روزنامه منطقه جنوب کشور

به همت شرکت بنا گستر کرانه صورت گرفت

با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور؛

آزادی 10زندانی
از چرخه جمعیت کیفری و حقوقی

بخش گازی نیروگاه
سیکلترکیبیپاسارگاد
قشم افتتاح شد
6

معاون توسعه
مدیریت سازمان تامین اجتماعی خبر داد

پایبندی شرکت بنا گستر کرانه در ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و پاسخگویی به افکار عمومی

پرداخت افزایش
 ۵۰درصدی فوق العاده
ویژه پرستاران از هرمزگان
صنوف آالینده
ترافیک زا
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امضای تفاهم نامه همکاری قرارگاه
پیشرفت و آبادانی سپاه و آبفای هرمزگان

عکس  :دریا

آبا بتن ساحل

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

گروه گزارش  //موضوع مسئولیت اجتماعی در کل کشور مغفول مانده است چراکه بسیاری از بنگاه های
اقتصادی و شرکت ها و صنایع در مسئولیتهای اجتماعی شریک و تاثیرگذار هستند و بیشک به جامعه
بدهکارند که البته چشم خود را بر این مهم بستهاند.
مسئولیت اجتماعی چیست؟

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

مســئولیت اجتماعی شــرکتها ( )Corporate Social Responsibilityکه در ادبیات نوشتاری و
گفتاری اقتصاد و مدیریت امروز دنیا بهاختصار  CSRشناخته میشود ،مقولهای جدید در مدیریت کسبوکار

است.
واژه  Responsibilityاز کلمه  Responsiمشــتق میشــود که به معنای پاســخ و پاسخگویی است.
پاســخگویی به افکار عمومی مهمترین وجه  CSRیا مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانها است که باید
برمبنای صداقت و راستگویی شرکتها با مشتریان عمل کند.
مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در جهت حفظ ،مراقبت و کمک
به جامعهای که در آن فعالیت میکند ،انجام دهد.
ادامه در همین صفحه

به همت شرکت بنا گستر کرانه صورت گرفت

آزادی 10زندانی از چرخه جمعیت کیفری و حقوقی

پاسخگویی به افکار عمومی مهمترین وجه مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانها است که باید برمبنای صداقت
و راستگویی شرکتها با مشتریان عمل کند

مریم منصف /دریا
maryammonsef000 @ gmail.com

ادامه از تیتر یک //
این نوع مســئولیت ها در پیوند با مســئولیت
شرکت در برابر جامعه ،انسانها و محیطی است
که شرکت در آن فعالیت میکند و این مسئولیت
از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر میرود .در
واقع مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیتهایی است
که پیشبرنده سود و منفعت اجتماعی و فراتر از
منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته
میدارد.در موضوع مســئولیتهای اجتماعی به
نظر میرسد باید پیش از هر چیز،تعریف درست
از رســالت اجتماعی و جایگاه آن در شرکتها
و مســئوالنه عمل کردن مدیران در قبال جامعه
پیرامون و رعایت اخالق حرفهای کار و مواردی
از جمله مسائل زیستمحیطی و اقتصاد سبز را
باتوجه به اهداف و دیدگاههای مدیریت ارشد هر
سازمان یا شرکت یا کارخانه برای زیرمجموعه
تعریف کرد و بعد از آ ن براســاس شرح وظایف،
پاسخ و عملکرد اجرایی مناسب درخواست کرد.
موضــوع مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در

2

توسعه درمانگا ه های تخصصی
در هرمزگان در دستورکار تامین اجتماعی

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

Beton Sahel
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,,

مسئولیت اجتماعی شرکتها
در پیوند با مسئولیت شرکت
در برابــر جامعه ،انســانها و
محیطی اســت که شــرکت در
آن فعالیــت میکنــد و ایــن
مســئولیت از جســتارهای
اقتصادی و مالی فراتر میرود
زیرمجموعه مسئولیتهای جمعی دیده میشود
و حساســیت آن از فردی بســیار باالتر است.
از این رو شــرکت بناگســتر کرانه با آگاهی از
این جایــگاه خــود و در جهــت پایبندی به
مســئولیت های اجتماعی خود در اقدامی خیر
خواهانه در زندان مرکــزی بندرعباس ،در روز
سه شنبه  27اردیبهشــت ماه جشن گلریزان و
آزادســازی 10نفر از زندانیان جرائم عمد و غیر

عمد را انجــام داد .به گــزارش خبرنگار دریا،
این مراســم با حضور مصطفی کیشانی مدیرکل
زندان های استان ،مسعود عسکری رئیس زندان
مرکزی بندرعبــاس و طالــب زارع قائم مقام
مدیرعامل شرکت بناگستر کرانه برگزار شد.زارع
در این مراسم به رسالت اجتماعی این شرکت و
لزوم پاسداشت این سنت حسنه و توجه به افراد

,,

پســندیده که اکنون سالهاست توسط این شرکت
انجام می گیرد ،حاصل توجه ویژه اعضای هیئت
مدیره این شــرکت بوده و امیدواریم در راستای
توجه به مسئولیت های اجتماعی خود گام موثرتر
وبزرگتری را برداریم .زارع در پایان صحبت های
خود از نــگاه مثبت وانســانی مجتبی قهرمانی
رئیس کل دادگستری ،مصطفی کیشانی مدیرکل

زندان های استان ومسعود عسکری رئیس زندان
مرکزی بندرعباس که شرکت بناگستر را در انجام
این امر خطیر کمک نمودند تقدیرو تشکر نمود.
گفتنی اســت در این مراســم ،کیشانی مدیرکل
مسئولیت اجتماعی شرکتی
زندان های هرمزگان نیز از پشتیبانی و همراهی
مجموعه وظایــف و تعهداتی
شرکت بناگسترکرانه تشکر و قدردانی نمود و بیان
اســت که شــرکت باید در
داشــت :امیدواریم سایر شرکت ها و بنگاه های
اقتصادی نیز در این امر خداپســندانه مشارکت
جهــت حفظ ،مراقبت و کمک
بیشتری داشته باشند .وی خاطر نشان کرد :در این
بــه جامعــهای کــه در آن
مراسم  10نفر از زندانیان جرائم عمد وغیر عمد
فعالیت میکند ،انجام دهد
توسط همکاران مددکار اجتماعی شناسایی شده
و پس از پرداخت مبلغ  3/5میلیارد ریال توسط
شرکت بنا گستر کرانه ،شرایط آزادی زندانیان مهیا
ضعیف و مســتمند اشاره کرد و افزود :این سنت شد و به کانون گرم خانواده باز گشتند.
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کاشت هزار و  ۲۰۰نهال گل کاغذی
در بندرعباس
2

اصالح قیمت ها در ایران و تاثیر آن
بر کشورهای همسایه
8
جانی را نجات بخشیم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

8

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه « :عملیات حفاظت و مرمت سایت مخازن موجود مجتمع تیاب شهرستان میناب »
مبلغ برآورد اولیه  20.462.510.037 :ریال (بیســت میلیارد وچهارصد و شصت و دو میلیون و پانصد و ده هزار و
سی و هفت ریال )
( اعتبار پروژه فوق « از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد )
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  1.024.000.000:ریال ( یک میلیارد و بیست و چهارمیلیون ریال ).
رتبه و رشته مورد نظر  :دارای رتبه  5رشته آب یا ابنیه
مبلغ خرید اســناد  5/000/000 :ریال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانک صادرات شعبه گلشهر
جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14تاریخ  1401/02/31تا ساعت  14تاریخ 1401/03/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14مورخ 1401/03/21
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10مورخ 1401/03/22
محل بازگشایی  :سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از
پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم  :پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ( )% 70بازگشایی
خواهد گردید .
پیشــنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.irدریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف  ،ب و ج تهیه
و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطــــاعات تمـــاس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه ،
آدرس  :بندرعبــاس -بلوار ناصر  -جنب بیمارســتان شــریعتی – شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان
ی:
( امور قراردادها )تلفن  33350582-86-87ســایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشان 
 WWW.Abfa Hormozgan.comاطالعات ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز
تماس تهران  27313131 :دفتر ثبت نام  88969737 :و . 85193768
شناسه آگهی 1318778 :

روابط عمومی و آموزش هم گانی ش کرت آب و افضالب استان رهمزگان

خبری
شنبه  31اردیبهشت 1401
 19شوال 1443
سال بیستم و یکم شماره 3885
سرمقاله
صنوف آالینده ترافیک زا

درخواست شهروندان بندرعباسی در یکی دو دهه اخیر برای انتقال صنوف مزاحم
از داخل شهر به خارج از بافت مرکزی شهر بی نتیجه مانده است و حاشیه نشینان نیز
همچنــان در محاصره صنوف آالینده و مزاحم قرار دارند و این وضعیت باعث افزایش
آلودگی صوتی ،بصری ،ناامنی ،ترافیک های قفل شده و ...نیز شده است .البته فرماندار
بندرعباس نیز چند روز قبل بر ضرورت انتقال این صنوف به خارج از شهر و ساماندهی
آنها تاکید داشته اند وانتظار می رود با پیگیری ایشان ،این خواسته بحق شهروندان که تاثیر
مستقیمی بر کاهش ترافیک و آلودگی صوتی وبصری دارد ،محقق شود .بیشتر محالت
حاشیه ای بندرعباس در محاصره صنوف مزاحم وآالینده قرار دارند ودر دل محالت هم
انبارهای ضایعاتی روبه افزایش است .از آن طرف این مناطق باکمبود فضای سبز ،اماکن
تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی و ...مواجه اند و ساکنان مجبورند سروصدای تعمیرگاه ها،
تراشکاری ها ،نجاری ها ،ضایعاتیها و ...را به جان بخرند و دم بر نیاورند .آنهایی هم
که خواستار جابجایی این صنوف از حاشیه محالتشان شدهاند ،به نتیجه نرسیده اند وبه
خواسته شان توجهی نشده است .حتی در سالهای اخیر بسیاری از خانه های محالت
به انبارهای ضایعاتی و تعمیرگاه و ...تبدیل شده اند که موجب افزایش سرقت در محالت
وناامنی هم شده اند ومعتادان از خانه های ساکنان سرقت می کنند و همچنین منهول های
فاضالب و ...را می برند و به این ضایعاتی ها می فروشند.صنوفی هم که سروصدا دارند
و آالینده هستند واز طرفی دیگر سیمای ظاهری شهر را نازیبا می کنند؛ نیاز است متولیان
مربوطه برای انتقال این صنوف آالینده ،آستین همت را باال بزنند وبه خارج از شهر نقل
مکان کنند .از سال های قبل شهروندان از فعالیت صنوف آالینده و مزاحم در داخل شهر
و حاشیه محالت گالیه داشتند و پیگیریهایشان برای انتقال این صنوف بی نتیجه مانده
اســت .در حاشیه بیشتر محالت بندرعباس صنوف آالینده ای هستند که آرامش را از
ساکنان ربوده اند .ساکنان محله طالبند (تالبند) بندرعباس نیز در سال های اخیر بارها
بصورت مکتوب و شفاهی از شهرداری ،شورای شهر ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت
هرمزگان و ...درخواست کرده اند نسبت به انتقال این صنوف آالینده اقدام کنند که تاکنون
اقدامی نشــده است و همچنان از مسئوالن گالیه مندند که به درخواست شان توجهی
نشده است.انتقال صنوف مزاحم و آالینده به خارج از شهر بندرعباس در یک دهه اخیر
که مطالبه مردمی هم بوده است ،بسیار مورد توجه مسئوالن قرار گرفته و اقدامات اولیه
صورت گرفته است؛ اما تاکنون این پروژه به اتمام نرسیده و پرونده اش همچنان مفتوح
می باشــد .ضرورت انتقال این صنوف برهمگان واضح و مبرهن اســت و بایســتی
دستگاه های متولی از جزیره ای عمل کردن در این حوزه اجتناب نمایند تا پرونده انتقال
صنوف آالینده و مزاحم به خارج از شهر بطور کامل بسته شود و شهر نفس راحتی بکشد.
نباید مقاومتی توسط دستگاه های متولی و صنوف صورت گیرد تا این جابجایی زودتر
عملیاتی شود که متاسفانه در یک دهه اخیر مقاومت هایی توسط برخی دستگاه ها وجود
داشته که موجب شده روند انتقال صنوف آالینده به خارج از شهر همچنان الک پشتی پیش
رود و اگر بخواهد این روند ادامه یابد ،شاید تا یکی دو دهه دیگر باید بندرعباسی ها انتظار
بکشند تا این صنوف به خارج از شهر منتقل شود و اگر مقاومت ها در برابر این طرح به
پایان برسد و دستگاه های متولی عزم شان را جزم کنند تا انتقال به سرعت انجام شود،
می توان انتظار داشــت در ســال جاری بخش زیادی از صنوف آالینده و مزاحم شهر
بندرعباس به خارج از شهر منتقل شود .موضوع دیگر اینکه برخی از اتحادیه ها واصناف
بایستیبرایصدورمجوزفعالیتازشهردارینیزاستعالممیگرفتندکهبهاینموضوعکمتر
توجه شده است و هر صنفی در هر جایی مجوز فعالیت گرفته و پیاده رو و یک تا دو الین از
خیابان را هم به عنوان محل فعالیت خودشان و توقفگاه خودروها جهت تعمیر و تزیین و...
قرار داده اند ویا آهن آالت و ...در پیاده رو قرار داده شده است و ...و حقوق عابران سلب
شده است و هیچ نهادی هم خود را در این حوزه پاسخگو نمی داند .
علی زارعی

استاندار هرمزگان تاکید کرد

لزوم استفاده از مشارکتهای مردمی در تقویت موکب های هرمزگان

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم
تالش در جهت تامین همه امکانات مورد نیاز برای
ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبداهلل
الحسين «علیه الســام» ،گفت :برنامهریزیهای
عملیاتی براساس پیش بینی تعداد زائران استان
هرمزگان جهت اعزام به مراسم پیادهروی عظیم
اربعین حسینی(ع) انجام شود.

به گزارش خبرنگار دریا  ،مهندس مهدی دوســتی
در نشست ستاد استانی اربعین حسینی(ع) در استان
هرمزگان ،عنوان کــرد :جهت اعزام زائران اســتان
هرمزگان به مراسم پیادهروی عظیم اربعین حسینی(ع)
برنامهریزیهای عملیاتی براســاس پیش بینی تعداد
زائران ،انجام شود.وی ادامه داد :بر این اساس ،موارد
مورد نیاز همچون تعداد اتوبوس ها جهت حمل و نقل

سرپرست معاونت سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان :

رمز موفقیت سمن ها دوری از مسائل حاشیه ای است
گروه خبر  //سرپرست معاونت سیاســی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت فعالیت سازمان های مردم
نهاد ،گفت :رمز موفقیت این ســازمان ها ،فعالیت در چارچوب
وظایف تخصصی و دوری از مسایل حاشیه ای است.

احســاس کامرانی در نشست ستاد شــورای تشکل های مردم نهاد
هرمزگان اظهار داشــت :مهمترین مزیت ســازمان هــای مردم نهاد
انجــام امور عام المنفعــه با رویکرد اجتماعــی و فرهنگی در جامعه
اســت .این مقام مســئول تاکید کرد :ســازمان های مردم نهاد برای
پیشــبرد اهدافشــان باید دوری از مــوازی کاری و بهــره گیری از
همه ظرفیت ها را در دســتور کار خود داشــته باشــند.کامرانی ادامه
داد :حوزه بانوان پتانســیل عظیمی است که تشــکل های مردم نهاد
می توانند در این حوزه فعالیت نمایند و به توانمند سازی بانوان کمک

شایانی داشته باشند.وی خاطرنشــان کرد :سمن های فعال در حوزه
بانوان با ایجاد تنوع در فعالیت ها زمینه جذب حداکثری زنان فعال در
بخش های مختلف به ویژه دختران جوان مستعد را برای توانمند سازی
آنها فراهم کنند.
سرپرســت معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان
گفت :جذب بانوان صاحب فکر ،اندیشه و با برنامه و دغدغه مند در حوزه
مسائل اجتماعی نیازمند توجه مدیران سمن های فعال در این بخش است.
کامرانی تصریح کرد :بهره گیری از نظرات نخبگان دانشگاهی و حوزوی در
بخش های مختلف می تواند گره گشــای امور اســتان باشد و در این
زمینه آماده دریافت نظرات همه نخبگان برای تسریع در رشد و توسعه
استان هستیم.
به گزارش ایرنا ،سازمان های غیردولتی و مردم نهاد ساختاری است که

برای حل مشکالت مردم از خود مردم استفاده می شود ،چرا که هسته
سازمان های غیر دولتی ،مردم هستند.سازمان های مردم نهاد یا همان
ســمن ها در گستره فعالیت ملی ،استانی و شهرســتانی برای رسیدن
به اهــداف مختلفی چون بهبود وضعیت محیط زیســت ،رســیدگی
به ســطح رفاه اقشار محروم و آســیب پذیر جامعه ،اشتغال ،ازدواج و
عواملی از این قبیل تشــکیل می شــود و برای رسیدن به اهداف خود
از ارتباطات اداری و بســیج مردمی استفاده می کند.سازمان های مردم
نهاد در اصل مردمی و غیرسیاسی اســت و نیازهای خود را از طریق
کمکهای مردمی ،کمکهای مالی از ســازمانهای دولتی و غیردولتی
و درآمد حاصل از فعالیتهای سازمان در چارچوب اهداف آنها تامین
می کند .به گزارش ایرنا ،نقش برجســته ســازمان های مردم نهاد در
حوزههاییهمچونآموزشوپرورش،بهداشتودرمان،فقرزدایی،حفاظت
از محیــط زیســت ،حفظ میــراث فرهنگی ،مبارزه با خشــونت و
آسیبهایاجتماعیوهمچنینحمایتکودکانوآسیبدیدگاناجتماعی،در
ســال های اخیر بیش از پیش افزایش یافته اســت و هر کشوری که
ســازمان های مردم نهاد فعال تری داشته باشــد ،می تواند با سرعت
بیشتری بر چنین مشکالتی غلبه نماید.

امضای تفاهم نامه همکاری قرارگاه پیشرفت
و آبادانی سپاه و آبفای هرمزگان

گروه خبــر  //در مراســمی با حضور
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب
هرمزگان ،ســرهنگ بهمنی جانشین
قرارگاه پیشــرفت و آبادانی سپاه امام

 12فرمان قاضی القضات به دادستان ها

رئیس قوه قضاییه در بیست و یکمین همایش سراسری دادستانهای مراکز استانها ،دادستانها
و مسئوالن دادسرا  ،نکاتی مهم و کلیدی را به دادستان ها یادآور شد .قاضی القضات همچنین
 ۱۲دستور خطاب به دادستانهای مراکز استانها را صادر کرد .به گزارش میزان ،رئیس قوه
قضاییه با اشاره به موضوع نظارت دادستانها بر کار ضابطین گفت :باید توجه داشت که وقتی
متهمی را چه در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار میدهیم ،مسئولیت این
امر با قاضی پرونده است لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئوالن ذی ربط قضایی
در دادسرا ضرورت دارد .رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود ،بر ضرورت
جمعآوری ادلّه و مســتندات الزم قبل از احضار و جلب فرد مد نظر در پرونده تاکید کرد و
گفت :نباید شرایط به گونهای باشد که در ابتدا جلب ،احضار یا قرار منجر به بازداشت صادر
شود و تازه بعد از آن به دنبال تحصیل دلیل و انجام استعالمات و تحقیقات و بررسی حسابها
و ردیابی پولها رفت؛ البته گاهی اوقات در موارد ضروری و مسائل امنیتی ،امکان صرف زمان
برای جمعآوری تحقیقات وجود ندارد و الزم است که اقدامات مربوط به احضار ،جلب و قرار
بازداشت فرد مد نظر قبل از انجام تحقیقات صورت گیرد.رئیس دستگاه قضا با تاکید بر توجه
تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات بازرسیها ،جلبها و بازجوییها
تاکید کرد :در بازرسی و دیگر موارد گفته نشود یک شرایط خاصی رخ داده و این گونه نشود
که خدای ناکرده همه زحمات ما بهخاطر یک کار از بین برود دادســتانها در زمان حکم به
جلب ،حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی ،بر زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته
باشند تا کاری خالف شرع و قانون رخ ندهد.قاض یالقضات در همین زمینه تصریح کرد :حتی
در مواقعی که شاکی خصوصی بر احضار فردی تاکید دارد ،باید با دقت دالیل و مستندات او
برای انجام این احضار را بررسی کرد و چنان چه شکایت شاکی خصوصی همراه با مستندات
کاملی بود ،برای احضار فرد اقدام کرد.همچنین« ،رســیدگی ســریع و دقیق به پروندههای
ضدامنیتی که در مقاطع خاص تشکیل میشوند»؛ «اعمال حداکثری اعطای ارفاقات قانونی
برای محکومین واجد شرایط در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور
و سارق که امنیت و آرامش مردم را برهم م یزنند ظلم به دیگران است»؛ «توجه تمام و کمال
به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات  ،بازرسیها ،جلبها و بازجوییها و نظارت
ویژه بر کار ضابطین در این حوزهها»؛ «تحصیل و جمعآوری ادله قبل از احضار افراد مگر در
موارد ضروری و مسائل امنیتی که امکان َصرف زمان برای جمعآوری تحقیقات وجود ندارد»؛
«صدور دســتورات صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در
زمان مشخص و همچنین ماالیُطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط» ؛ «پیگیری
اجرای احکام قطعی صادره و انعکاس دالیل عدم اجرای حکم قطعی» ؛ «اتخاذ تدابیر ویژه و
پیشگیرانه در موضوعات و پروندههایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند» ؛ «مشورت و
همکاری با مسئوالن استانی در عین داشتن استقالل قضات» ؛ «نظارت و دقت بر احکامی که
محدودیت ایجاد میکند  ،نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمب شده» ؛ «توجه قاضی
اجرای احکام یا دادستان به انجام اعتراض بهموقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامی که
خالف شرع و قانون تشخیص میدهند» و «اهتمام دادستانها به اعمال نظارت مستمر فیزیکی
و سیستمی به زیرمجموعههای خود و شعب دادیاری ،بازپرسی و اجرای احکام» و «مساعدت
به همکاران قضایی و صیانت از آن ها در جهت پیشــگیری از لغزش»  12دستوری بود که
رئیس قوه قضاییه در این نشست خطاب به دادستانهای مراکز استانها صادر کرد.
با وجود انتقاد و گاه مخالفت اغلب اصالحطلبان با اصالحات اقتصادی اخیر اما سعید لیالز از
اعضای حزب کارگزاران از اجرای این طرح دفاع میکند.سعید لیالز معتقد است :درباره اصل
ماجرای اصالح قیمتها هیچ کس حرفی ندارد و فقط میگویند حاال چرا؟ پاسخ این است
که این کار را هرکس در هر مقطع دیگر هم انجام میداد ،میتوانست این «حاال چرا» مطرح
شود .توجه کنیم که موضوع گندم تبدیل به مسئله امنیتی شده است 70 .درصد صادرکنندگان
گندم جهان 5کشور هستند که روسیه و به تازگی هند اعالم کردند گندم صادر نمیکنند.این
فعال اصالحطلب افزوده 70 :درصد کل یارانهای که دولت روحانی تابحال پرداخته به جیب
دالالن رفته است و همانها االن دارند علیه این طرح پول خرج میکنند .یکی از مخالفان این
سخن ،میگفت نشانهاش این است که قیمت ماکارونی بعد از آزادشدن سه برابر شد .پاسخ
این است که اتفاقا همین نشانه درستی سخن من است چون فاصله قیمت گندم یارانهای با
گندم آزاد  12برابر بود و وقتی این فاصله از بین رفت ،فقط سه برابرش فشار وارد شد که
نشان میدهد بقیه را دالالن میخوردند/.فردانیوز

معاون وزیر نیرو :

زائران ،تعداد پروازها جهت اعزام هوایی زائران و دیگر
امکانات همچون اســکان و تغذیه زائران به صورت
دقیق احصا و مشــخص و برای تامیــن این نیازها
تصمیمگیری و اقدام شود .استاندار هرمزگان با تاکید بر
لزوم استفاده از مشارکتهای مردمی و خیرین جهت
تقویت موکب های استان هرمزگان برای مراسم اربعین
حسینی(ع) ،افزود :همچنین همه دستگاههای اجرایی و
نهادها و سازمان های مختلف تالش کنند که شرایط
مناسب برای اعزام زائران حضرت اباعبداهلل الحسين
«علیه السالم» ایجاد شود .گفتنی است؛ در این نشست
گزارشــی از اقدامات کمیتههای ستاد استانی اربعین
حسینی(ع) در اســتان هرمزگان ارائه و مورد بررسی هرمــزگان از  38موکب دارای مجــوز برای اربعین حسینی(ع) خدمات ارائه میکنند و مابقی موکب های
قرار گرفت.
حســینی(ع) برخوردار است که  22موکب این استان این استان نیز در مسیر تردد زائران در داخل کشور از
طبق گزارش اعالم شــده در این جلســه ،استان برون مرزی بوده و در کشــور عراق به زائران اربعین استان هرمزگان تا استان خوزستان ،فعال خواهند بود.

