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جانشین سازمان حج و زیارت استان :
۵۶۰ زائر از هرمزگان 

عازم سرزمین وحی می شوند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد
مرگ جوان ۳۵ ساله مشکوک

 به تب کریمه کنگو در قشم

۵9 درصد از جمعیت هدف هرمزگان
ُدز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان 
با خردسال ترین فعال صنعت پرورش میگو در کشور
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  فرمانده نیروی دریایی ارتش :

نیروی دریایی راهبردی 
ارتش برای ایجاد امنیت 
در دریاها عملیات می کند

 گروه خبر//  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱ فروند کشتی حامل کاالهای 
اساسی به مجموع تناژ یک میلیون و ۱۶۵ هزارتن وارد بندر شهید رجایی شده که از این تعداد ۱۶ فروند آن تاکنون 

پهلودهی شده است. 
   علی رضا محمدی کرجی ران در تشــریح آخرین وضعیت واردات کاالهای اساســی در بزرگترین بندر تجاری ایران 
اظهارداشــت: از ابتدای فروردین امســال تا کنون در مجموع ۱۶ فروند کشــتی حامل کاالهای اساســی به مجموع 
تناژ ۹۴۰ هزار و ۳۴۲ تن در بندر شــهید رجایی پهلودهی شــده که از نظر تعداد ورود کشــتی در همسنجی با مدت 
مشــابه ۵۰ درصد افزایش را نشــان می دهد.وی در خصوص پهلوگیری کشــتی های حامل گنــدم به عنوان کاالی 
اســتراتژیک کشــور، بیان کرد: طی این بازه زمانی ۱۰ فروند کشــتی حامل گندم با ۶۶۴ هزارو ۱۵۹ تن پهلوگیری 
شده که نســبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸۵۸ درصدی به ثبت رســیده است.به گزارش ایرنا، مدیر منطقه 

 ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی گفت: درحال حاضر نیز یک فروند کشــتی گندم حامل ۶۷ هزار تن در اسکله بندر
شهید رجایی پهلودهی و درحال تخلیه بار آن هستند که به جهت دسترسی سریع به این محصول و جلوگیری از رسوب 

کاال، با کمک ۲ هزارو ۶۰۰ کامیون از دو رویه حمل مستقیم و یکسره برای تخلیه استفاده می شود.
*  پنج کشتی در انتظار پهلودهی در لنگرگاه بندرعباس

   محمدی کرجی ران ادامه داد: بعد از گندم بیش ترین کاالهای وارداتی طی این مدت مربوط به اوره و فسفات می باشد که 
تاکنون سه فروند کشتی از این محموله ها با ۱۴۳ هزار و ۶۸۳ تن در این بندر پهلودهی شده است.وی در خصوص واردات 
روغن خوراکی نیز گفت: در این بازه زمانی یک فروند کشتی حامل ۳۲ هزارو ۴۰۰ تن روغن نیز در این بندر پهلودهی 
شد.به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، درحال حاضر پنج فروند کشتی دیگر حامل روغن خوراکی،گندم، جو 

و ذرت در لنگرگاه بندرعباس درحال طی کردن فرآیند اسنادی خود برای پهلودهی و تخلیه محموله های خود هستند.

افتتاح نمایشگاه  مشترک 
صنایع دستی شهر خالق 

اصفهان و شهر خالق بندرعباس 

گروه خبر// مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب هرمزگان از تشــکیل قرارگاه 
پایش تامین و توزیــع آب در هرمزگان 
با هدف تامین نیاز آبــی مردم و گذر از 

تابستان خبر داد.
   به گــزارش خبرنگار دریا ، عبدالحمید 
حمزه پور در اولین جلســه تشکیل این 
کارگروه از تاکید ویژه مقام عالی وزارت و 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشــور برای تامین نیازهــای آبی مردم 
بویژه گذر از تابســتان خبر داد و افزود: 
در راستای تحقق اهداف این قرارگاه سه 
کمیته تامین، توزیع و مصرف تشــکیل تا 
روند تامین نیاز آبی اســتان هرمزگان با 
بهترین روش صورت گیرد.به گفته وی، با 
تشکیل این قرارگاه، مسائل و چالش های 
حوزه آب احصاء و بر اساس نوع حوادث 

در قالب تیم های واکنش سریع اصالح و 
بازسازی خواهد شد.

  مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان با تاکید بر رفع هر گونه مشکل 
در تامین آب مورد نیاز مردم تصریح کرد، 
با گذر حتی یک روستا از کمبود آب، کار 

بزرگ و حیاتی صورت گرفته است.
 حمزه پــور همچنین با اشــاره به ثبت 

گزارش های مردمی در ســامانه ارتباط 
مردمی شرکت آب و فاضالب بر رفع آن 
تاکید کــرد و گفت: تمامی امکانات برای 
رفع شکستگی ها باید بسیج شوند تا شاهد 

قطعی و یا افت فشار آب نباشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:

قرارگاه پایش تامین و توزیع آب در هرمزگان تشکیل شد

از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت

پهلوگیری ۱۶ فروند کشتی کاالهای اساسی 
در بندر شهید رجایی

در این بازه زمانی یک فروند کشتی حامل ۳۲ هزارو ۴۰۰ تن روغن نیز در این بندر پهلودهی شد

گروه خبر //  مراسم تکریم مردمی ریاست سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان هرمزگان با حضور جمعی از مدیران و جامعه فعاالن اقتصادی استان و مردم 

استان در سالن ورزشی اروند بندرعباس برگزار شد.
   به گزارش خبرنگار دریا، در این مراسم اتاق بازرگانی هرمزگان به نمایندگی از جامعه 
اقتصادی استان از زحمات چندین ساله حاج صالح دریانورد به پاس همکاری و تعامل 

دلسوزانه با بخش خصوصی به صورت ویژه و با اهدا لوح قدردانی به عمل آورد.
در این لوح به امضا محمدرضا صفا ریاست اتاق بازرگانی هرمزگان آمده است:

 برادر ارجمند و گرامی جناب آقای حاج صالح دریانورد
بی شــک تالش ها، تدبر، همت و مســئولیت پذیری حضرتعالی در راس ســازمان 
مدیریت و برنامــه ریزی هرمزگان طی یک دهه اخیــر بخوبی بیانگر توانمندی ها 
 و اســتعدادهای پیدا و پنهان فرزندان این خطه از ســرزمین زرخیز ایران اسالمی در 
عرصه های مدیریتی و میدانی است.باور، تعامل، اعتماد و تالش حضرتعالی برای هم 
افزایی بخش دولتی و فعاالن بخش خصوصی در استان هرمزگان شرایط را برای فعاالن 
اقتصادی و  رفع مشــکالت بخش خصوصی مهیا ساخت.تالش چشمگیر و پیگیری 
امورات همراه با صداقت و اهتمام در جهت رفع مشــکالت فعاالن اقتصادی با همیت 
و پیگیری های شبانه روزی، نشان از حسن تدبیر،برنامه ریزی   منسجم، سازماندهی 
موثر و مدیریت ارزشمند حضرتعالی است.اکنون که پس از ۳۸ سال خدمت صادقانه 
به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید  بدین وسیله به نمایندگی از جامعه اقتصادی استان  
هرمزگان ضمن قدردانی و تشــکر از زحمات حضرتعالی به دلیل تاثیرات مسقیم بر 

روی اقتصاد کالن استان، مراتب سپاس و قدردانی خویش را از تالش های بی وقفه و 
همکاری و حمایت های  صمیمانه شما با بخش خصوصی و خدمات رسانی مطلوب 
به تولیدکنندگان در طول  عمر مدیریتی جنابعالی را به عمل آورده و از درگاه خداوند 
متعال، سالمتی، سعادت و توفیق روزافزون حضرتعالی و خانواده گرانقدرتان را در تمام 

مراحل زندگی مسالت می نماییم.
محمدرضا صفا 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان

مراسم تکریم مردمی ریاست سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان برگزار شد

تقدیر ویژه اتاق بازرگانی هرمزگان
 از صالح دریانورد ریاست سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان

گروه خبر// رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان از صدور ۵۲ فقره جواز تاسیس صنعتی در ۲ 

ماهه سالجاری در استان خبر داد. 
   خلیل قاسمی با اشاره به صدور ۵۲ فقره جواز تاسیس 
اظهار داشت: شــاهد رشد۱۱۲ درصدی سرمایه گذاری 
صدور جواز تاسیس در استان هستیم.وی با بیان این که از 
این میزان جواز تاسیس صادره، ۵۱ جواز تاسیس ایجادی 

و۱ فقره جواز توسعه ای است، گفت: رشد سرمایه گذاری 
جوازهای تاســیس در استان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، نشان از عالقه مندی به سرمایه گذاری در شهرک های 
صنعتی است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
یکی از اولویت های مهم در استان را حمایت و پشتیبانی 
و رونق بیشــتر صنایع عنوان کرد و ادامه داد: تسریع در 
اجرا و تکمیل طرح های صنعتی استان به صورت جدی 

دنبال می شود.به گزارش شبکه اطالع رسانی هرمز؛ قاسمی 
اظهار داشت: بیشترین صدور جواز تاسیس در شهرستان 
بندرعباس و کمترین صدور مربوط به شهرستانهای بشاگرد 
 و جاســک اســت.وی در پایان افزود:محصوالت کانی 
غیر فلزی و شیمیایی از جمله گروه های صنعتی بوده اند که 
بیشترین میزان صدور جواز تاسیس را به خود اختصاص 

داده است.

رشد۱۱۲درصدی سرمایه گذاری جواز تاسیس در استان

آقای دادستان به مسکن بندرعباس ورود کنید!

برادر گرامی احمد ساالری فر

سرهنگ دوم پاسدار امیر ارسالن شهبازی 
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان

انتصاب شايسته جنابعالی به عنوان مدير شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان را 
تبريک عرض می نمايم . رجای واثق دارم حضور شما در اين مسئولیت به عنوان خادمی صديق 
و واليتمدار با کوله بار گرانی از تجربه ؛ نويد بخش نشــاط و تحرک بیش از پیش آن مجموعه 
محترم خواهد شــد . دوام توفیقات ، مزيد عزت و سالمتی جناب عالی را از جهاندار جان آفرين 

مسالت دارم . 

پیام تبریک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی قهرمانی تیم فوتبال ساحلی کارگران فوالد هرمزگان در مسابقات کارگری جهان :

خبر افتخارآفرينی ورزشکاران عزيز جامعه کارگری ؛ قهرمانی تیم فوتبال ساحلی کارگران 
فوالد هرمزگان در مسابقات جهانی مايه مباهات و خوشحالی است .

با تبريک اين موفقیت ، سربلندی و سالمتی همه ورزشکاران و مربیان اين تیم را از خداوند 
منان خواهانم .

به امید اعتالی روزافزون نشاط و سرزندگی در جامعه کار و تولید کشور

حجت اهلل عبدالملکی- وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

            بایستی ثبت نام از متقاضیان مسکن در بندرعباس در طرح نهضت ملی مسکن نیز زودتر آغاز شود و از فرصت سوزی 
در این حوزه که به موج سواری مافیا ودالالن مسکن و برخی از مشاوران امالک منجر می شود ، جلوگیری شود .

          دلیل این فرصت سوزی چیست و چه کسانی در عدم موفقیت و اجرای این طرح ملی در بندرعباس اثرگذارند و منفعت 
می برند که اجرا نشود؟
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 گروه خبر// حمیدرضا نصیری ، رئیس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
 منابع طبیعی اســتان هرمزگان در جریان بازدید دوره ای و نظارت عالیه بر 
طرح های آبزی پروری استان هرمزگان با امیر حسین مشایخی دیدار و وی را 

مورد تشویق و حمایت خود قرار دادند.
   به گزارش خبرنگار دریا؛ امیرحسین مشایخی متولد۱۳۸۶/۱۰/۱۱ ساکن 
بندر کوهستک از توابع شهرستان سیریک می باشد . وی از سن سه سالگی 
به جهت شغل پدر در مرکز تکثیر میگوی هرمز الرو حضور داشته و از اولین 
کارهایی که وی در این صنعت آموخت می توان به مرحله پکینگ پست الرو 
)بسته بندی ( اشاره کرد و بعد از آن مراحل کار در برودستاک از جمله )قطع 
پا چشمی و تولید ناپلی ( را فرا گرفته است .و ی در سن هفت سالگی بعد از 
اتمام ساعات کالس درس مدرسه، عصرها برای بسته بندی و کار در سالن به 
کارگاه می رفت و در کنار پدر به کار آموزی مشغول بود.امیرحسین مشایخی 
کوچکترین فرد شاغل و فعال در تولید الرو میگو گفت : بنده از سال ۱۳۹۸ 
در بخش تخصصی فایکوالب یا آزمایشگاه مرکز تکثیر ) بخش مهم و حیاتی 
مرکز تکثیر که غذای زنده مورد نیاز مراحل الروی میگو را تولید می کند( در 
سیریک شروع به کارآموزی نموده و هم اکنون خود به تنهایی این آزمایشگاه 
را اداره و غذای زنده بدون اتکا به کارشــناس خارجی و یا کارشناســان با 
تحصیالت عالیه تولید می نمایم .مشــایخی افــزود : قصد دارم کار در تمام 
قسمت های مرکز تکثیر را فرا گرفته و مهارت های الزم را کسب نمایم .وی 
عنوان کرد : نوجوانان با ورود به این صنعت می توانند آینده شغلی خوبی را 

برای خود رقم بزنند.

دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان
با خردسال ترین فعال صنعت پرورش میگو در کشور



امام جمعه اهل سنت بندرعباس :
طرح مطالبه مردمی

 در رسانه ها باعث استحکام نظام می شود
   گروه بخر//  امام جمعه اهل ســنت بندرعباس با اشــاره به اینکه 
رســانه ها در پیگیری مطالبه های اجتماعی و رســاندن اطالعات به 
مسئوالن نقش موثری دارند، گفت: طرح مطالبه های مردمی در رسانه ها 
باعث تقویت مسئوالن و استحکام نظام می شود. به گزارش خبرنگار دریا، 
شیخ یوسف جمالی در نشست هم اندیشی با رسانه های هرمزگان افزود: 
رسانه های شنیداری، دیداری و مکتوب باید عمل به مسوولیت اجتماعی 
دستگاه های اجرایی در قبال جامعه را مطالبه کرده و به مدیران مربوطه 
گوشــزد کنند.وی با اشاره به اینکه فن خطابه و منبر رسانه ای است که 
 هیچ قدرتی توان مقابله با ان را ندارد، بیان داشت: در گذشته به دلیل نبود 
 رســانه های امروزی، فن خطابه و منبر بســیار موثر بــود اما اکنون 
رســانه های مدرن همان کارکرد رســاندن پیــام از گوینده به گوش 
مخاطبان زیادی را آن هم در یک لحظه انجام می دهند.امام جمعه اهل 
سنت بندرعباس اظهارداشت: امروز رسانه ها همانند خطیبان منبر باید 
فریضــه واجب امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه بیان کنند و از 
دستاوردهای اجتماعی و دینی حفاظت کنند.وی یادآورشد: خبرنگاران از 
افراد آگاه جامعه و از بطن مردم هستند که مسائل و مشکالت پیرامون خود 
را حس می کنند؛ بنابراین، نقش شما رسانه ها هم همانند خطیبان نماز 
جمعه، ارائه بیان واقعیت به مردم است.در این نشست هریک از مدیران 
مسئول، سردبیران و خبرنگاران هرمزگان راهکارهای افزایش همکاری 

بین رسانه ها و حوزه امامت جمعه اهل سنت را بیان کردند.
جانشین سازمان حج و زیارت استان :

۵۶۰ زائر از هرمزگان عازم سرزمین وحی می شوند
  گروه خبر//  جانشــین سازمان حج و زیارت هرمزگان گفت: طبق 
 ظرفیت اعالم شــده، امسال۵۶۰ نفر از این اســتان به حج تمتع اعزام 
می شوند. سجاد قادری افزود: زائران روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه جاری 
در ۲ پرواز جداگانه در ساعت ۳ و ۵۵ دقیقه بامداد و ۱۱ و ۵۵ دقیقه صبح  
پنجشنبه از فرودگاه بین المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس به سرزمین 
وحی مشرف می شوند.وی بیان داشت: این افراد در پنج کاروان به مکه 
مکرمه اعزام می شوند و بعد از ۳۲ روز اعمال حج به کشور باز می گردند.

براســاس برنامه ریزهای انجام گرفته حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر در قالب 
نیروهای عوامل کشور شامل ستادی، اجرایی، پزشک، خدمات و غیره 
۳۹ هزار و ۸۴۹ زائر حج تمتع ۱۴۰۱ را همراهی خواهند کرد.به گزارش 
ایرنا، پروازهای حج توسط هواپیمایی ایران ایر از ۱۸ فرودگاه کشور انجام 
می شــود اما سه پرواز ایران  الین قشم ایر، ایران ایرتور و معراج نیز برای 
پشتیبانی اعالم آمادگی کرده اند.عملیات رفت زائران ایرانی از ۲۲ خرداد 

ماه آغاز شده و تا روز ۱۲ تیرماه سالجاری به پایان می رسد.
شهرداران مناطق ۴ و ۱ بندرعباس تغییر کردند 

   گروه خبر// شــهردار بندرعباس در احکام جداگانه ای، شــهرداران 
مناطق ۴ و ۱ بندرعباس را منصوب کرد. با حکم مهدی نوبانی شــهردار 
بندرعباس، امید آرمات شــهردار منطقه ۴ و رحمت اهلل دهقانی شهردار 
منطقه ۱ بندرعباس شدند. به گزارش فارس،آرمات مدیر بازرسی و دهقانی 
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس بود.پیش از این جواد چشم براه 

شهردار منطقه یک و علی پاسالرزاده شهردار منطقه ۴ بندرعباس بودند.

خبر

خبری
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سرمقاله

  بازار مســکن در شهربندرعباس کاماًل به حال خودش 
رها شــده است. این بازار در بخش فروش و رهن و اجاره 
هیچ متولی ندارد و اصال گرانی و گران فروشــی و رهن و 
اجاره و ودیعه  گران و غیرمتعارف مورد توجه نیســت و 
 مردم هم نمــی دانند برای شــکایت از این بخش به کجا 
می توانند مراجعه کند. ملکی برای تمدید گاهی تا چند برابر 
هم ودیعه و هم اجاره اش افزایش می یابد و هیچکس هم 
در این حوزه پاسخگو نیست و مصوبه افزایش ۲۰درصدی 
اجاره بها در شرایط کرونایی دو سه سال کرونایی اخیر هم 
که اجرایی نشد و هیچ برخورد قانونی را مردم شاهد نبودند. 
 از طرفی دیگر برخی از مشــاوران و دالالن امالک کاسه 
داغ تر از آش شــده اند و برای اینکه حق کمیســیون شان 
افزایــش یابد، با افزایش ودیعه و اجاره مســکن و قیمت 
فــروش آن موافقند وبازارگرمی می کنند. االن بســیاری 
از مســتاجران برای تمدید یا پیدا کردن خانه با مشکالت 
 شــدیدی مواجهنــد و حتی یافتــن خانــه در محالت 
حاشیه ای و بافت فرســوده نیز سخت است و قیمت ها و 
اجاره و ودیعه بسیار باالست. حتی خانه هایی که فرسوده اند 
و برخی سقف شان سوراخ دارد و یا دیوارشان فرسوده است 
و امکان ریــزش دارد، بازهم بدلیل افزایش تقاضا وکاهش 
عرضه و ۹سال عدم اجرای طرح مسکن در این شهر بندری 
و ساحلی، قیمت ها بسیار باالست. متاسفانه طرح نهضت ملی 
مسکن در بندرعباس هنوز اجرایی نشده و از متقاضیان ثبت 
نام نشده است که از آقای دادستان انتطار می رود گره این 
کالف سردرگم را باز کنند و بررسی کنند که چرا با گذشت 
حدود ۹ماه از شروع ثبت نام از متقاضیان مسکن در کشور، 
اما هنوز ثبت نام در بندرعباس آغاز نشده تا از حبابی شدن 
قیمت ها و افزایش اجاره بها و ودیعه مسکن جلوگیری شود 
و مردم به خانه دار شدن امیدوار شوند. موضوع دیگری که 
انتظار می رود دادستان محترم بندرعباس در آن ورود کنند، 
بحث نظارت بر مشاوران امالک و سازندگان است. در حال 
حاضر برخی از سازندگان ملک هم خودشان بنگاه امالک 
دارند و برخی بنگاه داران امالک در حوزه ســاخت و ساز 
 فعالیت دارند که در واقع هر کــدام تخصص الزم خود را 
می طلبد و فعالیت همزمان در هر دو بخش توسط برخی ها 
باعث شده است که قیمت ها افزایش حبابی یابد و مشاوران 
امالک نقش مشاوری ندارند و بیشتر در نقش فروشنده ملک 
هســتند که همین وضعیت باعث حبابی شدن قیمت ملک 
شده اســت. از طرفی دیگر گاهی از احتکار امالک شنیده 
می شود که متاســفانه اخذ مالیات از خانه های خالی هم 
هنوز اجرایی نشده اســت. انتظارمی رود در جلسه ای با 
حضور دادستان بندرعباس مانند دادستان قشم و مسئوالن 
اتحادیه و تعدادی از مشــاوران امالک و حتی سازندگان 
 امالک، مســئوالن نظارتی در بخش مســکن و ساخت 
و ساز به موضوع ساماندهی مسکن نظم بخشی داده شود 
و هیئتی برای قیمت گذاری و تعیین اجاره بها تشکیل شود 
تا از خریــد و فروش امالک و اجــاره های غیرمتعارف 
جلوگیری شــده و با تایید این هیئت، معامالت در حوزه 
امالک صورت گیرد. همچنین تدبیری اندیشــیده شود تا 
مافیای مسکن و دالالن این حوزه نتوانند باعث تالطم در 
حوزه امالک شــوند و دغدغه های مستاجران و افراد فاقد 
مســکن کاهش یابد. بایستی ثبت نام از متقاضیان مسکن 
در بندرعباس در طرح نهضت ملی مسکن نیز زودتر آغاز 
شــود و از فرصت سوزی در این حوزه که به موج سواری 
 مافیا ودالالن مســکن و برخی از مشاوران امالک منجر 
می شود، جلوگیری شده و مردم به خانه دار شدن امیدوار 
شوند. وضعیت نابسامان مسکن در بندرعباس حتی باعث 
افزایش اختالفات خانوادگی و... نیز شــده است و برخی 
به آخر خط زندگی مشترک رســیده اند و ضرورت دارد 
برای رفع مشکالت مسکن در بندرعباس، اقدامات اساسی 
صورت پذیرد و ورود دستگاه قضایی و شخص دادستان در 
این حوزه بسیار اثرگذار است. حتی برخی زنان سرپرست 
با چند فرزند یتیم و... هم برای مسکن با مشکل مواجهند و 
توان تامین ودیعه ای که هر سال افزایش می یابد را ندارند. 
جوانان جرأت آغاز زندگی مشترک را ندارند و ثبت نام از 
متقاضیان مسکن در طرح نهضت ملی مسکن هنوز در این 
شــهر آغاز نشده است و مشخص نیست دلیل این فرصت 
سوزی چیست و چه کسانی در عدم موفقیت و اجرای این 
طرح ملی در بندرعبــاس اثرگذارند و منفعت می برند که 
اجرا نشود. چرا در اراضی مازاد ادارات این طرح اجرا نشد 
و چرا مسئوالن راه وشهرسازی تالش کردند که این طرح 
در شهرک علوی در ۵۰ کیلومتری غرب بندرعباس اجرا 
کنند و فرصت ســوزی شد؟ چرا هنوز از مردم بندرعباس 
در این طرح ملی ثبت نام نمی شــود؟ چرا هیچ نظارتی بر 
قیمت مسکن در این شهر وجود ندارد؟ مردم از قیمت های 
حبابی مســکن و اجاره و ودیعه نامتعارف به کجا مراجعه 
و شــکایت کنند؟ چرا بر دالالن و مافیــای این حوزه که 
بــدون پرداخت عوارض و مالیات به ســودهای بادآورده 
دســت می یابند ونبض بازار مسکن را در دست گرفته اند 
 و با سازندگان و مالکان مسکن گاهی برای افزیش حبابی 
قیمت ها تبانی می کنند، نظارتــی وجود ندارد تا بیش از 
این خون مستاجران و افراد بی خانمان را در شیشه نکنند؟  
خانه اولی ها که تقریبا از فایل خرید مسکن خارج شده اند 
و حتی خانواده هایی که می خواهند خانه شــان را تبدیل 
به احسن کنند و خانه بزرگتر و مناسب تری تهیه کنند، هم 
با مشــکل مواجهند و تبات قیمتی وجود ندارد و قیمت ها 
حبابی اســت. با این شرایط ضرورت دارد دادستان محترم 
بندرعباس به حوزه امالک و مسکن ورود کنند تا این بازار 
به سامان برسد که این خواسته بحق مردم است که بایستی 
محقق شود و با متخلفان و مافیا ودالالن امالک و مشاوران 
امالک متخلف بایستی قاطعانه برخورد شده و طرح های 
مسکن بصورت عادالنه در بندرعباس نیز مانندسایر مناطق 

