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استاندارهرمزگان عنوان کرد

رشد نرخ جمعیت با بکارگیری سیاستهای حمایتی از مادران

سیاستهای متناسب اتخاذ شود.
دوستی گفت :در حوزه ناباروری نیز دانشگاه
علوم پزشکی نقاط مختلف استان را براساس
ناباروری زوجین پهنه بنــدی کند تا بتوان
برای ایجاد مراکز درمان ناباروری اقدام های
متناسب انجام داد.
وی افــزود :هر کس در حوزه رشــد نرخ
جمعیت میخواهد برنامــه ریزی کند باید
آمار دقیق مرتبط را در اختیار داشــته باشد
تا براساس آمارها بتواند سیاستهای مناسب
هر منطقه را درنظر بگیرد که این سیاستها
ادامه از تیتر یک //
دستور کار قرار گیرد تا مادران شاغل دغدغه در نهایت به افزایش نرخ جمعیت منتهی شود.
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شهرستانها به خصوص در شهرستانهای
که رشــد نرخ جمعیت پایینی دارند ،برگزار
کنند و پیشنهادهای خود در راستای افزایش
نرخ جمعیت را به اســتان ارائه دهند.در این
نشست مســووالن ثبت احوال و دانشگاه
علوم پزشــکی هرمزگان نیز پیشنهاداتی در
جهت افزایش نرخ رشد جمعیت و تشویق
فرزندآوری شــامل راهاندازی مراکز درمان
ناباروری در شرق و غرب هرمزگان ،ساخت
همراه ســرا برای مادران در مرکز ،شرق و
غرب اســتان ،ایجاد مراکز مشاوره و ارائه
مشاوره تا پنج سال بعد از ازدواج به زوجین
و برنامهریزی برای تدوین برنامه پنج ساله
رشد جمعیت در استان ارائه دادند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

تخریب مستحدثات غیرمجاز و ناایمن در حریم آزادراه بندرعباس  -سیرجان

گروه خبر  //رئیس کل دادگســتری
استان هرمزگان از تخریب مستحدثات
غیرمجاز و ناایمن و رفع تصرف بیش
از  ۱۷هــزار مترمربع از اراضی ملی و
دولتی در محور مواصالتی بندرعباس
 سیرجان به ارزش هزار میلیارد ریالخبر داد.

به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ رئیس کل
دادگســتری اســتان هرمزگان از تخریب
مســتحدثات غیرمجــاز و ناایمن و رفع
تصرف ۱۷هزار و هفتصد و هشتاد و یک
مترمربع از اراضی ملی و دولتی در محور
مواصالتی بندرعباس  -سیرجان به ارزش
هزار میلیارد ریال خبر داد.
مجتبی قهرمانی در خصوص جزئیات این
خبر اظهارداشــت :متهم این پرونده ابتدا
زمینی را به مســاحت  ۵۰۰۰متر مربع در
منطقه ایســین بندرعباس واقع در محور
مواصالتی بندرعباس  -سیرجان از یکی
از ادارات برای ساخت مجموعه خدمات
عمومی دریافت نموده اســت اما پس از
مدتی با تصرف غیرقانونــی بیش از ۱۷
هــزار مترمربع از اراضــی گرانقیمت و
مرغوب مجاور با آن ،مبادرت به ساخت

تعداد  ۵۰واحد تجاری و مغازه به ارزش
بیش از هزار میلیارد ریال به نام خود نموده
و آنها را به افراد متعددی فروخته یا اجاره
داده است.وی در ادامه افزود :پس از طرح
شکایت از سوی اداره کل راه و شهرسازی
اســتان هرمزگان و طی مراحل دادرسی و
استماع دفاعیات متهم ،اعتراضهای عادی
و فوق العاده وی نیز مردود اعالم شــده و
به موجب آرای صادره از دادگاه کیفری دو
شهرستان بندرعباس و شعبه دادگاه تجدید
نظر استان هرمزگان ،ارتکاب جرم تصرف
غیرقانونی توسط نامبرده محرز گردیده که
بر این اســاس ،کلیه تصرفات متهم به جز
محدوده واگذار شــده توسط اداره دولتی
مربوطه ،غیر قانونی بوده و این فرد عالوه
بر رفع تصرف از اراضی موصوف و اعاده
وضع به حال ســابق ،به پرداخت جزای
نقدی جایگزین حبــس تعزیری محکوم
شده است.
قهرمانــی با بیان اینکه این مســتحدثات
غیرمجاز ایجاد شــده توسط متهم نا ایمن
بوده و در حریــم آزادراه بعد از پل و در
حریم خط لوله انتقــال نفت بوده و اتباع
غیرمجاز خارجی نیست چندین مغازه آن
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را تصرف نموده بودند ،خاطرنشان کرد :با
توجه به احراز جرایم ارتکابی توسط متهم،
با تأیید شــورای تامین استان هرمزگان،
عملیــات تخریب این حکــم قضایی به
مرحله اجرا گذاشته شــد و در نتیجه آن
ضمن قلع و قمع مســتحدثات غیرمجاز،
مســاحتی بالغ بر  ۱۷هزار مترمربع رفع
تصرف شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در
ادامه ضمن تأکید بر حمایت قاطع دستگاه
قضایی از سرمایه گذاری و رونق کسب و
کار گفت :بــرای افرادی که واقع ًا در حال
کاسبی هستند با پیگیری دادگستری استان
هرمزگان محل جدیدی پیش بینی شده تا
در اختیار آنها قــرار گیرد و از این طریق
مجددا ً کسب و کار آنها راه اندازی شود تا
در حوزه تولید و اشتغال هم مشکلی ایجاد
نگردد.وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی
برای حفظ انفــال و اراضی ملی به عنوان
سرمایههای نظام و تحویل آن به نسلهای
آینده خــط قرمزی ندارد ،تصریح کرد :با
افرادی که با ســوداگری و قانون گریزی
و در پوشش ســرمایه گذاری مبادرت به
تضییع حقوق بیت المال و دســت اندازی

به اراضی ملی و تخریب محیط زیســت
مینمایند به شــدت و با قاطعیت برخورد
خواهد شد.رئیس شــورای حفظ حقوق
بیتالمال در اراضــی ملی و منابع طبیعی
استان هرمزگان همچنین خواستار اهتمام
ویژه دستگاههای اجرایی به گزارش سریع
و به موقع تخلفات به منظور تســریع در
روند رســیدگیهای قضایی شد و تأکید
کرد :در صورت مشــاهده هرگونه تخلف
از سوی دســتگاههای متولی با مدیران و
مسئولین متخلف برخود قانونی میشود.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان
همچنین در پایان ضمن قدردانی از حضور
مقتدرانه نیروی انتظامــی در اجرای این
حکم قضایی ،به شهروندان توصیه کرد به
منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده
احتمالی پیــش از انجام معامله و خرید و
فروش و اجاره امالک تجاری یا مسکونی
ضمن مشــورت با مشــاوران حقوقی و
امالک و مالحظه مباحث قانونی و بررسی
دقیق اسناد و مدارک مالکیت و استعالم از
مراجع ذی صالح ،تنها پس از اطمینان از
صحت و ســقم ادعای فروشنده یا مؤجر،
نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان:

فرزند را نداشته باشد و یا برای سایر اقشار نیز سیاستهای متناسب اتخاذ شود

مهدی دوستی در نشست قرارگاه خانواده و جمعیت استان هرمزگان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب تاکید
فراوانی نسبت به افزایش جمعیت دارند ،افزود :ما باید به عنوان یک فرد ایرانی و مسلمان نسبت به بقای نسل
و جوانی جمعیت حساس بوده و از االن به فکر جمعیت کشور در  ۵۰سال آینده نیز باشیم .وی وضعیت فعلی
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رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

باید سیاستهای تشویقی و حمایتی نیز در دستور کار قرار گیرد تا مادران شاغل دغدغه حضور در محل کار و نگهداری
گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان با بیان اینکه مساله رشد جمعیت یکی از اصول مهم برای آینده
کشور است ،گفت :باید برنامه ریزی و سیاستگذاری مدون و مطابق با آمار برای افزایش نرخ جمعیتی
استان انجام شود.

بازدید ائمه جمعه هرمزگان
از ایزوایکو

جمعیتی در کشور را نگران کننده دانست و بیان داشت :البته هرمزگان جزو استانهای جوان کشور محسوب
میشود اما اگر در زمینه سیاست رشد جمعیت اقدامی نشود این نگرانی در خصوص کاهش نرخ جمعیت برای
استان نیز به وجود خواهد آمد .استاندار هرمزگان اظهارداشت :یکی از علت های وقوع این امر سیاستهای
کاغذی غیرعملی است که نتوانسته تاثیر بسزایی در افزایش نرخ جمعیت داشته باشد؛ در سیاست گذاری باید
میزان اثر تصمیم هم به صورت فصلی و ســالیانه بررسی شود تا اگر سیاستی در جهت رشد جمعیت کمکی
نکرد بتوان سیاست بهتری اتخاذ کرد.

برق ادارات پرمصرف هرمزگان
قطع می شود
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سخنگویدانشگاهعلومپزشکیهرمزگانخبرداد

شناسایی یک مورد بیماری مشکوک
به تب کریمه کنگو در هرمزگان
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معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خبر داد

تشکیل کارگروه ویژه پیگیری ثبت آثار
تاریخی و فرهنگی هرمزگان در یونسکو

ادامه در همین صفحه
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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس خبرداد

منطقهویژه ،آماده برای جذب سرمایهگذاران صنعتیومعدنی در فاز توسعه  ۲۵۰۰هکتاری

گروه خبر  //مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت :با برنامهریزیهای
صورت گرفته در زمینه زیرساختها“ ،منطقهویژه اقتصادی خلیجفارس” آماده برای
جذب سرمایهگذاران صنعتیومعدنی در فاز توسعه  ۲۵۰۰هکتاری می باشد.

به گزارش خبرنگار دریا؛حسن خلج طهرانی افزود :حضور واحدهای صنعتی ،معدنی و
پتروشیمی در منطقهویژه ،دسترسی به آبهای آزاد و راهآهن سراسری و نیز همجواری
با بندر شهیدرجایی این امکان را به سرمایهگذاران میدهد که از بیشترین امکانات و مزایا
بهرهمند شوند.خلج طهرانی اظهار داشت :در منطقهویژه اقتصادی خلیجفارس تا به امروز
بیش از  ۱۹شرکت فعال از جمله آلومینیوم المهدی ،هرمزال ،فوالدهرمزگان و فوالدکاوه
جنوب فعال هستند که عموم آنها بیش از ظرفیتاسمی درحال فعالیت میباشند
وی گفت :منطقهویژه هماکنون قرارداد  ۴۴طرح جدید به ارزش شــش میلیارد دالر را
منعقد کرده اســت .در سال  ۹ ،۱۳۹۹طرح به ارزش  ۳/۲میلیارد دالر و در سال ۱۴۰۰

نیز  ۲۴طرح به ارزش سه میلیارد دالر منعقد و درحال سرمایهگذاری است.
قرارداد طرح فوالد  ۱۰میلیون تن با کنسرسیوم بزرگ شرکتهای فوالدی را در سال ۹۹
منعقد کردهایم ،در این طرح فوالدمبارکه ،معدنی و صنعتی گلگهر و شرکتهای کوچک
با متولیگری ایمیدرو اقدام به تاســیس شرکت ستارهســیمین کردهاند تا طرح فوق در
موعد مقرر به نتیجه برسد.وی افزود :منطقهویژه اقتصادی خلیجفارس یکی از بزرگترین
اسکلههای تخلیه و بارگیری مواد فلهمعدنی (تا سقف ۱۲۰هزارتن) را در اختیار دارد که به
شرکتهای مختلف در زمینه صادرات و واردات ،خدمات الزم را ارائه میدهد.
احداث پل ارتباطی فاز اول و دوم منطقهویژه ،پروژه جمعآوری آبهای سطحی منطقه،
بومیسازی در اسکلهها و واگنبرگردانها و نیز بهرهگیری از نیروهای جوان و بومی از
دیگر دستاوردهای منطقهویژه اقتصادی خلیجفارس است.
در سال  ،۱۴۰۱بالغبر سه هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان مصوبه تامین اعتبار از ایمیدرو برای
احداث زیرساختها دریافت شده که طی آن پروژههای زیرساختی به ترتیب به مرحله
اجرا در خواهند آمد.خلج طهرانی افزود :ســایت  ۲۵۰۰هکتاری منطقه آماده پذیرش
سرمایهگذاران است ۳۰ ،درصد سایت توسعه توسط سرمایهگذاران فعال گردیده است.
وی گفت :در سال  ۱۴۰۱موضوع فناوریهای نوین و تولید دانشبنیان نیز هدفگذاری
شــده که طی آن مقرر گردید یک مرکز فناوریهای نوین دانشبنیان با مشارکت صنایع
و دانشــگاههرمزگان ایجاد شــود .خلج طهرانی افزود :راهاندازی هتل پنج ســتاره در
منطقهویژه جهت رفاه سرمایهگذاران و بحث ساماندهی پساب شهر بندرعباس در راستای
مسوولیتهای اجتماعی از دیگر برنامهها است.
وی گفت:در این طرح ،پساب شهر بندرعباس با همکاری شرکتهای بزرگ صنعتی و
معدنی به آب صنعتی تبدیل میشود .طبق پیشبینی اولیه روزانه  ۶۵هزار مترمکعب پساب
به آب صنعتی تبدیل میگردد که قابل توسعه تا  ۸۰هزار مترمکعب است.

تقدیر ویژه مدیر کل آموزش و پرورش از ریاست اتاق بازرگانی هرمزگان

گروه خبر  //مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان از
زحمات و حمایت های ریاست اتاق بازرگانی هرمزگان در
باب همراهی و حمایت از بخش آموزش و پرورش استان
قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،محمد قویدل در راس هیاتی طی
دیدار دوستانه با صفا ریاست اتاق بازرگانی هرمزگان اظهار
داشــت :حمایت های اتاق بازرگانی هرمزگان در دوره نهم
فعالیت هیات نمایندگان بــه ویژه در بخش خدمات عامل
المنفعه ستودنی و قابل تقدیر است.
متن مدیر کل آموزش و پــرورش هرمزگان برای تقدیر از
ریاست اتاق بازرگانی استان بدین شرح است:
جناب آقای محمدرضا صفا ،ریاست محترم اتاق بازرگانی،

صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان
بدون تردید ،پیشرفت هر کشور در بستر آموزش و پرورش،
مبتنی بر اصول علمی و تربیتی اســتاندارد رقم می خورد
و تعامل ارگان های مختلف در پیشــبرد اهداف کالن این
مجموعه تاثیر بسزایی دارد ،لذا با عنایت به شعار سال (تولید،
دانش بنیان ،اشتغال آفرین) و با همت مضاعف ،باید در این
مسیر گام های موثری برداشته شود.
با نهایــت احتــرام و ارادت بر خود واجب مــی دانیم از
تالشهای بی دریغ ،اقدامات ســنجیده ،همراهی و همدلی
توام با عزم راسخ حضرتعالی با مجموعه آموزش و پرورش،
در راستای اجرای بهینه منویات مقام معظم رهبری (مدظله امتنان خود را صمیمانه اعالم نموده و از درگاه احد سبحان
العالــی) و تحقق اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت ،مراتب دوام عزت و سربلندی شما را مسئلت نماییم.

یلدا جان دخرتم؛ آن هنگام که از جانب پروردگار با احاطه نور و رسور
قدم در زندگانی ما نهادی ،بدون شک درهای رحمت الهی بار دیگر به
رویامن گشوده شد که تو خود تجلی رحمت و برکت هستی.
دخرت نور و آفتاب و دریا ،دریا دریا آرامش ،موفقیت ،سالمتی و شادی را
برایت آرزومندم.
روز دخرت مبارک.
" از طرف پدر و مادرت"

خبری
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سال بیستم و یکم شماره 3895

سرمقاله

سرنوشت محالت بندرعباس متروپل نشود
در حادثه متروپل آبادان ،برخی رسانه ها وخبرنگاران اعالم
کردند که هشدارهایی را در مورد ناایمن بودن و خطرریزش این
بنا داده بودند که به آن توسط متولیان مربوطه بی توجهی شد و
همچنین برچسب ها و تهمت هایی به آنها زده شد.
متاســفانه برخی از مدیران ودستگاه های اجرایی ،شهرداری ها
و ...زمانیکه که از مشــکالت گفته می شــود و نقدی به حق و
در راستای منافع جامعه وشــهروندان به آنها وارد می شود ،نه
تنها مشــکل را بررسی نمی کنند واقدام به رفع آن نمی کنند که
حتی برخی از رسانه ها را به نوعی با خود همراه می کنند تا هم
تعریف و تمجیدشان کنند و هم اینکه مطالبی را بر علیه رسانه و
خبرنگار منتقد منتشر کنند که متاسفانه در استان خودمان هم این
وضعیت را داریم .زمانیکــه از وضعیت نابهنجار این محالت و
امالک فرسوده و کوچه های تنگ و تاریکی که به پاتوق معتادان،
مواد ومشروب فروشان ،سارقان واراذل و اوباش تبدیل شده اند،
گزارش هایی را سلسله وار منتشر کردیم ،نه تنها متولیان مربوطه
اقدام مناسبی را نداشتند ،که حتی برخی از همکاران رسانه ای را
تحریک کردند تا مطالبی را منتشر کنند که اثرات گزارش های ما
را کمتر کنند که البته ما به راه خودمان ادامه دادیم و به این موضوع
توجهی نکردیم .در سال های اخیر بارها گزارش هایی از خانه
های فرسوده منتشــر کرده ایم که در حال فروریختن هستند و
خانواده ها در زیر این سقف های لرزان با ترس و دلهره زندگی
می کنند وگهگاهی می شنویم که سقف ودیواری فروریخته است
وگاهی بعضی از ســاکنان مصدوم شــده اند و گویا تا صدها و
هزاران نفر در زیر آوار این امالک فرسوده مدفون نشوند ،متولیان
مربوطه نمی خواهند تصمیم مناســبی برای صدور سند جهت
نوسازی با تسهیالت نوسازی این امالک بگیرند و برای بازسازی
و تعمیر خانه های قدیمی و فرســوده محرومان در این محالت
اقدامی داشته باشند .همچنین کوچه هایی که هم فاضالب روان و
هم سرنگ های خون آلود معتادان در آن دیده می شود ومعتادان
زن ومرد و حتی با کودکان شان دربرخی کوچهها اقدام به تزریق
و اســتعمال مواد دارند را پاکســازی نمی کنند که بر کودکان و
نوجوانان و جوانان و دانــش آموزانی که مجبورند هر روز این
صحنه ها را مشــاهده کنند ،اثرات منفی دارند .این موارد بارها
توسط رســانه ها هشدار داده شده اســت وبیم آن می رود که
حوادثی غیرقابل جبران رخ دهد .از رئیس کل دادگستری استان،
دادستان بندرعباس ،اســتاندار هرمزگان ،فرماندار بندرعباس،
شهردار وشورای شهر ،دســتگاه های امنیتی وانتظامی ،شورای
تامین و ...انتظار می رود در این بخش تصمیمات مناسبی را اتخاذ
نمایند تا از تخریب هزاران خانه در محالت حاشــیه ای وبافت
فرسوده در بندرعباس واستان و مدفون شدن ساکنان جلوگیری
شــود و مصیبت متروپلی دیگر در بندرعباس و مناطق فرسوده
شهری و روستایی استان شاهدنباشیم .
علی زارعی

گروه خبــر  //ائمه جمعه اســتان
هرمــزگان بــا حضــور در مجتمع
کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران
ضمن بازدید میدانــی از بخش های
مختلف و پروژه هــای درحال انجام
این مجتمع صنعتی ،نشست و گفت
و گویی مشــترک با مدیرعامل این
مجموعه برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ در ابتدای جلسه
دکتر ســلمان ضربی مدیرعامل ایزوایکو
ضمــن ارائه گزارشــی از توانمندیها و
فعالیــت های انجام گرفتــه این مجتمع
افزود :صنعت دریایی و مجتمع ایزوایکو
در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تمام
تالش خود را جهت پشتیبانی از صنعت
حمل و نقل دریایــی و صنعت نفت گاز

خبر

بازدید ائمه جمعه هرمزگان از ایزوایکو
کشــور به کار گرفته تا رسالت خود را
در این بخش به انجام برساند و به معنای
واقعی در راستای اقتصاد مقاوتی حرکت
کرده و گام برداشته که این موضوع باعث
حل مشکالت و برداشتن چالشهایی عظیم
از پیش روی کشور بوده.
مدیر عامل ایزوایکو در ادامه با اشــاره
به تعمیرات اساســی انواع شــناورهای
تخصصی و بزرگ اذعان کرد ،تالش های
مهندسین و پرسنل ایزوایکو به در مقاطع
مختلف باعث تداوم جریان صدور نفت و
فراورده های نفتی بوده تا اقتصاد کشــور
آسیب نبیند و این موضوع باعث افتخار
ما پرسنل مجتمع ایزوایکو بوده و هست
که نقشی تاثیرگذار در پیشبرد اهداف نظام
و تحقق برنامه های اقتصادی داشته است.

سپس حجت االسالم والمسلمین جواد
اسماعیل نیا به نیابت از دکتر عبادی زاده
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام
جمعه بندرعباس ضمن تشکر و قدردانی
از پرسنل مجتمع ایزوایکو بابت پروژه ها
و فعالیتهای انجام شــده تأکید کرد ،شما
صنعتگران این حوزه افســران خط مقدم
نبرد اقتصادی هســتید و ائمه جمعه نیز
به عنوان افسران جهاد تبیین با افتخار و
اقتدار درکنار شما ایستاده اند تا کارهای
ارزشمند صورت گرفته به شکل درست و
به خوبی منعکس گردد.
امام جمعه بندرلنگه در ادامه ضمن ابراز
خرسندی از مشاهده توانمندیها ،امکانات
و ظرفیتهای این مجتمع و همچنین توانایی
مهندســین داخلی در انجام پروژه های

تخصصی افزودند؛ امروز روزی بســیار
خوب و بــه یادماندنی بود چرا که با این
ظرفیت بزرگ و غرورآفرین و توانمندی
فرزندان برومند ایران اسالمی در صنعت

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبرداد

شناسایی یک مورد بیماری مشکوک
به تب کریمه کنگو در هرمزگان

دریایی بیشتر آشنا شدیم که این توانمندی
و تالش های غیرتمندانه همراه با اخالص
و روحیه جهادی باعث غرور و افتخار هر
ایرانیست.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده های تصادفات جرحی به بیمه ها

گروه خبر  //رئیس کل دادگستری هرمزگان
از اجرای آزمایشــی طرح ارجاع مســتقیم
پروندههای تصادفات جرحی ساده به بیمه ها به
ت زیان دیدگان
منظور تسریع در جبران خسار 
از حوادث رانندگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ نشســت هم اندیشــی
رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان و مدیران
نمایندگیهای شــرکت های بیمه مستقر در استان

برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این
نشست اظهار داشت :سرعت ،سهولت و کم هزینه
بودن مهمترین شاخصهای خدمت رسانی مطلوب
اســت که ضرورت دارد متولیان امر در بخشهای
مختلف به این موضوع توجه کنند.
مجتبی قهرمانی همچنین از اجرای آزمایشی طرح
ارجاع مستقیم پرونده های تصادفات جرحی ساده
ت زیان
به بیمه ها به منظور تسریع در جبران خسار 
دیدگان از حوادث رانندگی خبر داد.
وی در تشریح جزئیات این طرح اظهارداشت :در
راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس که بر
اساس آن تصادفات جرحی رانندگی قابل گذشت
اعالم شــده اند ،مقرر شد با توجه به اعالم موافقت
پنج شــرکت بیمه تجارت نو ،معلم ،آسیا ،البرز و
پاسارگاد ،پرونده های تصادفات رانندگی منجر به
جراحات ســاده موضوع مواد  ۷۱۶و  ۷۱۷قانون
مجازات اسالمی و ماده  ۱۱قانون کاهش مجازات
حبس تعزیری در خصوص اصالح ماده  ۱۰۴قانون

مجازات اســامی ،در صورت اعالم موافقت زیان
دیده پیش از طــرح در مراجع قضایی ،به صورت
مستقیم به شرکت های بیمه مذکور ارجاع شود تا
نسبت به جبران خسارات وارده در سریعترین زمان
ممکن در شرکت های بیمه به صورت توافقی و با
اخذ نظریه پزشــکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام
شــود .این مقام قضایی خاطر نشان کرد :با توجه
بــه حجم باالی پرونده هــای مرتبط با تصادفات
رانندگی ،بی تردید اجرای این طرح ،باعث تسریع در
روند رسیدگی ها و کاهش حجم ورودی پروندهها
به شــورای حل اختالف ،دادسرا و محاکم قضایی
می شود .قهرمانی با بیان اینکه برخی پروندههای
تشکیل شده در خصوص حوادث رانندگی یا فاقد
ماهیت قضایی بوده و یا از پیچیدگی قضایی کمتری
برخوردار است ،اضافه کرد :ضرورتی ندارد اینگونه
پرونده ها بدوا ً در محاکم قضایی مطرح شوند و بر
این اساس ،اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده های
تصادفات جرحی ساده به بیمه ها با موافقت زیان
دیده و همکاری شــرکت های بیمه ،ضمن صرفه

جویی در وقت و هزینه مردم ،نقش مهمی در کاهش
مشکالت موجود خواهد داشت.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با
اشــاره به جایگاه برجسته صنعت بیمه در خدمت
رســانی به مردم ،اقدامات فعالین این حوزه را مهم
و قابل تقدیر خواند و آمادگی دادگستری هرمزگان
را برای پیگیری مسائل و مطالبات قانونی مطروحه
از سوی مدیران نمایندگی شرکت های بیمه مستقر
در اســتان اعالم کرد .وی همچنین با تأکید بر این
اینکه تأخیر در پرداخت دیه حوادث و ســوانح از
سوی برخی از شرکت های بیمه به هیچ وجه قابل
قبول نیست ،از مدیران نمایندگی های بیمه مستقر
در استان هرمزگان خواست با اتخاذ تمهیدات الزم،
شرایط تسریع در جبران خسارات مردم در اینگونه
موارد را فراهم سازند .رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان همچنین اظهار امیــدواری کرد در آینده
نزدیک یکی از مؤلفههای رقابت بین شرکت های
بیمه موضوع پرداخت مســتقیم و بدون رسیدگی
قضایی خسارتهای بدنی باشد.

