روزنامه منطقه جنوب کشور

پارک آبخیز بستک
خیرساز کشور
اولین پارک آبخیز ّ

توجه به ظرفیتهای
نیرویانسانیهرمزگان
در صنایع نفت و گاز
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پارک آبخیز بستک اولین پارک آبخیز خیّرساز در کشور است که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک فضا را برای
نقشآفرینی و مشارکت خیّرین در حوزه آبخیز شهری به مساحت  ٨٣٠هکتار فراهم نموده است

معاون سیاسی استاندار هرمزگان تأکید کرد

ایجاد امکانات مناسب
در مناطق ساحلی
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استخدام شعاری نیروهای
بومی در صنایع
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توسطسرپرستمنابعطبیعیبندرخمیرانجامشد

تقدیر از رئیس مجمع خیرین
منابع طبیعی هرمزگان

6

رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی هرمزگان :

اختالفات تجاری فعاالن اقتصادی باید
در اتاق بازرگانی رفع شود

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

عکس :امین زارعی /دریا

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

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

در شهرستان بستک 84روستا وجود دارد که با مشارکت خیّرین تاکنون 34روستا
در سطح شهرستان بستک بیش از  ۲۰سازه آبخیزداری اعم از سنگی مالتی،
خاکی و سیستمهای پخش سیالب با ظرفیت استحصال  ۸میلیون متر مکعب توسط دارای بوستان روستایی شدهاند.
 پنجاه هکتار از اراضی دهستان رودبار با درختان بومی استان جنگلکاری شدهاست.
خیّرین ساخته شده است.
در سازمان سامانهای را طراحی کردهایم که تجربیات موفق خیّرین را در این
خیّرین بازوان توانمندی هستند که میتوانند باعث تحول در هر منطقهای شوند.
سامانه در حال بارگزاری هستیم تا از این طریق بتوانیم آنها را به اشتراک بگذاریم.
صفحه  8را بخوانید

برنامه ریزی برای اصالح و بازسازی خطوط و شبکه فرسوده آب منطقه یک بندرعباس؛

اصالح شبکه و خطوط انتقال آب غرب بندرعباس
نیازمند  145میلیارد ریال اعتبار است

گروه خبر //مدیرعامل شــرکت آب
و فاضالب هرمــزگان گفت :با هدف
تامین نیاز آبی تابستان روستاهای
واقــع در غرب شــهر بندرعباس
عملیات اصالح و بازســازی خطوط
انتقال و توزیع در دســتور کار قرار
گرفته است.

به گــزارش خبرنگاردریا ،عبدالحمید
حمزه پور با بیان اینکه تامین نیاز آبی
مشترکین این روستاها از طریق اصالح
و بازسازی خطوط انتقال و شبکههای
توزیع ،مصــرف بهینه و شناســایی
انشعاب های غیر مجاز در دستور کار
آبفاست ،افزود :در این راستا اکیپهای
مختلفــی از آبفا عملیات بازســازی
و اصالح شــبکه های فرسوده را در
دســتور کار خود قرار داده اند که این
اقدام به جلوگیــری از هدر رفت آب
کمک شایانی خواهد کرد.

وی افــزود 40 :کیلومتــر از خطوط
انتقال و شــبکه های روستایی تحت
پوشش امور آب فاضالب منطقه یک
بندرعباس فرســوده و نیاز به اصالح
دارد کــه نیازمند اعتباری بالغ بر 145
میلیارد ریال است.
مدیرعامل آبفا با اشــاره به تامین نیاز
آبی منطقه گچین افزود :با هدف جبران
کمبــود آب گچین عملیــات احداث
خط انتقــال جدید به طول 40کیلومتر
در دســتور کار قرار گرفته که با اتمام
آن وضعیت آب شــرب مشترکین این
منطقه از طریق خط انتقال آبشیرینکن
خلیجفارس بهبود خواهد یافت.
حمزه پــور به عملیــات اتصال آب
جمال احمد و تل ســیاه به خط انتقال
 1200بندرعبــاس خبر داد و تصریح
کرد ،با اتصال این دو روســتا به خط
انتقال  1200کمبود آب مشترکین این
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رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

کشف سوخت قاچاق در بندر شهید
رجایی بندرعباس

5

عملیات ساخت  ۱۱۴واحد مسکن
روستایی ایتام در هرمزگان آغاز شد 2

سرکار خانم فرخنده جاللی

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست دفتر روابط عمومی استانداری هرمزگان تبریک عرض
می نمایم .از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستارم.

یعقوب دبیری نژاد -مدیر مسئول روزنامه دریا
درفرودگاه بین المللی بندرعباس صورت گرفت

استقبال با شکوه ازکاروان تیم فوتبال ساحلی کارگری فوالد هرمزگان

روستاها جبران شــده و امیدواریم با
مصرف بهینه شاهد گذر بدون تنش از
تابستان پیش رو باشیم.
وی همچنیــن به انشــعاب های غیر
مجاز اشــاره کرد و افزود :ساماندهی

انشعاب های غیر مجاز به پایداری آب
روستاها کمک شایانی می کند از این
رو طرح یاد شده با مشارکت دهیاری
ها و شوراهای اســامی روستاها در
دستور کار قرار گرفته است.

برادر ارجمند و گرامی
جناب آقای مهدی سعیدی

معاون محترم صادرات و ترانزیت شهید رجایی
و کل گمرکات استان هرمزگان و استاد گرانقدر اتاق بازرگانی ایران و هرمزگان

با نهایت تاثر و تالم مصیبت وارده را خدمت حضرتعالی و خانواده
محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن
عزیز سفر کرده علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان آن
بیت شریف صبر جمیل مسالت دارد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی هرمزگان

گروه خبر //آیین استقبال و تجلیل ازکاروان تیم
فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان که در رقابت های
جهانی فوتبال ســاحلی کارگری در شهر ایتالیا
عنوان قهرمانی را کسب کردند با حضور پرشور
و چشمگیر مسووالن وورزشــکاران و خانواده
های ورزشکاران در فرودگاه بین المللی شهدای
۶۵۵بندرعباس برگزار شد.

این مراسم با حضور مدیران کل حوزه استانداری،
ورزش وجوانان و تعاون  ،کارو امور اجتماعی استان،
مدیر عامل فوالدهرمزگان ،سرهنگ دوم پاسدار امیر
ارسالن شهبازی فرمانده سازمان بسیج کارگران و
کارخانجات سپاه امام ســجاد(ع) هرمزگان ،مدیر
عامل باشگاه صنایع و اعضای شورای اسالمی شهر
بندرعباس برگزارشد.
مدیر عامل فوالد هرمزگان در مراســم استقبال از
ورزشــکاران تیم فوالد هرمــزگان گفت:موفقیت
درخشــان و کســب مقام قهرمانی و مقتدرانه تیم
فوتبال ســاحلی فوالد هرمزگان که به نمایندگی از
کشورمان در رقابت های فوتبال ساحلی کارگری
جهان در کشــور ایتالیا را کاری ارزشمند و بزرگ
دانست .عطااهلل معروفخانی اظهار داشت :کسب مقام
قهرمانی را به همه شــماعزیزان تبریک می گویم و
آرزوی مــی کنم که این قهرمانی درتمام شــئون و

مراحل زندگی تان تداوم داشــته باشد .وی تصریح
کرد :تیم های ورزشــی فوالد هرمــزگان در چند
ماهه گذشته موفقیت هایی خوبی به دست آوردند
که از آن جمله در فوتبال ســاحلی جوانان کشور
که دربندرعباس برگزار شد مقام قهرمانی را کسب
کردند ،قهرمانی در مسابقه فوتبال ساحلی کارگری
جهان از دیگرافتخارهای این شرکت می باشد.
ســرمربی تیــم فــوالد هرمــزگان:
با اقتدار قهرمان شدیم
ســر مربی تیم فوالد هرمزگان گفــت :تیم فوتبال
ساحلی فوالد هرمزگان که به نمایندگی از کشورمان

درمسابقه فوتبال ساحلی کارگری جهان در کشور
ابتالیا شرکت کرده بود با اقتدار قهرمان شد.
به گزارش ایرنا؛ مجتبی ذاکری افزود :دراین دوره
از مســابقه ها دوتیم از کشــور میزبان  ،دوتیم از
کشور مکزیک و تیم منتخب افریقا شرکت داشتندما
توانستیم بانمایش یک فوتبال ساحلی ناب ایرانی
تمام بازی های خودرا با پیروزی به پایان برسانیم
ودر بــازی فینال نیز تیم میزبان رابا نتیجه  ۶بریک
شکست داده و با اقتدار قهرمان شدیم.وی درپایان از
حمایت مسووالن استان  ،مدیران فوالد و فدراسیون
کارگری ورسانه ها قدرانی کرد.