کشور اجرایی شود.
   علی زارعی

آقای دادستان 
به مسکن بندرعباس ورود کنید!

گروه خبــر//  فرمانده نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اســامی ایــران گفت: نیروی 
دریایــی راهبــردی ارتش با همه فشــارهای 
دشمنان علیه کشــور، توانسته با تجهیزات به 
روز در صحنه دریاها حضور داشــته باشد و 

برای ایجاد ایمنی و امنیت عملیات می کند. 
   امیردریادار شهرام ایرانی در آیین استقبال از هشتاد 
و یکمین ناوگروه رزمی اطالعاتی نداجا اعزامی به 
آب های بین المللی که در منطقه یکم امامت برگزار 
شد، افزود: در این حضور مقتدرانه، هر شناوری که 
در وضعیت اضطرار قرار گیرد و در خواست کمک 
کند، نیروی دریایی راهبردی، به عنوان نخســتین 
نیروی عمل کننده در صحنه حاضر شــده و در 
یک عملیات خنثی سازی دزدی دریایی، تالش 
بر این است که امنیت برقرار شود و به هیچ کس 
 آسیبی وارد نشود. امیر دریادار ایرانی با قدردانی از 
تالش های کارکنان اعزامی به ماموریت و تجلیل 
از صبر و استقامت خانواده های آنان، این اقتدار 
آفرینی را مورد توجه جامعه جهانی دانســت.به 

گزارش ایرنا، فرمانده نیــروی دریایی راهبردی، 
با اشــاره به سند معتبری که اخیر توسط سازمان 
ملل متحد منتشــر شده اســت، اظهارداشت: در 
بخشــی از این ســند، به حضور مقتدرانه نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در دریاها 
در راستای برقراری امنیت اشاره شده و از کمک 
و همکاری حیاتی ارائه شده توسط نیروی دریایی 
 ارتش جمهوری اســالمی ایــران برای کمک به 
کشتی ها و همچنین اقدام های مثبت نیروی دریایی 
از جمله تاکتیک های پیشگیرانه و ضد دزدی دریایی 
که منجر بــه کاهش تعداد حمالت دزدی دریایی 
شده، تقدیر نموده است. امیردریادار ایرانی تاکید 
کرد: حضور ما در آب های بین المللی، حضوری 
مقتدرانه است و اجازه نخواهیم داد در محدوده ای 

که ما حضور داریم، کاری خارج از قوانین امنیتی 
 رخ دهد و در غیر این صورت، به طور قطع با بر
هم زننــدگان امنیت، برخورد جدی خواهیم کرد. 
ناوگــروه رزمی اطالعاتی ۸۱ نداجا، متشــکل 
از ناوشــکن البرز و ناو پشــتیبانی بوشهر با طی 
هشــت هزار و ۲۰۰ مایل دریایی و گذراندن ۸۷ 
روز ماموریت در راستای کسب سیادت دریایی، 
 حفاظــت از منابع جمهوری اســالمی ایران در 
آب هــای دوردســت و تامیــن امنیت خطوط 
مواصالتی کشتیرانی در خلیج عدن و دریای سرخ، 
با استقبال از فرماندهان و مدیران نیروی دریایی 
راهبــردی ارتش و خانــواده کارکنان اعزامی به 
ماموریت، به اســکله منطقه یکم امامت نداجا در 

بندرعباس پهلو گرفت.

  فرمانده نیروی دریایی ارتش :

نیروی دریایی راهبردی ارتش برای ایجاد امنیت در دریاها عملیات می کند

ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر 
هرمزگان

پشت پرده سیاست 

حکم طبری نقض نشده است   
 شنیدیم که، روابط عمومی دیوان عالی کشور با تکذیب خبر منتشر شده درخصوص 
نقض حکم محکومیت اکبر طبری، اطالعیه ای صادر کرد. اکبر طبری معاونت اســبق 
اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه است که با اتهامات مهمی از جمله تشکیل شبکه چند 
نفره ارتشــا با وصف سردستگی و اخذ رشوه های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و 
ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال 
جزای نقدی محکوم شده بود. با درخواست اعاده دادرسی از سوی این متهم، شایعات 
به ســمت پذیرش این درخواست از سوی دیوان عالی کشور رفت. اما روابط عمومی 
این دیوان با تکذیب خبرهای منتشر شده اعالم کرد: نقض رأی محکومیت اکبر طبری 
صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشــور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز 
اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی با توجه به مستندات ارائه شده بدون 
اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده و سایر عناوین محکومیت 
در مورد نامبرده تجویز اعاده دادرسی نشده و باقی است. در ادامه این اطالعیه عنوان 
شده: بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی 
کیفری در صورتی که اعاده دادرســی را وارد تشخیص دهد، می تواند آن بخش را که 
مورد اعاده قرار گرفته نقض و رأی جدید صادر نماید. طبق ماده ۴۷۴ قانون مذکور هم، 
اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید 

صورت می گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.
افزایش صادرات ایران به روسیه و چین: روسیه لیستی از اقالم مورد نیاز خود منتشر 

کرده که ایران توان صادرات بسیاری از آنها را دارد
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه از احتمال لغو روادید برای تجار 
روس به منظور افزایش ســرمایه گذاری خبر داد و از افزایــش صادرات ایران در 
ماه های اخیر به چین و روسیه ابراز خرسندی کرد. مهدی صفری، معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجه در نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی 
با موضوع »روابط ایران و روســیه« روابط با روسیه را راهبردی خواند و جهش آن 
در ماه های اخیر را ملموس برشمرد و گفت: سه بخش انرژی، تجارت و ترانزیت از 
موضوعات مهم فیمابین جمهوری اسالمی ایران و روسیه است که نیازمند همکاری 
دستگاه ها و نهادهای اجرایی مسئول است.وی همچنین از افزایش صادرات ایران در 
ماه های اخیر به چین و روســیه ابراز خرسندی و خاطرنشان کرد: روسیه لیستی از 
نیازمندی های مورد تقاضای خود را منتشر کرده که ایران توان صادراتی بسیاری از 
اقالم آن را دارد و می تواند موجب رشد چشمگیر صادرات ایران و راه حلی مناسب 
برای پرداخت بدهی های ایران به طرف روسی باشد.صفری در ادامه از احتمال لغو 
روادید برای تجار روسی به  منظور افزایش سرمایه گذاری، ایجاد ساز و کار بانکی 
روبل با کشورهای همپیمان روسیه، توافق ایجاد مسیر سبز گمرکی و بهبود روابط مالی 
با سفر مدیران کل بانک مرکزی خبر داد. در ادامه حاضران در این جلسه درخصوص 
چگونگی همکاری دســتگاه ها، موانع پیش رو و راهکارهای ارتقای همکاری های 

فیمابین بحث کرده و محورها و پیشنهادات خود را ارائه کردند. 

انعکاس
صراط نیوز مدعی شــد: اخبار رسیده به صراط نیوز حکایت از آن دارد که یکی از 
وزیران هزینه ساز دولت سیزدهم در روز های آتی به دالیل متعددی همچون گرفتن 
تصمیمات نادرست و حاشیه ســاز که موجب اعتراض بازنشستگان محترم و نیز 
نابســامانی های متعدد در کشور شده است با هیئت دولت خداحافظی خواهد کرد.
تصمیم به اولین تغییر در کابینه رئیسی به این وزیر  عالقه مند به فعالیت های توئیتری 
نیز ابالغ شده و او نیز در روز های اخیر طی جلسه محرمانه ای با مدیران نزدیک و 

حلقه اول خود در وزارتخانه، از آن ها خداحافظی کرده است.
 عرشه آنالین مدعی شد: حساب کاربری روزنامه ایران، نهاد مطبوعاتی دولت 
با انتشار تصویری از سید حسن خمینی،محمد خاتمی،حسن روحانی و ناطق 
نوری در کناریکدیگر در صف نماز، آنان را مسببان وضع وخیم اقتصادی کشور 
معرفی کرد.انتشــار این تصویر در فضای مجازی واکنش های زیادی در پی 
داشت و بسیاری آن را جعلی دانستند.کرباسچی، عضو ارشد حزب کارگزاران 
با انتشار عکس واقعی که در اکانت روزنامه دولت  دستکاری شده بود این گونه  

کنایه زد: ظاهرا مرحوم هاشمی هم پیش نماز بودن!
 فردانیوز خبرداد: دولت آرژانتین ،یک بوئینگ ۷۴۷ متعلق به خطوط هوایی 
ماهان ایر را که در اجاره شرکت دولتی کونویاسا ونزوئال قرار داشته در فرودگاه 
بوئنوس آیرس توقیف کرده اســت. در ایــن هواپیمای باری که تحت تحریم 
آمریکاست، هفت خدمه ایرانی و ۹ خدمه ونزوئالیی حضور داشته اند که همه 
آن ها هم اکنون در آرژانتین به ســر می برند و به دلیل توقیف گذرنامه  هایشان 
نتوانسته اند به ونزوئال بازگردند.در عین حال روابط عمومی هواپیمایی ماهان 
اعالم کرده که هواپیمای توقیف شده در آرژانتین در تملک ونزوئالست و هیچ 

ارتباطی با شرکت هواپیمایی ماهان ندارد.
طرف مقابل جدی نیست

قالیباف در نطق پیش از دستور خود به مهم ترین موضوع این روزهای کشور 
پرداخت و با خصمانه و غیرســازنده خواندن تصویب قطعنامه علیه ایران در 
شورای حکام گفت: تصویب این قطعنامه نشــان می  دهد که طرف مقابل در 
رسیدن به توافق خوبی که تحریم ها علیه ملت ایران را رفع کند، جدی نیست. 
وی ادامه داد: این اقدام همکاری های بسیار سازنده، داوطلبانه و سخاوتمندانه 
ایران با آژانس را نادیده گرفته و مسیری را گشوده است که تداوم آن حتمًا به 
سود مذاکرات جاری دیپلماتیک نخواهد بود. قالیباف همچنین با بیان اینکه ما 
قاطعانه از اقدامات فنی و حقوقی اخیر سازمان انرژی اتمی در پاسخ به قطعنامه 
ظالمانه اخیر و رفتار غیرســازنده کشورهای بانی آن، حمایت می  کنیم، گفت: 
تمرکز بر خنثی سازی تحریم و ایجاد رونق اقتصادی با تکیه بر توان داخلی به 
گونه ای که منجر به گشایش در زندگی و شرایط معیشتی مردم بشود، مهم ترین و 
قوی ترین پاسخی است که می تواند و باید به دشمنان و بدخواهان ملت سرافراز 

ایران داده شود.

تازه های مطبوعات
جمهوری اسالمی- آقای رئیسی! یادتان هست گفتید بازنشسته ها نوه دارند، 
نتیجه دارند، خرج زندگی شــان دوسه برابر شــده؟ در اطرافیان خود ما هم 
بازنشستگانی در این شرایط هستند و می گویند مشکالت ما از زمانی که شاغل 
بودیم بیشتر شده است. دولت )دولت وقت( به ما اعالم کند چرا دست در جیب 

صندوق های بازنشستگی و بازنشستگان می کند؟
 کیهان-گروهــی ۶۱ نفــره که بیــش از ۴۰ تــن از آن هــا در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی حمایت کرده بودند در بیانیه ای 
در پوشــش اقتصاددان از شرایط اقتصادی کشــور انتقاد کردند.آن ها پس از 
سیاه نمایی وضعیت کشور- که خود از مسببان آن به شمار می روند- باز هم بر 
همان ادعا های نخ نما تأکید کرده اند که برای حل مشکالت کشور باید برجام و 

FATF را بپذیریم.
 جوان-خط کشی و مرزبندی بین اروپا، آمریکا و آژانس با رژیم صهیونیستی 

بیشتر از آن که یک واقعیت باشد، ناشی از ضعف تحلیل است.
 اعتماد-دولت ســیزدهم الیحه ای با عنوان »اعطای حق استفاده از سالح به 
ماموران امنیتی در تجمعات اعتراضی مردم« تهیه کرده و قصد قانونی کردن آن 
را دارد.اگر این سوال وجود دارد که چرا برخی ماموران حمایت قانونی استفاده 
از اسلحه را ندارند، این سوال هم ضروری است که تکلیف حقوق آن شهروندانی 
که بی جهت، هدف برخورد خشن ماموران قرار گرفته و مصدوم یا حتی کشته 

شده اند، چیست؟
 وطن امروز-در شرایطی که آمریکا حاضر نیست به روند توافق و اجرای برجام 
بازگردد و در این بین آژانس به ابزاری برای تولید فشار سیاسی- حقوقی علیه 
ایران تبدیل شــده و این امر به خوبی در سفر معنادار گروسی به سرزمین های 
اشغالی ثابت شد، انتظار گروسی در اجرای تعهداتی فراتر از پادمان از سوی تهران 
کامال نابجا و زیاده خواهانه است و کشورمان با تصمیم اخیر بر این ادراک سازی 

نادرست که برای مدیر کل و آژانس به وجود آمده بود، خط بطالن کشید .
فعاًل پرداخت نقدی به جای کاالبرگ

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگو با ایرنا ضمن اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس، گفت: براساس 
قانون بودجه دولت باید قیمت ها را بر اســاس سهمی که تعیین می کند قیمت 
شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه التفاوت آن را هم بر اساس کاالبرگ پرداخت کند و 
این مصوبه مجلس است. نماینده مردم قم در ادامه اظهار کرد: زیرساخت های 
بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کاال برگ فراهم 
نیست و فعاًل پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می کند، احتماالً بعد از شهریور ماه 
تکلیف این موضوع روشن می  شود. همچنین در ادامه جلسه دیروز نمایندگان 
با درخواست بررسی الیحه اصالح تبصره های ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه 

سال ۱۴۰۱ کل کشور به صورت »دو فوریتی« مخالفت کردند.

    

گــروه خبر// معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش : 
طرح ۳۶ ســاعت آموزش تابســتانی برای جبران یادگیری، 
متناســب با نیاز دانش آموزان در تیر و مرداد اجرایی خواهد 

شد.
  مهــدی کاظمی معاون آموزش متوســطه در مــورد طرح ۳۶ 
 ســاعت آموزش تابســتانی برای جبران یادگیری گفت: بعد از 
 ۲۶ مــاه آموزش غیرحضوری ناشــی از شــیوع کرونا، طبیعی 
اســت که آموزش حضوری در بهترین حالت ممکن دچار افت 

شود.
   بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، وی با بیــان اینکه 
پژوهش های داخلی و بین المللی موضوع افت یادگیری در دانش 
آموزان را اثبات کرده افزود: آموزش غیرحضوری حدوداً بین ۴ 
تا ۸ ســاعت در هفته کمتر انجام می شود لذا ضرورت داشت که 
برنامه ویژه تری را در چهار عنوان درسی و با حداکثر ۳۶ ساعت 

آموزشی برای دانش آموزان در نظر بگیریم.
    معاون آموزش متوســطه با اشــاره به اینکــه تقاضای این 

 موضوع از طرف اولیای دانش آموزان وجود داشت و طراحی و 
برنامه ریزی درمورد آن بر عهده ماســت گفت: این ویژه برنامه 
آموزشــی متناســب با نیاز دانش آموزان در تیر و مرداد امسال 

اجرایی خواهد شد.
    کاظمی خاطرنشــان کرد: برای اجــرای این برنامه های ویژه 
آموزشی، انگیزه های تشویقی و منابع مورد نیاز را در نظر گرفتیم 
تا مورد اســتقبال دانش آموزان بخصوص دانش آموزانی که حد 

نصاب نمره قبولی را کسب نکردند قرار بگیرد.

جزئیات ارائه ۳۶ ساعت آموزش تابستانی به دانش آموزان 

حجاب را چگونه معنا می کنیم ؟
من برای رعایت حجاب خودم هزاران دلیل دارم : 

* جلب رضایت خدا * آرامش روانی * آرامش فردی و اجتماعی* تقویت تمرکز * تحکیم بنیان خانواده 

شکر نعمت زیبایی و تقویت شأن و منزلت زن                    تنها برخی از دالیل من برای حجابم

گروه خبر// با حضور مسلم عاشوری سرپرست 
مرکز خاقیت و فناوری های نوین شــهرداری 
بندرعباس، نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شورای اسامی، مشاور وزیر و مدیر کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
اصفهان و مدیران شهری شهرداری اصفهان در 
باغ موزه چهلستون اصفهان نمایشگاه مشترک 

صنایع دستی افتتاح شد.

   به گزارش خبرنگاردریا، مشاور وزیر و مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
 اصفهان: شــهر خالق بندرعباس در نمایشــگاه 
صنایع دســتی قوی ظاهر شــده است.علیرضا 
ایزدی مشــاور وزیر و مدیرکل میراث فرهنگی، 
 گردشگری و  صنایع دستی استان اصفهان بیان کرد: 
صنایع دستی اســتان اصفهان و هرمزگان در دنیا 
 غنی و بی نظیر است و از حضور پررنگ هنرمندان 

 صنایع دستی شهر خالق بندرعباس تشکر و قدردانی 
می نمایم. مسلم عاشوری سرپرست مرکز خالقیت 
و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس در پایان 
عنوان کرد: این نمایشــگاه بمناسبت روز جهانی 

صنایع دستی برگزار شده و از ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ 
شروع و تا ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۹ صبح 
تا ســاعت ۲۰ در محل باغ موزه چهلستون شهر 

اصفهان ادامه خواهد داشت.

