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رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان عنوان کرد

حمایت همه جانبه اتاق بازرگانی هرمزگان
از ایجاد انجمن تخصصی اقتصادی
گروه خبر  //رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی هرمزگان گفت :اتاق بازرگانی هرمزگان از
ایجاد انجمن تخصصی اقتصادی به صورت همه جانبه
حمایت می کند.

به گزارش خبرنــگار دریا  ،محمدرضا صفا در همایش
تجلیل از پیشکســوتان کارگــزاران و ترخیــص کاران
امــور گمرکی اســتان اظهار داشــت :واردات و صادرات
کاال از جریانهای تجاری مهم در هر کشــور اســت که
می توانــد چرخ اقتصاد را به گــردش در آورد و موجب
رونق تجاری گردد.وی افزود :اتاق بازرگانی هرمزگان در
دوره نهم با شــعار اتاق شیشه ای و شفاف توانست اعتماد
فعــاالن اقتصادی را به دســت آورد و جایگاه خود را در
اســتان تقویت نماید و یکی از اهداف مهم اتاق بازرگانی
هرمزگان تقویت و ایجاد تشــکل های تخصصی در اتاق
بازرگانی است که با همت بلند فعاالن اقتصادی و پیگیری
دست اندرکاران اتاق در حال حاضر اتاق بازرگانی هرمزگان
دارای  11تشکل اقتصادی و  12کمیسیون تخصصی است.

صفــا ادامه داد :در برهه کنونی که فعاالن اقتصادی به دلیل
نوسانات اقتصادی و قوانین دست و پاگیر امورات خود را
به سختی به پیش می برند اتاق با همدلی و تعامل مسووالن
و همراهی بی نظیر فعاالن اقتصادی توانسته است بسیاری
از مشــکالت و موانع در حوزه گمرکی و ســایر حوزه ها
و  ...را برطرف نماید .صفا تاکید کرد :بدون شــک فعاالن
اقتصادی از اجرای قوانین و مقررات استقبال می کنند اما اگر
جایی قانون می تواند انعطاف خاصی از خود داشــته باشد
مسئوالن باید آن را اعمال کنند.وی تاکید کرد :اتحادیه ها و
تشــکل ها عالوه بر افزایش نرخ مشارکت های اجتماعی،
با همفکری یکدیگر می توانند مطالبات فعاالن اقتصادی را
در این زمینه به صــورت تخصصی جمع بندی و پیگیری
کنند و اتحادیه کارگــزاران گمرکی به عنوان یک اتحادیه
تخصصی و کلیدی بدون شک نقش مهمی در رفع مشکالت
این حوزه دارد.رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان تصریح کرد:
اتاق بــا تمام توان از ظرفیت های موجود برای تشــکیل
اتحادیه هــای تخصصی و اقتصادی در اســتان حمایت

خواهــد کرد.وی همچنین به نمایندگی از بخش خصوصی
از تالش ها و زحمات تمام پیشکسوتان عرصه اقتصاد به
ویژه کارگزاران گمرکی و ترخیص کاران و ریاست اتحادیه
کارگزاران تشــکر و قدردانی به عمــل آورد.در پایان این
مراســم از تنی چند از پیشکسوتان این عرصه با اهدا لوح
قدردانی به عمل آمد.

شناسایی و تخریب  ۷بارانداز فرآورده های نفتی قاچاق در بندرعباس

گروه خبــر  //رئیس کل دادگســتری
هرمزگان از شناسایی و تخریب  ۷بارانداز
فرآورده های نفتی قاچــاق در جایگاه
سوخت آفتاب درخشان بندرعباس خبر
داد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،با حضور رئیس
کل دادگستری اســتان هرمزگان و دادستان
عمومی و انقالب مرکز اســتان ۷ ،محل دپو
فرآورده های نفتی قاچاق در محوطه جایگاه

سوخت آفتاب درخشان بندرعباس تخریب
شد .رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
در تشــریح این خبــر ،تصریح کــرد :این
محل هــای دپو و بارانــداز های غیرمجاز
فرآورده هــای نفتی قاچــاق در محدوده
جایگاه سوخت آفتاب درخشان بندرعباس
قرار داشته که در نتیجه رصد اطالعاتی دقیق
توسط مأموران انتظامی شناسایی شده است.
مجتبی قهرمانی خاطرنشان کرد :در جریان
اجرای دستور تخریب این محل های دپو و
باراندازهای غیر مجاز ،هزاران لیتر سوخت
قاچاق به همراه تعــداد قابل توجهی مخزن
و لوله انتقال و پمپ برقی فشــار قوی کشف
و ضبط شــده است .وی همچنین از پلمب
جایگاه آفتاب درخشان بندرعباس به علت
مشارکت در قاچاق فرآورده های نفتی خبر داد
و یادآور شد :عالوه بر تشکیل پرونده کیفری
برای مالک این جایگاه ،به شــرکت پخش
فرآورده هــای نفتی اســتان هرمزگان نیز

دستور داده شــده است تا با توجه به احراز
تخلفــات جایگاه مذکور ،تــا رفع نواقص
و مشکالت موجود نســبت به قطع سهمیه
ســوخت آن اقدام نماید .قهرمانی برخی از
تخلفات انجام شده در این جایگاه سوخت
را مواردی چون غیر فعال کردن دوربین های
نظارتی و عدم اصــاح جانمایی و کیفیت
تصویــر بــرداری آنهــا ،سوءاســتفاده از
کارت های ســوخت در حضور اپراتورها،
کشیدن نازل سوخت به داخل کابین به منظور
همکاری با قاچاقچیان سوخت ،تسهیل امر
قاچاق و اقداماتی از این دســت و به طور
کلی مشارکت در امر قاچاق عنوان کرد.این
مقام قضایی تأکید کرد :به منظور جلوگیری
از ایجاد هرگونه مشکل برای مردم با توجه
به برنامه ریزی انجام شــده تا اطالع ثانوی،
سهمیه ســوخت این جایگاه جهت عرضه
به نزدیــک ترین جایگاه مجــاور تحویل
داده می شــود.وی افزود :به منظور مقابله

با قاچــاق و عرضه خارج از چرخه قانونی
فرآورده های نفتی ،دستور ویژه قضایی جهت
پلمب و قطع سهمیه دیگر جایگاههای متخلف
نیز صادر شده است.قهرمانی با بیان اینکه به
تعدادی از ایــن جایگاه های متخلف نیز با
تعیین ضرباالجل تذکرات الزم داده شــده
است ،اظهار کرد :در صورت تکرار تخلفات،
ضمن برخورد قضایی و پلمب جایگاه های
مورد نظر ،سهمیه سوخت آنها نیز قطع خواهد
شــد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
همچنین بــا اعالم این مطلب که تشــدید
نظارت ها از ســوی متولیان تولید و عرضه
فرآوردههای نفتی بــه جلوگیری از قاچاق
ســوخت منجر خواهد شــد ،تصریح کرد:
چرخه توزیع سوخت باید قانونی ،عادالنه و
توأم با مسئولیت پذیری باشد و عدم نظارت
بر روند عرضه فرآوردههای نفتی ،مسئولیت
مدنی و کیفری متخلفین را به همراه خواهد
داشت.
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در ششمین اجالس سراسری رضایتمندی مشتری ؛

فوالد هرمزگان موفق به کسب تندیس رضایتمندی مشتری شد
مصاحبه اختصاصی  //در ششــمین اجالس سراسری
رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در
بخش تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرینی که در سالن
همایش های ســازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
برگزار شــد فوالد هرمزگان موفق به کســب تندیس
رضایتمندی گردید.در پی کسب تندیس رضایتمندی
مشتری  ،گفتگویی با دکتر عطااهلل معروفخانی مدیرعامل
این شرکت انجام داده که در ادامه می خوانیم .
دریا  :تولید دانش بنیان  ،چه نقشی بر حفظ و توسعه
مشــتریان داخلی و خارجی فــوالد هرمزگان خواهد
گذاشت؟

داشــت .حفظ بازار فعلی و گســترش بازار ،مستلزم کشف
خواسته ها و جلب رضایت مشتریان از طریق ایجاد تغییرات
در نظام تولید ،کیفیت و بازاریابی و فروش محصوالت است و
در رأس آن تأمین رضایت مشتریان می باشد.
دریا  :جلب رضایت مشــتریان چه نقشــی در تعالی
شرکت خواهد داشت ؟

مشــتری ،ســرمایه ،اعتبار و آینده یک کسب و کار است و
باعث رشــد کسب و کار  ،بهبود عملیات و در نهایت منتج به
افزایش درآمد و پویایی شرکتها خواهد شد به ویژه مشتریان
وفادار برای شــرکتهای مشــتری مدار سرمایه هایی هستند
که بــا هیچ چیز دیگری جایگزین نخواهند شــد .از این رو
شرکتهای مشــتری محور بر این باورند از طریق سنجش و
اندازه گیری رضایت مشــتریان خود می توانند نقاط قوت و
قابل بهبود خود را شناسایی کنند و متناسب با نظرات برداشتی
مشــتریان ،ارزیابی مناسبی از عملکرد شرکت داشته باشند و
متعاقبا اقدامات اصالحی و حتی پیشگیرانه ای انجام دهند که
باعث بهبود و تعالی عملیات شرکت گردد و از طریق اجرای
این فرآیند امکان شناســایی مزیتهای رقابتی برای آنها فراهم
می گردد.

در محیــط پر تالطم اقتصادی ،اســتراتژی کســب و کار
دانش بنیان یکی از مهمترین راههای توسعه و رشد اقتصادی
اســت .توســعه و تولید محصوالت جدید از شاخص های
اثر گذار بر رضایت مشــتریان است .روند پیشرفت تحوالت
روز افزون در محیط کســب و کار امروزی از ضروریات هر
بنگاه اقتصادی است .شرکت هایی که توانایی فناوری ،نیروی
متخصص و مدیریت پیشرفته دارند در این عرصه می توانند
موفق عمل نمایند .رمز توسعه اقتصادی ،توسعه شرکت های
دانش بنیان اســت .افزایش رقابت و تنوع محصوالت باعث دریــا  :رویکرد فــوالد هرمزگان در جلــب رضایت
تحول اساسی خواســته های مشتریان است .در یک اقتصاد مشتریان و مشتری مداری چیست ؟
مبتنی بر دانش ،گسترش دانش و مهارت ها منجر به نوآوری اگر می خواهیم در دنیای کســب وکار به شرکتی پیشتاز
می شود و به تبع آن افزایش درآمد ها و انتقال به دنبال خواهد در حوزه کاری تبدیل شویم باید جلب رضایت مشتریان را
تبدیل به مهمترین اولویت خود کنیم .باید مد نظر داشت که
عامل اصلی رضایت مندی مشتریان ،مشتری مداری است.
مشتری مداری باعث صمیمیت با وی میشود و رضایت و
وفاداری مشــتری را به دنبال دارد .رضایت مندی مشتری
بسیار اهمیت دارد و در آینده اهمیت بسیار بیشتری نیز پیدا
خواهد کرد .تنها با این شــیوه است که می توانیم پیشرفت
کنیم ،رشد داشته باشیم و مشتریان خود را به مشتریان دائمی
و وفادار تبدیل کنیم .در این ارتباط شرکت فوالد هرمزگان،
همواره برآن بوده اســت با به کارگیری رویکردهای بهبود
مستمر و استراتژی های توسعه بازار  ،در راستای جلب نظر
مشتریان و ارائه محصوالت مطابق استانداردهای روز دنیا،
اهداف و برنامه های خود را بر پایه تجربه خوشایند مشتریان
خود تهیه و تدوین نماید .بدین منظور ،کســب حداکثری
رضایت مشتریان خود را به عنوان یکی از اولویت های مهم
در تابلوی اهداف مصور ساخته و سعی می کند تا به انحای
گوناگون از زمان دریافت درخواســت از مشتریان تا زمان
تحویل و حتی پس از آن حقوق مشــتریان را مد نظر قرار
دهد و در هــر کجای این زنجیره حتی المقدور به نیازهای
آن ها توجه کند .در حال حاضر نیز تمامی واحدهای شرکت

در کل فرآیند فوالد هرمزگان از جمله فروش و بازاریابی،
استراتژیها و اقدامات متعددی برای حفظ و افزایش رضایت
مشــتریان تعریف کرده و در حال اجرا دارند که با مشتریان
و بازار ،ارتباط مستقیمی داشته و نیازسنجی و رسیدگی به
شکایات مشتریان  ،ســنجش رضایت مشتریان  ،دریافت
بازخوردها از مشتریان و نیازهای آتی آن ها را در راستای
سیاســت گذاری های سازمان به منظور افزایش حداکثری
رضایت مشتریان و رعایت حقوق آن ها در دستور کار خود
قرار داده اســت  .همچنین در شرکت فوالد هرمزگان نظام
تولید و فروش بر پایه مشتری مداری تعریف شده و به ایجاد
واحدها و ساختارهایی متناسب با نیازهای مشتریان در این
زنجیره پرداخته است .در این ارتباط،در سال جاری بر اساس
معیارهای تعالی سازمانی ،شــاخص ها و گردشکارهای
عملیاتی مجــددا مورد بازنگری قرار گرفــت و در زمینه
بهبود فرآیندهای فروش  ،معیار سنجش رضایت مشتریان
مورد توجه ویژه واقع شــد و با انجــام اقدامات اصالحی
مطابق نظرات اخذ شــده و سطح انتظارات مشتریان و ارائه
بازخوردهای مورد نیاز به آن ها  ،گام های مهمی در راستای
جلب رضایت مشتریان در شرکت برداشته شد.در این زمینه
مطالعات ،تحقیقات و شناسایی نیاز بازار در زمینه بررسی
تقاضای مشــتریان منجر به تهیه بانک اطالعاتی مشتریان
و رقبای خارجی گردید کــه در تهیه و تدوین برنامه های
بلند مدت فروش نقش به سزایی داشته است  .به طور کلی
در شــرکت فوالد هرمزگان سیاست گذاری های مبتنی بر
مشتری مداری موجب شــده است شرکت همواره فراتر از
الزامات و استاندارد های موجودگام بردارد .نتایج نظرسنجی
که از مشــتریان انجام شده است نشان می دهد که اقدامات
صورت گرفته رضایت مشتریان و تجربه خوشایند مشتریان
را به دنبال داشته است و با گامهای استوار برآنیم ،در راستای
منویات مقام معظم رهبری در ســال تولید ،دانش بنیان و
اشتغال آفرینی و همچنین سالهای آتی با اجرای طرحهای
توسعه عالوه بر افزایش تولید  ،اشتغالزایی  ،رضایتمندی و
تامین نیاز مشتریان را بیش از گذشته به منصه ظهور بگذاریم.

خبری
دوشنبه  16خرداد 1401

استاندارهرمزگان :

ی ها بازی است
برخی تغییر کاربر 
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سرمقاله

لزوم تسریع در ثبتنام از متقاضيان مسکن
چهارشنبه هفته گذشته در حالی پس از کش وقوس های
بیش از 9ماهه درخصوص ثبت نام از متقاضيان مســکن در
شهر بندرعباس ،کلنگ احداث  1360مسکن در طرح نهضت
ملی مسکن در مرکز استان هرمزگان به زمین خورد و 500
واحد نیز تیرماه وارد فاز اجرا می شود و هنوز البته ثبت نام
از متقاضيان مسکن بندرعباسی آغاز نشده است و استاندار
هرمزگان وعده داده اســت که به زودی بصورت گسترده از
متقاضيان مســکن در بندرعباس ثبت نام می شود.متاسفانه
علی رغم اینکه ثبت نام از متقاضيان مسکن در سراسر کشور
از 28مهرماه سال گذشته شــروع شد ،اما بدلیل بی تدبیری
متولیان مسکن استان ،ثبت نام از بندرعباسی ها انجام نگرفت
واعالم شد که متقاضیان مسکن می توانند در شهرک علوی
در  50کیلومتری بندرعباس ثبت نام کنند که با مخالفت مردم،
رســانه ها ،نماینده ولی فقیه در استان وحتی استاندار واقع
شــد و بعد از چند ماه اعالم شد که  350هکتار زمین برای
اجرای این طرح درنظر گرفته شــده اســت و در حال انجام
مراحل اداری است و هفته گذشته هم ساخت این تعداد واحد
مسکن در شــهرک پیامبر اعظم(ص)بندرعباس کلید خورد.
اوال اینکه بیش از چند ده هزار نفر از افراد فاقد مســکن و
مســتاجران به وعده دولت آیت ا ...سیدابراهیم رئیسی برای
خانه دار شدن امیدوار شــده بودند که متاسفانه حدود یک
ســال از عمر این دولت گذشت وبدلیل بی تدبیری هایی که
در ایــن حــوزه اتفاق افتــاد و تصمیم گیری هــای نابجا،
بی خانمان ها ناامید شدند وهیچکس هم خود را مسئول این
ناامیدی ها وافزایش اختالفات خانوادگی و....ندانست و فقط
دالالن ومافیای مســکن از این تصمیم گیری غیرکارشناسی
متولیان مســکن اســتان بهره بردند و قیمت مسکن و رهن
واجاره بصورت حبابــی افزایش یافت وهیچ نظارتی هم در
این بخش وجود نداشــته وندارد .این در حالیســتکه برخی
فعاالن مســکن معتقدند که اگر زودتر ثبت نام از دهها هزار
متقاضی مسکن در بندرعباس انجام شده بود و پروژه ها وارد
فاز اجرا می شد ،اوال اقشار مختلف به خانه دار شدن امیدوار
می شدند واز طرفی دیگر حباب قیمت مسکن و رهن واجاره
نیز از بین می رفت که متاسفانه در این حوزه فرصت سوزی
شد وبایستی ثبت نام از متقاضيان مسکن در بندرعباس هرچه
زودتر آغاز شود .موضوع دیگر اینکه با توجه به اینکه بخش
زیادی از شــهر بندرعباس به صنایع وبنگاه های اقتصادی
اختصاص داردکه آنها نیز بایســتی در ساخت مسکن برای
کارگران و کارکنان شان مشــارکت کنند که فوالد هرمزگان
اعــام آمادگی کرده برای بیــش از 4500نفر از کارکنانش
در صورت واگذاری زمین ،مســکن بسازد وانتظار می رود
متولیان مسکن وزمین در استان همراهی و حمایت الزم را از
شرکت فوالد در واگذاری زمین داشته باشند.
علی زارعی

میلیاردها دالر سرمایهگذاری در بندرها انجام دادیم اما به دلیل کمبود
سرمایه انسانی هشت تا  ۱۲ساعت از این سرمایه ها استفاده میکنیم که
این با قانون بهره وری و اقتصاد و منطق همخوانی ندارد.دوستی مثال
زد :یک بندر مانند بندرلنگه ساخته شده و در آن چند صد میلیون دالر
ســرمایهگذاری شده ،گمرک هم ایجاد شده است اما نیروی انسانی در
قرنطینه نباتی آن وجود ندارد.وی اشاره کرد :ساعت  ۱۷زمان فعالیت
فرد خاتمه مییابد و کار تعطیل میشود ،روزهای تعطیل هم خود تعطیل
گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان گفت :محدوده چهار شهر و ۲
است که این منطقی نبوده و بایستی اصالح شود ،بنابراین بررسی بر روی
روستا با تصویب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان با
این موضوع فقط برای مبادی صادراتی هرمزگان انجام شود.

سخنان خود ابراز داشت :اصلیترین هدف مشخص شده از سوی دولت
رشد اقتصادی است که رشد اقتصادی  ۶و نیم درصدی برای هرمزگان
در نظر گرفته شده است.وی افزود :گزارش تحقق این رشد به صورت
فصلی در شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان بیان شود تا بدانیم در چه
بخــش هایی محقق شــده و بتوانیم بــرای تحقــق آن تمرکز کنیم.
اســتاندار هرمزگان گفت :این نشود که در اسفند ماه یادمان بیاید رشد
هدف گذاری شــده محقق نشــده اســت ،همه عملکرد استانداران،
وزارتخانههــا ،مدیران دولتی و فرمانداران بر مبنای رشــد اقتصادی
ســنجیده میشــود و رئیس جمهور گفت اشــتغال و تحقق رشــد
هدف گذاری شــده را از شما میخواهم.دوستی خاطر نشان کرد :این
رشــد درصدی برخاسته از رشدهای کوچکی است که در بخشهای
مختلف محقق شــده است و به فرمانداران و مدیران ادارههای مختلف
ابالغ شود عدد مشخص شده برای خود را باید بدست بیاورند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارشها پیرامون
مجوزهای مجتمعهای خدماتی رفاهی هــم گفت :چرا مجتمعهای
خدماتی رفاهی اینگونهاند که  ۱۰هزار متر مربع وسعت دارند درحالی که
حتی پمپ بنزین هم ندارند.رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان
افزود :حرفهای قشنگی مانند دادن خدمات تعمیرگاهی زده میشود اما
جز سوپر مارکت چیز دیگری ندارند  .وی ادامه داد :در استان به ازای
نزدیک به هر  ۱۰هزار نفر یک جایگاه سوخت وجود دارد و تا زمانی
که قیمت واقعی نشود مجوز هیچ جایگاه جدیدی نمیدهیم.

توجه به افق جمعیتی آینده افزایش یافت.
مهدی دوستی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان افزود :رشد اقتصادی  ۶و نیم درصدی برای هرمزگان در نظر گرفته
* گالیه استاندار هرمزگان از وضعیت مجتمعهای خدماتی
این افزایش ها برای شهرها محدودههای جدید به چهار شهر گوهران ،شده است
سردشــت ،بندرکنگ و زیارتعلی بود.وی ادامه داد :براســاس نتایج رئیس شــورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان در بخش دیگری از رفاهی

رأی گیری از اعضای شورای مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان از ۲۰
نفر  ۱۸نفر با افزایش محدوده بندر کنگ از توابع شهرستان بندرلنگه به
مساحت  ۴۹هکتار موافق و  ۲نفر هم رای ممتنع دادند.وی اضافه کرد:
افزایش محدوده شهر سردشت بشاگرد به مساحت  ۱۸و  ۲دهم هکتار
بــا  ۱۶رای موافق و  ۲مخالف و  ۲ممتنع همراه بود ،افزایش محدوده
شهر گوهران شهرستان بشاگرد به مساحت چهار و هشت دهم هکتار
با  ۱۹رای موافق و یک رای مخالف به تصویب رسید.وی اشاره کرد:
افزایش  ۱۴و  ۲دهم هکتاری محدوده شهر زیارتعلی رودان و افزایش
محدوده  ۲روستای دیگر در این استان هم به تصویب اعضای شورای
برنامه ریزی و توسعه هرمزگان رسید.
* مزیت نسبی هرمزگان درحال کمرنگ شدن است

وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به مزیتهای نسبی
هرمزگان ،ادامه داد :مزیت اصلی هرمزگان جغرافیا و ترانزیت است که
به دلیل وجود رقبای ملی و همچنین عملکرد نامناسبی که در بخشهای
مختلف وجود دارد مزیت ترانزیت درحال کمرنگ شدن است.وی اضافه
کرد :بنابراین الزم اســت یک مشاور فرآیندی انتخاب شود و تمامی
فرآیندها را از ورود شــناور به لنگرگاه تــا خروج کامیون از بندرگاه
رصد کند تا موازی کارها انجام نشــود ،این نیاز به یک بسته جامع از
زمان ورود کشتی به لنگرگاه تا زمان حرکت کامیون به سمت مقصد دارد
که بایستی از مشاور دریافت کنیم.وی اشاره کرد :کارشناس این مشاور
هم به عنوان مثال میتواند کنار راننده نشسته و ببیند چه اتفاقهایی در
حال رخ دادن است ،فردی که در باسکول مشغول به کار است چگونه
کار میکند و بنویسد چهار ساعت معطلی در باسکول به دلیل انحصار
واگذاری باســکول به بازنشستگان فالن اداره یا کمبود باسکول است
به عنوان مثال با وجود ســه هزار تریلی در بندر شهید رجایی در روز
تنها هشــت باسکول وجود دارد .رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه
هرمزگان اضافه کرد :مشاور فرآیندی این نکات گلوگاهی را مشخص
میکند تا بتوانیم فرآیندها را اصالح کنیم ،تمرکز هم بر روی ترانزیت
هرمزگان باشد و مدت زمان اجرا هم بیش از سه ماه طول نکشد.دوستی
افزود :کالبدشکافی حمل و نقل و ترانزیت هرمزگان را انجام دهیم که
کاری ترکیبی بوده و میتواند سبب تحول در بندر شهید رجایی شود.

* تحقق رشد  ۶و نیم درصدی اصلی ترین هدف ماست

وی ابراز داشــت :اصلیترین هدف ما تحقق رشد  ۶و نیم درصدی
اســت و این درست بوده که در کشور مشــکالتی وجود دارد اما در
هرمزگان این رشد باید محقق شود.استاندار هرمزگان افزود :این رشد
در هرمزگان به سادگی قابل دست یابی است و اگر مقداری برنامهریزی
وجود داشته باشد میتوان به آن دست یافت.
* بانک واگذاریها در اختیار دستگاههای نظارتی قرار گیرد

رئیس شــورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان در بخش دیگری از
سخنان خود گفت :موضوع بعدی بانک واگذاری هاست که در راستای
انضباط بخشی در اختیار دستگاههای نظارتی قرار گیرد.دوستی با بیان
اینکه ذهنیت ها باید اصالح شــود ،افــزود :وقتی بانکی را در اختیار
دستگاههای نظارتی قرار میدهیم برای این نیست که کسی مچ گیری
کند ،بلکه میخواهیم ضعفهای فرآیندی شــناخته شود و در جهت
اصالح آنها گام برداریم.وی مثال زد :ممکن اســت در نشســت اول
شورای برنامهریزی هرمزگان تصمیم اشتباهی گرفتهام و اکنون هم آن
تصمیم را میگیرم که الزم تکرار نشــدن آن این است که تصمیم های
قبلی بیرون آورده شده و این بانک در اختیار دستگاههای نظارتی قرار
گیرد ،اگر این کار انجام شود یک ساماندهی عمومی انجام میشود.

