود :دالری هم که
اکنون در بازار معاوضه و معامله میشود را میتوان
به نوعی ارز ترجیحی یا همان دالر  ۴۲هزار ریالی
تلقی کرد چونکه نــرخ آن واقعی نبوده و دولت به
شدت آن را کنترل میکند.بنا به گفته دبیر کمیته تولید
انجمن خرمای کشور ،کنترل های دولت در عرصه
اقتصاد موجب تضعیف اقتصاد میشــود و هر جا
ورود کرده به غیر از ایجاد مشکل حاصل دیگری
به همراه نداشته است.
* بایستی معادله عرضه و تقاضا در بازار
حاکم باشد

دبیر کمیته تولید انجمن خرمای کشور گفت :بازار
باید آزاد باشد تا معادله عرضه و تقاضا در آن حاکم
شده و با ایجاد رقابت شاهد بهبود کیفیت و قیمت
کاال بین عرضه کنندگان مختلف باشیم که نبود رقابت
در حوزه خودروســازی بهترین مثال در این زمینه
است .به گزارش ایرنا ؛ وی ابراز کرد :بی رقیب بودن
خودروســازان داخلی در همه این سالها موجب
شده خودروهای بســیار بی کیفیت ،گران و بدون
امنیت تنها گزینه مردم برای خرید و استفاده باشد.
وکیلی پور تصریح کرد :رقابتی در اقتصاد غیر آزاد
شکل نگرفته و رانت جایگزین آن میشود که این
آثار مخرب فراوانی برای اقتصاد و مصرف کنندگان
درپی دارد.

پیام تبریک مدیرعامل فوالد هرمزگان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

یادداشت

نقش فوالد کاوه کیش برای محرومیت زدایی هرمزگان چیست؟
هرمــزگان صنایع و بنگاههای اقتصــادی زیادی در
زمینههای مختلفی را در خود جای داده اســت و به
عنوان اســتانی مهم و استراتژیک در کشور است .این
صنایع و بنگاههای اقتصادی عالوه بر رسالت ذاتی و
اصلی که برعهده دارند باید برای محرومیت زدایی و
آبادانی جامــع محلی پیرامون خود در حوزه عمل به
مســئولیتهای اجتماعی نقش پررنگی داشته باشند.
همواره یکی از مهمترین دغدغهها و انتظارات مردمان
این اســتان عمل به مســئولیتهای اجتماعی توسط
صنایع و بنگاههای اقتصادی مســتقر در هرمزگان و
است.متأســفانه هرمزگان دارای
انتظاری کامال بحق
ّ
محرومیتهای زیادی در بخشهای گوناگون از جمله
بیکاری ،فقر ،فالکت و کمبود زیرساختها و ...را در
خود گنجانده اســت و صنایع باید برای کاســتن این
ت ها و عمل به مســئولیتهای اجتماعی در
محرومی 
استان را یک وظیفه مهم اخالقی مجموعه خود قلمداد
کنند و نباید نســبت به آن بی اعتنا شوند.این نکته هم
یادآور شــوم که متاسفانه برخی از صنایع با اقدامات
نمایشــی و با اهدا چند بسته معیشتی و آب معدنی و
تنها برای رفع تکليف این کار انجام می دهند که بیان
کنند مجموعه در عمل به مســوولیت اجتماعی دستی
بر آتش دارد .
ایــن کار صنایع را کجای دلمان بگذاریم آیا این به
نوعی دهن کجی به مردمان نجیب هرمزگان نیســت؟
واقعا مردمان این دیار ســزاوار ایــن اقدامات کم اثر
هستند؟.

ترکیه آب نمی دهد ما هدیه می دهیم

دبیر کمیته تولید انجمن خرمای کشور :

بندرعباس تشییع و در گلزار شهدا به خاک
سپرده شد.
این شهید بزرگوار از کادر نیروی انتظامی
و یگان امداد این نیرو بود که دوشنبه شب
و در جریان کشــف یــک محموله بزرگ
سوخت قاچاق توسط عوامل هدایتکننده
باند قاچاق که از اصفهان در حال عبور دادن
متولد خرداد  ۱۳۷۰بود و  ۳فرزند از او به
زیر گرفته شد.
محمولهای بودند ،با خودرو در منطقه ایسین
به گزارش فارس  ،شــهید رضا احترامی یادگار مانده است.