افتتاح نمایشگاه مشترک صنایع دستی 
شهر خالق اصفهان و شهر خالق بندرعباس 
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از ما بهتران
کتابی در نمایشگاه روزی

رسید از دست مغروری به دستم
به او گفتم کتابت بس که شیک است

برای خواندنش مشتاق هستم
نشستم گوشه دنجی به خواندن
حکایاتش به من اصال نچسبید
غلط هایی که توی ذوق می زد
مرتب توی ذهنم می درخشید
خطابش کردم ای مرد حسابی
که با تبلیغت عالم را گرفتی

نمی ارزد به دوزار این ورق ها
تو با این نسخه حالم را گرفتی

بگفتا ناشری ناچیز بودم
رفیقم جزو از ما بهتران بود

دمش را دیدم و هی خرج کردم
که تنها راه حل من همان بود

مجوز قوز باال قوز می شد
اگر بی پارتی و بی پول بودم

خدایی بخت و اقبالم بلند است
وگرنه شاهد بامبول بودم

  صامره حبیبی
***

دو کتاب
بدیدم دوش ، روی پیشخوانی
کتابی با کتابی گرم دعواست

کتاب معترض با خشم می گفت:
برو زین جا که نه جای تو اینجاست

تو که اینگونه زردی و مزلف
بگو هان! از چه تیراژ تو باالست

تو که مایملکت بی محتوایی ست
تو که آنچه نداری لفظ و معنا ست

چرا پشت سرت این قدر حرف ست
چرا دور و برت جنجال و غوغاست

بگفتا آن کتاب بی نزاکت:
خفه بابا ، زبونت واسه ما واس
برو گمشو یه گوشه کنج انبار

lost برو اون پشت مشتا و بشو
تو که رو دست ناشر باد کردی
تو که تجدید چاپت مثه رویا س
واسه ما شاخ بازی در میاری؟!

بِدم اجرا کنن روت یه هولوکاس
اگه من دارم اقبال عمومی

به کوری چشات تیراژم n تا س
به شیرازه م قسم، زحمت کشیدم
خیالت بیخودی جای من اینجاس
منم مخلوطی از هر چی سلیقه س
بگیر از اون وَسطها تا چپ و راس
االن هس عقل مردم به چشاشون
االن دور، دور طرح جلد زیباس

لبای جلدمو کردم پروتز
دماغ پشت جلدم رو به باالس

اگه با من می گیرن عکس سلفی
اگه می بینی اسمم رو زبوناس

اگه مشهورم و هی میخورم الیک
اگه آواز من تو بوق و کرناس
واسه اینه که دنیای مجازی

به چشم من یه دنیای مجزاس
ببین تازه از اینا حرفا گذشته

سر من میدونی واسه چی دعواس؟؟
رفیقن مافیای پخش با من

دقیقن نبض بازار دست اوناس
بگم بازم عزیزم یا که بسه

خدایی بین ما جای کی اینجاس؟!
پس از آن احتجاجات مزخرف

کتاب معترض از جاش برخاست
به سوی کنج انباری شتافید

میان راه سفت و بی کم و کاست
دو دستی بر سرش می کفت و می گفت:

که بر ما می رود هر آنچه از ماست
  سیدجواد میرصفی

طنز

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها//  نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: با وجود 
همســایگی مردم این استان با دریا اما قیمت باالی 
آبزیان از جمله ماهی و میگو در این استان پذیرفتنی 

نیست. 
   به گــزارش خبرنگار دریــا، آیت اهلل غالمعلی 
صفایی بوشهری در نشســت با مجموعه مدیران 
جهاد کشاورزی این استان افزود: تغذیه انسان های 
ساکن در کرانه از آبزیان است این درحالی است که 
امروز مردم این استان قدرت خرید این محصوالت 
را ندارنــد.وی اظهار کرد: قیمــت ماهی و میگو 
 در اســتان های همجوار و دوردســت ارزان تر و 
مناسب تر از استان بوشهر تهیه می شود این درحالی 
است که این همســایگی با دریا باید برای ساکنان 
آن آثار و برکت هایی به دنبال داشــته باشد.صفایی 
بوشهری گفت: در این شــرایط برای تامین ماهی 
و میگوی مورد نیاز مردم اســتان بوشــهر ایجاد 

بازارچه و تعاونی شــیالت برای ترغیب مردم به 
خرید این فراورده غذایی الزم و ضروری اســت.

وی بیان کرد: یکی از ابعاد استقالل کشور اقتدار در 
 عرصه کشاورزی است و هیچ کشوری به استقالل 
نمی رسد مگر اینکه در این عرصه به توانمندی الزم 

برسد.
   امام جمعه بوشــهر ادامه داد: کشــاورزی یک 
منظومه در عرصه تولید و پیشــرفت است و توجه 
به طرح های دانش بنیــان در این حوزه و فرآوری 
محصــوالت امری مهم و ضروری اســت.به گفته 
صفایی بوشــهری تولید محصوالت کشاورزی و 
تغذیه در عرصه امنیت غذایی مهم است و بی توجهی 
به عرصه محصوالت کشاورزی مقاومت و اقتصاد 
هر کشوری را دچار چالش می کند.امام جمعه بوشهر 
کمبود آب را از چالش های مهم بخش کشاورزی 
در این اســتان عنوان کرد و گفــت: در ارتباط با 
مدیریت نگهداشت بعد از برداشت به ایجاد سیلوها، 
ســردخانه های بزرگ و استاندارد و توسعه صنایع 
تبدیلی برای رســیدن به ارزش افزوده نیاز است.

وی یادآورشد: در استان گرم و خشکی مانند بوشهر 
کشاورزی آن را باید مطابق با این شرایط هدایت کرد 

و در همین ارتباط نسبت به کاشت گیاهان شوری 
پسند و کم آب بر و توسعه سیستم های نوین آبیاری 
اقدام کرد.صفایی بوشهری صید ترال و نبود صنایع 
تبدیلی در بخش شیالت را از مشکالت بخش صید 
و صیادی در استان بوشهر عنوان کرد.وی گفت: باید 
به سمت توسعه صنایع فرآوری آبزیان گام برداشت 
چون مزیت های فراوانی در عرصه های اقتصادی، 
سرمایه گذاری، اشتغال زایی و صادرات محصوالت 
این بخش در اســتان وجود دارد.امام جمعه بوشهر 
وجود ۹۳۶ کیلومتر مــرز دریایی خلیج فارس در 
اســتان بوشهر را یک ظرفیت مهم دانست و افزود: 
باید با اســتفاده از روش هــای نوین دانش بنیان و 
ایده هــای جدید از پرورش آبزیان اســتفاده کرد.

صفایی بوشــهری گرانی محصوالت آبزیان در این 
استان را از گالیه مهم مردم دانست و بیان کرد: قیمت 
محصوالت آبزیان در استان بوشهر گران تر از دیگر 
نقاط کشور است که در این راستا راه اندازی بازارچه 
و تعاونی عرضه محصوالت آبزیان در این اســتان 

ضروری است.
  امام جمعه بوشــهر گفت: در عرصه های مختلف 
شیالتی و کشاورزی این استان به توفیقات خوبی 

دست یافته اما به دلیل همین مشکالت نتوانسته ایم 
به حالت آرمانی دست یابیم.صفایی بوشهری افزود: 
در عرصه دامپروری نیز با وجود اینکه بوشهر استانی 
اســت که هم محلی برای تولید و نگهداشت برای 
کشور و همسایگان می تواند باشد اما امروز دچار 
ضعف هایی اســت که باید این مشکالت برطرف 

شود.
  وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت اســتان بوشهر 
باید از این اســتان به عنوان نگهداشت، ترانزیت و 
صادرات و واردات در زمینه دامپروری استفاده کرد.

صفایی بوشهری باتأکید بر توجه به صنایع فرآوری 
محصوالت کشاورزی اضافه کرد: استان بوشهر در 
عرصه شیالت و آبزیان از ظرفیت باالیی برخوردار 
اســت که باید از این ظرفیت در توسعه طرح های 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی استفاده حداکثری شود.

 امام جمعه بوشــهر گفت: اســتان بوشــهر سند 
چشم انداز کشــاورزی در زمینه کشت، شیالت و 
دامپروری دارد و باید این سند مطابق سیاست های 

امروز به روز شود.
  بازار استان بوشهر در وضعیت پایداری قرار دارد

رئیس سازمان جهاد کشاوزری استان بوشهر گفت: 

بعد از اجرای قانون مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها امروز وضعیت بازار این اســتان در زمینه 
تامین فراورده های دامی در شــرایط پایداری قرار 

دارد.
   نوذر منفرد افــزود: با توجه به اینکه ۸۰ درصد 
نهاده های دامی در کشــور از طریــق بندر امام در 
استان خوزستان وارد می شود در زمان حاضر این 
کار به طور منظم در حال انجام اســت و تسهیالت 
الزم به سرمایه گذاران از طریق بازارگاه تامین شده 
 که بتوانند خرید انجام دهنــد.وی ادامه داد: توزیع 
نهاده های دامی در اولویــت قرار گرفته و در این 
راســتا اقداماتی مهم انجام شده است.نوذر منفرد با 
اشاره به فعال بودن مرغداری های استان بیان کرد: 
تولید گوشت مرغ در استان بوشــهر ادامه دارد و 
عالوه بر عرضه به بازار  ذخیره ســازی نیز انجام 
می شود. وی ظرفیت ذخیره گوشت مرغ در استان 
بوشــهر را پنج هزار تن دانست و بیان کرد: تاکنون 
بیش از یکهزار و ۱۰۰ تن گوشت سفید خریداری 

و ذخیره شده است.
  رئیس جهاد کشــاورزی اســتان بوشــهر تولید 
فرآورده های دامــی و آبزیان را از دیگر فعالیت ها 
دانســت و گفت: تولید میگو پرورشــی امسال در 
استان بوشهر نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.

منفرد افزود: در توزیع کاالهای اساسی در این استان 
مشکلی وجود ندارد و به تعادل رسیده است.

امام جمعه بوشهر: 

قیمت باالی محصوالت آبزی در بوشهر پذیرفتنی نیست

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها// معاون امور 
اقتصادی استاندار بوشهر گفت: با تدابیر اندیشیده شده 
این استان برای هوشمندسازی یارانه آرد و نان آماده 

است. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا، علی باســتین در  نشست 
کارگروه آرد و نان اســتان بوشهر افزود: در این زمینه 
سامانه و اپلیکیشن این طرح و تجهیز نانوایی های این 

استان به امکانات هوشمند در دستور کار قرار گرفته 
است.وی بیان کرد: تاکنون حدود ۶۹ درصد نانوایی های 
استان بوشهر از زیرساخت های ارتباطی برای اجرای 
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان برخوردار هستند.

باســتین ادامه داد: با هدف اجرای مطلوب طرح باید 
ظــرف ۱۴ روز آینده، همه نانوایی هــا آماده نصب 
دستگاه کارت خوان ویژه عرضه الکترونیک و هوشمند 

نان شوند.   وی عنوان کرد: هوشمندسازی محدودیتی 
برای خرید نان ایجاد نخواهد کرد و اجرای این طرح 
عالوه بر جلوگیری از قاچاق آرد و هدر رفت منابع، 
نقشی مهم در توزیع عادالنه یارانه ها ایفا خواهد کرد.
در اســتان بوشهر با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیــت ۷۰۷ نانوایی لواش و تافتون به صورت 

یارانه  ای و آزادپز فعالیت دارند.

معاون استاندار بوشهر: 

بوشهر برای هوشمندسازی یارانه آرد و نان آماده است

حسن سیالوی سرویس استان ها//  مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: برق 
از شــهرهای مختلف  اداری  ۱۳ مشــترک 
خوزستان به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف 

با استناد به مصوبه هیات وزیران قطع شد. 
   بــه گزارش خبرنگار دریــا، علی خدری 
اظهار داشــت : مشترکان پرمصرف ثبت شده 
از شــهرهای رامهرمز، دزفول، شوشتر، بندر 
امام ، ایذه، ماهشهر و مسجدسلیمان بوده که 
مصرفشــان بیش از ۲ برابر الگو بود. وی با 

اشاره به دســتورالعمل ابالغی هیات وزیران 
گفت: کاهش ســاعات اداری در خوزستان، 
به منظور کاهــش ۳۰ درصدی مصرف برق 
نســبت به سال گذشته و ۶۰ درصدی پس از 
ســاعات کاری اداری انجام شد، اما علیرغم 
روند افزایش دما در سطح خوزستان و لزوم 
رعایت الگو، این مشــترکان به اقدام و تاکید 
دولت و اخطارهای شرکت توزیع نیروی برق 

بی توجه بودند.
  مدیــر عامل شــرکت توزیع نیــروی برق 

خوزستان با بیان اینکه مصرف لحظه ای تمام 
مشترکان اداری، خانگی، کشاورزی و صنعتی 
قابل رصد است، تصریح کرد: مشترکان اداری 
که بیش از ۲ برابر الگو مصرف داشــته و به 
اخطارها و پیامهــا مبنی بر مدیریت مصرف، 
بی توجه باشــند برق آن ها قطع می شــود.

برق ۱۰ مشترک اداری و شرکت در اهواز که 
الگوی مصرف را رعایت نکرده بودند از سوی 

ماموران شرکت توزیع برق اهواز قطع شد.
   شرکت توزیع نیروی برق خوزستان دارای 
یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۴۴۰ مشترک است 
که از این تعداد ۳۳ درصد مشترکان روستایی 

هستند.

برق ۱۳ اداره خوزستان قطع شد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها// معاون 
هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون 
اول رئیس جمهور با اشاره به محدودیت جدی 
آبی اســتانهای یزد، خوزســتان، چهارمحال 
بختیاری و اصفهان، در سفر به یزد بر اولویت 
قرار دادن اجرای خط پدافندی یزد برای جبران 

نیاز و رفع تنش آبی در این استان تاکید کرد. 
   به گــزارش خبرنگار دریــا، محمدهادی 
زاهدی وفا، در سفر یک روزه به یزد و بازدید 
از طرح های آبی این اســتان با تاکید بر تالش 
در تکمیل طرح های نیمه تمــام آبی و تامین 
آب پایدار در استان یزد، بر تسریع در اجرای 
خط پدافند یزد نیــز تاکید جدی کرد و گفت: 
این طرح علی رغم تاخیری که داشته است، باید 
در اولویت قرار بگیرد.وی با بیان این که دولت 
نیز با مشــارکت بخش خصوصی  برای حل 
مشکالت آبی استان همراه مدیران خواهد بود، 
افزود: تکمیل طرح های نیمه تمام در حوزه آب، 
برق، گاز، راه آهن و ارتباطات جزو اولویت های 
دولت هست که باید با همکاری مدیران در همه 
این حوزه ها صــورت بگیرد.معاون هماهنگی 

اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور 
با بیان این که چهار اســتان یزد، خوزســتان، 
چهارمحال بختیــاری و اصفهان با محدودیت 
جدی آب روبرو هســتند، گفــت: برای این 
چهار استان کشــور، برنامه های خاص کوتاه 
مدت در نظر گرفته شــده  و باید ناهماهنگی، 
آسیب شناســی و کم کاری های گذشته بررسی 
و مدیریت بیشتری صورت بگیرد.زاهدی وفا 
با اعالم آمادگــی برای اجرای انتقال  خط دوم 
آب از خلیج فارس و دریای عمان به اســتان 
یزد، ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی 
همه مدیران استان و وزارت نیرو بتوانیم به مردم 
استان این اطمینان را بدهیم که از لحاظ تامین 
آب شــرب دچار بحران نخواهند شد.وی در 
این ســفر یک روزه به استان یزد از طرح های 
آبی اســتان از جمله رینگ آبرسانی شهر یزد، 
مخزن ۵۰ هزار متر مکعبی یزد در حال ساخت 
و طرح پدافندی تامین آب شــرب استان در 
شرایط اضطراری از خط انتقال صنعت، بازدید 

به عمل آورد.
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تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم 

عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
 شماره تماس :09039165090

طرح :  فاطمه  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

گرمای تابستان

برق

معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور :

اجرای خط پدافندی یزد تسریع شود

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها// رئیس اداره توسعه حل اختالف استان یزد گفت: با 
گذشت و بخشش ۹ میلیارد ریالی در یک فقره پرونده با موضوع اختالف مالی و پرداخت بقیه 

توسط محکوم، پرونده مختومه و متهم از زندان رهایی یافت. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا، محمدرضا حداد افزود: یک فقره پرونده با موضوع اختالف 
مالی به ارزش بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال که محکوم علیه که قریب به یکسال در زندان بسر 
می برد  با همت و مساعی اعضا و کارکنان شعبه شورای حل اختالف ویژه زندانیان مستقر 
در زندان مرکزی و دعوت از شاکی، در نهایت خواهان پرونده با صراحت و بدون هیچ گونه 
قید و شــرطی نصف مبلغ مورد مطالبه خود را گذشت و محکوم نیز پس از پرداخت مبلغ 
باقیمانده از زندان آزاد و به آغوش خانواده خویش بازگشــت. وی با اشاره به بخشش در 

جرایم قابل گذشــت تصریح کرد: این دسته از جرایم که با گذشت شاکی، متهم یا محکوم، 
مشمول موقوفی تعقیب و یا اجرا قرار می گیرد حتی در مواردی که گذشت بصورت مشروط 
 یا معلق باشــد.این مسئول اظهار کرد: خوشبختانه شــوراهای حل اختالف استان موفق 
شده اند در جرایم قابل گذشت در تمام مراحل دادرسی از دادسرا تا اجرای احکام با وساطت 
و میانجی گری پرونده ها را به سازش منتهی نمایند.  حداد در پایان از شعب شوراهای حل 
اختالف ویژه زندانیان مستقر در زندان که در جهت آزادی محکومان و متهمان جرایم مالی 
تالش های بی وقفه انجام می دهند تشــکر کرد.یزد سه ندامتگاه دارد که تعداد مددجویان 
زندانی آن حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر است که ۶۷ نفر آنها هم اکنون به دلیل جرایم غیرعمد 

مالی در زندان بسر می برند.استان یزد یک میلیون و ۲۳۶ هزار نفر جمعیت دارد .

بخشش ۹ میلیارد ریالی در یک فقره پرونده اختالف مالی در یزد

    

سرویس استان ها// مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه 
وبویراحمد گفت: امسال طرح اصالح و بهینه سازی شبکه برق ۴۰۰ 

روستای استان در دستور کار قرار دارد. 
    جمال معتمدی زاده اظهار کرد: در سال گذشته طرح اصالح و بهینه 
سازی شبکه برق ۲۵۰ روستای کهگیلویه وبویراحمد در طرح جهادی 
انجام شــد. وی بیان کرد: در ســال جاری نیز طرح اصالح و بهینه 
سازی شبکه برق  ۴۰۰ روستای کهگیلویه وبویراحمد در دستور کار 
قرار دارد.مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه وبویراحمد با 
اشاره به اینکه مجموعا ۶۰۰ کیلو متر شبکه فشارضعیف در این استان 

 بهینه سازی شده است،تصریح کرد: در سال جاری یک هزار کیلومتر 
طرح جایگزینی کابل خودگردان با سیم مسی در استان اجرا خواهد 
شد. به گزارش فارس، معتمدی زاده عنوان کرد: در سال گذشته افزون 
بر ۳ هزار میلیارد ریال از اعتبارات اصالح،بهینه ســازی و توسعه 
شبکه جذب شــد، که این میزان اعتبار نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته آن ۱۰ برابر افزایش داشته است.  وی گفت: توسعه، احداث، 
اصالح و بهینه ســازی، کاهش نرخ تلفات انرژی، رفع نوســانات 
برقی،رفــع ناپایداری های برق و تامین برق پایدار از اهداف اجرای 

این طرح ها در کهگیلویه وبویراحمد است.

 برنامه اصالح و بهینه سازی شبکه برق ۴۰۰ روستا 
در کهگیلویه و بویراحمد 

جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی - توزيعی کارکنان آب و برق تاسیسات 
 قشم راس ســاعت 9 روز پنجشــنبه مورخ 1401/4/9 در محل سالن آموزش شــرکت آب و برق تشکیل

 می گردد . لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در 
محل  مذکور حضور به هم رسانید و يا وکیل / نماينده خود را کتبا معرفی نمايید .

* ضمناً به اطالع می رســاند که اعضای متقاضی اعطای نمايندگی ، می بايست به همراه نماينده خود حداکثر 
تا تاريخ 1401/04/8 در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هويت و تايید وکالت ، برگه ورود به 

مجمع را دريافت دارند .
* دستور جلسه :1- گزارش هیئت مديره و بازرس بازرسان در سال 2- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت 

مديره و بازرس/ بازرسان3- طرح و تصويب صورت مالی 4- تعیین بودجه پیشنهادی 
* داوطلبان تصدی ســمتهای هیئت مديره و بازرسی به موجب ماده )8( دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات 
 تعاونیها موظفند حداکثر ظرف پنج روز از انتشــار آگهی دعوت فــرم داوطلبی را تکمیل و تحويل دفتر تعاونی

 نمايند . 

