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مدیرعامل فوالد هرمزگان  در دیدار با مدیرکل گمرکات استان عنوان کرد  
  افزایش تولید و اشتغال آفرینی درهرمزگان 

با تعامل فوالد و گمرکات
اعالم نرخ » خط فقر مسکن « در سال 1401 ؛

 باالترین نرخ بد مسکنی 
به » هرمزگان « رسید

اعالم برنامه های کانون های مساجد هرمزگان 
در دهه کرامت

بیماران محروم 
به خدمات درمانی خیرین نیاز دارند 
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 احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس  خبر داد 

  اختصاص۲۰میلیارد تومان
 به تکمیل مسیر گهکم- داراب

ریا
: د

س 
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کشف محموله بزرگ کابل
 و سیم برق سرقتی در هرمزگان

 گروه خبر // مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان از ثبت رکوردهای جدید کیفی در تولید تختال در پیشرفته 
ترین کارخانه تولید تختال کشور خبر داد.

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر عطااله معروفخانی با تاکید بر عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای کیفیت 
کاالی ایرانی، ارتقای کیفیت تختال های تولیدی در فوالد هرمزگان را از استراتژی های اصلی این شرکت خواند . وی 
ثبت دو رکورد پی در پی جدید تولید تختال کیفی در اسفند ماه 1400 به میزان 99.37% و در فروردین 1401 به میزان 
099.45% نشان از اراده فوالد هرمزگان بر کیفی سازی محصوالت دارد. مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان همچنین بر 
بهبود کیفی ذوب های ریخته گری شده اشاره کرد و گفت : در این بخش نیز میانگین درصد ذوب مطابق سفارش مشتری 
در سال 1400 برابر 99.87% بوده که افزایش قابل توجهی داشته است . معروفخانی با اشاره به آزمون تکمیلی مایع 
نافذ که برای اولین بار بطور صنعتی در کشور جهت شناخت عیوب زیر سطحی در تختال های تولیدی در این شرکت 
برنامه ریزی و اجرایی گردیده گفت : در این بخش نیز میانگین درصد تختال سالم در سال 1400 برابر با 99.68% می 
باشد.مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه نتایج به دست آمده را حاصل تعریف پروژه های بهبود و نیز تعریف اقدامات 
استراتژیک سالیانه، بروز رسانی روش ها و استاندارد نوین بازرسی تختال ، استفاده از تجربیات موفق در سطح هولدینگ 

 فوالد مبارکه در قالب انتقــال دانش فنی ، ارتباط نزدیک با 
مصرف کنندگان و مشتریان فوالد هرمزگان و دریافت بازخورد 
کیفی مســتمر جهت تعریف بهتر و هدفمند برنامه های ارتقا 
کیفیت محصوالت دانســت.دکتر عطااله معروفخانی با تاکید 
بر اینکه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تختال در بازارهای 
جهانی محدود هستند و رقابت شدید در این عرصه وجود دارد 
تصریح کرد: تولید تختال با کیفیت مطلوب از اهمیت و جایگاه 
ویژه ای در فوالد هرمزگان برخوردار اســت و شرکتهایی در 
رقابت موفق خواهند بود که بتوانند با کمترین هزینه با کیفیت 
ترین تختال را تولید و عرضه نمایند و بر این اســاس ترسیم 
ماموریت استراتژیک فوالد هرمزگان، مبنی بر تولید تختال با 

کیفیت مطلوب و با قیمتی رقابتی است.

یعقوب دبيري نژاد 
عضو شوراي شهر بندرعباس  خبر داد

احیای بافت سنتی 
ساحل سورو با مشارکت 

گروه های مردمی 

 مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد

ثبت رکورد های جدید کیفی 
در فوالد هرمزگان

تولید تختال با کیفیت مطلوب از اهمیت و جایگاه ویژه ای در فوالد هرمزگان برخوردار است

  

گروه خبر // منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
رتبه برتر مســئولیت های اجتماعی کشــور را 

کسب کرد.
  بــه گزارش  خبرنــگار دریــا ، در چهارمین رویداد 

جایزه مســئولیت اجتماعــی و پایــداری بنگاه های 
اقتصــادی در مرکــز همایش هــای بین المللی صدا و 
سیما برگزار شــد، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
رتبه برتر مســئولیت های اجتماعی در میان بنگاه های 

اقتصادی کشــور را از آن خود کرد.گفتنی است منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی، فعالیت های ارزشمند و ماندگاری انجام داده 
که می توان به ایجاد اشــتغال  پایدار، فعالیت های بزرگ 
عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در اســتان و منطقه اشاره 

کرد.
 شــایان ذکر است که در این رویداد 70 شرکت و بنگاه 
بزرگ اقتصادی کشور از جمله فوالد هرمزگان، فوالد 
خوزســتان، فوالد مبارکه، شرکت نفت پارس، پاالیش 
نفت الوان، بانک مســکن، ســنگ آهن گهر زمین و 

پتروشیمی شیراز حضور داشتند.
  همچنین شرکت های پاالیش نفت آبادان، پاالیش نفت 
تبریز، فوالد زرند ایرانیان، پتروشــیمی زاگرس، آهن و 
فوالد غدیرایرانیان، شــرکت صنعتی چادرملو، بازرسی 
کیفیت و اســتاندارد ایران، بیمه کوثر، آلومینای ایران، 
جهاد نصرکرمــان، گروه صنعتی انتخــاب جزو دیگر 

شرکت کنندگان این برنامه بودند.
  شــرکت ســنگ آهن مرکزی ایران، شــرکت فوالد 
هرمزگان،سازمان منطقه آزاد انزلی، پتروشیمی بیستون، 
فوالد غدیر نی ریز، نستله ایران، یونیلیور ایران، زعفران 
مصطفوی، پوالد ترشــیز، لبنیات بل روزانه، لوله سازی 
 اهواز، ایریســا، منطقه آزاد کیش، شــرکت دخانیات
 ایــران نیز دیگر حاضران این جمع بزرگ را تشــکیل 

می دادند.

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس رتبه برتر 
مسئولیت های اجتماعی کشور را کسب کرد

تولید  گروه خبر// مدیرعامل شــرکت 
نیروی برق استان هرمزگان گفت: با اتمام 
فصل تعمیرات، کلیه نیروگاه های سراسر 
استان با تمام توان آماده تولید برق پایدار 

در تابستان هستند.
   به گزارش خبرنــگار دریا؛  رضا مهرانی 
با اشــاره به کســب آمادگی تولیــد انرژی 

الکتریکی از ســوی این نیــروگاه ها پس 
 از پایــان فعالیــت  های تعمیراتــی، افزود: 
برنامه های پیش بینی شده تعمیرات اساسی، 
نیمه اساســی و برنامه های بازدید دوره ای 
واحدهای نیروگاهی سراســر اســتان که از 
نیمه دوم شهریور سال گذشته با هدف کسب 
آمادگی تولید برق برای تابستان 1401 آغاز 

شده بود، در موعد مقرر به اتمام رسیده است.
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق استان 
در ادامه با اشــاره به نوع فعالیت های انجام 
شــده در طول این فصــل از تعمیرات بیان 
داشــت: تعویض کورتیس ثابت و پره های 
متحرک کورتیس واحد ۲ نیروگاه بندرعباس، 
 تعویض پره های توربیــن واحد 3 نیروگاه 
خلیج فارس، اتمام نصب سیستم مدیا ایسین 
و انجام بازدیدهای دوره ای از نیروگاه ها از 
جمله برنامه های تعمیراتی بوده است.وی با 
بیان افزایش 19 درصدی ظرفیت نصب شده 
و قابل بهره برداری نیروگاه های اســتان در 
مقایسه با سال گذشــته، افزود: این افزایش 
ظرفیت به میزان 3۲0 مگاوات برای نیروگاه 
پاسارگاد قشم، 307 مگاوات برای نیروگاه 
کالس اف هنگام بندرعباس، 100 مگاوات 
 برای نیــروگاه بندرعبــاس و 60 مگاوات 
برای نیروگاه ایســین بندرعباس شامل می 
شــود.مهرانی توجه به ظرفیت های داخلی 
برای تامین نیازمنــدی  های نیروگاه را جزو 

سیاســت های اصلی این شرکت برشمرد و 
گفت: قیمت قطعــات و تجهیزات نیروگاهی 
بــا افزایش زیــادی همراه بــوده، بنابراین 
تکیه بر توانمندی های داخلی و اســتفاده از 
قطعات ســاخت داخل، ابزاری برای گذر از 
شرایط تحریم ها به ویژه در سال های اخیر 
 بوده اســت. از این روی سیاســت افزایش 
بهره وری با استفاده از ظرفیت های داخلی، 
 مورد نظر قــرار گرفت که خوشــبختانه با 
حضور نیروهای جوان و مســتعد به همراه 
متخصصان با تجربه در نیروگاه ها توانستیم 
بخش اعظم نیازهای خود را در داخل تامین 
نماییم.وی ضمن اعالم اینکه با انجام تعمیرات 
اساســی، کلیه واحدهای نیروگاهی اســتان 
جهت گذر موفق از پیک تابستان سال 1401 
در مدار میباشــند، از مردم شریف هرمزگان 
درخواســت نمود با مدیریت مصرف برق به 
 ویژه در ساعات پیک همکاران صنعت برق
 را در به حداقل رساندن خاموشی ها یاری 

کنند.

مدیرعامل شرکت توليد نيروی برق هرمزگان عنوان کرد 

آمادگی نیروگاه های تولید برق استان در پیک بار تابستان

تاکید استاندار هرمزگان بر رفع موانع پیش روی طرح جهاد آبرسانی 
صفحه 2 را بخوانید

نوبت اول فراخوان مناقصه عمومی  یک  مرحله ای

گانی شرکت آب و افضالب استان رهمزگان     روابط عمومی و آموزش هم

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام 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 :  مناقصه خط انتقال آب و اولویت اول اجرایی شبکه توزیع آب 
روستای مهدی آباد فین . مبلغ برآورد اولیه : 17,075,069,367 ریال ) هفده میلیارد و هفتاد و پنج میلیون و شصت و نه هزار وسیصد و شصت 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 : 853,753,468 ریال )هشتصد و پنجاه و سه میلیون وهفتصد و پنجاه و سه هزار وچهارصد و شصت و هشت ریال (.
رتبه و رشــته مورد نظر : دارای رتبه 5 رشته آب . مبلغ خرید اسناد : 5,000,000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه 

گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 1401/03/11 تا ساعت 14 تاریخ  1401/03/18 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ  1401/03/30 -    زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401/03/31 

محل بازگشــایی : 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 )70 %( بازگشایی خواهد گردید .

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند . سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج 
شده است .  اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس : بندرعباس    - بلوار 
ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب 

استان هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت
انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 .

نوبت اول  تجدید فراخوان مناقصه عمومی  دو مرحله ای

گانی شرکت آب و افضالب استان رهمزگان روابط عمومی و آموزش هم

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
 نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام 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 :  تهیه ، حمل ، بارگیری و بار اندازی 51/5 کیلومتر لوله پلی اتیلن با فشارگاری 

10 بار جهت آبرسانی به روستاها و شهرهای استان هرمزگان . مبلغ برآورد اولیه: 39,370,000,000 ریال ) سی و نه میلیارد وسیصد و هفتاد میلیون ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق  از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :1,969,000,000ریال )یک میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون ریال (.
رتبه و رشــته مورد نظر : دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت . مبلغ خرید اســناد : 5/000/000 ریال به شــماره حساب سپهر 
0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 1401/3/11 
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مدیرعامل آبفا : طرح جهاد آبرسانی زیرساخت 
250 روستای هرمزگان را تقویت می کند



مدیر بنادر و دریانوردی شهيد باهنر بندرعباس : 
بندر شهید باهنر نیاز 

به ۱۰هکتار زمین پسکرانه مناسب دارد
  گروه خبر // مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر بندرعباس 
گفت: برای توسعه پسکرانه مناسب ترانزیت وخارج شدن از بن بست 
این بندر نیاز به 10 هکتار زمین دارد. محمد حســینی تختی افزود: 
بندر شهید باهنر همچنین در صورت داشتن زمین و پسکرانه مناسب 
ظرفیــت تخلیه ۲ هزار و 500 خودرو در طول یک هفته را دارد و 
اگر ترخیص به موقع و سریع انجام شود در ماه حداقل به ۲00 هزار 
خودرو نیز می رسد.وی بیان داشت: بندر شهید باهنر یک بندر چند 
منظوره در حوزه مسافری، صادارت کاال و تره بار است که استقبال 
صادرکنندگان از این بندر به علت سرعت بارگیری و بدون معطلی 
بیشتر است و حتی صادرات ماشین های سنگین همسایگان شمالی 
نیز در طول یک هفته گذشــته از این بندر صورت گرفته است.بندر 
شهید باهنر اکنون ساالنه ظرفیت ۲.5میلیون تن کاال دارد و از امکان 
پهلوگیری کشــتی هایی با ظرفیت 40 هــزار تن و آبخور 11.5متر 
برخوردار اســت،این بندر دارای 1۲ پست اسکله است و دسترسی 
به آب های آزاد، نزدیکی به کشورهای جنوب خلیج فارس، اتصال 
به کریدور شمال- جنوب از راه شبکه بین المللی جاده ای و همچنین 
آبخور مناســب برای پهلوگیری انواع شناورها هم از مزیت های آن 
است.موقعیت ممتـاز جغرافیایی در دسترسی به آب های آزاد جهان 
از طریق خلیج فارس، اتصـال به شبکه راه های بین المللی، نزدیکی 
به مناطق آزاد قشــم و کیش و بنادر تجاری خلیج فارس این بندر 
را به پایگاهی اســتراتژیک و منحصر به فرد پس از مجتمع بندری 
شهید رجایی در منطقه تبدیل کرده است.از لحـاظ موقعیت دریایی، 
این بندر در پناه جزیره قشم قرار گرفته و از تأثیر امواج بلند دریای 
عمان و خلیج فارس مصون می باشد و به عبارتی بندر شهید باهنر 
ســومین بندر صادراتی کشور است که در امور صادرات کاالی غیر 
نفتی و حمل و نقل کاال و حمل و نقل مســافربری جایگاه ویژه ای 
دارد.   بــه گزارش ایرنا ؛ ویژگی خــاص این بندر، برخورداری از 
آبخور 10.۲ متر در زمان جذر کامل است که پس از بنادر امام )ره( 
و شهید رجایی باالترین آبخور را در بین بنادر کشور دارا است،این 
بندر در گذشــته نه چندان دور تنها بنــدر اصلی بندرعباس بوده و 
به لحاظ این که در محدوده شــهر بندرعباس قرار دارد، همه روزه 
پذیرای تعداد زیادی گردشـگر و مسـافر بوده و حجم قابـل توجهی 
از تجـــارت بندرعباس وابسته به فعالیت این بندر می باشد و نقش 

بسزایی در رونق اقتصادی منطقه دارد.

طی حکمی از سوی مدیر عمليات
 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ؛

مرتضی عابدینی سرپرست
 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان شد 

  گــروه خبر // طی حکمی از ســوی مدیر عملیات شــرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی ایران مرتضــی عابدینی به عنوان 
سرپرســت شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتــی هرمزگان 
منصوب شــد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ طی حکمی از ســوی 
عباســی مدیر عملیات شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
ایران، مرتضی عابدینی عهده دار مســئولیت شــرکت ملی پخش 
فــرآورده های نفتی هرمــزگان شــد.پیش از عابدینی، فضل اهلل 
 اکبری این ســمت را بر عهده داشــت .همچنین طــی حکمی از 
 ســوی مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران، 
 فضل اله اکبری به ســمت معاون مدیرعامل این شــرکت منصوب 

شد. 
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سرمقاله

  بعد از گذشت حدود یک سال از فعالیت شورای شهر بندرعباس، 
اما همچنان دغدغه های این شــورا برای مردم مشــخص نیســت. 
درحالیکه هنوز دو ماه و نیم از انتخاب شهردار بندرعباس توسط همین 
شورا نمی گذشــت، تعدادی از اعضای محترم شورا پیگیر استیضاح 
و برکناری شــهردار منتخب خودشان بودند و برای همگان سوال بود 
که چرا شهرداری که خود اعضای شورا انتخاب کرده اند، بایستی در 
زمانی کوتاه استیضاح شود؟ آیا از عملکرد شهردار ناراضی بودند که 
اگر اینگونه باشد که بازهم دو ماه و نیم برای ارزیابی عملکرد شهردار 
 منتخب خودشــان کافی نبود. اگر هم که می گویند شــهردار بدون 
برنامه بوده و برخی همچنان ایــن موضوع را مطرح می کنند که باز 
 هم خود شورا زیرسئوال می رود که چرا شهردار بی برنامه را انتخاب 
کرده اند؟ البته در جلسات استیضاح، شهردار بندرعباس از فشارهای 
 برخی از اعضای شــورا برای انتصاب افراد خاص در شــهرداری و

سهم خواهی ها پرده برداشت که بنظر رسید بیشتر  دلیل مخالف برخی 
از اعضای شورا با ادامه فعالیت شهردار بخاطر حقوق شهروندان نبوده 
و بخاطر ایستادگی شهردار در مقابله خواسته های سهم خواهان شورا 
بوده اســت. در چند ماهه اخیر هم بحث جانمایی مکان شــهربازی 
به محل مناقشــه اعضای شورای شهر تبدیل شــده است که در واقع 
متخصصان مربوطه بایستی به اعضای شورا مشاوره دهند که احداث 
شــهربازی در کدام منطقه بهتر است انجام شود و این اختالفات فقط 
به ضرر شهروندان شده اســت و کودکان بندرعباسی آرزوی داشتن 
شهربازی را به دل دارند وبه پدر ومادر شان می گویند برویم فالن شهر 
واستان که آنجا شهربازی دارد. بنظر می رسد شورای شهر بایستی در 
رفتار خود تجدیدنظر کند و منافع شهروندان را فدای منافع خودشان 
نکنند و با شهردار منتخب شان همراهی کنند و چوب الی چرخ حرکت 
توسعه شهر نگذارند و فقط به وظیفه نظارتی خود بپردازند. مردم از این 
شورا انتظار بیشتری برای رفع مشکالت شهری داشتند و انتظار ندارند 
چهارسال عمرشورا را با اختالف و... بگذرانند و دود این اختالف ها هم 
به چشم موکالن شان برود. اعضای شورای شهر بهتر است با یکدیگر 
 متحد شــوند و هدف مشترک شــان پیگیری حقوق مردم باشد. آنها 
می توانند مدیران صنایع را به ســطح محالت ببرند و وضعیت واقعی 
محالت محروم وفقیر شهر صنعتی و اقتصادی را نشان شان دهند وبعد 
به صحن شورا دعوت شان کنند وبرای عمران و آبادانی محالت و رفع 
مشــکالت این مناطق حاشیه ای وبافت فرسوده ، از آنها بخواهند در 
راستای مســئولیت های اجتماعی شان مشارکت کنند و هر محله را 
به یک صنعت بسپارند تا در بازگشایی معابر، احداث مراکز تفریحی، 
فرهنگی، ورزشــی، آموزشی و... آن محله مشــارکت کنند و به نام 
همان صنعت هم نامگذاری شــوند. شورا بایستی مدیران را به صحن 
 شــورا دعوت کنند ودغدغه های شهروندان را مطرح و پیگیر تامین 
خواسته های بحق و قانونی شهروندان باشند. شهروندان بندرعباسی 
از وکالی شان در شورای شهر انتظار دارند دغدغه تک تک اعضای 
 شــورای شهر، دغدغه شــهروندان باشــد و پیگیر رفع مشکالت و

تامین خواســته های شان باشــند واز اختالف وبحث و مجادله و.... 
    علی زارعیبپرهیزند .

دغدغه شورای شهر چیست ؟

 گروه خبر //  نماینده مردم هرمزگان در مجلس 
شورای اســامی از تخصیص 20 میلیارد تومان 
برای تکمیل مسیر گهکم-داراب از سوی وزارت 

راه و شهرسازی خبرداد. 
   احمد مرادی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
پیرو طرح سوال در مجلس از وزیر راه و شهرسازی 
درخصوص نحوه پیشــرفت دو بانده شــدن مسیر 
کهورستان به الر دستورات الزم توسط معاون وزیر 
 به شرح زیر جهت تسریع در اجرای عملیات صادر 

شد. وی افزود: بر همین مبنا مطالعات قطعات انجام 
نشــده حوزه هرمزگان  بطــول 56 کیلومتر محور 
کهورستان به الرســتان تصویب شده در کمیته فنی 
اداره کل هرمزگان به شرکت ساخت ارسال و ظرف 
مدت یــک ماه آینده مناقصه ایــن محور به اضافه 
قطعات مانده اجرا نشده حوزه الرستان توسط شرکت 
ســاخت انجام خواهد شــد.نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شــورای اســالمی گفت: مطابق دستور 
وزارت راه و شهرســازی، قیر پروژه بهسازی محور 

خوش هنگام-سیاهو در دست اجرای اداره کل راه 
و شهرسازی اســتان توسط سازمان راهداری تامین 

خواهد شد. 
  وی تصریح کرد: برای اجرای تقاطع غیر همســطح 
میدان ســایت واقع در ورودی غــرب بندرعباس 
به ســمت شهید رجایی شرکت ســاخت و سازمان 
راهداری و استان، به صورت مشارکتی بصورت یک 
سوم تامین اعتبار و توسط اداره کل راه و شهرسازی 
استان هرمزگان پروژه اجرایی خواهد شد.به گزارش  

تسنیم ، مرادی ادامه داد: همچنین مطابق دستور معاون 
وزیر راه، برای تکمیل محور گهکم -داراب از محل 
طرح ملی بزرگراه شــیراز - فسا - داراب - گهکم 
برای اجرای مانده، ۲0 میلیارد تومان اعتبار به استان 

تخصیص خواهد یافت. 

