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با بهره گیری از دانش بومی ؛
یدک کش » برنا « 

در بندر شهید رجایی بازسازی شد

 مجتمع دفاع مقدس به نماد مقاومت 
در هرمزگان تبدیل می شود

کشف جسد زن جوان 
در آبهای ساحلی بندرلنگه

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان :
اگر قانون می تواند انعطاف داشته باشد  

مسئوالن آن را اعمال کنند
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گروه خبر// نائب رئیس کمیســیون انرژی مجلس گفت: »مدیریت تولید و توزیع برق در تابستان« 
کمترین انتظاری است که می توان از وزارت نیرو داشت چراکه باید خاموشی  ها را به حداقل رساند و مانع 

از ایجاد دردسر برای مردم شد.
   به گزارش خبرنگار دریا،احمد مرادی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید مانع از قطعی برق در تابستان شود، 
گفت: برنامه ریزی وزارت نیرو باید به گونه ای باشــد که خاموشی ها مشمول مشترکان خانگی به  ویژه مناطق 
گرمسیر نشود، اما این مسئله نباید قطعی برق صنایع بزرگ را به دنبال داشته باشد چراکه به اقتصاد کشور به 

شدت آسیب وارد خواهد شد، در واقع صنایع بزرگ باید بتوانند با حمایت دولت خود برق مورد نیازشان را 
تولید کنند.

    نماینده مردم بندرعباس، قشــم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسالمی با یادآوری قول 
وزیر نیرو مبنی بر اینکه ساالنه ۱۰ هزار مگاوات برق به شبکه برق کشور اضافه خواهد شد، افزود: اگرچه وزیر 
نیرو در ابتدای تکیه بر صندلی وزارت این قول را داد اما تاکنون این وعده محقق نشده است، در حالی که اگر 

این مهم اتفاق افتاده بود اکنون دیگر نگران خاموشی ها در تابستان نبودیم.

اهتزاز پرچم سبز رضوی 
در تنگه هرمز
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لزوم افزایش 
بیمارستان های

 تامین اجتماعی و صنایع

استاندار هرمزگان خبر داد 

تامین زمین احداث 
مجتمع جامع موزه 

دفاع مقدس

ادامه از تیتر یک //
  وی بــا بیان اینکــه دولت ۵۰ هزار میلیــارد تومان به بخش 
خصوصی و صنعت برق بدهی دارد، افزود: اگرچه اخالقا از مردم 
انتظار کاهش مصرف مــی رود اما آن  ها مقصر وضعیت موجود 
نیستند چراکه تصمیم  گیری ها و عملکرد مسئوالن، صنعت برق را 

به این وضعیت کشانده است.
    مرادی با تاکید به صرفه  جویی توســط مردم و مدیریت بهینه 
 برق توســط صنایــع و ادارات، ادامه داد: صنایــع بزرگ باید 
شیفت  های کاری خود را از ساعت  های پرمصرف به ساعت های 

کم  مصرف تغییر دهند و ادارات نیز صرفه  جویی الزم را داشــته 
باشند.

  نائب رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه کمیســیون انرژی هفته آینده وزیــر نیرو و معاونان وی را 
جهــت توضیح درباره نحوه مدیریت توزیع برق در تابســتان و 
جلوگیری از خاموشــی  ها به مجلس دعوت خواهد کرد، گفت: 
مدیریت تولید و توزیع برق در تابســتان« کمترین انتظاری است 
که می توان از وزارت نیرو داشــت چراکه باید خاموشی  ها را به 

حداقل رساند و مانع از ایجاد دردسر برای مردم شد.

گروه خبر// رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی هرمــزگان گفت: 
انجمن  ایجاد  از  بازرگانی هرمزگان  اتاق 
تخصصی اقتصادی به صورت همه جانبه 

حمایت می کند. 

   بــه گزارش خبرنــگار دریا، محمدرضا 
صفا اظهار کــرد: واردات و صادرات کاال 
از جریان های تجاری مهم در هر کشــور 
است که می تواند چرخ اقتصاد را به گردش 
در آورد و موجب رونق تجاری شــود.وی 
افزود: اتاق بازرگانی هرمزگان در دوره نهم 
با شعار اتاق شیشــه ای و شفاف توانست 
اعتماد فعاالن اقتصادی را به دســت آورد 
و جایگاه خود را در استان تقویت نماید و 
یکی از اهداف مهم اتاق بازرگانی هرمزگان 
تقویت و ایجاد تشــکل های تخصصی در 
اتاق بازرگانی است که با همت بلند فعاالن 
اقتصادی و پیگیری دســت اندرکاران اتاق 
در حال حاضر اتــاق بازرگانی هرمزگان 
دارای ۱۱ تشکل اقتصادی و ۱۲ کمیسیون 

تخصصی اســت. صفا ادامــه داد: در برهه 
کنونی که فعاالن اقتصادی به دلیل نوسانات 
اقتصادی و قوانین دســت و پاگیر امورات 
خود را به ســختی به پیش می برند اتاق با 
همدلی و تعامل مسئوالن و همراهی بی نظیر 
فعاالن اقتصادی توانســته است بسیاری از 
مشکالت و موانع در حوزه گمرکی و سایر 
حوزه ها … را برطــرف نماید.وی تاکید 
کرد: بدون شک فعاالن اقتصادی از اجرای 
قوانین و مقررات اســتقبال می کنند اما اگر 
 جایی قانون می توانــد انعطاف خاصی از 
خود داشــته باشــد مســئوالن باید آن را 
 اعمال کنند. صفا تاکیــد کرد: اتحادیه ها و 
 تشــکل ها عــالوه بــر افزایــش نرخ 
بــا همفکری  مشــارکت های اجتماعی، 

یکدیگر می توانند مطالبات فعاالن اقتصادی 
 را در ایــن زمینــه به صــورت تخصصی 
جمــع بنــدی و پیگیری کننــد و اتحادیه 
کارگزاران گمرکی بــه عنوان یک اتحادیه 
تخصصی و کلیدی بدون شک نقش مهمی 
در رفع مشــکالت این حوزه دارد. رئیس 
اتاق بازرگانی هرمزگان تصریح کرد: اتاق 
با تمام تــوان از ظرفیت های موجود برای 
تشکیل اتحادیه های تخصصی و اقتصادی 
در استان حمایت خواهد کرد.وی همچنین 
به نمایندگی از بخش خصوصی از تالش ها 
و زحمات تمام پیشکسوتان عرصه اقتصاد 
به ویژه کارگزاران گمرکی و ترخیصکاران و 
ریاست اتحادیه کارگزاران تشکر و قدردانی 

به عمل آورد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس :

دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و صنعت برق بدهی دارد

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان :

اگر قانون می تواند انعطاف داشته باشد ، مسئوالن آن را اعمال کنند

وعده وزیر نیرو مبنی بر افزایش ساالنه ۱۰ هزار مگاوات برق به شبکه برق کشور محقق نشده است

 

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس :

دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان 
به بخش خصوصی و صنعت برق بدهی دارد

2

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس مطرح کرد

پیش بینی دستیابی
 به اشتغال ۲۳ هزار نفری در افق ۱۴۰۴

گروه خبــر// مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره 
خلیج فارس در پیامی فرارسیدن هفته محیط زیست 

را تبریک گفت .
  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس، در متن پیام علیرضا جعفرپور آمده 
است: شرکت نفت ستاره خلیج فارس در راستای رعایت 
اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به عنوان 
اصلی ترین تأمین کننده سبد سوخت کشور تالش می کند 
با تبلور و تجلی روحیه خودباوری جوانان نخبه و اعتماد 
به نیروهای جوان متخصص در راســتای توسعه پایدار 
کشور گام بردارد.این شرکت سیاست های کلی حفاظت 
محیط زیســت ابالغ شده از ســوی مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( را ســرلوحه و خط مشی خود قرار داده 
و ضمن تولید محصوالت پاک مطابق با اســتانداردهای 
جهانی، همواره سعی می کند به عنوان صنعتی پیشرو در 

رعایت الزامات محیط زیستی با استفاده از سیستم های 
نوین جهت توســعه فضای سبز، حفاظت از منابع خاک، 
مدیریت منابع آبی، کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای، 
بهینه سازی مصرف انرژی، بازیافت و از همه مهم تر، ایجاد 
فرهنگ سازمانی در راستای حفاظت از محیط زیست، این 
موهبت الهی را صیانت و به نســل های آینده منتقل کند.

امســال با توجه به نام گذاری هفته محیط زیست مبنی بر 
»محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه« این شرکت 
در تالش اســت با همکاری ســازمان های مردم نهاد و 
شرکت های دانش بنیان و با استفاده از تکنولوژی های بروز 
کشور عزیزمان در راســتای بهبود مستمر شاخص های 
محیط زیســتی خود، نقش مؤثری ایفــا کند.این جانب 
ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست، امیدوارم همگان با 
تفکر سیستمی در راستای شعار محیط زیست مردم پایه، 
هوشمند و فناورانه تالش کنند تا نه  تنها در این روز بلکه 

در تمام روزهای ســال شاهد اجرای این شعار و ترویج 
فرهنگ حفاظت از محیط زیســت در میان اقشار جامعه 

باشیم.
علیرضا جعفرپور  
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پیام تبریک مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس به مناسبت هفته محیط زیست

ادامه در همین صفحه

صفحه 8 را  بخوانید
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سفیر ایران در عراق : 
موکب های اربعین ترکیبی باشد

  گروه خبر//  ســفیر ایران در عراق با اشاره به اینکه نظر رهبر 
معظم انقالب این اســت که موکب ها صرفا ایرانی نباشــد، گفت: 
موکب ها باید ترکیبی کار کنند. کاظم آل صادق در نشســت ستاد 
مرکزی اربعین شعار اربعین امسال را »حسین منی و انا من حسین« 
اعالم و تاکید کرد: موکب ها ترکیبی باشد.ســفیر ایران در عراق با 
اشــاره به اینکه نظر رهبر معظم انقالب هم این است که موکب ها 
صرفا ایرانی نباشــد، ادامه داد: موکب هــا باید ترکیبی کار کنند و 
در بحث کمیته هم کمیته های مشــابه در عــراق داریم.آل صادق 
اظهار داشــت: در این نشست حاضر شدم تا از سیاست های کلی 
ســتاد مطلع شوم. در مراســم اربعین تهدیدات امنیتی وجود دارد 
اما حشدالشــعبی اعالم کرد امنیت را تامیــن می کند. وی افزود: 
حشدالشعبی مرکز فرماندهی کنترل مرز ایجاد کرده که همه مرزها 
را در کنترل خود دارد.به گزارش ایرنا، سفیر ایران در بغداد با بیان 
اینکه زائران ایرانی بر زیارت حرم امام حســین )ع( تاکید دارند، 
خاطرنشان کرد: زائر عراقی از فاو دورترین نقطه سه هفته مانده به 
اربعین وارد کربال می شــود اما از دور سالم می کند و برای زیارت 
وارد حرم نمی شود؛ درحالیکه ایرانیان می خواهند حتما وارد حرم 
شده و زیارت کنند.آل صادق مسافت نجف تا کربال را ۸۰ کیلومتر 
جــاده عنوان کرد و گفت: ۴۰ کیلومتــر آن مربوط به کربال و ۴۰ 
کیلومتر دیگر مربوط به نجف اســت. ۲۵ کیلومتر از این مسافت 
باریک اســت و این مشکل باید حل شود. سفیر ایران در بغداد با 
بیان اینکه امسال اربعین بسیار داغی خواهیم داشت و گرمای بسیار 
شــدیدی حاکم خواهد بود، اظهار داشت: وزیر بهداشت کشورمان 
که در ستاد اربعین عراق حضور یافت، گفت که سیستم خنک کننده 
در کانکس ها تعبیه خواهد شد.آل  صادق ادامه داد: هم گرمازدگی 
و هم ریزگردها را در ایام اربعین خواهیم داشــت که باید مدیریت 
شود تا ســالخوردگان در آن محیط نباشند و مشکلی پیش نیاید.

وی اضافــه کرد: قرار برای خنک شــدن و مقابله با ریزگردها در 
مسیر نهال کاری انجام شود. نهال که کاشته شده اما چه کسی باید 
آن را آبیــاری و نگهداری کند؟ باید بحث و تعیین تکلیف شــود.

سفیر ایران در بغداد با اشاره به فعالیت های دفاتر کنسولی در مسیر 
اربعین و کنسولگری در کربال، کاظمین و نجف، گفت: با فعال بودن 
این کنسول گری ها مشکالتی مانند مفقودی گذرنامه رفع می شود. 
راهنمایی زائران و گمشدگان هم به سبک حج و زیارت انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس : 
دولت قدرت خرید بازنشستگان را تقویت کرد

  گروه خبر//  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
گفت: تصویب افزایش حقوق ۵۷ درصدی بازنشستگان در دولت 
اقدام بجا و مفیدی بود و قدرت خرید بازنشستگان را تقویت کرد. 
حســن محمدیاری درباره افزایش ۵۷ درصــدی حداقل حقوق 
بازنشستگان اظهار داشــت: تصویب افزایش حقوق ۵۷ درصدی 
بازنشستگان در دولت اقدامی به جا و بسیار مفید بود.نماینده مردم 
ماســال در مجلس افزود: جا دارد از همه کسانی که دغدغه این 
افزایش حقوق را داشــتند و پیگیری کردند تا به تصویب برسد و 
قدرت خرید بازنشســتگان افزایش یابد، قدردانی کنم.به گزارش 
ایرنا، محمدیاری خاطرنشــان کرد: امیدوارم این مصوبه در اسرع 
وقت عملیاتی شده و ما شاهد این باشیم که معیشت بازنشستگان 
عزیز یک سر و ســامانی پیدا کند. همچنین امیدوارم این رویکرد 
برای سال های آتی نیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

دنبال شود.

خبر

خبری
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سرمقاله

  درحالیکــه بیــش از نیمی از جمعیت هرمزگان تحت پوشــش 
تامین اجتماعی هستند که فقط یک بیمارستان خلیج فارس مربوط به 
تامین اجتماعی در استان ودر شهر بندرعباس فعالیت دارد که نیاز است 
در تمام شهرستان های استان نیز بیمارستان های تامین اجتماعی فعال 
شوند و از طرفی دیگر ضرورت دارد حداقل یک بیمارستان در منطقه 
غرب بندرعباس  که صنایع فعالیت دارند، راه اندازی شود.متاســفانه 
کمبود تخت بیمارستانی در استان از گذشته وجود داشته است و فاصله 
زیادی با استانداردها داریم که اقدام قابل قبولی در سال های گذشته نیز 
صورت نگرفته است. از طرفی دیگر با توجه به اینکه استان و شهرمان 
صنعتی و قطب تجارت کشور می باشد، ضرورت دارد صنایع استان 
و با همکاری تامین اجتماعی یک بیمارســتان را برای پرسنل صنایع 
و خانواده های شــان که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند را در 
غرب بندرعباس احداث و راه اندازی نمایند. البته گویا مدیریت تامین 
اجتماعی استان تصمیم دارد در برخی شهرستان های استان درمانگاه 
تامین اجتماعی راه اندازی کند که همکاری سازمان های دیگر را برای 
تحقق ســریعتر این برنامه می طلبد و اقدام قابل تحسینی است و از 
طرفی دیگر درصورتیکه در گام بعدی حداقل یک بیمارستان در شرق 
استان، یک بیمارستان در غرب هرمزگان و یک بیمارستان در صنایع 
غرب راه اندازی شود، بخشی از نیاز درمانی استان نیز برطرف می شود 
و در بلندمدت نیاز اســت که تمام شهرستان های استان و بخصوص 
شهرستان های بزرگتر دارای بیمارستان تامین اجتماعی شوند که در 
برخی از شهرستان ها به احتمال زیاد خیرین نیز در ساخت بیمارستان 
 مشارکت کنند و بایســتی صنایع که پرسنل شان تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی هســتند، ضرورت دارد که حتما بیمارســتان های 
تخصصی و فوق تخصصی را در منطقه غرب بندرعباس، منطقه غرب 
و شرق استان که صنایع فعالند و درحال افزایش می باشند، راه اندازی 
شــوند.از طرفی دیگر با توجه به اینکه فرزندآوری به عنوان سیاست 
مهم کشور در افزایش جمعیت می باشد و وضعیت فعلی مراکز درمانی 
و پزشکان و... جوابگوی نیاز درمانی استان نیست وبخشی از جمعیت 
استان برای درمان به یزد، شیراز، تهران و... می روند و افزایش جمعیت 
 هم تقویت این مراکز را می طلبد، نیاز است متولیان مربوطه برای رفع 
 کاستی های حوزه بهداشت ودرمان استان برنامه ای راهبردی اتخاذ نمایند تا 
دغدغه های این بخش کاهش یابد و خانواده های برای فرزندآوری 
دغدغه شان کمتر شود. همچنین هزینه غربالگری جنین بسیار باالست 
و نیاز است این غربالگری در مراکز دولتی و تامین اجتماعی بصورت 
رایگان انجام شود تا مادران باردار دغدغه ای در این حوزه نداشته باشند 
و بخشــی از مادران بدلیل هزینه های باالی غربالگری جنین، عطای 
غربالگری را به لقایش نبخشند و بعدها با تولد فرزند معلول و... مواجه 
نشوند و یا مجبور به سقط جنین نشوند که به این حوزه نیز بایستی توجه 
شود. در یک کالم حوزه بهداشت ودرمان استان با چالش های فراوانی 
مواجه است و از سال گذشته دستگاه ام آر آی بیمارستان شهیدمحمدی 
بندرعباس خراب است و بیماران با مشکل مواجهند و هنوز تعمیر یا 
جایگزین نشده است و بایستی باجدیت نقایص حوزه سالمت استان در 

بخش های مختلف برطرف شود.
    علی زارعی

لزوم افزایش بیمارستان های تامین اجتماعی و صنایع

از  گروه خبر//  اســتاندار هرمزگان 
احــداث مجتمع جامع  تامین زمین 
موزه دفاع مقدس و یادمان شــهدای 
تبیین  و گفت:  داد  فارس خبر  خلیج 
نقش هرمــزگان در مبارزات تاریخی 
کشور در برابر استکبار و نقش مبارزان 
این اســتان در دوران دفاع مقدس از 
مجتمع  این  احداث  اهداف  مهم ترین 

است. 
   مهدی دوستی در نشست مجمع راهیان 
نور دریایی شــهدای خلیــج فارس که 
با حضور فرمانده ســپاه امام سجاد )ع( 
هرمزگان برگزار شــد، اظهار داشت: باید 

این مجتمع به گونه ای طراحی شــود که 
بتــوان در آن عالوه بر موزه دفاع مقدس، 
عملیات های مختلفی که رزمندگان استان 
در آن نقــش آفرینی کردند و حماســه 

آفریدند نیز بازسازی شوند.
  وی خاطرنشــان کرد: در ســاخت این 
مجتمع باید عالوه بر خشکی، از مزیت دریا 
نیز استفاده کرد و موزه دریایی و بازسازی 
عملیات های دریایی را نیز داشته باشد.به 
گزارش خبرنگار دریا، استاندار هرمزگان 
تصریح کرد: در ســاخت این مجتمع و با 
اجرای فاز به فاز طرح، باید سیر تاریخی 
تحوالت انقالب از زمان جنگ و ســاقط 

کردن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو 
آمریکایی و اهدای مدال به فرمانده آن ناو 
تا ساقط کردن پهپادهای جاسوسی آمریکا 
در خلیج فارس و مبارزه با اســتکبار در 
این منطقه را به تصویر کشید تا مخاطب به 
شکل گیری تمدن اسالمی و قدرت یافتن 

آن را به عینه مشاهده کند.
   وی ادامه داد: ایجاد پشتوانه نرم افزاری 
برای المان های سخت افزاری بسیار مورد 
تاکید اســت و باید بتوان با اســتفاده از 
دفاع  امکانات، عملیات های  و  تجهیزات 
مقدس را بازسازی کرد تا قهرمانان جبهه 
و جنگ این مرز و بوم برای نسل جدید به 

درستی شناسانده شوند.
  دوستی خاطرنشان کرد: تالش می کنیم 
زمین مورد نیاز این مجتمع را در وسعت 
مورد نظر تخصیص دهیم اما باید طراحی 
و اجرای پروژه متناسب با فرهنگ منطقه 
باشد و در این زمینه باید از جوانان دلسوز 

انقالبی که کاربلد هستند، استفاده شود.

 اســتاندار هرمــزگان توجه بــه ایجاد 
مکان های فرهنگــی برای روایتگری در 
دل این مجتمع را امری ضروری دانســت 
و گفت: باید روایتگری جبهه و جنگ را به 
نسل جدید آموزش داد تا خاطرات جبهه 
و جنگ در نسل های بعدی نیز به صورت 

روایی برای آیندگان تبیین شود.