خبری
چهارشنبه  25خرداد 1401
 15ذی القعده 1443
سال بیستم و یکم شماره 3905

سرمقاله

استخدام شعاری نیروهای بومی در صنایع
نماینــده ولی فقیه در هرمزگان در خطبه های نماز جمعه چند هفته
قبــل باری دیگر با انتقاد از عدم بکارگیــری نیروهای بومی در صنایع
استان ،در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بارها به صنایع
غرب بندرعباس برای اســتفاده از نیروهای بومی تذکر داده شده است؛
افزود :تذکر رییس جمهور هم در سفر به هرمزگان در این خصوص تاثیر
داشــته و هم اکنون بکارگیری این نیروها روند مثبتی دارد ،اما مطلوب
نیســت.وی ادامه داد :در این باره برای نخبگان نگرانی دارم و از صنایع
میخواهم توجه ویژه به نخبگان ،دانشجویان ،متخصصان و کسانی که در
حوزه نخبگانی فعالیت میکند ،داشته باشند.حجت االسالم و المسلمین
عبادی زاده گفت :این افراد باید با صنایع اتصال پیدا کرده و زمینه رشد و
پیشرفت صنعت و اشتغال و درآمد را فراهم آورند ،بنابراین صنایع توجه
ویژهای به این نیروها داشته و از این ظرفیت استفاده کنند .نماینده مردم
بندرعباس در مجلس در ششم شهریور  96نیز گفت :چرا وزارت نفت
از نیروهای بومی استان هرمزگان در پاالیشگاه نفت ستاره خلیجفارس
استفاده نمیکند؟ احمد مرادی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی
در تذکر شفاهی خطاب به زنگنه ،متذکر شد :با وجود تذکراتم به وزیر
نفت در خصوص اســتفاده نشدن از نیروهای بومی استان هرمزگان در
پاالیشــگاه نفت ستاره خلیج فارس و نگرانیهای به وجود آمده ناشی
از آن اما به این درخواســت توجهی نشده است .البته این نماینده مردم
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی در شهریور سال گذشته نیز با انتقاد
از وضعیت مدیریتی در پاالیشــگاه نفت خلیج فارس وعدم بکارگیری
بومی ها در بخش های مختلف پاالیشــگاه ،گفــت :بنا بر این نبود که
جوانان ما تحقیر شوند .جوانان ما با نامههای اشتغال از استانداری و از
مجمع نمایندگان استان به این پاالیشگاه مراجعه میکنند ،اما با بدترین
شــکل ممکن مواجه میشــوند و ما این را بارها و بارها به مدیرعامل
تذکر دادهایم .حرف ما این اســت که نباید کسانی که اصال هرمزگان را
ندیده و در آن زندگی نکردهاند و حتی نمیدانند پاالیشــگاه نفت ستاره
خلیج فارس کجاســت به یک باره بیایند و پستی را تحویل او بدهند.
این اجحاف به مردم هرمزگان و جوانان آن است.جلســات متعددی با
مدیرعامل همین پاالیشــگاه گرفتیم ،ولی هرچه از طرف ما حسن نیت
نشان داده میشــود اما نگاه آنان باال به پایین بود به مردم هرمزگان.در
پاالیشــگاه نفت ستاره خلیج فارس در حوزه جذب نیرو حدود 3600
تا  3800نفر مشغول هستند ،ولی در عدالت و در توزیع این پستهای
ســازمانی میان افراد ،در حراست و نگهبانی  83درصد بومی ،در راننده
 81درصد بومی ،کارگر ساده  84درصد بومی ،در آتشنشانی  85درصد،
در نیروهای خدماتی (فضای سبز و آبدارچی)  86درصد ،نگهبانی 81
درصد بومی هســتند و این آماری است که آقای دادور مدیرعامل این
پاالیشگاه نیز اعالم میکنند ،اما این همه ماجرا نیست.در حوزه نیروهای
فنی  59درصد از خارج استان ،در آزمایشگاه  67درصد خارج استان،
تکنسین  80درصد از خارج از اســتان ،کارمند فوق دیپلم و لیسانس
 70درصد از خارج از اســتان آورده شده است .در حوزه مسؤوالن نیز
 85درصد از خارج از اســتان آورده شده است.هر  8مشاور مدیرعامل
از خارج از اســتان آورده شده اســت .هر کدام از مسؤوالن ،مدیران،
مشاورین این پاالیشگاه بین  30تا  80میلیون تومان حقوق میگیرند.
مدیرعامل خودش حقوق شــخص خودش را شفاف اعالم کند تا مردم
بدانند که چقدر میگیرد؟ این اختالف عظیم طبقاتی مایه تأسف و نگرانی
است 60.درصد کارشناسان از خارج استان 62 ،درصد کارشناسان ارشد
از خارج از استان 100 ،درصد بازرسان از خارج از استان 95 ،درصد
مدیران این پاالیشگاه از خارج از استان ،هر سه معاون مدیرعامل نیز از
خارج از اســتان است .مردم هرمزگان تا کی باید این وضعیت را تحمل
کنند؟ آقای مدیرعامل که مصاحبه میکند و میگوید که حامی جوانان
استان است ،در برابر این آمار پاسخگو باشد.در بحث مالیات که اصرار
داشتند در تهران پرداخت شود ،با دهها بار پیگیری استاندار و نمایندگان
استان در مجلس شورای اسالمی هنوز پرونده مالیاتی این پاالیشگاه به
بندرعباس آورده نشده است.چرا لیست پیمانکاران پاالیشگاه را به اداره
کل امور مالیاتی نمیدهید؟ چرا لیســت حقوق کارکنان پاالیشگاه را به
امور مالیاتی نمیدهید؟از چه میترسید که پنهان کاری میکنید؟ما نسبت
به جوانان حساس هستیم و بر اساس ماده  47قانون ششم توسعه ،کلیه
دستگاههای اجرایی از قبیل وزارتین نفت ،نیرو و سازمان انرژی اتمی و
تمامی بنگاههای اقتصادی مکلفند در طول اجرای برنامه ششــم توسعه
اولویت با بکارگیری نیروهای بومی اســتان و پیمانکاران درون استان
اســت .چرا این کار را در پاالیشگاه نفت ستاره نکردهاید؟ چرا حاضر
نیســتند از نخبگان استان استفاده کنید؟ امین کمالی دکترای مکانیک و
مخترع دســتگاههای پاالیشگاهی ،خانم نگین داوودیان دکترای شیمی
از دانشگاه دولتی فردوسی مشــهد با معدل باالی  ،17خانم ادیم نخبه
هرمزگان و دارنده مدال نقره اختراعات جهانی در ژنو ســوییس همه و
همه از نخبگان اســتان هستند که همه را مدتها سر کار گذاشتند .اینها
نشان میدهد یا در باغ نیســتی و یا مغرضی .در حوزه مسئولیتهای
اجتماعی  3سال است که قرار است تا با پیگیریهای شخص استاندار
و مجمع نمایندگان استان بیمارستانی ساخته شود .آخرین وضعیت آن
را پیگیری کردم که اکنون تعطیل اســت .کاری که هنوز تمام نشــده را
به رخ مردم میکشــند .همان سهم شما از ارزش افزوده و مالیات اگر به
استان میرسید ،بسیاری از مشکالت و کمبودهای مردم رفع میشد .برای
مسؤول روابط عمومی از یک استان دیگر آوردهاید و حقوق باالی 30
میلیون تومان میگیرد.از دستگاههای نظارتی میخواهم که به موضوع
ورود کنند .مردم ما خسته شدهاند از این همه فساد ».این موضوعاتی را
که این نماینده مردم هرمزگان در مجلس مطرح کرده اند ،دغدغه بومیان
استان است که چرا در صنایع مختلف واز جمله نفت ستاره ،بومیان چندان
ســهمی در اشتغال ندارند وهمین موضوع باعث شده است که هرمزگان
در جایگاه نخســت بیکاری کشور قرار گیرد .چرا بکارگیری نیروهای
بومی فقط شعاری است و تا عمل فرسنگ ها فاصله وجود دارد؟ دغدغه
نماینده ولی فقیه در استان ،نمایندگان مردم در مجلس و مردم استان این
است که اولویت واقعی در استخدام ها با فرزندان هرمزگان باشد ،نه اینکه
حتی نخبگان هرمزگانی کــه احمد مرادی حتی مصداقی نام بردند ،هم
سهمی در اشتغال در این صنایع و بنگاه های اقتصادی نداشته باشند .در
دو سه دهه اخیر نیروهای مورد نیاز صنایع از سایر استان ها تامین شده
است که تداوم این روند قابل قبول نیست .اگر که صنایع ،بنادر ،گمرکات،
معادن ،پاالیشــگاههای نفت وگاز ،مناطــق آزاد وتجاری واقتصادی
وصنعتی ومعدنی بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک ،اولویت شان را
در عمل و نه شعار در استخدام وبکارگیری بومیان قرار دهند ،بطور حتم
از مشاغل کاذب و قاچاق و سوختبری که منجر به تصادفات مرگبار و...
می شود ،جلوگیری می شود .انتظار می رود دستگاه قضایی ،دستگاههای
امنیتی ونظارتی با هدف پیشــگیری از قاچاق وتوسعه مشاغل کاذب،
بر بکارگیری بومیان در صنایع تاکید و نظارت کنند تا از آســیب های
اجتماعی و تشــکیل پرونده های قضایی و ...در اســتان کاسته شود و
خانواده های کمتری داغدار شــوند .اگر که شغل مناسبی را بومی ها در
صنایع داشته باشند ،بطور یقین به سمت سوخت بری و ...نخواهند رفت.
آنها این مشاغل را به عنوان منبعی برای درآمدزایی می بینند و از تبعات
اقتصــادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...اطالعی ندارند .در قرآن کریم امر به
معرف ونهی از منکر در کنار هم آمده است و حال اگر مسئوالن جوانان را
نهی می کنند از مشاغل کاذب ،قاچاق و ،...بایستی زمینه اشتغال مناسب
در صنایع و ...را برایشان فراهم نموده و امر کنند به رفتن در این مشاغل
حالل و مناسب.
علی زارعی

