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امام خمینی (ره) از بصیرتی الهی
بهرهمند بود
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آغاز اجراي برنامه هاي
مديريت بار برق
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مديرعامل توانير خبر داد

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

اموال تملیکی هرمزگان
به اداره کل ویژه ارتقا می یابد

Aba
عکس  :محمد رسول مرادی /دریا

تولید و عرضه بتن آماده

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

توسط فوالد هرمزگان صورت گرفت:

کسب لوح تقدیر سه ستاره در جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
گروه خبر //واحد آموزش و توســعه منابع انســانی
فوالد هرمزگان در نهمین کنفرانس آموزش و توســعه
سرمایههای انســانی که در تاریخ  ۹لغایت  ۱۱خردادماه
در محل سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید
بهشتی تهران برگزار شد موفق به کسب لوح تقدیر سه
ســتاره در جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
ایران شد و در بخش تجربیات برتر سازمانی نیز از تجربه
ســازمانی فوالد هرمزگان با عنوان برنامه توسعه فردی
مبتنی بر مربی گری نیز تقدیر بعمل آمد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ،امیــن رنجبرفرد مدیر آموزش
و توسعه منابع انســانی فوالد هرمزگان پس از دریافت این
جایزه و در حاشیه همایش در گفت و گو با خبرنگار روابط
عمومی این شرکت تمرکز بر اثربخشی فرصتهای یادگیری،
اســتفاده از روش های متنوع آموزش و توسعهه ،مشارکت
سطوح مدیریتی در ایفای نقش رهبری یادگیری ،التزام و تعهد
به مبانی و مفاهیم اصلی مدل تعالی آموزش و توســعه منابع
انسانی ،تعریف پروژه ها و اقدامات موثر در حوزه های مهم
آموزش و توسعه منابع انسانی ،استفاده از رویکردهای موثر
آموزشی به ویژه در شرایط کرونا ،توزیع عادالنه و یکپارچه
فرصتهای یادگیری در سطح سازمان ،توجه ویژه به ایفای نقش
تسهیلگری و بستر سازی در توانمندسازی خانواده کارکنان
در بخش آموزش ،برقراری ارتباط و حفظ یکپارچگی بین

8

محتکران کاالی اساسی در هرمزگان
 140میلیارد جریمه شدند

5

توقیف شناور حامل سوخت قاچاق
در خلیج فارس
5

برادر ارجمند و گرامی
جناب آقای استاد حاج غالمعباس زائری
با نهایت تاثر و تالم درگذشت برادر ارجمندتان حاج غالمعلی زائری
را خدمت حضرتعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
و از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
و رحمت واسعه و برای حضرتعالی و بازماندگان آن بیت شریف
صبر جمیل مسالت دارد.

زیرسیستم ها و زیرفرایندهای حوزه آموزش و توانمندسازی انجمن در حوزه آموزش های ســازمانی در کشور ،برگزار
میگردد و هر ساله از ســازمانهای برتر در حوزه آموزش و
کارکنان را اه م دالیل کسب این موفقیت برشمرد.
رویداد جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی به همت توسعه سرمایه های انسانی تقدیر بعمل می آید.
انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران به عنوان معتبرترین

دیدار نمایندگان مجلس
شورای اسالمی با رهبر انقالب

گروه خبر //رهبر معظم انقالب ،امام خامنهای در دیدار با نمایندگان مجلس:یکی
از مسائلی که مورد توجه بنده است ،مساله دیوان محاسبات است که بحمداهلل در
سالهای اخیر چابک و فعال و خوب شده است.

به گزارش خبرنگار دریا ،گزارشهای تفریغ بودجه خیلی زود ارایه شده که چیز بسیاری
خوبی است .اخیرا به بررسی شرکتهای دولتی هم پرداختهاند که این باید ادامه پیدا کند؛
اگر به همهی شرکتها تعمیم پیدا کند ،از امتیازات بزرگ این مجلس خواهد بود.

مرکز شبانه روزی نگهداری

معلولین ذهنی حبیب ابن مظاهر

چشم انتظار شماست

شماره کارت 6037691990167389 :

خیابان آیت اهلل غفاری -بیمارستان شریعتی -پشت شرکت
آب و فاضالب استان ضلع غربی بهزیستی بندرعباس
تلفن09177975302 :

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی هرمزگان
فراخوان خدمات مشاور

نوبت اول

شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در نظر دارد خدمات نظارت ( قبل از اجرا  -حین اجرا  - -بعد از اجرا ) بر عملیات آبرســانی به
جزایر (قشم  -ابوموسی  -تنب بزرگ) ،از محل طرح های تملک دارایی هایی سرمایه ای را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اســناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صالحیت ،ارسال
درخواســت پیشنهاد ( ،) RFPارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس :
 www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.
 -1موضوع وحدود کار مشاور  :خدمات نظارت ( قبل از اجرا  -حین اجرا  - -بعد از اجرا ) بر عملیات آبرسانی به جزایر ( قشم  -ابوموسی  -تنب بزرگ)
 -2برآورد  :حدودا  40.35میلیارد ریال  -3دوره انجام کار  12 :ماه
 -4قیمت اسناد و شماره حساب  :واریز مبلغ  5.000.000ریال به حساب جاری  0102934990003عهده بانک صادرات شعبه گلشهر بابت فروش
اوراق از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( . ) www.setadiran.ir
 -5برنامه زمانی  - :تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی از ساعت 15:00مورخ  1401.03.18لغایت  1401.03.23ساعت 19:00
مهلت زمان ارائه پیشنهاد ( بارگذاری مدارک ارزیابی کیفی )  :تا ساعت  19:00مورخ 1401.03.31
 -6رشته و پایه مورد نیاز  :دارا بودن حداقل رتبه  2زمینه تخصص تاسیسات آب و فاضالب صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور ،توان مالی
و تجربه و تخصص  -7 .تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی مورخ  1401.04.01ساعت  11صبح می باشد .
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد ارزیابی کیفی را از طریق سامانه ستاد به آدرس(  ) www.setadiran.irدریافت و با توجه به مندرجات
اسناد ارزیابی کیفی مدارک الزم را تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق بارگذاری نمایند.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد ارزیابی کیفی درج شده است.
حداقل امتیاز قابل قبول جهت دعوت به مراحل بعدی انتخاب مشاور  70می باشد و پس از انجام شناسایی مشاوران متقاضی و کسب امتیاز الزم
طی خواهد شد .اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص ارائه پاکت ارزیابی کیفی :
آدرس  :بندرعبــاس -بلــوار ناصــر  -جنــب بیمارســتان شــریعتی -شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمــزگان ( امــور قراردادها )
تلفن  33350582-86-87سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان به نشانی  :WWW.Abfa Hormozgan.comاطالعات
سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس تهران  021 - 41934:دفتر ثبت نام  88969737 :و . 85193768

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

خبری
آیتاهلل رئیسی:
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سرمقاله

ارتقای امنیت محالت حاشیه نشین
ضرورتی انکار ناپذیر
ســه شنبه شب هفته گذشــته ،یکی از ساکنان محله ای در
بندرعباس که در دفاع از آزار واذیت رهگذری(نهی از منکر) در
محله شان توسط تعدادی اراذل واوباش مورد ضرب و جرح قرار
گرفت و فکش شکست و آسیب دید که پزشک معالجش هشدار
داده اســت که اگر بخواهد فکــش را عمل کند ،به احتمال زیاد
چشمش را ازدست می دهد ویا اینکه فکش را عمل نکند .البته
فرماندار بندرعباس که مدت زیادی هم از انتصابش نمیگذرد و
همواره پاسخگو بوده و عملکرد قابل تحسین میدانی و جهادی
داشــته اند؛ پس از اطالع از این موضوع ،دستور پیگیری های
الزم را داده و حتــی در ایام تعطیالت چهار روزه پنجشــنبه تا
یکشنبه گذشته ،چند مرتبه در بخش های مختلف پیگیری کردند
که جا دارد از ایشان تشکر و قدردانی کنم .اما در این خصوص
ذکر و یادآوری چند نکته ضــرورت دارد .مطلب اول اینکه در
یکی دو دهه اخیر بارها گزارشهایی از وضعیت ناامنی محالت
حاشیه ای بندرعباس که دوسوم شهر را هم در خود جای داده،
منتشر کرده ایم و علی رغم اقداماتی که شده است ،اما ناکافی بوده
و نیاز به اتخاذ تدابیر الزم در این حوزه می باشد .انتظار می رفت
با فعالیت گشت رضویون ،امنیت این مناطق ارتقا یابد و ضرورت
دارد گشــت های رضویون برای ارتقای امنیت در محالت و...
اثرگذاری بیشــتری داشته باشند .همچنین در سال های گذشته
ساکنان محله آیت ا ...غفاری بندرعباس درخواست راه اندازی
ایستگاه پلیس در خیابان شــهدای اربعین این محله داشتند که
محقق نشد .همچنین خانه عالم و بازارچه محله ای که در جنب
مسجد صاحب الزمان (عج) محله قرار بود ساخته و راه اندازی
شود ،همچنان بالتکلیف مانده است .بطور حتم تحقق این موارد
در ارتقای امنیت محله وکاهش آسیب های اجتماعی محله بسیار
اثرگذار اســت .مطلب دوم اینکه در زمان وقوع چنین حوادثی
که به ســاکنان محالت تعرض و حمله و ...می شود ،ضرورت
دارد بالفاصله اراذل واوباش و ضاربان و ...مورد برخورد قانونی
قاطع قرار گیرند .زن و بچه های این مضروب از هفته گذشته تا
ظهر دیروز که سرپرست خانواده همچنان در بیمارستان بستری
بود ،شــبها جرات نداشــتند در خانه اجاره ای شان بخوابند و
هراس داشتند که مورد حمله مجدد قرار گیرند و احساس ناامنی
میکردند .همچنین همانطور که مسئوالن قضایی ،امنيتي و انتظامی
هم بارها تاکید کرده اند ،نباید اجازه داده شود تا این مخالن امنیت
اجازه و جرات ناامن کردن جامعه را داشته باشند .پس با چنین
مواردی بایستی قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود .موضوع
سوم اینکه نیاز است برای بازگشــایی معابر در محالت تدابیر
الزم اندیشیده شود تا ارتقای امنیت ،حضور خودروهای پلیس،
آتشنشانی ،آمبوالنس و ...را به همراه داشته باشد .درحال حاضر
کوچه های تنگ و تاریک بیشتر این محالت به پاتوق معتادان،
مواد و مشروب فروشان ،اراذل واوباش ،سارقان و....تبدیل شده
است و پاکسازی این کوچه ها خواسته ساکنان میباشد که چندان
توجهی به این درخواست ها نشده است .نکته مهم این است که
شخصی مانند این سرپرست خانواده که بدلیل نهی از منکر ودفاع
از مظلومی مورد آسیب واقع شده و چنین ضربه جسمی و روحی
به خودش و خانواده اش وارد شده است و بایستی از این ناهیان
از منکر حمایت الزم از سوی ستاد امربه معروف ونهی از منکر
و ...قرار گیرند تا فرهنگ امربه معروف ونهی از منکر در جامعه
نهادینه شود و کسی نگوید به من ارتباطی ندارد و به من چه؟ و....
در قانون هم اعالم شــده است که از آمران به معروف وناهیان از
منکر حمایت می شوند که به موضوع هفته گذشته هم ضرورت
دارد ستاد امربه معروف ونهی از منکر استان ورود کند وحتی اگر
نیاز است ،حمایت قضایی نماید .در صورتیکه آمران به معروف
وناهیان منکر مورد حمایت های ستاد امربه معروف ونهی از منکر
و دستگاه های قضایی ،انتظامی و امنیتی و ...قرار گیرند ،اراذل و
اوباش و مخالن امنیت نیز حواس شان جمع می شود و جرات
کمتری خواهند داشــت که با آمران به معروف و ناهیان از منکر
برخورد قهرآمیز ،توهین و ...داشته باشند و یا به مقام یا خانواده
شهدا و ...اسائه ادب داشته باشند.
علی زارعی

دانشگاه پردیس امیرکبیر
در بندرعباس دانشجو می پذیرد

گروه خبر //رییس پردیس جامع دریاساحلی دانشگاه
امیرکبیر گفت :پردیس دانشگاه امیرکبیر دربندرعباس
برای سال جدید تحصیلی مهر  1401در دو رشته دانشجو
میپذیرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،هرمزگان مهمترین استان ساحلی
ایران با بیش از  1200کیلومتر ســاحل است و بهرهمندی از
ظرفیتهای اقتصاد دریامحور در این استان به مراکز تخصصی
علمی نیاز دارد که بتواند ضمن انجام پژوهشهای مرتبط در
این عرصه ،بستری برای ارتقای تراز صنعتی و فنی استان برای
استفاده همهجانبه از این عرصه را هم کنند .پردیس دانشگاه
صنعتی امیر کبیر در بندرعباس به عنوان فنیترین دانشــگاه
کشور ،از سال  1366کار خود را آغاز کرد اما این فعالیتها،
فراز و فرودهای بســیاری را پشت سر گذاشت و بخصوص
در دو سه ســاله کرونا عمال فعالیت این مرکز در بندرعباس
متوقف شــد .حاال به تازگی «فیض چکاب» رئیس پردیس
جامع دریاساحلی دانشگاه امیر کبیر در دیدار با احمدمرادی
نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت اظهار کرد :در سال جاری
توسعۀ پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در استان
مجدد ارائۀ مقطع کارشناسی مهندسی دریا
هرمزگان و شروع ّ
و مهندسی ماشین آالت دریایی (موتور) در بندرعباس از مهر
 ۱۴۰۱را خواهیم داشت.
مرادی نماینده مردم بندرعبــاس نیز در این دیدار با تأکید
بر لزوم راه اندازی هرچه ســریعتر رشته های مختلف مرتبط
با دریا و ســواحل در این پردیس ،خاطرنشان کرد :دانشگاه
صنعتی امیرکبیر می تواند بعنوان پایگاهی برای اشتغال زایی
فناورانه در استان هرمزگان نقش آفرینی کند.

خبر

گروه خبر //رئیس جمهور با پاسداشــت مقام
واالی شهدای مدافع سالمت و تسلیت به همه
بازماندگان متوفیان از کرونا ،دستاورد رسیدن
آمــار متوفیان کرونا به صفــر را به ملت بزرگ
ایران و رهبــری معظم انقالب تبریک گفت و از
تالشهای شبانهروزی پزشکان ،پرستاران و همه
کادر درمان صمیمانه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان ،آیت اهلل ســید ابراهیم
رئیسی با انتشار پیامی به مناسبت رسیدن آمار متوفیان
کرونا به صفر ،با پاسداشت مقام واالی شهدای مدافع
سالمت و تسلیت به همه بازماندگان متوفیان از کرونا،
آورده اســت :یقین دارم زحمات و فداکاریها و نیز

مجاهدتهای مومنانه کادر درمان و آحاد ملت شریف
ایران در این عرصه خطیر ،در تاریخ کشــور و یاد و
خاطره مردم قدرشناس ایران ماندگار خواهد شد.
متن کامل پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسماهلل الرحمن الرحیم
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی بعدد ما
احاطه به علمک
ملت شریف و عزیز ایران
پس از ســپری شدن بیش از دو ســال از مواجهه
کشــور و ملت با ویروس منحوس کرونا و سویههای
مختلف آن ،امروز در سایه همراهی شما مردم فهیم و
تالش و همت دستاندرکاران حوزه بهداشت و درمان
در مدیریت همه جانبه کرونا ،شــاهد صفر شدن آمار
فوتیهای ناشی از کرونا در سطح کشور هستیم.

این دستاورد بزرگ ،در شرایطی حاصل شده است
که کشور ما از سوی برخی قدرتهای مدعی حقوق
بشــر حتی در واردات داروهــای حیاتی و امکانات
بهداشــتی و درمانی الزم برای درمان این بیماری با
تحریمهای ظالمانه فراوانی مواجه بود .ولی در سایه
اعتماد و اتکا به توان و ظرفیتهای داخلی و تالشها
و فداکاریهای بی وقفه کادر درمان و واکسیناســیون
عمومی ،در این عرصــه موفقیتهای بزرگی نصیب
کشور شــد و به اذعان ســازمان بهداشت جهانی و
سازمانهای بینالمللی ،ایران در ردیف کشورهای برتر
در پیشگیری و درمان بیماری کرونا قرار گرفت.
اینجانب با پاسداشــت مقام واالی شــهدای مدافع
ســامت و تســلیت به همه بازماندگان متوفیان از
کرونا ،این دستاورد را به ملت بزرگ ایران و رهبری

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

امام خمینی (ره) از بصیرتی الهی بهرهمند بود

معظم انقالب تبریک میگویم و از تالشهای شــبانه
روزی پزشکان ،پرستاران و همه کادر درمان صمیمانه
قدردانی میکنم و یقین دارم این زحمات و فداکاریها
و نیز مجاهدتهای مومنانه آحاد ملت شریف ایران در
این عرصه خطیر ،در تاریخ کشور و یاد و خاطره مردم
قدرشناس ایران ماندگار خواهد شد.
آنچه که امروز ضروری اســت مورد توجه همگان
قرار گیرد این است که مدیریت و کنترل ویروس کرونا
در کشــور به منزله پایان این بیماری و ریشهکنی آن
نیست بلکه باید نسبت به رعایت کامل شیوه نامههای
بهداشتی و تکمیل فرایند واکسیناسیون عمومی ،اهتمام
جدی صورت گیرد تا از این دستاورد مدافعان سالمت
بدرستی صیانت شود.
سید ابراهیم رئیسی -رئیس جمهوری اسالمی ایران

بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از مرکز درمان و توانمندسازی معتادان متجاهر
گروه خبر //رئیس کل دادگســتری هرمزگان در جریان بازدید
از مرکز تخصصی ماده  ۱۶ویژه نگهداری ،درمان و توانمندسازی
معتادان متجاهر در بندرعباس دســتورات الزم را به منظور رفع
مشکالت و نیازهای مددجویان صادر کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،رئیس کل دادگســتری هرمزگان در جریان
بازدید از مرکز تخصصی ماده  ۱۶ویژه نگهداری ،درمان و توانمندسازی
معتادان متجاهر در بندرعباس دستورات الزم را به منظور رفع مشکالت و
نیازهای مددجویان صادر کرد.
مجتبی قهرمانی همچنین مددجویان این کمپ را به تقویت اراده و تصمیم
جدی برای ترک اعتیاد در کنار فراگیری شغل مناسب به منظور بازگشت

به جامعه و زندگی شــرافتمندانه توصیه کرد.وی همچنین طی سخنانی
خطاب به مســئوالن این مرکز بر تداوم و تثبیت مراحل درمان معتادین
متجاهر و ارائه برنامههای فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشــی و حرفه آموزی
به مددجویان تأکید کرد.
قهرمانی در ادامه افزود :همه ما در قبال آسیب دیدگان اجتماعی مسئولیم
و به عنوان یک وظیفه انســانی باید تکلیف خــود را در قبال افرادی که
در دام اعتیاد گرفتار شــده اند ادا کنیم و برای نجات و بازگشت آنها به
زندگی واقعی به وسیله مهارت آموزی ،تعالی فرهنگی و تقویت بنیه معنوی
گام برداریم .رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد :برای
اینکه مبارزه فراگیر با معضل موادمخدر در جامعه نمود عینی و اثربخش

داشته باشد تالش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ دستگاههای مسؤول در این
حوزه ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
گفتنــی اســت؛ مرکز تخصصی مــاده  ۱۶ویژه نگهــداری ،درمان و
توانمندسازی معتادان متجاهر استان هرمزگان در مساحتی بالغ بر شش
هکتار احداث شدهاســت و ظرفیت پذیرش  ۵۰۰نفر به صورت همزمان
در اقامتگاههای آن وجود دارد .همچنین تمامی خدمات ارائه شــده در
این مرکز رایگان است و تجهیزات تخصصی درمانی ،کارگاههای مهارت
آموزی ،سالنهای ورزشی و فعالیتهای کشاورزی و گلخانهای از جمله
امکانات پیش بینی شده در این مرکز برای بهبودی و فراهم ساختن زمینه
ورود مددجویان به بازار کار است.

مدیرعامل آبفا در سفر استاندار هرمزگان به بشاگرد:

تامین اعتبار پروژه های بشاگرد ،سرعت اجرا را افزایش می دهد

گروه خبر //مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
هرمزگان اتصال روستاهای واقع در مسیر خط
انتقال آب جگین  -سردشت و سهران  -گوهران
به این منبع را باعث افزایش بهره مندی جمعیت
بشاگرد از آب شرب پایدار عنوان کرد.

به گــزارش خبرنگار دریا،عبدالحمید حمزه پور در
سفر استاندار هرمزگان به بشاگرد و بررسی وضعیت
آب بخش های مرکزی ،گوهران و گافر و پارامون با
بیان اینکه  ۹۵درصد جمعیت این شهرستان روستایی
و باالترین پراکندگی در استان را دارند ،افزود :عمده
روستاهای بشاگرد در مناطق صعب العبور واقع شدهاند
که به دلیل عدم زیرســاخت مناسب از جمله راه ،هم
ســرعت اجرای پروژه ها را کاهش داده است و هم

هزینه های بیشتری برای اجرای طرح های آبرسانی
طلب می کند.وی با اشــاره به پیــش بینی آبفا برای
بهرهمندی روستاهای بشــاگرد از آب پایدار و توجه
ویژه اســتاندار هرمزگان نسبت به افزایش بهره مندی
مناطق محروم از آب پایدار تصریح کرد ،سد جگین و
سهران دو منبع پایدار آبی این شهرستان به شمار می
روند که اتصال روستاهای مسیر به این خطوط نگرانی
تامین آب عمده جمعیت بشاگرد را مرتفع می کند.
به گفته مدیرعامل آبفا ،در حال حاضر  ۸روســتا و
یک شــهر با جمعیتی بالغ بر شش هزار نفر از خط
انتقال جگین به سردشت و  ۱۳روستا و یک شهر با
جمعیتی بالغ بر  ۸هزار نفر از خط انتقال ســد سهران
به گوهران از نعمت آب شــرب بهره مند شده اند که

این دو منبع آبی پایدار(جگین و سهران) ظرفیت تامین
آب شــرب بیش از  ۸۰روستا و دو شهر سردشت و
گوهران را دارد.
حمزه پور افزود :عالوه بر دو ســد جگین و سهران،
منابع تامین آب روستاهای بشاگرد از طریق  ۳۷دهنه
چشــمه و  ۳۰حلقه چاه تامین می شود که با اتصال
به خط انتقال جگین -سردشــت و سهران  -گوهران
ضمن پایداری باعث ارتقــای کیفیت آب مورد نیاز
آنها خواهد شــد.وی در ادامه با اشاره به مصوبه سفر
اســتاندار هرمزگان به این شهرستان از برنامه ریزی
برای تحقق خواســته های مردمی خبر داد و گفت:
با حمایت استاندار هرمزگان  ۱۴روستا با جمعیت ۴
هزار و  ۳۷۰نفر تا پایان سالجاری با تکمیل عملیات

اجرایی از نعمت آبشرب برخوردار خواهند شد.
حمــزه پور افزود :بر اســاس برنامه ریزی صورت
گرفته  ۸پــروژه از مجموع پروژه های یاد شــده از
محل اعتبارات استانی و شش پروژه از محل اعتبارات
کارگروه رفع محرومیت مکران پیش بینی شده است.