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

هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شرکت آب برق و تاسیسات قشم
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اقتصادی

مدیر عامل مرکز فابا : 
برای پرداخت هوشمند یارانه ها راه حل وجود دارد 
  ســرویس اقتصادی//  حسین بردبار، مدیر عامل مرکز فابا 
)فرهنگ ســازی و آموزش بانکداری الکترونیک( با اشاره به 
برخی اعتراضات در زمینه پرداخــت های اخیر یارانه ها به ۹ 
دهــک جامعه گفت: برای پرداخت هوشــمند یارانه به ایرانیان 
راه حل وجود دارد و ما می توانیم این مشــکالت را درصورت 
درخواست سازمان های ذی ربط بررسی و برای آن راه حل ارائه 
کنیم.محمد مراد بیات، مدیر عامل مرکز فابا که بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران زیر نظر شــورای راهبری بانکداری الکترونیک 
ایجاد شــده اســت، در گفت و گوی اختصاصی با خراسان در 
پاســخ به این که این مرکز چه آموزش ها و اقداماتی برای حل 
 مسئله پرداخت هوشمند به یارانه بگیران داشته است، افزود: هم 
 آموزش هایی داشــتیم و هم محتواهایی را منتشــر کرده ایم و 
می کنیم و صادقانه با صدای بلند اعالم می کنم که ما سال هاست 
به دســتگاه های مختلف می گوییم، بیایید ارائه معکوس داشته 
 باشیم، یعنی سازمان هدفمندی یارانه ها، وزارت کار، بانک ها و 
شرکت های مختلف بگویند مشکل شان در حوزه فناوری های 
جدید چیســت و مشــکل را در دو صفحه تشریح و پروپوزال 
کنند،در مرکز فابا حداقل ۱۰۰ جوان مســتعد کشور را دعوت 
می کنیم که برایتان راه حل آماده کنند.به گزارش خراســان، وی 
همچنین با اشــاره به اهمیت امنیت فضای داده در کشور گفت: 
مدیران در سطح عالی و میانی باید به این مفاهمه برسند که دنیای 
امروز دنیای حکمرانی مبتنی بر داده است، اگر می خواهید یارانه 
بدهید، باید دیتای روشنی داشته باشید که بدانید چه کسی دهک 
یکم و چه کسی دهک دهم است تا این مشکالت و اعتراضات را 
درست نکنید.وی با تاکید بر این که باید دیتاهایی باشد که بدانیم 
چه کســی چقدر درآمد دارد و چقــدر مالیات باید بدهد، ادامه 
داد:ما در اولین گام باید به فهم دقیق از دیتا برسیم و در گام بعدی 

مواظب امنیت و جلوگیری از سرقت آن باشیم.
تقلید ترکیه از ایران

 در محدودیت افزایش اجاره بهای مسکن
  ســرویس اقتصادی//  وزیر دادگستری ترکیه اعالم کرد که 
این کشور در حال آماده شدن برای اعمال محدودیت های موقتی 
برای افزایش ســالیانه اجاره بهای مسکن است که در بحبوحه 
افزایش تورم صورت می گیرد. بکیر بوزداغ، وزیر دادگســتری 
گفت: مقررات جدید، افزایش ســاالنه اجاره بها را ۲۵ درصد 
محدود می کند. به گزارش ایسنا، این سیاست طی دو سال اخیر 
نیز در ایران اجرا شده اما به دلیل ضعف ضمانت اجرا نتیجه بخش 

نبوده است.

خبر

    *  

سرویس اقتصادی//  اولویت در پرداخت وام ودیعه 
مسکن، پوشش خانوارهای مستاجر واجد شرایط 
است و از آنجایی که همه تالش دولت در طرح های 
حمایتی مسکن، تشــویق به ازدواج و حمایت از 
تشکیل خانواده است، وام ودیعه مسکن به مجردها 

تعلق نمی گیرد. 
   سال گذشته و همزمان با ثبت نام متاهل ها در طرح 
نهضت ملی مسکن، دولت با هدف تشویق مجردها 
به ازدواج و حل مشــکل پیری جمعیت، پنج گروه 
از افراد جدید را فارغ از اینکه متأهل یا سرپرست 
خانوار باشند در نهضت ملی مسکن گنجاند و اجازه 
ثبت نام را به آنان داد.دولت در طرح های مسکن به 
دنبال ایجاد مکانیزمی برای تشکیل خانواده و حل 
پیری جمعیت است و یکی از نکات مهم در رابطه 
با قانون جمعیت این اســت که بتوان فضایی ایجاد 
کرد تا افرادی که در ســن ازدواج هستند انگیزه ای 
برایشان ایجاد شود تا اگر مشکل آن ها برای تأهل 
مسکن است، حل شــود.بر این اساس در مصوبه 
جدید هیات دولت که در شــورای عالی مسکن با 
حضور رئییس جمهور بررسی و تصویب شد، برای 
نخستین بار مردان مجرد ۴۵ سال، پسران باالی ۱۸ 

سال و افرادی با بیماری خاص توانستند در سامانه 
»ثمن« ثبت نام کنند. خانم های مجرد باالی ۳۵ سال 
و زنان سرپرست خانواده نیز از گذشته امکان ثبت نام 
در طرح های حمایتی مسکن را داشتند.با این حال 
عده ای معتقدند دو گــروه از متقاضیان بازار اجاره 
یعنی دختران و پسران مجرد که از سایر شهرها به 
انگیزه اشتغال یا تحصیل از شهر خود و منزل پدر 
و مادر خارج شــده و در شهر دیگری مشغول کار 
یا تحصیل یا هر دو هســتند، باید مشمول دریافت 
این وام شوند.به گزارش ایرنا، پاسخ را محدودیت 
موجود در بندهای قانون مشــخص می کند، زیرا 
دربــاره اینکه چرا مجردهــا نمی توانند وام ودیعه 
مسکن را دریافت کنند محدودیت قانونی موجود 
است.وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده که جمعیت 
خانوارهای مستاجر زیاد است تا جایی که از بین 
متقاضیان دریافت وام باز هم اولویت با افراد واجد 
شرایط اســت؛ بدین معنی که جامعه خانوارهای 
مستاجر کشور نیز طبقه بندی می شود و در نهایت 
آنانی که مستاجران از دهک های پایین هستند این 
وام را دریافت خواهند کرد.در واقع شرایط اعطای 
وام ودیعه در ســال ۱۴۰۱ نیز همان شرایطی است 

که در طرح های قبلی حمایتی وجود داشت. برای 
دریافت این وام همه مستاجرها می توانند ثبت نام 
کنند اما در چارچوب اصول واجد شرایط شناخته 
می شوند و پیامک معرفی به بانک را برای تشکیل 
پرونده و دریافت خواهنــد کرد.قانون نیز با طرح 
این ســوال که آیا می شود به هر جوان مجردی وام 
اجاره داد؟ توضیح داده است که اعطای وام ودیعه 
به مجردها و تشویق آنان برای زندگی فردی، از نظر 
اجتماعی کار درستی نیست آن هم در شرایطی که 
کشور در معرض خطر پیری جمعیت است.همین 
حاال و در راستای تشویق به ازدواج جوانان دولت 
مبلغ وام ودیعه را چهار برابر سال گذشته کرده است 
تا با حمایت از خانواده های مستاجر، این پیام را به 
جوانان بدهد که امکان اجاره واحد مسکونی با تقویت 
اقتصاد مستاجرها و استفاده از تسهیالت بانکی وجود 
دارد.بر اساس اعالم شورای پول و اعتبار، ۴۰ هزار 
میلیارد تومان عدد تخصیص داده شده برای پرداخت 
وام اجاره در سال ۱۴۰۱ مستاجران است. البته سال 
گذشته این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما فقط 
۸.۵ میلیارد تومان آن پرداخت شد.دلیل اینکه وام  
ودیعه در سال گذشته به طور کامل اختصاص نیافت 

نیز این بود که پرداخت 
آن فقط از منابع 

بانک ها در 
نظــر 

فته  گر
بود،  شده 

با  امســال  اما 
تدبیر دولــت این رقم 

اعتبارات حوزه مسکن  از سرفصل 
تامین شده است و به همین دلیل بانک ها مقاومتی 
در پرداخت آن نخواهند داشت.ســقف تسهیالت 
کمک ودیعه مســکن در تهران، مراکز استان ها و 
سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون 
تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابالغ شده 
است. نرخ سود تسهیالت ودیعه مسکن ۱۸ درصد 

و طول دوره بازپرداخت 
است. ساله  پنج 
ســال  در 

 ،۱ ۳ ۹ ۹
ایــن  مبلــغ 
تسهیالت در تهران ۵۰ 
میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ 
میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان 
بود. در سال گذشته نیز پرداخت تسهیالت ودیعه 
مسکن تداوم پیدا کرد و سقف وام ودیعه مسکن در 
تهران با افزایش نســبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۷۰ 
میلیون تومان و در دیگر کالنشهرها و سایر شهرها 

نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.

چرا وام ودیعه مسکن به مجردها تعلق نمی گیرد؟

  
سرویس اقتصادی//  یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
بورس در وضعیت فعلی با هیچ مشکلی مواجه نیست و اصالح 
جزیی از بازار و روند طبیعی است، گفت: بازار سرمایه تا پایان 
سال روزهای خوبی را تجربه می کند و تا پایان فصل زمستان 

امسال شاخص بورس رشد بسیار خوبی خواهد داشت. 
   شــاخص کل بورس هفته گذشــته در حالی در ایستگاه 
یک میلیــون و ۵۴۱ هزار واحد به کار خود پایان داد که این 
رقم در این هفتــه با ۲۱ هزار واحد کاهش به یک میلیون و 

۵۲۰ هزار واحد رسید.
شــاخص کل )هم وزن( در پایان هفته گذشته ۴۲۹ هزار و 
۶۶۰ واحــد بود که در هفته جاری این عدد به ۴۲۱ هزار و 
۴۰۱ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از ۲۶۴ هزار و ۱۶۶ 

واحد به عدد ۲۵۸ هزار و ۸۶۵ واحد رسید.
  در ســه روز معامالتی این هفته بورس، نمادهای شرکت 
ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی )شســتا(، ایران خودرو 
)خودرو(، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا(، سایپا )خساپا( و 
گســترش ســرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( در گروه 

نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.
  »فردین آقابزرگی« کارشــناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصادی ایرنا به افت اخیر شــاخص بورس 

 و عوامل تاثیرگذار بر آن اشــاره کــرد و افزود: به صورت 
 مســتقیم نمی توان شخص یا اشــخاصی اعم از حقیقی یا 
حقوقــی را در زمــان افزایش عرضه ســهام، مقصر افت 
 شاخص بورس دانست، بلکه تعیین روند بازار ناشی از چند 
عامل است که ممکن است زمینه ساز اصالح شاخص بورس 

باشند.
*  اصاح شاخص بورس در بازار طبیعی است

  وی با تاکید بر اینکه برخی از مســایل حقوقی ها را به طور 
غیرمســتقیم آماده فروش می کند، گفت: اشخاص حقوقی 
دارای پس انداز نیســتند، بلکه باید به طور حتم در صورت 
نیاز یا زمان خرید ســهام و اوراق اقدام به فروش بخشی از 
سهام خود در بازار کنند؛ بنابراین بخشی از این اتفاق در بازار 

طبیعی به نظر می رسد.
   به گزارش ایرنا، آقابزرگی خاطرنشــان کرد: عرضه های 

اولیه ای که اکنون در حال انجام اســت و در اختیار حقوقی، 
صندوق ها و نیــز نهادهای مالی حرفه ای قــرار می گیرد؛ 

می تواند زمینه ساز فشار فروش در بازار باشد.
  وی معتقد است که این نهادها از محل نقدینگی اجازه خرید 
ندارند، بلکه باید اقدام به فروش ســهام و نیز مشارکت در 

عرضه اولیه کنند.
  این کارشناس بازار سهام با بیان اینکه اکنون زمان مناسبی 
برای انجام عرضه اولیه نیســت، گفــت: برخی، حقوقی ها 
را مقصر نوســان ایجاد شــده در بازار می دانند، درحالی که 
حقوقی هــا برای تامین منابع مجبور به فروش ســهام برای 

مشارکت در عرضه اولیه هستند.
*  بورس در بهترین موقعیت سرمایه گذاری قرار دارد

   آقابزرگی روند فعلی بازار سهام را مورد ارزیابی قرار داد و 
گفت: بازار اکنون به لحاظ بنیادی در بهترین موقعیت سرمایه 

گــذاری قرار دارد و با توجه به انتظارات تورمی پتانســیل 
خوبی برای رشد بازار فراهم شده است.

  وی ادامه داد: شــاخص بورس در سال ۱۴۰۱ روند مثبتی 
خواهد داشت و حتی ممکن اســت رکورد شکنی هم کند، 
البته ســهامدارانی باید به دنبال کسب بازدهی معقول از این 
بازار باشند؛ نباید به نوسانات ایجادشده در مقطع فعلی بازار 

توجه کنند.
  این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سهامداران حرفه ای 
که در موقعیت فعلی اقدام به خرید ســهام در بازار می کنند 
ضمن کسب بازدهی معقول از این بازار، ارزش دارایی خود 

را ازلحاظ سرمایه گذاری حفظ خواهد کرد.
    آقابزرگــی اعالم کرد که بــازار در وضعیت فعلی با هیچ 
مشکلی مواجه نیست و فقط باید کنترل عرضه های اولیه در 

دستور کار قرار بگیرد.
  وی رونــد معامالت بورس را پیش بینی کرد و گفت: بازار 
سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۱ روزهای خوبی را تجربه می کند 
و پیش بینی می شــود تا پایان فصل زمســتان امسال روند 
مثبتی داشته باشد و حتی ممکن است شاهد رکوردشکنی ها 

شاخص بورس و دستیابی به کانال خوبی باشیم.

بازار سهام در وضعیت فعلی با هیچ مشکلی مواجه نیست

     

ســرویس اقتصادی//  تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن 
در بازار موثر واقع شــده و اکثر واحدهــای اجاره با ۲۵ درصد 
افزایش نسبت به سال گذشته تمدید می شود، اما باز هم برخی 
این موضوع را نادیده می گیرند که باید همه مشاوران امالک در 
مقابل قیمت های سلیقه ای مالکان بایستند و قانون را مالک قرار 

دهند. 
   مشــاهدات میدانی از وضعیت قراردادهای اجاره مسکن در 
سومین ماه بهار از اجرای مصوبه سقف اجاره بها در اغلب مناطق 
پایتخت و شهرهای اطراف خبر می دهد، با این حال پیشنهادات 
سلیقه ای و خارج از عرف مبلغ اجاره بها نیز هنوز وجود دارد؛ 
به خصوص در مناطق یک و دو پایتخت و شهرک های اطراف 
که با کمبود واحدهای اجاره مواجه هستیم، این وضعیت بیشتر 
دیده می شود.مستاجران به پشــتوانه مصوبه دولت، از حقوق 
خود آگاه باشندمعاون مســکن وزارت راه و شهرسازی سال 
گذشته اعالم  کرد که مصوبه سقف اجاره بها در راستای حمایت 
از مستاجران به تصویب رســیده و مستاجران به پشتوانه این 
قانون، باید به حقوق خود آگاه باشند و قراردادهای اجاره را تا 
سقف قیمت اعالم شده تمدید کنند.دولت سیزدهم نیز امسال و 
در ادامه برنامه دو سال گذشته برای بازار اجاره، نرخ پیشنهادی 
را برای تمدید قراردادها تعیین و اعالم کرد که در سال ۱۴۰۱ 
سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در دیگر 
کالن شــهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد 
خواهد بود.به گزارش ایرنا، اتحادیه مشــاوران امالک نیز سه 
هفته پیش از ابالغ این مصوبه به اتاق های اصناف اســتانی و 
همچنین اتحادیه مشــاوران امالک استان ها خبر داد.»مصطفی 
قلی خسروی« رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران نیز اعالم 

کرد که این مصوبه را به دفاتر مشــاوران امالک دارای مجوز 
از اتحادیه مربوطه ابالغ کرده اســت و  بر اساس این مصوبه، 
سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شــد تا با مشاوران امالک 
متخلف که این ســقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.

ستاد ملی کرونا پارسال مصوب کرد تا حداکثر افزایش میزان 
اجاره بها و رهن در تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کالن شهرها تا 
۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد قابل قبول و اجرایی 
است. در سال ۱۴۰۰ نیز این رقم تصویب شد و امسال هم رقم 

اجاره بها به تصویب رسید.
* مالکان متخلف جریمه می شوند

  حاال مجلس هم با طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره به 
کمک دولت آمده است. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف 
است تا پایان فروردین ماه هر سال طبق نرخ تورم میزان مجاز 
افزایش اجاره خانه ها را اعالم کند. هر صاحب خانه ای که سقف 
را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالیانه اش لغو شده و به اندازه 
۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می شود.با این حال بازه 
قیمتی بازار اجاره از کمبود ساخت وساز در هشت سال گذشته 
)دولت قبل( و به تبع آن کمبود واحدهای اجاره را نشان می دهد 
که با توجه به افزایش تقاضای اجاره، موجب افزایش قیمت و 

پیشنهادات ارقام عجیب  و غریبی به مستاجران شده است.
*  حمایت مشــاوران اماک از تمدیــد قراردادها با نرخ های 

دولتی
   یکی از مشاوران امالک در منطقه یک پایتخت در این باره به 
ایرنا می گوید: بخش زیادی از مستاجران چاره ای جز همکاری 
بــا موجر را ندارند؛ در غیر این صورت باید به مناطق  جنوبی 
پایتخت کوچ کنند که ساکنان قدیمی این منطقه تمایلی به خروج 

ندارند و ســعی دارند خارج از نرخ گذاری دولت، با پیشنهاد 
مالک کنار بیایند و برای یک ســال دیگر رنج اسباب کشی را 
به دوش نکشند.واسطه ی ملکی دیگری می گوید: گاهی سقف 
اجاره بها تا حدود ۷۰ درصد اجرایی می شود و مشاوران امالک 
کاماًل موافق این قانون هستند، اما در مقابل پیشنهادات سلیقه ای 
برخی صاحب خانه ها، این مستاجران هستند که باید به پشتوانه 
این قانون از تمدید قراردادها با نرخ های بیشتر خودداری کنند.

*  ورود تعزیرات برای نظارت بر قیمت اجاره مسکن
  در اطراف  شهرها نیز به دلیل کوچ مستاجران از مرکز، فایل های 
اجاره موجود کفاف تقاضا را نمی دهد، با این حال مشــاهدات 
میدانــی از رعایت مصوبه افزایش اجاره بها و تمدید قراردادها 
با ۱۵ درصد افزایش  در این مناطق خبر می دهد.یک واســطه 
ملکی می گوید: اکنون عالوه بر اتحادیه امالک، تعزیرات نیز به 
موضوع نظارت بر قیمت اجاره وارد شــده است و در صورت 
عدم تمکین مالک از مصوبه افزایش اجاره بها، مستاجر می تواند 
به مراجع قضایی شــکایت و پرونده به شورای حل اختالف 
ارجاع داده شــود.به گفته ی این واسطه ملکی مشاوران امالک 
باید با در نظر گرفتن قرارداد سال گذشته نسبت به افزایش بهای 
اجاره اقدام کنند و مالکین هم باید از قوانین تبعیت کنند اما در 
واحدهای لوکس و کلید نخورده منطقه جهش قیمتی وجود دارد 
و مالکان هم تمایل دارند این واحدها را خارج از مصوبه اجاره، 
رهن دهند.به گزارش ایرنا، مطابق آمار بانک مرکزی در پایان 
سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد 
بود و  در ســال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رســید. در شهر 
تهران نیز ســال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد 

ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید.

تعزیرات برای نظارت ورود کند

کنترل قیمت های سلیقه ای اجاره بها با اجرای مصوبه تعیین »سقف اجاره«

کارت شناسایی خودروی سواری استیشن تیپ هیوندای توسان پالک  ۶75۳۳  مالک 
عبدالسالم عقیلی به شماره شاسی  KMHJU81C8BU۲71۰8۶  شماره موتور 

G۴KEBU۳۰87۲۲ مدل ۲۰11 رنگ قرمز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی

  

  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه خانم فریده کریمی رودانی فرزند حبیب اله مالک یک سهم مشاع از یازده سهم ازششدانگ پالک 
ثبتی 679 فرعی از 8-اصلی به موجب دو فقره استشــهادیه محلی مدعی شده است که سند مالکیت سهمی 
نامبرده به شــماره سریال 026286 سری د سال 97 تحت عنوان یک قطعه زمین به مساحت 16072/11 متر 
مربع واقع در معزآباد رودان بخش ســه حوزه ثبتی رودان بندرعباس که در دفتر امالک الکترونیکی شــماره 
139820323061001043ثبت وسند مالکیت آن بنامش صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی اثاثیه 
منزل مفقود گردیده است وتقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

و تبصره های ذیل نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد 
بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به این اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم 
اعتراض وعدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده 120 آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی 

اقدام خواهد نمود. 11/م/الف - تاریخ انتشار: 1401/03/24
یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

آگهی حصروراثت
احتراماً مفروض می دارد خواهان عایشه روتها فرزند حسن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار 
داشتند شادروان فاطمه بحری فرزند عبدالرحمن به 1400/11/29 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در 

زمان فوت عبارتند از : 
1- عایشه روتها فرزند حسن متولد 1334/1/15 به ش.ش 7 فرزند مرحوم.

2- نجمه روشما فرزند حسن متولد 1338/4/4 به ش.ش 2100 فرزند مرحوم.
3- مریم روتها فرزند حسن متولد 1344/6/2 به ش.ش 4526 فرزند مرحوم.

4- یوسف روشما فرزند حسن متولد 1337/3/3 به ش.ش 4709630976 فرزند مرحوم. 
5- جاسم روتها فرزند حسن متولد 1334/1/15 به ش.ش 4709896224 فرزند مرحوم.

و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند  خواهان مریم محامدی فرزند عبدالرحمن با هویت کامل به این شورا مراجعه 
نموده واشعار داشتند شادروان عبدالرحمن محامدی فرزند غالم به 1372/10/19 به رحمت ایزدی پیوسته 

و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- فاطمه جان حمد وکیلی فرزند حسین علی متولد 1318/10/21 به ش.ش 31 همسر مرحوم.

2- علی محامدی فرزند عبدالرحمن متولد 1334/6/26 به ش.ش 13847 فرزند مرحوم.
3- مریم محامدی فرزند عبدالرحمن متولد 1343/4/10 به ش.ش 3 فرزند مرحوم.

4- فاطمه محامدی فرزند عبدالرحمن متولد 1336/1/26 به ش.ش 13848 فرزند مرحوم.
5- زمزم محامدی فرزند عبدالرحمن متولد 1354/7/1 به ش.ش 1812 فرزند مرحوم.

و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

 پیش بینی می شود که شاخص بورس تا پایان امسال رشد کند

سرویس اقتصادی//  سازمان توسعه تجارت از افزایش قابل توجه میزان صادرات ایران به عمان خبر 
داده است.