پشت پرده سیاست 

اتهامات استاندار سابق خوزستان در نامه دانشجویان به اژه ای  
دفاتر بســیج دانشجویی در ۴۰۰ دانشگاه کشور طی نامه ای از حجت االسالم محسنی 
اژه ای رئیس دســتگاه قضا خواستند تا براساس قانون و با توجه به تأکید رهبر معظم 
انقالب، در اسرع وقت با تمامی مسئولین دولتی و غیردولتی که مستقیم یا غیرمستقیم با 
عدم نظارت خود، منجر به رقم خوردن حادثه تلخ متروپل شدند برخورد قضایی صورت 
گیرد.به گزارش فارس، در ابتدای این نامه آمده اســت: »با استناد به ماده ۴ و ۸ قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و با توجه به تأکید رهبر معظم انقالب نسبت 
به پیگیری مقصران حادثه و مجازات عبرت آموز آنان با همکاری قوه قضائیه، از جنابعالی 
تقاضا داریم تا در اسرع وقت تمامی مسئولین دولتی و غیردولتی که مستقیم یا غیرمستقیم 
با عدم نظارت خود، منجر به رقم خوردن این فاجعه انسانی )با استناد به ماده ۲9۱ قانون 
مجازات اسالمی مربوط به عمل ترک فعل در جنایات غیرعمدی( شدند برخورد قضایی 
صورت گیرد.« در بخش دیگر از این نامه آمده است: »با بررسی های انجام شده طبق 
آیین نامه و اهداف و وظایف مسئولین، سازمان های دولتی ذیل در این حادثه دخیل بودند: 
مدیران دولتی وقت من جمله استانداری و فرماندار وقت آبادان که در زمان اجرای پروژه 
نظارت کافی نداشتند علی الخصوص شخص استاندار وقت که طبق آیین نامه موظف به 
نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی )ملی، اســتانی( و در صورت لزوم دادن 
تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعالم مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع 
نواقص احتمالی و همچنین معاونت هماهنگی امور عمرانی وقت استان خوزستان که 
موظف به کنترل برنامه ای پروژه های استان با استفاده از سامانه کنترل و نظارت بر طرح ها 
و پروژه های عمرانی و ارائه گزارش تحلیلی از پروژه های اســتان بوده است.«در ادامه 
این نامه تصریح شــده است: »عباس احمد آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی که با 
اصالح آیین نامه اجرایی قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان باعث تغییر روند انتخاب 
و ناظر شدند به نحوی که ناظر را کارفرما باید انتخاب کند در حالیکه به عقیده بسیاری 
از کارشناسان و مسئولین نظام مهندسی این دستورالعمل فسادزاست چرا که در اینصورت 
نظارت شونده خود، ناظر را انتخاب می کند و این امکان انتخاب ناظری را که به دنبال 
منافع نظارت شــونده یا مالک هست فراهم می کند.« همچنین دانشجویان در این نامه 
خطاب به حجت االسالم والمسلمین اژه ای تأکید کردند: »با توجه به اینکه برخورد قضایی 
با مقصرین این حادثه تبدیل به یک مطالبه عمومی بین مردم علی الخصوص مردم داغدار 
شهر آبادان شده است، بنا بر ماده 3۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری از جنابعالی درخواست 

برگزاری دادگاه علنی برای رسیدگی به این حادثه را داریم.«
ارزیابی باهنر از عملکرد 9 ماهه دولت سیزدهم

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین  با اشاره به جراحی های اخیر دولت 
در زمینه های اقتصادی اظهار کرد: »موافقان و مخالفان این طرح زیاد هستند و هر 
کدام استدالل  خود را دارند که البته قابل تامل است اما چه مخالفان و چه موافقان بر 
اصل انجام اصالحات تاکید دارند چرا که ســرمایه هنگفتی از کشور که همان یارانه  
است به دلیل این که هدفمند نیست، به نحوی دون پاشی می شود که هر کس قدرت، 
امکانات و دسترسی بیشتری دارد از یارانه ها بیشتر استفاده می کند«. به گزارش ایرنا؛ 
باهنر درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت و کابینه رئیسی و امکان تغییر کابینه نیز خاطر 
نشــان کرد: »عملکرد تیم دولت در کالن قابل تقدیر است، 9 ماه فرصت کمی برای 
تحلیل عملکرد دولت است. در زمینه مهار کرونا جزو پیشتاز ترین کشورها هستیم، 
در زمینه تزریق واکســن و قابلیت صادرات واکسن ها پیشتاز هستیم...آقای رئیسی 

اَبَر پروژه ای دارد که من از آن لذت می برم و آن تزریق امید به ملت ایران است«.

آغاز نشست شورای حکام زیر سایه تردیدها برای آینده مذاکرات
گروسی ادعاهای گذشته خود درباره برنامه هسته ای ایران را تکرار کرد 

خطیب زاده گفت: متناسب با نتیجه شورای حکام پاسخ می دهیم .
 گروه سیاسی - سرانجام پس از یک هفته اخبار ضد و نقیض و گمانه زنی های 
سیاسی و رسانه ای، نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز 
گذشته آغاز به کار کرد. طبق اعالم آژانس، موضوع راستی آزمایی و نظارت در 
ایران ذیل قطعنامه ۲۲3۱ )سال ۲۰۱۵( شورای امنیت سازمان ملل نیز بررسی 
خواهد شــد. شنیده های خراسان نیز نشان می دهد بررسی قطعنامه پیشنهادی 
کشــورهای غربی علیه برنامه هسته ای ایران یکی از مباحث این نشست است 
 که به احتمال زیاد و در صورت قطعی شدن، روز چهارشنبه در دستور کار قرار 
می گیرد. خبرگزاری »رویترز« هفته قبل گزارش داد، آمریکا و ســه کشــور 
اروپایی عضو برجام )آلمان،  فرانســه و انگلیس( قصد دارند در این نشست با 
صدور قطعنامه ای از ایران بابت آن چه »همکاری نکردن با آژانس اتمی« خوانده 
شده انتقاد کنند. قطعنامه ای که اگرچه طبق اطالعات رسیده به خراسان، چندان 
اثر ســریع و منفی نخواهد داشت و بیشتر هشداری به کشورمان برای همکاری 
بیشــتر با آژانس است اما می تواند پایه ای برای اقدامات مخرب بعدی آژانس 
علیه ایران باشد. در آستانه برگزاری نشست شورای حکام حسین امیرعبداللهیان 
وزیرخارجه ایران که سفر خود به ترکیه را لغو کرده و در تهران به سر می برد، در 
توئیتی تصریح کرد: اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
روش تهدید را دنبال کنند، مسئول همه عواقب آن هستند. وی با اشاره به گفت 
وگوی اخیرش با جوزپ بورل مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت: 
ما از توافق خوب، قوی و پایدار استقبال می کنیم. توافق در دسترس است، اگر 
آمریکا و سه کشور اروپایی واقع بین باشند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
خارجه نیز با مردود خواندن قطعنامه پیشــنهادی به شورای حکام آژانس گفت 
که جمهوری اســالمی ایران متناسب با اتفاقی که در این شورا بیفتد، پاسخ های 
 خود را خواهد داد اما همه منتظر سخنان ابتدایی رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بودند تا ببینند چه فضایی برای نشست اخیر پخت و پز 
شده به ویژه این که سفر گروسی به سرزمین های اشغالی فلسطین یک روز قبل 
از شــروع نشست و دیدارش با مقامات اسرائیلی این گمانه را تقویت کرده بود 
 که قرار اســت ماجراجویی جدیدی را از سوی مدیرکل سیاسی کار آژانس و 
غربی ها در این نشست فصلی آژانس شاهد باشیم. گروسی در کنفرانس خبری 
خود پیش از شروع جلسه تصریح کرد، هیچ کس تمایل ندارد که همکاری بیشتر 
ایران و آژانس از بین برود و تصمیم گیری درباره قطعنامه شورای حکام علیه ایران 
به کشورهای عضو شورای حکام بستگی دارد. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری 
در خصوص این که سفر اخیر وی به فلسطین اشغالی در آستانه جلسه شورای 
حکام، حامل پیامی بوده است، گفت: »قطعًا این سفر حامل هیچ پیامی نبوده است 
و من هر آن چه را باید انجام می دهم«. گروسی در خصوص سفر چند ماه پیش 
خود به ایران نیز گفت: »ما باید این مســئله را به رسمیت بشناسیم که به نتیجه 
دلخواه دست پیدا نکردیم و فکر می کنم که گزارش من کاماًل روشن و واضح بود. 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص برخی گمانه زنی ها مبنی بر 
دسترســی ایران به مواد کافی برای ساخت بمب گفت: »ممکن است ظرف چند 

هفته یا چند ماه ایران، مواد کافی برای ساخت بمب را داشته باشد«.

استاندار هرمزگان خبر داد 

تامین زمین احداث مجتمع جامع موزه دفاع مقدس

گروه خبر//  سخنگوی ســازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
گفت:در راستای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
تاکنون بیش از ۴۸۰ نفر از بهره برداران شامل ۱۶۰ مرغدار و 
۲۸۵ دامدار درخواست تسهیالت سرمایه درگردش حمایتی 
نهاده های دام و طیور به مبلغ ســه هزارو ۳۸۲ میلیارد در 

سامانه تسهیالتی سیتا ثبت کردند. 
   علی اصغر خلیلی اظهار کرد: از این تعداد ۴۴۰ نفر به مبلغ ســه 
هزارو 3۵۰میلیارد ریال برای دریافت  تسهیالت موردنیاز به بانک 

کشــاورزی معرفی شــده اند که ۸۲  فقره تسهیالت به مبلغ ۲3۵ 
میلیارد ریال شامل ۲۰ فقره تسهیالت مرغداران بمبلغ ۱۸۰میلیارد 
ریال و  ۶۲ فقره تســهیالت دامداران به مبلغ۵۵ میلیارد ریال عقد 

قرارداد و پرداخت شده است.
   بــه گــزارش ایرنا، وی ادامــه داد: ضروری اســت دارندگان 
واحدهای دام، طیور و آبزیان هر چه ســریع تر نســبت به ثبت 
نام در ســامانه سیتا اقدام کرده تا با معرفی به بانک جهت دریافت 
تسهیالت بانکی ســرمایه در گردش مورد نیاز خود با سهل ترین 

وثیقه بانکی و کوتاهترین زمان ممکن اقدام شود.
    مدیــر روابــط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان 
 اظهار داشــت: باهماهنگــی های به عمل آمده همــکاران ما در 
 ســازمان جهاد کشــاورزی و همه شعب بانک کشــاورزی در

 ایــام تعطیل فعــال و در خدمت مردم هســتند و بــا توجه به 
شــناور بودن این تسهیالت، دارندگان واحدهای تولیدی در اسرع 
وقت نســبت به تشــکیل پرونده و ارائه مدارک مورد نیاز بانک 

اقدام کنند.

 ۴۸۰ نفر از بهره برداران کشاورزی درسامانه سیتا نام نویسی کردند

ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر 
هرمزگان

بانو جان! با حجاب ، زیبارت بودن را تجرهب کن

آگهی مزایده عمومی حضوری
بنیاد مســکن انقالب اسالمی درنظر دارد مقداری ضایعات و داغی قطعات یدکی و تعدادی از خودرو های مازاد نیاز خود را  از طریق 
مزایده حضوری واگذار نماید . داوطلبان شرکت در مزایده  می توانند جهت دریافت  اسناد مزایده  همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 

8 صبح لغایت 12 ظهر به آدرس ذیل مراجعه نمایند .
شرایط خاص :

1- مبلغ ورودی جهت شرکت در مزایده 50/000/000 ریال می باشد .
2-  اطالعات کلی به شرح جدول ذیل :

وسائط نقليه مزایده 

روابط عمومی بنياد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان

تذکر :  ارائه کد اقتصادی جهت اشخاص حقوقی و ارائه کد ملی )کپی کارت ملی برابر با اصل( جهت افراد حقیقی در زمان برگزاری 
مزایده و قبل از ارائه پیشــنهاد الزامی می باشــد .  3- تاریخ  انتشــار آگهی و  زمان بازدید  : از  تاریخ 1401/03/18 لغایت 

1401/04/01
4-تاریخ برگزاری : 10:00صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/04/02

5- محل دریافت  اطالعات و اســناد شرکت در مزایده  : کیلومتر 2 جاده بندرعباس به میناب ، نبش کوچه منتهی به رستوران 
بادگیران ، محوطه امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن هرمزگان . 6- محل بازدید : کیلومتر 2 جاده بندرعباس به میناب، 
نبش کوچه منتهی به رستوران بادگیران ، محوطه امور اجرایی و ماشین آالت  عمرانی بنیاد مسکن هرمزگان . 7- بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی هرمزگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار میباشد .  8- هزینه های مربوط به درج آگهی ، مالیات بر ارزش 

افزوده و دستمزد کارشناسی  بعهده برنده مزایده میباشد . 9- سایر جزئیات و شرایط دراسناد مزایده درج شده است . 
جهت کسب اطالعات و  دریافت اسناد درخصوص شرایط مزایده  متقاضیان می توانند با شماره تلفن3- 33670580- 076  داخلی 

125 و شماره همراه 09172810594 ) آقای بارچی نژاد ( تماس حاصل فرمائید . 

ردیف 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

463ب14
462ب14
464ب14
883ج18
158ج15
756ج17
752ج17
682ب98
544ب96
191ج63

ایران 84
ایران 84
ایران 84
ایران 84
ایران 84
ایران 84
ایران 84
ایران 84
ایران 84
ایران 84

نوع وسائط نقليه
پژو405
پژو405
پژو405

مزدا دوكابين 
مزدا دوكابين 

مينی باربنز
مينی بار بنز

پژو405
پژو405

پژو پارس 
ضایعات آهن آالت 
داغی ماشين آالت 

مدل
1383
1383
1383
1391
1391
1392
1392
1388
1388
1388

رنگ
نقره ای 

نوک مدادی 
بژ متاليک
آبی نفتی
آبی نفتی

سفيد یخچالی
سفيد یخچالی

نقره ای 
نقره ای 

سفيد
 ----
----- 

شماره شهربانی

شناسه آگهی : 1331463

  

گروه خبر//  رئیس جمهور در راستای تسریع 
اساسی  احتیاطی کاالهای  تأمین و ذخیره  در 
وزرای صمت و جهاد کشاورزی را مکلف کرد 
موانع پیش روی این برنامه را شناســایی و با 
هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن اقدام 

کنند. 
   آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در جلسه بررسی 
به کارگیری ظرفیت های جدید برای تأمین و ذخیره 
کاالهای اساســی گفت: نباید منابع کشور در سایر 
کشــورها راکد بماند و باید با ســرعت و مستمرا 
نسبت به ورود منابع به داخل کشور در قالب کاال یا 

امکانات مورد نیاز اقدام شود. 
  این نشست به ریاست آیت اهلل رئیسی  و با حضور 
معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، 
وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، راه 
و شهرســازی، صنعت، معدن و تجــارت، دفاع و 
پشــتیبانی نیروهای مسلح و روسای بانک مرکزی 

و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
   به گزارش ایرنا، در این جلسه گزارشی از آخرین 
وضعیت تأمیــن و ذخایر کاالهای اساســی ارائه 
شد. بر اســاس این گزارش میزان ذخایر کاالهای 
اساسی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است 

اما با توجه به شرایط جهانی تدابیر الزم برای ایجاد 
یک ظرفیت احتیاطی مطرح و جزئیات اجرای آن 

بررسی و تصویب شد.
   در همین راســتا ترتیبات تسهیل و تسریع تأمین 
کاالهای اساسی، استفاده از ظرفیت نهادها و بنیادها، 
تقویت ظرفیت های بخش خصوصی جهت تأمین 
و توزیع کاالهای اساسی، افزایش زیرساخت های 
الکترونیکی و هوشمند در جهت توزیع بهتر کاالهای 
اساســی، تقویت بنادر و ظرفیت هــای ترانزیتی 
کشور، اســتفاده از ظرفیت همه انبارهای موجود 
در کشــور به منظور افزایش ذخایر استراتژیک و 

احتیاطی و منابع مالــی الزم برای تامین، ترانزیت 
و انبارداری و راهکارهای تأمین آن مورد بررســی 
قرار گرفت.همچنین مقرر شــد عالوه بر تخصیص 
حداکثر ظرفیت های راهداری از سوی وزرات راه 
و شهرسازی به تامین و ترانزیت کاالهای اساسی، 
از تمامی ظرفیت ها بــرای تامین ذخایر احتیاطی 

کاالهای اساسی بهره گرفته شود.
  در ایــن جلســه همچنین راهکارهــای وزارت 
جهادکشاورزی برای تسهیل و تسریع تامین کاالهای 
اساسی از محل واردات و خرید داخلی در ۱۶ بند 

مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه بررسی ظرفیت های جدید تأمین کاالهای اساسی صورت گرفت 

تالش برای رفع موانع تأمین و ذخیره کاالهای اساسی



3وژیه بوشهر
چهارشنبه 18 خرداد 1401

8 ذی القعده  1443

سال بیست و یکم شماره 3899

میوه امید  
رونق عشق فراوان شده می بینی که

عشق سرمایه ی ارزان شده می بینی که
خواندن شعر سرود “همه چی آرومه”
کار هر روز جوانان شده می بینی که

لب به سیگار ندارند جوانان زیرا
کارشان مصرف قلیان شده می بینی که
پیش ازین بود اگر قوت شما نان و نمک
تازگی مرغ و فسنجان شده می بینی که

دو سه سالیست که ده کوره ی ما شهر شده
شهرهامان همه استان شده می بینی که
همه جا پورشه و بنز فراوان شده است
خودروی بنز چو پیکان شده می بینی که
میش، با گرِگ سر کوچه شده همسفره
آهوی دشت خرامان شده می بینی که

پیش ازین سرعت اینترنت ما نفتی بود
اینک اما چه شتابان شده می بینی که
همگی دغدغه ی ملی و داخل دارند

بوش تبدیل به بوتان شده می بینی که
نصفه نیمه همه انگار که تاجر شده اند

کار مردم “بده-نَستان” شده می بینی که
از زمین خواری و دزدی که دگر نیست اثر

مسکن مهر تو آبان شده می بینی که
از زمانی که “مزخرف” شده اسم آن طرح

منزلم کنج خیابان شده، می بینی که
خرج  یک  زندگی ساده، چو  فیلی ست بزرگ
کسب ها نیز چو فنجان شده می بینی که

چون که با کارشناسی ندهندش کاری
طفلکی ارشد عمران شده می بینی که

ارشدش را در کوزه بنهاد و اکنون
باز هم نان خور مامان شده، می بینی که

حال، مجبور شده عازم خدمت بشود
سر پست است و نگهبان شده، می بینی که

 بی نام 

طنز

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها//  
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر 
هنگام  استان  این  مدارس  مدیران  گفت: 
ثبت نام دانش آمــوزان فقط حق دریافت 
هزینه کتاب و بیمــه را از والدین دارند و 
گرفتن هرگونه وجه اضافی دیگر ممنوع 

است. 
   به گزارش خبرنگار دریا، علی موحدی در 
نشست بررســی شیوه ثبت نام دانش آموزان 
افزود: ثبت نــام دانش آمــوزان در مدارس 
اســتان از هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱ همزمان با 
سراسر کشور با شعار ثبت نام مطلوب، نظارت 
همگانی، نصیب آموزشــی برابر شروع و تا 
3۱ مرداد ماه ادامــه دارد. وی اظهار کرد: به 
مدیران مدارس ابالغ شده برای ثبت نام فقط 
هزینه کتاب و وجــه بیمه دانش آموزی که 9 
هــزار و ۱۷۸ تومان تعیین شــده را دریافت 

کنند. مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر 
اضافه کرد: در مدارس غیر دولتی هم شهریه ای 
کــه قانون مصوب کرده دریافت می شــود و 
حتی برای فعالیت های مکمل بدون رضایت 
خانواده شهریه ای گرفته نخواهد شد. به گفته 
 موحدی پیش بینی شــده ۲۵۲ هزار و ۵۰۰ 
دانش آموز در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ 
سال تحصیلی را در پایه های مختلف تحصیلی 
با ۱۵ هزار معلم در این اســتان آغاز کنند که 
۲۸ هــزار و ۵۴9 نفر از آنهــا دانش آموزان 
ورودی جدید پایه اول هستند. موحدی بیان 
کرد: ثبت نام در مدارس خاص مانند شــاهد 
نیز در ســامانه ای با عنوان پادا انجام می شود 
که از ۱۱ تا ۲۸ خرداد ماه دانش آموزان پایه 
اولی، ۲۱ خرداد تا ۱۰ تیر پایه هفتم متوسطه 
اول و یکم تا 3۰ تیر هم پایه دهم متوسطه دوم 
می توانند ثبت نام کنند. وی گفت: برای ورود 

به پایه اول ابتدایی دانش آموز باید ۶ سال تمام 
باشد و اولیا نیز از ۲۲ خرداد ماه فرصت دارند 
ثبت نام سنجش نوآموزان خود را انجام دهند 
و فعالیت پایگاه های سنجش نیز از هفتم تیر 
خواهد بود. مدیرکل آموزش و پرورش استان 
بوشهر افزود: ثبت نام به صورت اینترنتی است 
و نیاز به مراجعه حضوری به مدارس نیست، 
مگر اینکه مشــکلی به وجود آید. وی گفت: 
ثبت ســفارش کتاب های درسی هم تا آخر 
هفته جاری و به صورت اینترنتی اســت که 
اگر اولیا موفق به ثبت نام نشدند می توانند برای 
ثبت سفارش کتاب به مدارس مراجعه کنند. 
موحدی ادامه داد: آموزش ها در سال تحصیلی 
جدید حضوری اســت و اگر به دالیلی مانند 
بارندگی یا گرد وخاک مدارس تعطیل شود، از 
بستر شاد برای آموزش در این روزها استفاده 

می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر:

 مدارس بوشهر هنگام ثبت نام دانش آموزان
 فقط مجاز به دریافت هزینه کتاب و بیمه هستند

آگهی  تحرری رتهک  
نظر به اینکه در پرونده کالســه 1401/173170 این شــورا و به لحاظ فوت مرحوم قنبر ملکی فرزند علی به شماره شناسنامه 
51591999624 صادره الر و در اجرای درخواست آقای شهربان ملکی فرزند قنبر قرار تحریر ترکه متوفی صادر و وقت اجرای 
قرار تحریر ترکه برای روز دو شنبه مورخ 1401/4/13 ساعت 9 صبح تعیین و اعالم گردیده لذا بدینوسیله در اجرای مقررات ماده 
210 قانون امور حسبی و به موجب این آگهی به کلیه ورثه متوفی یا نمایندگان قانونی آنها  و بستانکاران از متوفی و مدیونین به 
وی و هرکس که به هر طریق حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد که راس ساعت و تاریخ اعالم شده در شعبه سوم شورای 

حل اختالف پارسیان واقع در جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود .

شورا حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسيان - محمد عباسيان 

آگهی حصر وراثت  
احتراما به استحضار می رساند خواهان صالح زارع فرزند حسین با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان 

عبداله زارع فرزند صالح به تاریخ 1401/2/28 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
1- صالح زارع فرزند حسین متولد 1334/1/15به شماره شناسنامه 15 پدر مرحوم .

2- عزیزه موسوی فرزند عبدالرحمن متولد 1338/4/10 به شماره شناسنامه 1010 مادر مرحوم.
و دیگر وارثی ندارد . 