پشت پرده سیاست
هشدار ایران درباره هرگونه اقدام سیاسی در آژانس

وزیر خارجه کشورمان در گفتوگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با
اشاره به قانون راهبردی مجلس شورای اسالمی هشدار داد که هرگونه اقدام سیاسی از سوی آمریکا
و سه کشور اروپایی در آژانس  ،بی تردید با واکنش متناسب ،موثر و فوری ایران مواجه خواهد شد.
امیرعبداللهیان همچنین با اشــاره به عزم و اراده ایران برای رسیدن به توافقی خوب ،قوی و پایدار،
نالمللی
اقدام اخیر آمریکا و ســه کشور اروپایی در تهیه پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بی 
انرژی اتمی را رفتاری بر خالف رویه دیپلماســی ،شتابزده و غیرسازنده خواند که باعث سختتر و
پیچیدهتر شــدن روند مذاکرات خواهد شد.به گزارش فارس قرار است نشست شورای حکام آژانس
نالمللی انرژی اتمی برگزار شــود که احتمال می رود قطعنامه پیشــنهادی ســه کشور اروپایی و
بی 
آمریکا علیه ایران نیز در دستور کار باشد .جوزپ بورل نیز بالفاصله پس از این گفت وگوی تلفنی
در توئیتی نوشت️:مجدد با امیرعبداللهیان صحبت کردم .احتمال دستیابی به توافق و بازگشت به برجام
در حال کاهش اســت .اما ما هنوز هم میتوانیم با تالش بیشتر این کار را انجام دهیم .من به عنوان
هماهنگ کننده ،در هر زمان آمادهام تا راه حلی برای آخرین مسائل باقی مانده را تسهیل کنم .همزمان
روسیه و چین اعالم کرده اند  ،با پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی به شورای
حکام درباره ایران مخالف هستند .رای گیری در شورای حکام عمدتا به صورت اجماعی است البته
رای اکثریت نیز اعمال می شــود  .به نظر می رســد اگر این قطعنامه در شورای حکام تصویب شود
به شــورای امنیت ارجاع خواهد شد که در آن جا وزن رای چین و روسیه با شورای حکام متفاوت
خواهد بود.
چرا گروسی به تل آویو رفت؟

گل عنبری-مدیر کل  IAEAبرای نخســتین بار غیر منتظره به اســرائیل رفت و با نفتالی بنت دیدار
کرد .نیازی به گفتن ندارد که دســتور کار سفر گروســی پرونده هستهای ایران است نه رمزگشایی از
سیاست ابهام هستهای اســرائیل که عضو ان پی تی نیست وبیش از  200کالهک اتمی دارد .اهمیت
این ســفر به انجام آن در بحبوبه بازگشت تنش به روابط ایران و آژانس به موازات بن بست مذاکرات
وین و در میانه اتهامات مستمر ایران مبنی بر دخالت تل آویو در کار آژانس وهمچنین احتمال صدور
قطعنامهای علیه تهران در نشســت شورای حکام است .گویا این سفر با هدف بررسی اسنادی است
که اســرائیل منتشر کرده و ایران را متهم به ســرقت اطالعاتی از آژانس برای دور زدن تحقیقات آن
میکند .سفر گروسی همچنین میتواند نشان از اهتمام او به گزارشهای امنیتی تل آویو درباره برنامه
هســتهای ایران و در عین حال بیتوجهی به هشــدارهای تهران درباره مبنا قرار دادن این گزارشها
و اعتمادی باشــد که آژانس به همکاری با اسرائیل دربررســی فعالیتهای هستهای ایران دارد .این
سفر میتوانست محرمانه باشــد ،اما رسانهای کردن آن احتماال معطوف به گزارههای پیشگفته باشد.
دیگه چه خبر؟
استاندار سابق خوزستان و متهم متروپل از کشور خارج شد

خبر اول اینکه ،رجانیوز در خبری نوشت که غالمرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان که از حامیان
مالک ساختمان متروپل آبادان بوده است ،با بلیتی یکطرفه کشور را به مقصد امارات ترک کرده است.
این ســایت خبری در ادامه نوشت :شریعتی در حمایت از عبدالباقی ،برخی مدیران زیرمجموعه خود
را بــه برکنــاری در صورت عدم همکاری با پروژه متروپل تهدید کــرده بود .به گفته معاون اجرایی
رئیسجمهور ،شریعتی از جمله متهمان پرونده متروپل است .رجانیوز همچنین تصریح کرد که شریعتی
بهصورت «قانونی» از کشور خارج شده است .در همین راستا ،مریم محبی همسر غالمرضا شریعتی در
پاسخ به تماس خبرنگار ایرنا گفت« :شریعتی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به دوبی رفته و قطع ًا
به تهران بازمیگردد .این سفر قبل از حادثه متروپل برنامهریزی شده و ربطی به جریانات اخیر ندارد».

گــروه خبر //نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس
با بیان اینکه امام خمینی (ره) بصیرتی الهی داشــت ،گفت :امام امت (ره)
همــه چیز را از دیــد الهی و خدایی میدید.به گــزارش خبرنگار دریا؛
حجتاالسالم محمد عبادی زاده در همایش امام خمینی (ره) ،خورشید
انقالب که در پایگاه بالل حبشی بندر تاریخی الفت برگزار شد ،اظهار کرد:
امام راحل در دوران ما بعد از دوران عصمت یک شــخصیت چند بعدی
اســت از این رو وقتی به شخصیت امام نگاه میکنیم هر کسی امام را به
خودش منصوب میکند ،شاعران میگویند امام شاعر بود از ماست ،عرفا
میگویند امام عارف بود از ماست ،فیلسوفان میگویند امام فیلسوف بود
از ماست ،فقها میگویند امام فقیه بود از ماست.وی گفت :شما وقتی از
یک زاویه نگاه کنید امام را اهل تهجد و تعبد میبینید ،مناجاتهای امام،
تضرع امام ،توســل امام جزء ابعاد شخصیتی ایشان بود ،حضرت امام در
عمرشان هیچگاه نماز شب شان و تهجدشان را در هیچ شرایطی از دست
ندادند در ســختترین شــرایط انس با قرآن را از دست ندادند از زاویه
دیگر که نگاه میکنید امام یک سیاستمدار به تمام معنا است.حجتاالسالم
عبادیزاده با اشاره به شجاعت حضرت امام به عنوان یکی از خصوصیات
ممتاز اخالقی ایشــان ،گفت :خود امام فرمودند واهلل هیچ گاه و در هیچ
صحنهای در عمرم حتی یکبار نترسیدم ،امام پا عقب نمیگذارد و به جلو
میرود ،رهبر الهی که به نور ایمان متصل است این چنین است.وی افزود:
امام رضوان اهلل تعالی علیه به سه مهم ایمان کامل داشت که نخست ایمان
به خدا ،دوم ایمان به مردم و سوم ایمان به هدف بود.نماینده ،ولی فقیه در
استان هرمزگان با طرح این پرسش که امروز ما یک ماموریت بزرگی را
داریم و باید چه کنیم ،گفت :مسیر این انقالب به سمت امت سازی است ما
باید امت سازی را از کشور خودمان شروع کنیم و وحدت بین مذاهب و
اقوام را از داخل کشور خودمان آغاز کنیم ،چون قرار است امت بسازیم.
وی افزود :امام فرمود ما به دنبال ایجاد تمدن اســامی هستیم و رهبری
عزیز انقالب مسیر این انقالب را در بیانیه گام دوم رسیدن به نقطه تمدن
نوین اســامی مطرح فرمودند این تمدن نوین اسالمی جوانهای را الزم
دارد که زمینه ساز فتح الفتوح جامعه ما همین جوانان هستند.

 ۱۸زندانی محکوم به دیه در هرمزگان آزاد شدند

گروه خبر //به همت شرکت بناگستر کرانه 18 ،زندانی دیه در هرمزگان
تاکنون آزاد شدهاند .به گزارش خبرنگار دریا ،همت دادگستری هرمزگان
در راســتای کاهش جمعیت زندانیان زندان مرکزی بندرعباس همچنان
ادامه دارد و به تازگی شــرکت بناگستر کرانه با آزادی  8زندانی ،شمار
زندانیان آزادشده توسط خود را به  18نفر رساند.در مراسم ویژهای که در
قالب مراسم گلریزان جهت آزادی  8زندانی در زندان مرکزی بندرعباس
برگزار شد ،طالب زارع قائم مقام مدیر عامل بناگستر کرانه ،فیصل دانش
رئیس اسبق شــورای شهر بندرعباس و از مدال آوران المپیک و سبک
رو معــاون زندان بندرعباس و جمعی از مددکاران حضور داشــتند .به
گفته سبک رو معاون زندان مرکزی بندرعباس ،طی یک ماه گذشته ،این
دومین باری است که شرکت بناگستر کرانه در جهت ایفای مسئولیتهای
اجتماعی خود دست به چنین کار انسانی و خدا پسندانه ای زده است .وی
با تقدیر از سپهری راد و زارع مدیرعامل و قائم مقام این شرکت ،عنوان
کرد :در مجموع تعداد  ۱۸زندانی در رده سنی مختلف و با جنسیت مرد و
زن با حمایت مالی این شرکت به خانه و زندگی خود باز گشتهاند .معاون
زندان مرکزی بندرعباس همچنین خاطر نشان کرد این اقدام نوع دوستانه
با پرداخت مبلغی بالغ بر  7میلیارد ریال انجام شده است .طالب زارع نایب
رئیس هیئت مدیره این شــرکت نیز در ادامه به رسالت اجتماعی و لزوم
پاسداشــت این اقدام زیبای انسانی و توجه به افراد و اقشار آسیب پذیر
جامعه اشاره و از نگاه مثبت و انسانی رئیس کل دادگستری هرمزگان و
حسن اخالق و رفتار مجموعه مدیریت زندان ،بخصوص تالش مددکاران
تقدیر و تشکر کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :امیدواریم
زندانیان بعد از گذشت این دوران سخت ،افرادی اثربخش و موثری برای
خانواده و اجتماع باشند و شاهد برگشت دوباره آنها به زندان نباشیم.
مديرعامل توانير خبر داد

آغاز اجراي برنامه هاي مديريت بار برق

قابی که تا ابد ماندگار شد

خبر دیگر اینکه ،مادر شهید «محمد علیپور اصطهباناتی» که پس از  ۳۴سال چشم انتظاری موفق
به دیدار فرزند شــهیدش شــده بود ،روز جمعه  13خرداد درگذشت .شهید علیپور  ۲۳خرداد سال
 ۱۳۶۷در منطقه عمومی شلمچه به شهادت رسید و پس از شناسایی از طریق آزمایش  DNAپنجم
خردادماه امســال همزمان با سالروز شهادت امام صادق(ع) در شیراز تشییع و به خاک سپرده شد.
تازه های مطبوعات

جوان -دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی در ســرمقاله نهاد این حزب ،به بهانه احیای وزارت
بازرگانی و مردمیسازی یارانهها ،تلویح ًا دولت رئیسی را متهم کرده است که به جای «احیای برجام»
و «تعامل با دنیا» قرار است بر اساس تحریم با دنیا رفتار کند .آقای مرعشی ،تبعات ناشی از حذف
ارز ترجیحی که اکنون دامن گیر دولت رئیسی شده ،دستپخت معاون اول دولتی است که عضو شورای
مرکزی حزب متبوع شماست.
فرهیختگان -ایــن روزنامه درباره تبرئه علی دیواندری (مدیرعامل ســابق یکی از بانکها) طی
یادداشتی نوشت :این آبرویی که ب ه دلیل خطاهای قوه قضاییه و رسانهها از دکتر دیواندری رفته چه
باید کرد؟ مگر حرمت آبروی مومن از حرمت خانه خدا بیشتر نیست؟ آیا دادگاههای ویژه اقتصادی
مسیر درستی را طی کردهاند؟ سودش بیشتر بوده یا خطاهایش؟سرنوشت آن نماینده دادستانهایی
کــه در دادگاههای ویژه اقتصادی نقشآفرینی ویژه میکردند و بیــش از این که بخواهند با دادگاه
سخن بگویند و مســیر پرونده را در دادگاه پیش ببرند با رسانهها سخن میگفتند و برای رسانهها
جمله طراحی میکردند ،چه شــد؟ و چه شد که قوه قضاییه در دوره جدید ،به این نتیجه رسید که
برای مدیریت دقیق پروندهها و جلوگیری از تضییع حق افراد باید از چنین چهرههایی استفاده نکند؟
اعتماد-روسیه با تولید  10میلیون بشکه در روز  -که البته اکنون به زیر  9میلیون کاهش یافته-قدرت
عمل بیشتری برای ارائه تخفیف و البته سود بردن از افزایش قیمت نفت به دلیل اعمال تحریم دارد.
بازنده شــرایط کنونی ،باز هم ایران است که از فرصت مذاکرات وین استفاده نکرد و همچنان اسیر
تحریم ماند.
کیهان -شریعتمداری،مدیر مسئول این روزنامه نوشت:آژانس بیش از  ۱۰بار اعالم کرده که ایران به
تعهدات برجامی خود کام ً
ال پایبند بوده اما حاال با اســتناد به اطالعات صهیونیستها اصرار دارد از
برخی مراکز اطالعاتی و نظامی ایران بازرسی کند .مسئوالن باید با جلوگیری از این کار چشمهای
موساد و سیا را کور کنند.قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران اگر صادر هم بشود هیچ ارزشی
نخواهد داشت و این نکته از نگاه آمریکا و سه کشور اروپایی که پیشنهاد آن را دادهاند نیز پنهان نیست.
انعکاس

اعتمادآنالین خبر داد :رئیس دفتر امام جمعه اصفهان گفت:جوانی  ۲۴ســاله پس از خروج آیتا...
طباطبایینژاد از ســالن مصلی و پیش از سوار شــدن وی در خودرو ،با اهدافی که هنوز مشخص
نیست به بهانه دادن یک نامه به آیتا ...طباطبایینژاد نزدیک میشود و با یک چاقو یکی دو خراش
سطحی به ناحیه گردن ایشان وارد میکند.ایشان بعد از انتقال به بیمارستان ،بهصورت سرپایی درمان
شدند و حال عمومیشان نیز مطلوب است.جوان خاطی دستگیر شده و در اختیار نیروهای امنیتی
قرار داده شد.
انتخاب مدعی شد :سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت:مبحث جهاد تبیین در حفظ انقالب
اسالمی مهم است و نباید اجازه ورود دشمنان به مباحث رسانهای را بدهیم .جوانان ما باید بدانند در
زمان شاه از سوی ساواک ،فردی را که به شاه تیکه میانداخت در قفس شیرهایی که در باغ وحش
گرسنه بودهاند رها کرده و به بدترین شکل وی را کشتهاند!اما مفسدین و معاندین تمام این مسائل
گذشته را تکذیب میکنند و میخواهند جوانان را گمراه کنند.

حجاب قدرتی است هک زن با آن می تواند از حقوق و ارزشهایش دافع کند

گروه خبر //مديرعامل توانير از آغاز اجراي برنامه هاي مديريت
بار برق همزمان با آغاز فصــل اوج مصرف برق خبرداد .به گزارش
خبرنگار دریا ،آرش كــردي همزمان با آغاز فصل اوج مصرف برق،
از شــروع اجراي برنامه هاي مديريت بار خبر داد و گفت :امسال با
توجه به هماهنگي هاي صورت گرفته با وزارت صمت و صنايع ،شاهد
اجراي متفاوت اين برنامه ها هستيم.كردي با اشاره به اين كه از صنايع
خواسته شده است تا برنامه هاي تعطيالت و تعميرات خود را در فصل
پيك مصرف برق به اجرا بگذارند ،افزود :به اين منظور امضاي تفاهم
نامه ها با صنايع از ماه هاي گذشــته آغاز شــده بود و از اين جهت
برنامه ريزي دقيق تري انجام شد چرا كه طرح هاي مديريت بار زودتر
آغاز و به صنايع نيز قبل از اجرا اعالم شــده اســت تا خللي در كار
توليد و مديريت بازار ايجاد نشود و صنايع تنها برنامههاي تعطيالت و
تعميرات ســاالنه خود را در زمان هايي كه صنعت برق اعالم مي كند،
به اجرا بگذارند و اين مهمترين ويژگي هاي اين برنامه ها در ســال
جاري محسوب مي شود.مديرعامل توانير همچنين با اشاره به مصوبه
هيات وزيران درخصوص مشتركان صنعتي همكار با برق در فصل اوج
مصرف گفت :براساس اين مصوبه ،مشتركاني كه با برنامه هاي مديريت
بار برق همكاري داشته و درماه هاي بعد تجاوز از ديماند داشته باشند،
جريمه نخواهند شــد.وي از هماهنگي خوب ميــان وزارتخانه هاي
صمت ،نيرو و صنايع نيز سخن گفت و اظهار اميدواري كرد :با اجراي
مجموع ايــن برنامه ها ،مديريت مصرف خوبــي اتفاق بيافتد.كردي
درخصوص بخش كشاورزي نيز گفت :با توجه به مشوقهاي تعريف
شــده و برنامه هاي تدوين شده ،مشتركان مي توانند در صورت عدم
استفاده از برق چاه هاي كشاورزي به مدت  5ساعت در بازه زماني 11
تا ( 18كه در تفاهم نامه همكاري درج مي شود) و انتقال زمان آبياري
به ساعات ديگر ،از برق رايگان در  19ساعت باقي مانده شبانه روز
استفاده نمايند.مديرعامل توانير با بيان اين كه اين اقدام مبتني بر اصول
علمي تعريف شده است ،اضافه كرد :از آنجا كه آبياري در ساعتهاي
گرم روز مغاير با اصول علمي اســت ،برنامههاي مديريت بار بخش
كشاورزي نيز در ساعات گرم روز تعريف شده است.

برگزاری جشن ازدواج  ۱۵زوج هرمزگانی در دهه کرامت

گروه خبر //مدیرکل کمیته امــداد هرمزگان گفت :همزمان با ایام
دهه کرامت ،جشــن ازدواج  ۱۵زوج نیازمنــد تحت حمایت کمیته
امداد با همکاری و مشــارکت نسیم وصال در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دریا ،جلیل تراهی ،مدیرکل کمیته امداد هرمزگان
گفت :بمناسبت والدت حضرت معصومه(س) ،جشن ازدواج  ۱۵زوج
نیازمند تحت حمایت کمیته امداد با همکاری و مشارکت نسیم وصال
در بندرعباس برگزار شــد .تراهی افزود :در این مراسم به زوجهای
جوان نیازمند در قالب ازدواج آســان ،جهیزیــه کاال به ارزش ۴۵۰
میلیون تومان اهدا گردید .مدیرکل کمیته امداد (ره) هرمزگان با اشاره
به اینکه ارزش هر جهیزیه که  ۳۰میلیون تومان می باشد ،تصریح کرد:
جهیزیه اهدایی شامل  ۱۲قلم از کاالی اساسی زندگی از جمله یخچال،
جاروبرقی ،ماشین لباسشــویی ،اجاق گاز،تلویزیون ،فرش ،سرویس
آشپزخانه ،پتو و اتو بوده است.

ستاد امر به معروف
و نهی از منکر
هرمزگان
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جنوب کشور

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

حســن سیالوی ســرویس استان ها//
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور از
ابالغ قانون جهــش تولید خبرداد و آن را
باعث تغییر زیرساختها دانست و گفت:
در معاونت علمی این آمادگی را داریم که
با شرکتهای بزرگ استان چند مگا پروژه
ایجاد کنیم.

به گزارش خبرنگار دریا ،جلســه بررســی
اکوسیســتم نــوآوری خوزســتان با حضور

آمادگی ایجاد چند مگاپروژه با خوزستان
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان ،معاون
هماهنگی امــور اقتصادی و معاون توســعه
مدیریت و منابع اســتانداری خوزســتان و به
ریاست سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئیس جمهور برگزار شد.
ستاری در این جلسه اظهار کرد :شرکتها و
سازمانهای مختلف باید امکانات خود را در
اختیار یکدیگر قرار داده و همسو باشند.
وی بــا بیــان اینکه برای حل مشــکالت

نیازمند محصول هســتیم که محصول حاصل
ســرمایهگذاری بخش خصوصی است ،افزود:
کارخانجات فناوری ،پارکهای علم و فناوری،
پایه آنها باید براســاس سرمایهگذاری بخش
خصوصی باشد .معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور بر ایجاد زیرســاختها توسط بخش
خصوصی و حمایت دولت تاکید کرد و گفت:
شهرهای بزرگی در این زمینه موفق شدند و در
حال ایجاد پارکهای خصوصی هستند.

وی بر تقویت فرهنگ کارآفرینی تاکید و ادامه
داد :خوزستان پتانسیل کشاورزی باالیی دارد و
باید راه و زیرساختها مشخص و شرکتهای
خصوصی در این زمینه فعال شوند.
ســتاری بیان کــرد :اتالف کشــاورزی از
موضوعاتی دیگری اســت کــه باید روی آن
کار کرد تا تامین غذای دام و طیور نیز تقویت
شــود .وی از ابالغ قانون جهش تولید خبرداد
و گفت :این قانون حاصل  ۳ســال کار است

علیرضا حائری زاده سرویس استانها //استاندار
یزد گفــت :نظارت بر نحوه فعالیــت نانوایان برای
تشــخیص تخلفات و انحرافات احتمالی در اجرای
طرح مردمیســازی و توزیع عادالنه یارانهها جدی
پیگیری شود.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ،مهران فاطمی در جلســه

فاطمــی گفــت :در این راســتا باید جلســه توجیهی
فو قالعادهای با حضور بازرســان برگزار و نحوه تشخیص
تخلف و انحرافهای احتمالــی در روند توزیع آرد برای
آنان تشریح و تبیین شــود .وی با تاکید بر بررسی ویژه
گزارشهای مردمی واصله در این حوزه اظهار کرد :مردم از
ناظران ما در سطح استان هستند بنابراین معرفی گستردهتر
ســامانه  ۱۲۴ســازمان صمت و ســامانه  ۱۳۵سازمان
تعزیرات حکومتی و  ۳۱۲۷سازمان جهاد کشاورزی برای
گزارش تخلفات این حوزه توسط مردم باید در دستور کار
قرار گیرد .در این نشســت هر یک از اعضا گزارشی از
وضعیت آرد و نان استان ارائه و همکاری مردم و پیگیری
امور را خواستار شدند.

استانداربوشهر خبر داد

پرداخت تسهیالت راهاندازی پنلهای خورشیدی در روستاها

به گزارش خبرنگار دریا ،احمد محمدی

زاده در نشست با مدیران حوزه آب و برق
استان بوشهر اظهار کرد :این تسهیالت در
راستای تولید و بهینهسازی مصرف برق و
ایجاد اشتغال در مناطق روستایی پرداخت
میشود .وی بیان کرد :دولت موظف است
تسهیالت کمبهره به تولیدکنندگان برق از

طریق پنلهای خورشیدی پرداخت و برق
تولیدی آنها را خریداری کند.
محمــدی زاده اظهار کــرد :با توجه به
کمبود برق و فرا رسیدن فصل گرما و نیاز
به برق ،امیدواریم این طرحها با استقبال
روستائیان عزیز مواجه و مشکالت برق

برطرف شــود .وی یادآور شد :امسال از
سوی رهبر معظم انقالب به نام سال تولید،
دانشبنیان ،اشتغالآفرین نامگذاری شده
که باید برای عملی شدن شعار سال اهتمام
ویژهای داشته باشیم.استاندار بوشهر اضافه
کرد :برنامهریزی مدونی برای ایجاد اشتغال
از روشهای فناورانــه و دانشبنیان در
استان بوشهر انجام شده و تالش میشود
با همت و عزمجهادی به هدفهای مورد
نظر دست یابیم.