در دیدار مدیرکل شیالت هرمزگان با مسئولین سازمان اتکا کشور مطرح شد

استقبال از سرمایه گذاری سازمان اتکا در حوزه های آبزی پروری

گروه خبر  //مدیرکل شیالت هرمزگان
با مسئولین کشوری سازمان اتکا در
محل اداره کل شیالت هرمزگان در
راستای توسعه فعالیت های شیالتی
در حوزه آبزی پروی و پرورش ماهی
در قفس دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،عبدالرســول
دریایی در این دیدار با اشاره به تولید بالغ
بر یک چهارم تولیدات شــیالتی کشور
در اســتان هرمزگان گفت :خوشبختانه
با حمایت هــای صورت گرفته فعالیت
های شــیالتی در هرمزگان به یکی از

ظرفیتهای خوب برای سرمایه گذاری
و اشتغال زایی تبدیل شده است و سرعتی
شتابان گرفته است .
وی آبزی پــروری ،صیــد و صیادی،
خدمات بنادر صیــادی ،حفاظت منابع
آبزیان،آموزش و ترویج شیالتی،صنایع

شــیالتی ،تکثیر میگو ،پرورش میگو،
تکثیر ماهی ،پــرورش ماهی در قفس،
تکثیــر ماهیان زینتــی ،تکثیر جلبک،
پــرورش جلبــک ،تکثیــر و پرورش
کروکودیل وبه زودی صدفهای دریایی
 ...را از اهم فعالیت های شیالتی ،شیالت

هرمزگان خواند.
دریایی تصریح کرد :از همه سرمایهگذاران
در حــوزه های فعالیت های شــیالتی
استقبال می کنیم و یقینا سازمان اتکا می
تواند با سرمایه گذاری در حوزه پرورش
ماهیان دریایــی در قفس ضمن زمینه
سازی ایجاد اشتغال پایدار بخشی از نیاز
این سازمان و فروشگاههای زنجیرهای
آن و نیروهــای مســلح بــه آبزیان را
فراهم سازد.

رحمان پس از  9سال در تهران؛ چرا ؟

اما و اگرهای ترمیم کابینه

عضو هیئت رئیسه مجلس :منتظر ترمیم کابینه از سوی رئیس جمهور هستیم .طرح استیضاح
وزیران صمت ،رفاه ،بهداشــت و کشور مطرح است .تغییر کابینه و لزوما برخی جابهجاییها
در یکی ،دو ماه اخیر بارها مورد تاکید برخی رسانه ها ،کارشناسان و کاربران فضای مجازی
قرار گرفته که دلیلش هم وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع زندگی مردم است .عملکرد برخی
وزیران جوان دولت به وضوح و صراحت مورد نقد قرار گرفته و انتظاراتی برای ترمیم کابینه
مطرح شــده اســت  .با توجه به همین فضا در ماه های اخیر نیز چندین بار شایعاتی درباره
مماشات و تساهل مجلس راجع به دولت منتشر شده است .در حالی که برخی اظهار نظرهای

مدیر کل تامین اجتماعی هرمزگان خبر داد

فراخوان انتخاب بازنشسته ،همسر بازمانده
و از کارافتاده کلی نمونه

گروه خبــر  //مدیرکل تأمیناجتماعی اســتان هرمزگان گفت:
تأمیناجتماعی هرمزگان با انجام فراخوانی در نظر دارد بازنشسته نمونه،
همسر بازمانده نمونه و از کارافتاده کلی نمونه ،را انتخاب و مورد تقدیر
قراردهد  .به گزارش خبرنگار دریا ؛ عباس اکبری افزود :به مناسبت
«روز خانــواده و تکریم بازنشســتگان» و به منظور ترویج فرهنگ
تکریم و ارجگذاری به مقام ارزشمند بازنشستگان ،همسران بازمانده
و ازکارافتادهکلی ،به عنوان اســوههای صبر و استقامت و ِخردورزی
در جمع خانواده و جامعه ،اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان نسبت
به انتخاب و تجلیل از این عزیزان اقدام مینماید .اکبری اظهارداشت:
تمامی بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی میتوانند برای
کســب اطالعات بیشتر از طریق تأمین اجتماعی هرمزگان به آدرس
 hormozgan.Tamin.irو یا تماس تلفنی با شــعب و دفاتر
کانونهای بازنشستگی در سراسر استان اقدام و در صورت دارا بودن
شــرایط تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 183/ 1401/در
این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند.مدیر کل تامین اجتماعی هرمزگان
خاطرنشان کرد :انتخاب برگزیدگان بر اساس شاخصهایی همچون
میزان ســابقه ،کارآفرینی بعد از بازنشســتگی ،موفقیتهای علمی،
فرهنگی ،ورزشی و قرآنی کسب شده ،موفقیتهای تحصیلی فرزندان،
ایثارگری و سایر موارد میباشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان :

پشت پرده سیاست
امامعلی رحمان ،رئیس جمهور تاجیکستان پس از  9سال به تهران آمده است .در سالهای
اخیر همگرایی در روابط ایران و تاجیکستان تقویت شده و سفر آیت ا ...رئیسی به تاجیکستان
در شــهریور سال گذشته که منجر به عضویت کشورمان در سازمان مهم شانگهای نیز شد؛
فصل نوینی در همکاری های همه جانبه تهران و دوشنبه به وجود آورد و طی آن هشت سند
همکاری اقتصادی امضا شد .واقعیت این اســت که پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم،
وضعیت مبادالت تجاری و همکاری های اقتصادی بین ایران و تاجیکستان وضعیت مناسبی
نداشــته و تجارت غیر نفتی بین دو کشور تنها رقمی در حدود  20تا  30میلیون دالر بوده
اســت .در این بین اما پس از روی کار آمدن دولت ســیزدهم و تمرکز جدی این دولت بر
گســترش روابط با کشورهای منطقه ،مناسبات تجاری تهران  -دوشنبه نیز تحت الشعاع این
سیاســت قرار گرفت و رشد چشــمگیری یافت به طوری که در سال  1400بیش از 139
هزار تن کاالی غیرنفتی به ارزش  131میلیون دالر بین ایران و تاجیکستان تبادل شد که نشان
از افزایش نزدیک به پنج برابر همکاری های اقتصادی دو کشــور داشت .نباید فراموش کرد
که تاجیکستان به دلیل ظرفیت های اقتصادی که از آن برخوردار است  ،قابلیت تبدیل شدن
به شریک بزرگ اقتصادی در آسیای مرکزی را دارد و می تواند بازار مناسبی برای صادرات
کاالهای ایرانی باشد .این جاده یک طرفه نبوده و تاجیکستان نیز می تواند با استفاده از بنادر
ب های آزاد دسترسی یابد و این گونه سطح تعامالت تجاری بین المللی خود
جنوبی ایران به آ 
با دیگر کشورهای جهان را گسترش دهد .افزون بر این ،ایران و تاجیکستان در پروژه های
ت باالیی برای همکاری دارند و
نفت ،سدسازی ،صنایع غذایی ،فلزات و گردشگری نیز ظرفی 
شرکتهای ایرانی در طرحهای راهبردی تاجیکستان از جمله پروژه سد و نیروگاه برق آبی
راغون ،تونل استقالل ،اجرای تصفیه خانه آب دوشنبه و چندین پروژه دیگر تاجیکستان حضور
فعال داشته اند و با توسعه روابط اقتصادی ،حضور ایرانی ها در چنین پروژه هایی نیز افزایش
خواهد یافت .توسعه همکاری های تجاری بین دو کشور اگر یک پای ماجرای سفر امامعلی
رحمان به تهران باشــد ،بی شک تحکیم و تقویت روابط نظامی و امنیتی یک پای دیگر سفر
رئیس جمهور تاجیسکتان به ایران خواهد بود  .ادامه نا آرامی ها در برخی مناطق غرب آسیا،
خروج آمریکا از منطقه و جنگ روسیه و اوکراین شرایط جدیدی را برای منطقه غرب آسیا
رقم زده اســت و در این میان و در ماه های اخیر افزایش حمالت تروریستی در افغانستان،
زنگ خطر سرایت این تهدیدات به منطقه را به صدا درآورده و تالش ها برای جلوگیری از
سرایت آن به منطقه افزایش یافته است .در این میان و با هدف مقابله با این تهدیدات منطقه ای،
ایران و تاجیکستان در یک سال گذشته همکاری های امنیتی و دفاعی خود را تقویت کرده
اند و سفر اخیر سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان به تاجیکستان
و تشکیل کمیته مشترک مقابله با تروریسم در سال گذشته ،بیانگر این است که مسائل امنیتی
و رفع تهدیدات یکی از موارد مشترک دو کشور در منطقه است و ایران به دلیل تجربه مقابله
با تروریســت ها ،می تواند برای تاجیکستان کمک شایانی کند .از سویی دیگر  ،باتوجه به
احتمال کاهش صادرات تســلیحاتی روسیه به آسیای مرکزی ،تاجیکستان تالش می کند تا
ترتیبات جدیدی را در مسائل امنیتی خود ایجاد کند و ایران می تواند بهترین گزینه برای بازار
تسلیحاتی تاجیکستان باشد تا کمبودهای این کشور جبران شود و به نظر با ساخت کارخانه
تولید پهپادهای ایرانی در تاجیکستان ،مقدمات این امر هم فراهم شده است .در آخر اما باید
تاکید کرد که سفرهای متعدد مقامات تاجیکستان و ایران و امضای ده ها تفاهم نامه همکاری
در عرصه های اقتصادی ،سیاسی و امنیتی طی سال های اخیر نشان از تالش های دو طرف
برای افزایش سطح همکاری ها دارد .اشتراکات زبانی و فرهنگی هم بستر مناسبی برای تعمیق
همکاری های دو جانبه است که با سفر امامعلی رحمان به تهران و متعاقب آن سفرهای آینده
مقامات دو کشور ،می توان چشم انداز روشنی را برای ارتقای مناسبات متصور شد.

گروه خبر //ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان
گفت:یک مورد بیماری مشــکوک به تب کریمه کنگو در هرمزگان
شناســایی شــده ،اما هنوز نتیجه آزمایش قطعی آن اعالم نشــده
اســت .دکتر فاطمه نوروزیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۲
مورد مشکوک و یک موردقطعی درهرمزگان شناسایی شد ،افزود:
شهروندان ازخوردن جگر و استیک آبدار خودداری کنند.وی با اشاره
به اینکه بیماری تب کریمه کنگو بیماری خونریزی دهنده تب داری
اســت که از راه گزش کنه آلوده به حیوان و انسان ،تماس با خون و
ترشحات دام آلوده ،مصرف شیر آلوده و تماس با خون و بافتهای
بیمار مبتال منتقل میشود ،اظهار کرد :شهروندان گوشت قرمز را از
مراکز مجاز تهیه کنند زیرا همزمان با آغاز فصل گرما احتمال شیوع
بیماری تب کریمه کنگو هم افزایش مییابد.نوروزیان با بیان اینکه
بیماری تب کریمه کنگو ( )CCHFیک بیماری ویروسی تب دار
حاد است که از طریق کَنه به انسان منتقل میشود و عالیمی همچون
تهوع ،ســردرد ،دل درد و خون ریزی زیر پوســتی به دنبال دارد،
عنوان کرد :دامداران ،کارگران دامداری ها ،ذبح کنندگان و سالخان،
کارگران کشتارگاهها ،بازرسان بهداشتی دامپزشکی و کادر درمانی
شاغل در بیمارستانها از جمله افرادی هستند که بیشتر از دیگران
در معرض خطــر ابتال به بیماری تب کریمه کنگو قرار دارند.وی با
اشاره به اینکه یکی از بهترین روشهای جلوگیری از انتقال بیماری
تب کریمه کنگو به انسان ،نگهداری الشه دام پس از کشتار حداقل
به مدت  ۲۴ســاعت در دمای صفر تا  ۴درجه سانتی گراد است که
این موضوع در کشتارگاهها رعایت میشود ،اضافه کرد :کشتار غیر
مجاز دام در خارج از کشتارگاه بدون رعایت پوشش ایمنی و فروش
گوشت آن بسیار خطرناک است و احتمال انتقال بیماری به انسان را
افزایش میدهد.به گزارش ایسنا ؛ کامبیز امجدی گفت :شهروندان به
منظور پیشگیری از ابتال به بیماری خطرناک تب کریمه کنگو حتما
گوشت قرمز مورد نیاز خود را از مراکز تحت نظارت و مورد تائید
دامپزشکی خریداری و به مهر و برچسب دامپزشکی بر روی الشهها
نیز دقت کنند.

برق ادارات پرمصرف هرمزگان قطع می شود

نمایندگان نشان می دهد وکالی ملت تنها دست نگه داشتهاند تا مطمئن شوند که شخص رئیس
جمهور قصد ورود به بحث ترمیم کابینه را ندارد و در این صورت راسا اقدام کنند .در این زمینه
روزنامه صبح نو نوشــته :از روی کارآمدن دولت سیزدهم تاکنون همیشه یک اتهام بر مجلس
یازدهم سایه سنگین داشته است؛ تساهل با دولت .منتقدان بر این باورند که مجلس در مواجهه
با نحــوه عملکرد و مدیریت دولت مدارای بیش از انــدازه دارد وگرنه تا االن باید چند وزیر
استیضاح میشدند و ترکیب دولت ،شکلی دیگر میگرفت .اظهارات چندی پیش عضو هیئت
رئیسه مجلس اما نشان میدهد که سیاست کنونی مجلس در قبال دولت ،صبر راهبردی با هدف
اعمال تغییرات از ســوی شخص رئیسجمهوری است .احمد امیرآبادی فراهانی با بیان این که
قبول ندارم که نمایندگان با دولت تعارف دارند ،گفته بود :به نظرم الزم است سه ،چهار وزیر ،یک
معاون و چند استاندار تغییر کنند چون حدود یک سال زمان برای نشان دادن عملکرد کافی بوده
است .هیئترئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند شاید رئیسجمهور
بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند .به گزارش ســایت دیده بان ایران ،امیر آبادی افزود :االن
نمایندگان ،روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند .این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست
ولی انتظار ما هم زیادتر است .به گفته او ،طرح استیضاح وزیران صمت ،رفاه ،بهداشت و درمان
و کشور مطرح است .دیگر وزارتخانهای که نمایندگان درباره آن سوال دارند ،میراث فرهنگی و
گردشگری است؛ این که اصال وزیر مربوط کجاست و چه میکند؟
هراس صهیونیست ها از انتقام ایران

پس از هشدار سرلشکر سالمی برای گرفتن انتقام خون شهید صیادخدایی ،تل آویو به شهرک
نشین های صهیونیست درباره سفر به ترکیه هشدار داد .فرمانده کل سپاه پاسداران در دیدار با
خانواده سردار شهید حسن صیادخدایی از فرماندهان مدافع حرم که هفته گذشته در تهران در
یک حمله تروریســتی به شهادت رسید ،با اشاره به رشادتهای این شهید اظهار کرد :شهدایی
که به دست صهیونیستها به شهادت میرسند ،شهدای بسیار بلندمرتبه و با مقام بسیار واالتری
هستند ،چراکه به دست بدترین افراد به شهادت رسیدهاند و ان شاءا ...انتقام آن ها را از دشمنان
خواهیم گرفت .ساعاتی پس از این تهدید ،به گزارش الجزیره ،رژیم صهیونیستی به شهروندان
خود از بیم انتقام ترور شــهید حسن صیاد خدایی توسط ایران ،هشدار داد که از سفر به ترکیه
خودداری کنند.صهیونیستها پیشتر به نمایندگیهای خود در سراسر جهان نیز راجع به انتقام
ایران هشــدار داده بودند .به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در این
دیدار با اشاره به شباهت شهادت شهید سپهبد علی صیادشیرازی و شهید صیادخدایی تاکید کرد:
تا پیش از شهادت شهید صیادخدایی ،یک شهید صیاد در ارتش داشتیم .پس از شهادت شهید
صیادخدایی ،سپاه نیز مفتخر به داشتن یک شهید صیاد شد .اگر به طریقه شهادت این دو شهید
توجه کنیم ،شیوه شهادت آنها نیز مشابه یکدیگر است.وی افزود :چند روز پیش که به قم سفر
کرده بودم همه مردم خواهان این بودند که انتقام خون شهید صیادخدایی را بگیریم .همچنین در
روز تشییع پیکر این شهید مردم بر انتقام از قاتالن شهید صیادخدایی ُم ِصر بودند .فرمانده کل سپاه
با بیان این که نام شهید صیادخدایی جهانی شد ،تصریح کرد :نام این شهید آوازه جهانی پیدا کرد
و در جهان عزیز شد .در حالی که فردی گمنام بود و مردم او را نمیشناختند ،اما به اذن خداوند
یک باره انفجاری در جهان رخ داد و شهید صیادخدایی مانند خورشید در قله جهان درخشید.
همه شــهدا عزیز هستند و با کیفیتهای متفاوتی به شهادت رسیدند ،اما شهید صیادخدایی به
نحوی به شهادت رسید که از انسان دلربایی میکند.پیشتر نیز روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز
به نقل از یک مقام اطالعاتی رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که اسرائیل به مقامات آمریکایی
اطالع داده اســت که این رژیم پشت ترور شهیدصیاد خدایی در تهران بوده است.مقامات رژیم
صهیونیســتی به آمریکا گفتهاند که هدف از این ترور ،هشدار به ایران برای توقف عملیاتهای
یک گروه مخفی در نیروی قدس به نام واحد  ۸۴۰اســت .این مقامات مدعیاند شــهید صیاد
خدایی جانشین فرماندهی این واحد بوده که ماموریتهایی علیه صهیونیستها و اتباع برخی
کشورها در سرتاسر جهان انجام میداده است.به نظر می رسد رژیم صهیونیستی از ترور شهید
صیاد میتواند چند هدف داشته باشد .هدف نخست با توجه به تحرکات جدید برای باز کردن
گره مذاکرات هستهای تأثیرگذاری بر این مذاکرات است .خواه رژیم صهیونیستی توافق را به نفع
خود ببیند یا به ضرر خود از نظر آنها چنین اقدامی میتواند موضع ایران را در مذاکرات تضعیف
کند.این اقدامات همچنین میتواند پاسخی به تحرکات گروههای مقاومت چه در نزدیکی و چه
درون مرزهای فلسطین اشغالی باشد .تصور رژیم صهیونیستی این است که عملیاتهای مقاومتی
که توسط فلسطینیها انجام میشود و تاکنون نزدیک به  ۲۰نفر برای این رژیم تلفات داشته است
بدون حمایت ایران انجام نمیشود  ،بنابراین باید پاسخ آنها در ایران داده شود.

شایعه استعفای معاون سیاسی وزیر کشور چیست؟

بیشتر از  2ماه است که خبری از معاون سیاسی وزیر کشور نیست و در هیچ جلسه ای که رسانه ها
هم حضور داشته باشند ،شرکت نکرده است! همین موضوع شایعه استعفایش را تقویت کرده است .
نیمه شهریور بود که محمدباقر خرمشاد به عنوان یک چهره دانشگاهی و اصولگرای معتدل با حکم
وزیر کشور معاون سیاسی این وزارتخانه مهم شد و در همان حکم انتصاب هم چند ماموریت گرفت.
از جمله ،رصد و بررسی مستمر مسائل و رویدادهای سیاسی کشور ،برقراری تعامل موثر و کارآمد
با احزاب و تشــکل ها و تالش در جهت حمایت و تقویت آن ها ،اجرای مطلوب و شایسته قانون
احزاب و تشکل ها ،سعی در جهت هم افزایی و تقویت همبستگی و انسجام میان همه اقوام ،اقلیت
ها و آحاد مردم عزیز و شــریف ،فراهم سازی زمینه و شرایط برگزاری قانونمند و هرچه باشکوه
تر انتخابات با رویکرد مشارکت حداکثری مردم و توجه ویژه به امور مربوط به تقسیمات کشوری
برابر قوانین موضوعه.آقای معاون در جلسه معارفه خود گفته بود که «مسیر کار در حوزه سیاسی
را با رویکرد ارتقای وفاق و کارآمدی و مشــارکت در عرصه سیاسی کشور دنبال میکنیم» اما این
طور که معلوم است خیلی هم جدی دنبال این کارها نیست چون دو ماهی میشود که رسانهها از او
بیخبر هستند .فردانیوز نوشت :آخرین خبر از او برمیگردد به  23اسفند که از انتصاب  80درصد
فرمانداران خبر داد .بعد از آن اما چیزی نگفته و در جلسهای که رسانهها هم حاضر باشند ،شرکت
کرده است! همین غیبت عجیب و طوالنی سبب شد که شایعه شود ،استعفا کرده است .رسانهها اما
در این مدت بیکار ننشسته و حتی گمانهزنی درباره جایگزین او را شروع کردهاند! مثال از استاندار
تهران به عنوان جایگزین خرمشاد نام میبرند .جالب این که آقای استاندار هم واکنشی به این شایعات
نداشته است! او فقط گفته «درستی این شایعه را از شایعهسازان بپرسید .ما سرباز هستیم و هر کجا
که بزرگ ترها تصمیم بگیرند ،خدمت خواهیم کرد ».پاسخی که بدون شک میتواند به شایعات دامن
بزند و گمانههای موجود را تقویت کند .ناگفته نماند که بر اساس شایعات موجود در فضای مجازی
و رسانهای ،دلیل این غیبت و استعفای خرمشاد فشار به او از خارج از وزارتخانه در رابطه با انتصاب
استانداران و فرمانداران بوده است! موضوعی که صحت یا عدم صحت آن را فقط آقایان در وزارت
کشور میدانند و آن ها هم فعال سکوت را ترجیح دادهاند/ .خراسان
تازه های مطبوعات

صبح نو-این روزنامه نوشت :بارها از سوی رهبر انقالب اسالمی به دولتمردان توصیه شده است
که بهدنبال خنثیسازی تحریمها باشید اما امروز که چهار سال از خروج ترامپ از برجام میگذرد،
به جز آزادســازی قیمتها ،چه روش دیگری برای اصالح و تغییر ســاختار اقتصادی صورت
گرفته اســت؟ ...پس فقر ،گرانی و فشارهای اقتصادی نازلشده از آسمان نیست ،بلکه ناشی از
نوع مدیریت اســت که البته امید می رود در دوران حاضر با همدلی بین قوا به سمت حل شدن
حرکت کند.
کیهان  -این روزنامه نوشت  :وقتی دولت به اعتبار شرایط به ارث رسیده از اشرافیت غربگرا و
اقتضائات فعلی اقتصاد جهانی ،تصمیم به ســامان دهی ارز ترجیحی و حمایت از امنیت معیشت
طبقات پایین گرفت ،طیف غربگرا به جای حمایت ،به صف شدند تا به التهاب و اغتشاش دامن
بزنند .دشــمن  10برابر آبان  ،98عملیات رسانهای ترتیب داد و برنامهاش این بود که هم دولت
را از تدبیر ضروری باز دارد و هم چند برابر سال  98کشتهسازی کند و کشور را تا مرز انفجار
پیش ببرد.
اطالعات -این روزنامه با اشاره به اظهارات اخیر منتظری دادستان کل کشور ،نوشت :به راستی
اگر رسیدگی به تخلفات و مفاسد در مدیریت شهری وظیفه دستگاه قضا نیست ،پس کدام یک از
قوای سهگانه و اجزای حاکمیت انجام این وظیفه خطیر را بر عهده دارد؟ مگر نه این که مدع یالعموم
موظف به اســتیفای حق و حقوق مردم است ،پس چرا قبل از فنا شدن حق اولیه همه انسان ها
یعنی حیات ،اقدامی نمیشود؟
جام جم  -این روزنامه نوشت  :بازار داغ آرایش و لوازم آرایش مردانه ،شرکتهای تولیدکننده
لوازم آرایشی و بهداشتی را بر آن داشته تا رنگ موها و لوازم آرایشی و بهداشتی مردانه تولی د کنند
و از سوی دیگر درآمد نجومی بیوتی بالگرها ،مردها را هم وارد این کار عموما زنانه کرده است.
ایران  -این روزنامه نوشــت  :موعد دسترسی عموم مردم به فیشهای حقوقی رؤسا و مدیران
دســتگاههای اجرایی مشــمول ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه فرارسید .بر اساس بخشنامه
ســازمان اداری و استخدامی در این روز فیشهای حقوقی دو ماه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱
مدیران در اولین مرحله این شفافسازی منتشر میشود و پس از آن دستگاهها مکلفند که اطالعات
حقوقی مدیران و همترازانشان را تا دهم هر ماه روی سامانه منتشر کنند.