* واژههای مقدس شما را فریب ندهد

رئیس شورای مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به درخواست تملک
زمین توســط خیر برای احداث زمین ورزشی هم گفت :با واگذاری
مالکیت زمین به شــدت مخالفم زیرا این تبدیــل به بدعت بدی در
هرمزگان میشود.دوســتی افزود :خیر نباید دنبال مالکیت زمین بوده
بلکه بایستی کار خیر انجام دهد ،زمین برای فوتبال را در اختیار اداره
کل ورزش و جوانــان قرار میدهیم اما واگذاری آن به خیر اشــتباه
است.وی ادامه داد :از مجتمع خیریه بترسید و باید روی اینها بیشتر
حساس شد ،از  ۲جا میترسم ،یکی زمینهای پرورش میگو که به نام
خانم هاســت ،یعنی آن اندازه نام من عیان بوده که گفتم به نام خانمم
بزنم ،دیگر زمینهایی که به نام خیر و خیریه میشود.استاندار هرمزگان
افزود :مراقب باشید واژههای مقدس شما را فریب ندهد ،اگر کسی خیر
است نباید قید و شرط بگذارد تا کار کند.
* برخی تغییر کاربریها بازی است

دوســتی اشــاره کرد :برخی از تغییر کاربریها بازی است و پس
از پایــان دوره میگوینــد میخواهیم از آن بــرای فعالیت دیگری
اســتفاده کنیم و مجوز آن را صادر کنید ،اکنون زمین های بســیاری
در اســتان اینگونه هســتند .وی افزود :به عنوان مثال یک شخص
حقوقی نزدیک به  ۱۳ســال اســت زمین برای اجرای طرح نفتی در
اختیــار گرفته که درحال گرفتن خلع ید آن هســتیم و برای آن ۱۶
طرح پتروشــیمی قرار داده ایم.رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه
هرمــزگان گفــت :نمیخواهیم از چالــه درآییم و در چــاه بیفتیم.
استاندار هرمزگان یادآور شــد :طرح ها نباید به این اندازه خام وارد
نشســت شورای برنامه ریزی و توســعه هرمزگان شود ،این مدل که
* میزان بهره برداری از بنادر با منطق و بهرهوری همخوانی * شاخصهای اقتصادی در طرحها آورده شود
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اشــاره کرد :شاخصهای زمین به نام خیر زده شود اشتباه اســت.به گزارش ایرنا  ،وی اضافه
ندارد
استاندار هرمزگان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت :اقتصادی طرحهایی که در نشســت شــورای برنامه ریزی و توسعه کرد :همچنین اگر کســی بعد از یکسال کاری انجام نداد زمین را پس
بگیرید.

سامانه جامع تجارت زمینه ای برای مسدودسازی بسترهای فسادزاست
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ «عبدالمجید اجتهادی»
در دیدار با مدیرکل بنادر و دریانوردی این استان اظهار
داشت :خوشبختانه در دولت سیزدهم و با تاکیدات جدی
رییس دستگاه قضا روند تعیین تکلیف کاالها سرعت
گرفته و یکی از اهداف اصلی در سازمان اموال تملیکی
در استان هرمزگان تعیین تکلیف اموال متروکه است .وی
در این رابطه به سفر بازدید سال گذشته رئیس جمهور
و وزیر امــور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس قوه
قضاییه به استان هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی
اشاره کرد و بیان داشت :پس از این سفر پیرو دستوراتی
که به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شــد مصوبهای
برای تعیین تکلیف اموال متروکه تنظیم شده و اقدامات
انجام گرفتــه پیرامون اصالح مصوبه شــورای امنیت
ملی نیز به صورت کامال جدی در دستورکار کارگروه
رسوب است .معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه
داد :رویکرد جدی دولت و دســتگاه قضا همفکری و
همگرایی بین ارگانها برای جلوگیری از رسوب کاال
در بنادر و همچنین تعیین تکلیف کاالهای حســاس و
فساد شدنی و خطرناک در بنادر کشور است .اجتهادی
با بیان اینکه بیشترین کاالی تجاری در هرمزگان در بندر

شــهید رجایی تخلیه و بارگیری میشــود ،افزود :در
گمرک بندر شــهید رجایی قبل از سال  96کاالهایی
هنوز تعیین تکلیف نشده و دولت و رئیس دستگاه نیز
تاکید زیــادی دارند که با اقدامات به موقع از هدررفت
اموال بیتالمال جلوگیری شود .رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص اصالح
ساختارهای رسیدگی به اموال تملیکی نیز گفت :یکی
از خواســتههای ما نیز تعیین تکلیف کاالهای سازمان
تملیکی است که هرچه سریعتر این اصالح قانون باید
صورت بگیرد .وی همچنین در حاشیه بازدید خود از
بخشهای مختلف بندر شهید رجایی ،به اهمیت سامانه
جامع تجارت به عنوان یک ســامانه اصلی اشاره کرد
و گفــت :تمامی نهادها و ارگانهای مرتبط باید به این
سامانه متصل باشــند.اجتهادی سامانه جامع تجارت
را بستری برای ایجاد شــفافیت در چرخه واردات و
صادرات کشــور و مسدودسازی بســترهای فسادزا
دانســت و بیان کرد :یکی از نگاههــای اصلی دولت
ســیزدهم این اســت که کاال به محض ورود به بنادر
در این ســامانه جامع تجارت باید ثبت سفارش شده
و مشــکالت آن برطرف گردد ،لذا یکی از اهداف این
طرح و این مصوبه(از طریق سامانه تجارت) جلوگیری
از تخلیه کاالهایی است که امکان ترخیص ندارند .در
ادامه این نشســت معاون امور بندری و اقتصادی اداره
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز پیرامون همافزایی
امور مربوط به اموال تملیکی در بنادر هرمزگان سخن

گروه خبر  //همزمان با اولین روز از دهه کرامت و ســالروز
والدت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها و روز
دختر ویژه برنامه « دختر ماه » با حضور پر شور دختران به سن
تکلیف رسیده شهر بندرعباس در مسجد جامع بندرعباس برگزار
شــد .به گزارش خبرنگار دریا ؛ این مراسم با همت کانونهای
خدمت رضوی به ویژه کانــون بانوان و خانواده خدمت رضوی
اســتان و کمیته امداد امام خمینــی(ره) هرمزگان برای دختران
 ۹ساله که ب ه ســن تکلیف رسیدهاند برگزار شــد .الله ایرانپور
مدیر کانون بانوان و خانواده کانونهای خدمت رضوی اســتان
هرمــزگان در رابطه با این برنامه گفت :ویــژه برنامه دختر ماه
یکی از برنامههایی است در راستای گرامیداشت دهه کرامت و
پانزدهمین جشنواره بینالمللی و مردمی زیرسایه خورشید برگزار
شد.وی افزود :این توفیق را داشتیم که برنامه دختر ماه هرمزگان
مزین به حضور خادمین صحن و ســرای باصفای حضرت علی
بن موسیالرضا علیهالسالم باشد و همچنین در اجرای این برنامه
از حجتاالســام والمسلمین ضیا که در حوزه کودک و نوجوان
فعالیــت میکنند بهره گرفتیم.ایرانپور بیانکــرد :در برنامه دختر
ماه برای  ۵۰۰دختر تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی(ره)
که امسال به سن تکلیف رســیدهاند حضور دارند و بسته چادر
نماز نیز به آنها با تالش کمیته امداد اســتان اهدا شــده است.
مدیر کانون بانوان و خانواده کانونهای خدمت رضوی اســتان
هرمزگان خاطرنشانکرد :به مناســبت روز دختر و دهه کرامت
ذیل برنامههای زیرسایه خورشید ویژه برنامههای دیگری نیز در
نظر گرفته شده است که همایش خانواده و برگزاری جشن در بند
نسوان زندان از این جمله برنامهها خواهد بود.

بهره وری بهتر محصوالت کشاورزی
با انرژی هستهای

گــروه خبر  //معاون ســازمان انرژی اتمی گفت :اســتفاده از
فناوریهای مرتبط با انرژی هســتهای موجب ماندگاری بیشــتر
محصوالت کشــاورزی ،غالت و انبارمانی محصوالت میشــود.
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ پژمان شــیرمردی در برنامه گفتگوی
خبری شبکه خلیج فارس افزود :انرژی هستهای کاربردهای زیادی
در عرصههای مختلف مثل تولید برق ،رادیو اکتیو ها ،کشــاورزی،
محیط زیست و پزشکی دارد.وی گفت :اصالح بذر و ماندگاری در
مقابل آفات و زمینهای شور از دیگر خواص استفاده از فناوریهای
انرژی هستهای است.شــیرمردی افزود :به دلیل ظرفیتهای باالی
هرمزگان در زیرساختهای صادرات و واردات غالت و محصوالت
کشاورزی سامانه پرتودهی در بندر شهید رجایی راه اندازی شد که
برای نگهداری غالت ،حبوبات ،خرما ،پسته ،ادویه جات ،پودرهای
دارویی و میوهها از آن اســتفاده میشود.وی گفت :این فناوری در
حوزه اسکن در گمرکات نیز مورد استفاده قرار میگیرد  .شیرمردی
افزود :در حوزه پزشــکی نیز فناوریهای مرتبط با انرژی هستهای
برای تشــخیص و درمان بیماریها استفاده میشود که در این زمینه
 ۳۰۰هزار کیت تشــخیص بیماری تولید شده است.معاون سازمان
انرژی اتمی گفت :در حوزه درمان نیز در حرکت بســمت شــتاب
دهندههای صنعتی پیشــرفتهای خوبی داشــتیم.وی افزود :برای
خنثیسازی تحریمها راهی جز اتکا به توان داخلی نداریم  .شیرمردی
افزود :امروز در حوزههای تولید چرخه کامل ســوخت ،تولید رادیو
داروها و در حوزه کیتهای غربالگری نوزادان جز کشورهای برتر
هستیم .

آغاز طرح آزمایشی فروش کیلویی نان در هرمزگان
طرح آزمایشــی فروش کیلویی نان برای نخستین بار در
شهرستان پارسیان استان هرمزگان آغاز شد.

گروه خبر  //مبارک قاسمی ،معاون عمرانی فرمانداری شهرستان
پارسیان گفت :طرح فروش کیلویی نان در  ۳۵نانوایی لواش این
شهرستان آغاز شده است.قاسمی گفت :جلوگیری از کم فروشی،
افزایش کیفیت نان و رضایت مشــتری از مهمترین مزایای اجرای
این طرح اســت .وی گفت :نان لــواش کیلویی  ۴هزار تومان در

نانواییهای شهرســتان فروخته میشــود و این طرح شامل نان
سنگگ و نانهای صنعتی نمیشود.
شهرســتان پارســیان با بیش از  ۵۰هزار نفر جمعیت در غرب
اســتان هرمزگان قرار دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛
طرح آزمایشی فروش کیلویی نان عالوه بر شهرستان پارسیان در
شهرســتان لردگان استان چهارمحال و بختیاری نیز در حال اجرا
است.

آگهی مزایده (نوبت اول)

گفت و اظهارکرد :در دو ساله گذشته با تعامالت مناسب
میان اموال تملیکی ،دســتگاه قضا و سایر بخشهای
اســتان ظرفیتهای خوبی ایجاد شــده و برای اینکه
در کوتاهترین زمان ممکن کاالهای متروکه ســنوات
گذشته را به این مکان منتقل کنند ،محوطهای در بندر
شــهید رجایی در اختیار اموال تملیکی اســتان قرار
گرفت« .منصور خرمشــکوه» تصریح کرد :با توجه به
حجم گسترده وجود کاالهای سنوات گذشته و تاکیدات
جدی دستگاه قضا مبنی بر جلوگیری از رسوب و فساد
کاالها ،انتظار میرود فرآیند اداری ترخیص کاالها در
ارگانها زودتر انجام بگیــرد تا کاالها در کوتاه ترین

زمان به دســت مصرف کننده برسد .وی با بیان اینکه
انتظار ما از ســازمان اموال تملیکی کشــور نیز ارتقا
جایگاه اموال تملیکی استان و تعیین تکلیف کاالهای
سنوات گذشته است ،اضافه کرد :مجوز الزم از سوی
هیات عامل ســازمان بنادر و دریانوردی برای خروج
کاالهای متروکه صادر شده و ما آماده هرگونه همکاری
هستیم .معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان اضافه کرد :با همراهی و همافزایی
میان ارگانهــای مرتبط با موضوع امــوال تملیکی
استان ،امیدواریم بزودی تمامی کاالهای فاسدشدنی و
خطرناک تعیین تکلیف شوند .

پایان پروژه تعمیرات شناور ابـوذر ۱۲۰۰در ایزوایکو

گروه خبر  //شناور ابوذر  1200متعلق به
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات
دریایی پــس از دومین حضور رضایت
بخش و موفق خــود در ایزوایکو این

ویژه برنامه «دختر ماه»
در بندرعباس برگزار شد

هرمزگان مطرح میشــود بایســتی به روشــنی آورده شود تا بتوان
تصمیم قاطع گرفت.رئیس شــورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان
افزود :معنایی ندارد بدون شــاخصهای اقتصادی طرحی را تصویب
کرد ،وقتی شاخصهای اقتصادی در طرحها باشد اگر الزم شود برای
بررســی نشســت فوقالعاده هم میگذاریم.وی در خصوص اشتغال
روستایی و عشایر هم گفت :ایجاد اشتغال بدون داشتن لیست بیمه را
نمیتوان پذیرفت ،فرد دریافت کننده وام میتواند اقوام خویش را آورده
و تاییدیه را از کارشــناس در زمان بررسی طرح دریافت کند.دوستی
گفت :باید مبنای درستی وجود داشته باشد و زمانی که برای حکمرانی
مبنا میگذاریم بهطور حتم باید پای خود را در جای سفت قرار دهیم.

معاون وزیر اقتصاد :

گروه خبر  //معاون وزیــر اقتصاد و رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ،یکی از
اولویتهای جدی دولت سیزدهم برای جلوگیری از
رسوب کاالها را سرعت بخشیدن به روند خروج
کاالهای رسوبی مانده در بنادر دانست.

خبر

ازســرگیری فعالیت خــود از درای داک
ایزوایکو خارج شــد .این شناور با طول
 177.84متــر ،عرض  39.16متر ،ارتفاع
 12.3متر مجهز بــه جرثقیل های 1200
تنی یکی از خاصترین شناورهای موجود
در کشور بوده که خدمات ارزشمندی را در
جهت حفظ و استخراج سرمایه های ملی
انجام داده است.
الزم به ذکر است این شناور  26فروردین
مجموعه را ترک و جهت از ســرگیری  1401در درای داک ایزوایکو از آبگیری
مأموریت خود راهی دریا شد.
و تعمیراتی شــامل؛ رنگ و سند بالست،
هفته
در
؛
دریــا
بــه گزارش خبرنگار
ماشــین آالت عرشه ،شــافت و پروانه،
جــاری شــناور ابــوذر  1200جهت تعویض ورق ،لوله کشــی و شــیرآالت،

و تعمیــرات و تســت جرثقیــل اصلی
بــر روی آن انجــام گردیده اســت.دکتر
زهیری مدیرعامل شــرکت مهندســی و
ساخت تأسیســات دریایی در بازدید از
روند تعمیــرات این شــناور ضمن ابراز
رضایتمندی از کیفیت باالی کار و همچنین
زمان بندی مناسب مجتمع ایزوایکو در انجام
تعهدات خود ایــن مجتمع را یک مجتمع
حرفــه ای در زمینه پشــتیبانی از صنعت
دریایــی خوانــد که کشــور را از نیاز به
خارج برای تعمیر شــناورهای پیشرفته
بی نیاز کرده است .در ادوار گذشته و سالهای
قبل تعمیرات اساســی اینگونه شناورها

خارج از مرزها و در کشــورهای حوزه
خلیجفارسیاکشورهایآسیایشرقیانجام
می پذیرفت کــه این امر باعث حدر رفت
مقادیــر قابل توجهی ارز از کشــور بوده
اما در حال حاضر با بومی ســازی دانش
انجام تعمیرات شناورهایی از این نوع در
کشور و به دســت مهندسین داخلی انجام
می پذیرد که ضمن اشتغالزایی ،از خروج
میزان زیادی ارز جلوگیری می گردد و در
کنار آن باعث توسعه علمی  ،اشتغالزایی و
توسعه اقتصادی میشود که این خود تفسیر
عملی شعار سال یعنی « تولید ،اشتغالزایی
و دانش بنیان» است.

شــعبه ســوم اجرای احــکام حقوقی دادگســتري بندرعبــاس به موجــب پرونده اجرائی کالســه
 9909987623300781و شماره دادنامه  9909977610301253؛ که طي آن محكوم عليه آقاي رضا علوي
سعادتلو فرزند امر علي به شماره ملي  0320389766محکوم به پرداخت  564/726/105ریال بابت محکوم
قوه قضائیه
به در حق محكوم له آقاي اصغر حســین زاده سر دره و مبلغ 27/864/844ریال بابت نیم عشر اجرایی در
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
حق دولت محکوم گردیده است .
که در راستای شناسایی اموال محكوم عليه یک دستگاه کانکس چهل فوت ؛ یک دستگاه کولر پنجره اي فرسوده با مارک ، RTC
و یک عدد دستگاه برش فلزي متعلق به محكوم عليه بعنوان مال شناسايي که پس از شناسايي و ارزيابي و کارشناسي با شرایط ذیل
به مزایده گذاشته مي شود .
موضوع مزایده  -1 :یک دستگاه کانکس مسکوني  40فوت بسیار فرسوده و مستهلك که دارای دو اتاق و دیواره هاي آن توسط
ورق هاي ام دي اف قهوه اي رنگ پوشانده شده بود به همراه يك دستگاه کولر پنجره اي مستهلك ولیکن روشن و قابل استفاده با
مارك  RTCو يك عدد دستگاه برش فلزي فرسوده  .نتیجه قیمت گذاری انجام شده  .1 :بابت يك دستگاه کانکس چهل فوت
فرسوده =  ( 460/000/000چهار صد و شصت میلیون ) ريال  .عالوه بر بدنه سقف کانکس هم فرسوده است  .2 .بابت يك دستگاه
کولر پنجره اي فرسوده با مارك  RTCنصب شده بر روی کانکس =  ( 28/000/000بیست و هشت میلیون ) ريال  .3 .بابت يك
عدد دستگاه برش فلزي فرسوده =  ( 18/000/000هیجده میلیون ) ريال  .جمع كل ارزش پایه مزایده و یا حراج اموال توقیف شده
=  ( 506/000/000پانصد و شش میلیون ) ريال مي باشد .
شرایط مزایده :
 -1فروش نقدي است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد .
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است .
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  10درصد مبلغ ارزيابي شده را
بصورت سپرده نقدي بحساب شماره  IR 220100004062012907685962نزد بانک ملی شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده
را به این اجرا تحویل نمایند .
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
 -5مزایده در ســاعت  9صبح صبح روز یکشــنبه مورخ  1401/03/29در محل دفتر شعبه سوم اجراي احکام حقوقي بندرعباس
بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
 -6در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داري نماید مسئول کسر احتمالي
قيمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعيين کسر قیمت و
خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم
دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند .

مجيد قاسمي  -دادورز سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندر عباس

زن عفیف زیباست و عفتش هب او قدرتی می دهد هک قوی رتین مردان رد ربارب او هب خضوع وادار می کند

ستاد امر به معروف
و نهی از منکر
هرمزگان

3

جنوب کشور

علیرضــا حائری زاده ســرویس اســتان ها //
نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به
سهم باالی آورده متقاضیان و مشکالت موجود
برای تامین آن از ســوی افراد متقاضی مسکن،
گفت :باید تــاش کنیم تا مســکن ملی برای
متقاضیان توجیه اقتصادی داشته باشد.

نائب رئیس مجلس :

دوشنبه  16خرداد 1401

باید مسکن ملی برای متقاضیان توجیه اقتصادی داشته باشد
پیگیری و در مورد برخی دیگر نیز قول مســاعدت و
پیگیری داد.وی تاکید کرد :با توجه به باال بودن ســهم
و آورده متقاضیان مسکن ملی ،باید هزینههای ساخت
مسکن ملی کاهش و برای متقاضبان توجیه اقتصادی
پیدا کند«.مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این نشست
گفت :دستگاه های استان در این مدت همکاری خوبی
داشتند ولی چند معضل باید در سطح ملی رفع شود.وی

بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛ علی نیکــزاد که به
دعوت جوکار نماینده یزد جهت بررســی مشــکالت
شهرستانهای یزد ،اشکذر و بخش ندوشن به یزد سفر
کرده است ،در نشست شورای مسکن استان یزد که در
سالن کوثر اســتانداری یزد برگزار شد ،ضمن استماع
مشکالت اجرای نهضت ملی مسکن در آن استان ،برخی
موارد را به صورت تماس تلفنی از طریق مراجع مربوطه

افزود :در استان نیز تمهیداتی اندیشیده شده تا از طریق
پرداخت تســهیالت در سطح استان ،توان ملی مردم را
برای به سرانجام رساندن این ابرطرح یاری کنیم.یکی از
مشکالت قید شده در این نشست هزینه باالی ساخت
و ساز واحدهای مســکن ملی اعالم شد به طوری که
علی رغم پرداخت تســهیالت  ۳۵۰میلیون تومانی به
متقاضیان در شــهری مانند یزد ۷۶ ،درصد قیمت تمام
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شــده از محل آورده متقاضیان باید تامین شود که در
شرایط اقتصادی حاضر بسیار دشوار است.بازدید میدانی
و بررسی مشکالت طرح باند دوم یزد -طبس ،زیرگذر
رســتاق و باند دوم حاجیآباد ،سالن ورزشی روستای
شرف آباد ،طرح شهید سلیمانی ،راه آهن و پل چرخاب،
بیمارستان حضرت زینب کبری اشکذر ،مسکن جوانان مریــم آباد و طرحهــای صدرآبــاد و دربید از جمله
و فرهنگیان زارچ،ســیل بندهای یزد ،شهرک نساجی برنامههای نائب رئیس مجلس در سفر به یزد است.

استاندار یزد تاکید کرد

تبیین برنامههای تحولی یزد نوین برای نخبگان و مردم
علیرضــا حائــری زاده ســرویس
اســتان ها  //اســتاندار یزد بر تبیین
برنامههای تحولی یزد نوین برای نخبگان
و مردم اســتان تاکید کرد و گفت :رمز
موفقیت یک استان اتکاء و استفاده از
ظرفیت ،اختیارات و منابع داخلی است.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی
در نهمین نشست مرکز راهبردی پیشرفت و
عدالت استان که با محوریت ارائه گزارش
اقدامات برنامههای تحولی حوزه گردشگری
در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد ،با

اشاره به رسالت مرکز راهبردی پیشرفت و
عدالت استان ،بیان کرد :برنامههای تحولی
یزد نوین با هدف انجــام کارهای بزرگ و
جدید در استان شکل گرفته که ساماندهی
و توسعه فرودگاه بینالمللی شهید صدوقی
یزد یکی از این طرحهاســت.وی ایجاد و
راهانــدازی باند دوم فــرودگاه یزد را برای
اســتان مهم و ضروری عنوان کرد و گفت:
نگاه مســئوالن به فرودگاه بینالمللی شهید
صدوقی یزد باید برای صد سال آینده باشد
و با این دید ســاماندهی آن را دنبال کنند.
استاندار توســعه حمل و نقل ریلی استان
را برای رفاه هرچه بیشــتر مردم دارالعباده
مهم خوانــد و تاکید کرد :دســتگاه متولی
باید با جدیت مســاله صدور مجوز شرکت
مسافربری را پیگیری کند.

مهران ســلطانی نژاد سرویس اســتان ها //
سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر
گفت :بر اساس بند "د "تبصره  ۱۴قانون بودجه
 ۱۷ ،۱۴۰۱هزار نفر در این اســتان تحت حمایت
رایگان بیمه سالمت قرار گرفتند.

بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ داراب بارگاهی در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :ســازمان بیمه سالمت
با دو هدف پوشش همگانی بیمه سالمت و حمایت
مالی از بیمهشــوندگان فعالیت میکند.وی بااشاره
به اینکه  ۵۰۰هزار نفر در ســطح اســتان بوشهر از
خدمات بیمه سالمت بهره میبرند ،تصریح کرد۸۰:
درصد جمعیت بیمه شــده تحت پوشش به صورت
رایگان در صندوقهای بیمه روستایی و بیمه سالمت
همگانی ،قرار دارند.
سرپرســت اداره کل بیمه ســامت استان بوشهر
اضافه کرد :با توجه به قانون بودجه ســال  ۱۴۰۱و

فاطمی با بیان اینکه باید ســهمیه اســتان
در قطارهــای عبوری را افزایش داد ،گفت:
دســتگاههای ذیربط باید جوابگوی مردم
باشــند و اقدامات خود را در راستای حل
مشــکالت حمل و نقل ریلی بــرای مردم
شــرح دهند.وی رمز موفقیت یک استان را
اتکاء و استفاده از ظرفیت ،اختیارات و منابع
داخلی دانست و گفت :هر استانی که بتواند
هماهنگی بینبخشی را مطلوبتر انجام دهد
در به نتیجه رساندن امور موفقتر است.
رئیس مرکز راهبردی پیشــرفت و عدالت
استان از ســازمان مدیریت و برنامهریزی
استان خواســت تا برنامههای تحولی یزد
نوین را برای نخبگان و مردم اســتان تبیین
کند.فاطمی در ایــن خصوص گفت :مردم،
نخبگان و جامعه دانشــگاهی استان باید از

برنامههای تحولی یزد نوین با خبر باشــند
تا نظرات و پیشــنهادات خود را در راستای
هرچه بهتر شــدن این برنامهها ارایه دهند.
وی در پایان خواستار جمعبندی و ارائه فاز
دوم برنامههای تحولی یزد نوین شد و گفت:
برنامههای تحولی شهرستان نیز پیگیری و
اجرا شود.
«مجیــد دهقانیزاده» رئیس ســازمان
مدیریت و برنامه ریزی اســتان نیز در این
نشست به ارائه گزارشی از برگزاری جلسات
پیشــین مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت
اســتان پرداخت و اظهار کــرد :تاکنون در
محورهای تامیــن آب ،اقتصاد دانشبنیان،
انرژیهــای تجدیدپذیر و خورشــیدی،
پوشاک ،طرح سامان خانواده و کشاورزی
با حضور دســتگاههای متولی و مسئوالن

پیگیریهای ویژه این مرکز هشــت نشست
برگزار شده است.
وی با اشــاره اقدامات صــورت گرفته در
رابطه با فاز دوم برنامههای تحولی یزد نوین،
گفت 21 :نشســت عالوه بر جلسات مرکز
در ســاعات غیر اداری و با محوریتهای
بازرگانــی خارجی و داخلی ،بهداشــت و
درمان ،ریل و صنایع جوار ریلی ،قطعهسازی
و ماشینســازی و معدن برگزار شده است.
دهقانــی زاده ابراز امیــدواری کرد :تا چند
روز آینده فــاز دوم برنامههای تحولی یزد
در شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه
خواهد شد.
«احمد آخوندی» مدیر کل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی استان هم به
تشریح برنامهها ،پروژهها و اقدامات صورت

سرپرست بیمه سالمت بوشهر:

 ۱۷هزار بوشهری تحت حمایت رایگان بیمه سالمت قرار گرفتند
دستور دولت سیزدهم برای گسترش بیمهای ،وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پنج میلیون و  ۴۰۰هزار
نفر از جمعیت کشــور را در قالب سه دهک پایین
جامعه به بیمه ســامت معرفی کرد که همگی بیمه
شدند ،که در استان بوشهر  ۱۷هزار نفر تحت حمایت
رایگان بیمه سالمت قرار گرفتند.
بارگاهی ادامه داد :افرادی که تا کنون تحت پوشش
هیچ بیمهای قــرار نگرفتهاند میتوانند با مراجعه به
سامانه بیمه سالمت و دفاتر پیشخوان ،پس از تعیین
آزمون وســع ،با تعیین دهکبندی ،حق سرانه آنها
مشخص و بیمه میشوند.این مقام مسئول بااشاره به

شروع فصل تابستان و احتمال قطعی برق عنوان کرد:
موسســات درمانی میتوانند تا پنج درصد از اسناد
خود را بهصورت دســتی بنویسند و پس از برقرای
برق در سیستم ثبت کنند.
سرپرســت اداره کل بیمه ســامت استان بوشهر
بااشــاره به فعالیت داروخانهها در زمان خاموشی
گفت :بنابرتصمیم گرفته شــده پذیرش نسخههای
دستی داروخانههای شبانهروزی در زمان قطعی برق
و اینترنت فعال خواهد شد.
وی خاطر نشــان کرد :براساس مصوبات شورای
عالی بیمــه ،کلیه مادرانی که تاکنــون بیمه درمانی

نداشتهاند از زمان شــروع بارداری تا پایان دوران
شــیردهی و فرزندان آنها نیز تا پایان  ۵ســالگی
بهصــورت رایگان تحت پوشــش بیمــه پایه قرار
خواهند گرفت.
سرپرســت اداره کل بیمه ســامت استان بوشهر
افــزود :تمامــی زوجین نابارور تا پایان ســن ۴۹
سالگی از دریافت خدمات درمان ناباروری در همه
بخشها اعم از ویزیت ،دارو ،تجهیزات ،آزمایشها،
تصویربــرداری و خدمات تخصصی تــا  ۳دوره با
پوشش  ۹۰درصدی سازمان بیمه سالمت برخوردار
خواهند شد.

گرفته ذیل محور توسعه گردشگری استان
پرداخت.وی جذب  200هزار گردشــگر
ورودی خارجی به اســتان در افق برنامه و
جذب چهار میلیون گردشگر داخلی به استان
را از اهداف کالن محور توسعه گردشگری
در برنامههای تحولی یزد نوین برشــمرد و
افزود :توســعه زیرساختهای گردشگری،
تنوعبخشــی گردشــگری اســتان ،ایجاد
منطقه آزاد یا ویژه گردشــگری و استفاده
از تکنولوژیهای جدید در گردشــگری از
برنامههای عملیاتی اولویتدار محور توسعه
گردشگری استان یزد است.
آخوندی در خصوص توسعه حمل و نقل
ریلی استان که یکی از طرحهای تعریف شده
در توسعه زیرساختهای گردشگری است،
گفت :تاسیس شــرکت حمل و نقل ریلی
استان و خرید واگن و لوکوموتیو ،راه اندازی
قطار سریع الســیر در مسیرهای پر تردد و
تکمیل مسیر ریلی مثلث طالیی گردشگری
ایران با همکاری ادارهکل راهآهن اســتان به
عنوان دستگاه متولی در حال پیگیری است.

بارگاهی بابیان اینکه همه مطالبات موسسات طرف
قــرارداد در بخش دولتی و خصوصی برای ســال
۱۴۰۰استان بوشهر پرداخت شده است ،اظهار کرد:
تامین بهموقع اعتبار و پرداخت مطالبات موسسات
تشــخیصی درمانی موجب تامین نقدینگی مراکز و
انگیزه مراکز برای ارتقای کیفیت خدمات میشود ،لذا
یکی از برنامههای بیمه ســامت تالش در پرداخت
به موقــع مطالبات مراکز درمانی اســت.وی خاطر
نشــان کرد :این اقدام به دنبــال تخصیص اعتبار به
موقع دولت سیزدهم بوده و هم اکنون بدهی نسبتبه
پزشــکان و موسســات نداریم و آمادگی قرارداد
همــکاری با آنهایی که طرف قرارداد نیســتند هم
داریم .به گفته سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان
بوشهر هم اکنون نسخه نویسی تمام مراکز طرف قرار
داد ،پزشــکان و موسسات  ۱۰۰درصد الکترونیکی
است.

کاریکاتور

استاندارکرمان تاکید کرد

ضرورت راهاندازی پژوهشکده خرما برای شرق کرمان

آرزو توکلی ســرویس استان ها  //با اشاره به
آفت خشکیدگی محصول خرما در شرق استان
گفت :راهاندازی پژوهشکده خرما ضرورت و نیاز
منطقه اســت و باید بنیه علمی و ظرفیتهای
مطالعاتی در این رابطه فعال شوند.

به گزارش خبرنگار دریــا ؛ محمد مهدی فداکار
در نشســت شورای اداری شهرســتان فهرج افزود:
شهرستان بم مقصد مهم گردشگری در کشور است و
اگر فهرج وارد مجموعه گردشگری بم شود ،با توجه به
ظرفیت های متطقه بســیار در جذب گردشگر موثر
خواهد بود.وی تصریح کرد :شهرستان فهرج دارای
جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوانی است که می تواند
گردشگران داخلی را نیز جذب کند و ما حمایت های
الزم را انجام خواهیم داد.اســتاندار کرمان بیان کرد:
معین های اقتصادی منطقه به چهار شهرستان شرقی
استان بیشتر توجه کنند و بخش های خاص تولیدی

خــود را به این مناطق منتقل کنند.وی با اشــاره به
مشــکل ریزگردها در شهرستان فهرج اظهار داشت:
توفان شرایط برای شهرستان سخت کرده است و در
برخی از مناطق زندگی و کشاورزی مردم زیر خاک
می رود که باید برای حل آن چاره اندیشــی کنیم.
فداکاربا اشاره به مشکل بدهی تسهیالت به مردم در
شرق استان کرمان افزود :تعداد و مجموع تسهیالت
باید مشخص شود تا برای آن راه حل مشخص شود و
مردم بتوانند از تسهیالت جدید استفاده کنند.
وی بــا اشــاره به نداشــتن فعالیت در شــهرک
صنعتی فهرج گفت :زیر ســاخت هــای خوبی در
این شهرک فراهم شــده است و باید دولت حمایت
کند تا طــرح هایی با ارزش افــزوده باال به کمک
مردم در آن راه اندازی شود.اســتاندار کرمان تاکید
کرد :مــدت زیــادی از آغاز  ۲مجموعــه ناتمام
فرهنگی و هنری و ســایت اداری شهرستان فهرج

می گذرد که باید با تامین اعتبارات در کوتاه مدت به
اتمام برسد تا از خسارت بیشتر جلوگیری کنیم ،ضمن
اینکه شهرستان به این مجموعه ها نیاز دارد.وی در
ارتباط با حل مشکل حقوق و بیمه کارکنان شهرداری
فهرج افزود :باید مشــکل این کارکنان پیگیری شود
و ما بررســی می کنیم تا هر چه زودتر راهکار برای
پرداخت حقوق معوقه و بیمه این قشر زحمتکش پیدا
کنیم.فدایی اظهار داشــت :بحث بومی گزینی برای
اســتخدام را نماینده مردم در مجلس پیگیری کند،
زیرا مشکل چهار شهرستان شرقی است و مسئوالن
شــرکت مخابرات قول حل مشکل اینترنت و تلفن
ثابت منطقه را نیز داده اند.
ی شهرستان فهرج با حضور
نشست شــورای ادار 
نماینده مردم چهار شهرســتا ن شرق استان کرمان و
جمعی از مسئوالن در محل فرمانداری فهرج برگزار
شد.

راهاندازی مجتمع ورزش ساحلی در اهواز

حسن سیالوی سرویس استان ها  //مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان
از راهاندازی مجتمع ورزش ساحلی در اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمید بنیتمیم در مجمع انتخاب رئیس هیات
هاکی خوزستان که در اهواز برگزار شد ،با تسلیت حادثه متروپل آبادان و
ابراز همدردی با خانواده بازماندگان ،اظهار کرد :بر تعامل و همدلی خانواده
هاکی خوزستان تأکید دارم و امیدوارم ما هم بتوانیم در کنار خانواده خجسته
که بنیانگذار این رشــته در استان خوزستان هستند ،به رشته هاکی کمک
کنیم .مرحوم سالم خجسته این رشته را در خوزستان مثل یک بچه پرورش
داد و بسیار برای این رشته تالش کرد.
وی ادامه داد :امیدوارم بتوانیم ادای دین کنیم و این رشته را به آنچه لیاقت
دارد ،برسانیم اما الزمه آن همدلی بین خانواده هاکی است و بعد از آن باید
بتوانیم از ظرفیت سایر ارگانها از جمله آموزش و پرورش و دانشگاهها و
بهرهمند شویم.مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت :انشاءاهلل به آنچه
به هم پیشــبرد اهداف و برنامههای هیات هاکی خوزستان قول میدهیم،
عمل کنیم .تأکید من بر این اســت که اعضای کمیتههای هیات نیز معرفی
شوند.
وی در خصوص استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش نیز عنوان کرد :به
نظر من هر کســی که میخواهد در حیطه ورزش موفق باشد الزم دارد از
ظرفیت آموزش و پرورش استفاده کند .من هم از روز اولی که به خوزستان
آمدم پیشنویســی را برای همکاری دوجانبه با آموزش و پرورش آماده
کردم .به اینکه بتوانیم از این طریق بهترین مســیر را برای شــکوفا کردن

پراید

استعدادها و برای اینکه حتی عدالت در توزیع اعتبارات برقرار شود ،ایمان
دارم.بنیتمیم گفت :ما بنا نداریم مسابقات ردههای پایهمان را در استان بدون
همکاری آموزش و پرورش برگزار کنیم .ضمن اینکه آموزش دوهزار معلم
ورزش بر عهده ما خواهد بود و قرار است یک سری خدمات هم از طریق
آموزش و پرورش به جامعه ورزشی ارائه دهیم.
وی در ادامه بیان کرد :در تالشیم تا خیلی از اماکن و پروژههای نیمهتمام
را سروســامان دهیم که ســالن نیمهتمام هاکی نیز مدنظر است .در سطح
شهرستانها نیز میتوانیم آنهایی که زمینه فعالیت در رشته هاکی را دارند،
فعال کنیم و فکر میکنم بتوانیم  ۱۰شهرستان را آرام آرام در طی یکی ،دو
سال آینده فعال کنیم البته به شــرطی که بتوانیم زیرساختهای آن را نیز
مهیا کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزســتان گفت :همچنین من به فعال بودن
رشتههای المپیکی در استان خوزستان تأکید دارم و در حال ساختن زمین
چمن مصنوعی استاندارد برای فوتبال میرویم که میتواند برای رشته هاکی
نیز مورد اســتفاده قرار بگیرد .همچنین به نظر من از زمینهای ساحلی نیز
میتوان استفاده کرد و در همین ساحل کارون زمینهای خوبی احداث شده
اســت و در تالش هستیم در کنار کارون یک مجتمع ورزشهای ساحلی
راهاندازی کنیم که قرار اســت از شورای شهر آ ن را تحویل بگیریم که برای
رشته هاکی هم خوب است .البته در چند شهرستان هم زمین ساحلی داریم
که از آنها نیز میتوانیم استفاده کنیم .رشتههای ساحلی یک فرصت هستند
و میتوانیم در این رشتههای نوپا جهش داشته باشیم.

طرح  :بیتا هوشنگی
کاریکاتور

گرما

طرح  :بیتا هوشنگی

مخاطبان و هم استانی های گرامی

تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم
عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
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فــــــال هفته
این حیثیت برود  ،برنمیگرددها !
فروردین :در این هفته مراقب کیف پولتان باشید .البته اگر چیز
به درد بخوری تویش دارید .اگر چیز به درد بخوری ندارید،
باز هم مراقب باشــید .واال! دلیل نمیشود مراقب نباشید .ک ً
ال
مراقب باشید.
اردیبهشــت :این هفته از صبح که بیدار میشوید تا شب ک ً
ال
درگیر مبارزه خواهید بود .بروید برای زندگیتان مبارزه کنید.
اگر ادوات جنگی الزم را ندارید ،بیایید من یک نانچیکو و دو
تا پنجهبوکس دارم ،بهتان قرض میدهم .بقیهتان هم با مشت و
لگد مبارزه کنید .فقط مواظب باشید دستتان اشتباهی پای چشم
مبارزهای دیگر مثل ترانه و اینها نخورد وگرنه شر میشود.
خرداد :هفته خوبی خواهید داشت.
همین دیگر! دنبال چه هســتید؟ مردم همینش را هم ندارند.
بروید لذتش را ببرید.
تیر :این هفته میتواند هفته محبوبیت شــما باشد .دوتا پیام
خفن از اینترنت بگیرید و روی موج باقی همکاران تان سوار
شوید .فقط جان هرکس دوست دارید مراقب باشید عکس و
فیلمهایتان موقع قر دادن وســط عروسی خواننده حاشیه دار
پخش نشود .این حیثیت برود ،برنمیگرددها! از ما گفتن بود.
مرداد :این هفته هرکاری که میخواهید بکنید ،خیلی توی در و
دیوار میخورید .نگران نباشید ،مشکل نه از بختتان است و نه
چشمانتان .ریزگرد و غبار در آسمان زیاد شده ،جلوی پایتان
را خوب نمیبینید .کاری از دستتان برنمیآید؛ نهایت ًا میتوانید
روی خودتان ضربهگیر نصب کنید.
شــهریور :یک هفته عالی در پیش دارید! این هفته میتوانید
حسابی اســتراحت کنید .توصیهام به شما خواب است .چون
بیدار باشید هم کار مهمی نخواهید کرد .فقط سرتان را میکنید
توی گوشی و اخبار منفی را از پیجهای دوزاری دنبال میکنید.
همان بهتر بخوابید که هم اعصاب خودتان راحتتر باشد هم
ما!
مهر :برای یک هفته هیجانانگیز آماده باشــید .چکهایتان
برگشت میخورد ،طلبکارها میافتند دنبالتان ،ماشینتان را
دزد میبــرد و مدارکتان هم توی جوی آب میافتد .در این
میان یک مغازهدار منصف پیدا میکنید که روغن با قیمت قبل
دارد و همه هیجانات قبلی را میشوید و میبرد .زندگی هنوز
زیباییهایش را دارد.
آبان :این هفته باالخره چیزی را که همیشــه دوست داشتید
بخرید به دست میآورید ،هرچند گرانتر شده است .فقط موقع
فرار از دست پلیس ،مراقب باشید توی کوچه بنبست نپیچید.
آذر :یک هفته اعصاب خردکن پیش روی شماست .این هفته
بــرای تعویض لوله آب داخل کوچهتان ،کارگران با پیکور به
جان آسفالت خواهند افتاد .صبر جمیل از درگاه ایزد منان برای
شما خواستاریم.
دی :یک هفته خوشــمزه پیشروی شماست .در این هفته هر
هندوانهای بخرید ،سرخ و شیرین از آب درمیآید .یکبار هم
به یک درخت توت دســت نخورده برخورد خواهید کرد که
نوش جانتان .ولی بدانید تنهاخوری کار زشتی است .اص ً
ال هم
منظوری ندارم.
بهمن :بروید خوش باشید که ...نه نباشید .ببخشید اینترنت کند
بود ،بختتان دیر لود شد .راستش اتفاق خاصی در این هفته
برایتان نمیافتد .هرچه االن هستید ،در هفته پیش رو هم همین
خواهید بود.
اسفند :امروز سمت قفســه سس مایونز و روغن نروید چون
ســامت قلبتان به خطر میافتد ،البته ک ً
ال سعی کنید سمت
قفسه روغن و سس مایونز نروید چون خیلی خیلی مضر است.
بــه جان خودم این را به خاطــر گرانی نمیگویم از قدیم هم
دکترها میگفتند!
محدثه مطهری
***
مروری بر مطبوعات طنز ایران
این ،همان فالن فالنشده است
بعضی چیزها ،برای «بعضی چیزها بودن» ســاخت ه میشوند.
یعنی در دفترچه راهنمایشان نوشته :فالنبودن یا بهمانبودن.
مث ً
ال کفتار ،برای کفتاربودن یا آنگلوساکســون ،برای ششلول
کـــشتن .هرچقدر هم که «خزدا ِر قرمز» تناش کنند
و
بستن
ُ
و کاله منگولهدار ســرش بگذارند ،بازهم همان فالن یا بهمان
اســت .نه اینکه حاال اینطوری باشد ،نه! امریکا شصت سال
پیش هم همین بوده ،این هم سندهایش:
دیگر از آزادی و آزادمردی دم نزن
ِهی دم از دلسوزی از کار بنیآدم نزن
عاجزی از حلوفصل کار افراد خودت
بهر ما یا دیگران بیجا دم از مرهم نزن
خیط کردی جان من ،دسته گلی دادی به آب
خطــه آزادگی پرچم نزن
بیجهت در ّ
کشتهشد فرزند تو با حیله در آغوش تو
پس دم از آزادی و ُحریت عالم نزن
از برای ما نیاور هر زمانی «طرح» و «اصل»
نقشه ما را به راه زندگی بَـرهم نزن
خاک خود را ایمنی ده ،گر که زورت میرسد
روز و شب بیجا بهنام صلح ،پیچ و خم نزن
تاکنون در پرده میرقصیدی و پیدا نبود
حال چون رسوا شدی ،آهنگ زیر و بم نزن()1
1شــعر از هفته نامه توفیق 14 ،آذر  .1342به مناسبت قتل
رئیسجمهورشان وسط خیابانشان!
بهزاد توفیقفر

مفقودی
کارت خودرو نوع تویوتا هایلوکس سیستم وانت

تک کابین  ۲۷۰۰رنگ بادمجان مدل  ۲۰۰۶شماره
موتور  ۶۱۶۲۶۱۰شماره شاسی۰۰۰۹۷۶۲

شماره پالک  ۲۵۹۷۵بنام محمد شادمان مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
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گردشگری
شرایط صدور ویزای ایران در جامجهانی قطر اعالم شد

ســرویس گردشگری  //معاون گردشــگری شرایط صدور ویزای
ایران را برای شرکتکنندگان در جامجهانی فوتبال  ۲۰۲۲قطر که قصد
سفر به ایران را دارند ،تشریح کرد .علیاصغر شالبافیان گفت :براساس
دستورالعمل صادرشده ،اتباع کشورهایی که تیمهای فوتبال آنها موفق به
صعود به جامجهانی  ۲۰۲۲قطر شدهاند ،میتوانند درخواست روادید یک
بار ورود ،دوبار ورود و متعدد با مدت اعتبار دوماهه و مدت اقامت ۲۰
روز (رایگان) کنند .شرایط این بخش ثبت درخواست روادید جامجهانی
 ۲۰۲۲قطر اعالم شده است.او اضافه کرد :اتباع تمام کشورها (به غیر از
تعدادی از کشــورها که در بندهای «و» و «ز» آمده است) در صورت
ارائه بلیت از مبداء دوحه میتوانند درخواســت روادید یک بار ورود،
دوبــار ورود و متعدد با مدت اعتبار دوماهه و مــدت اقامت  ۲۰روز
(رایگان) کنند .ثبت درخواســت روادید جامجهانی  ۲۰۲۲قطر و درج
تصویر بلیت در ســامانه (در محل در نظر گرفته شده) از جمله شرایط
این بند مطرح شده اســت.او ادامه داد :در بند ج این دستورالعمل آمده
اســت «اتباع تمام کشورها (به غیر از تعدادی از کشورها که در بندهای
«و» و «ز» آمده اســت) در صورت ارائه نامه از وزارت ورزش کشور
متوقف فیه خود مبنی بر گواهی شــرکت فرد متقاضی میتوانند روادید
یک بار ورود ،دوبار ورود و متعدد با مدت اعتبار دوماهه و مدت اقامت
 ۲۰روز (رایگان) درخواســت کنند .شرایط تحقق این امر با دو ضابطه
ثبت درخواست روادید جامجهانی  ۲۰۲۲قطر و نیز درج تصویر گواهی
از وزارت ورزش کشــور خود در سامانه (در محل در نظر گرفته شده)
مورد تایید است.شالبافیان گفت :طبق بند «د» دستورالعمل لغو روادید در
صورت ارائه یادداشت رسمی توسط وزارت خارجه کشور متوقف فیه
و یا نمایندگیهای سیاســی و کنسولی خارجی در ایران مبنی بر اعالم
شرکت فرد یا افراد متقاضی میتوانند روادید متعدد با مدت اعتبار دوماهه
با مدت  ۲۰روز (رایگان) درخواست کنند .شرایط تحقق این موضوع ثبت
درخواســت روادید جام جهانی  ۲۰۲۲قطر و نیز درج تصویر یادداشت
رسمی به زبانهای فارسی و زبان مدنظر کشور خود در سامانه (در محل
در نظر گرفته شده) اعالم شده است.معاون گردشگری افزود :در بند «ه»
این دستورالعمل اتباع کشــورهایی که از طریق عبور (ترانزیت) تمایل
به شــرکت در جامجهانی قطر را دارند با ارائه مدارک الزم (در سامانه
روادید) میتوانند روادید متعدد با مدت اعتبار دو ماهه با مدت  ۲۰روز
(رایگان) دریافت کنند.شالبافیان همچنین گفت :منطبق بر بند «و» اتباع
کشورهای افغانستان ،پاکستان ،هندوستان ،بنگالدش ،سومالی ،کلمبیا،
اردن و سریالنکا از این تسهیالت مســتثنی بوده و تابع شرایط روادید
جهانگردی خواهند بود.او اضافه کرد :در بند «ز» اتباع کشورهای آمریکا،
انگلستان و کانادا از این تسهیالت مستثنی بوده و روند دریافت روادید این
اتباع از طریق درخواست قبلی و انجام بررسیهای الزم در این خصوص
خواهد بود.به گزارش ایسنا ؛ معاون گردشگری گفت :شرایط صدور ویزا
برای شرکتکنندگان در جامجهانی فوتبال  ۲۰۲۲قطر برای سفر به ایران
از سوی وزارت امور خارجه به منظور اطالعرسانی نهادهای ذیربط و
آگاهیبخشی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ،فعاالن گردشگری،
شــرکتهای حمل و نقل ،خطوط هوایی و نیز اتباع خارجی متقاضی
شرکت در رویداد یادشــده و تارنمای نمایندگی و هر جامعه هدفی که
زمینه سفر آنان به کشور وجود دارد ،اعالم شده است.

ســرویس گردشــگری  //فعاالن گردشگری با گالیه
میگویند تا زمانی که چاههای نفت درآمد دارد کسی
به مسئله گردشــگری اهمیت چندانی نمیدهد اما به
محض اینکه درآمدهای نفتی ما با مشکل مواجه میشود
یادمان میآید تا کرکره گردشگری را باال ببریم و به فکر
درآمدهایجایگزینباشیم.

بر اساس اعالم اتاق بازرگانی طی سال ۸ ،۱۳۹۷میلیون
توریست خارجی به ایران سفر کردند که از این طریق مبلغی
حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان به چرخه اقتصادی کشــور
وارد شد ،اما پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد
تحریمها از جمله تحریمهــای بانکی علیه ایران و پس از
آن شیوع کرونا ورود این درآمد به کشور دچار «کاهش و
چالش» شد و به صنعت گردشگری کشور صدمات جبران
ناپذیری وارد کرد.اما ایران که هفتمین کشور پرجاذبه دنیا و
دارای  ۴فصل به شمار میرود چطور میتواند پتانسیلهای
ی را فعال و پویا نگه دارد ،در عین حال تحریمها
گردشگر 
چه تاثیری در این زمینه دارنــد و چطور میتوان از نقش
سیاســت خارجه در توسعه گردشــگری سخن گفت.در
همیــن رابطه پرهام پوررمضان ،پژوهشــگر حوزه اقتصاد
بین الملل درخصــوص اهمیت و مولفههای دیپلماســی
گردشــگری اظهار کرد :ما چند نوع دیپلماســی معین و
مشــخص داریم که حد و حدود و مرزهای آنها مشخص
بوده ،مثل دیپلماســی سیاســی ،امنیتــی و فرهنگی که
موضوعات این دیپلماسیها مشخص است .اما یک سری
از دیپلماسیها هستند که شــما میتوانید در راستای هر
یک از دیپلماســیهای رســمی که انجام میدهید از این
نوع دیپلماسیها هم استفاده کنید ،مثل دیپلماسی ورزشی،
گردشگری و دیپلماسی غذا که آنها را اخیرا در دیپلماسی
فرهنگی نیز طبقهبندی میکنند.وی در پاســخ به این سوال
که رابطه بین دیپلماســی و گردشگری و یا در بیان کالنتر
نالملل و گردشــگری چگونه رقم
ارتباط بیــن روابط بی 
میخورد و این دو چطور بر یکدیگر تاثیر میگذارند ،گفت:
نالملل یک فضای باالدســتی است و گردشگری
روابط بی 
یک فضای پاییندســتی ،گردشگری میتواند با استفاده از

سرویس گردشــگری  //اوپرت یا ا ُ ِپرت مرزی رویایی
و خیرهکننده بین دو اســتان ســمنان و مازندران و
تالقی کویر و جنگل اســت .اقیانوس ابر این منطقه
طبیعتدوستان بسیاری را ب ه سمت خود میکشاند.