معاون سیاسی استاندار هرمزگان تأکید کرد

ایجاد امکانات مناسب در مناطق ساحلی

گروه خبــر //معاون سیاســی ،کار فرمانداران و شهرداران ساحلی
اجتماعــی و امنیتی اســتاندار استان قرار گیرد.
هرمــزگان گفت :ایجــاد امکانات احســان کامرانی در نشســت ستاد
مناســب در مناطق ســاحلی از ساماندهی سواحل هرمزگان با اشاره
جمله تعیین محــل های امن برای به اهمیت جایگاه ســاحلی استان،
شنا،استقرار تیم های نجات غریق ابراز داشــت :ایجاد شناگاه های امن
و احداث پالژهای ویــژه بانوان و و پالژهای ویــژه بانوان و آقایان در
آقایان از مطالبــات مهم مردمی مناطق ســاحلی می تواند به توسعه
اســت که ضروری است در دستور این مناطق با جذب گردشگران کمک

شــایانی نماید.وی ادامه داد :وجود
بیش از ٢هزار کیلومتر نوار ساحلی
بکر و گســترده در هرمزگان فرصت
بسیار مهمی است که در صورت ایجاد
امکانات مناســب در مناطق ساحلی
زمینه جذب خیل عظیم گردشگران
را در سراسر استان مهیا خواهد کرد.
به گزارش ایرنا ،کامرانی ابراز داشت:
زیباسازی ســواحل ،ایجاد امکانات

رفاهی مناســب و فرهنگی از جمله
نمازخانــه،دوش حمام ،نصب عالئم
هشــدار دهنــده و ســرویس های
بهداشــتی از جمله اقداماتی است که
ضروری می باشــد در دســتور کار
فرمانداران و شــهرداران شــهرهای
ســاحلی قرار گیرد.این مقام مسوول
بیان داشــت :تعیین محل های امن
برای شنا در مناطق ساحلی گردشگر

پذیر استان نقش مهمی در کاهش آمار
نگران کننده غرقی ها دارد که نیازمند
توجه ویژه است.معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت:
برنامه ریزی برای کاهش آمار غرقیها
در مناطق ســاحلی استان ضروری
اســت و الزم می باشــد در دستور
کار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار
گیرد .کامرانی تصریح کرد :شهرداران
شهرهای ساحلی تدوین طرح جامع
مدیریت سواحل و در ذیل آن ایجاد
شناگاه امن را در دستور کار قرار دهند
تا شاهد اقدامات مناسب در راستای
ساماندهی سواحل استان باشیم.

سرپرست فرمانداری بندرعباس :

مدیران فرصت خدمت گذاری را غنیمت بشمارند

گروه خبر //در حاشــیه جلسه کمیسیون
کارگری شهرســتان بندرعباس سرپرست
فرمانداری بندرعباس گفت :مدیران فرصت
خدمت گذاری را غنیمت بشمارند.

به گــزارش خبرنگار دریــا ،محمد مرودی
با اشــاره به اینکه پرداخت به موقع مطالبات
کارگران اولویت ماست افزود :مدیران فرصت

خدمت گذاری را غنیمت بشمارند.
سرپرســت فرمانداری شهرستان بندرعباس
در این جلســه بر ایجاد امنیت شغلی و فراهم
نمودن آرامش روانــی ،محیط های کارگری
مناســب و مســاعدی را برای کارگران این
قشــر زحمتکش در شهرستان تاکید و گفت
:حمایت از تولید ،ایجاد اشتغال و رفع مشکالت

کارگری از اولویت های دولت است و دولت
تالش می کند از کارگــر و کارفرما حمایت
حداکثری داشته باشد.
محمــد مرودی با بیان اینکه همه ما در برابر
صیانــت از جامعه کارگــری وظایفی داریم
افزود:از این رو همکاری و هماهنگی دستگاه
های مرتبط می تواند مسیر را برای حل و فصل

مشکالت جامعه کارگری هموار سازد.
وی در پایان با اشاره به اینکه با تعدیل نیرو
در همه حوزه ها مخالفیم اظهار کرد:شهرداران
وادارات خدمــات رســان پرداخت حقوق و
مزایای کارگــران را جزء اولویت های کاری
خود قرار دهند تا موجبــات نارضایتی آنها
نگردد.

عملیات ساخت  ۱۱۴واحد مسکن روستایی ایتام در هرمزگان آغاز شد
گروه خبر //مدیرکل کمیته امداد
امام خمینــی(ره) هرمزگان گفت:
مرحله ششم طرح سایه رضوان با
عملیات ساخت  ۱۱۴واحد مسکن
روســتایی ویژه خانواده های ایتام
تحت حمایت کمیته امداد در استان
آغاز شد.

به گــزارش ایرنا ،جلیــل تراهی در
مراسم کلنگ زنی  ۱۱۴واحد مسکن

روستایی ایتام هرمزگان افزود :برای
ساخت هر واحد مسکن  ۲میلیارد و
 ۶۰۰میلیون ریال پیش بینی شده و
برای این تعداد واحد مسکونی افزون
بر  ۳۰۰میلیارد ریال اعتبار اختصاص
داده شده است.
وی بیان داشــت :ایــن واحدهای
مســکونی با زیربنــای  ۵۰مترمربع
احداث می شود.

به گزارش ایرنا ،مدیرکل کمیته امداد
هرمزگان اظهارداشت :این واحدهای
مســکونی توســط کمیته امداد و با
همکاری موسسه خیریه اشرف االنبیاء
تهران ،سازمان بهزیستی ،بنیاد مسکن
انقالب اسالمی و شرکت پاالیش نفت
آفتاب ساخته می شود.
در حــال حاضر  ۸۷هــزار و ۵۰۰
خانــوار تحت پوشــش کمیته امداد
هرمزگان هســتند که از این تعداد ۹
هزار و  ۶۳۷خانوار ایتام می باشند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تأکید کرد

عدم تمایل  ۱۹درصد از جمعیت هرمزگان به تزریق واکسن کرونا

گروه خبر //سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان گفت :هنــوز  ۱۹درصد از جمعیت
هرمزگان واکســن کرونا نزده اند و به همین
دلیل نمی توان پایان کرونا را اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،دکتر فاطمه نوروزیان
با بیان اینکــه حدود  ۱۹درصــد از جمعیت

هرمزگان هنوز واکسن کرونا تزریق نکرده اند،
افزود :در حدود  ۳۶روز گذشــته فوتی ناشی
از بیماری کرونا در هرمزگان ثبت نشده است و
اکنون همه تخت ها و بخش های کرونایی خالی
از بیمار شده اند.
وی اضافه کرد ۲۹ :درصد از هرمزگانی ها هم

دز دوم و  ۵۱درصد از جمعیت هرمزگان هم دز
سوم یا یادآور را نزده اند.
نوروزیان با بیــان اینکه برای در امان ماندن از
موج های جدید و افزایش ایمنی ضروری است
همه شهروندان برای تکمیل واکسیناسیون اقدام
کنند ،تصریح کرد :کرونا تاکنون جان دو هزار و

 ۶۱۶نفر هرمزگانی ها را گرفته است.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان با
اشاره به واکسیناســیون کودکان بیان کرد۳۸ :
درصد کــودکان باالی  ۵ســال در نوبت اول
واکســن زده اند و در نوبت دوم هم حدود ۱۹
درصد واکسن تزریق کرده اند.