یعقوب رستمی/دریا
yaghob.rostami 22@gmail.com

بر روی خروجی پایگاه خبری خود منتشر کرده؛ علیرضا رجائی
مدیر عامل مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران در اینباره گفته است:
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی ،ایران با تولید ساالنه بیش از ۲
میلیون و  ۲۰۰هزار تن هندوانه در رتبه چهارم جهان قرار داشته و
با صادرات  ۱۰۰هزار تن هندوانه ساالنه بیش از  ۵۰میلیارد متر
مکعب آب به خارج از کشور بدون در نظر گرفتن قیمت و ارزش
آب صادر می کند.

در حال حاضر کشــور ترکیه با داشــتن برنامه ای مشــخص
اقدام به احداث ســد های متعــدد بر روی رودهــای دجله و
فرات کرده و این ســد ســازی ها  ،کشــورهای ایران ،عراق و
ســوریه را به طور مســتقیم تحت تاثیر قرار می دهد و آنها را با
مشــکالتی نظیر کمبود آب ،افزایش گرد و غبــار و ریزگرد و
افزایــش آلودگی هوا مواجه کرده اســت .هر چند ترکیه ســد
ســازی و جلوگیری از ورود آب به ســایر کشــورها را حقی
ملــی بــرای خود مــی داند ،باید توجه داشــت کــه یکی از
کشــورهای مقصد هندوانه ایرانی همین کشور ترکیه است که با
صادرات غیر مستقیم آب
بر اساس گزارشی دیگر که خبرگزاری مهر در سال  1398آن را سد سازی هایش مشکالت مختلف را برای ما و برخی دیگر از
همسایههابوجودآوردهوازسویدیگرمادرسالمیزانقابلتوجهیاز

پیکر شهید رضا احترامی
در بندرعباس تشییع شد
گروه خبر  //پیکر شــهید رضا احترامی
صبح دیروز بر دســتان مردم بندرعباس
تشییع و در گلزار شهدای بندرعباس به
خاک سپرده شد.

چهارشنبه  28اردیبهشت 1401
 16شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3883

صنایع باتوجــه به حجم باالی اقتصــادی که دارند
بایــد در کارها و بخشهای زیرســاختی شــامل
ساخت بیمارستان ،مدرســه ،جاده ،اماکن ورزشی و
فرهنگی  ...مشارکت داشته باشند تا هرمزگان نشینان
طعم حضور این صنایع را بیشــتر در استان حس و
لمس کنند .اگر از انصاف خارج نشــويم برخی از در
صنایع مثل فوالد هرمزگان و پاالیش نفت بندرعباس
میزان عمل به مســوولیتهای اجتماعی کارنامه قابل
قبول تری نسبت به دیگر صنایع مستقر در استان دارند
و لذا باید این مهم فراگیر و بهتر از این باشــد.یکی از
این صنایع مستقر در استان که مشغول به فعالیت است
شــرکت فوالد کاوه کیش نام دارد که با دارا بودن دو
هزار  ۳۰۰نفر نیرو یکی از بزرگترین فوالدهای استان
و کشور است.
متأســفانه در این ســالها کمتر یا بهتر بگویم هیچ
اقدامی در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی در
بخشهای مختلف از این صنعت بزرگ در استان در
ت محلی تشریح نشده است یا اگر
رسانه ها و مطبوعا 
خوشبینانه به این موضوع بنگریم اگر هم بوده مدیران
و روابط عمومی این شرکت اقدامات انجام شده را در
رسانه ها برای مردم این دیار بیان نکردند .
گویا روابط عمومی این بنگاه اقتصادی با رســانه ها
ت محلی ارتباط و تعاملی ندارد و شــاید
و مطبوعا 
هم احساس میکند به رســان ه ها احتیاجی ندارد .به
صورت مصداقی عدم تعامل این صنعت با رســانه ها
دعوت نکردن از رســانه های اســتان در افتتاح سه
طرح زیرســاختی بزرگ و مهم کــه با حضور پرویز
فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در اواخرا
ســال گذشــته در بندرعباس به بهره برداری رسید،