حمــزه پــور مدیرعامل شــرکت آب و
فاضالب هرمــزگان ،در این مراســم با
قدردانی از مشــارکت خیر نیک اندیش
حاج اکبــر ابراهیمی و حضــور پررنگ
قرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه امام
سجاد(ع) در این پروژه بزرگ افزود :این
ســجاد(ع) تفاهم نامه همکاری برای مشــارکت به عنوان یک قــدم بزرگ در
آبرسانی به  72روستا با مشارکت خیر تاریخ آبرسانی هرمزگان به یادگار خواهد
آبرسان حاج اکبر ابراهیمی امضا شد.
ماند که در اجرای آن  72روســتای واقع
عبدالحمید
به گزارش خبرنــگار دریا ؛
در هشت شهرســتان هرمزگان از نعمت

آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.وی
ادامه داد ،در اجرای این طرح  ۱۵روستای
سیریک ۱۳ ،روســتای حاجی آباد۱۲ ،
روستای میناب ۱۰ ،روستای پارسیان۱۰ ،
روستای رودان ۶ ،روستای بندرعباس و ۴
روستای بستک از نعمت آب شرب پایدار
بهره مند خواهند شــد.در ادامه این جلسه
سرهنگ بهمنی جانشین قرارگاه پیشرفت و
آبادانی سپاه امام سجاد(ع) با اشاره به شعار
امسال این قرارگاه با عنوان جهاد آبرسانی

تا پایان دولت سیزدهم
نباید شهری با تنش آبی داشته باشیم

گروه خبر  //معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت :بر اساس
برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم شهر دارای تنش آبی
در کشور نخواهیم داشت.به گزارش خبرنگار دریا؛ محسن بختیار جمع
مدیران زیر مجموعه وزارت نیرو در استان هرمزگان با تاکید بر تحقق
این برنامه افزود :عالوه بر پایان تنش آبی در شهرها هدف گذاری برای
روستاها نیز صورت گرفته و تا پایان دولت شاخص بهره مندی روستاها
باید به  ۹۰درصد برســد.به گفته وی ،نیــاز مالی ،برنامه زمانبندی این
پروژه ها نیز مشــخص شده و برای اجرا به استان ها ابالغ شده است و
امیدوارم مدیران حوزه آب و برق برای تحقق این نقشه راه تمام تالش
خود را بکار گیرند تا برنامه دولت سیزدهم در این زمینه ها محقق شود.
معاون وزیر نیرو ،استفاده از ظرفیت آبشیرینکن ها را مورد تاکید قرار داد
و گفت :اولویت اول محل تامین آب استان هرمزگان باید شیرین سازی
آب دریا باشــد.بختیار با اشاره به صنعتی بودن هرمزگان ،تصریح کرد،
صنایع در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود باید برای اجرای
پــروژه هــای آبرســانی وارد میدان شــوند.به گفته وی ،در ســایر
اســتان های صنعتی از این ظرفیت استفاده شده است و ضروری است
صنایع هرمزگان نیز در حوزه آبرسانی ورود کنند.

کاشت هزار و  ۲۰۰نهال گل کاغذی در بندرعباس

گــروه خبر  //هــزار و  ۲۰۰نهال گل کاغذی در بلوار امام شــهر
بندرعباس کاشته شد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ شهردار بندرعباس گفت:
همچنین  ۲هزار نهال گل کاغذی در حاشیه بلوار امام و ادارات حاشیهای
کاشته میشود.نوبانی افزود :برای تولید این نهالها  ۲میلیارد تومان هزینه
شده است.وی با اشــاره به اینکه در آینده بندرعباس به شهر گلهای
کاغذی تبدیل میشــود گفت :در مراحل بعدی نهــال گل کاغذی در
بلوارهای امام حسین (ع) و اصلی شهر کاشته میشود.سرپرست سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس با بیان اینکه تا پایان سال
 ۱۰بوستان محلی نیز در محالت شهر بندرعباس ساخته میشود افزود:
برای توسعه نهال و فضای سبز شهری پایان سال در بندرعباس  ۸میلیارد
تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.شهرام آرمان افزود :برای آبیاری
پایدار فضای سبز نیز تا پایان سال  ۳دستگاه تصفیه فاضالب با اعتبار
 ۱۲میلیارد تومان در شهر بندرعباس نصب میشود.وی گفت :بهبود کیفی
فضای شهر بلوار امام حسین (ع) و شهید رجایی هم در برنامههای امسال
فضای سبز شهرداری بندرعباس است.سرپرست سازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهرداری بندرعباس افزود :سال آینده نیز برای توسعه کمربند
سبز شهر بندرعباس در  ۶۰هکتار نهال گلهای تزئینی کاشته می شود.

برقراری خط پروازی بندرعباس  -دمشق
بعد از  ۱۲سال

گفت :در اجرای این طرح آبرسانی به ۷۲
روستا یاد شــده هدف گذاری شده است
که امیدواریم با مشــارکت آبفا بتوانیم به
ســرانجام خوبی در آبرسانی به روستاها
برســیم.به گفته وی ،خیر آبرسان هزینه
لوله های خــط انتقال این روســتاها را
متقبل شــده و عملیات اجرای پروژه نیز
با مشــارکت آب و فاضــاب هرمزگان
و قرارگاه پیشــرفت و آبادانی سپاه امام
سجاد(ع) از هفته آینده انجام خواهد شد .

گــروه خبر  //معاون عملیات فرودگاهــی اداره کل فرودگاه های
هرمزگان گفت :پرواز فو قالعاده بندرعباس به دمشــق توسط شرکت
هواپیمایــی ایران ایر انجام شــد که اولین پرواز فــرودگاه بین المللی
بندرعباس به این کشــور پس از  ۱۲سال محسوب میشود .جمشید
دلفاردی در این خصوص اظهار داشت ۱۲۰ :زائر عتبات عالیات سوریه
با این پرواز اعزام شــدند  .وی ادامه داد :تالش داریم در آینده پرواز به
حج ،نجف و دمشــق به صورت برنامه ای برقرار شــود که در صورت
برقراری اطالع رســانی خواهد شــد.به گزارش ایرنا ؛ معاون عملیات
فرودگاهی اداره کل فرودگاه های هرمزگان اضافه کرد :درحال حاضر
پنج روز در هفته پرواز خارجی از مبدا بندرعباس به فرودگاه های دبی
و دوحه برقرار است.

مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان:

پشت پرده سیاست

لیالز70 :درصد یارانه دولت روحانی به جیب دالالن رفته است

خبر

به من گفته بودند دارو تحریم نیست اما...

دوهان در پایــان ماموریتش در تهران ،تحریم هــای آمریکا را نقض قوانین
بیــن المللی توصیف کرد و گفت که به دلیل همین تحریم ها ،بین  ۱۰۰تا ۱۲۰
میلیارد دالر از دارایی های ایران مسدود شده است  .النا دوهان گزارشگر ویژه
سازمان ملل متحد درباره تأثیر منفی اقدامات یک جانبه قهرآمیز بر بهرهمندی از
حقوق بشر ،در یک نشست خبری به تشریح نتایج سفر 12روزه خود به ایران و
دیدارهای انجامشده با مسئوالن و سازمانهای مختلف پرداخت.وی درباره این
ســفر اظهار کرد :از تاریخ هفتم تا  18می  2022برای جمعآوری اطالعات با
محوریت بیطرفی و راستیآزمایی سفری به ایران داشتم .بحث من تأثیر منفی
تحریمها بر حقوق بشر بوده است.وی با بیان این که «گزارش نهایی من در شورای
حقوق بشر در سپتامبر  2022ارائه خواهد شد» ،گفت :از همه طرفین در ایران از
جمله دولت ایران و شورای حقوق بشر برای تسهیل این سفر تشکر میکنم .من
در این سفر با نمایندگان دولت مالقات داشتم همچنین نماینده چند عضو جامعه
مدنــی را مالقات کردم و با نمایندگان نهادهای مالی بخش خصوصی و دولتی،
دانشگاهیان و ...و با آژانسهای تخصصی سازمان ملل و دیپلماتهای خارجی
در ایران دیدارهایی را برگزار کردم.گزارشــگر ویژه سازمان ملل متحد در ادامه
افزود :ایران هماکنون مشــمول گستردهترین تحریمهاست و آمریکا تحریمهای
مالی و تجاری بزرگی را از دهه  1970علیه این کشور اعمال کرده و اقداماتی را
انجام داده اســت که ایران را از نظام مالی و تجاری جهان منزوی کند ،در همین
زمینه در ســال  2010بسیاری از بخشهای اقتصادی را هدف قرار داد ،تحریم
آمریکا هدفش بانک مرکزی ایران بود.وی با تاکید براعمال تحریمهای آمریکا
ضد بخشهای مختلف ایران ،اظهارکرد :بعد از انعقاد توافق هستهای و قطعنامه
 2231تمام تحریمهای ثانویه علیه ایران برداشــته شد و سازمان ملل بهنحوی
عمل کرد که از طریق برجام اقداماتی را انجام داد و بخشی از آن سرمایهگذاری
در ایران بود اما آمریکا یک جانبه از برجام خارج و تحریمها را مجدد علیه ایران
وضع کرد و بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را در لیست تحریمها قرار داد
و بسیاری از شرکتها از بازار ایران ،خارج و داراییهای ایران مسدود شدند که
این اقدامات  100تا  120میلیارد دالر به ایران آســیب زده است.دوهان با بیان
این که بیش از  700فرد حقیقی و حقوقی در لیست تحریمهای ضدایرانی قرار
دارند ،ادامه داد :عالوه بر این ،کانادا تحریمهایی علیه ایران اعمال کرده و بیش از
 200فرد حقیقی و حقوقی ایرانی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به تأثیر تحریمها بر بخشهای دانشگاهی و
صنایع دستی و رشد اقتصادی ایران و همچنین همکا ریهای بینالمللی ایران با
دیگر کشورها ،تصریح کرد :تأثیر تحریمها بر گروههای آسیبپذیر و سرپرستان
خانواده و اتباع مهاجر افغانی در این سالها غیرقابل انکار بوده است .تحریمها
ارائه کمکهای بشردوستانه از طریق آژانسهای بینالمللی را مختل و امکان نقل
و انتقال پول را مســدود کرده است.دوهان گفت :این اقدامات قهری یک جانبه
بهعنوان اقدامات تنبیهی ،موازین حقوق بشر جهانی را نقض کرده است .تحریمها
علیه شرکتهایی که با ایران تجارت داشــتند و استفاده ابزاری از آن و اعمال
تحریمهای ثانویه امری غیرقانونی است .جلوگیری از داشتن حساب بانکی برای
دیپلماتهای ایرانی خالف کنوانســیون وین بوده و ممانعت از پرداخت حق
عضویت ایران در سازمانهای بینالمللی هم خالف قوانین بینالمللی است.وی
افزود :تحریمهایی که علیه ایران اعمال شــده است از دید شورای حقوق بشر و
مجمع عمومی ســازمان ملل قابل توجیه نیست .تحریمهای یک جانبه بهشکل
اولیه و ثانویه و تهدید به اعمال تحریمها همه اینها بحث وضعیت حقوق انسانی
را در ایران به خطر انداخته است و این تحریمهای اعمالشده به تحریم صادرات
کاالها و تحریم بانکهای ایران و تحریم غذا و دارو منجر شده که باعث کاهش
درآمد دولت و افزایش قیمتها و فقر و افراد آســیبپذیر و پناهندگان و زنان
سرپرست خانوار شده است .به من گفت ه بودند دارو تحریم نیست اما من کودکان
پروانهای را دیدم که نمیتوانند پانســمان و داروهای خود را تهیه کنند .شرکت
فروشــنده از ترس تحریم آن را نمیفروشد و تازه بفروشد ،پول آن را چطور
دریافت کند؟

انعکاس

همشــهری آنالین خبر داد :فرمانده مرزبانی هرمزگان از کشف  ۵۵۰هزار لیتر سوخت
قاچاق در پی توقیف یک فروند کشــتی در مرزهای آبی غرب استان خبر داد .به گفته
سردار دهکی،در همین زمینه  ۷قاچاقچی دستگیر شدند.
تودی آنالین مدعی شد :معی نالدین سعیدی نماینده مجلس گفت :برخالف آن چه که
گفته شد به  ۹دهک یارانه پرداخت شده است ،عم ً
ال این اتفاق نیفتاده و مردم در این زمینه
به شدت مشکل دارند و این نگرانی وجود دارد که همین اتفاق برای کاالبرگ الکترونیک
رخ دهد.
فردانیوز نوشت :عبدا...گنجی ،فعال رسانهای اصولگرا در واکنش به دیدار رجوی و پمپئو
در صفحه توئیتر خود دیالوگ فرضی بیان آنان را نوشت .گنجی توئیت کرد« :رجوی :ما
همراه صدام با ایران جنگیدیم .اون موقع ضد امپریالیسم (غرب) بودیم خیلی ترور کردیم
اما جایی بین ملت نیافتیم.پمپئو :ما هم  12شرط گذاشتیم و از برجام خارج شدیم و هر
راه تنفسی را بر ایران بستیم .ترامپ خیلی منتظر تلفن از تهران بود اما با حسرت رفتیم.
فعال با هزینه  2میلیون دالری ازم حفاظت می شه».
فرارو نوشت :دو مقام ارشد اطالعات دفاعی آمریکا در نخستین جلسه استماع کنگره
درباره اجرام پرنده طی نیم قرن گذشــته ،از عزم پنتاگون برای مشــخص کردن منشأ
«پدیدههای هوایی ناشناس» خبر دادند.بر این اساس ،مقرر شد که پنتاگون منشأ آن چه
که دولت آمریکا آن را «پدیدههای هوایی ناشناس» مینامد و عموم ًا به عنوان «بشقاب
پرنده» شناخته میشود ،مشخص کند.
تابناک نوشت :پس از آن که تلویزیون ایران جزئیات دستگیری دو شهروند فرانسوی
متهم به جاسوسی را به تصویر کشاند ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست
فوری آنان را آزاد کند.صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران به تازگی جزئیاتی جدید از
دستگیری دو جاسوس فرانسوی که با منحرف کردن اعتراضات صنفی ،قصد ایجاد ناامنی
و آشوب در کشور را داشتند ،منتشر کرد.
جهان نیوز مدعی شــد :اگرچه اقدامات مهمی از سوی دولت برای کنارگذاشتن بانیان
وضع موجود صورت گرفته است اما هنوز تعداد قابل توجهی از آنان در سطوح مختلف
تصمیم گیری حضور دارند .برای نمونه ،در شرایطی که حدود  10ماه از آغاز به کار دولت
سیزدهم سپریشده« ،جعفر توفیقی» همچنان ریاست پژوهشگاه صنعت نفت -بازوی
پژوهشی و تحقیقاتی وزارت نفت -را بر عهده دارد.
تازه های مطبوعات

رسالت  -این روزنامه در مطلبی با عنوان «سخنی با حاج کاظم» با اشاره به نامه اخیر
پرویز پرســتویی به رهبر انقالب نوشت  :چه کسی در این کشور است که خواهان رفاه
نباشــد؟ اما اقتصاد و سیاست به این آسانی نیست که با یک امضا یا یک توافق یا یک
ســازش به مراد دلمان برسیم .روند و فرایندهای پیچیده و گاهی بلندمدتی می طلبد که
یاری همه مسئوالن و مردم باید پای آن باشد؛ اگر اقتصاد و سیاست به این راحتی بود ما
نباید در هیچ کشوری ناراحتی و مشکل و رنج می داشتیم و همه مشکالت دنیا با یک
امضا حل می شد و مؤلفه های زیادی در آن تاثیرگذار نبود.
جمهوری اسالمی  -این روزنامه نوشت  :دولتمردان ،این روزها تالش میکنند طرح خود
برای اصالح یارانهها را موفق جلوه دهند و آن را «مردمیکردن یارانهها» بنامند.اقتصاد،
موجود بیرحمی است که با چیزی غیر از اقدامات علمی و تجربی کام ً
ال قابل اطمینان
مهار نخواهد شد .گذاشتن عناوینی از قبیل «اصالح یارانهها»« ،مردمیکردن یارانهها» و
«هوشمند کردن یارانهها» نیز نه میتوانند گرانی را کاهش بدهند و نه قدرت پر کردن جیب
مردم و تقویت سفرههای آنان را دارند.
جوان  -این روزنامه با اشاره به طرح جدید یارانه ای نوشت  :آن چه در فرایند اجرایی
این طرح اهمیت دارد ،نقش مردم در همراهی با دولت و کمک به تحقق آن است ،به همین
دلیل است که از روزهای قبل از آغاز اجرای طرح و بهویژه پس از کلید خوردن آن ،جنگ
روانی گستردهای از سوی رسانههای بیگانه و معاندین و برخی مخالفان داخلی دولت برای
دامن زدن به اعتراضهای مردمی در مخالفت با این طرح و کشــاندن مردم به خیابانها
و تبدیل اعتراضات به آشوب و اغتشاش آغاز شد که البته با هوشیاری مردم ناکام ماند.

شعب تأمین اجتماعی هرمزگان پنجشنبه
و جمعه فعال هستند

گروه خبر  //مدیرکل تأمین اجتماعی
هرمزگان با یادآوری اینکه ارســال
لیست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان
از ماه جاری تنها از طریق ســامانه
غیرحضوری این سازمان امکانپذیر
اســت ،اعالم کرد :شــعب تامین
اجتماعی در استان روزهای پنجشنبه
و جمعه بــرای راهنمایــی و حل
مشــکالت کارفرمایان در این زمینه
دایرهستند.

عبــاس اکبری افــزود :در پی تغییر
سامانه ارسال لیست حق بیمه و با عنایت
به نزدیک شــدن به روزهای پایانی ماه
و مهلت ارســال لیست و پرداخت حق
بیمه و به منظــور جلوگیری از هرگونه
وقفــه و مشــکالت آتــی در دریافت
لیســت حق بیمه و پرداخت حق بیمه
کارگاهها ،مقرر شــده است ،همکاران
مرتبط با لیست و پرداخت حق بیمه در
روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری
به منظور پاســخگویی به کارفرمایان تا
پایــان وقــت اداری در محل کار خود
حضور داشته باشند.وی خاطرنشان کرد:
از ابتدای اردیبهشــت ماه جاری ،کلیه
امور مربوط به لیستهای ارسالی حق
بیمه کارفرمایان ،تنها از طریق ســامانه
خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی

 eservices.tamin.irامــکان پذیر

است و ســامانه قدیمی سمت (samt.

 )tamin.irبرای کارفرمایان غیرفعال
شــده و کلیه امور مربوط به لیستهای
ارســالی حق بیمه کارفرمایان ،صرف ًا از
طریق ســامانه خدمات غیرحضوری
سازمان انجام خواهد شد.
به گــزارش ایرنا ؛ این مقام مســئول
در پایان عنوان کــرد :کارفرمایانی که
برای ارسال لیست و پرداخت حق بیمه
سئواالتی دارند یا نیاز به راهنمایی دارند
میتوانند جهت دریافــت راهنمایی و
کســب اطالعات بیشتر عالوه بر تماس
بــا مرکز ارتباطات مردمی ســازمان با
شماره تلفن  ۱۴۲۰برای راهنمایی بیشتر
و حل مشکالت احتمالی به شعب تأمین
اجتماعی در روزهای پنجشنبه و جمعه
جاری مراجعه کنند.

آگهی فقدا ن سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محسن بروایه فرزند محمد به استناد دو فقره
استشهادیه محلی بوارده شماره 140102155771000043
مورخ  1401/02/25مدعیست که سند مالکیت ششدانگ
قوهقضائیه
یکبابخانه به مســاحت  383/80متــر مربع تحت پالک
ثبتی  37فرعی از  - 5124اصلی  ،مفروز ومجزا شــده از سازمانثبتاسنادوامالککشور
ک
ثب
م
اداره ل تاسنادوامالکره زگان
(  ) 606/5124 . 3571فرعــی از اصلی مذکور  ،واقع در
 22بهمن بلوار شهدای محراب کوچه شهید رسول پرمر
بخش  01ناحیه یک بندرعباس بشــماره چاپی  99488سری ج سال  99شماره دفتر
امالک  57صفحه  57ثبت 10992بنام آقای محسن بروایه فرزند محمد شماره شناسنامه
 406صادره از خرمشهر ثبت که به علت جابجایی مفقود گردیده تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی نموده  ،لذا استناد ماده  120آیین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله
اعالم میشــود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند
مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  10روز اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این
صورت وفق مقررات اقدام می گردد  1401/70 .م/الف  -تاریخ انتشار 1401/02/31 :

ابوالحسن دستوری

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر:

3

جنوب کشور

شنبه  31اردیبهشت 1401

 ۲۶درصد دانشآموزان بوشهری به چرخه آموزش بازگشتند

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها  //تحصیلی جدید روبهرو نخواهیم بود و امسال یکی
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان بوشهر از سالهایی اســت که کمترین دغدغه را برای
گفت۲۶ :درصد از چهار هزار دانشآموز این شروع سال تحصیلی جدید داریم.

استان که در  ۲سال اخیر از تحصیل بازمانده * بازگشــت ۲۶درصــدی بازماندگان از
بودند به چرخه آموزش بازگشتند.
تحصیل در بوشهر

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ علی موحدی در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :در اســتان بوشهر
 ۸۰۰کالس تخریبی ،معادل  ۶۰مدرســه با این
همه سرمایه و پیشینهی اســتانی زیبنده و قابل
قبول نیســت که امیدواریم با حمایت کمیتههای
برنامه ریزی شهرســتانها ،نماینده ،ولی فقیه در
استان ،اســتانداری ،نمایندگان مجلس شورای
اســامی در اســتان و خیرین در یک برنامه ۴
ساله ،تعداد کالسهای تخریبی به حداقل برسد.
وی اضافــه کرد :با حضور  ۶۵۰دانشــجومعلم
فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان ۴۰۰ ،نیروی
خرید آموزشــی ،حدود  ۴۵۵نیروی استخدامی
مــاده  ۳۰ ،۲۸ســرباز معلم و تعــدادی طلبه
* بیمهــری پتروفرهنگ بــه آموزش و
وظیفه ،برون سپاری در تعدادی از هنرستانهای
پرورش استان بوشهر
کاردانش ،اضافه تدریس شــاغلین و نیروهای
بازنشسته با مشکل کمبود نیروی انسانی در سال ایــن مقام مســئول بابیان اینکه هــم اکنون با
وی عنوان کرد ۳۹۵ :نفر ســهمیه برای ســال
آینده در دانشــگاه فرهنگیان استان بوشهر برای
دانش آموزان بوشهری وجود دارد و از همین جا
از دانش آموزان این اســتان که دغدغه معلمی و
تعلیم و تربیت دارند دعوت میکنیم که دانشگاه
فرهنگیان را در کنکور سراسری انتخاب و خال
کمبود معلم در استان را مرتفع کنند.موحدی ضمن
اشاره به افزایش  ۲۶درصدی شناسایی ،جذب و
برگشت دانشآموزان بازمانده از تحصیل در استان
بوشهر ،گفت:بیشترین شمار دانش آموزان بازمانده
از تحصیل در مقطع ابتدایی و در گام بعد متوسط
اول و دوم هستند.