گروه خبر  //مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
گفت :ادارات و اماکن دولتی که بیش از الگوی تعیین شده برق مصرف
کنند ،برق آنها قطع می شود.به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد کریمی
افزود :بر اســاس مصوبه هیئت وزیران ،دستگاههای دولتی موظف
هستند در ســاعات اداری مصرف برق خود را  30درصد نسبت به
مدت مشابه سال گذشته کاهش دهند .پس از پایان ساعت اداری نیز
مصــرف برق این اماکن باید  60درصد کاهش یابد .کریمی ادامه داد:
اداراتی که مصرف آنها بیش از الگوی تعیین شده باشد در گام نخست
به آنها اخطار داده می شود  .درصورت عدم توجه به اخطار قطع برق
و ادامــه روند مصرف ،برق آنها قطع میگردد و وصل مجدد آن منوط
به ارائه تعهد باالترین مقام آن دستگاه مبنی بر رعایت الگوی مصرف
است.وی اظهار داشت :در حال حاضر با نصب کنتورهای هوشمند،
مصرف برق ساختمانهای دولتی بصورت آنالین کنترل می شود .این
اقدامات با هدف حفظ پایداری شبکه برق مشترکان و تداوم روند تولید
ادامه خواهد یافت و به همین دلیل ،ادارهها باید پس از پایان ساعت
کاری ،نسبت به خاموش کردن دستگاههای سرمایشی و روشناییهای
غیرضروری اقدام کنند.

تخریب  ۵۰باب مغازه غیرمجاز در بندرعباس

گــروه خبر  //فرمانده انتظامی هرمزگان از رفع تصرف و تخریب
ســاخت و ســاز غیرمجاز  ۵۰باب مغازه به متراژ  ۱۷هزار و ۸۰۰
مترمربع در بندرعباس خبر داد .سردار غالمرضا جعفری در گفتوگوی
رسانهای اظهار داشت :در پی وصول خبری مبنی بر وقوع زمین خواری
و ساخت و ساز غیرمجاز درشهرستان بندرعباس ،رسیدگی به موضوع
به صورت ویژه در دستور ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود :در تحقیقات مقدماتی صورت گرفته مشخص شد اشخاصی
اقدام به تصرف غیرقانونی یک قطعه زمین به متراژ  ۱۷هزار و  ۸۰۰متر
در حاشیه جاده جهت احداث  ۵۰باب مغازه و رستوران کرده و زمین
موصوف در تصرف افراد متصرف میباشد .فرمانده انتظامی هرمزگان
با اشاره به اینکه چندین بار از طریق نهادهای دولتی به افراد منفعت
طلب که مدتی اســت با هدف سودجویی و تصرف کردن غیر قانونی
زمینهای مورد نظر را داشــتهاند تذکر مبنی بر تخلیه داده شده است،
خاطر نشان کرد :با پیگیری و اعالم شکایت و بررسی اسناد مالکیت
با هماهنگی قضایی در تحقیقات صورت گرفته تصرف غیرمجاز محرز
که در این خصوص پرونده تشــکیل و با هماهنگی و حضور نماینده
قضایی زمین تصرف شده ،رفع تصرف شد .به گزارش فارس  ،جعفری
با اشاره به دستگیری  ۱۲متهم و تخریب  ۵۰باب مغازه غیرمجاز در
این زمینه ،ارزش زمین و مغازههای رفع تصرف شده در این عملیات
را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی یک هزار میلیارد ریال عنوان کرده
و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و اطالع از هرگونه
فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی و غیر مجاز مراتب را در اسرع وقت
از طریق سامانه تلفنی  ۱۱۰به پلیس گزارش کنند.

آغاز نام نویسی مسابقات ملی مهارت در هرمزگان

گروه خبر  //معاون آموزشی آموزش فنی و حرفهای هرمزگان از
آغاز نام نویسی مسابقات ملی مهارت در سراسر این استان خبر داد.
گلزار نظری در گفتوگوی رسانهای اظهار داشت :نام نویسی مسابقات
ملی مهارت آموزشگاههای فنی و حرفهای در سراسر هرمزگان آغاز
شده اســت .وی افزود :متولدان دوازدهم دی  ۱۳۸۰به بعد میتوانند
برای نام نویســی در این دوره مسابقات اقدام کنند .معاون آموزشی
آموزش فنی و حرفهای هرمزگان تصریح کرد :گستره مسابقات۴۳ ،
رشــته فنی و حرفهای را در بر میگیرد و عالقهمندان در رده ســنی
اعالمی میتوانند برای نام نویســی به مراکز آموزش فنی و حرفهای
محل سکونت خود مراجعه کنند .به گزارش فارس  ،نظری خاطرنشان
کرد :متقاضیان شرکت در مسابقات میتوانند تا  ۲۷خردادماه امسال
برای کسب اطالعات بیشتر از طریق مراکز فنی و حرفهای و نام نویسی
اقدام کنند.

با حکم وزیر ارشاد ؛
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وژیه کرمان

محسن روحی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان شد

ســرویس اســتان ها  -کرمان  //محمدمهدی
اسماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی
محسن روحی را به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان کرمان منصوب کرد.

بــه گزارش خبرنگار دریا  ،در متن حکم وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی خطاب به محسن روحی آمده است:
جناب آقای دکتر محســن روحی  :نظر به شایستگی،
تجارب ارزشمند و روحیه انقالبی و دینی جناب عالی،
به موجب این حکم به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان کرمان منصوب میشوید .امید واثق است
که با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری شایسته از
ظرفیتهای فرهنگی آن اســتان و با امعان نظر و توجه
کامل به اهداف و شــرح وظایف وزارتخانه و آن اداره
کل ،به صورت خاص نســبت به اقدامات ذیل اهتمام
جدی به عمل آورید:
 -۱تدوین ســند تحول و نقشــه راه فرهنگی ،هنری و

رسانهای اســتان با مشورت نخبگان فکری و فرهنگی
با تکیــه بر ظرفیتهــای گوناگون بومــی در جهت
تحقق عملیاتــی منویات و تاکیدات رهبر معظم انقالب
اسالمی(مدظلهالعالی) در حوزه فرهنگ ،هنر و رسانه در
جغرافیای استانی
 -۲همکاری فرهنگی مستمر و ایجاد تعامل مناسب با
امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه ،اســتاندار محترم
و سایر دســتگاههای دولتی و نهادهای انقالبی استان و
تالش برای همافزایی مؤثر با ایشان
 -۳تقویت و حمایت جبهه فرهنگی انقالب اســامی و
حلقههای میانی ،انجمنها و مؤسســات و تشکلهای
مردمی و انقالبی فعال در عرصه فرهنگ ،هنر و رسانه
 -۴گسترش اقدامات فرهنگی اثربخش و استعدادپروری
و تقویت عناصر فرهنگی ،هنری و رسانهای در مناطق
کمتربرخوردار استان
 -۵تقویت جایگاه و وظیفه نظارتی اداره کل استان در

صدور مجوزهای مختلف بــا رویکرد اعتالی فرهنگ
ایرانی اسالمی و توجه به اقتضائات فرهنگی بومی استان
 -۶توجه و برنامهریزی به منظور کادرســازی ،کشف
اســتعدادها و تربیت عناصر فرهنگی و هنری ،انقالبی
و مکتبی در اســتان با استفاده از ظرفیتهای گوناگون
آموزشی و تربیتی
 -۷ایجاد هماهنگی و همافزایــی مؤثر بین واحدهای
اســتانی ســازمانها و نهادهای تابعه و وابسته وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در استان به عنوان ارشد این
وزارتخانه در استان
 -۸برقراری ارتباط حسنه و صمیمی با اهالی فرهنگ،
هنر و رسانه استان و تکریم ایشان
 -۹تقویت جایگاه اداره کل اســتان به عنوان دبیرخانه
شورای فرهنگ عمومی استان و پویاسازی دبیرخانه و
تقویت هویت و کارایی حقیقی این شورا
 -۱۰رعایت اولویتهای محتوایی در برنامههای مختلف

سرویس استان ها  -کرمان  //مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
کرمان گفت :در سال گذشته بیش از 6
میلیارد تومان خسارت سرقت تابلو،
عالئم و دوربینهای نظارت تصویری و
کنترل سرعت استان بوده که این مبلغ
زیادی است و امیدواریم بتوانیم جلوی
این ســرقتها را بگیریم چون بهطور
مستقیم با جان مردم سر و کار دارد.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ احســان
عراقیزاده در نشست هم اندیشی راهداران
شمال اســتان کرمان در رفسنجان اظهار
کرد :در بحث اعتبارات راه روستایی امسال
بصورت متمرکز از اعتبارات ملی منتقل شد
و اعتباری که داشتیم بیش از  700میلیارد
تومان بود که اکثر آن بصورت اسناد خزانه
اسالمی با سررسید  1403بود.
وی افزود :تخصیص صــورت گرفته بر
اســاس اعتبارات استانی نزدیک به 430
میلیارد تومان اسناد خزانه بوده که همه آن
برای ساخت و احداث راههای روستایی
بود که امیدواریم با توجه به اینکه بیشترین
اعتبار را در استانها به استان کرمان داده اند
و جذب قیر برای راههای روستایی مربوط
به استان کرمان اســت امیدواریم اتفاقات
خوبی بیفتد و شاهد ساخت و بهره برداری
از راههای روستایی در سطح استان باشیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
اســتان کرمان ادامه داد :در حال حاضر 6
نقطه حادثه خیز در استان داریم که برای

آن اعتبار مصوب داریم اما به همین نقاط
مصوب اکتفا نکــرده و بصورت امانی 91
نقطه را در ســال گذشته اصالح کردیم که
صورتجلسه پلیس شــده است 14 .نقطه
حادثه خیز رفســنجان در ســال گذشته
اصالح شده است و امســال نیز تا پایان
شهریورماه چند نقطه اصالح می شود.
عراقیزاده با بیان اینکه سال گذشته 885
نفر در جاده های اســتان جان خود را از
دست دادند ،خاطرنشان کرد :برنامه ریزی
کردیم در مســیرهایی که بیشترین تلفات
جاده ای و تصادفــات را داریم راهداری
به کمک پلیــس راه ،نقاط حادثه خیز را
ایمن کنند.
وی بیان کرد :در ســال گذشته بیش از 6
میلیارد تومان خسارت سرقت تابلو ،عالئم
و دوربین های نظارت تصویری و کنترل
سرعت استان بوده که این مبلغ زیادی است
و امیدواریم بتوانیم جلوی این ســرقتها را
بگیریم چون بطور مستقیم با جان مردم سر
و کار دارد.
عراقیزاده افزود :با دادســتانهای استان
هماهنگی الزم را انجام دادیم و همکاری
الزم را دارند تا بتوانیم با کمک قوه قضائیه
این موضوع را به سرانجامی برسانیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
اســتان کرمان از جذب  3300تن قیر از
اعتبارات سال  1400برای استان خبر داد
و گفت :این اعتبارات مربوط به اعتبارات
ساخت راههای روستایی است و هزار تن

 1ذی القعده 1443
سال بیستم و یکم شماره 3895
خبر
 ۱۵۰هزار تسهیالت برای محالت بازآفرینی کشور
پرداخت می شود

کارشناسیارشــد مدیریت فرهنگی و برنامه ریزیهای
فرهنگی و در مرحله دفاع از رساله خود در مقطع دکتری
«علوم سیاسی؛ مسائل ایران» است .معاونت فرهنگی و
هنری ادارهکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان کرمان،
مدیرکل ســازمان جوانان ،مشاور اســتاندار ،مدیرکل
اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان و مدیرکل کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان از جمله
سوابق اجرایی و مدیریتی روحی به حساب میآید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

خسارت  6میلیاردی کرمان از سرقت تابلوها و عالئم جادهای
دیگر را نیز امروز گرفتیم و به جمع 3300
تن اضافه شد تا راههای روستایی بیشتری
را به بهره برداری برسانیم.
عراقــیزاده در خصــوص تقاطع حادثه
خیز عبداهلل آباد رفســنجان نیز گفت :این
تقاطــع به عنوان یکی از نقاط حادثه خیز
اســتان کرمان به شمار می رود ،توافقی با
شهرداری رفســنجان داشتیم که قرار شد
نقشه های اجرایی را آماده و تصویب کنیم
و برای اجرا به شهرداری بدهیم و هزینه ها
را شهرداری قبول کرد.
ایــن کار را انجام دادیم و منتظر کارهای
اجرایی شــهرداری هســتیم تا از محل
اعتبارات خود و مسئولیت های اجتماعی
معادن و با کمک مس سرچشــمه این کار
صورت گیرد.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل
جاده ای استان کرمان با بیان اینکه متاسفانه
با کمبود نیروی انسانی در ادارات راهداری
استان روبرو هستیم ،خاطرنشان کرد :اکثر
نیروهای باتجربه ما بازنشسته شده اند و
برای جایگزینی آنها مجوز استخدام نداریم
از نیروهای شرکتی نیز نمی توانیم استفاده
کنیم و توان پرداخت حقوق شان را نداریم
و با این مشکل در ادارات راهداری مواجه
هستیم .
البته این مشکل کشوری است و امیدواریم
با گشــایش اعتبارات ،نیروهای بیشتری
برای رفسنجان و شهرستانهای دیگر استان
استخدام کنیم.

شــامل :تقویت روحیه عزت و خودباوری ملی ،رشد
فضائل اخالقی ،اقتصاد مقاومتی و تولید ملی ،استحکام
نهاد خانواده و افزایش جمعیت ،امیدآفرینی و نشــاط
فردی و اجتماعی و تعظیم شعائر اسالمی
 -۱۱همــکاری کامل بــا معاونتهــای تخصصی و
بخشهــای ســتادی وزارتخانه و تأمیــن و تحقق
سیاستها و برنامههای ابالغی آنها
-۱۲رعایت دقیق و مستمر اصول دوازده گانه حاکم بر
نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی
در دولت سیزدهم
از خداوند متعال خواستارم که با یاری همکاران خدوم
آن اداره کل و مغتنم شــمردن فرصت خدمت به مردم
فرهنگ دوســت آن دیار ،تحــت توجهات و حمایت
حضرت بقیهاهللاالعظم(عج) و رهبــری حکیمانه امام
خامنهای(زیدعزه) موفق و مؤید باشید ».گفتنی است،
محســن روحی متولد ســال  ۱۳۵۵و دانش آموخته
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افزایش  ۴۰درصدی مصرف قلیان در کرمان
سرویس اســتان ها  -کرمان  //معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
با بیان این مطلب که ســن میزان تمایل
پرداخت برای مصرف سیگار کاهش یافته
است ،هشدار داد :روند مصرف سیگار در
استان کرمان از ســال  90تا  1400تقریبا
ثابت بوده است اما مصرف قلیان  40درصد
افزایش پیدا کرده است و این عمق فاجعه
است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محسن بارونی در
نشست خبری به مناســبت هفته ملی بدون
دخانیات ســامتی را اولویــت اول جامعه
بشری دانست و در ادامه به تبیین نقش رسانه
در ارتقای ســامت جوامع پرداخت و گفت:

سیاست های مقابله با دخانیات نباید فقط در
این هفته باشــد بلکه باید در سراسر سال به
موضوع مضرات مصرف مواد مخدر پرداخت.
وی بیان کرد :قبح قلیان نباید شکسته شود و
اکنون هیچ مرکزی عرضه مستقیم قلیان ندارند
و اگر شــهروندان موردی را مشاهده کردید
حتما به سامانه  190اعالم کنید.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
از کلنیک جدیدالتاســیس ترک ســیگار در
کرمان خبر داد و عنوان کرد :در این کلینیک
به صورت تخصصی به موضوع ترک سیگار
می پردازد و تاکنون حدود  250مورد مراجعه
داشته که در حال ترک سیگار هستند.
وی بــا اعالم این موضوع که ســاالنه علت

رییس دادگستری کرمان:

سختگیری برخی مدیران با رسانهها موجب شده
مردم حرفشان را در خیابان بزنند

سرویس استان ها  -کرمان  //رییس کل دادگستری
اســتان کرمان تاکید کرد :سختگیری برخی مدیران
درباره رسانهها موجب شــده مردم حرفهای خود
را در کف خیابان مطرح کنند و زمینه سوءاســتفاده
رسانه های معاند نیز فراهم شود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســام و المســلمین
ابراهیم حمیدی در جمع برخی فعاالن رســانه و اعضای
هیات اندیشــهورز ســازمان بسیج رسانه اســتان کرمان
افــزود :زمانی کــه راه قانونــی برای طــرح مطالبات و
درخواست های مردم بسته شود ،راه برای رسانه های معاند

باز می شــود .وی در ادامه بر پرهیز از خودسانسوری نیز
تاکید کرد و افزود :باید از ظرفیت رسانه برای تبیین خدمات
انجام شــده در جامعه و بین مردم استفاده شود و از این رو
رسانه ها یار و مددکار دستگاه ها برای تبیین خدمات نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران به شمار می روند.
حجت االسالم حمیدی اظهارداشت :باید خدمات انجام شده
به مردم گفته شــود زیرا امروز دشمن به دنبال آن است که
مسئوالن و نظام جمهوری اسالمی را ناکارآمد جلوه دهد و
از این رو رهبر معظم انقالب اسالمی ،موضوع جهاد تبیین را
مورد تاکید قرار داده اند.
وی گفت :جهاد تبیین به معنای آن است که مدیران با استفاده
از ابزار رسانه عملکرد نظام مقدس جمهوری اسالمی را به
مردم اطالع رســانی و باعث توسعه امید در جامعه شوند؛
همچنین در مقابل سیاه نمایی دشمنان نیز ایستادگی کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان ،اعتمادسازی را اصلی

مورد تاکید برشــمرد و ادامه داد :آسیب شناسی اقدامات
انجام شــده و دالیل نارضایتی مردم از برخی خدمات نیز
باید با همکاری رســانه ها مشخص شود .حجت االسالم
حمیدی گفت :امروز کار مهم دستگاه قضایی این است که
اعتمادعمومی را با عملکرد ،رفتار و گفتار خود به جامعه
برگرداند و در این زمینه قضات ،روســای دادگستری ها،
دادســتان ها و دیگر مسئوالن و کارکنان دستگاه قضا باید
پای کار بیایند و اعتماد مردم به دســتگاه قضایی را ترمیم
کنند.
وی تاکیــد امام راحــل بر طرح صادقانــه موضوعات
به مردم را مورد اشــاره قرار داد و افزود :امروز توســعه
دادرســی های الکترونیک افتخاری برای دستگاه قضایی
است و بر این اساس مردم می توانند امورات قضایی خود را
از منزل پیگیری کنند؛ اگر در این زمینه اطالع رسانی الزم
به جامعه صورت گیرد ،در افزایش رضایت مندی مردم موثر

خواهد بود .عالی ترین مقام قضایی اســتان کرمان افزود:
کاستی های موجود در روند رسیدگی به پرونده ها نیز باید
با طرح دالیل به مردم اطالع رســانی شود؛ به عنوان نمونه
اگر مردم بدانند دستگاه قضایی با افزایش ورودی پرونده ها
روبه روست ،دالیل اطاله دادرسی را درک می کنند و البته
در کنار این موارد دستگاه قضایی نیز باید تالش کند که این
مسائل در اسرع وقت برطرف شود.
حجت االســام حمیدی ،مطالبــه گری رســانه ها در
حــوزه های اقتصاد ،معیشــت و توســعه اقدامات حوزه
پیشــگیری از وقوع جرم را در کاهش ورودی پرونده ها
به دســتگاه قضایی موثر دانســت و تصریح کرد :مدیران
نباید انتظار داشته باشــند رسانه ها کم کاری های آنان را
توجیه کنند اما باید با اطالع رسانی صحیح ،اقدامات منطقی
انجام شده را با وجود نیروی انسانی و امکانات موجود به
مردم اعالم کرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
تعاونی مسکن گسترش خدمات بازرگانی بندرعباس

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن گسترش خدمات بازرگانی بندرعباس راس ساعت 19
روز جمعه  1401/3/27در محل پروژه به آدرس امیر آباد  -کوچه عمار یک مجتمع  60واحدی گل گندم شرکت تعاونی مسکن
تشــکیل می گردد لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل
مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل /نماینده خود را کتبا معرفی نمایند  .ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین
نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و
اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1401/3/26در محل دفتر تعاونی مسکن
واقع در امیر آباد مجتمع  60واحدی گل گندم حاضر تا پس از احراز هویت و تائید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .
دستورات جلسه :
 .1گزارش هیات مدیره و بازرس در مورد عملکرد و نظارت سال مالی 1400
 .2طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1400
 .3انتصاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس
 .4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی 1401
 .5تصمیم گیری در خصوص پیگیری اخذ سند عرضه و پرداخت بهای آن بر اساس نرخ دولتی
 .6تصمیم گیری در خصوص موضوع ادامه کار یا خلع ید از پیمانکار قبلی گاز کشی

تاریخ انتشار1401/03/11 :

تعاونی مسکن کارکنان گسترش خدمات بازرگانی بندرعباس

مرگ حدود  60هزار مرگ در کشور ،مصرف
دخانی اســت ،اظهار کرد :ساالنه دلیل فوت
 4تا  4500در استان کرمان ،مصرف دخانی
است.
شایان ذکر است مصرف کنندگان مواد دخانی
تقریبــا  26ســال کمتر از ســایر افراد عمر
می کنند .بارونی مصــرف قلیان را خطرناک
تر از ســایر مواد مخدر دانست و بیان کرد:
صنایع دخانی به تبلیغات غیرمســتقیم روی
آورده انــد به طوی کــه در فیلم های کارتن
و انیمیشــن (قهرمان داستان سیگاری است)
و ســوپرمارکت ها تبلیغات خــود را انجام
می دهند .معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشــکی کرمان علت مســتقیم  19درصد
مرگ های روزانه کشور را مربوط به مصرف
قلیان و سیگار اعالم کرد و افزود :متاسفانه سن
مصرف دخانیات در استان کاهش یافته است
و اکنون به زیر  18سال رسیده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گفت :ساالنه  40هزار میلیارد تومان در کشور
صرف هزینه بهداشت و درمان مصرف کنندگان
مواد مخدر می شــود .علی بهرام نژاد مدیر
گروه بیماری های واگیردار دانشــگاه علوم
پزشــکی کرمان نیز گفت :حدود  10عامل
کشنده در جهان وجود دارد که مصرف سیگار
و تنباکو جزو این عوامل است.
با ابراز تاســف از اینکه قبح قلیان شکسته
اســت ،اظهار کرد :متاسفانه مصرف قلیان در
بین بانوان افزایش یافته است.

سرویس استان ها  -کرمان //معاون وزیر و دبیر ستاد
ملی بازآفرینی شــهری پایدار از پرداخت  ۱۵۰هزار عدد
تســهیالت برای محالت بازآفرینی کشور طی سال جاری
خبر داد .به گــزارش خبرنگاردریا؛ دکتر محمد آیین در
جمع بندی ســفر به جنوب کرمان اظهار داشــت :سهمیه
این تســهیالت در قالب نهضت ملی مسکن برای محالت
بازآفرینی برنامه ریزی شــده اســت .وی بــا بیان اینکه
سهمیه هر اســتان و شهرستان مشخص شده است ،افزود:
در صورت پرداخت این تعداد تســهیالت سال آینده تعداد
تســهیالت افزایش خواهد یافت .معاون وزیر و دبیر ستاد
ملی بازآفرینی شهری پایدار از گروه های جهادی ،مردم،
شهرداری ها و دیگر سازمان مربوطه برای جهاد نوسازی
بافت های فرســوده دعوت کرد و گفت :با توجه به اینکه
جان انســان ها در بافت های فرســوده به دالیل مختلف
در خطر بوده لذا نیازمند مشارکت همه اقشار در نوسازی
بافت های فرسوده هستیم .آیین با بیان اینکه  ۶۵۰شهر با
محالت مصوب داریــم ،از  ۲هزار و  ۵۰۰طرح نیمه تمام
باز آفرینی شــهری در قالب اقدام مشترک با سایر دستگاه
هــا خبر داد و گفت :این طرح ها در مجموع کل کشــور
هستند .وی افزود :تمام تمرکز مجموعه بر تکمیل این طرح
ها بوده تا پس از تکمیل طرح ها جدید ایجاد شوند .معاون
وزیر و دبیر ســتاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بزرگترین
مشکل منطقه جنوب کرمان بویژه شهرستان های جیرفت و
عنبرآباد را فرسودگی بناها و کوچه های خاکی برشمرد و
گفت :مردم در زمینه بناهای فرسوده از فرصت تخفیف ۵۰
درصدی شهرداری ها برای پروانه و اخذ دریافت تسهیالت
ارزان قیمت برای نوســازی استفاده کنند .وی افزود :مردم
می توانند از تسهیالت نهضت ملی یا تسهیالت ارزان قیمت
نوسازی با مراجعه به ســامانه وزارت راه و شهرسازی و
یا شرکت بازآفرینی شــهری نسبت به ثبت نام و دریافت
تســهیالت اقدام کنند .وی ادامه داد :این تسهیالت شامل
منازل دارای پروانه و پیشرفت دارای  ۱۰درصد می باشد
از این متقاضیان دارای شــرایط هر چه سریعتر اقدام کنند.
آیین از آسفالت تمامی معابر طرح بازآفرینی شهری(بافت
فرســوده) جیرفت طی سه سال آینده خبر داد و گفت :این
طرح با مشارکت شهرداری انجام می شود .معاون وزیر و
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه دولت
نگاه ویژه ای به مناطق محروم دارد ،اظهار داشــت :امسال
در قانون بودجه نقطه عطفی برای بخش بازآفرینی شهری
بوده که نسبت به گذشته بسیار عالی بوده است .وی تصریح
کرد :طــی تبصره  ۱۴در قالب محرومیت زدایی و همچین
در تبصره  ۱۱ظرفیت های خوبی برای نوسازی بافت های
فرسوده برنامه ریزی شده است.