اگر عاشق طبیعتگردی هستید و دلتان برای دیدن دریای
ابر پر میکشــد ،اوپرت را از دست ندهید .این منطقه آنقدر
زیبا و چشــمنواز و البته خیرهکننده است که ذهن شما را از
دغدغههای شهرنشینی خالی میکند.بنابراین برای ثبت یک
خاطره فراموش نشدنی و بازدید از این منطقه باید به نقطهای
برسید که بین استان سمنان و مازندران قرار دارد؛ روستایی
به نام اوپرت یا اُپِرت که جنوبیترین منطق ه استان مازندران
را به شمالیترین منطقه استان سمنان متصل میکند.بهترین
مسیر هم برای دسترســی به اوپرت مسیر شهمیرزاد است.
آوازه زیبایی شهمیرزاد و گردوی هزارساله معروفش را هم
که شنیدهاید.بعد از شهمیرزاد به سمت فوالد محله و ساری
حرکت کنید و از میان ه راه به سمت منطق ه حفاظتشده پرور،
مســیرتان را ادامهدهید و از روستاهای کولیم ،کاور و مالده
بگذرید تا به سرخده برسید .تا اینجای کار هر نوع خودرویی
که داشته باشید شما را میرساند ،اما پس از سرخده باید از
خروجی سمت راست به سوی روستای اوپرت حرکت کنید،

ویژگی منحصر به فرد اوپرت است که طبیعتدوستان را به
سمت این روستا میکشاند .ارتفاع کوههای سر به فلک کشیده
در این منطقه هیچ راه فراری برای ابرها از اســتان مازندران
نگذاشت هاند و بیشک یکی از زیباترین اقیانوسهای ابر کشور
را میتوان در این منطقه دید .وقتی ابرها در مرز مازندران باقی
میمانند ناخودآگاه بارشها به آن سوی کوه در استان سمنان
راه نمییابد و ب ه همین دلیل در یک سمت کوه بیابان و سمت
دیگر جنگل است.وقتی به اوپرت برسید ،زیبایی خیرهکننده
آن شما را حیرتزده میکند آنقدر که احساس میکنید خواب
میبینید.پوشش گیاهی منحصربهفرد این منطقه ییالقی شامل
اورشمک ،گوگ په ،سیروک ،زیره ،اوک چو ،قعلب ،کولک،
زولنگ ،پاروک ،مازش کو ،الزی و اوجی است .بنابراین وقتی
در بهار به این منطقه سفر میکنید عطر گیاهان هوش از سرتان
میبرد.اگر دیدن اسبهای وحشی نیز شما را به وجد میآورد
نباید سفر به اوپرت را از دست بدهید.

بنابراین اگر جاده بارانی و خیس باشــد دیگر خودروهای
معمولی نمیتوانند تا باال به سمت ارتفاع حرکت کنند ،ولی
اگر در روزهای آفتابی بروید ممکن است بتوانید خودرویتان
را تا نزدیکیهای اوپرت ببرید.اما قبل از آنکه به سمت این
منطقه رویایی حرکت کنید باید بدانید که لذت این ســفر در
شبمانی است .پس نیاز به امکاناتی برای کمپ کردن دارید.
مثل چادر ،کیسه خواب ،زیرانداز ،آب و مواد غذایی .سعی
کنید قبل از رسیدن به اوپرت هرچه الزم دارید بخرید .البته
اگر امکانات شبمانی ندارید میتوانید شب را در خانههای
روستایی و باصفای اطراف اوپرت سر کنید .در بهار و تابستان
هم این منطقه در شب ســرد و خنک است .بنابراین ماندن
در خانههای روستایی و روشــن کردن بخاری هیزمی نیز
لذتبخش است.حاال چرا میگوییم اوپرت رویایی و منحصر
به فرد است؟ زیرا در طول مسیر رسیدن تا اوپرت ییالقی و
خوش آبوهوا با طبیعت سرسبز و بکر ،چشمهها ،دشت و
روستاهای تماشایی مواجه میشوید ،اما آنچه اوپرت را بر * مسیر دسترسی  /اوپرت کجاست؟
سر زبانها آورده است ،کوه بزرگی است که بین استانهای اگر قصد ســفر به اوپرت را داریــد میتوانید از جاده
سمنان و مازندران مانند دیواری قرار گرفته که مسیر حرکت فیروزکوه ب ه سمت شهمیرزاد در استان سمنان بروید .بعد
ابرها را سد میکند .این دیوار که به دیوار اوپرت مشهور است ،از شهمیرزاد به سمت فوالدمحله و ساری حرکت کنید و
مرز بین جنگل و کویر است.اقیانوس ابر اوپرت دقیقا همان از میان ه راه به سمت پرور بروید .از پرور به سمت سرخده

سرویس گردشگری  //اهالی روستای زرگر شهرستان آبیک به زبان
اصیل و متفاوت خود یعنی رومانو سخن میگویند و همچنان پس از
سالهای سال زبان خود را حفظ کردهاند و مقید به صحبت کردن به
این زبان رومی  -ایتالیایی هستند.

در  ۹۰کیلومتری پایتخت ،شهرســتان آبیک اســتان قزوین واقع شده؛
شهرستانی دارای روستایی به نام زرگر که زبان اهالی آن متفاوت بوده و به
رومانو و به اذعان رومی و ایتالیایی صحبت و محاوره میکنند .شغل بیشتر
مردم روستا کشــاورزی ،زنبورداری ،دامداری سنتی بوده و برخی هم در
مشاغل متفرقه مشغول هستند.عصر یکی از روزهای خرداد ماه برای تهیه
گزارش راهی روستای زرگر شدیم .بعد از عبور از شهر قشالق و روستاهای
دبیریان و باقرآباد ترک ،به جادهای آسفالته رسیدیم که با طی  ۲کیلومتر به
روستا رسیدیم.مقابل مسجد روستا که به نام امام رضا علی هالسالم مزین شده
و روبرویش هم پارک کودک قرار داشت ،ایستادیم.
زبان زرگری را کمتر از یک ماه یاد گرفتم

خانم مســنی در حال گذر از مقابل مسجد بود که سالم دادیم و با روی
خوش پاســخ داد و بعــد از معرفی ،با وی هم کالم شــدیم .اهل یکی از
روستاهای کردنشین نزدیک روستای زرگر بود .میگفت  ۱۵ساله بودم که
ازدواج کردم و چون همسرم زرگری بود به این روستا آمدم و یک ماه طول
نکشــید که زبان زرگری را یاد گرفتم(با خنده) حتی بهتر از خود زرگرها،
زرگری صحبت میکنم .زمانی که فرزندان دختر و پسر این خانم به دنیا آمده
بودند به دلیل اینکه این زبان را دوست داشت ،به آنها زبان زرگری یاد داده
بود.وی که عالوه بر زبان فارسی و زرگری یا رومانو ،به چند به زبان آذری
و کردی مسلط بود تکلم به زبان زرگری را ارزشمند میداند و میافزاید :این
زبان نسبت به زبانهای دیگر دشوارتر است اما همچنان اهالی روستا آن را
حفظ کرده و به زرگری سخن میگویند.در کوچههای روستا کمی قدم زدیم
و جلوتر رفتیم .دو آقا و خانمی را دیدیم که بر روی سکوی سیمانی بیرون
از دروازه منازلشان نشسته بودند .در کنارشان نشستیم و از زبانشان پرسیدیم.
قدیمیها زرگری را اصیل صحبت میکردند

جانبازی نائل میآید گفت :در حین استراحت در دیدهبانی که منتظر بودیم تا
هواپیماها از منطقه خارج شوند یک توپ وسط دیدهبانی افتاد و ناحیه آرنج
دست چپم البته نه به صورت کامل قطع شد و در بیمارستان کال قطع کردند.
وی میافزاید :قدیمیهای روستا بهتر به زبان رومانو صحبت میکردند و به
گونهای ،زرگری اصیل را تکلم میکردند که کسی متوجه نمیشد اما در حال
حاضر به زبان آذری و فارسی نزدیک شده و در هم آمیخته شده است.الزم
به ذکر است ،عالوه بر این جانباز روستای زرگر  ۴جانباز به نامهای رشید
بختیاری ،رشید زرگر ،رحیم زرگر و مرحوم سبزعلی ریوشه و یک آزاده به
نام علی رحیمی که مدتی در این روستا سکونت داشته ،هم دارد.
خوشه چینها مورد حمایت کشاورزان بودند

نالملل که معاون پشتیبانی اداره
امیر منصور زرگر کارشناس ارشد حقوق بی 
آموزش و پرورش شهرستان آبیک هم است ،به رسوم جالبی از زرگرها در
گذشته اشاره و میگوید :به بانوان سرپرست خانوار خوشه چین میگفتند
و به دلیل اینکه منبع درآمدی نداشــتند کشــاورزان پس از برداشت گندم
با داس،گندمهای ریخته شــده در مزارع را دســت نمیزدند و این بانوان
جمعآوری کرده و  ۴۰۰تا  ۵۰۰کیلوگرم و شــاید هم بیشتر گندم برداشت
میکردند .وی به نقل قولی از پدرش اشاره و میافزاید :در شب چهارشنبه
سوری و شب عید ،بزرگان طایفه زرگر برای کسانی که توانایی تهیه غذا را
نداشتند ماهی شور با برنج تهیه و به آنان تقدیم میکردند .این کارشناس زبان
زرگر را زبانی مســتقل و خاص دانست و با اشاره به اینکه هیچ گونه دعوا
و اختالف و کشتار و قتل طی  ۲۰۰سال اخیر در روستای زرگر رخ نداده
اذعان میکند :جنگ زرگری اصطالح عامیانه است که رایج بود و در واقع از
نظر علمی ،جنگ دیپلماتیک بود و به صورت مذاکره انجام میشد.
نماینده رومانوها دریونسکو هستم

چاههای نفت یا دیپلماسی گردشگری؟
خواهد بود ،تصریح کرد :جامعه جهانی اکنون در گذار نظم
نالمللی تغییر
نالمللی است ،زمانی که نظم نوین بی 
نوین بی 
میکند ایاالتمتحده دچار افول قدرت میشــود و دیگر
کشورها مخصوص ًا کشورهای بلوک شرق میتوانند بازیگران
گردشــگری اصلی ایران باشند .وقتی این اتفاق رخ دهد به
دلیل قرابت فرهنگی که در ایران با این کشورها وجود دارد
قطعا گردشگری هم تقویت میشــود.وی تاکید کرد :برای
تقویت زیرساختهای گردشــگری ابتدا باید برنامههای
توسعه را برمبنای تقویت گردشگری تنظیم کنیم .با نگاهی
به برنامههای توســعه کشور میبینید که گردشگری در این
برنامهها نقش بسزایی ندارد .شما اگر میخواهید ظرفیتها
توســعه پیدا کند باید نقش گردشگری را نیز در برنامههای
توسعه تقویت کنید.

* دستاندازهای توسعه گردشگری در ایران

نالملــل در بخش دیگری از
این کارشــناس روابط بی 
ســخنانش با اشــاره به  ۳مانع موجود در مســیر توسعه
گردشــگری در ایران ،افزود :دســتهاول موانع موجود در
سیاست خارجی ماســت ،این موانع خود را در قالب قرار
نگرفتن ایران در بحثهای جهانی شدن نشان میدهد .یعنی
ایران تکلیف خود را هنوز با مقوله جهانی شــدن مشخص
نکرده است.پوررمضان دســته دوم موانع موجود در مسیر
توسعه گردشگری ایران را همکاریهای منطقهای دانست
و عنوان کرد :ایران به دلیل اینکه روابط سیاســی خوبی با
عربستانسعودی در دهه اخیر نداشت ه با چالشهایی مواجه
بوده که چالشها در موضوع ورود گردشگر به کشور تاثیر
بسزایی داشته است و امیدواریم با توسعه و بهبود روابط میان
دو کشور شاهد تاثیرات پررنگ آن در حوزه گردشگری و
ورود گردشگر به کشور باشیم.وی در مورد شهرهایی مانند

پروانه کسب بنام احمد مالحی شماره پروانه  ۳۳۵۹تاریخ صدور ۱۳۹۴/۱/۱۷
صنف سوپر مارکت آدرس قشم میدان جهاد روبروی سید مظفر طبقه همکف
پالک  ۷۹۵۱۶۹۹۴۶۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی
اصل پروانه کسب به شماره  6815اعتبار  1402/5/14به نام  :رسول ناصری
فعالیت صنفی :فروشندگان موادغذایی  .بهداشتی .شکالت و چای خارجی ( رسول)
واقع در منطقه آزاد قشم  .مجتمع تجاری بازار قدیم طبقه همکف  ،الین مروارید
پالک  1مفقود و از درجه اعتبارساقط میباشد

بهترین زمان سفر به اوپرت

کم زبان آنها به فراموشی سپرده شود اما در روستای زرگر این زبان همچنان
حفظ شده و پابرجا مانده است.زرگر بیان میکند :نادرشاه مردم را به ایران
میآورد و زمینهایی را به آنها میدهد و حتی آنها را از خدمت ســربازی
و پرداخت مالیات معاف میکند که همین امر موجب میشود مردم از اینکه
بگویند رومی هستندِ ،ابایی نداشته باشند و در ادارات دولتی مشغول فعالیت
باشند.جالب است بدانید مهاجرت زرگرها به ایران به حدود  ۶۰۰سال پیش
باز میگردد و پراکندگی آنها عالوه بر زرگر شهرستان آبیک استان قزوین،
در اشتهارد ،میانه ،خوی ،اردبیل ،شیراز و اهواز است که به جز اهالی روستای
زرگر هیچ کدام از زرگرهای دیگر شــهرها ،به صورت مدون و کامل و با
رعایت نکات دستوری به زبان رومانو صحبت نمیکنند.

کرده و مسافرتهایی به کشورهای آنها داشته و در سمینارها و شبکههای
تلویزیونی ترکیه ،آمستردام ،آذربایجان ،یونان و شبکههای سیمای جمهوری
اســامی در خصوص زبان رومانو و زرگرها حضور یافته و به گفت و گو
پرداخته است.وی که نامش به عنوان نماینده رومانوها در یونسکو به ثبت
رسیده ،با تاریخدانان و زبانشناسان بزرگی همچون مهدی امینیان در اتریش
ارتباط دارد.این پژوهشــگر معتقد است؛ تمام اطالعاتی که ارائه میدهم بر
مبنای کتاب و تاریخ مدون نیست و سخنان و گفتههایی است که از گذشتگان
رومانو در یونسکو ثبت شده
ســینه به سینه نقل شده و به ما رســیده و به ارث بردهایم که به قطع یقین
نمیتوان گفت ،این اطالعات  ۱۰۰درصد اشتباه و یا  ۱۰۰درصد صحیح طبق اذعان زرگر؛ زبان رومانو ،زبان زرگری نیست و رومانو در یونسکو
ثبت شده و شماره ایزو دارد اما به زرگری مصطلح شده یعنی به دلیل اینکه
است.
نام خانوادگی زرگر و نام روستا زرگر است در عامه اذعان میشود که زبان
زبان رومانو در زرگر حفظ شده
هم زرگری است در حالی که رومانو است .در زبان رومانو انتهای هر سیالب
زرگر خاســتگاه اصلی رومها را جنوب شرقی آسیا میداند و میگوید:
یک اســم یک ا َ َز و انتهای سیالب هر فعل یک َج َز آورده میشود و زمانی
برخــی این خاســتگاه را به بخشهایــی از هندوســتان و برخی هم به
که ســیالبها را میخواهند به هم بچسبانند ا َ َزها و َج َزها را برمیدارند و
قســمتهایی از چین و ژاپن متصل میکنند اما آنچه کلیت دارد این است
سیالبها را به هم میچسبانند و مخاطب مقابل ،مفهوم طرف مقابل خودش
که جنوب شرقی آسیا خاستگاه اصلی رومها بوده و پیشه و هنر اصلی آنها
را درک میکند؛ آن زرگری که مردم عامه میشناسند این است و آن زرگری
آهنگری و زرگری بوده است.وی جنگهای جهانی را بیشتر ،علت مهاجرت
که مصطلح شده این زبانی است که ما داریم تکلم میکنیم.وی بر این اعتقاد
رومها ذکر و میافزاید :زمانی که این جنگها در کشورهای دیگر رخ میداد
است که نژاد اصلی زرگرها هند و اروپایی و زبان هم هند و اروپایی است
و مشکالتی در ساخت و ســازها و بناها ایجاد میشد از این کشورها به
و در مجله شــماره  ۳۲یونسکو در خصوص زبان رومانو مقاله مفصلی به
بریتانیای ســابق میآمدند و نیروهایی برای آهنگری ،زرگری و معماری
چاپ رسید و شماره ایزو به این زبان تعلق گرفت؛ قواعد زبان رومانو خیلی
درخواســت میکردند؛ آن قسمتهایی از جنوب شرقی آسیا که مستعمره
مفصل ،شنیدنیتر و داغتر از قواعد زبان فارسی و دیگر زبانهاست .به دلیل
بریتانیا بود خیلی از زرگرها ادعا میکنند که از اروپا آمدهایم که در تقسیمات
دشــوار بودن زبان رومانو فهم آن پیچیدهتر و به راحتی یادگیری آن دست
جغرافیایی آن زمان درست است اما در تقسیمات جغرافیایی فعلی میتوانیم
یافتنی نیست.این فرهنگی تصریح میکند :در کشوری زندگی میکنیم که
بگوییم که جنوب شرقی آسیا هستند.مردم به ایتالیا میرفتند و کار زرگری و
فرهنگ و دین غالب آن را قبول داریم و به ایرانی بودن و دینمان و زیر سایه
معماری را انجام میدادند که یک سری از افراد باز میگشتند اما برخی در
جمهوری اسالمی زندگی کردن افتخار میکنیم .درخواستی که از مسئوالن
همان کشور میماندند و مجبور بودند زمینهایی را برای زندگی اشغال کنند
شهرستان آبیک داریم این است که فضای فرهنگی و یا موزه مردمشناسی در
و در کشــورهای اروپایی از اینکه اذعان کنند رومی هستند ،اِبا میکردند و
این روستا راهاندازی شود تا بتوانیم از گردشگران و مهمانان به نحو احسن
حتی سعی میکردند به زبان خود صحبت نکنند که همین امر موجب شد کم
استقبال و پذیرایی کنیم.

نگاهی به موانع توسعه گردشگری در ایران

مفقودی

بروید و پس از آن از خروجی راســت به سمت روستای دسترسی اول بهتر است.
اوپرت حرکت کنیــد.راه دیگری هم وجود دارد .شــما *
میتوانید از تهران وارد جاده فیروزکوه و سپس روستای بهترین زمان ســفر به اوپرت بهار و تابستان است .در این
چاشم شوید و از آنجا به سمت اوپرت حرکت کنید .اما راه فصول ،هم هوا مناسب است و هم طبیعت سرسبز و دیدنی.

روستایی ایتالیایی بیخ گوش پایتخت

ابوالفضل زرگر از فرهنگیان شهرستان آبیک است که حدود  ۱۷سال در
در حین گفت و گو با اهالی روســتای زرگر ،مهدی زرگر رئیس شورای
زمینه زبان رومانو و زرگرها تحقیق و پژوهش کرده و با زرگرهای ساکن در
روســتا که جانباز  ۴۵درصد است و در سال  ۶۶در سن  ۲۰سالگی بعد از
دیگر کشورها از طریق فضای مجازی ارتباط برقرار کرده و اطالعات کسب
اعــزام به خدمت در چهارمین عملیات (نصر  )۶در منطقه میمک به درجه

ی جای جهان و کشورهای
دیپلماســی ،خودش را در جا 
دیگر به عرصه بیاورد.این کارشناس روابط بین الملل ادامه
داد :مثال ببینید در ســفر اخیری که آقای رئیســی به قطر
داشــتهاند و با توجه به برگزاری جام جهانی فوتبال در این
کشــور ،در ایران هم بخشی از ظرفیتهای گردشگری در
همین راستا در حال فعال شــدن است ،مث ً
ال جزیره کیش
را بــه عنوان یکی از مقاصد مهم برای اقامت گردشــگران
جامجهانی درنظرگرفتهاند .حاال این مســئله چه در دولت
قبل و چه در دولت کنونی با ابزار دیپلماســی حاصلشده
اســت.پوررمضان در پاسخ به این سوال که در کشور ما به
مقوله دیپلماسی گردشگری تا چه اندازه ارج نهاده میشود
و چه چشماندازها و گامهایی برای تحقق و رونق بخشیدن
به آن برداشــته شــده؟ گفت :ظرفیتهای گردشگری در
کشــور ما از منظر فرهنگ ،آثار طبیعی ،آثار باستانی و ...
به خوبی وجود دارد اما آیا فقط برای توسعه گردشگری به
همینها نیاز است؟ وی با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری
نیازمند زیر ســاخت اســت ،بیان کرد :چیــزی که ما در
عرصه گردشــگری با آن مشکل داریم همین مسئله است.
این زیرســاخت شامل موضوعات متعددی است ،از جمله
اینترنت ،امکانــات اقامتی و رفاهی ،فرهنگ میزبانی ،تور
لیدرها و  ...اما این شــاخصها را چطور میتوانیم ارتقاء
دهیم؟ اینجا است که بحث دیپلماسی اقتصادی گردشگری
نالملل با بیان اینکه
مطرح میشود.این کارشناس مسائل بی 
اگر ما یک سیاست خارجی توسعهگرای درستی را انتخاب
کنیم میتوانیم کشورهای مختلف ،به خصوص کشورهای
همسایه را در راستای سرمایهگذاری در کشور ترغیب کنیم،
ادامه داد :اگر ما همانند دهه  ۸۰رابطه سیاســی درستی با
یتوانیم از ظرفیت سرمایه گذاری
امارات داشته باشــیم ،م 
آنها اســتفاده کنیم .البته در این راستا باید به تاثیرگذاری
تحریمهای ظالمانه آمریکا هم اشارهای کرد ،اما این مسئله
نمیتواند مانع همکاریهای منطقهای جمهوری اسالمی شود
به شرطی که ایران بتواند از این ظرفیت درست استفاده کرده
و زیرساختهای گردشگریاش را تقویت کند.پوررمضان با
تاکید بر اینکه وضعیت ما قطعا در زمینه گردشگری روبهرشد

منطقهای بینظیر
در ایران که ابرها راه فرار ندارند

مشهد و قم ،بیان کرد :شاید ما بتوانیم اینطور برآورد کنیم
که در یک سری از شهرهای زیارتی مانند مشهد و قم زائر
خارجی یا توریست زیارتی داریم ،اما دیپلماسی گردشگری
یک مجموعه کلی است که توریست زیارتی شامل بخشی
از آن میشــود.این کارشناس روابط بین الملل با اشاره به
اینکه دسته سوم موانع موجود در مسیر توسعه گردشگری
ایران مســائل مربوط به سیاســت داخلی است ،ادامه داد:
این موضوع به این باز میگــردد که آیا ما میخواهیم در
اقتصادمان بحث گردشــگری نقشی داشته باشد یا خیر.
اینها هنوز پرسشهایی است که پاسخ دقیق و جامعی
به آن داده نشده است .در خصوص تاکید مقام معظم
رهبری مبنی بر داشتن اقتصاد بدون نفت ،آیا ما
میتوانیم توریســم و گردشگری را جایگزین
نفت کنیم؟ اینها همه پرســشهایی است که
سیاستگذاران ما به آن پاسخ دهند.

کنیم.پوررمضان در خصوص تاثیر فشــارهای بینالمللی یک شرکت توریســتی اروپایی نمیتواند بهطور مستقیم
از جمله تحریمها بر حوزه گردشــگری ایران ،گفت :هر پولش را به یک بانک ایرانی واریز کند و این پول به واسطه
چقدر ما با جهان ارتباطات قویتری داشتهباشیم قطعا این سیستم داللی یا راههای دیگر به ایران خواهد رسید.
موضوع بر مسئله گردشگری تاثیر خود را خواهد گذاشت * .افق گردشگری در ایران روشن است
اما بحثی که وجود دارد این است که میزان تاثیرگذاری آن به گزارش ایســنا ؛ وی با اشاره به اینکه افق گردشگری
چقدر است؟ مثال زمانیکه  FATFرا رعایت نکنیم چه در ایران را روشــن میبینــم ،ادامه داد :بــه دالیلی از
مقدار بر اقتصاد ما تاثیر گذار اســت ،ای 
ن موارد بحثهای جمله گذار از یک نظم نوین جهانی و رفتن به سمت بلوک
کالنی اســت که نمیشود آن را با اعداد و ارقام پاسخ داد .شــرق میتوان چنین افقی را برای ایران ترسیم کرد .دلیل
مسلما شفافیت سیستم بانکی تاثیرگذاری بسیار زیادی در دیگر هم این اســت که من فکر میکنم در دهههای پیش
مراودات اقتصادی ما دارد ،در
رو غرب به نتایج واقعگرایانهتری نســبت
زمینه گردشگری
به جامعه ایران میرسد و قطعا
و قتــی
نمیتواند سیاستهای
فشــار حداکثری
خود را ادامه
دهــد و
ا ین
به

* کنتــرل تورم با توجــه به اقتصاد
گردشگری

این پژوهشگر حوزه اقتصاد بینالملل در
پاسخ به این سوال که توسعه گردشگری در
ایران تا چه میزان مؤلفهها و شــاخصهای
اقتصادی کشــور را میتواند تحت تاثیر قرار
دهد؟ گفت :برای دیپلماسی اقتصادی مؤثر یکی
از فاکتورهای خیلی مهم این اســت که یک سیستم
حکمرانی اقتصادی درســت بر یک کشور حاکم باشد.
حال میزان توریست و گردشگری که وارد کشور میشود،
میتواند بر اعداد و ارقام مربوط به توسعه درآمدها ،اشتغال
و تولید منجر شود؛ بنابراین این امکان برای ما فراهم است شــما
تا با اقتصاد گردشــگری تا حدودی تــورم را نیز کنترل تحریم هستید

آگهی مناقصه عمومی
با اخذ سپرده
درخواست شماره RHS - 0148904 - T 17 :
موضوع آگهی :

خرید گاز R134 a

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل
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مســئله
دیپلماســی
اقتصــادی مــا
کمک شــایانی خواهد

نوبت دوم

حوادث

کالهبرداری از شهروندان با رسید جعلی

ســرویس حوادث //رئیس پلیس فضای
تولید و تبادل اطالعات استان از شناسایی
و دستگیری  2نفر خبر داد که با اپلیکیشن اینترنتی
رسید ساز جعلی اقدام به کالهبرداری از قرار گرفته اســت که موضوع در دستور کار
شهروندان می کردند.
پلیس قرار گرفت.وی افزود :مدتی پیش پس از

ســرهنگ «قدرت الوانی» اظهار داشت :مرد
میانســالی به پلیس فتا استان خراسان جنوبی
مراجعه و مدعی شد پس از درج آگهی فروش
یک دســتگاه گوشــی تلفن همراه در یکی از
ســایتهای واســطه گر ،مورد کالهبرداری

درج آگهی فروش یک دستگاه تلفن همراه در
یکی از سایتهای واسطهگر شخص ناشناسی
با بنــده در خصوص خرید تلفن همراه تماس
گرفته و پس از مدتی به درب خانه مراجعه و
با جلب اعتماد و نشان دادن يك رسيد بانكي

در امتداد تاریکی

جعلــي مدعي
پرداخت وجه شــده و کاال را از بنده دریافت
کرد ،که متاســفانه پس از گذشت چند ساعت
متوجه شدم پولی به حسابم واریز نشده است.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
استان خراسان جنوبی بیان داشت :مأموران با
انجام کار اطالعاتی و شگردهای خاص پلیسی،
 2کالهبردار را شناسایی و پس از هماهنگی

دختر ایدزی که کارتن خواب شد!

