روزنامه منطقه جنوب کشور

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر
و شرق هرمزگان خبر داد

ایجاد حوضچه آرامش
در محدوده بندر شهید حقانی
و پشت شهر بندرعباس
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با حضور مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان :

معاون جدید بهره برداری
و توسعه آب شرکت آبفا
معرفی شد
2

لزوم اشتغال بومیان در طرح های توسعه ای صنایع
انتظار منطقی این است که در طرح توسعه های صنایع و فعالیت صنایع جدید حتما استخدام بومیان و هرمزگان نشینان
در عمل و نه در شعار در اولویت قرار گیرد

برگ زرینی دیگری در کارنامه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ؛
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عملیات موفق شرکت سینا
در تخلیه وبارگیری کشتی کانتینری
عملیات موفق و بهینه(  ۱۹۲باکس کانتینر در ساعت) توسط شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
بر روی یکی از بزرگترین کشتی های کانتینری ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

گروه خبر //فقیری رئیس ناحیه جنوب شــرق شــرکت ســینا گفت :با اتکاء به توان
به گزارش روابط عمومی ناحیه جنوب شرق شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا،پرسنل
تخصصی و تجارب پرســنل ســخت کوش و خســتگی ناپذیر،ظرف سال های گذشته عملیات ناحیه جنوب شرق موفق شــدند ،در کوتاه ترین زمان ممکن عملیات تخلیه و بارگیری
موفقیت های چشــمگیری در حوزه عملیات بندری از جمله ثبت رکوردهای بی سابقه یکی از بزرگترین کشتی های کانتینری اقیانوس پیما ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی را انجام
داشته ایم.
دهند.
ادامه در همین صفحه

برگ زرینی دیگری در کارنامه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ؛

عملیات موفق شرکت سینا در تخلیه و بارگیری کشتی کانتینری

ادامه از تیتر یک //

* شرکت ســینا بزرگترین پورت اپراتور بندری
کشور

به گفتــه ایرج فقیری،حجم عملیات این کشــتی
 TEU ۱۱۱۲۰کانتینــر و نــرم اســتاندارد آن ۸۴
باکس کانتینر در ســاعت بوده که پرســنل عملیات
شرکت سینا موفق به کسب نرم  ۱۹۲باکس کانتینر در
ساعت بر روی این شناور شده اند .وی برنامه ریزی
مناسب ،انسجام زنجیره عمليات ،پشتیبانی  ۲۴ساعته
نــرم افزاری هم در دفتر مرکــزی و هم در ناحیه ،به
روز بــودن نــرم افزارهــای کانتینــری، TOS
زیرساخت های مناسب  ، ITآماده به کاری تجهیزات
و تکیــه بر دانش بومی و ایرانی را علل کســب این
موفقیت دانست و افزود :در جریان عملیات بر روی
این شناور با انسجامی که پرسنل داشتند قطعات فنی
به موقع حاضر شده و پایش  ۲۴ساعته ایمنی توسط
تیم مجرب  HSEناحیه جنوب شرق بر روی شناور
فوق صورت گرفته اســت .این مقام مســئول عنوان
نمود :شرکت توســعه خدمات دریایی و بندری سینا
به عنوان بزرگترین پورت اپراتور بندری کشور ،ظرف
سال های گذشــته بارها موفق به کسب رکوردهای
برتر عملیاتی بر روی کشــتی های کانتینری در بندر
شهید رجایی شده است و هم اکنون بیش از  50درصد
عملیات کانتینری کشــور توســط این شرکت انجام
می شود .رئیس ناحیه جنوب شرق شرکت سینا اعالم
کرد :در سال گذشته  ۸۳۰هزار  TEUکانتینر و در
دو ماهه اول ســال جاری  ۱۴۰هزار  TEUکانتینر
توسط این شرکت در بندر شهید رجایی که بیشترین
عملیات کانتینری را در کشور داراست،جابه جا شده
اســت.به گفته این مقام مسئول ،کاالها از کشورهای
مختلف از جمله چین و هند وارد بندرشــهید رجایی
بندرعباس می شــود که عملیــات تخلیه وبارگیری
آنها را انجام می دهیم .فقیری با اشــاره به اینکه ،اين

شــركت هم اکنون با دارا بودن ربع قرن ســابقه در
خدمات بندری و با داشــتن ناوگان عظيمی از انواع
ماشین آالت و تجهيزات بندری و پایانه مواد نفتی ،توان
ارائه خدمات برای میلیون ها تن كاال را در سال دارد.و
خدمات مناسبی را به کارفرماها و خطوط کشتیرانی
جهت ارتقای رضایت شــان ارائه مــی دهد،خاطر
نشــان کرد :مانورهای مختلفی را برگزار می کنیم تا
میزان ارائه خدمات مان را به کشتی های خارجی و
خطوط کشتیرانی افزایش دهیم.رئیس ناحیه جنوب
شرق ،علت اصلی موفقیت شرکت سینا را استفاده از
متخصصان داخلی دانست و گفت :فعالیت نیروهای
متخصص و باتجربه ای در شــرکت سینا سبب شده
این شرکت به عنوان شرکت تخلیه و بارگیری انتخاب
شود.وی با بیان اینکه پرســنل فعالی در زمینه های
تعمیر  ،نگهداری و تجهیــزات داریم افزود :قطعا اگر
تجهیزات آماده به کار نباشند،عملیات به درستی انجام
نمی شــود ،تحریم ها باعث شده در چند سال اخیر
با اتکا به توانمندی پرسنل خودمان تعمیر بسیاری از
تجهیزات را بومی سازی کنیم.وی اشاره کرد :زمانی که

قطعه ای خراب می شد ،مجبور بودیم با صرف هزینه
گزاف آن را از کشورهای خارجی خریداری کنیم ،اما
امروز با بهره مندی از مهندسی معکوس همان قطعه را
در کارگاه های داخلی شــرکت تعمیر کرده و استفاده
می کنیم.فقیری با بیان اینکه کارگاه الکترونیک یکی
از کارگاه هایی است که در این مدت در شرکت سینا
راه اندازی شده است ،اظهار کرد :در کارگاه الکترونیک
هرگونه بردی خراب شود پرسنل مهندسی معکوس
انجام می دهند .خوشــحالیم که باهمت متخصصان
شرکت سینا دانش تعمیر و نگهداری تجهیزات بندری
را بومی سازی کردیم.
* اشــتغالزایی بیش از یک هزار نفری در شعبه
بندر شهید رجایی

فقیری با اشــاره به اینکه این شرکت پیش از این
با نام «بنيــاد بارانداز» پا به عرصه خدمات تخلیه و
بارگیری نهاده بود،از اســتقرار شعبه های دیگر این
شــرکت در بنادر امام خمینی( ره) بوشهر و نوشهر
خبرداد.به گفته این مدیر 850 ،نفر نیروی انسانی در
شرکت سینا و  450نفر هم در شرکت های پیمانکاری
زیر مجموعه شرکت سینا در این حوزه فعالیت دارند
که بیشترشــان بومی و هرمزگان نشین هستند و در
اســتخدام های جدید نیز از نیروهای بومی استفاده
می شودو خوشبختانه هیچگونه تعلیقی یا اخراج در
طول این سالها اتفاق نیفتاده است.
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ثبت نام در نظام مالیاتی
پیش نیاز ارائه اظهارنامه مالیاتی
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مدیرکل نوسازی  ،توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان خبر داد

طراحی و اجرای مدرسه عشایری احمدی
حاجی آباد به صورت پایلوت در کشور
8
کارت سوخت تاکسیرانان غیرفعال
و نیمه فعال باطل می شود

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی مشترک
بین شهر خالق اصفهان و شهر خالق بندرعباس
آبا بتن ساحل

Beton Sahel

8
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تولید و عرضه بتن آماده

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

ثبت نام در نظام مالیاتی  ،پیش نیاز ارائه اظهارنامه مالیاتی

گروه خبر //مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان
گفت :مودیان مالیاتی برای ارســال اظهارنامه،
میبایست در نظام مالیاتی ثبت نام کرده باشند.

به گزارش خبرنگار دریا ،رضا آخوندزاده مدیرکل
امور مالیاتی هرمزگان با بیان اینکه خردادماه موعد ارائه
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل
اســت ،گفت :مودیان مالیاتی برای ارسال اظهارنامه،
میبایســت در نظام مالیاتی ثبت نام کرده باشند.وی
تاکید کرد :با توجه به اینکــه انجام تمام فرایندهای
مالیاتی و ارائه اظهارنامه منوط به ثبت نام الکترونیکی
در نظام مالیاتی می باشد ،توصیه می شود مودیان در
اسرع وقت با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی
به آدرس  my.tax.gov.irنسبت به تکمیل و رفع
نقص ثبت نام الکترونیکی خود اقدام نمایند.آخوندزاده

ت نرخ صفر
با اشاره به اینکه بهره مندی از هر نوع معافی 
و مشوق مالیاتی ،منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه
مالیاتی در موعد مقرر قانونی است ،خاطرنشان کرد:
فعاالن اقتصادی به منظور برخورداری از مشوقهای
قانونــی نرخ صفر و یا هرگونــه معافیت دیگر ،باید
اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقررقانونی ارائه
نمایند.مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان افزود :فعاالن
اقتصادی با ارائه اظهارنامه شفاف می توانند از فرصت
پذیرش خوداظهاری مالیاتی برخوردار شــوند.وی
گفت :ســازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد مفاد
تبصره ماده  ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم را از حیث
تعیین مالیات مقطوع با رویکردی جدید و براســاس
اطالعات و دیتاهای واصله از جمله اطالعات خرید و
فروش ،اطالعات حسابهای بانکی ( )POSو سایر

اطالعات موجود در پایگاه های سازمان را اجرا کند.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان هرمزگان تصریح کرد:
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب محرومیت
از کلیه معافیتهای مالیاتــی و جریمه  ۳۰درصدی
غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی میشود.
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لزوم اشتغال بومیان
در طرح های توسعه ای صنایع

بحــث صنایع و بنــگاه های اقتصــادی فعال در
هرمزگان از جمله فوالد ،پاالیشگاه نفت ستاره ،منطقه
ویژه اقتصادی و معدنی و ...و افزایش اشــتغالزایی و
تولید این صنایع در ماه های اخیر مطرح شــده است
و انتظــار می رود همانطور که مســئوالن مختلف از
جمله اســتاندار هرمزگان وعده داده اند و خواســته
نماینده ولی فقیه در استان ،نمایندگان مردم هرمزگان
در مجلس ،رســانه ها و هرمزگانی ها بوده و بارها
مطرح شده است ،استخدام و بکارگیری بومیان در این
صنایع و دیگر صنایع استان است و از ورود اتوبوسی
نیرو از سایر مناطق کشور جلوگیری شود .متاسفانه
همچنان برخی از مدیران و ...صنایع و ...در اســتان
پروازی هســتند و با وضعیت استان آشنایی چندانی
ندارند و بطــور حتم این مدیران نمــی توانند درک
مناسبی را نسبت به وضعیت اســتان در حوزه های
مختلف و ازجمله اشــتغال هرمزگانی ها داشته باشند
که عدم جذب آنهــا در بنگاه های اقتصادی ،صنایع،
معادن ،پاالیشگاه های نفت وگاز ،فوالد و آلومینیوم،
کشتی سازی ،مناطق ویژه و آزاد و ...باعثشده است
به سمت مشاغل کاذب و قاچاق و ...روی بیاورند و در
این مسیر هم جان شان را از دست می دهند و گاهی
در حوادث با خودروهای سوختبر و یا منازلی که به
انبار سوخت تبدیل شده اند ،زنده زنده می سوزند و
جان می دهند و مسئوالن استان و مدیران صنایع در
این فاجعه مسئول هســتند که اجازه و زمینه اشتغال
بومیان را فراهم نکرده و نیروهای مورد نیازشان را از
سایر استان ها تامین می کنند .انتظار منطقی این است
که در طرح توسعه های صنایع و فعالیت صنایع جدید
حتما اســتخدام بومیان و هرمزگان نشینان در عمل
و نــه در شــعار در اولویــت قرار گیــرد .در مورد
اســتخدام های پاالیشگاه نفت ســتاره خلیج فارس
و تخلفاتــی که در این ابرپاالیشــگاه صورت گرفته
بود که سال گذشــته مورد انتقاد شدید احمد مرادی
نماینده مردم هرمزگان در مجلس قرار گرفت و برخی
رســانه های دیگر نیز از آنها پــرده برداری کردند و
قرار بود هیئت بازرسی استانداری در این پاالیشگاه
مستقر شــده و گزارش نهایی از تخلفات مطرح شده
و ...را به مردم اعالم کنند که متاســفانه اینگونه نشد
و هیچ گزارشــی بصورت رسمی اعالم نشد .مدیرکل
امور اقتصادی و دارایی هرمزگان نیز که سال گذشته
از صنایع فعال در استان و بخصوص پاالیشگاه نفت
ســتاره خلیج فارس گالیه کرد کــه برخالف قانون
مالیات های مســتقیم ،مالیات بر ارزش افزوده شان
را در خارج از اســتان پرداخت می کنند که مالیات
بر ارزش افزوده یک ســال پاالیشــگاه نفت ستاره
خلیج فــارس را این مقام مســئول  1700میلیارد
تومان اعالم کرد و رئیس ســازمان امور مالیاتی در
زمــان تودیع و معارفه مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان
در اواخر سال گذشــته وعده نمود آنچه که براساس
قانون در این بخش سهم استان بوده و از جمله مالیات
برارزش افزوده پاالیشــگاه نفت ستاره خلیج فارس
به اســتان برگردد که تاکنون برنگشته است .همچنین
 50درصد مازاد بر درآمد استان که سال ها به استان
داده نشده و هنوز هم هرمزگان طلبکار است .متاسفانه
صنایع فعال در استان اثرات مثبت چندانی برای مردم
اســتان ندارند و بارها در این سالها پیشنهاد دادیم
که نمایندگان مجلس و اســتاندار ،مدیران صنایع را
به محالت حاشــیه ای و بافت فرسوده و روستاهای
محروم اســتان ببرند تا واقعیت هــا را ببینند تا در
راستای انجام مســئولیت های اجتماعی شان در این
حــوزه ها و برای عمران آبادانــی این مناطق و رفع
کاستی ها مشارکت کنند که اینگونه نشده است .اخیرا
هم مدیرعامل فوالد هرمزگان اعالم کرده است برای
بیش از 4500نفر از پرسنل و کارگرانش در صورت
واگذاری زمین ،مسکن می ســازد و انتظار می رود
متولیان زمین و مسکن استان همکاری الزم را در این
بخش داشــته باشند تا هم این افراد خانه دار شوند و
هم اشتغالزایی در این حوزه نیز ایجاد شود و از حباب
قیمت مســکن و رهن و اجاره در بندرعباس کاسته
شود .بایستی با وجود صنایع ،هیچ بیکاری در استان
نداشته باشیم ،نه اینکه هرمزگان رتبه اول بیکاری ،فقر
وفالکت و ...را درکشور داشته باشد که مایه شرمندگی
مســئوالن استانی و کشــوری و نمایندگان مردم در
مجلس بوده و هست.
علی زارعی

نماینده ولی فقیه درهرمزگان تأکید کرد

شبک ه سازی نهاد امامت در دستورکار سازمان تبلیغات

گروه خبر //نماینــده ولی فقیه درهرمزگان و
امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه شبکهسازی
نهاد امامت مورد تاکید رهبر معظم انقالب است،
گفت :شبک ه سازی نهاد امامت و تقویت آن در
دستورکار سازمان تبلیغات قرار گیرد.

حجتاالسالم محمد عبادیزاده در دیدار مدیرعامل
بنیاد هدایت کشــور با وی اظهارداشــت :امامت،
کلید واژه اصلی بحث اســام است؛ به همین جهت
شبکهسازی نهاد امامت باید در دستورکار قرار گیرد.

وی بیان داشت :مرحله امامت از امام مسجد و امام
جمعه آغاز میشــود و به امام مسلمانان میرسد و
تقویت این شبکه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گــزارش ایرنا  ،نماینده ولی فقیــه درهرمزگان
همچنین با اشــاره به الیههــای مختلف تحقق و
ایجاد شــبکه امامت ،ابرازداشت :حلقههای پراکنده
روحانیان و طلبه ها باید از طریق شبکهســازی و
سیاســتگذاری به یکدیگر متصل شوند و سازمان

تبلیغات نیز اقدام بــه به نظارت ،مدیریت و هدایت
کند ،تا اهداف مدنظر محقق شود.حجتاالســام
عبادیزاده ،با اشاره به لزوم تدوین و تغییر برخی از
اسناد باالدستی برای ورود حوزه علمیه در مقابله با
آسیبهای اجتماعی ،بیان داشت :طرحی برای مقابله
با آسیبهای اجتماعی توسط شورای عالی حوزه
علمیه در حال تدوین اســت که پس از نهایی شدن
برای اجرا به استانها ابالغ میشود.وی ،با بیان این

نکته که استان هرمزگان جایگاه نخست فقر اقتصادی
را در کشور دارد ،خاطرنشان کرد :خوشبختانه استان
هرمزگان در حوزه فرهنگ وضعیت خوبی را تجربه
میکند امــا باید برای مقابله با جریان های مختلف
انحرافی و فرهنگی تدبیری اندیشــیده شود که این
مهم نیز با تالش روحانیان و طلبه ها محقق خواهد
شــد.نماینده ولی فقیه در هرمزگان ،با تاکید بر لزوم
تدویــن برنامه کوتاه مدت و میان مدت در مقابله با
آسیبهای فرهنگی و جریان های انحرافی در استان
تصریح کرد :عالوه بر اینکه باید برنامه کوتاه مدتی
برای تحقق اهداف تدوین شود ،گامهای پی در پی
برای ارتقای شبکه روحانیان و نهاد امامت در قالب
برنامهای میان مدت و بلندمدت ضروری است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان خبر داد

ایجاد حوضچه آرامش در محدوده بندر شهید حقانی و پشت شهر بندرعباس

گروه خبر //مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شــرق
هرمزگان گفت :در فاصله میانی بندر شــهید حقانی به سمت
پشت شهر که از ساحل و نمای زیبایی برای پهلوگیری کشتی ها
و تفریح دریایی برخوردار است ،یک حوضچه ای آرامش ساخته
شود و بعد از تکمیل مطالعات ،طرح برای ارزیابی زیست محیطی
ارائه شود.

حمید رضا محمد حسینی تختی افزود :مطالعه پروژه حوضچه آرامش
در محدوده بندر شهید حقانی و پشت شهر بندرعباس و واگذاری آن
به بخش خصوصی در حال انجام اســت و استاندار نیز مجدانه پیگیر
به سرانجام رســیدن این پروژه است.وی ادامه داد :معرفی ظرفیتها
و فرصتهای ســرمایهگذاری ،شناســایی و معرفی عوامل موثر بر
سرمایهگذاری درحوزه گردشگری در بنادر مسافری زیرمجموعه از
جمله بندر شهید حقانی و هرمز که نقش تعیین کنندهای در این حوزه
دارد ،تامین منابع مالی توسعه صنعت گردشگری ،تبادل دانش تخصصی
و بررسی راهکارهای نوین جذب صنعت توریسم با توجه جابجایی

بیش از  ۳میلیون مسافر و گردشگر در این بنادر از عمده فعالیتهای
کلیدی در این بخش ها محسوب میشود.به گزارش ایرنا ،مدیر بنادر
و دریانوردی شهید باهنر همچنین با اشاره به آمار سفرهای دریایی در
سال  ۱۴۰۰گفت :با کاهش همهگیری ویروس کرونا و تاکید بر لزوم
رعایت پروتکلهای بهداشتی و مراقبتی ،سه میلیون و  ۹۹هزار و ۶۶۶
هزار مسافر در بندرهای شرق هرمزگان طی سال گذشته جابهجا شد
که مسیرهای دریایی بندر شهید حقانی به جزیره های قشم و هرمز و
مسیر بی نالمللی شهید باهنربه شارجه بیشترین آمار را به خود اختصاص
داده است .محمد حسینی تختی بندر مسافری شهید حقانی یاد آور شد:
فرصت سرمایه گذاری در زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل مسافری
(خرید و ســاخت شناور) و فرصت ســرمایه گذاری در زمینه ارائه
خدمات رفاهی در حوزه مسافری و گردشگری از ظرفیت ها و مزایای
بندرشــهید حقانی می باشد.بندرگاه شهید حقانی نیز بندری با قدمت
نزدیک به  ۱۴۰سال که به عنوان تنها بندر شهرستان بندرعباس تا دهه
 ۴۰فعالیت تجاری داشته است .با ورود سازمان بنادر و دریانوردی و

انتقال مالکیت از شهرداری به وزارت راه و ترابری سابق ،موج شکن
و اســکله هایی در آن نصب گردید و این سیر تکاملی ادامه داشت تا
در ســال  ۱۳۸۸حوضچه ای به وسعت هفت هکتار احداث گردید و
با نصب اسکله های شناور ،ترددهای دریایی در این بندر شکل ایمن
تری به خود گرفت .فعالیت ســازمان بنادر ادامه داشــت تا اینکه در
اسفند ماه سال  ۱۳۹۰تمامی قایق ها و اتوبوس های دریایی از چرخه
جابه جایی مسافر به مقصد جزیره ها ،از رده خارج شدند و سازمان
بنادر با دادن تسهیالت برای خرید شناورهای مدرن شروع به نوسازی
ناوگان مســافری دریایی در استان هرمزگان کرده و در  ۲۹اسفندماه
سال  ۱۳۹۴به دســتور وزیر راه و شهرسازی وقت ،بزرگترین پایانه
مسافری دریایی کشور افتتاح شد.بندر شهید حقانی دارای  ۶.۷هکتار
مساحت ۱۱ ،پست اسکله ۹ ،پست اسکله مسافری ،یک پست اسکله
رمپ شناور چند منظوره ،یک پست اسکله سوخت رسانی ،و امکانات
رفاهی همچون رستوران ،بانک ،فروشگاه ،پارکینگ و خودروهای
برقی برای جابه جایی مسافر و پایانه مسافری است.