پشت پرده سیاست 

عارف در تدارک بازگشت به بهارستان؟    
تحرکات و اظهارات اخیر محمدرضا عارف نشــانه هایی از تالش های او برای بازگشت به 
پارلمان و فعال شدن در انتخابات مجلس 140۲ است.محمدرضا عارف  چهره اصالح طلبی 
است که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 9۲ نامش بر سر زبان ها افتاد. انتخاباتی 
که در نهایت به کام عارف شیرین نیامد و  اصالحات، حسن رو حانی را به او ترجیح داد و 
گزینه نخست جریان اصالح طلبی، به اجبار  از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آن 
سال  انصراف داد؛ اما این پایان کار سیاسی عارف نبود و او دوسال بعد در انتخابات مجلس 
دهم شرکت کرد و با رای بی سابقه ای  به عنوان نفر اول فهرست اصالح طلبان از شهر تهران 
وارد مجلس دهم شد. در این میان اگرچه گمانه زنی ها حکایت از ریاست او بر کرسی مجلس 
اصالح طلب دهم داشت اما وزنه جریان راست میانه به جریان چپ چربید و علی الریجانی 
رئیس مجلس باقی ماند و عارف جز ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توفیقی 
در بهارستان آن سال ها پیدا نکرد.حال  لیدر اصالح طلبان مجلس دهم و معاون اول دولت 
اصالحات در مصاحبه ای که به تازگی داشته است، از استراتژی خود و یاران اصالح طلبش 
در انتخابــات 140۲ رونمایی می کند و می گوید: »مــن اگر بخواهم راهبرد خودم را برای 
انتخابات بگویم این است که اصالح طلبان باید حضور موثری داشته باشند و هیچ راه دیگری 
ندارند. حاال با چه ســازوکاری، حرف دیگری است، آیا نهاد اجماع ساز پاسخ است که در 
دو انتخابات اخیر کارساز نبود یا باید اصالح شود یا سازوکار جدید ایجاد شود.« اظهاراتی 
که نشــان از نیم نگاه معاون اول رئیس دولت اصالحات به مجلس یازدهم و خیز دوباره او 
برای ورود به کارزار انتخابات مجلــس دوازدهم دارد. عارف اما در مصاحبه اخیر خود  با  
»خراسان« جریان اصالحات و عملکرد آن ها در انتخابات سال 9۲ را به باد نقد می گیرد و 
می گوید: »آقای روحانی هیچ وقت اصالح طلب نبوده و خودش هم ادعایی نداشــته است. 
به نظرم یکی از اشتباهات اصالحات در آن زمان بود.«  عارف حتی در برابر سخنان  برخی 
از فعاالن و کارشناسان اصالح طلب در خصوص  ائتالف اعتدالیون اصولگرا و اصالح طلب 
در انتخابات 140۲، موضع گیری و تصریح می کند: »من واقعا همیشه دنبال اجماع بودم و 
امروز کشــور ما برای حل مشــکالتش باید در موضوعات مهم به اجماع برسد اما با حفظ 
هویت. این که یک اصولگرا کاندیدای اصالحات بشود، آدم شک می کند.« در این میان اما باید 
گفت در حالی محمدرضا عارف عملکرد اردوگاه اصالح طلبی در چندین انتخابات گذشته 
و سناریونویســی آن ها برای انتخابات آینده را به باد نقد می گیرد که کارنامه قابل قبولی از 
خود در مجلس دهم به جا نگذاشته و با رویکرد منفعالنه خود نقش بسزایی ایفا نکرده است. 
قرن نو نوشت: شــاید افکارعمومی انتظار داشته باشد بخشی از پاسخ به این سوال را خود 
عارف بدهد، او که چهار سال نماینده طیف اصالح طلبان در مجلس بود و در عمل نتوانست 
انتظارات این طیف را برآورده کند. عارف ستون خیمه اصالح طلبان و بدنه رأی این جریان 
در مجلس دهم نشد و راهبرد دیگری را دنبال کرد. او تالش کرد خود را مرد پشت پرده نشان 
 دهد اما روایت ها حکایت از آن داشت که عارف نفوذ و کاریزمایی قابل توجه بین نمایندگان 
اصالح طلب نداشت. همین امر در کنار انفعال و سکوت او در بزنگاه ها سبب شد فراکسیون 
امید به حاشیه رود و کار دست اعتدالیون و اصولگرایان بیفتد. چهار سال بعد هم مردم ناراحتی 
و نارضایتی خود را نشان دادند و ردصالحیت های گسترده نیز کمک کرد تا ترکیب مجلس 

تغییری اساسی پیدا کند.
 باهنر : رئیسی شجاعت داشت، دیگر جای خطا و آزمون نداریم

محمدرضا باهنر  با اشاره به اصالح هدفمندی یارانه ها گفت: »در یک ماه اخیر رویداد سیاسی 
یارانه ها را داشتیم. برخی موافق و برخی مخالف بودند. عده ای بر این نظر بودند که باید بعد از 
اتمام تورم شــروع می شد.« وی با تاکید بر این که من جزو موافقان اقدامات اقتصادی دولت 
هستم، اظهار کرد: »قطعاً این جراحی اقتصادی سخت و خطیر خواهد بود اما باید به زودی 
انجام می شد. حاال کار هایی هست که باید برای پیشگیری از مشکالت به شکل خردمندانه 
انجام شود و حمایت هایی باید صورت بگیرد.« دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین یادآور شد: 
»زمانی که یک بشکه نفت 50 دالر بود، در کشور ساالنه 150 میلیارد دالر مصرف می کردیم. 
اکنون که قیمت نفت ۲.4 برابر شده، در کشور ساالنه 300 میلیارد دالر مصرف داریم.« وی 
تاکید کرد: »آقای رئیسی کار خطیری را شروع کرد. این کار نیاز به شجاعت بسیاری داشت 
چون ایران دیگر جای آزمون و خطا ندارد. اگر هرکدام از ما راهکار مناسبی داریم باید ارائه 
دهیم، نباید این برنامه دولت را تخریب کنیم. وی با بیان این که دولت روحانی کشور را با تورم 
40 درصدی تحویل داد، تصریح کرد: »خدا را شــکر که آقای رئیسی در حال عبور از این 

آزمون است و امیدواریم از درصد تورم کم شود.« / ایسنا 
 

چرا پایگاه 313 ارتش، راهبردی است؟ 
معاون عملیات ارتش: ماموریت هایی که بر عهده پایگاه های سری ارتش قرار 
داده می شــود بسیار ویژه و عمدتًا برون مرزی است .ارتش در یک غافل گیری 
از یک پایگاه ســری پهپــاد به تازگی رونمایی کرد که با بازدید رئیس ســتاد 
کل نیروهای مســلح برای نخستین بار رسانه ای شــد. پایگاهی که ویژگی های 
خاصی دارد. پایگاه راهبردی 313 یکی از مراکزی اســت که متناسب با سطح 
امنیتی مورد نیاز در مناطق مختلف مرزی توسط ارتش طراحی شده و گسترش 
یافته اند. امیر دریادار سید محمود موسوی، معاون عملیات ارتش درباره پایگاه 
راهبردی 313 ارتش گفته است:  نوع پهپاد های مستقر در این پایگاه با پهپاد های 
معمولی متفاوت اســت. این پهپادها، قادرند مأموریت های راهبردی و اثرگذار 
برای کســب برتری در صحنه نبرد و ضربه زدن به منافع اصلی دشــمن را اجرا 
کنند. وی افزود: به همین دلیل، این پرنده ها را در مناطقی امن اســتفاده و مستقر 
می کنند که شــرایط به کارگیری پهپاد های چــرخ دار و پهپاد هایی را دارد که از 
روی النچر ـ پَرتابگــر ـ به پرواز در می آیند. معــاون عملیات ارتش درباره 
ماموریت های پایــگاه راهبردی 313 تصریح کرد:  ماموریت های ابالغی به این 
پایگاه ، ماموریت های ویژه و برون مرزی با اهداف خاص هستند. در این راستا، 
چنین پرنده هایی را در یک مکان امن و به دور از دید دشمنان نگهداری می کنند 
تــا ماموریت های آن ها مخفی بماند.عالوه بر طراحی و تولید پهپاد های مختلف 
در نیرو های مختلف و بدنه ارتش، ۲7 اردیبهشــت 1400 قرارداد بزرگ تامین 
پهپاد توسط وزارت دفاع برای ارتش به امضای امیر سرلشکر موسوی فرمانده 
کل ارتش و امیر ســرتیپ حاتمی وزیر وقت دفاع   رســید. در مرحله نخست 
این توافق نامه، در مدت کوتاهی، مقرر شده تا هزار فروند پهپاد توسط وزارت 
دفاع تولید و به ارتش تحویل شــود. امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش 
درباره این قرارداد گفت: این قرارداد هم از نظر تعداد و هم از نظر تنوع و کیفیت، 
قدرت پهپادی ارتش جمهوری اسالمی ایران را تا حد بسیار باالیی ارتقا خواهد 
داد. امیر ســرتیپ حاتمی، وزیر وقت دفاع نیز با اشاره به نقش مهم پهپاد ها در 
ابعاد مختلف رزم اعم از شناسایی، رزمی و پهپاد هدف گفت: امروز نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران در حوزۀ پهپادی در ردۀ پنجم یا ششــم قدرت های 
 دنیــا قرار دارد و ما در تأمین پهپاد های پیشــرفتۀ مورد نیاز نیرو های مســلح 
خودکفــا هســتیم. با توجه بــه اهمیت نقــش پهپاد ها در نبرد هــای امروز و 
 حرکــت ارتش به ســوی تجهیز هر چه بیشــتر انواع مختلف آن هــا، به نظر 
می رســد فرماندهان ارتش قصد دارند برای تبدیل ارتش به یک قدرت بزرگ 
اقتصادی گام هــای بزرگ تری نیز بردارند. البته بایــد منتطر ماند و دید اقدام 
 بعــدی ارتــش در حوزه پهپادی چه خواهد بود و بیشــتر چــه افرادی از آن 

غافل گیر خواهند شد.
 حسن خمینی: مراسم سالگرد ارتحال امام باید مظهر وحدت و شکوه کشور باشد 
سید حســن خمینی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت امام خمینی )ره(  گفت: 
»ســتاد سالگرد ارتحال امام، فقط یک مراســم نمادین نیست و بیان قند مکرر 
است که باید در ذائقه ها بنشیند و نسل به نسل منتقل شود؛ آن هم برای خودمان 
و نســل های بعدی، فرزندان و این آب و خاک. به همین دلیل باید چندین نکته 
را در خودش توأمان داشــته باشد. یکی این که مظهر وحدت کشور باشد. دوم 
این که مظهر شکوه باشد. این مراسم جایی است که اگر دشمنان آن را می بینند 
خدای ناکرده باعث طعنه نشــود یا جلوه ای از شــکوه آن کم رنگ نشود. باید 
مظهر آســایش و رفاه مردم باشد. البته در شــرایط الزم خیلی سخت است.« 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید بــر این که امام گرفتار حجاب 
معاصریت شــده است، اظهار کرد: »به تازگی خدمت مقام معظم رهبری بودم و 
تمام مدت ایشان روی این مسئله تأکید داشت که اگر انقالب، دینداری، آزادگی، 
استقالل و حتی تمامیت ارضی قرار است بماند، به یک پرچم احتیاج دارد؛ امام 
پرچــم تالقی دینداری، عزت، مبارزه با تحجر، آزادی، اســتقالل و معنویت در 
جامعه ماست و به این دلیل بلند کردن این پرچم، بلند کردن آوازه فرد نیست و 

بلند کردن نماد دینداری است.« / جماران 

تازه های مطبوعات
شرق- پیروز حناچی شهردار ســابق تهران در این روزنامه نوشت: اگر از ارتفاع باال به 
پروژه متروپل نگاه کنیم، متوجه می شــویم بنایی بــا این حجم، در بافتی متراکم، در بین 
ســاختمان های دوطبقه و در خیابان  تنگ و شــریان هایی با عرض محدود، بارگذاری 
شــده است. همین تصویر به ما نشان می دهد کسی که مجوز چنین ساختمانی را گرفته، 
ارتباطاتی نامتعارف داشته که بقیه مالکان آن محدوده، از آن برخوردار نبوده اند. این عارضه 

شهرسازی رانتی است.
 ایران - این روزنامه با اشــاره به کم فروشی های اخیر برخی کارخانه ها نوشت: دولت 
رئیســی، برخالف دولت روحانی هیچ گونه اجحافی را در حــق مردم نمی پذیرد لذا در 
صورت مشاهده هر گونه کم فروشی با این امر مبارزه می کند  و اجازه نمی دهد میراث دولت 

گذشته در این دولت تکرار شود.
 کیهان - این روزنامه نوشت: جمهوری اسالمی ایران از طرق مختلف مشغول فروش نفت 
خود با استفاده از سیستمی است که رسانه های غربی به آن لقب »ناوگان اشباح«را داده اند. 

درآمد حاصل از این فروش نیز با روش هایی خاص وارد کشور می شود.
 سازندگی - این روزنامه نوشت: آن چه این روزها در صحنه بین المللی رخ می دهد بیانگر 
تحت فشــار قرار دادن ایران در حوزه های مختلف است. این پرسش اساسی وجود دارد 
که چرا یونان باید به خود اجازه دهد یک نفتکش ایرانی را توقیف کند و این سوال باقی 
می ماند که چرا ایران نباید پاسخ آنان را بدهد. بی شک چشم در برابر چشم یک استراتژی 
قدیمی و مهم است. آن گاه که پای حیثیت و منافع ملی کشور به میان می آید باید مسامحه 

را کنار گذاشت و با دیگران آن چنان که سخن می گویند، سخن گفت.
 دنیای اقتصاد- این روزنامه نوشت:  این خیلی تلخ است که درختی در یک خاک ریشه 
بزند و آبیاری شــود اما میوه اش سهم دیگران شود. حاال داستان تلویزیون  ایران است که 
یک یک برندهای خودش را از بین می برد؛ بی هیچ توضیحی. »برندکشی« انگار به قاعده 

 صداوسیما تبدیل شده است.
انعکاس

عصرایران نوشت: پایگاه های خبری جماران، رویداد ۲4 و اقتصاد ۲4 که اظهارات کذب و 
بدون سند فردی به نام »محبوب فر« را درباره آمار مجعول نوزادان رها شده منتشر کردند، 
تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. این پایگاه های خبری در حالی تحت تعقیب قضایی قرار 
گرفتند که )شنبه هفتم خرداد( محبوب فر بعد از این که نتوانست هیچ سندی برای ادعای 
خود مطرح کند تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. فرد یادشده به تازگی در گفت وگویی با 

یک پایگاه خبری از رها شدن »حدود 5 هزار نوزاد تنها طی 10 روز« خبر داد.
 انتخاب نوشــت: محسن هاشمی رفسنجانی در یادداشتی نوشت: جراحی اقتصادی اخیر 
در دولت ابراهیم رئیسی که با نام عبور از ارز ترجیحی 4۲00 تومانی انجام شده، حرکت 
بدیعی نیســت و بار ها در طول 35 سال گذشته، توسط دولت های قبلی انجام شده و باز 
همان آش و همان کاســه است ولی این بار برای توجیه مردم تبلیغات وسیع تری صورت 
گرفت که منجر به نارضایتی مضاعف مردم شــد. امیدوارم برای آخرین بار با پیوستن به 
سیاســت های اعتدالی و مبتنی بر عقالنیت و واقع گرایــی و عمل گرایی و البته چابک و 

کوچک سازی دولت این تالش ها به ثمر بنشیند.
 تابناک نوشــت: بیگی، عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: 
احمدی نژاد هیچ گونه سهمی در دولت رئیسی ندارد بلکه حضور برخی وزرای دولت او 
به دلیل صالحدید شخص رئیس جمهور است. وی ادامه داد: احمدی نژاد در دیدار خود با 
رئیسی در جلسه مجمع تشخیص تاکید کرد که از هیچ کمکی به دولت وی دریغ نمی کند.

 انتخاب نوشت:  ساداتی نژاد وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به خالف شرع بودن اقدام 
بعضی مرغداران برای معدوم کردن جوجه های یک روزه تصریح کرد: متأسفانه معدوم سازی 
جوجه یک روزه در جریان شــوک های عرضه از روش های جاری در همه دنیاست اما 
رئیس جمهور تأکید داشتند که این اقدام هم از نظر شرعی و هم از نظر وجدانی، غیرقابل 
قبول است و به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت دادند تا ضمن به  کار بستن تدابیر الزم 

برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکننده، از معدوم شدن جوجه ها هم جلوگیری کند.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس  خبر داد 

 اختصاص۲۰میلیارد تومان  به تکمیل مسیر گهکم- داراب

    

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان بر رفع موانع پیش روی طرح 
جهاد آبرسانی تاکید و از فرمانداران خواست این موضوع را به 

عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهند.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی دوســتی در جلســه جهاد آبرسانی 
اســتان هرمزگان که با حضــور معاون هماهنگی نیروی دریایی ســپاه 
 پاســداران انقالب اســالمی، فرمانــداران مدیرعامل آبفــا و مدیران 
 دســتگاه های اجرایی برگزار شــد، ضمــن قدردانــی از تالش های 
آب و فاضــالب هرمزگان و مشــارکت ســپاه در اجرای پــروژه های 
آبرســانی بر تســریع در اجرای پــروژه های محرومیــت زدایی بویژه 
طرح جهاد آبرســانی تاکید کرد و ضمن بررســی موانع پیش روی آن 
از فرمانــداران خواســت، تا موانع پیش روی این طــرح را مرتفع کنند.  
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان نیز در این نشست از تقویت 
زیرســاخت ۲50 روســتای هرمزگان در اجرای طرح جهاد آبرســانی 

با مشــارکت نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی خبر داد.
 عبدالحمیــد حمزه پور ضمن قدردانی از توجه ویژه اســتاندار هرمزگان 
به موضوع آب در تشــریح جزئیات این پروژه و پیشرفت های صورت 
گرفته، افزود: در اجرای این طرح 100 روســتای هرمزگان در قالب ۲0 
مجتمع از نعمت آب شــرب پایدار برخوردار می شــوند.وی ادامه داد، با 
آبرســانی به 100 روســتا در اجرای در طرح جهاد آبرسانی، عالوه بر 
برخورداری این روســتاها از نعمت آب شرب پایدار، بر تقویت نیاز آبی 
150 روســتای دیگر نیز تاثیر خواهد گذاشــت. به گفته مدیرعامل آب 
و فاضالب هرمزگان، طرح جهاد آبرســانی که با مشارکت آبفا و نیروی 
دریایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی آغاز شــده است به عنوان یک 
اقدام بی نظیر به یادگار خواهــد ماند و هرمزگان با دارا بودن 45 درصد 
 جمعیت روســتایی در پایان اجرای این طرح به شاخص باالیی از سطح 
 بهره منــدی خواهد رســید.حمزه پور ادامــه داد، این طــرح از زمان 
کلنــگ زنی بدون یک روز تعطیلی با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان 

در حال اجراســت که با تکمیل آن 81 هزار و 586 نفر در 11 شهرستان 
 از نعمت آب شــرب پایدار بهره منــد خواهند شــد.  وی افزود، طبق
برنامه ریزی صورت گرفته یک هزار و 604 کیلومتر خط انتقال و شبکه 
توزیع و 67 مخزن با ظرفیت 11 هزار و 5۲6 متر مکعب احداث خواهد 
شد.در این جلسه همچنین ســردار مرتضی زارع معاون هماهنگ کننده 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز با بیان اینکه تامین مالی 
این پروژه بر عهده شــرکت آب و فاضالب است و سپاه عملیات اجرایی 
آن را در اجرای تفاهم نامه وزارت نیرو و قرارگاه امام حســن مجتبی)ع( 
بر عهده دارد که در حال حاضر عملیات آن به سرعت در حال اجراست.

 وی رفع موانع پیش روی اجرای این طرح را خواستار شد و گفت: توافق 
با معارضین، صدور مجوز حفر چاه و رفع  محدودیت هایی از جمله تامین 
مواد اولیه تولید انواع لوله های پلی اتیلین، فوالد، چدن، رفع نیاز سیمان،  
آهن آالت و ماشین آالت مهندسی و... از جمله مسائلی است که می تواند 

به سرعت اجرای پروژه کمک شایانی کند.

تاکید استاندار هرمزگان بر رفع موانع پیش روی طرح جهاد آبرسانی 

گروه خبر// مدیرعامــل نیروگاه بندرعباس 
ازآمادگی کامل واحدهای این نیروگاه و تولید 

برق مستمر، مطمئن و پایدار خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا؛ حسین سلیمی عنوان 
کرد: نیــروگاه بندرعباس به عنــوان بزرگترین 
نیروگاه برق جنوب شــرق کشور، نقش مهمی در 
تولید انرژی و پایداری شــبکه برق کشــور دارد 
و با توجه به نیاز کشــور، تقاضای مصرف باالی 
برق در زمان پیک بار تابستان ،خوشبختانه تمامی 
واحدها، با ظرفیــت کامل در مدارتولید برق قرار 
دارند.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: براساس 
اهداف از پیش تعیین شده و برای افزایش ظرفیت 
تولید انرژی الکتریکی تا محــدوده توان نامی و 
همچنین افزایش راندمــان و کاهش آالینده های 

زیســت محیطی تعمیرات اساسی واحد دو بخار، 
تمامــی فرآیند این پروژه زیر نظر کارشناســان، 
متخصصین و نیروهای پرتالش و توانمند نیروگاه 
بندرعباس صورت گرفت.سلیمی بیان کرد: با پایان 
یافتن تعمیرات اساســی واحد ۲ بخار نیروگاه و 
با بکارگیــری این واحد ظرفیت تولید برق به ۲4 
 هزار و 300 مگاوات ساعت در روز افزایش پیدا 

کرد.
  مدیرعامل نیروگاه بندرعباس ساخت و بازسازی 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز به دست متخصصان 
داخلی را از دیگر اقدامات این نیروگاه در عرصه 
تعمیرات و نگهداری واحدها به منظور تداوم تولید 
دانست و اظهار کرد: نیروگاه بندرعباس نیروگاهی 
با قدمتی 43 ساله است که این موضوع باعث شده 

تا صاحب نیروهای انســانی توانمند ، با تجربه و 
تخصص های ارزشمندی شود که با تکیه بر همت 
و تالش کارکنان شاهد رفع محدودیت ها و بهبود 
روند تولید برق این واحدها در نیروگاه باشــیم.

سلیمی تصریح کرد: به منظور صرفه جویی ارزی و 
جلوگیری از هدر رفت منابع مالی در سال گذشته، 
بازسازی بیش از ۲000قطعه و تجهیزات نیروگاهی 

به دست متخصصان این نیروگاه انجام شد.
  مدیرعامل نیروگاه بندرعباس اضافه کرد: تداوم 
تولید و کاهش هزینه ها از جمله پارامترهای اصلی 
در بهــره وری از نیروگاه های تولید برق هســتند 
و کارکرد بیشــتر قطعات نیروگاهی تحت شرایط 
سخت کاری از قبیل درجه حرارت و فشار کاری 
باالی سیال باعث آسیب دیدگی و استهالک باالی 

این قطعات می شود.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس 
ادامه داد: یکی از افتخارات نیروگاه در ســال های 
اخیــر، خودکفایی در زمینه ســاخت 90 درصد 
 قطعــات نیروگاهی اســت و این مهم در ســایه 
حمایت از تولید داخلی و همکاری با شرکت های 
دانش بنیان در نیروگاه بندرعباس محقق شده است.

سلیمی یادآور شد: در این زمینه صرفه جویی های 
بسیار زیادی شده است و قطعات ساخته شده برگ 
زرینی از افتخارات صنعت برق هرمزگان به ویژه 
شــرکت مدیریت تولید برق هرمزگان و نیروگاه 
بندرعباس به شمار می رود.وی ادامه داد: نیروگاه 
بندرعباس با 6 واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت 
13۲0 مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه جنوب 
شرق کشــور اســت و ضمن تولید پایدار انرژی 
حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، بخشی 
از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه بر دانش، تجربه 
و تخصص کارکنان خود طراحی و مورد ساخت و 

بازسازی قرار می دهد.

تولید برق مستمر، مطمئن و پایدار در نیروگاه بندرعباس

  
اعالم برنامه های کانون های 

مساجد هرمزگان در دهه کرامت
 گــروه خبــر // حجــت االســام پهلوانــی 
برنامه های کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
را  کرامت  بزرگداشت دهه  ویژه  استان هرمزگان 

تشریح کرد.
    بــه گــزارش خبرنــگار دریــا؛ حجت االســالم 
» احمــد پهلوانــی« ضمــن تبریک دهــه کرامت، 
اظهــار کــرد: برگــزاری شــانزدهمین جشــنواره 
فرهنگی، هنری و ورزشــی آســمان هشتم به همت 
کانون فرهنگــی هنری امام المنتظر)عج( روســتای 
 کردر رضــوی در شهرســتان مینــاب و همکاری 
 کانون های شــرق، غرب و مرکز استان در برگزاری 
 جشن های زیر ســایه خورشــید از شاخص ترین

برنامه هاست.
  وی از اجرای طــرح محله آرایی)آذین بندی محله 
و مســجد( در مناطق مختلف شــهری و روستایی، 
برگزاری همایش دختران مسجدی همزمان با سالروز 
والدت حضــرت معصومه)س( و روز دختر و تجلیل 
 از دختــران فعال عضــو کانون ها به عنــوان دیگر 
برنامــه های کانــون های فرهنگی هنری مســاجد 

هرمزگان در دهه کرامت نام برد.
  مدیر ســتاد هماهنگی کانون هــای فرهنگی هنری 
مســاجد اســتان هرمزگان افزود: اجرای ســرود و 
نمایش آیینی با موضوع رضــوی در اکثر کانون ها، 
ارائــه خدمت افتخــاری کانون های مســاجد نظیر 
 تهیه و توزیع بســته های معیشــتی بیــن نیازمندان، 
برپایی کارگاه های مشاوره با موضوع سبک زندگی 
اســالمی، همســرداری، تربیت فرزند و …، برپایی 
نمایشــگاه های کتــاب رضوی و مســابقات متنوع 
فرهنگی هنــری، بخش دیگــری از برنامه های این 
دهه اســت.وی، اجرای پویش »به تو از دور سالم« 
شامل قرائت زیارت نامه امام رضا)ع(، حضرت فاطمه 
 معصومــه)س( و حضــرت احمد بن موســی)ع( در 
شــب و روز والدت آن حضــرات و همچنین قرائت 
 زیــارت امین اهلل و صلــوات خاصه امــام رضا)ع( 
 در طــول دهــه کرامــت را از دیگــر برنامه های

 کانون های فرهنگی هنری مســاجد استان هرمزگان 
برشمرد.