سردار فالحزاده جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه:

احیای اسالم ناب محمدی مهمترین دستاورد انقالب اسالمی ایران است

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //جانشین فرمانده
نیروی قدس ســپاه گفت :بزرگترین هنر و خدمت امام
خمینی (ره) ،زنده کردن اســام ناب محمدی (ص) بود
که آن را جایگزین اسالم آمریکایی و اسالم وهابیت کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،ســردار محمدرضا فالح زاده ،در
مراسم بزرگداشــت یاد و خاطره معمار کبیر انقالب اسالمی
در این شهرســتان ،اظهار کرد :امام (ره) با توکل به خداوند و
پشتیبانی ملت به مصاف آمریکا و صدام جنایتکار رفت.

وی افزود :امام خمینی (ره) برای رضای خداوند ،در برابر همه
فشارها و تهدیدها و حتی در برابر شهادت فرزندش صبر کرد
و رهبری انقالب اسالمی را پذیرفت.جانشین فرمانده نیروی
قدس سپاه با تاکید بر اینکه امام (ره) برای احیاء قیام حضرت
سیدالشهدا (ع) قیام کرد ،گفت :امروز اسالم ناب محمدی (ص)،
میراث امام (ره) است.سردار فالح زاده در ادامه با بیان اینکه
در حوزه زیر ســاخت و خدمات ،ایران قبل از انقالب صفر
بود و هیچ زیر ساختی در حوزههای مختلف نداشیم ،تصریح

کرد :انقالب اســامی ،به برکت امام (ره) و شهدای گرانقدر
دستاوردهای عظیمی درحوزه های مختلف به ارمغان آورد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :امروز ایران به برکت انقالب
دستاوردهای عظیمی در حوزههای مختلف ،شامل رتبه یازده
علمی ،رتبه سوم صنعت سدسازی ،رتبه چهارم تولید کاشی
و ســرامیک ،رتبه یازدهم فوالدسازی را در جهان به خود
اختصاص داده اســت و در عرصههای پزشکی ،پیوند کبد،
قلب ،ریه و کلیه در جهان شاخص هستیم.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت اول

شماره
1401/4
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شناسه آگهی 1328757 :

روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)
جلســه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اول شرکت تعاوني صیادی ســیاف موج قشم رأس ساعت  17روز
پنج شنبه مورخ 1401/03/31درمحل دفتر شرکت تعاونی به تشکيل ميگردد .لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با
در دســت داشتن کارت سهام راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا وکيل /نماينده خود را
کتباً معرفي نماييد.
ضمناًبــه اطالع می رســاند اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي ،ميبايســت بههمراه نماينــده خود حداكثر تا
تاريخ 1401/03/30در محل دفتر شــرکت تعاونی حاضر تــا پس از احراز هويت و تأييد وكالت ،برگه ورود به
مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه  :گزارش هيئت مديره و و مدیرعامل 1400
طرح و تصويب تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی

هیات مدیره شرکت تعاونی -علی اسالمی رمچاهی

که زیرســاختها را تغییر میدهد؛ همچنین به
دانشگاهها و موسســات پژوهشی اختیارات
دادیم تا ســازمان توســعهای را برای توسعه
دانشبنیان راهاندازی کنند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور قانون
جهش تولید را چراغ راه دانست و عنوان کرد:
این قانون اختیارات بسیار خوبی را در پی دارد.
وی افزود :پایه اقتصاد دانشبنیان دولت نیست
و مواقعی که بخــش خصوصی نمیتواند وارد

شود ،دولت ورود میکند.
ستاری با بیان اینکه شرکتهای بزرگ استان
وارد میدان شوند ،ادامه داد :در معاونت علمی
این آمادگی را داریم که با شــرکتهای بزرگ
استان چند مگا پروژه ایجاد کنیم.
وی در پایان تصریــح کرد :در معاونت علمی
این امکان وجود دارد که بخشــی از هزینهها
بالعوض شود تا ریسک سرمایهگذاری کاهش
یابد.

اندیشههای امام در کتابهای درسی گنجانده شود

نظارت بر نحوه عملکرد نانوایان
فو قالعاده آرد و نان اســتان اظهار کرد :نظارت بر اجرای
درســت امور جزو وظایف دولت با همکاری تی م بازرسی
سازمان صمت ،جهاد کشــاورزی ،تعزیرات حکومتی و
اتحادیه نانواییها تشدید و پیگیری میشود.
وی ادامه داد :آرد باید ســالم و نان باید با کیفیت و در
شان مردم باشد که یکی از الزم ه تحقق این مهم ،نوسازی
مجموعه کارخانجات سنتی فعال در حوزه آرد و توسعه و
حمایت از کارخانههای مدرن و صنعتی است .این مسئول
ت مجموعه اتحادیه نانوایان و همچنین
با قدردانی از فعالی 
نانواییهای فعال در سطح اســتان افزود :جامعه نانوایان
جامعــهای زحمتکش و خدوم بــوده و تعهد و همت آنها
همیشه شایسته سپاس است.
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مدیر حوزه های علمیه بوشهر:

استاندار یزد خواستار شد

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها//
استاندار بوشــهر گفت :تسهیالت کم
بهره مورد نیاز برای راهاندازی پنلهای
خورشیدی در روســتاهای این استان
پرداخت میشود.

سه شنبه  17خرداد 1401

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها //مدیر
حوزههای علمیه استان بوشهر گفت :برای آموزش
اندیشههای امام خمینی (ره) به نسل آینده ،باید
به صورت جذاب در کتابهای درسی مقطعهای
مختلف تحصیلی گنجانده شود.

به گزارش خبرنگار دریا ،حجتاالسالم رضا خدری
اظهار کرد :موثرترین راه آموزش اندیشــههای امام به
کودکان ،نوجوانان و جوانان استفاده از ظرفیت آموزش
و پرورش است.وی تاکید کرد :تفکرات امام خمینی در
موضوعهای گوناگون باید با بهرهگیری از این ظرفیت
به صــورت هنرمندانه به نســلهای مختلف آموزش
داده شود .مدیر حوزههای علمیه استان بوشهر افزود:
نکته مهم دیگری که در انتقال اندیشههای امام خمینی
به نسلها و قشرهای مختلف نقش اساسی دارد ،عمل
مســؤالن نظام به آن است؛ اگر مســؤالن در ردههای
مختلف به اندیشههای امام عمل کنند و فقط به تبلیغ نام
ایشان اکتفا نکنند ،یکی از اثرگذارترین راه برای فراگیری
این اندیشهها است ،اما اگر عملکرد بر خالف اندیشههای
امام باشد  ،جامعه را دچار تناقض میکند.خدری ادامه
داد :عالوه بر این رسانههای جمعی میتوانند در انتقال
اندیشههای حضرت امام ،نقش برجستهای داشته باشند؛
بنابراین الزم است در این زمینه تالش شود تا برنامههای
جذاب و موثر برای معرفی اندیشــههای امام در صدا و
سیما تولید و به مردم ارائه شود.مدیر حوزههای علمیه
استان بوشــهر گفت :خودســازی و مبارزه با نفس و
خواســتههای نفسانی ،اصل مهمی بود که تا پایان عمر
امام خمینــی (ره) ،مورد تأکید و توجه ایشــان بود و
همواره مردم و مسؤلین را به آن توصیه میکرد.وی تاکید
کرد :امروز باید این مسأله به عنوان یک اصل اساسی در
رفتار مردم و مسؤالن باشد چرا که میتواند بسیاری از
مشکالت جامعه را حل کند.
خــدری اذعان کرد :بی تردیــد ،دوری از این اصول
اخالقی است که در برخی موارد ،مشکالت جدی برای
جامعه ما ایجاد کرده اســت .مدیر حوزههای علمیه
اســتان بوشهر یادآور شــد :امام خمینی (ره) از آغاز
طلبگی تا دوران رهبری و تا پایان عمر ،توجه و تأکید
ویژهای به تهذیب نفس و خودسازی داشتند و چندین

کتاب اخالقی هم تألیف کردند که مهمترین آنها کتاب
چهل حدیث اســت و از چهل حدیثی که در این کتاب
شرح و تفسیر شده اســت ۳۳ ،حدیث آن ،اخالقی و
مربوط به تهذیب نفس و خودســازی است.وی افزود:
مهمترین اصل اخالقی مورد تأکید امام ،جهاد با هوای
نفس است؛ از این رو نخستین حدیث که در این کتاب
تفسیر شده ،حدیث جهاد با نفس است.
خدری با اشاره به موفقیت امام در شکل دهی به جریان
انقــاب و پایه گذاری حکومت اســامی ،گفت :رمز
موفقیت امام خمینی در رهبری بزرگترین انقالب قرن،
قیام برای خدا در همه امور زندگی بود.مدیر حوزههای
علمیه اســتان بوشهر افزود :آنچه که همیشه امام به آن
اهمیت میداد ،رضایت خدا و وظیفه دینی بودو پیوسته
بیان میکردند که ما مأمور به انجام وظیفهایم و نتیجه
فرع آن اســت .خدری اضافه کــرد :هر چندعمل به
وظیفه در برخی مقاطع مشکالت و محدودیتهایی را
هم ایجاد میکرد اما بدون ترس و واهمه از هیچ کس،
وظیفه خــود را به عنوان یک اصل انجام میدادند.وی
یادآور شد :تاریخیترین سند مبارزاتی امام خمینی که
در دوره جوانی و نزدیک به  ۲۰ســال پیش از شروع
مبارزه با طاغوت به درخواست مسول کتابخانه وزیری
یزد خطاب به علما و ملت ایران نوشــته است هم به
همین اصل قیام در راه خدا اشاره دارد.
خدری اظهار کرد :وظیفه مــداری ،قیام در راه خدا و
اخالص امــام خمینی (ره) بود که محبوبیت عجیب او
را در جامعه رقم زد و توانست مردم و نخبگان را برای
مقابله با استکبار جهان متحد ،منسجم و رهبری کند.
مدیر حوزههای علمیه استان بوشهر با بیان اینکه اگر
این خصوصیت امام و دیگــر رهبران انقالب نبود بی
تردید این پیروزیهای حاصل نمیشد ،ادامه داد :امروز
هم جانشین امام راحل ،حضرت آیت اهلل امام خامنهای
با همان ویژگیها و با بینش و نگرش و رفتار توحیدی
این کشتی انقالب را سکانداری میکند.
وی بیــان کرد :رهبر معظم انقــاب و در تالطمها و
طوفانهای پس از امام به گونهای این مملکت و جامعه
پیرامونی و منطقه مقاومت را رهبری کرده اســت که
اعجاب دوست و دشمن را برانگیخته است.

فرماندار آبادان:

نظر پزشکی قانونی مرجع شناسایی
اعضای جانباختگان است
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طنز

امان از این پیامکای تبلیغاتی

یادش بخیر اون روزا که به گوشیامون
بعد دو هفته دوستمون اگر برامون
پیامک “سالم چطوری” می فرستاد
از خوشحالی می پریدیم و می شدیم شاد
شیرجه تو گوشی می زدیم ،شنا میکردیم
زنگ پیامک میومد صفا می کردیم
اما حاال پیامکا یه جور دیگه س
برای بعضی شرکتا یه تور دیگه س
با تبلیغات بیخودی توی پیامک
همون که به اعصابمون می زنه پاتک
شرکتا و مغازه ها و سود بگیرا
پول می کشن از اغنیا و از فقیرا
“رو اعصابت را میرن عین مازراتی
امان از این پیامکای تبلیغاتی”
صبحا و عصرا و شبا و نصف شب ،هی
خبر میاد از مزون و کار و مطب ،هی
لباس عروس نداری ای دختر زیبا؟
می خوای بگم چقد شده قیمت تیبا؟
فاصله “بی ام و” با تو یک قدم شد!
خبر داری چایی تو چی شد که دم شد؟
بی ریختی یا شکم داری یا قد کوتاهی؟
یه چیز بگم بهت بگن “تو مثل ماهی”؟
قیمت پارکینگ عموم و اختصاصی
آموزش فلسفه و روانشناسی
گوشت و پیاز و دنبه ی قصابی “پاک”
دانلود تاریخ حموم و لنگ و دالک
قرعه کشی های پر از خرج بی حاصل:
شده وبال گردن مردم غافل
“رو اعصابت را میرن عین مازراتی
امان از این پیامکای تبلیغاتی”
درد دالمونو بگیم به انگلیسی؟!
خداییش این چه طنزیه که می نویسی؟
خرابی ال سی دیمون به تو چه مربوط؟
مسائل زندگیمون به تو چه مربوط؟
اصن می خوایم زود مرض “حصبه” بگیریم!
چیکار داری همه می خوایم بریم بمیریم!
نخوایم بریم مسافرت کیو ببینیم؟
چیکار داری ناخونا رو با چی می چینیم؟!
مشکل ما اینجا فقط مخابراته
انگاری که تو بنگاه معامالته!
به شرکتا شماره های ما رو میگه
بهش بگی سودت چقدره میگه دیگه!
“رو اعصابت را میرن عین مازراتی
امان از این پیامکای تبلیغاتی”
محمدحسین فیض اخالقی

حسن سیالوی سرویس اســتان ها //معاون
استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان گفت:
برای ارائه آمار جانباختگان اعضای بدن هایی که
از زیر آوار خارج می شود نظر پزشکی قانونی به
عنوان مرجع نظر نهایی خواهد بود.

به گــزارش خبرنگار دریا ،احســان عباســپور
اظهار کرد :در چند روز اخیــر با تالش گروه های
جســتجو و آواربردار برخی اعضای اجساد افراد در
زیر آوار خارج شــده که برای شناسایی به پزشکی
قانونی تحویل داده شــدند .وی اظهار داشت :ممکن
اســت برخی اعضای بدن های خارج شده متعلق به
پیکرهایی باشد که قبال از زیر آوار بیرون کشیده شده
باشند.فرماندار ویژه آبادان گفت :تا اعالم نظر پزشکی
قانونی نمی توان آمار را به صورت رسمی اعالم کرد و
مردم برای اطالع از آخرین آمار به رسانه های رسمی
مراجعه کنند و به شایعات توجه نکنند .عباسپور بیان

کرد :تا این لحظه پیکر  ۳۸نفر از شهروندان آبادانی از
زیر آوار بیرون آورده شده است.
وی در ادامه گفت :افراد خســارت دیده در حادثه
متروپــل ،میتوانند با مراجعه به ســتاد پیگیری و
رســیدگی امور حقوقی و قضایی حادثه به نشــانی
بلوار شهید یاسینی ۲۰۰ ،متر بعد از میدان کاروانسرا،
ســاختمان قدیم مرکز آمار اروند ،اطالعات و آمار
خود را به گروههای مستقر ارائه و راهنمایی قضایی و
اداری مربوطه را دریافت کنند.
عباسپور بیان کرد :این ستاد صبحها از ساعت  ۸تا
 ۱۳و بعدازظهرها از ساعت  ۱۶تا  ۱۹پذیرای مراجعه
کنندگان است.بخشــی از برج متروپــل آبادان دوم
خرداد ریزش کرد.با گذشت حدود  ۱۴روز از وقوع
این حادثه عملیات آواربرداری با بســیج امکانات و
تجهیزات و نیز حضور شبانه روزی ماموران امدادی
ادامه دارد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان:

تمهیدات الزم برای پذیرش زائران اربعین
در  ۲مرز شلمچه و چذابه پیشبینی شد

حسن سیالوی سرویس استان ها //معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به
ت به زائران اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه گفت :تمهیدات
افزایش کیفیت خدما 
الزم برای پذیرش زائران اربعین در گذرگاه های مرزی خوزستان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار دریا ،ولیاهلل حیاتی در جریان بازدید از مرز شــلمچه اظهار داشت:برنامهریزی الزم
برای عبور روان همراه با امینت زائران اربعین حسینی در مرزهای زمینی شلمچه و چذابه انجام شده است.
وی اظهار داشت:در پایان نیمه اول مرداد عملیات آماده سازی زیر ساخت ها در  ۲مرز شلمچه و چذابه
به پایان خواهد رسید و آماده پذیرش زائران خواهیم بود.حیاتی به پیشبینی ایجاد زیرساختهایی از جمله
پارکینگ در مرزشلمچه اشاره کرد و افزود :با توجه به شرایط جوی و گرمای هوا قرار است در مرز شلمچه
۲۰هزار متر مربع سایهبان و  ۱.۵کیلومتر مهپاش نصب شود ضمن اینکه برای تامین آب آشامیدنی زائران
اقدام الزم اندیشیده شده اســت.وی گفت:برای تسهیل در عبور زائران از مرز شلمچه دستگاه ایکسری
مســافری در پایانه مسافری نصب و کنترل دستی زائران به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.حیاتی
افزود :بر اســاس برنام ه زمانبندی شده تا پیش از حرکت زائران اربعین نواقص در  ۲مرز زمینی شلمچه
و چذابه بررســی و برطرف خواهد شد تا مشکلی در خصوص پذیرش زائران در این گذرگاه های مرزی
شاهد نباشیم.معاون امنیتی انتظامی استانداری گفت:مقررات عبور زائران در ایام اربعین حسینی از سوی ستاد
مرکزی اربعین اطالع رسانی خواهد شد.

***
هر که فیشش بیش

دورش پر شود از خویشها

نیست آگه مایهدار از وضع ما درویشها
کی خبر دارد کسی از حال ما دلریشها؟
ناف ما را از ازل با درد و غم بُبریدهاند
ناف ما باشد دلیل اصلی تشویشها
قطره قطره آب میگردد وجود شمع ما
تا شود هر قطره صفری در میان فیشها
ما غریبان را نباشد آشنایی ،آدمی
هر که فیشش بیش
دورش پر شود از خویشها
کلبهی احزان ما پس کی
گلستان میشود؟
مانده در دل آرزوی خانه در تجریشها
هر دم از این باغ رنگارنگ باری میرسد
دستها رو میشود از پشتها ،از پیشها
فکر بد را دور کن از سر،
کمی مثبت ببین
گرچه بد هم نیست حاال حال
کجاندیشها
کرگدن را نیست باکی از گزند پشّ هها
قلقلک شاید بیاید پوستش از نیشها
حسن ملکان
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مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان
روستائیان و عشایر:

کسبوکارهای کشاورزی و دامپروری
در راستای اشتغالآفرینی حمایت میشود

سرویس اقتصادی //مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستائیان و عشایر گفت :از کسب و کارهای کشاورزی و دامپروری
در سراسر کشــور با رویکرد اشتغالآفرینی حمایت میکنیم« .بیتاهلل
برقراری» در همایش مدیــران بنگاههای اقتصادی برتر صندوقهای
بازنشســتگی تابعه وزارت تعاون ،بگفت :یکــی از ویژگیهای این
صندوق حمایت از دامپروری ،کشــاورزی و خدماتدهی به اقشــار
خاص آن است.مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان
و عشایر افزود :نگاهها اگر تغییر کند و حرکت شرکتها با شاخصهای
انقالبی ،پاکدســتی ،مردمی بودن و اقدام جهادی همراه شود پیشرفت
به دســت میآید و اقدام جهادی به معنای تالش شبانهروزی است.به
گزارش ایرنا ،برقراری گفت :دیگــر ویژگی متفاوت این صندوق در
حوزه سرمایهگذاری اســت که عالوه بر حفظ سرمایه مردم و خرید
سهامهای سودده ،سهامهای حمایتی از کشاورزان و عشایر خریداری
شــده و یا از طریق بیمههای صندوق از این اقشار و کسب و کارشان
که کشاورزی و دامپروری است ،حمایت میکند.وی تصریح کرد :طبق
اســناد ابالغی وزارت مردم برنامه راهبردی تدوین شده تا صندوق به
ثبات رســیده و در طوالنی مدت بتواند از جامعه هدف خود حمایت
کند.مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر
یکی از الزمههای پیشــرفت را شــناخت صندوقهــا از یکدیگر و
همافزایی بیشتر دانست و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان
و عشــایر را دارای ظرفیت باالیی معرفی کرد که با نگاه همافزایانه و
تأمین نقدینگی صندوق میتوان به ثبات آن کمک و اقدامات بزرگی
انجام داد.

 ۷۰درصد خودپردازها
به سامانه صیاد متصل شد ه است

سرویس اقتصادی //به گزارش مهر؛ معاون فناوری های نوین بانک
مرکزی با اعالم این که بر اساس آمار حدود  ۷۰درصد خودپردازهای
بانک های کشور به سامانه صیاد مجهز شده اند ،گفت :خودپردازهای
هشت بانک به سامانه صیاد متصل نشده اند که از این تعداد شش بانک
بسیار کوچک و دو بانک نسبت ًا بزرگ هستند و شخص ًا به این موضوع
ورود کرده و هشدارهای الزم در این زمینه به این دسته بانک ها داده
شده است.

شناسایی  240تخلف ماموران مالیات در  ۸ماه

ســرویس اقتصادی //به گزارش تسنیم؛ دادستان انتظامی سازمان
امور مالیاتی با اشاره به رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی کشور در
مبارزه با فساد اداری و احقاق حقوق مردم گفت :طی هشت ماه گذشته
بیش از ۲۴۰مورد تخلف شناسایی شده و برخورد انضباطی و قضایی
صورت گرفته است.

سرویس اقتصادی //معاون فناوری و توسعه نوآوری
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه (سمات) از آغاز مرحله سوم فرایند پرداخت
سود به جاماندگان سود سهام عدالت خبر داد.

از شرکت ســپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه (سمات) ،محمود حســنلو با بیان اینکه تاکنون ٢

مرحله پرداخت ســود به جاماندگان سهام عدالت انجام
شده است ،افزود :در مرحله اول و دوم به ترتیب  ۳۰۷و
 ۲۰۰هزار نفر مشکل شبای بانکی معتبر خود را برطرف
و سودهای سنواتی ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹خود را
دریافت کردند.
بــه گزارش ایرنا؛ وی ادامــه داد :حدود یک میلیون و

ســرویس اقتصادی //وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی از افزایش حقوق بازنشســتگان از
خردادماه خبــر داد و گفت :حقوقهای معوق
فروردین و اردیبهشت ماه همراه با حقوق تیر و
مرداد پرداخت خواهد شد.