با حضور مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان :

معاون جدید بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا معرفی شد
گروه خبر //در مراســمی با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
هرمزگان ،احمد شاکری به عنوان معاون بهره برداری و توسعه آب این
شرکت معرفی شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،عبدالحمید حمزه پور در این مراســم با
قدردانی از تالش های عبدالکریم ترابی زاده معاون سابق بهره برداری و
توسعه آب ،از این معاونت به عنوان یکی از ارکان های اساسی شرکت
یاد کرد که نوع عملکرد این معاونت می تواند در ارزیابی شرکت آب و
فاضالب از سوی دستگاه های ناظر و همچنین مردم تاثیر زیادی داشته
باشد.وی با اشاره به وظایف معاونت بهره برداری و توسعه آب ،توجه

ویژه به تامین آب مورد نیاز مردم ،مدیریت صحیح منابع آب ،بکارگیری
تمامی توان در راستای خدمات رسانی بی وقفه به مردم و ...را مورد
تاکید قرار داد و ادامه داد ،این معاونت با توجه به فرا رســیدن فصل
تابستان و افزایش مصرف آب در ماه های پیش رو وظیفه سنگینی بر
عهده دارد که ضروری است در این راستاتالش دوچندانی صورت گیرد
تا تابستان بدون چالشی پشت سر بگذاریم.مدیرعامل آبفا همچنین با
اشاره به اقدامات انجام شده در زمان مسئولیت ترابی زاده ،تالش های مشترکان ارائه دهد.عبدالحمید حمزه پور در پایان این مراسم با قدردانی
وی را ستود و ابراز امیدواری کرد ،احمد شاکری در این مسئولیت بتواند از تالش های عبدالکریم ترابی زاده ،حکم احمد شاکری را به عنوان
به آنچه برنامه ریزی شده است ،دست یابد و شرکت خدمات مطلوبی به معاون جدید بهره برداری و توسعه آب به وی اعطا کرد.

خبر
دادگاه یونان حکم مصادره محموله نفت ایران
را لغو کرد
گــروه خبــر //دادگاه یونان حکم پیشــین مبنی بر
صدور مجوز برای آمریکا به منظور مصادره محموله نفت
ایران را که در امتداد سواحل یونان توقیف شده بود ،لغو
کرد .ســه منبع آگاه گزارش کردند کــه یک دادگاه در
یونان روز گذشته (چهارشنبه) ،حکم اولیه دادگان مبنی
بر صدور مجوز برای ایاالت متحــده آمریکا به منظور
مصادره بخشی از محموله نفت ایران در نفتکش ایرانی در
امتداد ساحل یونان را لغو کرد.خبرگزاری رویترز در این
خصوص گزارش کرد ،پیش از این صدور حکم مصادره
محموله نفت ایران با واکنش خشمگینانه ایران مواجه شده
بود و یک منبع حقوقی که خواســت نامش نشود ،گفته
است که ایران خواستار تجدیدنظر در حکم اولیه دادگاه
یونان شده بود.بر اساس این گزارش ،این منبع آگاه گفته
اســت« :اقدام برای لغو حکم مورد پذیرش دادگاه قرار
گرفت( .هماکنون) ،رد حکم دادگاه تجدیدنظر دشــوار
خواهــد بود».به گزارش فارس ،رویتــرز گزارش کرده
اســت که هنوز مشخص نیست که آیا دولتهای ایاالت
متحده یا یونان به حکــم دادگاه تجدیدنظر یونان که در
دادگاه تجدیدنظر منطقه «چالکیس» صادر شده ،اعتراض
خواهند کرد یا خیر.
بر اســاس این گزارش ،نتیجــه دادگاه تجدیدنظر در
خصــوص لغو حکم مصادره محموله نفــت ایران هنوز
علنی نشده است .یونان  ۲۶فروردین ماه سال جاری یک
نفتکش روسی (پگاس که بعدها به النا تغییر نام داد) حامل
نفت ایران را که مطابق قوانین تعریف شــده دریانوردی
با پرچم کشــورمان حرکت میکرد ،در آبهای ساحلی
خود توقیف کرد و براســاس آخرین گزارشها محموله
نفتی این کشــتی را برای انتقال به آمریکا به یک نفتکش
آمریکایی تحویــل داد.در پی این اقدام ،وزارت خارجه
جمهوری اسالمی ایران ،کاردار یونان در تهران را احضار
کرد و اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران به وی ابالغ
شــد.پس از آنکه دولت یونان اقــدام به توقیف نفتکش
حامل نفت ایران در آبهای این کشور و تخیله محموله
آن به درخواســت آمریکا و انتقالش به نفتکشی دیگر
کرد ،جمعه شب ششم خرداد ماه روابط عمومی کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای اعالم کرد :نیروی
دریایی  ۲فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام
گرفته در آبهای نیلگون خلیج همیشــه فارس توقیف
کرد .این دو کشــتی در خلیج فــارس ،یکی در نزدیکی
عســلویه و دیگری در نزدیکی بندرلنگــه در نزدیکی
جزیره هندورابی توقیف شدهاند .هر دو کشتی با نامهای
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تحــت پرچم یونــان حرکــت میکردهاند که توســط
نیروی دریایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی توقیف
شدند.

پشت پرده سیاست
تازه های مطبوعات

انعکاس

جوان  -در کشور اشــخاصی وجود دارند که از ابتدا تمایلی به دریافت
یارانه یا داراییهایی ،چون سهام عدالت نداشتند ،از اینرو برای دریافت این
حقوق پرداختی از سوی دولت حتی ثبتنام هم نکردهاند ،اما با توجه به این
که ســاختار قیمت کاال و خدمات در اقتصاد ایران نمایی را به خود گرفته
است که تنها اشــخاص معدودی میتوانند دخل و خرج خود را باالنس
کنند ،این اشــخاص امروز مجبور به دریافت یارانه نقدی یا سهام عدالت
هستند.
کیهان -آژانس تاکنون بیش از  ۱۰بار اعالم کرده است که ایران به تعهدات
برجامی خود کام ً
ال پایبند بوده است و آمانو ،پرونده موسوم به  PMDرا
مختومه اعالم کرده بود و در مقابل فشار آمریکا که از او خواسته بود نظرش
را پــس بگیرد مقاومت کرد .جالب این که در آن هنگام رافائل گروســی
معاون آمانو بود و روی درخواست آمریکا اصرار میکرد و حاال با استناد به
اطالعاتی که اسرائیل مدعی آن است ،اصرار دارد از برخی مراکز اطالعاتی
و نظامی ایران به بهانه انجام فعالیت هستهای در آن ها ،بازرسی کند.
شــرق  -این روزنامه در گزارشــی به اهمیت صدور قطعنامه علیه ایران
پرداخت و نوشــت :اگر متن قطعنامه حــاوی بندها یا فرامین حقوقی
الزامآور با تعیین ضرباالجل زمانی همراه باشد یا محکومیت و تهدیدی
علیه تهران ،چه به شکل صریح و حتی بهصورت تلویحی و از همه مهمتر
فشــار به ایران با ادعای فعالکردن مکانیســم ماشه ،احیای قطعنامههای
سازمان ملل و ارجاع پرونده به شورای امنیت در آن گنجانده شود ،بیشک
واکنش ایران نیز به همان اندازه تند و قهرآمیز خواهد بود.
دنیــای اقتصاد  -آمار بانک مرکزی درباره معامالت امالک نشان میدهد
سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن که در طول  ۱۴۰۰به میانگین یک درصد
کاهش یافته بود ،ماه گذشــته به ۶درصد رســید .این جهش دوباره تورم
ملکی ناشــی از «غلبه نیروی خارج از بازار مسکن بر انتظارات کاهشی
درون بازار» است که سبب شده بار دیگر تقاضای سرمایهای (غیرمصرفی)
به بازار مراجعه کند و «رکورد ۲۲ماهه فروش  ۵رقمی  -حجم معامالت-
واحد مسکونی در پایتخت» در اردیبهشت رقم بخورد.
فرهیختگان  -مطابق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ،سازمان انرژی
اتمی موظف است نیاز کشور به اورانیوم با غنای باالی بیست درصد برای
مصارف صلحآمیز را بهطور کامل و بدون تاخیر تامین کند .بعد از تصویب
این قانون ،سازمان انرژی اتمی میزان غنیسازی اورانیوم را به  60درصد
رساند .غنیسازی اورانیوم با درصدهای باال بهرغم این که میتواند کارکرد
صلحآمیز داشته باشد و سوخت پیشرانهای هستهای را تامین کند یک اقدام
سیاسی در مقابل خواستههای زیاده خواهانه غربیها نیز محسوب میشود.

دیده بان ایران نوشــت :عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
مدعی شد :بعید نیست که اسرائیل و سرویسهای جاسوسی برخی از اراذل و
اوباش در داخل کشور را برای پیشبرد اهداف خودشان و اقدامات تروریستی
سازمان دهی کنند .البته از لحاظ منطق حقوقی ،موضوع عامر و عامل و بازی
گردان و بازی خورده را باید از یکدیگر تفکیک کرد.
تابناک نوشــت« :عبدالقهار بلخی» ،ســخنگوی وزارت خارجه طالبان در
توییتی نوشت« :در نتیجه تماسهای مستمر مقامات امارات اسالمی با ایران،
تجهیزات نظامی شامل تعداد زیادی سالح سبک و سنگین ،از جمله چندین
هاموی ،رنجر ،خودروی اطفای حریق و دهها وسایط نقلیه دیگر که در زمان
سقوط رژیم گذشته به ایران انتقال داده شده بود ،به دولت افغانستان بازگردانده
شد.این اقدام مثبت جمهوری اسالمی ایران موجب تقویت بیش از پیش روابط
دو کشور خواهد شــد».این در حالی است که ایران دهها خودروی نظامی و
تجهیزات جنگی و دیگر جنگ افزارها که هنگام سقوط هرات از سوی نظامیان
پیشین به این کشور انتقال داده شــده بود ،به نیروهای مرزی طالبان در مرز
اسالم قلعه هرات تحویل داد.
جنجال تصاویر حضور« اوجی» در مراسم سفارت روسیه

مراسم روز ملی روسیه به میزبانی «لوان جاگاریان» سفیر روسیه در تهران و
با حضور «جواد اوجی» وزیر نفت ایران و سفیران برخی کشورها در سفارت
روســیه در تهران برگزار شد .اوجی در سفارت این کشور در مصاحبهای از
 10برابر شــدن میزان تجارت دو کشور در یک و نیم سال آینده خبر داد اما
انتشــار تصاویری از حضور اوجی و برخی دیگــر از مقامات ایرانی در این
مراســم واکنش های انتقادی را برانگیخت برخی کاربران با انتخاب گزینشی
تصاویر ،زبان بدن وزیر نفت ایران و ســفیر روسیه را سوژه قرار داده (تصویر
اول) و مدعی شدهاند:«زبان بدن وزیر نفت ایران و سفیر روسیه در سفارتخانه
این کشور در تهران مایه شرمساری است .این عکس از آن عکسهایی است
که تلخی آن تا ســالها در ذائقه و ذهن ،میماند» .برخی کاربران نیز تصویر
دیگری از این مراسم منتشــر کردند( ،تصویر دوم) که حاکی از احترام سفیر
روسیه به وزیر نفت ایران بود .کاربری نوشت»:البد با تعمیم استدالل جریان
غربگرا ،این نتیجه حاصل میشود که روسیه هم مستعمره ایران است».کاربر
دیگری نیز از رسانه ای کردن حضور وزیر نفت کشورمان در سفارت مسکو
توســط خبرگزاری های داخلی آن هم در شرایطی که جنگ اوکراین ادامه
دارد انتقاد کرد اما کاربر دیگری نیز نوشت :وزیر نفت رئیس کمیسیون مشترک
ایران و روســیه است همچنین حضور وزیران در این مراسم یک امر معمول
دیپلماتیک است که در دولتهای گذشته نیز انجام شده است .در همین حال
تصاویری از حضور ســورنا ســتاری و علی اکبر صالحی در دولت قبل در
مراسم مشابه در سفارت روسیه منتشر شده است.

بانو جان ! حجاب تو بها است هن بهاهن

دیدار وزیر مشاور در امورخارجه نیجریه با معاون اول رئیسجمهور

مخبر :ارتقای همکاری با ملتهای آفریقا راهبرد سیاست خارجی دولت است.
معاون اول رئیسجمهور در دیدار «زبیرو دادا» وزیر مشاور در امور خارجه
نیجریه و رئیس کمیسیون مشترک دو کشور ،با اشاره به اهمیت توسعه روابط
جمهوری اسالمی ایران با کشــورهای آفریقایی تأکید کرد :تعمیق و ارتقای
همکاریها با دولت و ملتهای قاره آفریقا از راهبردهای مهم سیاست خارجی
دولت سیزدهم است.به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،محمد
مخبر به سابقه پنجاه ساله روابط دیپلماتیک تهران – ابوجا اشاره و تصریح کرد:
حجم مبادالت تجاری و اقتصادی فیمابین در مقایسه با روابط دیرینه سیاسی
قابل قبول نیست و باید اراده جدی و مستحکمتر در راستای توسعه همکاریها
شکل گیرد.معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد :ظرفیتهای سرمایهگذاری و
همکاریهای گســتردهای در بخشهای صنعتی ،پزشــکی و دارویی ،علم
و فناوری ،صنعتی ،کشــاورزی و تولیدی بین ایران و نیجریه وجود دارد که
ضروری اســت با از بین بردن موانع بر سر راه همکاریها ،ارتباطات مردم و
بخش خصوصی دو کشور بیش از پیش افزایش یابد.زبیرو دادا ،وزیر مشاور
در امور خارجه نیجریه نیز در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و تاریخی و
سیاسی بین جمهوری اسالمی ایران و نیجریه تصریح کرد :این سابقه تاریخی
روابط میتواند به یک اراده جدید سیاسی در زمینه توسعه همکاریها در همه
بخشها منجر شود.وی همچنین با اشاره به محصوالت صنعتی و تولیدی ایرانی
که با کیفیتی در سطح استانداردهای جهانی قابل عرضه است گفت :تحوالت
بزرگ درعلم و فناوری و کشاورزی و دارویی جمهوری اسالمی میتواند از
مهمترین زمینههای همکاری دو کشور باشد.زبیرو دادا با تأکید بر عزم و اراده
جدی ابوجا در راستای ارتقای روابط با تهران افزود :با رویکرد جدید دولت
جمهوری اســامی امیدواریم که حجم مبادالت تجاری و اقتصادی ایران با
نیجریه جهش اساسی داشته باشد و رفت و آمدها و مناسبات بین تجار و مردم
دو کشور هر چه سریعتر تسهیل شود.
اعزام کشتی نفتکش افراماکس  ۲برای انجام آزمایشهای دریایی به خلیج فارس

شنیدیم که ،با تکمیل عملیات ساخت کشتی نفتکش اقیانوسپیمای افراماکس
 ،2این شــناور به منظور انجــام آزمایشهای دریایی بــه آبهای نیلگون
خلیج فارس اعزام شد .به گزارش سپاه نیوز کشتی  113هزار تنی افراماکس
 ،۲با  ۲۵۰متر طول ۴۴ ،متر عرض و  ۲۱متر ارتفاع تا روی عرشه ۲۱ ،هزار و
 ۵۰۰تن وزن در مدت دو سال در شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) ساخته
شــده و دارای یک موتور پیشــران با قدرت  ۲۱هزار اسب بخار است .این
شناور دارای سه دیزل ژنراتور است که هر کدام ظرفیت تولید  ۹۰۰کیلووات
برق را دارا میباشد و با  ۳۶خدمه شامل کاپیتان ،افسران کشتی ،تکنیسینها
و ملوانهای خود ،قابلیت حرکت با سرعت  ۱۵گره دریایی در اقیانوسها را
دارد.

ستاد امر به معروف
و نهی از منکر
هرمزگان

جنوب کشور

آرزو توکلــی ســرویس اســتان ها//
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
کرمان گفت :جایــگاه وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی در رابطه با ورودی ها و
خروجی های اندیشه و فکر ،جایگاه بسیار
مهم و دایره ماموریتــی این وزارتخانه
کــرد :در این حوزه هر چــه افراد دیانت * از انتقاد بدون مبالغه استقبال می کنیم
گسترده است.

امام جمعه کرمان :

ماموریت وزارت فرهنگ و ارشاد گسترده است

حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی
در آیین معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اســتان کرمان گفت :هر کس در
دوران ماموریــت خود در این وزارتخانه،
وظایف بسیار زیادی دارد ،انسان هایی که
در این عرصه در مسئولیت قرار می گیرند
متناسب با ماموریت و اختیارات خود باید
در پیشــگاه خدا پاسخگو باشند.وی بیان

باالتر ،قوی تر ،تجربه بیشــتر و توانمندتر
باشند بهتر می توانند ماموریت های خود
را به خوبی انجــام دهند.به گزارش ایرنا،
امام جمعه کرمان تاکید کرد :همه رسانه ها
و هنرمندان و کسانی که می توانند خالقیت
داشــته باشــند در ماموریتی که بر عهده
آنها گذاشــته می شود می توانند موفق تر
باشند.

هزار و  ۲۶۰روستای خوزستان
در دولت سیزدهم آبرسانی شد
حسن سیالوی سرویس استان ها //مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان با
اشاره به اهتمام جدی دولت سیزدهم برای حل مشکل آب گفت :یک هزار و ۲۶۰
روستای خوزستان از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون آبرسانی شده
است.

محمدرضا کرمی نژاد افزود :یک هزار و  ۱۰۰روستای خوزستان پارسال از نعمت آب
شرب پایدار و باکیفیت برخوردار شدند و از ابتدای امسال تاکنون نیز آبرسانی به ۱۶۰
روستای دیگر استان تکمیل شد.وی ادامه داد :با روی کار آمدن دولت سیزدهم به منظور
محرومیت زدایی از روستاهای کشور ،قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی(ع) با
محوریت پنج برنامه کلیدی در کشور ایجاد شد که آبرسانی پایدار به روستاهای محروم
یکی از مهمترین محورهای فعالیت این قرارگاه است.به گزارش ایرنا ،مدیرعامل آبفای
خوزســتان گفت :پروژههای متعدد آبرسانی به روستاهای خوزستان در قالب قرارگاه
محرومیت زدایی تعریف شده و اجرای آنها به همت بسیج سازندگی و قرارگاه کربالی
سپاه ،عملیاتی و یا در حال فعال ســازی است.کرمی نژاد با اشاره به آغاز پروژههای
مختلف آبرسانی در شهرهای مختلف خوزستان از ابتدای امسال تاکنون افزود :با بسیج
تمام امکانات و تخصیص اعتبارات مناسب ،به صفر رساندن تعداد روستاهای فاقد آب
خوزستان با تعریف پروژههای آبرسانی ذیل قرارگاه محرومیت زدایی دنبال میشود.وی
ادامه داد :پروژههای متعدد آبرسانی در شهرستانهای مختلف خوزستان کلنگ زنی و
یا در مرحله عملیات اجرایی هستند که با عزم دولت سیزدهم و برنامه ریزی انجام شده
حل کامل مشــکل آب روستاهای فاقد آب خوزستان و برخورداری همه روستاهای
اســتان از نعمت آب تا پایان امســال و یا در نهایت تا پایان نیمه اول سال آینده دنبال
میشود.مدیرعامل شرکت آبفای خوزســتان افزود :عالوه بر پایدارسازی و افزایش
کیفیت آب شــهرها و روستاهای خوزستان ،تامین آب مناطق عشایری و نیز دنبال
میشــود.کرمی نژاد ،برآورد زمانی برای بهرهبرداری از پروژههای محرومیت زدایی
جهاد آبرسانی را  ۲سال اعالم کرد و گفت :این پروژهها مشکل نقدینگی و تامین اعتبار
ندارند به همین دلیل با سرعت اجرا و به بهره برداری میشوند.با روی کار آمدن دولت
سیزدهم پروژههای آبرسانی به روستاهای خوزستان سرعت گرفته است به گونهای
که در هشــت ماه نخست فعالیت این دولت ،یک هزار و  ۱۰۱روستای خوزستان با
ظرفیت تامین آب  ۲۵۳هزار متر مربع در شبانه روز آب سالم پایدار و سالم برخوردار
شد.برای تحقق این مهم  ۵۴۰کیلومتر لوله کشی ۲۵ ،ایستگاه پمپاژ در  ۱۷شهرستان
و  ۴۰۴روســتا احداث ۲۳ ،حلقه چاه در هشت شهرستان ایجاد و  ۷۰تصفیه خانه
الیروبی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان
گفت :امروز درگیر کارو زار ایدئولوژیک در
حوزه جنگ نرم هســتیم که باید خالقیت،
جذابیــت و محتــوی باشــد و تولیدات
دانــش بنیان در عرصه فرهنــگ و هنر را
در دســتور کار قرار دهیم.محســن روحی
افزود :باید در تولید محتوی توانایی های و
ظرفیت ها را بشناسیم و آنها را ارتقا دهیم و

مراقبت کنیم که اشتباه نکنیم ،زیرا جبران اشتباه
بسیار سخت اســت.وی تاکید کرد :تکمیل
پروژه هــای نیمه تمام ،جــذب اعتبارت،
مشاوره و اســتفاده از چهره های شاخص
فرهنگ و هنر را در برنامه خود برای حوزه
فرهنگ و هنر دارم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اســامی اســتان کرمان بیان کرد :باید در
ماموریت های خود با تعامل و همکاری همه
دستگاههایفرهنگیوهنریکاررابیشببریمو

گام های جدی برداریم.روحی ادامه داد :از
انتقاد بدون مبالغه و ســازنده که در راستای
حمایت و پشــتیبانی حوزه فرهنگ و هنر
باشــد ،حتما اســتقبال می کنم و در نظام
جمهوری اسالمی مسئولیت ها را باید درست
انجام دهیم.وی با اشاره به حضور استاندار
فرهنگی در راس امور اســتان کرمان تاکید
کرد :به حمایت های ایشان امید زیادی دارم
و برای اهالی فرهنگ و هنر فرصت مغتنمی
است.
به گزارش ایرنا ،این آیین با حضور معاون
حقوقی ،امور مجلس و استان های وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،استاندار کرمان و
جمعی از مسئوالن و اصحاب فرهنگ ،هنر

استاندار کرمان :

هنرمندان برای توانمندی اقتصادی راهکار ارائه کنند

آرزو توکلی سرویس استان ها //استاندار کرمان با اشاره به
اهمیت پیوند هنر با بخش اقتصادی گفت :باید راهکارهایی
پیدا کنیم تا هنرمندان حمایت شــوند  ،روی پای خود
بایســتند و خود اصحاب فرهنگ و هنر برای توانمندی
اقتصادی ایده و راهکار ارائه دهند.

برنامه های دهه کرامت از استان کرمان آغاز شد؛ این استان
در برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا(ع) نیز پیشرو
بوده است.استاندار کرمان با بیان اینکه شهید سلیمانی مراد
و مورد عالقه همه آزادگان جهان اســت اظهار داشت :از
پیشــنهاد و ایده بزرگ جشنواره فرهنگی بین المللی شهید
ســلیمانی حمایت می کنیم و هنرمندان نیز برای برگزاری
این رویداد بزرگ پای کار بیایند.وی تصریح کرد :امیدواریم
تاالر مرکزی شهر کرمان هرچه زودتر به بهرهبرداری برسد
تا فضای فرهنگی خوبی برای اجرای برنامهها فراهم شود.