است .جا دارد این صنعت با رسانه ها ارتباط و تعامل
قابل قبول ایفا کند.علی دهاقین مدیرعامل شــرکت
فوالد کاوه کیش در دیــداری که در اواخر فروردین
ماه سالجاری با نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام
جمعه بندرعباس داشت ،اظهار کرده بود :سال گذشته
 ۲درصد از سود شرکت را برای محرومیتزدایی در
استان هرمزگان اختصاص دادیم و امسال این رقم به
 ۴درصد رسیده است و همچنین طی سه سال گذشته
اکســیژن مایع تمام بیمارستانهای استان هرمزگان و
پنج دســتگاه ونتیالتور را به صــورت رایگان تامین
کردیم و بهرهبرداری از مدرسه  ۶کالسه با هزینه هشت
میلیارد تومان در سال جاری است ۹۱ .درصد پرسنل
فوالد کاوه جنوب کیش بومی هســتند ،بومیگزینی
یکی از اصلهای استخدام نیرو است و میتوان گفت
که باالترین درصد بومیگزینی مربوط به فوالد کاوه
جنوب کیش بوده است.
حال دو سوال در این باره مطرح میشود:
 _۱رقم دقیق دو درصد سود سال گذشته محرومیت
زدایی شرکت چقدر بوده و در چه بخشهای مصرف
شده است؟
 -۲اگــر بومی گزینی یکی از اصلهای اســتخدام
است چند نفر از اعضای هیئت مدیره ،مدیران میانی و
ستادی بومی هرمزگانی هستند؟
در پایــان نگارنده این يادداشــت امیدوار اســت،
مدیران این شــرکت عظیم فوالدی جهت تنویر افکار
عمومی عمل بــه مســئولیتهای اجتماعی خود را
برای مردم تشــریح و تبیین کنند تا مردمی که دانستن
حق آنهاســت از اقدامات این شــرکت در راستای
مسئولیتهای اجتماعی مطلع شوند.

گروه خبر  //دکتر معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان
در پیامی  ۲۷اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی را
به دست اندرکاران این عرصه تبریک گفت.

در این پیام آمده است :
اطالعرسانی یک کار هنرمندانه است
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
ط عمومی به عنوان اصلی تریــن رکن نظام ارتباطی
روابــ 
و اطالع رســانی در افزایــش آگاهیهای آحــاد جامعه،
فرهنگ سازی ،تنویر افکار عمومی و ارائه اطالعات شفاف
به ذی نفعان نقشی بی بدیل برعهده دارد و موفقیت سازمانها،
ادارات و شرکتها و دوامشــان در عرصهها و فعالیتهای
تخصصی با عملکرد روابــط عمومیهای آنها گره خورده
است.اکنون بر کسی پوشیده نیست که کشور ما درگیر جنگ
روایت ها و جنگی ترکیبی می باشد که پایه آن رسانه و افکار
عمومی است .

مقام معظم رهبری در روز  14آذر با اقدامی هوشــمندانه
همــگان را به جهاد تبییــن امر کردنــد.و فرمودند «جهاد
تبیین ،خنثیکننده توطئه دشمن است؛ با این جهاد ،میتوان
حرکتهای صحیح را منتشر کرد و به پرسشها ،پاسخ داد.
همچنین با جهاد تبیین ،میتوان ابهامآفرینیهای موجود در
فضای اجتماعی و مجازی را ب ه نوعی مورد خدشه قرار داد
و با آن مقابله کرد».
جهاد تبیین راهبردی برای خــروج از محاصره تبلیغاتی
برای ،روایت صحیح و اطمینان دادن به مردم اســت.واژگان
کلیدی جهاد تبیین از منظر ارتباطی شامل پاسخگویی ،آگاهی
بخشی ،بیان حقایق بدون هیاهو ،گفتمان سازی اقناع و نفوذ
در افکار عمومی است .روابط عمومیها به عنوان حلقه اتصال
مردم و ســازمان ها ،با بیان منطقی به دور از اغراق واقعیات
نقشی بی بدیل و کلیدی در جهاد تبیین ایفا می نمایند.
اینجانب  27اردیبهشــت روز ارتباطات و روابط عمومی

را تبریک عرض نموده و برای همه دســت اندرکاران حوزه
روابط عمومی سازمان ها و شرکت های صنعتی  ،مخصوصا
همکاران خــود در روابط عمومی فوالد هرمزگان به عنوان
جهادگران عرصه تبیین ،از خداوند منان سالمتی و موفقیت
روزافزون خواستارم.