وی گفت :رسانه ها را امانت دار می دانیم و بر این اصل معتقدیم
که رسانه ها حرف مردم را به طور دقیق به دستگاه قضایی و
اقدامات دستگاه قضایی را نیز به شکل دقیق در جامع مطرح
می کنند ،مگر آنکه خالف این موضوع به اثبات برسد.
رییس کل دادگســتری اســتان کرمان اظهارداشت :اصل
مطالبه گری در جامعه صحیح و مورد قبول است اما اینکه
افرادی مسائل شخصی خود را به عنوان مطالبات عمومی
مردم مطرح کنند ،پذیرفته نیست.
حجت االسالم حمیدی گفت :معتقدیم رسانه ها با امانت و
سالمت مسائل را مطرح می کنند و از این رو دستگاه قضا
نیز با رعایت امانت و صداقت در مسیر خدمت به مردم گام
بر می دارد و هر جاکه امکان ارائه خدمت وجود نداشــته
باشد ،دلیل آن را صادقانه با مردم در میان خواهیم گذاشت.
وی انتقــاد پذیری مدیران را مورد تاکید قرار داد و تصریح
کرد :انتقاد باید منطقی و ســازنده باشد و بر این اساس نقد
سالم و دلسوزانه یکی از وظایف رسانه ها به شمار می رود.
رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه انتقاد نباید
به مشکالت عمق ببخشد و باید ســازنده و همراه با ارائه
راهکار باشد گفت :در دستگاه قضایی از انتقادات سازنده
رسانه ها استقبال و تالش می کنیم که مشکالت را برطرف
سازیم.
وی افزود :در هر کجا که امکان رفع مشــکالت نباشد نیز
دالیل آن را اعالم خواهیم کرد.

حجت االسالم حمیدی تصریح کرد : :باید باور داشته باشیم
رسانه ها در داخل کشور راه ارتباط صحیح با مردم و دلسوز
نظام و انقالب به شــمار می روند و در حقیقت دنبال کننده
آرمان های امام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمی هستند.
رییس کل دادگســتری اســتان کرمان که بتازگی در این
مسئولیت مشغول به کار شده است با اشاره به اینکه رسانه
حق دارد درخواست های بحق مردم را از مسئوالن پیگیری
کند اظهارداشــت :همه باید به نقش مطالبه گری رسانه در
جامعه توجه داشته باشند و این حق رسانه ها را به رسمیت
بشناسند .وی با اشاره به اینکه به دنبال تقویت تعامل بین
دستگاه قضایی و رسانه ها هستیم تاکید کرد :رسانه ها را
یار دوازدهم دستگاه قضایی می دانم و بر این موضوع باور
و اعتقاد دارم و به هیچ وجه رسانهگریز نیستم.
حجت االســام حمیدی تصریح کرد :حرف محرمانهای
نسبت به مردم نداریم و رسانه ها نیز مورد اعتماد دستگاه
قضایی هستند؛ از این رو تالش می کنیم ارتباطات رسانه
ای دادگستری کل استان کرمان توسعه یابد و زمینه حضور
اصحاب رسانه در جلســات به صورت مستمر و بیش از
پیش فراهم شود؛ رســانه ها نیز می توانند کمک کننده و
یار مدیران باشــند و این مهم در تمامی دستگاه ها صدق
می کند .نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اصحاب
رسانه را سخنگوی مردم و طرح کننده خواسته های بحق
مردم از دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها دانست.
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موج واکنشها به عنکبوت موهن
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سوال و جوابهای کاربردی

اگر مردی در خواب دید که به درختی بسته شده و بر وی
عســل ریختهاند و مورچگان همراه با عسل وی را تا ته
میخورند ،تعبیرش این است که برای روز زن ،قابلمه و
ماهیتابه به همسر خود هدیه میدهد و همسر وی در همان
قابلمه غذای مورد عالقه شوهر را برایش درست میکند،
اما درون غذا مرگ موش خواهــد ریخت و جان دادن
شوهر را با لذّت تماشا خواهد کرد.
اگر در خواب دید که او را در وســط بیابانی خشک ،به
درختی خشکیده بســتهاند و او از تشنگی جان میدهد،
در حالی که در دوقدمی وی جامهایی پر از آب خنک و
شربت گوارا و همچنین میوههایی تازه قرار دارد ،تعبیرش
این است که وی برای روز زن ،فقط یک شال ساده برای
همسرش میخرد و همسرش ضمن تشکر ،تا یک ماه به
بهانه بیماری دست از غذا پختن خواهد کشید و شوهر تا
یک ماه فقط سوسیس تخم مرغ خواهد خورد ،در حالی
که یخچالشان پر از گوشت و مرغ است.
اگر در خواب دید که وســط حلقــهای از آتش ،او را به
درختی بستهاند و در حلقش آب جوش میریزند ،تعبیرش
این اســت که وی برای همسرش طالی بدلی میخرد و
همسرش تا یک سال او را مجبور به اضافهکاری در اداره
میکند و شبها نیز او را به مسافرکشی میفرستد و روزی
فقط یک پیاله سوپ به خوردش میدهد تا وی بتواند در
روز زن ســال آینده پول خرید طالی واقعی را بهدست
آورد.
اگر در خواب دید که او را وسط بیابان خشک به درختی
بســتهاند و دورش حلقهای از آتش روشــن است و در
حلقش آب جوش میریزند ،در حالی که بر بدنش عسل
مالیدهاند و مورچگان او را همراه با عســل میخورند و
در همیــن حین یک نفر با ّاره برقی در حال نصف کردن
درخت است ،تعبیرش این است که مرد هدیهای برای روز
زن نخریده و خدایش بیامرزد ،مرگ سختی در پیش دارد.
اگر در خواب دید که خودش درخت اســت و در زمین
کاشته شده و از شدت سرما تمام برگهایش ریختهاند،
تعبیرش این اســت که وی برای همسرش مانتویی زیبا
خریده و همسرش هم واقع ًا مانتو را پسندیده است ولی
چون نمیداند این مانتو را با کدام لباسهایش ِســت کند
و با شــوهرش به میهمانی برود ،شوهرش را در سیاهی
زمستان دم در منتظر نگه داشته است و شوهرش از شدت
ســرما خود را با اگزوز ماشین همسایه که روشن است
گرم میکند.
اگر در خواب دید که از درخت آویزان شــده و طوفانی
شــدید او را مثل توپ پالســتیکی یکالیه به اینطرف
و آنطــرف پرتاب میکند ،تعبیرش این اســت که برای
همسرش هدیهای خریده ولی همســرش آن را دوست
ندارد ،لذا هدیه همسر را وانکرده پس میدهد و شوهرش
را بیــن تمام مغازههای یک پاســاژ چهل طبقه ،بهدنبال
خودش میکشاند تا باألخره چیزی را که میخواهد پیدا
کند.
اگر در خواب دید که زیر سایه درختی بزرگ نشسته است
و هــر میوهای که دلش بخواهد از درخت برایش میافتد
و در کنارش رودی از خاکشــیر و تخم شربتی خنک و
گوارا جریان دارد ،تعبیرش این اســت که برای همسرش
یک سرویس طال یا خودروی مورد عالقهاش را خریده
است و همسرش ضمن افتخار به چنین شوهر باشخصیتی،
در روز مرد برای شــوهرش یک پک کامل جوراب در
رنگهای مختلف و همچنیــن یک پک کامل زیرپوش
ســفید خواهد خرید و مشتاقانه منتظر روز زن سال بعد
خواهد ماند.

ســرویس فرهنگی  //فیلم ضداســامی و ضد ایرانی «عنکبوت
مقدس» با توهین به امام رضا(ع) احساسات ارادتمندان امام هشتم
را جریحهدار کرد .

در روزهای گذشته تصویری از فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس» در فضای
مجازی منتشر شد که حاوی توهینی نمادین به امام رضا(ع) بود .این فیلم که
ماهیتی ضد ایرانی و ضد اســامی دارد و به گفته کارگردان آن در پی ارائه
تصویری از یک جامعه به زعم وی دینی قاتل پرور اســت ،هفته گذشته
در جشــنواره فیلم کن رونمایی و بامداد یک شنبه به وقت ایران در مراسم
اختتامیه این جشــنواره تقدیر و با جایزه بهترین بازیگر زن بدرقه شد .در
مقابل از یک شنبهشب موجی از واکنشها ،علیه توهین این فیلم به ساحت
امام هشتم(ع) آغاز شد که به ترند نخست شبکههای اجتماعی تبدیل شد.
گزارش پیش رو ،نگاهی به ساخت این فیلم ،عوامل ،محتوای آن و همچنین
ریشههای شکلگیری آثار اینچنینی دارد.
ماجرای قاتل عنکبوت چیست؟

فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس» همانطور که زیاد گفته شده ،به ماجرای
قتلهــای زنجیرهای زنان تنفروش در ســالهای  79و  80در مشــهد
میپردازد .در این سالها فردی به نام سعید حنایی که یک کارگر ساختمانی
است ،دست به قتل شماری از زنان خیابانی میزند که جرقه این اقدامات
او ،همانطور که در اعترافات خود هم گفته ،تالش یک راننده تاکسی برای
تعرض به همسرش بوده است .حنایی پس از به قتل رساندن شانزدهمین
فرد و ناکامی در کشتن هفدهمی ،دستگیر میشود .هرچند برخی روایت ها
تعداد قربانیان را بیشتر از این می دانند .او همان زمان در روزنامه خراسان
«قاتل عنکبوتی» نامیده میشود؛ لقبی که تا امروز در رسانهها و فیلمهای

سرویس فرهنگی  //معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت :استان
هرمزگان ظرفیت های تاریخی و فرهنگی بی بدیلی برای ثبت در یونسکو دارد که نیازمند
شناسایی و معرفی هستند.

احسان کامرانی در جلسه نشست هماهنگی تشکیل کار گروه ویژه جهت شناسایی ظرفیت های قابل
ثبت هرمزگان در یونسکو ،با اشاره به ظرفیت های تاریخی استان ،عنوان کرد :استان هرمزگان از
نظر تاریخی دارای قدمت باالیی است و برخی آثار تاریخی موجود در استان به دوره پارینه سنگی
برمی گردد .وی با بیان اینکه معرفی آثار تاریخی استان هرمزگان در سطح ملی و بین المللی برای
آشنایی هموطنان و مردم سایر کشورها ضروری است ،اضافه کرد :استان هرمزگان در سطح ملی
دارای  ۱۶۸اثر ثبت شــده است که قابل افزایش است .کامرانی با اشاره به اینکه یک اثر تاریخی
استان در فهرست آثار یونسکو ثبت جهانی شده است و یک اثر دیگر در نیز نوبت ثبت قرار دارد،
عنوان کرد :ظرفیت های گســترده ای که هرمزگان در زمینه آثار تاریخی دارد زمینه افزایش ثبت
آثار تاریخی استان را در سطح جهانی مهیا کرده است .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری

ســرویس فرهنگی  //شــبکه استانی خلیج فارس
بمناسبت فرارسیدن  14خرداد سالروز رحلت کبیر انقالب و
قیام  15خرداد ویژه برنامه هایی را برای پخش آماده کرده است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ برنامه «روح خدا»در آستانه سالگرد
ارتحال امــام خمینی (ره) در صدای خلیــج فارس تهیه وپخش
می شــود .این برنامه با استفاده از نظر کارشناسان حوزه و دانشگاه
به بررســی ابعاد شــخصیتی و روایتی از زندگی حضرت امام (ره)

سوال و جوابهای کاربردی
سؤال :تو پاالدیوم بوتیک گرفتم،
چیکار کنم بتونم اجارهام رو دربیارم؟
جواب :باید جنس بذاری توش.
متأسفانه مردم کمتر هوا میخرن.
سؤال :توی شهرک اکباتان سوپری
دارم ولی هیچی نمیتونم بفروشم.
چیکار کنم؟
جواب :اون تابلو «ایستادن بیجا مانع
کسب است» با فونت نستعلیق رو
بردار .شاید توی فروشت تأثیری
نذاره ولی مطمئن میشی وقتی اونجا
فروش نداری ک ً
ال اینکاره نیستی.
سؤال :میوه فروشم .دخلم به خرجم
نمیخوره .چه خاکی به سر کنم؟
جواب :خاک رس! یه کم المپها
رو کمتر کنی و سعی نکنی بودجه
اداره برق رو تأمین کنی مشکل حل
میشه.
سؤال :کتاب فروشی چرا اینقدر
سودش کمه؟
جواب :چون االن سود توی فروش
لوازمالتحریر و خنزرپنزر و اکسسوریه.
با اهداف فرهنگی هم سازگاری داره.
سؤال :به کسی که فروشگاه
زنجیرهای داره ولی از خرید مردم
راضی نیست چی باید گفت؟
جواب :النجات فیالصدق! اگر قیمت
قفسهها و دستگاه فروش رو یکی کنه
شاید مردم بیشتر ازش خرید کنن.
محمدحسین صادقی

هرمزگان ،افزود :در شناســایی ،معرفی و ثبت آثار تاریخی هرمزگان در یونسکو از همه ظرفیت
ها همچون تاریخ شناســان ،باستان شناسان انجمن ها و ســمن های فعال در حوزه حراست از
میراث تاریخی بهره گرفته شود .کامرانی افزود :برخی آثاری که بین استان هرمزگان و کشورهای
همسایه مشترک است می تواند به صورت مشترک با تشکیل کارگروه های پیگیری مشترک ثبت
جهانی شوند .وی تصریح کرد :آداب و رسوم محلی هرمزگان ،گویش های محلی ،غذاهای محلی،
پوشــاک محلی از جمله آثار ناملموسی هســتند که می توانند ثبت جهانی شوند .معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،خاطرنشــان کرد :مستند سازی آثار تاریخی ملموس و
غیر ملموس هرمزگان و بهره گیری از ظرفیت ســفرای کشورها می تواند در معرفی آثار تاریخی

هرمزگان و ثبت جهانی آنها نقش بسزایی ایفا کند .کامرانی گفت :دانشگاه های هرمزگان و شهرداری
ها امکانات مناســبی برای معرفی آثار تاریخی اســتان دارند که باید بهره گرفت .وی اظهار کرد:
بندر کنگ ،حریره جزیره کیش ،قلعه پرتقالی ها و جنگل های حرا از جمله ظرفیت های هستند که
می توان به صورت جهانی در یونسکو ثبت کرد .به گزارش ایسنا ؛ معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان ،افزود :با توجه به اهمیت میراث تاریخی استان و ضرورت ایجاد زمینه مناسب
برای ثبت جهانی آنها در یونسکو کارگروه شناسایی فرصت های تاریخی ،فرهنگی و بین المللی
استان جهت ثبت در یونسکو با محوریت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و
عضویت دستگاه های اجرایی و سمن های فعال در حوزه آثار تاریخی در دستور کار قرار گیرد.

برنامه قیام ماندگار برعهده فاطمه مرادی است«سوگ خورشید» به
مناســبت رحلت امام خمینی (ره) در سیمای خلیج فارس تدارک
دیده شده است .سوگ خورشید با هدف آشنایی مخاطبان با زندگی
و اندیشــه های امام خمینی (ره) تهیه و تولید می شود.این برنامه در
دو قسمت  45دقیقه ای تهیه شده که در روزهای  14و  15خرداد
از ســیمای خلیج فارس پخش می شود .گزارش مردمی وله های
رحلت سرود و مباحث کارشناسی بخش های این برنامه است.دراین
ویژه برنامه کارشناسان مذهبی و دانشگاه به بررسی ابعاد شخصیتی و
ویژگیهای شخصیتی امام راحل می پردازند .فرخ محمودی کار تهیه
کنندگی ویژه برنامه را برعهده دارد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوب

ت
دوم

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 .
ش کرت شهرکهای صنعتی رهمزگان

ردیف

انتشار نمای توهینآمیز فیلم ســینمایی «عنکبوت مقدس» ،موج بسیار
بزرگــی از واکنشهای مجــازی را به وجود آورد .از مســئوالن دولت
گرفته تا کاربران فضای مجازی ،همه به این توهین واکنش نشــان دادند.
محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در توییتی نوشت:
«ایران زمین به هنرمندانی افتخار میکند که با عشق آلا ،...قدرشناس ایثار
حافظان امنیت و ســربلندی سرزمینمان هستند .هنرمندانی که زرقوبرق
جشنوارههای سیاستزده و تبلیغات رسانههای مزدور اجنبیپرست ،آنان
را در مقابل باورهای بلند ملت قهرمان قرار نمیدهد ».ســازمان سینمایی
نیز در بیانیهای از سازندگان فیلم و جشنواره فیلم کن برای تقدیر از آن به
شدت انتقاد کرد .در بخشی از این بیانیه آمده است« :در حالی فیلم موهوم
«عنکبــوت مقدس» با ارائه چهرهای مخدوش از جامع ه ایرانی و با توهین
آشکار به باورهای متعالی شیعیان در این جشنواره تقدیر شده که انتخاب
نالمللی
سیاسی این اثر ضعیف به عقیده بسیاری از منتقدان و کارشناسان بی 
نالمللی به جا گذاشته
جای سوال مهمی در کارنامه حرفهای این جشنواره بی 
است».شــهاب حسینی ستاره شاخص سینما نیز در متنی اینستاگرامی ،از
نپذیرفتن پیشنهاد بازی در این فیلم نوشت« :کارگردان فیلم ،زمانی که برای
فیلم «مست عشق» در ترکیه بودم ،ضمن مالقاتی ،بازی در این فیلم را به
بنده پیشــنهاد دادند که به دلیل نداشتن عالقه به موضوع و نگاه کارگردان،
پیشنهاد ایشان را نپذیرفتم ».سیدمحمود رضوی تهیهکننده سینما و مشاور
فرهنگی رئیس مجلس شورای اسالمی در بخشی از دلنوشته خود خطاب
به امام رضا(ع) نوشــت« :مقام شما آنقدر بزرگ و عظیم است که توهین
هیچ بیصفتی کمترین خدشهای به اعتقادات این مردم به شما وارد نمیکند و
عشق مردم را به شما بیشتر خواهد کرد ».محمدرضا شفیعی تهیهکننده سینما
و تلویزیون نوشت« :چقدر دلگیر است نمک خوردن و نمکدان شکستن آن
هم با ولی نعمتی که جز رأفت و مهربانی کسی از او ندیده» .بسیاری دیگر از
اهالی فرهنگ از جمله احسان علیخانی مجری و تهیهکننده ،وحید یامینپور
نویسنده ،مژده لواسانی مجری و ...نیز در صفحات مجازی خود به ساحت
مقدس امام رضا(ع) ابراز ارادت کردند.آنچه مســلم است ،این که ساخت
فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس» را میتوان به نوعی ،ادامه تالش سالهای
اخیر ،برای اسالمهراســی دانست که در این مسیر ،میخواهد مقدسات را
قربانی اهداف خود کند / .خراسان

تشکیل کارگروه ویژه پیگیری ثبت آثار تاریخی و فرهنگی هرمزگان در یونسکو

می پردازد .روح خدا در سالروز رحلت امام خمینی (ره) به مدت
 60دقیقه به تهیه کنندگی فاطمه مرادی از رادیو خلیج فارس پخش
می شود .بمناســبت قیام خونین  15خرداد سال  ، 42ویژه برنامه
«قیا م ماندگار» در رادیو خلیج فارس تهیه و تدارک دیده شده است.
این ویژه برنامه دریک قسمت 60دقیقه ای تهیه شده و به موضوع
اهداف ودستاوردهای قیام خونین 15خردادو نقش امام خمینی (ره)
در قیام  15خرداد و ماندگاری تاثیر آن می پردازد.تهیه کنندگی ویژه

موضوع

سیل واکنشها علیه توهین به مقدسات

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خبر داد

ویژه برنامه های شبکه خلیج فارس در سالروز رحلت امام خمینی (ره)

محمدرضا رضایی

***

ســینمایی و مستند هم استفاده شده است .این ســوژه در سالهای اخیر گذشــته مورد توجه قرار گرفته و در شبکههای اجتماعی پربازدید شده،
دستمایه ساخت یک فیلم سینمایی داخلی به نام «عنکبوت» به کارگردانی بیتردید توهین به ساحت امام رضا(ع) است که احساسات مذهبی ایرانیان
ابراهیم ایرجزاد و با بازی محسن تنابنده در نقش اصلی قرار گرفت که سال و شیعیان را جریحهدار کرده است.
گذشــته با بعضی محدودیتها و ممیزیها روی پرده سینما رفت و بعد به
قلب واقعیت
نمایش خانگی هم رسید.
از نکاتی که درباره «عنکبــوت مقدس» مورد توجه قرار گرفته ،تغییرات
جهتدار آن در واقعیت اســت .بدیهی است که هیچ ماجرای واقعی بدون
یک روایت از سینمای اروپا
ماجرای فیلم «عنکبوت مقدس» اما متفاوت از نســخه داخلی آن است .تغییر و دراماتیزه شــدن ،امکان تبدیل به فیلم داستانی را ندارد و تغییراتی
ســازندگان این فیلم از دانمارک ،آلمان ،سوئد و فرانسه ،کمی بعد از آن که معقول ،برای ساخت فیلم ضروری است اما سازندگان «عنکبوت مقدس»
ابراهیم ایرجزاد برای تولید فیلمش درخواســت پروانه ساخت میکند ،به تغییرات را به نحوی اعمال کردهاند که مســیر برای تعابیر ضدمذهبی فیلم
ایران میآیند اما با مخالفت وزارت فرهنگ وقت مواجه میشــوند .آنها هموار شود .از جمله این تغییرات میتوان به تأکید جدی آن بر انگیزههای
ســپس به خارج از کشور بازمیگردند و با استفاده از بعضی عوامل ایرانی مذهبی قاتل اشــاره کرد؛ چراکه در واقعیــت ،اگرچه قاتل خود را فردی
و ایرانیتبار خارجنشــین و بعضی عوامل خارجی« ،عنکبوت مقدس» را مذهبی می داند اما بیش از هرچیز در پی عصبانیت ناشــی از مشکلی که
در کشور اردن جلوی دوربین میبرند .نویسنده و کارگردان این فیلم علی برای همسرش پیش آمده ،مرتکب این جنایات شده است .مسئله دیگر به
عباسی فیلم ساز مهاجر است که در سالهای گذشته ،فیلم سوئدی «مرز» رغم آن که دستگاه قضایی در حکم سعید حنایی چند فقره زنای محصنه
را آورده بود فیلمساز «عنکبوت مقدس » با تاکید صرف و تمام بر انگیزه
را ساخته و در بخش فرعی جشنواره فیلم کن رونمایی کرده بود.
مذهبی قاتل و پیوند زدن آن با اصل دین ســناریوی خود را جلو می برد.
ضدیت با مذهب و توهین
«عنکبوت مقدس» چطور فیلمی اســت؟ پاسخ به این سؤال چندان آسان آنطور که منتقدان حاضر در سالن نمایش فیلم گفتهاند ،به انگیزه انتقام این
نیســت چرا که فیلم فقط برای حاضران در جشــنواره فیلم کن  2022و فرد در فیلم اشاره نشــده و صرف ًا همه ماجرا براساس انگیزههای مذهبی
در چند سانس محدود به نمایش درآمده و هنوز به اکران عمومی نرسیده دانسته شده است.
است .در عین حال بر اساس تصاویر ،تیزر و ویدئوهای کوتاهی که از این
اسالمهراسی ادامهدار سینمای اروپا
فیلم منتشر شــده و از همه مهم تر ،نشست خبری صریح سازندگان اثر ،فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس» را میتوان ادامه تالش سینمای اروپا طی
میتــوان تا حدی پی به محتوای آن برد؛ خصوص ًا آن که جریان فیلمهای ســال ها در زمینه ریشهیابی خشونت دانست؛ آن هم نه ریشهیابی واقعی
مشابه «عنکبوت مقدس» (که در ادامه توضیح آن خواهد آمد) در سالهای بلکه ریشــهیابی جهتدار که تقصیرها را به گردن مذهب و دین میاندازد.
اخیر در اروپا بیشتر دیده شده است .بر اساس مواد تبلیغاتی ،اظهارنظرهای این جریان که از سالهای دور در سینمای اروپا وجود داشت ،در یک دهه
نویســنده و کارگردان و روایت منتقدانی که فیلــم را دیدهاند« ،عنکبوت اخیر شدت گرفته است و علت این موضوع را میتوان ظهور و بروز داعش
مقدس» در زیرمتن داستانی جنایی ،در پی ریشههای خشونت سعید حنایی و دو اتفاق اصلی دانســت :نخست اقدامات تروریستی گروههای تکفیری
قاتل عنکبوتی اســت .نکته مهم در این میان ،آن است که این فیلم در یک در اروپا و دوم پیوســتن بعضی جوانهای اروپایی یا مهاجران آسیایی به
روایت مغرضانه ریشــههای این خشونت را مذهبی میداند و به علت آن گروههای تروریســتی تکفیری در سوریه و عراق .جالب آن که به شکلی
که گفته میشــود او فردی مذهبی بوده ،اقدامات وی را به دین منتســب واضح ،سینمای آن کشورهای اروپایی در خط مقدم این جریان قرار دارد
میکند« .عنکبوت مقدس» در این مسیر نه تنها در صحنههای متعدد ،قاتل که بیشترین درهمتنیدگی را با داعش و تروریستها داشتهاند؛ مثل سوئد
را در حرم مطهر رضوی نشــان میدهد و در صدد آن است که به نوعی ،که یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان تروریســت تکفیری به آسیاست و
ریشــه خشونت وی را به مذهب گره بزند بلکه در اقدامی عجیب که قلب فرانسه و بلژیک که بیشترین و مرگبارترین حمالت تروریستی تکفیریها
ارادتمندان امام هشــتم را در دو روز گذشــته به درد آورده ،در یک نمای در آن ها اتفاق افتاده اســت .این کشورها در ســالهای اخیر ،فیلمها و
خاص -که در تیزر فیلم هم آمده -حرم مطهر امام رضا(ع) و خیابانهای ســریالهای متعددی درباره این مسائل ســاختهاند .از طرفی از حوادث
اطــراف آن را مانند یک عنکبوت تصویر میکند .اگرچه کلیت این فیلم را تروریســتی درامپردازی و در سینما و تلویزیون تولید ثروت کردهاند و از
میتوان اثری ضداسالمی دانست اما این نمای خاص که در آن سعی شده طرف دیگر با انتســاب ترورها به صرف دیــن و مذهب ،دامن دولتهای
حرم امام رضا(ع) را در نقطه کانونی این خشونت نشان دهد و در روزهای خود را از حمایتهای سیاسی ،تسلیحاتی و حتی اقتصادی از تروریستها

پاک میکنند .در این زمینه عالوه بر «عنکبوت مقدس» محصول مشترک
دانمارک ،آلمان ،سوئد و فرانسه میتوان به آثار متعددی اشاره کرد؛ سریال
«خالفت» محصول  2020ســوئد ،فیلم «احمد جوان» محصول 2019
بلژیک و فرانسه ،فیلم «دختران خورشید» محصول  2018فرانسه ،بلژیک،
گرجســتان و سوییس ،فیلم «ساخته شــده در فرانسه» محصول 2015
فرانســه ،فیلم « »7500محصول  2019آلمان ،اتریش و آمریکا و ...از آن
جملهاند .در عین حال آن چه در این آثار و محصوالت مشــابه کمتر دیده
شده ،توهین صریح به مقدسات همچون این نمای خاص در فیلم «عنکبوت
مقدس» است.