محمدمهدی فدارکار در آییــن معارفه مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اســامی اســتان کرمان افزود :حوزه فرهنگ و
ارشاد اسالمی بر ســه بخش فرهنگ عمومی ،هفت حوزه
فعالیت های فرهنگی و هنری و پاسداشــت پیشکسوتان
بنا شده اســت.به گفته وی ،هنرمندان و اصحاب فرهنگی
* تصویر امروز کرمان عزت و افتخار است
که بازنشســته و پیشکسوت هستند زحمات زیادی کشیده
بــه گزارش ایرنــا ؛ نماینده مــردم کرمــان و راور در
اند اما به آنان کمتر توجه شــده که الزم است کاری جدی
مجلس شورای اســامی نیز در این مراسم گفت :کرونا بر
برای آنان انجام شود.فداکار بیان کرد :جرقه کارهای بزرگ
فعالیت های فرهنگی و هنری ســایه انداخته اما با تالش
در حوزه فرهنگ و هنر در اســتان کرمــان زده و ایده و
دولت فضا برای فعالیت جدیــدی در این عرصه ها فراهم
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و رســانه در محل تاالر برق کرمان برگزار
شد.در این آیین محســن روحی به عنوان
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشــاد اســامی
استان کرمان معرفی و از خدمات هفت ساله
علیزاده قدردانی شد.

شده اســت و ابزار هنر به شادی و نشــاط جامعه منتهی
می شود.به گزارش ایرنا ،محمدرضا پور ابراهیمی تصریح
کــرد :امروز نگاه ملی و بین المللی به اســتان کرمان تغییر
کرده است و با وجود سردار شهید سلیمانی ،تصویر کرمان
عزت و افتخار اســت.وی تاکید کرد :استان کرمان باید به
مرکزی برای برگزاری رویدادهای بزرگ فرهنگی و هنری
در عرصه مقاومت تبدیل و با وجود ظرفیت ها انتظار درایم
این موضوع پیگیری شود.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :باید ظرفیت بنگاه های اقتصادی را در عرصه هنر به کار
بگیریم تا به توانمند سازی هنرمندان و ارتقای فرهنگ کمک
شود.به گزارش ایرنا این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه
در استان ،معاون حقوقی ،امور مجلس و استان های وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و جمعی از مسئوالن و اصحاب
فرهنگ ،هنر و رسانه در محل تاالر برق کرمان برگزار شد.
در این آیین محسن روحی به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان کرمان معرفی و از خدمات هفت ساله
محمدرضا علیزاده قدردانی شد.

تغییر ساعات اداری  ۳۰۰مگاوات در شبکه برق خوزستان پیکسایی میکند
حســن سیالوی ســرویس اســتان ها//
مدیر عامل برق منطقه ای خوزستان گفت:
انتظار مــی رود تغییر ســاعات اداری ۳۰۰
مگاوات تاثیر مثبت در پیکسایی شبکه برق
خوزستان داشته باشد اما الزمه آن همکاری
ادارات و دستگاههای اجرایی است.

محمود دشتبزرگ در پنجمین جلسه کمیته
استانی مدیریت تولید و مصرف برق بیان کرد:
شــرایط دمایی خاص خوزستان در فصل گرم
(ثبــت  ۸۳روز دمــای  ۴۶تــا  ۵۰درجه در
پارسال) باعث شد تا تصمیم به تغییر ساعات
اداری و شــناور کــردن آن (دورکاری) گرفته
شود تا از این طریق  ۳۰۰مگاوات تاثیر مثبت

مدیر کل راه و شهرسازی فارس :

متقاضیان نهضت ملی مسکن
تا  ۲۵خرداد فرصت دارند

سرویس استان ها //مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت :متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که پیامک
دریافت کردند و تا تاریخ  ۲۵خرداد ماه برای تکمیل مدارک مراجعه نکنند حذف خواهند شد.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت :از تعداد  ۴۱۷هزار ثبت نام کنندگان نهضت ملی مسکن  ۱۳هزار
نفر تایید نهایی شده اند و  ۱۸۸هزار نفر رد درخواست و  ۱۲۹هزار نفر تا کنون به دفاتر پیشخوان دولت
جهت ثبت مدارک خود مراجعه نکرده اند.به گزارش فارس ،طالبان افزود :مابقی متقاضیان هم در دســت
بررسی هستند و تاکنون عملیات اجرایی حدود  ۸هزار واحد مسکونی هم در استان آغاز شده است.وی
گفت :متقاضیانی که پیامک دریافت کردند وتا تاریخ  ۲۵خرداد ماه برای تکمیل مدارک مراجعه نکنند حذف
خواهند شــد.مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان در شهرهای زیر صد هزار نفر برای تکمیل
مدارک باید به بنیاد مسکن شهرستانها خود مراجعه کنند گفت در شهرهای باالی صد هزار نفر متقاضیان
باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

کارخانه خودروسازان بم
با تدبیر قضایی راهاندازی مجدد شد

در پیکسایی داشته ،و شرایط مصرف برق را
تعدیل کند.وی افزود :انتظار میرود دستگاههای
اجرایی خوزستان نظارت بیشتری در این زمینه
داشته باشند تا به اهداف تعیین شده در کاهش
مصرف برق بخش اداری برسیم.به گزارش ایرنا،
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان ادامه
داد :پیک مصرف پارسال در خوزستان هشت
هزارو  ۴۸۹مگاوات بود که در دمای  ۵۲درجه
رخ داد و پیک امسال نیز دیروز  ۱۷خرداد در
دمای  ۵۰درجه با مصــرف هفت هزارو ۹۸۲
مگاوات ثبت شد که نشان میدهد مصرف برق با
رشد  ۲.۴درصدی نسبت به روز مشابه پارسال
در حال افزایش است و باید برنامههای مدیریت

مصرف را جدیتر دنبال کنیم.دشتبزرگ افزود
 ۱۰ :درصد از مشترکان بخش خانگی خوزستان
پرمصرف و بدمصرف هستند و خارج از الگو
ف میکنند که باید طبــق مصوبه هیات
مصــر 
وزیران شرکتهای توزیع برای آنها کنتورهای
هوشمند نصب شود تا از این طریق رعایت الگو
و مدیریت مصرف کنترل شــود.وی با اشاره به
مصوبه هیات وزیران در بخش تولید و مصرف
برق ،بیان کرد :نصب کنتورهای هوشمند برای
مانیتورینگ شبکه و کنترل رمز ارزها از جمله
اقداماتی اســت که باید انجام شود.مدیرعامل
شــرکت برق منطقهای خوزستان با بیان اینکه
برای همه شــرکتهای برق منطقهای و توزیع

در سراسر کشور سهمیههای مدیریت مصرف
در نظرگرفته شــده و همــه موظف به رعایت
این الگو هستند ،افزود :اگر سهمیههای ابالغی
رعایت نشوند دستگاههای اجرایی با جریمه ۲
برابری تعرفه و در نهایت اخطار و قطع برق روبه
رو خواهند شد.دشتبزرگ گفت :امیدواریم با
تشــکیل این کمیته و هماهنگی همه بخشها
ی انجام شــده عملیاتی شود و عبور
برنامهریز 
موفقی از تابســتان  ۱۴۰۱داشته باشیم.شرکت
برق منطقهای خوزستان مسوولیت تامین و انتقال
برق در شــبکه انتقال و فوق توزیع در  ۲استان
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده
دارد.

با تعویض روغنی های متخلف در شیراز برخورد میشود
سرویس استان ها //معاون بازرسی و حمایت
از مصرف کنندگان سازمان صمت استان فارس
از ارجاع پرونده یک فروشگاه روغن موتوردر
شهرستان شیراز به ارزش بیش از  ۸۱میلیون
ریال و پرونده تخلف یک فروشــگاه تعویض
روغن به ارزش بیــش از  ۱۴۴میلیون ریال به
تعزیرات حکومتی خبر داد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان
سازمان صمت استان فارس با اشاره به به وضعیت
کنونی روغن موتــور و برخی نارضایتی ها در
سطح بازار گفت  :بر اساس بازرسی های انجام
شده سازمان صمت استان و طی گشت مشترک
برگزار شــده با اتحادیه صنــف تعویض روغن
شیراز در سطح بازار و بازرسی از یک فروشگاه
روغن موتور در شهرســتان شیراز و بررسی از
انبار فروشگاه مشــاهد گردید تعداد  ۱۲گالن
بیســت لیتری روغن موتور ایرانول  ۷۰۰۰فاقد
نام و نشان استاندارد موجود می باشد.به گزارش
فارس ،مهدی حسنی افزود :پس از کارشناسی
اولیه و باز نمودن پلمپ گالن ها مشخص گردید
که روغن ها از کیفیت الزم برخوردارنیستند ،لذا
جهت بررسی بیشتر یک نمونه از کاال به اداره کل
استاندارد جهت آزمایش در خصوص اصلی یا
تقلبی بودن کاال ارسال گردید که طبق پاسخ کتبی
ارسال شده روغن مکشوفه دارای استاندارهای

الزم نبوده و تقلبی می باشد که در این خصوص
متصــدی واحــد اذعــان داشــت اطالعی از
تقلبی بودن کاالها نداشته است.وی افزود :مطابق
ماده  ۵۹قانون نظام صنفی پرونده تخلف تقلب
در فروش به ارزش  81میلیون و  600هزار ریال
تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات
حکومتی ارسال گردید.حسنی ادامه داد :همچنین
طی بازرسی از یک فروشگاه تعویض روغن هم
مشــاهده گردید متصدی واحد به طور سنتی و
دستی به وسیله سفلون اقدام به بسته بندی روغن
موتور فله بشــکه ای در گالن های پالستیکی
چهار لیتری در برندهای مختلف نموده ،ســپس
گالن ها را در ویترین مغازه در معرض دید قرار
داده که پس از مراجعه مشــتری جهت تعویض
روغن خودرو ،متصدی به مشــتری اعالم می
نموده کدام کاال مد نظر شــما می باشد و به دور
از دید مشتری روغن فله بسته بندی شده را در
خودرو وی اســتفاده می نموده است.وی اضافه
کرد  :متصدی واحد انگیزه خود از این امر را نبود
روغن در بازار و نداشتن توان مالی در خرید بیان
نمودکه در همین خصوص با توجه به اینکه فعل
و عمل نامبرده در حکم گمراه نمودن مشتری در
زمان خرید و اســتفاده از روغن های نامرغوب
بجای روغن های مرغوب بوده اســت مطابق

مــاده  ۵۹قانون نظام صنفی یــک فقره پرونده
تقلب در فــروش به ارزش  ۱۴۴۰۰۰۰۰۰ریال
تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات
حکومتی ارسال گردیده است.گفتنی است :در
راســتای نظارت بر بازار روغن موتور از تاریخ
 ۱۵اردیبهشت ماه تا  ۱۵خردادماه سال جاری
از تعداد  ۸۰واحد نمایندگی و عاملین عمده و
خرده روغن موتور بازرسی بعمل آمد که منتج
به شناسایی  ۳۱واحد متخلف گردید و پرونده
های تخلف تحت عناوین مختلف از قبیل :تقلب،
قاچاق ،فروش اجباری ،احتکار و گرانفروشــی
تشکیل و جهت صدور رای به اداره کل تعزیرات
حکومتی ارسال گردید.معاون بازرسی و حمایت
از مصرف کنندگان سازمان صمت استان فارس
تاکید کرد :توصیه ما به شــهروندان این است که
وقتی به تعویض روغنی هــا مراجعه می کنند
حتما از پلمپ بودن درب قوطی روغن مطمئن
شوند و سعی کنند کســی که تعویض روغن را
انجام می دهد قوطی روغن را ســوراخ کند که
نتوانند برای بار دوم از آن اســتفاده کنند.وی از
شهروندان خواست حتما از تعویض روغنی ها
فاکتور درخواســت کنند زیرا اگر روغن موتور
تقلبی باشــد می توانند بعدا به همان فاکتور که
قابلیت بررسی دارد ،استناد کنند.

مدیران عامل  ۲شرکت تولید فوالد در خوزستان دستگیر شدند

حسن سیالوی سرویس اســتان ها //دادستان عمومی و انقالب مرکز
خوزستان گفت :مدیران عامل  ۲شرکت خصوصی در حوزه تولید فوالد
در خوزستان به اتهام پرداخت رشوه بازداشت شدند.

بــه گزارش ایرنا ،صادق جعفری چگنی بیان کرد :حکم جلب مدیران عامل
 ۲شــرکت خصوصی در حوزه تولید فوالد و صنایع فوالدی به اتهام پرداخت

آرزو توکلی ســرویس استان ها //رئیس
حوزه قضایی بخش بروات در شهرستان بم
گفت :کارخانه خودروسازان بم در منطقه
ارگ جدید این منطقه با تدبیر قضایی راه
اندازی مجدد شد.

معین افشــاری افزود :زمینه اشتغال ۱۰۰
جوان با راه انــدازی مجدد این کارخانه در
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در شــرق
استان کرمان فراهم شد.
بــه گــزارش ایرنا ،وی اظهار داشــت :با
پیگیریهای به عمل آمــده ،موانع گمرکی
و خالءهــای مربوط به تســهیالت بانکی
کارخانه حل و فصل و با رفع مشکالت این
کارخانه زمینه اشــتغال جوانــان منطقه نیز

فراهم شد.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه حمایت
از تولید باید از ســطح شعار به عمل تبدیل
شــود ،ادامه داد :امروز قوه قضاییه با درک
شرایط ویژه کشــور در زمینه اقتصاد ،تولید
و اشــتغال و لزوم حمایــت از تولید ،رونق
صنایع داخلی و ســرمایه گذاری در کشور
بار و مسئولیت برخی سازمان ها و دستگاه
اجرایی را که بایستی حامی تولید باشند ،اما
در مســیر تولیدکنندگان مانع ایجاد میکنند
بردوش گرفته و توانسته است بخوبی بخش
زیادی از این مشکالت را رفع کند.شهرستان
بم در  ۱۹۵کیلومتری شــرق مرکز اســتان
کرمان قرار دارد.

رشوه به مدیرعامل یک شرکت خصولتی که در حوزه فوالد در استان خوزستان
فعالیت داشت صادر و این نفرات بازداشت شدند.وی گفت :پرونده قضایی برای
این افراد در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی در خوزستان تشکیل شده است.
وی ادامه داد :این پرونده در شعبه ویژه جرایم اقتصادی در دادسرای عمومی و
انقالب مرکز استان خوزستان در حال رسیدگی است.

« آگهي مناقصه »

شهرداري طبل در نظر دارد جهت تجدید پروژه خیابان فرهنگ در سال  1401با برگزاری کلیه مراحل
مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irبه
انجام برساند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد مورخ  1401/03/21می باشد و متقاضیان می توانند از تاریخ اولین
انتشار آگهی تا مورخ  1401/03/ 24جهت دریافت اسناد به سامانه مراجعه نمایند  1401/18 .م /الف

شهردار ی طبل

کمتر از بیچارگیها ناله کن
منتقد لطف ًا کمی هم الل باش
با دهان بست هاَت فعال باش
هی برای این و آن ،من من نکن
چند روزی هم بیا مثقال باش
صرفهجویی کن ،گرانی را نبین
با همین دارایی ات خوشحال باش
وقت صحبت کردن ما ،گوش کن
کمتر از این در پی اخالل باش
رد نمودم من شما را از روکود
بو اگر می داد کودش ،الل باش
هست این دکتر سالم از ما شکار
جااان من ،کمتر در این کانال باش
فیش را پیراهنِ عریان نکن
خواهش ًا کمتر پ ِیِ اموال باش
دست بردار از تخصص در نجوم
گاه گاهی فکر استهالل باش
فیش و کیش و خویش و دیش و نیش را
کن رها ،کم فکر قیل و قال باش
قبلِ ماِ ،
روی زمین فارغ شدند
پس تو هم درگی ِر آن اطفال باش
خوردم و خوردند و خوردیم و تمام
محو در تصریف این افعال باش
پشت هم ایمیل ده ،اصرار کن
زنگ اما گر زند اشغال باش
کن رها افراط یا تفریط را
اندکی هم مثل ما نرمال باش
سفره ای پهن است در این انتصاب
بر سر این سفره هم فعال باش
بره ی بریان اگر قسمت نشد
الاقل راضی به کتف و بال باش
در جنوب شهر هم تفریح هست
کم دگر در حسرت توچال باش
گر توانستی بچاپی مثل ما
ساعت  ۹توی ترمینال باش
رفتی از حاال به فکر سال بعد؟؟
سنگدل ،فعال بیا امسال باش
گرچه از چاله ،در افتادی به چاه
چندسالی هم درین گودال باش
***

من یار نیمه راهم…
من یار نیمه راهم ،درجام پر ز آهم
اول پر از کف و سوت ،بعدا چه واه واهم!
هر کس مرا ندیده ،عقل از سرش پریده
از این جهت شبیه تن پوش پادشاهم
من یار خوش زبانم ،کم سود و پر زیانم
اخمت کنم فراوان ،با غیر ،قاه قاهم
وقت هواشناسی ،من را تو می شناسی
من آفتاب تابان ،من ابر پا به ماهم!!
در بازی دو سر بُرد ،یک گل زد و دو تا خورد!
جدی نگیر زیرا… من عاشق ِمزاحم
هر روز یک گشایش ،با گفتگو و سازش
هی پاره گشته ام چون ،روبان افتتاحم!
اسم مکان “راحت” ،از باب “استراحت”
من جای راحتی ها ،یعنی که مستراحم
در کار خود عمیقم ،من مثل منجنیقم
درگیر چاله بودیم ،االن درون چاهم
نه از سرم کالهی ،نه بر سرم کالهی
برداری و گذاری ،زیرا که خود کالهم
دادت رسد به فریاد ،هرگاه آوری یاد
با الستیک کم باد“ ،من یار نیمه راهم”
محمدعلی ُدرریز
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چند توصیه فیلمسازی از زبان امپراطور سینمای ژاپن

 11ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3901
خبر
راهکارهای حمایتی سینماگران ؛

بازپرداخت تسهیالت فیلمهای اکران نشده امهال شد
ســرویس فرهنگــی //راهکارهای تــداوم حمایت از
ســینماگران در نشست مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی و
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید بررســی شد .سیدمهدی
جوادی مدیرعامل فارابی در نشســت بــا نعمتاله رضایی
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ضمن تشــکر از حســن
همکاریهای سابق این صندوق با جامعه سینمایی کشور به
لزوم استمرار و توسعه این همکاریها جهت احیای مشاغل
سینمایی تأکید کرد .جوادی با اشاره به دوران سخت کرونا و
آسیبهای جدی آن به سینماگران گفت :نظر به مأموریتهای
صندوق کارآفرینی امید جهت احیای مشــاغل آسیب دیده
از کرونــا یکی از مهمترین صنوفی که میتوان با ســرانهای
پایینتر از سایر فعالیتها به احیای مشاغل آن همت گمارد،
صنوف سینمایی هستند .متاســفانه هنوز فیلمهایی داریم که
وام گرفتهاند اما نوبت به اکران آنها نرسیده و طبیعی است که
در بازپرداخت تســهیالت نیز مشکل داشته باشند.به گزارش
ایرنا ،مدیرعامل فارابی با برشمردن دغدغههای محمد خزاعی
رئیس سازمان سینمایی در این خصوص اظهار داشت :در کنار
این موضوعات ایجاد اشتغال در حوزههای فرهنگی از جمله
سینما با کمترین سرمایه قابل تحقق است .لذا در جلسهای که
ایام فجر با نائب رئیس صندوق و معاون توســعه روستایی و
مناطق محروم ریاست جمهوری نیز در فارابی داشتیم مقرر شد
با مشارکت صندوق کارآفرینی امید برنامههایی در خصوص
احیا و ایجاد مشاغل سینمایی داشته باشیم .همچنین مدیرعامل
صندوق کارآفرینی امید نیز با ابراز خرسندی از حضور در یکی
از موثرترین نهادهای فرهنگی کشور به اهتمام این صندوق بر
حمایت از جامعه سینمایی کشور تاکید کرد.رضایی همچنین با
مرور راهکارهای توسعه همکاری فیمابین با اشاره به شرایط
کرونایی از آمادگی کامل صندوق برای کمک به ســینماگران
جهت عبور از این شــرایط خبر داد.در این دیدار که سجادی
خزانهدار بنیاد ســینمایی فارابی و حســین ناظریان معاون
بازرســی ،حقوقی و امور استانهای صندوق کارآفرینی امید
نیز حضور داشتند ،توافق شد سینماگرانی که سابق ًا وام دریافت
کردهاند اما به دلیل کرونا هنوز فیلمهای آنها اکران نشده و توان
پرداخت اقساط را ندارند ،بازپرداخت اقساط آنها امهال شود.
براساس این خبر ،عالوه بر تمدید تفاهمنامه سه جانبه صندوق
کارآفرینی امید ،صندوق اعتباری هنر و بنیاد سینمایی فارابی
جهت اعطای تسهیالت به سینماگران ،توافق شد یک تفاهمنامه
جدید میان بنیاد سینمایی فارابی و صندوق جهت حمایت از
تولید آثار استراتژیک منعقد گردد.

سرویس فرهنگی //آکیرا کوروساوا به سینماگران
جویای نام توصیه میکند به جزئیات دقت کرده و
برای ساختن شــخصیتها (کاراکتر) ،داستان و
دیالوگ از زندگی واقعی الهام بگیرند.

آکیرا کوروســاوا یکی از بزرگترین و سرشناسترین
کارگردانان ســینمای جهان اســت .ایــن کارگردان
ژاپنی در پنج دهه فعالیت خود در ســینما ،حدود ۳۰
فیلم ساخته اســت .وی به عنوان یکی از مهمترین و
موثرترین فیلمســازان تاریخ سینما شناخته میشود.
هر ســینماگر مدرنی از فیلم های کوروساوا و مهارت
زیبایی شــناختی او بســیار چیزها آموخته اســت.
کوروســاوا ( )۱۹۱۰-۱۹۹۸پس از فراگرفتن حرفه
نقاشی ،در ســال  ۱۹۳۶به عنوان دستیار کارگردان پا
به عرصه فیلمســازی گذاشت و در سال  ۱۹۴۳اولین
فیلــم خود در مقام کارگردان را اکران کرد .از این فیلم
سیاه و سفید که داســتان جودو نام داشت ،امروز تنها

یک نسخه ناقص  ۷۰دقیقهای موجود است .کوروساوا
پس از فیلمســازی در ژانرهای مختلف ،برای اولین
بار با فیلم راشومون ( )۱۹۵۰به شهرت جهانی رسید.
این فیلم جایزه اول جشــنواره فیلم ونیز را برد و برای
نخستین بار غنای سینمای ژاپن را برای جهان غرب
آشکار کرد .به گزارش ایرنا ،در چند سالی که پس از
این موفقیت جهانی گذشت ،کوروساوا فیلمهای مطرحی
چون زیستن ( ،)۱۹۵۲هفت سامورایی ( ،)۱۹۵۴سریر
خون ( ،)۱۹۵۷یوجیمبو ( )۱۹۶۱و سانجورو ()۱۹۶۲
را ســاخت .این کارگردان مطرح پس از یک دوره کم
فروغ در دهه  ۱۹۶۰و  ،۱۹۷۰دست به یک خودکشی
نافرجام زد و پس از آن فیلمهای دودسکادن (،)۱۹۷۰
درســو اوزاال ( ،)۱۹۷۵کاگموشــا ( )۱۹۸۰و آشوب
( )۱۹۸۵را ساخت .کوروساوا با فیلم مادادایو ()۱۹۹۳
که ســیزدهمین و آخرین فیلم او بود ،سرانجام به یک

سرویس فرهنگی //مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی با اشاره به اهمیت جشنواره تئاتر مرصاد گفت:
اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به
صورت ویژه از جشنواره ملی تئاتر مرصاد حمایت خواهد کرد و
از همه ظرفیتها برای پشتیبانی از جشنواره بهره خواهیم برد.