خبر
توجه به ظرفیتهای نیروی انسانی هرمزگان
در صنایع نفت و گاز

ب رئیس
گروه خبر //احمــد مرادی نماینده مردم هرمــزگان و نای 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با جواد اوجی وزیر نفت دیدار
و گفتوگو کرد .به گزارش خبرنگار دریا ،مرادی در این دیدار بر ایفای
ت های اجتماعی پاالیشگاه های نفت و گاز استان هرمزگان تأکید
مسئولی 
و خاطرنشان کرد :صنایع هرمزگان سهم بزرگی از تولید کشور را بر عهده
دارند و در این شرایط باید مردم محلی نیز از این صنایع بهرهمند شوند و
در صدر قرار گرفتن هرمزگان در شاخص فالکت با تعدد صنایع نفتی و
ت های ورزشی
گازی همخوان نیست .وزارت نفت باید توسع ه زیرساخ 
هرمزگان را مدنظر قرار دهد چرا که مردم والیتمدار این استان انتظارات
بیشــتری از دولت جدید دارند .نخبــگان و تحصی ل کردگان فراوانی در
ت های آنان اســتفاده شود و من
هرمزگان وجود دارند که باید از ظرفی 
معتقدم که اقتصاد کشور و معیشت مردم بدون کار شبانهروزی ،دوری از
حواشی و توجه به پتانسی ل های منطقهای محقق نخواهد شد .امیدواریم با
انجام امور زیربنایی وضعیت تولید و اشتغال در کشور روزبهروز بهبود یابد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران:

هزار نفر از ایثارگران در هرمزگان تبدیل وضعیت
شدند

گروه خبر //مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت :با
دستور استاندار ،یک هزار نفر از ایثارگران این استان تبدیل وضعیت شدند
که در این زمینه باید از همکاری رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تقدیر کنم .عطا ناوکی اظهار داشت :استان هرمزگان در تمام شاخصها
جزو  ۶استان اول کشور است که برای حفظ این سطح تالش بیشتری را
نیز میطلبد.به گفته وی ،در یکسال اخیر  ۷۶نشست با صنایع و ادارات
داشتهایم که منجر به اشتغال  ۱۰۰نفر در نفت ستاره ،فوالد هرمزگان ،نفت
جی ،پاالیشگاه بندرعباس شده و بر اساس قانون  ۲۰درصد از اعتبارات
فرهنگــی ادارات و نهادها باید صرف ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت
شــود .به گزارش ایرنا ،مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان ادامه داد :افزایش
۴۰درصدی حقوق والدین شهدا و ۱۰درصدی حقوق جانبازان و حقوق
بگیر شــدن جانبازان معسر در کل استان زیر  ۲۵درصد که حدود ۷۰۰
نفر بودند ،بخش دیگری از فعالیت های انجام شده بنیاد استان در دولت
ســیزدهم به شــمار می رود .ناوکی در خصوص حق پرستاری والدین
شــهدای زمینگیر نیز گفت :با رایزنی با بنیاد شــهید کشور ۹۰ ،درصد
والدین شهدا در استان حق پرستاری میگیرند که حدود  ۷۹۰نفر هستند.
وی ادامه داد :مرکز توانبخشی بنیاد شهید در استان که از سال  ۹۲کلنگ
خورده بود ،اکنون با پیگیری در مرحله خرید تجهیزات و محوطه سازی
است که در سه طبقه به ارائه خدمات میپردازد.این مرکز در کنار مجموعه
استخر بنیاد شهید در مجاورت دانشگاه سما در شهرک نور ساخته شده
است .مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان درباره ساماندهی
گلزار های شــهدا نیز بیان کرد ۹۰ :درصد گلزارها از قبل ساخته شده
و کار بازسازی سایر گلزارهای باقی مانده نیز در سال جاری انجام می
گیرد .مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان در خصوص فعالیت
های شاخص فرهنگی این استان به اهمیت جمع آوری خاطرات شهدا به
عنوان بخشی از کارویژههای رسانهها اشاره کرد و اظهارداشت :رزمندگان
هرمزگانــی در دفاع مقدس نیروی محرکه جنگ بودند که در این زمینه
میتوان در حوزه مکتوب و آثار هنری فاخری تولید کرد.

رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی هرمزگان :

پشت پرده سیاست
قلب رهبر انقالب با مردم سیستان و بلوچستان است
دیدار با ســران قبایل و ریشسفیدان و بســیجیان استان از دیگر برنامههای سفر
سردار صفوی به جنوب شرق کشــور بوده است .دستیار و مشاور عالی فرمانده
معظم کل قوا در دیدار سران قبایل و ریشسفیدان و بسیجیان استان گفت :به شما
اطمینان میدهم که قلب رهبر عظی مالشأن انقالب با شماست و اراده دولت مردمی
و رئیسجمهور محترم و دولتمردان فعلی ما و عزم و اراده ســپاه پاسداران برای
پیشرفت و آبادانی و تأمین امنیت شــما ،امیدآفرین و کارساز است .البته مردم و
مسئوالن استان هم باید تالش مضاعف کنند.
وزیر کشور :بســیاری از کودکان کار در ایران ،افغانستانیهای
آوار ه شده توسط امریکا هستند
احمد وحیدی با حضور در نخســتین همایش ملی حمایت از اطفال و نوجوانان
آسیبدیده و در معرض آسیبهای اجتماعی که در تاالر وزارت کشور برگزار شد،
عنوان کرد :بسیاری از کودکان کار و خیابان در ایران ،کودکان افغانستانی هستند که
توسط امریکاییها از خانه و کاشانه خود رانده ش دهاند و کسی کاری ندارد که این
ظلمها چگونه این افراد را بیسرپرست کرده است .وحیدی با یادآوری این موضوع
که رهبر معظم انقالب اسالمی در سالهای گذشته دستور دادند کودکان مهاجر در
ایران تحت آموزش رایگان قرار بگیرند ،تأکید کرد :این نوع نگاه در ایران است و
تفاوت آن با نگاه غرب ،مشخص است.
به گزارش ایرنا ،وزیر کشــور با بیان اینکه اگر نوع نگاهی که در غرب اســت به
کشورهای دیگر و کشورهای اسالمی کشیده شود آمار بسیار نگرانکننده خواهد
بود ،گفت :در غرب یک تمدن پوسیده فارغ از اخالق ،هویت و رشد معنوی وجود
دارد که روزبهروز خودشان را نیز دچار مشکالت جدید میکند.
وحیدی با بیان اینکه مراقبــت از مبانی فکری و عملی خودمان در حوزه کودک
و نوجوان مهم اســت ،اظهار داشت :سندی که شورایعالی انقالب فرهنگی برای
کودکان تهیه نموده و رئیسجمهور آن را ابالغ کرده است ،سند ارزشمندی است که
باید مبانی نظری و عملی در این حوزه باشد.
سرلشکر صفوی از مناطق عملیاتی جنوب شرق کشور بازدید کرد
سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی دســتیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا
از مناطق عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه در نقاط صفر مرزی استان
سیستان و بلوچستان با کشورهای افغانستان و پاکستان بازدید کرد.
در این بازدید ،سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه ،سردار کرمی فرمانده
قرارگاه قدس سپاه و سردار شفاهی فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان
حضور داشــتند .سرلشکر صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در
بازدید از نقطه صفر مرزی شهرستان هیرمند با افغانستان ،مرز میرجاوه تا میل مرزی
 ۱۹۲با پاکســتان ،گفت :قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با همکاری فرماندهی
مرزبانی فراجا امنیت پایدار مردمی را در جنوب شرق کشور بهصورت کامل برقرار
کرده است.