   پهلوانی اضافه کرد: طرح »ضیافت کریمانه« شامل 
گستراندن سفره کریمانه و پذیرایی از شرکت کنندگان 
در برنامه های جشــن میالد علی بن موسی الرضا)ع( 
و کریمه اهل بیت و همچنین طبخ و توزیع غذای گرم 
بین نیازمندان در ایام والدت امام رضا)ع( و حضرت 
معصومه)س( بخش دیگری از برنامه های شــاخص 

کانون ها در دهه کرامت است.
   وی، برگزاری مسابقه شعرخوانی و قصه گویی ویژه 
کودک و نوجوان با موضوع امام رضا )ع( و حضرت 
معصومه )س(، برگزاری مســابقه پیامکی با موضوع 
 ســیره رضوی و برگــزاری جشــن در روز والدت 
 امــام رضــا )ع( در مســاجدی کــه مزین بــه نام 
امام رضــا )ع( هســتند را از دیگر برنامــه ها ذکر 
 کرد. گفتنی اســت؛ دهه کرامــت از والدت حضرت 
معصومه )س( آغاز شــده و با والدت امام رضا )ع( 

پایان می یابد.
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زور و زر بازو!
اصل حکایت

دو برادر یکی خدمت ســلطان کردی و دیگر به زور بازو نان 
خوردی.

باری این توانگر گفت درویش را که: چرا خدمت نکنی تا از 
مشقت کار کردن برهی؟

گفت: تو چــرا کار نکنی تا از مذلّــت خدمت رهایی یابی؟ 
که خردمندان گفته اند نان خود خوردن و نشســتن به که کمر 

شمشیر زّرین به خدمت بستن.
  درویش یا شرخر؟

دو برادر یکی خدمت ســلطان کردی و دیگر به زور بازو نان 
خوردی.

توانگر گفت: چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟
گفت: چون درآمد زور بازو بیشتر است. زورگیری می کنم و 

چک بی محل نقد می کنم؛ خالصه اوضاع خوب است.
فیلم هندی!

دو برادر یکی خدمت ســلطان کردی و دیگر به زور بازو نان 
خوردی.

درویش، توانگر را گفت:  می دانی چطور به کاخ  ســلطان راه 
یافتی؟ پدر تــو را از توی جوب پیدا کرد و در ازای دریافت 

مبلغی تو را به سلطان واگذار کرد تا به او خدمت کنی.
توانگر گفت: ناموسًا؟

درویش گفت: نه فقط خواستم حالت را بگیرم که دیگر سؤال 
بیخود نپرسی!

 سس ماست!
دو برادر یکی خدمت ســلطان کردی و دیگر به زور بازو نان 

خوردی.
توانگر، درویش را گفت: چرا خدمت نکنی تا از مشــقت کار 

کردن برهی؟
گفت: دو روز دیگر انتخابات است و سلطانت عوض می گردد 

و تو را هم پرت می کنند بیرون!
برادر توانگر متنبه گشــت و در کارگاه برادر درویش، از زور 

بازو نان خورد.
  محمد اسدی

***
 نگاهی به مطبوعات طنز ایران

روبرو کنید...
شما یادتان نمی آید. آن قدیم ترها، آب، نقش بیشتری در غذای 
مردم داشت و غیر از تعداد اندکی از پولدارها و درباری ها، بقیه 
مردم غذای غالبشــان با آب بود. مثاًل آب و ماست )آبدوغ(، 
آب و کشک )کله جوش(، آب و نمک )شوربا(، آب و سبزی 
)آش(، آب و دنبه )آبگوشــت(، آب و پیاز )اشکنه( و... البته 
بی انصافی نکنیم، از آنجایی که آب لوله کشی نبود و آب های 
توی جوی و آب انبار هم سرشار از موجودات گوشتی غیرآبی! 
بودند، همه مردم با همان آب، گوشــت را هم در غذایشــان 
داشتند و »دعا«های خاص به جان شاه جدید می کردند. مردم 
طبقه متوسط و آنهایی که آب باریکه ای داشتند هم با پس انداز 
و مدیریت هزینه ها، می توانســتند سالی یک یا فوقش دوبار، 
برنج بخورند. این طوری بود که »پلو« خصوصًا از نوع ُمزعفر، 
از آرزوهای دســت نیافتنی پایتخت نشینان محسوب می شد. 
تازه این در پایتخت و یکی – دو تا شهر بزرگ بود. وضعیت 
در بقیه شهرها و روستاهای دور از پایتخت که گفتنی نیست. 
دو شعر زیر، از توفیق 8 اسفند 1305 و ۲1 فروردین 1306 

انتخاب شده اند:
 یک شب مرا به قاب پلو روبه رو کنید

مارا رهین منت این آرزو کنید
چون زعفران ُرخم شده زرد از غم پلو
از راه لطف کاش مرا سرخ رو کنید
بر پای سفره ام بنشانید یک شبی

تا صبحگه بمن زشکم گفت و گو کنید
ته دیگ خشک را چو به من می کنید لطف

او را میان روغن قیمه فرو کنید
گر تخم مرغ تازه فراهم شود زیاد
فوری برای بنده شما نیمرو کنید

یخ در بهشت نیست، جهنم! پلو که هست
هرچه زخوردنیست مرا در گـلو کنید
موی سرم زغصه چو پشمک سفید شد

ما را بشوکوالت شما کامجو کنید
میهمان کنید حضرت توفیق را شبی

واضح حدیث ِسر »کلوا واشربوا« کنید
***

عمری است بنده باشم، حیران آش  رشته
ما را کنید یاران، میهمان آش رشته

بر آش رشته ما را دعوت کنید روزی
تا جان خود نمایم، قربان آش رشته

دیشب پسر کوچولوم می گفت ای پدرجان
باشیم تا کی و چند، گریان آش رشته

گفتم که ای پسرجان، کن صبر تا شب عید
شاید کنم فراهم، قزقان آش رشته

آرد آید از ورامین، بُـنشن زشهر قزوین
آنگه تو تیز بنما دندان آش رشته

چون مه رسد به نیمه، آرد آوریم و هیمه
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آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار 
این اســتان کمبود  اینکه  بیان  با  کرمان 
نیروی متخصص ندارد، گفت: فضا را برای 

فعالیت نیروهای بومی فراهم می کنیم. 

  به گزارش خبرنگار دریا ، محمدمهدی فداکار 
در چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان، 
افزود: با این کار بسیاری از ظرفیت ها به استان 
برمی گردد و مورد اســتفاده قرار می گیرد.وی 

اظهار داشــت: کارآفرینی یکی از گزاره های 
مهم برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و ارزش 
پول ملی و کاهش آسیب های اجتماعی است.
نماینده عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه 
بسیاری از ســرمایه گذارها، کارآفرین نیستند؛ 
اظهار داشــت: برخی سرمایه گذاران سرمایه و 
عالقه در تولید دارند، اما کارآفرینی را به عنوان 
یک تخصص در اختیار ندارند.وی تصریح کرد: 
کارآفرینی صرفا پول، ساخت و سرمایه گذاری 
نیست، بلکه یک تخصص با ویژگی هایی چون 

ریسک پذیری باال و دانش فنی است که ضمن 
تولید ســود و ثروت، ایجاد فرصت های تازه 
در اقتصاد کشور، ســرمایه را هم پیدا می کند.
فداکار گفت: پنجره واحد ســرمایه گذاری در 
حال پیگیری است و سعی می کنیم تسهیل کننده 
کارها باشــیم.وی همچنین تفسیر مشترک از 
فرامین و قوانین را کمک کننده تولید دانست و بر 
استفاده شرکت ها و واحدها از ابزارهای تامین 
مالی نوین تاکیــد کرد و افزود: بورس ظرفیت 
خوبــی در اوراق و بعضی ابزارهای نوین مالی 

دارد که می توان از این ظرفیت نهایت اســتفاده 
را داشت .

کرمان  اســتان  کارآفریــن  هــزار   ۱۰*
شناسنامه دارند

مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
کرمان نیز در این آیین به تفاوت میان اشتغالزایی 
و کارآفرینی پرداخت و گفت: کارآفرینی با ایده 
نو می تواند منجر به اشــتغال شود و گره گشای 

اقتصاد امروز ما خواهد بود.
مجتبی مصباح تعداد کارآفرینان شناسنامه دار 

استان کرمان را 10 هزار نفر اعالم کرد و گفت: 
۲۲4 کارآفرین در ســامانه اعالمی جشنواره 
ثبــت نام کردند که 53 نفر قابل  ارزیابی و ۲3 
نفر به بازدید میدانی رســیدند.مدیرکل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی اســتان کرمان گفت: 3 
کارآفرین کرمانی به مرحله کشوری راه یافتند.
شــهباز حســن پور نماینده مردم سیرجان و 
بردسیر در مجلس شــورای اسالمی و رئیس 
مجمع نمایندگان اســتان نیز در این آیین، لزوم 
اجرای قوانین حمایتی از کارآفرینان و در کنار 
آن رفع قوانین و دســتورالعمل های مزاحم و 
تربیت نیروهای متخصص و ماهر را در راستای 
برنامه های توسعه، اشــتغال و رونق اقتصادی 
مورد تاکید قــرار داد.همچنین در این آیین از 
کارآفرینان برتر استان کرمان با حضور مسئوالن 

قدردانی شد.

استاندار کرمان :

 فضا را برای فعالیت نیروهای بومی فراهم می کنیم

آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس مجمع 
نمایندگان استان کرمان عدم دسترسی به منابع 
مالی کافی را یکی از مشــکات استان برشمرد 
و خطاب به اســتاندار گفت: هر شــرکتی که 
قصد فعالیت در کرمان دارد، باید از همان ابتدا 
حساب های بانکی خود را به استان منتقل کند 
و از این طریق درآمدهای مالیاتی او را به استان 

بیاوریم.  
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ شــهباز حسن پور در 
چهاردهمین آئین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر 
استان کرمان گفت: کارآفرین با تالش باعث موفقیت 
خود و دیگران شــده و رفاه به مردم هدیه می کند. 
وی کارآفرین را همانند رزمنده ای که در حال جهاد 
است، دانســت و اظهار کرد: متاسفانه فرصت های 
اســتان را برای رفاه عموم مردم استفاده نکردیم. 
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: صدها 
شرکت منابع عظیمی از کرمان می برند و منابع مالی 
و درآمدهای مالیاتی آنها در استان نیست و آمادگی 

معرفی همه این شرکت ها را به صورت شفاف دارم. 
حســن پور ادامه داد: به طورمثال شــرکت مبنا که 
شرکت نیمه خصوصی است بیش از 5 هزار میلیارد 
در اســتان پروژه دارد و نه تنهــا یک ریال از این 
پول ها در استان کرمان نیســت بلکه حتی بیشتر 

نیروهایش غیربومی هستند. 
  وی عمل نکردن به قوانین حمایت گر را یکی دیگر 
از مشکالت دانست و بیان کرد: باید قوانین مزاحم 
سر راه کارآفرینان شناسایی و حذف کنیم. نماینده 
مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی 
عدم تربیت نیروی ماهر در راســتای نیاز بازار را 
 از دیگر مشــکالت اســتان عنوان کرد و در ادامه 
راه اندازی دفتر جذب سرمایه گذاری استان کرمان 
در تهران و راه اندازی دفتر جذب سرمایه و حمایت 
از کارآفرین در خارج از کشــور پیشنهاد کرد. وی 
تاکید کرد: در کشــورهای پیشــرفت حدود 70 
درصد تصمیمات کارآفرینان می گیرند اما در ایران 
برعکس 70 درصد تصمیمات سیاسیون می گیرند 

و استان کرمان می تواند پایلوت این روش باشد. 
همچنین محمدمهدی فداکار استاندار کرمان با بیان 
اینکه پیگیر مسائل پنجره واحد سرمایه گذاری در 
کرمان هستم، تصریح کرد: به عنوان نماینده دولت، 
سعی می کنم تسهیل گر باشم. وی افزود: برای ایجاد 
اشتغال، کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش ارزش 
پول ملی و تولید باید به کارآفرینی توجه کرد. وی 
کارآفرینی را یک تخصص دانســت و عنوان کرد: 
کارآفرینان فرصت های خوبی را در کشــور خلق 
کرده اند. وی با اشــاره به ظرفیت بــازار بورس، 
عنوان کرد: شرکت ها از ابزارهای منابع مالی استفاده 

نمی کنند.

نژاد ســرویس   مهران ســلطانی 
و  استان  گمرکات  //ناظر  ها  استان 
آمادگی  از  بوشهر  گمرک  مدیرکل 
جهت اخذ رویه مسافری ویژه گمرک 
کنگان برای جابه جایی مسافر از این 

بندر به مقصد کشور قطر خبر داد.  
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ علی 
از  بازدیــد  جریــان  در  ســلیمانی 
زیرساخت های گمرکی و بندری بندر 
کنگان اظهار کــرد: گمرک کنگان هم 
اکنون شــامل انواع رویه های گمرکی 
اســت که جهت جابه جایی مســافر 
نیازمند اخذ مجوز رویه مســافری از 

گمرک ایران است. 
  این اطمینان را می دهیم در اسرع وقت 
نسبت به اخذ این مجوز از گمرک ایران 
اقدام کنیــم.وی با بیان اینکه برگزاری 
جام جهانــی فوتبال در قطر می توانند 

اقتصادی بسیار خوبی را  فرصت های 
برای مردم اســتان بوشهر فراهم کند، 
تصریــح کرد: در ایــن زمینه همراه با 
ســایر ارگان ها جهت رونق اقتصاد در 
استان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم 

کرد. گفتنی است در جریان بازدید از 
زیرساخت های گمرکی و بندری بندر 
کنگان، فرماندار این شهرستان، مدیرکل 
بنادر و دریانوردی اســتان نیز حضور 

داشتند.

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // سرپرست 
معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان یزد اعام کرد: 
سن انواع آسیب های اجتماعی در استان کاهش یافته 

است و آسیب ها وارد دوران کودکی شده است. 
    به گــزارش خبرنگار دریا ؛ عبــاس متولی پور در 
نشست هم اندیشی بررسی مسائل اورژانس اجتماعی 
بهزیســتی یزد بر حضور مهاجرین و افراد غیر بومی در 
استان و افزایش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و  گفت: 
تعداد زیادی از مراجعین به ویژه خدمت گیرندگان بخش 
اقامتی مربوط به افراد غیربومی استان هستند که درصدی 
مربوط به استان های دیگر و درصدی هم مربوط به اتباع 
خارجی هســت.وی حضور زنان و کودکان اتباع فاقد 
کارت اقامت در مراکز آسیب های اجتماعی بهزیستی را 
یادآور شد و گفت: موانع قانونی طرد از کشور این گروه 
از اتباع یک معضل اساســی برای بهزیستی است چون 
بیمه و ارائه خدمت به این گروه مشکالت و تعارضات 
زیادی را برای مراکز ایجاد کرده است.سرپرست معاونت 

امور اجتماعی بهزیستی استان یزد افزود: بهزیستی حسب 
وظایف انســانی و شرعی که برعهده دارد در حال ارائه 
خدمات به این گروه است اما به دلیل مشکل هویتی که 

دارند با مشکل مواجه ایم.
   وی وجــود نیروهای تخصصی، جــوان و با تجربه 
در میدان عمل را از نقاط قوت بهزیســتی در اورژانس 
اجتماعــی دانســت و اظهار کرد: رویکــرد اجتماعی 
اســتانداری و تالش بر هم افزایی دستگاه های مرتبط 
در حوزه ی آسیب ها، همسویی و تعامل دستگاه قضایی 
استان با مددکاران بهزیستی از دیگر نقاط قّوت این حوزه 

است.
  متولی، خواهان استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی 
صنایع اســتان شد و گفت: اســتفاده از این ظرفیت در 

راســتای کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی حائز 
اهمیت اســت.وی همچنین استفاده از فضای فرهنگی، 
مذهبی و ظرفیت های بومی حاکم بر اســتان را یادآور 
 شــد و گفت: استفاده از این ظرفیت ها در زمینه کاهش 
آسیب های اجتماعی که به نوعی آسیب های اجتماعی 
داخل محله ای را بدین شــکل حل می کند، بســیار 
راهگشاست. سرپرست معاونت امور اجتماعی بهزیستی 
استان یزد یکی از چالش های بهزیستی را ارجاع اولیه 
بیماران اعصاب روان به این سازمان ذکر کرد و گفت: بر 
اساس ابالغ قوه قضائیه در سال 98 ساماندهی و ارجاع 
بیماران اعصاب روان حاد به بیمارســتان اعصاب روان 
برعهده ضابطین قضایی است و بیمارستان پس درمان 
نهایــی در صورتی که فرد، خانــواده ای برای پذیرش 

نداشت باید او را به بهزیستی جهت نگهداری ارجاع دهد.
وی گفت: ارجاع بیماران حاد روانی به مراکز اورژانس 
اجتماعی جهت تشخیص و ساماندهی توسط کالنتری 
صورت می گیرد در حالیکه تشــخیص این مورد جزء 

وظایف تخصصی بهزیستی نیست.
   متولی پیشــنهاد ایجاد پلیس اختالل رفتار)BD( در 
سطح استان را داد و گفت: پلیس روانشناس یعنی کسی 
که می داند چگونه به صــورت تخصصی با فرد روانی 
تعامل برقرار کند.سرپرســت معاونــت امور اجتماعی 
بهزیستی با اشــاره به کمبود ظرفیت فضای نگهداری و 
ساماندهی کودکان کار و خیابانی گفت: در حال حاضر 
فضایی که توســط شــهرداری تجهیز و بازسازی شده 
ظرفیــت پذیرش برای 1۲ تا  13 کــودک را دارد، در 
حالیکه این فضا باید برای حداقل 50 کودک گسترش 
یابد.وی کمبود اعتبارات هزینه ای و عمرانی اســتانی 
برای مراکز اورژانس و آســیب های اجتماعی، هزینه 
های زیاد درمان کودکان ارجاعی به مراکز بهزیســتی، 

 طوالنی بودن فرایند پذیرش موارد اقدام به خودکشی در 
بیمارســتان ها، عدم پوشش بیمه درمان بستری اعتیاد 
بــرای کــودکان و نوجوانان را از دیگــر چالش های 

اورژانس اجتماعی بهزیستی در استان یزد ذکر کرد.
  تعییــن متولی اصلی اتباع فاقــد کارت اقامت جهت 
پذیرش و ســاماندهی با همکاری ســمن ها، تاسیس 
بخش نگهداری موقّت ضمیمه کانــون های اصالح و 
تربیت، ایجاد فضای اردوگاهی جهت نگهداری متکّدیان 
باالی 18 سال بر اساس آئین نامه ساماندهی متکدیان، 
اختصاص فضایی بــا ظرفیت پذیرش 50 کودک کار و 
خیابان توسط شهرداری، افزایش اعتبارات استانی جهت 
تامین نیروی انســانی و هزینه های عمرانی و جاری، 
رایگان نمــودن هزینه درمان و مراقب بیمار توســط 
دانشگاه علوم پزشکی، تاسیس بخش موقت نگهداری 
بیماران روانی حاد ضمیمه یکی از بیمارستان های دولتی 
در سطح استان از جمله درخواست های بهزیستی برای 

ساماندهی آسیب های اجتماعی بود.

مدیرکل گمرک بوشهر خبر داد

گمرک کنگان آماده جابه جایی مسافر به مقصد قطر

  

حسن ســیاوی ســرویس استان ها 
// مدیر کل غلــه و خدمات بازرگانی 

خوزســتان تخلف نانوایان را غیر قابل 
قبول دانست و گفت: در صورت احراز 

تخلف بــا خاطیان به صــورت جدی 
برخورد می شود. 

   بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ امید 
جهان نژادیان با بیان اینکه استان خوزستان 
سهم بسزایی در تولید گندم و ایجاد امنیت 
غذایی کشــور ایفا می کنــد، در خصوص 
دلیل حــذف یارانه آرد بــرای صنعت و 
نان فانتزی اظهار کرد: در شــرایط تحریم 

اقتصادی و اوضاع آشفته دو کشور بزرگ 
تولیدکننده گندم، بیم آن می رفت که با عدم 
کنترل عرضه این کاالی استراتژیک، منابع 
عظیمی که بخشــی از آن حاصل دسترنج 
کشاورزان زحمتکش اســت به سادگی و 
با نازلترین قیمــت از طریق قاچاقچیان از 
کشــور خارج شــده و در صورت تشدید 
بحران غذایی در دنیا، دولت و مردم کشور 

دچار مشکالتی شوند.وی با اشاره به عدم 
افزایش نرخ آرد یارانه ای در کشور افزود: 
نرخ نان در نانوایان دولتی هیچ گونه تغییری 
نیافته اســت و خوشــبختانه مردم در این 
خصوص اطمینان خاطر دارند اما به دلیل 
اختالف قیمت نــرخ آرد یارانه ای و آزاد 
در برخی از نانوایان شــاهد تخلفاتی نظیر 
کاهش وزن چانه، تغییر در ســاعات پخت 
و فــروش آرد بودیم که تمامــی موارد از 
طریق بازرسی های صورت گرفته، کنترل و 
با متخلفین مطابق قانون برخورد شد.  جهان 
نژادیان تصریح کرد: در این راستا بازرسی 
از نانوایی های مناطق ۲ و 6 شهرستان اهواز 

به صورت مســتقیم به این اداره کل واگذار 
شد و عالوه بر آن با هماهنگی استانداری، 
کشــاورزی  جهاد  ســازمان  فرمانداری، 
و ســازمان صمت به صورت پیوســته از 
نانوایی ها در مناطق دیگر شهرستان اهواز 
بازرسی هایی انجام شده است.مدیر کل غله 
و خدمات بازرگانی خوزستان با بیان اینکه 
تخلف نانوایان غیر قابل قبول اســت و در 
صورت احراز تخلف با خاطیان به صورت 
جدی برخورد می شــود، تصریح کرد: آرد 
نزد نانوایان متعلق به مردم و امانت است که 
باید از طریق پخت به موقع و کیفی نان به 

دست شهروندان برسد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان عنوان کرد

تخلف نانوایان قابل قبول نیست 

سرپرست معاونت اجتماعی بهزیستی یزد :

سن آسیب های اجتماعی کاهش یافته است

شرط فعالیت شرکت  ها در استان کرمان 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران   یک مرحله ای
شماره 14۰1/۰۰7

موضوع آگهی :
اجرای عملیات آسفالت مسیرهای شبکه فاضالب جدید محوطه غیرصنعتی 

طرح ارتقاء کیفیت محصوالت سنگین
آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 

تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 14۰1/۰3/3۰
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR و  یا خبرگزاری شانا

    WWW.shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول

ن سند مالکیت    آگهی فقدا
 نظر به اینکه آقای ایمان دادی زاده برابر معرفی نامه شماره 25104-1401 مورخ 1401/03/31 بعنوان نماینده قانونی شهرداری بندرعباس به استناد دو 
فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 140102158113000156 مورخ 1401/03/04 مدعیست که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
216 متر مربع تحت پالک ثبتی 205 فرعی از 3378- اصلی ، مفروز ومجزا شده از یک فرعی از اصلی مذکور ، واقع در روبروی محله سورو خیابان 
منیر بخش 01 ناحیه یک بندرعباس بشماره چاپی 581579 سری ه سال 98 شماره دفتر امالک الکترونیکی 139920323136005446 بنام شهرداری 
بندرعباس ثبت وبموجب دستور شماره 29548/99/02/485 مورخ 1399/09/01 صادره از رئیس محترم شعبه دو تامین اجتماعی بندرعباس به مبلغ 
1300000000000 به نفع تامین اجتماعی برای مالکیت شهرداری بندرعباس بازداشت می باشد که بعلت جابجایی مفقود گردیده  تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده ؛  لذا استناد ماده 120آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود 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 10 روز 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 .1401/93 م/الف 

 انتشار آگهی : 1401/03/10 
     ابوالحسن دستوری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک  بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهــی مــاده ۱۰ آئیــن انهم اقنــون الحــاق مــوادی هب اقنــون ســاماندهی واقــع رد بـخـش زیارتعلــی رودخــاهن قســمتی از   
کلی متصالحین قراء رودان مستثنیات پالک 17/76 -اصلی تحت عنوان باقیمانده پالک ۱۷- اصلی مل

ملکه ذیل در اجرای ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید عرضه و مسکن ، لذا به استناد ماده مذکور قانون 
اخیرالذکر یک نوبت آگهی تا چنانچه شخصی نسبت به اصل ملک 
مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشد اعتراض خود را ظرف مدت 
20 روز از تاریخ به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک رودان 
تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود به مرجع 
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رودان تسلیم نماید 
در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی 

عدم تقدیم دادخواست به اداره مزبور عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد . مضافا 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

1- آقای اســماعیل حاجبی فرزند ابراهیم به ش ش 3968.ششدانگ یک باب چهار دیواری به 
مساحت 489.10 متر مربع واقع در زیارتعلی رودخانه با حدود اربعه: شماالً: بطول 64 متر جای 
درب و دیواریست به حریم خیابان شرقاً : بطول 7.50 متر دیواریست به باقیمانده پالک 17/76- 
اصلی جنوباً : در چهار قســمت که دوم مایل به جنوب و سوم مایل به شمال می باشد بترتیب 
بطولهای 39 متر دیواریست به باقیمانده پالک 17/76 -اصلی و  90. 3  متر و 5.10 متر دیواریست 
به پالک 822 فرعی از 17 اصلی و 18.55 متر دیواریست به باقیمانده پالک 17/76 -اصلی غربا: 

بطول 7.90 متر دیواریست به باقیمانده پالک 17/76 اصلی . حقوق ارتفاقی ندارد . 10/م/الف
تاریخ انتشار: 1401/03/10

یحیی شیروانی  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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اقتصادی

امکان استعالم مبالغ مسدود شده حساب ها
 بابت چک برگشتی فراهم شد 

  سرویس اقتصادی // صاحبان چک از این پس می توانند 
با مراجعه به وب ســایت بانک مرکزی از مبالغ مسدود شده 
حســاب ها بابت چک برگشتی مطلع شــوند.  از روز شنبه 
مورخ 7 خردادماه ســال جاری، طرح قانونی مسدود کردن 
وجوه صادرکننده  چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در 
حساب  های بانکی آغاز شده است.براین اساس بانک مرکزی 
به منظور آگاهی مشتریان از مبالغ مسدود شده حساب ها بابت 
چک برگشــتی، تمهیدی را بر روی وب ســایت خود فراهم 
کرده است.صاحبان چک می توانند با مراجعه به سایت بانک 
مرکزی به نشانی www.cBi.ir، در قسمت فوتر )پانوشت( 
وب ســایت، از بخش »استعالم مبالغ مسدود شده حساب ها 
بابت چک برگشتی« از مبالغ آن آگاه شوند.همچنین مشتریان 
می توانند با مراجعه به صفحــه بانک مرکزی و با وارد کردن 
اطالعاتی شامل کد ملی یا شماره تلفن همراه صاحب حساب/

امضاکننده/ذینفــع، از دو شــیوه »اطالعــات چک« و »کد 
رهگیری چک برگشتی« نسبت به استعالم مبالغ مسدود شده 
حسابها بابت چک برگشــتی اقدام کنند.فرایند مسدودسازی 
حســاب صادرکنندگان چک برگشتی به صورت تدریجی و 
 براساس توالی چک هایی اســت که به بانک مرکزی ارسال 
می شود و این فرایند در روزهای نخست آغاز طرح براساس 
تعداد پیش بینی شــده انجام خواهد شد و پس از جمع آوری 
 بازخوردهــای طــرح از بانک ها، این فراینــد حداکثر طی 
حدود یک هفته برای تمام چک های برگشــتی انجام خواهد 

شد.