«حجت اهلل عبدالملکی» با اشاره به اینکه مصوبه
دولت در ارتباط با افزایش حقوق بازنشســتگان
صادر شده است ،افزود :یکی از دالیل تاخیر در این
افزایش حقوق تغییر در نظم پرداخت یارانهها بود.
وی با بیــان اینکه دولت مردمی معیــار خود را
خدمترســانی با رویکرد عدالت قرار داده است،
ادامه داد :در تداوم تصمیمات گذشته در خصوص
افزایــش  ۵۷.۴درصدی حداقل حقوق کارگران و
مردمی ســازی پرداخت یارانهها ،مصوبه افزایش
مستمری بازنشستگان صادر شده است.
ایــن عضو کابینــه دولت ســیزدهم تاکید کرد:
ایــن مصوبه در ارتباط با حقوق بازنشســتگان و
مســتمریبگیران باید به تصویــب هیات وزیران
میرسد به گونهای که حداقل دریافتی بازنشستگان
از حداقل حقوق کارگران کمتر نباشد.وی گفت :در
ارتباط با حداقل حقوق بازنشستگان ،برای کسانی
کــه حداقل حقوق را دریافت میکند  ۵۷.۴درصد
افزایش داریم به گونهای که حقوق آنها از  ۵میلیون
و  ۵۸۰هزار تومان کمتر نباشد.
عبدالملکی با تاکیــد بر اینکه در افزایش حقوق
بازنشستگان با نگاه به معیار عدالت ،توجه ویژه به
وضعیت معیشتی و نرخ تورم نیز شده است ،افزود:
باید قدرت خرید برای گروههای کم درآمد حفظ
شــود .از همین رو برای افرادی که حقوق پایینتر
دریافت میکردنــد درصد باالتری افزایش حقوق
لحاظ میشــود .به طور مثال کسی که  ۳میلیون و
 ۷۰۰هزار تومان در سال  ۱۴۰۰دریافتی داشته با
این افزایش ،دریافتی او به  ۶میلیون تومان میرسد
و دهکهای درآمدی باالتر طبیعتا افزایش حقوق
کمتری به لحاظ درصد خواهند داشت و افزایشها
پلکانی است.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه دولت برای تمام
افزایش حقوق بازنشستگان است و از خرداد اجرا
میشود ،ادامه داد :حداقل مستمریبگیران تامین
اجتماعی  ۶۰درصد افزایش حقوق خواهند داشت
تا حقوق آنها به  ۵میلیون و  ۵۸۰هزار تومان در ماه
برسد.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:
این مصوبه از ابتدای فروردین ماه الزماالجرا است.

گواهی حصر وراثت

آقا خانم /عبدالحميد رئیسی فرزند عبداله به
شــماره ملی  ۳۴۱۰۲۳۲۰۳۶به استشهادنامه و
گواهی فوت ۶۶۲۱۱۴ف ۲۱/تصویر شناسنامه
درخواســتی به شــماره ۱۴۰۱/36تقدیم این
قوه قضائیه
شــورا نموده و چنین اشــعار داشته است که
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
شــادروان آقای عبداله رئیســی فرزند ابرهيم
متولد ۱۳۳۱/۱/7به شماره ملی ۳۴۲۱۴۳۶۹۳۲
در تاریخ ۱۴۰۰/۶/28در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان سیریک شهر بندر
گروک درگذشته و ورثه حين الفوت وی عباتنداز:
 -1آقای محمد رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی  ۳۴۲۱۴۴۶۱۰۵پسر متوفی
 -2آقای عبدالحمید رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی  ۳۴۱۰۲۳۲۰۳۶پسر
متوفی  -3خانم مریم رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی ۳۴۲۱۴۴۴۷۱۷دختر
متوفی  -4خانم فاطمه رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی ۳۴۲۲۲۹۸۵۹۲دختر
متوفی  -5خانم حنيفه رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی  ۳۴۱۰۰۴۲۲۶۱دختر
متوفی  -6خانم کلثوم رئیسی فرزند عبداله به شماره ملی ۳۴۱۰۳۴۶۰۹۰۰
دختر متوفی  -7خانم ملک ابراهیمی فرزند به شــماره ملی ۳۴۲۱۴۳۲۷۲۴
همسرمتوفی
پس از بررسی و انجام تشریفات قانونی الزم سرانجام در تاریخ ۱۴۰۱/۳/8در
وقت فوق العاده شعبه شورای حل اختالف گروک حوزه شهرستان سیریک
به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل و با مالحظه محتویات پرونده و اظهارات
خواهان مبنی بر ارزش ریالی ماترک به میزان کمتر ازپانصدمیلیون ریال و نسخ
ماده ۳۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱۳۶۶و در اجرای مواد ۳۶۰لغایت
 ۳۷۴قانون امور حسبی مصوب  ۱۳۰۹و اصالحات بعدی و ماده واحده قانون
اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم گواهی می نماید که
ورثه متوفی منحصربه اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و
دارایی آن شادروان پس از ادای حقوق و دیون متعلقه مطابق با قواعد وعادات
مســلمه متداوله در مذهب تسنن به شرح ذیل بین وراث فوق الذکر تقسیم
میگردد/04 /.م/الف

نظــر به اين کــه آقای منصــور کهن پــور فرزند
عبدالرحمن به شماره ملی  4709659291به استناد
دو فقره استشــهاد محلی اعالم داشته است که سند
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
مالکیت ششدانگ یکباب خانه دارای پالک  0فرعی
ک
ثب
م
م
س
ا
اد ره ل تا نادوا الکره زگان
از  12044واقع در روستای احشام شهرستان پارسیان
بخش  21پارسیان به مســاحت  97/393مترمربع که به شماره سریال 514728
سری الف 89 /بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده
است .لذا با عنایت به تبصره  5ماده  120آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و
امالک مصوب  1380/11/18مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت
آگهی می شــود تا هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی
ظرف مدت  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
و یا سند انتقال رسمی تسلیم و رسید دریافت نماید .چنانچه در مدت مقرر مورد
واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض ،سند مالکیت ارائه نشود ،اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان پارسیان سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد 1708/68 .م/الف
تاريخ انتشار1401/03/17 :
عبدالحسینفروتن
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

 ۸۰۰هزار سهامدار سهام عدالت همچنان با مشکل شبای
معتبر بانکی روبرو هستند و شماره شبای نامعتبر ،حساب
بانکی مسدود ،راکد ،مشترک (دو امضا) ،ارزی و بلندمدت
مهمترین دالیلی است که باعث شده تا سود سهامداران به
حساب آنها واریز نشود.
حسنلو درباره سهامداران عدالتی که هنوز شماره شبا معتبر

بانکی خود را اصالح نکردهاند ،گفت :این افراد میتوانند با
مراجعه به سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) ثبتنام
و احراز هویت خود را انجام دهند تا در روند پرداختیهای
آتی شرکت سپردهگذاری مرکزی قرار گیرند.
معاون فناوری و توســعه نوآوری سمات با بیان اینکه
ســهامداران عدالت نگران سود ســالهای گذشته خود

بر این اساس افزایش حقوق خرداد در پایان این ماه
لحاظ خواهد شد و مابه التفاوت حقوق فروردین و
اردیبهشــت همراه با حقوق تیر و مرداد به حساب
بازنشستگان واریز میشود.
وی با اشاره به اینکه مصوبه امسال هیات وزیران
برای افزایش حقوق بازنشستگان  ۲تغییر اساسی
نسبت به ســالهای قبل دارد ،گفت :نکته اول این
است که میزان افزایش برای حداقل حقوقبگیران
قابل مقایسه با گذشته نیست .نکته دوم عادالنهکردن
افزایش حقوقها اســت تا شــکاف بین حقوق
بازنشستگان بیشتر نشود.
به گفته عبدالملکــی ،حقوق از کارافتادگان کلی
و مجموع دریافتی بازماندگان هم شــامل همین
افزایش میشود.وی تاکید کرد :در سالهای گذشته
رعایت عدالت در افزایش حقوقها اتفاق نمیافتاد
اما در افزایش حقوق امســال بازنشستگان تالش
کردیم تا به معیار عدالت نزدیک باشیم.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه دریافتی بازنشستگان
تامین اجتماعی از ســایر صندوقها کمتر است،
گفت :برای کسانی که دریافتی زیر  ۱۰میلیون تومان
دارند ،افزایش  ۶۵۰هزار تومانی حقوق را نیز در
نظر گرفتهایم تا به معیشت آنها با توجه به شرایط
اقتصادی کشور کمک کنیم .وی در مورد افزایش
میانگین پرداختهای جانبی مانند حق عائلهمندی
و  ...نیز گفت :بر اساس قانون این افزایش کمتر از
 ۱۰درصد نخواهد بود و ممکن است با تصمیماتی
که گرفته میشود ،بیش از این رقم نیز باشد.
وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی افزود :برای

رسیدن به این فرمول افزایش حقوق بازنشستگان،
یک کار کارشناســی جمعی بین ســازمان تامین
اجتماعی و ســایر ارکان برنامهریزی دولت انجام
شده و مجموعا تصمیم این بوده که به لحاظ قانونی
نیازمند تصویب هیات وزیران بود.

کاهــش  ۳۰درصــدی تعدیــل نیــرو
در  ۲ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱

وی با بیان اینکه یکــی از تصمیمات خوب در
ارتباط با حقوق کارگران توسط شورای عالی کار
در اســفند سال گذشته گرفته شد ،ادامه داد :برای
افزایش حقوق کارگــران مصوبه هیات وزیران را
نداریم و شورای عالی کار تصمیم میگیرد .دولت
در ســنوات و ادوار گذشــته نظر خود را تحمیل
میکرد در اسفند گذشــته اجازه دادیم نمایندگان
کارگری و کارفرمایی خودشان تصمیم بگیرند.
عبدالملکی با اشاره به اینکه از سال  ۷۷تا کنون
این افزایش را در حقوق کارگران نداشــتیم ،گفت:
با توجه به پرداختــی کارفرمایان برای حق بیمه
فروردین ماه ،عمده کارفرمایان این افزایش حقوق
را لحاظ کردهاند و یک اتفاق خوبی را در وضعیت
رفاهی در سال  ۱۴۰۱نسبت به  ۱۴۰۰شاهدیم.
وی افزود :با افزایش حقوق کارگران عالوه بر آنکه
حقوق کارگران بیشتر شد ،همچنین قدرت خرید
در جامعه باال رفت و این باعث چرخه بهتر تولید
و افزایش تقاضا برای خرید شــده است که سود
کارفرمایان و تولید کنندگان را افزایش خواهد داد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :در اثر
افزایش حقق کارگران ،بهرهوری نیروی کار افزایش

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني مسکن کاشانه اعتماد کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم
رأس ساعت 18بعدازظهرروز یکشنبه مورخ1401/03/29در قشم  ،بلوار ولی عصر  ،کوچه احسان  ،روبروی بانک قرض الحسنه
مهر ایران مجتمع مولوی طبقه  ، 4واحد  401برگزار می شود .
لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت شناسایی رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا
وکيل /نماينده خود را کتباً معرفی نماييد.
ضمناًبه اطالع می رساند که اعضای متقاضی اعطای نمايندگی ،میبايست بههمراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ1401/03/28در
محل قشم  ،بلوار ولی عصر ،کوچه احسان ،روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،مجتمع مولوی طبقه  ، 4واحد  401حاضر تا
پس از احراز هويت و تأييد وكالت ،برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه  :تغییر آدرس محل شرکت تعاونی طبق ماده  5اساسنامه شرکت تعاونی

هيئت مديره شرکت تعاونی مسکن کاشانه اعتماد قشم
آگهي تحديد حدود اختصاصي

نظر به اينکه عمليات تحديد حدود پالک  2519الی  -2523اصلي موقوفه به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بندرعباس ششدانگ هر
يک از یکباب مسافرخانه بخش  1بندرعباس ،که به دليل عدم حضور متقاضي و يا نماينده قانوني وي ميسرنبوده و اجرا ماده  15قانون ثبت نيز به
عمل نيامده است ،اينک به موجب اين آگهي به استناد ماده  14قانون ثبت ،عمليات تحديد حدود پالک فوق در روز  1401/04/22ازمتقاضي و کليه
قوهقضائیه
مجاورين دعوت مي گردد که در تاريخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند.واخواهي مجاروين نسبت به حدود وحقوق ارتفاقي ،از تاريخ سازمانثبتاسنادوامالککشور
تنظيم صورتمجلس تحديدي ظرف مدت  30روز پذيرفته خواهد شد ومعترض ميتواند به استناد تبصره  2ماده واحده قانون تعيين و تکليف پرونده ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
هاي معترضين ثبتي که فاقد سابقه بوده ويا اعتراض آنها درمراجع قضايي از بين رفته است مصوب  1373/2/25وماده  86آيين نامه قانون ثبت،
ميبايست ظرف مدت يکماه پس از اعتراض به مراجع قضايي مراجعه وتقديم دادخواست نمايند وگواهي تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند  ،در غير اين صورت
اين اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عمليات ثبتي اقدام خواهد نمود 1401/101 .م/الف
تاريخ انتشار 1401/03/17 :
ابوالحسن دستوري -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه يک بندرعباس

آگهي تحديد حدود اختصاصي

نظر به اينکه عمليات تحديد حدود پالک  -2462اصلي موقوفه به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بندرعباس ششدانگ یک قطعه زمین
و مستراح واقع در محله اوزیها بخش  1بندرعباس ،که به دليل عدم حضور متقاضي و يا نماينده قانوني وي ميسرنبوده و اجرا ماده  15قانون ثبت نيز
به عمل نيامده است ،اينک به موجب اين آگهي به استناد ماده  14قانون ثبت ،عمليات تحديد حدود پالک فوق در روز  1401/04/22ازمتقاضي و
قوهقضائیه
کش
کليه مجاورين دعوت مي گردد که در تاريخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند.واخواهي مجاروين نسبت به حدود وحقوق ارتفاقي ،از سازمانثبتاسنادوامالک ور
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي ظرف مدت  30روز پذيرفته خواهد شد ومعترض ميتواند به استناد تبصره  2ماده واحده قانون تعيين و تکليف ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
پرونده هاي معترضين ثبتي که فاقد سابقه بوده ويا اعتراض آنها درمراجع قضايي از بين رفته است مصوب  1373/2/25وماده  86آيين نامه قانون ثبت،
ميبايست ظرف مدت يکماه پس از اعتراض به مراجع قضايي مراجعه وتقديم دادخواست نمايند وگواهي تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند  ،در غير اين صورت
اين اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عمليات ثبتي اقدام خواهد نمود 1401/100 .م/الف
تاريخ انتشار 1401/03/17 :
ابوالحسن دستوري -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه يک بندرعباس

مفقودی نوبت اول

سند خودرو نوع هیوندایی سیستم و تیپ
 1600_ELENTRAرنگ سفید مدل ۲۰۱۳
شماره موتور  G4FGCU592914شماره شاسی
 KMHDG41C5DU589165شماره پالک ۱۱۹۹۷
شخصی بنام فاطمه کبابی سربارانی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

سرویس اقتصادی //نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
با بیان اینکه مشــکالت موجود صنایع مختلف در بورس با نامهنگاریها از
سوی رییس ســازمان بورس منعکس میشود ،گفت :تالش مسووالن برای
بازگرداندن اعتمادهای از دست رفته در بورس دو چندان شده است.

پیدا کرد.وی با بیان اینکه تورم در کشور اتفاق افتاده
است ،گفت :اما پیشبینی میکنم امسال سال خوبی
خواهد بود .آمارها نشان میدهد در  ۲ماه ابتدایی
امسال ،میزان تعدیل نیروی کار  ۳۰درصد نسبت به
مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است که به دلیل
رونق اقتصادی کشور و همچنین افزایش انگیزه کار
بوده است.
عبدالملکی تصریح کرد :تعداد زیادی از کارگاهها
تقاضا برای افزایش نیروی کار دارند .از همین رو
سامانه جستجوی شغل در وبسایت رسمی وزارت
کار در دســترس قرار گرفتــه و اکنون  ۲۸۰هزار
فرصت شــغلی در این سامانه وجود دارد .تا چند
هفته پیش  ۱۳هزار نفر از افراد مراجعهکننده به این
سامانه وارد بازار کار شدهاند.وی با تاکید بر اینکه
مراجعه کارفرمایان به سازمان فنی و حرفهای بیشتر
شده است ،افزود :همین باعث شده رویکرد سازمان
فنی و حرفــهای آموزش مبتنی بر نیاز بازار کار و
تربیت نیروی ماهر باشد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به تدوین بسته
حمایتــی از کارفرمایان با توجه به افزایش حقوق
کارگران اشاره کرد و گفت :کارفرمایانی که تعدیل
نیرو نداشتند و میخواهند نیروی کار جدید بگیرند
از این بسته استفاده میکنند.وی تاکید کرد :عالوه
بر آنکه تعدیل نیروی کار کاهش داشــته همچنین
میزان شکایات کارگران از کارفرمایان نیز کاهش
پیــدا کرده و این یعنی با بهبــود فضای اقتصادی
توافق و عامل سازنده بین کارگر و کارفرما فراهم
شده است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

مفقودی
اصل پروانه کسب به شماره  3281اعتبار 94/8/20
به نام رضا اسدپور فعالیت صنفی :فروشندگان لوازم
خانگی برقی (هخامنش) واقع در منطقه آزاد قشم .مجتمع
تجاری بازارقدیم طبقه همکف ،خیابان امام خمینی(ره )
پالک  1053مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد

نباشــند ،تصریح کرد :شــرکت ســپردهگذاری مرکزی
امســال در چندین نوبت ،واریز سود سهامداران عدالت
را در دســتور کار خود قرار داده است اما امیدواریم این
سهامداران هر چه سریعتر مشکل شماره شبا معتبر بانکی
خود را حل کنند تا این شرکت بتواند سود سالهای ۱۳۹۸
و  ۱۳۹۹آنها را تا اواسط تیر امسال پرداخت کند.

افزایش تالش برای بازگشت
اعتماد مردم به بازار سهام

افزایش  57درصدی
حقوقبازنشستگان
از خردادماه

قاضی شورا حل اختالف مجید حسینقلی

آگهيفقادنسندمالکيت

مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت در راه است

محســن خدابخش با اشاره به اینکه صدور برخی مجوزها در سال گذشته ،قابل
مقایسه با  ١٠سال گذشته نیست ،اظهار کرد :در مورد مشکالت روزانه بازار سرمایه
یک دید کوتاهمدت و همچنین اتفاقــات بلندمدت وجود دارد که باید آنها را در
کنار یکدیگر و در راستای ایجاد بهبود وضعیت بازار پیش برد.وی افزود :مشکالت
موجود صنایع مختلف در بورس با نامهنگاریها از سوی رییس سازمان ،منعکس
و اعالم میشود و تا به سرانجام رسیدن آن نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
توسعه نهادها در بازار سرمایه و بهکارگیری ابزارهای مالی جدید

به گزارش ایرنا ،خدابخش در مورد این ســوال که اکنون زمان مناسبی برای ورود
سرمایهگذاران به بازار سهام است یا خیر ،پاسخ داد :اظهارنظر سازمان بورس برای
ورود یا خروج ســهامداران از بازار درست نیســت ،اما ارائه آمار از میزان بازدهی
بورس و دیگر بازارها برای بازه زمانی مشخص و در دوران تورمی بالمانع است.
نایب رییس هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد :سهام شرکتهای
حاضر در بازار دارای بازدهی یکسانی نیستند ،بنابراین این امکان وجود دارد که فردی
ســهامی را انتخاب و پس از  ۶ماه به ســود برسد یا فردی دیگر با ضرر از این بازار
خارج شود.
ایجاد صندوقهای اهرمی

وی گفت :ســرمایهگذاران در صورت خریداری صندوقهای ســرمایهگذاری
با درآمد ثابت ،همان سود اعالمشــده را بهطور ثابت دریافت میکنند.خدابخش
اضافه کرد :ابزارهای جدیدی همانند صندوقهای اهرمی نیز طراحی شــده است؛
این صندوقها هم دارای بازدهی ثابتی بوده و از طرفی امکان پذیرش ریســک در
صندوقهای اهرمی باعث شده تا دارندگان واحدهای این صندوقها سود یا زیان
بیشتری را متحمل شوند.نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس در ادامه بر توسعه
نهادها در بازار سرمایه و بهکارگیری ابزارهای مالی جدید تاکید کرد.
تدوین دستورالعمل پذیرش شرکتهای سهامی عام پروژه

وی با بیان اینکه تالش برای بازگرداندن اعتمادهای از بین رفته دو چندان شده است،
گفت :شاید این اقدامات خیلی به چشم نیاید ،اما در واقعیت ،اقدامات سازمان بورس
در جهت توسعه نهادها ،ابزارها و تخصصی شدن بازار و توسعه بازار اولیه بسیار قابل
توجه است.خدابخش تاکید کرد :دستورالعمل شرکتهای سهامی عام پروژه نوشته
شده و امیدواریم افراد از طریق بازار سرمایه در سهام شرکتهای جدید سرمایهگذاری
کنند .نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس افزود :اکنون سهام شرکتهای موجود
در حال معامله است و نمیتواند کمککننده برای تشکیل سرمایه زیاد باشند ،هرچند
وجود بازار اولیه قوی باید در کنار بازار ثانویه شکل بگیرد.وی خاطرنشان کرد :یکی
از سیاستگذاریهای سازمان بورس شکلگیری نهادها و ابزارهای تخصصی است تا
ضمن صدور مجوزهای بیشتر به تشکیل سرمایه کمک شود.

هوشمندسازی یارانه نان به سومین استان رسید

سرویس اقتصادی //اجرای طرح عرضه نان با کارت بانکی در سومین استان کشور نیز آغاز شد.
طرحی که به گفته مجری آن سالیانه  1.5میلیارد یورو صرفه جویی در پی دارد.

به گزارش تســنیم ،طرح هوشمندسازی یارانه نان از حدود سه هفته پیش ابتدا به صورت آزمایشی در
نانواییهای اســتان زنجان و سپس قزوین به اجرا درآمده که از اهداف این طرح میتوان به جلوگیری از
قاچاق آرد و توزیع عادالنه یارانهها اشاره کرد .این طرح بعد از دو استان زنجان و قزوین ،این بار در استان
فارسبه عنوان یکی از مهمترین استانهای اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی یارانه آرد کشور اجرایی
شد .در همین حال محمد جالل ،مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجری این طرح در تشریح نحوه
اجرای آن گفت :در نانواییها آرد به قیمت تمام شده در اختیار نانوایان قرار میگیرد و مهلتی بین  ۳۰تا
 ۴۵روز به آنها داده میشود؛ به شرط این که نان را از طریق زیرساخت کارتخوانهای هوشمند در اختیار
مردم قرار دهند و در پایان هر روز یارانه نان را دریافت کنند .وی افزود :برآورد اجمالی ما این است که
بعد از اجرای طرح یارانه نان ،حدود  ۳۰درصد مصرف گندم کشور با عنوان نان مصرفی مردم کاهش یابد
که سالیانه حدود  1.5میلیارد یورو صرفه جویی در پی دارد.

رییس کانون بانکهای خصوصی مطرح کرد؛

استقبال بانکها
از فروش امالک مازاد
در بورس

ســرویس اقتصادی //رییس کانون بانکها
و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت :بانکها
نسبت به عرضه اموال و امالک مازاد در بورس
کاال ارزیابی مثبتی دارند که در این زمینه برای
تاسیس و بهرهبرداری از صندوق امالک ،زمین
و ساختمان در این بازار اقدام کردهاند.