شهادت دو نیروی مسلح در حین مأموریت
پاســدار «علی کمانی» از رزمندگان یگان هوافضــا و محمد عبدوس از کارکنان
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به فیض شهادت نائل آمدند.
به گزارش مهر ،روابط عمومی سپاه روحاهلل استان مرکزی با صدور اطالعیهای اعالم
کرد :پاســدار رشید اسالم «علی کمانی» از رزمندگان یگان هوا فضا در شهرستان
خمین پس از ســالها مجاهدت و تالشهای خستگیناپذیر و مخلصانه در مسیر
پاسداری از انقالب و ارزشهای اسالمی و خدمت به نظام و میهن اسالمی و نقش
آفرینی در دفاع از وطن در حین انجام مأموریت در مســیر سمنان به دامغان بر اثر
واژگونی خودرو به فیض شهادت نائل آمد و به خیل عظیم شهیدان پیوست.
همچنیــن به گزارش ایرنا ،محمد عبدوس از کارمندان وزارت دفاع و پشــتیبانی
نیروهای مسلح ،حین انجام مأموریت در منطقه عمومی سمنان به شهادت نائل آمد.
وزارت دفاع با صدور بیانیهای ضمن تســلیت به خانواده معظم این شهید گرانقدر
و همکاران ایشــان در این وزارتخانه ،اعالم کــرد :اقتدار و بازدارندگی جمهوری
اسالمی ایران مرهون مجاهدت و جانفشانی عزیزانی است که در راه اعتال و قدرت
بازدارندگی کشور از خون خود گذشتهاند.
صالحی در مراسم بزرگداشت مرحوم دعایی:
ایران را نمی شود تک صدایی اداره کرد
مراسم بزرگداشت حجت االسالم سید محمود دعایی و معارفه سید عباس صالحی
در موسسه اطالعات برگزار شد .مراسمی که چهره های مختلفی نظیر محمد جواد
ظریف ،محمود واعظی ،مسجد جامعی عضو سابق شورای شهر تهران ،علی جنتی
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد ،حجتاالسالم ابطحی  ،مازنی ،حجتی کرمانی و محمود
صادقی  ،صالحی رئیس ســابق سازمان انرژی اتمی ،محسن هاشمی رفسنجانی ،
الیاس حضرتی  ،محمد ســعید احدیان ،فرشاد مهدی پور ،حسین انتظامی  ،علی
ربیعی ،نجف قلی حبیبی ،عباس آخوندی ،حجتاالســام والمسلمین محمدرضا
مهدوی راد پژوهشگر دینی و حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین معزی عضو
دفتر مقام معظم رهبری در آن حضور به هم رسانده بودند .در این مراسم سید عباس
صالحی در آیین نکوداشت خدمات زنده یاد محمود دعایی گفت «:ایران را حزب
رستاخیز نمی تواند اداره کند .ایران را یک رسانه یا یک سلیقه رسانه ای نمی تواند
اداره کند...هر مقداری رسانه رسمی را تک صدا کنیم رسانه غیررسمی را رسمی تر
می کنیم ».وی افزود «:رسانه های غیررسمی سونامی درست می کنند .رسانه های
غیررسمی مرکز نفاق هستند و وقتی در رسانه های رسمی تک صدایی ایجاد کنید
حتما به این عرصه میدان می دهید ».صالحی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید
کرد  «:حکم رهبری می تواند سرفصل یک نگاه عمیق به حکمرانی و رسانه داری
باشــد که می توان و باید در چارچوب انقالب ،ادب و اخالق حرف های متفاوت
زد و با یک سلیقه حرکت نکرد .مقام معظم رهبری این مشی مرحوم دعایی را تأیید
کردند .ان شــاء ا ...بتوانیم راه این سید جلیل القدر ،محبوب الخصایل و کم نظیر را
ادامه بدهیم».

اختالفات تجاری فعاالن اقتصادی
باید در اتاق بازرگانی رفع شود

گروه خبر //رییس مرکز داوری اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
هرمزگان گفت :بر این اعتقاد هستیم
که اختالفات تجاری و مسائل حقوقی
فعاالن اقتصادی بایــد درون اتاق و
توســط مرکز داوری اتاق بازرگانی
هرمزگان حل و فصل شود.

به گزارش خبرنــگار دریا ،مرتضی
کناری زاده در جلســه ای با حضور
معاونــت شــورای حــل اختــاف
دادگستری کل استان هرمزگان با بیان
اینکه مرکز داوری از ظرفیت بســیار
خوبــی از حیث قوانیــن و مقررات ،
آئین نامه و با در اختیار داشتن داوران
مجــرب برخوردار می باشــد ،اظهار
داشــت :انتظار می رود در راســتای
قانــون اصــاح پــاره ای از قوانین
دادگستری شرایطی فراهم شود که کلیه
اختالفات تجــاری و فعالین اقتصادی
به مرکــز داوری اتاق بازرگانی ارجاع

بیا فکر کنیم حجاب محدودیت است
من آزاداهن عاشقت هستم ای دوست داشتنی رتین محدودیت دنیا...

شــود .وی افزود :بر اساس این مقرره
قانونی محاکم مــی توانند از ظرفیت
داوری مرکز داوری و کارشناسی اتاق
بازرگانی جهت رسیدگی به اختالفات
تجاری اســتفاده نمایند .در ادامه این
نشست مظفر حمزه ای معاونت شورای
حل اختالف دادگستری کل هرمزگان
افزود :مرکــز داوری اتاق بازرگانی با
توجه به پشــتوانه قانونی و سازمانی
بودن آن ظرفیت بســیار خوبی جهت
میانجیگــری و داوری و حل و فصل
اختالفات تجاری در استان است .وی
افزود :از این ظرفیت باید برای کاهش
آمار ورودی پرونده به دادگســتری و
حل و فصــل آن به روش غیر قضایی
اســتفاده شــود و قطعا قوه قضائیه از
هرگونه اقدامی که در راســتای حل و
فصل اختالفات به روش غیر قضایی و
با کیفیت باشد و اختالفات مردم حل و
فصل گردد ،استقبال می نماید.

ستاد امر به معروف و نهی
از منکر هرمزگان
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وژیه خوزستان

حسن سیالوی ســرویس استان ها//
استاندار خوزســتان گفت :حدود ۶۸
درصــد از کل مصرف بــرق صنعتی ،
خدماتی  ،تجاری و اداری در خوزستان
خانگی است لذا باید در بخش ادارات با
برنامه ریزی و تنظیم ساعت کار ،شاهد
کاهش پیک مصرف پــس از تعطیلی
ادارات باشیم.

به گزارش خبر نگار دریا،صادق خلیلیان
در بازدید از مرکز دیســپاچینگ شرکت
توزیع بــرق اهواز بیان کرد :خوزســتان
یک استان تولیدکننده برق و در عین حال
پرمصرف برق در فصل تابستان است که
باید با رصد دقیق در تابستان تولید و توزیع

استاندار خوزستان:

 ۶۸درصد مصرف برق در استان خانگی است

* کاهــش  ۶۵مگاواتــی مصرف برق
و مصرف انرژی را مدیریت کنیم.
وی گفــت :در بحث صنایــع نیز برخی در کالنشهر اهواز

برنامهریزیها و توافقات میان بخشهای
تولید برق و صنایع انجام شده که میتوانیم
مصــرف را مدیریت کنیم تا صنایع به کار
خود ادامه دهند.
وی افزود :با تمهیدات انجام شده امیدواریم
قطعی برق در بخش خانگی نداشته باشیم
و تابستان پیش رو را بدون مشکل عبور
کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز در این
بازدید بیان کرد :همه ما باشــرایط اقلیمی
و گرمای هوا و همچنین ناترازی ناشی از
تولید و مصرف آشنا هستیم و برای عبور
موفق از پیک بار تابســتان به همکاری و
همدلی بخشهای مختلف تولید  ،توزیع
برق  ،بخش خانگــی ،صنعتی ،تجاری،
اداری و سایر مصارف نیاز داریم.

عبدالحمیــد عباس شــیاری ادامه داد :با
برنامهریزی دقیق و همکاری مشــترکان
کالنشــهر اهواز و به ویژه مدیریت وقت
کاری ادارات از  ۱۶خرداد جاری شــاهد
کاهش  ۶۵مگاواتی مصرف برق بودیم که
نشان دهنده موفقیت در این بخش است.
وی گفت :برنامهریزی ســالهای اخیر در
برق اهواز نشان میدهد شاخص saidi
(میزان خاموشی) ،به ازای هر مشترک در
سال در مسیر تحقق  ۹۹دقیقه خاموشی در

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خوزستان:

فاز نخست مرکز نگهداری معتادان متجاهر استان آماده بهره برداری است

حسن سیالوی سرویس استان ها//دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان
گفت :فاز نخســت مرکز نگهــداری معتادان
متجاهر خوزستان آماده بهره برداری استو در
هفته مبارزه با مواد مخدر افتتاح خواهد شد.