لغو تمدید خودکار کارت  های بانکی از تیرماه 
   سرویس اقتصادی // با ابالغیه بانک مرکزی به بانک ها، 
تمدید خــودکار تاریخ انقضای کارت  هــای بانکی از تیرماه 
1401 لغو خواهد شــد و از این زمان به بعد، مشــتریان باید 
به صورت حضوری به شــعب مراجعه کنند. با شیوع ویروس 
کرونا تغییراتی در خدمات دهی بانک ها به مشــتریان صورت 
گرفت و سعی شد تا اکثر خدمات از بستر آنالین و به صورت 
غیرحضوری انجام شــود.در این بیــن، تمدید خودکار تاریخ 
انقضای کارت  های بانکی بدون مراجعه به شــعب بانک ها در 
راســتای کاهش حجم مراجعات به بانک ها یکی از اقدامات 
بانک مرکزی و شــبکه بانکی در روزهای گسترش ویروس 
کرونا بود.اکنون براســاس ابالغیه بانــک مرکزی به بانک ها، 
تمدید خودکار تاریخ انقضــای کارت  های بانکی حداکثر تا 
پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید 
حضوری به بانک ها مراجعــه و اقدام کنند.بنابراین، از ابتدای 
تیرماه ســال 1401 صاحبان کارت هــای بانکی برای تمدید 
انقضای کارت خود باید به شــعب بانک ها مراجعه کنند و به 

صورت حضوری اقدامات الزم را انجام دهند.

خبر

کارگری  مقام  // یک  اقتصادی  سرویس 
معتقد است: بهترین راه خانه دار شدن 
کارگران در شــرایط حاضر این است که 
دولت در بحث ساخت مسکن کارگری بر 
تعاونی های مسکن نظارت کند و واحدها 
از طریق تعاونی های مسکن ساخته و به 
شکل اجاره به شرط تملیک به کارگران 

واگذار شود. 
   فتح اهلل بیات  درباره پروژه ســاخت 400 
هزار مســکن کارگری اظهار کرد: در بحث 
مســکن کارگری بارها اعــالم کرده ایم که 
حقوق کارگران برای ســاخت یا پرداخت 
اقساط مسکن پایین است و توان پرداخت 
اجاره بهای مسکن را ندارند. هم اکنون بیش 

 از دو ســوم دریافتی آنهــا صرف اجاره بها 
می شــود و با همین دریافتی امورات اولیه 
زندگی خود را نمــی توانند تامین کنند لذا 
معتقدم مسکن کارگری زمانی موفق خواهد 
بود که به شکل اجاره به شرط تملیک باشد.
وی ادامه داد: در بحث اجاره به شرط تملیک 
باید حقوق و دستمزد کارگران را بسنجند و 
بر اساس آن اقساط مسکن را محاسبه کنند تا 
بخشی از درآمد کارگر بابت مسکن و بخشی 
دیگر صرف هزینه هایی مثل درمان،  آموزش 
و حمل و نقل و تامین خوراکی ها و معیشت 
او شود.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و 
پیمانی در پاســخ به این پرسش که ساخت 
مسکن کارگری توسط انبوه سازان بهتر است 

یا تعاونی های مســکن؟ اظهار کرد:در حال 
حاضر دو دیدگاه درباره ســاخت مســکن 
وجود دارد یکی اینکه توســط انبوه سازان 
ســاخته شــود و دوم تعاونی های مسکن 
وارد شــوند. اگر به کارگران زمین رایگان 
هم بدهیم قدرت ساخت و ساز ندارند بنابر 
این بهتر است واحدهای مسکونی ساخته و 
به شــکل اجاره به شرط تملیک در اختیار 
 کارگران گذاشته شود.بیات تصریح کرد: اگر 
تعاونی ها وارد ســاخت و ساز شوند بهتر 
اســت تا انبوه ســازان و به این منظور باید 
تعاونی های خوشــنام که سابقه درخشانی 
در ساخت و ســاز دارند این کار را برعهده 
 بگیرنــد. چه تضمینــی وجــود دارد که 
 خانــه های مســکن کارگــری در حالت 
انبوه سازی از قیمت و کیفیت مناسب برخوردار 
باشــند؟ وقتی قرار است مسکن کارگری با 
قیمت پایین توسط انبوه ساز ساخته و تحویل 
 شــود طبعا باید از کیفیت آن هم بزند چون 
انبوه ساز از ســود خود نمی گذرد ولی اگر 
تعاونی های مســکن وارد شــوند و دولت 
نظارت کند قطعا بهتر است.به گفته این مقام 
کارگری، در تعاونی ها نگاه سود آوری وجود 
ندارد و مسکن با قیمت مناسب و کیفیت قابل 
قبول به شــکل مقرون به صرفه ساخته و در 

اختیار کارگران قرار داده می شود.

    *  
 سرویس اقتصادی // وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: وضعیت صنعت خودرو کشــور هنوز قابل 
دفاع نیست، اما نسبت به حدود ۶ ماه گذشته رشد 
قابل توجهی داشته و مشکات آن یک به یک در 

حال رفع است. 
   ســید رضا فاطمی امین در خاتمه بازدید از گروه 
خودروسازی ســایپا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
صنعت خودروی ایران از نظر ظرفیت نیروی انسانی 
و زیرساخت های نصب شده، مناسب است.وی افزود: 
این صنعت هرچند مسائل و چالش های زیادی دارد و 
از این بابت باید به مردم و مشتریان حق داد، اما قابل 

احیا و اصالح است. 
   وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در ماه های 
گذشــته تمرکز اولیه ما روی موضوع تولید و افزایش 
تولید بود. وقتی تولیــد افزایش می یابد گردش مالی 
شرکت ها اتفاق افتاده، قیمت تمام شده کاهش یافته، 
شــرکت های قطعه ســاز به حرکت می افتند و بهبود 
کیفیت را می توان انتظار داشــت.فاطمی امین اضافه 
کرد: نکته دوم، حرکت به سمت تغییر محصول است، 
زیرا بخش عمده ای از بی کیفیتی که مردم در خصوص 
خودروها اشاره دارند، ناشی از پلتفرم های قدیمی در 
خودروهایی همچون تیبا، سمند و پژو 405 است که 

خیلی قابل اصالح نیستند. وی یادآور شد: ایران خودرو 
در سال جاری 80 هزار دستگاه خودروی تارا و سایپا 
80 هزار دســتگاه خودروی شــاهین را جایگزین 
محصوالت قدیمی خواهند کرد که اینها تغییر ریل و 

حرکت به سمت خودروهای جدید است.
*  خودرو گران نمی شود

   وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: در شرایط فعلی 
تصمیمی برای افزایش قیمت خودروها و گران شدن 
آنها نداریم.فاطمی امین در ادامه با اشاره به برنامه دو 
ساله تعریف شــده برای صنعت خودرو، خاطرنشان 
کرد: خودروسازی صنعتی بزرگ و مهمی است که با 
مشکالت و چالش هایی نیز همراه است، اما این مسائل 
قابل حل است. وی اظهار کرد: امروز تا حدود زیادی 
مشکل تولید خودرو حل شده است. سال گذشته 70 
هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ خودروســازان 
وجود داشــت و متوسط عبور مســتقیم خودرو در 
شرکتی نظیر ســایپا تنها 18 درصد بود که مشکالت 

زیادی را ایجــاد می کرد.وزیر صمــت اضافه کرد: 
امروز عبور مستقیم خودرو از خط تولید به بازار در 
ایران خودرو به 100 درصد و در سایپا به 97 درصد 

رسیده است.
  فاطمی امین گفــت: اجرای اقدامات دیگری نیز در 
نقشه راه صنعت خودرو آغاز شــده که از آن جمله 
مبارزه با کاالهای یدکی قاچاق قابل اشاره است که 30 
درصد بازار لوازم یدکی خودرو را تشکیل می داد.وی 
ادامه داد: در سایر  موضوعات از جمله تنوع محصول، 
بهبود کیفیت، اصالح ساختار مالکیت خودروسازان و 
غیره به طورکلی در 9  محور، برنامه هایی تهیه شــده 
و از خودروســازان نیز خواسته ایم که در همین راستا 

حرکت کند.
  وزیر صنعت، معدن و تجارت  همچنین بیان کرد: از 
این پس باید بیشــتر روی محصوالت جدید متمرکز 
باشــیم، خودروهایی همچون تارا و شاهین از کیفیت 
مناســبی برخوردارند؛ اما قیمت های باالیی دارند که 

قابل  برای آحــاد جامعه 
نیستند.  دسترسی 

در تالشــیم 

با  خودروهایــی 
قیمت هــای پایین تر در 

کشور تولید کنیم.  به گزارش قدس 
آنالین، فاطمی امین در خصوص قانون جوانی جمعیت 

خاطرنشان کرد: این طرح 
از ســوی مجلس 
ی  ا ر شــو
می  سال ا

ب  مصو
و  شــده 
خودروســاز  دو 
بزرگ کشور را در قبال 
آن متعهد کرده است که باید مطابق 

قانون اجرا شده و کارهای آن به پیش بروند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

 خودرو گران نمی شود

  

ســرویس اقتصادی // وزیر ارتباطات کنار 
تکذیب افزایش 2 تــا ۳ برابری تعرفه های 
پست گفت: خدمات پایه پستی، شامل ارسال 
عادی و سفارشی مرسوالت، 20درصد افزایش 

می یابد. 
  هفته گذشــته پس از انتشــار اخباری مبنی بر 
افزایش دوبرابری تعرفه های پســتی و اعتراض 
کاربران، به خصوص کســب وکارهای خانگی به 
این مسئله، »مهدی سالم«، مشاور وزیر و رییس 
مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، در توئیتی در صفحه توئیتر خود گفت: 

 »افزایش چندبرابری هزینه  خدمات پستی تکذیب 
می شود. جای نگرانی برای کسب وکارهای خانگی 
و مشاغل بهره مند از خدمات پستی وجود ندارد.«  
در همین راستا »عیسی زارع  پور«، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، در دیدار با مدیرعامل شرکت 
پست در اظهاراتی درباره افزایش تعرفه های پست 
برای کاربران اظهار داشت: افزایش دو تا سه برابری 
تعرفه پستی تکذیب می شود و اصاًل چنین افزایشی 
وجود ندارد. زارع  پور همچنین با انتشار پستی در 
صفحه اینســتاگرام خود درخصوص گزارشات 
مبنی بر افزایش 60 تا 110 درصدی تعرفه های 

پستی، توضیح داد: »طبق مصوبه کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات قرار بر این شد که برای خدمات 
پایه پســتی، عادی و سفارشی، تعرفه برای مردم 
عادی ۲0 درصد افزایش پیدا کند، این رقم برای 
حقوقی ها و دولتی ها افزایش 50درصدی خواهد 
بود، همچنین برای خدمات غیر پایه پستی مانند 
پست ویژه و پیشتاز، تعرفه مطابق حداکثر سقف 
تورم که حدود 40 درصد است افزایش می یابد.« 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر ریالی بیشــتر از 
این تعرفه از مردم اخذ شــده اســت بازگردانده 
می شــود، به مدیرعامل شرکت پست دستور داد 
طی ۲4 ساعت آینده سامانه ای راه اندازی شود تا 
کسانی که برای پست مرسوله خود، مبلغ بیشتری 
از میزان مصوب پرداخت کرده اند، مابه التفاوت آن 
را دریافت کنند و این سامانه آن الین باید راه اندازی 
شود تا شماره مرسوله موردنظر کاربر وارد شود 
و درصورتی که هزینه بیشتر پرداخت شده بود به 
لیائی«،  بازگردانده شود.همچنین »محمود  مردم 
مدیرعامل شرکت پست، درخصوص تعرفه های 
پســتی ابراز کرد: »تعرفه های پستی در دی ماه 
1400 در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مصوب 
شده اند و ما اجازه پیاده سازی آنها را داشتیم، اما 
به دلیل تصمیم ستاد تنظیم بازار که تا انتهای سال بنا 
به دستور رئیس جمهوری هیچ تعرفه دولتی افزایش 
پیدا نکند، اجرای این مصوبه معلق ماند و به تشکیل 
اولین جلسه ستاد تنظیم بازار بعد از سال جدید 

موکول شد.«

جزئیات افزایش تعرفه های پستی 1۴۰1 

شهرداری رودان در نظــر دارد پخش آسفالت معابر بافت فرسوده شهر 
رودان را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد الشرایط واگذار 
نماید . لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه تا تاریخ 
 setadiran.ir 1401/3/12 به آدرس سامانه تدارکات دولت به نشانی

مراجعه نمایند .
1- برآورد اولیه بصورت مقطوع به مبلغ 9225000000 ریال می باشد .

1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به میزان461250000 ریال میباشد که 
به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 917498448 
نزد بانک کشاورزی ویا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه 

اعتبار میباشد .
2- هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد .

3- چنانچه برندگان اول و دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

5- پیشنهاد دهندگان بایستی با مراجعه به سامانه تدارکات دولت به نشانی 
setadiran.ir تا ساعت 19روزپنجشنبه مورخ 1401/03/26نسبت به 
ثبت پیشــنهادات خود را که از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام 
بوده به شرح شــرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند .در غیر این 
صورت هیچ ترتیب اثری به درخواست آنها داده نخواهد شد و فاقد اعتبار 

می باشد .
6- پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز شنبه 1401/03/28در کمیسیون 
معامالت که در محل شهرداری رودان تشکیل میگردد بازگشایی و قرائت 

میشود .
7- حضور شــرکت کنندگان در روز برگزاری کمیســیون مجاز میباشد 
بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد 

بود . 
8- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج میباشد . 

شهرداری رودان در نظر دارد پخش آسفالت معابر عمومی شهر رودان 
را از طریق مناقصه عمومی به اشــخاص حقوقی واجد الشرایط واگذار 
نماید . لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه تا تاریخ 
 setadiran.ir 1401/3/12 به آدرس سامانه تدارکات دولت به نشانی

مراجعه نمایند .
1- برآورد اولیه بصورت مقطوع به مبلغ 14231250000 ریال می باشد .
1- مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه به میــزان711562500 ریال 
میباشد که به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 
917498448 نزد بانک کشاورزی ویا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی دارای 

حداقل سه ماه اعتبار میباشد .
2- هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد .

3- چنانچه برندگان اول و دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

5-  پیشنهاد دهندگان بایستی با مراجعه به سامانه تدارکات دولت به نشانی 
setadiran.ir تا ساعت 19روزپنجشنبه مورخ 1401/03/26نسبت به 
ثبت پیشنهادات خود را که از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده 
به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند . در غیر اینصورت 
 هیــچ ترتیب اثری به درخواســت آنها داده نخواهد شــد و فاقد اعتبار 

می باشد .
6- پیشنهادات رسیده ساعت13 روز شنبه 1401/03/28در کمیسیون 
معامالت که در محل شهرداری رودان تشکیل میگردد بازگشایی و قرائت 

میشود .
7- حضور شــرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز میباشد 
 بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد 

بود . 
8- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج میباشد . 

مناقصه عمومی مناقصه عمومی

روابط عمومی شهرداری رودان روابط عمومی شهرداری رودان

     

ســرویس اقتصادی // مدیرکل حسابرسی 
سازمان مالیاتی گفت: در صورتی که فعالیت 
انتخاب شده در ثبت نام مودیان با فعالیت 
اقتصادی واقعی وی مطابقت نداشته باشد، از 
منظر سازمان، وی اظهارنامه نداده و مشمول 

جریمه می شود. 
  مدیرکل دفتر حسابرســی ســازمان امور 
مالیاتی کشــور گفــت: در صورتی که نوع 
فعالیت انتخاب شــده در ثبت نام مؤدیان با 
فعالیت اقتصادی واقعی مودی مطابقت نداشته 
باشد، از منظر سازمان، مؤدی برای فعالیت 
اقتصادی واقعی خود، اظهارنامه تسلیم نکرده 
و مشمول جریمه خواهد شد.شاهین مستوفی 
اظهار داشت: مالیات مقطوع تعیین شده بابت 
عملکرد سال 1400 برای مشمولین تبصره 
ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، صرفًا 
برای فعالیت اقتصادی انتخاب شده در فرم 
مربوطه قابل اســتناد می باشد و در صورتی 
که نــوع فعالیت اقتصادی انتخاب شــده با 
فعالیت اقتصادی واقعی مؤدی مطابقت نداشته 
باشــد، مؤدی برای فعالیت اقتصادی واقعی 
خود اظهارنامه تسلیم نکرده است.مستوفی 
افزود: بدیهی است این عدم تطابق منجر به 
این خواهد شد که مؤدی از هرگونه معافیت 
و نرخ صفــر مالیاتی بابت فعالیت اقتصادی 
ابراز نشده، محروم شــود.وی تصریح کرد: 
ایــن مؤدیان بابت درآمد ناشــی از فعالیت 

کتمان شــده، عالوه بر مرتکب شدن جرم 
مالیاتی، مشمول 30 درصد جریمه غیر قابل 

بخشودگی خواهند شد.
  مدیرکل دفتر حسابرســی مالیاتی با بیان 
اینکه خردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی 
اشــخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است، 
گفت: برخورداری از هر نوع معافیت یا نرخ 
صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه صحیح 
اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی در موعد مقرر 
قانونی است.شاهین مستوفی اظهار داشت: 
اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( مطابق 
قانون باید اظهارنامه مالیاتی یا فرم موضوع 
تبصره ماده 100 عملکرد سال 1400 خود 
را تا پایان خردادماه سال جاری به صورت 
الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مالیات به 
آدرس my.tax.gov.ir ارسال و مالیات 

خود را پرداخت کنند.
  وی با اشــاره به اینکه مؤدیان می توانند با 
ارائه اظهارنامه شفاف از فرصت پذیرش خود 
اظهاری مالیاتی یا فرم مذکور برخوردار شوند، 
افزود: سازمان امور مالیاتی کشور امسال مفاد 
تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم را 
از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی 
جدید و بر اساس اطالعات و دیتاهای واصله 
از جمله اطالعات خرید و فروش، اطالعات 
حساب های بانکی )PoS( و سایر اطالعات 
موجود در پایگاه های سازمان اجرا می نماید.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالياتی کشور : 

جریمه مالیاتی در انتظار مؤدیانی 
که شغل واقعی خود را پنهان کنند 

کارگران را با » اجاره به شرط تملیک « خانه دار کنید

نامه فك رهن ماشین جك S 5 مدل ١٣٩٦به شماره انتظامي 
٣۲5س١١ ایران ٨٤ به نام مجید واحدي راد به شماره ملي 

   HFC٤GA٣١DH۰۰5۰۲5٣٤٧٩٩۰5٧١٤به شماره موتور ٩ 
و شماره شاسي NAKSH٧٣١XHB١5۲١٨٣ فاقد اعتبار میباشد

مفقودی



ســرویس حوادث// فرمانده انتظامی بندرعباس از 
شناسایی و کشف یک دســتگاه غلطک قاچاق به 

ارزش ۳5 میلیارد ریال در این شهرستان خبرداد. 
تیمور دولتیاری اظهار داشت: ماموران انتظامی مستقر در 
ایستگاه بازرسی شــهید میرزایی بندرعباس حین کنترل 
خودروهای عبوری محور بندرعباس به حاجی آباد به یک 

دستگاه کامیون حامل یک دستگاه غلطک مشکوک شده 
و جهت بررسی خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی های فنی صورت گرفته مشخص شد 
محموله فاقد مجوز و قاچاق بوده و راننده با ارائه مدارک 
جعلی و غیرمرتبط قصد قاچاق و خروج این محموله از 

استان را داشته که با هوشیاری ماموران ناکام ماند.

فرمانده انتظامی بندرعبــاس ارزش این محموله قاچاق 
کشف شده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی 35 میلیارد 

ریال عنوان کرد.
به گزارش فارس، دولتیاری خاطرنشان کرد: در این رابطه 
یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف غلطک 35 میلیاردی قاچاق در هرمزگان 

انتظامی ویژه کیش  سرویس حوادث// جانشــین   
گفت: ماموران این فرماندهی در نتیجه اجرای طرح 

رعد موفق به دستگیری ۱۳ سارق شدند. 
سرهنگ فرج نظری اظهار داشت: پلیس کیش با استفاده از 
توان عملیاتی و فعالیت های پلیسی اقدام به اجرای طرح  
پاکسازی پارک ها ، بوستان ها و نقاط آلوده و جرم خیز 

وی افزود: کاهش جرایم ، کشــف اموال مسروقه ، کشف 
موادمخدر ، توقیف موتور شــارژی متخلف ، داللت افراد 
مزاحم و المکان و رضایتمندی شــهروندان از اهداف این 
طرح بوده که با تالش های شبانه روزی پلیس این موضوع 

مهم محقق شده است.
نظری یادآور شــد: این طرح پس از هماهنگی با دستگاه 
قضایی اجرا شد و دستگیری 13 نفر سارق و کشف مقادیر 
قابل توجه اموال ســرقتی شــامل پمپ آب، کپسول گاز، 
تجهیزات برق، وجه نقد، گوشــی تلفن همراه و... از نکات 

قابل توجه طرح 48 ساعته رعد پلیس کیش بود.
جانشین انتظامی ویژه کیش اضافه کرد: انتقال تعداد 47 نفر 
افراد مزاحم در پارک ها و اخذ تعهد از والدین آنها، توقیف 
45 دســتگاه موتور شارژی متخلف و انتقال به پارکینگ، 

کشــف مقادیری انواع مواد مخدر، شناســایی و تخریب 
پاتوق افراد ولگرد و المکان و معتاد در جنگل، شناسایی 

و دستگیری سه نفر مالخر از نتایج طرح رعد بوده است.
به گزارش ایرنا، وی همچنین در تشریح فعالیت های پلیس 
در برخورد با متخلفان حوزه عکاســی با بیان اینکه 17 
مورد بازدید از صنوف، اخــذ 10 فقره تعهد کتبی، پلمب 
یک واحد متخلف از نتایج این طرح بود یادآور شد: روند 
اجرای این دسته طرح ها با هدف حمایت از افراد قانونمند 

و برخورد با متخلفان حوزه عکاسی ادامه خواهد داشت.
جانشــین فرماندهی انتظامی ویژه کیش از ساکنان جزیره 
کیش خواســت هر موردی را که احساس می کنند علتی 
باشــد برای نا امنی در جزیره کیش از طریق شماره 110 

به پلیس اعالم کنند.