«کاظم نظری» به همراه «علی صفدری» مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان کرمانشاه در بازدید از محل دبیرخانه جشنواره ملی
تئاتر مرصاد و در جمع هنرمندان نمایش شهرستان اسالم آبادغرب
مشکالت این جشنواره را مورد بررسی قرار دادند .مدیرکل هنرهای
نمایشی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی با اشاره به اهمیت تئاتر
مرصاد گفت :وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی وظیفه جدی در
حمایت از این جشنواره دارد و این جشنواره را مورد حمایت قرار
خواهد داد و از ســایر ظرفیت ها برای پشتیبانی از جشنواره بهره
خواهد برد.به گزارش ایرنا؛ وی افزود :بسیار خوشحال و خرسند
هستم که امروز در شهرستان اسالم آباد غرب حضور پیدا کرده ام
تا از نزدیک شاهد زحمات و تالش و کوشش هنرمندان این عرصه
باشــیم.نظری در ادامه افزود :اگر امروز ما در تهران آرامش داریم

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

وزارت از جشنواره ملی تئاتر مرصاد حمایت ویژه میکند
به خاطر استقامت و مردانگی مردمان این منطقه است و نگذاشتند
گروهک منافقین وارد شهرهای دیگر ایران شوند.وی افزود :تالش
میکنیم تا این جشنواره را به طور جدی مورد حمایت خود قرار
دهیم تفاهمنامهای را با اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان
کرمانشــاه منعقد خواهیم کرد و این جشنواره را به صورت ویژه
مورد حمایت قرار خواهیم کرد و ظرفیت دیگر دستگاهها را نیز به
کار خواهیم گرفت.نظری افزود :قطعا می توانیم از ظرفیت سازمان
انرژی هسته ای ،وزارت امور خارجه و دیگر نهادها برای پشتیبانی
از این جشــنواره بهره برد و این جشنواره را در سطحی فرا ملی
معرفی کرد.وی در ادامه افزود :هنوز ما با جریان منحوس منافقین
مواجه هستیم و شــاهد اقدامات تروریستی آنها هستیم و امروز
این اقدامات به شــکل های مختلف ادامه دارد و لذا باید نســبت

پیری که دقیقهای از عمر را تلف نمیکرد!
سرویس فرهنگی 71 //سال زندگی به مردی که
بسیارک م استراحت داشت و دقیقهای از عمر را
تلف نمیکرد ،فرصت تالیف صدها کتاب و هزاران
مقاله را داد؛ سعید نفیسی که هیچگاه به تجمل
و شکوه تمایل نداشت ،همین که قلم روی کاغذ
میگذاشت بدون مکث و توقف بهجلو میرفت.

این زبانشــناس ،شــاعر ،نویســنده ،مترجم و
پژوهشــگر فقید در ( ۱۸خردادماه) متولد شد ،در
شــرح حالی از خود که چندی پیش از مرگش ،در
دفتر شهریار نقوی (منتشرشده در :وحید آذر ۱۳۴۵
شماره )۳۶نگاشته ،میگوید« :اینجانب سعید نفیسی،
پســر مرحوم دکتر علیاکبر نفیسی ناظماالطباء از
احفاد حکیم برهان ادین نفیسی بن عوفی بن حکیم
کرمانی طبیب معروف قرن هشــتم و نهم هجری،
مؤلف کتابهای مشهور در طب و شارح کتب ابن
ســینا و دیگران در تهران در  ۱۸خردادماه ۱۲۷۴
شمسی مطابق با  ۸ژوئن  ۱۸۹۶میالدی متولد شده
است .از جانب ما در نواده میرزا آقاخان اعتمادالدوله
نوری ،صدر اعظم معروف ناصرالدینشاه است .دوره
ابتدائی و متوسطه را در تهران تحصیل کرده و دوره
عالی ادبیات را در ســویس و فرانسه پیموده است.
سفرهای متعدد به اروپا ،از آنجمله :سویس ،ایتالیا،
آلمان ،اتریش ،چکوسلواکی ،مجارستان ،بلغارستان،
رومانی ،اتحاد جماهیر شــورری ،دانمارک ،هلند،
ترکیه ،عراق ،لبنان ،سوریه ،مصر ،پاکستان ،افغانستان
و هندوســتان کرده است .اســتاد دانشگاه تهران و
عضو مؤسسه فرهنگســتان ایران و استاد دانشگاه
کابل و اســتاد موقتی Visiting Professor
در دانشگاههای الهآباد ،بنارس ،لکنهو ،بمبئی ،پتنه،
ناکپور ،دهلی ،کلکته ،علیگــره ،حیدرآباد دکن و
ی دانشگاه قاهره و استاد
تریواندروم و اســتاد موقت 
دانشگاه سنژزف در بیروت .تاکنون صدوچهلونه
ک دوهزار مقاله در موضوعات ادبی و
کتاب و نزدی 
تاریخی به زبانهای مختلف فارســی ،اردو ،ترکی،
عربی ،ارمنی ،فرانسه ،انگلیسی ،آلمانی ،دانمارکی و
عبری از او منتشر شــده است .نزدیک صدوپنجاه
کتاب چاپنشده دیگر دارد که بهمرور از وی منتشر
خواهد شــد .از زبانهای قدیم به اوســتا ،پارسی
باستان ،پهلوی ،ارمنی ،سریانی و پرتغالی آشناست.
بهعقیده من ،جوانان دانشمندی ک ه میخواهند نامی
از خود در جهــان بگذارند ،باید بیش از همه چیز
عاشــق دلداده حق و حقیقت و پس از آن عاشق
کار خود و ملت خود و زبان خود و باالتر عاشــق
جهان و آدمیزادگان باشــند ،تا عاشق نباشد کسی
شادکام و نیکنام در جهان نمیزید و نامش پس از
گ جاودان نمیماند ».عیسی صدیق ،چهره فقید
مر 
فرهنگی و استاد ادبیات دانشگاه تهران ،که آشنایی
او با نفیســی به سال  ۱۲۹۷و آغاز همکاریاش به

 ۱۳۰۴برمیگردد ،در «چند خصلت از سعید نفیسی»
(منتشرشده در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران ،سال چهاردهم ،بهمن  ،۱۳۴۵شماره
 )۳درباره این چهره که امروز اگر در قید حیات بود،
۱۲۷ساله میشد ،نوشته است« :در مدت چهل سال
همکاری با سعید نفیسی چند خصلت پسندیده در
او دیدم که مناسب است دراینجا مخترا ذکر شود.
به گزارش ایسنا ،نخستین خصلت ممتاز او سادگی
بود در زندگانی .هیچگاه بهجاه و جالل و تجمل و
شکوه تمایل نداشت .از حیث غذا و لباس و مسکن
بهحداقل قانع بود و در معاشرت بیتکلف .تا آنجا
که اطالع دارم او نخستین نویسندهای بود که از آغاز
بر پشت جلد تالیفات خود از استعمال عنوان و لقب
و کلمات آقــا و میرزا و خان که همه جا معمول و
متداول بود احتراز میجست و بهذکر «سعید نفیسی»
اکتفا میکرد ».صدیق در جای دیگری از این نوشتار
به خصلت دیگری از نفیسی اشــاره کرده و آورده
است« :ممدوح او پشتکار و فعالیت بیحدوحصر
بود .بسیارک م استراحت داشت و دقیقهای از عمر را
تلف نمیکرد .در حضر و ســفر همواره به مطالعه و
تدریس یا تالیف و انتشار کتاب میپرداخت .وقتی
در تهــران بود در آن واحد دوســه کتاب زیر طبع
داشت و شــخصا آنها را تصحیح میکرد .در سفر
شیراز به کازرون و بوشهر در فروردین  - ۱۳۱۹در
سفر هندوستان در آذرماه  - ۱۳۲۸در سفر آمریکا
برای شــرکت در چهارمین کنگرۀ بی نالمللی هنر و
باستانشناسی ایران در اردیبهشت  ۱۳۳۹که با هم
بودیم همواره کتاب مطالعه میکرد .من از تالیفات
او آمار صحیحی در دســت ندارم ولی تردید نیست
که عده زیادی کتــاب تدوین کرده یا از متون قدیم
تصحیح و تنقیح کرده و چند صد مقاله نوشته است».
این اســتاد فقید دانشــگاه تهران ،نفیسی را عاشق
جمعآوری کتاب معرفی کرده و نوشــته است « :با
زحمات بســیار کتابخانه باارزش و جامعی فراهم

عمر فعالیت هنری خود پایان داد.کوروســاوا در دهه
 ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰میــادی تقریبا هر ســال یک فیلم
میساخت که از آن جمله میتوان به فیلمهای مطرحی
چون زیستن ،هفت سامورایی و یوجیمبو اشاره کرد.در
ادامه به چند توصیهای که این سینماگر برجسته برای
فیلمسازان تازه کار دارد ،اشاره میکنیم :مهمترین چیز
برای فیلمنامه نویسان این است که روند خسته کننده
کلمه به کلمه نوشتن فیلمنامه را طاقت بیاورند.فیلمنامه
نویسی میتواند فرایندی خسته کننده باشد اما بیرون
کشیدن کلمات از دل و ریختنشان روی کاغذ برای هر
سینماگری ضروری است .ما اغلب خود را با تمام کردن
سریع کارها قضاوت میکنیم اما آخر کار تنها چیزی که
واقعا اهمیت دارد ،خوب از آب درآمدن کار است.سعی
کنید درون مایه را در فیلمنامه مشخص کنید و سپس
تالش کنید تصویر ذهنی خود را به روشهای منحصربه
فرد کارگردانی کنید تا این درون مایه به رویت مخاطب
برسد انتخاب یک فیلم برای ساختن ،مثل کاشت بذر
است .بعضی بذرها ،بسته به زمان و وضعیت اجتماعی،
یزنند و نمیتوان آنها را وادار به این کار
یکباره جوانه م 
کرد .هیچ طرحی را به زور پیش نبرید .صبور باشید و
عاقالنه انتخاب کنید .ساختن یک فیلم بد فقط به این
علت که سریع میتوان انجامش داد ،دلیل خوبی برای
فعالیت در حوزه سینما نیست و اگر این کار را بکنید،
فورا کنار گذاشته خواهید شد .طرحی را پرورش دهید
که برایتان اهمیت دارد.فیلم ساختن هزینه باالیی دارد اما

برای فیلمنامه نوشتن به تنها چیزی که نیاز دارید قلم و
کاغذ است.این چیزی است که به همه فیلمسازان جویای
نام میگویم .الزم نیست حتما حرفه ای بنویسید ،فقط
کافیســت قلم روی کاغذ بگذارید و نوشتن را امتحان
کنید .ساختار و شخصیت داستان (کاراکتر) را یاد بگیرید
تا کاری را که صرف فیلمنامه نوشــتن می شود درک
کنید .این کار هزینه ای برایتان ندارد و شکست خوردن
در آن عواقبی نخواهد داشت.درون مایه فیلم به تنهایی
تمام جزئیات حســاس احساسات انسانی را توضیح
نمیدهد .بنابراین تعریف هدف و پیام یک فیلم قبل از
ساختن آن میتواند به ضرر طرح تمام شود.درون مایه
فیلم یکی از آن چیزهای غلط اندازی است که در مسیر
کار با آن روبه رو میشــوید .سعی کنید درون مایه را
در فیلمنامه مشخص کنید و سپس تالش کنید تصویر
ذهنی خود را به روشهای منحصربه فرد ،کارگردانی
کنید تا این درون مایه به رویت مخاطب برسد.به هنگام
کوهنوردی اولین چیزی که به شما میگویند این است
که به قله نگاه نکنید .فیلمنامه نویسی هم همین است ،کار
خود را از پایین شروع کنید و قدم به قدم پیش بروید.
همه ،کار فیلمنامه نویسی را از صفحه اول که خالیست
شروع میکنند ،حتی بزرگترین فیلمنامه نویسان هم از
این قاعده مستثنی نیستند .به صفحه  ۱۰۰نگاه نکنید
و تمرکزتان را روی صفحــه اول بگذارید.به جزئیات
دقت کنید .شاید مخاطبان متوجه همه چیز نشوند اما
کم و کاستی ها را احساس خواهند کرد.همیشه به این

آورد .هرجا کتابی سراغ میکرد به امانت میگرفت.
اگر خطی بود استنساخ مینمود و اگر چاپی کوشش
میکرد نظیر آن را بهدست آورد .در سفر هندوستان
در  ۱۳۲۸که چندی با هم بودیم خبر دادند که نزدیک
شهر علگره در قصبهای بهنام حبیب گنج کتابخانهای
است با چندهزار جلد کتاب خطی و چاپی بهفارسی،
از آن یک نفر ایرانی که در قدیم از شیروان(خراسان)
به هندوســتان رفته و در آنجا سکنا گزیده است.
در اثر تمایل شدید نفیسی بدانجا رفتیم .در اطراف
حیاطی که مبدل بهاصطبل و ســرگینزار شده بود
چند اطاق مملو از کتاب بود ولی هوای ســوزان و
گزنده و میلیونها مگس و پشه توقف در آن محل را
غیر ممکن میســاخت معذلک عشق سعید نفسی
باعث شــد که مدتی تمام مشــقات طاقتفرسا را
تحمل کند تا از یک کتاب خطی نســخه بردارد .با
اینکه کتاب را با زحمات بســیار به دست میآورد
از امانت دادن آن دریغ نمیکرده به گشــادهروئی به
طالبان علم بهعاریت میداد .بهعالوه اســامی کتب
و مولفیــن بهطوری در حافظهاش نقش میبســت
که خود چون کتابخانــۀ متحرکی بود و جویندگان
از آن بهره وافی میبردنــد ».به گفته صدیق ،دیگر
صفت برجسته نفیسی در تالیفاتش مشهود است و
آن شیرینی و شیوائی و روانی انشای اوست« :سعید
نفیسی با سرعت و بهطور طبیعی از وجودش تراوش
میکرد .بهقول بوالو ( )Boileauشاعر و منتقد شهیر
فرانسوی ،هر نویسنده برای شعر و گفتار و کتاب خود
پیشنویس تهیه میکند  -چندینبار در آن دســت
میبرد و حک و اصــاح میکند تا جرئت عرضه
داشتن آن را پیدا کند .سعید نفیسی همین که قلم روی
کاغذ میگذاشت بدون مکث و توقف بهجلو میرفت
و با کمال ســرعت جملهها را پشــت سر یکدیگر
مینگاشت و در بسیاری از اوقات از فرط اطمینان به
خود بدون مرور به مدیر مجله یا مطبعه میداد ».سعید
نفیسی در  ۲۳آبانماه  ۱۳۴۵در تهران از دنیا رفت.

به معرفی چهره واقعی آنها تالش شــود.وی افزود :باید رویکرد
جشنواره متناســب با موضوعات روز تغییر کند و موضوع ترور
از جمله نقش منافقین در ترور دانشمندان کشور ،نقش منافقین در
جریــان مذاکرات و اقدامات جدید این جریان و موضوعات روز
در این جشــنواره مدنظر قرار گیرد.وی همچنین افزود :جشنواره
می تواند در حوزه فراملی نیز مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت
این جشنواره برای معرفی چهره جریان های تروریستی بهره برد.
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود:
عالوه بر حمایت های مادی از جشــنواره ،در حوزه آموزش و
اهداء کتابهای تخصصی نمایش اقدام الزم را انجام خواهیم داد
و عالوه بر آن از گروه های برتر جشــنواره به صورت اجراهای
عمومی حمایت ویژه خواهد شــد و زمینه اجرای این گروهها در

فکر کنید که چه الیه ای می توانید در هر صحنه قرار
دهید .چه جزئیاتی را می توانید به پس زمینه ،دیالوگ
و شخصیت داستان اضافه کنید تا داستان و درون مایه
را بترکاند؟ چطور میتوانید به روشی غیرعلنی کاری
کنید که مخاطبان احساس کنند شما تجربه آنها را تحت
کنترل دارید؟ همیشه یک دفترچه یادداشت همراهتان
داشته باشید و اسامی ،دیالوگها ،ایدهها و اعمال افراد
را در آن یادداشــت کنیدهمیشه فکر کنید طرح بعدی
شما همان طرحی است که مردم ،شما را با آن خواهند
شناخت.عطشتان را حفظ کنید .اگرچه حرفه فیلمسازی
سراســر پستی و بلندی است اما به سختکوشی ادامه
دهید و فیلم بعدی را بهتر بسازید .طرح بعدی خود را
به چیزی تبدیل کنید که به روشنی هدف و رسالت شما
را به عنوان یک فیلمساز تعریف می کند .روی هر طرح
به سختی کار کنید اما تمام همت خود را روی این طرح
خاص بگذارید.همین که شروع به نوشتن کردید ،تا ته
راه بروید .اگر یک بار تسلیم شوید ،تسلیم شدن عادتتان
خواهد شد.برای ساختن کاراکترها ،داستان و دیالوگ از
زندگی واقعی الهام بگیرید.همیشه یک دفترچه یادداشت
همراهتان داشــته باشید و اسامی ،دیالوگها ،ایدهها و
اعمال افراد را در آن یادداشت کنید .از آنچه می بینید
تا جایی که ممکن اســت ،آن را ثبت کنید .با این کار
شخصیت داستان های شما طبیعی جلوه خواهند کرد،
رفتار قابل درکی خواهند داشــت و میتوانید پایه هر
داستانی را در واقعیت محکم کنید.

تهران فراهم خواهیم نمود.وی در ادامه افزود :تمام شهرهای ایران
همه در خطر جریان منافقین هســتند و لذا این جشنواره بهترین
بســتر برای مواجه با جریان منافقین است و ما باید موضوعات
روز را در این جشــنواره مورد توجه قــرار بدهیم .نظری افزود:
جشنواره تئاتر ملی مرصاد یک جشنواره ملی است و باید بتواند
ظرفیت های دیگــر ادارات نیز به کار بگیرد و لذا در شــورای
سیاســتگذاری جشــنواره باید از ظرفیت دیگر ادارات و نهادها
استفاده کرد؛ این موضوع باعث میشود تا مسئوالن شهر و استان
خودشان را در مقابل جشنواره مسئول بدانند و جشنواره فراموش
نشود و شاهد رشد کیفی جشنواره باشیم.این اولین بار است که یک
مقام ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دبیرخانه جشنواره
ملی تئاتر مرصــاد حضور پیدا می کند و قول حمایت ویژه برای
حمایت از جشنواره داده شد .جشنواره ملی تئاتر مرصاد تاکنون
 ۱۲دوره موفق را پشــت سر گذاشته است و هر سال به مناسبت
سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد در شهرستان اسالم آبادغرب
برگزار می شود.شهرستان اسالم آباد غرب با  ۱۵۰هزار جمعیت در
 ۱۰۰کیلومتری غرب شهر کرمانشاه واقع شده است.

تشکیل قرارگاه عفاف و حجاب در هرمزگان
سرویس فرهنگی //دبیر قرارگاه عفاف و حجاب
هرمزگان با اشــاره به تشــکیل قرارگاه عفاف و
حجاب  21تیر گفت :الزمه اصالح جامعه این است
که همهی ما دغدغهمند شویم و نسبت به منکر
بیتفاوت نباشیم.
مجتبــی عابدینی ،دبیر قرارگاه عفاف و حجاب  ۲۱تیر،
در نشست خبری این قرارگاه اظهار کرد :امروز جامعه ما
دغدغههای زیادی دارد و وضعیــت جامعه هم در زمینه
اقتصادی و معیشتی و هم در زمینه حجاب و عفاف وضعیت
مطلوبی نیســت.عابدینی گفت :هر دوی این مسائل حائز
اهمیت اســت چرا که هر مســالهای جایگاه خود را دارد.
بدحجابی گناه عمومی و تبعــات آن دامنگیر کل جامعه

*

میشــود لذا این موضوع برای ستاد امر به معروف و نهی
از منکر بســیار مهم بوده و وظیفه قانونی و شرعی ماست.
وی با اذعان به برخی شکستها در حوزه فرهنگی ،افزود:
الزمه اصالح این وضعیت این است که همهی ما دغدغهمند
شویم و نســبت به منکر بیتفاوت نباشیم چرا که مسببین
اصلی شهادت امام حسین(ع) بیتفاوتهای جامعه بودند.
به گزارش فارس ،عابدینی تصریــح کرد :با توجه به این
شرایط ،از خرداد ماه سال جاری ،قرارگاهی از سوی ستاد
مرکزی امر به معروف و نهی از منکر تحت عنوان قرارگاه
عفاف و حجاب  ۲۱تیر تشکیل شده است و در عرصههای
مختلف اعم از دســتگاههای دولتی ،فضای مجازی ،مراکز
آموزشی و ...فعالیت دارد .وی با اشاره به اینکه ستاد امر به

معروف ورود قانونی ،شرعی و منطقی به این مساله داشته،
افزود :متاسفانه وضعیت پوشش در ادارات چه برای آقایان
چه بانوان مناسب نیست و در حال حاضر عمده فعالیتهای
این قرارگاه در عرصه ادارات و با هدف ارتقا سطح عفاف و
حجاب کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی تنظیم گردیده
اســت .دبیر قرارگاه عفاف و حجاب در پایان تشریح کرد:
ابالغ شیوهنامه به شوراهای امر به معروف ادارات ،بازرسی
محسوس و نامحسوس در دستگاهها ،فراخوان جهت جذب
تشکلهای مردمی با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب،
ارتباط مســتمر با تشکلهای مردمی و پیگیری تا حصول
نتیجه ،فعال کردن دبیرخانههای خانواده و عفاف و حجاب،
برگزاری دورههای آموزشی ویژه بانوان با موضوع عفاف
و حجاب من جمله مواردی اســت که در دستور کار این
قرارگاه قرار دارد و در دست اجراست .روز  21تیرماه روز
عفاف و حجاب است.