محمد عباسيان
شورا حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسيان 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

مهران ســلطانی نژاد ســرویس اســتان هــا//  رئیس 
جهاددانشگاهی استان بوشــهر گفت: در راستای توسعه 
مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی و اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی یکهزار و ۵۲۲ شغل پایدار سال گذشته 

دراین استان ایجاد شد. 
  بــه گزارش خبرنگار دریا، علی احمــدی زاده اظهار کرد: طرح 
توسعه مشاغل خانگی از اواخر سال ۱399 کار خود را با استفاده 
الگوهای نوین مشــاغل با همت جهاد دانشــگاهی و با همراهی 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان بوشهر آغاز کرد. وی 
با اشــاره به ثبت نام سه هزار و ۲۸۰ نفر از استان بوشهر در طرح 
توسعه مشــاغل خانگی، اظهار کرد: پس از آموزش و مشاوره و 
توانمندســازی یکهزار و ۶۸9 نفر یکهزار و ۶۱۵ نفر به بازار کار 
اتصال و تعداد ۴۱ پیشران جذب شدند.  احمدی زاده با بیان اینکه 
در حوزه مشــاغل خانگی ظرفیت های خوبی برای ایجاد شغل 
وجود دارد، افزود: در این طرح نوین مشاغل بر اساس ظرفیت ها 
و اســناد باالدستی استان  بوشهر تعریف شده است. وی ادامه داد: 
طرح توســعه مشاغل خانگی با بیش از یکسال تالش در سه فاز 
شناسایی مزیت ها و عرصه ها، مشاوره و توانمندسازی متقاضیان 
و ورود محصوالت به بازار انجام گرفت و برندســازی و اتصال 
به بازار اتفاق افتاد.   احمدی زاده با اشــاره به ایجاد ۱۶ فروشگاه  
مجازی در طرح توســعه مشاغل خانگی استان بوشهر گفت: این 
طرح با ایجاد شــبکه کسب و کار، حمایت از پیشران ها، توجه به 

فروش و پرداخت  تســهیالت مورد توجه عموم قرار گرفت. وی 
تاکید کرد: تداوم طرح توسعه مشاغل خانگی و ایجاد شغل پایدار 
با توجه به ظرفیت های بالقوه استان بوشهر می تواند نقشی مهم در 
حل مشکالت اشتغال داشته باشد. رئیس جهاددانشگاهی استان 
بوشهر یادآور شد: در اجرایی شدن طرح توسعه مشاغل خانگی 
با یک کار تیمی دستگاه های اجرایی سازمان های مختلف استان 
بوشهر از جمله استانداری، فرمانداری ها، اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی، اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و 
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و بخشداری ها 
و دهیاری ها و شوراهای شهر و روستا همکاری و همراهی کردند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر:

هزارو522 شغل پایدار خانگی در استان ایجاد شد 

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها//  مدیر کل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان بوشهر گفت: در 
ارزیابی ساالنه این سازمان و بر اساس شاخص های 

ارزیابی ســال ۱۴۰۰ این اداره کل حائز رتبه برتر در 
بین ۳۱ استان کشور شد. 

   به گزارش خبرنگار دریا، عبدالمجید دراهکی اعالم کرد: 

آموزش فنی و حرفه ای بوشهر با استفاده از ظرفیت های 
استانی و حمایت همه مسئوالن و رسانه های این استان 
بهتریــن عملکرد را در حــوزه آموزش های مهارتی در 
بخش های مختلف کسب کرده اســت. وی اضافه کرد: 
گام هایی بسیار مهم در راستای افزایش مهارت جوانان 
استان بوشــهر برای حضور در بازار کار برداشته شده و 
طرح های مختلفی در دســت اجرا است که می طلبد با 
حمایت همه قشرهای جامعه جایگاه آموزش های فنی 
و حرفه ای در استان ارتقاء یابد. دراهکی، اساس توسعه 
در هر بخشــی را نگاه ویژه به آن حوزه دانست و اضافه 

کرد: همواره آموزش و مهارت آموزی می تواند به عنوان 
یکی از ارزشمندترین پشتوانه های اشتغال پایدار و رونق 
تولیدات داخلی با کیفیت به شمار آید و این مهم مرهون 
تالش، همت و پشــتکار متخصصان و مربیان فعال در 
حوزه مهارت آموزی است. وی اظهار کرد: اگر موفقیت 
و مقامی برای آموزش فنی و حرفه ای حاصل شده نتیجه 
کار گروهی و همکاری کارکنان آن دستگاه و نگاه ویژه 
رسانه های استان به حوزه مهارت بوده است که نسبت به 
 انعکاس ظرفیت های مهارتی به همه قشرهای جامعه همت 
گماشــته اند. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای بوشــهر 

 گفت: با توجه به قرار گرفتن در سال تولید، دانش بنیان،
 اشــتغال آفرین مســئولیت دولت مردان در پیشــبرد 
هدف های نظام، ارتقای بهره وری و بهبود عملکرد بیش 
از پیش حســاس و مهم اســت، چون الزمه رسیدن به  
هدف های کالن کشــور در گروی برنامه ریزی صحیح 
و کاربردی اســت. وی با اشاره به اهمیت تغییر نگرش 
 و دیدگاه مردم نســبت بــه کار و مهــارت آموزی و 
نهادینه کردن فرهنگ کار و کارآفرینی، بیان کرد: سرمایه 
 گذاری در منابع انســانی بیش از ســرمایه گذاری در 

منابع طبیعی به رشد اقتصادی کمک می کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر:

فنی و حرفه ای بوشهر رتبه برتر کشور را کسب کرد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی کارکنان آب و برق تاسیسات 
 قشــم راس ساعت 9 روز پنجشــنبه مورخ 1401/4/9 در محل سالن آموزش شــرکت آب و برق تشکیل

 می گردد .
 لذا از کلیه اعضاء دعوت می شــود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل  

مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید .
* ضمناً به اطالع می رســاند که اعضای متقاضی اعطای نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر 
تا تاریخ 1401/04/8 در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به 

مجمع را دریافت دارند.
* دستور جلسه :

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان در سال 
2- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان

3- طرح و تصویب صورت مالی
4- تعیین بودجه پیشنهادی 

* داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده )8( دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات 
 تعاونیها موظفند حداکثر ظرف پنج روز از انتشــار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی

 نمایند . 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت اول 
شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی کارکنان شرکت آب و برق و تاسیسات قشم 

طرح :  بیتا هوشنگی

کاریکاتور

طرح :  بیتا  هوشنگی

کاریکاتور

 مهران ســلطانی نژاد سرویس اســتان ها//  مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان بوشهر گفت: حیات وحش این استان دارای 
تنوع باالیی اســت که از این میان هفــت گونه در معرض خطر 

انقراض و نیازمند حمایت و حفاظت ویژه هستند. 
   به گزارش خبرنگار دریا، فرهاد قلی نژاد بیان کرد: اســتان بوشــهر 
با داشــتن گونه های متعدد جانوری در دریا و خشکی، تنوع حیات 
وحش بسیار خوبی دارد اما امروز چهار گونه در معرض خطر انقراض 
قرار گرفته اند و ســه گونه نیازمند حفاظت و حمایت ویژه هستند.وی 

عنوان کرد: سه گونه الکپشت پوزه عقابی، زیتونی و سبز و پلنگ ایرانی 
از گونه های در معرض انقراض استان بوشهر هستند.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان بوشهر افزود: دلفین گوژپشت از گونه هایی است 
نیازمند حفاظت ویژه و کوســه ماهیان نیز از زیستمندان حمایت شده 

دریایی هستند.
   قلی نژاد اضافه کرد: از میان گونه های حیات وحش استان بوشهر در 
خشکی نیز آهو از گونه های حمایت شده به شمار می رود.وی با بیان 
اینکه برنامه هایی برای افزایش این گونه ها طرح ریزی و اجرایی شده 

اســت، توضیح داد: گونه های در معرض انقراض به دلیل تعداد کم یا 
تغییرات اقلیمی در این دسته جای گرفته اند و گونه های نیازمند حمایت 
ویژه هرچند تعداد آنها کم شــده است اما هنوز به اندازه گونه های در 

آستانه انقراض نرسیده اند.
  مدیرکل حفاظت محیط زست بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر برای 
حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری متنوع خود با کمبود شدیدی 
در نیروی محیط بان مواجه است. قلی نژاد گفت: ۷.۵ درصد از اراضی 
اســتان بوشهر را مناطق حفاظت شده تشکیل می دهند و مجموع این 

مناطق به همراه مناطق شکار ممنوع به ۱۷.۵ درصد می رسد.وی افزود: 
به رغم این گستردگی منطقه ها و داشتن ۱۲ ایستگاه محیط بانی، تنها 
۶۵ محیط بان حفاظت از تنوع گیاهی و جانوری اســتان بوشهر را به 

عهده دارد که نیازمند افزایش است.
   مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر یادآور شد: پارک های 
ملی دریایی نایبنــد و دیر نخیلو، اثرهای طبیعی کوه نمک و خارگو، 
پناهــگاه حیات وحش خارگ و منطقه های مند، حله و کوه بیرمی از 
مناطق حفاظت شده و کوه های مند، کوه سیاه و شاهزاده ابراهیم و تنگ 

باهوش از مناطق شکار ممنوع استان بوشهر هستند.
   دومین روز هفته محیط زیست امسال با عنوان محیط زیست، تنوع 
زیســتی و گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض نام گذاری 

شده است.

هفت گونه جانوری نیازمند حمایت ویژه در بوشهر زیست می کنند
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سال بیست و یکم شماره 3899

فرهنگ وهنر

معاون »صنایع دســتی و هنرهای  ســنتی« وزارت 
میراث فرهنگی منصوب شد

  ســرویس فرهنگی//  وزیر میراث فرهنگی،گردشــگری و 
صنایع دســتی در حکمی مریم جاللــی مدیر مجموعه فرهنگی 
تاریخی نیاوران را به عنوان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
وزارتخانه منصوب کرد.  به گزارش ایرنا ، سید عزت اهلل ضرغامی 
در حکمــی مریم جاللی را بــه عنوان معاون صنایع دســتی و 
هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی جایگزین  پویا محمودیان 
کرد. در متن این حکم آمده است:  »سرکار خانم دکتر مریم جاللی 
دهکردی نظر به شایستگی های فردی، دانش و تجربیات ارزشمند 
در مدیریت های فرهنگی به ویــژه حوزه های ماموریتی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طی این حکم به سمت 
»معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی« منصوب می شوید. صنایع 
دســتی و هنرهای سنی میراث ارزشــمند ملی ایرانیان، جایگاه 
برجسته و بی بدیلی در سطح جهانی دارد. سرکار عالی ماموریت 
داریــد تا با برنامه ریزی دقیــق و بهره گیری از همه ظرفیت های 
موجود، تمامی توان و اســتعداد مجموعه بازیگران این عرصه را 
در جهت تحقق سیاســت های جدید و تحولی وزارتخانه به کار 
گیرید. ارتقای سطح طراحی و زیبایی های هنری، کاربردی سازی، 
نوآوری در بسته بندی و ارائه محصول، برندسازی، تسهیل در امر 
تولید و رفع نیازهای اولیه فعاالن پرتالش این عرصه، بهره گیری 
از ظرفیت های دانش بنیان و خانه های خالق، استفاده حداکثری 
از امکانات و انگیزه های بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، 
حضور جدی در استان ها و مراکز تولید، آموزش علمی و ارتقای 
سطح مهارت های انسانی، بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز 
علمی و آموزشی، تســهیل در تامین مواد اولیه  کیفی و تضمین 
بازار فروش از جمله ماموریت های ویژه شــما است. امید است 
ضمن هماهنگی با معاونت های تخصصی و ســتادی وزارتخانه 
در جهت هم افزایی داشــته های موجود در تحقق اهداف فوق و 
ســایر مواردی که پیشتر به شــما ابالغ شده است، موفق باشید. 
از خداوند متعال توفیقات سرکار عالی در پیشبرد اهداف انقالب 
اسالمی و مکتب نورانی امام خمینی)ره( و عمل به منویات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( را خواهانم.« جاللی فارغ التحصیل 
ارشــد زبان شناسی تاریخی از دانشگاه تهران و دکترای مدیریت 
برنامه ریزی امور فرهنگی است. مدیریت مجموعه فرهنگی تاریخی 
نیاوران، مدیریت پردیس سینمایی ملت، مدیریت گروه اجتماعی 
و فرهنگی شبکه تهران ســیما، مدیریت گروه خانواده شبکه دو 
سیما و تهیه و تولید صدها ساعت برنامه تلویزیونی و رادیویی در 
حوزه فرهنگی  بخشی از سوابق مریم جاللی است. او همچنین 
داور جشنواره های مختلف بوده و هم اکنون مدرس دانشگاه است.

جاللی فارغ التحصیل ارشد زبان شناسی تاریخی از دانشگاه تهران 
و دکترای مدیریت برنامه ریزی امور فرهنگی است.  

خبر

  

ســرویس فرهنگی// فرمانده سپاه امام سجاد 
اســتان هرمزگان گفت: باید یــک کار بزرگ با 
یادمان شــهدای  و  موزه   احداث مجتمع جامع 
خلیج فارس انجام دهیم به نحوی که این مجتمع 
به نماد مقاومت و جبهــه و جنگ در هرمزگان 

تبدیل شود. 
   سردار پاسدار اباذر ساالری فرمانده سپاه امام سجاد 
اســتان هرمزگان عصر امروز در جلسه مجمع راهیان 
نور دریایی شــهدای خلیج فارس جلسه ضمن تقدیر 
از تالش ها و دغدغه استاندار در زمینه امور فرهنگی 

و زیربنایی مرتبط با دفاع مقدس اظهار داشت: اعتقاد 
داریم آغــاز این پروژه برای همــه افراد مرتبط یک 
باقیات و صالحات است چرا که ایجاد چنین زیربنای 
فرهنگی برای استان هرمزگان یک امر بسیار بزرگ و 

مناسب است.  
 وی افزود: مبارزان هرمــزگان در دوره های مختلف 
تاریخی پیشتاز مبارزه با استکبار جهانی بوده و زمانی 
در خلیج فارس با پرتغالی ها و زمانی نیز با آمریکای 
جنایتکار مقابله کرده اند.  فرمانده ســپاه امام ســجاد 
اســتان هرمزگان گفت: این استان در دفاع مقدس نیز 

در عرصه های مختلف حضور خوبی داشته و پس از 
آن در حال حاضر سردمدار مبارزه با استکبار است و 
شاهدیم پهپادهای جاسوسی دشمن را که وارد حریم 

کشور شده اند به نابودی می کشاند.
    به گزارش تسنیم، وی تصریح کرد: در سالیان اخیر 
شــاهد برگزاری نمایشگاه های دفاع مقدس و اجرای 
زنده و بازسازی عملیات های دفاع مقدس بر استقبال 
هزاران نفری مردم بودیم که نشــان می داد مردم تا چه 
میزان مشتاق چنین برنامه های فرهنگی هستند اما در 
دو سال اخیر به علت بیماری کرونا این برنامه ها کاهش 

یافت.  سردار ساالری گفت: در سال های گذشته نگاه 
مسئوالن برای ایجاد زیربنای مناسب کار فرهنگی نگاه 
مناســبی نبود اما در دوره جدید این نگاه وجود دارد 
و از این رو باید یک کار بزرگ با احداث این مجتمع 
جامــع انجام دهیم به نحوی که این مجتمع و این کار 
فاخر بــه نماد مقاومت و جبهه و جنگ در هرمزگان 
تبدیل شود و از اقصی نقاط کشور برای بازدید از آن 

به بندرعباس بیایند. 
  وی ادامه داد: با ایجاد این مجتمع می توان نسل جوان 
را با ارزش های دفاع مقدس آشــنا کرد همانطور که 

شاهد بودیم در زمان اجرای برنامه راهیان نور دریایی 
جوانان اســتقبال خوبی از برنامه داشتند و روایتگری 

راویان بر آنها اثرگذار بود. 

مجتمع دفاع مقدس به نماد مقاومت در هرمزگان تبدیل می شود 

آگهی مزایده عمومی اجاره پارکينگ قایق های صيادی شهر بندرچارک

شهرداری بندر چارک در نظر دارد به استناد مصوبه  شماره33 مورخ 1400/11/07 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به اجاره موقت یکساله پارکینگ قایق های 
صیادی واقع در خیابان ساحلی ، از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد صالحیت را با شرایط ذیل واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مزایده 
از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران ) متقاضیان شرکت در مزایده (و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد ( به 
آدرس :  www.setadiran.ir انجام خواهد شد .لذا متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا روز یکشنبه1401/03/29 به همراه فیش سپرده یا ضمانتنامه 
بانکی و مدارک شناسایی معتبر ) جهت اشخاص حقیقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه به همراه آخرین تغییرات ( ، 
آدرس پستی دقیق و شماره تلفن همراه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( ارسال نمایند . تاریخ انتشار مزایده در سامانه 1400/03/11می باشد . 

1. محل مورد نظر : شهر بندر چارک 2. شرایط متقاضی : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 3. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
4. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : از زمان انتشار آگهی تا ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخه 1401/03/18

5. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از مورخ 1401/03/11 لغایت 1401/03/29 روز یکشنبه تا ساعت 14:30 
6. زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 10:00 روز دوشنبه مورخ : 1401/03/30

7. میزان سپرده نقدی و شماره حساب : واریز مبلغ 10% موضوع مورد مزایده به شماره حساب 3100001271008 نزد بانک ملی بنام سپرده شهرداری بندرچارک 
طی یک فایل در سامانه بارگذاری گردد . 8 .  برندگان نفر اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9. به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .اطالعات تکمیلي در اسناد مزایده ذکرگردیده و متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر به آدرس:  بندرچارکـ  خیابان ساحلیـ  دبیرخانه شهـرداری مراجعـه یا با شماره تلفن 44280451 و44280823-0764 تماس حاصل فرمایند .

شماره مزایده 5001092365000001 - نوبت دوم

ردیف

1

عنوان مزایده

اجاره پاركينگ قایق های صيادی

قيمت پایه ساليانه

1.284.000.000

مدت اجاره

12 ماه

ميزان سپرده شركت در مزایده

128.400.000

قيمت پایه ماهيانه

107.000.000

شناسه آگهی : 1326583شهرداری  بندرچـارک

  » عمومی  مناقصه  آگهی   «
 شــهرداری فين در نظــر دارد  بر اســاس موافقتنامه شــماره615618مورخ 
1400/11/20 تملک دارایی های ســرمایه ای ، نسبت به اجرای پروژه احداث و 
بازسازی ایستگاه دوم آتش نشانی شــهر فین از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط و 
دارای صالحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید. 
 شرکتهای واجد الشــرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد همزمان با ارزیابی 
 کیفی به مدت 10 روز از انتشــار آگهی از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir اقدام نمایند .  
) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چهارشنبه مورخ 03/18/ 1401تا روز شنبه مورخ 03/28/ 1401(

  1- ارائه روزمه کاری ، تصویر قراردادهای اجرای کار مشابه ، اسناد ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
پروژه الزامی است . 2- شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است .

3- چنانچه برندگان فراخوان از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب ســپرده شرکت در مناقصه 
آنها به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد . 4- آخرین مهلت  جهت ارائه پیشنها دها تا ساعت 
14روز سه شنبه مورخ 1401/04/07و تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 10 صبح  روزشنبه 
مورخ 1401/04/11 می باشد . 5- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی 
پاکات مجاز می باشــد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد . 
6- مناقصه گران مکلفند ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در قالب پاکت الف قرار داده و ضمن الک و 
مهرمناسب حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 به آدرس استان هرمزگان – شهر 

فین – بلوار امام خمینی )ره( میدان معلم – شهرداری فین – واحد امور مالی تسلیم نمایند .  
7- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

8- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین 
نامه مالی شــهرداری می باشد . 9- به ازاء هر روز تأخیر در اجرای پروژه مبلغ 10/000/000 ریال از 
کارکرد پیمانکار کســر می گردد . 10- تعدیل به پیمان تعلق می گیرد . 11- میزان سپرده شرکت در 
فراخوان به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری فین عهده 
بانک ملت به شماره حساب 1850412327یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می 

باشد . ) چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد (
 12- در صورت تامین مصالح توسط کارفرما هزینه آن از صورت وضعیت پیمانکار به قیمت زمان تامین 
مصالح کسر میگردد . 13- سایر جزئیات و مشخصات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه قید گردیده 

است . 14- آنالیز تجهیز کارگاه ارائه شود . 
15- هزینه درج دو نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود .

نوبت اول

ردیف

1

برآود اوليه

16/026/665/588
ریال

مبلغ ضمانت نامه

820/000/000 ریال

مدت انجام كار

12 ماه شمسی

مبنا محاسبه پيمان

ابنيه  1401

رتبه و رشته

حداقل رتبه 5 ابنيه

عنوان پروژه
پروژه احداث و بازسازی 

ایستگاه دوم آتشنشانی شهرفين

شناسه آگهی :1330536

                              دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000097759 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000544106.  

 شــاکی : ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشــانی اســتان تهران - شهرســتان تهران - شــهر تهران - خالد- اســالمبولی - کوچه -17 ســتاد - اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 
140140920000097759 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت 

به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 115 به مساحت 264 متر مربع طی نامه شماره 181/21812/ن 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 140040390000190439 مورخه 1401/01/31 مستنداً به تبصره 
ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجهاً 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 28 قانون 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 181/65307/ن 
مورخه 1401/03/04 درخواست 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 

49 قانون اساسی ( می باشد .
مختار صادقی 

 رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

ابوتراب خسروی، راوی آواِز پر جبرییل 
ســرویس فرهنگی//  ابوتراب خسروی، شخصیت ادبی 
ارزشــمند کمتر قدر دیده ای است که تسلط و اشراف او 
به ادبیات کهن، آثارش را کم نظیر کرده اســت. خسروی 
سوررئال می نویســد و ویژگی های آثار پست مدرن در 

نوشته هایش شکل می گیرد. 
فروردین ماه ۱33۵ بود که کودک رویاپردازی در شهر تاریخی 
فسا، متولد شد و پسر کوچکی که در دامان اندیشه ها و عقاید 
گوناگون که در »پسا«ی تاریخی باقی مانده به دنیا آمد، راوی 

قصه های ناگفته سرزمین پارس شد.
پسر کوچکی که او را به نام ابوتراب خسروی می شناسیم.