بــه گزارش خبر نــگار دریا،محمــد صفری در
نشست شــورای مبارزه با مواد مخدر دزفول در
سالن جلسات اداره بهزیستی این شهرستان افزود:
اردوگاه الحدید اهواز با صرف  ۲۶۰میلیارد ریال
برای نگهداری معتــادان متجاهر (مرکز ماده )۱۶
آماده شده که قرار اســت در هفته مبارزه با مواد
مخدر کلید بخورد.
وی با بیان اینکه این اردوگاه با ظرفیت  ۵۰۰نفر

بخش زیادی از نیازمندی استان را تامین خواهد
کرد ،ادامه داد :ظرفیت این اردوگاه  ۲هزار نفر است
که فاز اول آن با  ۵۰۰نفر آماده شده است.
* پلیس ایران کارآمدترین پلیس دنیا در حوزه
مواد مخدر است
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه بــا مواد مخدر
خوزستان اقدامات این شــورا در دزفول را قابل
تقدیر خواند و گفت ۹۰ :درصد کشــفیات تریاک
دنیا مربوط به ایران است.
وی افزود :پلیس ایران با اهدای چهارهزار شهید
و  ۱۲هزار جانباز بهتریــن و کارآمدترین پلیس
دنیا در حوزه مواد مخدر اســت با این وجود در
بهترین شرایط  ۱۵تا  ۲۰درصد مواد مخدر کشف

میشوند .صفری بیان کرد ۱۴ :تن مواد مخدر در
سال  ۱۳۹۹در استان خوزستان کشف شد که میزان
واقعی آن چهار یا پنج برابر این مقدار است.
وی با بیان اینکه اســتان خوزســتان جزو هشت
استان برتر کشور در حوزهکشف مواد مخدر است،
افزود ۸۰۴ :نوع مواد مخدر داریم که نیاز اســت
اقدامات بیشتری برای مبارزه با آن انجام شود.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه بــا مواد مخدر
خوزستان بر ضرورت اقدامات فرهنگی در مدارس
و راه اندازی مدارس کانون یار در دزفول تاکید کرد
و اظهارداشت :نباید از نظر حاکمیتی به این موضوع
نگاه شود بلکه کانونهای یاریگر باید در محلهها
فعال شوند.

انجام شــد میزان پرداختی مطالبات کشاورزان
گندمکار خوزستان به ۹۶درصد رسید.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان افزود:
اندک مطالبات کشاورزان گندمکار خوزستان در
روزهای آینده به حساب آنان واریز خواهد شد.
رییس جمهور بــر پرداخت ســریع مطالبات
گندمکاران کشــور در کوتاهترین زمان ممکن
تاکید کرده بود .جهان نژادیان با بیان اینکه خرید
تضمینی گندم در برخی مناطق شمال و مرکزی
خوزستان به صورت پراکنده همچنان ادامه دارد
گفت :نمیتوان زمان دقیق پایان خرید تضمینی
گندم را در خوزستان اعالم کرد.
سازمان جهاد کشــاورزی خوزستان پیش بینی
کرده بود سال زراعی جاری ،در مجموع حدود
یک میلیون تن گندم به نرخ تضمینی از کشاورزان
استان خریداری خواهد شد ولی تاکنون بیش از

۳۵۰هزار تن از میزان پیش بینی فراتر رفته است.
استان خوزستان با تولید ســاالنه حدود ۱۷.۵
میلیون تن محصــوالت زراعی ،باغی ،فرآورده
دامی و عســل ،معادل  ۱۴درصد کل تولیدات
بخش کشــاورزی کشــور ،در جایگاه نخست
قرار دارد .تداوم خشکســالی و کاهش ذخایر
آب سدهای خوزستان ،ممنوعیت و محدودیت
ت تابستانه و آب بَر ،بر میزان تولیدات بخش
کش 
کشاوررزی استان تاثیر منفی داشته است.
اســتان خوزســتان حــدود یــک میلیون و
۲۵۰هــزار هکتــار اراضــی زیرکشــت دارد
ولی در صــورت تامین آب و احداث شــبکه
زهکشــی و آبیاری ،بهره گیــری از روشهای
نوین آبیاری و کشــت گلخانهای امکان توسعه
اراضی کشــاورزی تــا  ۲.۲میلیــون هکتار
را دارد.

بخشی دیگری از مطالبات کشاورزان گندم و کلزا کار خوزستان پرداخت شد

حسن سیالوی سرویس استان ها//مدیرکل
غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت:بخش
دیگری از مطالبات امسال گندم و کلزاکاران
خوزستانی به حساب کشاورزان واریز شد.

به گزارش خبر نگار دریا،امیــد جهان نژادیان
اظهار کــرد :با پیگیری انجام شــده ۱۱هزار و
۱۴۰میلیــارد ریال به عنــوان بخش دیگری از
مطالبات کشاورزان پرداخت شد.
وی گفــت :با واریــز این بخــش از مطالبات
کشــاورزان  ،مجموع پرداختی به کشــاورزی
گندمــکار بابت خرید تضمینــی یک میلیون و
۳۵۵هزار تن۱۴۷ ،هزار و ۸۰میلیارد ریال رسید
ضمن آنکه اندک مطالبات کشــاورزان کلزاکار
خوزستان نیز با پرداخت اخیربه طور کامل تسویه
شده است .جهان نژادیان افزود :با پرداخت اخیر
دولت که توسط بانک عامل (بانک کشاورزی)

چهارشنبه  25خرداد 1401
 15ذی القعده 1443

چشم انداز  ۱۴۱۰به خوبی پیش می رود.
وی افزود:بــرای برقراری جریان برق در
شبکه توزیع و فراهم شدن رفاه و آسایش
مردم ،انسانهای تالشــگری از تولید تا
مصرف مشغول خدمت شبانه روز هستند
و شــهروندان با مدیریت مصرف برق و
خاموش کردن حتی یک المپ اضافی و
سرویس به موقع کولر و سایر لوازمبرقی
میتواننــد یاری گر ایــن زنجیره عظیم
تالشگران صنعت برق باشند.

سال بیستم و یکم شماره 3905
طنز

استاندار خوزستا ن در این بازدید از نزدیک
با روند کنترل پذیری شبکه و برنامه ریزی
مدیریت مصرف بــرق و نتایج حاصله از
اجرای آن آشنا شد.

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان؛

پوستر چهارمین دوره جایزه کتاب سال خوزستان
رونمایی شد

حسن سیالوی ســرویس استان ها //پوستر
چهارمین دوره جایزه کتاب ســال خوزستان
با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
خوزستان،فعاالن فرهنگی ،ناشران و اصحاب
رســانه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خوزستان رونمایی شد.

به گزارش خبر نگار دریا،پوستر چهارمین دوره
جایزه کتاب ســال خوزستان با حضور مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی خوزســتان،فعاالن
فرهنگی ،ناشــران و اصحاب رســانه در سالن
جلســات اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
خوزستان رونمایی شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خوزستان در
این مراســم اظهار کرد :امســال چهارمین دوره
جایزه کتاب ســال خوزستان به منظور حمایت،
تکریم و پاسداشت از پدیدآورندگان و صاحبان
آثار مکتوب برگزار میشود.
حجتاالســام رضا کالهکج افزود :این دوره از
جایزه سال در سه بخش انجام میشود که بخش
اصلی آن با موضوعات ادبیات و علوم انســانی
شامل شعر ،داستان ،نقد ادبی و  ...است ،همچنین
حوزه علوم پایه ،علوم اجتماعی ،فنی و مهندسی،
روانشناسی ،علوم تربیتی ،علوم و پژوهشهای
قرآنی و دفاع مقدس و انقالب اســامی ،هنر و
معماری ،کودک و نوجوان ،علوم پزشکی ،ترجمه
و سایر از دیگر موضوعات این رویداد است.
وی اضافــه کرد :همچنین بخش جنبی این دوره
از جایزه کتاب سال مربوط به انتخاب ناشر نمونه
سال اســت و بخش ویژه مخصوص خوزستان
و خوزستانشناســی بوده که به شــکل ویژه از

پدیدآورندگان این آثار تقدیر خواهد شد.
حجتاالســام کالهکج مهلت ارسال آثار به این
رویــداد را از  24تا  15مرداد عنوان کرد و ادامه
داد :داوری آثار از شهریور تا مهرماه سال جاری
انجام و اعالم آیین پایانی و نتایج توسط وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در آبان امسال همزمان با
هفته کتاب و کتابخوانی برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه مراسم رونمایی از پوستر و
فراخوان این رویداد ادبی انجام شده تصریح کرد:
از کسانی که طرحهایی دارند که میتواند به حوزه
ارتقای مطالعه در استان کمک کند میخواهیم که
طرحهــا و ایدههای فرهنگی خود را به این اداره
کل ارائه دهند تا با همکاری و حمایت ارشاد اجرا
شود .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان
خاطر نشان کرد :هدف این است که با اجرای این
طرحها ،کتاب را در ذائقه و سبد خانوادهها جای
دهیم و پررنگتر کنیم و سرانه بیشتری برای آن
قرار گیرد.
مهرانگیز بحیرایی سرپرســت معاونت فرهنگی
و رســانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خوزســتان نیز یاد آور شــد :با حضور مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی خوزستان برنامههای
متعددی در حوزه کتاب و کتابخوانی در نظر گرفته
شــده که اولین برنامه انتخاب کتاب سال است و
فراخوان آن منتشر شد.
در پایان با حضور حجتاالســام سید محمود
موســوی رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات
عالیات خوزســتان،فعاالن فرهنگی و ناشران از
پوســتر چهارمین جایزه کتاب سال خوزستان
رونمایی شد.