«کورش پرویزیان» درباره تمهیدات بانکها برای
عرضه امالک و اموال مازاد در بورس کاالی ایران،
اعالم کرد :ارزیابیها نسبت به عرضه امالک و اموال
مازاد در بورس مثبت است .وی در رابطه با مزیت
فروش اموال و امالک مازاد در بورس کاال ،گفت:
مزیت برجسته فروش و واگذاری اموال و امالک در
این بازار شفافیت در فرآیند معامالت است.
مدیرعامل بانک پارسیان دسترسی همه افراد برای
حضور در معامالت بورس کاال را امکانپذیر اعالم
کرد و اظهار داشــت :درواقع به دلیل حضور ارکان
منضبط و ناظر در بورسهــا ،واگذاری و فروش
اموال و امالک مازاد شفاف و دقیق است.
به گزارش ایرنا ،پرویزیان با اشاره به اینکه بیشتر
بانکها عالقهمند به واگذاری اموال و داراییهای
خود از شیوههای مختلف هستند ،خاطرنشان کرد:
قانون هم در راســتای حمایت از تولید به بانکها
کمک کرده که انگیزه بیشتری برای فروش امالک

و اموال مازاد پیدا کنند.
به گفته رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری
خصوصی ،بهطور مثال یکی از بانکهای خصوصی
در زمینه تاســیس و بهرهبرداری از صندوقهای
امالک و زمین و ســاختمان در بورس اقدام کرده
اســت .وی با بیان اینکه بانکها حتی با استفاده
از فناوریهای جدیــد بالکچین و توکنایز کردن
(فرآیند تبدیل داراییهای فیزیکی و غیر فیزیکی)
به توکنهــای دیجیتالی در بالکچیــن به دنبال
فروش امالک و اموال مازاد هســتند ،تصریح کرد:
هــدف بانکها از این اقدام ،ایجــاد ارزشافزوده
برای بانکها و ســهامداران خود است.پرویزیان
با بیان اینکه بانکها از طریق مزایده و تشــکیل
صندوقهای امالک به دنبال واگذاری اموال مازاد
هستند ،گفت :بخش اعظمی از اموال و داراییهای
مازاد به شکل تملیکی و در ازای وصول مطالبات
به بانک واگذارشــده که بانکها با آمادهسازی و
عرضه این اموال مازاد بــه دنبال تبدیل این اموال
به داراییهای نقد هستند .رئیس کانون بانکها و
مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان تأکید کرد:
در شرایط فعلی سیاســت بانکهای دولتی و نیز
بانکهای خصوصی ،تزریق منابع و اعتبار دهی به
امور زیربنایی و توسعهای کشور است.

حوادث

در امتداد تاریکی

محتکران کاالی اساسی در هرمزگان ۱۴۰میلیارد جریمه شدند

ازدواج با چند گره کور!

یک روز همسرم با عصبانیت به خانه آمد و با چهره ای خشمگین
از من خواست لوازم شخصی ام را جمع کنم و به خانه پدرم بروم
تا مراحل طالقمان طی شود چرا که...

زن  32ســاله بــا بیان این که اگر طالق بگیــرم ،آینده دختر 15
ســاله ام نابود می شود ،اشــک ریزان به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتــری گفت 17 :ســاله بودم کــه «مازیار» به خواســتگاری ام
آمد .آن زمان در ســال آخر دبیرســتان تحصیل می کردم و پســر
دایــی ام به تازگی خدمت ســربازی را به پایان رســانده بود .یکی
از سنت ها و آداب و رســوم اهالی خراسان جنوبی ازدواج فامیلی
است به همین دلیل بزرگ ترها به هر طریق ممکن تالش می کنند تا
جوان های فامیل با یکدیگر ازدواج کنند.
خالصه یک شب که خانواده دایی ام مهمان ما بودند قرار ازدواج
من و مازیار هم گذاشته شــد ،در صورتی که من هیچ عالقه ای به
ازدواج با او نداشتم ولی به احترام بزرگ ترها سکوت کردم و با اکراه
پای سفره عقد نشستم.
ایــن درحالی بود که در همان روزهای آغازین نامزدی ،مازیار هم
نارضایتــی خود را از این ازدواج ابــراز کرد .او خیلی صریح به من
گفت فقط به اصرار پدرم با تو ازدواج کردم وگرنه عالقه ای به این
زندگی مشــترک ندارم .تازه آن روز بود که فهمیدم بزرگ ترها چه
اشــتباه جبران ناپذیری را مرتکب شده اند اما دیگر دیر شده بود و
گرفتن نام طالق هم یک رســوایی بزرگ به شمار می آمد و این نام
در سنت ما بســیار زشت و قبیح بود .خالصه هنوز مدت زیادی از
مراسم عقدکنان من و پسر دایی ام نگذشته بود که شبی مادرم به پدر
مازیار گفت یک دختر داده ایم باید یک دختر بگیریم ،این گونه بود
کــه برادر کوچک ترم درحالی با خواهر مازیار ازدواج کرد که عادله
 2ســال از او بزرگ تر بود .خانواده های ما چنان تصور می کردند
که اگر زندگی های مشترک این گونه به یکدیگر گره بخورند ،دوام
بیشتری خواهند داشــت و پایه های زندگی مستحکم تر می شود.
خالصه زندگی مشــترک من و مازیار آغاز شد و یک سال بعد هم
در حالی دختــرم به دنیا آمد که مازیار هیچ گونه عالقه قلبی به من
نداشت.
او نه تنها با رفتارها و اخالق بد مرا آزار می داد بلکه با زنان غریبه
نیز در ارتباط بود و من نمی توانستم این وضعیت را تحمل کنم ولی
به کسی هم حرفی نمی زدم و همه اوقاتم را با دخترم می گذراندم.
دیگر هیچ عشــق و عالقه ای بین ما نبود ولی باز هم به خاطر آینده
دخترم این رفتارهای زننــده را تحمل می کردم چرا که زندگی من
به سرنوشــت چند نفر از فامیل هم گره خورده بود .از سوی دیگر
ناگهان ماجرای ناســازگاری و اختالفات بــرادرم با عادله لو رفت
و اوضاع نابســامان زندگی آن ها آشکار شد چرا که خواهر مازیار
باردار نمی شد و همین موضوع به کشاکش طالق انجامید .دخالت
بــزرگ ترها هم فایده ای نداشــت و آن ها به ایــن جدایی اصرار
کردند.
در همین شرایط روزی مازیار با چهره ای خشمگین وارد خانه شد
و از من خواست به خانه پدرم بروم تا مرا طالق بدهد چرا که عادله
و امیر هم از یکدیگر جدا شده بودند .ملتمسانه به پایش افتادم و به
او گفتم آینده دختر  15ســاله ام تباه می شود! عادله و امیر فرزندی
نداشتند اما من به خاطر دخترم همه شرایط سخت زندگی را تحمل
کرده ام تا او به سعادت و خوشبختی برسد چرا که من و تو از ابتدا
نیز عشق و عالقه ای به یکدیگر نداشتیم! حاال هم به خاطر دخترمان
از این تصمیم بگذر اما مازیار فریاد زد حاال که آشــیانه خواهرم فرو
ریخته است دیگر هیچ چیزی برایم اهمیتی ندارد و...

ســرویس حوادث //معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از
حقوق مصرف کنندگان اســتان از شناسایی و تشکیل
پرونده برای  ۶انبار متخلف به ارزش ۱۴۰میلیارد ریال در
استان هرمزگان خبر داد.

عبدالرضا پیروی منش افزود :بیشــتر کاالهایی که در این
انبارها احتکار شده و یا موجودی آن ها اعالم نشده  ،شامل
کاالهایی همچون روغــن موتور ،روغن نباتی و کاغذ بوده
است.
وی ادامــه داد :افــرادی که دارای انبار کاال هســتند باید

اطالعات انبار و کاالهای موجود در آن را به این ســازمان
اعالم کنند در غیــر این صورت مرتکب تخلف شــده اند
که در صورت مشاهده برابر قانون ستاد تنظیم بازار برخورد
می شود.به گزارش ایرنا ،معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از
حقوق مصرف کنندگان هرمزگان یاد آور شد :شهروندان نیز
در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی،
درج نشدن قیمت یا سایر تخلفات صنفی ،مراتب را به سامانه
 ۱۲۴سازمان صنعت،معدن وتجارت استان هرمزگان گزارش
کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

توقیف یک شناور حامل سوخت قاچاق در خلیجفارس

ســرویس حوادث //رئیس کل دادگستری هرمزگان از
توقیف یک فروند شــناور حامل  ۲۵هزار لیتر سوخت
قاچاق در آبهای خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ رئیس کل دادگســتری اســتان
هرمزگان اظهار داشت :با هماهنگی دادستان عمومی و انقالب
قشــم ،مأموران پایگاه دریابانی این جزیره پس از شناسایی
یک فروند شــناور لنج حامل ســوخت قاچاق در آبهای
خلیج فارس ،نسبت به توقیف آن اقدام نمودند.مجتبی قهرمانی
سرویس حوادث //فرماندار ویژه شهرستان
میناب از وقوع حادثه در انبار سوخت قاچاق
در این شهرســتان و جان باختن یک نفر در
این حادثه خبر داد.
رخ میدهد.

خاطرنشان کرد :در بازرسی از این شناور بیش از  ۲۵هزار لیتر
سوخت قاچاق به ارزش تقریبی هفت میلیارد و پانصد میلیون
ریال کشف و ضبط شده است.وی در ادامه با بیان اینکه مرتکبان
قاچاق سازمان یافته سوخت عالوه بر جریمه نقدی و مجازات
حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم میشوند ،گفت:
در راستای اجرای ماده  ۲۰قانون مبارزه با قاچاق کاال ،شناور
دخیل در امر قاچاق به نفع دولت ضبط خواهد شــد .این مقام
قضایی همچنین یادآور شد :ســوختهای کشف شده از این

شناور طبق روال قانونی با دستور قضایی تحویل شرکت پخش
و توزیع فرآوردههای نفتی می شود و به چرخه توزیع قانونی
بر میگردد.رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره
به اینکه پرونده شناور متخلف در سیر مراحل رسیدگی قضایی
قرار دارد ،تأکید کرد :دادگســتری استان با همکاری ضابطین،
راهبرد مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت را با قاطعیت ادامه
می دهد و در راستای صیانت از منافع و سرمایههای ملت ایران
لحظهای درنگ نخواهد کرد.

انفجار انبار سوخت قاچاق در میناب

مجید سلحشــور اظهار داشت :در شهر کرگان
از توابع شهرستان میناب در یک منزل شخصی
شاهد وقوع یک انفجار بودیم ،این انفجار در انبار
سوخت قاچاق این منزل بوده است.
وی افزود :حادثه زمانی اتفاق افتاده که سوخت
قاچاق مورد نظر(گازوئیل) در حال تخلیه بوده
و در همین حین با اتصالی برق متاسفانه انفجار

سلحشور گفت :پس از وقوع این حادثه سریعا
تیمهای امدادی و آتشنشــانی به محل حادثه
اعزام و روند خامــوش کردن حریق و کمک به
مصدومــان را آغاز و در نهایــت حریق را اطفا
کردند.
فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت :متاسفانه

در این حادثــه در همان ابتدا یک نفر جوان 22
ساله جان خود را از دست میدهد و  2مصدوم
دیگر نیز با هماهنگی انجام شــده با قید فوریت
و بــا اســتفاده از امداد هوایــی و هلیکوپتر به
بندرعباس و بیمارستان شــهید محمدی منتقل
میشوند.
وی تصریح کــرد :دو مجروح این حادثه یک

نفر سوختگی  90درصد و دیگری سوختگی 50
درصد داشتند که مجروح با درصد سوختگی 50
درصدی با رضایت شخصی به بیمارستا ن شیراز
منتقل شده و دیگر مجروح همچنان در بیمارستان
شهید محمدی بندرعباس تخت مداوا قرار دارد
ولی وضعیت وی وخیم گزارش شــده است.به
گزارش تســنیم ،سلحشور تاکید کرد :در فضای
مجازی تعداد فوتیهای این حادثه دو نفر اعالم
شــده در حالی که تنها یک نفر جان خود را از
دست داده و  2نفر تحت مداوا هستند.

هشت فوتی در تصادف جاده بندرعباس به کهورستان
سرویس حوادث //تصادف خودروی سواری پژو ۴۰۵
با یک دســتگاه تریلر ،موجب مرگ هشت سرنشین
خودروی سواری شد.

فرمانده پلیس راه هرمــزگان گفت :این حادثه حوالی
روســتای گچین رخ داد .سرهنگ مهدی نیکبخت افزود:
جان باختگان پنج کودک و ســه بزرگ ســال بودند.وی

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ()2001001105000046
مناقصه گزار  :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  .موضوع مناقصه  :اياب وذهاب مرکز
منطقه و مراکز انتقال نفت تابعه  .مبلغ برآورد مناقصه 58/134/844/250 :ريال .
 -1محل و مكان اجراي كار :مركز منطقه و مراكز انتقال نفت تابعه  -2 .مدت اجراي كار 12 :ماه .
 -3نام دســتگاه نظارت  :امور اداري  -4 .قيمت ها متناســب با كاالي ساخت داخل با لحاظ
كيفيت ارائه گردد  -5 .روش ارزيابي مالي عبارت است از « دستورالعمل ارزيابي مالي و فرآيند قيمت متناسب در
مناقصات صنعت نفت به شماره  20/2-796مورخ  99/12/11وزارت نفت »
نوع و مبلغ تضمين شــركت در فرآيند ارجــاع كار  :مبلغ  2/906/742/213ريال بصــورت يك يا تركيبي از
ضمانــت نامه هاي مندرج در بنــد هاي الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح  ،خ ماده  4آييــن نامه تضمين معامالت دولتي به
شــماره  5069/123402مورخ  94/9/22هيئت محترم وزيران يا تضمين وجه نقد ميبايســت به شــماره
شــبا  IR 040100004101046871202159بانك مركزي جمهوري اســامي ايــران واريز گردد ضمناً
تصويرضمانتنامه يا رسيد وجه آن در سامانه بارگزاري گردد  - .درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص
حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد  - .بارگزاری و ارائه گواهينامه تعيين صالحيت معتبر از
وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي در زمينه حمل ونقل کد  1الزامي ميباشد  - .بارگزاری و ارائه گواهي نامه تاييد
صالحيت ايمني معتبر صادره از وزارت تعاون کار و رفاه جتماعی الزامي مي باشد .
زمان و نحوه خريد اسناد مناقصه از سامانه :شركت كنندگان مهلت دارند تا ساعت  15:00مورخ 1401/04/14
و با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) به نشاني  www.setadiran.irنسبت به خريد اسناد
و پرداخت هزينه از طريــق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند  .الزم به ذكر اســت كليه مراحل
برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از ســايت مزبور انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضويت قبلي در ســامانه ستاد  ،نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند و
جهت عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره  02141934تماس حاصل فرمايند  .زمان و مهلت تكميل و
بارگزاري پيشنهادات در سامانه :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت  15:00مورخ  1401/04/25نسبت به
تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) و تحويل اصل پاكت الف (ضمانتنامه
شركت در فرآيند ارجاع كار) الك و مهر شده به دفتر كميسيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه
اقدام نمايند  .زمان و محل گشايش پاكات  :پيشنهادهاي واصله در ساعت  08:30مورخ 1401/05/01در محل
كميسيون مناقصات به آدرس  :تهران -خيابان سپهبد قرني -نرسيده به خيابان سپنــــد -پالك  -188طبقه
هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد .
ضمن ًا جلســه توجيهی جهت شرکت کنندگان در تاريخ  1401/04/21ســاعت  10:00به نشانی  :اهواز /
خرمکوشک  /شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  /منطقه خوزستان  /امور اداری برگزار می گردد .
جهت كسب اطالعات بيشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن  061-32176463تماس حاصل فرمائيد .
www.shana.ir
www.setadiran.ir
www.ioptc.ir
شركت ملي پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

روابط عمومی

شناسه آگهی 1329174 :

گفت :علت حادثه ،خــواب آلودگی و بی توجهی راننده
خودروی سواری به جلو بوده است.
سرهنگ نیکبخت افزود :جاده بندرعباس به کهورستان
در محــدوده روســتای گچیــن ،به طــول  ۱۵کیلومتر
دوطرفه اســت که به علت پرترافیــک بودن ،حادثه خیز
است.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز خلیج فارس؛
وی گفت :این جاده مســیر خروجی هرمزگان به سمت
استانهای فارس و بوشهر و همچنین تنها جاده به سمت
شهرستانهای غربی استان است که باید این محدوده ۱۵
کیلومتری نیز ســریعتر دو باند رفت و برگشت جداگانه
داشته باشد تا از حوادث این چنینی پیشگیری شود.
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حوادث جهان
دستگیری  ۱۴تروریست داعش در بغداد

منابع امنیتی عراق از دســتگیری و بازداشــت  ۱۴تروریست
داعش طی عملیات امنیتی در بغداد پایتخت این کشــور خبر دادند.
منابع امنیتی عراق در بیانیهای از بازداشــت  ۱۴تروریست داعش
از جمله چند ســرکرده این گروه در بغداد پایتخت عراق خبر داد.بر
اساس این گزارش ،منابع امنیتی عراق اعالم کردند که در چارچوب
سلسله دستاوردها در زمینه مبارزه با تروریسم و پیگرد بقایای گروه
تروریســتی داعش طی یک عملیات امنیتی که بر اساس دادههای
اطالعاتی دقیق در بغداد انجام شد ۱۴ ،عضو گروه تروریستی داعش
از جمله برخی سرکردگان مهم این گروه بازداشت شدند .در این بیانیه
آمده است که نیروهای اطالعاتی عراق با انجام عملیات پیشدستانه
و بکارگیری شــیوههای فنی در پیگرد اهداف مورد نظر ،عملیات
جداگانه ای را در مناطق التاجی ،الشعب ،هور رجب ،کصیبه در منطقه
المدائن ،العریفیه در پل دیالی ،ابوغریب ،الغزالیه ،الدوره و پست بغداد
واسط به اجرا گذاشــتند.منابع عراقی از دستگیری سرکردگان مهم
داعش همچون ابو ســفانه ،ابوعمر و ابومصعب در این عملیات خبر
دادند.این در حالی است که «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی کل
نیروهای مسلح عراق هم از هالکت شماری از بقایای عناصر تکفیری
داعش در این کشــور خبر داد.بر اســاس این گزارش ،سخنگوی
فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعالم کرد که نیروهای امنیتی این
کشور در جریان عملیاتهای جداگانه در استانهای کرکوک ،نینوا
و دیالی ،ضربات سختی به بقایای تکفیریها وارد کردند.یحیی رسول
در همین راســتا عنوان کرد :نیروهای امنیتی عراق موفق شدند در
عملیاتهای خود در  ۳استان مذکور  ۱۳تَن از بقایای عناصر داعش
را شناسایی و آنها را به هالکت برسانند.

حمله مسلحانه به کلیسایی
در نیجریه  ۵۰کشته بر جا گذاشت

منابع خبری از حمله مسلحانه به یک کلیسا در نیجریه و احتمال
کشته شدن بیش از  ۵۰نفر میدهند .بنا به اعالم منابع خبری حمله
مســلحانه به یک کلیسا در نیجریه منجر به کشته شدن بیش از ۵۰
تن شده است.رسانههای محلی گزارش دادند که در پی حمله افراد
مسلح به کلیســای کاتولیک در ایالت اوندو نیجریه دست کم ۵۰
تن قربانی و شــماری دیگر زخمی شدند .این حمله تروریستی در
جریان مراســم دعا رخ داد.منابع بیمارستانی به خبرگزاری رویترز
اعالم کردند قریب به  ۵۰جسد به مرکز پزشکی فدرال و بیمارستان
کاتولیک سنت لوئیس منتقل شــده است .رسانههای محلی اعالم
کردند مهاجمان مسلح به سمت افراد حاضر در کلیسا تیراندازی کرده
و مواد منفجره را در این مکان منفجر کردند .شماری زن و کودک در
میان کشته شدگان دیده میشود.هنوز اخباری در خصوص هویت و
انگیزه مهاجمان مسلح منتشر نشده است .پلیس محلی اعالم کرد به
زودی در این باره بیانیهای صادر میکند.