خودم هم نفهمیــدم که چگونه در روز
جشن تولدم به بیماری ایدز مبتال شدم و
بعد از آن وقتی فهمیدم چند سال بیشتر
زنده نیســتم روحیه ام را از دست دادم
و به معتادی کارتن خواب تبدیل شــدم
به گونه ای که...

دختر  24ساله با بیان این که نمی دانم چند
ماه دیگــر به پایان عمرم باقی مانده اســت
درباره سرگذشــت خود به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری توضیح داد :دو سال بیشتر
نداشتم که پدرم را در یک سانحه رانندگی از
دست دادم و از آن روز به بعد مادرم به تنهایی
سرپرســتی ما را به عهده گرفت .او در یک
شرکت تولیدی قطعات خودرو کار می کرد تا
هزینه های زندگی را تامین کند اما شب ها که
از ســر کار به منزل بازمی گشت ،دوستانش
به خانه ما می آمدند و دورهمی قلیان کشی
به راه میانداختند .در این میان شــوهر یکی
از دوستان صمیمی مادرم معتاد به مواد مخدر
صنعتی بود و زندگی آشــفته ای داشــت و
عصمت خانم نیز مانند دیگران هر شــب نزد
مادرم می آمد و در حال کشیدن قلیان درددل
می کرد .او از سختی ها و مشکالتش درباره
زندگی با یک مرد معتاد سخن می گفت .من
هم در گوشه ای می نشستم و به حرف های او
گوش می دادم به طوری که خیلی دلم برایش
می ســوخت ولی کاری از دستم بر نمی آمد.
خالصه او صمیمی ترین دوســت مادرم شده
بود و در همه مراسم ما شرکت می کرد تا این
که من به  20ســالگی رسیدم و مادرم جشن
تولد کوچکــی برایم گرفت .آن روز عصمت
خانم هم طبق معمول در جشن شرکت کرد و
من در میان هلهله و شادی دیگران وقتی قصد
داشتم کیک جشن تولد را برش بزنم ناگهان بر
اثر سهل انگاری انگشتم را بریدم به طوری که
خون زیادی از آن جاری شد .مادرم که نگران
شده بود مرا به درمانگاه نزدیک منزلمان برد تا
انگشتم را بخیه بزنند .عصمت خانم هم طاقت

نیاورد و به همراه ما آمد اما دســت او هم بر
اثر عجله و اســترس با تیغ جراحی که روی
میز بود بریده شد و من بالفاصله به کمک او
رفتم تا گاز پانسمان را روی دستش بگذارم.
خالصه آن روز به خانه بازگشتیم اما از مدتی
بعد تب و خستگی مفرط و ناراحتی پوستی
همراه با خارش به سراغم آمد .مادرم مرا نزد
بســیاری از پزشکان متخصص برد و انواع و
اقسام داروها را استفاده کردم و آزمایش های
مختلفی دادم اما هیچ فایده ای نداشت تا این
که یک روز یکی از پزشــکان توصیه کرد از
غدد لنفاوی عکس بگیرم .وقتی آن عکس را
از رادیولوژی گرفتم و به پزشــک متخصص
نشان دادم ،دیگر دنیا برایم تیره و تار شد چرا
که آن پزشــک بیماری ایدز را تشخیص داده
بود .مادرم ابتدا فکر می کرد با کسی در ارتباط
بوده و به این بیماری مبتال شــده ام به همین
دلیل خیلی مرا سرزنش می کرد و تهمتهای
نــاروا می زد تا این کــه باالخره با معاینات
پزشکی مشخص شد من با هیچ کسی ارتباط
غیراخالقی نداشته ام .در همین زمان بود که
عصمت خانم (دوست مادرم) به طور ناگهانی
فوت کرد و پزشکان علت مرگ او را بیماری
ایدز تشخیص دادند .تازه فهمیدم که من روز
تولدم و از طریق خون آلوده او به این بیماری
صعب العالج مبتال شده ام .دیگر زندگی برایم
معنی نداشت و شب و روز در خواب بودم .من
که روزی شاگرد اول مدرسه بودم در دانشگاه
هم پذیرفته نشدم و همه انگیزه و روحیه ام را
از دست دادم .از شدت افسردگی دو بار دست
به خودکشی زدم ولی مادرم متوجه شد و مرا
به بیمارستان رساند .باورم نمی شد فقط چند
سال زنده هستم! به همین دلیل چند روزی از
خانه فرار کردم و بر اثر معاشرت با معتادان و
کارتن خواب ها به مصرف مواد مخدر روی
آوردم .بعــد از این ماجرا دیگر به یک معتاد
شیشه ای تبدیل شدم و در خیابان ها روزگار
می گذراندم تا...

سرویس حوادث //رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت
میناب اعالم کرد :در بازرســی و نظارت کاال و خدمات
در گشت مشترک بیش از  ۲۰تن آرد یارانهای خارج از
شبکه در این شهرستان کشف و پرونده تشکیل شده
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصالح ارجاع شد.

ســرویس حــوادث //فرمانده سیریک متوقف شد.
انتظامی سیریک از کشف و ضبط
 ۱۴تن انبه پاکســتانی قاچاق در
محور جاسک به سیریک خبرداد و
گفت :یک دستگاه کامیون مشکوک
به حمل قاچاق درمحور جاسک به

به گزارش خبرنگار دریا؛ وی افزود :در
بازرســی ها  ۱۴تن انبه پاکستانی از این
کامیون کشف و ضبط شد و راننده جهت
طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل
گردید .فرمانده انتظامی ســیریک تصریح

کرد :ارزش اقالم ضبط شده براساس اظهار
کارشناسان مربوطه پنج میلیارد ریال برآورد
شده است .فرهاد چراغی خاطرنشان کرد:
مبارزه با پدیده قاچاق کاال و ارز به عنوان
یک تهدید اقتصادی با جدیت در دستور
کار نیروی انتظامی قرار دارد.

سرویس حوادث //آخرین متهم پرونده شهادت
مأمور انتظامی در زاهدان با عملیات ویژه پلیس
دستگیر شد.

سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی استان سیستان و
بلوچستان در تشریح این خبر گفت 26 :شهریور سال
 98در پی تیراندازی اشــرار مسلح به مأموران گشت
انتظامی مستقر در بخش بزمان شهرستان ایرانشهر در
جنوب سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت ستوان
ســوم «مصطفی محبی پارسا» و مجروح شدن سه نفر
دیگر از پرسنل انتظامی شده بود ،اقدامات پلیس برای
شناسایی و دستگیری اشرار مسلح ادامه پیدا کرد.
یکی از عامالن این جنایت در همان ســاعات اولیه به

هالکت رســید اما دستگیری دیگر شرور تحت تعقیب
و آخرین عامل شــهادت مأمور انتظامی در دســتور
کار پلیس قرار داشــت تا اینکه در نهایت در پی رصد
اطالعاتی و اشراف مأموران انتظامی شهرستان زاهدان
شــرور مورد نظر در یکی از خیابانهای این شهر در
تور اطالعاتی مأموران انتظامی قرار گرفته و طی تعقیب
و گریز مســلحانه خودرو او متوقف و قبل از هرگونه
سالعملی دستگیر شد.
عک 
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان گفت :درحال
حاضــر این فــرد در اختیار پلیس قــرار دارد و پس
از پایــان یافتــن تحقیقات تحویل دســتگاه قضایی
خواهد شد.

کشف  16تن روغن صنعتی در محور بم-ریگان

ســرویس حوادث //سرپرســت
قرارگاه عملیاتی ابوذر از كشف 16
تن روغن صنعتــی قاچاق از یک
دستگاه کامیون در محور بم-ریگان
خبر داد.

ســرهنگ « علیرضا سوری» پلیس

بیان داشــت :ماموران یگان تکاوری
«بــم» در محور بم-ریــگان به یک
دستگاه کامیون مشکوک و آن را جهت
بررسی بیشتر متوقف کردند .وی افزود:
ماموران در بازرسی از این خودرو 80
بشکه  200لیتری روغن صنعتی قاچاق

دادانهم

به وزن  16تن کشف کردند.
سرپرســت قرارگاه عملیاتی ابوذر با
اشاره به دســتگیری یک متهم در این
عملیات ،خاطرنشــان کرد:کارشناسان
ارزش کاالی کشــف شده را  8میلیارد
ریال برآورد کردند.

پرونده کالسه  140140920000097579شعبه
دادگاه اصل  49قانون اساســي استان هرمزگان
تصميم نهايي شماره .140140390000543958
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
نشــاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر
تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد
 اجرايي فرمان امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
گردشــکار :بتاريخ هفتم خرداد ماه يکهــزارو چهارصد و یک در وقت
فو قالعاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل
تشکیل است پرونده کالســه  140140920000097579تحت نظر است
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
و با اســتعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رأي
مي نمايد.
« رای دادگاه »
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه
چاالکی ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  112به مساحت 355/18
مترمربع طی نامه شماره /181/21835ن 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  140040390000189437مورخه
 1401/01/30مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به
پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی مبادرت به صدور قرار سرپرستی
می نماید و ســپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در
روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
و توجها به تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب
تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی
بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت
امام (ره) در تحریرالوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان
حضــرت امام (ره) در ملک مزبور مهلت یک ماهه انتشــار آگهی و عدم
مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی
نامه شماره /181/65302ن مورخه  1401/03/04درخواست صدور تملک
ملک موصوف را نموده اســت .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه
شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی و یا صادر و اعالم
می دارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم
محترم تجدیدنظر اســتان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی)
می باشد.
مختارصادقي
رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

دوشنبه  16خرداد 1401
 6ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3897

حوادث جهان
 ۴کشته در تیراندازی در بیمارستان آمریکا

بــه گزارش ایرنــا ،رییس اداره صنعت ،معــدن و تجارت
شهرستان میناب از شهروندان خواست در صورت مشاهده
هرگونه تخلف اعم از گرانفروشــی ،کم فروشــی ،احتکار،
عرضه نکردن کاال ،درج نکردن قیمت و غیره آن را به سامانه
 ۱۲۴اطالع دهند تا بازرسان سریع به محل اعزام شوند.

رهایی گروگان نوجوان
پس از  34روز اسارت

پلیــس آمریکا اعالم کرد که در حادثه تیراندازی در محوطه بیمارســتان
اوکالهاما ،حداقل چهار نفر از جمله یک فرد مسلح کشته شدند.پلیس آمریکا
اعالم کرد که در تیراندازی در محوطه بیمارســتانی در «تولسا» واقع در ایالت
اوکالهاما ،حداقل چهار نفر از جمله یک مرد مسلح کشته شدند.اداره پلیس تولسا
با تائید این خبر اعالم کرد که افسران مشغول پاکسازی امنیتی محوطه بیمارستان
سنت فرانسیس هستند«.ریچارد مولنبرگ» ،فرمانده پلیس تولسا نیز اعالم کرده
اســت که «در این حادثه تیراندازی حداقل چهار نفر مورد اصابت گلوله قرار
گرفته و کشته شدند».همچنین گفته شده که یک نفر پس از ترک صحنه برای
دریافت کمکهای پزشــکی جان باخت که البته این فرد خود از مظنونان این
حادثه به شمار میرود.این چندمین حادثه تیراندازی مرگبار در آمریکا طی کمتر
از یک ماه گذشته است .در آخرین مورد از این تیراندازیها ،وقوع حادثه مشابه
در مدرسهای در تگزاس به کشته شدن بیش از  ۲۰دانش آموز و معلم در یک
مدرسه منجر شد.با وجود حجم بسیار باالی تیراندازی و قتل بر اثر تیراندازی
در اماکن عمومی آمریکا ،اما در این کشور همچنان با فشار و البی شرکتهای
اسلحه سازی ،خرید و فروش و حمل تسلیحات مرگبار آزاد است و تاکنون نه
کنگره آمریکا و نه دولتها در این کشور نتوانسته و یا نخواست هاند که قوانین و
محدودیتیهایی را درباره خرید و فروش و یا حمل سالح به تصویب برسانند.

زلزله  ۶.۱ریشتری در سیچوآن چین

دستگیری آخرین عامل شهادت مأمور پلیس زاهدان

پرونده کالسه  140140920000097647شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم
نهايي شماره .140140390000543969
شــاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني اســتان تهران  -شهرستان تهران  -شهر
تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد  -اجرايي فرمان امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
گردشکار :بتاريخ هفتم خرداد ماه يکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی
امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالســه  140140920000097647تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و
محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« رای دادگاه » :در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین هشت هکتاری
ستاد قطعه  113به مساحت  401/77متر مربع طی نامه شماره /181/21831ن 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 140040390000189628
مورخه  1401/01/30مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی
مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید و سپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار
آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجها به تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه
یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله ( کتاب
لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در ملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص
یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/65304ن مورخه  1401/03/04درخواست صدور
تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام
قانونی و یا صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی) می باشد.

رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

اســداهلل عباســی افزود :ارزش این پرونده افزون بر ۱۷۲
میلیون ریال بوده اســت .وی ،اولویت بازرســی ها که با
مدیریت جهادکشاورزی و تعزیرات حکومتی از واحدهای
تولیدی انجام شــد ،را مبارزه با گرانفروشی ،عرضه نکردن
کاال ،احتکار و غیره است.

کشف  ۱۴تن انبه قاچاق درسیریک

نظر به اين که آقای منصور کهن پور فرزند عبدالرحمن به شماره ملی  4709659291به استناد دو
فقره استشهاد شهود گواهی شده محلی اعالم داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه
دارای پالک  0فرعی از  12044واقع در روســتای احشام شهرستان پارسیان بخش  21پارسیان به
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
مساحت  97/393مترمربع که به شماره سریال  /14728الف  89بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
به علت جابجایی مفقود شده است .لذا با عنایت به تبصره  5ماده آیین نامه اصالحی قانون ثبت
اسناد و امالک مصوب  1380/11/18مراتب به استناد بند یک ماده مذکور و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی می شود تا
هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت  10روز به اداره ثبت مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی تسلیم و رسید دریافت نمایند .چنانچه در مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در
صورت اعتراض ،ســند مالکیت ارائه نشــود ،اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد 1708/68 .م/الف
تاريخ انتشار:دوشنبه 1401/03/16
عبدالحسین فروتن  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

مختارصادقي

به اعتراف گشوده و به  4فقره کالهبرداری نیز
اعتراف کردند.
این مقام انتظامی با اشــاره به این که متهمان
دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع قضائی
معرفی شــدند؛ تصریح کرد :کاربرانی که قصد
خرید اینترنتی دارند میبایست سامانه پیامکی
حسابهای بانکی خود را فعال کنند تا با واریز
یا برداشت از حساب ،با دریافت پیامک ازطرف
بانک مربوطه از انجام عملیات بانکی مورد نظر
اطمینان حاصل کنند و پس از دریافت پیامک،

کشف  ۲۰تن آرد یارانه ای خارج از شبکه در میناب

آگهيفقادنسندمالکيت

دادانهم

با مقام قضایی نامبردگان را در مخفیگاهشان
دستگیر و در بازرسی از محل تعدادی گوشی
همراه کشف شد.
سرهنگ الوانی تصریح کرد :متهمان دستگیر
شــده در بازجویی های پلیسی ابتدا منکر بزه
انتسابی شــدند ولی با حضور شاکی و پس از
مشــاهده ادله و مدارک جمع آوری شده لب

موجودی حساب خود را از طریق موبایل بانک
یا اینترنت بانک بررسی کنند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
اســتان خراســان جنوبی خاطرنشــان کرد:
ســایت پلیس فتــا بــه آدرس الکترونیکی
 www.cyberpolice.irآمــاده دریافــت
گزارشهای مردمی بــوده و همچنین کاربران
گرامــی میتوانند آخرین اخبــار حوادث و
رویدادهای ســایبری را از این سایت دریافت
کنند.
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سرویس حوادث //اعضای یک باند که بهدلیل اختالف
با مردی میانسال برادرزاده  14ساله او را گروگان گرفته
بودند پس از  34روز وقتی پلیس را در یک قدمی خود
دیدند وی را رها کردند.

اردیبهشــت امســال خبر آدمربایی در یکی از روستاهای
شهرستان کوار استان فارس به مأموران پلیس آگاهی اعالم
و بالفاصله تیمی از مأموران بررســی موضوع را در دستور
کارشان قرار دادند.مأموران در بررسیهای اولیه و تحقیقات
میدانی از شاهدان عینی مطلع شدند نوجوانی  14ساله توسط
سرنشینان  2دســتگاه پژو  405و سمند با هویت ناشناس
ربوده و از محل متواری شدهاند.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی کوار در این باره
گفت :با توجه به حساسیت موضوع و به منظور حفظ جان
نوجوان ربوده شده ،مأموران پلیس آگاهی تالش گستردهای
را آغاز کردند و مطلع شدند آدم ربایان بهدلیل اختالفات مالی
با عموی این پسر نوجوان او را گروگان گرفتهاند.آدمربایان
که در جریان پیگیری جدی پلیس قرار گرفته بودند و عرصه
را بر خود تنگ میدیدند نوجوان ربوده شــده را پس از 34
روز در استان هرمزگان رها کردند و وی در همانجا به سالمت
تحویل خانوادهاش شــد.تالش برای دســتگیری آدمربایان
بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

بر اثر وقوع زمین لرزه ای به بزرگی  ۶.۱ریشتر در استان سیچوآن چین،
تا کنون  ۴نفر کشته و  ۱۴تَن زخمی شدند .به گزارش شبکه لرزهنگاری
چین ،زمین لرزه ای به قدرت  ۶.۱ریشتر در استان «سیچوآن» ()Sichuan
در جنوب غربی این کشــور به وقوع پیوست .گزارش ها حاکیست :این
زمین لرزه در عمق  ۱۷کیلومتری سطح زمین و در منطقه لوشان شهر یاان
در مسافت  ۱۱۳کیلومتری مرکز سیچوان بوده است.خبرگزاری اسپوتنیک
در این خصوص اعالم کرد :در این حادثه تا کنون  ۴نفر کشــته و  ۱۴تَن
زخمی شدند.به گزارش خبرگزاری رویترز ،بر اثر این زلزله ،رانش زمین در
مناطقی از این استان روی داده است.تیم های امداد و نجات در نقاط حادثه
دیده مستقر شده و در حال ارائه خدمات به مردم هستند.تا کنون اطالعات
بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

بارانهای ویرانگر باعث مرگ  ۱۰۰نفر در برزیل شد

بارانهای سیلآسا و رانش گل در نزدیکی شهر رسیف در شمال شرقی
برزیل صد کشته به جا گذاشته است.این بارندگیها عمدتا بر محالت فقیرنشین
و حلبیآبادها اثر گذاشته و امدادگران در جست وجوی مفقودشدگان هستند.
به گزارش بی بی ســی ،مطالعه ای که در سال  ۲۰۱۷در نشریه «خطرات
طبیعی» منتشر شــده بود ،افزایش بزرگ سیل و رانش زمین در برزیل به
دلیل تغییر اقلیم را پیش بینــی میکرد.حدود  ۱۲۰۰امدادگر با کمک قایق
و هلیکوپتر در اســتان پرنامبوکو ،محل فاجعه ،مستقر شدند .در یک سال
اخیر ســیل و رانش مرگبار زمین جان صدها نفر را در برزیل گرفته است.
کارشناسان ،هوای بد امسال را به پدیده آب و هوایی «النینیا» نسبت میدهند
که از اقیانوس آرام نشأت میگیرد و میتواند بر همه مناطق جهان اثر بگذارد.

دادانهم

پروندهکالسه 140140920000097816شعبهدادگاهاصل 49قانوناساسياستانهرمزگانتصميمنهاييشماره.140140390000544162
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه 17 -
ستاد  -اجرايي فرمان امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون
اساسي گردشکار :بتاريخ هفتم خرداد ماه يکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000097816تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« رای دادگاه »  :در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  116به مساحت
 230/95متر مربع طی نامه شماره /181/21811ن 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  140040390000190866مورخه  1401/01/30مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های
موضوع اصل  49قانون اساسی مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید و سپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی
گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجها به تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع
پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون
مدنی و فتوای حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در ملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی
و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/65308ن مورخه  1401/03/04درخواست صدور تملک ملک
موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی و یا صادر و اعالم می دارد .رای صادره
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران
( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی) می باشد.
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دادانهم

پروندهکالسه 140140920000097894شعبهدادگاهاصل 49قانوناساسياستانهرمزگانتصميمنهاييشماره.140140390000544386
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه 17 -
ستاد  -اجرايي فرمان امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون
اساسي گردشکار :بتاريخ هفتم خرداد ماه يکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی
قوه قضائ هی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000097894تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتويات
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« رای دادگاه » :در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  118به مساحت
 277/54متر مربع طی نامه شماره /181/21807ن 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  140040390000191047مورخه  1401/01/30مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های
موضوع اصل  49قانون اساسی مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید و سپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی
گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجها به تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع
پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون
مدنی و فتوای حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در ملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی
و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/65310ن مورخه  1401/03/04درخواست صدور تملک ملک
موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی و یا صادر و اعالم می دارد .رای صادره
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران
(ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی) می باشد.
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گوشت ماهي و میگو
حاوي چربي های مفيد ،پروتئين مرغوب و ويتامين هاي گوناگون است

روابط عمومی
اداره کل
شیالت هرمزگان

شهرستان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :

دوشنبه  16خرداد 1401

طرح مسکن جوانان بخشی از مشکالت مسکن ساکنان قشم را حل می کند

 6ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3897
خبری

پرونده ثبت بافت تاریخی بندر پل تهیه میشود

ســرویس شهرســتان //مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی هرمزگان گفت :به همت شهرداری و شورای شهر بندر پل،
پرونده بافت تاریخی این بندر تاریخی تهیه میشود .سهراب بناوند در
جمع خبرنگاران ،عنوان کرد ۱۰۴ :بادگیر در بندر پل شناساییشده که
برای مرمت  ۲۰بادگیر مبلغ  ۱۰میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی
پیشنهاد شده است .وی با اشاره به اینکه پرونده ثبت بندر تاریخی پل
به همت شهرداری در حال آماده شدن است ،عنوان کرد :بعد از مراحل
ثبــت ،پیگیریهای الزم برای مرمت و احیاء این بافت تاریخی انجام
میشــود .به گزارش ایلنا ،بندر پل از توابع شهرستان بندر خمیر در
 ۷۰کیلومتری بندرعباس قــرار دارد و نزدیکترین راهآبی به جزیره
قشم است.

نانوایان آزاد پز قشم
برای دریافت تسهیالت ثبت نام کنند

سرویس شهرستان //مدیر جهادکشاورزی قشم از برنامهریزی برای
ارائه تسهیالت ارزان قیمت به نانوایان آزادپز شهرستان خبر داد .مالک
یزدانپناه با اعالم این خبر گفت :نانوایان آزادپز قشم هرچه سریعتر برای
ثبت تقاضای تسهیالت به مدیریت جهاد کشاورزی یا صنف مربوطه
مراجعه کنند .وی ادامه داد :میزان بودجه هرشهرستان با نیازسنجی انجام
شده پس از ثبتنام نانوایان مشخص میشود ،از همین روی ضروری
است که نانوایان در اســرع وقت نسبت به اعالم میانگین مبلغ مورد
نظر وام اقدام کنند .به گفته یزدانپناه پس از اینکه تعداد و میزان مبلغ
مورد نیاز وام در شهرســتان مشخص شد بالفاصله با تخصیص منابع
درنظرگرفته شده توسط استانداری ،به نانوایان وام پرداخت خواهد شد.
بنابراین گزارش ،شرایط جدیدی برای امنیت غذایی جهان ایجاد شده
و دولت در چند هفته گذشته در راستای اصالح نظام پرداخت یارانه و
جلوگیری از قاچاق آرد نسبت به آزادسازی قیمت این محصول برای
مصارف صنعتی و پرداخت یارانه مستقیم به مردم اقدام کرد .به گزارش
ایسنا؛ پرداخت تسهیالت کمبهره به نانوایان برای نوسازی و تعمیر نیز
در راستای ارتقای کیفیت نان انجام می شود.

حفاظت فیزیکی از جنگل های حرا در قشم

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رییس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان قشم از حفاظت فیزیکی جنگل های حرا در
شهرستان قشم خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا؛ اکبر محمودی زاده
گفت :جنگل حرا با برخورد و چرای شتر در جنگل حرا جزیره قشم
مواجه شــد که به کمک جوامع محلی ،محافظین و همیاران طبیعت از
نابودی درختان حرا جلوگیری شــد .وی افزود :بررسی های میدانی
نشان داده قاچاق سوخت و ریزش ترکیبهای نفتی بخصوص گازوئیل
به درون آب و چرای مستقیم شــتر از حرا مهمترین عوامل تخریب
این جنگلها به شــمار می روند .محمودی زاده گفت  :احیاء ،توسعه و
حفاظت فیزیکی جنگل حرا از اهداف اصلی اجرای این طرح اســت.
توســعه جنگلهای حرا در قشم نقش مهمی در حفظ سواحل ،تکثیر
پرندگان ،آبزیان و جذب بیشتر گردشگران این جزیره دارد.