حوادث

نجات کودک  ۷ساله توسط مامور وظیفه شناس

سرویس حوادث //کودک  ۷ساله پس از
وقوع سانحه رانندگی با حضور به موقع
یکی از کارشناســان پلیسراه و دریافت
کمکهای اولیه از مرگ نجات یافت.
خود را به خودروی آســیبدیده رســانده و حدس زدم که ممکن اســت راه تنفســیاش جمع شده و حالت لخته پیدا کرده است و پس نفس کشیدن کرد و سپس به گریه افتاد و پس

فرمانده پاسگاه پلیسراه اتوبان زنجان  -تبریز
در خصوص اقدام خود و نجات جان کودک ۷
ساله ،گفت :از وقوع حادثه تصادف در اتوبان
زنجان  -تبریز در کیلومتر  ۱۹و برخورد یک
دستگاه کامیون با تریلر در جاده مطلع شدم.
سرهنگ حسینی افزود :با مشاهده این صحنه

مشاهده کردم با برخورد دو دستگاه خودرو ،دو
سرنشین آنها که یکی از مصدومان دختر بچه
 ۷سالهای بود ،بیهوش شده است.
وی گفت  :با بررسی وضعیت دختر بچه  ۷ساله
متوجه شدم نفس نمیکشــد ،اما خوشبختانه
هنوز نبض داشت و با توجه به تجربیات گذشته

مسدود شده باشد.
این مامور وظیفهشناس پلیسراه ادامه داد :از
آنجایی که ممکن بود تا زمان رسیدن نیروهای
اورژانــس زمان برای نجــات جان کودک از
دســت برود ،ابتدا دهان کودک را باز کردم که
متوجه شــدم مقدار زیادی خون در گلوی او

در امتداد تاریکی

عاشقی با شعله های نفرت!

وقتی گوشی همسرم را به طور پنهانی بررسی کردم
و متوجه شــدم با یکی از همکالسی های دوران
دانشجویی اش ارتباط دارد ،شعله های تنفر و انتقام
از درونم زبانه کشــید .به همین دلیل بطری حاوی
بنزین را برداشتم و به طرف مغازه اش رفتم و ...

زن  26ســاله در حالی که بیان می کرد عاشقانه همسرم
را دوست داشتم وهیچ گاه تصور نمی کردم روزی به من
خیانت کند ،درباره حادثه هولناکی که نافرجام ماند ،به
کارشناس اجتماعی کالنتری امامرضا(ع) مشهد گفت16 :
ساله بودم که پای سفره عقد نشستم و با «عرفان» ازدواج
کردم .آن روز همه فامیل لبخندزنان در مراسم عقدکنان
ما حضور داشــتند .شادی و شادمانی در چهره اطرافیان
موج میزد .خانواده ام اعتقاد داشتند این ازدواج گسستنی
نیست چرا که من از همان دوران کودکی همواره از زبان
آن ها می شنیدم که باید با پسرعمویم ازدواج کنم .عرفان
نیز با نگاه های عاشقانه اش مرا به خود عالقه مند کرده
بود و هر بار که مرا میدید با ابراز عالقه و محبت هایش
بر این ارتباط عاطفی مهر تایید می زد .دو سال بعد عرفان
که خیلی دوست داشــت ادامه تحصیل بدهد ،در رشته
مهندسی صنایع غذایی یکی از دانشگاه های معتبر تهران
پذیرفته شــد .او در حالی برای ادامه تحصیل به تهران
رفت که من بســیار دلتنگ بودم و نمی توانستم دوری
او را تحمل کنم اما همیشه به خودم دلداری می دادم که
در پایان هر سختی ،آسانی است و تحمل این دوری ها
سعادت و خوشبختی مرا تضمین می کند .خالصه چهار
سال بعد تحصیالت نامزدم به پایان رسید و او در کارخانه
مواد غذایی پدرش مشغول کار شد .طولی نکشید که پدر
عرفان یک فروشــگاه بزرگ مواد غذایی برای عرفان
راه اندازی کرد تا او به طور مســتقل برای خودش کار
کند .در همین روزها بود که احســاس می کردم روابط
عاطفی نامزدم مانند قبل نیســت ولی همه این ها را به
حساب مشغله کاری او می گذاشــتم چرا که من او را
عاشقانه دوست داشتم و نمی خواستم در مسیر پیشرفت

ســرویس حوادث //فرمانده مرزباني
اســتان سیســتان و بلوچستان از
كشف  670کيلوگرم موادمخدر توسط
مرزداران استان خبر داد.

سردار «محمد مالشــاهي»در تشريح اين
خبر اظهار داشــت :در راســتاي كنترل و
مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه
تجاوز به حريم ايران اســامي ،مرزداران
هنگ مرزي ميرجاوه با اشراف اطالعاتي
و رصد تحــرکات در مناطــق مرزي به
سرنخهايي از قصد قاچاقچيان موادمخدر
براي ورود به خاك كشور در منطقه مرزي
ريگ ملك دســت يافتند و با برنامهريزي
دقيق عملياتي ،تشديد اقدامات کنترلي در
دســتور کار قرار گرفت.فرمانده مرزباني
استان سیستان و بلوچستان افزود :با انجام
اقدامات گسترده اطالعاتي مسيرهاي تردد
قاچاقچيان و همچنيــن زمان برنامهريزي
شــده جهت انتقال محموله موادمخدر به
عمق كشور مشخص شد و مرزداران دالور
هنگ مرزي ميرجاوه در قالب چندين تيم
پوششي و عملياتي با اجراي هدفمند كمين
منطقه مورد نظر را در كنترل خود قرار دادند
و با هدايت عملياتي موفق شدند ،محموله
موادمخدر را كشــف كننــد .وي تصريح
کرد :ســوداگران مرگ زماني كه خود را

تخفیف مجازات برای مادر بابک خرمدین

او خللی ایجاد شود .در این شرایط خانواده عمویم پیش
قدم شدند و تصمیم گرفتند تا زودتر جشن عروسی من
و عرفان برگزار شود .این درحالی بود که نامزدم در برابر
خواسته های خانواده اش فقط سکوت می کرد و چیزی
نمی گفت .باالخره جشــن با شکوهی برگزار شد و ما
در حالی زندگی مشترکمان را از حدود هشت سال قبل
آغاز کردیم که روابط ســرد عاطفی و بی روح همسرم
مــرا نگران کرده بود .با آن که دخترم به دنیا آمد ولی در
رفتارهای سرد و بی احساس عرفان هیچ تغییری ایجاد
نشد .می دانستم او با دختری در دوران تحصیلش آشنا
شــده بود ولی هیچ گاه فکر نمی کردم این آشنایی او را
درگیر عشقی پوشــالی کرده باشد .این سوء ظن رهایم
نمی کرد تا این که یک روز به طور پنهانی گوشی همسرم
را بررســی کردم و متوجه شدم او هنوز با «سپیده» که
از همکالســی های دوران تحصیلش بود ،ارتباط دارد.
به ناچار شــبی این موضوع را با او در میان گذاشتم اما
عرفان در کمال ناباوری به چشمانم خیره شد و ادعا کرد
قصد ازدواج با سپیده را دارد! او گفت در همه این سال
ها به خاطر خانواده ام سکوت کردم ولی دیگر نمی توانم
به این زندگی مشترک ادامه بدهم!
باور این جمالت برایم بسیار سخت بود .حس تنفر و انتقام
از درونم زبانه می کشید .بدون آن که ماجرا را برای کسی
بازگــو کنم یا از خانواده ام کمک بخواهم در یک تصمیم
احمقانه برای یک انتقام هولناک آماده شدم .بطری بزرگ
حاوی بنزین را برداشتم و به طرف فروشگاه همسرم به راه
افتادم .آن قدر در این افکار احمقانه غرق شده بودم که می
خواستم خودم و او را در همان فروشگاه به آتش بکشم
ولی زمانی که با عصبانیت وارد فروشگاه شدم به مشاجره
با همســرم پرداختم .او بالفاصله متوجه موضوع شد و
پنهانی با پلیس  110تماس گرفت .اگر ماموران کالنتری
به موقع به دادم نمی رسیدند شاید اکنون فاجعه وحشتناکی
رخ داده بود .حاال هم بسیار پشیمانم که چرا با مشاوران
دلسوز و پدر و مادرم مشورت نکردم و ...

كشف موادمخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان
در دام مرزبانان گرفتــار ديدند ،با مخفي
كردن محموله موادمخدر از محل متواري
و مرزداران موفق شــدند در اين عمليات
 612كيلوگرم انواع موادمخدر شــامل 62
كيلوگرم هروئين 61 ،كيلوگرم حشــيش،
 489كيلوگرم ترياك و يك قبضه ســاح
كالش به همراه  8تيغه خشاب و مقاديري
مهمات مربوطه كه به طرز ماهرانهاي در زير
بوتهها مخفي شده بود را كشف كنند.فرمانده
مرزباني استان سیستان و بلوچستان به يك
عمليات موفقيتآميز ديگر توسط مرزداران
هنــگ مرزي زابل نيز اشــاره كرد و بيان
داشت :مرزداران هنگ مرزي زابل مستقر
در پل مرزي ميلك حين كنترل تريليهاي
ورودي و خروجــي از كشــورمان موفق
شدند ضمن توقيف يك تريلي و دستگيري
يك قاچاقچــي  58كيلوگرم موادمخدر از
نوع شيشه كشف كنند.ســردار مالشاهي
خاطرنشــان کرد :دشــمنان نظام مقدس
ايران اســامي بايد بدانند ،امروز مرزداران
مجاهد بيــش از هر زماني آمادگي و توان
پاسخگويي به هر گونه تجاوز و تعرض به
خــاک ميهن عزيزمان را دارند و همواره با
چشماني تيزبين ،امنيتي مثالزدني را براي
امت اسالمي در ســرحدات کشورمان به
ارمغان خواهند آورد.

حصروراثت

به استحضار می رساند خواهان محمد عبدالهی فرزند غالم با هویت کامل به
این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان معصومه کاکا فرزند رستم
به تاریخ  1358/2/24به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت
عبارتند از:
قوهقضائیه
جم
گس
ت
ه
م
شناسنامه
شماره
به
1355/7/1
لد
و
مت
غالم
فرزند
لهی
ا
عبد
لرضا
 -1عبدا
س
ی
ا
د د ر وریا ال یاریان
 38فرزند مرحوم
 -2محمد عبدالهی فرزند غالم متولد  1350/8/2به شماره شناسنامه یک فرزند مرحوم
 -3کلثوم عبدالهی فرزند غالم متولد  1358/7/1به شماره شناسنامه  408فرزند مرحوم
 -4رستم کاکا فرزند مندنی متولد  1309/9/7به شماره شناسنامه  82پدر مرحوم
 -5جمیله دمساز فرزند محمد متولد  1300/2/1به شماره شناسنامه  169مادر مرحوم
و دیگر وارثی ندارد

محمد عباسیان  -شورای حل اختالف شعبه  3شهرستان پارسیان

از آن ،کــودک را به آرامی به پهلو برگردانده و
سر کودک را به سمت پایین قرار دادم که همین
باعث شــد لختههای خون از دهانش خارج
شود.
وی گفت :پس از خارج شدن لختههای خون
و باز شــدن مجاری تنفسی ،کودک شروع به

از آن متوجه شدم خوشبختانه خطر رفع شده و
کودک نجات پیدا کرده است.
پس از بهبودی نســبی مصدوم ،والدین کودک
به همراه فرزندشان در پاسگاه پلیسراه اتوبان
زنجــان  -تبریز حضور یافتــه و از عملکرد
پلیسراه قدردانی کردند.

سرویس حوادث //مادر بابک خرمدین
که به اتهام معاونت در قتل پســرش
محاکمه و بــه  45ماه حبس محکوم
شده بود با کســر یک چهارم حبس
صادره به  33ماه حبس محکوم شد .او
هیچ اعتراضی به رأی اول نکرده بود.

اردیبهشت سال گذشته بود که جسد مثله
شده مردی  47ساله در سطل زبالهای در
غرب تهران کشــف شــد .با کشف جسد
موضوع به تیم جنایی اعالم و در تحقیقات
صورت گرفتــه هویت مقتول به نام بابک
خرمدین کارگردان و مســتند ساز سینما
برمال شــد .در ادامه تحقیقات مشــخص
شــد وی به دست پدر  80سالهاش اکبر و
همدستی مادرش به قتل رسیده است.

هنوز  48ســاعت از بررســیها نگذشته
بود که مشخص شــد این زوج سالخورده
چند ســال قبل نیز ابتدا دامادشــان و بعد
دخترشــان را نیز به همین شیوه و شگرد
به قتل رســانده و اجسادشان را مثله کرده
بودند .اکبر خرمدین به قتل داماد ،دختر و
پسرش با همدستی همسرش ایران اعتراف
کــرد .با تکمیل تحقیقات زوج کهنســال
به زندان منتقل شــدند اما ساعت 12:30
یکشنبه  30آبان ســال  1400پیرمرد در
زندان رجایی شهر به خاطر کهولت سن و
ابتال به بیماری صعبالعالج و ایست قلبی
فوت کــرد .باتوجه به مرگ اکبر خرمدین
که قبــل از مرگ با رضایــت اولیای دم
مقتوالن مواجه شــده بود ،پرونده او بسته

شد .اما پرونده همسر اکبر خرمدین بهعنوان
معاونت در قتل برای صدور حکم به دادگاه
کیفری تهران ارجاع شــد .بــا برگزاری
جلســه محاکمه ،قضات دادگاه کیفری زن
ســالخورده را به  45مــاه حبس محکوم
کردند .از آنجایی کــه پیرزن اعتراضی به
رأی صادره نداشت ،طبق ماده  442آیین
دادرســی کیفری یک چهــارم این حکم
از سوی دادگاه کســر و به  33ماه حبس
محکوم شد .بدین ترتیب باتوجه به اینکه
وی از اردیبهشت سال گذشته و حدود 14
ماه است که در زندان به سر میبرد باتوجه
به کسر یک چهارم از  45ماه حبس ،دوران
محکومیت وی حدود  20ماه دیگر به پایان
خواهد رسید .با صدور حکم ،پرونده برای
اجرای حکم به شــعبه سوم اجرای احکام
دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.

آزادی زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان

ســرویس حوادث //رئیس کل دادگســتری هرمزگان گفت :در
آســتانه ســالروز والدت امام رضا (ع) و با اعالم رضایت اولیای
دم ،یک زندانی محکوم به قصاص پس از تحمل  ۱۲ســال حبس
بخشیده شد.

مجتبی قهرمانی افزود :امســال این هشتمین سازش در پروندههای
قصاص هرمزگان اســت که با تالش و پیگیری اعضای شورای حل
اختالف زندان بندرعباس صورت گرفته است.به گزارش خبرگزاری
صداوسیما مرکزخلیج فارس ،وی گفت :اشاعه فرهنگ صلح و سازش
و عفو یکی از اصول بنیادین در فرهنگ اســامی است که دستگاه
قضایی نیز به منظور گسترش آن در سطح جامعه تالش میکند.
ســرویس حوادث //در تصادف یک دستگاه تریلی و
کامیون در حوالی ســردره گرمسار ،یک کودک هفت
ساله جان سپرد.

جنازه کودک
 7ساله بین
سرپرست شبکه بهداشت و درمان گرمسار گفت :کامیون
اسباب بازی ها حامل بار اسباببازی بود و هنگامی که تصادف رخ داد،
راننده که مصدوم شده بود به صورت سرپایی درمان شد.
پیدا شد!

ســرویس حوادث //رئیس پلیس
فتای کرمانشــاه از شناســایی و
دســتگیری ســه عضو یک باند
خبر داد که با اپلیکیشــن رسید
ســاز جعلی اقدام به کالهبرداری
پنج میلیارد ریالی از شــهروندان
کرده بودند .

سرهنگ علی عباسی کسانی اظهارکرد:
پس از مراجعه چند نفر از شهروندان به
پلیس فتای کرمانشاه و طرح شکایت
مبنی بر این که پــس از درج آگهی با
موضوعاتی مانند دستگاه موتوربرق،
دســتگاه بستنیســاز و کنسول بازی
پلیاستیشن در سایت های اینترنتی از

بــه گزارش رکنا ،قدس افزود :در بررســی امدادگران از
قســمت بار کامیون ،ناگهان پیکر بی جــان کودکی پیدا
و مشخص شــد این کودک فرزند  ۷ساله راننده کامیون
است که بدون اطالع پدرش برای بازی با اسباب بازیها
به قســمت بار خودرو رفته اســت .این حادثه در جاده
گرمسار  -تهران حوالی سردره رخ داد.

کالهبرداری میلیاردی با رسید ساز جعلی

آن ها کالهبرداری شده است  ،رسیدگی
به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود :افراد شــاکی اعالم کردند
شخصی از طریق شبکههای اجتماعی با
آنها ارتباط برقرار کرده و پس از جلب
اعتمادشان با ارسال رسید بانکی و بیان
این که مبلغ را از طریق پایا انتقال داده
و طی چند ساعت آینده ب ه حساب شما
واریز میشود ،کاال را تحویل گرفته و با
وجود گذشت زمان تاکنون هیچ مبلغی
بهحساب شان واریز نشده است.

سرهنگ عباسی کسانی ادامه داد :برابر
اظهارات شــاکیان و بررسیهای فنی
ب ه عملآمده معلوم شــد متهم از طریق
اپلیکیشن رسید ســاز جعلی اقدام به
کالهبرداری از قربانیان کرده و به منظور
دریافت کاال از تاکسیهای آنالین یا
پیک استفاده می کرده است.
رئیس پلیس فتای کرمانشاه خاطرنشان
کــرد :با تالش شــبانهروزی ماموران
پلیس ،اعضای این باند که سه نفر بودند
شناســایی و پس از هماهنگی قضایی

دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.
وی با بیان این که اعضای این باند اقدام
به کالهبرداری پنــج میلیارد ریالی از
 18نفر کرده بودند ،افزود :فروشندگان
پس از دریافت رسید پرداخت ،حتم ًا
موجودی حســاب خود را چک کنند
و به یاد داشــته باشند که پیامک واریز
ی که
بانــک را فعال کننــد و درصورت 
خدمــات پیامکی ندارنــد ،از طریق
دســتگاه خودپرداز موجودی خود را
بررسی کنند.

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن مهر عدالت میناب

تاریخ انتشار1401/03/21 :

مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر عدالت میناب در ساعت  17روز پنج شنبه مورخ  1401/04/02و در محل دفتر شرکت برگزار می شود .از کلیه
اعضا دعوت می شود تا در ساعت مقرر جهت اتخاذ نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند .بدیهی است کلیه کسانی که نمی توانند به هر دلیلی در
جلسه فوق شرکت کنند می توانند حق رای خود را به شخص دیگری وکالت دهند.
دستور جلسه :
 -تصمیم گیری در خصوص افزایش تسهیالت

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000097917شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000547165
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده
ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000097917تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی
قوه قضائیه
را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
« رای دادگاه » :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  119به مساحت  264متر مربع طی نامه
شماره /181/21803ن 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  140040390000191104مورخه  1401/01/30مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی
نامه شماره /181/65285ن مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی
به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل
تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

گوشت ماهي و میگو  ،حاوي چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهي گوانگون است
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جهان
کودک  ۲ساله پدرش را کشت
در فلوریدای آمریکا کودکی دو ســاله پدرش را با اسلحه
کشت .مقامات محلی ایالت فلوریدای آمریکا اعالم کردند که
یک پســربچه دو ساله با اسلح ه به سمت پدرش شلیک کرده
و منجر به مرگ وی شــده است .طبق گزارش های اولیه این
اســلحه پر ،در دسترس این کودک قرار داشته است .مادر این
پســربچه دو ساله به اتهام سهل انگاری و قتل غیرعمد تحت
تعقیب قرار گرفته اســت .ماجرا به  ۲۶ماه مه و تماس تلفنی
از خانه قربانی با پلیــس بر می گردد .ماموران در مراجعه به
محل متوجه شدند که مادر»ماری آیاال» در حال انجام ماساژ
قلبی و احیای همسرش« ،رجی مابری» است .در ابتدا گمان
میرفت که فرد خودش به ســمت خود شلیک کرده اما بنابر
شهادت برادر  ۵ساله این پسر ،برادر کوچکتر به طور تصادفی
از پشــت به سمت پدر شلیک کرده است .در این حادثه ،پدر
 ۲۶ساله در حالی که مشغول انجام یک بازی ویدئویی مقابل
رایانه خود بوده به ضرب گلوله فرزند خردسالش کشته شده
است.مقامات پلیس محلی میگویند این زوج پیشتر به دلیل
عدم سرپرستی مناسب و بیتوجهی به فرزندانشان و همچنین
نگهداری مواد مخدر ،در آزادی مشروط به سر میبردهاند .یکی
از مقامات محلی در یک کنفرانس خبری گفت :اســلحه در
جای مناســبی پنهان نشده بود و درون یک ساک روی زمین
قرار داشته و بهراحتی قابل دسترس بوده است.این مقام محلی
همچنین افزود :همسر این مرد به قتل غیرعمد متهم شده و این
امکان وجود دارد که  ۱۵ســال را در حبس بگذراند.در این
حادثه مرگبار  ۳کودک دو ساله ،پنج ساله و شش ماهه دیگر
حضور داشتند که به هیچیک آسیبی نرسیده است.
کشف  4.3تن کوکائین در ایتالیا
پلیس ایتالیا از کشف  4.3تن کوکائین در بندر تریسته خبر
داد .در نتیجه کار مشــترک اداره منطقــهای مبارزه با مافیا و
تیمهای پلیس مالی در شــهر تریسته ،شهر بندری مهم شمال
شرق این کشــور 4.3 ،تن کوکائین کشف و ضبط شد .عالوه
بر این حدود  2میلیون یورو پول نقد نیز کشــف و ضبط شد.
در این گزارش آمده اســت که میزان کوکائین کشف شده در
بندر تریســته یکی از باالترین مقادیر تا بــه امروز در اروپا
است .در چارچوب این عملیات ،خاطرنشان شد که اقدامات
پیشگیرانه مانند بازداشت و حبس خانگی برای  38مظنونی که
در زمینه قاچاق مواد مخدر بین اروپا و کلمبیا فعالیت میکردند،
اعمال شد.
فرمانده بخش ترور موساد به هالکت رسید
منابع خبری اعالم کردند که فرمانده بخش ترور موساد در
جریان حمله پهپادی در عراق به هالکت رسید .صابرین نیوز
به نقل از خبرگــزاری المیادین لبنان اعالم کرد که فردی بنام
«ایالک رون» ،به عنوان فرمانده بخش ترور سازمان جاسوسی
رژیم صهیونیستی موسوم به موساد در جریان حملهی پهپادی
در شمال عراق در اربیل به هالکت رسید .در همین ارتباط هم،
«خالد اسکیف»؛ خبرنگار با سابقه المیادین در حساب کاربری
خود در توئیتر اعالم کرد « :سایت های عراقی از کشته شدن
فردی به نام ایالک رون ،مسئول جوخه ترور صهیونیستها در
جریان حمله پهپادی در اربیل در شمال عراق خبر میدهند».
این خبر تنها ساعاتی پس از حمله پهپادی به مقر آمریکا در
اربیل عراق منتشر شد .ساعاتی قبل از انتشار این خبر ،برخی
منابع منطقهای از حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در حاشیه
فرودگاه أربیل واقع در اقلیم کردســتان عراق خبر داده بودند.
گفته شده که این حمله پهپادی به ساختمان کنسولگری و پایگاه
نیروهای آمریکا در محله شورش در أربیل مرکز استان أربیل
در شمال عراق صورت گرفته است .برخی منابع هم گفته اند
که احتما ً
ال بیش از یک پهپاد در این عملیات حضور داشــته
است .همچنین گفته شده است که حمله در یک منطقه امنیتی
بسیار حساس در نزدیکی کنسولگری امارات در أربیل و در
فاصله دو کیلومتری کنسولگری آمریکا صورت گرفته و دود و
آتش از محل هدف حمله بلند شده است .خبرگزاری رویترز
هم به نقل از مقامات امنیتی و مسئوالن اقلیم کردستان خبر داده
که این پهپاد انتحاری کنسولگری آمریکا در این شهر را هدف
قرار داده است .همچنین پایگاه خبری السومریه عراق نیز در
گزارشــی اعالم کرد که صدای انفجار در نزدیکی کنسولگری
آمریکا در این شهر شنیده شده است.
سقوط مرگبار هواپیمای حامل مواد هستهای

در آمریکا
یک هواپیمای حامل مواد هستهای در آمریکا سقوط کرد و
گمان میرود همه پنج سرنشین آن کشته شده باشند .در آمریکا
یک هواپیمای حامل مواد هستهای سقوط کرد و گفته میشود
که به احتمال زیادی همه پنج سرنشین آن کشته شده اند .منابع
آمریکایی گفته اند کــه تیمهای امداد در محل حادثه حضور
دارند و در حالی که کشــته شــدن چهار سرنشین هواپیمای
مذکور تائید شده ،تیمهای امدادی در جستجوی پنجمین مسافر
هستند که گمان میرود او نیز مرده باشد .طبق گزارشها ،این
هواپیمای نظامی در منطقه امپریال کانتی کالیفرنیا ،در نزدیکی
جاده شــماره  ۷۸سقوط کرده است .گزارشهای اولیه حاکی
از آن اســت که هواپیما با مواد هستهای با حداقل  ۵سرنشین
بارگیری شده اســت .در حال حاضر مشخص نیست که چه
چیزی باعث سقوط هواپیما شده است و هیچ جزئیاتی در مورد
مواد هستهای در هواپیما منتشر نشده است.