فرزند یک ارتشــی سختگیر که به بهانه شغل پدر، بیشتر ایران 
را دیده و از هر گوشــه دانشی برای خود برداشته است. کانون 
پرورش فکری به او کمک کرد بیشــتر کتاب بخواند، خود او 
می گوید: کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان در محله 
سنبلستان اصفهان تأسیس شد دیگر مشتری پروپاقرص آن جا 
شــده بودم و به گمانم کمتر کتاب داستانی آنجا بود که نخوانده 
باشــم. به گزارش ایرنا، خسروی در سال های دبیرستان، آن را 
که زندگی اش را دگرگون کند، یافت. احمد گلشــیری در آن 
سال ها، معلم دبیرستان های اصفهان بود و ابوتراب که خود را با 
مطالعه آثار او شاگردش می دانست، دانش آموز او شد. گلشیری 
وقتی داستان های او را دید، تشویق کرد بیشتر بنویسد، اما انتشار 

کارهای خسروی کمی طوالنی شد. همنشینی با حلقه شاعران 
و نویسندگان شیراز، بر غنای کار او افزود و در دیدارهای این 
حلقه با شاپور بنیاد، شــاپور جورکش، احمد سپاسدار، امین 
فقیری آشنا شد، در این دیدارها کسانی که بعدها نویسنده های 
صاحب نامی شدند چون شــهریار مندنی پور، محمد کشاورز، 

پروین روح و مهناز عطارها نیز حضور داشتند. 
خسروی، لیســانس آموزش ابتدایی دارد و سال ها در شیراز 
به کودکان عقب مانده ذهنی آموزش  داده اســت. اولین کارهای 
 خســروی در آغــاز دهه هفتــاد به چاپ رســید، مجموعه
 داســتان هاویه )۱3۷۰( مجموعه داســتان دیوان ســومنات 
)۱3۷۷(، رمان  اســفار کاتبــان )۱3۷9( ، رود راوی )۱3۸۲(  
مجموعه داستان ویران )۱3۸۸(، رمان ملکان عذاب، رمان آواز 
پر جبرئیل و... برخی از آثار خسروی در سال های اخیر هستند.
زبان داســتان نویسی خسروی، به باســتان گرایی، اساطیر و 
کهن الگوها و زبان متون مقدس پیوند دارد. او با فرهنگ های 
متفاوتی آشناست که این موضوع را در داستان های خود به کار 
می گیرد. داستان های او  در سبک فراواقع گرایانه )سوررئالیسم( 
جای دارد و استفاده او از مفاهیم برای پرورش تخیل و رویاگونه 
نوشتن، بسیار خواندنی است. ابوتراب خسروی از نسل داستان 
نویسان صاحب سبک است که توانسته مخاطب خود را بیابد و 
همواره حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد.  جایزه چهارمین 
و یازدهمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری، برنده هفتمین دوره 
جایزه ادبی جالل آل احمد، برنده جایزه مهرگان ادب، دریافت 
گواهینامه درجه یک هنری، بخشی از افتخارات هنری خسروی 
هســتند. تازه ترین اثری که درباره خســروی به بازار کتاب 
آمده اســت، کتاب تاریخ شــفاهی ادبیات معاصر ایران نوشته 
عبدالرحمان مجاهد نقی است که مجموعه مصاحبه نویسنده با 

ابوتراب خسروی در آن به چاپ رسیده است. 
این کتاب در 3۱۶ صفحه توســط انتشارات نشانه منتشر شده 
اســت.  ابوتراب خسروی، در شهر شــیراز زندگی می کند و 
کارگاه های داستان نویسی متعددی نیز در این سالها در این شهر 

ادیب پرور برگزار کرده است.

پویا محمودیان به عنوان مشاور وزیر منصوب شد
میراث فرهنگی،  وزیر  فرهنگی//  ســرویس 
پویا  در حکمی  و صنایع دســتی  گردشگری 
محمودیان را که پیش از این معاون صنایع دستی 
و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی بود را 

به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
به گزارش ایرنا ، در حکم  ســید عزت اهلل ضرغامی 
آمده است: ســرکار خانم پویا محمودیان، نظر به 
شایستگی، دانش و تجربیات ارزشمند سرکار عالی 
در حوزه های مأموریتــی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی به ویژه در موضوع 
صنایع دســتی طی این حکم به عنوان »مشــاور 

وزیر« منصوب می شوید. در این انتظار می رود در 
چارچوب مأموریت های ابالغی به ویژه در حوزه 
بین الملل، شاهد پیشرفت در تحقق اهداف سازمانی 
باشــیم. از خداوند متعال توفیقــات جنابعالی در 
پیشبرد اهداف انقالب اسالمی و مکتب نورانی امام 
خمینــی )ره( و عمل به منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( را خواهانم. از اسفندماه 9۶ به عنوان 
سرپرست معاونت صنایع دســتی سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و سپس در 
تیرماه 9۷ به عنوان معاون صنایع دســتی منصوب 

شده بود

معاون سیاسی استاندار: 

صنایع دستی نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار در هرمزگان دارد
سرویس فرهنگی//  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت توسعه پایدار، 
گفت: یکی از شرایط مهم توسعه پایدار ایجاد اشتغال 
پایداراست که صنایع دستی استان می توانند در تحقق 
فرصت های شغلی و کارآفرینی نقش مهمی ایفا کنند. 
احسان کامرانی در همایش فرصت های اشتغال و کار 
آفرینی در صنایع دستی مرکز خالقیت  و فناوری های 
نوین شــهرداری بندرعباس اظهار داشت: هرمزگان 
ظرفیت های بسیاری در حوزه گردشگری و صنایع 
دســتی برخوردار اســت که می تواند در ریشه کنی 
بیکاری کمک شــایانی کند. این مقام مسوول ادامه 
داد: باید از ظرفیت دانشگاه ها و شرکت های دانش 
بنیان بــرای معرفی ، نوآوری و بازاریابی محصوالت 
صنایع دســتی بهره گرفته شود و وجود رشته صنایع 
دستی در دانشگاه های هرمزگان مزیت نسبی مهمی 
اســت که می تواند در گسترش صنایع دستی کمک 

کنــد. به گزارش خبرنگار دریا، کامرانی تصریح کرد: 
توجه به صنعت گردشــگری و صنایع دستی در ذیل 
آن در هرمزگان مــی تواند در افزایش تولید و ایجاد 
فرصت های جدید شغلی استان تاثیر بسزایی داشته 
باشد که تحقق این مهم بکارگیری همه ظرفیت های 
گردشگری و صنایع دستی است. معاون سیاسی، امنیتی 
 ، اجتماعی استانداری هرمزگان ابراز داشت: با توجه به 
ظرفیت هایی که هرمزگان در بخش های مختلف دارد 
می توان در راستای ریشه کنی بیکاری به ویژه اشتغال 

بانوان با توانمند سازی آنها گام های مهمی برداشت.
کامرانی خاطرنشــان کرد: از توســعه صنایع دستی 
هرمزگان بــا بکارگیری همه ظرفیــت ها حمایت 
خواهد شــد و بانوان هرمزگانی در معرفی توانمندی 
های اســتان در بخش صنایع دستی می توانند نقش 
 فعالی ایفا نمایند. این مقام مســوول گفت: در معرفی

 استعداد های هرمزگان به ویژه صنایع دستی با اهداف 

مورد نظر فاصله داریــم و معرفی این بخش مهم در 
سطح ملی و بین المللی نیازمند اقدامات جدی است. 
وی افزود: ثبت آثــار ویژه هرمزگان در بخش های 
مختلف در یونســکو گام مهمی است که می تواند در 
معرفــی بین المللی توانمندی هــای هرمزگان نقش 

شایانی داشته باشد.



کشف محموله 7 میلیاردی قاچاق تلفن همراه در بندرخمیر  
سرویس حوادث//  با هوشیاری ماموران 
بندرخمیر، محموله  انتظامی شهرستان 
گوشی تلفن همراه به ارزش 7 میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرنگار دریا، سردار »غالمرضا 
هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده  جعفری« 
در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی 
مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان 

بندرخمیر در ادامــه طرح مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، روز گذشــته حیــن کنتــرل 
خودروهای عبوری از محور بندرخمیر به 
الرستان به یک دستگاه خودرو سواری پژو 
پارس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی، خودرو 
را متوقف و در بازرســی دقیق از آن، ۴۰ 
دستگاه انواع گوشی هوشمند آیفون و ۴3۰ 

عدد لوازم جانبی موبایل کشــف و در این 
رابطه یک متهم را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی استان ارزش این محموله را 
بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۷ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرده و افزود: متهم 
دستگیر شــده با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانــده انتظامی اســتان هرمزگان ضمن 

قدردانی از مشــارکت و همکاری مردم با 
پلیس در شناسایی و کشف جرایم، از عموم 
شــهروندان و مردم فهیم استان خواست در 
صورت مشــاهده و برخورد بــا هرگونه 
فعالیت مجرمانه قاچاقچیان از طریق سامانه 
تلفنی ۱۱۰ اطالع دهند و در راستای مقابله 
جدی با قاچــاق کاال و ارز پلیس را یاری 

کنند.

 ۵
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حوادث

سرویس حوادث// کارکنان گمرک از داخل 
بسته های پشمک و شیرینی و رب انار که 
قرار بود به انگلستان ارسال شود ۲۳۱ گرم 

شربت تریاک و ترامادول کشف کردند.
ســید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک کشور 
درباره کشــفیات گمرک در حوزه مبارزه با 
مواد مخدر و قاچاق کاال اظهار داشت: ۲3۱ 
گرم شــربت تریاک در جاسازی بسته پستی 
تحت عنوان شیشــه رب انار از مبدأ اســتان 
بوشــهر به مقصد انگلســتان، 9۱۰ قرص و 
آمپول تستسترون جاسازی شده در پشمک و 
شیرینی به مقصد انگلستان و ۶ هزار و ۴۰۰ 
حبه قرص ترامادول در بخش امانات پســتی 

گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( توسط کارکنان 
گمرک کشف شده است.

وی همچنین کشف مواد مخدر از برخی اتباع 
افغانســتانی در گمرک دوغارون در اســتان 
خراســان رضوی و ســایر مرزهای شرقی 
به صورت روزانه را امــری روزمره و عادی 
دانســت و گفت: در روزهای اخیر دو هزار 
و ۴۴ گــرم هروئین، ۲۴ گرم حشــیش در 
جاسازی دور کمر مســافر، ۵۶ گرم هروئین 
در جاســازی لباس زیر، ۵۸۸ گرم هروئین 
در داخل دســته چمدان، یک هــزار و ۵۷۸ 
گــرم هروئین در جاســازی اطــراف ران و 
پایین تر از زانوی مســافر، دو هزار و ۲۸ گرم 

هروئین، هزار و ۶ گرم تریاک در جاســازی 
اطراف پاهای مسافر افغانستانی، یک کیلو و 
۵۶ گرم شیشــه و ۵3۲ گرم هروئین فشرده 
فقط کشفیات روزهای اخیر در واحد مسافری 

گمرک دوغارون بوده است.
لطیفی در ادامه در خصوص کشفیات گمرک 
در مرزهای غربی هم گفت: ۱۱۸ میلیون دینار 
عراقی معادل ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
و ۲۰ هزار حبه قرص در جاسازی کاالهای 
اظهاری صادراتی در گمرک مهران استان ایالم 
نیز کشف شده اســت. وی افزود: این موارد 
بخشی از کشفیات کارکنان گمرک در مرزهای 
تجاری و مسافری کشور است که در کنار آن 
کشــف کاالهای دارویی و پزشکی، کاالهای 
اساســی و ضروری نیز از اقدامات مبارزه با 

قاچاق گمرک بوده است.

طعمه هایی در لیست سیاه! 
به پیشنهاد همسر سابقم یک ســایت کالهبرداری با عنوان 
ازدواج موقت راه اندازی کردیم و با شــگرد خاصی پول های 
طعمه هایمان را باال می کشیدیم و سپس با نصف کردن مبالغ 
کالهبرداری شــده طعمه ها را در لیست سیاه قرار می دادیم 

و ...
این ها بخشــی از اظهارات زن ۱9 ســاله ای اســت که با تالش 
شــبانه روزی و ردیابی های تخصصی نیروهای اطالعات کالنتری 
دســتگیر شده است. این زن جوان که سنگینی دستبندهای فوالدین 
قانون را بر دســتانش احســاس می کرد درباره سرگذشت خود و 
چگونگی کالهبرداری از طعمه هایش به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: فرزند آخر یک خانواده ۷ نفره بودم که همه اعضای 
آن خالفکار بودند. مــادرم در خانه های مردم کار می کرد و پدرم 
نیز با خرده فروشــی مواد مخدر روزگار می گذراند در همین حال 
۲ برادرم نیز آلوده مواد مخدر شــده بودند و به دنبال تامین هزینه 
های اعتیادشان بودند و برادران دیگرم نیز روزگارشان را با مصرف 
مشروبات الکلی سپری می کردند. در این میان هر روز که از خواب 
بیدار می شدم با ســروصدا و درگیری بین اعضای خانواده ام روبه 
رو می شــدم تا این که روزی در مدرســه یکی از معلمانم متوجه 
مشکالت من شــد و تالش کرد مرا از این منجالب نجات دهد اما 
آن ها قصد داشتند مرا از طریق بهزیستی به یک مکان دیگر منتقل 
کنند به همین خاطر و از ترس جدایی از خانواده، نه تنها پیشــنهاد 
او را نپذیرفتم بلکه این ماجرا باعث شد تا دیگر درس و مدرسه را 
هم رها کنم. خالصه ۱۴ سالم بود که عاشق پسر دختر عمویم شدم 
و قصد داشــتم با »عظیم« ازدواج کنم. اما پدرم که با برادرزاده اش 
اختالف شدید وکینه عمیق داشت با شنیدن این موضوع بسیار آشفته 
شد و با این ازدواج مخالفت کرد. عظیم که پدری افغانستانی داشت 
و فرزند طالق بود در 3 ســالگی به همراه پدر و برادر دیگرش به 
افغانســتان رفته بود و در یک خانواده آشفته زندگی می کرد. او در 
سن ۱۷ سالگی زمانی دوباره به مشهد بازگشت که دیگر مواد مخدر 
و مشروبات الکلی مصرف می کرد با آن که من به خالفکاری های 
او واقــف بودم باز هم به خاطر همــان هیجانات دوران نوجوانی و 
هوسرانی های عاشقانه قصد داشتم به هر طریق ممکن با او ازدواج 
کنم در این شــرایط و با پیشنهاد عظیم به شمال کشور فرار کردیم و 
یک ماه با یکدیگر در استان مازندران بودیم ولی بعد از گذشت این 
مــدت برادرم ما را در حالی پیــدا کرد که خطبه عقد بین ما جاری 
شده بود. وقتی به مشهد بازگشتیم و من به خانه پدرم رفتم او تا سر 
حد مرگ مرا کتک زد. همه فامیل واســطه شدند تا اجازه دهد من 

و عظیم به طور رسمی با هم ازدواج کنیم ولی پدرم که از این رفتار 
احمقانه من به شدت عصبانی بود و از سوی دیگر هم کینه شتری از 
مادر عظیم داشت به هیچ وجه توصیه اطرافیان را نپذیرفت. این گونه 
بود که من و عظیم برای بار دوم فرار کردیم و در یکی از شــهرهای 
خراسان رضوی ساکن شدیم حاال دیگر من کار می کردم تا مخارج 
زندگی را تامین کنم ولی عظیم اهل کار نبود و دوست داشت اوقاتش 
را پای بســاط مواد مخدر ســپری کند باالخره ۵ ســال با سختی 
ومشــقت زیاد به زندگی مشترکمان ادامه دادم تا این که یک روز با 
اصرار و پیشــنهاد من به مشهد بازگشتیم و با پدرم آشتی کردیم اما 
هنوز مدت زیادی از اقامت ما در مشهد نمی گذشت که دخالت های 
مادر شــوهرم نیز در زندگی ما شروع شد. او مدام زیر گوش عظیم 
زمزمــه می کرد که مرا طالق بدهد چرا که معتقد بود وقتی دختری 
با یک جــوان نامحرم از خانه فرار کند باز هــم دل به مرد غریبه 
دیگری می بندد و مســیر هوسرانی را در پیش می گیرد. این حرف 
ها بر افکار عظیم تاثیر گذاشت و او یک روز که بسیار مست بود به 
خانه آمد و مرا طالق داد به ناچار در حالی به خانه پدرم بازگشــتم 
که پدر و مادرم پیر و ناتوان شــده بودند و برادران معتادم آن ها را 
کتــک می زدند تا هزینه های تامین مواد مخدر را بپردازند. در این 
شــرایط از آن ها شکایت کردم ولی فایده ای نداشت از سوی دیگر 
نیز مشکالت مالی شدیدی داشتم و نمی توانستم مخارج زندگی را 
تامین کنم. در همین روزها بود که عظیم به ســراغم آمد و زمانی که 
مشکالت مالی و بدبختی هایم را دید پیشنهاد داد با راه اندازی یک 
سایت در فضای مجازی درآمد کسب کنیم. او برایم یک سایت )عقد 
موقت( طراحی کرد و خودش طعمه ها را از شــبکه های اجتماعی 
مانند تلگرام و اینستاگرام به دام می انداخت و با نرم افزار تغییر صدا 
اعتماد طعمه ها را برای واریز بیعانه جلب می کرد ســپس من با آن 
افراد تماس می گرفتم و از طرف مقابل درخواســت می کردم باید 
قبل از ورود به منزل باقی مانده هزینه های جاری شــدن صیغه عقد 
موقت را واریز کند این درحالی بود که طعمه را با یک نشانی قالبی 
دنبال نخود سیاه می فرستادیم و او زمانی که به آن نشانی می رفت 
با آدرس اشــتباه روبه رو می شــد در همین حال نیز من بالفاصله 
شــماره تلفن او را در فهرست سیاه قرار می دادم و به قول معروف 
بالک می کردم سپس همه پول ها را با عظیم تقسیم می کردیم و من 
می توانســتم اجاره منزل پدر و مادرم را نیز پرداخت کنم ولی با آن 
که آثاری از خود در فضای مجازی به جا نمی گذاشــتیم نمی دانم 

ماموران اطالعات کالنتری چطور مرا دستگیر کردند.

سرویس حوادث// معاون دریایی و بندری بنادر غرب هرمزگان 
گفت: صیادان محلی جســدی را از آب گرفتند که درون پتو 

پیچیده شده و لنگری به او وصل بود. 
 خداداد پالشــی گفت: سرقتی از زن نامبرده نشده بود چون طال و 
جواهرات به همراه داشت.  وی گفت: این جسد به ماموران دریابانی 

تحویل داده شد که پرونده آن در آگاهی در حال رسیدگی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  پالشی زمان مرگ را به طور 
تخمینی ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل اعالم کرد و گفت: بر اساس تجربیات 
کاری و دمای آب و جسد ورم کرده می توان گفت حدود ۴۸ تا ۷۲ 

ساعت از مرگ این زن گذشته است.

کشف جسد زن جوان در آبهای ساحلی بندرلنگه 

روابط عموميگوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيدرپوتئين مرغوب و ويتامين اهی گوانگون است
شيالت رهمزگان

حوادث جهان
۱۱ فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

 بازداشت شدند
 به دنبال یورش وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری 
۱۱ فلسطینی بدون تفهیم اتهام بازداشــت شدند. سلسله اقدامات 
خصمانه نظامیان صهیونیست علیه شهروندان فلسطینی در اراضی 
اشــغالی همچنان ادامه دارد. نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف 
کرانه باختری یورش بردند. بر اساس این گزارش، به دنبال یورش 
گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری درگیری شدیدی میان 
آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت. شاهدان عینی اعالم کردند که 
۱۱ تَن از شهروندان فلسطینی توسط صهیونیست ها بازداشت شدند. 
چندی پیش منابع فلســطینی اعالم کردند که از آغاز سال جاری 
میالدی تاکنون بیش از ۱۲۰۰ فلســطینی توسط صهیونیست ها در 
کرانه باختری بازداشت شده اند. بر اساس این گزارش، منابع مذکور 
تأکید کردند که 3۵۰ نفر از بازداشت شدگان در واقع کسانی هستند 
که رژیم صهیونیستی اتهام دست داشتن در عملیات های مقاومتی و 

استشهادی در اراضی اشغالی را به آنها نسبت داده است.

تصادف مرگبار اتوبوس در هند
 رســانه های محلی هند اعالم کردند کــه در پی وقوع تصادف 
اتوبوس در شمال این کشور دستکم ۲۵ تن جان باختند.  رسانه های 
محلی هند گزارش دادند که بر اثر ســقوط اتوبوس حامل زائران به 
دره ای در ایالت اوتاراکند در شمال کشور، دستکم ۲۵ نفر جان خود 
را از دست دادند. گفته شده این اتوبوس که حامل ۲۸ سرنشین بوده، 
ناگهان دچار حادثه شــده و داخل دره ای سقوط می کند. مقامات 
 محلی از تشــکیل تیمی برای بررســی جزئیات بیشتر این حادثه 

خبر دادند.

افزایش فوتی های حریق گسترده
 در انباری در بنگالدش

 شــمار قربانیان حادثه آتش ســوزی در یک انبار کاال در شهر 
بندرِی بنگالدش افزایش یافت.  تعداد قربانیان حادثه آتش سوزی 
گسترده در یک انبار کاال در بنگالدش که در گزارش های اولیه ۲۸ 
تن اعالم شــده بود اکنون به ۴9 تن افزایش یافته و صدها نفر دیگر 
نیز در این حادثه زخمی و مصدوم شده اند. بر اساس اطالعات اولیه، 
این آتش ســوزی در یکی از کانتینرهای محل انبار کاال که حاوی 
مواد شیمیایی بوده و در شهر بزرگ و بندری »چیتاگونگ« رخ داده 
است. همچنین به دلیل وخاومت حال برخی از مصدومان، انتظار می 
رود که تعداد کشــته های این حادثه بیشتر شود. این حادثه صدها 
مجروح داشته است که بسیاری از آنها دچار سوختگی های شدید 
شدند و اجساد بسیاری از قربانیان به دلیل تداوم آتش سوزی پیدا 
نشده اســت. ، بنابر اعالم رسانه های محلی همچنین هنگام تالش 
امدادگران برای مهار شعله های آتش، تعدادی از کانتینرهای حاوی 
مواد شیمیایی منفجر شد و بسیاری از آنان را در آتش گرفتار کرد. 