بخش قابل توجهی از مشــکل مســکن
ساکنان جزیره حل خواهد شد.

افشار فتح الهی در دیدار با امام جمعه ،شهردار
و اعضای شورای شهر سوزا ،اظهار داشت :حل
سرویس شهرستان //مدیرعامل سازمان مشکالت و مســایل پیش رو با هم افزایی و
منطقه آزاد قشــم گفت :با اجرای طرح همســویی جامعه محلی و بخش های مختلف
مسکن جوانان قشم تا پایان سال جاری ،از جمله سازمان منطقه آزاد قشم ،امکان پذیر

است.وی ادامه داد :با وجود برخی محدودیتها
در منابع اما با همراهی جامعه محلی می توان به
سوی توسعه متوازن ،اشتغال پایدار و همچنین
رونق اقتصادی در منطقه حرکت کرد .مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد قشم افزود :امیدوار هستیم
در آینده نزدیک با اجرای طرح های اقتصادی
و عمرانی شاهد توسعه و همچنین کاهش نرخ

بیکاری و رفع این مشکل در سطح جزیره قشم
باشیم .فتح الهی گفت :طبق برنامه ریزی صورت
گرفته طرح مسکن جوانان قشم در آینده پس
از انجام مراحل راستی آزمایی و تطبیق مدارک
متقاضیان و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز،
اجرایی میشود.وی با بیان اینکه طرح مسکن
جوانان قشم ،بخشی از مشکل مسکن ساکنان

جزیره را حل می کند ،گفت :مراحل مطالعاتی
طرح تفصیلی شهر سوزا انجام شده و در آینده
نزدیک نهایی شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان
کرد :بیان دغدغه ها و نیازهای مردم و پیگیری
آنها فرصت خوبی برای ارتباط سازنده و ترمیم
اعتماد عمومی میان مســئوالن و مردم به ویژه

رییس دامپزشکی قشم:

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هرمزگان خبر داد

برداشت ماهیان دریایی
در قفس آغاز شد

کمک  ۵۰میلیاردی بنیاد برکت به هرمز

سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان //معاون
اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام(ره)
هرمزگان به همراه معاون اجتماعی و پیشــگیری از
وقوع جرم دادگستری هرمزگان از جزیره هرمز بازدید
کردند.

به گزارش خبرنگار دریا ،معاون اجتماعی ستاد اجرایی به
همراه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
هرمزگان در جلسه ای برای بررسی موضوعات اجتماعی در
جزیره با مسئولین مربوطه دیدار و گفتگو کردند.
«ســجاد امیریــان زاده» معاون اجتماعی ســتاد در این
جلسه عنوان کرد :هرمز نماد مقاومت مردمی هرمزگان در
برابر بیگانگان اســت و باید برای بهبود وضعیت فرهنگی و

اجتماعی در کنار افزایش زیرساخت های آن برنامه ریزی
کرد .دبیر شــورای اجتماعی ستاد اجرایی هرمزگان اظهار
داشت :ســتاد اجرایی فرمان امام(ره) تا کنون بیش از ۵۰
میلیارد تومان برای پیشــرفت در جزیره هرمز هزینه کرده
است ،اما موضوعات اجتماعی همکاری همه دستگاه ها را
می طلبد.
امیریان زاده افزود :پیشگیری از معضالت اجتماعی مستلزم
برنامه ای مدون در کنار فعالیت های گردشــگری در هرمز
اســت .بازدید از اماکن گردشگری و ساحل جزیره هرمز و
همچنین اهتراز پرچــم امام رضا(ع) همزمان با دهه کرامت
و جلسه با مســئولین جزیره از دیگر برنامه های این سفر
یک روزه بود.

سرویس شهرستان //سخنگوی دانشگاه علوم
پزشــکی هرمزگان گفت :نرخ فرزندآوری در
جزیره کیش پایین تر از میانگین کشوری است.

دکتر فاطمه نوروزیان گفت :براساس مقایسه نرخ
باروری در ســال  ۹۵تا  ۹۹این رقم در کشور یک
و شش دهم و درجزیره کیش یک و دو دهم است.
براساس مطالعات مرکز آمار ایران ،اگر نرخ باروری
و فرزندآوری در کشــور با همین روند ادامه داشته
باشــد تا  ۳۰سال آینده ایران جزو  ۴کشور پیر دنیا
محسوب خواهد شد .دکتر نوروزیان گفت :اگر نرخ
فرزندآوری به بیش از  ۲درصد برســد روند ازدیاد

سرویس شهرســتان //رییس اداره دامپزشــکی قشم از آغاز
برداشت ماهیان دریایی در قفس از نوع «سی باس» در این جزیره
خبر داد و گفت :پیش بینی می شود در این فصل مقدار تقریبی ۸۰۰
تُن ماهی برداشت و روانه بازار مصرف شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

نرخ فرزندآوری در کیش پایینتر از میانگین کشوری است
نسل ادامه خواهد یافت.
مدیــر هماهنگی بانکهای هرمزگان نیز گفت :به
دلیل پایین بودن نــرخ زاد و ولد در جزیره کیش،
سیاستهای تشویقی مانند اعطای وام فرزند آوری
برای مردم در کیش نیز اجرا میشود.
روح اهلل احترامــی گفــت :متقاضیــان میتوانند
با ثبتنــام در ســامانه ازدواج و انتخاب یکی از

بانکهای اســتان و ارائه ضمانتهای قانونی وام
فرزندآوری را دریافت کنند.
مریم حق شناس روانشناس با اشاره به تاثیر حضور
فرزندان در ایجاد نشاط و امید در خانوادهها گفت:
کودکانی که خواهر و برادر ندارند دچار گوشه گیری
و انزوا میشوند و پیر شدن جمعیت کشور ،مشکالتی
از قبیل از دســت دادن نیروی کار ،افزایش خدمات

مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه خبر داد

ممنوعیت تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی در بندرلنگه

عبدالحسن اسدپور سرویس شهرستان //مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان بندرلنگه از ممنوعیت تفکیک ،تقسیم و خردشدن
اراضی کشاورزی به کمتر از حدنصاب فنی اراضی زراعی و باغها
خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ مهندس شــیخ زاده بر ممنوعیت تفکیک،

افراز ،تقســیم و خردشدن اراضی کشــاورزی به کمتر از حدنصاب
تعیین شــده تاکید کرد و وی افزود :مطابق بنــد (ت) ماده  ۱تصویب
نامه شــماره /۱۵۹۲۹۴ت ۵۲۱۶۶هـ مورخ  ۱۳۹۵ /۱۲ /۱۵هیأت
وزیران ،تفکیک ،افراز ،تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند
و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی ،فنس کشی و قطعه بندی

جامعه محلی جزیره قشم است.
به گــزارش ایرنا ،در ادامه این جلســه امام
جمعه ،شهردار و اعضای شورای شهر سوزا نیز
به بیان پیشنهادات خواستههای مردم این شهر
پرداختند.این جلســه با حضور معاون فنی و
زیربنایی و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.

پزشکی و حمایتی را برای جامعه ایجاد میکند.
استاد مدرســه علمیه الزهرا کیش نیز با اشاره به
مستندات قرآنی داشتن فرزندان را موجب برکت و
شادی و ادامه نسل دانست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مرضیه رضایی
گفت :خداوند متعال رزق هر فرد را مشخص کرده
است و والدین نگرانی بیش از حد نداشته باشند.

که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حدنصاب های فنی و
اقتصادی منجر می شود ممنوع می باشد.
شیخ زاده بیان داشــت :همچنین به موجب ماده  ۲قانون جلوگیری
از خرد شدن اراضی کشــاورزی تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به
قطعات کمتر از نصاب فنی و اقتصادی ممنوع اســت و ارائه هرگونه
خدمــات ثبتــی از قبیل صدور ســند مالکیت تفکیکی یــا افرازی
مجاز نخواهــد بود .وی گفت :بــرای اینگونه اراضــی در صورت
ل و انتقال اسناد بهصورت مشاعی
تقاضا ،ســند مشــاعی صادر و نق 
بالمانع است.

محمــد صدیق ارم افزود :پرورش ماهــی در قفس یکی از طرح های
مهم اقتصادی مقاومتی کشــور است و جزیره قشــم به دلیل دارا بودن
شرایط مناسب مناطق آزاد و دسترسی آسان تر به بازارهای صادراتی در
صورت ایجاد زیر ســاخت های این صنعت می تواند محل مناسبی برای
ســرمایهگذاری و تولید این گونه از آبزیان باشد .وی ادامه داد :در حال
حاضر سه شرکت پرورش ماهیان دریایی در قفس در جزیره قشم نگین
خلیجفارس مشغول به فعالیت هستند که این شرکت ها دارای مجوزهای
بهداشتی دامپزشــکی از بخش دولتی و نظارت مسئولین فنی دامپزشکی
بخش خصوصی است .رییس اداره دامپزشکی قشم توضیح داد :با نظارت
های مستمر بهداشــتی از مراحل پرورش ماهیان دریایی در قفس که از
ابتدا توســط همکاران پر تالش دامپزشکی این شهرستان از زمان شروع
فعالیت تا مرحله پایانی در حال انجام اســت ،آزمایش های تشخیصی و
بالینی طبق ضوابط و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی برای پرورش
این ماهی ها انجام و نسبت به تشخیص و پایش بیماری ها اقدام می شود
تا در نهایت محصولی سالم برای استفاده هموطنان وارد بازار مصرف شود.
ارم اضافه کرد :تاکنون برای ســه مزرعه پرورش ماهیان دریایی در قفس
با ظرفیت اســمی هزار و  ۲۵۲تُن مجوز فعالیت از سوی این اداره صادر
شده است و تقویم زمانی برای پرورش این ماهی ها با فراهم بودن شرایط
دمایی شهرســتان قشم از اواسط آبان هر ســال آغاز و حداکثر تا اوایل
خرداد ســال بعد ادامه دارد.وی اظهار داشت :بر اساس بازدید و گزارش
اعالمی از سوی سه شــرکت های فعال یادشده در این حوزه  ۷۰۳هزار
قطعه بچهماهی پرورشی از نوع سی باس با گواهی حمل بهداشتی از سوی
اداره کل دامپزشــکی استان بوشهر از این استان وارد جزیره قشم شده که
این آبزیان پس از اتمام دوره پرورش ماهی در قفس ضمن انجام آزمایش
باقیمانده دارویی با توجه به عدم زیر ساخت صادرات برای عمل آوری و
انجماد به شرکت های عمل آوری مجاز و یا به صورت تازه به خارج از
شهرستان قشم و استان هرمزگان ارسال می شوند.
به گــزارش ایرنا ،پــرورش ماهی در قفس یکی از شــیوههای نوین
آبزیپروری اســت که توسعه آن نیازمند حمایت بیشتر از سرمایهگذاران
و رفع مشکالت و ابهامات پیرامون این صنعت نوپا است.

آگهی ماده  3اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره  140160323054000053مورخ  1401/02/17تصرفات مالکانه آقای سید رحیم نعیم اصلی ششدانگ
یکباب انبار و ساختمان اداری به مساحت  14072.32مترمربع تحت پالک ثبتی  1464فرعی از  -45اصلی قسمتی از پالک ثبتی  157فرعی از  -45اصلی واقع در خونسرخ قطعه  00بخش  2بندرعباس
به استناد بند الف و ب ماده  1و ماده  3قانون مذکور و کد  977مجموعه بخشنامه ثبتی و ماده  13آیین نامه رای به انتشار آگهی های ماده  3صادر گردیده است و به جهت عدم دسترسی به مالکین
قوهقضائ هی
سازمانثبتاسنادوامالککشور
مشاعی آقایان ابراهیم و حسن راستی و خانم فاطمه عبدالهی مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا در اجرای ماده 3
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی
می گردد و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی  ،رای هیات در محل الصاق می گردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد
سند مالکیت براساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به
دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس
نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 1401/95 .م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/31 :

اسمعیل ربیع نژاد  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس  -منطقه دو

آگهــي مزايده(نوبــت اول)

شعبه اول اجراي احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی  9709987611000512بایگانی  970714اجرا که طی آن محکوم علیهم سرریگ بندر ،شرکت تولید پروفیل آلومینیوم
هرمزگان به شناسه  ،10800054830نظام الدین حسن زاده نخلی فرزند سلیمان ،محمود گچین پور فرزند حسن ،محکوم به پرداخت تضامن ًا به مبلغ  107/026/906/666ریال بابت محکوم به در حق
محکوم له بانک صادرات ایران و مبلغ  5/351/345/333ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت گردیده است که راستای اجرای حکم صادره ملک متعلق به آقای مهدی قائدی فرزند کریم که از سوی
وی بعنوان مال معرفی شده شامل ششدانگ یکباب آپارتمان احداثی در طبقه سوم پالک ثبتی  975فرعی از  3559اصلی مفروز و مجزی از  674فرعی واقع در گلشهر شمالی ،بلوار پردیس  ،جنب خیابان
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
طلوع  ،پالک  ، 1ساختمان پردیسان  ،طبقه سوم  ،کدپستی  7915891109توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
مشخصات موضوع مزایده و شرح بازدید:
عبارت است از پالک ثبتی  975فرعی از  3559اصلی مفروز و مجزی از  674فرعی از اصلی مذکور بخش یک بندرعباس که حسب تصویرسند ابرازی به مساحت  97/267مترمربع و کاربری تجاری به نام مالک آقای مهدی قائدی
فرزند کریم در تاریخ  1399/08/06ثبت و سند تک برگ با شماره سریال  199948سری و  98صادر و تسلیم گردیده است .متعاقب ًا در تاریخ  1400/04/13در دفترخانه  84بندرعباس سند رسمی وکالت فروش به نام آقای میثم
طالبی فرد فرزند گرگعلی تنظیم شده است .ملک مورد نظر واقع شده در بندرعباس ،گلشهر شمالي ،بلوار پردیس ،جنب خیابان طلوع ،پالك  ،1ساختمان پردیسان ،طبقه سوم ،کد پستي  .7915891109ساختمان مورد نظر با اسکلت
بتني و نماي سنگي داراي ابزار در  5طبقه احداث گردیده است .طبقه همكف اختصاص به چند باب مغازه با کاربري غذا خوري ،آرایشگاه و دفاتر امالك دارد و  4طبقه فوقاني با کاربري تجاري به صورت فلت احداث شده اند .با
توجه به عدم وجود پالکهاي مجاور در  4حد عرصه ،چشم انداز واحدهاي فوقاني از سه سمت فراهم مي باشد .ساختمان داراي يك دستگاه آسانسور است .کف و دیواره راهروها از سنگ و سقف داراي ابزار گچي است .واحد
مورد بازدید در طبقه سوم روي همكف مستقر شده است و داراي كف سراميك ،دیوارهاي گچي ،پنجره هاي تمام قد قوسي از جنس  UPVCدوجداره است .به جز سالن اصلي که مساحت عمده واحد به آن اختصاص داده شده،
دو سرویس بهداشتي (در مرکز) و يك اتاق (در ضلع غربي) واحد احداث گردیده اند .حین بازدید واحد فاقد بهره برداري و به صورت تخلیه شده است .انشعاب آب و برق شهري برقرار مي باشند .ملک مورد مزایده بر اساس
هندسه و مساحت پالك ،كاربري ملك ،موقعیت پالك از نظر محل وقوع و دسترسي هاي شهري ،عمر ساختمان ،مصالح مورد استفاده ،تعداد طبقات ساختمان و قدر السهم از عرصه کل ،قیمتهاي معامالتي امالك مشابه در منطقه
و سایر مؤلفه هاي مؤثر بر کارشناسي و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي به اشخاص و ارگانها ،مستحق للغير بودن ،عوارض و جرایم معوقه و قرار گرفتن در مسیر اصالحات آتي شهري ،ارزش کارشناسي روز ششدانگ پالك
مورد بازدید شامل انشعابات و قدرالسهم از عرصه از نظر اینجانب ( 85،760،000،000هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد و شصت میلیون) ریال برآورد و اعالم مي گردد .و به عنوان قیمت پایه مزایده اعالم میگردد
 -1فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه مي باشد .
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره  2171295409008نزد
بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -4 .اجراي احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
-5مزایده در ساعت  12ظهر دوشنبه مورخ  1401/03/29ساعت  13ظهر در محل دفتر اجراي احكام شعبه اول دادگاه حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
 -6در صورتيکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خودداري نمايد مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتي که از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استيفا
مي شود و سپرده تا تعيين کسر قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت در مزايده براي کسب اطالع بيشترمي توانند به اجراي احکام حقوقی شعبه اول دادگستري بندرعباس مراجعه نمايند.

دادورز شعبه اول اجراي احکام حقوقی دادگستری بندرعباس -سهرابی دوالبان

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

در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح ۰۴:۲۰:۴۷
طلوع آفتاب ۰۵:۵۰:۰۱
اذان ظهر ۱۲:۴۳:۲۳
غروب آفتاب ۱۹:۳۶:۵۴
اذان مغرب ۱۹:۵۵:۲۶

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۴:۳۵:۳۰
اذان صبح ۰۴:۳۶:۱۱
طلوع آفتاب  ۰۶:۱۱:۰۱طلوع آفتاب ۰۶:۰۷:۵۱
اذان ظهر ۱۳:۱۳:۴۹
اذان ظهر ۱۳:۰۵:۰۶
غروب آفتاب  ۲۰:۱۶:۵۰غروب آفتاب ۲۰:۰۲:۳۱
اذان مغرب  ۲۰:۳۶:۲۳اذان مغرب ۲۰:۲۱:۲۷

نگرانی از پیر شدن روستاها
و کاهش ازدواج روستاییان

ســرویس اجتماعی  //معاون توسعه روستایی و مناطق محروم
ریاست جمهوری با اشاره به اینکه روستاها به سرعت بیشتری به
سمت پیر شدن میروند گفت :آمارهای ازدواج در روستاها بسیار
نگران کننده اســت .در طول  ۵سال در کشور ازدواج باال رفته اما
ازدواج در روســتاهای ما نصف شده است .چه اتفاقی در حال رخ
دادن است؟ روســتاهای ما به سمت پیر شدن میروند .روستای
پیر به این معنی اســت که به آمار کمیته امداد و بهزیستی اضافه
میشود .چه سیاستهایی در این کشور دنبال میشده است؟

دکتر مدنی در نشست اجالس سراسری مدیران صندوق بیمه روستاییان
و عشایر ضمن اشاره به ابالغیه سیاستهای تامین اجتماعی ،گفت :دولت
سیزدهم از ابتدایی که روی کار آمده توجه ویژهای به حوزه مناطق محروم
و روستاها داشته است .وی با بیان اینکه بیش از  ۲۱میلیون نفر روستایی
در کشــور داریم ،افزود ۲۶ :درصد سبد اقتصادی کشور و سهم  gdpدر
حوزه روستاها و تولیدی است که در حوزه روستاها اتفاق میافتد که این
تولید به معنای عام در حوزه صنعت و کشاورزی و معدن است .وی گفت:
 ۲۶درصد  gdpکشــور در حوزه روستاییان است اما آنچه در سالهای
گذشته در بودجه ها و برنامه ریزیها و توجه ها مشاهده میکردیم چقدر
بوده اســت؟ .توجهی که این دولت از ابتدا به موضوع روستاها و مناطق
محروم داشته ،توجه ویژهای بوده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود :امسال
بیش از  ۵۰۰هزار شغل در مناطق روستایی و حاشیه شهری توسط دولت
و با همکاری نهادها ایجاد می شــود .مدنی با اشاره به فقر مطلق گفت:
کاری که در این دولت دنبال میشــود بحث توانمندسازی خانوادههایی
است که دچار فقر مطلق هستند .معاون توسعه روستایی و مناطق محروم
ریاســت جمهوری با اشاره به طرحی که در معاونت توسعه روستایی با
همکاری وزارت نیرو و مجموعه کمیته امداد و بهزیستی مبنی بر واگذاری
 ۱۱۰هزار پنل خورشیدی و نیروگاه خورشیدی که در اختیار  ۱۱۰هزار
خانواده نیازمند قرار میگیرد ،دنبال میشود گفت :توجه به این حوزهها
بی نظیر است .وی گفت :در حوزه بیمه سالمت در این دولت  ۵ ،میلیون و
 ۴۵۴هزار نفر بیمه رایگان سالمت شدند که اتفاق خوبی است.
مدنی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به اینکه روستاها به
سرعت بیشتری به سمت پیر شدن میروند ،افزود :آمارهایی که در زمینه
ازدواج در روســتاها داریم بسیار نگران کننده است .در طول  ۵سال در
کشور ازدواج باال رفته است ،اما در طول پنج سال ،ازدواج در روستاهای
ما نصف شــده است .چه اتفاقی در روســتاها در حال رخ دادن است؟
روســتاهای ما به سمت پیر شدن میرود .وی افزود :روستای پیر به این
معنی است که به آمار کمیته امداد و بهزیستی اضافه کنیم .چه سیاستهایی
در این کشور دنبال میشده است؟
به گزارش ایســنا؛ وی با بیان اینکه  ۴۰مسئله اصلی کشور در حوزه
آسیبهای روستاها و مناطق محروم شناســایی شده است ،گفت۲۲ :
پروژه محوری دنبال می شود.

سرویس اجتماعی  //خشونت خانگی علیه کودکان
ورای خشونت جسمی ،شامل آسیبهایی میشود که
والدین با تبدیل فرزندان به سالح علیه همسر خود
ب کودک و
انجام میدهند؛ معضلی که افزون بر آسی 
نیز بیگانگی با والدین ،پیامدهای آن گریبان جامعه را
نیز خواهد گرفت .به راستی راهکار چیست؟

کودکان شــکلهای گوناگون خشــونت ،اســتثمار و
سوءاســتفاده را تجربه میکنند؛ موضوعی که در سراسر
جهان و در مکانهایی مانند خانه ،مدرســه و جامعه که
کودکان باید بیشترین امنیت را داشتهباشند ،اتفاق میافتد.
خشونت علیه کودکان میتواند فیزیکی ،عاطفی یا جنسی
باشد و در بسیاری از موارد ،کودکان به وسیله نزدیکان یا
افرادی که به آنها اعتماد دارند ،آسیب میبینند.
در طول درگیریهای مســلحانه ،بالیای طبیعی و سایر
شــرایط اضطراری ،کودکان ممکن است مجبور به ترک
خانههای خود شوند ،برخی از خانوادههای خود جدا شده
و در طول مســیر در معرض استثمار و سوءاستفاده قرار
میگیرند .آنها با خطر آســیب و مرگ مواجه هستند .در
مورد دختران و زنان اما خطر خشونت و آسیب جنسی در
این شرایط افزایش پیدا میکند.
اقدامات فرهنگی مضر و آسیبزا خطر بزرگ دیگری
را در نقــاط مختلف جهان برای کــودکان ایجاد میکند.
صدها میلیون دختر قربانی کودک همسری قرار میگیرند؛
نالمللی به عنوان نقض حقوق بشر
موضوعی که در سطح بی 
به رسمیت شناخته شدهاست.
یکی از شکلهای متفاوت کودکآزاری که در دهههای
اخیر و با افزایش روند طالق به شــدت گســترش یافته
تخریب شــخصیت یک والد به دســت والــد دیگر در
خانوادههاست .این معضل در طول زندگی عادی و روزمره
برخی از خانوادهها به چشم میخورد اما تشدید تنش بین
والدین و اوجگیری اختالف ،طالق ،یا ادامه روند حقوقی
حضانت فرزند احتمال پیش آمدن آن را افزایش میدهد.
از جمله خشونتهایی که توسط والدین صورت میگیرد،
اقداماتی است که یکی از والدین برای دور شدن کودک از
والد دیگر انجام میدهد .بدگویی از طرف مقابل یا خطرناک
جلوه دادن او دو نمونه بارز این اقدامات است؛ رفتاری که
میتوانند از لحاظ شدت و ضعف یا محتوا متفاوت باشند
اما همیشه برای رسیدن به یک هدف یعنی بیاعتبار کردن
یکی از والدیــن در ذهن کودک صورت میگیرند .به این
ترتیب کودک یکی از والدین خود را به طور مداوم تحقیر
کرده و از وی دور میشود« .ریچارد گاردنر» روانپزشک
حوزه کودک و استاد دانشگاه کلمبیا که در دهه  ۱۹۸۰در
بیش از  ۴۰۰دادگاه حضانت کودکان شهادت دادهبود ،بر
این پدیده رفتاری نام «سندرم بیگانگی از والد» را نهاد و
آن را به اسم خود به ثبت کرد.
کودکان همانند سالح در خانواده

تارنمای «کانورسیشــن» در گزارشی با عنوان «وقتی
والدین بچهها را به سالح تبدیل میکنند ،تاوان آن را همه
پس میدهند» ،نوشــت :یکی از راههای اعمال خشونت
خانگی علیه کودکان میتواند این باشد که یکی از والدین
از کودک به عنوان سالحی علیه همسر خود استفاده کند؛
موضوعی که به دلیلهای گوناگون میتواند برای کودک
آسیبزا باشد.
هر ساله نزدیک به  ۵.۷میلیون مورد خشونت خانگی در
ایاالتمتحده به ثبت میرسد که در برخی از آنها ،مادران
و پدران از کودکان خود برای آسیبرساندن به همسرانشان
استفاده میکنند .این رفتار میتواند شامل تحت فشار قرار
دادن مستقیم کودک برای جاسوسی از طرف مقابل یا تهدید
همســر مورد آزار باشد که در صورت ترک رابطه ،دیگر

اجتماعی

اذان صبح ۰۳:۵۴:۰۶
طلوع آفتاب ۰۵:۲۶:۳۴
اذان ظهر ۱۲:۲۵:۰۱
غروب آفتاب ۱۹:۲۳:۳۹
اذان مغرب ۱۹:۴۲:۴۳

شیراز

اذان صبح ۰۴:۲۶:۴۳
طلوع آفتاب ۰۵:۵۹:۲۶
اذان ظهر ۱۲:۵۸:۱۶
غروب آفتاب ۱۹:۵۷:۱۶
اذان مغرب ۲۰:۱۶:۲۲