آغاز چهارمین رویداد ملی فهما در خوزستان

حسن سیالوی ســرویس استان ها//مدیر ستاد
هماهنگی کانون های مساجد خوزستان از آغاز
چهارمین رویــداد ملی فهما بــا محوریت امام
جماعت مسجد و بر اساس بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی و همچنین بر پایه تجربه سه رویداد قبلی
در سطح استان خوزســتان همزمان با سراسر
کشور ،خبر داد.

ماجرای عجیب و غریب ساختمان عدالت  2در اهواز؛

ترس از تراژدی متروپل ساکنین را آواره کرد

حسن سیالوی سرویس استان ها //اهالی
مجتمع مسکونی عدالت  2در حالی بیش از
پنج سال در این ساختمان سکونت دارند
که این ساختمان پایان کار نداشته و یکبار
در ســال  92فرونشست و فنداسیون آن
خبرساز شده بود.

پس از حادثه ناگــوار متروپل آبادان نگاهها
به ســمت ســاختمانهای نا ایمــن به ویژه
مجتمعهای مسکونی دوخته شده است.
از طرفی با توجه به حادثه ریزش متروپل و
مقصر بودن چندین دستگاه شهری و استانی
در احداث چنین ساختمانی ،نگرانی و دغدغه
را در افکار عمومی بیش از پیش کرده است
و بارها این سوال را ذهن متبادر میکند که آیا
بناهای غیراستاندارد دیگری در استان وجود
دارد و اگر وجود دارد مبادا به چنین سرنوشت
تلخی دچار شوند .بر اساس این گزارش ،زمان
زیادی از حادثه متروپل نگذشت که  53خانوار
ساکن ساختمان «عدالت  »2متعلق به تعاونی
بیمارستان ابوذر واقع در منطقه  300دستگاه
اهواز در اعتراض به اینکه این ساختما ن بدون
پایان کار و نیمهکاره به بهرهبرداری رسیده از
ترس خراب شدن آن ساختمان را ترک کرده
در فضای سبز در مقابل ساختمان چادر زدند.
حکم تخلیه ساختمان ابالغ شد
محمدرضا قنواتی شــهردار منطقه هشــت
شــهرداری اهواز با تایید نــا ایمن بودن این
ســاختمان ،نیز اظهار کرد :این ساختمان در
سال  87پروانه ســاخت و ساز گرفته اما از
ســال  90تا ســال  94توقــف عملیات آن
را صادر شــد اما مالک بــدون توجه به این
اخطارها ساخت و ساز را ادامه داده است.

وی بــا بیان اینکه هیچ گونه پایانکاری برای
این ســاختمان صادر نشده است ،افزود :جدا
از استحکام ساختمان ،چاله آسانسور حفاظ
نــدارد ،دور راه پلههــا در زیر زمین حفاظ
نیست ،برق در چاله آسانسور آویزان مانده و
انشعابات غیر مجاز است.
به گزارش فارس ،شــهردار منطقه هشــت
شهرداری اهواز در رابطه با صدور حکم تخلیه
ساختمان ،گفت :بنده به تمام ساکنین و مالک
ساختمان ابالغ کردم که این مجتمع باید تخلیه
شــود چرا که این ساختمان از نظر ما محیط
کارگاهی و خطرناک است.
قنواتــی با انتقاد از اســکان در این مجتمع و
ایجاد ناامنی روانی برای شهرو ندان ،بیان کرد:
ساکنین انتظار دارند شهرداری ،استانداری ،و...
برای آنها خانه بخرد ،در حالی که در صورت
نا ایمن بودن ساختمان از سوی سازمان نظام
مهندســی ،مالک موظف است خانهای برای
آنها بخرد یا کرایه کند و یا پولشان را به روز
پرداخت کند.
ساختمان «عدالت  60 »2درصد پیشرفت
فیزیکی دارد
کوروش خواجوی رئیس ســازمان نظام فنی
مهندسی خوزســتان در این رابطه در اهواز،
اظهار کرد :این ســاختمان در سال  87پروانه
ساخت و ساز گرفته است که در این پروانه نام
یک شرکت مهندسی به عنوان ناظر درج شده
که عضو سازمان نبوده است.
وی افزود :بنا به تحقیقاتی که انجام شد اسکلت
و سفتکاری ساختمان در سال  ۹۲تمام شده
بود و از تا ســال  ۹۷برخی از قســمتهای
ساختمان توسط عده ای از مالکین نازککاری

شده است .رئیس سازمان نظام فنی مهندسی
خوزستان گفت :ناظران سازمان فنی مهندسی
از سال  ۹۵تا  ۹۷با شرکتی که مسئول نظارت
از این ســاختمان بوده بهصورت شــخصی
همــکاری کردند اما تمام گزارشــاتی که آن
شرکت و ناظران حقیقی سازمان فنی مهندسی
بهعنوان شــخص حقیقی به شهرداری ارسال
دادهانــد ،مبنی بر این بوده که کار باید متوقف
و پایان کار ساختمان صادر نشود.
خواجــوی با بیــان اینکه شــهرداری پایان
کاری بــرای این ســاختمان صــادر نکرده
اســت ،عنوان کرد :صدور پایان کار به معنای
مجوز بهرهبرداری است درحالیکه اهالی این
ســاختمان بدون مجوز بهرهبــرداری در آن
ساکن شدند.
وی با تاکید بر اینکه ســاختمان «عدالت »۲
یک کارگاه ساختمانی با  ۶۰درصد پیشرفت
فیزیکی است ،بیان کرد :دستگاههای خدمات
رســان (آب ،برق ،گاز و )...به این ساختمان
انشعاب ندادند و اکنون انشعابات آب ،برق و...
ساختمان غیرقانونی است.
وی افزود :این ساختمان مشکل سازهای دارد
و آنچه باید فوری به آن رسیدگی شود مربوط
به نورگیرها ،چاله آسانســورها ،و ...که باز
هستند و خطر آنها بیش از سازه است.
خواجوی با طرح این ســؤال مبنی بر اینکه
بر چه اساسی ساختمانی که پایان کار ندارند
مردم در آن ســاکن شــدند ،گفــت :به نظر
میرسد افرادی که اقدام به خرید ملک در این
ســاختمان کردند از روی ناچاری این کار را
کردند چرا کام ً
ال مشخص است که این مجتمع
قابل سکونت نیست.

به گــزارش خبر نگار دریا«،حجتاالســام مرتضی
همتپور» با اشــاره به آغاز چهارمین دوره از رویداد
ملی فهما در استان خوزستان همزمان با سراسر کشور
اظهار کرد :این رویداد در قالب سه شبستان و  ۱۲رواق
برگزار میشود.
وی با اشــاره بــه کارکردهای بیبدیل مســاجد در
گرهگشایی از بســیاری از مشکالت و ناهنجاریهای
اجتماعی و همچنین تســهیل بسیاری از امور محلی و

بومی افزود :به اشتراک گذاشتن برنامههای مساجد در
سامانه بچههای مسجد به جهت الگوبرداری مساجد از
یکدیگر یک ضرورت است.
همت پور اضافه کرد :این رویداد از تاریخ  ۲۱خرداد
امســال آغاز شــده و تا  ۲۲بهمن سال جاری برگزار
میشــود و در ارزیابی نهایی که در دهه فجر انقالب
اسالمی اتفاق خواهد افتاد با معرفی کانونهای فرهنگی
هنری برتر به پایان خواهد رسید.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد خوزستان با
بیان اینکه این رویداد در رواقهای دوازدهگانه با ثبت
برنامههای کانونهای مساجد در دو مرحله استانی و
کشوری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تصریح کرد:
از هم ه مدیران و اعضای کانونهای مساجد خوزستان
درخواست میشود با جدیت در این رویداد مشارکت
کنند.