همکاری صنعت نفت و گاز و شورای راهبردی روبهرو هســتند که حدود  ۹میلیارد تومان برای
منطقه ویژه اقتصادی ،کالسهای کنکور و تقویتی اتصال برق این مدارس نیاز اســت تا در مهر ماه
برای دانش آمــوزان کنکوری در حال برگزاری آینده در چرخه تعلیم و تربیت قرار گیرند.
اســت ،اذعان کرد :درحالی که سهم عمدهای از *  ۱۴مدرسه در استان بوشهر کلنگزنی
پتروفرهنگ متعلق به فرهنگیان است و با وجود میشود
همکاری دستگاههای مختلف استان با آموزش و وی تصریــح کرد :در همه شهرســتانها حتی
پرورش؛ اما تا به االن از سوی پتروفرهنگ کمک مرکز اســتان نیاز به فضای آموزشی وجود دارد؛
موثری دریافت نکردهایم که این موضوع یکی از اما در شهرستان دشتی و تنگستان و دشتستان(
مطالبات ما برای پیگیری است.مدیرکل آموزش سعدآباد ،آبپخش ،شبانکاره ،تنگ ارم و بوشکان)
و پرورش استان بوشــهر اظهار کرد ۱۷۳ :هزار نیــاز به مــدارس و کالسهای جدید ،بیشــتر
نیروی خرید خدمات ،شرکتی و ۱۴۰۲ ...نیروی احساس میشــود که حدود  ۱۴مدرسه در سوم
ح
قالتدریس آزاد تبدیل وضعیت شده و  ۵۴۵نفر خرداد همزمان با آغاز کنگره شهدای فرهنگی و
از طریق آزمون استخدام ماده  ۲۸به جمع معلمان دانش آموز به صورت نمایشی در شهرک نیایش
سال آینده اضافه میشوند؛ همچنین در راستای کلنگ زنی خواهد شد.موحدی ادامه داد :سرانه
تحقق فرمایش رهبری در به صفر رساندن نرخ ورزشــی دانش آموزها در استان بوشهر جزو ۴
بی سوادی ،شرایط استخدام  ۷۰نفر نیروی نهضت استان برتر است که با افزایش فضای ورزشی در
فراهم شد.موحدی ضمن اشاره به روند رو به رشد استان این انتظار را داریم که جزو  ۲استان برتر در
ساخت مدارس طی این سال ها ،افزود :در بهمن سرانه فضای ورزشی قرار گیریم.مدیرکل آموزش
ماه سال ،۱۴۰۰تعداد  ۱۶مدرسه جدید که بیشتر و پرورش استان بوشهر گفت :یکی از طرحهای
متعلق به شهرستانهای جنوبی استان بوشهر است ،خوب دیگر در آموزش و پرورش ،طرح شــهید
تحویل گرفته شد؛ ولی این مدارس با مشکل برق خرازی اســت که در طرح شهید خرازی اجازه

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان :

تجارت با کشور عمان از طریق خوزستان توسعه یابد

حسن سیالوی سرویس استان ها //
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک
ایران و عمان با اشاره به سفر رئیس
جمهور ایــران در روزهای آینده
به عمان گفت :مبادالت تجاری و
اقتصادی ایران باید از طریق استان
خوزســتان با کشور عمان توسعه
یابد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ شــهال
عموری با اشاره به سفر رئیس جمهور
در روزهای آتی به کشور عمان ،اظهار
کرد :فرصت مذاکرات میان مقامات دو
کشور ایران و عمان ،زمان بسیار خوبی
برای توســعه فعالیتهای اقتصادی
میان دو کشــور اســت و امیدواریم
بتوانیم مبادالت تجاری و اقتصادی را
با همکاری دو طرفه ارتقا دهیم.وی
افزود :دو کشور ایران و عمان وجوه
فرهنگی مشــابهی دارند که میتوان
از این ظرفیت برای توســعه روابط
اقتصادی دو کشور کمک گرفت .در
این زمینه نیاز اســت تا رایزنیهای
الزم برای گسترش مبادالت تجاری
و تسهیل روابط اقتصادی انجام شود

و ســفر رئیس جمهور ایران به عمان
میتواند دســتاوردهای بسیار خوبی
در حوزه اقتصادی داشته باشد.نایب
رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران
و عمان با بیــان اینکه باید مبادالت
تجاری ایــران با کشــور عمان از
طریق استان خوزستان توسعه یابد،
گفت :اختصاص پروازهای کارگو از
فرودگاه اهواز به پایتخت کشور عمان
و همچنین احیای خط کشــتیرانی از
خرمشهر به عمان میتواند از مهمترین
مسائلی باشد که برای توسعه روابط
تجاری میان ایران و عمان مورد توجه

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها  //استاندار
بوشهر گفت :حقوق بشر آمریکایی بجز ادعایی واهی
و پوشالی چیزی نیست و فقط از الفاظ برای مسخ
دولتها و ملتها بهره میگیرد.

بــه گزارش خبرنگار دریــا  ،احمد محمدی زاده در
هشتمین نشست تخصصی حقوق بشــر آمریکایی از
منظر رهبر معظم انقالب در عسلویه افزود :بنا به فرموده
رهبر معظم انقالب اسالمی "آمریکائیها ناقضان حقوق
بشــر ،وقیح و پُررو هســتند و بلند گوها نیز در دست
آنها است و هر کسی را بخواهند متهم میکنند" .وی با
بیان اینکه ارزشهای اسالمی در آمریکا لگدمال شده

قرار گیرد.عموری ادامه داد :کشــور
عمان متقاضی تولیدات داخلی کشور
و به ویژه استان خوزستان در زمینه
کشــاورزی و صنعت است و باید از
این ظرفیت به بهترین شکل بهره برد
تا تجار و بازرگانان ایرانی بتوانند به
راحتی به این کشور صادرات داشته
باشند و مراودات اقتصادی را با این
کشور ارتقا دهند.
وی افزود :آنچــه که در این زمینه
اهمیت بســیار زیادی دارد این است
که بهمنظور توسعه مبادالت تجاری
و ارتقــا ســطح روابــط اقتصادی،

است اظهار کرد :تبعیض ،اختالف و نژاد پرستی نمادهای
حقوق بشر آمریکایی است و فقر بارزترین خصوصیت
محلههای سیاهپوست نشین آمریکا است.محمدی زاده
افزود :کودکان  ۵۰درصد خانوادههای آمریکایی با فقر
دست و پنجه نرم میکنند و درآمد یک سپاه پوست ۵۰
درصد درآمد یک سفید پوست است که در همسایگی
او زندگی میکند.
وی اضافه کرد :هواپیماهای بدون سرنشــین آمریکا
به طور تقریبی هر روز مخالفان خود را در کشورهای
مختلف مورد حملــه قرار میدهند بــه نحوی که در
 ۱۰سال گذشــته چند میلیون نفر از شهروندان افغانی،
عراقی ،سوریهای ،پاکستانی و یمنی بیرحمانه همراه با
کودکان و مادران کشته شده اند و مقامات آمریکایی به
جای عذرخواهی به سربازان و افسران خود بابت این
حملههای خونین به مجالس عروسی مسلمانان پاداش
میدهند.محمدی زاده یادآور شد :آمریکا از رژیمهای
غیر مردمی و دیکتاتوری که با حمایت آنها ســالها بر
مردم خود حکومت غیرمشروع دارند و مخالفان خود
را گــردن میزنند ،حمایت میکنند به صرف اینکه این
دولتها گاوشیرده آنها هستند.
استاندار بوشــهر گفت :با حکومتهای مردمی مانند

ثبتنام پیش از موعد دانشآموزان در مدارس  ،ممنوع است

آرزو توکلی سرویس اســتان ها  //رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و
پرورش استان کرمان گفت :ثبتنام پیش از موعد دانشآموزان در مدارس ،ممنوع است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد فیروزی در گردهمایی کارشناسان ارزیابی عملکرد شهرستان ها و مناطق
اســتان ضمن اعالم ممنوعیت ثبت نام پیش از موعد دانش آموزان در مدارس گفت :هیچ مدرسه ای تا زمان
اعالم رسمی آغاز ثبت نام دانشآموزان در مدارس اجازه ندارد دانشآموزان را در مدارس پیشثبتنام کند.وی
ت نام
تاکید کرد :مدیران مدارس باید بعد از اعالم نتایج امتحانات نوبت دوم ،طبق دستورالعملهای مربوط به ثب 
و رعایت موارد قانونی ،اقدام به ثبتنام دانشآموزان کنند.
وی با بیان اینکه با هر نوع پیش ثبتنام دانشآموزان از ســوی مدارس برخورد میشــود ،تصریح کرد:
خانوادهها در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مورد پیشثبتنام در مدارس دولتی و غیردولتی میتوانند با
ورود به سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش نسبت به اعالم تخلف اقدام کنند تا اقدامات
الزم برای برخورد با متخلفان انجام شــود.وی همچنین دریافت هرگونه وجه در زمان اعالم نتایج و تحویل
کارنامه به اولیای دانش آموزان ،به غیر از وجه بیمه و کتاب را ممنوع عنوان کرد و افزود :مدیران مدارس حق
دریافت وجه از دانش آموزان حین ثبت نام را ندارند.

مدیر گمرک شلمچه خبر داد

خروج کاالی اساسی همراه مسافر از مرز شلمچه ممنوع
حسن ســیالوی سرویس استان ها  //مدیر گمرک
شلمچه از ممنوعیت خروج هرگونه کاالی اساسی
همراه مسافران خارجی و داخلی از این مرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ غالمرضا نیک رفتار اظهار
کرد :خروج هرگونه کاالی اساســی همراه مســافران
خارجی و داخلی از مرز شلمچه به سمت کشور عراق
ممنوع اســت و گمرک در این مرز از خروج این نوع
کاالها ممانعت میکند.وی افزود :دولت برای کاالهای
اساســی ارز ترجیحی و یارانه اختصاص میدهد و با
توجه به این مساله نباید کاالی اساسی که دولت برای
آن هزینه کرده اســت و برای نیاز داخل کشور است ،از
کشور خارج شود.مدیر گمرک شلمچه گفت :به منظور
جلوگیری از خروج کاالهای اساســی از جمله روغن،
شــکر ،برنج و مرغ از مرز شلمچه ،گمرک کار نظارت

را به بهترین شــکل انجام خواهد داد تا شاهد خروج
کاالهای اساســی از مرز شــلمچه به خارج از کشور
نباشیم.نیک رفتار عنوان کرد :تاکنون گزارشی از خروج
این نوع کاالها در گذرگاه مرزی شــلمچه نداشتهایم و
افراد هنگام ورود به پایانه شلمچه و خروج از آن ،توسط
بخشهای مختلف بازرسی و کنترل میشوند.
وی ادامه داد :در حال حاضر فقط گروههای هفتگانه
از جمله بیماران اتباع خارجی ،گروه دانشجویی ،گروه
خدمات فنی و مهندسی کشور عراق ،تجار ،بازرگانان و
مقامهای سیاسی مجاز به تردد از مرز شلمچه هستند.
مدیر گمرک شــلمچه در خصوص روند صادرات کاال
از این مرز عنوان کرد :مشکلی در ترانزیت و صادرات
کاال به کشور عراق وجود ندارد و تجار میتوانند بدون
هیچ مشکلی نسبت به صادرات کاالی خود اقدام کنند.

دولتهــای ایــران و عمــان باید
بســتههای حمایتی از بازرگانان را
تدوین کنند تــا بازرگانان در فضای
آرام و بدون مشــکل فعالیت کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
ایران با اشاره به اهمیت حمل و نقل
دریایی در تجارت میان ایران و عمان
عنوان کرد :ایجاد زیرســاختهایی
برای تســریع در جابجایی کاالهای
صادراتی به خصوص در حوزه حمل
و نقل دریایی مساله بسیار مهمی است
که باید مورد توجه دو کشور ایران و
عمان قرار بگیرد.
عمــوری در پایان بــا بیان اینکه
ظرفیتهای تجاری خوزســتان در
ســفر رئیس جمهور ایران به عمان
برای همکاری با فعــاالن اقتصادی
ارائه میشــود ،گفت :امیدواریم در
ســفری که رئیس جمهور ایران در
روزهای آینده به عمان خواهد داشت
شاهد دستاوردهای اقتصادی بسیار
خوبی برای تجار و بازرگانان باشیم و
بتوانیم سطح روابط اقتصادی با عمان
را ارتقا دهیم.
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داده میشود که همه فضای ورزشی استان شامل
استخرها ،ســالن ها ،زمینهای چمن مصنوعی،
باشگاههای ورزشی آموزش و پرورش برای اولیا
در کنار دانش آموزان آزادسازی شده و همچنین
 ۲۰کالس درس تربیت بدنی در مدارس اســتان
بوشهر با اعتبار  ۲۵۰میلیارد ریال تجهیز میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح
کرد :یکی از مطالبات  ۱۰ساله جامعه فرهنگی،
قانــون رتبهبندی معلمان بود که با اصالح الیحه
و آیین نامــه ،به عنوان قانون رتبه بندی مصوب
شد و در خردادماه با بارگذاری فرم خود اظهاری
معلمان و امتیازدهی که توسط مدیر و معلم و پس
از آن تطبیق نهایی ،رتبهبندیها بر اساس آن انجام
میشود.علی موحدی افزود :مطالبه دوم فرهنگیان
در بحث بیمه به خصوص بیمه تکمیلی و نداشتن

رضایت فرهنگیان بوده است که از اسفند ماه سال
 ۱۴۰۰وزارت آمــوزش و پرورش به این قضیه
ورود جــدی کرده و در آینده نزدیک مشــکل
بیمه فرهنگیان رفع خواهد شد و موضوع بعدی
رفاهیات فرهنگیان اســت که در این خصوص
نیز وزارت آموزش و پرورش کشور تصمیمات
جدی دارد که به زودی رسانهای و ابالغ خواهد
شد.موحدی عنوان کرد :درآمدهای اختصاصی
اداره کل آموزش و پرورش اســتان بوشــهر با
انضباط ،برنامه ،پیگیری و مطالبهای که صورت
گرفت از  ۸میلیارد به  ۱۶میلیارد تومان افزایش
یافت؛ همچنین  ۶۰هکتار از امالک و زمینهای
آموزش و پرورش استان بوشهر با همکاری بنیاد
مســتضعفان بعد از حدود  ۴۳سال از انقالب به
مالکیت این اداره برگشت.

استاندار کرمان
بر اصالح الگوی کشت در این استان تاکید کرد

آرزو توکلی ســرویس استان ها  //استاندار کرمان
با بیان اینکه اصالح الگوی کشت یک کار فرهنگی
اســت ،بر رعایت الگوی کشت در این استان تاکید
کرد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،محمدمهدی فداکار در نشست
شــورای اداری شهرســتان منوجان با بیان اینکه اصالح
الگوی کشــت دســتوری نبوده بلکه کار فرهنگی است،
افزود :اصالح الگوی کشت زمان بر است لذا برای اجرای
این طرح باید مجموعه های مختلف پای کار بیایند .وی
ادامه داد :برای اینکه تغییر الگوی کشت صورت گیرد باید
الزاماتی مانند فرآوری و بستهبندی را هم فراه م کنیم تا به
ت دیگر برای کشاورز صرفه داشته
نوعی کشت محصوال 
باشد.استاندار کرمان تصریح کرد :قیمت برداشت محصول
و میزان مصرف آب مهم در بخش کشاورزی مهم بوده لذا
برای استفاده بهینه و اینکه محصول از بین نرود و خشک
نشود ،باید الگوی کشــت را اجرا کرد .وی با بیان اینکه
مدیریت روان آب در منطقه بحث جدی است ،اظهار داشت:
آبخیزداری را به راحتی میتوان در دشت منوجان ایجاد
کرد .فداکار در بخش دیگری از ســخنان خود به حضور
شرکت صنعتی معدنی گهر زمین در شهرستان منوجان به
عنوا ن معین اقتصادی اشاره کرد و گفت :گهرزمین در حال

حاضر بیشتر کارهای آموزشی انجام میدهد و توقع است
که فعالیت های سرمایه گذاری را افزایش دهد .وی با بیان
اینکه دوره های آموزشی برای دانش آموزان الزم است اما
علت اصلی حضور معین اقتصادی نیست ،افزود :مسئولیت
شــرکت های معین بیش از این بوده و باید باری از دوش
مردم و مشکالت منطقه بردارند.
اســتاندار کرمان گفت :همه مــا وظیفه خدمت به مردم
را داریــم و بایــد در مواقع اضطراری به قدر وســع و
امکان کمک دهیــم .وی افزود :در زمان بحران در حوزه
دستگاه های کمک رسان رســمی و غیررسمی قرارگاه
واحد باید شــکل گیرد و مطمئنا با کار قرارگاهی واحد،
مشکالت کمتر خواهد بود.به گزارش ایرنا ،مقصد پایانی
ســفر  ۲روزه استاندار کرمان به جنوب کرمان ،شهرستان
منوجان و بازدید از مناطق روســتای ســیلزده گنجآباد
ی واحدهای آســیب دیده بود .فداکار با
و روند بازساز 
همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی ،مدیران کل حوزه
و بحران استانداری با حضور در گلزار شهدای منوجان به
مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.استاندار کرمان در سفر
به منوجان همچنین بازدیدی از کارگاه فرش دســتباف و
مجتمع رفاهی و هتل سنتی معین اقتصادی این شهرستان
داشت.

استاندار بوشهر:

حقوق بشر آمریکایی ادعایی پوشالی است
جمهوری اســامی ایران که عالی ترین مقام آن تا یک
شــهردار شــهر کوچک با رای مردم انتخاب میشود،
دشــمنی میکنند.به بیان محمدی زاده تبعیض نژادی از
ویژگیهای اصلی حقوق بشر آمریکایی است در حالی
کــه گوش فلک را برای اهانت به یک چشــم آبی کَر
می کنند در مقابل کشتار گسترده ملتها ،اقوام و مذاهب
دیگر سکوت و همراهی میکنند.
استاندار بوشهر افزود :حقوق بشر آمریکایی از رژیم
اشــغالگر قدس که با زور سرنیزه و با بی رحمی تمام
ملت مظلوم فلسطین را از سرزمین خود آواره ،خانهها
و مزارع آنها را اشــغال ،کودکان آن را کشته ،زنها را
اســیر و مردان را به زندان می اندازند ،حمایت میکند.
وی ادامه داد :حقوق بشــر آمریکایی از منافقان کوردل
که بیــش از  ۱۷هزار نفر از مردم بیگناه ایران از پیر و
جوان ،زن و مرد را فقط به جرم انقالبی بودن به شهادت
رساندند ،حمایت و آنها را مزدور خود می کنند.به گفته

استاندار بوشهر ناقضان اصلی حقوق بشر و مسلمانان
در جنوب غرب آســیا ( داعــش ،القاعده و گروههای
تکفیری ) در مراکز آموزشی سرویسهای امنیتی آمریکا
آموزش چگونگی سربریدن انسانها و پاره کردن شکم
زنــان را برای بیرون آوردن جنیــن آموزش میبینند.
محمدی زاده افزود :در هر کشــوی کــه محیط برای
ادامه جنایت آمریکائی ها تنگ میشــود هواپیماها و
بالگردهای آمریکایی فرماندهان آنها را به کشوری دیگر
منتقل میکنند.
وی ادامــه داد :رهبــر معظم انقالب بــا نامگذاری
هفته بازخوانی حقوق بشــر آمریکایی فرصتی را برای
روشنگری و افشای چهره زشت حقوق بشر آمریکایی
در سطح ملی وبین المللی فراهم کرده و ما را به کمک در
این زمینه فراخواندهاند.استاندار بوشهر گفت :ما مدعی
شــیطان بزرگ آمریکای جنایتکار هســتیم و وجدان
بشــریت در سراسر عالم را به محاکمه آمریکاییها فرا

می خوانیم.وی اظهار کرد :امروز به برکت انقالب اسالمی
چهره آمریکا در دنیا روز به روز منفورتر میشود و به
اقرار دهها سیاستمدار آمریکایی و غیرآمریکایی دوران
افول و فروپاشی آمریکا آغاز شده است.محمدی زاده با
بیان اینکه ایران جبهه مقابله حق علیه باطل است گفت:
ایران اســامی منادی وحدت در تمام جوامع بشری و
متعالی ترین نگاه را برگرفته از تعالیم الهی و دینی اسالم
به حقوق انســان دارد و در کنار تمام مظلومان جهان
است.
وی تاکید کرد :بوشهر مرکز تمدن و علمدار مبارزه با
اســتعمار گران در طول تاریخ  ۲۵۰سال گذشته بوده
است و در هر مقطعی که مردم این استان با استعمارگران
در خلیج فــارس جنگیده اند در پی این جنگ افول و
سقوط استعمارگران اتفاق افتاده است.
محمدی زاده گفت :هلندیها در خلیج فارس به دست
میرمهنای بندر ریگی ،استعمارگران انگلیسی به دست
رئیسعلی دلواری و آمریکائیها نیز به دست شهید نادر
مهدوی و یارانش ســیلی خوردند و سقوط کردند.وی
یادآور شد :در اندیشه سیاسی امام راحل آمریکا به مثابه
شیطان بزرگ است و نقض حقوق ملتها بخش جدایی
ناپذیر سیاست آن در روابط بین الملل است.