آگهی نوبت اول دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارگری رحمت
گستر قشم راس ساعت 19روز شنبه  ( 1401/03/28درمحل کانون شهید ذاکری به آدرس قشم
بلوار ولیعصر جنب دادسرای عمومی انقالب شهرستان قشم برگزار می شود  ،لذا از کلیه اعضاء
دعوت می شود با دردست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور
حضور بهم رسانید یا وکیل/نماینده خود را کتبا معرفی نمایید  .ضمناٌ به اطالع می رساند که به
موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رای
و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود  .و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست
به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1401 /03/26ساعت  12روز پنجشنبه در محل دفتر
شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت مجوز ورود به مجمع را دریافت نمایند .
دستور جلسه :
-1تعیین تکلیف اعضایی که سهم واحد های خودشان را واگذار نموده از طریق مبایعه نامه
بنگاه های مشاور امالک یا وکالت نامه فردجایگزین خریدار واجد شرایط هیات مدیره موظف به
معرفی به اداره تعاون و ثبت شرکت ها درخصوص عضویت جدید و عضویت فروشنده لغو و حذف
نمایند طبق ماده  11قانون بخش تعاون و آگهی مجامع عمومی ماده  12تبصره  10آیین نامه
 -2رسیدگی و تعیین تکلیف اعضای بدهکار فازدوم پروژه  200واحدی که سهم آورده خودشان
طبق اخطاریه های شرکت تعاونی و سهم آورده اعالمی طبق متراژ واحد و امتیاز بندی انتخاب
واحد نموده و سهم آورده تکمیل نکرده اند با افزایش خرید مصالح و نوسانات قیمت جهت
ساخت و تکمیل واحدها انجام می شود به نرخ تورم محاسبه و دریافت گردد و در غیر اینصورت
عدم همکاری طبق ماده  15و  17اساسنامه شرکت تعاونی حذف و جایگزینی فرد واجد شرایط
صورت می پذیرد و تمامی هزینه های حقوقی و وکیل و هزینه دادرسی به عهده فرد بدهکار
می باشد /.
واحد بلوک ( 21شماره واحد 285طبقه دوم متراژ ) 73.45واحد بلوک ( 22شماره واحد
 297طبقه اول متراژ  )64.44واحد های بلوک ( 18شماره واحد  249طبقه دوم  72.49و
شماره واحد  247طبقه اول متراژ)72.93
-3طرح و تصویب بنا به افزایش شدید نوسانات قیمت مصالح و دستمزد اجرا در فاز دوم
پروژه  200واحدی از سال پایان  98شروع وفعالیت مجدد پروژه با هیات مدیره انتصابی و
انتخابی سال  99تا کنون در همه ی فاز ها امتیاز بند تعدیل قیمت ها بابت هر واحد به مبلغ
 250.000.000میلیون ریال از بلوک های  11تا  25در فاز دوم پروژه مورد تصویب قرار گیرد
طبق صورت جلسات تحویل موقت واحد ها عضو متعهد و به مبلغ  250.000.000میلیون ریال
تعدیل در ساخت و تکمیل واحد ها و بلوک های نامبرده دربند (ب) صورت جلسه تحویل موقت
واحد برای تمامی اعضای فاز دوم پروژه  200واحدی بصورت یکسان مبلغ اعالمی پرداخت
نمایند و عدم پرداخت و عدم تنظیم صورتجلسه تحویل موقت واحد آن دسته از اعضای که تا
کنون هیچ توجهی به اخطاریه ها و اظهارنامه های الکترونیکی قضایی نداشته اند طبق ماده 15
و  17اساسنامه شرکت تعاونی و عضوی که همکاری الزم را نداشته حذف گردد و فرد واجد
شرایط جایگزین واحد ها حذفی به نفع سهامدارن و اعضایی که همکاری الزم داشته اعم از
مشارکت درپرداخت مبلغ اعالمی  250.000.000میلیون ریال جهت تکمیل پروژه  200واحدی

و صورتجلسه تحویل موقت را انجام داده اند و و همکاری الزم جهت فروش اقساطی نزد بانک
مسکن شعبه شهید رجایی قشم مراجعه و تسهیالت قطعی فروش اقساطی را انجام داده،
واحدی های حذفی مزائده و درآمد حاصله آن در بند (الف) صورت جلسه تحویل موقت واحد که
جز هزینه های عمومی می باشد هزینه گردد .
 -4نحوه حذف و جایگزین آن دسته از اعضایی که در فازدوم پروژه  200واحدی قراردارند
که جز بلوک های  11الی  25پروژه به تعداد  15بلوک می باشند که صورت جلسه تحویل
موقت انجام نداده اند یا اینکه صورت جلسه انجام شده و تمامی تعهدات صورتجلسه را
پذیرفته اند اماسهم آورده هزینه تعدیل در ساخت و تکمیل پروژه  200واحدی فاز دوم به مبلغ
اعالمی  250.000.000میلیون ریال از سوی شرکت تعاونی همکاری الزم را با توجه به تمامی
اخطاریه های کتبی و واتساپی و سامانه الکترونیکی قضایی توجهی نداشته و پرداخت
ننموده اند که باعث ضرر و زیان دیگراعضا و سهامدارن شرکت تعاونی شده اند  ،واحد های نام
برده ( بلوک  :25واحد  348طبقه اول متراژه  87.93واحد  350طبقه دوم متراژ87.57
واحد  345طبقه اول متراژ  77.03واحد  360طبقه چهارم متراژ  86.92واحد  354طبقه
سوم متراژ 87.54واحد  349طبقه دوم متراژ 76.32واحد  347طبقه اول متراژ70.62
بلوک  :20واحد  269طبقه اول متراژ 73.56بلوک  :11واحد  163طبقه اول متراژ)68.04
والزم به ذکر است فروش اقساطی تسهیالت دریافتی نزد بانک مسکن شعبه شهید رجایی
قشم دریافت نموده و عدم مراجعه جهت تعیین و تکلیف قرارداد قطعی و اقساط انجام نداده
طبق ماده  15و  17اساسنامه شرکت تعاونی و قانون بخش تعاون حذف واحد های فوق الذکر
به نفع دیگر اعضایی که تعهدات مالی سهم آورده و هزینه تعدیل درساخت پروژه به مبلغ
 250.000.000میلیون ریال پرداخت نموده اند و تسهیالت فروش اقساطی صورت پذیرفته
از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار و درآمد حاصله هزینه در فضا های عمومی و بند
(الف) صورت جلسه تحویل موقت آپارتمان صورت پذیرد و تمامی هزینه های دادرسی و حقوقی
و کارشناسی و داوری بر عهده عضوهای واحدهای فوق الذکر می باشد .
 -5نحوه حذف و جایگزین آن دسته از اعضایی که تا کنون در فاز  240واحدی و  200واحدی
نسب به فروش اقساطی تسهیالت دریافتی نزد بانک مسکن شعبه شهید رجایی تخصص
واحد شده اند طبق ماده  15و 17اساسنامه شرکت تعاونی و قانون بخش تعاون .
 -6نحوه حذف و جایگزین آن دسته از اعضایی که انتخاب واحد نکرده اند و سهم آورده
خودشان در موعد مقرر واریز ننموده و باعث ضرر وزیان دیگر اعضای شرکت تعاونی شده
باتوجه به اخطاریه های واتساپی و کتبی و اظهارنامه الکترونیکی قضایی هیچ گونه توجهی
نداشته اند طبق ماده  15و  17اساسنامه شرکت تعاونی و قانون بخش تعاون .
مقامات دعوت کننده :

تاریخ انتشار آگهی  1401/03/17 :روز سه شنبه

رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره

شرکت تعاونی مسکن کارگری رحمت گستر قشم

مصرف آبزيان باعث كاهش درصد سكته هاي قلبي مي شود

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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گــروه گــزارش //معماری ســنتی مناطق
خلیج فارس از مباحث مهمی است می بایست
از جنبه های متعدد مورد واکاوی قرار گیرد.

آماده سازی  ۳۶هکتار زمین
برای اشتغال زندانیان در ميناب

برکــه ها و معمــاری آن هــا در کرانه ها و
پســکر انه های خلیج فارس و از جمله شــهر
رویدر از نگاه های متعدد قابل بررســی است.
برکــه ها در رویدر نماد معماری ســنتی بوده و
به اشکال متعدد ســاخته می شده است .برخی
از برکه مستطیل شــکل بوده و برخی از آن ها
شکل استوانه ای داشتند .برخی دارای سقف بوده
و برخی بدون ســقف بودند .اما نگرش ساخت
برکه های متعدد در شــکل های متعدد ،مربوط
به کم آبی ،نگهــداری آب و اقلیم جنوب ایران
می باشــد .برکه های کوچک حتــی در درون
کوه ها و مسیرهای سنگالخی و کوهستانی رویدر
هم ساخته می شــده است .معماران رویدری که
به ســاخت برکه ها مبادرت می کردند ،معماران
خاصی بودند و هر معماری نمی توانست اقدام به
ساخت برکه نماید .چون می بایست بین گودی
و سقف برکه تناسب وجود داشته باشد تا باعث
ماندگاری برکه گــردد .تا پیش از این که گودی
برکه ها به صورت ســیمانی ســاخته شود ،به
جای سیمان از ســاروج استفاده می شد .فراهم
آوردن ســاروج بســیار زمان بر بود و به همین
دلیل نیز ساخت برکه بسیار طوالنی می گردید.
برکه های ساروجی از برکه های سیمانی اندکی
کوچکتر بودند .از سوی دیگر در گذشته گودی
برکه ها با دســت حفر می گردیــد ،اما در حال
حاضر گودی برکه های بزرگ و متوسط بوسیله
لودر حفر می گــردد .برخی از برکه های خیلی
قدیمی هم در ســاختن گودی و هم سقف آن از
ساروج استفاده شده و عمر برخی از آن ها نزدیک
به هفتاد الی هشتاد سال می باشد و ممکن است
چندبار تعمیر شده باشند .بیشتر تخریب سقف در
برکه هایی اســت که گودی آن ها بسیار بزرگ
است .برخی از برکه ها به دلیل بزرگ بودن آن،
سقف نداشته اســت و بعدها هم که سقف بر آن
ساختند در بستر زمان سقف آن تخریب گردید .در
زمان افتادن سقف برکه ،اگر برکه خالی از آب بوده
و یا آب کمی در برکه باشد ،به کف برکه هم آسیب
می رسد .معموال برکه اندک آبی همیشه در کف
آن ها وجود دارد .این نوشتار که با حمایت های
فرهنگی شــورای اسالمی شهر رویدر و شهردار
فرهیختــه و با دانش این شــهر تاریخی جناب
آقای مهندس عبدالحکیم جعفری به رشته تحریر

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رئیس کل دادگستری هرمزگان
گفت :در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه ۳۶ ،هکتار زمین کشاورزی
جهت ایجاد اشــتغال پایدار برای بیش از سیصد نفر از زندانیان در حال
آماده سازی است.به گزارش خبرنگار دریا ،رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان اظهار داشت :ریاست محترم قوه قضاییه از ابتدای قبول مسئولیت،
همواره ارتقاء وضعیت زندان ها و زندانیان سراســر کشــور را در زمره
اولویت های خویش قرار داده اند و بر این اســاس دوره تحول و تعالی
قضایی دوره تالش گسترده برای پایین آوردن ورودی زندانها با استفاده
از روشهایــی همچون مجازاتهای جایگزین حبــس ،جلوگیری از
بازداشت موقتهای غیر ضروری و استفاده بیشتر از پابندهای الکترونیک
و اشتغالزایی از طرفی و تالش برای رعایت بیشتر حقوق متهمین ،مجرمین
و زندانیان از ســوی دیگر بوده که خوشبختانه با ارتقاء کیفیت خدمات
تربیتی و اصالحی در زندانها نیز همراه شده است.مجتبی قهرمانی در ادامه
افزود :در راستای اجرای اولویتهای پانزده گانه مطرح شده توسط رئیس
قوه قضاییه در ابتدای سال  ۱۴۰۱به ویژه تأکیدات ایشان درخصوص لزوم
کاهش جمعیت کیفری و با هدف توانمند سازی زندانیان و ایجاد اشتغال پایدار
و مولد برای آنان ۳۶ ،هکتار زمین کشاورزی در بخش راونگ شهرستان
میناب با صرف هزینه ای بالغ بر  ۳۰میلیارد ریال در حال آمادهســازی
می باشد.وی خاطرنشــان کرد :با توجه به تمهیدات اتخاذ شده ،تمامی
فعالیت ها در این زمین کشــاورزی ،مکانیزه خواهد بود و در این راستا
تا کنون عــاوه بر نصب و راه اندازی تجهیزات آبیاری تحت فشــار و
قطره ای ،اقداماتی چون احداث خوابگاه برای زندانیان ،تســطیح زمین،
الیروبــی و برقی نمودن چاه ،تکمیل خطوط لوله کشــی و انتقال آب و
برق در این مجموعه زراعی صورت پذیرفته است.رئیس شورای قضایی
اســتان هرمزگان با بیان اینکه از تخصص زندانیان و کمک آنان نیز در
اجرای این طرح اســتفاده شده است ،گفت :با توجه به برنامه ریزی های
انجام شده ،روزانه بیش از سیصد نفر از زندانیان در این مزرعه مشغول به
کار می شوند که عالوه بر ایجاد درآمد برای آنها در زندان ،پس از رهایی
نیز می توانند از این حرفه برای امرار معاش اســتفاده نمایند.قهرمانی با
اشاره به اینکه در نتیجه کارآفرینی برای این تعداد از زندانیان ،گام بزرگی
در جهت ایجاد اشــتغال پایدار و اصالح و جامعه پذیر شدن آنها برداشته
خواهد شد ،یادآور شد :تولیدات این مزرعه ،انواع محصوالت کشاورزی
خواهد بود که درآمــد حاصل از فروش آنها از طریق انجمن حمایت از
زندانیان به حســاب خود زندانیان و خانواده هایشان واریز میشود.این
مقام قضایی همچنین بیان داشت :زندانیانی به حالت اشتغال در این مزرعه
فعالیت خواهند کرد که او ًال جزو محکومین جرائم خشــن و خطرناک و
مخل نظم و امنیت جامعه نباشند و ثانی ًا در دوران تحمل حبس در زندان
بسته نیز حســن اخالق و رفتار آنها مورد تأیید شورای طبقه بندی قرار
گرفته باشد.رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان در پایان تأکید کرد:
حرفهآموزی به زندانیان و فراهم کردن زمینه اشــتغال و درآمدزایی آنها
از جهــات گوناگون از جمله کمک به خانواده زندانیان و پیشــگیری از
وارد آمدن آسیب بیشتر به زندانی و خانوادهاش بسیار حائز اهمیت است
و با توجه به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه ،بدون اشتغالزایی برای
زندانی ،تکمیل فرآیند اصالح و تربیت او امکان پذیر نخواهد بود.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

در می آید در نظر دارد به معماری برکه در شهر
رویدر در بستر زمان بپردازد و نشان دهد که سیر
تحول معماری برکه ها در شهر رویدر به چگونه
بوده و نقــش معماران رویدری در ایجاد بناهای
عام المنفعه به چه صورت بوده است.شهر رویدر
در مناطق پسکرانه ای خلیج فارس قرار دارد و
دارای آب و هوای گرم و مرطوب است به همین
دلیل مسئله آب و شــیوه نگهداری از آب های
سطحی در جنوب ایران و شهر رویدر از اهمیت
خاصی برخوردار است .مردم شهر رویدر همواره
به شــیوه های متعدد در جمــع آوری آب های
سطحی که در اثر بارندگی جاری می شود ،کوشا
بودند .ایجاد خمره ها در مسیر آب های جاری در
دره ها و کوه ها در همین راستا صورت می گرفته
اســت .برکه ها نماد سازگاری مردم شهر رویدر
با طبیعت گرم و خشک جنوب ایران است .این
برکه ها که بیشتر توسط خیرین و افراد ثروتمند
در مکان های متعدد از شهر رویدر و اطراف آن و
در مسیر آب ساخته شده اند ،در بسیاری از موارد
نام آن ها برگرفته شــده از نام سازندگان آن ها
می باشد .برکه ها با توجه به توان مالی سازندگان
آن بنا می گردند .در ارتباط با وجه تسمیه برکه
باید عنوان نمود که برکه ،آب انبار ،منبع ،مصنعه،
منبع ،حوض ،آبگیر ،تــاب ،نوعی مخزن آب
سرپوشــیده ،آب بندی شده و غالبا ساخته شده
در پایین تر از ســطح زمین که به منظور ذخیره

یک مرحله ای

نوبت دوم

شماره 1401/007
موضوع آگهی :

اجرای عملیات آسفالت مسیرهای شبکه فاضالب جدید محوطه غیرصنعتی
طرح ارتقاء کیفیت محصوالت سنگین

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه

تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/03/30
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IRو یا خبرگزاری شانا
 WWW.shana.irو WWW.TENDER@NIORDC.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل
دادانهم

پرونده کالسه  140140920000097490شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000543879
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل
تشکیل است پرونده کالسه  140140920000097490تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
گس جمقوه قضائیه
وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
ت
ه
م
داد ری ور ی اسال ی اریان
« رای دادگاه » :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  111به مساحت  308/59متر مربع طی نامه
شــماره /181/21838ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره  140040390000188065مورخه  1401/01/30مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجه ًا به
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/65301ن
مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام
قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم
محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

آب آشــامیدنی و برای ایام کم آبی یا پایداری
در برابر دشــمن در هنگام محاصره شدن و گاه
اســتفاده از آب خنک در تابســتان ،در شهرها،
روستاها ،دژها ،مســیر راه های کاروان رو و در
دل کوه ها ساخته شده اســت .این نوع مخازن
آب در بیشــتر نقاط ســرزمین ایــران به آب
انبار معــروف اســت(گلزاری،1357،ص)147
در منابع قدیم اســامی به زبــان عربی ظاهرا
واژه های اصطخر یا برکه برای منبع یا مخزن سر
پوشیده آب به کار رفته است(.ایرانیکا) واژه برکه
چنانکه دیده شد در منابع فارسی متاخرتر اسالمی
دقیقا به این معنی(آب انبار) بسیار به کار برده شده
است .اما در مورد تاریخچه برکه باید عنوان کرد
که انبارهای ذخیره آب در آغاز گودال هایی بود
کــه خود به خود از آب باران و ســیالب ها پر
می شد .به تدریج بشــر خود به انبار کردن آب
در این گودال ها پرداخت و ســرانجام با ایجاد
انبارهای آب در جاهای مورد نیاز خود دســت
یازید .با پیشــرفت تمدن روش های ذخیره آب
نیز تکامــل یافت .در تمدن هــای ایران ،مصر
و بیــن النهرین آب را در انبارهای سرپوشــیده
غیر قابل نفوذی که از تبخیر شدن آب و آلودگی آن
جلوگیری می کرد ،ذخیره می کردند.در کشورهای
یونــان و روم نیز از این شــیوه برای ذخیره آب
استفاده می شد(فرشاد،ص 217و  )218تاریخچه
قدیمی ترین برکه در شهر و اطراف رویدر هم به

خوبی مشخص نیست اما برکه های قدیمی خیلی
در مقیاس کوچکتر ساخته می شدند .در مجموع
برکه های ســاروجی قدمت زیادتری نسبت به
برکه هایی که از گودی آن ها از ســیمان ساخته
شــده دارند .در حال حاضر نیز برکه های بزرگ
ســاروجی نظیر برکه مسیح خان در شهر رویدر
وجود دارد (.عبداهلل ماجدی ،مصاحبه )1401 ،در
مجموع فالت ایران از مناطق کم بارش می باشد
و به همین دلیل نیز در ایــران و به ویژه مناطق
جنوبی ایران که شــهر رویــدر نیز جزء آن می
باشــد ،از روزگاران کهن به علت کمبود آب در
بخش عمده ای از این سرزمین ،ارزش و اعتباری
بســیار برای آب قائل بودند و آب انبار یکی از
ساختمان هایی بود که از زمان های بسیار دور
برای تامیــن و نگهداری آب به ویژه در مناطقی
که به آب دائمی(چشمه و قنات) یا فصلی(باران)
متکی بود ،ابداع شــد و توســعه یافت .یکی از
کهــن ترین نمونه های آب انبار در ایران در کنار
محوطــه چغازنبیل مربوط به هزاره  2ق.م .و در
دوره شــکوفایی تمدن ایالم به دست آمده است.
(ورجاونــد،ص )2ولی این انــدازه اطالعات و
مدارک برای بررسی دقیق مصالح ،ابزارها ،سبک
و روش های معمــاری آب انبارها در روزگار
کنونی کفایت نمی کنــد .با وجود این با اتکا بر
این آثار و رواج احداث قنوات ،ســدها و بندها
در دوره اشکانیان و ساسانیان که می تواند بیانگر

پیشــرفت عمده ای در تکنیک های ساختمانی
باشــد(ایرانیکا) در جنوب ایران و شــهر رویدر
برکه های مربوط به ایران باستان وجود ندارد .به
تدریج ســاختن مخازن استوانه ای شکل در این
دوران به علت پایین بودن نسبی هزینه ساختمان
و مقاومت بیش تر بدنه آن در مقابل فشار آب در
ایران و از جمله شهر رویدر رایج شد.
نکته دیگری که از نظر تحول طرح های معماری
برکه ها و آب انبارها قابل یادآوری است این است
که ساختن مخازن ستون دار به شیوه مغرب زمین
برای باال بــردن ظرفیت نگهداری آب در آن ها
بوده است .پیدایش این فنون در معماری ایران نیز
به دلیل نیاز به ایجاد فضاهای وسیع برای اجتماع
مردم در یــک محل برای عبادت بوده اســت.
ساختن آب انبارهای ســتون دار که در جزیره
هرموز نمونه آن وجود دارد امکان می داد که از
طاق های کوتاه برای پوشش مخازن استفاده شود
و در نتیجه سقف مخزن همکف زمین قرار گیرد
و ایجاد بنای دیگری بر روی آن ممکن گردد .در
این دوران به تدریج آب انبارها به صورت جزئی
از یک مجموعه معماری به هم پیوســته در آمد
و معموال در کنار و همراه با مســاجد و مدارس
ساخته می شد(عابدینی و دیگران،1367،ص30
و  .)31در شــهر رویــدر و مناطــق اطراف آن
برکه های ســتوندار وجود ندارد ،اما برکه های
اســتوانه ای به وفور دیده می شــود .بیشــتر
برکههایرویدرکهتوسطمعمارانرویدریومحلی
ساخته شده است ،در حاشیه شهر رویدر ،باغات،
دشــت ها و گاهی کوه و تپه قــرار دارند و در
گذشــته آب را با شــیوه های متعدد از برکه به
منزل می آوردند و زمانی که در رویدر آب لوله
کشــی نبود ،در بیشــتر خانه ها چاه آب وجود
داشت و آب برکه بیشــتر برای نوشیدن استفاده
شده و مصارف شستشــو و غیره نداشته است.
در معماری برکه های شــهر رویدر از بادگیر در
برکه جهت خنک شدن آب به ندرت استفاده شده
است .معماران رویدری در بستر زمان یاد گرفته
بودند که اســتقامت برکه های مدور از مستطیلی
بیشتر اســت و به همین دلیل هم اکثر برکه های
شــهر رویدر و اطراف رویــدر به صورت مدور
ساخته شده اند .ســاختن برکه های مدور برای
معماران برکه ها ســخت تر بوده اما آن ها چنان
ممارســتی در این کار داشــتند که در نوع خود
منحصر به فرد بوده است .بیشتر برکه های شهر
رویدر توسط خیرین ساخته شده و خیرین نیز از
مکان های متعدد بوده و وکیل بسیاری از خیرین
نیز اهالی خــود رویدر بوده که به خیرین عنوان
می نمودند که شهر و دیار آن ها نیاز به برکه و بناهای
عام المنفعه دارد.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000097692شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000544016
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه 17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل
تشکیل است پرونده کالسه  140140920000097692تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
گس جمقوه قضائیه
وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
ت
ه
م
داد ری ور ی اسال ی اریان
« رای دادگاه » :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  114به مساحت 448/36متر مربع طی نامه
شماره /181/21816ن 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  140040390000190327مورخه  1401/01/30مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی
نامه شماره /181/65306ن مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی
به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل
تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000097861شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000544296
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه 17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
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تشکیل است پرونده کالسه  140140920000097861تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
گس جمقوه قضائیه
وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
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شماره /181/21808ن 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  140040390000190967مورخه  1401/01/30مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه
شماره /181/65309ن مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به
عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید
نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

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

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

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۴:۳۵:۱۱
طلوع آفتاب ۰۶:۱۰:۵۲
اذان ظهر ۱۳:۱۴:۰۰
غروب آفتاب ۲۰:۱۷:۱۹
اذان مغرب ۲۰:۳۶:۵۴

اذان صبح ۰۴:۳۵:۵۵
طلوع آفتاب ۰۶:۰۷:۴۴
اذان ظهر ۱۳:۰۵:۱۷

اذان صبح ۰۳:۵۳:۴۹
طلوع آفتاب ۰۵:۲۶:۲۷
اذان ظهر ۱۲:۲۵:۱۲
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اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
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۰۵:۴۹:۵۶
۱۲:۴۳:۳۳
۱۹:۳۷:۲۰
۱۹:۵۵:۵۴

سالمت
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اذان مغرب ۱۹:۴۳:۱۲
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غروب آفتاب ۱۹:۵۷:۴۴
اذان مغرب ۲۰:۱۶:۵۲
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یزد

اذان صبح ۰۴:۰۵:۴۳
طلوع آفتاب ۰۵:۳۹:۴۰
اذان ظهر ۱۲:۴۰:۲۱

اذان صبح ۰۴:۲۵:۵۹
طلوع آفتاب ۰۶:۰۰:۳۸
اذان ظهر ۱۳:۰۲:۲۲

اذان صبح ۰۴:۰۹:۵۰
طلوع آفتاب ۰۵:۴۶:۳۵
اذان ظهر ۱۲:۵۱:۱۰

غروب آفتاب ۱۹:۴۱:۱۴
اذان مغرب ۲۰:۰۰:۳۲

غروب آفتاب  ۲۰:۰۴:۱۵غروب آفتاب ۱۹:۵۵:۵۵
اذان مغرب  ۲۰:۲۳:۴۰اذان مغرب ۲۰:۱۵:۴۰

بزودی بسته آموزش محیط زیست ویژه کودکان  4 - 3ساله رونمایی می شود

سرویس سالمت  //عضو هیات علمی دانشگاه
علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی ،به مناسبت
روز جهانی محیط زیست ،از رونمایی بسته جدید
آموزش محیط زیست ویژه مربیان و خانواده های
کودکان  ۳الی  ۴ساله ،در آینده نزدیک خبر داد.