کرمان

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۱۳:۱۹
طلوع آفتاب ۰۵:۴۴:۱۰
اذان ظهر ۱۲:۳۸:۲۲
غروب آفتاب ۱۹:۳۲:۵۳
اذان مغرب ۱۹:۵۱:۴۴

اذان صبح ۰۴:۲۶:۱۷
طلوع آفتاب ۰۶:۰۰:۴۷
اذان ظهر ۱۳:۰۲:۱۱
غروب آفتاب ۲۰:۰۳:۴۶
اذان مغرب ۲۰:۲۳:۱۰

اذان صبح ۰۴:۱۰:۱۰
طلوع آفتاب ۰۵:۴۶:۴۵
اذان ظهر ۱۲:۵۰:۵۹
غروب آفتاب ۱۹:۵۵:۲۵
اذان مغرب ۲۰:۱۵:۰۸

ســرویس اجتماعی //فصــل امتحانات در
مدارس و دانشــگاهها همراه است با افزایش
مصرف قرصهای خطرناک رواندرمانی با پایه
روانگردان بین دانشآموزان و دانشجویان ،آن
هم فقط برای بیــدار ماندن و درس خواندن و
گرفتن نمــره باال؛ نمرهای که با قیمت گران به
دست میآید.
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طالعبینی
فروردین :

ِ
کابــوس امتحانی از خواب
هنوز خیلیهایمان با
پریدهایم که آن را در برنامههای روزانهمان فراموش
کرده بودیم؛ حال آنکه ســالها از مدرسه و درس
خواندنهایمان گذشــته است .کابوس شب امتحان
کم تن تکتکمان را نلرزانده اســت؛ کابوســی که
گاه همراه با فشارهایی که به دانشآموز یا دانشجو
وارد میشود ،او را به سمت محرکها هدایت میکند.
خانوادهها در این دوره بیــش از هر زمان دیگر به
نتیجه امتحانات و نحوه درس خواندن فرزندانشان
حســاس میشــوند و برای نتیجــه گرفتن ،معلم
خصوصی اســتخدام میکنند یا از آنها بیش از هر
زمان دیگری تمریــن و کار میخواهند ،اما گاهی
همه این تالشها جــواب نمیدهد و دانشآموزان
و دانشــجویان به مصرف دارو ،محرکها و گاهی
روانگردانها متوسل میشوند .اینطور است که زمان
برگــزاری امتحانات ،توصیه به دوپینگ از ســوی
همکالسیها با مصرف بعضی داروها برای شبهای آن ،در شبهای امتحان از این قرص استفاده میکنند
تا بتوانند چندین ســاعت متوالی بیدار بمانند و به
امتحان به اوج میرسد.
شــکل غیرمعمولی تمرکز خود را در مدت طوالنی
قرص شب امتحان
کارشناسان میگویند که ســن اعتیاد به دهه دوم حفظ کنند .عمدهترین دلیل گرایش به اســتفاده از
زندگی رســیده اســت و این یعنــی نوجوانان در ایــن قرصها الگوبــرداری و نقشپذیری از گروه
مخاطره بیشــتری قرار گرفتهانــد .از میان داروها دوستان است ،تقویت حافظه ،افزایش تمرکز و دقت
میتوان زولپیدوم ،متادون و ریتالین را از داروهای دانشــجویان هنگام درس خواندن بهویژه شبهای
مورد استقبال دانشــجوها و دانشآموزان دانست .امتحان از دیگر علل گرایش دانشجویان به مصرف
براســاس اعالم سازمان پزشــکیقانونی ،در سال این قرص است.
گذشته(۵ ،)۱۴۰۰هزارو۳۴۲نفر بر اثر سوءمصرف اما اگر چنین قرصی را از داروخانه بخواهید بدون
مواد و داروهای مخدر و محرک در کشور جان خود نســخه پزشک تهیه کنید ،آن را در اختیار شما قرار
را از دست دادند .در کنار موادمخدر و اثرات سوء و نمیدهند؛ هرچند بهدســت آوردن آن از شبکهها و
مرگومیر ناشــی از آن ،آنچه هماکنون جامعه با آن کانالهای مجازی چندان سخت نیست .محمدرضا
مواجه است ،مقولهای به نام اعتیاد مدرن است که در قدیرزاده ،کارشــناس درمانگر و پژوهشگر حوزه
اعتیاد معتقد اســت « :براساس گزارشها کنکور و
قالب بعضی داروها مطرح میشود.
متیل فنیدیت با نام «ریتالین» نام دارویی است که فصل امتحانات عامل افزایش ۵۰درصدی مصرف
بآلودگی در ریتالین اســت و براســاس نتایج یک مطالعه روی
در ابتدا برای درمان افســردگی ،خوا 
طول روز و سندروم خســتگی مزمن به بازار آمد ،دانشــجویان ایرانی ،از هر ۱۰دانشجو۶ ،نفر سابقه
اما بهتدریج با پیشرفت علم و تجربههای گوناگون مصرف ریتالین دارند».

معمو ًال ترجیح می دهید بدون دقت نظر و مالحظه به
راه تان ادامــه دهید ،اما امروز باید درباره ی اقداماتی
که در پیش می گیرید فکر کنید .ســعی نکنید فورا ً از
خودتان یا کارهای تان دفاع کنید ،در عوض واقع بین باشید و ببینید
قرار است چه کار کنید .اگر مشکلی به نظرتان آمد حتم ًا راه چاره ای
برای حل آن پیدا کنید .شکست های گذشته را دور بریزید و فقط به
همین حاال فکر کنید.
اردیبهشت :

نمره گرفتن در امتحانات به قیمت معتاد شدن

مشخص شد ،میتوان از این دارو در درمان کودکانی
که دچار اختالل بیشفعالی و کمتوجهی هستند نیز
استفاده کرد .قرص ریتالین خواصی شبیه آمفتامین
دارد و متأسفانه در سالهای اخیر مصرف خودسرانه
این دارو در کشور ما رو به افزایش است.
بعضی از دانشجویان بدون آگاهی از اثرات زیانبار
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در زندگی فقط یکبار امتحان نمیدهیم

ســاناز فالحزاده روانشناس ســامت در اینباره
میگوید که داروهای محرک دستگاه عصبی مرکزی،
انگیزش ،خلــق و بیداری را افزایــش میدهند و
هماکنون برای درمان بعضی نشــانههای کودکان و
بزرگساالن مبتال به اختالل بیشفعالی و افراد مبتال

به نارکولپســی(حمله خواب) مورد اســتفاده قرار
میگیرند .بهطور کلی آمفتامینها نخستین داروهای
محرکی بودند که بهصورت آزمایشگاهی ،اواخر قرن
نوزدهم ساخته شدند و سربازان باواریایی در اواسط
دهه ۱۸۸۰از آنها برای بیدار ماندن و افزایش حواس
جمــع ،انرژی و اعتماد به نفس در جنگ اســتفاده
میکردند که بعدتــر باتوجه به عوارض خطرناک و
غالبــا پایدار آن از مصرف آن برای مقاصدی از این
دست صرفنظر شد!
فالحزاده میگوید« :نکته جالب توجه اینجاست که
این دارو درصورت استفاده فرد مبتال به بیشفعالی
باعث کاهش تحرک و فعالیت بیش از اندازه میشود
که به آن خاصیت پارادوکســی دارو گفته میشود.
پس میتوان گفت حتی اگر تشــخیص بیشفعالی
دارید ،داروهای محرک دستگاه عصبی به جای پایین
آوردن سطح فعالیت شما ،باعث باالتر رفتن انرژی و
خلق در شما میشود و باید در داروی شما تجدید
نظر شود».
این روانشــناس سالمت یادآور میشود که داروها
برای بیشفعاالن منجر به کاهش تحریکپذیری و
سطح فعالیت میشود یا برای افزایش خلق و تحریک
عاطفه در افســردگی ثانویه بهوجود آمده از برخی
اختالالت عصبی شناختی بر اثر ابتال به بیماریهایی
از قبیل ایدز ،اماس ،افســردگی بعد از سکت ه مغزی،
انســفالوپاتی ناشــی از جراحت مغزی ،فتیک یا

سالح والدین؛
کودکان بهعنوان
ِ

چه بالیی بر سر فرزندان میآید؟

اجازه دیدار با فرزند را نخواهد داشت.
والدین .والدین بدسرپرســت همچنیــن اغلب میتوانند
راه دیگــری که پدر و مادر میتوانند از کودک به عنوان نیازهای رشدی کودک مانند تشویق به استقالل را نادیده
ســاح استفاده کنند ،این است که کودک را علیه یکدیگر بگیرند و گاهی کودک را به توجه به نیازهای والدین وادار
قرار دهند .در این حالت ،آزارگــر به کودک این باور را کنند.
میدهد که همسرشان که مورد آزار قرار گرفته دیگر هرگز  .۳از دست رفتن ارتباط کودک با والدین
کودک را دوست ندارد یا برای بودن در کنار او خطرناک هنگامی که کودک از والدین خود دور میشود ،نیمی از
و ناامن است .به این ترتیب ،آزارگر ذهن کودک را خراب هویتش را انکار میکند زیرا آسیبدیده و عصبانی است
کرده و حتی کودک را متقاعد میکند که قربانی خشونت و اذعان به این قطع ارتباط بســیار دردناک است .این از
قرار گرفتهاست.
دست دادن ارتباط ،اثرهای منفی کوتاهمدت و بلندمدتی
نتیجه این فرآیند همان چیزی اســت که روانشناسان آن مانند غم و اندوه حل نشده و عزت نفس پایین را با خود
را «بیگانگی از والدین» مینامند .کودک به شدت نسبت به همراه دارد.
به والدین احساس بیگانگی ،خیانت ،صدمه و عصبانیت  .۴از دست دادن پیوندهای خانوادگی در سطح
میکند؛ احساسی شبیه به یک معشوق طرد شده اما بدتر گسترده
از آن زیــرا این امر در ارتباط با پدر یا مادری اســت که همانگونه که کودک از والدین مورد آزار ،بیشــتر دور
کودک به او وابستگی اولیه داشته و نیمی از هویت وی را میشــود ،این احتمال وجود دارد کــه روابط خود را با
تشکیل میدهد.آنچه در ادامه اتفاق میافتد ،مجموعهای از دیگر اعضای خانواده ،فامیل و اجتماع نیز از دست بدهد.
آسیبهای زیر است که به طور مستقیم کودکان را هدف بنابراین ،کودک از انــواع تجربهها و فرصتهایی که این
قرار میدهد:
افراد مرتبط میتوانند فراهم کنند ،مانند حمایت اجتماعی
یا فرصتهای حرفهای ممکن ،خود را محروم میسازد.
 .۱از دست دادن اعتماد به نفس
وقتــی ایــن اتفاق میافتــد ،محققان به ایــن رخداد  .۵از دست دادن ارتباط اجتماعی
«سالحســازی کودک» میگویند .در این مسیر ،کودک برخی از این والدیــن فرزندان خود را از نظر اجتماعی
اعتماد خود را بــه خاطرهها یا تجربههایش با والد مورد منزوی میکنند .به عنوان نمونه ،آنها کودکانشــان را در
آزار ،از دســت میدهد ،زیرا با آنچــه آزارگر برای وی خانه آموزش میدهند ،دوستیهایشان را محدود میکنند
تعریف میکند در تضاد است .بسیاری از بزرگساالنی که یا حتی آنها را به شــهر یا کشوری دیگر منتقل میکنند یا
در کودکی به این دلیل از والدینشان دور شدند ،اعالم کردند او را میربایند .هنگامی که این اتفاق میافتد ،کودک همه
احساس درماندگی و مشکالتی در اعتماد به دیگران دارند .ارتباطات اجتماعی ،آموزشــی ،تفریحی و فرهنگی قبلی
 .۲از دست رفتن معصومیت و بیگناهی کودکان خود را از دست میدهد.
بیگانگی با والدین ،شــکل ناشناخته خشونت
والدین بدسرپرســت میتوانند با قــرار دادن کودک در
معرض عقایــد و رفتارهایی که به هیچ عنوان مناســب خانوادگی
نیســتند ،بیگناهی و معصومیت کــودک را از بین ببرند .رفتار نســجیده والدین با کودکان که پیشتر به مواردی
آزارگر ممکن اســت از کودک بخواهد تصمیمی در سطح از آن اشــاره شد در نهایت به بیگانگی فرزندان با والدین
بزرگســاالن بگیرد؛ مانند انتخاب زندگی فقط با یکی از منجر میشــود .تارنمای ( )doi.apaدر گزارشی با عنوان

«رفتارهایی مبتنی بر بیگانگی با والدین ،شکل ناشناخته
خشونت خانوادگی» ،نوشــت :با وجود تاثیرگذاری این
معضل بر میلیونها خانواده در سراسر جهان ،بیگانگی با
والدین در بیشتر موارد بهوسیله متخصصان حقوقی و حوزه
بهداشت به عنوان نوعی خشونت خانوادگی پذیرفته نشده
یا رد شدهاســت .مانند سایر اشکال خشونت خانوادگی،
بیگانگی والدیــن عواقب جدی و منفــی برای اعضای
خانواده دارد.
براســاس مطالعات انجام شده توســط روانشناسان،
مشخص شــده بدگویی ،توهین ،تحقیر و انتقاد افراطی و
تخریب یکی از والدین توســط دیگری برای جلب توجه
کودک ،عالوه بر ایجاد آشفتگی و تناقض ذهنی و روحی
در وی ،نوعی حس نفرت و کینه را در ذهن و روان کودک
بنیان مینهد که بیشــتر در عمق وجود او ریشه دوانده و
بزرگسالی وی را تحت تاثیر قرار میدهد.
این معضل در بزرگســالی زندگی فرد را با مشــکالت
پیچیدهای مواجه کــرده و گاهی منجر به تخریب زندگی
آینده وی میشود .روانشناسان بر این باورند که این نفرت
میتواند منجر شود که کودک از دیگر همجنسهای والد
بیگانه شده نیز متنفر شــود ،به ویژه اگر والد بیگانه شده
جنس مخالف کودک باشد.
بررسیها نشان میدهد بیشتر کودکان و نوجوانانی که به
صورت پیوسته تحت تاثیر بدگوییها از پدر یا مادرشان
بودند ،عزت نفس کافی ندارند ،دچار اضطرابند و گاهی به
افسردگی یا حتی به نفرت از خود گرفتار میشوند.
تارنمــای ( )gavinpublishersدر گزارشــی با عنوان
«بیگانگی والدین؛ شــکل جدی آزار روانی کودک و یک
مشــکل بهداشتی در سراســر جهان» ،آورد :بیگانگی با
والدین بیشــتر در شرایط پرتنش طالق رخ میدهد که با
مداخله قاطعانه سازمان حمایت از کودک و دادگاه خانواده
با همکاری روانشناس متخصص قابل رفع است .اگرچه
تاکنون حدود  ۳۰۰مقاله حرفــهای ،فصلنامه و کتاب و

احساس خستگی مفرط و برخی از انواع افسردگی
مقاوم به درمانهای رایج ،مورد استفاده قرار میگیرد.
فالحزاده ادامه میدهد :اما اگر مبتال به اختاللهای
روانپزشکی نیستید ،مصرف این داروها به شما توصیه
نمیشــود؛ زیرا با عوارض متعدد همراه است .اگر
دانشآموز یا دانشــجو هستید و شب امتحان در راه
است ،شــاید این مطالب را اغراق شده تلقی کنید و
ِ
باز بهدنبال ِ
شــب امتحان باشید ،اما بدانید که
قرص
بهگفته فالحزاده تفاوتی بین ریتالین اصل یا ساخت
ایران ،متیل فنیدات یا ساندوز ،وی وانس یا وی یاس
نیست .هر داروی آهسته اثر یا سریع اثر ،میتواند در
شما وابستگی ایجاد کند.
او میگوید« :ممکن اســت از نظر دانشآموزان یا
دانشــجویان ،قبولی ارزش این خطر کردن را داشته
باشد ،اما این نخستین مرحله سخت در زندگی انسان،
آخرین آن نیست .بهتر آن است در ارزشهای خود
تجدیدنظر کنید ،اگر به آن پایبندید با اصالت به آنها
وفادار بمانید؛ نه بــا زور دارو .اینبار روی مطلب
با نوجوان و جوانهایی اســت بهتر است مسئولیت
زندگی خود را بپذیرند؛ نه اینکه به ســلطه باورهای
ناکارآمد تن دهند .الزم است هویت مستقل و سالمی
دور از خشکاندیشــی و باید و نبایدهای مخرب
برای خود بسازند؛ تا اینکه بخواهند با توسل به دارو
به بدن و روان خود آســیبهای جدی وارد کنند.
عزتنفستان باالتر از هر مدرک و نمرهای است».

همچنین مطالعات تجربی در سراســر جهان در این زمینه
منتشر شده اما هنوز آگاهی کافی نسبت به آن وجود ندارد.
به رسمیت نشناختن بیگانگی والدین به عنوان یک مشکل
جدی ،عملکرد حرفهای متخصصان و رســیدگی مناسب
به آن را در قانون مربوط به روابط والدین-فرزند دشــوار
میکند .نبود آگاهی از مشکل در عرصه سیاسی ،جامعه و
در میان متخصصــان ،خطر ابتالی کودک به عالئم روانی
بیرونی یا درونی را افزایش میدهد.
این معضل میتواند به اختاللهای گوشــهگیر شــدن،
اضطــراب ،اختال ل در غذا خــوردن ،اعتیــاد ،اختالل
مربوط به اســترس پس از سانحه ،دورههای افسردگی یا
دلبستگی ،اختالل هویتی -شخصیتی و سایر اختاللهای
روانپزشکی و جسمی شود.
با توجه به تجربههــای غمانگیز و اثرات روانی معضل
بیگانگــی والدین ،این امر را نمیتــوان بهعنوان یک امر
خصوصــی خانوادگی در نظر گرفــت .در موارد جدایی
با درگیــری باال بین والدین ،تنشهــای هنگام طالق و
ســایر زمینههای تعارض که در آن کودکان مورد استفاده
میگیرند ،خطر ایجاد بیگانگی والدین وجود دارد.
بنابراین برای رفع این مشــکل حــاد و چالش برانگیز،
همکاری اولیه و فعال میان رشــتهای همه دســتگاههای
مربوطه ضروری اســت .مساله روانشناختی بیگانگی با
والدین باید به طور عمیق مورد بررسی قرار گیرد .مشاوره
روانی اجباری ،مداخالت دســتوری یا تقابلی و اقدامات
ساختاری دادگاه خانواده همچون انتقال حضانت در این
راســتا ضروری به نظر میرســد .بیگانگی والدین یک
موضوع در حوزه حضانت است اما یک موضوع حمایتی
نیز محسوب میشود.
نهادهای نظارتی اداره بهزیستی کودک و دادگاه خانواده
در این مورد باید موظف شــوند که در این زمینه اقدامات
الزم را انجام دهند .تشــخیص و مداخلــه باید به همان
ســرعتی که در مورد دیگر اشکال سوءاستفاده از کودکان
همچون سوءاستفاده جنســی ،آزار فیزیکی و بیتوجهی
رخ میدهد باید توســط یک متخصص با تجربه در این
زمینه انجام شود.نادیده گرفتن بیگانگی والدین به عنوان
نوعی کودکآزاری روانی و خشــونت خانوادگی ،عملی
غیراخالقی است .مرجع نهایی که میتواند تصمیم بگیرد
که روند این معضل را متوقف کند یا همچنان آن را تداوم
بخشد ،دادگاه خانواده با همکاری کارشناسان متخصص
روانشناسی-روانپزشکی دادگاه خانواده است.
راهکار چیست؟

برای دوســتان و خویشــاوندان ،موقعیتی که در آن از
کودکان به عنوان سالح استفاده میشود ،میتواند گیجکننده
یا حتی عکس آن چیزی باشد که در حقیقت اتفاق میافتد.
این افراد ممکن اســت نقش آزارگر را تشخیص ندهند و
فکر کنند که والد مورد آزار در واقع بهگونهای مقصر است
امــا آن افراد خارجی که ارتباط نزدیکی با این خانوادهها
دارنــد ،بهترین موقعیت را برای کمک بــه خانواده برای
شکستن چرخه خشونت و یافتن راههایی برای محافظت
از کودک دارند.
آنان باید بدانند که وقتی والدین اشتباهی را بهدلیل آزار
و اذیت سرزنش میکنند ،کودک همچنان از مشکالت رنج
میبرد .حتی متخصصان سالمتروان همیشه وضعیت را
بهدرستی ارزیابی نمیکنند و درمان را روی رابطه کودک با
والدین مورد آزار متمرکز میکنند در حالی که تاثیر مداوم
آزارگر را نادیده میگیرند .باید به این امر توجه داشت ،تا
زمانی که از کاربرد کودکان به عنوان یک سالح در دستان
والدین جلوگیری نشــود ،بســیاری از روابط خانوادگی
شکننده باقی خواهند ماند.

امروز ممکن اســت ارزش اقداماتــی را که در پیش
گرفتهاید مورد پرســش قرار دهیــد ،مث ً
ال این که چه
ســودی برای خانواده یا جامعه داشته اید .این تأمل درونی یک نوع
ارزیابی مجدد اســت ،اما حواس تان باشــد که از خودتان انتظارات
واهی نداشته باشید و قضاوت نادرست نکنید .تغییراتی ایجاد کنید که
کارآمدی شما را در هفته های آینده تضمین کنند و وعده هایی ندهید
که در توان تان نیستند .بدانید که همین تغییرات کوچک می توانند در
آینده ثمربخش باشند.
خرداد :

به نظر می رســد که همه چیز بر وفق مرادتان است،
اما امروز ممکن اســت اشتباه کنید یا این که آن چه را
شنیدهاید غلط برداشت کنید ،پس حواس تان باشد که
به دام نتیجه گیری های نادرســت نیفتید .حس و حالتان طوری شده
کــه می توانید تمام روز به چیزهای کوچک و پیش پا افتاده بخندید.
بدانید که این رویکرد شماست که خوب و بد را برای تان رقم می زند.
تیر :

امروز به نظر می رسد که افکار نمادین ناخودآگاه تان
سربرآورده اند ،اما نمی توانید به راحتی درباره ی آنها
صحبت کنید .بیشتر دل تان می خواهد که افکار و احساسات تان را
پیش خودتان نگه دارید و به کسی چیزی نگویید ،اما اگر دنیای درون
تا را با دیگران در میان بگذارید چیزهای مفیدتری عایدتان خواهد شد.
بهترین پیشنهاد به شما این است که برای نزدیک شدن به کسی که مورد
اعتماد شماست حرف دل تان را به او بزنید .بد نیست که به دیگران هم
اجازه دهید تا در افکار و رویاهای تان سهمی داشته باشند.
مرداد :

به نظر می رسد که آرزوهای تان باهم در کشمکش اند،
هر یک ســعی می کند آن یکی را کنار بزند تا صدای
خودش را به گوش شــما برساند و مورد ستایش قرار
بگیرد .درست اســت که اطرافیان و دوستان تان انتظارات زیادی از
شما دارند ،اما سعی نکنید برای این که آن ها را تحت تأثیر قرار دهید
خودتان را هالک کنید .بهتر اســت یک بار دیگر اولویت های تان را
مشــخص کنید ،آهستهتر حرکت کنید و از اول شروع کنید .اگر برای
رسیدن به هدفی که دارید یک نقشه ی عالی و عملی بکشید هیچ کس
نمی تواند جلودارتان باشد و برایتان مانع تراشی کند.
شهریور :

به نظر می رســد که زمان آن فرارسیده تا مشکلی را
که نمی توانید به تنهایــی حل کنید با دیگران در میان
بگذارید .شــاید تصمیم گرفته اید که یک بار دیگر با
فکر خودتان همه چیز را از نو بررسی کنید ،اما بدانید که این راهکار
شــما را به نتیجه ی مطلوب نخواهد رساند .ممکن است دوستان و
اطرافیان تان راه حلی پیشنهاد کنند که قب ً
ال به آن فکر نکرده بودید .ابتدا
سعی کنید مسائل تان را خیلی شمرده و واضح مطرح کنید و سپس به
بازخوردهایی که دریافت می کنید گوش دهید تا عاقالنه ترین مسیر
را به اتفاق انتخاب کنید.
مهر :

امروز به نظر می رسد که از لحاظ احساسی آسیب پذیر
شده اید ،پس بهتر است خودتان را در یک حصار ایمن
فرو ببرید .اما به خاطر داشته باشید که اگر به مانعی برخوردید به این
معنی نیســت که دیگر همه چیز تمام شده و شما شکست خورده اید.
بلکه نشانه های کهکشانی می خواهند به شما بگویند که احسنت! بیش
از آن چه انتظار می رفت پیشــرفت کرده اید .سعی کنید از این تجربه
درس بگیرید و هراسان نشوید .همین طور که در طول هفته های آینده
به برنامه های تان نظم و ترتیب می بخشــید ،زیرکی و خوش بینی را
فراموش نکنید.
آبان :

می دانید که وقتی دانش داشته باشید قدرتمند خواهید بود،
اما امروز عمیق تر به این قضیه پی می برید .نمی توانید از
دیگران انتظار داشته باشید که طبق نقشه های شما عمل
کنند ،درحالی که فقط یک برنامه نشــان شان داده اید و تعدادی هم
دستورالعمل .متأســفانه ،اعمال قدرت هم کاری از پیش نمی برد .در
عوض سعی کنید خودتان را از نظر روحی و معنوی تقویت کنید و به
دیگــران هم این فرصت را بدهید .تأمالت درونی کمک تان می کنند
تا راهکارهای جدیدی برای رســیدن به اهداف تان پیدا کنید ،البته به
اتفاق همکاران تان.
آذر :

امروز ممکن است در بیان افکارتان دچار چالش شوید.
اگر چیزی که می گویید خیلی جنجالی باشد ،لزوم ًا به
این معنی نیســت که دیگران را متعجب خواهید کرد.
میتوانید هر چیزی که دل تان می خواهد بگویید ،اما نباید به کســی
توهین کنید ،پس قبل از هر چیز به کلماتی که می خواهید به کار ببرید
فکر کنید .اگر به تأثیری که حرف های تان می توانند به جا بگذارند
دقت نکنید ،مجبور خواهید شــد که با پیامدهای ناگوار یک ارتباط
نادرست دست و پنجه نرم کنید.
دی :