بختتان ارور میدهد

فروردین :قیافهشــان را نگاه کن اول صبحی .انگار توی هاون
کوبیدهاندتان .یک لبخندی بزنید ،قــرص و محکم راه بروید،
آقایان شانهای به مویتان بزنید ،خانمها روسریتان را صاف
کنید .ناسالمتی امروز قرار است یک اتفاق خیلی خوب برایتان
بیفتد .آن زیرشلواری راحتی بود که خیلی دوستش داشتید ولی
گم شده بودها ،امروز پیدا میشود .بروید حالش را ببرید.
اردیبهشت... :
خرداد :امروز یک آدم مهم اســتوریتان را میبیند .تو رو خدا
آبروداری کنید و از این اســتوریهای آهنگ گذاشــتن توی
خیابان و جمالت انگیزشــی و جمالت فــاز باال و دپ و این
چیزها نگذارید .یک کم فاخر رفتار کنید .حداقل امروز استوری
تبریک تولد دوستتان را هم توی کلوز فرند بگذارید.
تیر :اگر چهار تا کتــاب میخواندید االن اوضاعتان این نبود.
امروز همکارانتان با شــما بحث سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعیو اعتقادی میکنند و شما به بهانه اینکه صحبتهایشان
چرت و پرت اســت در بحث شــرکت نمیکنید .من هم مثل
همکارانتان موافقم که بلد نبودید که حرف نزدید .هه.
اردیبهشت ...:ای بابا...
مرداد :امــروز باالخره پس از مدتها زنــگ در خانهتان را
میزنند .خیلی خوشحال نشوید .مأمور آب است ،آمده کنتور را
چک کند .یادتان باشد قبل از باز کردن در ،کارتش را از پشت
آیفون چک کنید.
شهریور :اگر اعصابتان را دوست دارید ،امروز تاکسی اینترنتی
نگیرید؛ یا راننده ســیگاری به تورتان میخورد یا رانندهای که
آهنگهای چرت و پرت و تومخی گذاشته .خود دانید.
مهر :قلب مهربانی دارید .اگر امروز در میانه راه کودکی از شما
خواست روی ترازویش بایستید و خودتان را وزن کنید و شما
هــم این کار را کردید که کمکش کرده باشــید ،لطف ًا اعتماد به
نفستان را از دست ندهید .ترازویش خراب است.
اردیبهشت :نمیدانم چرا بختتان امروز ارور میدهد.
آبان :امروز اگر از این سگهای سفید کوچولو دیدید ،بیتفاوت
از کنارش رد نشوید .گم شــده و صاحبش دنبالش میگردد.
بگیریــدش و از صاحبش تا میتوانیــد مژدگانی بگیرید ،بعد
تحویلش بدهید.
آذر :امروز در حال عبور از پارک به چند نوجوان که دارند کلیپ
پارکی پر میکنند برمیخورید .یک جوری از وسط کادرشان رد
شوید که فیلمشان خراب شود ،بهشان بخندیم .ولی تیکه و اینها
نیندازیدها! اینها ادب مدب ندارند.
دی :امــروز گند بزرگی خواهید زد .میخواهید ســیصد هزار
تومان بدهید بلیت یک کنفرانس انگیزشی را تهیه کنید؟ واقع ًا
برای دو ساعت «تو میتوانی» و «خودت باش» شنیدن ،سیصد
هــزار تومان میدهید ؟ صد تومان بــه من بدهید ،تا یک هفته
برایتان فال خوب مینویسم ،انگیزه بگیرید!
بهمن :امروز خبری میشنوید که خیلی بر روحیهتان تأثیر منفی
میگذارد .البته اگر مبلمان نو خریدن دخترخاله سهیال و ماشین
جدید خریدن آقا منوچهر همکارتان و اینها برایتان مهم نباشد،
خیلی هم اذیت نمیشوید .آره ...ولشان کنید بابا!
اردیبهشــت :آقا این بختتان درست نشد .نمیدانم چه شده.
امروز هرکاری دلتان میخواهد بکنید تا ببینم فردا درســت
میشود؟ فکر کنم ویروسی شده.
اســفند :امروز روز اقبال شماست .برای خریدن ربگوجه و
تخممرغ به ســوپری میروید و آقای مغــازهدار به جای بقیه
پولتان شــکالت و آدامس به شما نمیدهد .از آن بیسکوییت
خوشمزهها که دوست دارید میدهد .نوش جانتان!

***

محدثه مطهری

مروری بر مطبوعات طنز قدیمی ایران

کمیسیون قب ً
ال دریافت میشود

خودروســازها خیلی طفلکی و اینها هستند .باور کنید! تقریب ًا
همه صاحبنظران و صاحبان چیزهای دیگر ،یک اســتانبولی
گ ِـــل ،دستشــان گرفتهاند و میخواهند د ِر خودروسازی را
ِگل بگیرند .کیسه هوا باز نمیشــود ،د ِر خودروسازی را گل
میگیرند .ترمز نمیگیرد ،د ِر خودروسازی را گل میگیرند .دنده
جا نمیرود ،د ِر خودروســازی را گل میگیرند .قطعهسازهای
بزرگ ،گروگانگیر شــدهاند ،د ِر خودروسازی را ِگل ...کسی
حریف مافیای خودرو نمیشــود ،در خودروســازی را ...دو
خودروســازی بزرگ ،پر از آقازاده و مدیرسفارشی شده ،د ِر
خود ...خالصه این د ِر خودروسازی و بالطبع ،کارگران بیچاره
هستند که دائم باید هدف فحش و ِگلگرفتن و تف و لعنت باشند
و از آن طرف هم بعضیها پشت همین «درِ» و کارگران ،مخفی
شــدهاند و تندتند تفها را دایــورت میکنند روی کارگران و
خانوادههایشان و اشتغال و امنیت و درِ! محصولشان هم میشود
چیزی در مایههای کاریکاتور سالنامه «توفیق»
در سال .۱۳۴۳
همین تازگی هم مدیرعامل یکی از این خودروســازها گفت
برای هر خودرو ،هفتادمیلیون تومان یا دالر یا ی ِـن یا فلوس یا
هرچی ،داریم ضرر میدهیم و فضای مجازی دوباره پر شد از
اینکه خب اگر اینطور است ،د ِر خودروسازی را ...برای همین
است که میگوییم ،به قول فامیلدور« :که با این در اگر در بند
در مانند ،در مانند ».یعنی اگر به جای جراحی مدیریت و کندن
ل ماندهها ،گیر بدهید به «درِ»! نه تنها ریلی که
سفارشیها و از قب 
همه این سالها بوده ،عوض نمیشود ،بلکه واردات خودرو هم
به دست بیکفایت همینها (یا پسرعموها و پسرداییهایشان)
یاُفتد/اُفتاده/از قبل اُفتاده بوده/همه موارد (۲٠نمره) .چنان که
م
مدیران قبلی هم که رفت ه شدند ،هنوز دست و پاهایشان دارند
عزل و نصب پنجره  UPVCبدون خرابی چهارچوب قبلی،
در رنگهای دلخواه ،با گارانتی مادام العمر۱۱ ،خط فعال ،تماس
تا ۱۲شب ،محدوده خیابان دولت ،پایینتر از مجلس .کمیسیون
قب ً
ال دریافت میشود.
بهزاد توفیقفر
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راه اندازی کتابفروشی سیار عاملی برای ایجاد عدالت فرهنگی

 19شوال 1443
سال بیستم و یکم شماره 3885
خبر
حاشیهسازی های « ستایش »

ســرویس فرهنگی //نرگس محمدی ،حدیث میرامینی و رامسین کبریتی از
بازیگران سریال محبوب سعید سلطان یاند که نامشان به بهانه جنجالهای این مجموعه
مطرح شده اســت  .نام سریال «ستایش» از همان ابتدا تا فصل سوم با حاشیههای
فراوانی گره خورده بود .تغییر عوامل و بازیگران سریال ،گریم شخصیت «ستایش»،
مهاجرت یکی از بازیگران سریال و ترانه شهاب مظفری در فصل سوم این مجموعه
باعث شد حاشیههایی برای این مجموعه ایجاد شود و نام «ستایش» در طول پخش
فصلهای مختلف بر سر زبانها بیفتد .این مجموعه مدتی است از شبکه آیفیلم روی
آنتن رفته و بازپخش آن تا انتهای تابستان ادامه خواهد داشت .به همین بهانه مروری
داشتیم بر چهرههای حاشیهساز این مجموعه که در ادامه مطلب میخوانید.
* سعید سلطانی

سعید سلطانی که سریالهای پرمخاطبی مانند «پس از باران»« ،جوانی» و «خانهای
در تاریکی» را در کارنامه داشت ،سال  89به سراغ ساخت سریال «ستایش» رفت.
ابتدا قرار بود ایرج قادری این مجموعه را کارگردانی کند اما طبق توضیحات آرمان
زرینکوب تهیهکننده سریال ،او به دلیل بیماری از کارگردانی «ستایش» انصراف داد.
پس از او کار به اصغر هاشمی سپرده شد اما این کارگردان با صاحبان سریال به توافق
نرسید و درنهایت ساخت سریال پس از دو کارگردان به سعید سلطانی واگذار شد.
* نرگس محمدی

قرار بود شــیال خداد نقش «ستایش» را ایفا کند اما پس از انصراف قادری ،او نیز
از بازی در این مجموعــه کنارهگیری کرد .طبق روایت نرگس محمدی از ماجرای
انتخابش برای این نقش ،او به پیشنهاد میترا حجار (دومین بازیگری که قرار بود نقش
«ســتایش را بازی کند ،اما از همکاری با این مجموعه انصراف داد) برای حضور در
این سریال تست میدهد و سرانجام انتخاب میشود .نرگس محمدی تا پیش از بازی
در «ستایش» چهره شناخته شدهای نبود و با این مجموعه به شهرت رسید .گریم میان
ســالی نرگس محمدی در «ستایش  »2طبیعی و قابل باور نبود .ب یرنگ و رو بودن
چهره او و عینکی بر چشمان این شخصیت ،باعث نمیشد «ستایش» ،میان سال به
نظر برسد .نکته عجیبتر این که او در فصل سوم با همان گریم اولیه در سریال دیده
شد و در واقع ناگهان بسیار جوان شد!
* حدیث میرامینی و رامسین کبریتی

حدیث میرامینی از بازیگران جدید «ســتایش  »2بــود که نقش «نازگل» دختر
«ســتایش» را برعهده داشت .او در فصل سوم این مجموعه به دلیل آن چه خودش
«انتخاب شخصی» و «نداشتن زمان مناسب» برای همکاری اعالم کرد ،از سریال جدا
شد و این نقش به الله مرزبان سپرده شد .یکی دیگر از حواشی بازیگران سریال مربوط
به رامسین کبریتی بود .این بازیگر که از فصل اول «ستایش» با نقش «صابر» همراه این
پروژه بود ،پس از مهاجرت و ترک ایران ،امکان بازی در فصل سوم را نداشت بنابراین
سازندگان سریال با ترفند عجیبی حضور کوتاه او را در سریال حفظ کردند .شخصیت
«صابر» در «ستایش  »3هیچ دیالوگی نداشت و چهرهاش نیز نمایش داده نمیشد.
* شهاب مظفری

شهاب مظفری خواننده موسیقی پاپ ،خوانندگی تیتراژ فصل سوم «ستایش»
را بر عهده گرفت و قطعهای را برای این مجموعه خواند .محتوای ترانه این قطعه
از سوی بسیاری از مخاطبان سریال و کاربران فضای مجازی با انتقاد روبه رو و
ســوژه شوخیهای آنان شد« .مثل یه کوری ام که عصاشو داده به دست یه کرم
شب تاب» « ،آخه تو چی میدونی ازم که ،رو تنم جای چنگال گرگه»« ،بچگیم
توپ چهلتیکه بودم ،ته اون کوچه تاریکه بودم» بخشهایی از این ترانه بود که
مورد انتقاد قرار گرفت.

سرویس فرهنگی  //ترویج مطالعه از ضرورتهای
جامعه است و برای گسترش عدالت فرهنگی در
مناطق محروم کشور باید از روشهای نوین بهره
گرفت.

امــروزه فضای برخی اتوبــوس و مینی بوس ها و
چینش داخل آنها طوری طراحی شــده که اتوبوس را
به کتابفروشی کوچکی تبدیل کرده است؛ به طوری که
افراد بتوانند به راحتی و در ســریع ترین زمان ممکن
کتاب مورد نظر خود را تهیه کنند .این اتوبوس و مینی
بوس ها همان کتابفروشیهای سیار هستند که به عنوان
نماد ادبیات در ســطح شهر به عنوان یک شغل تازه و
فرهنگی در میان عموم مردم پذیرفته شده اند و محله
به محله در تردد هســتند .افرادی که با کوله و یا چرخ
دستی در اماکن عمومی چون اتوبوس و مترو اقدام به
فروش کتاب میکنند ،نیز از دیگر نمونه های
کتابفروشــی در قالب سیار
هســتند.به محیط
اطرافمان که
نــگا ه
کنیم،
به

فرهنگــی را پذیرفته اند و خرید کاالی فرهنگی چون
کتــاب را محدود به خرید از کتابفروشــی های ثابت
نمی دانند.برای اهمیت بخشــی بــه فرهنگ کتاب و
کتابخوانی برنامه ریزی و طرح های زیادی انجام شده
که هر یک به نوع خود تاثیرگذار بوده اســت ،اما برای
اینکه بتوانیم در این خصوص با مخاطب ارتباط برقرار
کرده و نیاز به کتاب خواندن را در او به وجود بیاوریم
تا برایش کتاب خواندن در اولویت قرار بگیرد ،نیاز به
اجرای برنامه دقیق و مستمر از سوی نهادهای فرهنگی
خواهد بود.ســاخت برنامه و سریال از دیگر بسترهای
مناسب است که می توان به طور غیر مستقیم کتابخوانی
را در وجود مخاطب نهادینه کرد؛ به همین ســبب اگر
سابقه پخش ســریال های تلویزیونی را جست و جو
کنیم به مجموعه تلویزیونی می رسیم که کتاب و کتاب
فروشــی ســیار موضوع اصلی آن است.
مجموعه تلویزیونی کتابخانه
هدهــد محصول
سال ۱۳۸۵
بــه

خو بی
د ر یا فــت
خواهیــم کــرد
مــردم این اتفــاق تازه

کا ر گر د ا نی
مرضیه برومند و

نویســندگی نغمه ثمینی که از شبک ه سوم سیما پخش
شده است ،داستان کیوان کتابچی است که بعد از فوت
پدر به دلیل نیاز مالی خواهر و تقسیم ارثی ه پدری مغازه
کتابفروشی را فروخته ،اما به دلیل عالقه به کتاب تصمیم
به ادامه دادن شــغل پدری دارد ،آشنایی با یک راننده
اتوبوس میان ســال فکر راه اندازی کتابخانه سیار را
به ذهنش میرســاند و در نهایــت با کمک و همراهی
خانواده اش این ایده را عملی میکند.بعد از گذشت ۱۶
سال از پخش این ســریال ،سیار بودن کتاب به عنوان
خالقیت در بحث کتاب و کتابفروشــی همچنان تازه و
مطرح است و در سطح شهر مینی بوس و اتوبوسهای
رنگی را میبینیم که مسافرهایشــان کتاب هستند و به
دست مردم در نقاط مختلف شهر میرسند .این مسئله
در تقویت فرهنگ کتابخوانی و دسترسی قشر ضعیف به
کتاب بسیار موثر است.راضیه تجار نویسنده در این باره
میگوید :کتابفروشیهای سیار به شکل موثری بر توزیع
عادالنه کتاب میتوانند تاثیرگذار باشند؛ چراکه بسیاری
از مناطق دور از دسترس وجود دارند و بعض ًا شهرهایی
دارای کتاب فروشــی های اندکی هستند .افراد از این
قضیه به خوبی استقبال می کنند.
جایی که عرضه هر محصولی در کمترین حالت قرار
بگیرد ،استقبال از آن هم به همان نسبت کمتر خواهد بود.
به گفته تجار تنوع کتاب و مخاطب شناسی از مهمترین
مسائلی اســت که باید به آن توجه جدی شود؛ به این
ت را گزینش
شــکل که مجموعه افرادی که این فعالی 
میکنند و در این کاروانهای ســیار بــه اقصی نقاط
میروند مطمئنا میتوانند مشتریهای جالبی پیدا کنند و
در فرهنگ کتابخوانی بسیار موثر هستند.دبیر انجمن قلم
ایران گفت :توزیع عادالنه کتاب مدینه فاضلهای است
که هنوز به آن نرســیده ایم؛ به گونهای که در سیستان
و بلوچستان ،شــهرهای غیر دسترس خراسان شمالی
و شــهرهایی که به نوعی فقر فرهنگی در آنها وجود
دارد نسلهای جدید ،میانی و قدیم کتاب در دسترسشان
نیست.به گفته تجار راه اندازی و برپایی کتابفروشیهای

ســیار در مناطق محروم و دارای فقر فرهنگی به رفع
این فقر و دسترسی افراد به کتاب ،کمک کننده خواهد
بود .در غیر این صورت ســبب میشود با نبود کتاب
مردم آن را نبینند ،نخرنــد و مطالعهای صورت نگیرد.
به نظر می رســد با برنامه ریزی دقیق و فکر شــده به
واسط ه بخش دولتی یا خصوصی میتوان به اقصی نقاط
کشــور کتابهایی با محتوای مناسب و جذاب ارسال
کرد.تجار معتقد اســت ،در چندین سال گذشته که مثل
شرایط کنونی شبکههای مجازی در میان مردم گسترش
پیدا نکــرده بودند و روزنامهها اقبال زیادی داشــتند
افرادی که اهل خوانش روزنامهها بودند مطلع میشدند
که اتوبوسهای طراحی و نقاشــی شده حامل کتاب از
طریق کانون پــرورش فکری کودکانان و نوجوانان در
یک سری روســتاهای کشور حاضر شدند و به توزیع
کتاب پرداخته اند ،اما متاســفانه این برنامه ریزی دقیق
و مســتدام نبود ،برای اجرای چنین طرحی الزم است
در درجه اول از رســان ه ملی و در درج ه دوم از فضای
مجازی استفاده شود.
کتاب فروشی سیار به عنوان مقول ه فرهنگی چند جانبه
که از دل مردم برآمده و انتهایش باز به مردم میرســد،
نیازمند آن است که از نگاه کتاب فروش هم به آن نگاه
شود .گرانی کاغذ و گران شدن کتاب ،سنگینی کتابها و
فشار جسمانی که به سبب جا به جایی کتابها در طول
ســال بر فرد وارد میشود ،از مهمترین مشکالتی است
که افراد با این شــغل را با خود درگیر خواهد کرد.یک
کتاب فروش ســیار در خصوص معضالت شغلش می
گوید :کتاب فروشی سیار به عنوان یک شغل فرهنگی،
اما بدون بیمه به دلیل حجم زیاد کتاب و سنگینی آنها
باعث فرسودگی بدنی ما میشود .اگر قصد داشته باشیم
به این شغل به عنوان شغل دائم نگاه کنیم ،باید به گونهای
فعالیت کنیم تا آسیبی که به بدنمان وارد میشود کنترل
شده باشد.
به روز و آگاه بودن در هر شــغلی الزم ه فعالیت در
این زمینه است؛ کتاب فروشی هم از این قاعده مستثنی

*

نیســت و یک کتاب فروش چه دائم و چه سیار باید
برای موفق بودن در شــغل خود فرد کتابخوانی باشد و
از کتابهای جدید با خبر باشــد .چراکه مردم آگاه و
جویای کتابهای جدید هستند؛ به گفته یک کتابفروش
سیار ،برای پاسخگویی به سواالت افراد و فروش کتاب
حتما باید مطالعه داشت؛ بازه سنی مخاطبان کتاب از ۱۵
تا  ۴۰سال است که اکثرا خواهان کتابهای انگیزشی
و روانشناســی و رمان و تاریخی هستند.برای شروع و
راه اندازی کتاب فروشی سیار مبلغ کمی به میزان ۵۰۰
هزار تومان نیاز است ،اما متاسفانه سود این کار کم است
و هزینههای زندگی به قدری افزایش یافته که کتابفروش
فقط میتواند بخش اندکی از هزینههای زندگی را تامین
کند.
با توســع ه فضای مجازی ،گســترش رســانههای
الکترونیکی و نیز گران شدن کاغذ و به تبع آن افزایش
قیمت کتاب میزان عالقه افراد به خواندن کتاب کاهش
پیدا کرده و جامعهای با ســرانه مطالعه پایین را تشکیل
خواهیم داد ،به همین سبب نیاز به شکل گیری محیط
جدید برای ارائ ه بیشــتر و مناسب کتاب به مخاطبان
آن بیشــتر از گذشته دیده میشــود که وجود چنین
کتابفروشیهایی(سیار) خأل موجود در ادبیات و کتاب را
به حد مطلوبی برطرف می کند.درست مثل اتفاقی که در
سینما رخ داد؛ چند سالی است که سینمای سیار با هدف
عدالت فرهنگی در شهرستانهای فاقد سینما به وجود
آمده اســت تا با فراهم شدن فناوری الزم و تجهیزات
قابل حمل افراد در مناطق محروم کشور بتوانند فیلمهای
اکران شده را تماشا کنند.
جشنوارههای مردمی همانند جشنواره عمار محیطی
است که سینمای سیار بیشتر در آن فعالیت دارد؛ اما تاثیر
وجود سینما و کتابفروشی سیار در کشور به دائمی بودن
چنین طرحی است که رها کردن آن در نیم ه راه باعث
نابودی عدالت فرهنگی خواهد شد.به گفته مدیر طرح
سینما سیار در کشور مدیریت و اجرای آن از فروردین
سال  ۱۳۹۷توســط سازمان امور سینمایی و سمعی و
بصری به انجمن سینمای جوانان ایران سپرده و حدود
 ۴۰دستگاه سینما سیار در سراسر کشور راهاندازی شده
است.حال باید دید کتابفروشی سیار هم ،مانند سینمای
سیار پیشرفت و در سراسر شهرهای ما رشد میکند یا
نه؟

بازگشت ابوالفضل پورعرب با یک فوتبالیست بر پرده سینما
سرویس فرهنگی  //ابوالفضل پورعرب که سالهاست در
سینما کمکار شده ،پس از مدتها با فیلمی جدید روی پرده
سینماها دیده خواهد شد.