    مهرداد فالح اوریمی، رایزن بازرگانی ایران در عمان با اشاره به رشد ۱۲۶ درصدی صادرات ایران به 
عمان طی دو ماه سال ۱۴۰۱ گفت: صادرات کاال به عمان طی دو ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۰۳ میلیون دالر 

رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۶ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.
    به گزارش ایســنا، فالح اوریمی ادامه داد: طی مدت یاد شــده عمان در رتبه هفتم کشــورهای 
هدف صادرات ایران و در رتبه پنجم کشــورهای همسایه و همچنین در رتبه دوم کشورهای شورای 

همکاری های خلیج فارس طرف صادرات ایران قرار دارد.

عمان، به یکی از شرکای اصلی تجاری ایران تبدیل شد

تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن در بازار موثر واقع شده و اکثر واحدهای اجاره با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تمدید می شود



سرویس حوادث// باند مخوف سارقان 
مسلح در کرمان زمین گیر شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح این 
خبر بیان کرد :به دنبال  وقوع ســرقت های 
مســلحانه به روش زورگیری در یکی  از 
محور های منتهی به شهرکرمان، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار نیروهای پلیس 
امنیت عمومی قرار گرفت.سردار عبدالرضا 
ناظری افزود:سارقان به انگیزه سرقت طال، 
جواهــرات و بار خودرو هــای عبوری، به 
ســمت آنان شلیک و سپس اقدام به سرقت 

می کردند. وی گفت :نیروهای  پلیس امنیت 
عمومی با انجام کار های اطالعاتی و شبانه 
روزی، اعضای این باند را شناســایی و  در 
ادامه  این متهمان راهنگام  سرقت غافلگیر 
کردند . ســارقان در مواجهه با ماموران، با 
شلیک به سمت  ماموران  قصد فرار داشتند 
که با آتش ســنگین پلیس زمین گیر شدند. 
این مقام ارشــد انتظامی ادامــه داد:در این 
درگیری یک نفر از اعضای این باند مجروح 
و به بیمارســتان منتقل شد وسه متهم  دیگر 
دستگیر شدند که همه این متهمان از اراذل و 

اوباش سابقه دار استان کرمان  بودند و سوابق 
متعــددی از جمله تیراندازی هــای ایذایی، 
شرارت، حمل مواد مخدرو سرقت مسلحانه 
در پرونده  سیاه آنان به چشم می خورد.وی 
خاطر نشان کرد : در این عملیات یک قبضه 
اســلحه جنگی، یک قبضه اسلحه شکاری، 
بیســیم دستی، یک قبضه سالح سرد و یک 
دســتگاه خودروی سواری از متهمان کشف 
شد. پرونده برای کشف سرقت های مسلحانه 
احتمالی توســط این باند، در پلیس آگاهی 

بررسی می شود.

حوادث//  ســخنگوی  ســرویس 
از  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مرگ جوان ۳۵ ساله مشکوک به تب 
کریمه کنگو در این جزیره خبر داد. 

فاطمه نوروزیان اظهار داشت: در هفته 
اخیر ۲ بیمار مشــکوک به بیماری تب 
کریمه کنگو در بیمارســتان های استان 

بستری شدند.
وی ادامه داد: یک مورد جوان ۳۵ ساله 
ای از قشــم  با حال عمومی بد بود که 

متاسفانه جان خود را از دست داد.
پزشکی  علوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
هرمزگان توضیح داد: مورد دوم یک زن 

۵۵ ساله از سیریک است که هم اکنون با 
حال وخیم در بخش مراقبت های ویژه 

بستری است.
نوروزیان اضافه کرد: هر دو مورد سابقه 
تماس با دام را دارند و احتمال اینکه این 
۲ بیمار مبتال به تب کریمه کنگو شــده 

باشند بسیار زیاد است.
وی در خصوص عالیم هشــدار دهنده 

گفت: بیمارانی که عالیم شبیه به آنفوالنزا 
دارند حتما مورد بررسی قرار بگیرند و 
اگر سابقه تماس با دام یا گزش کنه دارند 
در مراجعه به پزشک مطرح کنند چرا که 
عالیم اولیه این بیماری مشابه آنفوالنزا و 
کرونا می باشــد و ممکن است در وهله 
اول شناسایی نشود. اما بیماران اگر سابقه 
تماس با دام یا گزش کنه را عنوان نمایند 

این بیماری خیلی سریعتر تشخیص داده 
می شود.

پزشکی  علوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
هرمزگان افــزود: همچنین بیماران اگر 
به تازگی گوشــت تازه، تکه کرده اند و 
یا شــغل مرتبط دارند مثل دامپزشکی، 
قصابی، دامداری در مراجعه به پزشک 
مطرح کنند چرا که این افراد بیشــتر در 

معرض خطر ابتال هستند.
وی اظهار داشت: توصیه اکید می شود 
در زمان تماس با دام حتما از دستکش و 
چکمه استفاده شود، دام و دامداری تحت 
نظارت دامپزشــکی باشد و در صورت 
مشاهده کنه با کمک دامپزشکی کنه را 

از بین ببرند.
به گزارش ایرنــا، نوروزیان تاکید کرد: 

در زمانه ســالخی و قصابی از شــیلد 
صورت، دســتکش و چکمه اســتفاده 
کنند و خانم های خانــه دار دقت کنند 
که از جاهــای مطمئن که تحت نظارت 
دامپزشکی است گوشت تهیه کنند و  قبل 
از تکه کردن گوشت حتما ۲۴ ساعت در 
یخچال نگهداری و سپس گوشت را تکه 

و مصرف یا فریز کنند.
تب کریمه کنگو بیماری است که توسط 
یک ویــروس منتقل می شــود و برای 
نخستین مرتبه در سال ۱۹۴۴ در کریمه 
)شبه جزیره ای در اوکراین( مشاهده شد و 

به همین علت تب کریمه نام گرفت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد

مرگ جوان 3۵ ساله مشکوک به تب کریمه کنگو در قشم

حوادث جهان
۲ کشته در اثر حمله به کارکنان فرودگاه مزارشریف 
 تیراندازی به ســمت خودروی کارکنان فرودگاه مزارشریف در 
استان بلخ افغانستان دستکم ۲ کشته و ۶ زخمی برجای گذاشت. 
فرمانــده امنیت طالبان در والیت بلخ می گویــد تیراندازی »افراد 
ناشــناس« به خودروی حامل کارمندان فرودگاه بلخ »۲ کشــته 
و ۶ زخمی« برجا گذاشته اســت. این حادثه در حوزه دهم شهر 
مزارشریف مرکز والبت بلخ در شمال افغانستان در مسیر بازگشت 

کارمندان فرودگاه به خانه هایشان رخ داده است.
کشف ۳۰۰کیلو کوکائین در یونان

 پلیس یونان ۴ انگلیسی تبار را به جرم قاچاق ۳۰۰ کیلو کوکائین 
در کانتینر موز بازداشت کرد. یونان از دستگیری ۴شهروند انگلیسی به 
اتهام قاچاق مواد مخدر جاسازی شده در یک کانتینر کشتی خبر داد. 
پلیس شهر »تسالونیکی« یونان اعالم کرد که مظنونان در یک خانه 
استیجاری در نزدیکی این شهر در شمال یونان دستگیر شدند. پلیس 
بدون نام بردن از این متهمان، آن ها را مردانی ۳۸، ۴۵، ۴۸ و ۵۲ ساله 
و از اهالی لندن و لیورپول خواند. این محموله شامل ۳۰۰ کیلوگرم 
کوکائین بوده که در میان بسته های موز وارداتی از آمریکای جنوبی 
جاسازی شده بودند.  این محموله کوکائین حدود یک ماه پیش در 
ایتالیا ضبط شده و پلیس از آن زمان به دنبال دستگیری قاچاقیان بود. 
پلیس تسالونیکی همچنین از وجود یک مظنون بریتانیایی دیگر خبر 
داد که خارج از یونان است و هم اکنون تحت پیگرد قانونی قرار دارد. 
این مقامات در خصوص نحوه دستگیری قاچاقچیان اعالم کردند که 
این افراد در قالب یک عملیات مشترک بین المللی با همکاری گمرک 
ایتالیا و اداره مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده دســتگیر شده اند. 
مقصد نهایی این محموله کوکائین عالوه بر یونان، ســایر کشورهای 
اروپایی و البته استرالیا عنوان شده است.  ارزش تقریبی این محموله 

قاچاق حدود ۵۰ میلیون یورو برآورد می شود.
8 کشته در تصادف مینی بوس در ترکیه

 تصادف مینی بوس حامل مهمانان عروســی در ترکیه ۸ کشته 
و ۱۰ زخمی برجای گذاشــت. رسانه های ترکیه گزارش دادند بر 
اثر تصادف یک کامیون تانکردار با یک مینی بوس حامل مهمانان 
عروسی ۸ نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند. این تصادف در منطقه 
»بالیکسیر« ترکیه رخ داد و مینی بوسی که از »دورسون بیگ« عازم 
مراسم عروسی در بالیکسیر بود با تانکر حامل شیر شاخ به شاخ 
شد و تصادف کرد. مجروحان به بیمارستان های اطراف منتقل شدند. 
وضعیت سه نفر از مجروحان وخیم اعالم شده است. مقامات ترکیه 
علت این حادثه را لغزندگی جاده به دلیل بارندگی و تخطی در عبور 

از الین مجاز عنوان کردند.

 ۵
سه شنبه 24 خرداد 1401

14 ذی القعده 1443

سال بیست و یکم شماره 3904

حوادث

  

به خاطر آن که روابط عاطفی سردی با همسرم داشتم، 
دچار مشــکالت خاصی در زندگی بــودم تا این که با 
زنی بزرگ تر از خودم آشــنا شدم و با او به مهمانی ها 
و پارتی ها مــی رفتم اما روزی همســرم وارد مطب 

پزشکی ام شد و رسوایی به بار آورد تا جایی که...
جوان ۳۵ ســاله با بیان این که بسیاری از مردم تصور می 
کنند انســان های خطاکار معموال از افراد کم سواد یا طبقه 
پایین جامعه هســتند، درباره سرگذشت خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری گفت: در یک خانواده فرهنگی 
به دنیا آمدم و در رشــته پزشــکی تحصیل کردم. شرایط 
اقتصادی خانواده ام بسیار خوب بود و من از همه امکانات 
رفاهی برخوردار بودم اما پدر و مادرم بسیار سنتی فکر می 
کردند و دوست داشتند با دختری از یک خانواده متدین و 
با اصالت ازدواج کنم. به همین دلیل نمی توانســتم خودم 
برای آینده ام تصمیم بگیرم و همواره در برابر خواسته های 
خانواده ام ســکوت می کردم تا این که آن ها »بهاره« را به 
من معرفی کردند که خانواده ای متدین و ســنتی داشت. او 
دختری محجبه بود و بسیاری از رفتارهایی را که ضد ارزش 
می دانست، برای من یک آرزو بود. خالصه با این دیدگاه 
متضاد در حالی پای سفره عقد نشستیم که خانواده همسرم 
نیز اوضاع مالی خوبی داشــتند اما اختالفات ما از همان 
روزهای آغازین زندگی مشترک هنگامی شدت گرفت که 
بهاره اصرار داشــت من حتما باید منشی مرد انتخاب کنم 
و اگر زنی هم در مطب من مشــغول کار می شود یا حتی 
بیمارانم باید حجاب کامل داشــته باشند. در این وضعیت 
هرچه به خانواده ام خاطرنشــان می کردم که من و بهاره 
اختالف عقیده زیادی داریم و من نمی توانم با او زندگی کنم، 
مرا به شدت سرزنش می کردند و طالق را کاری مذموم می 
دانستند که موجب آبروریزی در بین فامیل می شود. مادرم 
اصرار داشت اگر فرزندی به دنیا بیاوریم دیگر مشکالتمان 

حل خواهد شد. البته بعد از به دنیا آمدن »فرانک« همسرم 
تا مدتی درگیر او بود و کاری به من نداشت. حاال دیگر به 
راحتی در مهمانی ها و پارتی های دوستانه با همکاران یا 
آشنایانم شرکت می کردم چرا که همسرم نه تنها حاضر نبود 
در این گونه مهمانی ها شرکت کند بلکه به شدت مانع من 
می شد. من هم که حتی پوشش و آرایش همسرم را دوست 
نداشــتم همواره از او دوری می کــردم. خالصه اختالف 
سلیقه های ما بسیار زیاد بود و به خاطر همین رفتارها رابطه 
عاطفی سردی با هم داشتیم تا جایی که او به من مشکوک 
شــده بود و مدام گوشی تلفنم را بررسی می کرد یا به طور 
سرزده وارد مطبم می شد و با نیش و کنایه هایش مرا مقابل 
بیماران تحقیر می کرد. دیگر هیچ عشق و عالقه ای بین ما 
نبود و تنها به خاطر حفظ آبرو در کنار هم بودیم. فاصله ما 
هر روز بیشتر می شد و من در جستجوی محبت خیابانی 
بودم تا این که با سمانه آشــنا شدم. او تحصیالت زیادی 
نداشت و در یکی از تاکسی تلفنی های شهری کار می کرد. 
با آن که سمانه هفت سال از من بزرگ تر بود اما با محبت ها 
و مهربانی هایش، مرا شــیفته خود کرده بود. او کامال مرا 
درک می کرد و در مهمانی همراهم بود به همین دلیل و به 
طور پنهانی او را به عقد موقت خودم درآوردم و در کنارش 
روزگار خوشی را می گذراندم. سمانه با سلیقه من لباس می 
پوشید و آرایش می کرد و از نیش و کنایه هم خبری نبود 
اما هنوز مدت زیادی از این ماجرا نگذشــته بود که بهاره 
متوجه ماجرا شد و با تعقیب من به ارتباط ما پی برد. او که 
در یکی از مهمانی ها آبروریزی به راه انداخته بود با پلیس 
تماس گرفت و از من شــکایت کرد. امروز هم وقتی پدرم 
وارد کالنتری شد و سیلی بر صورتم نواخت از شدت شرم 
فقط چشــم به سنگ فرش های راهرو دوختم چرا که هیچ 

پاسخی برای رفتارهایم نداشتم.

دکتری که سیلی خورد!
باند ۴ نفره سارقان مسلح در کرمان متالشی شددر امتداد تاریکی

فرمانــده انتظامی حاجی آباد گفت: فردی در شهرســتان 
حاجی آباد به علت اختالفات قبلی و با انگیزه انتقامجویی 

به قتل رسید.
 ســرهنگ روح اله عبدالهی گفت: این اتفاق ســاعت ۲۲ بیستم 
خردادمــاه رخ داد و ماموران پس از اطالع از حادثه بالفاصله به 

محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران کالنتری و کارآگاهان پلیس آگاهی 
شهرستان مشــخص شد فردی ناشناس از یک دستگاه خودروی 
پراید بدون پالک و با صورت پوشــیده با اســحله به سمت فرد 

دیگری گلوله شلیک کرده و از محل متواری شده است.
فرمانــده انتظامی حاجــی آباد گفت: فرد مجــروح بالفاصله با 
خودروی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شد که متأسفانه بعلت 
شــدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.به گفته سرهنگ 
عبدالهی، مقتول از حدود یکسال قبل به علت ضرب و جرح و چند 
جــرم دیگر در زندان بود که چند روز قبل به علت بیماری با قرار 
وثیقه از زنــدان آزاد و در مرخصی بود.وی گفت: قاتل به محض 

اطالع از آزادی مقتول از زندان، به قصد انتقام جویی وی را به قتل 
رساند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،وی با 
بیان اینکه مأموران در بررسی های تخصصی و اقدامات اطالعاتی 
موفق شدند هویت قاتل را شناسایی کنند، افزود: دستگیری قاتل 

بصورت ویژه در دستور کار مأموران قرار دارد.

  روابط عمومي اداره کلگوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است
شيالت رهمزگان

قتل در حاجی آباد با انگیزه انتقام جویی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت دوم

بدينويسله ازکلیه اعضاء شرکت تعاونی تاکسیرانی قشم پیما دعوت می شوددرجلسه ای که راس ساعت16/30روزجمعه 
مورخه 1401/04/03در مســجد ابوالفضل واقع در کوچه لقمان 8 تشکیل می گردد،حضوربهم رسانند.اعضايی که به 
هردلیل نمی تواننددرمجمع حضوريابندمی توانندبه شخص ديگری وکالت دهند.برای تائیدوکالت می بايست عضوبه 
همراه نماينده تام االختیارخودحداکثرتا مورخ1401/04/01به دفترتعاونی واقع درشهرک بوستان مراجعه نمايند.بديهی 

است وکالت نامه های عادی بدون تائیدشرکت فاقداعتباراست.
دستورجلسه:

1(طرح تصويب صورتهای مالی سال ..../...../1400-1399
2(ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمايه شرکت تعاونی و 

3(انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مديره
4(انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس/بازرسان 

5(تعیین خط مشی آينده شرکت تعاونی و تصويب بودجه پیشنهادی 

 شرکت تعاونی تاکسیرانی قشم پیما

هیئت مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی قشم پیما

تاریخ انتشار: 1401/03/23

امنیت  پلیس  سرپرســت  حوادث//  سرویس 
اقتصادی تهــران بزرگ گفت: بیــش از ۳۰۰۰ 
دســتگاه انواع لوازم خانگی برقی خارجی دپو 
شــده به ارزش بیش از ۶۰ میلیــارد ریال در 

محدوده شوش شناسایی شد.
ســرهنگ علی اصغر محمودیان، افــزود: با انجام 
اقدامات فنی ۲ اکیپ عملیاتی از مأمورین این پلیس 
موفق به کشــف انبار دپوی کاالی خانگی قاچاق به 
ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال در محدوده شــوش 
تهران شدند و طی بازرســی های اولیه مشاهده شد 
کاالهای دپو شده از مبادی غیر رسمی و به صورت 
قاچاق وارد شده و در سامانه جامع تجارت و انبارها 
ثبت نشده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی 

هستند.
وی گفت: کاالهای کشــف شده شــامل تعداد ۱۷۴ 

دســتگاه آبمیوه گیری، ۱۶ دســتگاه چرخ گوشت 
،۱۷۱۴ دســتگاه لوازم برقی آشپزخانه، ۲۴ دستگاه 
چای ســاز، ۱۷۰ دســتگاه اتوبخار ،۹۶۶ دستگاه 
ریش تراش بوده که پرونده در خصوص قاچاق کاال 

تشکیل و به مرجع قضائی معرفی شد.
محمودیان بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال 
کشــف شــده را بیش از ۶۰ میلیارد اعالم کرده اند، 
اضافه کرد: قاچاق اینگونه لوازم که مشابه با کیفیت 
تولید داخل دارند باعث تعطیلی کارگاه های تولیدی 
و از بین رفتن مشاغل می شود لذا مبارزه با آن از اهم 
وظایف این پلیس اســت و از شهروندان درخواست 
کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار 
کاال با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و 

یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

کشف ۳ هزار قلم لوازم خانگی قاچاق 

فتا  پلیس  رئیس  حوادث//  سرویس   
استان کرمان از شناسایی و دستگیری 
عامل کالهبرداری درج آگهی دروغین 
 اجاره منزل مسکونی در سایت دیوار 

 خبر داد. 
 سرهنگ محمدرضا رضایی، در تشریح 
این خبر اظهار داشــت: در پی  شکایت 
فردی مبنی بر مشاهده آگهی اجاره منزل 
مسکونی در  سایت  دیوار و کالهبرداری از 
وی ، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار کارشناســان  پلیس فتا استان کرمان 

قرار گرفت. 
وي افزود: پس از ثبت اظهارات شــاکی، 

پرونده مقدماتی تشکیل شده و بررسی های 
اولیه نشان از آن  داشت که فرد کالهبردار با 
درج آگهی دروغین اجاره منزل مسکونی 
و کسب اعتماد شاکی اقدام به اخذ بیعانه 
به مبلغ ۱۳۰میلیون ریال   کرده و پس از 
آن دیگر جوابگوی تماس های خود نبوده 
است.  این مقام مسئول گفت: کارشناسان 
پلیس فتا در بررسی های صورت گرفته 
و با انجــام اقدامات مربوطــه و تحلیل 
مستندات جمع آوری شده و با شگردهای 
فنی موفق شدند متهم را شناسایی و طی 
هماهنگــی با مرجع قضایــی، وی را در 

مخفیگاهش دستگیر کنند.
 رئیس پلیس فتا استان کرمان با اشاره به 
اینکه تا زمــان رؤیت و یا انجام خدمات 

از طرف فرد درج کننده آگهی، نباید هیچ 
مبلغ یا مبالغی را واریز کنند، گفت: فریب 
آگهی های وسوسه انگیز فضای مجازی را 
نخورید و در خصوص خرید از سایت های 

خرید و فروش دقت کافی داشته باشند.
ســرهنگ رضایــی خاطرنشــان کرد: 
شــماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مرتبط با مرکز 
فوریت های ســایبری بوده که به صورت 
شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشکالت 
سایبری شهروندان است و افراد می توانند 
در صورت نیــاز به آموزش های الزم با 
www. مراجعه به پلیــس فتا به آدرس

و  مشــاوره ها  از   cyberpolice.ir
راهنمایی هــای کارشناســان این پلیس 

استفاده کنند.