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

شهرستان
مدیرعامل آبفا خبر داد
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شورای اسالمی و فرماندار شهرستان
بندرلنگه از روند آبرســانی به دو
بخش مرکزی و شــیبکوه بازدید و
مسائل این مناطق را بررسی کرد.

خبری

رئیس بیمارستان نیاپور بندرخمیر معرفی شد
امین درساره سرویس شهرستان //طی حکمی از سوی معاونت
درمان دانشگاه علوم پزشکی استان دکتر پرویز طاهری به عنوان
رئیس بیمارستان نیاپور بندرخمیر منصوب شد .به گزارش خبرنگار
دریا؛ در همین راستا طی جلسه ای با حضور فرماندار بندرخمیر و
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آیین معارفه دکتر طاهری
برگزار و از زحمات دکتر مرادی رئیس پیشــین بیمارستان نیاپور
بندرخمیر تقدیر شد .فرماندار بندرخمیر در این نشست ضمن تشکر
از تالش های دکتر مرادی رئیس سابق بیمارستان نیاپور ،خواستار
تالش های بیشــتر دکتر طاهری جهت ارائه خدمات رسانی بهتر
به مردم شهرســتان شــد .وی افزود:با توجه تجارت ارزنده دکتر
طاهری در دیگر نقاط استان ،امیدواریم شاهد تحوالت خوبی در
حوزه درمانی شهرستان باشیم .رئیس شورای بهداشت شهرستان
بندرخمیــر همچنین به برخی از مطالبــات مردمی در این حوزه
اشاره کرد و گفت :یکی از مطالبات جدی مردم در حوزه درمان،
راهاندازی سی تی اسکن بیمارستان نیاپور است و با توجه به اینکه
مراحل نصب سی تی اسکن انجام شده الزم است هرچه زودتر این
واحد به بهره برداری برسد .تاکید بر تکریم ارباب رجوع و برخورد
مناسب با بیماران توسط کادر بیمارستان و همچنین ارائه خدمات
به موقع پزشــکی ،احداث پد بالگرد در بیمارستان ،توسعه فضای
سبز ،پیگیری اعتبارات مصوب شده بیمارستان از طریق برنامه و
بودجه و  ...از دیگر موضوعاتی بود که فرماندار بندرخمیر در این
جلسه به آن اشــاره کرد .گفتنی است مدیریت داخلی بیمارستان
شریعتی بندرعباس و مدیریت بیمارســتان حاجی آباد از جمله
سوابق مدیریتی دکتر طاهری بوده است.
رفع تصرف اراضی ملی منطقه سرخون
بندرعباس
ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان //رئیس اداره منابع
طبیعی وآبخیزداری شهرســتان بندرعباس از رفع تصرف اراضی
ملی درمنطقه سرخون خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا؛ روحاهلل
وفاکیش گفت :که فردی بدون مجوز قانونی و رعایت مواد 1و2
قانون ملی شــدن جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور اقدام به
دخــل وتصرف در حدود یک هکتار از اراضی ملی منطقه تخت
نموده که به استناد تبصره ذیل ماده  55قانون فوق ،از عرصه مورد
نظر رفع تصرف و به بیت المال باز گرداننده شد.رئیس اداره منابع
طبیعی وآبخیزداری شهرستان بندرعباس اعالم کردند :گشت زنی
در راســتای حفاظت از اراضی ملی به صورت مستمر انجام می
شــود و کمترین تصرفات با جدیت کامل دنبال و با متخلفین در
چارچوب قوانین و مقررات قاطعانه برخورد خواهدشد .

به گزارش خبرنــگار دریا ،عبدالحمید
حمزه پور در جمع مردم این روستاها با
بیان اینکه تامین آب مشترکین این بخشها
عبدالحســین اســدپور سرویس آب و فاضالب هرمزگان با همراهی از طریــق خط انتقال آبرســانی خلیج
شهرســتان //مدیرعامل شــرکت نماینده غــرب هرمزگان در مجلس فارس(خط محرم) و آب شــیرین کنها

مدیر منابع طبیعی بندرخمیر معرفی شد

امین درساره ســرویس شهرستان //آیین
تکریم و معارفه مدیــر اداره منابع طبیعی
و آبخیــزداری شهرســتان بندرخمیر در
فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ در این آیین که با حضور
فرمانــدار بندرخمیر و مدیــرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان برگزار شد از زحمات  ۳۴ماهه
جمشید ساالری در سمت مدیر اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان تقدیر و حسن کشت گر به
عنوان مدیر جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان بندرخمیر معرفی شد.
فرماندار بندرخمیر در ایــن آیین ضمن تقدیر از
خدمات مهندس ســاالری ،به مدیر جدید توصیه
کرد عالوه بر ارتباط موثر با دهیاران و شــوراها و
تعامل با مردم و حضور در مناطق شهرســتان ،از
تمامی ظرفیت ها به نفع احسن استفاده کند.
خواســتار در ادامه بر پیگیری مطالبات مردمی و
همچنین پاسخگویی به استعالمات مربوط به حوزه
تولید و سرمایه گذاری در سریعترین زمان ممکن
تاکید کرد.
وی یکی از مطالبات مردمی در این حوزه را تداخل
مالکیت اراضی داخل محدوده روستاها عنوان کرد
و گفت :با وجود اینکه سال های زیادی ،افراد در
این روستاها سکونت دارند اما در هنگام ساخت و
ساز و اخذ دیگر مجوزات با مشکل مواجه
می شوند که نیاز است تدبیری اندیشیده شود مشکل
مردم این روستاها هرچه سریع تر مرتفع گردد.
فرماندار بندرخمیر همچنین خواســتار تسهیل و
تسریع در روند پاسخ گویی به استعالمات مرتبط
با حوزه سرمایه گذاری شــد و افزود :شهرستان

پرونده کالسه  140140920000098817شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000547244
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه 17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده
قوه قضائیه
ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000098817تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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  121به مساحت  272/46متر مربع طی نامه
شماره /181/21799ن 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  140040390000198145مورخه  1401/01/31مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه
شماره /181/65279ن مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به
عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید
نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000098840شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000547345
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه 17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده
قوه قضائیه
ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000098840تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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  124به مساحت  264متر مربع طی نامه
شماره /181/21801ن 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  140040390000199179مورخه  1401/01/31مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه
شماره /181/65281ن مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به
عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید
نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

فرماندار بندرخمیر:

بندرخمیر از جمله شهرســتان هایی است که در
حوزه های صنایع  ،معادن  ،کشاورزی و گردشگری
دارای ظرفیت است و ســرمایه گذاران داخلی و
خارجی درخواست هایی مبنی بر سرمایهگذاری
در این حوزه ها را داشته اند.
وی افزود :بخشــی از استعالمات و پیگیری ها به
اداره منابع طبیعی مرتبط می شود که ضرورت دارد
ضمن رعایت ضوابط قانونی ،نســبت به تسهیل و
تسریع در روند پاسخگویی به استعالمات اقدامات
الزم صورت پذیرد.
ترویج و گســترش فرهنگ مشــارکت در امور
منابع طبیعی در بین اقشار مختلف جامعه از دیگر
موضوعاتی بود که مورد تاکید فرماندار بندرخمیر به
مدیر جدید منابع طبیعی شهرستان بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این
نشست ،کشت گر مدیر جدید را نیرویی با دانش
منابع طبیعی دانست و عنوان کرد ایشان بدلیل کار
در حوزه آموزش ،ارتباط تنگاتنگی با مردم داشته
و قطع ًا این روند در شهرستان بندرخمیر نیز ادامه
خواهد یافت.
سید محمدنور موســوی در ادامه ضمن تقدیر از
مشارکت مردم و جوامع محلی در اجرای برنامههای
منابع طبیعی در شهرستان اظهار کرد :مشارکت و
همکاری مردم در اجرای برنامه های منابع طبیعی
به ویژه در کاشت نهال حرا در شهرستان مثال زدنی
بود به طوری که یکی از برنامههای خوب استان و
حتی کشور در حوزه منابع طبیعی بوده است.
وی همچنین از مدیر جدید خواست ضمن پیگیری
مطالبات مردمی ،روند پاسخگویی به استعالمات را
در کوتاه ترین زمان ممکن پیگیری کند.

دادانهم

صورت می پذیرد از عزم جدی شرکت
آبفا برای تامین آب پایدار این روستاها
بخصــوص در ماه های گــرم پیش رو
خبر داد .وی ضمــن تقدير از حمايت
و توجه اســتاندار هرمزگان به موضوع
مهم تأميــن آب و همچنين پيگيرى ها
و حمايتهــاى نماینده غرب هرمزگان
افــزود :اتفاقات خوبــی در حوزه آب
شهرستان بندرلنگه در حال وقوع است

که با به ثمر نشســتن برنامه ها و پروژه
های در دســت اقدام ،شــاهد تحولی
اساســی در حوزه آبرســانی و ایجاد
ظرفیت های پایدار منابــع آبی در این
شهرستان خواهیم بود.
مدیرعامل آبفا همچنین از آب شــیرین
کنهای فعال در بخش مرکزی و شیبکوه
بازدید و ضمن بررســی مسائل سرمایه
گذاران این آب شــیرین کن ها،بر لزوم

تامین آب مطابق بــا ظرفیت قراردادی
و همچنین رعایت اســتانداردهای کیفی
آب تولیــدی تاکید کرد .گفتنی اســت،
مدیرعامل آبفا در این ســفر با حضور
در بندر مقام و شــهر چارك از نزدیک
و بصورت چهره به چهــره با مردم و
شوراها و دهيارى ها منطقه گفتو گو و
راهکارها و دستورات الزم را جهت رفع
مشکالت مطروحه صادر کرد.

بخشی از مناطق حفاظت شده بندرخمیر
تحت حوزه مدیریت فارس است

امیــن درســاره ســرویس
فرمانــدار
شهرســتان//
بندرخمیر گفت :بخشــی از
مناطق حفاظت شده شهرستان
بندرخمیر تحت حوزه مدیریت
محیط زیست استان فارس قرار
دارد که بعض ًا این امر سبب می
شود روند پروســه اداری در
حوزه اســتعالمات و یا فرآیند
صــدور مجــوزات تولیدی و
اقتصادی و یا خدمات روستایی
در این مناطق شهرســتان به
کندی صــورت گیرد از این رو
ضرورت دارد جهت تسریع در
فرآیند خدمات رسانی به مردم
و همچنین ســرمایه گذاران،
اختیارات مربوط به استعالمات
و صدور مجوزات مربوط به این
حوزه به اســتان یا شهرستان
تفویض شود.

بــه گــزارش خبرنــگار دریا؛

میرهاشمخواستار در ادامه ضمن
تبریــک هفته محیط زیســت به
مســئوالن ،فعاالن و تشکل های
زیســت محیطی  ،از زحمات این
عزیــزان در عرصــه حفاظت از
محیط زیســت قدردانی کرد.وی
افزود:همه ما در حفاظت از محیط
زیست مسئول هستیم و باید نگاه
ویژه به این حوزه داشته باشیم زیرا
تخریب و نابودی محیط زیســت،
باعث از بین رفتن زیرساختهای
مورد نیاز در این حوزه می شود.
فرماندار بندرخمیــر به ظرفیت
های بی شمار شهرستان بندرخمیر
و وجــود گونه هــای گیاهی و
جانوری ارزشمند در این شهرستان
اشــاره و تصریح کرد :باید با بهره
منــدی از تمامــی امکانــات و
مشارکت تشکلها و جوامع بومی

و محلی ،زمینــه حفاظت از این
گونه ها و همچنین زندگی ســالم
را در این شهرستان فراهم سازیم.
خواســتار همچنین بر نظارت بر
واحد های تولیدی و پسماندهای
شهری و روستایی تاکید کرد و در
ادامه عنوان کــرد :برای حفاظت
از محیط زیســت و جلوگیری از
تخریب طبیعت باید کار فرهنگی و
اقدامات پیشگیرانه انجام داد.
خواستار افزود :استفاده از ظرفیت
ســازمان های مردم نهــاد برای
فرهنگ ســازی در زمینه حفظ و
احیا محیط زیســت باید مد نظر
قرار گیرد در این حوزه افراد جوان
و عالقه مند زیادی در شهرستان
وجود دارند.رئیس اداره حفاظت
از محیط زیســت بندرخمیر نیز
گزارش کوتاهی از اقدامات انجام

شده محیط زیســت طی سه ماه
گذشــته اعالم کرد.حجت قاسمی
گفــت :جهت حفاظــت از تنوع
زیســتی و جلوگیری از تخلفات
زیســت محیطی ،شــکار و صید
غیرمجاز  ،ماموران یگان حفاظت
ایــن اداره جهــت جلوگیری از
تخلفات احتمالی مناطق مختلف را
به صورت مســتمر مورد گشت و
کنترل قرار می دهند.
وی همچنیــن اعالم کرد :طی این
مدت و در اقدام پایشی ،مأموران
یــگان حفاظت محیط زیســت
شهرســتان موفق به کشف شکار
غیرمجــاز و همچنیــن ضبط ۷
قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز در
شهرســتان شده است که این افراد
برای طی مراحل قانونی به مرجع
قضایی معرفی شده اند.

آغاز عملیات تکمیل زیرساخت گردشگری روستای سرارو سیریک

سرویسشهرستان//مدیرکلمیراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی هرمزگان از
آغاز عملیات تکمیل زیرساخت گردشگری
روستای سرارو در سیریک خبر داد.

سهراب بناوند مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری

و صنایعدستی هرمزگان اظهار داشت :برای تکمیل
زیرساخت گردشگری روســتای سرارو مبلغ 5
میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تخصیص
دادهشده است .بناوند عنوان کرد :بر همین اساس
در این فــاز ،عملیات محوطهســازی و اجرای

کفپوش انجام میشــود .به گزارش خبرگزاری
موج ،وی افزود :روستای سرارو به دلیل استقرار
در کوهســتان دارای طبیعتی سرســبز و یکی از
مکانهای گردشــگری آن ،سد خاکی این روستا
است که در ایام تعطیل بازدیدکنندگان زیادی دارد.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000098828شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000547277
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه 17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده
قوه قضائیه
ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000098828تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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  122به مساحت  344/42متر مربع طی نامه
شماره /181/21794ن 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  140040390000198392مورخه  1401/01/31مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی
نامه شماره /181/65275ن مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی
به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل
تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000097940شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000547200
شاکی:ستاداجرائیفرمانحضرتامام(ره)بهنشانیاستانتهران-شهرستانتهران-شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه 17-ستاد-اجراییفرمان
امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده
قوه قضائیه
ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000097940تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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  120به مساحت  324/12متر مربع طی نامه
شماره /181/21801ن 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  140040390000197773مورخه  1401/01/31مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت
به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک
وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه
اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به
تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی
نامه شماره /181/65276ن مورخه  1401/03/04درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی
به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل
تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

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

با مشاهده کمترین دود یا آتش سوزی حتما آن را خاموش و یا بالفاصله
به ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی با شماره تلفن ویژه  1504اطالع دهیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اقتصادی
بندرعباس

اهواز

اذان صبح ۰۴:۱۹:۵۶

اذان صبح ۰۴:۳۴:۱۵

طلوع آفتاب ۰۵:۴۹:۴۶
اذان ظهر

۱۲:۴۴:۱۹

غروب آفتاب ۱۹:۳۹:۰۰
اذان مغرب ۱۹:۵۷:۳۷

طلوع آفتاب ۰۶:۱۰:۳۱
اذان ظهر

۱۳:۱۴:۴۶

غروب آفتاب ۲۰:۱۹:۰۹
اذان مغرب ۲۰:۳۸:۴۹

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۴:۳۵:۱۰

اذان صبح ۰۳:۵۳:۰۲

طلوع آفتاب ۰۶:۰۷:۳۰
اذان ظهر

۱۳:۰۶:۰۳

غروب آفتاب ۲۰:۰۴:۴۳
اذان مغرب ۲۰:۲۳:۴۵

طلوع آفتاب ۰۵:۲۶:۱۱
اذان ظهر

۱۲:۲۵:۵۸

غروب آفتاب ۱۹:۲۵:۵۲
اذان مغرب ۱۹:۴۵:۰۲

شیراز
اذان صبح ۰۴:۲۵:۳۸

طلوع آفتاب ۰۵:۵۹:۰۲
اذان ظهر

غروب آفتاب ۲۰:۵۹:۳۰
اذان مغرب ۲۰:۱۸:۴۲

سرویس اقتصادی //پژوهشگر دفتر
مطالعات راهبردی رونق تولید ،راهبرد
دوقلو برای حرکت از اقتصاد نفتی به
ســمت اقتصاد دانش بنیان را مطرح
کرد.

کارشناســان برای پایــان عصر نفت
هشــدار دادهاند ،کشــورهای پیشرفته
صنعتی و توســعه یافته با ســرعت به
سمت اقتصاد دانش بنیان پیش میروند.
از سوی دیگر در کشــور ما علیرغم
تأکیدات صورتگرفته از سوی جامعه
علمی و حاکمیتی ،متأســفانه سالهای
زیادی اســت که اقتصاد ایران از اتکای
بیشازحد به نفت و درآمدهای حاصل
از آن رنــج میبرد .در مقام مطالعه ابتدا
باید بررسی شــود که آیا اقتصاد نفتی
میتواند دانش بنیان شــود و ســپس
راهکارهای این امر بیان شوند.
بر اساس گزارش رقابتپذیری جهانی،
توسعه اقتصادی کشــورها و تغییرات
ساختاری مورد نیاز برای رشد اقتصادی
پایدار در سه مرحله معرفیشده است؛
در مرحله ابتدایی خلق ارزش عمدت ًا از
فروش مواد خــام اتفاق میافتد ،پساز
آن اقتصاد صنعتی شــکل میگیرد که
رشــد آن از طریق ســرمایهگذاری بر
تولید کاالهای صنعتی حاصل میشود.
درنهایت و در مرحله سوم ،رشد پایدار
در فضای اقتصــاد دانش بنیان حاصل
میشــود که از طریق نوآوری مداوم به
خلق ارزش میپردازد.
در حقیقــت میتوان صنعتی شــدن را
نوعی گســترش ارضی اقتصاد دانست
و دانشمحور شــدن را گسترش عمقی
که بهتدریج در فرایند پیشرفت اقتصادی
میتواند رخ دهــد .در چنین دیدگاهی
امکان صنعتی شدن با درجات مختلفی
از محتوای دانش بنیان وجود دارد ،اما
نمیتوان بدون صنعتی شــدن به اقتصاد
دانشمحور دست یافت ،زیرا دانش تنها
هنگامی از نظر اقتصادی اهمیت مییابد
که منجر به خلق ارزش اقتصادی شود،

۱۲:۵۹:۱۲

کرمان

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۰۴:۵۲

اذان صبح ۰۴:۲۵:۰۶

اذان صبح ۰۴:۰۸:۵۱
طلوع آفتاب ۰۵:۴۶:۱۳
اذان ظهر ۱۲:۵۱:۵۵

طلوع آفتاب ۰۵:۳۹:۲۲
اذان ظهر

۱۲:۴۱:۰۷

غروب آفتاب ۱۹:۴۳:۰۱
اذان مغرب ۲۰:۰۲:۲۳

طلوع آفتاب ۰۶:۰۰:۱۹
اذان ظهر

۱۳:۰۳:۰۷

غروب آفتاب  ۲۰:۰۶:۰۴غروب آفتاب ۱۹:۵۷:۴۶
اذان مغرب  ۲۰:۲۵:۳۳اذان مغرب ۲۰:۱۷:۳۶

حرکت از اقتصاد نفتی
به سمت
اقتصاد دانش بنیان

نفــت بهعنــوان مصیبــت:
بنابراین ارزش اقتصادی دانش منوط به
کاربرد آن در تولید محصوالت صنعتی آسیبشناسی اقتصادهای نفتی در
و خدمات مرتبط با آن اســت که منجر مسیر تغییرات ساختاری

به رقابتپذیری بیشتر با بهرهوری باالتر
میشــود .با در نظر گرفتن مختصات
کشورهای نفتی بهعنوان نقطه عزیمت و
بستری که برای راهبردها و سیاستهای
ممکن و مطلوب فراهم میآورد ،مسیر و
الزامات حرکت یک اقتصاد نفتی به سمت
اقتصاد صنعتی و دانشمحور ،در برخی
از جنبهها و کشورهای متفاوت است که
فاقد این ویژگیها هســتند .این تفاوت
تنها مربوط به آســیبها و بیماریهای
اقتصــادی برخاســته از منابع طبیعی
نیســت ،بلکه مزیتها و فرصتهایی
نیز به این کشــورها برای گام برداشتن
در مسیر توســعه از آن برخوردارند ،از
سایر کشورها متمایز است .لذا شناخت
مصیبتها و سعادتهایی که نفت برای
کشــورهای نفتی ایجاد کردهاســت ،به
درک صحیح سیاسی جهت حرکت در
مسیر دانش بنیان شدن کمک میکند.