 ۲۸اردیبهشــتماه یک فیلم جدید به نــام «چند میگیری
گریه کنی »۲راهی اکران شــده است .البته قرار بود «علفزار»
هم همراه با این فیلم نمایش داده شود که چند روزی به تعویق
افتاد«.چند میگیری گریه کنی »۲به کارگردانی علی توکل نیا
ساخته شده در حالی که نسخه اول آن سال  ۱۳۸۴به کارگردانی
شــاهد احمدلو و تهیهکنندگی علی و حسن توکلنیا تولید شده

بود.در نسخه قبلی بازیگرانی حضور داشتند که برخی از آنها
دیگر در ســالهای گذشته از دنیا رفتهاند مثل منوچهر نوذری،
نیکو خردمند ،محمود بهرامی و کریم اکبری مبارکه ،اما در هر دو
قسمت ابوالفضل پورعرب بازی کرده است.این ستاره سالهای
دور ســینما آخرین بار فیلم «به وقت خماری» محمدحسین
لطیفی را در سال  ۱۳۹۷روی پرده داشت ،در حالی که دو فیلم
«کاناپه» و «غیبت موجه» او هنوز اکران نشده و البته «کاناپه»
مهر و موم محکمی با عنوان توقیف خورده است.
پورعرب در طول سه دهه فعالیت ،در بیش از  ۴۰فیلم سینمایی

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000179008شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000338635
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان 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  140140920000179008تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/42626ن  -مورخه  1401/02/19گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام
قوه قضائیه
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 دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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 شهرســتان میناب  ،محله شــنبه چاالکی  ،جنب زمین  8هکتاری ســتاد قطعه  141به مســاحت  201/99متر مربع که حســب پاســخ شماره
 1401/51مورخ  1401/01/21کارشــناس رســمی دادگســتری ملک مذکور غیر محصور وفاقد ســابقه ثبتی معرفی و اعالم داشــته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار
و ســودجو میباشــد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب اســت و فاقد ســابقه ثبتی می باشــد  ،لذا به منظور جلوگیری از ســوء استفاده و
تصرف در ملک  ،الزم اســت یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نســبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شــود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشــخاص
حقیقــی و یــا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شــود دادگاه با اســتناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رســیدگی به پرونــده های موضوع اصل 49
قانون اساســی قرار سرپرســتی نمایندگی ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) اســتان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد
بــود وفــق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نســبت به انجام وظایف قانونی خــود اقدام و گزارش اقدامات
خود را مســتمرا ً به این دادگاه ارائه نماید .مقرر اســت دفتر مراتب به ســتاد 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

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000189447شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000346791
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان 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
گردشــکار :بتاریخ بیســت ویکم اردیبهشــت ماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالســه  140140920000189447تحت نظر اســت دادگاه به تصدی
امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/43448ن  -مورخه
گس جمقوه قضائیه
ت
ه
دادگاه
 1401/02/19گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده
م
س
ی
ا
د د ر ور ی ا ال ی اریان
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  148به  385/75مترمربع که حسب پاسخ شماره  1401/58مورخ 1401/01/21
کارشناس 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 20
اصالحیه 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

بازی کرده که بســیاری از آنها از جمله آثار درخشــان و به
یادماندنی سینمای ایران هســتند مثل عروس ،نرگس ،چهره،
غریبانه و دســتهای آلوده.در فیلم «چند میگیری گریه کنی
 »۲از بازیگران معروف و جوانتر سینما خبری نیست و به جز
پورعرب ،به حامد آهنگی ،حمید لوالیی ،عباس جمشیدیفر،
اســداهلل یکتا ،مهران رجبی و گیتی معینی میتوان اشاره کرد.
اشپیتیم آرفی بازیکن سابق تیم پرسپولیس که بازی در فوتبال
ایران را از دهه  ۸۰آغاز کرده بود نیز یکی از بازیگران این فیلم
کمدی است.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000189087شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000345341
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان 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
گردشــکار :بتاریخ بیست ویکم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالســه  140140920000189087تحت نظر است دادگاه به
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره
گس جمقوه قضائیه
/181/43875ن  -مورخه  1401/02/19گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به
داد تری هور ی اسالمی اریان
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  147به مساحت  363/81مترمربع که حسب پاسخ شماره
 1401/57مورخ  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 49
قانون 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 .
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دادانهم

پرونده کالسه  140140920000189009شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000345240
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان 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
گردشــکار :بتاریخ بیســت ویکم اردیبهشــت ماه یکهزارو چهارصد ویک پرونده کالســه  140140920000189009تحت نظر اســت دادگاه به تصدی
امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/43882ن  -مورخه
گس جمقوه قضائیه
ت
ه
دادگاه
 1401/02/19گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده
م
س
ی
ا
د د ر ور ی ا ال ی اریان
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  143به مساحت  237/45که حسب پاسخ شماره  1401/53مورخ 1401/01/21
کارشناس 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 20
اصالحیهآییننامهنحوهرسیدگیبهپروندههایموضوعاصل 49قانوناساسیقرارسرپرستینمایندگیستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)استانهرمزگانرادرملکمذکورصادرواعالممیدارد
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 .
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حوادث

سرقت کیف دختر نقاش برای انتقام

سرویس حوادث //پسر جوان که عاشق دختر
نقاش ثروتمندی شده بود ،وقتی با پاسخ منفی
او مواجه شد ،دو سارق اجیر کرد تا از وی انتقام
بگیرند.
که در پشت چراغ قرمز توقف کرده بودم ،یکی از آنها اولیه متهمان به سرقت دالر و یوروهای دختر نقاش پاســپورت دختر جوان بود و پول خوبی هم از این

مدتی قبل گزارش ســرقت دالر و یوروهای دختر در خودرو را باز کرد و کیفم را به سرقت برد.
جوانی به پلیس اعالم شــد و به دنبال این گزارش * ،سارقان اجیر شده
تحقیقات برای دســتگیری ســارقان در دستور کار با شــکایت دختر نقاش ،تحقیقات برای شناســایی
کارآگاهان پلیس قرار گرفت.دختر جوان در تحقیقات موتورسواران ســارق آغاز شد و کارآگاهان پلیس
گفت :من نقاش هســتم و آثارم را در اینستاگرام و به بازبینی دوربینهای مداربسته اطراف محل سرقت
نمایشگاههای مختلف به معرض نمایش میگذارم .از پرداختند .در بازبینــی دوربینها تصویر متهمان به
مدتی قبل تصمیم گرفتم برای آموزش و تحصیل در دست آمد .زمانی که تصاویر سارقان با آلبوم متهمان
دانشگاهی معتبر به اروپا بروم .روز حادثه نخست به اداره آگاهی تطبیق داده شد ،هویت دو متهم جوان به
سفارت و بعد از آن هم به صرافی رفته و دالر و یورو دست آمد .حمید و محسن ،از سارقان کیفقاپ بودند
خریدم ،اما هنوز از صرافی فاصله زیادی نگرفته بودم که چند روز قبل از سرقت ،از زندان آزاد شده بودند.
که موتورسواری دو ترک به من نزدیک شد و زمانی در نهایت دو متهم جوان دستگیر شدند .در تحقیقات

در امتداد تاریکی

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد

ماجرای کوچه بن بست!

بعد از  40ســال زندگی مشــترک وقتی
احساس می کنم همسرم به من خیانت می
کند ،قلبم می شکند .به همین دلیل وقتی با
تعقیب همسرم آن صحنه را دیدم بالفاصله
به کالنتری آمدم تا تکلیفم را مشخص کنم
و از همسرم طالق بگیرم چرا که...

زن  65ساله که چون ابر بهاری اشک می ریخت
و صدایش از شــدت گریه گرفتــه بود ،مقابل
مشــاور و مددکار اجتماعی نشست و بی مقدمه
دربــاره قصه زندگی اش گفت 25 :ســاله بودم
که با یکی از بســتگان دور پدرم ازدواج کردم.
«هادی» کارمند یکی از ادارات دولتی بود و من
هم به تازگی اســتخدام آموزش و پرورش شده
بودم .زندگی آرام و خوبی داشتیم و در طول 40
سال زندگی مشترک هیچ گاه رفتار ناشایستی از
همســرم ندیدم .در این سال ها حتی امور مالی
مــا از یکدیگر جدا نبود و من هم عاشــقانه او
را دوست داشــتم .حاصل این ازدواج دو دختر
و یک پســر است که دخترانم ازدواج کرده اند و
پسرم نیز در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می
کند .در این ســال ها پا به پای همسرم کار کرده
ام تا زندگی خوبی داشــته باشم .باالخره دوران
بازنشستگی فرا رسید و هر دو نفر ما خانه نشین
شدیم ولی از مدتی قبل احساس کردم رفتارهای
همسرم تغییر کرده اســت .او گوشی تلفن را از
خودش جدا نمی کرد .حتی زمانی که به سرویس
بهداشتی می رفت گوشی را با خودش می برد.
این رفتار عجیب هادی مرا به شدت نگران کرد.
به همین دلیل دختر کوچکم را در جریان ماجرا
قرار دادم .وقتی «سولماز» به خانه ما آمد ،هر آن
چه را دیده بودم برایش بازگو کردم .ســپس به
پیشنهاد دخترم منتظر ماندیم تا شوهرم از خانه

اعتراف کردند :ما این دختر را نمیشــناختیم ،بعد از سرقت به ما داد.
آزادی از زندان ،یکی از دوستانم به سراغمان آمد و * خواستگار کینهجو
گفت دوســتش در جستوجوی دو سارق حرفهای با اعتراف دو سارق جوان ،سامان بازداشت شد و در
است و پول خوبی هم میدهد.آنها ادامه دادند :ما که رابطه با نقشــه سرقت گفت :با شقایق در اینستاگرام
تازه از زندان آزاد شــده بودیم و وضع مالی خوبی آشنا شدم .وقتی متوجه شدم وضع مالی خوبی دارد،
نداشتیم ،پیشنهاد را قبول کردیم .مشخصات مالباخته به دروغ خودم را دانشــجوی دکتری و از خانوادهای
را فردی به نام ســامان که ما را اجیر کرده بود ،داد .ثروتمنــد معرفی کردم .هر روز یــک خودرو کرایه
حتی ســاعت خروج از خانه و محل زندگیاش را میکردم و به ســر قرار میرفتم و لباسهایم را هم از
هم به ما داد .مــا دختر جوان را تعقیب کردیم و بعد دوستم که خشکشویی داشت ،میگرفتم.
از خروج از صرافی ،کیف او را در فرصتی مناســب همــه چیز خوب پیــش میرفــت و او هم به من
به ســرقت بردیم .سامان بیشــتر به دنبال مدارک و عالقهمند شده بود .میخواستم با شقایق ازدواج کنم

و به خارج از کشــور بروم.او ادامه داد :اما از بخت
بد ،یکی از دوستان مشــترکمان راز دروغهای مرا
برمال کرد .وقتی شقایق واقعیت را از من پرسید ،به او
گفتم دروغ گفتهام و کارمند ساده یک شرکت هستم و
خانوادهام هم نه تنها پولدار نیستند بلکه از خانوادههای
فقیر هستیم .فکر میکردم شقایق آنقدر عاشقم باشد که
از ازدواج منصرف نشود اما تصورم اشتباه بود .او به
محض اطالع از این موضوع ،به من جواب رد داد و
قطع رابطه کرد و همین مسأله برایم کینه شد .از طریق
دوست مشترکمان مطلع شدم او قصد دارد برای سفر
به اروپا دالر و یورو بخرد به همین دلیل دو ســارق
اجیر کردم و نقشه سرقت کیفش را کشیدم .البته هدف
من بیشتر این بود که مدارکش را سرقت کنم تا نتواند
به خارج از کشور برود و انتقام سنگینی از او بگیرم.
با اعتراف متهم ،تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

خارج شود .در این هنگام من هم سوار خودروی
سولماز شدم و به تعقیب همسرم پرداختیم ولی او
را در همان نزدیکی محل سکونت مان گم کردیم.
فقط می دانستم درون کوچه بن بست رفته است.
در همین لحظه زن جوانی که حدود  38-37سال
داشت از داخل همان کوچه بیرون آمد .سولماز
بالفاصله از پشت فرمان پیاده شد و با نشان دادن
عکس پدرش به آن خانم پرســید که آیا او را
می شناســد؟ آن زن جوان که گویی با دیدن آن
تصویر دست و پایش را گم کرده بود با عصبانیت
جواب داد ،نه او را ندیده ام! ولی حس زنانه من
و دخترم این بود که آن زن ناشناس موضوعی را
پنهان می کند .خالصه قصد بازگشت به منزل را
داشتم که همان خانم هراسان به داخل کوچه بن
بست بازگشت .من هم بی درنگ از خودرو پیاده
شدم و تعقیب اش کردم .زن جوان با عجله وارد
آپارتمان شد ولی در را پشت سرش نبست .من
هم با آن که بیماری آرتروز دارم ،پله ها را دو تا
یکی پشت سر او طی کردم تا این که مقابل یک
واحد آپارتمانی در حالی کفش های همسرم را
دیدم که آن زن جوان با صدای بلند گفت« :هادی
جان ،همسر و دخترت سر کوچه در تعقیب من
هستند ».با شنیدن این جمله دیگر نتوانستم خودم
را کنتــرل کنم .فقط گفتم «هــادی جان راحت
باش! این هم دستمزد  40سال زندگی مشترک
است ».ولی همسرم در حالی که لباس راحتی به
تن داشت و بوی سیگار همه جا را پر کرده بود،
از خانه بیــرون آمد تا با من حرف بزند! اما من
فقط گریه کردم و به کالنتری آمدم تا از او طالق
بگیرم چرا که نمی توانم تصور کنم مردی بعد از
 40سال اعتماد در زندگی مشترک به من خیانت
کرده باشد و000

دستگیری سرشبکه اصلی انتقال مواد مخدر به کشور

سرویس حوادث //فرمانده انتظامی استان سیستان
و بلوچستان گفت :سرشبکه اصلی انتقال مواد مخدر
به استانهای مختلف کشور در زاهدان دستگیر شد.

سردار طاهری ،فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان
گفت :ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان در عملیاتی
ضربتــی ،یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر کشــور و
سرشبکه اصلی انتقال مواد افیونی به استانهای شرقی ،شمال

افشای راز دالرهای تقلبی بعد از سفر به ترکیه

ســرویس حوادث //مرد میانسال که
برای سفر پســرش به ترکیه مقداری
دالر به او داده بود چنــد روز بعد با
تماس پســرش از این کشــور ،تازه
متوجه شــد که دالرها تقلبی بوده
است.

چند روز قبل مرد میانسالی به اداره پلیس
رفت و گفت :من تاجر هســتم و چون به
کشورهای خارجی زیاد سفر میکنم همیشه
دالر خریــده و در خانه نگهداری میکنم.

ســرویس حوادث //کارگاهی در جنوب تهران
که ادکلنهای تقلبــی تولید کرده و با برندهای
معروف میفروخت ،پلمب شد.

سرهنگ «نادر مرادی» معاون نظارت بر اماکن عمومی
پلیس امنیت تهران بزرگ در تشــریح جزئیات این
خبر اظهار داشــت :پس از انجام تحقیقات میدانی و
رصدهای اطالعاتی ،با هماهنگیهای قضایی ،تیمی

شهردار ی طبل

نظر به اینکه عملیات تحدید حدود پالک  ۲فرعی از  -۴۷۵۳اصلی به نام عبداهلل حالجی فرزند احمد ششدانگ یکباب مغازه بمساحت ۱۸۴/53متر مربع واقع در سید کامل
بخش یک بندرعباس ،برحسب درخواست کتبی متقاضی  ،تحديد حدود اختصاصی در مورخه  1401/۰۳/23راس ساعت  ۸صبح در محل بعمل خواهد آمد .اینک به
موجب این آگهی به استناد ماده  ۱۴قانون ثبت ،از متقاضی و کلیه مجاورین دعوت میگردد که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند .واخواهی مجاورین
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ،از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت  ۳۰روز پذیرفته خواهد شد و معترض میتواند به استناد تبصره  ۲ماده واحده قانون تعیین
و تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب  1373/۲/25و ماده  ۸۶آیین نامه قانون ثبت ،میبایست
ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند ،در غیر اینصورت این اداره
مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود 1401/68 .م الف تاریخ انتشار1401/۰۲/31 :
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جهان
وقوع انفجار در «مزار شریف» افغانستان

منابع رســانه ای از وقوع یک انفجار در «مزار شــریف» افغانستان خبر
میدهند.بر اساس این گزارش ،گفته می شود که حادثه مذکور ناشی از انفجار
یک خودروی بمب گذاری شــده بوده است .تاکنون جزئیات بیشتری از این
خبر منتشر نشــده است اما آخرین گزارش ها حاکی از آن است که احتماال
تلفاتی برجای نگذاشته است.

با مواد اولیه و اســانس تقلبی پر و در قالب برندهای
معروف روانه بازار میکرده است.ســرهنگ مرادی با
بیان اینکه در این خصوص  2متهم دستگیر و پس از
تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا
شدند ،بیان داشت :کارشناسان ارزش ریالی کاالهای
تقلبی کشف شــده را حدود  50میلیارد ریال برآورد
کردهاند.

مقامات محلی هند اعالم کردند که در پی وقوع ســیل بیش از  ۵۰۰هزار
نفر در ایالت «آسام» واقع در شمال شرقی این کشور خانه های خود را ترک
کرده اند .همچنین مقامات محلی اعالم کردند که بر اثر وقوع ســیل هفت تن
غرق شــده و بیش از  ۱۵۰۰روستا نیز درگیر سیالب شده است.بارشهای
ســیل آسا بیشتر بخشهای ایالت آسام در شمال شرقی هند را درنوردیده و
پیشبینی میشود این روند در دو روز آینده همچنان ادامه داشته باشد .یکی
از مقامات محلی در این زمینه گفت :بیش از  ۵۰۰هزار نفر تحت تأثیر سیل
قرار گرفتهاند و وضعیت سیل ساعت به ساعت بحرانی تر میشود.وی افزود
که هفت تن نیز در حوادث جداگانه در چند روز گذشته غرق شدند.به گزارش
خبرگزاری رویترز ،شــهرهای دیگر هند نیز به ویژه پایتخت آن «دهلی نو»
درگیر موج گرما هستند.

تصادف مرگبار در برزیل

مقامات پلیس محلی برزیل اعالم کردند که در پی برخورد یک اتوبوس با
یک ون در ایالت «ماتو گروسو»ی این کشور دست کم  ۱۱تن کشته و دهها
تن دیگر نیز زخمی شدند .مقامات محلی همچنین اعالم کردند :بررسی های
اولیه نشــان می دهند که راننده اتوبــوس در حین رانندگی خواب آلود بوده
است.این اتوبوس حامل حدود  ۴۵تن بوده است.به گزارش شینهوا ،وضعیت
جسمانی راننده اتوبوس وخیم اعالم شده در حالی که راننده ون تنها جراحات
جزئی داشته است.تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

مرگ  ۱۱مهاجر در آبهای ساحلی الجزایر

یک سازمان غیردولتی اســپانیایی اعالم کرد ۱۱ :مهاجر در تالش برای
رسیدن به اروپا در سواحل الجزایر جان باختند« .مرکز بی نالمللی شناسایی
مهاجران پراکنده» در بیانیه ای اعالم کرد :یک قایق حامل  ۱۶مهاجر از شمال
آفریقا به ســمت جزایر «بالئار» در اســپانیا در حرکت بوده که در آبهای
سواحل «تیپازا» واقع در الجزایر غرق شده و  ۱۱سرنشین آن در این حادثه
جان باختهاند .به گفته این سازمان ،پنج نفر از جمله دو کودک از قایقِ آسیب
دیده نجات داده شدند .بنابر آمار «آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد» در
سال گذشته میالدی ( ۳۰۷۷ ،)۲۰۲۱مهاجر هنگام تالش برای رسیدن به اروپا
از طریق دریا جان خود را از دســت داده یا مفقود شدهاند.با این حال سایر
فعاالن این حوزه معتقدند سال گذشته تعداد افرادی که در تالش برای رسیدن
به اسپانیا جان خود را از دست دادند بیش از  ۴۴۰۰نفر بوده که بدترین آمار
مرگ و میر از سال  ۲۰۱۵میالدی به این سو محسوب میشود.

سارقان دریچه فاضالب فرودگاه بندرعباس دستگیر شدند

شهرداري طبل در نظر دارد پروژه خیابان فرهنگ در سال  1401را با برگزاری کلیه مراحل مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irبه انجام برساند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد مورخ  1401/02/31می باشد و متقاضیان می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی تا مورخ  1401/03/ 02جهت
دریافت اسناد به سامانه مراجعه نمایند 1401/08 .م الف

ســرویس حوادث //رئیس پلیــس فرودگاه هرمزگان از شناســایی و
دستگیری دو نفر از سارقان دریچه فاضالب فرودگاه بندرعباس خبر داد.

ســرهنگ رضا جباری گفت :در پی ســرقت  ۲۳عدد دریچه فاضالب در
فرودگاه که عالوه بر تخریب اموال دولتی موجب سقوط خودروی شهروندان
به فاضالب و خسارت میشد ،شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار
پلیس قرار گرفت .وی گفت :با رصد اطالعاتی و بازبینی دوربینهای مداربسته
و همکاری کالنتری  ۱۷بندرعباس هویت دو نفر از سارقان که یکی از آنها
تابعیت غیرمجاز داشت ،شناسایی شد .رئیس پلیس فرودگاه هرمزگان گفت:
مأموران پس از مشخص شدن مخفیگاه سارقان و هماهنگی قضایی به محل
اعزام و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه سارقان را دستگیر کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،به گفته سرهنگ جباری ،متهمان دستگیر
شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه
قضایی معرفی شدند.

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

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

مفقودی نوبت دوم

سند مالکیت خودرو سواری تیپ تویوتا کامری پالک  63944شخصی قشم مالک :علی فوالدی نژاد حکمی به
شماره شاسی خودرو T1BE32K15U100369 4شماره موتور  AZ8245142 2مدل  2005رنگ :سبز یشمی
مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی

سرقت را انجام داده است .من کلید خانهام
را در اختیار آنها قرار داده بودم و زمانی که
مسافرت بودم آنها به خانهام سر میزدند.
من دالرها را در کمد اتاقم نگه میداشتم که
قفل و رمز نداشت به همین خاطر احتمال
میدهم جا به جا کردن دالرهای تقلبی با
اصلی کار یکی از آنها بوده است.
با شکایت مرد میانسال ،به دستور بازپرس
ویژه سرقت ،تحقیقات برای رازگشایی از
سارق دالرها آغاز شد.

تولیـــــــد ادکلن تقلبی در کارگاه جنوب شهر

« آگهي مناقصه »

آگهی تحدید حدود اختصاصی

و امکان تقلبی بودن آنها وجود نداشــت.
بالفاصله به سراغ باقی دالرهایم رفتم ،اما
درنهایت تعجب متوجه شــدم همه دالرها
تقلبی اســت .از آنجایی که مطمئن هستم
دالرهایی که خریده بودم ،تقلبی نبوده فکر
میکنم کســی این دالرها را با پول تقلبی
عوض کرده است.
مرد میانســال در ادامه گفــت :من به دو
ســرایدار قبلی و فعلی خانهام مشــکوک
هستم و احتمال میدهم که یکی از آنها این

از مأموران پلیس به همراه کارشناسان دانشگاه علوم
پزشــکی تهران به کارگاه تولیدی اعزام و در بازرسی
از این محل  2هزار و  534عدد شیشه ادکلن با لیبل
و پلمب های تقلبی کشف شد.در بازجوییهای اولیه،
متصدی این واحد صنفی بــه جرم خود با همکاری
همدستش اعتراف و اظهار کرد :با تهیه و خرید چندین
دستگاه لیبل زن و دستگاه پلمب ،شیشههای خالی را
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سیل هزاران نفر را در هند آواره کرد

و شمال شرقی کشور را در زاهدان دستگیر کردند.
وی افزود :این قاچاقچی طی چند سال اخیر با اجیر کردن
افراد شــرور و مسلح به صورت کاروانی ،اقدام به قاچاق و
انتقال محموله های بزرگ مواد مخدر به استان های خراسان
جنوبی ،سمنان و استان های شمالی کشور کرده است.
داد:
ادامه
فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچســتان
درگیری مســلحانه با ماموران انتظامی در منطقه شــرق و
مورد
چندین
باندهای تحــت هدایت این قاچاقچی تاکنون
جنوب شرق کشور داشته اند.

مدتی قبل پســرم قصد داشت برای تفریح
به ترکیه سفر کند من هم  500دالر از همان
دالرهایی که در خانه داشــتم به او دادم که
همراهش باشــد و خرج کند،اما چند روز
بعد از سفر ،پســرم تماس گرفت و گفت
دالرهایــی که به او داده بودم تقلبی بوده و
وقتی او برای تبدیل دالرها به صرافی رفته
متوجه این موضوع شده است.
از حرف او خیلی تعجب کردم ،من دالرها
را از صرافیهای معتبر خریداری کرده بودم
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برگ سبز خودروی پژو پارس مدل  1383رنگ نقره ای به شماره پالک  513ب  51ایران  84و شماره موتور
 12483194474و شماره شاسی  19300908به نام ماندگار ذاکری نانگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی
شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان هرمزگان
(سهامی خاص)

نوب
ت دوم

فراخوان شماره 2001092421000004 :

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی خرید سرور را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید :
 .1موضوع مناقصه  :تجدید خرید سرور  ،سوئیچ و قطعات جانبی سرور
 .2مدت قرارداد  120 :روز تقویمی
 .3اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
بندرعباس -بلوار گاز -شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان  -دفتر امور قراردادها  -تلفن 07632197236
 .4مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان  :پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
 .5مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان  :حداقل  14روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان
 .6به این مناقصه  %25پیش پرداخت تعلق می گیرد.
 .7به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت استفاده می گردد.
 .8حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه  :رتبه سه در زمینه تولید و ارائه رایانه های غیر  Mainframeیا رتبه سه
شبکه داده های رایانه ای از شورای عالی انفورماتیک و دارای گواهینامه مرکز خدمات راهبری افتا ریاست جمهوری در زمینه
فنی افتا.
ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت
سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی
و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
شناسه آگهی1317455 :

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

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

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

شهرستان
با تالش و پیگیری های ثبت احوال و دادگستری هرمزگان محقق شد؛
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تحویل  44جلد شناسنامه به فاقدین شناسنامه توابع بخش لیردف جاسک
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کاهش تلف شدن حیوانات حیات وحش بشاگرد
به شرط تکمیل واکسیناسیون!