ترامادول و  تریاک به انگلیس نرسیددر امتداد تاریکی

سرویس حوادث// دختر جوانی که مدعی 
شــده بود پدرش را دو سال قبل کشته و 
جسدش را سوزانده است، با اظهارات برادر 
ناتنی اش مشخص شد وی به خاطر توهم 
ناشی از مصرف ماده مخدر شیشه چنین 

ادعایی کرده است.
دختر جوانی به یکــی از کالنتری های تهران 
رفت و زمانی که در مقابل افســر پرونده قرار 
گرفت، مدعی شــد پدرش را به قتل رسانده 
اســت. وی گفت: دو ســال قبل پدرم را در 
خانه مان در زنجان به قتل رساندم و جسدش 

را آتش زدم.
پــدرم مردی بداخالق بــود و اعتیاد به مواد 
مخدر داشــت. او باعث اعتیاد من بود و مدام 

مرا کتک می زد. رفتارهایش مرا وادار کرد تا 
دست به قتل بزنم، اما حاال با گذشت دو سال 
از جنایت و بــه خاطر عذاب وجدان تصمیم 

گرفتم راز این قتل را برمال کنم.
این در حالی بود که در ادامه تحقیقات، برادر 
وی منکر ادعاهای خواهرش شــد و گفت: 
میترا، خواهر ناتنی ام و از همســر دوم پدرم 
اســت. مدت ها قبل  خانواده ام را ترک کردم 
و برای کار به شهرستان رفتم. چند سال قبل 
میترا را دیدم اما با این حال در این مدت خیلی 
با هم در تماس نبودیم تا اینکه متوجه شــدم 
خواهرم چنین ادعایی کرده اســت. پدرم در 
شهرستان زندگی می کند و زنده است، خواهر 

ناتنی ام او را نکشته اما چون خواهرم اعتیاد به 
شیشــه دارد، توهم ناشی از مصرف آن باعث 

شده چنین اظهاراتی را مطرح کند.
به دنبال اظهارات دختر جوان، او به دســتور 
بازپرس محمدحســین زارعی بازداشت شد، 
اما میترا در ادامه تحقیقات در حالی که منکر 
جنایت شده بود، گفت: اعتیاد شدیدی به شیشه 
دارم و توهم ناشــی از آن باعث شد فکر کنم 
پدرم را کشــته ام. از آنجایی که محل زندگی 
میترا و جنایتی که او مدعی ارتکابش شــده 
زنجان بود، به دستور بازپرس جنایی قرار عدم 
صالحیت صادر و پرونده برای بررســی این 

موضوع به دادسرای محل فرستاده شد.

اعتراف واهی دختر شیشه ای به قتل پدر

حصروراثت 
به استحضار می رساند خواهان عذری رستگار فرزند حسین با 
هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان 
امید کشاورز فرزند حسن به تاریخ 1401/2/10 به رحمت ایزدی 

پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از: 
1-شهربانو رضاپور فرزند اسمعیل متولد 1329/7/1 به شماره 

شناسنامه 396 مادر مرحوم 
2- عذری رستگار فرزند حسین متولد 1359/3/1 به شماره شناسنامه 3127 همسر مرحوم

3- بیژن کشاورز فرزند امید متولد 1386/9/22 به شماره شناسنامه 22847423948 فرزند 
مرحوم

4- بابک کشاورز فرزند امید متولد 1384/10/24 به شماره شناسنامه 2284214071 فرزند 
مرحوم

و دیگر وارثی ندارد 
محمد عباسيان - شورای حل اختالف شعبه 3 شهرستان پارسيان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

حصروراثت 
به استحضار می رساند خواهان سهیال مطوری فرزند بدران با 
هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان 
حسین توشک فرزند رمیض به تاریخ 1401/2/31 به رحمت 

ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از: 
1- سهیال مطوری فرزند بدران متولد 1358/11/2 به شماره 

شناسنامه 30001 همسر مرحوم 
2- گل طال خلفی رئیسوند فرزند رحیم متولد 1318/1/7 به شماره شناسنامه یک مادر مرحوم
3- فریال توشک فرزند حسین متولد 1386/5/3 به شماره شناسنامه 1820620395 فرزند 

مرحوم
4- فریما توشک فرزند حسین متولد 1393/4/25 به شماره شناسنامه 1820897427 فرزند 

مرحوم
و دیگر وارثی ندارد 

محمد عباسيان - شورای حل اختالف شعبه 3 شهرستان پارسيان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

کشف ۴۷ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در بستک 
انتظامی  فرمانده  جانشــین  حوادث//  سرویس 
هرمزگان از توقیف یک دســتگاه خودروی پژو 
۴۰۵ و کشــف بیش از ۴7 کیلوگرم ماده مخدر 

شیشه خبر داد. 
سرهنگ مهرداد مشوق گفت: ماموران پلیس مبارزه با 

مواد مخدر شهرستان بستک حین گشت زنی در محور 
رودبار- بستک به یک دستگاه خودروی سواری پژو 
۴۰۵ مشکوک و دســتور توقف دادند که راننده بدون 
توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد.سرهنگ مشوق 
گفت: پس از تعقیب و گریــز، راننده خودرو را رها و 

از محل متواری شــد.او گفت: در بازرسی از خودرو 
۴۷ کیلو و ۶۸۰ گرم ماده مخدر از نوع شیشه کشف و 
ضبط شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ جانشین 
فرمانــده انتظامی هرمزگان گفت: تــالش برای برای 

شناسایی و دستگیری راننده متواری ادامه دارد.

ســرویس حوادث// فرمانده دریابانی قشم از 
شناســایی و توقیف ۲ فروند قایق حامل ۸۵ 
راس دام زنده قاچاق در آب های جزیره قشــم 

خبر داد. 
ســرهنگ صفر متاجی گفت: قاچاقچیان قصد داشتند 

به وســیله قایق های تندرو دام های زنده را به یکی از 
کشور های حوزه خلیج فارس منتقل کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ متاجی 
ارزش دام های کشــف شده را ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون 

ریال عنوان کرد و گفت: ۴ قاچاقچی دستگیر شدند.

توقیف دو فروند قایق حامل دام قاچاق در قشم

آگهی موضوع کد 913 و 914 مجموهع بخشناهم اهی ثبتی 
برابر درخواست شماره 1/25189 مورخ 1400/10/25 آقایان حسین احترامی، جالل قنبری و محرم دخت فضلعلی مالکین مشاع ششدانگ یک باب دکان تحت 
پالک 1301- اصلی واقع در خیابان بهادر جنوبی بخش یک بندرعباس مبنی بر طول متراژ ششدانگ پالک مزبور در روز شنبه 1401/04/15 ساعت 9 صبح در 
محل انجام خواهد شد لذا با عنایت به اینکه مالکین مشاعی برابر نامه وارده 1/2524 مورخ 1401/01/31 اعالم نموده اند که مالکین مجاور ملک شناسایی نشده 
اند بدین وسیله مراتب در اجرای کد 913 و 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی جهت اطالع مجاورین آگهی شده تا چنانچه هر یک از مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قائل می باشد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور یابند، بدیهی است عدم حضور مانع از انجام عملیات تعیین 

متراژ و صدور سند به نام متقاضی نخواهد بود.1401/102/م الف        تاریخ انتشار:1401/03/18
ابوالحسن دستوری - رئيس اداره ثبت اسناد وامالک بندرعباس - منطقه یک

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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شهرستان

خدمت رسانی پزشکی رایگان در بخش سندرک 
 سرویس شهرســتان// اعضای گروه پزشکی و دندانپزشکی تخصصی 
با حضور 33 پزشــک وکادر درمان به مدت ســه روز در بخش سندرک 
خدمات رایگان پزشکی ارائه کردند.مشاور پزشکی استاندار هرمزگان گفت: 
اعضای این گروه پزشکی و دندانپزشکی بیش از چهار هزار بیمار را معاینه 
کرده و به بیماران داروی رایــگان اهدا کردند.محمدرضامهری افزود: این 
گروه پزشکی با هماهنگی و حمایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی و کمیته امداد امام خمینی )ره( به منطقه اعزام 
شدند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ وی گفت: تالش 
می شود خدمت رسانی گروه های پزشکی در ماه آینده نیز در این منطقه ادامه 

یابد تا رفع محرومیت شود.
فرماندار سیریک خبر د اد

ارائه خدمات درمانی تخصصی در بیمارستان سیریک
 سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان//  فرماندار شهرستان سیریک در 
دیدار و نشســت با دکتر فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: حسب مصوبه سفر استاندار محترم هرمزگان به شهرستان مقدمات 
الزم برای شــبانه روزی کردن درمانگاه بمانی، راه اندازی آزمایشگاه این 
مرکز و جذب چند نیروی آزمایشگاهی و دیگر کادر درمان مورد نیاز  برای 
ارائه خدمات درمانی به مردم بخش بمانی تامین شد.به گزارش خبرنگار 
دریا؛ محمد رضا پاکروان فرماندار شهرســتان سیریک افزود: با هماهنگی 
صورت گرفته با خیرین بزرگوار و توافق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
طی هفته آینده آئین احداث کلنگ زنی مراکز درمانی روستاهای میشی و 
سرزه  به منظور تســریع در ارائه خدمات بهداشت و درمان به  زمین زده 
خواهد شــد. وی با بیان اینکه یکی از اهداف اساسی در بخش بهداشت و 
درمان هر جامعه تسهیل دسترسی افراد به خدمات بهداشتی درمانی می باشد 
اضافه کرد: در همین خصوص بســترهای الزم در راستای ارائه خدمات 
تخصصی و شبانه روزی در بخش های مختلف به مردم در حال انجام است.

رییس اداره محیط زیست قشم:
آموزش محیط زیست مردم پایه به سرمایه گذاری 

هوشمند در این زمینه می انجامد
  سرویس شهرستان// رییس اداره محیط زیست شهرستان قشم با بیان 
اینکه آموزش محیط زیست مردم پایه به سرمایه گذاری هوشمند و فناورانه 
در این زمینه می انجامد، گفت: اگر ملت ها و دولت ها ارزش واقعی منابع 
طبیعی خود را بدانند به طور یقین بیشتر به آن توجه می کنند و بر روی آن 
سرمایه گذاری خواهند کرد.  صادق رستمی اظهار داشت: محیط زیست 
و تنوع زیستی میراث ارزشمندی است که بشر آن را از نسل های قبل به 
امانت گرفته و باید به نسل های بعد بسپارد. وی ادامه داد: اما در این میان 
زیاده خواهی انسان این میراث را به مخاطره انداخته به طوری که بسیاری 
از گونه های ارزشمند گیاهی و جانوری را با خطر انقراض مواجه شده اند 
و هر ســال نیز یکی از مسایلی که شدیدا محیط زیست را تهدید می کند 
به عنوان موضوع این روز انتخاب می شود و شعار مخصوص به خود را 
دارد که این شعار در خرداد ۱۴۰۱ بنام  »محیط زیست مردم پایه، هوشمند 
و فناورانه« نامگذاری شده اســت. رییس اداره محیط زیست شهرستان 
قشم توضیح داد: در ایران نیز ضمن گرامیداشت روز جهانی محیط زیست 
هفته ای به این نام تعیین شــده که امسال از ۱۶ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ هفته 
محیط زیســت است. رستمی روز جهانی محیط زیست را متعلق به همه 
مردم دانســت و گفت: این روز بهانه ای بــرای آغاز تغییر در رفتارهای 
زیان آور همه مردم در حفظ محیط زیســت است. وی گفت: به طور کلی 
می توان چالش های پیش روی محیط زیســت را در سه گروه »عوامل 
ناشی از توسعه و فعالیت های انسانی«، »عوامل طبیعی« و »عوامل ناشی 
از ضعف ساختار حفاظت« طبقه بندی کرد که هر کدام از آنها نیازمند برنامه 
ریزی و مدیریت صحیح هستند.رییس اداره محیط زیست شهرستان قشم 
اظهار داشت: ســعی داریم با اجرای طرح »نه به کیسه های پالستیکی یا 
استفاده از کیسه های پارچه ای به جای پالستیک« در همه مناسبت های 
محیط زیست )روز زمین پاک، روز هوای پاک، هفته محیط زیست، روز 
ملی تاالب ها و روز تنوع زیستی( با حمایت صنایع فعال در سطح جزیره 
قشم برای حذف کیسه های پالستیکی و جایگزین کردن کیسه های پارچه 
ای به صورت رایگان در میان قشــموندان و گردشگران در مراکز خرید و 
پاســاژها اقدام کنیم. وی اعالم کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون در روز 
زمین پاک و هفته محیط زیست ۵۰۰ عدد کیسه پارچه ای در بین مردم در 
مراکز خرید سطح جزیره توزیع شده است که امیدواریم با تداوم این فرهنگ 
سازی حذف کامل کیسه های پالستیکی را در نگین خلیج فارس داشته 
باشیم. به گزارش ایرنا، تخریب محیط زیست به دلیل پیامدهای ناگواری 
که برای بشر به همراه داشته به یکی از بزرگترین چالش های دنیای معاصر 
تبدیل شده است به همین دلیل برای نخستین بار در ۱9۷۲ میالدی سازمان 
ملل متحد با هدف آگاه کردن مردم در زمینه نگهداری و مراقبت از محیط 
زیست پنجم ژوئن را به عنوان روز جهانی محیط  زیست معرفی کرد.  ایران 
نیز یکی از کشــورهایی است که به کنوانسیون های محیط زیست جهانی 
پیوسته و سازمان محیط زیست ایران وظیفه برگزاری برنامه های مراقبت 
از محیط زیســت را برعهده دارد. روز محیط زیست در تقویم ایران برابر 
با ۱۵ خرداد اســت اما از ۱۶ تا ۲۲ خرداد به  عنوان هفته محیط زیست 
شــناخته می شــود که در مدت این یک هفته برنامه  هایی مانند کارهای 
آموزشی، فرهنگی، تشــکل های مردمی برگزار و اطالع رسانی از طریق 
هنرمندان و ورزشکاران انجام می شود.  اصل پنجاهم قانون اساسی ایران، 
گویای اهمیت حفظ محیط زیست کشور است. در این اصل آمده است: در 
جمهوری اسالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد 
باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی 
می شود. از این رو، فعالیت های اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط 
زیســت یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است. بر 
اساس این اصل، برنامه توسعه ملی در این خصوص، باید موارد زیر را در 
برگیرد: حفاظت محیط زیست از راه آموزش و مشارکت عمومی؛ حفاظت 
و بازسازی محیط زیست از راه پژوهش، نظارت بر منابع، قانون گذاری و 
اجرای قانون و همچنین از بحران های زیست محیطی شهری و روستایی از 
راه پژوهش و نظارت بر رعایت قوانین موجود از سوی دولت جلوگیری 
شود. امروزه محیط زیســت به یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای 
جهان تبدیل شــده است در واقع با رشد علوم و تکنولوژی، بهره برداری 
از طبیعت شدت گرفت و آنچه اهمیت داشت رشد صنعت و صنعتی شدن 
کشورها بود. به همراه توسعه صنایع، بحران های زیست محیطی بوجود آمد 
و با ادامه این روند، افزایش یافت. برداشت بی اندازه از جنگل ها، کم شدن 
منبع های آبی، انقراض حیوانات بر اثر شکارهای غیرقانونی، آلودگی هوا 
و دریا از اصلی ترین چالش های محیط زیست در سراسر جهان  به شمار 
می روند.محیط زیست یک مقوله جهانی است و حد و مرز نمی شناسد و 
وقتی در گوشه ای از دنیا آسیبی به طبیعت وارد  شود، آثارش تا کیلومترها 

دورتر دیده می شود.

خبری

سرویس شهرستان// فرماندار ویژه میناب گفت: با 
برنامه ریزی های انجام شده وپیگیری های صورت 
گرفته مشــکالت کم آبی در روســتاهای بخش 

توکهور وهشتبندی بر طرف می شود.
مجید سلحشور  فرماندار ویژه شهرستان میناب  با اشاره 
به پیگیری های صورت گرفته برای حل مشکالت چند 
روستا در بخش توکهور و هشتبندی اظهار کرد: با حضور 
مدیر عامل آب و فاضــالب و مدیر کلهای راهداری و 
حمل ونقل جاده ای  و بنیاد مســکن با همراهی نماینده 

مردم شرق هرمزگان برای پیگیری و بررسی مشکالت 
روستاها در این بخش بازدید به عمل آمد.

وی افزود : عمده مشــکالت این روستاها در سه حوزه 
آب و فاضالب ، راه روســتایی و طرح هادی روستایی 
بود که با حضور مدیر کلهای مربوطه و نماینده مردم در 

حوزه شرق هرمزگان تصمیماتی گرفته شد.
فرماندار ویژه شهرستان میناب عنوان کرد: در روستای 
جعفر آباد با اصالح شــبکه آبرسانی که توسط پیمانکار 
تعیین شــده انجام می شــود بزودی مشکل آب در این 

روستا مرتفع خواهد شد.
سلحشــور با بیان اینکه در روســتای جعفر آباد و ۱3  
روستا در دهســتان چراغ آباد مشکل کم آبی برطرف 
می شــودگفت: با تامین اتصاالت شبکه آبرسانی از چاه 
تا مخزن در روستای جعفر آباد عالوه بر حل کمبود آب 
در این  روستا مشکل آب ۱3 روستای دیگر در دهستان 

چراغ آباد بر طرف می شود.
وی با بیان اینکه چاه آب قدیمی شــبکه آبرســانی در 
شهر هشتبندی تعمیق و اصالح و کف شکنی خواهد شد 

تصریح کرد: در سال جاری با حفر یک چاه جدید برای 
حل مشکل کم آبی در هشتبندی اقدام می شود.

فرماندار ویژه شهرســتان میناب با اشــاره به مشکالت 
موجود در حوزه راه در بخش توکهور و هشتبندی اظهار 
کرد: در این بازدید برای حل نواقص و مشکالت موجود 
در  جــاده های اصلی و فرعی و راههای روســتایی  با 
تخصیص اعتبارات در  این حوزه تصمیمات الزم گرفته 
شــد. به گزارش پایگاه خبری هارموز؛ سلحشور گفت: 
بلوار بین شهر هشــتبندی  تا هشتبندی دو با همکاری 

شهرداری و دهیاریها زیرسازی می شود  و آسفالت آن را 
نیز  توسط راهداری انجام خواهد شد.