کل  رئیــس  ســرویس حــوادث// 
دادگستری هرمزگان از کشف محموله 
بیــش از یک هــزار کیلوگرمی کابل 
و ســیم برق ســرقتی در شهرستان 

جاسک خبر داد.
به گــزارش خبرنگار دریــا؛ رئیس کل 
دادگستری اســتان هرمزگان اظهار داشت: 
محموله بزرگ کابل و سیم سرقتی به وزن 
یکهزار و 780 کیلوگرم و به ارزش بیش از 
۲ میلیارد و ســیصد و چهل و پنج میلیون 
ریال به دستور مقام قضایی و با همکاری 

نیروی انتظامی در شهرستان جاسک کشف 
و ضبط شد.

مجتبی قهرمانی تصریح کرد: در این رابطه، 
یک نفر دستگیر شده است که با صدور قرار 

تأمین کیفری بازداشت می باشد.
وی در ادامه افزود: پیشــگیری از سرقت 
و برخورد قاطع با ســارقان و مال خران 
در حــوزه تجهیزات برق از جمله اقدامات 
اولویت دار دســتگاه قضایی اســتان است 
و در این راســتا از مــردم انتظار می رود 
هرگونه موارد مشکوک را به شماره تماس 

فوریت های پلیسی 110 یا سامانه »سجام« 
دادگســتری هرمزگان به آدرس اینترنتی 
http://sajam.scpd.ir اعالم کنند.

این مقام قضایی خاطرنشــان کرد: آسیب 
رساندن به لوازم برقی مشترکان، تلفات برق، 
تاریکی معابر و بروز ناامنی در سطح شهر 
از دیگر زیان های وارده ناشــی از سرقت 
تأسیســات و تجهیرات بــرق و از جمله 
مهمترین مصادیق تضییع حقوق عامه است.

قهرمانی یادآور شد: افزایش قیمت تجهیزات 
برق از جمله سیم های شبکه، سهولت امکان 

خرید و فروش در ضایعاتی ها و تســهیل 
دسترسی به آن ها از جمله عوامل افزایش 
سرقت اســت که در این راســتا اقدامات 

جدی تری درحال انجام است.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان 
همچنیــن به مال خرهــا و ضایعاتی هایی 
غیرمجاز که مبادرت به خرید تأسیســات 
مسروقه خدمات عمومی کنند هشدار داد؛ 
برخورد دستگاه قضایی با تخلفاتی که باعث 
ناامنی و بروز تبعات اجتماعی می شــود 

سخت و بازدارنده خواهد بود.

کشف محموله بزرگ کابل و سیم برق سرقتی در هرمزگان 

حوادث جهان
تیراندازی در آمریکا یک کشته و ۷ زخمی بر جای گذاشت

 منابع خبری گزارش دادند که بر اثر تیراندازی یک جوان ۲6 ســاله در 
مراســمی در شهر »تفت« در ایالت اوکالهما، یک تن کشته و 7 نفر دیگر 
از جمله یک کودک زخمی شدند. تیراندازی با اسلحه و کشتار در آمریکا 
همچنــان قربانی می گیرد و در مورد اخیر آن در شــهر »تفت« در ایالت 
»اوکالهما« بر اثر تیراندازی یک جوان ۲6 ســاله در یک مراسمی که در 
فضای باز در جریان بود، یک تن کشــته و هفت نفر دیگر زخمی شدند. 
در میان زخمی ها یک کودک 9 ساله نیز به چشم می خورد. گفته می شود 
مظنون این حادثه خود را تسلیم پلیس کرده است، اما انگیزه وی از ارتکاب 
چنین جنایتی همچنان مشخص نیست. تیراندازی مذکور در مراسم ساالنه 
روز یادبود در میدان »اولدسیتی« در این شهر رخ داد که طبق گزارش ها 
حدود 1500 نفر در آن شرکت کرده بودند.اخیراً میزان حوادث تیراندازی 
و کشتار با اسلحه در آمریکا رشدی موشکی داشته است. در یک مورد که 
اخیراً انتقادات بسیاری را در پی داشت، یک جوان 18 ساله با تیراندازی 
در یک دبســتان در شــهری در ایالت تگزاس، ۲0 تن شامل 18 کودک 
دبســتانی و دو معلم آنها را کشت. پیشتر از آن نیز تیراندازی و کشتار 10 
تن از رنگین پوستان در شهر »بوفالو« در ایالت نیویورک که با انگیزه های 
نژادی انجام شــده بود، حواشــی زیادی ایجاد کرده بود. آزادی خرید و 
فروش سالح گرم و حمل آن عامل اصلی چنین کشتارهایی در این کشور 
است. علیرغم مخالفت ظاهری مقامات این کشور نسبت به قوانین فعلی 
مرتبط با حمل و خرید و فروش سالح گرم، البی های قدرتمند اسلحه در 
آمریکا امکان هرگونه اعمال تغییرات در محدود کردن سیاست های یادشده 

را سد کرده اند.
ناپدید شدن هواپیمایی در نپال

 مقامات نپال از ناپدید شــدن یک فروند هواپیما با ۲۲ سرنشــین خبر 
دادند. بنابر اعالم مقامات نپال، هواپیمای متعلق به یک شرکت هواپیمایی 
خصوصی با ۲۲ سرنشین ناپدید شد. یکی از مقامات این شرکت هواپیمایی 
گفت: این هواپیما حامل چهار تبعه هند و دو فرد خارجی دیگر بود اما ملیت 
آنها مشخص نیست.تاکنون جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است.

بارش های سیل آسا در برزیل ۳۵ قربانی گرفت
 در پی بارش شدید باران در مناطق شمال شرقی برزیل دستکم 35 تن 
جان باختند.  بنابر اعالم مقامات برزیل در پی بارندگی شــدید در شمال 
شــرق این کشور دستکم 35 تن جان خود را از دست دادند که چهارمین 
رویداد بزرگ سیل طی پنج ماه گذشته است. در ایالت »پرنامبوکو« دستکم 
33 تن جان خود را از دست دادند چرا که بارش باران باعث وقوع رانش 
زمین شده اســت. همچنین 765 نفر دیگر به طور موقت مجبور به ترک 
خانه های خود شدند. همچنین در ایالت »آالگواس« دو مورد فوت ناشی 
از حوادث مرتبط با بارش های شــدید گزارش شده است. اواخر دسامبر 
سال گذشته و اوایل ژانویه امسال نیز بر اثر بارش باران در ایالت »باهیا« 
که در شمال شرقی برزیل واقع است، ده ها نفر کشته و ده ها هزار نفر دیگر 

آواره شدند.
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حوادث

  

آن وضعیت  در  را  کــه دختــرم  روزی 
اورژانس  با  بافاصله  دیدم  وحشــتناک 
تماس گرفتم و او را به مرکز درمانی بردیم 

ولی دخترم به کما رفت و ...
زن میانســال که به همراه دختر 17 ساله اش  
برای شــکایت از یک مدیر شرکت مسافرتی 
هوایی به کالنتری مراجعه کرده بود در حالی که 
ادعا می کرد دخترش با حیله و ترفند مدیر یک 
شرکت مسافرتی هوایی مورد تعرض قرار گرفته 
است، با استناد به ادعاهای دخترش به مشاور 
و مــددکار اجتماعی کالنتری گفت: دخترم در 
هنرستان گردشگری تحصیل می کند به همین 
دلیل قرار بود برای گذراندن یکی از واحدهای 
درسی اش مدتی را به عنوان کارآموز در یک 
شرکت مسافرتی آموزش ببیند ولی پدرش نمی 
توانست به هر شرکت خصوصی اعتماد کند به 
همین دلیل تالش کرد با کمک اطرافیان فردی 
مورد اعتماد را بــرای کارورزی دخترم بیابد. 
باالخره یکی از آشــنایان شرکتی را در هسته 
مرکزی شــهر معرفی کرد و همسرم به همراه 
دخترم به آن شرکت رفتند و با مدیر شرکت که 

چهره ای موجه داشت گفت و گو کردند.
طولی نکشید که با موافقت مدیر شرکت دخترم 
برای کارورزی مشغول کار شد اما چند ماه بعد 
حرکات و رفتارهــای معنادار مدیر دخترم را 
نگران کرده بود و او می ترسید چنین موضوعی 
را با من یا پــدرش در میان بگذارد تا این که 
در نزدیکی تعطیالت نوروز مدیر آن شــرکت 
مسافرتی هوایی کارکنان را به بهانه شلوغی و 
افزایش مسافرت ها به دو شیفت کاری صبح 
و بعد از ظهر تقســیم کرد که دخترم در شیفت 
بعــد از ظهر قرار گرفت. هنوز مدت زیادی از 
تغییر ساعت کاری دخترم نگذشته بود که یک 

روز مدیر شرکت در پایان ساعت کاری برای 
دخترم چای می آورد تا خستگی اش برطرف 
شــود اما دخترم بعد از نوشــیدن چای دچار 
سرگیجه می شود و توسط مدیر شرکت مورد 
تعرض قرار می گیرد. دخترم زمانی که متوجه 
موضوع می شود به صاحبکارش اعتراض می 
کند اما او با این ادعا که  از دخترم فیلم وعکس 
تهیه کــرده ، تهدیدش می کند که نباید در این 
باره حرفی بزند. از سوی دیگر دخترم که نمی 
توانست این بی آبرویی را تحمل کند با خوردن 
مقداری قرص و در یک تصمیم احمقانه دست 
به خودکشــی زد تا به قول خودش این لکه 
ننگ را از دامن خانواده اش پاک کند. من هم 
که از هیچ چیزی خبر نداشــتم آن روز صبح 
وقتی دیدم دخترم از خواب بیدار نمی شود و 
هرچه صدایش می کنم پاســخی نمی دهد به 
طرف اتاقش رفتم اما ناگهان او را در وضعیت 
وحشتناکی مشاهده کردم که روی رختخواب 
افتاده و کف از دهانش بیرون زده بود. هراسان 
بــا اورژانس تمــاس گرفتم و دختــرم را به 
بیمارســتان امدادی بردیم ولی پزشکان اعالم 
کردند او به کما رفته اســت و احتمال این که 
به هوش بیاید خیلی اندک اســت. آن روز من 
فقط اشک می ریختم و نمی دانستم چرا دخترم 
دست به خودکشی زده است ولی مدتی بعد و 
به طرز معجزه آسایی دخترم به هوش آمد و از 
مرگ نجات یافت ولی یک ماه در بیمارستان 
بســتری بود تا به بهبودی کامل رسید. بعد از 
این ماجرا بود که با اصرار من باالخره حادثه 
وحشتناکی را که برایش رخ داده بود بازگو کرد 
و من هم بالفاصله دستش را گرفتم و به قانون 
پناه آوردم تا این فرد شــیطان صفت به سزای 

اعمالش برسد.

راز بعد از کما! 
13 سارق در کیش دستگیر شدنددر امتداد تاریکی

سرویس حوادث// رئیس کل دادگستری 
از توقیف یک فروند شــناور  هرمزگان 
حامــل بیش از ۱0۶ هزار لیتر ســوخت 

قاچاق در جزیره قشم خبر داد.
به گــزارش خبرنــگار دریــا؛ رئیس کل 
دادگستری اســتان هرمزگان اظهار داشت: 
به دستور دادســتان عمومی و انقالب قشم، 

مأموران پایــگاه دریابانی مســتقر در این 
جزیره حین پایش و حراست از مرز دریایی 
کشورمان، ضمن شناسایی یک فروند شناور 
لنج حامل  یکصد و شش هزار و 500 لیتر 
سوخت قاچاق، نســبت به توقیف آن اقدام 

کردند.
مجتبی قهرمانی تصریح کــرد: قاچاقچیان 

قصد داشــتند این محموله بزرگ سوخت را 
به یکی از کشــورهای حوزه خلیج فارس 
منتقل کنند که خوشبختانه با رصد اطالعاتی 
و در عملیات منسجم مرزبانان دریایی، شناور 

مورد نظر، شناسایی و توقیف شد.
وی همچنین اعالم کرد: 9 خدمه این شناور 
نیز دستگیر شــده اند که جهت تکمیل روند 

تحقیقات و سیر مراحل قانونی در بازداشت 
به سر می برند.

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید 
کرد: سوخت های کشف شده  از این شناور 
طبق روال قانونی با دســتور قضایی تحویل 
شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی شده 

و به چرخه توزیع قانونی بر می گردد.

توقیف یك فروند شناور حامل سوخت قاچاق در قشم

  روابط عمومي اداره کلگوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است
شيالت رهمزگان

گواهی حصر وراثت 
آقاخانم / عبدالحمید رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی 3410232036 به استشهادنامه و گواهی فوت 662114ف /21تصویر شناسنامه درخواستی 
به شماره1401/36 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان آقای عبداله رئیسی فرزند ابرهیم متولد1331/1/7 به شماره ملی 

3421436932 در تاریخ1400/6/28 در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان سیریک شهر بندر گروک درگذشته و ورثه حین الفوت وی عباتنداز:
1- آقای محمد رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی 3421446105 پسر متوفی

2- آقای عبدالحمید رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی 3410232036 پسر متوفی 
3- خانم مریم رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی 3421444717دختر متوفی

4-  خانم فاطمه رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی 3422298592دختر متوفی
5- خانم حنیفه رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی 3410042261 دختر متوفی 
6- خانم کلثوم رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی 34103460900 دختر متوفی

7-  خانم ملک ابراهیمی فرزند به شماره ملی 3421432724 همسر متوفی 
پس از بررسی و انجام تشریفات قانونی الزم سرانجام در تاریخ1401/3/8 در وقت فوق العاده شعبه شورای حل اختالف گروک حوزه شهرستان سیریک به تصدی امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و با مالحظه محتویات پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر ارزش ریالی ماترک به میزان کمتر ازپانصدمیلیون ریال و نسخ ماده 31قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 
و در اجرای مواد360 لغایت 374 قانون امور حسبی مصوب 1309 و اصالحات بعدی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم گواهی 
می نماید که ورثه متوفی منحصربه اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی آن شادروان پس از ادای حقوق و دیون متعلقه مطابق با قواعد وعادات مسلمه 

متداوله در مذهب تسنن به شرح ذیل بین وراث فوق الذکر تقسیم میگرد./ 04/م/الف
قاضی شورا حل اختالف مجید حسینقلی 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی تغییرات  
 شرکت مشاورین اندیشه های داده پذیرجی سپاهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9243 و شناسه ملی 10800120046 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ1400/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید: طراحی ،ساخت ، تولید ، صادرات و واردات و ارایه خدمات نصب و راه اندازی و خرید و فروش مشاوره و پشتیبانی تجهیزات 
الکتریکی ) تابلو برق صنعتی ، فشارضعیف ، متوسط ، قوی و غیره( و تجهیزات الکترونیکی ،اتوماسیون صنعتی و در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح . شناسه آگهی: 1327339
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی تغییرات  
 شرکت مشاورین اندیشه های داده پذیرجی سپاهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9243 و شناسه ملی 10800120046 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ1400/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای محمدجواد پذیری به شماره ملی 
1288276931 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای لیال درخشان هوره به شماره ملی 1289085102 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات - قرار دادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر 

شرکت معتبر میباشد. . شناسه آگهی: 1327411
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی تغییرات  
تغییرات شرکت مشاورین اندیشه های داده پذیرجی سپاهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9243 و شناسه ملی 10800120046 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1400/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدودبه قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 

محمدجواد پذیری به شماره ملی 1288276931 آقای لیال درخشان هوره به شماره ملی 1289085102  . شناسه آگهی: 1327412
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

اتسیس  
 شرکت با مسئولیت محدود ارزش نگار بندرعباس درتاریخ1400/11/16 به شماره ثبت 21900 به شناسه ملی 14010762057 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :رسیدگی به امور حسابداری ، مالی و مالیاتی شرکتها و شخصیتهای 
حقیقی ، مغازه ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، 
شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، محله آزادگان ، خیابان استاندارد ، کوچه آزادگان 40 ، پالک 0 ، ساختمان نیکان ، طبقه سوم ، واحد 12 
کدپستی 7919995690 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم لیال قانع به شماره 
ملی 2572547341 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا جعفری به شماره ملی 3392090621 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم لیال قانع به شماره ملی 2572547341 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا 

جعفری به شماره ملی 3392090621 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا خانم لیال قانع و آقای علیرضا جعفری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 

روزنامه کثیر االنتشار دریا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. شناسه آگهی: 1327290
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  کارت خودروی کامیونت کمپرسی  سیستم وتیپ میتسوبیشی کانتر مدل ۲۰۰5 رنگ آبی شماره موتور
 ٦٨٤۰٩ D  شماره شاسی ٤۰۰۲٨5 شماره پالک ۲١٤٤٩ بنام محمد علی اسعدی زاده قشمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی



روابط عمومی اداره کلته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سه شنبه 10 خرداد 1401

29 شوال 1443

سال بیست و یکم شماره 3894

شهرستان

مشاور امور بانوان فرمانداری بندرلنگه معارفه شد
 عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان// نخستین جلسه کمیسیون 
امور بانوان فرمانداری شهرســتان بندرلنگه در سال جاری به ریاست 
مهندس مرادزاده فرماندار و با حضور صابری معاون سیاســی، امنیتی 
و اجتماعی فرمانداری، رحمان نژاد مشــاور امــور بانوان و جمعی از 
بانوان فعال در حوزه های صنایع دســتی، فرهنگی،  اجتماعی و هنری 
شهرستان بندرلنگه در محل سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار دریا؛ فرماندار شهرستان بندرلنگه در این کمیسیون 
اظهار داشت: کمیسیون بانوان با رویکرد جدید و تشکیل شبکه گسترده 
متشکل از فعالین همه عرصه ها با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت های 
موجود رویکرد قابل قبولی را در این حوزه به وجود خواهد آورد. وی 
خاطرنشان کرد: فعالیت های حوزه بانوان نباید به چند نفر محدود شود 
بلکه باید کارگروه های تخصصی بصورت منسجم در سطح شهرستان 
ودر بخش ها نیز تشکیل و فعال شوند. فرماندار شهرستان بندرلنگه در 
پایان فعال شــدن بانوان در برگزاری طرح اوقات فراغت تابستان ویژه 
دانش آموزان را در رشته های مختلف با همکاری دستگاههای متولی 
خواستار شد. در پایان این جلسه از تالش های فاطمه پوالدی مشاور 
امور بانوان فرمانداری شهرستان بندرلنگه تجلیل وطی حکمی از سوی 
مهندس مراد زاده فرماندار، مرضیه رحمانی نژاد بعنوان  مشــاور جدید 

امور بانوان این فرمانداری منصوب شد.

خبری

 

)قسمت اول(
اقلیم و مهاجرت تاثیر زیادی در صنایع دستی مردم 
شهر جناح در زمینه پوشش مردم این شهر داشته 
است. بسیاری از زیورآالتی که در جناح قدیم مورد 
اســتفاده قرار می گرفت، عاوه بر بازار ایران، از 
هندوستان و بحرین آورده می شد. سفرهای مردم 
شهر جناح به بحرین و ورود زیورآالت در سفرهای 
دریایی از هنــد به بحرین باعث مــی گردید که 
زیورآالت طا و نقره توسط جناحی ها از بحرین به 
جناح هم آورده شود. البته مسیر خورجناح همواره 
امکان رد و بدل شدن زیورآالت را از طریق برخی از 
کاروان های تجاری همواره می کرد. این کاروان های 
تجاری زیورآالت و به ویژه طــا را به گونه ای در 
محموله های خود مخفی می کردند تا مورد دستبرد 
سارقین و راهزنان قرار نگیرد. با وجود این  جناحی 
در زمان بازگشــت از سفرهایی که به هند همراه با 
لنج های مردم بنــادری نظیر کنگ و غیره رفته و 
ســفرهای  خود به بحرین، با خود زیورآالتی نظیر 
میــل، پتری و غیره را برای خانــواده خود و برای 

فروش می آوردند.
 زیورآالت طرفــداران زیــادی در مناطق جنوبی 
ایران از قدیم االیام تا کنون داشــته است. هندی ها 
همــواره در اقتصاد دریامحور خلیــج فارس فعال 
بودنــد و بانیان هندی تقریبا تجــارت بندرعباس و 
بنادر اطراف را در برهه های زمانی بر عهده داشتند. 
بسیاری از زیورآالت هم از طریق همین بانیان هندی 
از دوره صفویــه به بعد وارد بنادر ایران می گردید و 
این زیورآالت از مســیر خور جناح به شهر جناح و 
مناطق اطراف وارد می گردید. طالی هندی و نقش 
و نــگاری که در این طالها وجود داشــت، همواره 
برای اســتفاده کنندگان آن جذابیــت ایجاد می کرد. 
به تدریج طالهای هندی زیادی از دبی وارد شــهر 
جناح می گردید. طال و نقره توسط فروشندگان دوره 
گرد که کارشــان خرید و فروش زیورآالت بود نیز 
به خانواده ها فروخته می شد. این فروشندگان تبحر 
خاصی در فروش زیورآالت داشــته و مورد اعتماد 
خانــواده های جناحی بودند. آن ها طالهای کهنه را 
دریافت نموده و با طالی نو تعویض می کردند و برای 
خود ترازوهای کوچک و معیار سنج هم داشتند. البته 
در بســتر زمان آن ها قیمت زیورآالت را به خوبی 
تشــخیص می دادند. این نوشتار که با حمایت های 
فرهنگی شورای اسالمی شهر جناح و شهردار فرهنگ 
دوســت و پر تالش این شــهر جناب آقای مهندس 
محمد جاللی به رشته تحریر در می آید در نظر دارد 
به گوشه های دیگری از پوشــش مردم جناح و به 
ویژه نقش زیورآالت در این پوشش به صورت مفصل 
بپردازد و نشــان دهد که زیورآالت و سبک پوشش 
آن ها در بستر زمان تغییر کرده و سفرهای مردم جناح 

به مناطق دیگر در ورود زیورآالت به شــهر جناح 
کمک می کرده است.اســتفاده از زیورآالت نقره ای 
در گذشــته با توجه به ارزان بودن ان در شهر جناح 
بیشتر بوده است. به عبارتی زیورآالتی که در گذشته 
در جناح مورد استفاده قرار می گرفت، با زیورآالت 
کنونی متفاوت می باشد. همانگونه که عنوان گردید، 
اســتفاده از نقره در کنار طال در زیورآالت گذشــته 
مردم جناح بیشتر بوده است. حتی در پای کودکان و 
نوزادان نیز در گذشته زیورآالت استفاده شده و بیشتر 
آن زیورآالت از طال نبوده است. از جمله زیوراالتی 
که در پای کودکان اســتفاده می شد، خر و میل بود 
کــه صدای جالبی در زمان حرکت کودکان داشــت. 
معموال وقتی کودکــی راه رفتن را یاد می گرفت در 
پــای او خر و میل می کردند تــا صدای راه رفتنش 
مشــخص گردد و برای خود کودک هــم این صدا 
جذابیت داشت و تشویق به راه رفتنش می کرد. شاید 
ارزان بــودن طال و نقره در گذشــته این کمک را به 
خانواده ها می کرد که از زیورآالت بیشتری استفاده 
نمایند. اگر بــه حجم پوشــش زیورآالتی که زنان 
جناح اعم از النگو، دســتبند، گوشواره، پتری، میل، 
گردنبند و غیره در گذشــته و به ویژه چند دهه پیش 
می پوشــیدند توجه گردد به خوبی مشخص می شود 
که در گذشته زیورآالت بیشــتر مورد استفاده قرار 
می گرفته است. این مهم مختص به جامعه جناح نبوده 
 و بیشتر مناطق جنوبی ایران به این صورت بوده است. 