مبلغبرآورداوليهبدوناحتساب مبلغتضمينشركت
كسورات قانوني (ريال)
درمناقصه(ریال)

1

ايجاد 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  11ماه شمسي

23.420.463.525

1.172.000.000

2

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

10.773.726.250

540.000.000

گواهیصالحیت
پايه 5رشته كشاورزي يا خدمات عمومي
در زمينه فضاي سبز از اداره كل تعاون كار
ورفاهاجتماعي
خدمات عمومي در زمينه حمل و نقل از
اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي

زمانبندی مناقصه :
از كليه مناقصه گراني كه واجد شرايط فوق مي باشند دعوت مي گردد نسبت به تهيه اسناد و شرکت در مناقصه ،در موعد مقرر به
شرح ذیل اقدام نمایند.
الف -تهيه اسناد مناقصه  :از تاريخ  1401/03/10لغايت  1401/03/16تا ساعت 19:00
ب -بارگذاري اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد  :حداكثر تا روز شنبه تاريخ  1401/03/28راس ساعت14:00
* ارسال پاكت الف بصورت حضوري (مهر و الك شده ) حداكثر تا پايان وقت اداري  1401/03/28راس ساعت 14:00مي باشد.
پ -بازگشايي پاكات (الف و ب و ج)  :درتاريخ 1401/03/29روز يك 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.irانجام 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 076-33114123 :گردد.
د -نــوع تضمين شــركت در فرآيند ارجــاع كار پيمانكاري :بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي یا فيش واريزي با شــماره شــبا
 IR 370100004001056706375774نزد بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران ،بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت شهرکهای
صنعتی هرمزگان.
شناسه آگهی1325680:
سایت شرکتWWW.ISIPO.ir :

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

 ۸۷برنامه برای سالگرد ارتحال
امام خمینی(ره)

سرویس فرهنگی  //معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ویژ ه
برنامههای این سازمان به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) با عنوان «امام
دلها» را تشریح کرد.

ســید علیرضا فاطمیانپور معاون فرهنگی ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از
برگزاری ویژهبرنامههای «امام دلها» به مناســبت ســی و سومین سالگرد ارتحال امام
خمینــی(ره) خبر داد و گفت ۸۷ :عنوان برنامه بــا  ۱۹۱اجرا با رویکرد افزایش آگاهی
مردم درباره جایگاه رهبری و والیت فقیه ،معرفی ســبک زندگی و ابعاد شخصیتی امام
خمینی(ره) و ترویج و نشر اندیشههای امام خمینی(ره) پیشبینی شده است .وی با اشاره
به برگزاری مسابقه «زندگی به سبک روحاهلل» ویژه نوجوانان عنوان کرد :در این مسابقه
محصول اینفوگرافیک «زندگی به سبک روحاهلل» تا  ۱۱خردادماه تولید و در بین مدارس
مناطق  ۲۲گانه شهر تهران و همچنین از طریق فضای مجازی توزیع میشود و عالقهمندان
بر اســاس QR codeای که روی محصول وجود دارد ،میتوانند به صورت مجازی در
مسابقه شرکت کنند و جوایز برگزیدگان در مراسم اختتامیه برنامه در روز شنبه  ۲۱خرداد
ماه در فرهنگسرای وال اهدا میشود .مسابقه داستانگویی «وقتی آسمان آفتابی شد»
نیز به مخاطب کودک اختصاص دارد و شرکتکنندگان در آن با مشاهده کتاب مصور بدون
متن تولیدشــده ،به داستانگویی با این موضوع میپردازند و داستان خود را به دبیرخانه
برنامه ارسال میکنند .فاطمیانپور از برگزاری سلسلهنشستهای «رهبر» ویژه جوانان خبر
داد و افزود :سه نشست گفتگومحور و مباحثهای با حضور کارشناسان خبره و دانشجویان
دختر و پســر برگزار میشود .این نشستها در روز  ۱۱خرداد ساعت  ۱۰و در روز ۱۲
خرداد در دو نوبت ســاعت  ۱۰و ساعت  ۱۵در سالن اجتماعات فرهنگسرای امام(ره)
با موضوعاتی مانند نقش و جایگاه رهبری و ســبک زندگی رهبران برگزار خواهد شد.
محمدمهدی عبدخدایی ،فروز رجاییفر و مهدی جمشیدی کارشناسان نشستهای «رهبر»
هستند .وی با اشاره به تولید و انتشار چندین محصول مجازی به مناسبت سالروز رحلت
امام خمینی(ره) تصریح کرد :در قالب بســته محتوای مجــازی «امام دلها» هر یک از
فرهنگسراها یک محصول مجازی تولید و منتشر میکند .قسمت تازه کمیکموشن «چهل
ســردار» نیز با موضوع روایت یکی از سرداران دفاع مقدس از دیدار با امام خمینی(ره)
تولید و منتشر میشود .کلیپهای «اندیشه امام(ره)» از زبان استادان حوزه و دانشگاه و
مقامات لشــکری و کشوری به مهمترین ویژگیهای امام(ره) میپردازد و موشنگرافیک
«به آفتاب ســام کن» دیدگاههای اندیشــمندان درباره امام(ره) و نظرات ایشان درباره
موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی ،حمایت از مظلومان ،آزادی اندیشه ،استقالل ،معنویت
و ...را مرور میکند .به گزارش قدس آنالین ،معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری در
پایان از برگزاری  ۸۲برنامه محلهای منطقهای در فرهنگسراهای پایتخت خبر داد.

قرار تحرری رتهک

نظربهاینکهدرپروندهکالسه140140920000078949به
شــماره بایگانی  0100172این شــورا به لحاظ فوت
مرحوم شادروان علی زارعی فرزند قنبر به شماره ملی
 3420794029در اجرای درخواست آقای اسماعیل
قوهقضائیه
زارعــی فرزند قنبر قرار تحریر ترکه متوفی صادر و
دادگستریجمهوریاسالمیاریان
وقت اجرای قرار تحریر ترکه برای روز ســه شنبه
مورخ 1401/03/31ساعت  13تعیین و اعالم گردیده
لذا بدینوسیله در اجرای مقررات ماده  210قانون امور حسبی به موجب این آگهی به
کلیه ورثه متوفی یا نمایندگان قانونی آنها و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و
هر کسی که به هر طریقی حقی به ترکه متوفی دارند ابالغ می گردد که راس ساعت
و تاریخ اعالم شده در شعب دوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی حوزه
قضایی میناب به آدرس میناب خیابان  15خرداد ساختمان سابق دادگستری جهت
شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند .

موسی نجاری پور -رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف
مجتمع شهید بهشتی میناب

5

حوادث

در امتداد تاریکی

دختری در کافه زیرزمینی!
وقتی با آن جوان بیکار در فضای مجازی آشنا شدم و در یکی از کافه های غیرمجاز
مشهد قرار گذاشتیم ،هیچ گاه فکر نمی کردم با این اشتباه احمقانه سرنوشت و
آینده ام را به نابودی می کشانم چرا که ...

این ها بخشی از اظهارات دختر  16ساله تبعه خارجی است که به همراه یک پسر غریبه
در یکی از کافه های زیرزمینی دستگیر شده بود .این دختر نوجوان درباره دلیل حضورش
در آن کافه غیرمجاز به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت :پدر و مادرم تبعه خارجی
هســتند اما من و خواهرم در ایران به دنیا آمدیم اما چون پدر و مادرم به طور غیرقانونی
وارد ایران شــده اند ،ما هم هیچ گونه مدرک اقامتی نداریم .پدرم مردی بی سواد است و
به عنوان نگهبان یک کارگاه تولیدی در تهران کار می کند به همین دلیل من هیچ گاه مهر
و محبت پدری را احســاس نکردم چرا که او شــاید سالی یک یا دو بار آن هم برای دو
روز به مشهد می آید .این درحالی است که مادرم همه مسئولیت های زندگی را بر دوش
می کشد و با کارگری در شرکت ها یا کارگاه های مختلف هزینه های زندگی ما را تامین
می کند .در واقع ما پدرمان را فراموش کرده ایم و هیچ گونه حسی به او نداریم .خواهر بزرگم
نیز به دلیل اختالفاتی که با همسرش داشت ،از او طالق گرفت و اکنون روزهای سختی را
می گذراند .از سوی دیگر من هم که عالقه ای به تحصیل نداشتم ،در همان مقطع ابتدایی
درس و مدرسه را رها کردم و بیشتر اوقاتم را با دوستانم در پارک و خیابان می گذراندم.
این رفتارهای من نگرانی و حساســیت مادرم را برانگیخت تا جایی که تالش می کرد
محدودیت هایی را برایم ایجاد کند .من هم که او را ســد راه خواســته ها و آرزوهایم
می دیدم هرگز نمی توانستم این شرایط را تحمل کنم به همین دلیل مدام با مادرم مشاجره
مــی کــردم و به بحث و جدل مــی پرداختم تا حدی که برخی از شــب ها را به خانه
نمی رفتم .از ســوی دیگر کمبودهای شدید عاطفی نیز موجب شده بود برای فرار از این
محدودیت ها به فضاهــای مجازی پناه ببرم و با افراد مختلفی چت کنم .در این میان با
جوانی به نام عباس آشــنا شدم و از جمالت محبت آمیزش لذت می بردم .این گونه بود
که به دور از چشم مادرم بیشتر اوقاتم را به ارسال پیامک و گفت و گوی تلفنی با عباس
می گذراندم به طوری که خیلی زود به ابراز عالقه هایش پاسخ مثبت دادم و من هم به او
دل باختم .بعد از این ماجرا بود که به پیشنهاد عباس در یک قهوه خانه زیرزمینی با هم قرار
گذاشتیم تا از نزدیک با هم گفت وگو کنیم .آن روز من به همراه خواهر مطلقه ام سرقرار
رفتم و در میان دودهای غلیظی که فضای کوچک قهوه خانه را پر کرده بود ،به کشــیدن
قلیان مشغول شدیم .وقتی عباس از سختی هایی که در زندگی کشیده بود برایم سخن گفت،
با خودم فکر کردم او هم مانند من جوانی بی کس و کار است که احساس تنهایی می کند
چرا که مدعی بود پدر و مادرش نیز به دلیل ابتال به ســرطان فوت کرده اند و او هم طعم
محبت پدر و مادر را نچشــیده است .خالصه از آن روز به بعد به محض این که مادرم از
خانه خارج می شد ،من هم به سراغ عباس می رفتم و اوقاتم را با او می گذراندم .مادرم
نیز که به رفتارهای من بیشتر مشکوک شده بود به هر طریقی سعی می کرد تا از خروج
مــن از خانه جلوگیری کند .این بود کــه به طور ناگهانی از خانه فرار کردم و نزد عباس
رفتم و دیگر حتی جواب تلفن های مادرم را نمی دادم و تنها به جمالت فریبنده و ابراز
عالقههایدروغینعباستکیهکردهبودم.درواقعبهعاقبتاینرفتارناآگاهانهنمیاندیشیدمو
نمی دانستم چه سرنوشت شومی انتظارم را می کشد .حدود پنج روز بعد از این ماجرا به
همراه عباس به همان کافه زیرزمینی رفتیم.آن جا دختر و پسرهای دیگری نیز کنار یکدیگر
قلیان می کشــیدند و با آهنگ های شیطانی ،رفتارهای زننده ای از خود بروز می دادند.
من و عباس مشغول کشیدن قلیان بودیم که با شکایت یکی از ساکنان اطراف کافه ناگهان
ماموران کالنتری میرزاکوچک خان وارد آن جا شدند و با پلمب آن کافه ما را نیز به کالنتری
منتقل کردند .مادرم که با شنیدن این ماجرا هراسان خود را به کالنتری رسانده بود به شدت
مرا ســرزنش کرد و  ...با وجود این زمانی که توسط مشاوران کالنتری از پرونده دخترانی
مطلع شدم که از خانه فرار کرده بودند به شدت از این رفتار احمقانه پشیمان شدم .از سوی
دیگر وقتی مشاور کالنتری عباس را به اتاق فراخواند ،او بی شرمانه به چهره ام نگاه کرد و با
بیان این که مرا نمی شناسد درباره ازدواج با من گفت :وقتی دختری از خانه فرار کرده است
و با من در کافه های زیرزمینی قلیان می کشد چگونه می تواند به من هم خیانت نکند و با
جوان دیگری ارتباط نداشته باشد؟! زمانی که حرف های عباس را شنیدم تازه فهمیدم هیچ
موجودی دلسوزتر از مادر در این دنیا وجود ندارد و همه سخت گیری ها و محدودیت های
مادرم برای سعادت وخوشبختی من بوده است تا بازیچه افراد هوسران نشوم و ...

حریق در هتل جهانگردی یزد اطفا شد
ســرویس حــوادث //مدیــر عملیات
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی
شــهردارییزد از اطفای حریق در هتل
جهانگردی یــزد خبر داد و با بیان این که
خسارتی به ســاختمان هتل وارد نشده،
تصریح کرد :حریق تنها در محوطه هتل
بوده است.

«محمد میدانی» در این خصوص گفت :در
پی تماس با سامانه  ۱۲۵سازمان آتش نشانی
مبنی بــر وقوع حریق در هتــل جهانگردی
یزد واقع در بلوار دانشــجو ستاد فرماندهی
این سازمان ،بالفاصله با توجه به حساسیت
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موضوع دو دستگاه خودرو سنگین اطفا حریق
را به محل حادثه اعزام کرد.
وی افزود :پس از رســیدن آتش نشانان به
محل حادثه مشاهده شد که فقط چند درخت
خشــک شــده در محوطه فضای سبز این
هتل دچار حریق شــده که با تالش به موقع
آتشنشانان اطفا شد و از سرایت به دیگر نقاط
هتل پیشگیری شد.
میدانی در پایان خاطرنشــان کرد :علت این
حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی
در حال بررسی است.

حوادث جهان
یورش صهیونیستها در «قلقیلیه»

شرطبندی برای سرقت از خانه خانم دکتر

سرویس حوادث //مباشر معتاد خانم دکتر برای شرطبندی
با دوستانش ،نقشه سرقت از خانه ویالیی او را طراحی کرد.

مدتــی قبل زن جوانی به پلیس مراجعه کرد و از ســرقت
خانهاش خبر داد :من و همسرم هر دو دکتر هستیم و وضع مالی
خوبی داریم .برای انجــام کارهای مالی و ملکی ،مرد جوانی
را بهعنوان مباشر اســتخدام کردیم .همسرم برای انجام کاری
به خارج از کشــور رفته بود و روز حادثه از مباشرم خواستم
برای انجام یک سری کارهای اداری به دنبالم بیاید تا به دماوند
برویم .خانهام در غرب تهران است و ساعتی پس از این تماس،
بهنام ،مباشــرم به مقابل خانهمان آمد و من سوار خودرواش
شده و راهی دماوند شدیم اما وقتی چند ساعت بعد به تهران
رســیدیم ،از دیدن خانه بهم ریخته و سرقت طالها و وسایل
با ارزش خانه شوکه شــدم .با شکایت خانم دکتر ،تحقیقات
برای رسیدگی به این موضوع آغاز شد و مأموران به بازبینی

دوربینهای مداربسته خانه شاکی پرداختند .دوربینها نشان
میداد که دقایقی بعد از خروج خانم دکتر و مباشرش از خانه
دو مرد که داخل خودرویی در انتظار بودند وارد ساختمان شده
و سرقت را انجام دادهاند.
گرچه سارقان صورتهایشان را پوشانده بودند ،اما باتوجه
بــه اینکه آنها در کمین زن جوان بوده و خانهاش را بهصورت
نامحســوس زیر نظر گرفته بودند ،این احتمال مطرح شد که
ســرقت کار یک آشنا باشد .بنابراین تحقیقات آغاز شد و در
نخستین گام بهنام برای تحقیق و بازجویی به اداره آگاهی رفت.
وی در تحقیقــات اولیه ،زمانی که در مقابل مدارک پلیســی
قرار گرفت خیلــی زود لب به اعتراف گشــود و گفت :من
فوق لیسانس دارم و کار و زندگی خوبی داشتم تا اینکه یکی از
دوستانم مرا با قمار و شرطبندی آشنا کرد و من معتاد شدم کم
کم اعتیاد به قمار و کراک مرا بدبخت کرد کارم را از دست دادم

و حتی خانهام را فروختم.
او ادامه داد :یکی از آشناهایم وقتی وضع مرا دید خانم دکتر
را به من معرفی کرد .قرار بود مباشــرش باشــم اما یک شب
پای میز قمار بودم که برای دوستانم تعریف کردم برای خانمی
کار میکنم که وضع مالی خوبی دارد .همین حرف باعث شد
که دوستم سهیل پیشــنهاد سرقت را مطرح کند .او گفت شما
عرضه سرقت ندارید بعد هم سر سرقت شرط بستیم.قرار شد
من چند روز قبل از سرقت ،کلید یدکی خانه را بسازم و منتظر
فرصتی بودم تا خانم دکتر از من بخواهد که او را بیرون ببرم.
زمانی که تماس گرفت و خواست باهم به دماوند برویم ،سریع
به همدســتانم خبر دادم و آنها که زودتر از من به محل رسیده
بودند پس از اینکه ما خانه را ترک کردیم ،با کلید وارد شده و
سرقت را انجام دادند.
با دستگیری بهنام ،دو همدست او نیز بازداشت شده و به جرم
خود اعتراف کردند .در بازرســی از مخفیگاه آنان ،مقداری از
اموال سرقتی کشف شد و مقداری از وسایل نیز توسط سارقان
فروخته شده بود که تحقیقات در این باره ادامه دارد.

ســرویس حوادث //جوان  28ساله ای که
برای گرفتن زهرچشم از پدرزنش ،موجب
ترس و وحشت شــهروندان شده بود ،با
تالش نیروهای کالنتری دستگیر و تحویل دستگیر کردند که یک قبضه اسلحه وینچستر به دخالت های خانواده او در زندگی من بازمی
مراجع قضایی شد.
همراه مقادیری مهمات نیز از منزل وی کشف گردد.

قدرت نمایی داماد مسلح برای پدر زن!

چند روز قبل برخی از اهالی خیابان توس
 76وحشت زده با پلیس  110تماس گرفتند
و از ایجاد رعب و وحشــت توســط جوانی
مســلح خبر دادند که هر لحظه احتمال وقوع
جنایتی هولناک می رفت! به دنبال دریافت این
گزارش ،بالفاصله گروهی از نیروهای گشت
و اطالعات کالنتری ،عازم محل مذکور شدند
اما فرد مسلح به درون منزل رفته بود بنابراین
آن ها با هماهنگی و کسب مجوزهای قضایی
وارد منزل جوان مسلح شدند و او را درحالی
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و ضبط شد.
ایــن جوان  28ســاله که بــه مقر انتظامی
هدایت شده بود با دستور رئیس کالنتری مورد
بازجویی های فنی قرار گرفت .او که ادعا می
کرد به دلیل مصرف مشــروبات الکلی حالت
طبیعی نــدارد درباره ماجرای قدرت نمایی با
ســاح و ایجاد ترس و وحشت برای اهالی
محل گفت :از حدود دو ســال قبل اختالفاتی
بین من و همســرم شروع شد که ریشه آن به
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این جوان مسلح ادامه داد :صبح روز حادثه
پدر زنم به من زنگ زد و با من به مشــاجره
پرداخــت و ســپس گفت االن مــی آیم تا
حساب تو را برســم! من هم قبل از آن که او
بیاید اسلحه ام را برداشتم و به طرف منزل او
رفتم.
چون مشروبات الکلی مصرف کرده بودم و
حالت طبیعی نداشتم با قدرت نمایی در محل،
سروصدا به راه انداختم تا همسایگان متوجه

رفتارشان باشــند و قدرت مرا بدانند! در این
هنگام یکی از اهالی که عصبانیت و خشم مرا
دیده بود با ترس جلو آمــد و با بیان این که
شما االن عصبانی هستی ،اسلحه مرا گرفت تا
شلیک نکنم!
وقتــی آرام تر شــدم او اســلحه را به من
بازگرداند و مــن هم به خانه رفتم ولی طولی
نکشید که پدرزنم آمد و به من توهین کرد .به
همین دلیل دوباره اسلحه را مسلح کردم و از
خانه بیرون پریدم که او با دیدن این وضعیت پا
به فرار گذاشت و بعد هم با تماس اهالی محل،
توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدم .با معرفی
این جوان مسلح به مراجع قضایی بررسی های
پلیسی در این باره ادامه یافت.

منابع رســانه ای اعالم کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف
کرانه باختری یورش بردند.سلسله اقدامات خصمانه نظامیان صهیونیست علیه
شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد .نظامیان صهیونیست
به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.بر اســاس این گزارش ،به دنبال
یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و
شهروندان فلسطینی درگرفت .شاهدان عینی اعالم کردند که شماری از شهروندان
فلسطینی توسط صهیونیستها بازداشت شدند.از سوی دیگر ،منابع عبری زبان
اعالم کردند که یک جوان فلسطینی که در نزدیکی شهرک نیجوهوت در جنوب
غرب الخلیل به ضرب گلوله صهیونیستها زخمی شده است .برخی منابع ،حال
وی را وخیم گزارش کرده اند.در همین حال ،شهرکنشینان اشغالگر صهیونیست
تحت حمایت نظامیان صهیونیست به مغازهها و خودروهای فلسطینیان در شهرک
فندق در شرق قلقیلیه واقع در کرانه باختری حمله کردند.شهرکنشینان اشغالگر
اســرائیلی همچنین در ادامه سلسله اقدامات خصمانه خود تحت حمایت کامل
نظامیان این رژیم ،بخشهای وسیعی از اراضی کشاورزی فلسطینیان را در منطقه
بورین در جنوب نابلس به آتش کشیدند .گفتنی است ،چندی پیش منابع فلسطینی
اعالم کردند که از آغاز ســال جاری میالدی تاکنون بیش از  ۱۲۰۰فلسطینی
توسط صهیونیستها در کرانه باختری بازداشت شدهاند.منابع مذکور تأکید کردند
که  ۳۵۰نفر از بازداشت شدگان در واقع کسانی هستند که رژیم صهیونیستی اتهام
دست داشتن در عملیاتهای مقاومتی و استشهادی در اراضی اشغالی را به آنها
نسبت داده است.

حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق

برخی منابع از حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق خبر
داده اند.برخی منابع عراقی از جمله صابریننیوز در خبری فوری از شنیده شدن
صدای انفجارهای مهیب در پایگاه عین االســد خبر دادند.آن گونه که منابع
عراقی گفته اند ،گزارشهای اولیه از حمله راکتی به پایگاه عیناالسد حکایت
دارد.در همین ارتباط ،برخی گزارشهای تأیید نشــده گفته اند که این حمله
موشکی با  ۶موشک  ۱۲۲میلی متری گراد صورت گرفته است.در حمالت
مشــابه گذشته ،گروههای عراقی ناراضی و مخالف با حضور و اشغال نظامی
آمریکا در عراق برخی اهداف نیروهای آمریکایی را هدف قرار میدادند و کمتر
از یک ســاعت پس از این حمله نیز گروه عراقی موسوم به «جناح مقاومت
بی نالمللی» با انتشار بیانیهای ضمن برعهده گرفتن مسئولیت حمله به اشغالگران
آمریکایی در عیناالسد ،گفت که  ۶راکت گراد با دقت به اهداف خود اصابت
کردند.پیش از این نیز ،یک منبع امنیتــی عراق اعالم کرده بود که کاروانی از
تجهیزات لجستیکی ارتش آمریکا حامل تجهیزات نظامی و مواد غذایی وارد
پایگاه هوایی عین االسد در غرب االنبار شده است .این منبع امنیتی تاکید کرد
که همزمان با ورود این کاروان لجستیک به پایگاه عین االسد ،بالگردهای نظامی
ارتش آمریکا به پرواز درآمدهاند .وی افزود :نظامیان آمریکایی تسلیحات مورد
نیاز خود را معمو ًال از طریق زمینی و انتقال نیروهای نظامی را از طریق هوایی به
پایگاه عین االسد انجام میدهند.گفتنی است در هفتههای اخیر انتقال تسلیحات
و نیرو به پایگاه هوایی عین االسد در غرب استان االنبار که نظامیان آمریکایی
در آن مستقر هستند ،افزایش قابل مالحظهای داشته است.
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پرونده کالسه  140140920000098839شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000547301
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل
تشکیل است پرونده کالسه  140140920000098839تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
گس جمقوه قضائیه
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« رای دادگاه » :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  123به مساحت  258/21متر مربع طی نامه
شــماره /181/21792ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره  140040390000198875مورخه  1401/01/31مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجه ًا به
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/65311ن
مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام
قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم
محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .

پرونده کالسه  140140920000098895شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000547457
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه 17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل
تشکیل است پرونده کالسه  140140920000098895تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
گس جمقوه قضائیه
وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
ت
ه
م
س
ی
ا
د د ر ور ی ا ال ی اریان
« رای دادگاه » :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  126به مساحت  264متر مربع طی نامه
شماره /181/21865ن از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره  414004039000019985مورخه  1401/01/31مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی
نامه شماره /181/65222ن مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی
به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل
تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .

مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000098873شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000547413
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل
تشکیل است پرونده کالسه  140140920000098873تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
گس جمقوه قضائیه
وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
داد تری هور ی اسالمی اریان
« رای دادگاه » :
در خصوص شــش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  125به مساحت  264متر مربع طی نامه
شــماره /181/21866ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره  140040390000199506مورخه  1401/01/31مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجه ًا به
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/65351ن
مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام
قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم
محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000098918شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000547749
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه 17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل
تشکیل است پرونده کالسه  140140920000098918تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
گس جمقوه قضائیه
وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
داد تری هور ی اسالمی اریان
« رای دادگاه » :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  127به مساحت  264متر مربع طی نامه
شماره /181/21863ن از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره  140040390000200015مورخه  1401/01/31مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه
شماره /181/65313ن مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به
عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید
نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

گوشت ماهي و میگو  ،حاوي چربي های مفيد پروتئين مرغوب
و ويتامين هاي گوناگون است

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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شهرستان

چهارشنبه  11خرداد 1401
 1ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3895
خبری

به میزبانی بندرلنگه برگزار می گردد

نمایشگاه قابلیت ها و توانمندی های
صنایع دستی هرمزگان

عبدالحســین اسدپور سرویس شهرســتان //مدیر کل میراث
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان با فرماندار شهرستان
بندرلنگه دیدار داد.به گزارش خبرنگار دریا؛ فرماندار شهرســتان
بندرلنگه از برپایی نمایشــگاه قابلیت ها و توانمندی های صنایع
دســتی اســتان هرمزگان به میزبانی بندرلنگه(شهر ملی گالبتون)
خبر داد.ســهراب بناوند مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دســتی
و گردشــگری و ســاناز رمضان رمجی معاون صنایع دستی این
اداره کل با مهندس فواد مراد زاده فرماندار شهرســتان بندرلنگه
درمحــل این فرمانداری دیدار و گفت و گــو کردند.در ادامه این
دیدار جلسه هماهنگی برپایی نمایشگاه قابلیت ها و توانمندی های
صنایع دستی هرمزگان به میزبانی بندرلنگه «شهر ملی گالبتون»
بــا حضور مهندس مراد زاده فرماندار و صابری معاون سیاســی،
امنیتی و اجتماعی ،بناونــد مدیر کل میراث ،رمجی معاون صنایع
دستی این اداره کل ،فرهمند نیا شهردار بندرلنگه برگزار شد .سپس
حاضرین در این جلسه از ســالن ورزشی خلیج فارس بندرلنگه
محل برگزاری این نمایشگاه استانی که قرار است از  ۲۰خرداد به
مدت ســه روز در این مکان برپا شود بازدید نمودند.الزم به ذکر
است بندرلنگه به عنوان شهر ملی گالبتون در فهرست آثار ملی به
ثبت رسیده است.
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری هرمزگان :

بندرلنگه به عنوان شهر ملی گالبتون
از پتانسیل های باالیی برخوردار است

عبدالحسین اســدپور سرویس شهرستان //سهراب بناوند مدیر
کل میراث فرهنگی صنایع دســتی وگردشــگری و ساناز رمضان
رمجی معاون صنایع دســتی این اداره کل به همراه دکتر فرهمندنیا
شهردار ،از آثار صنایع دســتی هنرمندان تعاونی بانوان امید بازدید
کردند.به گزارش خبرنگار دریا؛ بناونــد مدیر کل میراث فرهنگی
صنایع دستی وگردشگری هرمزگان اظهار داشت :بندرلنگه به عنوان
شهرملی گالبتون از پتانسیل های بســیار باالیی برخوردار است
و برای تولید آثار صنایع دســتی تلفیقی با گالبتون دارای ظرفیت
خوبی است که باید بیشتر به آن پرداخته شود.وی با تقدیر از تالش
مدیرعامل تعاونی بانوان امید بندرلنگه یاد آور شد :بزودی دوره های
آموزشی ویژه کارآفرینان و تعاونی های صنایع دستی و روش های
درآمد زایی در این حرفه را برگزار خواهیم کرد .در ادامه شــهابی
رئیس خانــه تعاونگران غــرب هرمزگان و مدیــر عامل تعاونی
صنایع دســتی بانوان امید بندرلنگه با تقدیر و تشــکر از همکاری
شــهرداری بندرلنگه با این تعاونی ،خواستار توجه جدی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری با صنعتگران شد و گفت:
صنایع دســتی نیاز مبرمی به پرداخت تسهیالت دارد .وی همچنین
خواســتار در نظر گرفتن مکانی تاریخی جهــت دایر نمودن خانه
صنایع دستی در بندرلنگه شد.

سرویس شهرستان //مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد قشم گفت :یکی از مشکالت صنایعدستی
منطقهواسطههاهستندومعموالتولیدکنندگان
سود چندانی از فروش محصوالت خود ندارند؛
درنظــر داریم بازارچــه اختصاصی تولیدات
صنایعدستی قشم را با حضور هنرمندان فعال
در حوزه صنایع دستی  ۷۰روستای این جزیره
راهاندازی کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :

سود صنایعدستی قشم به جیب واسطهها میرود

حاللهــی دربــاره صنایعدســتی و
افشــار فت 
هنرهایسنتی در جزیره قشم اظهار داشت :جزیره
قشم دارای ظرفیتهای ارزشمند ،متنوع و کمنظیر
در حوزه صنایعدستی و هنرهایسنتی است؛ در
همه  ۷۰روستای قشم تولید صنایعدستی فاخر
رونــق دارد ،این ظرفیتها بایــد به هموطنان
خودمان و حتی در جهان معرفی شود.مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد قشم گفت :یکی از مشکالت
صنایعدســتی منطقه واسطهها هستند و معموال
تولیدکنندگان ســود چندانی از فروش محصول
ندارند .در نظر داریم عالوه بر ســایر بازارهای
موجود بازارچه اختصاصی تولیدات صنایعدستی

قشم را در جزیره راهاندازی کنیم تا همه هنرمندان
فعال در حوزه صنایع دستی از  ۷۰روستای قشم
در آن حضور داشــته و محصــوالت خود را با
عرضه مستقیم بفروشند.
وی با اشاره به برگزاری جام جهانی قطر در آبان
و آذر مــاه گفت :در حال ارزیابی و برنامهریزی
هســتیم تا همزمان با این رویداد ،دفتر معرفی
توانمندیهای فرهنگی و صنایعدستی مناطق قشم
و کیش را به صورت مشترک راهاندازی کنیم.

قرار گیرد ،جام جهانی فرصت خوبی برای جذب
گردشگر به جزیره قشم است ،اما زیرساختهای
الزم فراهم نشده اســت ،طبق برآوردها حدود
۲۰۰هزار نفر از هموطنان ایرانی برای جامجهانی
به قطر ســفر خواهند کرد .تالش خواهد شــد
بخشی از این گردشگران را برای اقامت به قشم
جذب کنیم که برای آنها هم به صرفه است ،زیرا
هزینههای اقامت آنها  ۵۰درصد کاهش خواهد
داشت.

حاللهی با اشــاره به ظرفیتها و جاذبههای
فت 
گردشگری جزیره قشم گفت :جاذبههای فرهنگی
و طبیعی منطقه قشــم جزو ویژگیهای کمنظیر
حوزه خلیجفارس است که باید بیشتر مورد توجه

فتح اللهی گفت :پل خلیج فارس اثرات اقتصادی
و سیاسی و مهمی در زندگی مردم ساکن جزیره
و توسعه منطقه و حتی اســتان هرمزگان دارد،
اجرای ایــن طرح به دالیل غیرکارشناســی و

* اقامت در قشم در زمان جامجهانی برای * پل خلیجفارس جزیره قشــم در دولت
سیزدهم به بهرهبرداری میرسد
گردشگران به صرفه است

تفاوت دیدگاهی مانند تبدیل به تونل شــدن یا
ارتفاع و مسائلی مانند آن سالها متوقف شده
است که مبنای کارشناســی ندارد ،اما آنچه که
دولت ســیزدهم روی آن برنامه دارد و در سفر
رئیسجمهوری به قشــم هم مورد تاکید قرار
گرفت ،تکمیل ســاخت این پل اســت .ما هم
برنامهریزیهای الزم برای ســاخت و تکمیل
این پل را آغاز کردهایم.مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد قشم خاطرنشان کرد :دولت در سال ۱۴۰۱
بخشــی از هزینههای اجرای طرح پل خلیج
فارس را تقبل کرده و قرار شــد هزینه ساخت
برای ســال اول را دولت انجام دهد که مراحل
مصوبات و تامیــن اعتبارات آن در حال نهایی
شــدن اســت ،اما برای ادامه در سالهای آتی
قرار شــد منطقه آزاد از راه های قانونی دیگر

دیدار مردمی فرماندار و مدیران اجرایی بندرخمیر با اهالی محله لشتغان پایین

امین درساره سرویس شهرستان //در ادامه دیدارهای مردمی
مســئوالن با مردم مناطق مختلف شهرســتان ،میرهاشم
خواســتار فرماندار بندرخمیر با همراهی معاونین فرماندار ،
بخشــدار مرکزی  ،مدیران دستگاه های اجرایی و همچنین
شهردار و اعضای شــورای اسالمی شهر بندرخمیر با حضور
در بین مردم محله لشــتغان پایین ،ضمن بررسی مسائل و
مشکالت  ،پاسخگوی مردم در محله لشتغان پایین شدند.

به گزارش خبرنگار دریا؛ فرماندار بندرخمیر در این جلســه
با بیان اینکه هر هفته جهت بررســی مسائل و مشکالت مردم
و رفع دغدغههای آنان نشســت هایی با مردم مناطق مختلف
در شهرســتان برگزار می شود ،افزود :توفیق حاصل شد تا در

محله لشتغان زیر در خدمت مردم این محله باشیم و از نزدیک
پای صحبت آنان بنشــینیم.وی بیان داشــت:هدف از برپایی و
تشکیل چنین نشست هایی عالوه بر دیدارهای چهره به چهره با
مردم  ،بررســی مشكالت و پاســخگویی و پیگیری مطالبات
مردمی است.
وی همچنین گفت:یکی از وظایف مهم مدیران و مســئوالن
عــاوه بر پرداختن به وظایف روزمــره  ،دیدار چهره به چهره
با مردم و رســیدگی به مشکالت آن هاست که دولت سیزدهم
نیز با جدیت آن را دنبال می کند.میرهاشــم خواســتار تاکید
کرد :اصــل کار خدمت صادقانه و بیمنت به مردم اســت که
میتوانــد منتج به رضایت آنها از عملکرد دولت و مســئوالن

باشــد.وی در ادامه مشکالت مطرح شــده از سوی شهروندان
و مطالبات آنان به حق و بجا دانســت و عنــوان کرد :قطع ًا با
اولویت بندی کردن مشــکالت و درخواســت ها و همچنین
پیگیــری موضوعات ،به مرور زمان شــاهد برطرف شــدن
دغدغه های مردم خواهیم بود.در این جلســه مردم مسائل و
مشکالت خود را به طور مستقیم با مسئولین حاضر مطرح کردند
و در ادامه نیز مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان پاسخگوی
سواالت مطروحه شدند.از اصلی ترین موضوعات مطرح شده
در این دیدار ایجاد زیرســاخت های الزم در شهرک لشتغان ،
بهسازی کوچه و معابر  ،ایجاد جاده ساحلی لشتغان ،گازرسانی
به محله لشتغان ،روشنایی معابر و غیره بوده است.

برگزاری گرامیداشت روز دختر در روستای کووه ای قشم
زهرا غفوری ســرویس شهرســتان//
موسســه فرهنگــی قــرآن و عترت
فاطمــه الزهــرا(س) بــا موسســه
فرهنگی دریــای علم اندیشــمندان

برتر قشــم و همکاری ســازمان منطقه به گزارش خبرنگار دریا ،این ویژه برنامه به
آزاد قشــم گرامیداشــت روز دختــر مناسبت روز دختر و میالد حضرت فاطمه
را در روســتای کووه ای قشــم برگزار معصومه (س) یازدهم خردادماه از ساعت
می کند.
 19لغایت 21در روستای کووه ای برگزار

می شــود .در آیین بزرگداشت روز دختر
ویژه برنامه هایی شــامل مسابقه آشپزی
ویژه دختران نوجوان ،مسابقات فرهنگی،
تقدیــر از برنــدگان مســابقات فرهنگی
قرآنی و هنری ،مســابقه نقاشــی ،کارگاه
دختلــوک ســازی و اســتعدادیابی ارائه
می شود.

شانزدهمین جشنواره آسمان هشتم در کردر رضوی میناب برگزارمی شو د

محمد انصاری سرویس شهرستان //جشنواره فرهنگی ورزشی
آسمان هشتم امسال هم درحســینیه امام رضا (ع) روستای
کردر رضوی میناب با شکوه فراوان برگزار می شود.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ،ابراهیم ذاکری دبیر جشــنواره
آسمان هشتم در میناب گفت :این جشنواره مثل جشنواره های
ســال های گذشــته و با هدف ترویج فرهنگ وسیره رضوی،

تحکیم مبانی اســامی ،نشر وترویج شعائر دینی و پاسداری از
ارزش های اســامی در دهه کرامت درمیناب برگزار می شود.
وی اظهارداشــت :برگزاری مسابقات مختلف ورزشی ازجمله
فوتبــال ،دوومیدانی ،والیبــال ،تنیس روی میــز ،بازی های
بومی و محلی ،سرود ،نقاشــی ،کتابخوانی ،پوستر وسفر نامه
نویسی برگزار خواهد شد .دبیر جشنواره دهه کرامت درمیناب

گفت  :امسال دهه کرامت با شعار خدمت کریمانه ،جهاد عالمانه
از تاریخ  11الی  ۲۱خرداد هر روز با یک عنوان درسراسر کشور
برگزار می شــود .ابراهیم ذاکری اظهار داشت :که کردر رضوی
تنها روستای کشور است که با نام امام رضا (ع) نامیده شده است.
روستای کردر رضوی از توابع بخش بندزرک میناب با جمعیتی
۲هزار نفری در  ۱۳کیلو متری شهر میناب واقع شده است.

آگهی مزایده عمومی اجاره پارکینگ قایق های صیادی شهر بندرچارک
شماره مزایده  - 5001092365000001نوبت اول

شهرداری بندر چارک در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 33مورخ  1400/11/07شورای محترم اسالمی شهر نسبت به اجاره موقت یکساله پارکینگ قایق های
صیادی واقع در خیابان ساحلی  ،از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد صالحیت را با شرایط ذیل واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مزایده
از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران ( متقاضیان شرکت در مزایده )و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ) به
آدرس  www.setadiran.ir :انجام خواهد شد .لذا متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا روز یکشنبه 1401/03/29به همراه فیش سپرده یا ضمانتنامه
بانکی و مدارک شناسایی معتبر ( جهت اشخاص حقیقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه به همراه آخرین تغییرات ) ،
آدرس پستی دقیق و شماره تلفن همراه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) ارسال نمایند  .تاریخ انتشار مزایده در سامانه 1400/03/11می باشد .

ردیف

عنوان مزایده

قیمت پایه سالیانه

میزان سپرده شرکت در مزایده

1

اجاره پارکینگ قایق های صیادی

1.284.000.000

128.400.000

قیمت پایه ماهیانه مدت اجاره

107.000.000

 12ماه

 .1محل مورد نظر  :شهر بندر چارک  .2شرایط متقاضی  :کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  .3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
 .4مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت  :از زمان انتشار آگهی تا ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخه 1401/03/18
 .5مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :از مورخ  1401/03/11لغایت  1401/03/29روز یکشنبه تا ساعت 14:30
 .6زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10:00 :روز دوشنبه مورخ 1401/03/30 :
 .7میزان سپرده نقدی و شماره حساب  :واریز مبلغ  %10موضوع مورد مزایده به شماره حساب  3100001271008نزد بانک ملی بنام سپرده شهرداری بندرچارک
طی یک فایل در سامانه بارگذاری گردد  . 8 .برندگان نفر اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 .9به پیشنهادات مشروط  ،مبهم  ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .اطالعات تكميلي در اسناد مزایده ذكرگرديده و متقاضيان می توانند جهت کسب
اطالعات بیشتر به آدرس :بندرچارک ـ خیابان ساحلی ـ دبیرخانه شهـرداری مراجعـه یا با شماره تلفن  44280451و 0764-44280823تماس حاصل فرمایند .

شهرداری بندرچـارک
آگهی حصروراثت

احترام ًا به اســتحضار می رســاند خواهان صالح زارع فرزند حسین
با هویت کامل به این شــورا مراجعه نموده واشــعار داشتند شادروان
عبداله زارع فرزند صالح به تاریخ  1401/2/28به رحمت ایزدی پیوسته
قوه قضائیه
و وراث وی حین الفوت عبارتند -1 :صالح زارع فرزند حسین متولد
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 1334/1/15به ش.ش  15پدر مرحوم.
 -2عزیزه موسوی فرزند عبدالرحمن متولد  1328/4/10به ش.ش  1010مادر مرحوم.
ودیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

شورا ی حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان

شناسه آگهی 1326583 :

آگهی حصروراثت

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان عذری رستگار فرزند حسین با هویت کامل
به این شورا مراجعه نموده واشعارداشتند شادروان امید کشاورز فرزند حسن به تاریخ
 1401/2/10به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی حین الفوت عبارتند:
قوه قضائیه
 -1شهربانو رضا پور فرزند اسمعیل متولد  1329/7/1به ش.ش  396مادر مرحوم.
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 -2عذری رستگار فرزند حسین متولد  1359/3/1به ش.ش  3127همسر مرحوم.
 -3بیژن کشاورز فرزند امید متولد  1386/9/22به ش.ش  2284742394فرزند مرحوم.
 -3بابک کشاورز فرزند امید متولد  1384/10/24به ش.ش  2284214071فرزند مرحوم.
ودیگر وارثی ندارد  .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
شورا ی حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
شركت بهره برداري نفت و گاز
آغاجاري(سهامي خاص)

اعتبارات اجرای طرح را تامین کند.به گزارش
ایرنا؛ وی ادامه داد :بخشــی از مقدمات اجرای
طــرح و راهانــدازی کارگاه احداث پل خلیج
فارس آغاز شده اســت ،برای تکمیل طرح به
سمت جذب مشارکت و سرمایه حرکت خواهیم
کرد ،بخشی از بانکها و سرمایهگذاران داخلی
هم اعالم آمادگی کردهانــد و مذاکرات درباره
روش های مختلف ســرمایهگذاری  BOTو

حاللهی افزود :در
 BOOرا شــروع کردیم.فت 
بخش ســرمایهگذاران خارجی ،چند کشــور
متقاضی مشــارکت در ساخت پل خلیجفارس
هستند ،مذاکرات در حال انجام است و تفاهمنامه
هم تنظیم شــده که جزییات قرارداد به زودی
اعالم میشــود اما ساخت پل با سرعت شروع
خواهد شد و تالش خواهیم کرد پل خلیجفارس
در همین دولت به بهرهبرداری برسد.

فرمانده سپاه بندرخمیر:

دهیاران بسیجیان راستین انقالب هستند

امین درســاره سرویس شهرستان //بخشــدار مرکزی بندرخمیر به همراه جمعی از
دهیاران با حضور در ناحیه سپاه بندرخمیر با فرمانده سپاه شهرستان دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار دریا؛ ســرهنگ پاسدار حمید کمالی فرمانده سپاه بندرخمیردراین
دیدار با اشــاره به اینکه بسیجی بودن به داشــتن کارت عضویت و لباس نیست و همه
افرادی که وظایف محوله خود را به نحوه احســن به انجام می رســانند ،بسیجی هستند
افزود :دهیاران با توجه به خدمات رسانی و اقدامات مطلوب صورت گرفته در روستاها،
آنها بسیجیان راستین انقالب محسوب می شوند.سرهنگ حمید کمالی بااشاره به جایگاه
دهیاران در روســتاها بیان داشت :ارتباط شما با ســپاه و بسیج میتواند خیلی راهگشا
باشــد،لذا وظایفی که بر اساس قانون بر عهده شما دهیاران هست ،جایگاه ویژهای را در
ســطح مدیریت روستاها بر عهده شما گذاشته و نقش بســیار مؤثر و کاربردی شما در
توسعه روستایی دارید .ســرهنگ کمالی بااشاره به جایگاه قرارگاه طرح تحول محالت
بامحوریت محرومیت زدایی وعدالت اجتماعی افزود؛ درکنار مســایل عمرانی و آبادانی
روستاها که انجام می شود آسیبهای اجتماعی از جمله مواد مخدر ،طالق و معارضات
مختلف در روســتاها وجود دارد که دهیاران میتوانند این آسیبها را شناسایی و برای
برطرف کردن آنها با قرارگاه تحول محالت همکاری کنند.وی افزود :برای اسالمی کردن
محالت ،که مســجد به هویت اصلی و ذاتی خود که در تاریخ و دین مبین اسالم میبینیم
برگردد،که رفع احتیاج های اساســی مردم از طریق مســجد حل میشد و هدف اصلی
قرارگاه تحول محالت هم همین این اســت  .فرمانده سپاه شهرستان درادامه با اشاره به
اینکه جهاد تبیین خنثی کننده تمام توطئههای دشمنان است اظهار کرد :دولت در مبارزه
برعلیه ویروس کرونا عملکرد موفقی داشــته اســت و امروز با تبیین شرایط و تشریح
عملکــرد های خوب دولت نباید اجازه بدهیم ،مردم تحت عملیات روانی دشــمن قرار
بگیرند.ســرهنگ کمالی با بیان اینکه؛ طرح اصالح یارانه ها دست مفسدین اقتصادی را
کوتــاه میکند ،گفت :یارانه از جیب دالالن و منفعت طلبان گرفته شــده و به مردم داده
می شود ،اما تا پیش از این مردم یارانه های پنهان را نمی دیدند و برخی از این سوء استفاده
می کردند و کاالهای مردم که با یارانه دولتی خریداری می شد قاچاق می کردند.الزم به
ذکر اســت در این دیدار همچنین،بخشدار ودهیاران به بیان دغدغه ها و مشکالت حوزه
مدیریتی خود پرداختند.ودر پایان نیز با اهدای لوح ســپاس به فرمانده سپاه از همکاری
وخدمات مجموعه سپاه شهرستان به روستاها تقدیر به عمل آمد.

فراخوان مناقصه عمومي (ارزیابی ساده)

نوب

ت
دوم

مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره م م آج 1400/0099/شماره فراخوان ثبت شده در سامانه ستاد )2001093228000037

مربوط به تأمين نيروي انساني انجام خدمات ناجیان غریق و سر ناجیان استخرهای شماره  1و  2امور ورزش
• توجه  :اعالم آمادگي جهت شركت در اين مناقصه صرفا ًبصورت الكترونيكي (توكن) و از طريق سامانه ستاد به نشاني  www.setadiran.irمي باشد .