اجتنابناپذیر قلمداد می شود ،که یکی از راهکارهای
رهیافــت و شــاید ،مهمترین ابزارها برای توســعه
منابع انسانی و تاثیرگذار در این امر ،طراحی برنامههای
آموزشی متناسب با فرهنگ و ظرفیت های اقتصادی
و اجتماعی کشورمان در سطح بومی و ملی می باشد.

به گزارش وبدا؛ دکتر نجم السادات موسوی طراح * مشارکت دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت
این بسته جدید آموزشی ،اظهار کرد :دیدن آثار زیانبار اجتماعی به عنوان مرکز تولید علم روز در حوزه
دو دهه گذشــته در محیط زیســت ،باال رفتن دمای
حفظ محیط زیست

تخریب زیســتگاه ،آلودگی پســماندها از یک سو،
کاسته شــدن منابع مخصوص ًا منابع آبی ،پژوهشگران
و سیاســتگذاران را به این اجبار رســانده است که
ســاکنان کره زمین به دورانی وارد شــدند که اساس ًا
مفهوم و نگرش به پیشرفت و توسعه ،دستخوش تحول
ساختاری شده است.
وی تصریــح کرد :دوران توجه یک بعدی به مقوله
توسعه که به تولید ناخالص ملی اولویت می بخشد ،به
سر آمده و با توجه به جایگاه دانشگاه علوم توانبخشی
و سالمت اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه
پایدار ،می بایست به کیفیت زندگی مردم و پایداری در
محیط زیست بیاندیشیم.
* لزوم طراحی برنامههای آموزشــی بومی و
ط زیست مورد تاکید قرار گرفت
ملی حفظ محی 

دکتر موســوی ابداع کننده و مجــری دوره های
آموزش زیســت محیطی برای دانشجویان و کودکان
پیش از دبستان در کشور ،تاکید کرد :به نظر می رسد،
طراحی روش های علمی و تخصصی برای دستیابی به
توسعه پایدار که بتوان در چارچوب آن منابع محدود
و غیرقابل جایگزین را مدیریــت کرد ،امری الزم و

عملکرد دولت
موجب کاهش
مرگ و میرهای
کرونایی شد

عضو هیات علمی دانشــگاه علوم توانبخشــی و
ســامت اجتماعی همچنین گفت :امروز در کشــور
عزیزمــان با توجه بــه جایــگاه وزارت آموزش و
پرورش و قرار گرفتــن مهدهای کودک زیر نظر این
نهاد پرمخاطب ،دانشــگاه علوم توانبخشی و سالمت
اجتماعی نیز به عنوان مرکز تولید علم روز با همکاری
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی ،پاسدار
و حافظ محیط زیست ،در رفع و کاهش این مشکالت
مشارکت می کند .این فعال کشوری محیط زیست در
پایان  ،ابراز امیدواری کرد که بتواند در ماههای آینده
از بســته جدید آموزش محیط زیست ویژه مربیان و
خانواده های کودکان  ۳تا  ۴ســال رونمایی کند تا با
همکاری وزارت آموزش و پرورش به عنوان مهمترین
نهاد اجتماعی برای تربیت نســل آینده بتوانند جهت
رویارویی با مشکالت زیست محیطی دنیای امروز و
فردا ،و در سطح ملی و منطقه ای فعالیت نمایند.
گفتنی است؛ اولین محتوای آموزشی زیست محیطی
ویژه کودکان  3تا  4سال کشــور ،در بهمن ماه سال
گذشته ( )1400توسط اعضای هیات علمی دانشگاه
علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی و با همکاری و

سرویس سالمت //نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه «عملکرد بســیار خوب دولت باعث شد مرگ و میر
کاهش یابد» ،تاکید کرد :کاهش میزان مرگ و میر کرونایی در کشــور به
معنای آن نیست که رعایت ها را کنار بگذاریم ،بلکه به آن معناست که دولت
در کنترل بیماری موفق بود و برای حفظ این موفقیت باید همچنان شــیوه
نامههای بهداشتی را رعایت نماییم.

جلیل میرمحمدی با اشــاره به عملکرد دولت سیزدهم در زمینه مدیریت
بیماری کرونا در کشور اظهار کرد :با شیوع کرونا در کشور با مشکلی مواجه
شدیم که طی آن تقریب ًا  ۶موج شیوع گسترده را تجربه کردیم که در هر موج

سرویس سالمت //عضو کمیته علمی کرونا با تاکید بر لزوم
ادامه رعایت پروتکلها برای کنترل بیماری کرونا در کشور،
ن کنار گذاشتن ماسک در صدا و سیما
گفت :برگزاری جش 
میتواند یک اعتماد کاذبی ایجاد کند که افراد به دلیل عدم
رعایت مسائل بهداشتی در معرض عفونت قرار گیرند و این
درحالی است که تصور میکنند کرونا خاتمه یافته ،در حالی
که چنین نیست.

دکتر احمد طباطبایی  ،با تاکید بر اینکه کرونا به اتمام نرســیده
است ،گفت :هنوز به صورت تکگیر بیماران را مشاهده میکنیم
و گاهی اوقات چند نفر از اعضای یک خانواده به فرمهای خفیف
بیماری با امیکرون مبتال میشوند .گاهی اوقات هم در برخی مواقع
میبینیم که هنوز عدهای عالئم کرونای دلتا دارند بنابراین؛ نمیتوان
کرونا را خاتمه یافته تلقی کرد .او درباره برگزاری جشــن کنار
گذاشتن ماسک در برنامه تلوزیونی پر بیننده خندوانه ،تصریح کرد:
ت زیادی حضور دارد ،در مجامع
از نظر علمی در مراکزی که جمعی 
عمومی ،مساجد ،جشنها ،فضاهای سر بسته ،محیطهای درمانی
و بیمارستانها و  ...به هیچ وجه توصیه نمیشود که افراد ماسک
را کنــار بگذارند .البته اگر افراد در یک فضای باز با فاصله زیاد
از یکدیگر قرار بگیرند و از عدم ابتالی یکدیگر به کرونا مطمئن
باشند میتوانند بدون ماسک حضور داشته باشند اما این حصول
اطمینان تقریبا میســر نیست .بنابراین توصیه همچنان استفاده از
ماسک در فضاهای عمومی است.
به گزارش ایســنا ،وی درباره آثار برگزاری چنین برنامههایی
از فضای رســانه ملی ،تصریح کرد :این دست اتفاقات میتواند
یک اعتماد کاذبی ایجاد کند که افراد به دلیل عدم رعایت مسائل
بهداشــتی در معرض عفونت قرار گیرند و این درحالی است که
تصور میکنند کرونا خاتمه یافته در حالی که چنین نیست .پس

در سه مقطع رشته های تخصصی سه حوزه سالمت اجتماعی ،مشاوره و روانشناسی بالینی ،مدیریت رفاه
( رفــاه و ســامت اجتماعــی ،ســامت روانی و و سالمت اجتماعی ،روانپزشکی ،کاردرمانی ،ارتوپدی
توانبخشی )  ،در طراحی و اجرای پروژه های ملی و فنــی ،ارگونومــی ،گفتاردرمانــی ،و  « ...از جمله
منطقه ای مشارکت دارد.
رشته های دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت
« رشد و پرورش
اجتماعــی ،و مراکز تحقیقاتی
کــو د کا ن
این دانشــگاه همچون
پیش
« مدیریت رفاه
ا جتما عی ،
عو ا مل

چنین برنامههایی نباید اجازه این اقدامات را به خود بدهند.عضو
کمیته علمی کرونا با اشــاره به اینکه روند رعایت پروتکلها در
کشور بسیار کاهش یافته است ،اظهار کرد :به دلیل اینکه صدا و
سیما هم اعالم میکند که آمار مرگ و میر تک رقمی شده و تعداد
بستریها کاهش یافته اســت ،مردم خود را در یک کرانه امنیت
تصور میکنند و فکــر میکنند که میتوان مانند قبل زندگی کرد
درحالی که برخی کشورها مانند چین و برخی کشورهای اروپایی
با یک افزایش بیماری مواجه هستند.
او درخصــوص روند بیماری طی ماههای آتی ،بیان کرد :هنوز
برای پیشبینی زود است .از نظر افزایش شیوع بیماری مقداری
تعداد بیماران در انتهای فروردین و بعد از مسافرتها افزایش یافته
بود؛ اما از آنجایی که ماهیت بیماری خفیفتر بود برخی اصال به
مراکز درمانی مراجعه نمیکردنــد و یا حتی در صورت مراجعه
کارشان به بستری نمیکشید .در کل به نظر میرسد هنوز الزم باشد
رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،استفاده از ماسک ،شستوشوی
دست و ...انجام شود.
طباطبایی با بیان اینکه روند تزریق ُدزهای یادآور واکسن کاهش
یافته اســت ،گفت :به دلیل کاهش یافتن شدت و شیوع بیماری
مردم خود را در کرانه امنی تصور میکنند و این سبب میشود که
برای تزریق ُدز سوم و چهارم مراجعه نکنند .وی درباره تاسیس
کلینیکهای پساکرونا ،اظهار کرد :موضوع کرونای طول کشیده
یا عوارض کرونا چیزی است که طی دو سال و نیم اخیر همیشه
به عنوان زنگ خطر برای پزشکان مطرح بوده است .بسیاری از
عالئم ،سندرومها ،مشکالت دستگاه تنفسی و گوارشی ،عصبی،
غدد و...در برخی افراد با ابتال به کرونا گزارش شــده است .شاید
نتوان اظهار نظر قطعی کرد اما ،شکلگیری کلینیکهای پساکرونا
منطقی به نظر میرسد.

ا ز
د بســتا ن ،
سالمت در حوادث و
بالیا ،روانشناسی ،پرستاری ،مددکاری

ا جتما عــی
موثر بر سالمت،
توانبخشــی اعصــاب
اطفال ،سالمت در حوادث و بالیا،
و ژنتیک « می باشد.

کسب و کار ،صنعت و آموزش در کشور تاکید کرد :همه اینها به دلیل تالشی
است که دولت سیزدهم در زمینه مدیریت بیماری کرونا انجام داده است.میر
محمدی با هشدار درباره لزوم استمرار رعایت شیوه نامههای بهداشتی مقابله
با کرونا در کشور گفت :حتم ًا این بیم وجود دارد که در صورت عدم رعایت
کامل شیوه نامههای بهداشتی خدای ناکرده به موج دیگری از ویروس کرونا
در کشور دچار شویم .عملکرد بســیار خوب دولت باعث شد مرگ و میر
کاهش یابد اما این به معنای آن نیست که رعایتها را کنار بگذاریم ،بلکه به
آن معناست که دولت در کنترل بیماری موفق بود و برای حفظ این موفقیت
باید همچنان شیوه نامههای بهداشتی را رعایت نماییم.

ســرویس ســامت « //مرضیه داورینژاد » مادر  ۲۰ساله اهل
زیارتعلی رودان با اهدای اعضای بدنش به سه بیمار نیازمند زندگی
دوباره بخشید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتوگوی
رســانهای اظهار داشــت« :مرضیه داورینژاد» مادر  ۲۰ســاله
اهل شــهر زیارتعلی رودان پنجم خردادماه با مشکل سردرد به
بیمارســتان مراجعه و در  MRIانجام شده خونریزی گسترده
مغزی تشخیص داده شد.
محمود حسین پور افزود :به علت وسعت خونریزی ایجاد شده،

بیمار ســه روز بعد از مراجعه به بیمارستان دچار کاهش سطح
هوشیاری شده و با پیشرفت آســیب وارده به سلولهای مغزی
در  ۱۲خرداد مرگ مغزی وی توســط چهار پزشک متخصص
تایید گردید.
به گــزارش فارس  ،وی با تقدیر از اقدام در خور تحســین و
خداپسندانه خانواده داورینژاد ،تصریح کرد :بعد از اعالم رضایت
خانواده مبنی بر اهدا اعضای عزیزشان ،کبد و کلیههای این بیمار
جان آفرین توسط تیم اعزامی از شیراز برداشت و جهت پیوند به
سه بیمار نیازمند به مرکز پیوند ابو علی سینا شیراز منتقل شد.
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فروردین :

امــروز اتفاقات زیادی در اطــراف تان در جریان
است ،به همین دلیل بسیار هیجان زده هستید .به نظر
می رسد که احساس سرزندگی می کنید و همه چیز
همان طور که دل تان می خواهد پیش می رود .از این که می بینید
می توانید همه ی کارها را به بهترین شکل به انجام برسانید متعجب
شده اید .اما حواس تان باشد که حتی در اوج شلوغی هم باید کمی
استراحت کنید و از زیبایی های اطراف تان لذت ببرید .بدانید که
لبخند شما از همه چیز ارزشمندتر است ،پس به جای این که از این
هیاهو دچار اضطراب شوید بهتر از آن لذت ببرید
اردیبهشت :

امروز ممکن اســت عصبانی شــوید ،زیرا متوجه
خواهید شد که قبل از شــروع یک کار جدید باید
اول همه ی کارهای نیمه تمام گذشته را به سرانجام
برســانید .این درحالی است که دیگران همه به شما تکیه کرده اند
و انتظــار دارند که تعهدات تان را نادیده نگیرید .یک نفس عمیق
بکشید و آستین ها را باال بزنید .فقط کافی است تا زمانی که انجام
کارهای نیمه تمام به پایان نرســیده است به کسی وعده ی جدید
ندهید .کمی تمرکز و پشتکار کلید حل مشکالت شماست.

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه عملیات تحدید حدود پالک  -3419اصلی موقوفه به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرعباس
ششدانگ یک قطعه زمین واقع در محله اوزیها بخش  1بندرعباس  ،که به دلیل عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی وی
میسرنبوده و اجرا ماده  15قانون ثبت نیز به عمل نیامده است  ،اینک به موجب این آگهی به استناد ماده  14قانون ثبت  ،عملیات
تحدید حدود پالک فوق در روز  1401/04/22ازمتقاضی و کلیه مجاورین دعوت می گردد که در تاریخ و ساعت مقرر در
قوهقضائیه
محل حضور به هم رسانند .واخواهی مجاروین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی  ،از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
ظرف مدت  30روز پذیرفته خواهد شد ومعترض میتواند به استناد تبصره  2ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های
معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها درمراجع قضایی از بین رفته است مصوب  1373/2/25وماده  86آیین نامه
قانون ثبت  ،میبایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه وتقدیم دادخواست نمایند وگواهی تقدیم دادخواست را به این اداره
ارائه نمایند  ،در غیر این صورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود  1401/98 .م/الف  -تاریخ انتشار 1401/03/17 :

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه عملیات تحدید حدود پالک  -2267اصلی موقوفه به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرعباس
ششدانگ یک قطعه زمین واقع در محله اوزیها بخش  1بندرعباس  ،که به دلیل عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی وی
میسرنبوده و اجرا ماده  15قانون ثبت نیز به عمل نیامده است  ،اینک به موجب این آگهی به استناد ماده  14قانون ثبت  ،عملیات
تحدید حدود پالک فوق در روز  1401/04/22ازمتقاضی و کلیه مجاورین دعوت می گردد که در تاریخ و ساعت مقرر در
قوهقضائیه
محل حضور به هم رسانند .واخواهی مجاروین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی  ،از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی سازمانثبتاسنادوامالککشور
ظرف مدت  30روز پذیرفته خواهد شد ومعترض میتواند به استناد تبصره  2ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها درمراجع قضایی از بین رفته است مصوب  1373/2/25وماده  86آیین نامه
قانون ثبت  ،میبایست ظرف مدت یکماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه وتقدیم دادخواست نمایند وگواهی تقدیم دادخواست را به این اداره
ارائه نمایند  ،در غیر این صورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود  1401/99 .م/الف  -تاریخ انتشار 1401/03/17 :

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

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان یوسف جاسم دخت فرزند حسین با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده
واشعار داشتند شادروان حسین جاسم دخت فرزند علی به  1401/2/28به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان
فوت عبارتند از :
 -1نافیه ارجمندی فرزند احمد متولد  1334/4/1به ش .ش  9همسرمرحوم .
 -2مریم دست افشان فرزند عبدالرضا متولد 1344/3/1به ش.ش  7همسر مرحوم .
 -3راضیه جاسمدخت فرزند حسین متولد  1367/9/26به ش.ش  832فرزند مرحوم .
 -4سمیه جاسمدخت فرزند حسین متولد  1361/6/25به ش.ش  292فرزند مرحوم .
 -5محمدجاسم دخت فرزند حسین متولد  1371/8/3به ش.ش  4700034866فرزند مرحوم .
 -6مریم جاسم دخت فرزند حسین متولد  1358/6/25به ش.ش  281فرزند مرحوم .
 -7احمدجاسم دخت فرزند حسین متولد  1363/12/23به ش.ش  9فرزند مرحوم .
 -8یوسف جاسم دخت فرزند حسین متولد  1356/6/31به ش.ش  31فرزند مرحوم .
 -9ثریا جاسم دخت فرزند حسین متولد  1354/6/30به ش.ش  3358فرزند مرحوم  .و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمنا درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

در صورتی می توانید به تحقق آرزوهای تان دست
پیدا کنید که این دو نکته را فراموش نکنید .۱ :حتی
اگر احساس می کنید که آرزوهای تان دست یافتنی
هستند ،باید بدانید که تحقق آن ها به همین سادگی ها امکان پذیر
نیســت .۲ .بعضی چیزها بهتر است اص ً
ال اتفاق نیفتند ،زیرا وقتی
تحقق یافتند احساس خوشایندی به شما دست نخواهد داد .بدانید
که همیشه انتخاب های مختلفی پیش روی شماست و این خودتان
هستید که تصمیم می گیرید کدام یک را دنبال کنید .اما قبل از این
که مسیر مشخصی را انتخاب کنید باید همه ی جوانب را بررسی
کنید .
تیر :

امــروز انرژی های عجیب و غریبــی را در اطراف
تان حس می کنید ،اما نمی توانید دلیل شان را پیدا
کنید .به نظر می رسد این انرژی ها خبری را از آینده
برای تان آورده اند ،اما متأسفانه قابل فهم نیستند .برای این که معنی
این پیام هــا را درک کنید خودتان را به زحمت نیندازید .فقط به
آن ها گوش کنید و ذهن تان را زیاد درگیر نکنید .همین که فع ً
ال از
وجود این پیام ها آگاه باشید کافی است .
مرداد :

از نظر روابط اجتماعی به نظر می رســد که هفته ی
پرمشــغله ای را پیش رو داریــد و گفت و گوهای
هیجان انگیزی انتظارتان را می کشــند .اگرچه این
خبر خوشایندی برای شماست ،اما باید بیش از پیش به روابطی که
دارید دقت کنید .حواس تان باشد که هیچ چیزی را با صورت ظاهر
نپذیرید ،به ویژه اگر موضوع عشقی باشد .سعی کنید از این روابط و
گفت و گوها استفاده کنید تا مسیر درست زندگی را تشخیص دهید.
شهریور :

آگهی حصروراثت

مادر  ۲۰ساله رودانی زندگی بخش  ۳بیمار شد
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خرداد :

میزان مرگ و میر بســیار قابل توجه بود.به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه
«نظر مشترک همه کارشناسان این بود که بهترین راه پیشگیری و کنترل کرونا
در کشور واکسیناسیون است» ،افزود :در دولت سیزدهم اتفاق خوبی افتاد و
همه نهادها اعم از داخل و خارج دولت بسیج شدند و واکسیناسیون در سطح
گســتردهای در کشور اجرایی شد و امروز مشاهده میکنیم که میزان مرگ و
میر در کشــور از  ۷۰۰نفر در روز به روزانه  ۳الی  ۴نفر تقلیل یافته و تقریب ًا
همه فعالیتهای اقتصادی از سر گرفته شده است.
نایب رئیس کمیســیون بهداشت و درمان با اشاره به برداشته شدن بخش
اعظم محدودیتهای کرونایی و از سرگیری فعالیتهای مرتبط با حوزههای

ک ها را کنار نگذارید
کرونا تمام نشده ؛ ماس 

سه شنبه  17خرداد 1401

طالعبینی

به مناسبت سالروز جهانی محیط زیست ؛

حمایت سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر آموزش
پیش از دبســتان ســازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزش و پرورش تدوین و تولید شد.
تدوین و تولید اولین بســته آموزشی ویژه کودکان
 3الی  4ســال که بگفته دکتر موسوی ،حاصل حدود
ســه ســال طراحی و اجرای پــروژه ای تحقیقاتی،
تشکیل هشت کارگروه و زحمات اساتید دانشگاه ها،
متخصصان و کارشناسان حوزه های مسایل کودکان و
محیط زیســت بود ،با حمایت مالی سازمان حفاظت
محیط زیســت و با توجه به بستر اجرایی وزارت
آموزش و پرورش که طی سالهای اخیر ،آموزش
کودکان پیش از دبســتان را به عهده گرفته ،به
سرانجام رسید.
محتوای آموزش زیســت محیطی ویژه
کودکان  3تا  4ســاله که در جهان بی نظیر
است ،مانند محتوای آموزشی زیست محیطی
کودکان  4تا  6ساله که پیش از این ،تهیه شده
و هم اکنون در مهدهای کودک سراسر کشور
درحال اجراســت ،می بایســت با برگزاری
کارگاه های آموزشــی برای مربیان مهدهای
کودک و بخصوص خانواده هــای کودکان این
گروه سنی تشــریح شده و مباحث آموزشی به این
افراد منتقل شــود تا آنان نیز بتوانند این مباحث را به
کودکان  3تا  4ساله آموزش بدهند.
الزم به ذکر اســت ،دانشــگاه علوم توانبخشی و
ســامت اجتماعی با  23گروه آموزشی و  8مرکز
تحقیقات تحت نظارت وزارت بهداشــت ،عالوه بر
تعلیــم و تربیت بیش از یک هزار و  800دانشــجو
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به نظر می رســد که برای تجسم زندگی دلخواه تان
به فکر و خیال پناه برده اید .ممکن است با این کار
خودتان را به سادگی گول بزنید ،اما مطمئن باشید که
دیگران باورتان نخواهند کرد .سعی کنید به واقعیت های زندگی تان
توجه کنید و اولویت هایی را که دارید براساس اهداف تان تنظیم
کنید .حتی اگر الزم شد بهتر است به خاطر سالمتی خودتان هم که
شده بعضی از رفتارهای تان را تغییر دهید .شک نکنید که به این
ترتیب شادتر خواهید زیست .
مهر :