ســرویس شهرســتان //رئیس اداره بهداشــت و مدیریت
بیماریهــای دامی دامپزشــکی هرمزگان گفــت :از آغاز طرح
واکسیناسیون دامهای اهلی علیه بیماری آبله در بشاگرد تاکنون ۷۵
درصد این دامها واکسینه شده اند .حمید خامه چی در تشریح این
خبر ،افزود :در شهرستان بشاگرد  ۸۰هزار راس دام سبک شامل
گوسفند و بز وجود دارد و از زمان اجرای طرح واکسیناسیون دامها
از نیمه اول دیماه پارسال تاکنون ۲۰ ،نیروی دامپزشکی در قالب ۵
گروه عملیاتی در  ۱۵۰روستای بشاگرد کار واکسیناسیون این دامها
را بر عهده دارند.وی پیش بینی کرد  ۲۵درصد دیگر دامها تا پایان
اردیبهشت ماه امسال علیه آبله واکسینه شوند.رئیس اداره بهداشت
و مدیریت بیماریهای دامی استان هرمزگان با بیان اینکه تکمیل
واکسیناسیون دامی در شهرستان بشاگرد باعث کاهش تلف شدن
حیوانات حیات وحش این منطقه میشود ،تصریح کرد :دامداران به
منظور پیشگیری از بیماریهای دامی؛ واکسیناسیون و ضدعفونی
آبشخورهای دام را در دســتور کار خود قرار دهند و در صورت
مشاهده عالئم ترشحات بینی و چشم ،اسهال ،سرفه و تنفس نامنظم
دام ها ،موضوع را به اداره دامپزشــکی شهرستان بشاگرد اطالع
دهند.به گزارش ایسنا ،خامه چی در پایان خاطرنشان کرد :بیماری
آبله در شهرستان بشاگرد در یکسال گذشته باعث تلف شدن شمار
زیادی از حیوانات حیات وحش بشاگرد شده است.

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //لیردف صادر و به آنها تحویل داده شد.
با حضور قهرمانی رئیس کل دادگستری به گزارش خبرنگار دریا ؛ سرپرســت اداره
هرمزگان ،رشــیدی سرپرســت اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان در این زمینه
کل ثبــت احــوال اســتان ،مدرس گفت:یکی از مهم ترین وظایف سازمان ثبت
دادســتان جاســک ،گمتیلی معاون احوال صدور مدارک هویتی شامل شناسنامه
سیاســی فرمانداری جاسک ،میرزایی وکارت ملــی می باشــد و ارائــه هر گونه
بخشــدارلیردف و جمعی از معتمدین خدمات اجتماعی ،بهداشت و درمان و ...به
بخش لیردف شناســنامه افــراد فاقد مردم منوط به داشتن مدارک هویتی است و
شناسنامه در روســتاهای تابعه بخش اگر کسی شناسنامه نداشته باشد فاقد هویت

بوده و از کلیه خدمات اجتماعی محروم است
و دچار مشکالت عدیده ای خواهد شد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :در پی ضرب
االجــل دســتگاه قضایی مبنــی بر صدور
شناســنامه برای فاقدین شناســنامه  ،ثبت
احوال اســتان تشکیل پرونده و تسریع روند
پیگیــری پرونده های فاقدین ورقه اســتان
را در دســتور کار خود قــرار داد که در فاز
اول اهالی روســتای هشــتبندی و ســپس
تیرورمیناب شناسنامه دار شدند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد :در ادامه این
امر خدا پســندانه ثبت احوال هرمزگان طی
تشکیل پرونده برای فاقدین شناسنامه توابع
بخش لیردف ،نســبت بــه پیگیری وصدور
شناســنامه برای این افراد اقــدام نموده و با
تعامل و همکاری دســتگاه های مختلف و

با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور؛

بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد قشم افتتاح شد

سرویس شهرســتان //بخش گازی
نیروگاه ســیکل ترکیبی پاسارگاد
قشم به ظرفیت  ۳۲۰مگاوات با حضور
ویدئو کنفرانســی رییس جمهوری
افتتاح شد.

نیروگاه پاســارگاد با توان اسمی ۳۲۰
مگاوات و توان عملی  ۲۹۳مگاوات که
اوایل اردیبهشــت ماه به شبکه سراسری
برق متصل شده بود ،امروز به طور رسمی
افتتاح شد.
در آییــن افتتاح همزمــان بخش گازی
نیروگاه ســیکل ترکیبی پاسارگاد قشم
به ظرفیت  ۳۲۰مــگاوات و  ۲۵پروژه
عمرانی ،شهری و بهسازی سازمان منطقه
آزاد قشــم که به طور ویدیو کنفرانسی
برگزار شد« ،سعید محمد» مشاور رییس
جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد
اقتصادی کشــور و «افشار فتح الهی»
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند.
حجتاالســام غالمرضا حاجبی امام
جمعه شهرســتان قشم ،شیخ عبدالرحیم
خطیبی امام جمعه اهل سنت شهر قشم،
شــیخ محمد امینی امام جمعه اهل سنت
شــهر طبل ،احمد مرادی نماینده مردم
هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی،
محمد محمدحسینی فرماندار شهرستان

برداشت ماهی پرورش یافته در دریا
از مزرعه قشم

ســرویس شهرســتان //نخســتین برداشــت موفقیت آمیز
ماهیپرورش یافته در قفس ،از مزرعه آبزیان دشت مروارید قشم
صورت گرفت.مدیرکل شیالت هرمزگان گفت :این طرح در مرحله
نخست با چهار قفس ۱۲۵تنی به ظرفیت ۵۰۰تن ،در سال ۱۴۰۰
به بهره برداری رسید.عبدالرســول دریایی افزود :شهریور پارسال
۲۵۰هزار قطعه بچه ماهی از نوع سی باس ،در دو قفس این طرح
ذخیره ســازی شد و اکنون پس از گذشــت هشت ماه ،برداشت
ماهی آغاز شده اســت.وی پیش بینی کرد تا پایان دوره برداشت
در نیمه خرداد ،حدود  ۲۰۰تن ماهی برداشت شود.مدیرکل شیالت
هرمزگان به سرمایه گذاری  ۲۵۰میلیارد ریالی بخش خصوصی،
بدون دریافت تسهیالت بانکی اشاره کرد و گفت :بخشی از تولیدات
به بازار داخلی و بخشی دیگر به کشورهای حاشیه خلیج فارس،
چین و روسیه صادر میشــود.به گزارش خبرگزاری صداوسیما
مرکز خلیج فارس؛ عبدالرسول دریایی افزود :این مزرعه در حال
حاضر برای حدود  ۲۰نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.
طرح پرورش ماهی در قفس شــرکت آبزیان دشت مروارید قشم
در منطقــه ریگو ،در عمق  ۳۵متری دریا و فاصله  ۳کیلومتری تا
خشکی واقع است و نقش مهمی در ارتقای تولید ماهیان دریایی
پرورش یافته در قفس شیالت استان دارد.هرمزگان برترین استان
کشور در زمینه پرورش ماهی در قفس در دریا است.

قشم و جمعی از مســووالن شهرستان،
فرماندهان نظامی و انتظامی و معاونان و
مدیران سازمان منطقه آزاد قشم از دیگر
میهمانان این آییــن افتتاحیه بودند.تمام
ســرمایه این پروژه به میزان  ۹۵میلیون
یورو از منابع داخلی بانک پاســارگاد
تامین شــده است.پروژه ســاخت این
نیروگاه  ۳۲۰مگاواتی از نقطه شــروع و
طراحی تا تامین و اجرای کامل حدود ۱۸
ماه طول کشیده است.
در دوره ساخت این نیروگاه  ۷۰۰نفر به
صورت مستقیم و یکهزار و  ۵۰۰نفر به
صورت غیر مستقیم مشغول کار بودهاند
و پس از بهرهبرداری نیــز  ۱۰۰نفر در
این نیروگاه شاغل هستند.نیروگاه سیکل
ترکیبی پاسارگاد قشم یکی از پروژههای
زیرســاختی مهم برای توسعه جزیره به
شمار میرود.
جزیره زیبای قشــم مشــرف به تنگه
هرمز و مجرای ورودی به خلیج فارس
و دریای عمــان اســت.این جزیره که
بزرگترین جزیره خلیج فارس اســت،
به دلیل مجاورت با اقیانوس هند ،وجود
منابع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی
و پاالیشگاهی و تجهیزات فراساحلی و
برخورداری از تســهیالت بندری برای
کشــتیهای بزرگ (در رده پاناماکس)

یکی از اســتراتژیکترین جزایر ایران و
خلیج فارس اســت که به دلیل خدمات
سوخترسانی به کشتیهای عبوری از
آبراهــه بینالمللــی و پارکهای انرژی
و زیســت – فناوری آن شهرتی جهانی
دارد.از ســوی دیگر ،ویژگیهای طبیعی
و تاریخی این جزیره ،باعث شــده قشم
به یکی از مقاصد گردشــگری اصلی در
ایران تبدیل شــود.منطقه آزاد تجاری –
صنعتی قشــم ،حدود  ۳۰۰کیلومتر مربع
از این جزیره را شامل میشود.این منطقه
بــه دلیل قرارگیــری در نقطهای کلیدی
از کریــدور ترانزیتی شــمال – جنوب،
دسترسی به کریدور پروازهای بینالمللی
شرق – غرب و تسهیالت بندری آن ،که
به نوعی مکمل بندر شهید رجایی است،
نقش پررنگی در تجــارت و بازرگانی
جهانی دارد.
به گــزارش ایرنا ،اهــداف و محورهای
اصلی فعالیتهای این منطقه آزاد تجاری
– صنعتی شامل توسعه و گسترش صنعت
ترانزیت و حمل و نقل ،گسترش تجارت
و خدمات تجاری ،صنایع انرژیبر ،صنایع
بیوتکنولوژیــک و منابع دریایی ،صنایع
گردشــگری ،شــیالت و صید صنعتی،
خدمات پشتیبان نفت و پارکهای انرژی
است.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000178928شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000338534
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  140140920000178928تحت 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 /42587ن -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  139به مساحت  300متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/49
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

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000179064شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000338680
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  140140920000179064تحت 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 /42655ن -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  142به مساحت متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/52
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
صدرالبيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

اهتمام ویژه ثبت احوال اســتان هرمزگان،
شناســنامه این افراد صادر و به آنها تقديم
گرديد.
رئیس کل دادگســتری استان در این مراسم
اظهار داشت :پس از صدور دستور ریاست
محترم قوه قضاییــه در دی ماه  ۱۴۰۰مبنی
بر لزوم حل مشــکل افراد فاقد شناسنامه ،با
پیگیری های دستگاه قضایی استان هرمزگان
تعدادی از افراد فاقد شناســنامه در دهستان
چــراغ آباد ،بخــش توکهور و هشــتبندی
شهرســتان میناب و دیگر مناطق اســتان،
شناســنامه و اوراق هویت خود را دریافت
کرده اند.
وی افزود :دستگاه قضایی استان هرمزگان در
راستای مأموریت های ابالغی از سوی قوه
قضاییه مبنی بر احیاء حقوق عامه و نظارت

بر حســن اجرای قوانین ،موضوع افراد فاقد
شناســنامه را به صورت ویژه در دستور کار
خود قرار داده اســت و با ارسال مکاتبه ای
به رؤسای حوزه های قضایی و دادستانهای
عمومی و انقالب سراســر اســتان ،از آنها
خواسته اســت ضمن همکاری با مسئولین
ســازمان هــا و نهادهای ذی ربــط ،با قید
فوریت و بــه صورت ویژه ،اقدامات الزم را
جهت حل مشکل افراد فاقد شناسنامه ایرانی
در حوزه تحت تصدی خود انجام داده ،آمار
دقیق این افراد را فورا ً جهت بررسی و اتخاذ
تدابیر الزم ،اعالم کنید.
این مقام قضایی همچنیــن ،اتخاذ تمهیدات
الزم بــه منظور تهیه نمونــه های DNA
افراد متقاضی از طریق آزمایشگاه تعیین شده
در این خصوص ،تأمین هزینه آزمایشــات

از طریــق ســتاد اجرایی فرمــان حضرت
امام خمینی (ره) و تســریع در اعالم نتیجه
آزمایشات ظرف  ۱۵روز را از دیگر اقدامات
دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور رفع
مشکالت افراد فاقد شناسنامه در این استان
عنوان نمود.
رئیس کل دادگســتری هرمــزگان با تقدیر
و تشــکر از تعامل ســازنده اداره کل ثبت
احوال و ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) استان هرمزگان در همکاری با دستگاه
قضایی به منظور گره گشایی از مشکالت و
محرومیتهای افراد فاقد شناسنامه در استان،
ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری ها،
تمامی افراد فاقد شناسنامه در مناطق مختلف
استان ،اوراق هویت خود را دریافت نمایند و
از مزایای آن بهره مند شوند.

هفت طرح عمرانی در کیش به بهره برداری رسید

سرویس شهرستان //هفت طرح عمرانی و
صنعتی با دســتور رییس جمهور به صورت
ویدئو کنفرانس به بهرهبرداری رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آیین بهره
برداری از این طرح ها اظهار داشت :این طرح ها
شامل پنج پروژه توسعه زیرساخت های فرودگاهی
و بندگاهی ،یک واحد تولیدی مونتاژ و یک واحد
بسته بندی است که برای اجرای آنها چهار هزار
و  ۵۰۰میلیارد ریال توســط بخش خصوصی و
دولتی سرمایه گذاری شده است .مهدی کشاورز

افزود :ســهم بخــش خصوص از ایــن میزان
سرمایه گذاری ســههزار و  ۷۰۰میلیارد ریال
و ســهم بخش خصوصی نیز  ۸۰۰میلیارد ریال
بــوده که با اجرای این طــرح ها برای  ۱۵۴نفر
به صورت مســتقیم و  ۳۰۸نفر به صورت غیر
مستقیم اشــتغال ایجاد شده اســت.وی یادآور
شد :در سال جاری  ۳۰هزار میلیارد ریال طرح
ســرمایه گذاری در بخش های مختلف منطقه
آزاد کیش به بهره برداری می رســد.به گزارش
ایرنــا  ،با دســتور رییس جمهــور به صورت

همزمان  ۸۲پروژه صنعتی ،عمرانی و کشاورزی
در پنج منطقه آزاد بــا بیش از  ۶۱هزار میلیارد
ریال ســرمایه گذاری در مناطــق آزاد تجاری
ـ صنعتی قشــم ،ارس ،کیش ،انزلــی و ماکو و
مناطق ویژه اقتصادی پارسیان ،سهالن ،بوشهر،
لرســتان ،المرد ،بجنورد و نمین به بهره برداری
رسید .با سرمایه گذاری این طرح ها در مناطق
آزاد و ویــژه اقتصادی؛ اشــتغالزایی به صورت
مستقیم و غیرمســتقیم برای بیش از  ۸هزار نفر
ایجاد شد.

شکوفههای حرای قشم خلیج فارس را طالیی کرد
سرویس شهرســتان //رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری قشم گفت:
فصل گلدهی جنگلهای حرا جزیره قشم فرارسیده که تا نیمه نخست
خردادماه ادامه دارد و زردی شکوفههای آن نمایی طالیی را در خلیج
فارس خلق کرده است.

اکبر محمودیزاده اظهار کرد :همه ســاله فصل گلدهی جنگلهای حرا در
جزیره قشم از اردیبهشت ماه آغاز میشود که تا نیمه نخست خردادماه ادامه
دارد.وی افزود :شــکوفههای زرد رنگ گل حرا در این روزها نمایی طالیی
رنگ را در خلیج همیشــه فارس ایجاد میکنند که منظــرهای زیبا را پدید
میآورد.رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری قشم تصریح کرد :گلهای حرا برای
زنبورهای عســل نیز جذابیت خاصی دارد و استفاده از شهد این گل به تولید
عسلی خوشبو میانجامد.
محمودیزاده ادامه داد :بیش از  ۲۰هزار هکتار جنگل حرا در جزیره قشــم
وجود دارد که ســه هزار هکتار از آن طی  ۱۵سال اخیر با مشارکت جامعه
محلی کشت شده اســت.محمودیزاده ادامه داد :احیای و توسعه جنگلهای
حرا از مهمترین اهداف تولید و کاشت نهال حرا توسط بومیان جزیره قشم به

شمار میرود.گفتنی است ،جنگلهای حرا محل مناسبی برای تولید مثل انواع
مختل گونههای آبزی ،پرندگان بومی و مهاجر اســت که از این رو حراست
و توسعه آنها از اهمیت بســزایی برخوردار است.به گزارش فارس ،ارتقای
ظرفیت توریستی جزیره قشم ،جذب گردشگران داخلی و خارجی به واسطه
زیباییهای منحصر بــه فرد جنگلهای حرا و رونق اقتصاد جامعه محلی از
دیگر پتانسیلهای گونه گیاهی حرا به شمار میرود.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000178715شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000338141
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  140140920000178715تحت 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 /42551ن -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  132به مساحت  270/23متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/42
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

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000178894شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000338578
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  140140920000178894تحت 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 /42579ن -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  138به مساحت  300متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/48
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

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

با مشاهده کمترین دود یا آتش سوزی حتما آن را خاموش و یا بالفاصله
به ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی با شماره تلفن ویژه  1504اطالع دهیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اقتصادی
بندرعباس

اهواز

اذان صبح ۰۴:۲۸:۰۹

اذان صبح ۰۴:۴۴:۴۹

طلوع آفتاب ۰۵:۵۴:۲۹
اذان ظهر

۱۲:۴۱:۲۶

غروب آفتاب ۱۹:۲۸:۴۱
اذان مغرب ۱۹:۴۶:۴۶

طلوع آفتاب ۰۶:۱۶:۴۱
اذان ظهر

۱۳:۱۱:۵۳

غروب آفتاب ۲۰:۰۷:۲۵
اذان مغرب ۲۰:۲۶:۲۷

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۴:۴۴:۱۹

اذان صبح ۰۴:۰۲:۳۰

طلوع آفتاب ۰۶:۱۲:۴۹
اذان ظهر

۱۳:۰۳:۱۰

غروب آفتاب ۱۹:۵۳:۴۹
اذان مغرب ۲۰:۱۲:۱۷

شیراز
اذان صبح ۰۴:۳۵:۱۱

طلوع آفتاب ۰۵:۳۱:۴۱
اذان ظهر

طلوع آفتاب ۰۶:۰۴:۳۶
اذان ظهر

۱۲:۲۳:۰۵

غروب آفتاب ۱۹:۱۴:۴۷
اذان مغرب ۱۹:۳۳:۲۲

۱۲:۵۶:۱۹

غروب آفتاب ۱۹:۴۸:۲۲
اذان مغرب ۲۰:۰۶:۵۹

کرمان

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۱۴:۴۹

اذان صبح ۰۴:۳۵:۱۷

اذان صبح ۰۴:۱۹:۴۹
طلوع آفتاب ۰۵:۵۲:۳۷
اذان ظهر ۱۲:۴۹:۰۲

طلوع آفتاب ۰۵:۴۵:۱۰
اذان ظهر

۱۲:۳۸:۱۴

غروب آفتاب ۱۹:۳۱:۳۹
اذان مغرب ۱۹:۵۰:۲۵

طلوع آفتاب ۰۶:۰۶:۱۷
اذان ظهر

۱۳:۰۰:۱۵

غروب آفتاب  ۱۹:۵۴:۳۲غروب آفتاب ۱۹:۴۵:۴۹
اذان مغرب  ۲۰:۱۳:۲۵اذان مغرب ۲۰:۰۵:۰۰

واردات خودروی اقتصادی به جای خودروی گران قیمت و تجمالتی

گران قیمت و تجمالتی وارد شود.

سیدرضا فاطمی امین در حاشیه جلسه هیئت
وزیــران در جمع خبرنگاران درباره اوضاع
بــازار گفت :ما در هفته گذشــته قیمتی در
مورد چند قلم از کاالها مثل روغن و لبنیات
سرویس اقتصادی  //وزیر صنعت ،معدن داشتیم و در هفته اول تمرکز ما روی توزیع
و تجارت گفت :دنبال این هســتیم که بود که خوشبختانه انجام شده و نگرانیهای
خودروی اقتصادی بــه جای خودروی مردم برای مواجه شدن با کمبود کاال مرتفع

شــد.وی افزود :در مرحله بعد قیمت ها را
مدیریت میکنیــم و از این هفته ســامانه
نظارت مردمی شــروع به کار میکند و در
کل کشور اجرایی خواهد شد .متاسفانه ۳۰
درصد از اصناف پروانه کسب و کار ندارند
که کار نظارت را با مشکل مواجه میکند و
ما قیمتها را کنتــرل میکنیم که در حد
مجاز باشــد و شرکت های پخش را کنترل

زمین یا مسکن «فرزندآوری»

فقط به خانوادههای تک همسری داده میشود

سرویس اقتصادی  //بر اساس آیین نامه ای
که وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت
برای اجرای مــاده  ۴قانون جوانی جمعیت
پیشنهاد داده ،تنها به خانواده هایی که ۳
فرزند یا بیشتر از یک همسر باشد زمین یا
مسکن تعلق می گیرد.

بر اســاس ماده  ۴قانون حمایت از خانواده و
جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی مکلف
به تأمین زمین یا مسکن برای خانوارهایی است
که فرزند ســوم یا بیشتر آنها از تاریخ  ۲۴آبان
( ۱۴۰۰تاریخ تصویب قانــون مذکور) به دنیا
آمده باشد ،است.
متن این ماده قانونی به این شرح است:
ماده  -۴به منظور تحقق بند «چ» ماده ()۱۰۲
قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دولت مکلف
است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به
میزان  ۲۰۰متر مربع منطبق با ضوابط حد نصاب
تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و
شــهری یا طرحهای جامع و تفصیلی شهری
مصوب برای ســاکنین در روستاها یا شهرهای
کمتر از  ۵۰۰هزار نفر پس از تولد فرزند سوم
و بیشتر بهصورت مشترک و بالمناصفه به پدر و
مادر ،در همان محل بر اساس هزینه آمادهسازی
فقط برای یک بار به صورت فروش اقســاطی
با  ۲سال تنفس و  ۸ســال اقساط اعطا نماید
و سند مالکیت ،پس از پرداخت آخرین قسط،
ظــرف حداکثر یک ماه ،به مالکین تحویل داده

میشود.بر اســاس تبصره  ۳این ماده از قانون
جوانی جمعیت ،وزارت راه و شهرسازی مکلف
است ظرف  ۳ماه از تصویب و ابالغ قانون ،آئین
نامه اجرایی ماده  ۴را تهیه و به تصویب هیئت
وزیران برساند.
برخی مواد آئین نامه پیشــنهادی وزارت راه و
شهرسازی به این شرح است:
در آئین نامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی
آمده که این مــاده قانونی (اعطــای زمین یا
مسکن به خانوارهای  ۳فرزند و بیشتر) مشمول
شهرهایی میشــود که نرخ زاد و ولد در شهر
زادگاه پدر یا فرزند باالی  ۲.۵باشد.در صورتی
که بر روی زمینی که به خانوارها در شهرهای
زیر  ۵۰۰هزار نفر داده میشود ،ساخت و ساز

صورت نگیرد ،زمین به دولت مســترد خواهد
شد.در صورتی که دولت زمین نداشته باشد ،در
شهرهای زیر  ۵۰۰هزار نفر جمعیت ،یک واحد
مسکونی دولتی با قیمت تمام شده ساخت و با
تنفس  ۲ســاله و اقساط  ۸ساله به خانوار داده
میشــود.زمین یا واحد مسکونی فرزندآوری
بالمنفاصه (به صــورت نصف نصف) به پدر و
مادر داده میشود.خانوارهای چند همسری به
خانوادههایی که  ۳فرزند یا بیشــتر از یک پدر
و مادر به دنیا آمده باشند داده میشود.اولویت
با خانوارهایی است که فرم «ج» آنها سبز باشد
و از خدمات مسکن دولتی قب ً
ال استفاده نکرده
باشند ولی اگر فرم «ج» خانوادهای قرمز بود،
اجرای این قانون شامل آنها نیز میشود.