الف -شرح مختصر -1 :خدمات فوق الذكر توسط  30نفر روز صورت مي پذيرد  -2 .تهيه و تأمين كاال و مواد مورد نياز خدمات
بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد  .ب -برآورد كارفرما /محل و مدت انجام  -1 :محل انجام خدمات  ،حوزه عملياتي شرك 
ت
بهرهبرداري نفت و گاز آغاجاريميباشد  -2 .مدت انجام خدمات از تاريخ ابالغ شروع به كار ،يكسال شمسي مي باشد .
 -3برآورد تقريبي كارفرما معادل 832 /-ر278ر917ر 101ریال بدون احتساب درصد سهم و هزينه مديريت پيمانكار ميباشد .
ج  -شرايط مناقصه گران متقاضي  - :داشتن گواهينامه تعيين صالحيت و گواهينامه تأييد صالحيت ايمني معتبر از اداره تعاون،
كار و رفاه اجتماعي  - .ارائه آگهي تاســيس و آخرين تغييرات معتبر شــرکت پیمانکاری  - .ارائه آخرين نســخه تأييد شده
از صورت هاي مالي حسابرســي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حســابداران رسمي در هنگام انعقاد قرارداد
الزامي اســت  - .ارائه تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (مناقصه) به مبلغ000 /-ر864ر095ر 5ريال و همچنين ده درصد
مبلغ پيمان (درصورت برنده شــدن) بعنوان تضمين انجام تعهدات  ،ضمنا در تعيين برنده مناقصه و در شــرايط برابر اولويت با
شــركت هاي بومي مي باشد  - .ارائه رسيد وجه صادره از سوي حسابداري كارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق الذكر به شماره حساب
 IR190100004001119106377061تمركز وجوه ســپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بنام شركت بهره برداري
نفت و گاز آغاجاري  - .مناقصه گر جهت تحويل تضمين شــركت در فرآيند ارجــاع كار عالوه بر بارگذاري تصوير تضمين از طريق
سامانه ستاد به نشــاني  www.setadiran.irالزم است بصورت حضوري به دفتر كميسيون مناقصات در اميديه محوطه غير صنعتي
شــركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ســاختمان  300اتاق  306در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تســليم نمايد  - .متقاضي
براســاس ماده  22قانون برگزاري مناقصات موظف به اعالم شــماره دورنگار فعال بمنظور ارسال مكاتبات مي باشد و ارسال هرگونه
مكاتبه به دورنگار اعالمي به منزله تصديق دريافت آن از ســوي متقاضي اســت  - .قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ
كيفيت ارائه گردد  .د -محل و مهلت دريافت اســناد  :از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد ظرف مهلت مقرر در اين
فراخوان جهت دريافت اسناد و اعالم آمادگي از طريق سامانه ستاد به نشاني  www.setadiran.irمراجعه نمايند تا ارزيابي هاي الزم
وفق بند الف ماده  11آئين نامه اجرايي بند ج ماده  ١٢قانون برگزاري مناقصات بر روي مدارك ارســالي مناقصه گران بعمل آيد.
 -1مهلت دريافت اســناد بصورت الكترونيكي (غير حضوري) از ســاعت  8:00تاريخ  1401 /03/ 02لغايت ساعت 14:00
تاريخ  -2 - 1401/03/11مبلغ خريد اسناد مناقصه 000ر 600ريال و شماره حساب واريز از طريق درگاه موجود در سامانه
بــه نشــاني  www.setadiran.irمي باشــد  .ه -محل  ،زمان تحويل و گشايش پيشنهادها  :متقاضيان مكلفند پيشنهادات و
پاســخ استعالم ارزيابي خود را حداكثر تا ساعت  9:00روز يكشنبه مورخ  1401/03/22به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه
ســتاد تسليم نمايند  .ضمناً پيشنهادات در همان روز یکشنبه مورخ  1401/03/22گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده
مناقصه گران يا معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است  .ضمناً مهلت و محل تحويل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار
حداكثر تا ساعت  9:00روز يكشنبه مورخ  1401/03/22در محل كميسيون مناقصات شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در
آدرس فوق الذكر مي باشد  .ضمنا در صورت تغییر تاریخ های مذکور ،در اسناد مناقصه به مناقصه گران اعالم می گردد .همزمان ارائه
معرفي نامه و كارت ملي براي متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان شركتها در همه مراحل الزم و ضروري مي باشد .
نشاني  :خوزستان -اميديه -محوطه صنعتي -ساختمان  -300اتاق  -303امور حقوقي و قراردادها تلفن 06152627701
شناسه آگهی 1323553 :
http:/iets.mporg.ir
, www.shana.ir , www.nisoc.ir
چاپ نوبت اول  - 1401/03/09 :چاپ نوبت دوم 1401/ 03/11 :

روابط عمومی شركت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري

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

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

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۲۲:۲۱
۰۵:۵۰:۴۹
۱۲:۴۲:۳۴
۱۹:۳۴:۳۲
۱۹:۵۲:۵۷

بوشهر

اهواز
اذان صبح ۰۴:۳۷:۳۴
طلوع آفتاب ۰۶:۱۲:۰۷
اذان ظهر ۱۳:۱۳:۰۱
غروب آفتاب ۲۰:۱۴:۱۰
اذان مغرب ۲۰:۳۳:۳۵

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۳۷:۵۷
۰۶:۰۸:۴۷
۱۳:۰۴:۱۸
۲۰:۰۰:۰۲
۲۰:۱۸:۵۱

زاهدان

اجتماعی

اذان صبح ۰۳:۵۵:۵۶
طلوع آفتاب ۰۵:۲۷:۳۲
اذان ظهر ۱۲:۲۴:۱۳
غروب آفتاب ۱۹:۲۱:۰۷
اذان مغرب ۱۹:۴۰:۰۳

شیراز

اذان صبح ۰۴:۲۸:۳۴
طلوع آفتاب ۰۶:۰۰:۲۵
اذان ظهر ۱۲:۵۷:۲۷
غروب آفتاب ۱۹:۵۴:۴۴
اذان مغرب ۲۰:۱۳:۴۲

کرمان

یاسوج

اذان صبح ۰۴:۰۷:۵۷
طلوع آفتاب ۰۵:۴۰:۴۹
اذان ظهر ۱۲:۳۹:۲۲
غروب آفتاب ۱۹:۳۸:۰۹
اذان مغرب ۱۹:۵۷:۱۸

سرویس اجتماعی  //از آیات قرآن تا احادیث و روایات اسالمی
بر اهمیت فرزندآوری تاکید داشــته اند که نشان میدهد از
پایههای اصلی قدرتمندی ،تولید ثروت و پیشرفت هر خانواده
و جامعهای ،جمعیت است.

تشــکیل خانواده و فرزندآوری ،از جنبههای مهم زندگی برخی
از افراد به شــمار میآید؛ به باور اغلب جامعه شناســان خانواده،
فرزندآوری و فرزند داری در ایران و جهان آن قدر مهم اســت که
قرنهــای طوالنی ،زنان با هویت فرزند داری در کنار خانه داری و
شوهرداری ،تعریف میشدند .بخشی از فرهنگ جامعه ما مترادف با
ریشههایی است که در آن مرد خوب مردی است که عیال و فرزندان
بیشتری دارد؛ خرج خانواده را میدهد؛ زن خوب هم زنی است که
به خانواده خویش اهمیت بیشــتری میدهد؛ غذای بهتری میپزد و
بسیار فرزند میآورد.
بنابرایــن ،فرزند در خانواده ایرانی دارای اهمیت فوق العاده اســت
و در فرهنگ ایرانی شــاید شاخصی است برای محک خانواده؛ در
نگاهی کالن ،فرزند ،به خصوص فرزندان ذکور ،باعث زینت و آبروی
خانواده ،نماینده پدر و عصای دست او بوده اند؛ فرزندان از یک سو
تشــخص و هویت خانواده میشوند و از دیگر سو ،وجود
موجب
ّ
فرزند یا فرزندان ،زمینهای برای تداوم زندگی مشــترک زوجین و
سپری در برابر فروپاشی خانواده به شمار میآیند .از این رو ،هنوز
هم در خانوادههای معاصر ایرانی ،ناباروری و نداشتن فرزند ،عامل
طالق و نوعی سرشکســتگی و عیبی بزرگ در میان خویشاوندان
محسوب میشود .اگرچه با گذشت زمان بسیاری از آداب و رسوم
ایرانی تغییر پیدا کرده ،اما همچنان فرزندآوری نشانی از یک خانواده
موفق است .در این گزارش سعی داریم به ریشههای دینی این تفکر
بپردازیم و این موضوع را یادآوری کنیم که جامعه امروز ایرانی تا چه
حــد بهره مند از روایات دینی و تمدن کهن ایرانی در زمینه خانواده
و فرزندآوری است.

اهمیت فرزندآوری در روایات اسالمی

یزد

امام زینالعابدین (علیه السالم) نیز در این مورد فرمودِ « :من َس َعا َد ِة
ین بِهِم] از ســعادت مرد این است که
الر ُجلِ أَن یَ ُک َ
ون ل َ ُه َول َ ٌد یَســتَ ِع ُ
َّ
فرزندانی داشته باشد تا در مشکالت به یاریش برخیزند».
به این جهت قرآن کریم داشتن مال و فرزندان را نشانه امداد الهی و
وســیله قدرتمندی و اقتدار میداند و میفرماید :ثُ َّم َر َد ْدنا ل َ ُک ُم ال ْ َک َّر َة
َع َل ْیه ِْم َو أَ ْم َد ْدناک ُْم ب َِأ ْم ٍ
نین َو َج َع ْلناک ُْم أَ ْکثَ َر نَفیراً؛ ســپس غلبه
وال َو ب َ َ
و تسلط بر آنها را به شــما بازمی گردانیم و شما را به وسیله اموال
و فرزندانــی یاری میکنیم و از حیث نفرات ،بیشــتر (از آنها) قرار
میدهیم.

(از برکات ازدواج) اندوختن فرزند برای (رویارویی با) سختیهای
روزگار و پیامدهای زمانه است».
در نقلی ،روزی امام حســن عســکری (ع)  -که به دستور معتمد
عباس در زندان به ســر میبرد  -به یکــی از یاران خود در زندان
فرمود :آیا فرزند داری؟ عرض کرد :خیر! امام درباره او دعا فرمود:
ــد ال ْ َول َ ُد؛ خدایا! به او
ون ل َ ُه َع ُضدا ً فَنِ ْع َم ال ْ َع ُض ُ
ــم ْار ُز ْق ُه َولَدا ً یَ ُک ُ
«اللَّ ُه َّ
فرزندی روزی کن که بازوی توانایی برای وی باشــد؛ چراکه فرزند
چه خوب بازویی است!» سپس حضرت این شعر را خواندند:
* فرزندان؛ عامل اقتدار و نیرومندی والدین
َان ذَا َع ُض ٍد یُ ْدر ِْک ُظ َل َمتَه إِ َّن ال َّذل ِ َ
یل ال َّ ِذی ل َ ْی َس ْت ل َ ُه َع ُض ٌد
َم ْن ک َ
روایات اسالمی و سبک زندگی ایرانی نشان میدهد که فرزند ،عامل «هر کس که بازویی (فرزندی) دارد ،اگر ستمی بر او رود ،فرزندش * سالمت و شادکامی والدین
اقتدار و بازوی توانایِ والدین در شــرایط سخت زندگی است .امام آن را میستاند .ذلیل و خوار کسی است که بازو (فرزند) ندارد».
وجود فرزندان در خانواده آثار و فواید جســمانی و روحی – روان
ب ال َّد ْه ِر َو َح َوا ِد ِث ْ ُ
ال ُمورِ…؛
رضا (ع) فرمود…« :تَ ْوفِی ِر ال ْ َول َ ِد لِنَ َوائ ِ ِ

اذان صبح ۰۴:۲۸:۱۶
طلوع آفتاب ۰۶:۰۱:۵۰
اذان ظهر ۱۳:۰۱:۲۲
اذان ظهر
غروب آفتاب  ۲۰:۰۱:۰۹غروب آفتاب
اذان مغرب  ۲۰:۲۰:۲۴اذان مغرب
اذان صبح
طلوع آفتاب

۰۴:۱۲:۲۰
۰۵:۴۷:۵۴
۱۲:۵۰:۱۰
۱۹:۵۲:۴۲
۲۰:۱۲:۱۷

شناختی فراوانی برای والدین به دنبال دارد .خانوادههایی که صاحب
فرزندند ،بیش از خانوادههای بدون فرزند از زندگی لذت میبرند و
احساس خوشبختی بیشتری میکنند.
الر ْحمــن» (بندگان خاص خداوند) را
قــرآن کریم آنجا که « ِعبا ُد َّ
معرفی میکند ،یکی از خصوصیات آنها را این گونه بیان میفرماید:
ون َربَّنا َه ْب لَنا ِم ْن أَ ْزواجِ نا َو ُذ ِّریَّاتِنا ق َُّر َة أَ ْعیُنٍ َو ْاج َع ْلنا
ذین یَ ُقول ُ َ
«و ال َّ َ
َ
قین إِمام ًا»؛ «و آنان کسانی هستند که میگویند :پروردگارا! برای
ل ِ ْل ُمتَّ َ
ما از همسران و فرزندانمان روشنی دیدگان (و نسلهای صالح ،پاک
و متّقی) عطا کن و ما را بر پرهیزکاران (در مسابقه به سوی ایمان و
رهبری در اصول و فروع و معارف) پیشوا گردان!»
امام صادق (علیه السالم) نیز در سفارش به فردی که پس از سالها
ازدواج صاحب فرزند نشــده بود ،فرمود :زمانی که یکی از شــما
ی ف َْردا ً َو ِحیدا ً
ذَرن ِ 
فرزنددار شــدنش دیر شود ،باید بگوید« :اللَّ ُه َّم َلتَ ْ
ن تَف َُّکرِی ،ب َ ْل َه ْب لِی أُنْس ًا َو َعاقِبَ َة ِص ْدقٍ
َو ْحشــ ًا ،فَیَ ْق ُص َر ُش ْکرِی َع ْ
ِ
ِ
ُذکُورا ً َو إِنَاث ًا ،أَ ْس ُ
ْ
س بِه ِْم ِم َن ال ْ َو ْح َد ِة َو
ن
آ
و
ة
ــ
ش
ح
و
ل
ا
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م
ــک ُن إِل َ ْیه ِْم
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
أَ ْش ُ
ی تَ َما ِم الن ِّْع َمة.؛ خدایا! مرا تنها و وحشت زده نگذار تا
ــک ُر َک َعل 
سپاسگزاریم از تدبیرم کمتر شود؛ بلکه محل اُنس و جانشینی درست
از پسران و دختران را به من ببخش که از وحشت به اینان انس گیرم
و از وحدت با آنان آرامش یابم و به هنگام کامل شــدن نعمت تو را
سپاس گویم».
در ایــن دعا وجود فرزند ،باعث آرامــش و عاملی برای دوری
از وحشــت و تنهایی به شمار آمده اســت .به این دلیل ،برخی از
اندیشــمندان در تبیین کارکرد فرزند در کانون خانواده معتقدند که:
«زناشویی بدون فرزند ،پژمردگی است و پس از آوردن فرزند ،کانون
زندگی به شکوفایی میرسد؛ بلکه پس از بچه دارشدن ،زندگی دارای
معنای حقیقی میشــود و خانه به وسیله فرزند ،پُر از خنده و نشاط
میگردد».
به گزارش مهر ،اهمیت این موضوع زمانی بیشــتر میشود که پدر
و مادر به سنین پیری می رسند و محیط خانه به آشیانهای ساکت و
بی فروغ تبدیل میشود و به دلیل نداشتن فرزند ،مجبورند در خانه
ســالمندان یا گوشه خانهای خاموش ،عمر خود را در تنهایی و رنج
سپری کنند.

آیا بردن تلفن همراه به مدرسه ممنوع است؟

سرویس اجتماعی  //دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره
استفاده از تلفن همراه توســط دانشآموزان در مدارس ،گفت :از
دید بنده ،دیگر بحث بر سر داشتن تلفن همراه برای دانشآموزان
نیست بلکه بحث بر سر نحوه استفاد ه از آن است.
دارند به شیوههای عمل تبدیل کنیم و در شیوههای عمل به معلمان ،شــورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد :البته برخی موارد

محمود امانی طهرانی دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش
در پاسخ به این پرسش که «آیا ورود تلفن همراه به مدرسه ممنوع
اســت؟» ،اظهار کرد :از دید بنده امروز دیگر بحث بر ســر اصل
ی تلفن همراه برای دانشآموزان نیست بلکه بحث بر سر نحوه
وجود 
استفاده از آن است.
وی با بیان اینکه باید قواعد درست مربوط به استفاده صحیح و در
چارچوب و غیرمخل و غیرآسیبزای تلفن همراه را در مدرسه به
کار بگیریم ،گفت :در حال حاضر کشور دچار یک آشفتگی در این
جهت است و باید قوانین را به تدریج بر اساس تجربهای که معلمان

دانشآموزان و خانوادهها ابالغ کنیم.امانی طهرانی افزود :منظور از
شیوههای عمل این است که چه زمانی باید دانشآموزان تلفن همراه
را خامــوش کنند و چه نوع اســتفادههایی از آن مجاز و چه نوع
استفادههایی غیرمجاز است.
وی ادامه داد :بر این اســاس بحث بر سر اصل موضوع نیست اما
اصول استفاده از آن هنوز تدوین نشده است چون باید از کف اجرا
بیاید .باید گروههای آموزشــی شیوه نامه آن را بنویسند و ممکن
است بعد از چند مرحله حتی به ابالغیه کشوری تبدیل شود .دبیرکل

دکتر فرهاد بهزادی با اذعان به اینکه در ضمیر ناخودآگاه برخی خانوادهها
مصرف قلیان نهادینه شده است ،اظهار کرد :خانوادهها قلیان را میشناسند
و این ســبب میشود قبح آن شکسته شود .خانوادهها به دلیل آن که گمان
میکنند مصرف قلیان ضرر زیادی ندارد ،در مصرف آن سختگیری نمیکنند

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودان -علی محمودزاده دهبارزی

سال بیست و یکم شماره 3895
طالعبینی
فروردین :

اگر شما كسی را تحت كنترل خود دارید سعی نكنید
كه او را متقاعد كنید ،برای اینكه موفق نمیشــوید.
از طــرف دیگر ،این موضوع مســأله مهمی برای
نگران شدن نیست .فقط بدون اینكه اضطراب داشته باشید در مورد
توالی غیر قابل پیشبینی اتفاقات واكنش نشــان بدهید .واكنش
نشان دادن به موقع شما را قادر میسازد كه یك موقعیت پیچیده را
به موقعیتی تبدیل كنید كه برای دیگران مفید است.
اردیبهشت :

آرزوهای شما امروز با مانعی مواجه شده است كه
این مانع معمو ًال در طول روز باعث میشود كه شما از
رویاهایتان غافل بمانید .اكنون شما باید زندگی واقعی
و تخیالت را از هم تشخیص بدهید ،كه این موضوع تصمیمگیری
را برای شما مشكل میسازد .چون كه امروز همه چیز از آن چیزی
كه واقع ًا هست بهتر به نظر میرسد ،شما با مشكل مواجه خواهید
شد .قبل از اینكه بخواهید حركتی مهم را شروع كنید ،برای فهمیدن
و بررسی واقعیت لحظهای درنگ كنید.
خرداد :

شخصی امروز ممكن است كه قصد و نیات شما را
اشتباه تعبیر كند ،در حالیكه ثابت شده است كه شما
نمیتوانید با توجه بــه جلد یك كتاب در مورد آن
قضاوت كنید .فعالیتهای شما با قلب شما متناقض هستند و هر كدام
به راهی جدا میروند .اما دیگران را به خاطر اینكه از حرفهای شما
دچار ســوء تفاهم شدهاند سرزنش نكنید .امروز كمتر حرف زدن
برایتان مؤثرتر است.
تیر :

حتی اگر شــما امروز تالش كنید كه با نگه داشتن
مسائل احساســی پیش خود از آنها اجتناب كنید،
شاید شغل شــخص دیگری را به سمت خود جلب
كنید .این یك سراشیبی لغزنده است و آگاه بودن از احساسهایتان
میتواند از سر خوردن بیش از اندازه شما در آن جلوگیری كند .به
یاد داشته باشید ،كه االن بسیار خوب است كه از مرزهای محافظتان
استفاده كنید تا امنیت عاطفیتان تأمین شود .بدون اینكه خودتان را
فراموش كنید میتوانید دوست خوبی هم باشید.

شهریور :

و به همین جهت گاها شاهد هستیم خانوادهها برای تفریحات خود قلیان را هم داریم.
بعضی از عوارض نیز به صورت آنی رخ میدهد؛ به عنوان مثال در مصرف
همراه دارند .همین قبح شکنی باعث شیوع مصرف قلیان در بین خانوادهها * ۷۰درصد معتادان قبل از  ۱۸ســالگی مصرف الکل و سیگار و سیگار و قلیان هزینه و زمان زیادی صرف میشود.
* هشــدار دربــاره همراهی برخی خانوادهها بــا فرزندان در
شده است.وی که در یک برنامه رادیویی با موضوع علل گرایش به سیگار قلیانداشتهاند
و قلیان گفتوگو میکرد ،با تاکید بر اینکه باید برای جلوگیری از مصرف داریوش تقی زاده کارشناس مسئول برنامه اعتیاد سازمان بهزیستی استان مصرفقلیان
برخی دخانیات جایگزین مناسب برای جوانان داشته باشیم ،بیان کرد :در تهران نیز در این گفتگوی رادیویی با اشاره به برخی از آمارهای گرایش به وی به برخی باورهای غلط و عجیب در خانوادهها اشــاره کرد و افزود:
مقطعی برای جلوگیری از مصرف قلیان تصمیماتی مبنی بر جلوگیری از سرو اعتیاد اظهار کرد ۷۰ :درصد افرادی که معتاد شدهاند اقرار میکنند که قبل از بعضی از خانوادهها فرزندان خود را در مصرف قلیان همراهی میکنند زیرا
قلیان در قهوه خانهها اتخاذ کردند که در نهایت فقط افراد  ۱۸ســال به باال  ۱۸سالگی مصرف الکل و سیگار و همچنین قلیان داشتهاند؛ بنابراین مصرف پدر یا مادر گمان میکنند چون در کنار فرزند خود قرار دارند ،هم مصرف
امکان مصرف قلیان داشته و کوچکتر از آنها اجازه مصرف نداشته باشند.
این مواد میتواند کلید ورود به اعتیاد باشد.
او را کنترل میکنند و هم اینکه فرزندشان با غریبه اقدام به مصرف نمیکند.
بینند
* جوانانی که دوستان خود را در حال دود کردن قلیان می
این کار در حقیقت شکستن قبح خانواده است .نتیجه این میشود که فرزند
* برخی فکر می کنند سیگار و قلیان اعتیاد آور نیست
کارشناس درمان و حمایتهای اجتماعی شورای هماهنگی ستاد مبارزه این کارشناس مسئول برنامه اعتیاد سازمان بهزیستی استان تهران با تصریح مصرف دخانیات را ایراد نمیداند.تقی زاده با ابراز تاسف از اینکه سیگار و
با مواد مخدر اســتان تهران کاهش آسیب را قدم نخست دانست و گفت :بر اینکه یکی از عمده ترین مشکالت در سواد سالمت این است که مردم قلیان کشــیدن برای برخی افراد تبدیل به یک نوع پرستیژ اجتماعی شده
جوان و نوجوانی که برای دور زدن به بیرون مراجعه میکند نخستین جایی اطالعات و باورهای غلطی در خصوص سیگار و قلیان دارند ،گفت :برخی است ،اظهار کرد :اگر به صورت ریشهای به این موضوع نگاه کنیم ،این مسئله
که مشاهده میکند قهوه خانهای در محل است که همه دوستان او در حال فکر میکنند سیگار یا قلیان اعتیاد آور نیست و یا برخی چنین باور دارند ناشی از عزت نفس پایین افراد است .چون یک جوان عزت نفس پایینی
دود کردن قلیان هستند و ظاهرا ساعت خوشی را در دورهمی دارند .نکته که قلیان آثار زیان بار ندارد.وی با بیان اینکه خانوادهها به دلیل عدم اطالع دارد و عالقه دارد که در جمع دوستان خود پذیرفته شود ،با آنها هماهنگ
دیگر این است که هزینه مصرف قلیان بسیار پایین است و در حقیقت همه کافی و نظارت کامل بر فرزندان خود شــاهد درگیر شدن فرزندانشان با میشود.به گزارش همشهری آنالین ،وی با تاکید بر اینکه باید عزت نفس
شــرایط برای جذب و مصرف قلیان برای جوانان وجود دارد .کارشناس مواد مخدر و اعتیاد هستند ،اظهار کرد :متاسفانه باید بگوییم دانش فرزند را در فرزندان خود افزایش دهیم عنوان کرد :آموزش مهارتهای زندگی
درمان و حمایتهای اجتماعی شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر پروری بخش زیادی از خانوادهها اندک اســت .خانواده تازه بعد از اینکه مانند خودآگاهی ،جرات و شــجاعت ،افزایش اعتماد به نفس و باال بردن
استان تهران با اشاره به سابقه مصرف قلیان در کشور ،از تاریخچه طوالنی فرزندشان به سن  ۱۸سالگی رسید میخواهند نظارت ایجاد کنند در حالی توان تصمیم گیــری را در آموزشها قرار دهیم .در حقیقت خانوادهها در
اســتفاده از آن گفت و بیان کرد :مصرف قلیان به چند صد ســال قبل باز که تربیت یک فرآیند است و باید از دوران کودکی دانش سالمت را داشته کنار کالس زبان و ورزشــی که برای فرزندان خود قرار میدهند ،بخشی
میگردد و افراد عادی و خانوادهها و حتی تحصیلکردهها نیز آن را مصرف باشیم.کارشناس مسئول برنامه اعتیاد سازمان بهزیستی استان تهران با اشاره از کار و زمان خود را به افزایش مهارتهای اجتماعی و دانش ســامت
میکردند .در تاریخ ســابقه صدور فتوا برای جلوگیری از مصرف قلیان را به اینکه برخی از عوارض اعتیاد طوالنی مدت است در عین حال بیان کرد :اختصاصدهند.