براساس یک تعریف ســاده از تعریف
اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی ،اقتصاد
نفتی به اقتصادی گفته میشود که بخش
قابلتوجهی از درآمدهای آن ناشــی از
استخراج و فروش نفت به دست میآید.
براین اساس ،سهم فعالیتهای اقتصادی
غیرنفتی اعم از تولیدات کاال و خدمات
که خــارج از بخش نفت اتفاق میافتد،
در مقایسه با درآمدهای نفتی کمتر است.
اقتصادهــای نفتــی را معمــو ًال
زیرمجموعهای از اقتصادهای وابســته
به منابــع طبیعی طبقهبنــدی میکنند.
اقتصادهای وابســته به منابع طبیعی به
اقتصادهایــی گفته میشــود که بخش
عمــدهای از درآمدهای این کشــورها
ناشی از استخراج و فروش منابع طبیعی
اعم از نفت ،گاز و ســایر ذخایر معدنی
به دســت میآید .از جمله آسیبهای
اقتصاد نفتی به اقتصاد کشورها می توان

اطالع از وضعیت یارانه
نیاز به نصب هیچگونه نرمافزار موبایلی ندارد
سرویس اقتصادی //مرکز روابط عمومی
و اطالعرســانی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،در اطالعیــهای اعالم کرد که
اطــاع از وضعیت یارانــه نیاز به نصب
هیچگونه نرم افزار موبایلی ندارد.

در این اطالعیه آمده است :هموطنان برای
بررســی و اطالع از وضعیت یارانه نیاز به
نصب هیچگونه نرمافزار و سامانه موبایلی
ندارند و صرف ًا سایت وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی HEMAYAT.MCLS.
 GOV.IRمرجع پاسخگویی است.
به گزاش ایرنــا ،هموطنان برای جلوگیری

از هرگونه سو ء اســتفاده و کالهبرداری از
اطالعات هویتی و بانکی به هیچ آدرس و یا
سامانه دیگری مراجعه نکنند.
ســامانه  ۰۲۱۶۳۶۹وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی برای راهنمایی و پاسخگویی
به مردمی کــه از دریافت یارانهها در طرح
جدید دولت جا ماندهاند و ســایر سواالت
یارانهای ،در سه شــیفت و با  ۱۲۰اپراتور
که از جامعه معلوالن کشور هستند و تلفن
گویــای  ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹نیز در اختیار
آحاد ملت قرار دارد.

برای دریافت سود یا ثبتنام سهام عدالت
فریب کالهبرداران را نخورید

موارد زیر را نام برد:
افــت بلندمــدت موازنه تجــاری و
تالطمات درآمدی،بیمــاری هلندی و
اثر برون رانی،پیوندهای محدود با سایر
بخشهای اقتصاد،اختــال در اقتصاد
سیاســی و مداخــات دولت،اختالل
در نهادهــای سیاســی ،فرهنگــی و
اجتماعی،نفت بهعنوان موهبت :رویکرد
تعمیق دانش در اقتصادهای نفتی.
اگرچــه بخش عمــدهای از همت علم
اقتصاد و همچنین ســایر شــاخههای
علوم اجتماعی بر تحلیل آســیبهای
اساســی ناشی از اتکا به منابع طبیعی و
به نوعی تبییــن نظریهای مصیبت منابع
متمرکز بودهاســت ،اما شواهد تاریخی
در ایــن زمینه یک دســت و همســو
نیســت .بازخوانی دقیقتــر و جامعتر
تاریخ توســعه کشــورهای متکی بر
منابع در مــواردی ابعاد مختلف نظری
مصیبت منابع را نقض میکند .شــواهد
تجربی نشانگر آن است که رابطه میان
بهرهمندی از منابع طبیعی و پیشــرفت

اقتصادی-اجتماعی کشورها میتواند از
حالت آسیبی و تخریبی به شکل سازنده
و فزاینده مبدل شــود .اگر درآمدهای
حاصل از این منابع صرف زیرساختها
و ســرمایه گذاری های تولیدی ،پایه و
دانش بنیان در کشورها شود.
راهبــرد دوقلو ،راهــکاری برای
دانش بنیان شدن اقتصادهای نفتی

راهبــرد دوقلــو ،بهعنــوان یکی از
راهبردهــای کالن اصالحــی در
کشورهایی ارائهشــده که به بخشی از
آسیبهای ناشــی از درآمدهای منابع
طبیعی دچار شــدهاند؛ هــدف اصلی
آن اســت که در عیــن رعایت منطق
اقتصــادی ،امکانپذیری سیاســتی و
پذیرش اجتماعی نیز فراهم شود .راهبرد
دوقلو که عمدت ًا توسط «ریچارد آتی»
نظریهپردازی شدهاســت ،برخاسته از
مشــاهدات موردی وی از تعدادی از
اقتصادهای آســیبدیده و صادرکننده
نفت و سایر فرآوردههای خام است که
سعی میکنند تا حدی لوازم امکانپذیری

سیاســی را در بطن ایــن راهبرد کالن
گنجانده و پیششرطهای موفقیت عملی
سیاستهای اصالحی را تبیین کند.
به گزارش فارس ،براساس راهبرد دوقلو
اگــر حوزههای موجود در اقتصاد را به
دو دسته آســیبدیده و غیر آسیبدیده
تقســیم کنیم ،نقطه آغاز برای اصالح
بخشهای آســیب ندیده اســت؛ یعنی
فرآیند اصالحات باید از جایی شروع
شــود که امکا ن پذیرش سیاســتی و
اجتماعی را فراهم کنــد و به تدریج و
بدون اینکه کسی یا گروهی ضرر قابل
توجهــی کنند و یا بــه اصطالح بازنده
باشــند ،پیش رود .لذا در این اقتصادها
برای اصالح نباید از جایی شــروع کرد
که رانت زیــادی در آن وجود دارد و
مقاومت زیادی در این اصالح صورت
میگیرد .به این معنــا که پس از انجام
اصالحات و راهاندازی مناسب الگوهای
اقتصادی در سایر حوزهها ،سودآوری
آن حوزه های جدید به قدری بیشــتر
شود که ســرمایهگذاران خود به خود
به این ســمت حرکت کنند و به نوعی
مدیریت رانت جدید شــکل بگیرد .در
حال حاضر به این علت که حوزههای
سرمایهگذاری غیرنفتی ،جذابیت ندارد
عمال جریان ســرمایه به این ســمت
حرکت نمیکند.
براین اســاس بــه قانون گــذاران و
سیاســتگذاران کالن کشــور پیشنهاد
میشــود برای رهایــی از اقتصاد نفتی
(رانتــی) و حرکت در مســیر اقتصاد
دانش محور گامهای اولیه اصالح را از
بخش ها و صنعت هایی که کمتر دچار
مصیبتهای اقتصاد نفتی شده اند آغاز
کنــد و با مدیریتی قــوی ،جذابیت این
صنایع را برای ســرمایه گذاران داخلی
و خارجــی افزایش دهند؛ ســپس با
کارنامهای قوی و تجربه کافی به سمت
اصالح بخشهایی از اقتصاد که بیشــتر
دچار مصیبت های منابع طبیعی شده اند،
قدم بردارد.

پایان وابستگی معیشت مردم به دالر

ســرویس اقتصادی //بــا اجرای
سیاست جدید دولت در زمینه اصالح
ارز ترجیحی می تــوان امیدوار بود
تا بهبود معیشت مردم در آینده ای در این مدت مشــکل دیگری که نشان آنچه باید خارج از مرزها انجام شــود ،مشخص شــود دولت باید چه هزینه
نزدیک اتفاق بیافتد.
از ناکارآمدی این سیاست می داد ،رشد آن هم در شــرایط تحریمی ،اشتباهی ای را پرداخــت می کرد باید بدانیم در

پس از بروز التهــاب در بازار ارز طی
ماه های پایانی سال  1396و هفت ه های
نخست ســال  ،1397معاون اول وقت
رئیس جمهور ،در قامت مدافع ارزش
پول ملی و به نوعی در جایگاه رئیس
کل بانک مرکزی ،از دالر  4200تومانی
رونمایــی کرد .البته بعدها مســئولیت
اتخاذ این سیاســت ارزی را کسی بر
عهده نگرفت .به گــزارش فارس ،در
چهار ســالی که از اجرای این سیاست
میگذرد ،با وجود آنکه به تدریج موارد
تخصیــص دالر  4200تومانی ،از 25
کاال به  7کاال کاهــش پیدا کرد و هر
روز محدود و محدودتر شد ،اما میزان
ارز تخصیص یافته نیز بیشتر می شد .در
این بین اخبار قاچاق معکوس کاالهای
مشــمول و فســاد و رانت گسترده در
زنجیره تخصیص این ارز ،فشار بیشتری
بر معیشت مردم وارد می کرد.
با گذشــت زمان ،فاصلــه ارز 4200
تومانی با ارز نیمایی و بازار آزاد رشد
قابل توجهی یافت و همین مســاله نیز
زمینه فساد گســترده تر را فراهم کرد.

قیمت کاالهای وارداتی با ارز ترجیحی
بــود .به عبارت دیگر ،هــم دولت ارز
ترجیحــی پرداخت می کرد ،هم قیمت
کاالهای اساســی به صــورت روزانه
افزایش می یافــت و در برخی مواقع
نیز کمبود این اقالم در کشــور گزارش
می شد.

* وابستگی ،پاشنه آشیل ارز 4200
تومانی

شکی نیســت اصلیترین پاشنه آشیل
سیاســت ارز  ۴۲۰۰تومانی وابستگی
کشــور به دالر اســت .در پی اجرای
سیاست ارز ترجیحی ،ایران میپذیرد
تمام نقل و انتقاالت مالی وابسته به تامین
کاالهای اساسی را در شبکه ضربهپذیر
از تحریمهای اقتصادی ایاالت متحده
انجام دهد .این ضربهپذیر کردن چرخه
تامین کاالهای اساسی موجب میشود
در صورت کوچکترین فشــاری از
سوی کشــورهای معاند ،ایران مجبور
شــود محدودیتها را بپذیرد و به هر
توافق ناعادالن ه ای تن دهد.
اساسا وابســته کردن معیشت مردم به

اســتراتژیک اســت .در هر حالتی که
کشــور نتواند منابــع ارزی خود را از
فروش نفت به دست بیاورد و در تامین
ارز ترجیحی ناکام بماند ،آنگاه مجبور
اســت یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به
فشار بر بازار ارز در داخل کشور کرده
و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که
میتواند باعث افزایش افسار گسیخته
قیمت ارز شود .اساسا نارسایی ریالی
قابل حل اما نارســایی و بحران ارزی
غیرقابل حل است.
* تامیــن بهتــر معیشــت مردم
مهمترین هدف اصالح ارز ترجیحی

احمد جاللی ،کارشناس اقتصاد ایران،
در گفت و گو با خبرنــگار اقتصادی
خبرگزاری فــارس ،دربــاره اصالح
سیاســت ارز ترجیحی در هفته های
گذشــته گفت :دولــت در تامین ارز
ترجیحی با مشــکالت زیادی مواجه
بود .از طرف دیگر ،اصابت نکردن یارانه
پرداختی توسط دولت به جامعه هدف
دیگر مشکل اساسی این سیاست بود.
جاللــی تصریح کــرد :بــرای اینکه

سال  ،1400دولت برای تخصیص ارز
ترجیحی باید بــرای هر دالر  20هزار
تومان مابه التفاوت ارز ترجیحی با ارز
نیمایی را پرداخت کرد .وی ادامه داد :با
اجرای طرح جدید دولت سیزدهم ،هم
وابستگی دولت به دالر کاهش پیدا می
ت های رفاهی
کند و هم با اتخاذ سیاس 
و حمایتی ،در میانه شدیدترین جنگ
اقتصادی علیه کشور ،حداقلی از معیشت
برای همه مردم با هر توان مالی تامین
میشود.با برطرف شدن وابستگی به ارز
ترجیحی و از بیــن رفتن یکی از اهرم
ف های غربی علیه ایران،
های فشار طر 
می توان به راحتی به ســمت تحوالت
اقتصادی پیش روی کشور حرکت کرد.
یکی از موضوعاتی که طرف های غربی
روی آن حســاب باز کرده و از طریق
آن می خواستند به کشور فشار کنند ،به
مساله تامین ارز باز می گشت .اما حاال
با قطع شدن وابستگی معیشت مردم به
دالر میتوان امیــدوار به بهبود اوضاع
معیشــت آنها با اجرای سیاست های
جدید اقتصادی بود.
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سال بیست و یکم شماره 3901
طالع بینی
فروردین :

امروز باید عمل گرایی خود را نشان دهید و اموری را
که در دســت دارید از مرحله ی مقدماتی به مرحلهی
عملی برسانید .ماه نو در صورت فلکی ثور دومین خانه
یعنی خانه ی خود ارزشی را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب می شود
بر به دســت آوردن نتایج محسوس تمرکز کنید و افکار غیر واقعی را از
خودتان دور کنید .اما لزومی ندارد که یک باره دست به معجزه بزنید.
اردیبهشت:

در لبــه ی یک فرصت اســتثنایی قرار گرفتــه اید که
میتواند مســیرتان را به طور کل عوض کند .امروز در
طالع شــما خورشید گرفتگی به چشم می خورد ،از این
رو مجموعهای از احساســات با طراوت غافلگیرتان می کنند و موجب
میشوند که مسیر درست را انتخاب کنید .اما باید با احتیاط پیش بروید،
زیرا به نظر می رسد که افکارتان از اعمال تان پیش افتاده اند .خوشبختانه
تا زمانی که در گردباد افکارتان گیر نیفتاده اید ،می توانید رویاهایی را که
در سر دارید به واقعیت تبدیل کنید.
خرداد :

امروز ممکن است با چیزهایی برخورد کنید که برخالف
ظاهرشــان به نظر می رسند ،زیرا ماه نو در طالع شما به
دوازدهمین خانه یعنی خانه ی اســرار وارد شده است.
تکههای اصلی معما ممکن است هنوز پیدا نشده باشند ،بنابراین نمی توانید
تصویر کلی را به درســتی درک کنید و باید اطالعات بیشتری به دست
آورید .هر چیزی که در اطراف تان اتفاق می افتد را یک ســرنخ بدانید،
حتی اگر دلیل روشــنی برای آن پیدا نکردید .دنبال کردن امور عجیب و
مرموز بدون این که بدانید شما را تا کجاها خواهند برد ،باعث می شود تا
در مسیری غیر مستقیم به سوی شک و تردید حرکت کنید.
تیر :

اگرچــه دیگران می توانند کمک تان کننــد تا امروز بر
ســر وظایف تان بمانید ،اما نبایــد توصیه های آن ها را
کورکورانه دنبال کنید .خورشــید گرفتگی در طالع شما
بر یازدهمین خانه یعنی خانه ی شــبکه های اجتماعی سایه می افکند،
بنابراین می توانید به دوستان تان رجوع کنید که راهنمای قابل اعتمادی
در این مسیر هستند .در یک دو راهی گیر افتاده اید؛ هر کدام از مسیرها را
که انتخاب کنید دیگر راه برگشتی وجود نخواهد داشت.
مرداد :

امروز ممکن است احساس کنید که کسی کلید نورافکنی
را که به ســمت فرصت های شغلی شماست دست کاری
میکند .این حرکت ناگهانی شما را شگفت زده خواهد کرد،
زیرا خورشید گرفتگی ای که در دهمین خانه از طالع شما یعنی خانه ی
موقعیت های اجتماعی اتفاق افتاده موجب می شود تا افق های جدیدی
در زمینه ی شــغلی پیش روی تان قرار بگیرند .خوشبختانه می توانید
تصمیمات مثبتی اتخاذ کنید که اهداف بلند مدت تان را تحت الشعاع قرار
می دهند ،البته باید زود بجنبید و موقعیت را بسنجید.
شهریور :

از انــرژی ماه نو در صورت فلکی ثور اســتفاده کنید تا
بتوانید نقشه های کاربردی برای آینده ی تان طرح ریزی
کنید .فعل و انفعاالت کهکشــانی بر نهمین خانه از طالع
شما یعنی خانه ی ماجراجویی ها تأکید می کنند ،از این رو ممکن است
برنامه هایی برای اوقات آخرهفته داشــته باشید .یا شاید هم به این فکر
می کنید که همه چیز را درگرگون کنید ،مث ًال به یک سفر خارجی بروید یا
مسیری معنوی را در پیش بگیرید .اکنون همه چیز شدنی و ممکن است،
فقط باید به خاطر داشــته باشــید که تغییرات را به آهستگی و با تأملی
محتاطانه دنبال کنید.
مهر :

موضــوع اصلی امروز تجربه ی مســیرهایی اســت که
لذتهای جدیــدی را در اختیارتان قرار می دهند ،زیرا
ماه نو در صورت فلکی ثور به هشتمین خانه در طالع شما
یعنی خانه ی روابط و صمیمیت ها قدم گذاشته است .این که بخواهید هم
بــه اولویت های تان توجه کنید و هم اوقاتی را صرف امور دلپذیر مانند
خوردن غذاهای خوشــمزه و گوش کردن به موسیقی های پر احساس
کنید گمراه کننده به نظر می رســد .آن قدر زمان ندارید که خودتان را با
مسایلی این چنین سرگرم کنید ،باید تا می توانید از لحظههای پیش رو
نهایت استفاده را ببرید.
آبان :

به دســت آوردن ثبات در روابــط کنونی تان مانند یک
شمشیر دو لبه شــده اســت .به دنبال امنیت عاطفی و
احساسی هستید ،اما امنیت بیش از حد موجب می شود
تا از خود راضی به نظر برســید .ماه نو در صورت فلکی ثور به هفتمین
خانه در طالع شما یعنی خانه ی معاشران وارد شده است و زمینه را برای
امور ماورایی فراهم کرده ،از این رو می توانید مراسمی معنوی با دوستان
تان ترتیب دهید.
آذر :

ماه نو در صورت فلکی ثور به ششــمین خانه در طالع
شما یعنی خانه ی خود بهسازی وارد شده ،پس فرصت
مناسبی اســت تا به امور مربوط به سالمتی توجه کنید.
معاینات سالیانه را انجام دهید و جهت بررسی سالمت دندان های تان از
پزشک مربوطه نوبت بگیرید .برای ارزیابی رژیم غذایی کنونی تان کمی
بیشتر وقت صرف کنید و به برنامه های ورزشی تان هم نگاهی بیندازید.
دی :

سرویس اقتصادی //مجرمان سایبری با
ترفندی جدید و با ارسال پیامک و یا پیام
در شبکه های اجتماعی با نام واریز سود
سهام عدالت درصدد کالهبرداری از مردم
هستند ،بر این اســاس افراد باید ضمن
آگاهی به این موضوع فریب این دسته از
پیغامها را نخورند.

طبق بررســی ها ،پیام های جعلی که به
تازگی منتشــر شده اســت ،از مخاطبین
درخواســت میکند که برای دریافت سود
ســهام خود از طریق لینک آلــوده اقدام
کند که ســهامداران باید نسبت به این اقدام
کالهبردارانه آگاه باشــند .در این راســتا
شرکت سپرده گذاری مرکزی در اطالعیهای
اعالم کرده اســت که مجرمان سایبری با
طراحی پلتفرم مجرمانه در قالب اســتفاده
از نام و نشــان ســامانه ســهام عدالت و
ارسال پیامک مبنی بر واریز مبالغ مختلف
به حسابهای مالی هموطنان مشروط به
مراجعه لینک یا پیوند درج شده در پیامک،
گوشــی تلفن همراه فریبخوردگان را به

صفحات جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ
هدایت می کنند.
به گزارش ایســنا ،از طــرف دیگر نیز با
توجه به اینکــه زمزمه های تعیین تکلیف
جاماندگان سهام عدالت نیز به گوش میرسد،
حسین قربانزاده ،رئیس سازمان خصوصی
سازی نیز هشــدار داده است که افراد باید
توجه داشته باشند که اصال ثبت نامی وجود
ندارد زیرا هویت افراد مشخص و در بانک
اطالعات موجود است .این افراد نباید حتی
یک ریال پرداخت کنند .اگر پیامکی ارسال
می شــود که لینک ثبت نام دارد قطعا کاله
برداری اســت و ربطی به دولت و وزارت
اقتصاد و سازمان خصوصی سازی ندارد.
هرگونه اطالع رســانی در ســهام عدالت
صرفا از طریق وبســایت های رســمی
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی به نشانی
www.csdiran.ir، www.sejam.
 irو  sahamedalat.irبــه اطالع عموم
مشموالن سهام عدالت می رسد.