فرماندار میناب:

مشکل کمبود آب در روستاهای بخش توکهور وهشتبندی بر طرف می شود

آگهي مزایده ) نوبت اول (   
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده بشماره بايگاني 0000612 در خصوص دعوي زهرا ايزدي بطرفیت 
علیرضا خنداخند - میهن ساخت ايرانیان و بشماره بايگاني 0000613 در خصوص دعوي مجید ايزدي بطرفیت علیرضا خنداخند - میهن 
ساخت ايرانیان و بشماره  بايگاني 0000614 در خصوص دعوي مهدي ايزدي بطرفیت علیرضا خنداخند - میهن ساخت ايرانیان و بشماره 
بايگاني 0000723 ام البنین مظفري بطرفیت علیرضا خنداخند - میهن ســاخت ايرانیان که در اين راستا ; کارگاه به شرح ذيل به مزايده 

گذاشته مي شود.
1- نشاني و آدرس ملک: بندر عباس-کیلومتر 14 جاده بندرعباس-سیرجان- شهرک صنعتی شماره دو 2-  مشخصات ملک: ششدانگ 
عرصه و اعیان ساختمان، تاسیسات و فضاهاي تولیدي و اداري به محوطه سازي بتني و ديوارکشی در سه قسمت سوله بزرگ که دو دهانه 

آخر دو سردخانه و قسمت نگهباني ورودي درب و قسمت شمالي با سقف سبک مي باشد. 3-مشخصات ثبتي ملک : داراي پالک 362 فرعي از 14 اصلي مفروز و مجزي 
از 271 اصلي بشماره ثبت 108745 در دفتر 615 صفحه 226 و به تاريخ ثبت 92/7/25 بنام شهرک هاي صنعتي استان هرمزگان که به آقاي علیرضا خنداخند واگذار شده 
است. 4 - مشخصات عرصه و اعیاني: عرصه بمساحت5240/41 متر مربع و اعیاني ها 1. سوله بزرگ به مساحت سوله حدود 1250 متر مربع با احتساب قسمت دو طبقه 
ضلع جنوب سوله حدود مساحت اعیاني حدود 1500 متر مربع 2. نگهباني و سرايداري بمساحت حدود 150 متر مربع و قمت سوم واقع در شمال ملک به مساحت 80 
متر مربع 5- حدود اربعه : شماال:بطول 39/82 متر به خیابان 20متري. شرقا: بطول هاي اول 9/10 متر به مستثنیات اشخاص، دوم پي است بطول 116/17 متر به باقیمانده 
پالک 14/271 جنوبا: پي است بطول 42 متر به خیابان 30متري غربا: پي است بطول 125 متر به قطعه 52 تفکیکي و ملک مورد کارشناسي بموجب دو فقره سند رهني بمبلغ 
19.739.000.000 ريال در رهن بانک کشاورزي شعبه خلیج فارس بندرعباس مي باشد در خاتمه ارزش ملک با توجه به موقعیت آن و شرايط اقتصادي عرصه و اعیان آن 
کال بدون لحاظ بدهکاري به اشخاص حقیقي و حقوقي منجمله تسهیالت اخذ شده و هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقیقی يا حقوقي و يا ساير موسسات و نهادهاي 
دولتي يا خصوصي و بانک ها و نیز بدون در نظر گرفتن هرگونه مستحق للغیر بودن به مبلغ 123.180.000.000 ريال به حروف يکصدو بیست و سه میلیارد و صد و هشتاد 

میلیون ريال برآرود و اعالم مي گردد. 
1- فروش نقدي است. و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يک ماه مي باشد. 2-کلیه هزينه هاي مربوط به معامله به عهده خريدار است. 3-پیشنهاددهندگان بايد قبل از انجام مزايده 
در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجرا ي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده به شماره شبای ir220100004062012907685962 توديع و قبض سپرده را 
به اين اجرا تحويل نمايند 4- اجراي احکام در رد يا قبول پیشنهاد مختار است. 5- مزايده در روز شنبه ساعت 13 مورخ 1401/04/04 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام 
مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبین مجتمع قضايي شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آيد و برنده کسي است که باالترين قیمت را 
پیشنهاد نمايد./  6- در صورتیکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خود داری نمايد مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که 
از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزايده 

برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس مراجعه نمايند.
هادی جهانگیری- دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهي مزایده )نوبت اول (  
 شــعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده 
بشــماره بايگاني 0001232 در خصوص دعوي اسکندر نجم الديني فرزند 
غضنفر بطرفیت محکوم علیه عیســي مسلمي نژاد فرزند مراد که محکوم به 
فروش ملک زراعي گرديده اســت که در اين راســتا به شرح ذيل به مزايده 

گذاشته مي شود.
 شــرح ارزيابي کارشناسي پالک ثبتي 246فرعي از 46 اصلي به اداره ثبت و 

اسناد ناحیه 2شهرستان بندرعباس: 
به حکايت از پرونده ثبتي آقاي عیسي مسلمي نژاد مالک الف: 4646 سهم از 46930سهم مشاع عرصه و 
اعیان از پالک 246فرعي از 46 اصلي و ب: 979 سهم مشاع از 19621 سهم مشاع عرصه و اعیان از پالک 
246 فرعي از 46 اصلي مي باشــد که امالک فوق الذکر در قبال مبلغ 144/120/449 ريال حسب دستور 
شعبه 2 اجرای احکام حقوقي بندرعباس بازداشت مي باشند. مطابق مفاد پرونده ثبتي ملک واقع در جاده 
اسکله شهید رجايی وپشت رستوران باغستان واقع شده که با مراجعه به محل رستوران باغستان در محل 
يافت نشد و با راهنمايي احدي از مالکین مشاع بنام آقای انواري به شماره تماس 09171610885 از محل 
ملک بازديد به عمل آمد. ملک در کیلومتر 6 جاده اسکله شهید رجايی و سمت راست اتوبان جنب پل عابر 
 Y=3004083و x=41452 پیاده فلزي ودر پالک 2 از اتوبان شهید رجايی واقع است.مختصات جغرافیايي
بعنوان مرکز مشاع معرفی گرديد. نظر به محتويات پرونده ثبتي هر سهم اراضي داراي يک متر مربع مساحت 
بوده ومحکوم علیه جمعا داراي 5626 سهم مشاع از ملک مي باشد و با توجه به معامالت انجام شده در 
ســطح منطقه و استعالم از بنگاهاي مجاور به شرح ذيل نتیجه گیري مي شود: نتیجه  با عنايت به موارد 
فوق با توجه به معامالت انجام شده در منطقه وکاربري ومرغوبیت اراضي از نظر اينجانب هر سهم اراضي 
مشاعي زراعي صرف نظر از کاربري فعلي داراي 10/000/000 ريال ارزش معامالتي بوده وسهم محکوم 
علیه از اراضي مشاعي 5625 وداراي 56/250/000/000 )پنجاه وشش میلیارد و دويست و پنجاه میلیون 
ريال( بوده که با کسر 144/120/449 ريال بازداشتي امالک ملکي آقاي عیسي مسلمي نژاد موضوع مشاع 
پالک 246 فرعي از 46 اصلي داراي 56/105/879/551 ريال )پنجاه وشش میلیاردو هشتصد و هفتادو نه 

هزار و پانصد و پنجاه ويک ريال( ارزش مي باشد.
1.فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يک ماه مي باشد . 2-کلیه هزينه هاي مربوط به معامله 
از هر قبیل و از هر جهت به عهده خريدار است. 3- پیشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ 
روز مزايده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزيابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 
2171295409008 نزد بانک ملي شــعبه دادگستري توديع ويا از طريق کارتخوان موجود در اجرا اقدام 
و قبض ســپرده را به اين اجرا تحويل نمايند . 4- اجرای احکام در رد يا قبول پیشنهاد مختار است ودر 
صورت ابطال و الغاي عملیات مزايده با دلیل و استناد قانوني توسط مقام قضايی به هر نحو و طريق حق 
اعتراض از برنده مزايده ساقط مي باشد. 5- مزايده در روز مورخ 1401/04/01 يوم چهارشنبه ساعت 9 در 
محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبین 
مجتمع قضايی شهید بهشتی بصورت حضوري بعمل می آيد و برنده کسي است که باالترين قیمت را 
پیشنهاد نمايد . 6- در صورتیکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد 
مزايده خود داری نمايد مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجديد مزايده حاصل شود خواهد 
بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و 
متقاضیان شرکت در مزايده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري 

بندر عباس مراجعه نمايند.
مجتبی عطائی زاده بندری

 دادورز اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

جمعه  امام  شهرســتان//  ســرویس 
فکر  دشمنان  گفت:  بشاگرد  شهرستان 
می کنند با ساختن فیلم عنکبوت مقدس 
می توانند مهر نورانی امام رضا را از دل 

ما بردارند. 
حجت االسالم والمسلمین حسین غالمی در 
دیدار کاروان زیر سایه خورشید با مردم شهر 
سردشت بشاگرد، افزود: حضور کاروان زیر 
سایه خورشید در شهرستان بشاگرد توفیق 
بســیار بزرگی برای ما و مــردم این منطقه 
است با وجود شــما بزرگواران عطر حرم 

مطهر رضوی در اینجا پیچیده است.
وی افزود: امروز هــر آنچه رزق دنیوی و 
معنوی به ما می رســد به لطف ولی نعمت 
ما آقا علی بن موسی الرضا علیه السالم است 

، با توجه به اینکه منطقه بشاگرد جز مناطق 
محروم کشــور است و خیلی از افراد تمکن 
مالی جهت سفر به مشهد و زیارت حضرت 
امــام را ندارند حضور شــما در اینجا هم 
برای ما و هم برای مردم شــهر بزرگ ترین 

دلگرمی، نعمت  و است.
حجت االســالم غالمی ادامــه داد: مردم 
بشــاگرد پای کار انقالب و دینشان هستند 
و درصد مشــارکت آنها در همه عرصه ها 
خصوصا انتخابات جز باال ترین مشارکت ها 
بوده اســت و تقریبــا ۱۰۰ درصد مردم در 
انتخابات شرکت کرده اند ،روحیه مردم کامال 

انقالبی است و پای کار انقالب ایستاده اند.
امام جمعه شهرســتان بشاگرد تصریح کرد: 

هتک حرمت از سوی دشــمنان انقالب و 
اســالم به محضر مبارک حضرت رضا)ع( 
نابخشــودنی اســت، این ها فکر می کنند با 
ســاختن فیلم عنکبوت مقــدس می توانند 
مهر نورانی امام رضــا را از دل ما بردارند 
اما کور خوانده اند ما تا قیام قیامت عاشــق 
و دلباخته این خانــواده نورانی و حضرت 
رضــا )ع( خواهیم بود. به گزارش ایســنا، 
وی خاطرنشــان کــرد: مردم شهرســتان 
بشــاگرد دلباخته گنبد و گلدسته های حرم 
مطهر رضوی هستند، نور و محبت حضرت 
رضا علیه الســالم در قلب های ما استوار 
اســت،حضور شــما عزیزان باعث شادی، 

تقویت معنویت و امید  میان مردم می شود.

امام جمعه بشاگرد:

هتک حرمت به محضر امام رضا )ع( نابخشودنی است

  

سرویس شهرســتان//  معاون امور قرآنی دفتر نهاد امام 
جمعه کیش گفت: در راســتای توسعه و اعتالی فرهنگ 
قرآنی تعداد کالس های آموزش این کتاب آسمانی در سطح 

جزیره ۲ برابر می شود. 
حجت االسالم حمزه نقشبندی  با بیان اینکه توسعه فرهنگ قرآنی 
در جزیره کیش یکی از مطالبه های مردمی اســت اظهار داشــت: 
شیوع همه گیری کرونا باعث کاهش فعالیت کالس های حضوری و 

پیگیری دوره های آموزشی به صورت غیر حضوری شد.
وی اضافه کرد: اما هم اکنون به علت خروج از بحران کرونا و بهبود 
شرایط برای برپایی کالس های حضوری مجددا فعالیت موسسه های 
قرآنی جزیره از جمله مرکز آموزشی مشکالت و فرهنگسرای قرآن 

و عترت جزیره به صورت حضوری از سر گرفته شده است.
معاون امور قرآنی دفتر نهــاد امام جمعه کیش افزود: هم اکنون در 
نظر داریم تعداد کالس های جزیره به حداقل ۲ برابر افزایش دهیم 
که در توسعه کمی و کیفی به دنبال برپایی کالس ها در شهرک های 
مختلف جزیره از جمله شــهرک هایی که از مرکز شهر دور است 
 را مــورد توجه قرار خواهیــم داد. به گزارش ایرنــا، وی با بیان 
اینکه هم اکنون 3۵ مربی قرآن در رشته های مختلف از جمله حفظ 
و مفاهیم، روخوانی، روانخوانی و تجوید در رده های سنی مختلف 
فعالیت می کنند یادآور شــد: پیش بینی می شود با افزایش تعداد 
کالس ها شــمار قرآن آموزان این جزیره از ۴۵۰ نفر به حدود یک 

هزار نفر برسد.

تعداد کالس های قرآن در کیش ۲ برابر می شود

سرویس شهرســتان//  رییس اداره آموزش و پرورش کیش 
گفت: با توجه به آغاز ثبت نام دانش آموزان پایه اول، والدین 
دانش آمــوزان این پایه برای نام نویســی فرزندان خود به 

مدارس مراجعه کنند. 
پرویز حیدری راد اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل وزارت آموزش 
و پرورش و اداره کل اســتان هرمزگان مبنی بر شــیوه نامه ثبت نام 
دانش آموزان سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲، نام نویسی دانش آموزان 

در پایه اول ابتدایی در این جزیره آغاز شد.
وی اضافه کرد: هم اکنون نام نویسی دانش آموزان با رعایت قوانین و 
مقررات مربوطه آغاز شده و با توجه به عدم فعال شدن پیش ثبت نام در 
سامانه pada.medu.ir  فعال ثبت نام به صورت حضوری انجام می 
شــود. رییس اداره آموزش و پرورش کیش افزود: طبق اعالم وزارت 
آموزش و پرورش به زودی با فعال شدن سامانه پیش ثبت نام امکان 

پیش ثبت نام از طریق این سامانه برای والدین فراهم می شود.
وی در خصــوص ثبت نام میان پایه ها نیــز گفت: با توجه به اینکه 
نام نویســی این دانش آموزان در خود آموزشگاه صورت می گیرد بعد 

از اعالم نتایج نمرات خرداد ماه ارتقاء دانش آموزان در همان مدارس 
انجام خواهد شد.

حیدری راد یادآور شد: در صورت تقاضای دانش آموز برای جابجایی 
و یا تغییر رشته که جز موارد خاص حساب شده و توسط معاونت های 

آموزشی اداره آموزش و پرورش تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش ایرنا، رییس آموزش و پرورش کیش همچنین در خصوص 
ثبت نام در سایر پایه های ورودی نیز گفت: نام نویسی پایه هفتم بعد 
از اعالم نتیجه دانش آموزان و با توجه به محدوده بندی صرفا از طریق 
ســامانه پادا و ثبت نام پایه دهم نیز بعد از اعالم نتیجه و فراهم شدن 

نتیجه هدایت تحصیلی دانش آموزان امکان پذیر است.
این جزیره دارای ۵۱ مدرســه شامل ۲3 مدرسه دولتی و ۱۸ مدرسه 
خصوصــی با 3۶۷ کالس درس )۲۶۸ کالس مــدارس دولتی و 99 
کالس مــدارس خصوصی( اســت؛ در این مــدارس 9 هزار و ۷۷۵ 
دانش آموز مشغول تحصیل بوده که هشت هزار و 3۶۰ نفر در مدارس 
دولتی و یک هزار و ۴۱۵ نفر در مدارس خصوص مشغول علم آموزی 

هستند.

ثبت نام دانش آموزان پایه اول در کیش آغاز شد

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

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

کليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3 اقنون و ماده 13 آنيي انهم تعيين ت
برابر راي 140060323061001756 مورخه 1400/10/01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 
رســمي مستقر در واحد ثبتي رودان تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي ابوذر واحدي زاده گشوئیه فرزند علي به شماره شناسنامه 11229 در 
ششدانگ یک باب کارگاه بسته بندي و سردخانه )صنایع تبدیلي کشاورزي( به مساحت 3886/11 متر مربع قسمتی از پالک 25 فرعي از 6 - 
اصلي واقع در روستاي اسالم آباد رودان هرمزگان حقوق ارتفاقي ندارد و پالک 25 فرعي از6- اصلي ذیل ثبت 1327 صفحه 20 دفتر جلد 8 بنام 
حسین قاسمي سعادتي سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و متقاضي مورد تقاضا را از مالک رسمي خریداري نموده است لذا به منظور اطالع 

مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته است مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود  را به مرجع قضائي تقدیم نمایند 
و گواهي تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه به متضرر به دادگاه نخواهد شد./بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9/م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18

یحيي شيرواني - رئيس اداره ثبت اسناد وامالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

تعریض  پروژه  شهرســتان//  سرویس 
جاده ساحل جنوبی جزیره قشم )از شهر 
قشم تا فرودگاه بین المللی( به طول ۶۰ 
کیلومتــر و هزینه ای بالغ بر هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان کلنگ زنی شد. 
با اجرای این پروژه تعریض جاده ساحلی قشم 

در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.
در این طرح ساخت ۲ الین راه جدید شامل 
زیرسازی، روسازی، آسفالت به همراه عالئم 
جاده ای بــه طول ۶۰ کیلومتر هزینه ای بالغ 
 بــر هزار و ۵۰۰ میلیارد ریــال برنامه ریزی

 شده است.
کارفرمــای این پروژه ســازمان منطقه آزاد 
قشــم، پیمانکار اجرای آن قرارگاه سازندگی 
خانم االنبیا)ص( و موسسه عمران صنعت و 
دستگاه نظارت این پروژه نیز مهندسین مشاور 

متر است.
این جاده ساحلی جنوبی از شهر قشم آغاز و 
در مســیر از روستاهای تورگان، برکه خلف، 
ریگو، شهر سوزا و روستاهای مسن و شیب 

دراز عبور خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، در آییــن کلنگ زنی پروژه 

تعریض جاده ساحلی از شهر قشم تا فرودگاه 
بین المللی جزیره افشار فتح الهی رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
حجت االســالم غالمرضا حاجبی امام جمعه 
شهرســتان، عادل پیغامی عضو هیات مدیره 
سازمان منطقه آزاد، احمد مرادی نماینده مردم 
هرمزگان درمجلس، سرهنگ پاسدار حجت 
امیری کیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
قشم، سیدمحمدقدسی معاون فنی و زیربنایی 
و جمعی از مدیران و مسوولین شهرستان قشم 

حضور داشتند.

کلنگ زنی پروژه تعریض جاده ساحل جنوبی در قشم 

سرویس شهرســتان// رئیس سازمان 
راهداری وحمل ونقل کشور گفت: اعتبار 
الزم برای ســاخت پل های روستا های 
ماشنگی، بیدان و شهر بیکاه شهرستان 

رودان اختصاص می یابد.
داریــوش امانــی در بازدیــد از محور های 

مواصالتی شهرستان رودان افزود: اعتبار مورد 
نیاز بهسازی آســفالت محور های مواصالتی 
بخش های رودخانــه و جغین نیز اختصاص 

می یابد وطرح های مسیر اجرا می شود.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز 
خلیج فارس؛ وی ساخت جاده های روستایی 

را از اولویت های ســازمان راهداری وحمل 
ونقل جاده ای کشور عنوان کرد و گفت: باید 
با همــکاری فرمانداری ها و بخشــداری ها، 
روستا های بدون جاده و راه مناسب شناسایی، 
و ساخت جاده برای آن ها در کوتاه ترین زمان 

ممکن محقق شود.

رئیس سازمان راهداری وحمل ونقل کشور خبر داد
تامین اعتبار برای ساخت پل های روستای رودان 



ایران جلوتر از کشورهای مدعی، هیوالی مرگ را به بند کشید
سرویس اجتماعی//  معاون امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری با اشاره به صفر شدن مرگ 
ناشــی از کرونا در برخی روزهای اخیر گفت: 
ایران جلوتر از کشورهای مدعی، هیوالی مرگ 

را به بند کشید. 
انسیه خزعلی در حســاب کاربری توئیتری خود 
نوشــت: »مام میهن در چندسال گذشته غم و رنج 
فراوانی به خویش دید؛ حال اما جلوتر از کشورهای 
مدعی، هیوالی مرگ را به بند کشیده اســت.« وی 

ادامه داد: بســی جای سپاس است از درایت رهبر 
فرزانــه، همراهی ملت فهیم، تالش مدیران توانمند 
و فداکاری کادر درمان که با وجود تمامی  تحریم ها 
توانســتند  کرونا را شکست دهند. به گزارش ایرنا، 
پس از ۲ ســال و ۱۰۰ روز از شــیوع همه گیری 
ویروس کرونا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی ۱۲ خرداد را روز بدون فوتی اعالم کرد.  
براســاس آمار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکی مجموع جانباختگان این بیماری در کشور 

به ۱۴۱ هزار و ۳۲۱ نفر و مجموع بیماران کووید۱۹ 
نیز در کشــور به هفت میلیون و ۲۳۲ هزار و ۶۱۴ 

نفر رسید.
تاکنون ۶۴ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۳۷۷ نفر ُدز اول، 
۵۷ میلیون و ۸۶۹ هــزار و ۵۱ نفر ُدز دوم و ۲۷ 
میلیون و ۵۶۵ هزار و ۳۵۷ نفر، ُدز ســوم واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۷۸۵ 

ُدز رسید.

  طالع بینی  

چهارشنبه 18 خرداد 1401

8 ذی القعده 1443

 سال  بیست و یکم شماره 3899

فروردین :  
اگر اشتیاق دارید که خودتان را به خطر بیندازید اصاًل 
اشکالی ندارد، می توانید خطر کنید و بگذارید اتفاق 
بیدادگرانه ای به وقوع بپیوندد. اما حواس تان باشد 
که این اقدامات عصیان گرایانــه را زیاد طول ندهید. اکنون تعهداتی 
دارید که باید به انجام برسانید، یعنی بار سنگین مسئولیت های محوله 
را احســاس می کنید. اجازه ندهید که ناراحتی و نا امیدی شما را به 
بحران عاطفی بکشــاند، زیرا از کیفیت زندگی تان کاسته خواهد شد. 
فعاًل بهتر اســت صبوری به خرج دهید و در وقت مناسب وارد عمل 

شوید.
    اردیبهشت : 

ایــن قابلیت را دارید که با وجــود محدودیت های 
اعمال شده به کارتان ادامه دهید، اما در خیاالت تان 
بــه راه فرار فکر می کنید. این را می دانید که عصیان 
و سرکشی راه حل درستی نیست، اما مطمئن نیستید که چه طور باید 
کنترل امور را به دســت بگیرید. اگرچه می توانید با یک شدت عمل 
ناگهانی از اسارت خارج شوید، اما به شما توصیه می شود که اکنون 

جانب منطق را فراموش نکنید.
    خرداد : 

یک سری مسایل شخصی وجود دارند که امروز باید به 
آن ها رسیدگی کنید، حتی اگر وظایف اجتماعی مانع 
تان شــوند. شاید فکر کنید که کسب و کارتان فرصتی 
را فراهم کرده تا از موضوعات خانوادگی کناره بگیرید، اما بدانید که 
مدت زیادی نمی توانید از خانه و خانواده ی تان دوری کنید. ســعی 
کنید وظایف تان را به بهترین شکل ممکن به انجام برسانید و درباره ی 
شرایط موجود به خودتان دروغ نگویید. شما دست به کار شوید، همه 

چیز خودش حل خواهد شد.
    تیر :

امروز ممکن اســت در محل کارتان چیزی را به شما 
تحمیل کنند و از این بابت اذیت شــوید. شاید دیگران 
انتظارات زیادی از شــما دارند، اما این را هم می دانید 
که در طول یک روز می شــود کارهای زیادی انجام داد. حواس تان 
باشد که اگر مرزبندی های الزم را درست انجام ندهید با مشکل روبرو 
خواهید شد. لزومی ندارد از چیزهایی که تحت کنترل تان نیستند گله و 
شکایت کنید، زیرا با غر زدن همه چیز بدتر خواهد شد. بهترین راهکار 
این است به دیگران اجازه دهید که بدانند از پس چه کارهایی برمی آیید 

و چه کارهایی را نمی توانید انجام دهید.
   مرداد :

به نظر می رســد که اوضاع مالی تــان از ثبات الزم 
برخوردار نیســت، به همین خاطر مواجه با یک خرج 
هنگفت ناگهانی مشکل بزرگی است. اما از این که دخل 
و خرج تان به هم نمی خورد نا امید نشــوید. واقعیت این اســت که 
رســیدن به تعادل مالی کار آسانی نیست. برای این که به یک راه حل 
اساسی دست پیدا کنید، ابتدا باید این مشکل موقتی را از سر راه بردارید 

و این کار تالش مضاعف می طلبد.
    شهریور :

از نظر احساسی کمی آشفته شده اید. تنها چیزی که فعاًل 
به آن نیاز دارید این است که از تمرکز کافی برخوردار 
باشید. اما بدانید که امروز همه چیز مطابق برنامه ای که 
تعیین کرده اید پیش نخواهد رفت. شاید مجبور شوید که همه چیز را 
چندین بار تغییر دهید تا با شــرایط موجود جور شود، زیرا اتفاقاتی 
در راه اند که تحت کنترل شما نیســتند. انتظاراتی را که قباًل داشتید 
کنار بگذارید تا بتوانید این روز چالش برانگیز را به یک روز شگفت 

انگیز تبدیل کنید.
    مهر : 

امروز دیگران متوجه نخواهند شــد کــه چه اوقات 
ســختی را می گذرانید، زیرا توانســته اید با موفقیت 
نگرانی های تان را پنهان کنید. اما اگر دل مشغولی های تان 
را با یک دوست مورد اعتماد در میان بگذارید حال و احوال تان بهتر 
خواهد شــد. آن چه اکنون مانع تان می شود ترس از مورد قضاوت 
قرار گرفتن است. اما ساکت ماندن و به تنهایی فکر کردن چاره ی کار 
نیست. شاید افکار خیلی متفاوتی در سر داشته باشید، اما اگر صداقت 

کالم را فراموش نکنید حس اطمینان خود به خود ایجاد خواهد شد.
     آبان : 

این روزها چیزهــای زیادی در زندگــی تان اتفاق 
افتاده اند، به همین خاطر فرصت کافی برای یک برنامه 
ریزی درســت را از دست داده اید. خیلی سخت است 
که بخواهید جزییات امور را همین طور که پشت سر هم اتفاق می افتند 
بررســی کنید، مگر این که کسی به کمک تان بیاید و از شما بخواهد 
که هدف تان را مشــخص کنید. هدف تان را مشخص کنید و بقیه ی 

چیزهای اضافه را کنار بزنید.
    آذر :  

معموالً این توانایی را دارید که کارتان را رها کنید و به 
امور سرگرم کننده ی دلخواه تان بپردازید، اما لطفًا امروز 
این رویه را در پیش نگیرید. وظایف کاری بســیاری 
انتظار شما را می کشند، پس به دنبال فرار از کار نباشید. شاید دچار 
اضطراب و نگرانی شوید، اما بدانید که این وضعیت خیلی طول نخواهد 
کشید. شما می خواهید که کارتان را به نحو احسنت به انجام برسانید، 

پس خجالت نکشید.
     دی :

بلندپروازی های شما فعاًل مشکلی به وجود نخواهند 
آورد، فقط حواس تان باشد که مانع رسیدن به اهداف 
واقعی تان نشوند. اگر تالش های شما برای رسیدن به 
مقصدتان مورد توجه دیگران قرار نگرفت ناراحت نشوید، تنها دلیل اش 
این اســت که فعاًل سر همه شلوغ است. پس وقت تان را برای جلب 
توجه آن ها تلف نکنید. صبوری کنید و فقط به کاری که انجام می دهید 

فکر کنید تا در دراز مدت مورد ستایش و توجه قرار بگیرید.
 بهمن : 

امروز ممکن است مسایل مالی، سرمایه گذاری و سایر 
موضوعات کاری موجب نگرانی تان شوند و متأسفانه 
راه حل مناسبی هم برای خروج از این وضعیت وجود 
ندارد. اما کارهایی هستند که باید هر طور شده انجام شان دهید، پس 
آن هــا را نیمه تمام رها نکنید. به تعویق انداختن امور اجتناب ناپذیر 
اصاًل توصیه نمی شــود. مدیریت مســایل مالی کار آسان و مفرحی 
نیســت، اما در هر صورت باعث می شــود تا بعدها احساس امنیت 

و رفاه کنید.