برخی از زیورآالت نظیر پتری، پوزی و خرو که در 
بینی اســتفاده می کردند و تقلید شده از زنان هندی 
بود،)محمد درخشــان ، مصاحبــه، 1401( در حال 
حاضر به ندرت استفاده می شــود و دختران جوان 
از پتری و خرو اســتفاده نمی کنند. در کنار پتری و 
خرو که بر روی یکسوی فوقانی بینی قرار می گرفت، 
از پوزی نیز به ســبک زنان هندی استفاده می شد. 
پوزی در بخش پایینی بینــی قرار می گرفت. پتری 
هم شکل های متعددی داشت و زنان مسن از پترهای 
بزرگتری اســتفاده نموده و دختــران جوان از خرو 
کوچک استفاده می کردند. استفاده از نقره در پوشش 
مردم جناح به ویژه در لبــاس های آن ها زیاد بود. 
برخی از مقنعه های توری آن ها از تزیینات نقره بافته 
می شد. حتی زنان و مردان جناحی در دو الی سه دهه 
پیش از روکش طال بر روی دندان های خود استفاده 
می کردنــد. برخی از آن ها پــس از روکش کردن 
دندان های پوسیده برای این که استحکام آن ها بیشتر 
گردد از روکش طالی زرد و سفید استفاده می کردند. 
اما در حال حاضر این پوشش طال بسیار اندک شده 
است. اما هنوز هم برخی افراد مسن در جناح که وضع 
مالی خوبی داشتند، دارای دندان هایی با پوشش طال 
می باشــند. در حال حاضر از روکش طالی زرد در 

شهر جناح به ندرت استفاده می گردد.
النگوهــا از جمله زیورآالت مهم مردم شــهر جناح 
بوده که از دختران کوچک تا زنان کهنسال آن را در 

دست قرار می دادند. به النگوهای متوسط و ریز بهبو 
می گویند و دست بندهای بزرگ، در بین مردم شهر 
جناح به چمبر    chombor معروف است. معموال 
چمبر مورد اســتفاده خانواده های متمول بوده است. 
از گردنبندهای متعدد در پوشش مردم جناح استفاده 
می شده  اســت. این گردنبندها نام های متعددی در 
جناح داشته اســت. بســیاری از گردنبندها دارای 
نگین های رنگارنگ بــوده و در برخی از گردنبندها 
از مروارید و ســایر نگین های گرانقیمت نیز استفاده 
می گردید. الزم به ذکر است که افراد متمول و متوسط 
به باال می توانســتند از زیورآالت گران بها استفاده 
نمایند و همه مردم جناح توان خرید زیورآالت گران 
قیمت را نداشــتند. زنان جناحی همانند زنان سایر 
مناطق جنوبی ایران، بیشــتر زیورآالت خود را در 
عروسی ها می پوشیدند و یک نوع رقابت نیز در بین 
زنان متمول جامعه در ارتباط با پوشــش زیورآالت 
وجود داشــت. به عبارتی اگر خانم و یا دختری در 
عروسی و غیره زیورآالت زیادی می پوشید نشان از 
تمول خانوادگی و دارایی او داشت. در روزهای عادی 
معموال زنان به پوشیدن النگو، انگشتر و گردنبند ساده 
اکتفا می کردند. زنان مســن انگشتر طالی مطابق با 
سن خود می پوشــیدند و دختران و زنان جوان هم 
از زیورآالت همگام با سن خود استفاده می نمودند. 
نگین در انگشتر زنان کاربرد زیادی داشت. آن ها با 
سلیقه خود انگشــتر با نگین های متعدد را انتخاب 

می کردند. نگین های شــاد بیشــتر متعلق به سنین 
جوانتر بود. در برخی از مــوارد دخترانی که عقد یا 
ازدواج می کردند، از خانواده و اقوام نزدیک انگشتر 
یــا برخی دیگر از زیورآالت به آن ها هدیه داده می 
شد. معموال در مناطق جنوبی ایران و از جمله جناح 
به عروس جهیزیه داده نمی شــود، اما طال و زمین به 
مناسبت ازدواج داده می دهند. پدر عروس به دختر 
خود طال و جواهرات داده در زمان عروسی هم نشان 
داده می شــود که این طالها از طرف پدر عروس به 
او داده شده اســت. همراه چمدان لباس که از خانه 
عروس به خانه داماد برده می شود، طال هم هست. از 
سوی دیگر خانواده داماد هم به عروس طال می دهند. 
همراه با انگشــتر نامزدی مقداری طال هم به عروس 
داده می شــود. این رسم از گذشته تا کنون در جناح 
رایج می باشــد. البته مقدار زیورآالت و انواع آن در 
جناح بســتگی به توان مالی افراد دارد و در بسیاری 
از موارد افراد کم بضاعت تــوان خرید زیوآالت از 
گذشته تا کنون را نداشته اند. در حال حاضر بدلیجات 
 طال در جناح، همانند سایر مناطق کاربرد زیادی دارد.

 این بدلیجات جالی خاصی داشته و توسط افرادی که 
بضاعت و توان مالی زیادی برای خرید طالی اصلی 
ندارند، مورد اســتفاده قرار می گیرد. پس از کشف 
نفت در ایران و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس 
در سده بیستم میالدی و بهتر شدن اوضاع اقتصادی 
مردم، زیــورآالت و به ویژه طال نقــش زیادی در 
پوشش مردم جناح ایفا نمود و حتی بخشی از ساعت 
هــای مردانه و زنانه که مورد اســتفاده خانواده های 
متمول بوده، از طال ســاخته شده بود. استفاده از نقره 
هم در دوران گذشــته در زیــورآالت مردم کاربرد 
زیادی داشــت و همانگونه که عنوان گردید بسیاری 
از زیور آالتی که در پا استفاده می گردید، نظیر میل و 
غیره از نقره ساخته شده بود. اما اکنون آن زیورآالت 

استفاده چندانی در جناح ندارد.
 زیورآالت در شــهر جناح همانند سراســر جنوب 
ایران تغییرات زیادی به خود دیده اســت. بسیاری 
از زیورآالت نقره ای که ســبک هندی داشــته و به 
تقلید از هندی ها در جناح کاربرد زیادی داشــت، 
در حال حاضر رنگ باخته است. استفاده از خلخال 
که در پای بانوان اســتفاده شده و از جنس نقره بود 
هم  اکنون در جنــاح کاربردی ندارد، در صورتی که 
در گذشته اســتفاده زیادی داشته است. زیورآالت و 
اســتفاده از آن ها در هر جامعه نشان از ثروت، هنر 
و ســبک زندگی مردم آن جامعه نیز دارد. در نوشتار 
آتی تالش به بخش های دیگری از زیورآالت شهر 
جناح و سبک پوشش آن ها در بستر زمان پرداخته 
شود و نشــان داده شود که زیورآالت قدیم جناح با 

زیورآالت کنونی چه تفاوتی داشته است.

صنایع دستی مردم شهر جناح در زمینه پوشش دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شــرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس 
شورای اسالمی و به اســتناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . 

زمانبندی مناقصه :
 از کلیه مناقصه گراني که واجد شرایط فوق مي باشند دعوت مي گردد نسبت به تهیه اسناد و شرکت در مناقصه، در موعد مقرر به 

شرح ذیل اقدام نمایند.
 الف- تهیه اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/03/10 لغایت 1401/03/16 تا ساعت 19:00

ب- بارگذاري اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد : حداکثر تا روز شنبه  تاریخ  1401/03/28 راس ساعت14:00
* ارسال پاکت الف بصورت حضوري )مهر و الک شده ( حداکثر تا پایان وقت اداري 1401/03/28 راس ساعت 14:00مي باشد.    

پ- بازگشایي پاکات )الف و ب و ج( : درتاریخ 1401/03/29روز یک شنبه از ساعت 10:00 
ت-محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند .
ث- پاکت  الف : پاکت )الف( هم در سامانه ستاد بارگذاری و هم بصورت حضوری )مهر و الک شده(تحویل دستگاه مناقصه گزار  
به آدرس بندرعباس – سه راهی فرودگاه- بلوار علی ابن ابیطالب-روبروی هنرستان شهید رجایی- دبیر خانه شرکت شهرکهای 

صنعتی هرمزگان – تلفن: 33114123-076 گردد.
د- نــوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار پیمانکاري: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي یا فیش واریزي با شــماره شــبا 
IR 370100004001056706375774 نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت شهرکهای 

صنعتی هرمزگان.
     WWW.ISIPO.ir :سایت شرکت

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

ردیف

1

2

موضوع

ایجاد و نگهداري از فضاي سبز و تاسيسات مربوط به شهرك هاي صنعتي گمبرون، رودان، 
ميناب، بندرخمير، تياب، حاجي آباد و ناحيه صنعتي بستك به مدت 11 ماه شمسي

اجاره 4 دستگاه خودروي سواري)2 دستگاه پژو پارس و 2 دستگاه سمند مدل 97 به باال( بهمراه 6 
نفر راننده مورد نياز ساختمان اداري شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان به مدت 10ماه شمسي

مبلغ برآورد اوليه بدون احتساب
 كسورات قانوني )ریال(

23.420.463.525

10.773.726.250

مبلغ تضمين شركت
درمناقصه)ریال(

1.172.000.000

540.000.000

گواهی صالحيت

پایه 5 رشته كشاورزي یا خدمات عمومي 
در زمينه فضاي سبز از اداره كل تعاون كار 

و رفاه اجتماعي
خدمات عمومي در زمينه حمل و نقل از 

اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي

شرکت شهرکهای صنعتي رهمزگان

شناسه آگهی:1325680

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومی
 یک مرحله ای تجدیدشده 

سازمان جهادکشاورزی اســتان هرمزگان در نظر دارد عملیات اصالح و نوسازی و توسعه باغات 
روستاهای شمیل، سرخنگی، فورخورج و هماگ به مساحت  265 هکتار شامل تأمین و کاشت نهال 
مرکبات و پاجوش خرما را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی دارای مجوز از مراجع قانونی 
واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجدالشــرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه 
به شــماره فراخوان 2001003757000013 پس از درج آگهی نوبت دوم به ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir   مراجعه نمایند. تضمین شــرکت در مناقصه 
مبلــغ 3,100,000,000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی واریزی به حســاب 
شماره 4062042007685695  )شماره شــبا IR530100004062042007685695( نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز سپرده سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان 
که برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد و هزینه 

انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان
شناسه آگهی: 1325908 

ســرویس شهرســتان//  طی آیینی با حضور مجید رئیسی معاون توسعه 
مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس، محمدقویدل مدیرکل آموزش 
وپرورش استان، بارانی رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان ، نماینده 
موسسه خیریه نسیم وصال و جمعی از مسئولین محلی کلنگ مدرسه شهید 
رضا صیادی جهت دانش آموزان با نیازهای  ویژه در روستای کهورتاک واقع 

دربخش توکهور هشتبندی به زمین زده شد.
به گزارش خبرنگار دریا، گفتنی اســت؛ مدرســه شهید رضا صیادی جهت 
دانش آموزان با نیازهای  ویژه با زیربنای 505متربع درقالب 6کالس احداث 
خواهد شــد. همچنین این گزارش می افزاید؛ این مدرسه با هزینه ای بالغ بر 
7 میلیارد تومان درس با مشــارکت موسســه خیریه نسیم وصال واداره کل 

نوسازی مدارس هرمزگان احداث می شود.

جهت دانش آموزان دارای نيازهای  ویژه انجام شد

کلنگ زنی مدرسه شهید رضا صیادی در هشتبندی

نوبت اول

 پیرو انتشار خبری در آن رسانه در تاریخ 9 خرداد با عنوان »قطعی 
پی در پی آب شرب مردم هشتبندی را کالفه کرده است« به اطالع 
می رساند:  تامین آب شهر هشتبندی از محل سه حلقه چاه تامین 
می شود که یکی از چاه ها با کاهش تولید و یک حلقه چاه دیگر 
نیز دچار ریزش و افزایش کدورت گردیده و از مدار بهره برداری 
خارج شده اســت و در حال حاضر تامین آب این شهر صرفا از 
طریق یک حلقه چاه تامین می شــود که برای جلوگیری از افت 
فشار در مناطق باالدست و تا زمان رفع مشکل، آبرسانی با انجام 
اطالع رسانی قبلی بصورت زمانبندی انجام خواهد شد.الزم به ذکر 
است همزمان با موارد فوق چندین مورد حادثه در خطوط انتقال 
نیز تعداد دفعات قطعی را افزایش داده و باعث افت محسوس فشار 
در روزهای اخیر شده که با توجه به جنس خط )لوله upvc( لزوم 
سفارش گذاری در کارخانه جهت ساخت قطعات مورد نیاز مدت 
زمان کم فشاری شبکه را افزایش داده است .  در اجرای این طرح، 
مشــترکین پس از آبگیری در ۲4 ســاعت با گذشت همین زمان 
مجددا می توانند یک شبانه روز آب مورد نیاز خود را بدون افت 
فشار برای روز بعد ذخیره کنند.در همین حال تالش برای جبران 
این کمبود تا زمان رفع مشــکل در جریان اســت.در پایان ضمن 
عذرخواهی از مشترکین این شهر، از همراهی و همکاری مردم در 
مدیریت مصرف آب قدردانی می شــود.ضمنا مشترکین محترم می 
توانند بصورت ۲4 ساعته هر گونه اتفاقات برروی خطوط انتقال و 
شبکه توزیع آب و همچنین سواالت و پیشنهادات خود را از طریق 

تلفن 1۲۲ سامانه ارتباط با مشتریان آبفا در میان بگذارند.

جوابیه  آبفا در مورد وضعیت آب هشتبندی میناب 

شهرستان
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29 شوال 1443

سال بیست و یکم شماره 3894

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز گویی که همه احساس می کنند پریشان و دیوانه 
شــده اند، و اما برعکس شــما حس می کنید از عقل 
سلیمی برخوردارید! اما حاال که بهرام یعنی سیاره بخت 
شــما به طرز احمقانه ای با اورانوس پیوند خورده است، شاید دوباره 
بهترین قضاوت را در مورد واقعیت نداشــته باشید. حتی شاید توجه 
نکرده باشــید که برخالف جریان آب شنا می کنید، چرا که امروز باور 
کرده اید که دارای قدرتهای فوق العاده هستید! با این حال درنظر گرفتن 
این که می توانید به طور جادویی از قوانین جهان مادی فرار کنید طرز 

فکر عاقالنه ای نیست. 
  اردیبهشت :

اگرچه شما راه حلی برای موقعیت های پرتنش احتمالی 
در نظر ندارید، اما حاال در اینجور مواقع آرام تر رفتار 
می کنید. شــاید فهمیده اید که دلیل نااستوار بودن خیلی 
چیزها دیگر چندان مهم نیســت و شما مجبور نیستید خودتان را وارد 
مشکالت افراد دیگر بکنید. طبیعتا شما باید کارهایی که برای رها شدن 
و نجات یافتن الزم است را انجام دهید، اما در عین حال نیز می توانید 
با داشتن نقشی موثر در ساحل مشکالت افراد دیگر هم لنگر بیندازید!. 

  خرداد :
هیجانات اخیر در محل کار شــاید در نظر شما اوقات 
خوشی باشد، اما اگر مجبور باشید حس خود را پنهان 
کنید چندان هم خوشــحال نخواهید بود. اغلب اوقات 
سهیم کردن دیگران در اطالعات تان قبل از اینکه به مرحله بعدی بروید 
برای شــما کافی است. اما حاال مورد احساسی کوچکی می تواند همه 
چیز را پیچیده تر کند. شــاید االن وقت جلب توجه کردن و غافلگیر 

کردن اتفاقات غیر قابل پیش بینی باشد.
  تیر :

ذهن شما سرشار از فکرهای ناب است و شما آماده اید 
که بر اساس آنها عمل کنید. متاسفانه مجبورید کارهایی 
کنید که برنامه هایتان مورد توافق افرادی که چندان هم 
رفتار دوستانه ای ندارند قرار بگیرد. اگر نمی توانید تشخیص دهید که 
چگونه ایده هایتان را ابراز کنید، ممکن است کشف کنید که افکار منفی 
به سرعت جای خود را با دیدگاه های هوشمندانه عوض می کنند. سعی 
نکنید احساسات تان را پنهان کنید، وگرنه خیلی چیزهای خوب را قبل 

از اینکه آنها را بشناسید از دست می دهید.
  مرداد :

شــما می خواهید افراد دیگر دقیقا بفهمند که شــما چه 
احساسی دارید، اما نمی خواهید خیلی خودتان راگرفتار 
کرده و همه چیز را برای آنها شرح دهید. البته این ضرب 
المثل را به یاد داشته باشید که: دو صد گفته چون نیم کردار نیست. البته 
اگر شــما بدون اینکه هیچ حرفی بزنید شروع به کار کنید، باور اینکه 
هرکس خودش می تواند بفهمد که چه اتفاقاتی در جریان وقوع است 

اشتباه است.
 شهریور :

از دیروز تا بحال هیچ چیز تغییر نکرده، اما ظاهرا شما 
االن شــادتر و سرحال تر شده اید. پس به جای نگران 
شدن به خاطر چیزهایی که تحت کنترل شما نیست، فقط 
به کارتان ادامه دهید. اما گفتن این حرف که شــما هیچ وقت تســلیم 
نخواهید شــد اشتباه است! شــما خیلی راحت در راهکارهای خود 
بازنگری کرده و تاکتیک هایتــان را عوض می کنید. پس اگر خواهان 
آزادی های دیگری در زندگی تان هستید، که حتی مشکالتی هم برایتان 
به همراه دارند، سعی کنید که تا آخر راه مقصد نهایی خود را گم نکنید.

 مهر :
شما امروز احساس شلوغی و همهمه می کنید، انگار که 
دنیا به آتش کشیده شده است!! با این وجود هر چه که 
می گذرد اطمینانتان به خودتان کمتر می شــود. حس و 
حال شــما مدام در حال تغییر کردن است و به خاطر همین پیام های 
درهم برهم و پیچیــده ای دریافت می کنید و همچنین در پنهان کردن 
احساســات تان زیاد موفق نیستید. بااین وجود به نفعتان است که بین 
مسائلی که سریع باید بهشان رسیدگی شود و اهداف بلند مدتان تعادل 

برقرار کنید. شما بیشتر از آنچه فکر کنید وقت دارید.
 آبان :

شما امروز بر ســر دوراهی قرار گرفته اید. شاید دلتان 
بخواهد کــه با عجله از این دوراهــی بگذرید، بنابراین 
می توانید از شــر آن خالص شده و مســیر دیگری را 
برگزینید. اما وقتی که شروع می کنید، می بینید که راه های بسیار زیادی 
از آنها منشعب می شود و آن راهی که شما در زندگی تان برمی گزینید 
تاثیرات طوالنی مدتی خواهد داشت. بنابراین چیزی که ابتدا بر اساس 
حس و غریزه آغاز می کنید تا مدتها می تواند تاثیرات خود را داشــته 

باشد.
   آذر :

شما امروز اصال نمی خواهید دیگران شما را به زحمت 
بیندازنــد، به خاطر اینکه به هیچ وجه دوســت ندارید 
با مسائلی روبرو شــوید که خارج از برنامه تان باشد. 
متاسفانه ممکن است واقعیت با آرزوهای شما هماهنگ نباشد و نتوانید 
هرچه می خواهید داشــته باشید. توجه کردن به مسائل احساسی افراد 
دیگر به خودتان نیز کمک می کند و الزم است بهتان یادآوری کنیم که 

باید به این احساسات از دید جدی تری رسیدگی کنید.
 دی :

امــروز اوضاع مالی تــان به هم ریختــه و حتی اگر 
همکارانتان ایده های خوبی بهتان پیشنهاد کنند، باز هم 
نمی توانید قدم از قدم بردارید! شما می دانید که االن برای 
ریسک کردن باید بهایش را بپردازید، اما نمی خواهید که دیگر چیزی 
ببازید. شاید تحت تاثیر ترس هایتان قرار گرفته باشید و شاید این حس 
طبیعی باشد. به هر حال سعی کنید به ندای قلب خود گوش داده و اگر 
قلبتان بهتان گفت که چیزی درســت نیست با استدالالت عقلی آن را 

توجیه نکنید.
  بهمن :

شما امروز به حدی دلسوز شده اید که سعی می کنید تمام 
خواسته های اطرافیانتان را برآورده کنید. اما این کاری که 
می کنید اصاًل کار درســتی نیست. چرا که پایان خوشی 
برای شــما نخواهد داشت. اگر نمی توانید میزان توقعات افراد دیگر را 
بسنجید نگرانی به دلتان راه ندهید. برای اینکه دوست و یا نامزدتان از 
شــما توقعات غیر معمول دارد. فقط تا حد امکان بهش نشان دهید که 

هم راستگو هستید و هم گوش شنوا برای شنیدن حرف هایش دارید.

  اسفند : 
هم اکنون عضو یک گروه شدن، برای کار یا بازی، شاید 
کار خیلی آسانی نباشد، برای اینکه شما احساس می کنید 
در جمع آنها مثل یک بیگانه هستید. درحقیقت شما فکر می کنید افراد 
دیگر زیاد از ایده های شما استقبال نمی کنند، اما شما خودتان هم در این 
عدم پذیرش نقش دارید. امکان دارد شما زمانی که وظایف خودتان را 
توضیح می داده اید نتوانسته اید به آن خوبی از عهده وظایفتان بر بیایید. 
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ســرویس ســامت // رئیس مرکز سامت 
محیط و کار وزارت بهداشــت، نســبت به 
افزایش مصرف قلیان در بین زنان و مردانی 

ایرانی هشدار داد.
جعفر جندقی، در نشست خبری به مناسبت هفته 
ملی مبارزه با دخانیات، گفت: دخانیات نه تنها برای 
ســالمت مردم که به ویژه برای سالمت گروه های 
پرخطر و محیط زیســت هم مشکل آفرین شده 
است.وی ادامه داد: در مطالعه سال 1400 مشخص 
شــد که مصرف روزانه سیگار از 1395 تا 1400 
در گروه ســنی باالی 18 ســال در زنان از 0.93 
درصد به 0.77 درصد رســیده اســت و به میزان 
17.۲ درصد کاهش داشته است. میزان کاهش در 
بین مردان در این گروه سنی حدود 0.5 بوده است 
و از ۲0.06 درصد به 19.95 درصد رسیده است. 
این نشــان می دهد به رغم همه تالش های صنایع 
دخانــی برای افزایش مصــرف دخانیات کاهش 

مصرف داشتیم.
جندقی گفت: طبق نتایج آخرین مطالعه در گروه 
ســنی باالی 18 ســال، حدود 4.44 درصد زنان 
باالی 18 ســال و ۲5.88 درصد مردان باالی 18 
سال مصرف کننده انواع محصوالت دخانی هستند 
که نزدیک به 14 درصد می شود. ولی بحث دیگر 
این اســت که طی سال های 90 تا 1400 مصرف 
قلیــان 57 درصد در بین زنــان و 17 درصد در 
بین مردان افزایش داشته است. در مصرف سیگار 
کاهش مختصر و در مصرف قلیان افزایش مصرف 
را داریم. مجموع آمارها ۲8 درصد افزایش مصرف 
قلیان را در گروه باالی 18 سال را نشان می دهد. 
تغییر رویکرد اســتفاده از مواد دخانی و مصرف 
قلیان نگران کننده اســت در حالی که برخی مردم 
با عوارض آن آشنا نیســتند و به استعمال قلیان 

به عنــوان تفریح نگاه می کننــد.وی با بیان اینکه 
دروازه ورود به مصرف مواد دخانی سیگار است، 
تاکید کرد: مصرف در افراد بین 13 تا 15 ســال 
بسیار حساس اســت. شاید 90 درصد کسانی که 
ســو مصرف مواد دارند ابتدا مصرف کننده سیگار 
بوده اند. در زمان انجام طرح 10.۲ درصد نوجوانان 
مصــرف کننده دخانیات بودند کــه 7.07 درصد 
دختران و حدود 1۲ درصد پســران بودند. قلیان 
کشیدن بیش از مصرف سیگار است. 9.0۲ درصد 
نوجوانان در زمان انجام طرح مصرف کننده مواد 
دخانی قطره ای بودنــد که 7.01 درصد دختران و 

11.6 پسران بودند.
جندقی افزود: 3.4 درصد نوجوانان مصرف کننده 
ســیگار بودند که در این بین 4.8 درصد پسران و 
1.۲ درصد دختران بودنــد. همچنین 5.7 درصد 
نوجوان مصرف کننده قلیــان بودند که از این بین 
7.3 پســران و 4.3 درصد دختران بودند که این 
خطرناک است؛ زیرا قلیان کشیدن عوارض بیشتری 
نسبت به ســیگار دارد. از سوی دیگر 1.9 درصد 

نوجوانان مصرف کننده مواد دخانی بودن دود بودند 
که ترفند صنایع دخانی اســت؛ ظاهراً به گونه ای 
برنامــه ریزی می کنند که دختــران هم پا به پای 
پسران مصرف کننده دخانیات باشند.وی با تاکید بر 
لزوم فرهنگ سازی برای پیشگیری از مصرف مواد 
دخانی، بیان کرد: ما برنامه های متعددی داریم اما 
والدین هم باید مراقب فرزندان خود باشند. اعالم 

این آمارها باید ایجاد حساسیت کند.
جندقی همچنین ابــراز امیدواری کرد که در مورد 
قوانین بازدارنده حوزه دخانیات همراهی بیشتری 
صورت گیرد و گفت: فروش مواد دخانی به افراد 
زیر 18 سال، فروش مواد دخانی در نزدیکی اماکن 
آموزشی، فروش نخی سیگار ممنوع است و قوانین 
باید جدی گرفته شود. هرکسی که می خواهد این 
کاال را بفروشد باید مجوزهای الزم را کسب کند؛ 
بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیســتم 
قضائی کشور، نیروی انتظامی و…، همه در قانون 
وظایفی دارند و امیدواریــم بتوانیم جامعه عاری 
از دخانیات داشته باشــیم. این در حالی است که 

همکاران بهداشــت محیط هم با وجود مشکالت 
موجود در حال بررسی و مقابله با بی قانونی در این 
زمینه هستند.وی گفت: اگر سال 1386 تا 1395 
را بخواهیم مقایســه کنیم در بین نوجوانان 13 تا 
15 سال مصرف سیگار از 3 درصد در دو جنس 
به 3.4 درصد رسیده که افزایش مختصری داشته 
اما در مورد قلیان عدد از 16.5 به 5.7 رســیده که 

حاکی از آثار اقدامات آموزشی خوب بوده است.
خدمات رایگان ترک دخانیات در سامانه 4030

در ادامه این نشست خبری، بهزاد ولی زاده رئیس 
دبیرخانه ستاد کشــوری کنترل دخانیات وزارت 
بهداشــت، از ارائه خدمات رایگان 5 هزار مرکز 
مشاوره و ترک دخانیات در سطح کشور خبر داد 
و گفت: در گذشته 153 کلینیک ترک دخانیات در 
سطح کشــور داشتیم و از سال 96 از وقتی برنامه 
ترک دخانیات در مراکز سالمت ادغام شد، حدود 
5 هزار مرکز خدمات مشاوره و ترک دخانیات را 
ارائه می دهند که این مراکز در روســتاها هم فعال 
هســتند.وی ادامه داد: میزان وابســتگی افراد به 
دخانیات توســط کارشناس سالمت روان بررسی 

می شود تا خدمات درمانی به آنها ارائه شود.
ولی زاده با تاکید بر اینکه این خدمات رایگان است، 
بیان کرد: در مورد افرادی که وابستگی باالیی دارند 
و به پزشک ارجاع داده می شــوند، دارو رایگان 
نیســت؛ زیرا وزارت بهداشت منبع مالی مناسبی 

برای این امر ندارد.
وی افزود: از طرفی ســامانه 4030 نیز خدمات 
ترک دخانیات را ارائه می دهد. البته تنها به بخش 
دولتی اکتفا نکرده و وزارت بهداشت خدمات ترک 
در بخش خصوصی را هم تســهیل کرده است تا 
پزشــکان با گذراندن دوره ترک دخانیات بتوانند 

خدمات را در مطب خود ارائه دهند.