کالهبرداری سایبری با ترفند اجاره منزل  



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

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

سه شنبه 24 خرداد 1401

14 ذی القعده 1443

سال بیست و یکم شماره 3904

شهرستان

برگزاری دوره تربیت مربی قرآنی کودک 
در سوزا قشم 

 زهرا غفوری عباسی سرویس شهرستان// دوره تربیت 
مربی  قرآنی کودک درجزیره قشم شهر سوزا برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار دریــا؛  دوره  تربیت مربی  کودک از 
سوی مدیریت فرهنگی ،اجتماعی وورزش سازمان منطقه 
آزاد قشم با همکاری موسسه فرهنگی قرآن وعترت فاطمه 
الزهرا )قشم( ،شــهرداری وشورای شهر سوزا برگزار شد. 
بیســت وهفتمین دوره تربیت مربی قرآنی کودک  در دو 
رشته مقدماتی تکمیلی ازسوی مدیریت فرهنگی، اجتماعی 
و ورزش  از تاریــخ ۱۷ الی ۲۱ خرداد ماه برگزار گردید. 
این دوره که با همکاری موسســه فرهنگی قرآن وعترت 
فاطمه الزهرا )س( قشم، شــورا وشهرداری سوزای قشم 
برگزار گردید با تدریس اســتاد مهدی فاضلی مهر آبادی، 
تکنولوزیست آموزشی و مدرس کشوری دوره های تربیت 
مدرسی تخصصی پیش دبستانی قرآنی کودک برگزار شد  
در این دوره آموزشی آموزش الفبای یک دقیقه ای، کارگاه 
دعوت خوش آغاز کودکان به نماز  ،زنگ دوستی، کودک 
قانونمند، والد مســئول، بدرفتاری کودک باهوش و حفظ 
قرآن به روش بازی ارائه شــد. در این کارگاه آموزشی ۵ 
روزه ۴۷ نفر شــرکت کردند. در کنار این کارگاه آموزشی 
ویژه مربیان دو کارگاه مهــارت های زندگی برای مادران 

روستای مسن و کووه ای  برگزار گردید.
نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 

خبر داد
راه اندازی رشته رادیولوژی در بندرلنگه    

 عبدالحسین اســدپور سرویس شهرســتان// نماینده 
غرب هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی از راه اندازی 
رشــته های رادیولوژی و فناوری اطالعات ســالمت و 
فوریت های پزشکی در شهرســتان بندرلنگه   خبر داد. به 
گزارش خبرنگار دریا، در نشســتی با حضور، ابوالفضل 
باقری فرد معاون آموزشــی وزیر بهداشت و احمد جباری 
نماینده مردم بندرلنگه؛ پارســیان و بســتک در مجلس 
شــورای اسالمی و جمعی دیگر از مسئوالن در شهرستان 
بستک زیرســاخت های آموزش پزشکی در غرب استان 
هرمزگان  مورد بررسی قرار گرفت. گفته شده این نشست 
به دنبــال توافقات ۲ هفته پیش نماینده غرب هرمزگان با 
معاون آموزشی وزیر بهداشــت در محل وزارتخانه انجام 
شــده است. همچنین طی این نشســت با توجه به فراهم 
بودن زیرساخت های مورد نیاز و موافقت وزارت بهداشت 
درخصوص راه اندازی رشــته های فوریت های پزشکی و 
پرســتاری در شهرستان بســتک   و  رایویولوژی، فناوری 
اطالعات ســالمت و فوریت های پزشــکی در شهرستان 

بندرلنگه اخذ شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس خبر داد

اختصاص منابع محرومیت زدایی به بنیاد مسکن 
استان ها

 عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان// احمدجباری 
نماینده مردم غرب در مجلس شورای اسالمی  از تخصیص 
۳۲ هزار میلیــارد تومان منابع محرومیت زدایی به تمامی 
استانهای کشــور خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا؛  دبیر 
کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این کمیسیون با جدیت 
در صدد تخصیص منابع فوق بوده، تأکید کرد که مقرر شده 
سهم هر استان به بنیاد مسکن واگذار شود. جباری هدف 
از تخصیص این منابع به بنیاد مسکن را تقویت مالی بنیاد 
جهت انجام طرح های بازنگــری، حمایت از طرح های 
هادی روستایی، آســفالت کوچه و معابر و ... عنوان کرد: 
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس افزود که با منابع 
فوق، برای بنیاد مسکن امکان تزریق منابع به روستاهایی که 
جهت عمران و آبادانی مشــارکت داشته و زیرسازی های 

الزم را انجام داده اند، بیش از پیش فراهم خواهد شد
بازدید مسئوالن ارتباط مستقیمی با روند 

پیشرفت طرح های عمرانی کیش دارد
  سرویس شهرســتان//  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: بازدید مســووالن از طرح هــا و پروژه های 
عمرانی و حضور مستمر آنها در روند کار، ارتباط مستقیم با 
روند پیشرفت این طرح ها دارد. مهدی کشاورز در بازدید 
از ۱۰ پروژه زیرســاختی جزیره اظهار داشت: بازدید های 
دوره ای و بررســی و رفع مشــکالت با حضور مدیران 
مربوطه از پروژه ها کمک شــایانی به پیشرفت طرح های 
زیرســاختی خواهد کــرد.وی در بازدیــد از طرح های 
زیرساختی فرودگاه افزود: فرودگاه کیش اهمیت بسزایی 
در روند توسعه گردشگری دارد، بنابراین تسریع در اجرای 
طرح هــای مربوط به آن می تواند زمینه تحقق توســعه 
گردشگری و رونق اقتصادی را فراهم کند.کشاورز افزود: 
مسووالن اجرایی تمامی طرح ها، موظف به اتمام پروژه با 
کمترین انحراف عملکرد، بودجه مصوب بر اساس جدول 
زمان بندی هستند.به گزارش ایرنا،  روند ترمیم و بهسازی 
باند جنوبی، ساخت اپرون تعمیراتی، پایگاه سوخت رسانی 
فرودگاه بین المللی کیش و عملیات ســاخت پایانه جدید 
فرودگاه ، مــدول دوم تصفیه خانه فاضالب، بازســازی 
استادیوم تنیس شماره ۱ مجموعه ورزشی المپیک و محل 
ایجاد کمپ تیم ملی فوتبال، معبرسازی محله سفین قدیم و 
ساختمان جدید دادگستری از جمله طرح های بازدید شده 

توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش است.

خبری

 

)قسمت دوم(
شهر جناح در بســتر زمان تغییرات زیادی از 
نظر بافت کالبدی داشته است. با نگاهی به آثار 
تاریخی جناح مشخص می گردد که این شهر در 
دورانی از تاریخ در بخش جنوبی تر شهر نظیر 
تنب پرگان، تنب کوشــک و غیره قرار داشته 
است. در داخل شهر کنونی جناح نیز تغییرات 
زیادی در بافت فیزیکی شــهر به وجود آمده 
است. در زمان قدیم و در دوران خاص تاریخی، 
موزه مردم شناسی کنونی جنوبی ترین بخش 
جناح بــوده و بعد از آن تا لب دره اتخان منزل 

مسکونی وجود نداشت.
 پراکندگی قبرستان های جناح که در شهر جناح 
به آن خاکستان های جناح گفته می شود نیز نشان 
از تغییر سکونتگاهی در شهر جناح دارد. یکی از 
خاکستان ها در نزدیکی منزل مرحوم احمد درود 
است که محله آن هم به محله خاکستان معروف 
می باشد. قبرستان یا خاکستان دیگر در کنار بازار 
ماهی فروشــی کنونی وجود داشته است. بیشتر 
خاکستان های قدیمی جناح در حال حاضر تبدیل 
به بافت مسکونی شده اند. قبرستان کنونی جناح 
قدمتی بیش از پانصد سال ندارد و به یقین می توان 
گفت که قبرستان های دیگری هم در جناح وجود 
داشــته که در حال حاضــر از آن ها آثار نمانده 
است. اگر به کتاب خاطرات شرفا شرفائی تالیف 
مرحوم شرف شرفائی رجوع گردد، نام برخی از 
قبرســتان ها را آورده است. شهر کنونی جناح در 
گذشته بیشتر با باغ شهر شباهت داشته است. دره 
ای که محله و منطقه پلی در اطراف آن قرار دارد 
و به دره پلی نیز معروف اســت، در گذشته کامال 
پوشیده شده از درختان نخل و باغات بوده است و 
ابتدای دره به دره ایلو در شرق می رسیده و انتهای 
آن در غرب به پمپ بنزین جناح منتهی می گردید. 
در بخش میانی آن این دره که درختان گز زیادی 
وجود داشــت عرض زیادی داشت، کاروان های 
تجاری که از راه خور می آمدند، تبدیل به بارانداز 
کرده بودند. این نوشتار که با حمایت های فرهنگی 
شورای اسالمی شهر جناح و شهردار فرهیخته و 
فرهنگ دوست این شهر به رشته تحریر در می آید 
در نظر دارد به چگونگی شکل گیری شهر جناح 
در بستر زمان پرداخته و نشان دهد که این شهر هم 
همانند بسیاری از شهرهای دیگر جنوب ایران از 

نظر ساختار شهری تغییرات زیادی داشته است.
فرضیه غالب این اســت که تجارت و مسیر خور 
جناح بر افزایش جمعیت شهر جناح، مهاجرت به 

این شهر، ایجاد ساختار شهری و به وجود آمدن 
تاسیسات شــهر تاثیر زیادی داشته است. اگر به 
شکل گیری بازار قدیمی جناح در محله پلی توجه 
گردد به خوبی مشخص می گردد که این بازار در 
کنار بارانداز قافله هایی که از مسیر خورجناح می 
آمدند، شــکل گرفته بود. اگر به سیر بورژوازی و 
شــکل گیری بورگ ها یا شهرها در غرب توجه 
گردد به خوبی مشــخص می شود که شهرهای 
اولیــه در اروپا در کنار باراندازها و مکان فروش 
کاال بر ســر مسیرهای ارتباطی شکل گرفت و با 
شکل گیری فروشگاه ها و بازارها، افراد برای خود 
منازلی در اطراف بازارها ساختند تا فاصله محل 
کارشان با سکونتگاهشــان از بین برود و بیشتر 
کارهایشان تجارت بوده و دیگر کمتر به کشاورزی، 
دامداری و دیگر مشاغل می رسیدند. خانواده های 
تجار هم نسبت به خانواده های کشاورز و باغدار، 
فراغت بیشــتری برای انجام کارهای فرهنگی و 
غیره داشــتند. در شهر جناح هم روال تاحدودی 
به این صورت بود. بــازار قدیم در محله پلی که 
از بزرگتریــن محالت جناح بوده و مشــجر نیز 
بود، شکل گرفت و در کنار بارانداز کاروان های 
تجاری بود. تجار جناح و فروشگاه داران این شهر 
می توانستند بسیاری از اقالم خود را برای فروش 
از کاروان ها خریداری نمایند. به تدریج در اطراف 
بازار قدیم جناح منازل مسکونی منظم و بزرگتر 
شکل گرفت و بر تعداد فروشگاه ها نیز اضافه شد. 

چون مردم از مناطق اطراف برای خرید به شــهر 
جناح آمده و نگارنده با مصاحبه هایی که با افراد 
کهنسال در روســتاهای اطراف شهر جناح انجام 
داده است مشــخص می گردد که زنان و مردان 
از روستاهای اطراف با چارپایان خود به صورت 
گروهی برای خرید تنقالت و حتی اشیاء لوکس 
آن زمان به جناح می رفتند و با عبور از رودخانه 
مهران که به آن رودخانه جناح نیز می گفتند، خود 
را بــه بازار جناح رســانیده و تمامی اقالم خود 
را خریــداری می کردند و در بســیاری از موارد 
بسیاری از صنایع دستی خود را که در روستاهای 
خود درست می کردند به بازار جناح برای فروش 
برده و به فروشــگاه داران می فروختند و بجای 
آن مواد خوراکی و وســایل الزم برای باغداری، 
کشاورزی و دیگر اقالم خریداری می کردند. الیته 
در آن زمان مسیر روستاها تا جناح خاکی بوده و 
افراد وقتی برای خرید به جناح می رسیدند، ممکن 
بود پیش اقوام خــود در جناح یک روز مانده و 

پس از خرید به روستاهای خود برگردند.
بازاریان شــهر جناح تعامل خوبی با خریداران 
خود در مناطق اطراف داشــتند و در بســیاری 
از مــوارد با توجــه به شــناخت و اعتمادی که 
بین طرفین وجود داشــت، کاال نسیه به افراد در 
روســتاهای مجاور جناح هم داده می شد. چون 
جناح مکانی مهاجرفرســت و مهاجر پذیر بود، 
اقوام متعــدد در جناح زندگی می کردند. معموال 

بیشتر روستاهای اطراف جناح اقوام و آشنایانی 
در شهر جناح داشتند. قیمت اجناس در شهر جناح 
نسبتا مناسب بود. چون کاروان ها نخست کاالهای 
خود را از مسیر خورجناح، وارد این شهر نموده 
و حق راهداری کمتری برای این کاالها نسبت به 
الر پرداخت می شــد. حتی ماهی حشینه و متو 
را هم به صورت خشک شده و گاهی پودر شده 
از بندرچارک و بنادر منطقه شــیبکوه به صورت 
مســتقیم از مســیر خور جناح به شــهر جناح 
می آوردند و قیمت آن ها مناســب بود و غالتی 
که از طرف اشکنان و جویم برای فروش به جناح 
می آوردند، قیمتش نسبت به سایر مناطق مناسب 
بود. از سوی دیگر صنایع دستی متعدد به وسیله 
هنرمندان جناحی درســت می شد که خریداران 
زیادی در مناطق اطراف داشــت و به بازار جناح 
رونق داده بود. توسعه بازار و تجارت کاال در جناح 
باعث شکل گیری طبقه تجار در این شهر گردیده 
و این تجار تا حدودی امورات شــهر جناح نظیر 
انجمن و غیره را هم بر عهده گرفتند. با شکل گیری 
طبقه تجار در جناح، تجار از مناطق متعدد نظیر 
اوز، الر، بلوکات فارس و دیگر مناطق وارد شهر 
جناح شدند و به تجارت خود در این شهر توسعه 
دادنــد. با توجه به ثروتی که از تجارت در جناح 
به دســت می آمد، خانه های بزرگتر و اعیانی در 
محالت جناح و به ویــژه در اطراف بازار جناح 
ساخته شد و مبلمان شهری جناح به تدریج تغییر 

کرد. خانه های دو طبقه به تدریج شــکل گرفت. 
معماری خانه هــای تجار در جناح با خانه های 
کشاورزان و باغداران تا حدودی تفاوت داشت و 
مکان های کمتری برای نگهداشتن دام و انبار غله 
در این خانه ها اختصاص داده شد. فرزندان تجار 
هم همانند پدران خود تا حدودی کار تجارت را 
پیش گرفتند. فرزندان تجار فراغت بیشتری برای 
تحصیل علم به نسبت کودکان کشاورزان، دامداران 
و باغداران که می بایست همیشه کار می کردند، 
داشــتند. بنابراین شاکله شهر جناح و محالت آن 
در اثر توســعه تجارت در این شهر تنوع دیگری 
پیدا نمود. به تدریج بزرگان و تجار شهر جناح به 
دنبال ایجاد مدارس در شهر جناح برای تحصیل 
فرزنــدان خود و دیگر فرزنــدان جناحی بودند 
و مدارس دولتی در شــهر جناح به تدریج برای 
دختران و پسران شکل گرفت. این مدارس مبلمان 
شهری جناح را تغییر داد و بافت های فرهنگی در 
مجاورت بافت های مسکونی قرار گرفتند و عالوه 
بر آن مســاجد متعدد در محالت شهر جناح نیز 
ساخته شد. این مساجد با توجه به توانایی بانی آن 
ساخته شده و در زیباسازی مبلمان شهری جناح 

کمک شایانی نمود. 
بافت قدیم شــهر جناح که یک بافت پراکنده و 
پویا اســت، تا حدودی نشــان دهنده چگونگی 
شکل گیری محالت شــهر جناح در بستر زمان 
می باشــد. خانه های دو طبقه و مسکونی در این 
بافت نشــان می دهد که بسیاری از این خانه ها 
متعلق به تجــار قدیم جناح بوده و خانه فرزندان 
و اقوام نیــز در کنار این خانه ها شــکل گرفته 
اســت. اگر بــه بناهایی که در اطــراف دره پلی 
ساخته شده است، دقت گردد به خوبی مشخص 
است که خانه بســیاری از افراد قدیمی جناح و 
بخشــی از بافت تاریخی در این مکان قرار دارد. 
در نامگذاری خیابان هــا و کوچه ها هم نام پلی 
به عنوان یکی از نام های قدیمی محالت و بازار 
شهر جناح آمده است. برکه های متعددی نیز در 
مبلمان شهری جناح خودنمایی می کنند و از این 
برکه ها در گذشته اســتفاده می شده و مردم شهر 
آب مصرفی شــان را از همین برکه ها تامین می 
کردند. تراکم خانه ها و بافت مسکونی در جناح 
قدیم کمتر بوده و دره هــا و آب راهها آب را به 
برکه ها منتقل می کردند. سازماندهی استفاده از آب 
برکه ها هم بر عهده دهداری و انجمن آن زمان شهر 
جناح بوده است. بسیاری از برکه های آن زمان در 
مبلمان شهری کنونی شهر جناح هنوز دایر هستند. 
اما دیگر کاربری ســابق را ندارند و از آب آن ها 

برای آشامیدن استفاده نمی گردد.   

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

آگهی مزایده )نوبت اول (   
به موجب در خواست اجرای حکم به شماره 1400*33981 
وشــماره دادنامه مربوطه 140040390001618737محکوم 
عليهم محکوم است به پرداخت تعداد چهارده قطعه سکه تمام 
بهار آزادي طرح قدیم ونيز هزینه دادرسي مربوطه وفق تعرفه 
قانوني وهمچنين پرداخت مبلغ ششصدوهشتاد و پنج هزار 

ریال به عنوان هزینه اوراق وتعرفه خدمات از محل ماترک مورث خود به نسبت سهم 
قانوني وشرعي خود در حق محکوم له خانم مليحه زارعي چاه خرکي فرزند علي صادر 
و اعالم مينماید. که در این راستا زمين کشاورزی واقع در روستاي زهوکي از توابع بخش 
تخت بندرعباس متعلق به مرحوم احمد کوچکی کشکوئي فرزند رستم توقيف گردیده 

است را از طریق مزایده کتبي با شرایط ذیل به فروش مي رساند:
نظریه کارشناس ووضعيت ملک: 

 utm عبارتست از یک قطعه زمين کشاورزی به مساحت 18362متر مربع وداراي نقاط
x :1-476564 / 476819 /476815 / 476547/ 476543/ 476564:بشرح زیر

y3043380 / 3043414 /3043361/ 3043414/ 3043295/3043347
وداراي حقابه از یک حلقه چاه شراکتی به شماره پروانه 9610379/161/30330/3/1396 
داراي سيســتم آبياری تحت فشــار واقع در محدوده روســتاي زهوکی بخش تخت 
بندرعبــاس بازدید بعمل آمد. پس از بازدید از ملــک فوق با در نظر گرفتن موقعيت 
ملک وبافت خاک و تاسيسات آبياری قطره اي ارزش کل ملک یک ميليارد و چهارصد 

وشصت وهشت ميليون و نهصدوشصت هزار ریال برآورد مي گردد.
 مبلغ کل - 1/468/960/000 ریال ارزش پایه جهت انجام مزایده براورد و اعالم ميگردد. 

شرایط مزایده :
 ارزش اعالمي بعنوان قيمت پایه مزایده اســت که با شــرایط ذیل به مزایده گذاشته 
ميشــود . 1- فروش نقدي اســت . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد 
. 2-کليــه هزینه هاي مربــوط به معامله از هر قبيل و از هــر جهت به عهده خریدار 
اســت. 3- پيشــنهاد دهندگان باید قبــل از انجام مزایــده در تاریــخ روز مزایده با 
هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابی شــده را بصورت سپرده نقدي 
 بحســاب دادگســتري نزد بانک مرکزي حساب نســيم بانک مرکزي به شماره شبا
 ir220100004062012907685962 تودیع و قبض ســپرده را به این اجرا تحویل 
نمایند . 4- اجرای احکام در رد یا قبول پيشنهاد مختار است . 5-مزایده در ساعت 9 الي 
9:30صبح روز سه شنبه شنبه مورخ 1401/04/14 در محل دفتر شعبه سوم اجراي احکام 
حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل مي آید و برنده کســي است که باالترین 
قيمت را پيشنهاد نماید ./  6- در صورتيکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي 
مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مســئول کســر احتمالي قيمت و 
خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استيفا ميشود 
و سپرده تا تعيين کسر قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت 
در مزایده برای کسب اطالع بيشتر ميتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه 3 دادگستري 

بندر عباس مراجعه نمایند.

ساالري 
دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستري بندر عباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی مزایده نوبت اول   
اجرای احکام حقوقي شوراي حل اختالف بندرعباس بموجب پرونده فوق این اجراء اموال مشروحه ذیل: 

1/ سواري سمند داراي پالک انتظامي به شماره 723د63 ایران 84 مدل 1390 ال ایکس سوخت بنزین، سفيد، چهار سيلندر، شماره موتور 249693، 
شماره شاسي 246991، موتور آماده به کار نبود، الستيک ها فرسوده، تودوزي مستعمل، رنگ روغني در اثر تابش نور آفتاب و شرایط جوي شفافيت 
خود را از دست داده است، آثار خط و خش و برخورد بر روي بدنه وجود دارد شامل: سپر جلو، سپر عقب، درب موتور پوسيده شده،گلگير جلو، گلگير 
جلو راست، گلگير جلو چپ و رکاب، باتري، شيشه عقب، طلق چراغ هاي جلو و عقب فرسوده، آثار زنگ زدگی و پوسيده در اتاق شامل قسمت هاي 

مختلف منجمله پاالني و لچگي گلگير ها...، سيستم روشنایي فرسوده، بعضي از قسمت هاي بدنه به صورت غير حرفه اي باز سازي و نقاشي شده که بمبلغ 1.200.000.000 
ریال ارزیابي و کارشناسي گردیده است. 