اجراي احکام حقوقی دادگستري شهرستان رودان به موجب پرونده اجرایی شماره  9909987702400988مال غیر منقول ذیل را از طریق مزایده
به فروش می رساند :چهار دانگ مشاع عرصه و اعیان  ،مستحدثات و تاسیسات و منصوبات یک واحد مرغداري داراي پالك ثبتي  128فرعي از
 9اصلي (  2دانگ سهم مشاع متعلق به محكوم عليه اكبر درویش زاده و  2دانگ سهم مشاع متعلق به محكوم عليه امین رهبري ) واقع در روستاي
فاریاب رودان که براساس سند ابرازي مرغداری در یک قطعه زمین به متراژ  8000متر مربع جهت پرورش مرغ گوشتي به ظرفیت  12000قطعه بر
قوه قضائ هی
اساس پروانه بهره برداري به شماره  691781293مورخه 1399/03/20واقع گردیده است و شامل اتاق کنترول و انبار شامل یک سوله بزرگ اصلي دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
و یک سوله کوچک متصل به سوله اصلي  -ساختمان کارگري یک ساختمان اداري  -اتاق دیزل ژنراتور و محوطه خاكي و اطراف زمین به طول
تقريبي  300متر با سیم خاردار محصور شده است که ارزش ریالي  4دانگ عرصه و اعیان ساختمان وزمین وفق نظر کارشناس19.333.333.333ریال برآورد شده است و
ارزش تاسیسات و تجهيزات منصوبه شامل امتیاز برق ( انشعاب برق کشاورزي کد اشتراک  -2 22938707اشتراک چاه آب با کد باکد  105090به عمق  33متر  -3امتیاز پروانه
بهره برداري واحد پرورش جوجه گوشتي نيم اتوماتیک به شماره کد  -4 9435319030103001تابلوهاي برق رساني وکنترول داخلي  -5سیستم برق اضطراري  -6سیستم
دوربین مداربسته  -7تجهیزات روشنايي  -8سیسم آبخوري اتومات نیپل  -9سیستم دانه خوري اتومات  -10تجهیزات دان سازي  -11ابزار و لوازم جانبي  -12تجهیزات
تهویه  -13سیستم مه پاش  -14سیستم کنترول اتومات تهويه  -15سیستم سرد کننده  -16سیستم گرمایش - 17 -تاسیسات آب رساني جمعا به میزان  4دانگ برابر است
با  12.000.000.000ریال برآورد می شــود  .که جمع ارزش ریالي ملک موصوف اعم ار عرصه واعيان ومستحدثات ومنصوبات برابر  31.333.333.333ریال برآورد شده
است  .ضمنا ملک مذکور به مبالغ  1.325.000.000ریال در رهن بانک کشاورزي رودان مي باشد که به جهت محکومیت آقایان اكبر درویش زاده فرزند چراغ و امین رهبري
فرزند محمد در حق محكوم له ایرج رهبري فرزند محمد هرکدام یک سوم از مبلغ سي ميلياردو يكصدو ده ميليون و هشتصدو چهل هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت
خسارات دادرسي ناشي از هزینه دادرسي ( 700.951.260ريال ) وحق الوكاله وكيل (  50.000.000ریال ) وخسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزي از تاریخ
تقدیم دادخواست به تاریخ  1400/02/20لغایت زمان اجراي حکم در حق محکوم له و هزینه اجرایی در حق دولت توقيف مي باشد که با شرایط زیر واز طریق مزایده كتبي
به فروش مي رسد متقاضيان مي توانند  5روز قبل از موعد زمان مزایده اموالي که آگهي شده اند در محل مالحظه وازکم وكيف موضوع اطالع حاصل نمایند * کلیه هزينه
هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است  * .پیشنهاد دهندگان باید قبال  10درصد مبلغ ارزيابي را به حساب نسیم بانک مرکزي به شماره شباي
 220100004062012907685962وشناسه پرداخت  950108000100039909987702400988واریز تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -3 .اجرای احکام
در رد یا قبول پیشنهادات مختار است  -مزایده در ساعت 09صبح دوشنبه مورخه  1401/03/30بصورت حضوري بعمل مي يايد و برنده کسي است که باالترین قیمت را
پیشنهاد نماید  -5 .در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خوددداري نماید مسول کسر احتمالي قيمت و خساراتی که
از تجدید مزایده حاصل مي شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استيفاء مي شود و مانده سپرده وي به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبين شرکت در مزایده
برای کسب اطالع بيشتر مي توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستري رودان مراجعه نمایند .
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امروز شما قادر نخواهید بود كه برای خودتان كاری
انجام دهید ،برای آنكه شــما از اینكه به هركسی كه
از شما درخواســتی دارد جواب «مثبت» میدهید
احساس خوشنودی میكنید .شما به راحتی میتوانید دوست پیدا
كنید ،برای اینكه این ســخاوت طبیعی روح شما به شدت مسری
است .فقط چشمتان را به روی واقعیت باز كنید ،برای اینكه اطمینان
بیش از حد بعدها در طول روز میتواند شما را ناامید كند.

مصوبه نمیخواهد چون مصوبه برای اقدامی ماندگار است؛ ممکن
است مقرره بخواهد .مقرره یعنی در یک سطحی به عنوان بخشنامه
ابالغ شود .ممکن است سطح منطقهای یا سطح استانی یا کشوری
یا حتی مدرسهای باشد.
به گزارش فارس ؛ وی با بیان اینکه حتی مدیر مدرسه حق دارد در
پارهای از امور داخلی مدرسه مقرره بگذارد ،گفت :باید این دست از
مقررات را یک مقدار جدی تر بگیریم .همچنین بر اساس آییننامه
اجرایی مدارس ،شورای مدرسه حق دارد برخی مقررات را بگذارد.

آگهی مزایده نوبت اول

چهارشنبه  11خرداد 1401

مرداد :

هشدار به خانوادههایی که به همراه فرزندانشان قلیان مصرف میکنند

سرویس اجتماعی  //یک کارشناس درمان و حمایتهای اجتماعی
شورای هماهنگی ســتاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره
کاهش سن اعتیاد ،گفت :اگر به یکی از قهوه خانههای شهر مراجعه
کنید ،خواهید دید افراد کمتر از  ۱۸سال نیز در آنجا حضور دارند.
متاسفانه شاهد هستیم بچههای کوچک تر از جمله دبیرستانیها از
قلیان استفاده میکنند و قهوه خانه دار نیز به آنها سرویس میدهد.
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مفقودی
پروانه کسب بنام عین اله عاشوری کلوانی شماره پروانه /۹۷ت پ

ک  ۳۳۴۵تاریخ صدور ۱۳۹۷/5/۲۲صنف پوشاک بانوان آدرس قشم

درگهان مجتمع تجاری مروارید طبقه همکف پالک  ۱۲۴مفقود گردیده
است و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
کارت بازرگانی به شماره ۳۲۵۳
بنام شرکت سحرخیزان مفقود گردیده است
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اگرچه ممكن اســت كه شــما چراغهای سبز را در
پیش روی خود بینید ،زیركانه است كه شما هنگامی
كه چراغهای زرد اخطار روشن شدند فعالیت خود
را شــروع كنید .اگر شما خیلی سریع به سمت جلو حركت كنید،
خواهید توانست به مقاصد نادرســت پایان دهید .حتی اگر شما
بخواهید با قبــول كردن یك پروژه كارتان را شــروع كنید و به
هرجهت زمانتان را برای آن نیز بگذارید باز هم شــما نمیتوانید
معجزه كنید.
مهر :

یك دوست یا شریك امروز خیلی نظرش را به شما
تحمیل میكند .سلیقههای شما میتوانند كام ً
ال اصالح
شــوند و وقتی دیگران خیلی پرخاشجو میشوند
شما خوشــتان نمیآید .شــما بدون اینكه بخواهید دلخوری یا
عصبانیت تان را نشان بدهید ،تمایل دارید كه این موضوع را راحت
بپذیرید .اما برای رسیدن به سطح مهارتی باالتر و بیشتر مورد توجه
واقع شدن برای شما مفیدتر است كه نیازهایتان را بیان كنید.
آبان :

شما نمیتوانید از انجام دادن آنچه كه قب ً
ال انجام شده
كنارهگیری كنید .به یاد داشــته باشید كه وقتی شما
میخواهید خودتان باشید شاید دیگران زیاد در مورد
شما درست قضاوت نكنند .شاید شما امروز نتوانید از پیش روی
نگرانیهای دورنیتان جلوگیری كنید ،اما مجبور نیســتید كه به
اضطرابهایتان اجازه بدهید كه تعادل شما را بهم بریزند.
آذر :

اكنون اتفاقات زیادی در زندگی شما افتاده كه شما
نمیتوانید با آنها كنار بیایید .افراد پیرامون شما حتی
آنهایی كه دوستتان هستند به نظر میرسد كه نسبت
به همیشه عصبیتر هستند و میتوانند شما را عصبانی كنند .سعی
كنید كه به ناراحتیهای گذشته تان نگاهی بیندازید ،شما نسبت به
موضوعات بسیار ناچیز حساسیت بیش از حد نشان میدادهاید.
امروز وقتی كه دودل هستید ،به جای نگرانیهایتان فكرهای مثبتتان
را بیان كنید .اگر هنوز هم تردید در شــما باقی مانده است ،فردا
شخص مناسبی را پیدا كرده و ترسهایتان را با او در میان بگذارید.
دی :

شــما امروز احســاس میكنید كه از آســایش و
راحتی همیشــگیتان بیرون آمدهاید .شــما وقتی
كه برای انجــام دادن كاری آماده نیســتید ،واقع ًا
دوســت ندارید كه آن كار را انجام دهید ،اما شــهامت جواب
منفی دادن را هم ندارید .خوشــبختانه شــما میتواند بدون از
دست دادن موقعیتهایتان مسئولیتی جدید را نیز قبول كنید .شما
قادر هستید خیلی بهتر آز آنچه فكر میكردید وظایفتان را انجام
دهید.
بهمن :

امروز عاشق شدن و دوست داشتن برای شما بسیار
راحت است و شما میتوانید بیشتر از گذشته عاشق
باشــید .اما اجازه دادن به خودتان برای داشــتن
تخیالت عاشقانه لزوم ًا به این معنا نیست كه باید آنها را آشكار
كنید .رویاهای شــما اكنون بیش از حد فعال هستند ،پس دقت
كنید كه چیزها را اشتباه نگیرید و نابجا عمل نكنید .الزم نیست
كه آرزوهایتان را برای همه افراد دیگر آشــكار كنید مگر اینكه
آنها واقع ًا بخواهند آنها را بدانند.
اسفند :

صداهایــی در مــورد اینكه آیــا راهنمایی ندای
دورنیتــان را قبول كنید یــا اینكه خودتان تصمیم
بگیریــد در مغز شــما پیچیــده اســت ،و امروز
میتواند پیامهای پیچیدهای به شــما ارســال دارد .با وجود این
آشفتگیهای ذهنی دانستن اینكه واقع ًا به چه چیزی اعتقاد دارید
و چه كاری میخواهید انجام دهید دشــوار شده است .شما باید
قبول كنید كه امروز نسبت به قبل حساستر شدهاید و امكان دارد
كه ســیگنالهای دیگران را اشتباه بفهمید .اگرچه شما میخواهید
شــروع به كار كنید ،اما عاقالنهتر این اســت كــه صبر كنید تا
حساسیتهایتان كاهش پیدا كند.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام محمد باقر (ع)  :اگر به تو ستم کردند تو ستم مکن

( روضه بحار ج  2ص )162
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سال بیست و یکم شماره 3895

س جمهور تاجیکستان با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کرد
رئی 

رهبر انقالب  :توجه به ظرفیتهای درونی  ،اسلحه تحریم را از کار میاندازد
گروه خبر  //حضرت آیــتاهلل خامنهای تأکید
کردند :ظرفیتهای گســترش همکاریهای دو
کشور در زمینههای مختلف بسیار فراتر از سطح
کنونی است و باید با توجه به سیاست دولت ایران
مبنی بر تقویت روابط با همســایگان ،روابط دو
کشور دچار تحول اساسی شود.

رهبــر معظم انقالب اســامی در دیدار امامعلی
رحمان رئیس جمهور تاجیکســتان و هیئت همراه
با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی ،دینی ،فرهنگی
و زبانیِ ایران و تاجیکســتان ،دو کشور را همچون
خویشاوند و برادر خواندند.حضرت آیتاهلل خامنهای
از اقدامات رئیس جمهور تاجیکستان در گسترش
زبان فارسی تقدیر و با اشاره به اولین سفر خارجی

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :

تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

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

آقای رئیسی به تاجیکستان تأکید کردند :انجام این
سفر نشاندهنده اهتمام دولت برای گسترش روابط
با تاجیکستان است و در یکسال گذشته نیز سطح
روابط افزایش یافته است اما با نقطه مطلوب بسیار
فاصله دارد.ایشــان ،ظرفیتهای فنی و مهندسی،
صنعتی و علمی ایران را برای کمک به تاجیکستان
بســیار مســتعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند:
برای اســتفاده از این ظرفیتها و گسترش جدی
همکاریها باید کمیسیون مشترک بهصورت جدی
برای همه اسناد امضاء شده برنامهریزی و زمانبندی
کند تا به مرحله عملیاتی برسند.رهبر انقالب اسالمی
اقلیم متنوع ایران و زمینها و دشــتهای پهناور و
پیشرفتهای علمی و فناوری و صنعتی و شرکتهای

دانش بنیــان در ایران و همچنیــن آب فراوان و
معادن گسترده در تاجیکستان را زمینههای ارتقاء
همکاریهای مشترک برشــمردند و خاطرنشان
کردند :با وجود تحریمها جمهوری اســامی ایران
پیشرفتهای خوبی در زمینههای مختلف داشته است
و اگر تحریمها نبود ،این پیشرفتها به دست نمیآمد
زیرا تحریمها باعث شــد تا به نیرو و ظرفیتهای
داخلی خود اتــکا کنیم.حضرت آیتاهلل خامنهای
تحریم را اسلحه قدرتها در مقابل کشورها خواندند
و تأکید کردند :آن چیزی که این اســلحه را از کار
میاندازد ،توجه به نیروهــا و ظرفیتهای درونی
است.ایشــان با تأکید بر اینکه یکی از عرصههای
همکاری و همفکری میان ایران و تاجیکســتان،

پزشکانی که از بیماران دالر میخواهند

گروه خبر  //مدیر دفتر بازرسی ،مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی درمانی وادار کردهاند که برخــی از این موارد در حال بازدید میدانی
ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیشتر گزارشهای مردم از فرار ماموران ســازمان امور مالیاتی است .مورد دیگری نیز وجود دارد که
مالیاتی به استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان مربوط است و برای یک بیمارستان از کارتخوان یک رستوران استفاده میکرده است.
آنها پیامک اخطار ارسال خواهد شد ،گفت :برخی مراکز درمانی و * راهکار بازدارنده برای استفاده نکردن از کارتخوان

کلینیکها بهجای کارتخوان افــراد را به خریدن دالر برای پرداخت
هزینه خدمات درمانی وادار کردهاند.

وی راهکار اصلی برخورد با استفاده نکردن از کارتخوان را تفکیک
حسابهای تجاری و شخصی دانست و بیان کرد :با این تفکیک دیگر
نگرانی از اســتفاده نکردن اصناف به خصوص پزشکان از کارتخوان
نخواهیم داشت ،زیرا با اجرای این طرح ،افرادی که تعداد واریزیهایی
زیادی در ماه داشته باشند ،مشکوک به حساب تجاری تلقی میشوند
و باید بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارائه کنند.مدیر دفتر بازرسی
و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشــویی افزود :گزارشهای مردمی فرار
مالیاتــی در صورتی منجر به پرداخت پاداش میشــود ،آن گزارش
به وصول مالیات ختم شــود و از آنجا که ممکن است که این فرایند
طوالنی شــود ،برخی از این گزارشها که امید بیشتری به آنها است
تا به درآمد مالیاتی منجر شوند ،به تشخیص رئیس کل سازمان امور
مالیاتی هدایایی پرداخت میشود.

وحید عزیزی اظهار کرد :دستورالعمل سوتزنی در تاریخ  ۸اسفندماه
سال گذشته توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابالغ شد و افرادی
که گزارش موثری برای فرار مالیاتــی بدهند و این گزارش منجر به
وصول درآمد مالیاتی شود ،از محل این وصول مالیاتی پاداش دریافت
میکنند .وی افزود :گزارشهایی که تاکنون در سامانه سوتزنی درباره
فرار مالیاتی از سوی مردم به ثبت رسیده ،بیانگر استقبال خوبی در این
زمینه است و عمده گزارشها در زمینه استفاده نکردن پزشکان و مراکز
درمانی از کارتخوان اســت که مردم به استفاده از سایر روشها برای
پرداخت هزینهها هدایت میکنند .بیش از دو سوم گزارشهای مردمی
در سامانه سوتزنی استفاده نکردن از کارتخوان چه از سوی پزشکان
و باقی اصناف است.
* شکاف  ۱۰۰هزار میلیاردی مالیاتی
* ارسال پیامک به پزشکان بدون کارتخوان
وی با بیان اینکه فعال گزارشهــای مردمی درباره فرار مالیاتی به
این مقام مســئول در ســازمان امــور مالیاتی ادامــه داد :خیلی از وصول مالیات منجر نشده است ،گفت :پرداخت پاداش برای گزارش
گزارشهای ارســالی مردم به ســازمان امور مالیاتی قابلیت وصول فرارهــای مالیاتی یــک محدودیت دارد و این اســت که با توجه به
مالیات ندارند و فقط به ذکر نام اشــخاص یا ســازمان اکتفا شده و هزینههای وصول مالیات ،آن گزارش مربوط به وصول مالیات موثری
جزئیات دیگری بیان نشده است .در راستای استفاده نکردن پزشکان باشد و وصولی آن بیش از  ۴۰میلون تومان برای سازمان امور مالیاتی
از کارتخوان در دو نوبت فهرست پزشکانی که نام آنها ذکر شده که از باشد.
کارتخوان استفاده نمیکنند ،تهیه شده و در این هفته پیامک هشدار به
به گزارش همشهری آنالین ،عزیزی درباره میزان فرارهای مالیاتی
آنها ارسال خواهد شد و درصورت تکرار این اتفاق ،برخورد جدی گفت :اعالم رقم دقیق فرار مالیاتی به میزان ظرفیت مالیاتی کشــور و
با آنها صورت میگیرد.
کاهش فرار و اجتناب مالیاتی از این میزان بســتگی دارد اما متاسفانه
استفاده
زمینه
در
ها
ک
کلینی
و
درمانی
مراکز
از
عزیزی گفت :برخی
اعداد قابل توجهی از فرار مالیاتی وجود دارد .شکاف مالیاتی که فرار
نکردن از کارتخوان آزار بیشــتری به مردم متحمل کردهاند ،به عنوان مالیاتی به اضافه اجتناب مالیاتی است ،بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد تومان
مثال برخی از آنها افراد را به خرید دالر برای پرداخت هزینه خدمات قرار مالیاتی است.

مســائل منطقه و بویژه وضعیت افغانستان است،
گفتنــد :نگرانیهای ایران و تاجیکســتان درباره
افغانستان مشترک است و هر دو کشور از گسترش
تروریسم و رشد گروههای تکفیری در این کشور
نگران هســتند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون
در افغانســتان برسر کار هستند باید بتوانند با یک
حکومت جامع و فراگیر از همه گروهها اســتفاده
کنند.رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به سفر
اخیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان به
تاجیکستان و افتتاح کارخانه تولید پهپاد ،اینگونه
همکاریها را بســیار مهم ارزیابی و خاطرنشان
کردند :پهپاد امروز عامل مهمی در امنیت کشورها
است.به گزارش همشــهری آنالین ،در این دیدار

که آقای رئیسی رئیس جمهور نیز حضور داشت،
آقای امامعلی رحمان با ابراز خرســندی فراوان از
حضور در تهران و دیدار با رهبر انقالب اسالمی به
گفتگوهای خود با رئیس جمهور ایران اشاره کرد و
گفت :مذاکرات خوبی در زمینههای مختلف از جمله
روابط تجاری و اقتصادی و صنعتی انجام شد و با
توجه به اسناد امضاء شده امید است با هدایتهای

جنابعالی ،روابط دو کشور بیش از پیش گسترش
یابد.وی نگرانیهای امنیتی بویژه درباره افغانستان
و گسترش تروریسم را از موضوعات مهم میان دو
کشور برشمرد و افزود :ما خواستار صلح و آرامش
و حکومتی با حضور همه قومیتها ،در افغانستان
هستیم و امیدواریم با افزایش همکاریهای امنیتی
ایران و تاجیکستان ،بتوان بر نگرانیها غلبه کرد.

جزئیاتی دقیق از  2کشتی توقیفی یونانی
روغن موتور واقع در آنجا فرســتاده میشد.نفتکش
دلتا پوزیدون بخشــی از ناوگان تانکرهای دلتا در
یونان است.دومین نفتکش یونانی توقیف شده یک
کشتی  5ساله کشتیرانی Prudent Warrior
( )IMO : 9753545اســت که توســط نیروهای
ایرانی و بر اثر برخی تخلفات انجام گرفته توقیف شده
است.بر اساس بررسیهای خبرنگار فارس ،هر دو
کشتی توقیف شده ظرفیتی مجموعا حدود  300هزار
تن (هر کدام حدود  150هزار تن) معادل  1.8میلیون
بشکه نفت یا دیگر فرآوردههای نفتی را دارند که در
صورت بارگیری کامل ،اکنون این مقدار از محصول در
اختیار ایران است.به گزارش فارس  ،برخی رسانههای
خارجی نیز از این اقدام شجاعانه ایران با تیتر :ایران
گروه خبر 2 //کشتی توقیفی یونانی توسط ایران در مرجع دریانوردی ،مقصد نفتکش آگیوی تئودوروی سوار بر تانکرهای یونانی یاد کردهاند.
خلیج فارس هر کدام  150هزار تن ظرفیت دارند.
در نزدیکی کورینث بود و محموله برای پاالیشــگاه
ایران دو کشــتی یونانی را در پاسخ به اقدام آنها در
توقیف و تخلیه نفتکش ایران در ســواحل آتن در
آبهای خلیج فارس توقیف کرد.یکی از نفتکشهای
یونانی در نزدیکی آبهای بندرلنگه و در حوالی جزیره
فارور و دیگری در محدوده آبهای عسلویه در غرب
استان بوشهر توقیف شــد .هر دو کشتی با نام های
( Delta Poseidon (IMO:9468671و
 Prudent Warriorهر دو نفتکش و تحت
پرچمیونانحرکتمیکردهاندکهتوسطنیرویدریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی توقیف شدند.نفتکش
دلتا پوزیدون محموله ای را در بصره عراق بارگیری
کرده بود.بر اساس اطالعات پایش شده از سایتهای

باحضور کاروانهای رضوی در بندرعباس برگزار شد

عطرافشانی و غبارروبی امامزاده سید مظفر ( ع ) و قبور شهدای گمنام

گروه گزارش  //صبح دیروز همراه با اســتقبال آحاد
مختلف مــردم بندرعباس از ســه کاروان رضوی در
فرودگاه بین المللی شــهدای پرواز  ۶۵۵بندرعباس
کاروانهای رضوی برای برگزاری برنامههای دهه کرامت
وارد استان هرمزگان شدند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ این کاروان در اولین برنامه

خود در بندرعباس همراه با استقبال اسمعیل جهانگیری
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و حجتاالسالم و
المسلمین مهدیان مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان
وارد امامزاده ســید مظفر علیه السالم شدند و با استقبال
مردمی مراسم عطرافشانی و غبارروبی ضریح مطهر امامزاده
حضرت ســید مظفر بن موســیبن جعفر علیه السالم را

برگزار کردند.همزمان با این مراسم در امامزاده سید مظفر
علیه السالم گروه دیگری از خادمین حرم مطهر امام رضا
علیه الســام با حضور در گلزار شــهدای گمنام مراسم
غبارروبــی و عطرافشــانی را در گلزار شــهدای گمنام
بندرعباس برگزار کردند .مصطفی رجبیان دبیر جشنهای
مردمی و بیناللملی زیرســایه خورشید هرمزگان در این
آیین اظهارداشــت :پانزدهمین دوره جشنهای زیرسایه
خورشــید به لطف و عنایت حضرت رضا علیه الســام
در حال برگزاری اســت و اســتان هرمزگان هم از سال
 ۹۱توفیق شــرکت در این جشنها را دارد و سه کاروان
از خدام حرم مطهر رضوی همراه با پرچم آستان مقدس
رضوی وارد استان شــدند و قرار است در سراسر استان
از شــمال تا جنوب و شرق و غرب حضور پیدا کنند.وی
افزود :هرمزگانیها به شدت امام رضایی هستند و ارادت
ویژهای نسبت به امام رضا علیه السالم دارند چنانچه برای
زیارت از امام رضا علیه السالم آداب و رسوم خاصی را
دارند که نمونهای از آن را در چاوشــیخوانی استقبال از
کاروان رضوی شاهد بودیم.
رجبیان تاکیدکــرد :در هفته کرامت بالغ بر  ۲۰۰رویداد
فرهنگی و هنری به وقوع خواهد پیوست که با همکاری
برخی از دســتگاههای اجرایی این امر محقق خواهد شد

بنابراین الزم اســت از دســتگاههایی که ما را در اجرای
برنامههای دهه کرامت همراهی میکنند تشکر و قدردانی
داشــته باشیم وی تصریحکرد :شــعار امسال برنامههای
زیرســایه خورشــید «هر چه دارم از تو دارم یا علی بن
موسی الرضا علیه السالم» است.
رجبیان با اشــاره به حواشی اخیر جشنواره فیلم کن و
ساخت فیلمی تحت عنوان «عنکبوت مقدس» عنوانکرد:
قطعا حضور پرشور مردم در جشنهای زیرسایه خورشید
و استقبال از خادمین حرم مطهر رضوی در سراسر کشور
میتواند جوابی در خور به کســانی باشد که در این ایام
جســارت بزرگی را به ســاحت قدســی حضرت رضا
علیه السالم داشتند که البته این کار آنها نشان از حماقت
آنها است.حجتاالســام جوادی مبلغ کاروان زیرسایه
خورشــید هرمزگان نیز در این مراسم اظهارداشت :یکی
از چیزهایی که در این برهه جامعه ما بســیار به آن نیاز
دارد « امید » است البته امیدی که بر مبنای واقعیت باشد
لذا باید بدانیم که منبع اصلی امید ،خداوند متعال اســت و
طبق بیان مبارک امام رضا علیه الســام اگر کسی دچار
ناامیدی میشود به این دلیل است که نگاهش به خداوند
متعال صحیح نیســت از این رو بایست نسبت به خداوند
سبحان حسن ظن داشته باشیم.وی افزود :در ناامیدیها

نگاه مثبت خیلی میتواند به کمک ما بیاید از این رو امام
رضا علیهالسالم درس حسن ظن و نگاه زیبا به ما میدهد
که اگر این امر محقق شــود زندگیها زیباتر خواهد شد
بنابراین قدم اول این اســت که حســن ظن به خداوند را
در خودمان به بلوغ برسانیم.حجتاالسالم جوادی تأکید
کرد :امام رضا علیه السالم به حضرت عبدالعظیم حسنی

علیه الســام فرمودند که به شــیعیان ما سالم برسانید و
بگویید راه نفوذ شیطان را ببندند؛ بنابراین این امر هم حائز
اهمیت است که اجازه ندهیم شیطان بر ما سیطره پیدا کند.
گفتنی است :در این مراسم تولیت آستان مقدس امامزاده
سید مظفر علیه السالم بندرعباس نیز گزارشی از عملکرد
و مطالبات این آستان ارائه داد .