سرویس سالمت // هیچ کس نیست که از خندیدن خوشش نیاید. اگر چه 
ممکن اســت درصد باالیی از شما فکر کنید که خندیدن صرفا جنبه روانی 
دارد اما ما در این مطلب می خواهیم به شما بگوییم فواید لبخند زدن فراتر 

از تاثیرات مثبت روحی و روانی است. 
یک متخصص نشــان داده اســت که لبخند زدن به مدت 7 دقیقه در روز 
می تواند فواید سالمتی قابل توجهی برای شما داشته باشد. حاال به مناسبت 
16 ماه می که آغاز ماه ملی لبخند اســت شــما را با حقایقی در این مورد 

آشنا می کنیم.
شاید وقتی اخبار روز را می خوانید، متوجه می شوید که نه تنها چیزی برای 
خندیدن وجود ندارد بلکه بیشتر اخم هایتان با خواندن تیترهای درشت در 

هم می رود. در این مورد، عذر شما بابت نخندیدن موجه است.
اما خوب اســت بدانید 16 ماه می شروع ماه ملی لبخند است. این رویداد 
هر ســاله با هدف افزایش آگاهی در مورد اهمیت ســالمت دهان و دندان 

برگزار می شود.
با توجه به اینکه دندانپزشــکی در همه جای جهــان در بحران قرار دارد و 
به دلیل تعرفه های باالی خدمات دندانپزشکی، میلیون ها نفر نمی توانند به 
دندانپزشک مراجعه کنند، بهداشت دهان و دندان در حال حاضر یک موضوع 

برجسته و مهم به شمار می رود.
یک متخصص دندان به شــما یادآوری می کند که لبخند زدن نه تنها برای 
ســالمت روان مفید است، بلکه برای سالمت دهان و دندان هم بسیار عالی 

بوده و طیف وسیعی از مزایای بالقوه را در خود گنجانده است.
دکتر خالد قاســم، متخصص ارتودنســی در کلینیک ارتودنسی اروپایی 
impress، معتقد اســت که ما باید حداقــل 7 دقیقه در روز لبخند بزنیم. 

اما چرا؟
این پزشک توضیح داد: »مزیت اصلی لبخند این است که استرس را کاهش 
می دهد.« او همچنین خاطرنشــان کرد که لبخند زدن می تواند فواید ایمنی 
بالقوه ای داشــته باشــد. لبخند زدن دوپامین آزاد می کند و در نتیجه تولید 

آنتی بادی های سیستم ایمنی شما را افزایش می دهد.
دکتر قاســم مشاهده کرد که لبخند زدن و به ویژه خندیدن می تواند ضربان 
قلب و تنفس و در نتیجه فشار خون شما را کاهش دهد. او افزود که مطالعات 

سالمت، دهان و دندان ضعیف را با فشار خون باال مرتبط می دانند.
اما با این که این پزشک توصیه می کند هفت دقیقه در روز لبخند بزنید، فورا 
این نکته نیز اشاره می کند که برای اطمینان از سالمت دهان و دندان به چیزی 
بیش از این نیاز است: مسواک زدن منظم و نخ دندان کشیدن نیز الزم است.

سرویس سالمت // ســینوزیت در طب سنتی راه 
درمان دارد و شــما می توانید در خانه آن را برطرف 

کنید. 
ســینوزیت مزمن باعث بروز ســردردهای شدید 
می شــود. ایــن بیمــاری در اغلب مــوارد در اثر 
عفونت های شدیدی بوجود می آید که نسبت به آن 

بی اعتنا هستید.
در واقع عفونت و سرماخوردگی  های ساده به مرور 
زمان به سینوزیت تبدیل می شود البته سینوزیت در 
طب سنتی راه درمان دارد و شما می توانید در خانه 
آن را برطــرف کنید. در ادامه به چندین روش برای 

درمان خانگی سینوزیت می پردازیم.
 استفاده از بخور آب گرم

یکی از روش های درمان ســینوزیت در طب سنتی 
استفاده از آب است. مصرف زیاد آب به درمان قطعی 
این بیماری کمک می کند.از ســوی دیگر بخار آب 
گرم هم در برطرف کردن درد و ناراحتی ناشــی از 
سینوزیت مؤثر است. مایعات و رطوبت باعث کاهش 

مخاط بینی شده و به مرور آن را تخلیه می کند.
برای این کار می توانید با یک کتری ساده شروع کنید. 
داخــل آن بریزید تا بجوش بیاید. بعد یک پتو روی 
سر بگیرید و بخار آب را تنفس کنید. البته سعی کنید 
بخــار را از طریق بینی وارد ریه کنید و بعد با دهان 

بیرون دهید.

 استفاده از سرم آب نمک
یک راه برای درمان قطعی ســینوزیت اســتفاده از 
محلول آب و نمک است. زیرا این محلول خاصیت 
ضدعفونی کننــده دارد و می تواند مثل یک دارو به 
خارج کردن مخاط داخل سینوس کمک کند. برای 
این کار یک قاشــق چایخوری نمک را داخل یک 
فنجان آب گرم ترکیب کنید. حاال با کمک ســرنگ 

آب نمک را به داخل بینی تزریق کنید.
 درمان سینوزیت با کمک جوش شیرین

یکی دیگر از روش های درمان سینوزیت و سردرد 
استفاده از جوش شــیرین است. این پودر خاصیت 
میکروب زدایــی دارد. به همین دلیل می تواند مخاط 
سینوس ها را از بین ببرد. برای این کار مقداری جوش 
شــیرین را در آب ولرم مخلوط کنید تا در آن حل 
شــود. حاال این محلول را با کمک سرنگ به داخل 
بینی بکشید و بعد از چند دقیقه فین کنید. این کار را 
برای هر دو بینی انجام دهید. با این روش باکتری های 
بینی از بین می رود. البته باید بعد از این کار بینی را 
به طور کامل تمیز کنید. زیرا باکتری ها داخل آن جمع 
می شــود. هرگز از آب شیر به طور مستقیم استفاده 
نکنید. زیرا ممکن است حاوی باکتری هایی باشد که 
سینوس ها را آلوده کند. بهتر است قبل از استفاده آب 

را بجوشانید.
 خوردن غذای گرم مثل سوپ مرغ

یکی از راه های درمان ســینوزیت در طب ســنتی 
مصرف غذاهای گرم حاوی فلفل اســت. سوپ و 
آش به کاهش التهاب همراه با احتقان سینوس کمک 
می کند. فلفلی که در ســوپ استفاده می کنید حاوی 
آنتی اکســیدان هایی اســت که باکتری های مضر در 

سینوزیت را از بین می برد.
 استفاده از کمپرس گرم و سرد

یک راه درمان خانگی سینوزیت استفاده از کمپرس 
گرم و سرد بر روی ســینوس است. شما می توانید 
روی زمین دراز بکشــید و بعد بــه مدت 3 دقیقه 
کمپرس گرم را روی بینی قرار دهید. سپس کمپرس 
گرم را بردارید و به مدت 30 ثانیه کمپرس ســرد را 
جایگزین کنید. این کار را دو تا سه بار انجام دهید. 
شــما می توانید این روند را هر روز دو تا شش بار 

تکرار کنید.
 ماساژ دادن

یکی دیگر از راه های درمان سینوزیت در طب سنتی 
ماساژ دادن نقاطی از جمجمه و باالی گردن است. 
ماساژ دادن در طب سنتی چینی ها بیشترین کاربرد 
را دارد. آن ها از این روش برای تســکین درد و یا 
کاهش عالئم بیماری استفاده می کنند. البته محققان 
به این نتیجه رسیده اند که ماساژ دادن نمی تواند یک 
بیماری را به طور کلی از بین ببرد. اما برای کاهش 
درد یک روش موثر است. البته نباید زمان فشار دادن 
برای درمان سینوزیت و سردرد زیاد فشار وارد کنید. 

زیرا باعث تشدید درد می شود.
 درمان سینوزیت با روغن سیاه دانه

روغن های گیاهی هم در درمان خانگی ســینوزیت 
موثر هســتند. البته تحقیقات هنوز این موضوع را 
تایید یا رد نکرده اســت. با این وجود تجربه برخی 
از بیماران نشان می دهد استفاده از روغن هایی مثل 
روغن سیاه دادنه در کاهش درد سینوس تاثیرگذار 
است. این روغن در باز شدن مجاری بینی تاثیر مثبت 
می گذارد. البته برای استفاده از آن نباید روغن سیاه 
دانه را به طور مستقیم وارد بینی کنید. بلکه چند قطره 
روغن را داخل یک کاسه آب جوش بریزید و سپس 

از طریق بینی آن را استنشاق کنید.

چرا باید ۷ دقیقه در روز خندید؟ 

سرویس سالمت // شیوع اخیر آبله میمون در سراسر ایاالت 
متحده، اروپا، استرالیا و خاورمیانه کارشناسان بهداشتی را گیج 

و نگرانی هایی در مورد شیوع گسترده تر ایجاد کرده است. 
تا روز چهارشــنبه 346 مورد تایید شده و مشکوک در ۲۲ 
کشور خارج از آفریقا)جایی که این ویروس بومی آنجاست( 
ثبت شده که اولین شیوع شناخته شده این ویروس در جامعه 
است. قبل از شــیوع این بیماری موارد ابتال مرتبط با سفر به 
مناطقی بود که ویروس بومی آنجاســت یا حیوانات وارداتی 

حامل ویروس بودند.
اکثر موارد جدید از طریق رابطه جنسی گسترش یافته اند. با این 
حال سازمان بهداشت جهانی هشدار داد هر کسی ممکن است 
در معرض خطر ابتال به این ویروس باشــد؛ به ویژه کودکان، 
زنان باردار و افراد دارای نقص ایمنی در معرض خطر هستند.
در بیانیه ای در وب سایت ســازمان بهداشت جهانی آمده هر 
کسی با فردی که عفونی است تماس نزدیک داشته باشد، در 
معرض خطر قرار دارد.   آبله میمون بیماری نادری اســت که 
توسط ویروس آبله میمون ایجاد می شود و بخشی از خانواده 
آبله به شمار می آید؛ اگرچه معموال شدت ابتال به آن کمتر است.

واکسیناســیون آبله 85 درصد در برابر آبله میمون موثر بوده 
اســت. این سازمان گفت: بعید اســت که واکسیناسیون انبوه 
برای مبارزه با افزایش موارد ابتال مورد نیاز باشد اما با توجه 
به سرعت شیوع و عدم شــفافیت در مورد علت آن سازمان 
بهداشت عمومی از مردم خواست برای کمک به کنترل شیوع 

این بیماری بهداشت و رابطه جنسی ایمن را رعایت کنند.
 چگونه از خود در برابر آبله میمون محافظت کنیم؟ 

در حالی که کارشناســان بهداشت توافق دارند خطرات برای 
عموم مردم کم اســت، اقدامات احتیاطی متعددی وجود دارد 
که می توان برای کاهش خطر ابتال به ویروس آن را انجام داد.

توصیه های مراکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های ایاالت 
متحده، ســرویس بهداشــت ملی بریتانیا و سازمان بهداشت 

جهانی شامل موارد ذیل است:
از تماس با افرادی که اخیرا به این ویروس مبتال شــده اند یا 

کسانی که ممکن است آلوده شده باشند، خودداری کنید.
در تماس نزدیک با فردی که عالئم دارد، از ماســک صورت 
استفاده کنید.از تماس با حیواناتی که ممکن است ناقل ویروس 
باشند، خودداری کنید. این حیوانات شامل حیوانات بیمار یا 
مرده به ویژه آن هایی که سابقه عفونت دارند، مانند میمون ها، 
جوندگان و سگ های چمنزار نیز می شود. بهداشت دست ها 
را بــه  ویژه پس از تماس با حیوانات یا انســان های آلوده یا 
مشکوک به عفونت رعایت کنید. به  عنوان  مثال دست های خود 
را با آب و صابون بشــویید یا از ضدعفونی کننده های الکلی 

استفاده کنید.
هنگام مراقبت از بیماران مبتال به عفونت تایید شده یا مشکوک 
به آبله میمون از تجهیزات محافظ شخصی استفاده کنید. فقط 

گوشتی بخورید که کامال پخته شده باشد.

آبله میمون می تواند از طریق ســطوح و مواد منتقل شــود؛ 
بنابراین عاقالنه است که از دست زدن به موادی که در تماس 

با انسان یا حیوان بیمار بوده، خودداری کنید.
دکتر اسکات گوتلیب، کمیسر سابق سازمان غذا و دارو سازمان 
بهداشــت جهانی در این خصوص گفت: این ویروس خارج 
از میزبان انسان فوق العاده پایدار است؛ بنابراین می تواند روی 

اشیایی مانند پتو و مانند آن زندگی کند.
امانوئل آندره، اســتاد پزشکی در دانشگاه بلژیک نیز در این 
خصوص اظهار کــرد: بهترین کار شســتن منظم لباس ها و 
ملحفه ها در دمای باالســت. با این حــال وی بیان کرد الزم 
نیست عموم مردم از مناطق عمومی، تاکسی، خرید و هتل ها 

 دوری کنند.
وی افزود: جمعیت عمومی نیازی به انجام اقدامات احتیاطی 
بیش از حد در زندگی معمولی نــدارد. اگر افراد در جمعیت 
پرخطر قرار دارند، جایی که می دانند محیطی پرخطر اســت، 

باید اقدامات احتیاطی بیشتری انجام دهند.
 اگر به آبله میمون مبتال شدید... 

اگر مشکوک هستید که ممکن است به آبله میمون مبتال شده 
باشید، باید از تماس فیزیکی با دیگران اجتناب کنید و فورا به 
دنبال مشاوره پزشکی باشید. عالئم اولیه آبله میمون شامل تب، 
سردرد، درد عضالنی، تورم و کمردرد است. بثورات و ضایعات 
معمــوال طی یک تا پنج روز روی صورت، دســت ها، پاها، 
چشم ها، دهان یا دستگاه تناسلی ظاهر می شود. این بثورات 
به برجستگی و سپس تاول تبدیل می شود که ممکن است قبل 
از شکستن و پوســته شدن با مایع سفید پر شود. با این حال 
بسیاری از عالئم ویروس را می توان به راحتی با بیماری های 
دیگر مانند آبله مرغان، تبخال یا سیفلیس اشتباه گرفت؛ بنابراین 
تایید پزشکی درباره ابتال به این مرض مهم است.اگر بیماری 
آبله میمون در شما تشخیص داده شد، باید تا زمانی که ویروس 
از بین برود، ایزوله شــوید. این بیماری معموال خفیف است و 
اکثر افراد در عرض ۲ تا چهار هفته بهبود می یابند.البته در حالی 
که توصیه های پزشکی در حال حاضر در کشورهای مختلف 
متفاوت است، خدمات بهداشت ملی بریتانیا خاطرنشان می کند 
ممکن است برای جلوگیری از سرایت عفونت به افراد دیگر 

الزم باشد در یک بیمارستان تخصصی بمانید.

چگونه در برابر آبله میمون از خود محافظت کنیم؟

رئيس مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهداشت؛ 

گرایش به مصرف قلیان در کشور افزایش یافته است

سرویس ســامت // رئیس انجمن زنان و زایمان ایران، نسبت به 
عوارض سقط  های غیرقانونی که سامت زنان را تهدید می کند، 

هشدار داد. 
ســودابه کاظمی، در دومین کنگره بین المللی انجمن متخصصین زنان و 
زایمان ایران، اظهار داشت: محورهای علمی این کنگره آخرین یافته ها و 

دستاوردهای علمی حوزه بیماری های زنان و مسئله زایمان است. همچنین 
به طور کلی علم مامایی و زایمان، بارداری و ناباروری، جراحی های کم 
تهاجمی، سرطان شناســی زنان از دیگر موضوعات مورد بحث در این 
کنگره است.رئیس انجمن زنان و زایمان ایران ادامه داد: برگزاری چندین 
کارگاه در زمینه ارتقا مهارت سونوگرافی و مدیریت خونریزی در سالن 
زایمان نیز برگزار شده و سمپوزیوم و پنل های متعددی در راستای رشته 
تخصصی زنان و زایمان داشته ایم. کاظمی در ادامه درباره انجام سقط  های 
غیر قانونی هشــدار داد و گفت: این مسئله بسیار حائز اهمیت است و 
این موضوع در کنگره نیز مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.وی درباره 

عوارض انجام ســقط  های غیر قانونی گفت: زنانی که سقط غیرقانونی 
انجام می دهند نه تنها از لحاظ روحی دچار آسیب های فراوان می شوند 
بلکه مشکالت جسمانی نیز برای آنها به همراه دارد.کاظمی خاطرنشان 
کرد: به دلیل اینکه ســقط قانونی بدون حمایت پزشک و در اماکن غیر 
بهداشتی انجام می شود لذا مشکالت عفونی فراوانی برای زنان به همراه 
دارد و به دلیل باقی ماندن بقایای که باید از بدن مادر خارج شود مجدداً 
مراجعه به بیمارستان صورت خواهد گرفت و اصوالً نیاز به انجام کورتاژ 
است.وی گفت: ناباروری، پارگی رحم و آسیب به احشاء داخل شکم نیز 

از دیگر عوارض سقط  های غیرقانونی محسوب می شود.

رئيس انجمن زنان و زایمان هشدار داد؛ 
عوارض سقط های غیر قانونی

بهترین روش های 
درمان سینوزیت

 در طب سنتی 

اتسیس  
 شرکت تعاونی اطلس قالی سندرک درتاریخ1397/08/15 به شماره ثبت 1945 به شناسه ملی 14007933592 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :قالی بافی و گلیم بافی - شرکت در 
مناقصات دولتی و خصوصی-عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی- اخذ وام از بانک ها و موسســات مالی- در صورت 
ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت مذکور پس از اخذ مجوزهای الزم)ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور فعالیت 
نمی باشد(.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
هرمزگان - شهرســتان میناب - بخش سندرک - دهستان درپهن - روستا دون-محله درپهن-خیابان دوین-کوچه غالمی-طبقه 
همکف- کدپستی 7985115145 سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ 90,300,000 ریال منقسم به 903سهم 100000ریالی می باشد 

که مبلغ 30100000ریال بابت طی گواهی شماره3603/777 مورخ97/7/11 به شماره حساب3603/111/4172828/1 بانک توسعه تعاون شعبه میناب پرداخت 
گردیده است و الباقی درتعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران : خانم زینب غالمی به شماره ملی 3410026258 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم 
فاطمه غالمی به شماره ملی 3410107460 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای حسین غالمی به شماره ملی 3421672326 به 
سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم زینب خادمی به شماره ملی 3422131086 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل 
به مدت 3 سال دری غالمی به شماره ملی 3421677727به سمت منشی هئیت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد 
آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضا رئیس هیأت مدیره و به اتفاق مدیر عامل،و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر تعاونی 
معتبرخواهدبود. بازرسین : خانم مرضیه غالمی به شماره ملی 3410562729بازس اصلی وخانم معصومه غالمی به شماره ملی 3410289356به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه رونوشت : اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان میناب عطف بشماره 51/5494 

مورخ97/7/28 جهت اطالع . شناسه آگهی: 1327283
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی تغییرات  
 شرکت میگو پرورش حرا ساحل شرکت تعاونی به شماره ثبت 1906 و شناسه ملی 14007787786 
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: پرورش میگو. 
در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد.شناسه آگهی: 1327281
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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گروه گزارش // افزایش روزافزون مشکات 
خانواده های محروم در حوزه های مختلف از 
جمله معیشت، درمان، اجاره، ودیعه مسکن، 
تامین کولر و یخچال، تحصیل فرزندان و... 
در اســتان هرمزگان که هم قطب اقتصاد 
کشــور و هم قطب فقر وفاکت، بیکاری و 
گرانی و.. اســت، باعث شده است خیرین، 
مراکز و موسســات خیریه و نیکوکاری و... 
نیز به یاری نیازمندان بشــتابند تا بخشی 
از نیازهای محرومان برطرف شود. البته نیاز 
است نهادهای انقابی و صنایع )در راستای 
اجتماعی شــان(،  مســئولیت های  انجام 
دولتمردان و... نیز در این استان بگونه ای 
عمل کنند تا فقر وفاکت و بیکاری از بین 
از حداقل های  برود وخانواده های محروم 
زندگی بهره مند شــوند. بایستی بیماران 
بتوانند بسهولت درمان شوند ورنج نکشند 
و بدلیل هزینه های ســنگین درمان جان 
شــان را از دســت ندهند ویا قطع عضو 
بارها  انقاب  و.... که رهبر معظم  نشــوند 
تاکید فرمــوده اند« ما مــی خواهیم اگر 
کســی در یک خانواده مریض شد، بیش 
از رنج مریض داری، رنج دیگری نداشــته 
این  تا  کنند  بایستی تاش  باشد«. همگان 
فرمایش معظم له محقق شــود و خیرین و 
موسســات خیریه، نیکوکاری و گروه های 
جهادی نیز در این راســتا تاش می کنند. 