اموال متعلق به محکوم عليه آقاي احمد تقي پور دریائي در قبال بدهي به محکوم له خانم فاطمه شبان درگيري که به مبلغ 1.200.000.000 ریال ارزیابي وکارشناسي شده است 
با شرایط زیر از طریق مزایده کتبي بفروش ميرسد . 

1- فروش نقدي است حداکثر مهلت پرداخت بهاء سه روز ميباشد. 
 2- کليه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت بعهده خریدار است.

 3- پيشنهاد دهندگان باید قبال10% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب سيبا تودیع وقبض سپرده را به این اجراء تحویل نماید. 
4-اجرای احکام در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.

 5- مزایده در ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخه 1401/04/08 به صورت حضوري بعمل مي آید و برنده کسي است که باالترین قيمت را پيشنهاد نماید. 
6-در صورتيکه برنده تا یکماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتی که از تجدید 
مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استيفاي ميشود و برابر ذیل ماده 129 قانون اجرای احکام مدني سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید ميگردد متقاضيان شرکت در مزایده براي کسب اطالع بيشتر ميتوانند به اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بندرعباس واقع در بلوار امام خميني-ميدان 

ابوذر- مجتمع جزایي بندرعباس مراجعه نمایند .
دادورز شعبه 2 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندر عباس- پریسا ورزنده

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

طرح : بیتا هوشنگی

شکل گیری شهر جناح 
و محالت این شهر در بستر تاریخ
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14 ذی القعده 1443

سال بیست و یکم شماره 3904

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
اگر ســؤالی می پرســید منظور بدی ندارید، اما گاهی 
اوقــات دیگران فکــر می کنند که شــما بیش از حد 
عجول هستید. امروز با اطرافیان تان به شدت احساس 
همدردی می کنید؛ حتی ممکن اســت سعی کنید دستی به سر و روی 
اوضاع بکشید تا همه احساس خوبی داشته باشند. شاید برای دفاع از 
کسی خودتان را مثل یک قهرمان جا بزنید، اما به خاطر داشته باشید که 
پذیرفتن مسئولیت احساسات دیگران در نهایت منجر به مسائل مربوط 

به وابستگی و بازی قدرت خواهد شد. 
  اردیبهشت :

ماه با همراهی مشتری به سومین خانه در طالع شما یعنی 
خانه ی روابط وارد شده است، از این رو می توانید در 
برابر افــراط و تفریط ها مثبت نگری در پیش بگیرید. 
متأسفانه، ممکن است فعاًل نتوانید مسایل زیادی را با دیگران در میان 
بگذارید، زیرا اگر کمی پا را فراتر بگذارید، سرنوشــت مدام به شــما 
گوشــزد خواهد کرد که بیش از این بحث را ادامه ندهید. اکنون به نفع 
تان اســت که محدودیت های خود را بپذیرید و سعی نکنید که آن ها 

را زیر پا بگذارید. 
  خرداد :

شاید راهی که در پیش گرفته اید پر از دست انداز باشد، 
اما به تدریج در مسیر هموار قرار خواهید گرفت. امروز 
این قابلیت را دارید که بهترین چیزی را که به نفع تان است 
تشــخیص دهید. می توانید به جای این که روی نقطه ضعف های تان 
دســت بگذارید، بر مهارت هایی که دارید تمرکز کنید. به میزان انرژی 
مصرفی خود دقت کنید تا بدانید چه وقت به اتمام خواهد رســید. به 
خاطر داشته باشــید که اگر بیش از حد بلند پروازی کنید و انتظارات 

غیرواقعی داشته باشید، حتمًا دچار نا امیدی خواهید شد. 
  تیر :

امروز ماه به نشــانه ی محافظت از خویشتن بازگشته 
است، از این رو ممکن است احساس نا امنی به سراغ تان 
بیاید و پریشان تان کند. خوشبختانه، امروز اگر بخواهید 
خواســته های تان را دنبال کنید، مشکالت زیادی سر راه تان نخواهد 
بود. اما اگر بیش از آن چه نیاز دارید طلب کنید، برای خودتان مشکل 
آفرینی کرده اید. حتی اگر به دنبال هیچ خواسته ای هم نباشید، باز هم 
احســاس نا امیدی گریبان تان را خواهد گرفت، زیرا همواره فراتر از 

چیزی که دریافت می کنید آرزو دارید.
  مرداد :

امروز ممکن اســت افکار خاصی در سر داشته باشید 
و بخواهید با به کارگیــری آن ها روز متفاوتی را برای 
خود رقم بزنید. اما ممکن است واقعیت های موجود با 
برنامه ای که تنظیم کرده اید سازگار نباشند. به جای این که تالش کنید 
تا به هر ترتیبی که شده پیش بروید و با کسانی که مانع راه تان شده اند 
مبارزه کنید، به نفع تان است که رویکرد دیگری در پیش بگیرید. اگر 
دیگران را به مبارزه بطلبید، آن وقت فقط با تفاوت هایی که با دیگران 

دارید روبرو خواهید شد. 
 شهریور :

امروز دوســت دارید نسبت به دیگران بزرگواری نشان 
دهید، اما از طرفی به خاطر ســر و کله زدن با دیگران 
خسته اید و دوست ندارید بیش از این خودتان را درگیر 
بازی های آن ها کنید. این عقب نشینی احساسی شما چنان قدرتمند 
اســت که همه متوجه آن شده اند، زیرا قبل از این که تصمیم به کاری 
بگیرید باید همه ی جوانب را بررســی کنید. سعی کنید پل های پشت 
سرتان را خراب نکنید، زیرا ممکن است روزهای آینده مجبور شوید 

دوباره از همان مسیر عبور کنید.
 مهر :

ممکن اســت احســاس کنید که در یک رابطه ی مهم 
دچار سرگشتگی شــده اید. از یک طرف، آماده اید که 
نقشه های تان را عملی کنید و هر اقدامی که برای پیشبرد 
آن الزم است انجام دهید. اما از طرف دیگر، از این که همه ی کارها به 
دوش شما باشد خسته شده اید. اگر هر تصمیمی بگیرید ممکن است در 
نهایت به این نتیجه برسید که ای کاش این مسیر را انتخاب نمی کردم و 

راه دیگر را پیش می گرفتم. 
 آبان :

امروز از دیگران توصیه های متفاوتی دریافت می کنید و 
دوست دارید که از هر کدام این توصیه ها بهره ای ببرید. 
اما کمی مشکل است که بخواهید بین اعتماد به تجربیات 
شخصی و استفاده از دانسته های دیگران تعادل برقرار کنید. فعاًل بهتر 
است برای انتخاب بهترین مسیر به حس ششم خودتان رجوع کنید و 
به دنبال نظرات دیگران نباشــید. اگرچه معموالً توصیه می شود که از 
تجربیات دیگران استفاده کنیم، اما امروز به نفع تان است که به خودتان 

بیش از هر شخص دیگری اطمینان کنید.
   آذر :

وقتی با عالقــه درباره ی پروژه ای که تقریبًا رو به اتمام 
اســت صحبت می کنید، می توانید این اشتیاق تان را به 
دیگران هم انتقال دهید. امروز ماه و مشتری با هم پیوند 
برقرار می کنند و از چند جهت به شما منفعت می رسانند، مثاًل اعتماد به 
نفس تان افزایش پیدا خواهد کرد. اما ممکن است در تله ای گرفتار شوید 
که همه چیز را خیلی بهتر از چیزی که در واقعیت هست نشان می دهد. 

 دی :
امروز ماه به هفتمین خانه در طالع شــما یعنی خانه ی 
همراهان وارد می شود، به همین دلیل ممکن است کسی 
به ســراغ تان بیاید که احساسات تان را دگرگون کند، 
یعنی شخصی با نیازهای عاطفی سر راه تان قرار خواهد گرفت. اما این 
رابطه آن قدرها هم فکر می کنید ســاده نیست، زیرا دوست ندارید که 
کسی با احساسات تان بازی کند. ممکن است سعی کنید با طرف مقابل 
سازش کنید و یا از کسی بخواهید که آشتی تان دهد، اما بدانید که همه ی 

این اقدامات به پیچیدگی موجود دامن می زنند. 
  بهمن :

امروز ممکن است احســاس کنید که در یک درگیری 
عاطفی گیر افتاده اید و تمایل دارید که برای رسیدن به 
آرامش از راه منطقی وارد شوید. معموالً در به کارگیری 
چنین راهکارهایی که مبتنی بر عقل جلو می روند موفق می شوید، اما 
فعل و انفعاالت کهکشــانی موجب می شوند که امروز با شدت عمل 
وارد میدان شوید و در نهایت هم دستاوردی جز ناراحتی نداشته باشید. 

  اسفند : 
ماه به پنجمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی خالقیت ها 
وارد می شــود و به این ترتیب موجب می شــود که در 
بیان احساسات تان به انرژی مضاعف دست پیدا کنید. اکنون تخیالت 
تــان چنان فعال شــده که ترس به خودتان راه نمــی دهید و درگیر 
محدودیت های احساسی نیستید. اجازه دهید که رویاپردازی های تان 
شما را به هر کجا که می خواهند ببرند. اصاًل دلیلی وجود ندارد که به 
چیزهای منفی فکر کنید، زیرا می توانید از این فرصت استفاده کنید و 

رویاهای تان را به واقعیت تبدیل کنید.
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سرویس ســالمت// اگر صدای اعالن تلفن همراه 
شما باعث می شود سریع موبایلتان را چک کنید 
تا ببینید چه کسی به شــما پیغام داده یا پست 
اینســتاگرامیتان را الیک کرده اســت، اگر قبل 
از خواب و بالفاصله بعد از بیدار شــدن از خواب 
اولین کاری کــه انجام می دهید، چک کردن تلفن 
همراهتان است، اگر نگران تمام شدن باتری گوشی 
خود می شوید، احتماالً شما دچار اختالل نوموفوبیا 

شده اید. 
اعتیاد به استفاده از تلفن همراه در سراسر جهان در 
حال افزایش است. تحقیق دانشگاه مک گیل کانادا 
نشان می دهد که بدترین وضعیت اعتیاد به موبایل در 
دنیا در شهروندان سه کشور چین، مالزی و عربستان 
ســعودی دیده می شود اما این وضعیت در ایران نیز 
چندان مطلوب نیست. چنانچه نتایج پژوهشی اخیر 
توسط دانشگاه مک گیل نشان می دهد کاربران ایرانی 

در رتبه ششم استفاده از تلفن همراه قرار دارند.
بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۱، تقریبًا نیمی 
از پاسخ دهندگان ادعا کردند که به طور متوسط پنج  
تا شش ساعت در روز را از تلفن همراه خود استفاده 
می کنند. تحقیقات نشــان می دهد که ۷۱ درصد از 
کاربران گوشی های هوشمند شب ها با تلفن همراه 
خود می خوابند، حدود یک سوم کاربران گوشی های 
هوشمند هرگز گوشی های خود را خاموش نمی کنند 
و ۴۰ درصد از کاربران تلفن همراه در طول شــب 
گوشی خود را چک می کنند؛ اینکه این آمار طبیعی 
است یا نشان از یک اختالل بیمارگونه می دهد بحثی 
است که درباره آن با دکتر ندا فرزانه روان پزشک و 

روان درمانگر به گفت وگو می پردازیم.
 استفاده بیش ازاندازه از تلفن همراه نوعی اختال 

است
دکتر ندا فرزانه دراین باره توضیح می دهد: »اگرچه 
تلفن همراه بســیاری از کارها ازجمله امور بانکی، 
پرداخت قبوض، تاکسی اینترنتی، سفارش غذا و... 
را راحت کرده اما همین مســئله در میزان استفاده 
از موبایل تأثیرگذار بوده اســت .به گزارش ایرنا، 
گاهی میزان استفاده از موبایل تا حدی افراط گونه 
می شود که فرد را دچار نوعی اختالل نوظهور به نام 
نوموفوبیا می کند.« این روان پزشک در توضیح این 
اختالل می گوید: »نوموفوبیا که در اصطالح فارسی 
از آن با عنوان بی گوشی هراسی یاد می شود، عالمت 
اصلی اش این اســت که فرد از تلفن همراهش دور 
باشد و وقتی تلفن همراهش کنارش نیست اضطراب 

بیمارگونه یا فوبیا می گیرد. فوبیا نوعی اضطراب یا 
ترس بیش ازحد از شی ء یا وضعیت خاصی است.

 نوجوانان بیشتر مستعد این اختال هستند
»دکتر فرزانه« در رابطه بااینکه چه گروه های سنی 
بیشتر مستعد ابتال به نوموفوبیا هستند، می گوید: »با 
توجه به اینکه با شــیوع کرونا کودکان و نوجوانان 
مجبور بودند تا از طریق تلفن همراه درس بخوانند 
مسئله نوموفوبیا بیشتر شــد و به نوعی این مسئله 
باعث شد تا نوجوانان در ساعات غیردرسی هم به 
تلفن همراه وابستگی پیدا کنند. بنابراین، نوجوانان 
بیشتر مستعد ابتال به نوموفوبیا هستند و ازاین جهت 
خانواده ها باید توجه الزم در خصوص پیشگیری و 
درمان این اختالل در نوجوانشــان را داشته باشند. 
عالوه بر این، افراد بین ۲۵ تا ۳۴ سال و افراد باالی 
۵۵ سال نیز جزو گروه های سنی هستند که بیش از 
سایر گروه های سنی دچار اختالل نوموفوبیا خواهند 

شد.«
 تأثیر اختال نوموفوبیا در سامت جسم و روان

ایــن روان درمانگر یکی از مهم ترین تأثیرات منفی 
اختالل نوموفوبیا در ســالمت روان را عدم تمرکز 
در انجام کارها دانست و افزود: »افراد مبتال به این 
اختالل با هر پیغام یا تماسی کاماًل تمرکزشان را از 
دست می دهند یا به گونه ای رفتار می کنند که انگار 
منتظر یک پیغام یا تماس هستند. گاهی نوجوانان 

یا افرادی که نوموفوبیا دارند اظهار می کنند که وقتی 
برای فردی پیغامی می فرســتند تا زمانی که طرف 
مقابل پاسخ ندهد هیچ کار دیگری نمی توانند انجام 
دهند. ازاین رو، فرد تحت فشار و استرس روحی و 
روانی زیادی قرار می گیرد و همین مســئله باعث 
می شود تا به مرورزمان دچار افسردگی و اضطراب 
شدید شود.«دکتر فرزانه  ادامه می دهد: »از تأثیرات 
منفی جســمی کــه نوموفوبیا بــر روی نوجوانان 
و جوانان می تواند داشــته باشــد، افزایش وزن و 
چاقی های مرضی است. وابســتگی به موبایل که 
باعث تغییر سبک زندگی شده، فرد را به یکجانشینی 
عــادت می دهد و همین امر باعــث چاقی خواهد 
شد. همچنین اســتفاده بیش ازحد از تلفن همراه با 
بیماری های متعددی مانند ســرطان و بیماری های 
سیستم عصبی مرکزی مرتبط است. موارد متعددی 
وجود داشــته که افــراد به دلیل اســتفاده از تلفن 
همراه در حین رانندگی با تصادف مواجه شــده اند. 
عالوه بر این ها نوموفوبیا در ارتباطات انســانی نیز 
تأثیرگذار است و می تواند منجر به عدم تعادل جدی 
جامعه شناختی در جامعه ما شود؛ چنانچه می بینیم که 
بیشتر مردم ترجیح می دهند به جای صحبت با فرد 

کناری، خودشان را سرگرم تلفن همراهشان کنند.«
  چگونه تشخیص دهیم که دچار اختال نوموفوبیا 

هستیم؟

دکترفرزانه در پاســخ به این ســؤال می گوید: »از 
نوموفوبیا به عنوان یکی از عالئم و نشانه های سندروم 
رسانه های دیجیتال مشکل ساز در سالمت روان یاد 
می شــود. عالوه بر این می توان نوموفوبیا را نوعی 
اعتیاد رفتاری دانست زیرا بسیاری از خصوصیات 
و عالئم نوموفوبیا مشابه عالئم بیماری های اعتیادی 
اســت؛ بنابراین از عالئم اعتیادی که در نوموفوبیا 
هم مشخص اســت می توان به افزایش اضطراب، 
اعتمادبه نفس پایین، ترس از انزوا، عدم ثبات هیجانی 

و... اشاره کرد.
 علل ایجاد اعتیاد به تلفن همراه

دکترفرزانــه یکی از علل احتمالی زمینه ســاز این 
بیماری را اعتمادبه نفس پایین می داند و می گوید: 
»افرادی که اعتمادبه نفس پایین یا اختالل زمینه ای 
روان پزشکی مثل اضطراب اجتماعی دارند به دلیل 
اضطراب حضور در جمع ترجیــح می دهند زمان 
زیادی را صرف استفاده از تلفن همراه کنند که همین 
عامل می تواند زمینه ایجاد اختالل به نوموفوبیا در 

این افراد را فراهم کند.«
 راهکارهایی برای پیشگیری از اختال نوموفوبیا

این روان درمانگر می گوید بــرای آنکه دچار این 
اختالل نشــوید تاجاییکه می توانیــد کارهایتان را 
بدون استفاده از تلفن همراه انجام دهید: »به منظور 
پیشگیری و درمان الزم است تا کارها را بر اساس 

تلفن همراه پایه ریزی نکنیم که اگر زمانی دسترسی 
به تلفن همــراه امکان پذیر نبود عالئم اضطرابی در 
ما ایجاد نشود. مثاًل الزم نیست کتاب ها به صورت 

دیجیتالی یا صوتی خوانده شود.«
همچنین »نزدیک بودن تلفن همراه به فرد می تواند 
اعتیاد به موبایــل را تقویت کند. وقتی تلفن همراه 
همیشه نزدیک ما باشد، این باعث می شود تا با هر 
انقباض یا لرزشی عکس العمل نشان دهیم و سریع 
موبایلمان را چک کنیم؛ بنابراین یکی دیگر از راه ها 
برای پیشگیری و حتی درمان این اختالل این است 
که تلفن همــراه را ازلحاظ فیزیکی از خودمان دور 
کنیم مثاًل موبایلمان را به جای جیب در کیفمان قرار 
دهیــم، هنگام خوابیدن تلفن همراهمان را چند متر 
دورتر قرار دهیم، هنگام رفتن به خرید موبایل را در 
خانه بگذاریم.«دکتر فرزانه صدای اعالن های گوشی 
را در ایجاد وابستگی به موبایل تأثیرگذار می داند و 
دراین باره می گوید: »به صدا درآمدن اعالن های تلفن 
همراه به صورت ناخودآگاه ما را وسوسه می کند تا 
تلفن همراهمان را چک کنیم لذا به منظور جلوگیری 
از چک کردن مداوم تلفن همراه و پیشگیری از این 
اختالل الزم است از قسمت تنظیمات موبایل صدای 

اعالن های موبایلمان را قطع کنیم.«
 روش های درمان اختال نوموفوبیا

دکتر فرزانه با معرفــی مهم ترین روش های درمان 
نوموفوبیا می گویــد: »با توجه بــه اینکه اختالل 
نوموفوبیا یک اختالل جدیدی اســت هنوز درمان 
خاصی برای نوموفوبیا وجود ندارد اما روان درمانی، 
درمان های شــناختی -رفتــاری و دارودرمانی را 
می توان از مهم تریــن روش های درمان این اختالل 
معرفی کرد. دقت کنید این اختالل یک اختالل اعتیاد 
گونه بسیار جدی است و به هیچ عنوان خوددرمانی 
راه مناسبی برای درمان این اختالل نخواهد نبود بلکه 
این اختالل باید توسط روان پزشک و روان درمانگر 
درمان شــود..«این روان درمانگــر در پایان تأکید 
می کند: »نوموفوبیا یک مشــکل رو به رشد است 
و با توجه به اینکه افراد زیادی برای کار، مدرســه، 
سرگرمی و ارتباطات اجتماعی به تلفن همراه خود 
وابسته هستند، غلبه بر آن می تواند مشکلی دشوار 
باشــد اما با یادگیری فرهنگ استفاده بهینه از تلفن 
همراه و تعیین محدودیت ها در استفاده از این ابزار 
می توانیم از این اختالل اعتیاد گونه پیشگیری الزم 

را انجام دهیم.«

نوموفوبیا
 اختالل روانی نوظهور

 در بین کاربران ایرانی
کاربران ایرانی در رتبه ششم استفاده از تلفن همراه قرار دارند

دانشگاه  ســخنگوی  سالمت//  سرویس 
علوم پزشــکی هرمزگان گفت: جمعیت 
هدف اســتان برای تزریق واکسن مرحله 
ســوم برابر با یک میلیون و ۳۳۸ هزار و 
۵۸۰ نفر افراد باالی ۱۲ ســال است که از 
ابتدای شروع واکسیناسیون کرونا تاکنون 
۵۹ و ۲ دهم درصد از این شمار واکسن ُدز 

سوم را دریافت کردند. 
دکتر فاطمه نوروزیان اظهار داشت: مجموع 
جمعیت هــدف هرمزگان بــرای تزریق 
واکسن کرونا که شــامل افراد باالی پنج 
سال می باشد، رقمی برابر با یک میلیون و 
۸۵۲ هزار و ۷۷۸ نفر است که از این شمار 
۸۱ و ۶ دهــم درصد تزریق مرحله اول و 
۷۱ و ۷ دهم درصد هر دو مرحله تزریق 

این واکسن را دریافت کردند.
وی در خصــوص آخریــن وضعیــت 
واکسیناســیون کودکان ۵ تا ۱۲ سال در 
هرمزگان گفت: ۳۸ درصد از کودکان این 
رده ســنی در هرمزگان نوبت اول و ۱۹ و 
۲ هم درصــد هم هر دو نوبت را دریافت 
کردند.به گزارش ایسنا، سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان تصریح کرد: در 
حال حاضر واکسن مهمترین و در دسترس 
ترین راهکار بــرای کنترل بیماری کرونا 
است و از والدین تقاضا داریم که نسبت به 
تزریق واکسن کرونای فرزندان خود اقدام 
کنند تا بتوان از کودکان در مقابل ویروس 

کرونا محافظت کرد.
نوروزیان با اشــاره به کاهش چشمگیر 
آمــار ابتال و مرگ و میر ناشــی از کرونا 
که از مهمترین دستاورهای واکسیناسیون 
است، خاطرنشــان کرد: خوشبختانه در 

حال حاضــر هیچ بیماری به دلیل ابتال به 
این ویروس منحوس در بیمارستان های 
هرمزگان بســتری نیست و آمار فوتی ها 
نیز در همان رقم ۲ هزار و ۶۱۶ نفر باقی 
مانده است. این مقام مسوول بیان داشت: 
البته این آمارها به معنای پایان کرونا نیست 
و تــا زمانی که هنوز افــرادی درگیر این 
ویروس در هر نقطه از کشورمان و دیگر 
مناطق جهان می باشند، نشان از آن دارد 
که چرخش ویروس هرچند ضعیف هنوز 
ادامه دارد و از همین رو باید تا ریشه کنی 
کامل آن عالوه بر تکمیل واکسیناســیون 
نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز 

حساس باشیم.
نوروزیان ابراز داشــت: طبق جدیدترین 
رنگ بندی شــیوع کرونا در کشور، سه 
استان هرمزگان شامل بستک،  شهرستان 
سیریک و جاســک همچنان در وضعیت 
زرد یا نسبتا پرخطر شیوع کرونا قرار دارند 
و ۱۰ شهرســتان دیگر استان در وضعیت 

آبی یا عادی شیوع کرونا هستند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
هشــدار داد: اگر وضعیت کرونایی برخی 
شــهرها آبی و کم خطر می شود مفهومش 
این نیست که مردم می توانند بدون ماسک 
به محیط های سربســته و شــلوغ بیایند 
و هیچیک از شــیوه نامه های بهداشتی را 
رعایت نکنند زیرا هنوز خطر ابتال به این 
بیماری وجود دارد و باید همچنان پایبند 
به رعایت شیوه نامه های بهداشتی به ویژه 
زدن ماســک و فاصله گذاری اجتماعی 

باشیم.