معاون وزیر نیرو در بازدید از نیروگاه بندرعباس :

نیروگاه بندرعباس حساسترین و مهمترین نیروگاه جنوبشرق کشوراست

گروه خبــر  //معاون برنامــه ریزی و
اقتصادی وزیر نیرو با حضور در نیروگاه
بندرعباس ،از روند آمادگی واحدهای این
نیروگاه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار دریا « ،محسن بختیار

« با حضور در نیروگاه بندرعباس ،از آمادگی
کامل واحدهای این نیروگاه ،ابراز خشنودی
کرد و از تالش شبانهروزی و بیوقفه کارکنان
و متخصصان این واحد نیروگاهی و اتصال به
شبکه سراسری برق ،قدردانی و ابراز امیدواری

کرد که در پیک تابستان امسال ،با توجه روند
رو به رشد تولید واحدها ،از توان کامل ظرفیت
این نیروگاه در پیک تابستان استفاده شود.
معــاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو،
نیروگاه بندرعباس را حساسترین و مهمترین
نیروگاه جنوبشرق کشور عنوان کرد و افزود:
این نیروگاه ظرفیت آن را دارد که به مرز تولید
 1100مگاوات برسد ،که با توجه به مذاکراتی
که با شرکت گاز صورت گرفته و استفاده از
گاز تخصیصی ،این مشــکل بزودی برطرف
شده و این نیروگاه می تواند از تمام ظرفیت
خود برای تولید استفاده کند.
وی ادامــه داد :با توجه به اینکه  90درصد
تعمیرات اساســی و نیمه اساســی ،توسط
متخصصان داخلــی و بومی ایــن نیروگاه
انجام می شــود ،و خروج های اضطراری به
حداقل رسیده ،این اطمینان حاصل شده ،که

ســال  1401را بدون خاموشی سپری کرده
و شاهد تولید پایدار و مستمر برق در سطح
کشورباشیم.
بختیار خاطرنشان کرد :استفاده از ظرفیت
متخصصــان داخلی و شــرکتهای دانش
بنیان در دســتور وزارت نیرو قــرار دارد و
همه شرکتهای مادر ملزم به استفاده از این
توانمنــدی در جهت باال بردن ظرفیت تولید
هستند ،که نمونه بارز آن واحد  320مگاواتی
شــماره  2بخار این نیروگاه میباشد که به
طورکامل و براساس تکنولوژی و توان داخل
به بهرهبرداری رسیده و صرفه جویی ارزی را
به دنبال داشته است.
الزم به ذکر است نیروگاه بندرعباس دارای
چهــار واحد  320مگاواتی بخار و دو واحد
گازی  25مگاواتی میباشد که خود را با تمام
توان ،برای پیک تابستان  1401آماده می کند.

سازمان هدفمندسازی یارانهها:

یارانه کمک معیشتی به حساب متقاضیان بازبینی دهکبندی واریز شد

گروه خبر  //سازمان هدفمندسازی یارانهها اعالم کرد :یارانه
تکمیلی کمک معیشتی مرحله  ۱۳۵به حساب سرپرستان
متقاضی بازبینی دهکبندی و قطع یارانه اردیبهشتماه ۱۴۰۱
واریز شد.

ســازمان هدفمندســازی یارانهها اعالم کرد این مرحله از
پرداخت پس از دستور رئیس جمهور و متعاقب ارائه درخواست
بازبینی سرپرستان خانواری که به دهک بندی و قطع یارانه در
مرحله  ۱۳۵از طریق ســایت hemayat.mcls.gov.ir
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجامشده بود ،واریز شد.

بر این اساس ،کمک معیشتی تکمیلی مرحله  ۱۳۵به حساب
خانواری که تا قبل از اردیبهشــتماه  ۱۴۰۱مشمول دریافت
یارانه بوده اما در این مرحله بنــا به اعالم وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در دهک دهــم قرار گرفته بودند و متقاضی
تجدیدنظر و بازبینی در دهکبندی اعالم شــده آن وزارتخانه،
واریز شده است.
این مبلغ واریزی به حســاب سرپرســتان تا بررســیهای
انجامشده و تایید توســط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مسدود و غیرقابل برداشت خواهد بود.

همچنین برحسب اطالعرسانیهای قبلی صورت گرفته ،اقساط
تسهیالت قرضالحسنه  ۱۰میلیون ریالی کرونا از سرپرستان
خانواری که این تســهیالت را دریافت کردهاند ،کسر گردیده
اســت .به گــزارش ایرنا ،یــادآوری میگــردد معترضین
بــه دهک بندی اعالم شــده و یا قطع یارانه اردیبهشــتماه
 ۱۴۰۱کمــاکان الزم اســت از طریــق آدرس اینترنتــی
 hemayat.mcls.gov.irو یــا تلفــن گویــای
 ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعتراض
خود را ثبت و پیگیری نمایند.