امروز ممکن است در روابط تان با دیگران دچار گمراهی
شوید ،زیرا نمی دانید که برای داشتن یک رابطه سالم باید
چه مسیری را در پیش بگیرید .شاید به تازگی در موضوعی زیاده روی
کردید و چیزهایی که نباید می گفتید را به زبان آوردید .اما اآلن بهتر است
کمی عقب نشینی کنید تا تعادل از دست رفته خود را بازیابید .اما سعی کنید
قطع رابطه نکنید ،زیرا به حمایت عاطفی آن ها نیز دارید.
بهمن :

امروز به شدت احساس آزردگی می کنید ،زیرا با کسی
روبرو شده اید که با شما کام ً
ال مخالف است .هرچه قدر
هم سعی کنید که از بحث و جدل بپرهیزید ،در نهایت گرفتارش خواهید
شد .به جای این که صبر کنید تا شما را به حاشیه برانند باید از همین
اآلن شــروع کنید و موضع تان را نشان دهید .فقط به این فکر نکنید
که چگونه می توانید پیروز بحث شوید ،به این فکر کنید که چه طور
میتوانید حرف های طرف مقابل را درک کنید.
اسفند :

به نظر می رسد منبعی که احساسات تان را تغذیه میکرد
سوختش تمام شده و حاال نمی دانید باید در کدام جهت
حرکت کنید .به طور طبیعی باید به هنگام تعادل انرژی های احساسی
حال تان بهتر باشد ،اما اآلن که همه چیز ناگهانی فروکش کرده حس
خوبی ندارید .برای این که همه چیز بهتر شود باید در مسیری که پیش
می روید به ندای قلب تان گوش کنید.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان عنوانکرد

amin.zch 2011@gmail.com

محمد کریمی در نشست خبری با خبرنگاران ،صنعت برق
را یکی از صنایع زیرساختی برای ایجاد توسعه و رفاه عمومی
برشمرد و افزود :شرایط زمانی و آب و هوایی یکی از عوامل
مهم و اثرگذار در خدمات دهی این صنعت به مشترکان است
و با افزایش نیاز به مصرف در فصول گرم ســال ،بار شبکه
نیــز افزایش پیدا میکند که اهمیت مدیریت مصرف و صرفه
جویی را دوچندان می کند .کریمی با اشاره به بار سنگین مالی
تولید و توزیع برق برای دولت ،افزود :دولت به رفاه عمومی
و بهخصوص بخش خانگی توجه خاصی دارد به همین علت
بهای برق را به گونه ای تنظیم کرده که طبقات متوسط و پایین
جامعه بتوانند به راحتی این خدمت را دریافت و هزینه برق
مصرفی خود را تامین کنند.
این مسوول با اشــاره به اینکه  ۶۱۲هزار مشترک خانگی
در هرمزگان داریم ،خاطرنشانکرد :بیشترین مصرف برق در
اوج پیک در فصل تابستان مربوط به بخش خانگی است که
انتظار می رود مردم برای پایداری ،امنیت و اســتمرار شبکه
برق صرفهجویی بهنیه داشته باشند .وی پایداری شبکه برق
خانگی را خط قرمز دولت عنوان کرد و گفت :سهمیه بخش
خانگی در ســاعات اوج مصرف برق بین  ۶۸تا  ۷۰درصد
است و برای دستیابی به نتیجه مطلوب در مدیریت مصرف،
بایــد بخش عمده صرفه جویــی در بخش خانگی صورت
بگیرد.کریمی خاطرنشــان کرد :برای مناطق گرمسیری مثل
هرمزگان الگوی مصرف تابستانه ،سه هزار کیلو وات ساعت
اســت که مصرف مشــترکان تا این میزان شامل تعرفه های
یارانهای می شود و اگر بیش از این میزان باشد ،هزینه های
برق مصرفی به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند.
وی این میزان برق یارانهای را برای یک خانواده متوسط و
یک منزل مسکونی در ابعاد  ۱۴۰متر مناسب دانست و گفت:
تنها انتظاری که از مردم داریم صرفه جویی در مصرف برق
در بازه زمانی دوماهه از  15خرداد تا  ۱۵شهریور ماه است که
در قبال این صرفه جویی ،دولت به ازای هر کیلووات ساعت
۵۰۰تومان به عنوان پاداش همکاری به مشــترکان ارائه می
دهد که این امر مشوق خوبی است تا مردم بتوانند صرفهجویی
در مصرف برق داشته باشند.
کریمی خواستار کمک مردم به صنعت برق بهعنوان سرمایه
ملی شــد و یادآور شد :تولید هر کیلووات ساعت برق برای
دولت باالی  ۵۰۰تومن هزینه دربردارد که با احتساب هزینه
ســوخت این هزینه به  ۷۰۰تومان میرسد اما متوسط بهای
برق دریافتی بابت هر کیلووات ســاعت در کل کشور ۱۰۰
تومان اســت ،در مناطق گرمسیر مثل هرمزگان  ۵۵تومان و
برای خانگی ها ۴۰تومان است که این رقم خیلی پایین است
و خدمترسانی را برای تولید و توزیع برق سخت میکند.
کریمی یکــی از راهکارهای جبران عدم توازن در منابع و
مصــارف را صرفه جویی و مدیریت برق عنوان و بیان کرد:

امام محمد تقی (ع) :ناشکری نعمت  ،چون گناهی نابخشودنی است
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اگر هر خانواده حداقــل  ۱۰درصد مصرف برق خود را در
بازه زمانی خرداد تا شهریور کاهش دهد ،بزرگترین خدمت
را به صنعت برق کشور کرده و از مزایای این صرفهجویی نیز
بهرهمند خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان اظهارداشت:
همچنین مشوقهایی برای صرفهجویی در حوزه کشاورزی
نیز درنظر گرفته شده است ،به این صورت که اگر کشاورزان
در ســاعات پیک مصرف برق ( ۱۲تــا  ۱۷عصر) مصرفی
نداشــته باشند ،تعرفهشان در سایر ســاعات نیز به صورت
رایگان محاســبه خواهد شــد .وی رایزنی با صنایع و ارائه
پیشنهاد به استانداری هرمزگان در خصوص کاهش ساعات
اداری را از جمله برنامههای این شرکت برای کاهش مصرف
برق و عبور از پیک تابستان اعالم کرد و افزود :با برنامهریزی
انجام شــده برای مدیریت مصرف در ســایر بخشها ،برای
تأمین برق بخش خانگی در تابستان مشکلی نداریم.
کریمی یادآور شــد :بانوان هم نقش بسزایی میتوانند در
صرفه جویی مصرف برق داشــته باشند و اگر مصرف خود
را از ســاعات پیک به ساعات عادی منتقل کنند بسیاری از
فشارها به شبکه تولید و توزیع برق کاهش پیدا میکند لذا به

راحتی میتوانیم تابستان را بدون خاموشی پشتسر بگذاریم.
وی گفت :برای امر صرفه جویی استفاده از ظرفیت کودکان
و دانش آموزان نیز به عنوان سفیران مدیریت صرفه جویی در
خانه و یا همیار برق نیز موثر است که در این راستا تفاهمنامهای
با اداره کل آموزش و پرورش اســتان آماده کردهایم تا از این
طریق به نهادینهکردن فرهنگ صرفه جویی در بین نسل جدید
بپردازیم .وی یادآورشد :همچنین برای جلوگیری از خاموشی
در فصل تابستان اقدام به خاموشی  ۳۹هزار و  ۵۰۰دستگاه
چراغ روشــنایی بلوارها در سطح استان کرده ایم که منجر به
صرفه جویی هفت هزار کیلووات برق شده و در واقع موجب
تامین برق  ۲هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی می شود.
کریمی همچنین ســرقت تجهیزات و کابــل های برق را
بزرگترین چالش در شبکه برق هرمزگان عنوان کرد و گفت:
میزان سرقت کابل ها و تجهیزات برقی سبب وارد شدن ۲۰۰
میلیارد ریال خسارت در سال گذشته به صنعت برق استان
شده است .وی ادامه داد :در سالجاری در هر شبانه روز بیش
از  ۵۰مورد سرقت تجهیزات برقی در استان داریم که باعث
قطعی برق مردم میشــود و لذا از مردم میخواهیم که ما را
در حفظ و حراست از تاسیسات و شبکه برق همراهی کنند.

مدیرعامل شــبکه توزیع نیروی برق هرمزگان بیان داشت:
گاهی سرقت سیم و تجهیزات برقی سبب قطعی برق شهروندان
میشوند که وصل کردن مجدد برق زمانبر و هزینه بر است.
کریمی ادامه داد :از آنجایی که شبکههای هوایی سیمی برق
همواره در معرض سرقت افراد سودجو قرار دارد و همچنین
استخراج رمز ارزها موجب خســارت به شبکه برق استان
میشود لذا از مردم و رســانه ها خواستاریم که با تماس با
سامانه  ۱۲۱و یا اپلیکشن برق من ،به این شرکت اطالعرسانی
کنند .وی اضافه کرد :اپلیکیشن برق من تمامی خدماتی که در
ذهن یک مشترک است را میتواند به صورت شفاف ارائه دهد
اما میزان استفاده مردم هرمزگان از این اپلیکیشن پایین است
و الزم است در این حوزه هم فرهنگ سازی صورت گیرد.
این مقام مسوول گفت :همچنین امسال طرح جهادی تعویض
 ۲هزار کیلومتر سیم های مسی به کابل های خودنگهدار را
در دســتور کار داریم که جزئیات آن هم اکنون آماده شده و
درصورت تامین منابع استانی تا پایان امسال می توانیم این
کار را به سرانجام برسانیم.کریمی گفت :این طرح در صورت
اجرا موجب اصالح شبکه و رفع نوسان برق و همچنین حفظ
و پایداری شبکه برق استان شود.

معاون بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نیز در
این نشست با اشاره به مشکل سرقت در بحث دستگاه های
روشنایی برق معابر نیز گفت :گاهی چندین تیر روشنایی برق
با ســرقت کابل ها خاموش می شود که این امر حتی منجر
به برق گرفتی افراد ســودجو نیز شده و در حدود چهار سال
گذشته  ۱۹فوتی سارق داشته ایم.
مصطفی طبیبــی تصریحکرد ۲۴۰ :هزار دســتگاه چراغ
روشــنایی معابر در سطح اســتان نصب شده است و امسال
برنام ه داریم که روشنایی بلوارها را تعدیل کنیم تا بخشی از
ناترازی تولید و مصرف را بتوانیم از این طریق جبران کنیم.
وی بیان داشــت :برای حل مشکل سرقتها این مطالبه را
داریم که ضایعاتیهای سطح شهر بندرعباس نیز ساماندهی
شود و مبادی خروجی استان نیز در حال کنترل است.
این مســوول عنوانکرد :طبق پایشهای انجام شده حدود
 ۲۰۰هزار مشــترک خانگی اســتان بیش از  ۲کولر گازی
اســتفاده میکنند که اگر هر یک از این خانوارها در ساعت
پیک مصرف یکی از کولرهای گازی خود را خاموش کنند؛
 ۴۰۰مگاوات صرفه جویی خواهد شد و هیچگونه خاموشی
نخواهیم داشت.

برگزاری مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان
دانشگاه مذاهب اسالمی بندرعباس
گــروه خبر //مراســم فــارغ التحصیلی
دانشجویان ورودی  96و  97دانشگاه مذاهب
اســامی بندرعباس با حضور دکتر مهدی
جمالــی پور معاون فرهنگی و دانشــجویی
دانشگاه مذاهب اسالمی کشور ،دکتر جلیل
پروین معاون آمــوزش و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه مذاهب اسالمی کشور برگزار شد.

گام اول نهضت ملی مسکن در بندرعباس
با کلنگ زنی  1360واحد

ساخت مسکن
در بندرعباس کلید خورد
علی زارعی/دریا
daryaz 1359 @gmail.com

گروه گزارش //طرح مســکن مهر تجربه نخست کشور
برای خانه دار شــدن عموم مردم بــود و در قالب این
طرح اقشار ناامید از خانه دار شدن ،باالخره صاحبخانه
شــدند .اما دولت بعد که اعتقادی به مسکن مهر و هیچ
طرح مســکنی نداشت وافتخار شــان این بود که یک
واحد مسکن در طول هشت سال نساخته اند وبه همین
دلیل در نیمه دوم دهه  90شاهد انفجار قیمت مسکن و
اجاره بها در کشور بودیم که آثارش همچنان پابرجاست
و مسکن برای بســیاری از خانواده ها کاالیی لوکس و
دست نیافتنی شده است .در تبلیغات انتخابات ریاست
جمهوری سیزدهم در سال گذشته ،آیت ا ...سید ابراهیم
رئیسی وعده ساخت چهارمیلیون واحد مسکن در مدت
چهارســال را داد و برای تحقق وعده اش پس از اینکه
سکان مدیریت کشور را به دست گرفت ،از  28مهرماه
 1400ثبت نام از متقاضيان مسکن در قالب طرح نهضت
ملی مسکن در کشور آغاز شــد .اما متاسفانه نامی از
بندرعباسی در سامانه ثبت نام این طرح ملی دیده نشد
و بعد مشخص شد که متولیان مسکن استان برای اجرای
این طرح در داخل شــهر بندرعباس تمایلی ندارند و به
متقاضیان مسکن بندرعباسی اعالم شد که می توانند در
شهرک علوی ثبت نام کنند .برخی از متقاضيان تصور
می کنند شهرک علوی مانند شهرک پیامبر اعظم (ص)
در داخل شهر بندرعباس است و هنگامیکه متوجه شدند
این شــهرک در  50کیلومتری غرب بندرعباس است و
بایستی هر روز  100کیلومتر در رفت و آمد به این شهرک
و بندرعباس به عنوان محل ســکونت و اشتغال شان
باشند ،از این انتخاب اعالم نارضایتی کردند و رسانهها

نیز این نارضایتی را بارها اعالم و در قالب گزارش ،خبر،
یادداشت ،مقاله و ...منتشر کردند که متاسفانه متولیان
مسکن اســتان ماهها بر تصمیم غیرکارشناسی و بدون
توجه به خواسته مردم پافشاری کردند تا اینکه نماینده
ولی فقیه در استان ،نمایندگان مجلس و شخص استاندار
نیز به صف معترضین به مکان اجرای طرح پیوســتند و
جالب این بود که در زمان حضور رئیس جمهور در استان
در سال گذشته ،برای چند روز نام بندرعباس در سامانه
ثبت نام طرح نهضت ملی مســکن دیده شد و برخی از
شــهروندان ثبت نام کردند وتصور کردند که مشــکل
جانمایی اجرای این طرح در بندرعباس برطرف شــده
است که چند روز بعد هم بندرعباس از سامانه ثبتنام
حذف شد و هم با درخواست ثبت نام شدگان مخالفت و
تقاضای شان به بهانه عدم وجود زمین در بندرعباس رد
شد .موضوع دیگر این بود که در طرح اولیه اجرای این
طرح ملی در کشور اعالم شد که زمین های مازاد ادارات
بایستی برای اجرای طرح در اختیار راه وشهرسازی قرار
داده شود و در بندرعباس در این خصوص پیگیری الزم
انجام نشد و پس از پیگیری ها وانتشار چندین گزارش در
این خصوص در رسانه ها ،برخی از مسئوالن اعالم کردند
که بخشی از اراضی مازاد تعدادی از ادارات برای اجرای
این طرح واگذار شده است که البته تاکنون از اجرای این
طرح در این اراضی خبری نیست .در ماههای اخیر بارها
رســانه اعالم کردند که در شمال و جنوب اتوبان شهید
رجایی بندرعباس  ،شمال و شرق میدان میوه وتره بار و...
اراضی مستعد اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر
بندرعباس وجود دارد که متاســفانه به این موضوع نیز
توجهی نشد .علی رغم گذشت بیش از هشت ماه ونیم
از آغاز ثبت نام از متقاضيان در این طرح ملی در کشور،
اما هنوز از متقاضيان بندرعباسی ثبت نام نشده است و
در دو ماه اخیر نیز بارها بحث اجرای طرح در  350هکتار

از اراضی بندرعباس مطرح شده که بنا به گفته مسئوالن
استان ،هنوز مراحل قانونی و اداری آن به نتیجه نهایی
نرسیده است .اما با تمام این تفاسیر اواسط هفته گذشته
کلنگ احداث  1360واحد مسکن در قالب طرح نهضت
ملی در شهرک پیامبراعظم(ص) بندرعباس به زمین زده
شد و استاندار وعده داد در روزهای آینده نیز با تعیین
تکلیف  350هکتار زمین بــرای اجرای این طرح ملی،
ثبت نام گسترده از متقاضيان مسکن در بندرعباس آغاز
میشود که تحقق این وعده بطور حتم در فروکش کردن
قیمت حبابی مسکن و اجاره بها و امیدواری بیخانهمانها
و مستاجران به خانه دار شدن افزایش مییابد و مهمترین
وعده دولت سیزدهم در خانهدار شدن اقشار مختلف در
شهر بندرعباس نیز محقق می شود .برای افزایش سرعت
در ســاخت وساز مسکن بهتر اســت صنایع نیز برای
کارکنان و کارگران شــان در این شهر صنعتی و تجاری
خانه بســازند که فوالد هرمــزگان در این حوزه اعالم
آمادگی کرده وخواســتار تخصیص زمین است تا برای
بیش از 4500نفر از کارگران و کارکنانش مسکن بسازد
وانتظار می رود متولیان مربوطه همکاری الزم با صنایع
را در این حوزه داشته باشند تا روند ساخت مسکن در
بندرعباس و صنایع این شهر رونق وسرعت گیرد.
در گزارش کلنگ زنی  1360واحد مسکن در بندرعباس
با ما همراه باشید.
کلنگ زنی  1360واحد مسکن در بندرعباس

با حضور مهندس مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان گام
نخست در راستای اجرای سیاست دولت در مسئله خانه دار
کردن مردم در قالب طرح نهضت ملی مســکن با کلنگزنی
طرح احداث  1360واحد مسکونی در بندرعباس آغاز شد.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در حاشیه این آیین اظهار
داشت :یکی از مهمترین برنامههای دولت سیزدهم بحث خانه
دار کردن مردم است که خانه دار شدن مردم در هرمزگان نیز

بخشــی از این طرح اســت .وی افزود :خوشبختانه در تمام
شهرســتانهای هرمزگان مسئله تامین زمین برای اجرای این
طرح تامین شده و دیگر مسئلهای پایهای به اسم زمین نداریم.
اســتاندار هرمزگان گفت :در شهر بندرعباس علیرغم اینکه
زمین مشــخص شده ،منتظر یک تصمیم هستیم و با توجه به
اینکه دستور تخصیص زمین هم از طرف وزیر راه و شهرسازی
ابالغ شــده که امیدواریم به ســرعت این مســئله در سطح
معاونتها هم دنبال شود و بتوانیم به عنوان اولین استانی باشیم
که مسئله زمین این طرح را به کلی حل کردهایم .وی تصریح
کرد :ما در مسکن مهر ضعفهایی نظیر سرعت ساخت و کیفیت
ساخت داشــتیم که در این طرح به جد دنبال میکنیم این دو
ضعف نباشد ،در مسئله کیفیت ساخت با توجه به حادثه آبادان
بسیار حساس هستیم و بر این مسئله حتما نظارت میشود.
دوستی گفت :امروز خوشبختانه کلنگ طرح احداث 1360
واحد در شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس به زمین زده شد
و البته تجهیزات و مصالح نیز وجود دارد و کار ســاخت آغاز
شده و  500واحد دیگر نیز در ابتدای تیرماه کلنگ زنی شده و
روند احداث آن آغاز خواهد شد .وی با بیان اینکه امیدواریم
مســئله زمین در بندرعباس را تاپایان دوره چهار ساله حل
کنیم؛ ادامه داد :این مرحله گام نخست طرح نهضت ملی مسکن
در بندرعباس است و در سایر شهرستانها هم انجام میشود.
اســتاندار هرمزگان همچنین در خصوص دغدغه و ســوال
مردم در خصوص زمان ثبت نام طرح نهضت ملی مســکن
در شهر بندرعباس نیز گفت :پایه ثبت نام در شهر بندرعباس
تخصیص زمین موسوم به  350هکتاری است که تمام کارهای
آن از جمله دســتور وزیر نیز گرفته و انجام شــده و به علت
بزرگی زمین و مســائل حقوقی در حال برداشــتن گامهای
نهایی تخصیص این زمین هستیم.وی در پایان گفت :به زودی
ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس در حجم وسیع
آغاز خواهد شد.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ،حجت االســام
والمســلمین دکتر « احمدرضا باوقار » مســئول
دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان
هرمزگان با بیان اینکه وحدت در جامعه اسالمی
یک استراتژی اســت ،گفت :اگر جامعه اسالمی
مدعی ایجاد تمدن نوین اســت باید شیعه و اهل
سنت دوشادوش هم باشند.وی با ذکر اینکه مردم
در کشور ایران که تلفیقی از مذاهب مختلف است
در کنار یکدیگر زندگی مســالمتآمیزی دارند،
افزود :دانشجویان دانشــگاه مذاهب اسالمی اعم
از شــیعه و اهل سنت در کنار همدیگر با همدلی،
وحدت ،تقریب ،هم اندیشی و هم افزایی در حال
فرا گرفتن علم و دانش هستند و این بیانگر وحدت
و همدلی مردم کشورمان است.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل
سنت اســتان هرمزگان در ادامه یکی از راه های
کسب معرفت و شــناخت را عقل و خرد دانست
و اظهار کرد :بصیرت یکی از خروجی های عقل
است و برای اینکه زندگی مسالمت آمیزی در کنار
هم داشته باشیم باید تمام مولفه های یک زندگی
خوب را بشناسیم.وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه
وحدت و تقریب در جامعه اسالمی باید آزاداندیش
باشیم ،گفت :مذاهب اســامی دارای مقوله های
مشــترک فراوانی است و ســاعت های زیادی
میتوان در رابطــه با آن بحث کرد و آن را مبنای
عمل قرار داد.
باوقــار در بخــش دیگری از ســخنان خود با
اشــاره به موضوع خودســازی ،جامعه سازی و
تمدنسازی مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه
گام دوم ،افزود :خودســازی از ضروریات عقلی
و جامعهسازی ضرورتی عقلی و اجتماعی است
اما تمدنســازی زمانی شکل می گیرد که جامعه
اســامی از همه ظرفیت های خود اعم از شیعه و
سنی ،حوزه و دانشــگاه ،تمام گروه های سیاسی
اســتفاده کنــد و همه ظرفیت هــا را در خدمت
شکلگیری تمدن بزرگ اسالمی قرار دهد.
وی خطاب به فارغ التحصیالن دانشگاه مذاهب
اسالمی گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی بخش عمده
ای از این فضا را برای شما فراهم کرد و شما را با
فضای وحدت و همدلی آشنا ساخت و امروز شما
سفیران وحدت در جامعه اسالمی هستید.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت
استان هرمزگان با بیان اینکه وحدت به معنای شیعه
شدن سنی و سنی شدن شیعه نیست ،عنوان کرد:

وحدت به معنای آن است که شیعه و سنی در کنار
همدیگر زندگی مســالمت آمیزی داشته باشند و
برای شکل گیری جامعه متمدن و با فرهنگ و با
اخالق هم افزایی داشته باشند .وی رسالت دانشگاه
مذاهب اسالمی را تالش در راستای تقریب مذاهب
برشمرد و بیان کرد :قرار است در این دانشگاه شیعه
و سنی در کنار هم برای عزت و سربلندی جهان
اسالم کسب علم و دانش کنند و بوی تعالیم قرآن و
پیامبر(ص) از فضای آن استشمام شود.
« جلیــل پروین » ،معاون آموزش و تحصیالت
تکمیلی دانشــگاه مذاهب کشــور نیز با تاکید بر
اینکه در آموزههای اســامی چیــزی به عنوان
فارغالتحصیلی وجود ندارد ،اظهار کرد :دانشجویی
بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.
وی خطاب به دانشــجویان دانشــگاه مذاهب
اســامی ،عنوان کرد :در دانشــگاهی مفتخر به
تدریس یا تحصیل هســتیم که نگاه این دانشگاه
به گســتره تاریخ و جغرافیای جهان اسالم برای
رسیدن به اخوت اسالمی بهعنوان یک امر بسیار
مقدس است.
معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه
مذاهب کشور گفت :هر یک از ما افتخار میکنیم
که خداونــد توفیق داده کــه جهادگر این عرصه
باشیم ،خدا را گواه میگیرم که خدمت در دانشگاه
مذاهــب اســامی را نوعی جهاد فی ســبیل اهلل
میدانم .وی خطــاب به دانشــجویان بیان کرد:
دانشجویان باید مسائل و موضوعات در دانشگاه
را آسیبشناســی کرده و همراه با ارائه راهکار و
پیشنهادات سازنده ،به مسووالن دانشگاه ارائه دهند.
« مهدی جمالی فر » ،معاون فرهنگی و دانشجویی
دانشــگاه مذاهب کشور نیز اظهار کرد :از هر نوع
آسیب شناسی از دانشــگاه همراه با پیشنهادات
ســازنده استقبال می کنیم لذا موارد را یادداشت و
به صورت مکتوب به بنده ارسال شود.
حجت االســام دکتر « احمد رحمانی » ،رئیس
دانشگاه مذاهب اسالمی شعبه بندرعباس نیز ضمن
تبریک دهه کرامت ،با اشــاره به مناســبت های
پیشرو ،سالروز ارتحال معمار کبیر انقالب اسالمی
و قیام  15خرداد را گرامی داشت و ابراز امیدواری
کرد که راه امام راحل(ره) ادامه پیدا کند و منویات
رهبــر معظم انقالب که ادامه دهنــده راه بنیاگذار
انقالب است در راستای ایجاد تمدن نوین اسالمی
با همــت آحاد مردم به ویژه دانشــجویان تحقق
یابــد.وی از کمبود نیرو به عنوان مهمترین چالش
فراروی دانشگاه مذاهب اسالمی شعبه بندرعباس
نام برد و عنوان کرد :امیدوارم تحولی صورت گیرد
و با حمایت مسئوالن استانی وضعیت دانشگاه از
شرایط کنونی بهتر شود.
گفتنی است؛  74نفر از دانش آموختگان ورودی
 96و  97دانشگاه مذاهب اسالمی شعبه بندرعباس
فارغ التحصیل شدند.