۵۹ درصد از جمعیت هدف هرمزگان
 ُدز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

مناقصه عمومی 

شهرداری کوهیج در نظر دارد فراخوان فازاول پروژه عملیات ترمیم و اصالح پل ورودی شهر را از طريق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نمايد.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الکترونیکی 
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فراخوان فازاول پروژه عملیات ترمیم و اصالح پل ورودی شهر
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  گروه گزارش//  ۹۸درصد تولیدکنندگان 
صنایع دســتی در هرمــزگان را بانوان 
بیشــترین  که  می دهنــد  تشــکیل 
شهرستان های  در  اســتان  صنعتگران 
فعال  بندرلنگه  و  بندرعبــاس  میناب، 
هنرمند  هزار   ۸۵ به  هســتند.نزدیک 
و صنعتگر صنایع دســتی در اســتان 
هرمزگان شناسایی شده که همگی دارای 
مجوز صنایع دستی هستند؛ بیشتر این 
صنعتگران در رشته های گالبتون دوزی، 
حصیربافی،  گلیم بافــی،  دوزی،  خوس 
صنایع دســتی دریایی، سفالگری و… 
فعالیــت دارند.ماهیت صنایع دســتی 
استان بیشتر خانگی است و ۹۸ درصد 
تولیدکنندگان صنایع دستی در هرمزگان 
را بانوان تشکیل می دهند که بیشترین 
شهرستان های  در  اســتان  صنعتگران 
فعال  بندرلنگه  و  بندرعبــاس  میناب، 

هستند.
 آمــوزش ۲۱۷۴ نفــر در دوره هــای 

عمومی و تخصصی صنایع دستی
  سهراب بناوند، مدیرکل میراث فرهنگی، 
هرمزگان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
با اشــاره به اینکه در ســال گذشــته و 
سه ماهه اول ســال جاری ۲۱۷۴ نفر در 
دوره های عمومی و تخصصی صنایع دستی 
آموزش دیده اند، گفت: از این تعداد ۱۷۶۰ 

صنایع دستی  عمومی  رشــته های  در  نفر 
در رشــته های احجام چوبی)لنج سازی(، 
خــوس دوزی، حصیربافــی، گالبتــون 
دوزی، ســاخت سازهای ســنتی، تراش 
صدف، قالب بافی، ســراجی سنتی، البسه 
محلــی، شــک بافی و خــوس بافی در 
شهرســتان های بندرعباس، بندر خمیر و 
جزیره هرمز شــرکت کردنــد.وی افزود: 
۴۱۴ نفــر در دوره هــای تخصصــی و 
پیشــرفته حصیربافی برای برطرف کردن 
عیــوب کار و اســتفاده از تکنیک های 
جدید، ســفالگری با تزئینات زیر لعابی 
)با تکنیک ریخته گــری و کار با لعاب(، 
دوره مجازی پیش رویداد اســتارتاپی با 
محوریت صنایع دســتی و دوره آموزشی 
مفاهیم مشاغل خانگی، کارآفرینی و طرح 

کسب وکار آموزش دیده اند.
 راه اندازی ۳ مرکــز آموزش، تولید و 

اشتغال صنایع دستی
  بناوند با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳ 
مرکز آموزش، تولید و اشتغال صنایع دستی 
در استان راه اندازی شده است، افزود:  طی 
سال گذشــته، ۵ کارگاه صنایع دستی در 
سطح استان تجهیز و راه اندازی شده است.
 پرداخت ۱۰۵ میلیــارد و ۳۷۰ میلیون 

ریال تسهیات
   مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی هرمــزگان در خصوص 
پرداخت تسهیالت در بخش صنایع دستی 
گفت: در سال گذشته، ۶۵ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون ریال تســهیالت مشاغل خانگی 
مستقل و پشتیبان در بخش صنایع دستی 
استان پرداخت شــده است.وی افزود: این 
تسهیالت از طریق بانک های توسعه تعاون 
و رفاه به ۱۵۱ طرح مســتقل و پشتیبان 
است.بناوند  پرداخت شــده  صنایع دستی 
ادامه داد: همچنین طی ســال گذشــته تا 
سه ماهه اول سال جاری مبلغ ۴۰ میلیارد 
و ۷۰ میلیــون ریال از محــل اعتبارات 
تبصــره ۱۸ به ۱۹۰ طرح صنایع دســتی 

پرداخت شده است.
صنعتگــران  از  نفــر   ۳۱۹ بیمــه   

صنایع دستی
  مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی هرمــزگان با اشــاره به 
اینکه بیمــه صنعتگران صنایع دســتی از 
مهم ترین برنامه های این اداره کل در حوزه 
صنایع دستی بوده، افزود: بر همین اساس 
در سال گذشــته، ۳۱۹ نفر از صنعتگران 
صنایع دســتی استان بیمه شــده اند که از 

این تعداد ۲۴۵ نفــر متقاضی بیمه تأمین 
اجتماعــی و ۷۴ نفــر متقاضی صندوق 
روستاییان و عشــایر بوده اند. به گزارش 
شــبکه اطالع رســانی هرمــز؛ وی در 
صنایع دستی  مجوزهای  صدور  خصوص 
گفت: طی ســال گذشــته و سه ماهه اول 
ســال جاری ۱۱۵۶۹ مجوز صنایع دستی 
در استان صادر و تمدیدشده است.بناوند 
ادامــه داد: از این تعــداد ۹۳۴۱ کارت 
شناسایی، ۲۲۰۷ پروانه تولید انفرادی و ۸ 
پروانه تولید کارگاهی و ۱۳ جواز تأسیس 

کارگاهی صادر و تمدیدشده است.
 دریافــت ۱۵ نشــان ملــی مرغوبیت 

صنایع دستی
  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی هرمزگان در خصوص نشان 
ملی مرغوبیت صنایع دســتی گفت: سال 
گذشــته ۲۰ اثر از استان به ششمین دوره 
مرغوبیت صنایع دستی  ملی  نشان  داوری 
راه یافتند که از این تعداد ۱۵ اثر شــامل: 
کت خوس دوزی، بادیل حصیری، اُرنی، 
شلوار خوسی، کیف چرم و حصیر، چادر 
خوســی، شــلوار بندری، جلبیل، برقع، 
زیورآالت سنتی نقره، کیف و کفش سنتی، 
کوســن گلدوزی، تونیک خوس دوزی، 

ُدُهل َگپ و کیف دوشــی چرم زنانه نشان 
عنوان  کردند.وی  دریافت  مرغوبیت  ملی 
کرد: از ۷ اثر ارائه شــده در جشنواره فجر 
صنایع دستی، ۳ اثر شامل: تونیک خوس 
دوزی، گوشــواره آرموس و کت خوس 
دوزی در ســال گذشته موفق به دریافت 

نشان فاخر شدند.
 شــرکت در نمایشــگاه های داخلی و 

خارجی
  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی هرمزگان افزود: در ســال 
گذشــته ۷ نفر از هنرمندان و صنعتگران 
صنایع دستی استان در نمایشگاه های ترکیه 
و اکســپو دبی شــرکت کردند.وی بابیان 
اینکه سال گذشته به دلیل شرایط کرونا، 
۲۷ بازارچه صنایع دستی در سه شهرستان 
 برگزار شــد، افــزود: در نوروز ســال 

جاری به دلیل شــروع مجدد سفر، ۱۵۴ 
 غرفه در ۱۱ شهرستان بازارچه صنایع دستی

 برپا شد.
بازارچه صنایع دستی جزیره  احداث   

هرمز
بناونــد از مهم ترین برنامه هــای اجرایی 
حوزه صنایع دســتی در ســال جای را 
ساخت و راه اندازی بازارچه صنایع دستی 
جزیره هرمز دانســت و افــزود: بازارچه 
دائمی صنایع دستی جزیره هرمز در زمینی 
به مســاحت ۴۰۰ مترمربــع با همکاری 
شهرداری و شــورای اسالمی این جزیره 
میراث فرهنگی،  می شود.مدیرکل  احداث 
هرمزگان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
اعتبار احداث ایــن بازارچه را ۹ میلیارد 
ریال عنوان کرد و افزود: این مبلغ از محل 

اعتبارات استانی و ملی تأمین شده است.

۹۸ درصد تولیدکنندگان صنایع دستی جنوب کشور بانوان هستند

کمیسیون معامالت

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار1401-3
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در نظر دارد ساخت ، تجهیز و بهره برداری ، تحويل کارخانه آسفالت متعلق به خود واقع 

در روستای تنبان جزيره قشم را به روش BOT به اشخاص حقوقی دارای صالحت واگذار نمايد.
محل پروژه: جزيره قشم ، روستای تنبان کارخانه آسفالت 120تنی متعلق به سازمان منطقه ازاد تجاری – صنعتی قشم

BOT موضوع: : ساخت ، تجهیز و بهره برداری ، تحويل کارخانه آسفالت به روش
- آورده سازمان منطقه آزاد قشم

- مجوز های فعالیت اقتصادی
- مجوز تاسیس 

- زمین به مساحت 6 هکتار 
آورده سرمایه گذار:

- تامین ، نصب و راه اندازی  کارخانه آسفالت 120 تنی تمام اتوماتیک غیر مستعمل )نو(
- تیم فنی و مهندسی و عملیاتی 

- تأمین مالی پروژه به صورت کامل 
مدت زمان قبول پیشنهادات:

از تاريخ درج اولین نوبت اين فراخوان به مدت 10 روز )1401/03/24 لغايت 1401/04/04  تا پايان ساعت اداری 13:30( تمامی 
سرمايه گذاران واجد شرايط می توانند تمايل خود را از طريق نامه رسمی به همراه مدارک ذيل به دبیرخانه کمیسیون معامالت اين 
سازمان واقع در مديريت حقوقی و قراردادها به آدرس جزيره قشم ، اسکله بندر بهمن ساختمان مديريت حقوقی و قرارداد ها ، 

دبیرخانه کمیسیون معامالت ، کد پستی 795161748 و تلفن 35252150-076 و 5252465-076 ارسال نمايند .
مدارک مورد نیاز :

- سوابق کاری مرتبط در 5 سال گذشته 
- آخرين صورتهای مالی حسابرسی شده  منتهی به دوره 1399/12/29 )توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ايران (

- درخواست رسمی شرکت با امضای صاحبان امضا مجاز 
- اساسنامه ، آخرين آگهی تغییرات شرکت ، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا

محل تسلیم پیشنهادها: 
جزيره قشم – اسکله بندر بهمن - ساختمان اداره کل حقوقي - دبیرخانه کمیسیون معامالت–35252150-076 و 076-5252465

- به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در اين فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- اين فرخوان به منزله واگذاری موضوع فر اخوان نخواهد بود و صرفا جهت شناسايی سرمايه گذار  است فلذا با توجه به سیاست های 

سازمان منطقه آزاد  تجاری و صنعتی قشم پس از طی فرآيند قانونی واگذار می گردد .019-1401/ م الف

نوبت اول 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم

شرکت پاالیش نفت الوان
» سهامی عام « 

شرکت پااليش نفت الوان درنظردارد خريد اقالم ذيل را به صورت جداگانه تحت تقاضاهای ذکر شده  زير به 
شرکتهای مجرب و با سابقه و واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی - مناقصـه شمـاره  م ب ل/1401/704
RLP-4011860-LA خريد 7 ست تیوب باندل تقاضای

 )مجوز شماره 53119497(     )میزان سپرده-1,939,332,600ريال(     )شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران: 2001093769000051 (
تاريخ ارسال به صفحه اعالن عمومی:1401/03/17      مهلت دريافت اسناد: 1401/03/31 ، 

مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ايران(:1401/04/14

 لــذا از متقاضیانــی که دارای شــرايط زير می باشــند دعــوت می گردد 
 تــا پــس از مطالعه شــرايط مناقصه از طريــق دريافت اســناد  از  آدرس

 WWW.LORC.IR )لینک مناقصه هاواســتعالم ها –زير گروه مناقصه  ( 
مطابق با اطالعات درخواستي نسبت به دريافت اسناد و بارگزاری پاسخ استعالم 
در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد ايران اقدام نمايند تا پس از ارزيابی و تأيید 

صالحیت، جهت شرکت در مناقصه اقدام الزم به عمل آيد.
مناقصه گر می بايست متعهد گردد مفاد قانون حداکثری تولید و خدماتی کشور 
و حمايت از کاالی ايرانی طی بخشــنامه شــماره 30206 مورخ 98/03/15 
رياست محترم جمهوری و بخشنامه شماره 364/19091 مورخ 98/03/12 
مجلس شورای اســالمی جهت تامین اين کاال رعايت نموده و نسبت به ثبت 
توانمندی خود در خصوص تامین کاالی مورد مناقصه در سامانه ماده 4 قانون 
مذکــور)Tavaniran.ir  ( ثبت نمايد.لذا مناقصه گــزار  در اين خصوص 
هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت و کلیه مسئولیت اين بند بعهده فروشنده می 

باشد.
الف : شرايط انجام کار

     دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانايی انجام کار
      دارا بودن توانايی مالی و فنی کافی جهت انجام موضوع مناقصه

     دارا بودن شخصیت حقوقی
      مناقصه گر نبايد مشمول قانون منع مداخله در معامالت و مناقصات باشد.

ب : مدارک مورد نیاز
)www.setadiran.ir( اعالم آمادگی و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ايران

    يک نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل(
    يک نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل(

    يک نسخه از آخرين تغییرات هیئت مديره شرکت براساس روزنامه رسمی 
)برابر اصل(

     ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمايان قبلی )خريداران(
     تکمیل پرسشنامه دريافت اطالعات.

      ارائــه کد اقتصادی براســاس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات بر 
ارزش افزوده و کد پستی.

      ارائه رزومه کامل مناقصه گر ، لیست و آدرس مشتريان.
      طبق مصوبات هیئت محترم وزيران، ارائه شناسه ملی کاال و خدمات )ايران 

کد( الزامی میباشد.
      توانايی ارائه سپرده شرکت در مناقصه در صورت تأيید صالحیت فنی

       ارائه مســتندات مربوط به عضويت در فهرســت بلند منابع واحد دستگاه 
)AVL(مرکزي وزارت نفت

کلیه مدارک بايد در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته بندی شده در سامانه 
ستاد ايران بارگزاری شوند و به مدارک ارسالی مبهم، ناقص،مخدوش و دارای 
مغايرت و همچنین مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارســال گردد به هیچ عنوان 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نظر به اهمیت موضوع ،شرکت پااليش نفت الوان حسب مدارک و مستندات 
ارائه شــده نسبت به تايید و يا رد صالحیت هر يک از شرکت های متقاضی بر 
اســاس قوانین و مقررات مختار بوده و مناقصه گــر از اين بابت حق هر گونه 

اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمايد.
 بارگزاری مدارک تا تاريخ درج شــده در سامانه ستاد ايران الزامی می باشد. 
در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت های حاضر  در مناقصه، امکان تمديد 

مهلت زمانی در سامانه ستاد ايران وجود دارد.

www.lorc.ir :آدرس اینترنتي شرکت پاالیش نفت الوان

آدرس : هرمزگان، بندرعباس، گلشهر شمالی ، بلوار دانشگاه، بلوار مصطفی خمینی، پالک 0، ساختمان آريا، طبقه همکف ، کد پستی : 79153-19744 

Lavantenders@lorc.ir : تلفن :07138318880 داخلی )147-148( و 07138173430 - 07691091081، فاکس :38318882 ) 071( آدرس ايمیل

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت الوان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی- مناقصـه شمـاره  م ب ل/1401/706
RLD-4013362-LA تقاضای شماره Squirrel Cage درخصوص خريد يک دستگاه الکتروموتور سه فاز 500 کیلووات
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گروه خبر//  مدیــرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( هرمزگان گفت: این نهاد حمایتی برای سال 
۱۴۰۱ ایجاد ۱۹هزار و ۶۰۰ فرصت شــغلی را برای 
متقاضیان و مددجویان در استان را هدف گذاری 

کرده است. 

جلیل تراهی در نشست تخصصی تبیین راهبردهای 
اشــتغال ۱۴۰۱ با اصحاب رســانه افزود: یکی از 
رویکردها و راهبردهای اساسی کمیته امداد همواره 
خروج تدریجی خانوارهای زیرپوشــش در قالب 
ایجاد طرح های اشتغالزایی و خودکفایی از این نهاد 
حمایتی است که سال گذشته ۲ هزار و ۱۰۰ خانوار 
جامعه هدف از طریق ایجاد درآمد پایدار و اشتغال 

از چرخه حمایتی خارج شدند.
به گزارش ایرنا، وی بیان داشــت: امسال هم پیش 
بینی ما بر این اســت که بیش از پنج هزار خانوار از 
طریق ایجاد درآمد مناسب و اشتغال پایدار از چرخه 

حمایتی کمیته امداد هرمزگان خارج شوند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان اظهارداشت: براساس 
آخرین دستورالعمل های ابالغی انجام شده بدنبال 
این هســتیم که خانواده های تحت حمایت، ایجاد 
درآمد پایدار و عزتمندانه ای داشــته باشند و ادامه 
تحت پوشش و حمایت امداد ملزم به این هست که 
به طور حتم بایســتی در چرخه های تولید و ایجاد 

اشتغال حضور پیدا کنند.
تراهی یادآورشد: یعنی اگر خانواده ای بیش از پنج 
سال تحت پوشش کمیته امداد است و ظرفیتی برای 
اشتغال دارد، از طریق حوزه مددکاری امداد به عنوان 

مستعد اشتغال شناسایی شــده و چنانچه از ایجاد 
اشتغال اســتنکاف کند ادامه حمایت از این خانواده 

برای ما مقدور نباشد.
وی با اشــاره به اینکه کمیته امداد متولی و مجری 
اشتغال است، ۲ کالن پروژه هدایت شغلی و راهبری 
شــغلی را دنبال می کند که در بحث هدایت شغلی 
سال گذشته بیش از پنج هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی 
از این بستر تقدیم خانواده های تحت حمایت استان 
شــد و در بحث راهبری شغلی نیز ۸۰ راهبر با این 
مجموعه ارتبــاط دارند که تاکنون تعدادی از آن ها 
بیــش از ۳۰۰ نفر از مددجویــان را هدایت گری 

کرده اند و برای تسهیل گری و ایجاد درآمد مددجو 
در بخش های مختلف را بر عهده دارند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان ادامه داد: براســاس 
ابــالغ تبصره ۱۶ قانــون بودجه به لحاظ ســرانه 
اعتباری در بخش مشــاغل خرد یک میلیارد ریال 
به مددجویان پرداخت می شود و باتوجه به تورمی 
که ایجااد شده مجموعه امداد بدنبال این است که این 

سقف را تا ۲ میلیارد ریال افزایش دهد.
تراهی با اشــاره به اینکه در بخش کارفرمایی نیز تا 
سقف ۲۰ میلیارد ریال به عنوان سرمایه در گردش 
به متقاضیان قابل پرداخت است، اضافه کرد: مدت 
بازپرداخت تسهیالت هفت ســال و با کامزد چهار 
درصد است که براساس بررسی هایی که انجام شده 
در بخش های مختلف کسب  و کارهای خرد شرایط 
مناســبی را برای ایجاد اشتغال پایدار بوجود آورده 

است.

     سه شنبه 24 خرداد 1401  

مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد

 هدف گذاری ایجاد ۱۹ هزار فرصت شغلی در کمیته امداد هرمزگان