   اسفند : 
امروز ممکن است با کسی که تصمیمات شما را قضاوت 
می کند وارد دعوا شــوید. اگر کسی واقعًا الیق احترام 
باشد حاضرید از او فرمان ببرید. اما اگر کسی بدون این 
که بخواهد اعتماد شما را جلب کند دست به اعمال قدرت و زورگویی 
بزنــد، نمی توانید با او کنار بیایید. بهتر اســت از موضع تان در برابر 
همچین کسی دفاع کنید. اگر اآلن این مشکل را حل نکنید دوباره در 

زمان دیگری با آن روبرو خواهید شد.

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
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سرویس اجتماعی//  معاون امور زنان و خانواده 
امــام خمینی )ره(  ریاســت جمهوری گفت: 
دید روشــن و بسیار وســیعی را در ارتباط با 
بانوان در همه عرصه ها داشتند و هیچ  فعالیت 
محدودیتی نســبت به این مسئله جز رعایت 

موازین شرعی قائل نبودند. 
انســیه خزعلی  درباره دیدگاه امام)ره( نســبت به 
مشارکت بانوان در عرصه های مختلف اظهار داشت: 
پشــتیبانی هایی که امام راحل)ره( چه برای خانواده 
خود در زمینه فعالیت های علمی و اجتماعی داشتند 
و چه در ســخنرانی های خود نســبت به زنان ابراز 

می کردند، بیانگر نگرش واالی امام نسبت به زن است.
وی در ادامه افزود: به طوری که در آخرین وصیت نامه 
صراحتا بیــان می کنند، ما مفتخریم کــه بانوان پیر 
و جــوان و خــرد و کالن در صحنه های فرهنگی و 
اقتصادی و نظامــی حاضر و همدوش مردان یا بهتر 
از آنان، در راه تعالی اســالم و از محرومیت هایی که 
توطئه دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسالم و 
قرآن بر آنها بلکه بر اسالم و مسلمانان تحمیل کردند، 

شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده اند.
به گزارش ایرنا، خزعلی اضافه کرد: در آغاز پیروزی 
انقالب ایشان تاکید داشتند که زنان باید در عرصه های 
مختلف انقالب حاضر شــوند و حتی وقتی فردی  از 
ایشــان خواســته بود که زنان را از ادارات به خانه 
برگردانند امام)ره( فرمودند اکنون زمانی است که زنان 
باید حضور  اجتماعی داشته باشند چرا که با حکومت 

اسالمی، سالمت به محیط کاری زنان باز می گردد. 
به گفته وی، امام)ره( در جایی می فرمایند دفاع بر شما 
واجب است اگر جهاد اولی به زنان واجب نباشد ولی 
دفاع در برابر دشــمن واجب است و باید شما آماده 
باشید و تاکید می کنند که اگر زنان بخواهند تمرینات 
دفاعی وآموزش نظامی ببینند در محیطی که مســائل 
عفاف و حجاب در آن رعایت شده باشد و شئونات 

مذهبی و شرعی مورد دقت قرار گیرد، انجام دهند.
 بســیاری از نگاه های بلند امام راحل در مورد 

زنان باید پیاده سازی شود
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین 
در پاســخ به این سوال که آیا آرمان های امام راحل 
در جامعه پیاده شده است، اظهار داشت: آرمان های 
امام باالتر از آن چیزی است که در جامعه شاهد آن 
هســتیم و معتقدیم بسیاری از نگاه های بلند امام جا 

دارد که در مورد زنان پیاده سازی شود.
خزعلی خاطرنشان کرد: احترامی که امام)ره( نسبت 
به زنان قائل بودند و تکریمی که نسبت به زنان داشتند 
کامال مشهود است و بخشی در رفتار حضرت امام)ره( 
با خانواده تجلی دارد و بخشــی دیگر از آن در نوع 
برخوردی که امام)ره( در بکارگیری زنانی مانند خانم 
دباغ قابل مشاهده است، این دیدگاه در حدی است 
که در آن زمان با محدودیتــی که در زنان فرهیخته 
وجود داشــت، ایشان را به عنوان فرستاده خودشان، 
همراه هیات می کنند و با حمایت های ایشــان، خانم 

دباغ فرماندهی سپاه را در همدان به عهده می گیرند.
وی اضافه کرد: امام راحل به نقش خانواده به صورت 
ویژه می پردازند و روی جایگاه زنان در خانواده، در 
تربیت، در حمایت از ایثارگران، در صبر و بردباری 

خانواده شهدا مکررا تاکید می کنند.
 امــام یادآوری می کنند نقــش بانوان کمتر از 

مردان نیست 
خزعلی ادامه داد: امــام )ره(همچنین دائما یادآوری 

می کنند که نقش شــما بانوان کمتر از مردان نیســت 
بلکه بیشتر است و تعبیرات زیبایی که شاید در کالم 
هیچ رهبری یا نظریه پرداز اجتماعی ندیده باشیم که 
می فرمایند من زنان را به رهبری قبول دارم، یا زنان 
رهبر این نهضت هستند یا زنان در این نهضت پیشگام 
بودند که اینها همه نشان دهنده این است که به جایگاه 
و نقش زنان هم اشــراف دارنــد و تاکید دارند که بر 

آن پافشاری کنند و آن را در جامعه گسترش دهند.
وی در ادامه تصریح کرد: بســیاری از شــرایطی که 
برای زنان ما پیش آمده و توانمندی هایی که بروز و 
ظهور  پیدا کرده اند و زنان توانستند استعدادهای خود 
را نشان دهند و زمینه برای بروز ظرفیت ها و استفاده 
از توانمندیهــای پنهان آنان فراهم شــد مدیون امام 
راحل است. خزعلی ادامه داد: بسیاری از خانواده ها 
در شــرایط حکومت پهلوی مایــل نبودند دختران 
آنان وارد دانشگاه شــوند یا در عرصه های مختلف 
اجتماعــی فعالیت کنند اما امام راحل این حمایت را 
از زنان کرد و این تشویق را نسبت به زنان داشت که 
دختران را همپای پسران به صحنه های مختلف بیاورد 
به طوری که اکنون وضعیت ســواد دختران همسان 
پسران است و وضعیت بازماندگی تحصیل این نیست 
که در دختران بیشتر باشــد و در برخی از استان ها 
ممکن اســت این بازماندگی با اینکه مقدارش ناچیز 

است اما در پسران بیشتر باشد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: 
اکنون زنــان و دختران از بســیاری از امکانات به 
صورت مســاوی بهره مند هســتند و در دانشگاهها  
شاهد هستید برخی سالها ۶۰ درصد ظرفیت قبولی ها 
را زنان تشکیل می دهند که اینها همه به برکت امام)ره( 
و شرایطی است که ایشــان با انقالب اسالمی فراهم 
کرد و پیشتبانی که از بانوان داشتند. خزعلی ادامه داد: 
پس از ایشان مقام معظم رهبری بر این مسئله تاکید 
دارند که در هیچ زمینــه ای و عرصه ای محدودیتی 
برای مشارکت زنان نمی بینند مگر اینکه قائل هستند 
کــه دو مطلب را که یکی خانواده و دیگری عفاف و 

حجاب است باید محفوظ و مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همین دو مطلب هم مورد تاکید 
امام راحل بود و تاکید می کردند به نقش زن و اینکه 
زن مربی جامعه اســت و از دامن زن مرد به معراج 
می رود و نقش زنان نقش قرآن اســت و همانطوری 
که قرآن انسان ساز است زنان هم انسان ساز هستند به 
این معنی که نقش خانواده را بسیار پررنگ می دیدند.

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری ادامه 
داد: امام معتقد بودند که امنیت، اخالق و حرمت زن 
در حفظ حجاب و عفاف است و در همه فعالیت های 
اجتماعی که تشــویق می کردند بر این مساله تاکید 
داشتند که با حفظ حدود، حریم، حرمت و امنیت زن 

تا هویت زن و خانواده او از گزند مصون بماند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری :

امام خمینی )ره( دید روشنی در ارتباط با فعالیت بانوان داشتند

اجتماعي

  

سرویس اجتماعی//  مدیرعامل صندوق قرض الحسنه 
امداد والیت گفت: طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها، اقشار محروم جامعه و گروه های آسیب پذیر 

را در تامین نیازهای اولیه حمایت می کند. 
طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها با اصالح 
سیاســت ارز ترجیحی که با هدف کاهش فاصله طبقاتی 
و حمایت از اقشار محروم جامعه به عنوان یک ضرورت 
اقتصادی اجرا می شود؛ از مهم ترین اقدامات دولت مردمی 
سیزدهم اســت که به اعتقاد صاحب نظران حوزه اقتصاد، 
افزایش رفاه عمومی و عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد 
داشت و از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری می کند.
طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها با نمایش 
قیمــت واقعی اقــالم و کاالهای اساســی و در نهایت، 
پیشگیری از قاچاق، به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
و اقتصاد کشور بوده و توزیع عادالنه ثروت در کشور را 

ممکن می کند.
 این طرح به اعتقاد کارشناســان حوزه اقتصاد در سراسر 
دنیا یــک ضرورت اســت و با وجــود اختالف نظر در 
روش هــای اجرا به منظور برابری اقتصادی، باید عملیاتی 
شود. در این طرح، ارز اختصاصی حذف نمی شود؛ بلکه 
این اعتبار به گروه های محروم جامعه تخصیص  داده  شده 
و این جمعیت خود منابع مربوطه را مدیریت می کنند. پیش 
از این طرح، ارز ترجیحــی در اختیار گروهی خاص به 
نمایندگی از مردم برای تهیه و توزیع کاالهای اساسی قرار 
می گرفت و آثار و نتایج اصــالح ارز ۴۲۰۰ تومانی در 

درازمدت نشان داده خواهد شد.
طرح هدفمندی یارانه ها در حقیقت از ســال ۱۳۸۹ اجرا 
شــد؛ اما به تدریج با افزایش نــرخ تورم و قیمت برخی 
کاالهای اساســی، مبلــغ پرداختی )۴۵ هــزار تومانی( 

نتوانست پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
به گزارش ایرنا، امروز هم برخی از اقشار جامعه با اصالح 
ارز ترجیحــی و واریز یارانه نقدی به گروه های محروم و 
نیازمند، نگران از افزایش نقدینگی و درنهایت افزایش نرخ 
تورم در جامعه خواهند بود؛ اما بنا بر تحلیل کارشناسان 
حوزه، این نقدینگی به اقتصاد کشــور تزریق نمی شود و 
بنابراین موجب تورم نخواهد شــد. به عالوه بر اساس این 
طرح، جمعیت محروم جامعه از این یارانه اســتفاده کرده 
و شــکاف طبقاتی از این طریق کاهــش یافته و مرتفع 

خواهد شد. مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
درباره تأثیر این طرح بر وضعیت معیشــت جامعه به ویژه 
اقشار محروم و تحت پوشش کمیته امداد، گفت: صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت، بانک عامل مددجویان کمیته 
امداد برای پرداخت منابــع یارانه ها بوده و این اعتبارات 
به طور حتم بر وضعیت معیشــت مردم و اقشار محروم و 

نیازمند اثرگذار خواهد بود.  
علی عاشــوری افــزود: بخش گســترده ای از جمعیت 
مددجویــان کمیته امداد در مناطق محروم و روســتایی 
زندگی می کنند و افزایش یارانه ها قطعًا کمک شــایانی به 
تأمین نیازهای اولیه و اساسی این جمعیت محروم خواهد 
بود. وی با بیان اینکه شعار دولت سیزدهم نیز حمایت از 
اقشار آسیب پذیر است، اظهار امیدواری کرد که با پشتیبانی 
دولت مردمــی از مددجویان کمیته امداد به عنوان یکی از 
اقشار آسیب پذیر حمایت ها افزایش و گام های مؤثرتری 
برداشــته شود. اکنون این کمک معیشــت در ۲ مرحله به 
حســاب اشــخاصی که معترض به دهک بندی  یارانه ها 
بوده اند، واریز و مسدود شده است تا پس از بررسی فرایند 

اعتراض قابل برداشت باشد.
۷.۵ میلیون نفر جامانده از یارانه بوده و بعد از ثبت نام در 
سامانه اعالمی از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها، برآورد 
می شــود که این اعتبار به حدود چهــار میلیون نفر تعلق 
گیرد. تاکنون نیز به حدود ۷۳ میلیون نفر یارانه پرداخت 
شده و با اضافه شــدن این تعداد، باید گفت به حدود ۷۷ 

میلیون نفر در کشور یارانه تعلق خواهد گرفت.
اشخاصی که تا فروردین  امسال یارانه نقدی دریافت کرده 
و در اردیبهشت  امسال یارانه کمک معیشتی به حساب آنها 
واریز نشده اســت؛ در دهک دهم قرار گرفته  و مشمول 
پرداخت یارانه نمی شوند. این افراد می توانند در اعتراض 
به دهک بندی یارانه ها به سامانه اعالمی از سوی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان »حمایت« به آدرس 

اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
ســامانه های تلفنی و گویا به شــماره های ۰۲۱۶۳۶۹ و 
۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی 

به سؤال های یارانه ای مردم است.
جاماندگان از یارانه و اشــخاصی که بــه طور کل یارانه 
 my.gov.ir نمی گرفتند هم باید برای ثبت نام به سامانه

سازمان هدفمندسازی مراجعه کنند.

مدیرعامل صندوق امداد والیت:

مردمی سازی یارانه ها، اقشار آسیب پذیر را 
در تامین نیازهای اولیه حمایت می کند

ســرویس اجتماعی//  معــاون امور 
اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور با 
اشــاره به اینکه سیاست این سازمان 
مراقبت از کودکان فاقد سرپرست موثر 
در بستر خانواده است، گفت: بهزیستی 
تا  اســت  فرآیندهایی  تدوین  پی  در 
واگذاری سرپرستی این کودکان مطابق 

با ضوابط قانونی تسهیل شود. 
محمد نصیری در نشســت هم اندیشــی 
درخصــوص تســهیل فرزندخواندگی و 
امین موقت افزود: بهزیستی در پی تدوین 
فرآیندهایی اســت تا واگذاری سرپرستی 

این کودکان مطابق با ضوابط قانونی تسهیل 
شود.  

سیدعلی کاظمی قائم مقام معاون راهبردی 
قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه 
نیازمند  کــودکان  برای  حمایتی  اقدامات 
بهزیستی  همکاری قوه قضاییه و سازمان 
کشور است، گفت: تالش حوزه قضا ایجاد 
هم افزایی برای حمایت هرچه بیشــتر از 
کودکان فاقد سرپرست موثر است و بدون 
پیوند نظام عدالت و نظام حمایت، نمیتوان 
انتظار زیــادی برای حمایــت از حقوق 

کودکان داشت.

قائم مقــام معاون راهبردی قوه قضاییه در 
این هم اندیشــی به جایگاه »قیمومت« و 
»امین موقت« در قوانین کشور اشاره کرد 
و گفت: قیمومت و امین موقت اولین بار در 
قانون مدنی کشور مطرح شد و صحبتی از 
موسسات و مراکز نگهداری کودکان نبود. 
عنوان »قیم« بعد از آن نیز در قانون امور 
حسبی توســعه پیدا کرد؛  در سال ۱۳۵۳ 
با قانون حمایت از کودکان بی سرپرســت، 
عنوان »پدرخوانده« و »مادرخوانده« وارد 
قانون شد که رویکرد اجتماعی دارد،  اما به 
تدریج نگهداری کودکان در مراکز به یک 

اصل و نگهداری آنهــا در جامعه به فرع 
تبدیل شد.

به گزارش ایرنا ، وی بررسی آیین نامه های 
جنبی قانون را شروع خوبی برای همکاری 
قوه قضاییه و بهزیســتی برای حمایت از 
کودکان دانســت و اظهار امیدواری کرد با 
اراده و خیرخواهی طرفین به دستاوردهای 

حمایتی موثری منتج شود.
رئیس  هــادی  مهــدی  حجت االســالم 
پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این نشست با 
بیان اینکه مصلحت عالی کودک در اصالح 
هر قانون و آیین نامه ای اولویت دارد، گفت: 

شناسایی خالءها و آسیب ها و ایجاد رویه 
آموزش برای همکاران قضایی در مواردی 

موثرتر از اصالح آیین نامه است.
همچنین ســعید بابایی مدیرکل دفتر امور 
کودکان و نوجوانان بهزیســتی کشور در 
این نشســت، گفــت: با توجه بــه تعداد 
متقاضیان نســبت به کودکان واجد شرایط 
برای واگذاری سرپرســتی و تمایل بیشتر 
خانواده ها به سرپرستی دایم تالش سازمان 
بر انتخاب سرپرســت یا سرپرســتان با 

شرایط بهتر برای این کودکان است.
براســاس این گزارش، نشست هم اندیشی 

درخصوص تسهیل فرزندخواندگی و امین 
موقت با حضور مدیران قوه قضائیه، مدیران 
ستادی سازمان بهزیستی کشور و همچنین 
معاونان و کارشناســان امــور اجتماعی 
اســتان های تهــران، خراســان رضوی، 
آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و 
فارس برگزار شد و ضمن بازنگری قانون 
حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست 
و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، روند انتقال 
این کــودکان به خانواده جایگزین بحث و 

بررسی شد.
این جلســات جهت تکمیل آیین نامه های 
پیوســت قانــون، ادامه خواهد داشــت؛ 
همچنین در پایان این نشست کارگروه هایی 
برای بررســی دقیق آئین نامه هــا و ارائه 

پیشنهادهای تکمیلی تشکیل شد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خبرداد

تسهیل فرآیند واگذاری کودکان فاقد سرپرست موثر مطابق با ضوابط قانونی

حصروراثت 
احتراما مفروض می دارد خواهان عبدالرسول شریفی فرزند حمید با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان حمید 

شریفی فرزند حاجی محمد یوسف به تاریخ 1370/10/30 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از: 
1-مریم محمدزاده رودباری فرزند عبداله متولد 1309/10/3 به شماره شناسنامه 32798 همسر مرحوم 

2-یوسف شریفی فرزند حمید متولد 1347/8/10 به شماره شناسنامه 573 فرزند مرحوم
3-عبدالحسین شریفی فرزند حمید متولد 1339/5/12 به شماره شناسنامه 41203 فرزند مرحوم 

4- ابراهیم شریفی فرزند حمید متولد 1350/4/2 به شماره شناسنامه 146 فرزند مرحوم
 5- اسماعیل شریفی فرزند حمید متولد 1350/4/2 به شماره شناسنامه 147 فرزند مرحوم

6-فاطمه شریفی فرزند حمید متولد 1330/1/1 به شماره شناسنامه 9575 فرزند مرحوم
7- عبدالرضا شریفی فرزند حمید متولد 1337/2/20 به شماره شناسنامه 208 فرزند مرحوم

8- عبدالرسول شریفی فرزند حمید متولد 1334/4/17 به شماره شناسنامه 2199 فرزند مرحوم
9- ستاره شریفی فرزند حمید متولد 1331/10/15 به شماره شناسنامه 1348 فرزند مرحوم 