کنترل خواهد بود .اگر شکایتی دارند آن را
گزارش میدهند و عالوه بر گزارشگری ،این
سامانه وضعیت آن واحد صنفی را مشخص
میکند و خود کنترلی برای اصناف هم ایجاد
میکند و نظارت را گسترده میسازد؛ الزم
نیست بازرسان ما سرکشــی داشته باشند.
وزیر صمت درباره انحصار واردات خودرو
نیز تصریح کرد :انحصاری نیســت .کلیات

آن در دولت مصوب شــد و در مورد یکی
از بندهای آن ســواالتی مطرح شد و قرار
شد کمیسیون اقتصادی آن را بیشتر بررسی
کند .در این آییــن نامه انحصاری نداریم و
دنبال این هستیم که خودروی اقتصادی به
جای خودروی گران قیمت و تجمالتی وارد
شود و تمرکز بیشــتر بر واردات خودروی
اقتصادی است.

هزینه  ۲۰۰میلیونی دریافت وام  ۷۰۰میلیون تومانی خرید مسکن
ســرویس اقتصادی  //در حالی که وزیر
راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش
سقف تسهیالت خرید مسکن به  ۶۰۰تا
 ۷۰۰میلیون تومان در تهران به شورای
عالی مســکن خبــر داده ،اوراق این
تسهیالت امروز به  ۱۴۰هزار تومان رسید.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه
پیشنهاد افزایش ســقف تسهیالت خرید
مسکن به شورای عالی مسکن خبر داد
به گفته وزیر راه و شهرسازی ،پیشنهاد این
وزارت خانه ،افزایش سقف این تسهیالت
در تهران برای زوجیــن به  ۶۰۰تا ۷۰۰
میلیون تومان است؛ در حال حاضر رقم
وام مذکــور برای زوجیــن تهرانی۴۰۰ ،
میلیون تومان به همراه  ۸۰میلیون تومان
وام جعاله مسکن اســت که مجموع ًا به
 ۴۸۰میلیون تومان میرسد.جلسه شورای
نیز به ریاست
عالی مسکن
آیــت اهلل

رئیسی رئیس جمهور برگزار و بر اساس
آنچــه پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری اعالم کرده ،پیشنهاد وزارت راه
و شهرسازی در خصوص افزایش سقف
وام مسکن بررسی و تصویب شده است.
اما خبری از رقم مصوب در این جلســه،
اعالم نشده است.با این حال صرف انتشار
خبر افزایش سقف وام مسکن سبب شده تا
قیمت اوراق تسهیالت مسکن در معامالت
به دامنــه  ۱۳۴تا  ۱۴۰هزار تومان در هر
برگه برسد.نرخ این اوراق در حال حاضر
از  ۱۳۴هزار تومان آغاز شده و تا حدود
 ۱۴۱هزار تومان در نوسان است .در یکی
رقم اقســاط وامهــای  ۳۵۰و ۷۰۰
دو معامله نیز قیمت  ۱۵۰هزار تومان برای میلیونیمسکن
برگههای صادره در بهمن ( ۱۳۹۹تســه اگرچه هنوز از جزئیات نرخ سود و مدت
 )۹۹۱۱به ثبت رسیده است.
بازپرداخت وام  ۷۰۰میلیون تومانی خرید
چند؟
مسکن
قیمت وام  ۷۰۰میلیونی
مسکن برای زوجین تهران ،خبری منتشر
با فرض اینکه ســقف وام خرید مسکن نشــده ،اما با فرض ادامه شرایط موجود
ویژه زوجین تهرانی به شــامل بازپرداخت  ۱۲ساله و نرخ سود
 ۷۰۰میلیون تومان  ۱۷.۵درصدی ،رقم اقساط این تسهیالت
چیــزی حدود  ۱۱میلیــون و  ۶۵۷هزار
تومان در هر مــاه خواهد بود به تبع مبلغ
اقســاط ماهانه وام  ۳۵۰میلیون تومانی
خرید مســکن ویژه متقاضیان فردی نیز
 ۵میلیــون و  ۸۲۸هزار تومــان برآورد
میشود/.مهر

تهرانی بایــد  ۱۴۰۰برگه اوراق حق تقدم
تسهیالت مسکن خریداری کند.
با احتســاب هر برگه  ۱۴۰هزار تومان،
 ۱۹۶میلیون تومان باید از ســوی خانوار
تهرانی هزینه شود تا بتواند این تسهیالت
را دریافت کنــد.در صورتی که نصف این
رقم ( ۳۵۰میلیون تومان وام خرید مسکن)
برای خریداران فردی تصویب شده باشد،
متقاضی میبایست  ۷۰۰برگه  ۱۴۰هزار
تومانی اوراق تسهیالت مسکن معادل ۹۸
میلیون تومان برای دریافت این تسهیالت
هزینه کند.

برســد ،خانوار

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان م طنقه  2بندرعباس و بندرخمیر و توابع

پیرو آگهی نوبتی سه ماهه چهارم(دی-بهمن-اسفند) سال  1400در اجرای ماده
چهارده قانون ثبت جهت تحدید حدود امالک مشــروحه واقع در بخش دو
بندرعباس در تاریخ های تعیین شده ذیل بعمل خواهد آمد :
1-پالک  1685فرعی از 4-اصلی آقای محسن مهرنیاء فرزند احمد ششدانگ
قسمتی از یکباب ساختمان که حریم خور می باشد به مساحت  58.49مترمربع
واقع در بلوار علی ابن ابیطالب تقاطع بلوار امام حسین(ع)
2 -پــاک  80فرعی از 16-اصلی آقای هوشــنگ الیقی نژاد فرزند محمد
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مســاحت  43796.56مترمربع که مقدار
 1124.02مترمربع آن حریم رودخانه میباشد واقع در روستای هرمودر
3 -پالک  735فرعی از 18-اصلی آقای صالح آزوع فرزند عبداله ســه دانگ
مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  25271.40مترمربع واقع
در پاتل ایسین
4 -پالک  5698فرعی از 18-اصلی آقای غالم پرکان فرزند محمد ششدانگ
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  10613.90مترمربع که مقدار  382مترمربع
آن حریم رودخانه میباشد واقع در پاتل ایسین
روز شنبه مورخ 2103/1401/
5 -پــاک  709فرعی از 22-اصلی خانم مریم مرادی زاده فرزند محمد علی
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 706.74مترمربع واقع در روستای گنو
6 -پالک  366فرعی از 41-اصلی آقای ســعدی حسین پور چاهوئی فرزند
علی ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  5639.44مترمربع واقع در
روستای چاهو شهرو
روز یکشنبه مورخ 2203/1401/
7 -پــاک  1427فرعــی از 45-اصلی آقای محمد چهــره آزاد فرزند صالح
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 245.10مترمربع واقع در روستای دوگردان
خونسرخ
روز دو شنبه مورخ 2303/1401/
8-پــاک  809فرعی از 49-اصلی آقای احمد نورالدینی قالتی فرزند عبداهلل
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مســاحت  18357.16مترمربع واقع در
روستای قالت پایین
9 -پــاک  531فرعی از 51-اصلی آقای محمد گچینی زاده فرزند حســین
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و نخلستان به مساحت  22768.14مترمربع
مفروز و مجزی شــده از پالک  34فرعی از 51-اصلی واقع در روستای کشار
دوستانی
روزسه شنبه مورخ 2403/1401/
10 -پالک  1469و  1470فرعی همگی از 62-اصلی آقای احمد نیکخواه فرزند
عبدالحمید ششدانگ یکقطعه زمین محصور به مساحت  3133.8مترمربع واقع
در شهر خمیر
11 -پالک  2950فرعی از 62-اصلی آقای عبداله رودری فرزند علی ششدانگ

یکبابخانه به مساحت  244مترمربع واقع در بندر خمیر
12 -پالک  3202فرعی از 62-اصلی آقای مصطفی پیش بین فرزند عبدالواحد
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162.18مترمربع واقع در بندرخمیر
13 -پالک  3204فرعی از 62-اصلی آقای عبدالواحد برزکار فرزند حســین
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  2889.37مترمربع واقع در
بندرخمیر
14 -پالک  3205فرعی از 62-اصلی آقای رسان کوهگرد فرزند داود ششدانگ
یکقطعه زمین محصور به مساحت  635.19مترمربع واقع در بندرخمیر
15 -پــاک  3206فرعی از 62-اصلی آقای محمــود ماجری فرزند محمد
عقیل ششــدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  5849.21مترمربع واقع
در بندرخمیر
روز چهارشنبه مورخ 2503/1401/
16 -پالک  326فرعی از 72-اصلی خانم شکوفه آموخته فرزند محمد ششدانگ
یکقطعه زمین مزروعی به مســاحت  32248.17مترمربع که میزان 2638.52
مترمربع آن بســتر رودخانه و میزان  3793.30مترمربع آن حریم آبراه است و
مساحت خالص میزان  29609.65مترمربع می باشد واقع در قریه نیمه کار
روز شنبه مورخ 2803/1401/
17-پالک  738فرعی از 97-اصلی آقای قنبر بازیار فرزند حســن ششدانگ
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  968.58مترمربع واقع در فین زیر قلعه
18 -پالک  830فرعی از 97-اصلی آقای علی بازیار فرزند غالم ششــدانگ
یکقطعه زمین مزروعی به مســاحت 1861.01مترمربع واقع در فین روبروی
ایستگاه راه آهن
19 -پــاک  834فرعی از 97-اصلی آقای احمــد معماری فینی فرزند قنبر
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  1231.53مترمربع واقع در فین
20 -پالک  1141فرعی از 98-اصلی آقای علی اکبر شیخی فینی فرزند محمد
ششدانگ یکقطعه زمین باغی به مساحت  1803مترمربع واقع در فین
روز یکشنبه مورخ 2903/1401/
21 -پالک  983فرعی از 125-اصلی آقای محمد امین محمدی پور فرزند علی
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  850.34مترمربع واقع در روستای سیاهو
22 -پالک  984فرعی از 125-اصلی آقای محمد امین محمدی پور فرزند علی
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  5877مترمربع واقع در روستای سیاهو
23 -پالک  131فرعی از 144-اصلی آقای فریدون رســتمی سیاهوئی فرزند
ابراهیم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  2709.57مترمربع واقع در روستای
آغاسین باال
24 -پــاک  132فرعی از 144-اصلی خانم زهرا دهقانی فورخورجی فرزند
حیدر ششدانگ یکبابخانه به مساحت  690مترمربع واقع در روستای آغاسین
روز دو شنبه مورخ 3003/1401/
25 -پالک  228فرعی از 148-اصلی خانم افسانه جمالی زاده فرزند عبدالرضا

شنبه  31اردیبهشت 1401
 19شوال 1443
سال بیست و یکم شماره 3885
طالع بینی

وزیر صمت خبر داد

میکنیم.وزیر صمت ادامه داد :کانال ارتباطی
ما  ۱۲۴است و کار کامال الکترونیکی است
و سریع پاسخگوست .فاطمی امین افزود :از
این هفته ،برگههــای نظارت مردمی روی
کاالها درج میشود و شهروندان اگر تخلفی
دیدند و رضایتی دارند با اعالم سامانه و یک
اپلیکیشن به اسم «صمت من» می توانند آن
را اعالم کنند و به صــورت خودکار قابل
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ششدانگ یکقطعه زمین محصور به مساحت 405.95
مترمربع واقع در روستای بوندر خورگو
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
روز سه شنبه مورخ 3103/1401/
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
26 -پالک  225فرعی از 169-اصلی آقای اســحاق
جعفری کروکانی فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه به
مساحت  310.12مترمربع واقع در روستای درگز سیاهو
27 -پــاک  190فرعــی از 214-اصلی آقای ابراهیم حمــزه پور فرزند امیر
ششدانگ باغ مرکبات به مساحت  502.03مترمربع واقع در روستای ماشاری
سیاهو
28 -پــاک  191فرعــی از 214-اصلی آقای ابراهیم حمــزه پور فرزند امیر
ششدانگ یکقطعه باغ مرکبات به مساحت 123.05مترمربع واقع در روستای
ماشاری سیاهو
29 -پــاک  192فرعــی از 214-اصلی آقای ابراهیم حمــزه پور فرزند امیر
ششدانگ باغ و مرکبات به مساحت  451.98مترمربع واقع در روستای ماشاری
سیاهو
30 -پــاک  193فرعــی از 214-اصلی آقای ابراهیم حمــزه پور فرزند امیر
ششدانگ یکقطعه باغ مرکبات به مساحت  769.02مترمربع واقع در روستای
ماشاری سیاهو
روز چهار شنبه مورخ 0104/1401/
بدین وسیله عملیات تحدید حدود عمومی پالک های فوق الذکر برابر ماده 14
قانون ثبت راس ســاعت  9الی  10صبح در تاریخ های اخیرالذکر در محل به
عمل خواهد آمد اینک به موجب این آگهی از مالکین و کلیه مجاورین دعوت
میگردد که در تاریخ های قید شده در محل حضور به هم رسانند.در صورت
عدم حضور مالک مطابق ماده  15قانون ثبت اقدام و نســبت به ادامه عملیات
تحدید حدود اقدام خواهد گردید.واخواهی (اعتراض) مجاورین و مالک نسبت
به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدیدی ظرف  30روز پذیرفته خواهد شد و معترضین بایستی اعتراض خود
را کتبا به اداره ثبت تسلیم نمایند و طبق تبصره  2ماده واحد قانون تعیین تکلیف
پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی
از بین رفته است مصوب 2502/ 1373/و ماده  86آیین نامه قانون ثبت میبایست
ظرف مدت یک ماه به دادگاه محل مراجعه و تقدیم دادخواست نموده و گواهی
مذکور را به این اداره اعاده نمایند و در صورت عدم تقدیم دادخواست مذکور
اداره ثبت برابر مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود.
شناسه آگهی1320347:
تاریخ انتشار 31 :02/1401/

اسمعیل ربیعی نژاد

رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه  2بندرعباس

فروردین :

امروز ممکن اســت کارهای زیادی برای انجام دادن
داشــته باشــید ،اما می توانید از دوستان تان کمک
بگیرید و انجــام وظایف تان را دلپذیرتر کنید .امروز
همه چیز درباره ی روابطی اســت که با دیگران دارید .باید کاری کنید
تا انجام تعهدات تان کار جالبی به نظر برســد و دیگران ترغیب شوند
که به شــما بپیوندند و کمک تان کنند .بــدون در نظر گرفتن کاری که
انجام می دهید ،می شود پیش بینی کرد که در نهایت به همگی خوش
خواهد گذشت.
اردیبهشت:

امروز تصمیم دارید که هوشــمندی خود را به نمایش
بگذارید تا به همه نشان دهید که چه راهنمای با مهارتی
هستید .همیشــه چند قدم از دیگران جلوترید و همین
باعث می شود که بتوانید به آن ها فرمان دهید و در جایگاه رهبر قرار
بگیرید .اما قرار گرفتن در موضع رهبری مســئولیت های زیادی را به
دوش تان خواهد گذاشت که چالش برانگیزند .برای مشخص کردن گام
بعدی باید صبوری به خــرج دهید ،زیرا از تصمیماتی که باید بگیرید
مطمئننیستید.
خرداد :

وقتــی به آینده فکــر می کنید دل تان مــی خواهد تا
میتوانید رویاپردازی کنید .اگر مجبور شوید که دیگران
را هــم در این خیال پردازی ها دخالت دهید همه چیز
پیچیده تر خواهد شــد .شــاید اول اش تصمیم بگیرید که برای تحقق
آرزوهای تان از کس دیگری هم در این مسیر کمک بگیرید ،اما خواهید
دید که توافق بر سر یک نقشــه ی عملی چه قدر دشوار خواهد شد.
حتی ممکن است احساس آزردگی کنید ،زیرا دوست تان نمی خواهد
از قواعد شما اطاعت کند.
تیر :

مدتی است که تصمیم گرفته اید بین نیازهای شخصی و
وظایف اجتماعی خود تعادل برقرار کنید ،اما ممکن است
با یکی از دوستان صمیمی یا آشنایان تان درگیری پیدا
کنید و همه چیز به هم گره بخورد .به جنبه های سطحی قضیه اهمیت
ندهید ،بلکه باید همه چیز را با دید وسیع تر و عمیق تری بررسی کنید.
از این می ترسید که اگر حرف دل تان را بزنید مورد سوء استفاده قرار
بگیرید و اذیت شوید.
مرداد :

ممکن است نسبت به ادامه ی یک رابطه بسیار امیدوار
باشــید ،اما خواهید دید که هنوز نوسان احساسات به
ســراغ تان می آید .اجازه ندهید که ترس از تنها ماندن
در یک رابطه شما را از دیگران دور کند .اگر کسی از روی اشتباه و نه
از روی عمد شــما را کنار زد ،بهتر است قضیه را جدی نگیرید و فکر
نکنید که با شخص شما خصومت دارد .اکنون به شما توصیه می شود که
به دوســتان تان اعتماد کنید و به آن ها همان قدر آزادی عمل دهید که
خودتان دل تان می خواهد داشته باشید.
شهریور :

امروز کمی عصبــی و نگران به نظر می رســید ،بهتر
اســت وظایف روزانه ی خود را اولویت بندی کنید و
کاربردیترین راهکارها را برگزینید ،شاید به این ترتیب
اعصاب تان کمی آســوده تر شود .البته خیلی سخت است که بخواهید
تمرکز کافی نشان دهید ،زیرا احتماالت و فرصت های زیادی پیش روی
شما قرار گرفته اند و باعث می شوند که بیشتر نگران نتیجه ی کار باشید.
سعی کنید فقط به همین لحظه ای که در آن هستید فکر کنید ،زیرا تنها
تأثیری که می توانید بگذارید فقط همین جاست.
مهر :

وقتی به چند ماه گذشته نگاه می کنید متوجه می شوید
که پیشرفت چندانی نکرده اید ،اما اکنون فرصت مناسبی
است که جهش بزرگی در مسیر زندگی تان اتفاق بیفتد.
برای به دســت آوردن انرژی الزم جهت این حرکت بزرگ باید کمی
صبوری کنید ،زیرا زمان می برد ،به ویژه اگر کسان دیگری هم در مسیر
قرار گرفته باشند .به هرحال تعامالتی که با دیگران دارید مثل یک آینه
عمل می کند ،یعنی می توانید روح اعمال تان را در آینه ای که به دست
دارند ببینید.
آبان :

امروز ممکن است نتوانید به احساساتی که دارید اطمینان
کنید .وقتی افکار منطقی به شــما هجــوم می آورند و
میخواهند همه ی قلب و احســاس تان را زیر سلطه
بگیرند احساس خوبی نخواهید داشت .اما بدانید که اگر فقط به عقل تان
رجوع کنید در معرض آسیب قرار خواهید گرفت .البته پیدا کردن نقطه
ی تعادل به سادگی ممکن نیست ،زیرا شاید آن قدر درگیر احساسات
تان شوید که از درک حقیقت بازبمانید .قبل از این که ناگهانی دست به
کاری بزنید باید به نتیجه ی کار فکر کنید تا بعدا ً پشیمان نشوید.
آذر :

امروز ممکن اســت برای دوستان و آشنایان تان خیلی
قابل درک نباشد که شما چه قدر با اعتماد به نفس جلو
می روید .آن ها فکر می کنند که کاسه ای زیر نیم کاسه
است و پشــت آن لبخند مهربان شما چیزی پنهان شده است که از آن
بیخبرند .اما ســخت در اشتباه اند .حواس تان باشد که ممکن است تا
هفته ی آینــده اتفاقات غیرقابل پیش بینی برای تان رخ دهد ،اما باید
آمادگی داشته باشید که به تنهایی با همه ی مشکالت کنار بیایید.
دی :

به نظر می رسد که مشکالت مالی به زندگی تان راه پیدا
کرده اند و هر کاری که می کنید محاســبات مالی تان
درســت درنمی آیند .حتی یک تصمیم ساده درباره ی
خرید محصولی پیش پا افتاده ممکن است اشتباه عمل کند و ببینید که
منابع مالی کافی در اختیار ندارید .تقریب ًا می دانید که برای بهبود وضعیت
مالــی خود چه اقداماتی را باید در پیش بگیرید ،پس باید صبر کنید تا
برای خرید وسایل مورد نیازتان پول کافی جمع کنید .نکته ی کلیدی کار
این جاست که فقط باید کمی صبوری به خرج دهید.
بهمن :

گاهی وقت ها متوجه شدت تأثیری که روی اطرافیان
تان می گذارید نمی شوید .قبل از این که وقت و انرژی
خود را بیهوده مصرف کنید باید به عواقب کار فکر کنید.
حتی اگر اهدافی که در ســر دارید بسیار خوب به نظر برسند ،بیخودی
سخت گیری نشان می دهید .اگر کسی را که همیشه حمایتتان می کرده
ناراحت کنید وضعیت پیچیده تر خواهد شد .اما خیلی هم سخت گیری
به خرج ندهید ،بهترین راهکار این است که فقط در موارد ضروری از
قدرتی که دارید استفاده کنید.
اسفند :

امروز شــیفته عوالم خیالی هستید .حتی ممکن است این
قدر غرق فکر و خیال شــوید که دیگــر یادتان برود که
واقعیتی هم وجود دارد و باید به آن هم نگاهی بیندازید .البته چنین خیال
پردازیهایی همیشه نیروی دوباره ای به شما می بخشند ،اما اکنون اجازه
ندارید که به تعهدات تان پشت کنید .زمانی می توانید به سایر جنبههای
زندگی گریز بزنید که ابتدا وظایف اصلی خود را انجام داده باشید.
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گروه گزارش  //تنها راه ادامه حیات برای بیماران
مبتال به نارسایی پیشرفته قلب و کبد و بهترین
درمان برای مبتالیان به نارســایی کلیه ،پیوند
عضو است ،در هرســال تعداد زیادی از بیماران
نیازمند بــه پیوند عضو که در لیســت انتظار
هستند ،میمیرند و این در حالی است که اعضای
ســالم افراد دچار مرگ مغزی ،زیر خاک مدفون
میشوند.

هرکس و در هر ســن میتواند در صــورت بروز مرگ
مغزی و با رضایت بستگان ،اهداکننده عضو یا نسج باشد،
شــرایط پزشــکی فرد در زمان مرگ مغزی ،تعیینکننده
قابلیت وی برای اهدا خواهد بود .اعضای قابلاهدا کلیهها،
کبد ،قلب ،ریه ،لوزالمعده ،روده و نســوج قابل اهدا شامل
قرنیه ،استخوان ،ســیاهرگ ،غضروف ،دریچههای قلبی،
پوســت و تاندون هستند.با اهدای قرینه میتوان بینایی را
به فردی که دچار صدمه شــدید به چشم شده بازگرداند.
تاندون و غضروف باعث بازســازی اعضای آسیبدیده
مربوطه میشود .پیوند استخوان میتواند مانع قطع عضو در
سرطان استخوان شود .دریچه قلب برای کودکان با بیماری
مادرزادی دریچهای و بزرگساالن با دریچه آسیبدیده به
کار میرود .پیوند پوست نجاتبخش بیماران با سوختگی
شدید و پیوند مغز استخوان تنها درمان ممکن در بعضی از
سرطانهای خون است .برخالف عضو ،بافت میتواند تا
 ۲۴و یا حتی  ۴۸ساعت بعد از مرگ فرد اهدا شود و حتی
میتوان آن را برای مدتهای طوالنی ذخیره کرد.
اهداکنندگان اعضای بدن معمو ًال در زمان اهدا دچار مرگ
مغزی شــدهاند اما این امکان وجود دارد که در زمان اهدا،
فرد اهداکننده زنده باشــد .برای اهداکنندگان زنده ،قبل از
اهدا عضو از آنها آزمایشهای گستردهای گرفته میشود.
همچنین آنها مــورد ارزیابیهای روانی قرار میگیرند تا
پزشــکان متوجه شوند که آیا واقع ًا فرد اهداکننده رضایت
کامل نسبت به اهدا عضو را دارد یا خیر و در آخر در روز
اهدا ،فرد اهداکننده و فردی که قرار است عضو یا بافت به او
پیوند زده شود در بیمارستان حاضر میشوند.