به نظر می رســد که ابرهای مه آلــود کنار رفته اند
و اکنون می توانید قابلیت های پنهان و نامشــخص
آینده ی خود را ببینید .با این که هنوز مشــکالت
بســیاری پیش پای تان قرار دارند ،ممکن است فکر کنید که همه
چیز خــوب و مثبت پیش می رود .اهداف بلنــد مدت تان را از
نظر دور نکنید و تا می توانید برای رســیدن به آن ها تالش کنید.
افکارتان مســیر موفقیت را به شما نشان می دهند ،اما باید برای
حرکت در مسیر برنامه ریزی کنید.
آبان :

همه چیز کمی آشفته به نظر می رسد ،اما باید صبوری
به خرج دهید .ممکن است یک ندای درونی به شما
بگوید که درحال از دست دادن فرصت مهمی هستید.
اما بدانید که موفقیت یا شکست به خودتان بستگی دارد .میانه ی
مســیر را بگیرید و سعی کنید از همین لحظه ای که در آن هستید
نهایت اســتفاده را ببرید .البته فراموش نکنید که در کنار همه ی
این ها باید به وظایف تان هم عمل کنید.
آذر :

به نظر می رسد که تالش می کنید تا آینده ی خود را
طوری رقم بزنید که با اهداف بلند مدت تان در تضاد
نباشد .اما ممکن اســت هنوز این آمادگی را نداشته
باشید که به دیگران بگویید واقع ًا چه چیزی در زندگی برای تان مهم
است .همیشه وقتی با کسی حرف می زنید سعی می کنید تا امنیت
احساسی خود را حفظ کنید .امروز هم همین رویه را ادامه دهید ،فقط
کمی دقت تان را بیشتر کنید تا تصمیمات هوشمندانه تری اتخاذ کنید.
دی :

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

تا همین چند وقت پیش همه چیز خیلی خوب پیش
می رفت ،اما امروز به نظر می رسد که کارها به هم
گره خورده اند .حواس تان باشــد که منفی نگری
مشــکلی را حل نخواهد کرد ،اما اگر کمــی واقع نگری خود را
افزایش دهید همه چیز بهتر خواهد شد .برای این که درک بهتری
از موقعیت داشته باشــید باید از دیگران هم نظرخواهی کنید .از
مشــورت های خوب بهره بگیرید تا بتوانید انتخاب های بهتری
داشته باشید .
بهمن :

به نظر می رســد که دیگــران منظورتان را اشــتباه
فهمیده اند و اکنون بســیار ناراحت هســتید .هرچه
بیشتر سعی می کنید وضعیت را درست کنید ،بیشتر به
خرابی ها دامن می زنید .بدانید که کلید حل این مشــکل در دنیای
خارج نیست ،شاید بهتر باشد که رویکرد خودتان را تغییر دهید .وقتی
رویه ی خود را تغییر دهید همه چیز خود به خود عوض خواهد شد .
اسفند :

آدمی نیستید که وقتی کتابی در دست می گیرد دزدکی
آخرین صفحه را بخواند ،همیشه ترجیح می دهید به
ترتیب صفحات پیش بروید و خودتان پایان ماجرا را
حدس بزنید .اما اآلن همه چیز فرق می کند ،باید تصمیم بگیرید که
مــی خواهید کدام صفحه ی زندگی را ورق بزنید و دیگر غصه ی
چیزهای از دست رفته را نخورید .اگر اتفاقات غیرقابل پیش بینی
در زندگی تان رخ داد نگران نشــوید ،زیرا اکنون نمی توانند مانع
مسیری شوند که در پیش گرفته اید.
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به گزارش خبرنگار دریا؛ نشســت مشترک مدیرعامل
و اعضای هیئت مدیره ســازمان اموال تملیکی کشــور با
رئیس کل دادگستری و مسئوالن قضایی استان هرمزگان
در بندرعباس برگزار شــد« .مجتبی قهرمانی» رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان در جریان این نشست با اشاره به
تحوالت اخیر در سازمان اموال تملیکی پس از بازدید رئیس
قوه قضاییه از انبارهای این سازمان اظهار داشت :همانطور
که مستحضرید سازمان اموال تملیکی حدود یکسال پیش

برای بسیاری یک سازمان مغفول مانده و ناشناخته بود اما
خوشبختانه این مجموعه پس از بازدید ریاست محترم قوه
قضاییه حرکت رو به جلویی داشــته و مطمئن ًا با ادامه این
رونــد ،گامهای بلندی در جهت صیانت از اموال بیتالمال
برداشته خواهد شد.مجتبی قهرمانی همچنین با بیان اینکه
یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی صیانت از اموال
عمومی اســت بر ضرورت تعیین تکلیف فوری کاالهای
باقی مانده در انبارهای ســازمان امــوال تملیکی با اتخاذ
تدابیر ویژه و راهبردی و تکیه بر حرکت جهادی و انقالبی
تأکید کرد و خاطر نشان ساخت :در شرایط موجود با تعیین
تکلیــف این اقالم ،عالوه بر حفظ حقوق بیت المال ،عواید
آن برای مصارف عمومی و عمران و آبادانی کشــور هزینه
خواهد شد.وی با بیان اینکه مدعی هستیم که بخش اعظمی
از کار اموال تملیکی کشــور در استان هرمزگان صورت
گرفته و بسیاری از اقدامات مهم این سازمان در هرمزگان
پایه گذاری شده است ،تصریح کرد :به محض صدور دستور
ریاست محترم قوه قضاییه و متعاقب آن تأکیدات ریاست
محترم جمهور در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال موجود
در انبارهای ســازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
کشور ،با تشکیل کارگروه ویژه ای در دستگاه قضایی استان

افتتاح اولین شعبه صلح یاری ویژه
مدیریت شهری در بندرعباس

حضور کاروان خدام رضوی
در آخرین نقطه آبی خاکی ایران اسالمی

مدافعان تنگه هرمز
با امام رئوف بیعت کردند

گروه خبر //همزمان بــا دهه مبارک کرامت
حدفاصل والدت سراســر نور حضرت فاطمه
معصومه سالم اهلل علیها و امام رضا علیهالسالم
کاروان خادمین صحن و سرای با صفای حضرت
علیبن موسیالرضا علیهالسالم برنامههای خود
در استان هرمزگان را با حضور شهرستانهای
بشاگرد ،پارسیان و ابوموســی آغاز کردند و
پیام رافت و مهربانی امام رضا علیه الســام را
در سراسر و جای جای استان هرمزگان انتشار
دادند.

به گزارش خبرنگار دریا ،کاروان شــماره یک
زیرسایه خورشــید هرمزگان برنامههای خود
را در شهرســتان ابوموســی آغاز کرد و بعد از
اجرای برنامههای عمومی در جزیره ابوموســی
راهی مناطــق مختلف این جزیره شــدند .این
کاروان ابتدا در جمع نیروها و ســربازان گردان

سوم تکاوری تیپ واکنش سریع نیروی دریایی
سپاه حاضر شدند و با پرچمگردانی ،سخنرانی و
مداحی و توزیع نمک و نبات متبرک میان پرسنل
جانبرکف این گردان حــال و هوای صحن آقا
علــی بن موســ یالرضا علی هالســام را به این
مرکز پرداختنــد .این گردان وظیفه پشــتیبانی
و حمایــت از خطــوط مقــدم دریایــی در
عملیاتهای ویــژه دریایی را بــر عهده دارند.
مقصــد بعــدی کاروان عشــق حضــور در
جمع گردان یکم تکاوری تیپ تکاوران دریایی
امام سجاد علی هالسالم ابوموسی بود و حال و هوای
امام رضایی را با مداحی و سخنرانی در این گردان
نیز حاکم شد .حجتاالسالم والمسلمین جواهری
در جمع نیروها مســتقر در جزیره ابوموســی
اظهارداشت :امر سربازی یک امر مقدس است اما
از این بابت که یک اجبــاری در آن وجود دارد

گروه خبــر //در پی تأکیدات رئیس قوه قضاییه ،اولین
شعبه صلح یاری شــورای حل اختالف ویژه مدیریت
شهری در بندرعباس افتتاح شد.

شــاید یک سری مشکالت و سستیها را ایجاد
کند از ایــن رو اگر ما به آن به صورت وظیفهای
مقدس نگاه کنیم قطعا با موفقیت بیشتری دوران
سربازی را ســپری خواهیم کرد.وی افزود :مقام
معظم رهبری یک فرمایشی دارند و میفرمایند هر
کجا که هستید آنجا را نقطه مرکز عالم بدانید و
اینگونه پندارید که اگر شما اینجا کاری نکنید هیچ
کس دیگری نخواهد بود که امور را پیش ببرد و
کارها روی زمین خواهد ماند بنابراین شما هم که
در این شرایط سخت در این نقطه جغرافیایی از
میهن اسالمی خدمت میکنید باید بدانید که چه
کار مهمی را بر دوش دارید و چه وظیفه مقدسی را
بر عهده دارید.روحانی کاروان زیرسایه خورشید
استان هرمزگان تصریحکرد :شرایط آب و هوایی

صندوق کارآفرینی امید  ۱۰طرح راکد و تعطیل در هرمزگان را احیا کرد

گروه خبر //مدیر صندوق کارآفرینی امید هرمزگان گفت:
این صندوق از سال گذشته تاکنون  ۱۰طرح غیرفعال و یا
نیمه فعال در حوزه صنعتی و کشــاورزی در استان را با
اعتباری افزون بر  ۶۰میلیارد ریال احیا کرده و به زنجیره
تولیدبازگرداند.

مجید بلندنظراظهار کرد:از آنجایی که محرومیتزدایی،
اشــتغال پایدار و توانمندســازی مناطق محروم و کم
برخوردار از مهم ترین اولویتهای صندوق کارآفرینی
امیداســت لذا این تعداد طرح راکــد و یا نیمه فعال در
هرمزگان به کمک تســهیالت صندوق کارآفرینی امید
راهاندازی شــد که زمینه اشتغال تعداد زیادی از افراد را
فراهم کرده اســت .وی با تاکید بر حمایت از واحدهای
غیرفعال یا نیمهفعال احیا شــده در هرمــزگان افزود:
صندوق کارآفرینی امید ارائه تســهیالت به واحدهای
اقتصادی ،صنعتی و معدنی استان را در بخش کشاورزی،
صنعت و خدمات در دســتورکار دارد و از این طرح ها
نیز حمایت می کند.وی اظهارداشت :امسال افزون بر یک
هزار و  ۶۰۰میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره  ۱۸به این
صندوق ابالغ شده است که دستگاه های اجرایی طرح ها

هرمزگان و اتخاذ تدابیــر الزم در این خصوص ،اقداماتی
چون اســتقرار قاضی ویژه در بنادر و گمرکات اســتان،
ارزیابی فنی سامانههای سازمان اموال تملیکی ،تفکیک و
دستهبندی پروندههای جاری و مختومه و ترخیص فوری
کاالهای سریع الفساد در دستور کار قرار گرفت .قهرمانی
خاطر نشان کرد :بر این اساس ،تأمین امکانات و تجهیزات
الزم جهت تخلیه و بارگیری با همکاری دستگاه های متولی
از جمله اداره کل بنــادر و دریانوردی و گمرک جمهوری
اسالمی ایران ،امحاء و معدوم سازی کاالهای تاریخ مصرف
گذشته و برگزاری مزایده نیز در دستور کار دستگاه قضایی
استان هرمزگان قرار گرفت که به موفقیت های قابل توجهی
در تعیین تکلیف اقالم موجود در انبارهای این ســازمان
منجر شــد .رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان در
بخش دیگری از ســخنان خود ،اظهار داشت :با توجه به
موفقیت های اســتان هرمزگان به لحاظ شــاخصهای
عملکردی در حوزههای اموال منقول و غیرمنقول به پیشنهاد
دادگستری استان هرمزگان و موافقت مدیرعامل و اعضای
هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی کشور مقرر شد ،سطح
نمایندگی اموال تملیکی استان هرمزگان به اداره کل مستقل
و ویژه ارتقاء یابد .قهرمانی همچنین از موافقت با تفویض

را پس از تایید در کمیته استانی و شورای برنامه ریزی
استان برای دریافت تســهیالت به این صندوق معرفی
می کنند.
به گزارش ایرنا؛ سرپرســت صندوق کارآفرینی امید
هرمزگان ،ســقف تسهیالت مشــاغل خانگی و ُخرد
صندوق کارآفرینی امید را بین  ۳۰۰میلیون ریال تا یک
میلیارد ریال و تسهیالت خود اشتغالی (کارفرمایی) را از
یک میلیارد ریال تا  ۴۰میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:
وام هــای صندوق کارآفرینی امید به طور کامل بی بهره
(قرض الحســنه) با کارمزد چهار درصد از محل منابع
داخلی و تسهیالت اشــتغال (تبصره  )۱۸و تفاهم نامه
بین دســتگاه های اجرایــی نیز برحســب نرخ های
تفاهم شــده پرداخت میشــود.وی گفــت :تاکنون با
دستگاه هایی همچون جهادکشــاورزی ،صنایع دستی،
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،فنی و حرفه ای ،حوزه سالمت،
فنــاوری و اطالعــات و چندین دســتگاه دیگر برای
پرداخت تســهیالت قرارداد بسته ایم که میزان پرداختی
اعتبارات به کمیته امداد و بهزیستی  ۹درصد و به دیگر
دســتگاه ها  ۱۰درصد اســت.بلندنظر ابراز داشت :این

صندوق کارآفرینی امید به منظور حمایت از واحدهای
احیا شده پس از پرداخت تسهیالت ،از طریق کارگروه
مرتبط بر روند فعالیت واحدها تا تثبیت اشتغال نظارت
میکند.سرپرســت صندوق کارآفرینــی امید هرمزگان
با بیان اینکه این صنــدوق کارآفرینی نهاد تخصصی و
رســمی تامین مالی مشــاغل ُخرد و کوچک در سطح
کشور است ،اظهارداشت :تسهیالت این صندوق شامل
مشاغل خانگی ،خود اشتغالی ،کارفرمایی ،پشتیبان وغیره
می باشد .وی رسالت صندوق کارآفرینی امید را پرداخت
تســهیالت ارزان قیمت به افراد متخصص ،با تجربه و
دارای مهارت به ویژه جوانان بیکار دانست و اظهارکرد:
تسهیالت این صندوق بیشتر به افرادی داده می شود که
تجربه کار ،تخصص و مهارت دارند اما ســرمایه و پول
برای راهاندازی کسب و کار خودشان را ندارند.
بلندنظر با اشــاره به اینکه برای پرداخت تسهیالت به
طرح های ارائه شده هیچ مشکلی نداریم ،اذعان داشت:
دستگاه ها تا پایان خردادماه مهلت جذب تسهیالت از
صندوق کارآفرینی را دارند و اگر جذب نشــود بودجه
به خزانه دولت برمی گردد.وی گفت :صندوق کارآفرینی
امید تسهیالت را بیشتر به مشاغل خانگی و خرد پرداخت
می کند که در نتیجه شغل بیشتری نیز ایجاد می شود؛ در
مثال با ارائه  ۳۰۰میلیارد ریال تســهیالت به طرح های
متقاضیان بیش از یکهزار شغل ایجاد می شود.
هرمزگان اســتانی با ظرفیت های عظیم انســانی و
اقتصادی اســت و از آن جایی که در سفر دیماه ۱۴۰۰
رییس جمهور به این اســتان مــرزی  ۱۴هزار و ۴۰۰
میلیارد تومان تسهیالت سفر گرفته شده که باید ماهانه
 ۱۲۵۰میلیارد تومان جذب شود اما طبق گفته استاندار
هنوز استقبال چندانی نشده و در صورت جذب نکردن،
بازگشت داده می شــود که باید هرچه سریع تر توسعه
اســتان با فعال شدن ظرفیت های بومی شتاب بیشتری
به خود بگیرد.

هنرستان های نفت و فوالد در هرمزگان دایر می شود
گروه خبر //دو هنرستان پاالیشــگاه نفت بندرعباس و فوالد هرمزگان از مهر
امسال دانش آموز پذیرش دارد.

به گزارش خبرنگار دریا ،محمد قویدل مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت:
هنرستانهای جوار پاالیشــگاه نفت بندرعباس با رشته های مکاترونیک و صنایع
شیمیایی و هنرستان جوار کارخانه فوالد هرمزگان با رشته های متالوژی و ماشین
ابزار از مهر  ۱۴۰۱راه اندازی می شود.

اختیارات ویژه به مدیر اموال تملیکی استان هرمزگان خبر
داد و خواستار فراهم نمودن مقدمات ،پیشنیازهای الزم و
زیرساختهای مناسب در این زمینه شد.وی همچنین احداث
ساختمان جدید و تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد
نیاز برای اموال تملیکی استان هرمزگان را از دیگر مصوبات
نشست مشترک خود با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
سازمان اموال تملیکی کشــور عنوان نمود و خاطر نشان
کرد :سیاســت های اتخاذ شــده در جهــت تمرکززدایی
و تســهیل و تســریع در انجام امور در نظر گرفته شده که
در این راســتا با پررنگ شدن نقش استان ،کمک شایانی
به بهبــود عملکرد ســازمان اموال تملیکــی نیز خواهد
شد.رئیس شورای قضایی اســتان هرمزگان بیان داشت:
اداره کل گمرکات اســتان هرمزگان نیــز با تعیین ارزیاب
ویژه و ایجاد مسیر سبز برای اموال تملیکی استان هرمزگان
موافقت نموده و بر این اســاس با اتخــاذ تمهیدات الزم،
دغدغه های موجود در این حوزه نیز رفع خواهد شد«.سید
عبدالمجید اجتهادی» رئیس هیئــت مدیره و مدیر عامل
ســازمان اموال تملیکی کشــور نیز در جریان این دیدار
ضمن قدردانی از حمایت های رئیس کل دادگســتری و
دیگر مسئوالن قضایی اســتان هرمزگان در جهت کسب

موفقیت ها و انجام اقدامات صورت گرفته در این اســتان،
حضور تمامی مســئولین ،معاونین و اعضای هیأت مدیره
سازمان اموال تملیکی کشــور در این نشست مشترک را
نشــان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه اســتان هرمزگان در
فعالیتهای این ســازمان برشــمرد و بیان داشت :استان
هرمزگان اولین اســتانی بوده است که با پشتیبانی دستگاه
قضایی نســبت به ســاماندهی و فروش اموال رسوبی در
انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام
نموده و به عنوان پیشرو این امر در کشور معرفی شده است.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی کشور تأکید کرد :اقدامات
استان هرمزگان در ساماندهی وضعیت اموال تملیکی به ویژه
در تعیین تکلیف کاالهای فاسدشــدنی به الگوی کشوری
تبدیل شــده و روند تعیین تکلیف اموال توقیفی و ضبطی
در این اســتان باالتر از همه شــاخص ها و پیش بینی ها
است.وی همچنین یادآور شــد :پس از ورود رؤسای قوا
به موضوع تعیین تکلیف اموال تملیکی ،دستگاههایی که در
بحث ساماندهی کاالهای در اختیار سازمان جمعآوری و
فروش اموال تملیکی دخیل بودند ،همکاری بسیار نزدیک
با هم داشــتند و در مدت اخیر حدود ۳۰۰درصد کاالهای
انهدامی افزایش داشته است.

محمد قویدل گفت :ســاختمان قدیم استانداری هرمزگان برای راه اندازی این دو
هنرستان اختصاص یافته است .وی گفت :خیران ،بنگاه های اقتصادی و منابع دولتی
این دو هنرستان را برای سال تحصیلی جدید تجهیز می کنند .مدیرکل آموزش و
پرورش هرمزگان گفت :در سال تحصیلی جدید  80دانش آموز در این دو هنرستان
مشغول به تحصیل می شوند که شرایط نام نویسی هفته اول تیرماه از طریق آموزش
و پرورش ناحیه یک اعالم می شود.

در این نقطه جغرافیایی از کشورمان شاید خیلی
مطلوب نباشــد اما همانطور که شاهدید سلطان
بیبدیــل و بیرقیب ایران اســام حضرت امام
رضا علی هالســام شما را فراموش نکرده است و
حواسش به مجاهدان اسالم در آخرین نقاط مرزی
کشور است و سفیران خود را برای خداقوتگویی
محضرتان ارســال کرده است.حجتاالســام
جواهری در جمع همسران خاطرنشان کرد :رسول
گرامی اسالم در بیانی مبارک میفرمایند :یک شب
نگهبانی دادن در راه خدا برتر است از هزار شبانه
روز که شــبهایش به عبادت و روزهایش به
روزه داری سپری شود بنابراین قدر این خدمت را
که در این شرایط به اسالم و مسلمین ارائه میدهید
بدانید.

به گزارش خبرنگار دریا ،رئیس کل دادگســتری استان
هرمزگان اظهار داشت :در پی تأکیدات ریاست محترم قوه
قضاییه در خصوص لزوم تشــکیل شورای حل اختالف
ویــژه امور مدیریت شــهری ،اولین شــعبه صلح یاری
شورای حل اختالف ویژه شهرداری بندرعباس افتتاح و
راه اندازی شد.مجتبی قهرمانی در ادامه افزود :شعبه صلح
یاری ویژه مدیریت شهری بندرعباس با توجه به مواد ۸
و  ۱۱قانون شورای حل اختالف و مفاد ماده  ۲این قانون
راه اندازی شــده که طبق آن قانونگذار این اختیار را داده
اســت که شعب تخصصی در موضوعات مختلف تشکیل
گردد و متخصصین ،معتمدین و اهل خبره با مشارکت در
راستای حل و فصل اختالفات و گسترش فرهنگ صلح
و سازش ،ایفای نقش نمایند.وی ضمن تقدیر از همکاری
شــهرداری بندرعباس در این خصــوص ،تصریح کرد:
راه اندازی این شــعبه صلح یاری با هدف تسریع در حل
و فصل مشــکالت مردم در حوزه های مختلف مرتبط با
شهرداری و امور مدیریت شهری همچون ساخت و ساز و

ی اجتماعی،
پروانه های ساختمانی و پیشــبرد برنامهها 
ی و سایر
اقتصادی ،عمرانی ،بهداشــتی ،فرهنگی ،آموزش 
امور رفاهی با مشــارکت شهروندان صورت گرفته است.
قهرمانی همچنین ،کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی
و گسترش فرهنگ صلح و سازش در میان تمامی اقشار
جامعه را از دیگر اهداف راه اندازی شعبه صلح یاری ویژه
مدیریت شهری در بندرعباس عنوان نمود.این مقام قضایی
با بیان اینکه برخی پرونده های تشــکیل شده در حوزه
مســائل مرتبط با مدیریت شهری یا فاقد ماهیت قضایی
بوده و یا از پیچیدگی قضایی کمتری برخوردار اســت،
یادآور شــد :نه تنها ضرورتی برای طرح این موضوعات
در محاکم قضایــی وجود ندارد بلکه هزینه و وقت مردم
را نیز تلف می کنند که از این رو تشکیل شعب تخصصی،
نقش مهمی در کاهش مسائل مبتالبه خواهد داشت.رئیس
کل دادگستری اســتان هرمزگان در پایان تأکید کرد :در
صدد هستیم در شــعبه صلح یاری ویژه مدیریت شهری
بندرعباس از وجود اعضایی استفاده کنیم که از تخصص
و تجربه کافی در موضوعات مرتبط برخوردار باشــند تا
در کوتاهترین زمان ممکن با شناخت کافی به حل و فصل
پروندههای این حوزه کمک کنند.