شــاید به تازگی نتوانســته اید وقت مناســبی را برای
اســتراحت ،تفریح و یا امور عاشقانه پیدا کنید ،اما یک
تغییر کوچک در برنامــه ریزی های تان می تواند آغاز
مرحله ی جدیدی را در زندگی تان رقم بزند .فکر نکنید که قرار اســت
چیز خارق العاده ای اتفاق بیفتد ،شما خودتان هستید که باید این اتفاق
را رقم بزنید .ماه نو در صورت فلکی ثور به پنجمین خانه در طالع شما
که به ویژگی نشان دادن قابلیت های فردی مربوط است وارد می شود و
تشویقتان می کند تا در یکی از این روزها دست به کار شوید.
بهمن :

امروز باید با موضوعات پایه دست و پنجه نرم کنید ،مث ًال
این که به خاطر امنیت عاطفی و احساســی که خانه و
خانواده در اختیارتان می گذارد چه بهایی باید بپردازید.
اکنون زمان آن اســت که به طور عمیق در روح تان به کنکاش بپردازید.
این کنکاش به معنی پرسه زدن در خاطرات کودکی و گم شدن در ضمیر
ناخودآگاه نیست .اما جالب است که بدانید این بازگشت به گذشته موجب
می شــود تا بتوانید درباره ی آینده ی تان تصمیم بگیرید ،زیرا ماه نو در
صورت فلکی ثور چهارمین خانه را در طالع شما که به خانه ی ریشه ها
معروف است فعال می کند.
اسفند :

طرح :بیتا هوشنگی

ریتم روزانه ی زندگی تان دوباره ســرعت گرفته و اص ًال
اهمیتی ندارد که چه قدر کار روی سرتان ریخته است .اما
با وجود مشغله های اضافه شده ،باز هم این قابلیت را دارید که افکارتان
را به شــکلی واضح با دیگران در میان بگذارید .ماه نو در صورت فلکی
ثور سومین خانه را در طالع شما یعنی خانه ی روابط تحریک می کند و
موجب می شود تا روزهای فعال و پر مشغله ای در ماه آینده داشته باشید.
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قرار میگیرد.
مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان از بخش دیالیز
بیمارستان شهید محمدی با همراهی احمد مرادی
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی
بازدید و با پزشکان و بیماران این بخش گفتوگو
و به بررســی مسائل و مشکالت و کمبودهای این
بخش پرداخت.
در این بازدید اســتاندار هرمزگان از مدیران عامل
صنایع مختلف مستقر در غرب شهر بندرعباس نیز
دعوت کرده بود تا از نزدیک مشکالت این بخش
را مشاهده و برای رفع مشکالت همکاری کنند.
به گزارش تســنیم ،بیشتر مشــکالت مطرح شده
در این بازدید کمبود دســتگاههای دیالیز و قدیمی
بودن دســتگاهها ،کمبود نیروی انسانی پزشک و
پرستار ،کمبود فضای بخش دیالیز این بیمارستان
و مباحــث مرتبط با تغذیه بیماران بود که رفع این
مشــکالت مهمترین دغدغه بیمــاران ،همراهان

گروه خبر //استاندار هرمزگان از تامین ۳۰
دستگاه دیالیز استاندارد توسط بنگاههای
اقتصادی مستقر در استان خبرداد و گفت:
تجهیزات دیالیزی به ســرعت تامین و در
اختیار دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان

بیماران و پزشکان و پرستاران این بخش بود .پس
از این بازدید بالفاصله جلســه برنامهریزی برای
رفع مشکالت در محل سالن جلسات بیمارستان
شهید محمدی برگزار و تصمیمات الزم برای تامین
تجهیزات و حل مشکل کمبود فضا اتخاذ شد.
دوستی اســتاندار هرمزگان در این جلسه با اشاره
به اینکه وضعیت بخش دیالیز استان مساعد نیست
و باید به ســرعت این وضعیت اصالح شود گفت:
امروز با حضور در این بخش از نزدیک مشکالت
بخش دیالیز را دیدم و درک کردم ،از اینکه نماینده
مردم هرمزگان در مجلس که درخواست این بازدید
را داشتند تشــکر و به تمام پزشکان ،پرستاران و
کارکنان مشغول در این بخش خداقوت میگویم از
زحمات خستگی ناپذیر آنان قدردانی میکنم.
اســتاندار هرمزگان گفت :مســائل بخش دیالیز
بیمارستان شــهید محمدی در سه بخش بود ،یک
بخش مربوط به کمبود فضا بود که باید دانشــگاه

علوم پزشــکی فضا را مشــخص کند و در بحث
ساخت و ســاز تمام کار با استانداری خواهد بود
و ســعی میکنیم با سازه ســبک و با دوام این امر
تسریع شود .وی افزود :دیگر مبحث و مشکلی که
در بخش دیالیز شاهد بودیم مربوط به کمبود نیروی
انسانی از جمله پزشک و پرستار بود و مسئله بعدی
نیز مربوط به تغذیه بیماران است که این مسائل را
باید دانشگاه علوم پزشکی استان به سرعت رفع کند
و متولی حل این مشکل دانشگاه خواهد بود.
دوســتی گفت :مســئله بعدی تامین تجهیزات و
دستگاههای دیالیز بیمارستان شهید محمدی است،
در این زمینه هم از ظرفیــت بنگاههای اقتصادی
مستقر در استان استفاده میکنیم.
وی تصریح کرد :قرار است این تجهیزات به سرعت
تامین و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قرار
بگیرد تا بخشی از مشکالت بیماران دیالیزی استان
کاهش یابد.

در نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی بندرعباس

غرفه ویژه طرح بیمه فراگیر ایرانیان برپا شد
گروه خبر //اداره کل تامین اجتماعی
هرمــزگان به منظور اطالع رســانی
به مــردم در خصوص طــرح بیمه
فراگیر خانواده ایرانــی غرفه ای را
در نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل
خانگی بندرعباس دایر نموده است .
به گزارش خبرنگار دریا؛ عباس اکبری
در این زمینه گفت :این نمایشگاه به
همت کمیته امداد استان و با همکاری
مرکز نیکوکاری شــبکه کارآفرینی
هرمزگان و مرکز خالقیت و فناوری
های نوین شــهرداری بندرعباس از
 17خرداد لغایت  22خرداد در محل
دائمی نمایشگاههای بندرعباس دایر
می باشد و اداره کل تامین اجتماعی
هرمزگان به جهت معرفی طرح بیمه
فراگیر خانواده ایرانی و ارائه خدمات
به مردم با برپایــی غرفه ای در این

نمایشگاه حضور یافته است .
اکبری در خصوص علت حضور اداره
کل تامین اجتماعی در این نمایشگاه
گفت  :یکــی از جوامع هدف طرح
فراگیر خانواده ایرانی دختران و زنان
خانه دار هســتند کــه از محورهای
اصلی گردانندۀ صنایع دســتی کشور
و مشاغل خانگی خرد بوده و قطع ًا
نیازمند پوشش بیمه ای و تامین آتیه
خود و افراد تحت سرپرستی میباشند.
مدیرکل تامین اجتماعی افزود :بیمه
دختران و زنان خانه دار در سه مدل
با نرخهای 14درصــد16 ،درصد و
20درصد جهت استفاده بانوان طراحی
شده و با توجه به اینکه دو درصد از
نرخ هر یک از این ســه مدل قرارداد
توسط دولت تقبل شده است فرصت
خوبی برای تحت پوشش قرارگرفتن

این قشــر از جامعه مهیا شده و کلیه
دختران و زنان خانه دار می توانند در
قالب این طرح پوشش بازنشستگی
و فوت بعد از بازنشستگی را با نرخ
12درصد  ،پوشــش بازنشستگی و
فوت قبل و بعد از بازنشســتگی را با
نرخ 14درصد و پوشش بازنشستگی
و فوت قبل و بعد از بازنشســتگی و
از کارافتادگی را بــا نرخ 18درصد
دریافت نمایند .
اکبری ادامه داد :دســتمزد به انتخاب
متقاضی بین حداقل تا حداکثر دستمزد
مصوب شــورای عالی کار می تواند
انتخاب شود و مبنای اعمال نرخهای
فوق خواهد بود .
مدیر کل تامین اجتماعی خاطرنشان
ســاخت  :عالوه بر کمــک دولت
در تقبــل 2درصد از حــق بیمه؛ از

جملــه مزایای این طرح این اســت
که متقاضیان چنانچــه از طرف پدر
یا همســر خود از پوشــش درمان
برخوردار باشند نیاز به پرداخت حق
بیمه جداگانه برای درمان نداشــته و
کماکان می توانند از پوشش درمانی
سابق خود استفاده نمایند.
اکبری یادآورشــد  :دختران و زنان
خانــه دار مــی توانند بــا مراجعه
بــه درگاه خدمات غیــر حضوری
ســازمان تامین اجتماعی به نشانی
 es.tamin.irپــس از ثبت نام

طراحی و اجرای مدرسه عشایری احمدی حاجی آباد به صورت پایلوت در کشور

صورت پایلوت در کشور انجام دهد.
به گزارش خبرنــگار دریا؛ وی همچین
افزود :مدرسه عشایری در منطقه احمدی
حاجی آباد واقع در اســتان هرمزگان به
دلیل کثرت جمعیت عشایری به صورت
پایلوت انتخاب و فاز اول و دوم طراحی
را سپری کرده و در مرحله انتخاب مجری
جهت اجرا می باشد.

مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
استان هرمزگان در ادامه با بیان اینکه این
طرح به همت مهندسان متخصص معماری
و فنی اداره کل نوســازی مدارس استان
هرمزگان در اسفندماه سال  99در همایش
بین المللی مدرسه ایرانی –معماری ایرانی
نمونه کشوری شد ،ابراز داشت :طراح این
مدرسه عشــایری نمونه کشوری مهندس
مهدی باوقار زعیمی معاون فنی اداره کل
نوسازی مدارس هرمزگان می باشد .
دکتر هاشــمی با اشــاره به اینکه جامعه
عشایری شــیوه زیستی متفاوت و جدای
از شیوه زیست شــهری و شیوه زیست
روســتایی دارد ،خاطرنشــان ساخت:
عشایر نسبت ًا خوداتکا و خودبسنده بوده
که ساخت اجتماعی قبیلهای دارد و عموم ًا
زندگی خود را از دامداری اداره می کنند .
به گفته وی ،عشایر منطقه احمدی حاجی
آباد دارای سکونتگاه های کپری می باشند
که با تغییر فصول ،معمو ًال برای یافتن مراتع
مناسب برای حیواناتشان محل زندگی خود

را تغییر میدهند و یا به اصطالح کوچ می
کنند  ،کوچ عشایر معمو ًال با شرکت همه
افراد خانوار ،بار و بنه و سرپناه قابل حمل
در قالب ردههای ایلی یا امروزه به صورت
انفرادی و تکخانواری صورت میگیرد
و به همین دلیل در طراحی این مدرســه
قابلیت حمل و جابجایی از آیتمهای اصلی
بوده است که مدنظر قرار گرفته است .این
مســوول در ادامه تاکید کرد :باتوجه به
ماهیت زندگی عشــایری و کوچ نشینی ،
مصالح و اجزاء تشکیل دهنده ساختمان
مدرسه به گونه ایی طراحی گردیده است
کــه قابلیت مونتاژ  ،برچیدن و حمل
آســان همراه با سایر وسایل در هنگام
کوچ را فراهم نماید.
دکتر هاشمی همچنین عمده مصالح مورد
استفاده در طراحی پروژه مدرسه عشایری
را عموما» مصالح ساده و در دسترس در
این مناطــق اعالم داشــت و افزود :این
مصالح همانند اســکلت چوبی از انواع
چوبهای چهارتراش  ،نراد و چوب چندل ،

آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

شهرداری هنگوییه در نظر دارد به موجب موافقنامه شماره  1502001010مورخ  1401/03/21از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
و از منابع داخلی شهرداری نسبت به اجرای پروژه آسفالت معابر شهر هنگوییه مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با
ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irاقدام نماید .
مناقصه گران مکلفند اسناد مناقصه را در قالب سه پاکت ( الف  ،ب و ج ) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) از مورخ 1401/03/21
لغایت  1401/03/29دریافت و تا مورخ  1401/04/09به آدرس استان هرمزگان  ،شهر هنگوییه  ،شهرداری هنگوییه واحد امور قراردادها تسلیم
نمایند .
عنوان پروژه
پروژه آسفالت معابر شهر
هنگوییه

برآورد مالی ( میلیون ریال) محل اجرای پروژه
30.901

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان:

مطالبهگر حق و حقوق هنرمندان
هرمزگان هستم

گروه خبر //مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان
گفت :مطالبه گر حق و حقوق هنرمندان هستیم .به گزارش
خبرنگار دریا ،اســمعیل جهانگیری در مراســم تجلیل از
پیشکســوتان و گروه های فعال نمایشی ،افزود :هنر تئاتر
اســتان هم اکنون به جایگاهی رسیده است که برگزاری هر
اجرای بزرگترین رویداد تئاتر کشــور به هنرمند هرمزگانی
کوروش زارعی سپرده شــده است که جای شعف و غرور
دارد.وی بیان کرد :هنرمندان هرمزگانی در همه رشته ها با
توجه به کمبودها و مشکالت مختلف خود را در عرصه های
مختلف به اثبات رسانده اند و برای هرمزگان افتخار آفرین
بوده اند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان به کمبود
فضاهای فرهنگی و هنری به ویژه در شهر بندرعباس ،بیان
کرد :در جلسه مشــترک با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
مســئله کمبود زیرساخت های فرهنگی – هنری هرمزگان
مورد بررســی قرار گرفت و نماینده ویژه ایشــان در طرح
های عمرانی به هرمزگان سفر و از شهرستان های مختلف و
مکان های موجود بازدید کردند و به زودی شاهد اتفاقات
خوب خواهیم بود.جهانگیری اضافه کرد :عدالت در توسعه
فضاهای فرهنگی و هنری از برنامه های اصلی وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی می باشد و هرمزگان در اولویت این برنامه
قرار دارد و این حق هنرمندان را با جدیت پیگیری خواهیم
کرد.وی موقعیت ها و افتخارات بدست آمده را حاصل در
کنار هم بودن دانست و عنوان کرد :زمانی می توانیم به اهداف
مورد نظر دســت یابیم و هرمزگان غنی و با اصالت را در
سطوح مختلف معرفی کنیم که به وفاق ،اتحاد ،جمع گرایی و
نگاه فرا استانی دست یابیم و هم اکنون تعامل و ارتباط بسیار
خوبی بین اداره کل ،انجمن های مختلف ،بسیج هنرمندان و
تشکل های مردم نهاد وجود دارد.

***

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل
بار و مسافر شهرداری بندرعباس:

مدیرکل نوسازی  ،توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان خبر داد

گروه خبر //سیدفخرالدین هاشمی
در خصوص طراحی مدرسه عشایری
در این اســتان اظهار کــرد :لزوم
توجه به نیازها و ظرفیتهای مناطق
عشــایری بالخصوص در اســتان
هرمــزگان با اقلیم گرم و خشــک
موجب شد اداره کل نوسازی مدارس
هرمزگان در اقدامی جهادی طراحی
و اجرای مدرســه عشــایری را به

و ایجاد حســاب کاربری از طریق
بخش بیمه شــدگان و از منوی طرح
بیمه فراگیر خانــواده ایرانی بصورت
الکترونیک نســبت به انعقاد قرارداد
مورد نظر خود اقدام و یا به هریک
از شــعب و کارگزاریهای رسمی در
سطح استان مراجعه نمایند .همچنین
مرکــز ارتباطات و نظــارت مردمی
سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن
 1420بصورت شــبانه روزی آماده
پاسخگویی به ســئواالت و ابهامات
مردم می باشد.

شنبه  21خرداد 1401
 11ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3901

شهرهنگوییه

رشته و رتبه
رشته  :راه آهن و باند
رتبه  :حداقل ۵

مدت انجام کار مقدار کار ( مترمربع) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( ریال)
 2ماه

21.250

1.545.060.083

سایر شرایط :

ا -مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به یکی از صورتهای واریز نقدی به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۷۲۸۴۰۰۱نزد بانک ملی بنام سپرده شهرداری هنگوییه یا
ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد  -۲ .برندگان اول  ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد  -۳ .شهرداری هنگوییه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است  -۴ .به پیشنهادات مبهم  ،مشروط  ،بدون
سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد  -۵ .سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2001093926000003 :

شهرداری هنگوییه

دیوارهای حصیری  ،پوشال  ،بلوک های
ســیمانی  ،کف سازی بتنی و اتصاالت
فلزی با پیچ و مهره های اســتاندارد می
باشد .مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس اســتان هرمزگان تصریح کرد :با
توجه به سادگی سیستم ســازه ای این
مدرسه عملیات نصب و برچیدن مدرسه
در کمترین زمان و با کمترین تجهیزات و
بدون نیاز به نیروی متخصص قابل اجرا
می باشد .
به گفته هاشمی ،تیرک های چوبی چهار
تراش با ســاختار خرپایی در اتصاالت
فلزی تعبیه شــده در سکوی بتنی کف
مدرسه جانمایی شده و با پیچهای فلزی
در محل خود محکم می گردد که پس از
برپایی اسکلت  ،دیوارهای حصیری دو
الیه با پوشال میانی روی اسکلت نصب
می گــردد  .وی در خصوص مقاومت در
برابــر زلزله این گونه از مــدارس اظهار
کرد :وزن کم سازه و استفاده از المانهای
خرپایی سبک باعث ایجاد مقاومت قابل

قبول ســازه در برابر بارهای جانبی زلزله
می گردد  .این مسوول همچنین با اشاره
به سازگاری با محیط زیست این گونه از
مدارس خاطرنشــان کرد :این مدارس با
توجه به استفاده از مصالح سنتی و استفاده
کمتر از مصالح فرآوری شده مانند فوالد
که در تولید آنها انرژی بســیاری مصرف
شده است از ســازگاری بسیار زیادی با
محیط زیست برخوردار هستند  ،مصالح
موجود قابلیت بازیافت در طبیعت را دارا
بوده و تعمیر و تعویض قطعات ساختمان
نیز به سهولت قابل انجام می باشد  .دکتر
هاشمی در ادامه به داشتن تهویه طبیعی این
مدارس اشــاره کرد و افزود :با جانمایی
مناسب مدرسه در مسیر باد  ،استفاده از
دیواره هایی از جنس پوشــال و مرطوب
ساختن این دیواره ها تهویه طبیعی همانند
یک کولر آبی عمل نموده و باعث اکسیژن
رســانی بهتر به فضــای داخلی کالس
میگردد  .وی در پایان ابراز داشت :نور
طبیعی از دیگر آیتم هایــی بوده که این
مدارس را منحصر به فرد می کند بطوریکه
استفاده از پوسته دوم با مصالح بومی ایجاد
سایه بر روی ساختمان ها ،جریان هوا و
کنترل انرژی را موجب می گردد.

۲فروند اسکله شناور مسافری
به بندر شهید حقانی بندرعباس افزوده شد
گروه خبر //معاون فنی و نگهداری
اداره کل بنــادر و دریانــوردی
هرمزگان گفــت :با اتمام تعمیرات
اساســی بر روی دو اسکله فلزی
شناور مسافری در تعمیرگاه دریایی
بندرشهید رجایی ،این ۲اسکله به
اسکله های بندر شــهید حقانی
افزوده شد.

محمدرضا پوررجبی در مراسم نصب
اسکله های فلزی تعمیر شده در بندر
شهید حقانی اظهارکرد :این اسکله ها
به طور متوســط هر پنج سال یک بار
بــرای بازدید بدنه زیرآبی و سیســتم
حفاظــت بدنــه و همچنیــن بازدید
کارشناسان موسسات رده بندی از آب
گیری شده و تعمیرات اساسی آن زیر
نظر کارشناســان موسسات رده بندی
صورت می گیرد.
وی طول این اســکله ها را حدود ۲۲
متــر  ،پنج متر عــرض و ارتفاع این
نوع اســکله ها را نیز حدود  ۲متر با
آبخور حــدود  ۳۰ســانتیمتر تا ۶۰

سانتی متر عنوان کرد و ادامه داد :ایمن
سازی عملیات پهلوگیری و جدا شدن
شناورهای مســافری و ایمن جابجا
شدن مسافران دریایی از کاربرد اصلی
این اسکله های فلزی به شمار می رود.
به گزارش ایرنا ،معاون فنی و نگهداری
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان
از عمده تعمیرات انجام شــده بر روی
این اسکله به خزه تراشی بدنه زیر آبی
و زنگ زدایی ضخامت ســنجی بدنه
زیرآبــی ،تمیزکاری مخازن و تعویض
ورق نقاط کم ضخامت ،تعویض ضربه
گیر های اطــراف و تعمیرات پل های
دسترسی اشاره کرد.
به گفته پوررجبــی ،بیش از یک دهه
از ساخت اسکله های فلزی شناورها
برای تجهیز و ایمن ســازی عملیات
پهلوگیــری و همچنیــن جدا شــدن
شــناورهای مسافری و ایمن شدن جا
به جایی مسافر دریایی در بندر شهید
رجایی می گذرد.

کارت سوخت تاکسیرانان غیرفعال
و نیمهفعال باطل میشود
گروه خبر //رئیس ســازمان مدیریــت حمل و نقل بار و
مسافر شهرداری بندرعباس ،گفت :کارت سوخت رانندگان
تاکسی که غیرفعال و یا نیمهفعال هستند باطل می شوند و
در صورت ادامه این روند پروانه فعالیت رانندگان نیز باطل
خواهد شد .به گزارش خبرنگار دریا ،عمار زاهدی با اعالم
این خبر ،تاکید کرد :بمنظور نظارت بر نحوه فعالیت ناوگان
تاکسیرانی شــهری و کنترل بهینه مصرف سوخت ،فعالیت
کلیه رانندگان بصورت ماهیانه توسط بازرسین و نمایندگان
خطوط رصد خواهد شــد.وی در ادامــه افزود :در پی این
بررسیها کارت ســوخت رانندگان غیرفعال و نیمهفعال با
هماهنگی ستاد مدیریت مصرف سوخت و اتحادیه تاکسیرانی
شهری کشور ابطال میشود.زاهدی خاطر نشان کرد :پس از
این در صورت مشاهده عدم فعالیت و یا بینظمی در فعالیت
رانندگان تاکســی شهری نسبت به ابطال پروانه فعالیت این
رانندگان اقدام خواهد شد.رئیس سازمان مدیریت حمل و
نقل شــهرداری بندرعباس ،با اشاره به برون سپاری برخی
از خدمات سازمان جهت تسریع در روند دریافت مجوزات
تاکسیرانان ،اظهار داشت :رانندگان تاکسیهایی که در حال
حاضر فعال هستند ،از طریق دفتار پیشخوان دولت ،مدارک
خود را در سامانه اتوتاکسی درج نموده و ثبت نام کنند .وی
در خصوص روند صدور مجوزات مربوط به تاکسیرانان بیان
داشــت  :صدور مجوز ،صدور پروانه فعالیت و درخواست
مرخصــی رانندگان از طریق دفاتر پیشــخوان و بصورت
مجازی در بستر اتوماسیون(اتوتاکسی) اختصاص یافته به
رانندگان تاکســی در بندرعباس همچون سراسر کشور نیز
صورت میپذیرد.

***

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی
مشترک بین شهر خالق اصفهان و
شهر خالق بندرعباس
گروه خبر //مسلم عاشــوری سرپرست مرکز خالقیت و
فناوری های نوین شهرداری بندرعباس در این باره گفت:
باتوجه به لزوم تقویت شــبکه شــهرهای خــاق ایران و
همکاری های مشترک در جهت پیشبرد اهداف بین این دو
شــهر خالق و باتوجه به نزدیک شدن به  ۲۰خرداد ماه که
مقارن است با روز جهانی صنایع دستی و همچنین برگزاری
رویدادهای ویژه این روز ،نمایشگاه مشترک صنایع دستی در
شهر اصفهان برگزار می شود.به گزارش خبرنگار دریا ،وی
در ادامه بیان کرد :این نمایشگاه با حضور صنعتگران هنرمند
بندرعباسی و اصفهانی از تاریخ  ۲۱لغایت  ۲۴خردادماه برپا
خواهد شد.مسلم عاشــوری در پایان عنوان کرد :از دیگر
برنامه های این رویداد برپایی کارگاههای آموزشی صنایع
دستی توسط هنرمندان بندرعباسی برای صنعتگران اصفهانی
است.