و دیگر وارثی ندارد 
محمد عباسيان - شورای حل اختالف شعبه 3 شهرستان پارسيان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

حصروراثت 
احتراما به استحضار می رساند خواهان منصور دانشیار فرزند یوسف با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان 

یوسف دانشیار فرزند محمد به تاریخ 1401/2/9 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از: 
1-مریم جنگلی فرزند احمد متولد 1354/6/4 به شماره شناسنامه 848 همسر مرحوم 

2- محمود دانشیار فرزند یوسف متولد 1353/7/1 به شماره شناسنامه 3437 فرزند مرحوم
3- احمد دانش یار فرزند یوسف متولد 1365/1/1 به شماره شناسنامه 4709952752 فرزند مرحوم
4- بشرا دانش یار فرزند یوسف متولد 1398/1/20 به شماره شناسنامه 3430748747 فرزند مرحوم

 5- محمد دانش یار فرزند یوسف متولد 1362/6/1 به شماره شناسنامه 65 فرزند مرحوم
6- لیال دانش یار فرزند یوسف متولد 1356/2/1 به شماره شناسنامه 3575 فرزند مرحوم

7- عایشه دانش یار فرزند یوسف متولد 1360/2/10 به شماره شناسنامه 10 فرزند مرحوم
8- حامد دانش یار فرزند یوسف متولد 1395/2/26 به شماره شناسنامه 3430658373 فرزند مرحوم

9- منصور دانش یار فرزند یوسف متولد 1363/11/2 به شماره شناسنامه 154 فرزند مرحوم 
و دیگر وارثی ندارد 

محمد عباسيان - شورای حل اختالف شعبه 3 شهرستان پارسيان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان



نمايندگي استانها:

روزنامه منطقه جنوب کشور
حضرت علی )ع( فرمود: مومن به کاری که وارد نیست دخالت نمی کند 

و هرگز به عذر ناتوانی از ادای حق روی نمی گرداند.] روضه بحار، ج 2 ص 53 .[

چهارشنبه 18 خرداد 1401
8 ذی القعده 1443
 سال  بیست و یکم شماره 3899

گــروه گــزارش//  مدیرعامل ایــن منطقه 
را سبب  مناسب  زیرســاخت های  ایجاد  ویژه 
جذب ســرمایه گذار جدیــد و افزایش تمایل 
ســرمایه گذاران فعلی بــرای انجام طرح های 
توسعه ای می داند به طوریکه عاملی برای کاهش 

نرخ بیکاری در استان خواهد شد.
به گزارش خبرنگار دریا، خلج طهرانی با اشــاره به 
میزان اشــتغالزایی به سبب طرح های اجرا شده در 
منطقه عنوان کرد: در ســال ۱۴۰۰ به میزان هزار و 
۵۰۰ نفر اشــتغالزایی در منطقه ویژه خلیج فارس 
داشــتیم و به طور کلی در حال حاضر ۱3 هزار نفر 
در منطقه ویژه مشغول فعالیت هستند. پیش بینی ما 
این است که براســاس اهداف افق ۱۴۰۴ این رقم 
اشــتغال به ۲3 هزار نفر برسد. با توجه به ۴۴ پروژه 
فعــال در منطقه ویژه و مزیت هــای آن و همچنین 
میزان سرمایه گذاری های جذب شده، این هدف قابل 

دستیابی خواهد بود.
 منطقه ویژه خلیج فارس، موظف به نقشی 

پررنگ تر در توسعه اقتصادی
وی افزود: منطقــه ویژه خلیج فــارس با احداث 
زیرساخت های جدید به دنبال جذب سرمایه گذار و 
ایفای نقشی پررنگ تر در توسعه اقتصادی کشور به 

ویژه با تولید ۱۰ میلیون تن فوالد خواهد بود.
خلج طهرانی به اقدامات منطقه در سال ۱۴۰۰ اشاره 
کرد و گفت: با اجرای برنامه های توسعه ای و تامین 
زیرساخت ها در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، 
تعداد قراردادهای سرمایه گذاری در این منطقه طی 
ســال ۱۴۰۰ به ۲۴ قرارداد بــه ارزش ۱.۲ میلیارد 
دالر رســید. ســال 99  به تعداد 9 طرح به ارزش 
3.۴ میلیارد دالر منعقد شد که سهم باالیی از ارزش 
قراردادها بــه طرح ۱۰ میلیون تن فوالد اختصاص 
داشت. تخصیص 3۵۰۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار 
از دیگر دســتاوردهای منطقه ویژه خلیج فارس در 
ســال ۱۴۰۰ بوده است بعالوه اینکه امورات جاری 
زیرساختها که وظیفه ذاتی منطقه ویژه خلیج فارس 

است به صورت مستمر انجام می شود.
مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصــادی خلیج فارس در 
خصــوص تأمین برق صنایع خاطرنشــان کرد: در 
بخش تأمین برق صنایع، به شرکت هایی که مصرف 
برق باالیی دارند همانند شرکت های فوالدی و فلزی، 
زمین هایی با شرط تأسیس نیروگاه های کوچک برای 
تأمین برق خودشان اختصاص داده شده است، این 
شرکت ها می توانند برق مازاد خود را به صنایع دیگر 
بفروشند. با توجه به اینکه در طرح تولید ۱۰ میلیون 

تن فوالد، تامین برق بر عهده خود شرکتهاســت، به 
فوالد هرمــزگان برای تأمین و تولید ۵۰۰ مگاوات 
برق، زمین اختصاص داده شــده است. فوالد کاوه 
جنوب کیش نیــز طبق تعهدی که به وزارت صمت 
داده موظــف به تولید ۱ هزار مگاوات برق اســت. 
علیرغم تمام اقدامات شــرکتها، منطقه ویژه نیز در 
جست وجوی سرمایه گذار برای احداث پایگاه برق 
برای سایت توسعه است. اتفاقات مثبتی نیز در این 
زمینه رخ داده و بناست با مشارکت منطقه ویژه و نیز 
برخی شرکت های فوالدی در منطقه ۲ هزار مگاوات 
نیروگاه جدید افتتاح شــود که البتــه این طرح در 
راستای تفاهم شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی 
با دولت جهت احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه برق 

خواهد بود.
  اقدامات در خصوص احداث زیرساخت ها

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصــادی صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس با بیان اینکه در خصوص احداث 
زیرســاخت های آب و گاز نیز اقدام های متعددی 
صورت گرفته اســت، خاطرنشان کرد: از جمله این 
اقدام ها می توان به طرح انتقال پساب شهر بندرعباس 
به منطقه ویژه خلیج فارس و طرح های ایستگاه های 
۱۰۰ هزار و 3۰ هزار مترمکعبی اشــاره نمایم که 
امیدواریم امسال یک ایستگاه جدید گاز با ظرفیت 
۵۰ هزار مترمکعب در روز به ظرفیت های موجود 
اضافه کنیم. ضمن اینکه ســال گذشته منطقه ویژه 
خلیج فارس به خط هفتم سراسری گاز کشور وصل 

شد و یک انشعاب جدید دریافت کرد.
وی ابراز داشــت: برای توســعه طرح گاز، مشاور 
انتخاب شده و در حال دریافت تأییدیه از اداره گاز 

اســت، اگر تأییدیه ها را دریافت نماییم اسناد برای 
پیمانکار آماده اســت. در این بخش با توجه به این 
که خط صلح از شــمال منطقه عبور کرده و میزان 
گاز مورد نیاز در ســایت قدیمی، ایستگاهی بود که 
در سال  9۷ افتتاح شــد، االن در این ایستگاه گاز 
برای تخصیص به شرکت های سرمایه گذار موجود 
است و همین طور در سایت توسعه نیز ایستگاه هایی 
برای تخصیص گاز وجود دارد و پیش بینی می شود 

در آینده مشکلی نداشته باشیم.
خلج طهرانی در ادامه مجموعه اقدامات برای توسعه 
سایت جدید را مطرح کرد و گفت: به شرکت تأمین 
و توسعه زیرساخت خلیج فارس زمین برای مدیریت 
پســاب بندرعباس اختصاص داده شده و در حال 
حاضر این شرکت مخازن را نصب کرده و پیشرفت 
خوبی داشته است. این شرکت توزیع آب را در سایت 
توسعه به عهده خواهد گرفت و بر اساس برنامه های 
شــرکت، آب را به صنایــع درب کارخانه تحویل 
می دهد. اگر میزان ســرمایه گذاری به حدی باشــد 
که این آب جوابگو نباشد پیش بینی های الزم برای 

آب شیرین کن های دریا نیز انجام شده است.
نحوه تخصیص 3۵۰۰ میلیارد تومان در زیرساخت

وی اظهار کرد: ایمیــدرو اعتبارات خوبی را جهت 
توسعه زیرســاخت های منطقه ویژه خلیج فارس 
برای جذب ســرمایه گذاری های جدید اختصاص 
 داده و ایــن اعتبار بتدریج در چهار تا پنج ســال

 آینده هزینه خواهد شــد تا بســتری مناسب برای 
ترغیب ســرمایه گذاران جهت حضور در این منطقه 

فراهم آورد.
خلــج طهرانی ضمن اشــاره به نحــوه تخصیص 

3۵۰۰ میلیــارد تومان تأمین اعتبار برای توســعه 
زیرســاخت های منطقه ویژه خلیج فــارس، گفت: 
با توجه به مصوبه ایمیدرو بنا شــد 3 هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان در این ۵ سال بر اساس زمان بندی و 
تقسیم بندی اولویت پروژه ها به منطقه ویژه داده شود.

وی تاکید کرد: توسعه سایت جدید یکی از مهم ترین 
اولویت هــای منطقه ویژه خواهد بود و در این زمینه 
نیز به دنبال احداث و تکمیل راه های دسترســی به 
ویژه پل دسترسی سایت قدیم به سایت جدید هستیم 
تا با اتصال ایــن ۲ بخش به یکدیگر، زمان حضور 

سرمایه گذاران در سایت جدید کاهش یابد.
 چالشهای منطقه ویژه خلیج فارس

وی به چالشهای موجود در منطقه پرداخت و گفت: 
در حال حاضر یکی از چالشهای ما بحث ورود کاال 
به منطقه ویژه خلیج فارس مســتلزم ثبت سفارش 
اســت که البته نباید اینطور باشد چراکه مناطق ویژه 
براساس قوانینی تسهیلگر تعریف شده اند و مستثنی 
از قوانین ســرزمین هستند و یک مزیت منطقه ویژه 
واردات آســان مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات 
به منطقه بود و اقدامات قانونی همچون ثبت سفارش 
و وارد گمرکی در راستای واردات به سرزمین اصلی 
وضع شده بود. مورد دیگر مالیات ارزش افزوده است 
که فعاالن منطقه از آن معاف بودند ولی امسال مجدد 
اجرایی می شود. همچنین عدم تصویب تعرفه های 
مناطق ویژه از موضوعاتی است که باید ابالغ گردد تا 

بتوانیم منابع و مصارف را برنامه ریزی کنیم .
 همکاری با دانش بنیان ها

مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصــادی خلیج فارس در 
خصوص برنامه منطقه ویژه برای گسترش همکاری 
با شرکت های دانش بنیان، بیان کرد: هرچند که تاکنون 
درخواستی از ســمت دانش بنیان ها برای همکاری 
ارسال نشده اســت اما این امکان برای منطقه ویژه 
وجــود دارد از تمهیداتی که در منطقه وجود دارد به 

شرکت های دانش بنیان نیز اختصاص داده شود.
خلــج طهرانی ادامــه داد: منطقه ویــژه اقتصادی 
خلیج فارس از اواخر سال گذشته در زمینه حمایت 
از طرح های دانش بنیان و موسســه های دانش بنیان 
برنامه ریزی کرده اســت. منطقه ویژه ساختمانی در 
بندرعباس دارد که بناســت با همکاری دانشــگاه 
هرمــزگان به ریاســت آقای صادقــی به صورت 
کنسرسیوم به مرکز دانش بنیان و فناوری نوین تبدیل 
شــود. خلج تهرانی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس وظیفه منطقه ویژه اقتصادی را پشتیبانی 

و رفع دغدغه از بخش تولید دانست.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس مطرح کرد

پیش بینی دستیابی به اشتغال ۲3 هزار نفری در افق 14۰4

گروه خبر// کاروان خدام حرم مطهر رضوی 
ســوار قایق های تندرو نیروی دریایی سپاه 
پاســداران شــدند و تا محدوده تنگه فوق 
استراتژیک هرمز رفتند و پرچم صحن و سرای 
حضرت شمس الشموس علی بن موسی الرضا 
علیه الســالم را در پهنه آبی نیلگون خلیج 
همیشــه فارس به صورت نمادین به اهتزاز 

درآوردند.
 گروه خبر// کاروان زیر ســایه خورشید استان 
هرمزگان بعد از حضور در جمع پرسنل و افسران 
یگان های مســتقر نظامی و انتظامی شهرســتان 
ابوموسی اعم از فرماندهان یگان های مستقر نیروی 

دریایی سپاه، دریابانی، نیروی انتظامی، مرزبانی و 
… در مســجد جامع جزیره بوموسی راهی مقر 

فرماندهی ناوگروه شهید اسحاق دارا شد.
در این مراسم نیروهای نظامی ناوگروه با استقرار در 
اسکله قایق های تندروی نیروی دریایی سپاه مراسم 
احترام به پرچم مقدس حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه الســالم را اجرا کردند و در ادامه پرچم مطهر 
بارگاه نورانی و باصفای حضرت رضا علیه السالم 

را زیارت کردند.
در این مراسم نبات متبرک آستان مقدس سلطان 
علی بن موسی الرضا علیه السالم در بین دریادالن 

سبز جامه نیروی دریایی سپاه توزیع شد.

به گزارش هرمز؛ کاروان رضوی در ادامه ســوار 
قایق های تندرو نیروی دریایی سپاه پاسداران شدند 
و تا محدوده تنگه فوق استراتژیک هرمز رفتند و 
پرچم صحن و ســرای حضرت شمس الشموس 
علی بن موسی الرضا علیه الســالم را در پهنه آبی 
نیلگون خلیج همیشه فارس به صورت نمادین به 
اهتزاز درآوردند. حجت االسالم جواهری روحانی 
کاروان زیرسایه خورشید استان هرمزگان در جمع 
پرسنل ناوگروه شهید دارا اظهارداشت: امروز پهنه 
آبی جمهوری اسالمی ایران یکی مهمترین نقطه های 
نظام است چرا که بســیاری از نیازهای کشور از 
طریق دریا برطرف می شــود و امنیت آن موجب 

امنیت اقتصادی و تجاری کشور می شود.
وی افــزود: تنگه هرمز به ماننــد تنگه احد نظام 
اسالمی اســت و لحظه ای غفلت از این پهنه فوق 
استراتژیک می تواند به دشــمنان اجازه خیاالت 
خام برای نقشــه چینی هایی بر علیه ملت بزرگ 
ایران بدهد اما دریادالن نیروی دریایی سپاه بدون 
هیچ سســتی و اغماضی امنیت این پهنه را تامین 
کرده اند و اجازه نداده اند دشــمنان خیال خامی در 

سر بپرورانند .
روحانی کاروان زیرسایه خورشید استان هرمزگان 
تصریح کرد: بدانید که امروز نگاه ملت بزرگ ایران 
به شما عزیزان است که در این شرایط آب و هوایی 
بعضا دور از خانواده ها و شهرهایتان از تنگه احد 
نظام اســالمی حراست می کنید و یقین بدانید شما 
تحــت عنایت خاص حضرت رضا علیه الســالم 
هستید بنابراین ترس در دل راه ندهید و مستحکم 

راهی که در آن هستید را ادامه دهید.
حجت االســالم جواهری عنوان کرد: رشادت های 
شــما موجب شده است که آمریکایی ها که روزی 
برای شــرق و غرب عالم قلــدری می کردند و با 
اراده آن ها در همین کشور شاه و حاکمیت ها تغییر 
می کرد اما امروز آن هــا برای حضور در آب های 
بین المللی و آزاد نزدیک به آب های سرزمینی ایران 
باید حساب پس بدهند و با ترس و لرز تردد کند 

و این امر با رشادت های شما ممکن شده است.
وی خاطرنشــان کرد: یقینا عشــق به حضرت 
رضا علیه الســالم و اهل بیت عصمت و طهارت 
علیه الســالم مایه قدرت، قوت و اقتدار مدافعان 
حریم والیــت در مرزهای آبــی و خاکی میهن 
اسالمی است. کاروان زیرسایه خورشید در ادامه 
در جمع گردان های دیگری از این جزیره حضور 

پیدا کردند.

اهتزاز پرچم سبز رضوی در تنگه هرمز

روزنامه منطقه جنوب کشور

آئين نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.
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کمیسیون معامالت

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار1401-2
موضوع طرح : مشارکت در ایجاد مزرعه رمز ارز با شراکت سرمایه گذار و با در نظر گرفتن قدر السهم 40% برای 

سازمان منطقه آزاد تجاری – قشم و 60% برای سرمایه گذار
- آورده سازمان منطقه آزاد قشم

- مجوز های فعالیت اقتصادی
- مجوز تاسیس 

- مطالعات و جانمایی زمین در سایت صنعتی کاوه
- تامین زمین محل اجرای طرح ) نزدیک ترین فاصله به نیروگاه (
- تامین مجوزهای انتقال برق از نیروگاه به میزان مصرف مورد نیاز

- آورده سرمایه گذار:
miner S9 تامین دستگاه ماینر نو مدل -

- تیم طراحی فنی ، مهندسی و عملیاتی اجرایی
- کلیه عملیات آماده سازی زمین 

- طراحی و ساخت ساختمان اداری و مهندسی و ساخت کانتینر استخراج 
- طراحی و اجرای کلیه عملیات مرتبط با تامین دستگاه ها، ایجاد اتوماسیون ، مانیتورینگ استخراج – قطعات یدکی 

-مارکتینگ و بازاریابی 
ارائه سوابق کاري مرتبط و توانمندی مالی الزامیست

مدت زمان قبول پیشنهادات: از تاریخ 1401/03/21 لغایت 1401/04/01
کمیسیون  دبیرخانه   - حقوقي  کل  اداره  ساختمان   - بهمن  بندر  اسکله   – قشم  جزیره  پیشنهادها:  تسلیم  محل 

معامالت–35252822-076 و  09173630326- 09123054718
زمان تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکت پیشنهادات: ساعت 10:00روز یکشنبه مورخ 1401/04/05جزیره قشم – 

اسکله بندر بهمن - ساختمان مدیریت حقوقي و قراردادها
- به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 1401/016/م الف

نوبت اول 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

گروه خبر//  معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: در راستای تحقق شعار»تولید؛ دانش  بنیان، اشتغال آفرین« تجهیزات 
یدک کش برنا با بهره گیری از دانش متخصصان داخلی در اداره تعمیرات و 

نگه داری تجهیزات دریایی بندر شهید رجایی بازسازی و ارتقاء یافت. 
محمدرضا پوررجبی  اظهارداشت: با نظر کارشناسان و متخصصان حوزه تعمیرات 
دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان این شناور ژاپنی که باالی ۴۵ سال از عمر آن 
می گذشت و فرآیند اسقاط آن مطرح بود؛احیا و به دست توانمند متخصصان داخلی 
درحال بازسازی است. به گزارش ایرنا، وی بازسازی و ارتقاء الزمه ارائه خدمات 
به کشتی های نسل جدید را ارتقا توان موتوری، تجهیزاتی و عملیاتی یدک کش برنا 
عنوان کرد و ادامه داد: در مرحله نخست سازه بریج)پل فرماندهی شناور( به عنوان 

نخستین سازه بومی این شناور طراحی، ساخته و نصب شده است.
»بریج یا پل فرماندهی شــناور« به بخش باالیی سازه شناور که روی عرشه قرار 

می گیرد، روسازه می گویند.
پوررجبی بیان کرد: پل فرماندهی خود شناور که طراحی ۵۰ سال پیش بود دارای 
معایبی مانند دید پایین فرمانده نسبت به محیط پیرامون، کمبود فضای الزم برای 
استقرار تجهیزات جدید ناوبری و مخابراتی و همچنین از استحکام الزم برای نصب 
تجهیزات اطفای حریق برخوردار نبود براین اساس این نواقص طراحی و ساخت 
بریج این شناور مطابق با استانداردهای روز و مشابه شناورهای مدرن شرکت های 

مطرح شناورسازی مورد توجه کارشناسان امر قرار گرفته است.
معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: در طراحی 
پل فرماندهی جدید عالوه بر جانمایی فضای الزم برای استقرار تجهیزات ناوبری، 
مخابراتی با افزایش میدان دید فرمانده مانور و کنترل شناور نیز تقویت شده است.
 بومی سازی ۷۰ درصد تجهیزات این شناور با بهره گیری از دانش بومی

پوررجبی بومی ســازی تجهیزات شناور برنا ، به دست متخصصان ایرانی در اداره 
تعمیرات و نگهداری بندر شهید رجایی را یک افتخار ملی دانست و اضافه کرد: در 
این طرح ۷۰ درصد تجهیزات شناور از جمله پمپ های آتش نشانی داخلی، ساخت 
سه ژنراتور، تجهیزات اطفای حریق با استفاده حداکثری از توان داخلی طراحی و 
تولید شده است. وی، قابلیت شناور بومی سازی شده برنا را پهلودهی و جداسازی 
کشــتی ها در بنادر کوچک عنوان کرد و گفت: بخش عمده این شناور با تکیه بر 
دانش داخلی بروزرســانی شده که امیدواریم با کسب تجربه از این طرح در آینده 

نزدیک بتوانیم3۰ درصد باقی مانده از طرح را نیز بومی سازی کنیم.
به گفتــه معاون فنی و نگهداری اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، با ارتقا 
تجهیزات جدید بر روی شناور برنا، شناور یاد شده می تواند با ۱۲ نات سرعت در 

حوزه خدمات دریایی بنادرشرق و یا غرب استان فعالیت داشته باشد.

با بهره گیری از دانش بومی؛
یدک کش »برنا« 

در بندر شهید رجایی بازسازی شد