برای ثبت نام و صدور آنی کارت اهدای عضو در دســتور
کار ایــن وزارت قــرار گرفت و نتیجه تمام بررســیها،
سامانهای است که اکنون در دسترس است ،در این سامانه
کد ملی هر فرد به صورت آنالین کنترل شده و در صورتی
که اطالعات مطابق کارت ملی وارد شــده باشــد ،کارت
اهدای عضو صادر شــده و متقاضی میتواند همان لحظه
کارت خود را ذخیره و چاپ کند.
اطالعات داوطلبان دریافت کارت بالفاصله وارد ســامانه
کشوری کارت اهدای عضو شده و در آن ذخیره میشود،
این ســامانه از طریق کلیه بیمارســتانهای کشور قابل
دسترسی بوده و امکان جســتجوی نام افراد مرگ مغزی
بستری در این بیمارستانها وجود دارد .برای اهدای عضو،
افراد میتواند کد ملی را با موبایل به  ۳۴۳۲به وسیله پیامک
ارسال کنند .به این وسیله در کمتر از یک دقیقه ،لینک کارت
اهدای عضو برای افراد ارسال میشــود .اگر افراد کارت
فیزیکی هم بخواهند ،میتوانند به شــعبههای اهدای عضو
برخی از افرادی که دچار مرگ مغزی شــدهاند ،پیش از مراجعه و کارت فیزیکی را دریافت کنند.
مرگ بهصورت داوطلبانه تمایل خود را نســبت به اهدای
اهمیت فرهنگسازی برای اهدای عضو
عضــو با دریافت «کارت اهدای عضو» اعالم میکنند اما پروفســور سیدعلی ملک حســینی ،پدر پیوند کبد ایران
در صورت تأیید مرگ مغزی توسط چهار پزشک معتمد اعالم کرده است :امروز در شــیراز  ۹۸درصد پیوندها از
متخصص داخلی ،متخصص بیهوشــی ،متخصص مغز و مرگ مغزیها انجام میشــود ،ایران کشوری با طوایف و
اعصاب و متخصص پزشــکی قانونی ،در صورت اعالم قومیتهای مختلف و فرهنگهای قوی و فو قالعاده است؛
رضایــت قانونی خانواده متوفی نســبت به اهدای عضو ،به عنــوان نمونه در کهگیلویه و بویراحمد حتی یک مورد
اعضای حیاتی مناســب به بیماران نیازمند اهدا میشود .عدم رضایــت برای اهدای عضــو از طریق مرگ مغزی
گفتنی است در این فرایند خانواده اهداکننده و گیرنده عضو نداریم .بنابراین این مسئله با فرهنگ سازی ارتباط مستقیم
هیچ هزینهای پرداخت نمیکنند.
دارد .وی تاکید کرد :در زمینه پیوند اعضا نقطه ضعف داریم
جراحی این فرایند بســتگی به اندامهایی که اهدا میشوند ضعف از ماست نه مردم و نباید در مشکالت اهدای عضو
دارد .پس از جراحی ،اعضا از بدن فرد اهداکننده توســط از مرگ مغزی ،مردم را متهم کنیم .در کشــورهای دارای
جراحــان ،ارگانها را در ســریعترین زمــان ممکن به بیشــترین آمار اهدای عضو از مرگ مغزی مانند اسپانیا و
دریافتکننده پیوند میزنند .زیــرا اکثر اعضای بدن فقط بلژیک ،قانون اجبار افراد برای اهدای عضو تصویب شده
چند ساعت میتوانند خارج از بدن سالم بمانند .زمانی که است ،این قانون در ایران وجود ندارد بنابراین باید در این
عضوی از بدن فرد اهداکننده خارج شد ،محل آن را ترمیم زمینه فرهنگ سازی کنیم .به گونهای که با اقدامات صورت
میکنند و ســپس جنازه را تحویل خانواده شخص برای گرفته در فارس و استانهای جنوبی کشور تقریب ًا رضایت
مراسم تدفین میدهند.
 ۱۰۰درصدی برای اهدای عضو از مرگ مغزی داریم.
پــدر پیوند کبد ایران در مــورد اهمیت اینکه جا انداختن
تاریخچه و اهمیت کارت اهدای عضو
کارت اهدای عضو یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگی در و فرهنگســازی درباره اهدای عضو در اســتان فارس
زمینه ارتقای فرهنگ اهدای عضو است ،از زمان راه اندازی و اســتانهای جنوبی کشــور توســط یک تیم از جان
واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی در کشورمان ،مراکز گذشــته انجام شد ،گفته است :بزرگترین مانع بر سر این
مختلفی شــروع به ثبت نام و صدور کارت اهدای عضو فرهنگسازی گاه ًا از سوی همکاران خودمان انجام شد.
کردنــد ،در روزها و ماههای اول تعداد ثبت نام به بیش از با این حال با کمک همین تیم و تبلیغات و فرهنگسازیها
 ۱۰۰نفر در ماه نمیرسید ،اما با شروع تبلیغات فرهنگی و و با استفاده از تریبونهای مختلف توانستیم موفقیتهای
برگزاری جشن نفس ،تعداد بیشتری از مردم نیک اندیش زیادی کســب کنیم .در این مسیر اســتانهایی همچون
اصفهان ،شهرکرد ،یزد ،مشهد ،تبریز و ارومیه نیز دوشادوش
سرزمینمان با این امر مقدس آشنا شدند.
تقاضای دریافت کارت اهدای عضو روز به روز بیشتر شد ،ما پیش آمدند و کمک کردند.
به اندازهای که مدت زمان دریافت کارت اهدای عضو برای این چهره ماندگار در مورد کاهش آمار پیوند در کشــور،
هر فرد به بیش از پنج ماه رســید .با توجه به اینکه کارت از نبود متولی و هماهنگ کننده در امر پیوند کشــور انتقاد
اهدای عضو فقط نشــان دهنده رضایت قلبی هر شخص کرده و تاکید دارد :در این مورد باید بیشــتر صحبت شود
برای اهدای عضو در زمان مرگ است و جنبه قانونی ندارد تا راهکاری برای اصالح امر اندیشــیده شود .در دانشگاه
سامانهای راه اندازی شده تا مدت زمان دریافت کارت را شــیراز و مرکز پیوند بیمارستان نمازی ،اقداماتی صورت
به طور چشمگیری کاهش دهد تا انتظار رسیدن این کارت ،گرفته اســت و در این مرکز برای بیش از  ۹مرکز در ایران
و برخی کشورها مانند تاجیکستان ،پاکستان و لبنان نیرو
مردم ایثارگر میهن را آزرده خاطر نسازد.
با توجه به مسائل فوق و همچنین پیرو تاکید مقام محترم تربیت کردیم و هم اکنون این مراکز در سطوح خوبی ارائه
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی ،ابداع روشی خدمت میکنند.
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اصالح قیمت ها در ایران و تاثیر آن
بر کشورهای همسایه
محمد زارعی/دریا

Taha 1089 @ gmail.com

گروه گزارش//رشــد تورم در اقتصاد کشور همیشه
وجود داشته است .به همین دلیل دولت های مختلف
برای آنکه بتوانند سطحی از رفاه اقتصادی و اجتماعی
را برای جامعه و البته شــاید مقبولیت سیاســی را
برای خودشــان بوجود بیاورند همواره کوشیده اند
با اســتفاده از منابع پولی و اختصاص ارزهای دولتی
اقدام به کنترل قیمت ها کنند تا به این ترتیب قیمت
کاالهای مورد نیاز مردم از حدی مشخص فراتر نرود.
که البتــه نتیجه نهایی ایــن روش هیچ گاه موجب
کاهش مورد نظر و واقعی تورم در کشور نشده است
و همواره با کاهش دسترسی به ارز های دولتی دوباره
تورم موجود در کشور خودش را نشان داده است.

کنترل قیمت ها بوســیله مداخالت دولت ها در اقتصاد ایران
و بخصوص طی ســال های گذشته موجب شده است تا در
برخی محصوالت اساســی نظیر مرغ که وابسته به نهاده های
دامی وارداتی است ،آرد گندم ،روغن  ،دانه ای روغنی ،دارو
و برخی دیگر از کاالها قیمت های تمام شده بسیار پایینی را
نسبت به هزینه تولید آنها در کشور های همسایه شاهد باشیم
در نتیجه عالقــه و میل برای قاچاق و انتقال برخی کاالهای
اساســی که با ارز دولتی تهیه شده اند به کشورهای همسایه
شدت می گیرد .در حالی که این کاالها جهت رفع نیاز های
داخی تهیه و تامین شده اند ولی در عوض همین مواد غذایی
از طریق قاچاق در کشورهای همسایه با قیمت های مناسبی
به دست مصرف کننده خارجی می رسد و این یعنی اینکه پول
بسیاری از کاالها با ارزهای جمهوری اسالمی تهیه  ،پرداخت
و توزیع می شود و در یک چرخه فاسد  ،معیوب و شاید هم
طوالنی همین کاالها به کشــورهای همسایه صادر می شوند
تا همواره شــاهد رشد تورم  ،افزایش قیمت ها و کمبود مواد
غذایی در کشور باشیم .از سوی دیگر قاچاق روزانه سوخت
از مســیر برخی استان های جنوبی و شرقی کشور به شغل و
شــیوه درآمد برخی از مردم و بخصوص جوانان مبدل شده
اســت که البته همین سوخت های قاچاق با قیمت های چند
برابری در کشورهای همسایه مشتری های خاص خودش را
دارد به نحوی که در زنجیره قاچاق سوخت بسیاری حاضر می
شوند رسیک و خطرهای جدی را به جان بخرند ولی دست از
قاچاق بر نمی دارند و دلیل پایین بودن قیمت سوخت که نتیجه
اش قاچاق است هم چیزی نیست مگر یارانه های زیادی که
برای تولید و عرضه سوخت در کشور اختصاص یافته است.
اصالح قیمت ها در ایران کمبود کاال در کشورهای
همسایه

با شــروع اصالح قیمت برخی کاالهای اساسی و باالرفتن
قیمت ها در کشور در برخی کشورهای همسایه نیز تنشهای

اقتصادی رخ داده است که نشان می دهد ایران نه تنها در این
ســالها کاالهای مورد نیاز خودش را تامین می کرده بلکه به
طور ناخواسته و غیر مستقیم کاالهای مورد نیاز همسایههای
ایران نیز از طرق غیر قانونی و قاچاق بوسیله برخی شبکههای
فاسد و سوء استفاده گر تامین می شده است .به گزارش تسنیم
؛کمبود آرد در کشورهای عراق ،پاکستان و دیگر کشورهای
همسایه پس از آزاد ســازی قیمت آرد در کشور ،موید این
نکته اســت که حذف ارز ترجیحی در کمترین حالت ممکن
باعث عدم خروجی سرمایه ایرانی و کاهش قاچاق از کشور
شدهاســت .همچنین بررسیها حکایت از این دارد که روغن
در اقلیم کردستان نیز کمیاب شدهاست و حتی برخی از مواد
غذایی نظیر روغــن و نان در امارات متحده عربی با افزایش
قیمت مواجه بودهاست ،هرچند کمیابی و افزایش قیمت مواد
غذایی در ســایه جنگ اوکراین و روسیه عاملی تاثیرگذاری
بودهاســت اما نباید نقش حذف ارز ترجیحی و از بین بردن
توجیه اقتصادی قاچاق آرد و روغن از ایران به کشــورهای
همسایه در این ماجرا را نادیده گرفت( .تسنیم  26اردیبهشت
)1401
به گزارش ایرنا ؛در اقلیم کردستان عراق پس از اجرای «طرح
مردمیسازی توزیع عادالنه یارانهها» در ایران ،اقالمی چون
روغن و آرد در شــهرهای مختلف اقلیم کردســتان از جمله
اربیل و سلیمانیه کمیاب و قیمت آن بهشدت افزایش یافته و
به صورت روزانه در حال افزایش بوده و دارای نوسان شدید
است .بر اساس این گزارش ،متوسط قیمت آرد در هر کیس ه
 ۵۰هزار دینار (حدود یک میلیون تومان) و روغن یک لیتری
حدود  ۳هزار دینار( ،حدود  ۶۰هزار)تومان بوده است .پیش
از اجرای طرح توزیع عادالنه یارانهها ،بهدلیل فاصله قیمتی
شدید کاالهای اساســی در ایران با کشورهای همجوار ،این
اقالم به صورت قاچاق از ایران به کشورهای همسایه منتقل
میشد .با توجه به آزادسازی قیمت کاالهای اساسی و واریز
مستقیم یارانه به حســاب مردم ،روند قاچاق کاال از ایران به
کشورهای همسایه متوقف شــده و سود سرشاری که از این
طریق به جیب سوداگران واریز میشد قطع شده است .خبرها
از امارات نیز حاکی است که خردهفروشیها و عمده فروشیها
در مناطق مختلف این کشــور با افزایش قیمت در کاالهای
اساسی مواجه شدهاند ،اما با این شرایط راه کارهایی پیدا کرده
اند که فروششان کاهش پیدا نکند( .ایرنا  26اردیبهشت )1401
افزایش یا کمبود برخی کاالها در کشور های همسایه ایران،
این موضوع را نشان می دهد که قاچاق برخی کاالها از ایران
به کشورهای همسایه فعال ارزش و جذابیت خودش را برای
قاچاقچیان از دست داده است و در نتیجه کاالهایی که با هدف
مصرف داخلی مردم بوســیله ارزهای دولتی و با تخصیص
یارانه وارد یا تولید شده اند از کشور های همسایه سر در نمی
آورند و همین موضوع تایید کننده درستی مسیری است که با
هدف اصالح قیمت ها به منظور کاهش تورم و حفظ منابع و
سرمایههای ملی گرفته شده است.

معاونتوسعهمدیریتسازمانتامیناجتماعیخبرداد

پرداخت افزایش
 ۵۰درصدی فوقالعاده
ویژه پرستاران از هرمزگان
گروه گزارش //معاون توسعه مدیریت منابع انسانی
ســازمان تامین اجتماعی کشــور از بیمارستان
خلیجفارس بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتــر ابوالفضل عفت نژاد
به همراه دکتر مومنی سرپرســت مدیریت درمان تامین
اجتماعــی هرمزگان و عباس اکبــری مدیرکل تامین
اجتماعی اســتان از بیمارستان خلیجفارس بندرعباس
بازدید کردند.
دکتر عفت نژاد در ســفر به هرمــزگان از بخشهای
مختلف بیمارســتان خلیجفارس بازدید و با پرسنل و
پرستاران و کادر درمان گفتگو کرد.
عفت نــژاد در این بازدید خبر از افزایش  ۵۰درصدی
فوق العاده ویژه پرســتاران ســازمان تامین اجتماعی
داد کــه از اســتان هرمــزگان این افزایــش آغاز و
پرداخت میشود.
عفت نژاد اظهار داشــت :از زمان شروع کرونا زحمات
کادر درمان به ویژه پرستاران بیشتر نمایان شد به همین
دلیل توجه به این قشر باید بیش از پیش باشد.

وی خاطرنشان کرد :در بیمارستان خلیج فارس کمبود
پرســتار مشاهده میشود که تالش می کنیم این کمبود
برطرف شود .معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی
ســازمان تامین اجتماعی عنوان کرد :با توجه به اینکه
شغل پرستاری جزء مشاغل سخت و زیان آور لحاظ
میشــود ،مدیران و مسئوالن سازمان در تالش هستند
که پرستاران بتوانند از مزایای سخت و زیان آور بودن
شــغل خود برخوردار شــود .وی خاطرنشان کرد :در
صورت محقق شــدن این موضوع ،پرستاران میتوانند
با بیست سال سابقه و  ۲۵سال خدمت بازنشسته شوند.
عفت نــژاد عنوان کرد :در تالش هســتیم مجوزهایی
بــرای جذب نیروهای جدید در بیمارســتانها و مراکز
درمانی سازمان تامین اجتماعی بگیریم تا کمبود نیرو
برطرف شود.
این مســئول در پایان عنوان کرد :مدیران سازمان در
تالش هســتند تا بتوانند امکانات و مزایای مناسبی را
برای پرسنل و کادر درمان تامین نمایند.

توسعه درمانگاههای تخصصی در هرمزگان در دستورکار تامین اجتماعی

گروه خبر  //مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان
گفت :برخی شهرســتانهای استان با مرکز فاصله
زیادی دارند که باید برای دادن خدمات درمانی به
هم استانیها تمهیدهایی اندیشیده شود و به همین
منظور توسعه درمانگاههای تخصصی در شهرهای
استان در دستور کار قرار دارد.

دکتــر عباس مومنی در دیدار با نمایندگان انجمن صنفی
روزنامه نگاران هرمزگان افــزود :برخی انتقادات وارد

است و باید اصالح شــود اما در حوزه تامین تجهیزات
پزشکی باید تالش کرد.
وی ادامه داد :یک سوم ظرفیت بیمارستان خلیج فارس
استفاده می شود که باید تالش کرد از تمام ظرفیت ها بهره
گرفت و معتقدم عمر مسئولیت کوتاه بوده و باید از آن در
جهت خدمت به مردم استفاده شود.
مدیــر درمان تامیــن اجتماعی هرمزگان با اشــاره به
ضرورت توســعه بهداشــت و درمان در شــهرک های
مســکونی از جمله پیامبر اعظم بندرعباس ابراز داشت:
۷۷درصد ساکنان شهرک پیامبر اعظم بیمه شدگان تامین
اجتماعی هســتند که بایدبرای دادن خدمات درمانی به
ساکنانش تالش کرد.
وی اضافه کرد :نقد رسانه ها را با جان و دل پذیرا هستم
چون رسانه ها دلسوزانه مشکلها را طرح کرده و هدفی
جز ارتقاء کیفیت زندگی مردم ندارند و آماده همکاری با
فعاالن این عرصه هستیم؛ در این راستا باید با برگزاری

نشستهای تخصصی راهکارها را احصا و عملیاتی کرد.
مومنی با اشاره به اهمیت نقش خبرنگاران گفت :رسانه ها
پشتوانه مسووالن بوده و میتوانند در توسعه بخشهای
مختلف از جمله بهداشت و درمان اثرگذار باشند به نقش
و اهمیت کار خبرنگاران و فعاالن رسانه واقفیم و باید
تالش کنیم تا مهمترین دغدغه آنها ایفای رســالتی باشد
که برعهده دارند.
توسعه درمانگاههای تخصصی در دستور کار
قرار دارد

مدیردرمــان اداره کل تامیــن اجتماعی هرمزگان ضمن
تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان ،افزود  :بندرعباس
و هرمزگان را دروازه طالیی اقتصــاد میدانند بنابراین
باید از این دروازه طالیی ســهمی برای رفاه شهروندان
اختصاص یابد.
مؤمنی با اشــاره به گســتردگی جغرافیایی هرمزگان
تصریح کرد :برخی شهرســتانهای استان با مرکز فاصله

زیادی دارند که باید بــرای دادن خدمات درمانی به هم
اســتانیها تمهیدهایی اندیشیده شــود ،به همین منظور
توسعه درمانگاههایتخصصی در شهرهای مختلف استان
در دستور کار قرار دارد.
مدیردرمــان اداره کل تامین اجتماعــی هرمزگان ابراز
داشــت :تالش می کنیم با احــداث درمانگاه تخصصی
بندرعبــاس ،زمینه تبدیل بیمارســتان خلیج فارس به
بیمارستان فوق تخصصی فراهم گردد.
مومنی کاهش تخت های بیمارستانی تامین اجتماعی را
نگران کننده دانســت و گفت :در سالهای گذشته تالش
شد تعداد تختهای بیمارستانی از ۹۰تخت به ۲۵۰تخت
برسد اما متأسفانه در سال ۱۴۰۰حدود ۱۰۰تخت ریزش
داشــتیم و برای افزایش آن هزینه های زیادی می طلبد
در حالیکه ایجاد یک تخت بیمارستانی ۶۰میلیارد ریال
اعتبار می خواهد تالش می کنیــم با بهرهگیری از همه
ظرفیت ها این افزایش محقق شود.

کمتوجهی ها نسبت به خبرنگاران ادامه دارد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان
هــم با تبریک انتصاب مومنی گفت :وی در زمره معدود
پزشــکان متخصصی اســت که در هرمزگان داوطلبانه،
بهرهمندی خبرنگاران و فعاالن رسانه از ویزیت رایگان
را عملی کرده یا در پاندمی کرونا مجاهدانه صدها بیمار
کرونایی را مســتمر زیر نظر داشته و در مطبش به روی
این بیماران باز بوده اســت که عمیقا قدردان تالش این
پزشک خدوم هستیم.
غالمعباس شمس الدینی ابراز داشت :خبرنگاران در زمره
معدود اقشار جامعه هستند که با خلوص نیت تمام تالش
خود را برای مقابله با جهل ،شــایعه و انعکاس خدمات
نظام با کمترین توقع و چشمداشــت بکار گرفته اند اما
با گذشت بیش از ۴۰ســال از پیروزی انقالب اسالمی
همچنان کم توجهی ها نسبت به آنان ادامه دارد.
وی افزود :فلسفه تامین اجتماعی ،تامین رفاه ،آسایش و

آرامش جامعه و رفع دغدغههای مردم در درمان اســت
اما متأسفانه شــغل خبرنگاری را به عنوان شغل رسمی
که بتوانــد از مزایای بیمه ای بهره گیرد ،نمی پذیرد مگر
آنکه در قالب کارگاهی فعالیت داشــته باشند درحالیکه
خبرنگاران و عکاسان آزادی داریم که به هیچ رسانه ای
تعهد کاری ندارند اما آثارشان در بیشتر رسانه ها انعکاس
می یابد .رئیــس هیئت مدیره انجمــن صنفی روزنامه
نگاران هرمزگان با اشــاره به لزوم توجه به تامین درمان
و بازنشستگی خبرنگاران و فعاالن رسانه استان تصریح
کرد :نظام و حاکمیت باید این قشر را مورد حمایت قرار
دهد چرا که در همه عرصهها در خط مقدم اطالعرسانی
قرار دارد و نمونــه بازر آن نقش پررنگ خبرنگاران در
اطالعرسانی صحیح و بموقع در خصوص پاندمی کرونا
بود .وی پیشــنهاد داد :با تشــکیل یک کمیته ارزیابی و
شناسایی خبرنگاران آنها را زیر مجموعه تشکالت صنفی
شان بیمه کرد تا این مشکل عمده حل شود.
به گــزارش ایرنا ؛ در این دیدار نمایندگان انجمن صنفی
روزنامه نگاران هرمزگان مســایل و مشــکالت حوزه
بهداشت و درمان بیمه شدگان و فعاالن رسانه ای را بیان
کرده و خواستار رفع مشکالت موجود شدند.