در ادامه سلسله گزارش های فعاالن جهادی 
و خیریه به گفتگو با »محمد زارعی« مدیر 
موسسه خیریه فاطمه بنت النبی)ص( خلیج 
فارس بندرعباس پرداختیم تا موسســه و 
خدمات شــان را معرفی کنیم و انتظار می 
رود خیرین در حوزه های مختلف با افزایش 
مشارکت شان با این موسسه خیریه، زمینه 
فراهم  را  نیازمنــدان  به  خدمات  افزایش 

کنند. با ما همراه باشید. 
»محمد زارعی« مدیر موسســه خیریه فاطمه 
النبی)ص( خلیج فارس بندرعباس گفت:  بنت 
تاســیس موسســه در دیماه 1399 و تاریخ 
شروع فعالیت موسســه نیز اوایل سال 1400 
است. زارعی در خصوص  نحوه و دلیل شروع 
کار این موسســه خیریه گفت: دغدغه نیازهای 
محرومــان و نیازمندان را تا قبل از تاســیس 
موسسه داشتیم و بصورت مختصر از نیازمندان 
حمایــت می کردیم و با همــکاری و همدلی و 
نیز روحیه جهادی و معنوی دوســتان، اقدام به 
تاسیس موسسه نمودیم و از سال 1400 رسما 
فعالیت موسسه شــروع شد.وی افزود:بصورت 
ثابــت تقریبــا 15 خانواده را تحت پوشــش 
موسســه داریم، ولی بصورت مقطعی و ایجاب 
شرایط ، به ســایر نیازمندان بصورت موردی 
خدمات مالی ،درمانــی و دارویی و نیز تامین 
وسایل منزل از قبیل  یخچال ،تلویزیون ،ماشین 
لباسشــویی،اقالم غذایی و معیشتی و... داریم 

که در یکسال اخیر یک دســتگاه تلویزیون، 
دودســتگاه ماشین لباسشــویی ،یک دستگاه 
یخچال فریزر به خانواده های محروم ونیازمند 
اهدا شده است. زارعی اظهار داشت: نیازمندان 
را از طریق معرفی دوســتان و آشنایان و نیز 
رسانه ها و... شناسایی می کنیم ودر حد توان 
خدمات ارائه مــی کنیم. زارعی گفت: خیرین 
در زمینه مالــی) وجه،تامین اجــاره و رهن 
منزل( ،تامین لوازم منزل ،درمانی ،تامین دارو 
و اقالم غذایی می توانند کمک ومشارکت کنند 
و ما نیز بیشــتر در زمینه اموری که مربوط به 
نیت های دارویی و درمان است، به نیازمندان 

خدمات دهی می کنیم. 
وی گفت: به علت کمبود و کاهش منابع،تاکنون 
موفــق بــه خرید یا رهــن و یا اجــاره دفتر 
بــرای موسســه نشــده ایم.شــماره تماس: 
09363۲8۲616 آماده پاســخگویی و شماره 
کارت: 50417۲7010435780 به نام موسسه 
خیریه فاطمــه بنت النبــی)ص( خلیج فارس 
دریافــت کمک های خیرین  آماده  بندرعباس 
نیک اندیش می باشــد.وی تاکید کرد :به کمک 
خیرین،پزشکان و کسانی که در زمینه دارویی 
و آزمایشــگاه و نیز تامین لوازم منزل فعالیت 
دارنــد ،ادارات و نیز صنایع  نیــاز مبرم داریم 
واگر  پزشــکان، آزمایشــگاه ها، داروخانه ها 
و... همکاری کنند تا بتوانیــم بیماران نیازمند 
را معرفــی و خدمت دریافت کنند؛ می توانیم به 

بیماران نیازمند خدمات بیشــتری با همکاری 
خیرین حوزه درمانی ارائه نماییم. پیشنهاد ما این 
است که هر یکی از این عزیزان ،چه آزمایشگاه، 
ارتوپد و سایر متخصصین که در حوزه درمانی 
و دارویی و طبابت فعالیت دارند ،اگر بتوانند با 
ما همکاری کنند ،بیماران محروم بیشــتری می 
توانند درمان شوند. ان شاءاهلل بصورت جداگانه 
با هریک از این عزیزان بصورت مجزا  جلســه 
برگزار می کنیم و در صورت موافقت، بیماران را 
طی یک فرایند خاصی معرفی می کنیم. بیماران 
محروم در واقع به خدمات خیرین بخش درمان 
نیاز دارند تا بدلیل مشــکالت مالی از درمان یا 
تکمیل روند درمــان باز نمانند وبه همین دلیل 
تصمیــم داریم با فعاالن بخش درمان اســتان 

مذاکره کنیم تا بیماران محروم را درمان کنند.

مدیر موسسه خيریه فاطمه بنت النبی)ص( خليج فارس بندرعباس:

بیماران محروم به خدمات درمانی خیرین نیاز دارند 

گروه خبــر // یعقوب دبیــري نژاد عضو 
شهر  گفت:  بندرعباس  شــهر  شــوراي 
تاریخچه  داراي  سورو  محله  و  بندرعباس 
قدیمي و اصالت فرهنگي است امامتاسفانه 
طي ســال هاي اخیر ســاخت و ساز ها و 
این  باعث شده  اصولي  غیر  هاي  بازسازي 
اصالت تاریخي در معرض نابودي قرار بگیرد 

وبراي همیشه فراموش شود.
 به گزارش خبرنگار دریــا ؛ وی اظهار کرد : 
به همت تعدادي از شــهروندان دغدغه مند در 
محــالت خواجه عطا و شــمیلي ها کارهاي 
خوبي انجام شــده و مردم ثابت کردند خیلي 
جلوتر ازمتولیان اصلي این موضوع هســتند 
اما عدم حمایت مناســب باعث کند شدن این 

اقدامات خوب شد.
 دبیري نژاد افزود : به همین دلیل در کمیسیون 
معماری شهرسازی شــورای شهر با مشورت 
اساتیدي همچون دکتر قائدي و مهندس باوقار 
و همچنین مشارکت افراد دغدغه مند همچون 
خانم آذریان وجمعي از معتمدین و اهالي محله 
ســورو در حال برنامه ریزی برای یک اقدام 
ماندگار هســتیم تا ان شاهلل  بتوانیم هویت یک 
محله جنوبي و ساحلي را به سورو بازگردانیم 
وتداوم این اقدام هم به مشارکت ساکنین بستگي 

خواهد داشت.
 عضو شوراي شــهر بندرعباس گفت : در فاز 
اول از احیا یک پارک ساحلي و جداره سازي 
دیوار منازل مجاور پارک شروع خواهیم نمود 
و ان شــاهلل میزان مشارکت جوانان،مسئولین و 
اهالي محله تــداوم بخش این حرکت مي گردد 
و هــدف نهایي ما تبدیل ســاحل ســورو به 
یک محیط توریســتي با قابلیت اقامتگاههاي 

بومگردي  خواهد بود.
 وی اظهــار کرد : این حرکــت کامال مردمي 
اســت و البته پشتیباني تامین بخشي از مصالح 
با مساعدت شــهردار محترم تامین خواهد شد 
اما در نهایت درتالشیم تا تداوم این حرکت را با 
مشارکت خود مردم و خیرین محله ادامه دهیم.

 دبیري نژاد گفت : ان شــاهلل اجرای این طرح 
مردمی از ساعت 18 روز جمعه 13 خرداد ماه 
از بوستان حاج یوسف واقع در ساحل سور با 

حضور عالقه مندان آغاز خواهد شد.
 وی در پایان از مهندس باوقار معاون فنی اداره 
کل نوســازی مدارس استان و همکارانشان که 
بدون هیچ چشمداشــتی مطالعــات و طراحی 
های این طرح را پشــتیبانی کردند و همچنین 
سرکار خانم آذریان تشکر کرد و گفت :   دست 
یاری به ســمت مردم دراز می کنیم و  از همه 
عالقه مندان به فرهنگ و تاریخ بندرعباس با هر 
هنر و توانمندي و ظرفیتي دعوت مي کنیم تا ما 

را در این مسیر یاري نمایند.

یعقوب دبيري نژاد عضو شوراي شهر بندرعباس خبر داد

احیای بافت سنتی ساحل سورو 
با مشارکت گروه های مردمی

گروه گزارش// طبق اعــام وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه مســکن 
خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در 
سال ۱۴0۱، نشان می دهد که به طور متوسط 
هزینه خانوارهای مســتاجر نزدیک به خط 
فقر ماهیانه حــدود 2 میلیون و ۴5۴ هزار 
تومان است. در میان استان ها، باالترین نرخ 
اجاره ماهانه برای خانوارهای در مرز خط فقر 
مربوط به تهران است که حدود سه میلیون و 
۸22 هزار تومان و پایین ترین نرخ مربوط به 
خراسان جنوبی و در حدود ۸۳۷ هزار تومان 
است. این برآوردها برای خانوارهای در مرز 
خط فقر صحیح اســت که عموما در منازل 
مسکونی کوچک و با امکانات حداقلی زندگی 
می کنند و میانگین های اجاره کل خانوارها از 

این ارقام باالتر است. 
»ســید هادی موســوی نیک«، مدیــرکل دفتر 
مطالعات رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در نشست بررسی »فقر مسکن« 
با اشــاره به پژوهش انجام شده پیرامون حوزه 
مسکن گفت:  این پژوهش نشان می دهد وضعیت 
مسکن و فقر مسکن چگونه و تا چه اندازه حاد 

شده است. 
وی با بیــان این که خانوارهای ایرانی نجیبانه از 
هزینه های دیگر زندگی می کاهند تا هزینه مسکن 
را تامین کننــد، که تا حــدی اجتناب ناپذیرتر 
از ســایر هزینه هاســت افزود: خانواده ها حتی 
از هزینه غذا و کاالی اساســی می زنند تا بهای 

مسکن را تامین کنند.
وی ادامــه داد: در این بحث، مســکن مقرون به 
صرفه که به عنوان معیار درنظر گرفته می شــود، 
در مقایســه با دیگر کشورها در برخی استان ها 
وضعیت حادتر است و بالغ بر 80 درصد خانوار 
مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن شان از سبد 

هزینه خانوار، بیش از 30 درصد است. 
موســوی نیک با بیان این کــه دغدغه اصلی، 
شناسایی گروه های هدف جهت قرار گرفتن ذیل 
چترحمایتی است، گفت: دغدغه اصلی این است 
که کدام گروه ها اســتحقاق بیشتری دارند تا در 
چتر حمایتی قرار بگیرند. ویژگی های اقتصادی 
و اجتماعی در این زمینه دخیل اســت از جمله 
فاقد درآمــد ثابت بودن، تعــداد فرزندان و زن 

سرپرست بودن.
مدیرکل دفتر مطالعات رفــاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به قانون 
جهــش تولید مســکن گفت: شناســایی گروه 
هدف در این قانون، برعهده وزارت رفاه اســت 

و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه داده است. 
وی افزود: یک نکتــه دیگر این که تمرکز طرح 
نباید صرفا روی مسکن ملکی باشد، زیرا تعداد 
مسکن ساخته شده محدود است و گروه هایی هم 
هســتند که توان خرید مسکن ندارند و می توان 

حمایت هایی از مستاجران داشت.  
در این نشست »آزاده شهاب« کارشناس حوزه 

مســکن پیرامون »فقر مسکن در ایران« به ارائه 
نتایج مطالعه ای پیرامون این موضوع پرداخت و 
گفت: بر اساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل 
متحد و احصــای مفاهیم مورد نظر و منطبق در 

ایران، فقر مسکن را می توان تعریف کرد.
وی افزود: بر این اســاس »بد مسکنی« و »عدم 
دسترسی به مسکن مقرون به صرفه« دو شاخص 
تعریف مســکن هستند؛  بد مسکنی یعنی درصد 
افــرادی که حداقــل در یکی از ابعاد مســکن 
)دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، 
مکان زندگی کافی، مســکن بــادوام و امنیت 

تصدی( دچار محرومیت هستند. 
وی افزود: عدم دسترســی به مسکن مقرون به 
صرفه نیز یعنی درصد افرادی که ســهم مسکن، 
بیش از 30 درصد هزینه های آنهاست که به طور 
خاص جمعیت مورد نظــر برنامه های حمایتی 

مسکن را شامل می شوند.
فقر  اندازه گیری  ادامه شــاخص های  شهاب در 
مســکن را برشمرد و گفت: درصد جمعیت فاقد 
آب آشامیدنی لوله کشــی، درصد جمعیت فاقد 
حمام و ســرویس بهداشتی، شــاخص زیربنای 
واحد مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحد 
مسکونی، شــاخص مصالح ساختمان و عمر بنا 
)درصد خانوارهایی که در ســکونتگاه بی دوام 
زندگی می کنند(، نسبت خانوارهای دارای سند 
مالکیت نسبت به عرصه، اعیان یا هردو، شاخص 
سهم مسکن در هزینه خانوار شهری و شاخص 

دسترسی به مسکن از این جمله است.
این پژوهشگر به ارائه تصویر فقر مسکن در ایران 
پرداخت و گفت: مهمترین چالش فقر مسکن در 
مناطق شهری، عدم دسترسی به مسکن مقرون به 
صرفه و مهمترین چالش فقر مســکن در مناطق 
روستایی، بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع 
»مصالح« به کار رفته است.  وی ادامه داد:  بر این 
اســاس، نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون به 
صرفه در مناطق شهری 49 درصد )9.5 میلیون 
خانوار( و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی 40 

درصد ) ۲.4 میلیون خانوار( است.
 4۱ درصد خانوارهای کشور در سال ۹۹ 
دچار عدم دسترسی به مسکن مقرون به 

صرفه/ تهرانی ها در صدر این جدول 
وی همچنین به بررسی شاخص های فقر مسکن 
در دهــه 90 پرداخت و گفت: شــاخص عدم 
دسترســی مقرون به صرفه در ایــن بازه زمانی 
دارای روند افزایشی بوده است به طوری که در 
ســال 1390 حدود 33 درصد و در سال 1399 
حدود 41 درصد خانوارهای کشور دارای سهم 
مسکن بیش از 30 درصد در هزینه زندگی شان 
بوده اند. همچنین نرخ بدمسکنی )محرومیت در 
حداقل یکی از ابعاد مســکن( دارای روند نزولی 

بوده است.
 باالترین نرخ بدمسکنی به »هرمزگان« 

رسید 

شهاب افزود: نرخ متوســط کشوری بدمسکنی 
)خانوار دارای حداقل یک محرومیت مسکن( در 
کشور در سال 1399 حدود 19 درصد است که 
در این میان باالترین نرخ بدمســکنی مربوط به 
اســتان هرمزگان با 64.75 درصد و پایین ترین 
نرخ بدمسکنی مربوط به اســتان ایالم با 4.30 

درصد است.
وی آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه 
در ســال 1399 را نیز اعــالم کرد و گفت: نرخ 
متوسط کشوری این شــاخص 41 درصد است 
که تهران با 81 درصد باالترین نرخ و خراســان 

جنوبی با 9 درصد پایین ترین آمار را دارد.  
این کارشــناس ادامه داد: همچنین نرخ خانوار 
فاقد مســکن مقرون به صرفه )مســتاجران( در 
سال 1399 نیز 57 درصد است که باالترین نرخ 
مربوط به تهران با 79.9 درصد و پایین ترین نرخ 

مربوط به خراسان جنوبی با 8.3 درصد است.
وی با بیان این که شــاخص های فقر مســکن 
در خانوارهای فقیر دوبرابر این شــاخص ها در 
خانوارهای غیرفقیر است، گفت: فقیر به خانواری 
اطالق می شــود که میزان درآمدش زیرخط فقر 
مطلق اســت. همچنین، شاخص های فقر مسکن 
در خانوارهای زن پرست دارای تفاوت معناداری 

نسبت به مردسرپرست است.
بر  کشــور  اســتان های  محروم ترین   

اساس شاخص های بخش مسکن
وی همچنین محروم ترین اســتان های کشور بر 
اساس شــاخص های بخش مسکن را نیز اعالم 
و اظهار کرد: محروم ترین اســتان های کشور در 
بخش مسکن، سیســتان و بلوچستان و کرمان 
هستند که در پنج شاخص از شش شاخص مورد 
بررســی در بخش مسکن در وضعیت بدتری از 

میانگین کشوری قرار دارند.
شــهاب درباره سهم مســکن در هزینه خانوار 
در دهه 90 نیز توضیــح داد و اظهار کرد: روند 
افزایش ســهم هزینه مســکن در کشور از سال 
1397 با سرعت بیشــتری نسبت به سال های 
گذشته افزایش یافته است و شرایط اقتصادی از 
دالیل اصلی این رخداد محسوب می شود. بر این 
اساس سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار 
در ایران حدود 1.7 برابر این نســبت در اتحادیه 

اروپا و منطقه یورو بوده است.
 نرخ فقر در خانوارهای مستاجر شهری 

و روستایی
این پژوهشــگر آماری از مســتاجران در سال 
99 ارائه کرد و گفت: آمار متوســط کشــوری 
مستاجران 19 درصد است؛ تهران با ۲9.3 درصد 
بیشترین میزان مســتاجر و آذربایجان شرقی با 
7.4 درصد کمترین میزان مستاجران را داراست. 
درصد خانوار مســتاجر با هزینه مسکن بیش از 
30 درصــد در بخش روســتایی 6 درصد و در 
بخش شــهری 94 درصد اســت. همچنین نرخ 
فقر در خانوار مســتاجر در بخش شهری ۲7 و 

در بخش روســتایی 17 درصد است. وی ادامه 
داد: درصد خانوار مستاجر شهری دارای هزینه 
مسکن بیش از 30 درصد در سبد هزینه خانوار 
در سال 1399 مبین آن است که نرخ متوسط در 
مناطق شــهری 59 درصد است که در باالترین 
و پایین ترین نرخ خــود، در تهران 80.4 و در 

خراسان جنوبی 9 درصد است.
شهاب با اشــاره به اینکه مقایسه شاخص های 
رفاهی مستاجران و غیرمستاجران با متوسط کل 
کشور در سال 1399 نشان می دهد که مستاجران 
جهت برطرف کردن نیاز سرپناه از سایر هزینه ها 
و لذت هــای زندگی می کاهنــد و در معرض 
آسیب پذیری بیشتری در جامعه هستند، گفت: در 
دهه 90 سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار گروه 
مستاجران همواره باالتر از غیرمستاجران )1.13 
برابر( اســت. با بررسی شاخص های فقر مسکن 
می توان گفت که مشــکل اصلی مستاجران عدم 

دسترسی به مسکن مقرون به صرفه است.
وی همچنین به روند شناســایی گروه جمعیتی 
آسیب پذیر مستاجران در سال 1399 پرداخت و 
عنوان کرد: برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر 
شهرنشــین روی خط فقر در سال 1401، نشان 
می دهد که به طور متوســط هزینه مستاجرین 
نزدیک به خــط فقر ماهیانه حــدود ۲ میلیون 
و 454 هزار تومان اســت که در باالترین نرخ 
در تهران ســه میلیون و 8۲۲ هزار تومان و در 
پایین ترین نرخ در خراســان جنوبی 837 هزار 
تومان اســت.  این پژوهشگر در بخش دیگری 
از سخنانش به تبیین انواع سیاست های حمایتی 
مستاجران اعم از مســکن اجتماعی اجاره ای، 
کمــک هزینه اجاره، انواع کنتــرل اجاره بها در 
سطوح اولیه، قاعده گذاری حداقل کیفیت برای 

اجاره مسکن و تخفیف های مالیاتی پرداخت.
وی در توضیح طرح پیشــنهادی »کمک هزینه 
اجاره« گفت: سناریوی اول حمایت از سه دهک 
اول درآمدی اســت که گروه پیشــنهادی برای 
حمایت،  خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد 
ثابت دارای حداقل سه فرزند زیر ۲5 سال در سه 
دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد 
ثابت و دارای فرزند زیر 18 ســال در سه دهک 
اول، خانوار مســتاجر شهرنشین زن سرپرست 
دارای فرزند زیر 18 سال با بعد بیش از ۲ نفر در 
سه دهک اول درآمدی و بازنشستگان مستاجر 

شهرنشین در سه دهک اول است.
  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهاب افزود: 
جمعیت برآوردی این طرح 1.38 میلیون خانوار 
و منابع مورد نیاز ۲۲.۲6 هــزار میلیارد تومان 
است. در سناریوی دوم  که حمایت از پنج دهک 
درآمــدی اول را دربرمی گیرد جمعیت برآوردی 
1.88 میلیون خانــوار و منابع مورد نیاز ۲7.67 
هزار میلیارد تومان است و تامین منابع از محل 
افزایش پایه های مالیاتی در بخش مسکن مانند 

مالیات ساالنه مسکن درنظر گرفته است.

اعالم نرخ »خط فقر مسکن« در سال 1401 ؛

باالترین نرخ بدمسکنی به »هرمزگان« رسید

گروه خبر // دومین دوره مسابقات بین المللی دو و میدانی جام امام رضا)ع( 
با حضور ورزشکاران ۹ کشــور در مشهد برگزار شد، در این مسابقات ۱50 
ورزشکار در 22 رشته از ۸ کشور عراق، ارمنستان، ترکیه، کویت، افغانستان، 

عمان، پاکستان و بنگادش همراه با ورزشکاران ایرانی با هم رقابت کردند.
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ در بخش 4 در 100 متــر امدادی  تیم فوالد 
هرمزگان با مربیگری هادی باللی پور و دوندگان ، ســجاد جلیلی، محمد 

امین اذره گر، حمید رضا نجفی و امیر مالیی  به عنوان سومی دست یافت
تیم بازرگانی عماد با ثبت رکورد 40.77 قهرمان شــد و تیم ســی تله کام در 
مکان دوم ایستاد. این مســابقات با گرامیداشت استاد علی باغبان باشی در 
پیست دو و میدانی ورزشگاه امام رضا)ع( برگزار شد و رئیس کنفدراسیون 
دو و میدانی آسیا و مسئوالن ارشد وزارت ورزش و فدراسیون دو و میدانی 

از جمله مهمانان این مسابقات بودند.

درخشش فوالد هرمزگان در مسابقات بین المللی دوومیدانی امام رضا)ع(

گروه خبر // در راســتای تــداوم افزایش 
تعامــات منطقــه ای فوالد هرمــزگان با 
با حضور  ســازمان ها و ادارات ذینفع خود، 
مدیرعامل فوالد هرمزگان و مدیرکل گمرکات 
استان هرمزگان مشکات رویه های گمرکی 

حوزه صادرات و ترانزیت بررسی شد.
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ در این دیدار دکتر 
معروف خانی مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان 
ضمن تقدیر از همکاری های گمرکات استان در 
کاهش موانع، تعامالت بیشتر با گمرک را خواستار 
شد. وی با اشــاره به اینکه نیمی از فعالیت های 
گمرکی کشور در استان هرمزگان انجام می پذیرد، 
نقش گمرکات استان هرمزگان در تولید را کلیدی 
خواند و گفت : همکاری و تعامل فوالد هرمزگان 
و گمرکات اســتان می تواند باعث افزایش تولید 
و اشــتغال آفرینی در اســتان هرمزگان شــود. 
معروفخانی در ادامه  تاکید کرد : فوالد هرمزگان  
به دنبال دریافت تســهیالت جدید  از گمرکات 

استان و تعامالت بیشتر است.
مدیرعامل فوالد هرمزگان در این دیدار پیشنهاد 
صــادرات و ترانزیت داخلی بین گمرک شــهید 
رجایی و گمرک منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی 

خلیج فارس را  مطرح کرد. 

سعیدی مدیرکل گمرک شهید رجایی و سرپرست 
گمرکات اســتان هرمزگان نیز گفت : نگاه ما به 
حوزه تولید و صنعت فراتر از یک سخن است و 
اجازه نخواهیم داد بخشنامه های خلق الساعه در  

تولید خالء ایجاد کند .
وی بــا تاکید بر منویات مقــام معظم رهبری در 

خصوص تولید و اشتغال آفرینی اذعان داشت : 
حوزه صنعت مهمترین زمینه برای سرمایه گذاری، 
تولید و ایجاد اشتغال است،  لذا ما تمام سعی خود 
را خواهیم داشت تا در بخش اجرایی هر آنچه در 
توانمان است با ارائه تسهیالت،  به ویژه خدمات 

شبانه روزی و ۲4 ساعته ، ارزیابی کاال در محل 
کارخانه ، قبول ضمانتنامه ها به مدت یکسال برای 
شرکتهای تولیدی و غیره ، معضالت و مشکالت 
به وجود آمده در حوزه صنعت را رفع کنیم . وی 
با تاکید بر اینکه نــگاه گمرک به صنعت و تولید 
نگاهی مثبت و بیشــتر از یک سخن است گفت: 
اجازه نخواهیم داد بخشنامه های خلق الساعه در  

تولید و اشتغال آفرینی خالء ایجاد کند.
پیشنهادات  بررســی  ســعیدی همچنین دستور 
مطروحه در خصوص تسهیل فرایندهای صادرات 

و ترانزیت را صادر کرد

مدیرعامل فوالد هرمزگان  در دیدار با مدیرکل گمرکات استان عنوان کرد  

  افزایش تولید و اشتغال آفرینی درهرمزگان
 با تعامل فوالد و گمرکات
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