اصطالح کالهِ گشاد فکر نکن
به
ِ

به حل مشکل مسکن زیاد فکر نکن
به بی ثباتی این اقتصاد فکر نکن

برای آنکه بمانیم در خماریِ کار

به ریشه کن شدن اعتیاد فکر نکن
از ازدواج گذشتیم ما ،فدای سرت

به رشد شاخص فقر و فساد فکر نکن

شما بخواب شب آرام مثل تازه عروس
به وضع جمعیت و ازدیاد فکر نکن

فقط بچسب به لبخند کدخدا و بخند
اصطالح کال ِه گشاد فکر نکن
به
ِ

اگر کسی شده دلواپس وطن بشود
شما به منطق این انتقاد فکر نکن

بحول و قوه ی تقدیر صلح برپا کن

دگر به فتنه و جنگ و جهاد فکر نکن
بگیر عزتمان را ز کدخدای جهان

اگر که داد بگیر و نداد فکر نکن…
حسن ملکان

***

مجازی

ارتباط دیگران با من اینستایی شده

این اواخر بحث مادرزن اینستایی شده
در نبود صف برای شیرهای دولتی

غیبت همسایه را کردن اینستایی شده

زورگیر کوچهمان چندی نیامد در محل

کشف شد آن مرد مردافکن اینستایی شده
با خروس مرغبازی گفتوگو کردم شبی

گفت با بشکن زدن «سوسن اینستایی شده»
«بیگروهم» متن ارسالی شخصی شد به ما
مشکالت مبحث مسکن اینستایی شده

تیشهی فرهاد سهم قصه و افسانههاست
قلب از معشوقه دزدیدن اینستایی شده

حذف مادی و فیزیکی و اکانتی با هماند

جالب است این روزها مردن اینستایی شده
جوهر آبی کمی روی لباس افتاده بود

گفت چیزی نیست ،پیراهن اینستایی شده
افشار جابری
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خبر
اعالن شعار اربعین « ۱۴۰۱انا من حسین(ع)»
رونمایی شد
ســرویس فرهنگی //اعالن شعار «انا من حسین (ع)» با
حضور مسئوالن ســتاد مرکزی اربعین ،حج و زیارت و برخی
مســئوالن فرهنگی و غیره کشــور رونمایی شد .نماینده ولی
فقیه در امور حج و زیارت در آیین رونمایی از اعالن شــعار
اربعین  ۱۴۰۱با عنوان «انا من حسین (ع)» اظهارداشت :ساالر
شهیدان و شعاری که برای عاشقان زیارت آن حضرت انتخاب
شده برگرفته از سخنان انسان کاملی است که خدای بزرگ بر
طبق حدیث قدســی فرمودند که اگر تو نبودی افالک را نمی
آفریدم ».حجت االسالم ســید عبدالفتاح نواب اظهار داشت:
شعار انتخابشــده برای اربعین امسال ،کامال هدفمند و دارای
ابعاد مختلف اســت ،اساسا شعار بیان کننده مکنون انسان ها و
خط و مشی انسان است ،گاهی اوقات این شعار موزون می شود
و در نبرد و جنگ به کار می رود که به آن رجز گفته می شود و
گاهی اوقات در رابطه با اهداف جمع و گروهی یا مکنون افراد
است که به آن شعار گفته می شود ،خط مشی را دقیقا شعار بیان
می کند .به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :معموال در پرچمها هم از
شعار استفاده می کنند ،وقتی پرچم می خواهد غنی سازی بشود،
با همان پیوســت فرهنگی و پیوستی که دارد طراحی میشود.
نماینده ولی فقیه در حج و زیارت افزود :به عنوان مثال شــعار
جمهوری اســامی ایران در پرچم طراحی شده که همان کلمه
«اهلل» اســت که هدفی بسیار ارزشــمند و با عنوان َ
«ل إِل َ َه إ َِّل
َّ
الل» است ،در شعارهای اصلی جمهوری اسالمی هم استقالل،
آزادی و جمهوری اسالمی که تقریبا یکی از غنی ترین شعارهای
کشــورهای جهان بوده و دارای چارچوب ارزنده ای در رابطه
با روابط اجتماعی و بینالمللی ،اهداف و خط مشــی طراحی
شده است .حجت االسالم حمید احمدی رییس کمیته فرهنگی
و آموزشی ســتاد مرکزی اربعین با بیان اینکه شعار اربعین بر
گرفته از حدیث پیامبر گرامی اســام در خصوص سیدالشهدا
(ع) اســت که می فرمایند من از حسین (ع) هستم گفت :این
شعار به تصویب اعضا کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی
اربعین رسید .احمدی با تاکید بر اینکه مطرح کردن نام پیامبر
گرامی اسالم (ص) یکی از اهداف تعیین شعار امسال اربعین بوده
است ،گفت :ایجاد انتصاب خود به نام امام حسین(ع) بر مبنای
اینکه ما حسینی هستیم از دیگر اهداف نام گذاری شعار اربعین
است .رییس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در
ادامه با اشاره به موضوعات فرهنگی در این ایام اظهار داشت:
حضــور مبلغان و مبلغهها در موکب ها و ارایه خدمات معنوی
از دیگر برنامه های فرهنگی تدارک دیده شــده برای این ایام
است .رییس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین از
هماهنگی اصحاب هنر و رســانه برای فعالیت در عرصه انتقال
پیام این حرکت عظیم و برپایی برنامه های متنوع برای کودکان،
نوجوانان و دیگر برنامه های پیش بینی شد در این عرصه خبر
داد.وی همچنین اظهار داشــت :لغو روادید اربعین در پی سفر
اخیر وزیر کشور عراق به ایران و دیدار با مسئوالن ستاد مرکزی
اربعین و دیگر مســئوالن کشور رخ داده که در نهایت منجر به
امضا توافقنامه شده و هم اکنون منتظر اعالم دولت عراق برای
انجام برخی هماهنگیهای الزم هستیم.
پایان راه برای یک جایزه ادبی  ۵۰ساله
سرویس فرهنگی //جایزه ادبی «کاستا» که چهرههایی چون
«جی .کی .رولینگ» و «کریســتوفر نوالن» را در فهرســت
برندگان خــود دارد ،پس از نیم قرن فعالیت به کار خود پایان
داد .جایزه کتاب کاســتا که از سال  ۱۹۷۱راه اندازی شد و تا
ســال  ۲۰۰۵به نام جایزه کتاب ویتبرد شناخته میشد ،از این
پس دیگر برندهای نخواهد داشت.شرکت صنایع غذایی کاسکا
کافی که متولی این جایزه ادبی است ،اعالم کرد جدیدترین دور
از این جایزه که در فوریه سال  ۲۰۲۲برگزار شد ،آخرین نسخه
آن خواهد بود.به گزارش ایرنا ،در بیانیهای که روی وبســایت
این شرکت منتشر شده ،آمده اســت :به این که در حمایت از
برخی از پرفروش ترین نویسندگان  ۵۰سال گذشته و برخی
از چهرههای متنوع و تــازه کار این حرفه که در قالب ادبیات
داستانی ،شــعر و زندگینامه نویسی به موضوعات و ایده های
متنوع پرداختند ،دست داشتیم ،به خود می بالیم و مفتخریم که به
این استعدادهای شناخته شده و جدید کمک کردیم خوانندگان
بیشتری داشته باشند.جایزه کتاب کاستا مجموعهای از جوایز
ســاالنه ادبی بود که هرساله به بهترین نویسندگان اهل بریتانیا
و ایرلند که به زبان انگلیسی مینوشتند ،اهدا میشد .هر برنده
 ۵هزار پوند جایزه نقدی دریافت میکرد و نویسنده کتاب سال
کاســتا عالوه بر آن یک جایزه  ۳۰هــزار پوندی دیگر نیز به
جیب میزد.جی .کی .رولینگ ،کریستوفر نوالن ،هیالری منتل
و تد هیوز از جمله برندگان این جایزه ادبی هستند .رولینگ در
ســال  ۱۹۹۹با رمان هری پاتر و زندانی آزکابان برنده جایزه
بهترین کتاب کودک شــد و نوالن در سال  ۱۹۸۷با کتاب زیر
پلک ســاعت جایزه کاستا برای بهترین اثر زندگینامهای را از
آن خود کرد.
خبر درگذشت مادر ژاپنی شهید محمد بابایی
صحت ندارد
ســرویس فرهنگی //رئیس بیمارســتان تخصصی و فوق
تخصصی خاتم االنبیاء(ص) گفت :خبر درگذشــت «کونیکو
یامامورا» (ســبا بابایی) مادر ژاپنی شهید محمد بابایی صحت
ندارد و ایشــان در قید حیات اســت .هــادی کاظمی رئیس
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم االنبیاء (ص) برخی
اخبار درباره درگذشــت ســبا بابایی مادر ژاپنی شهید محمد
بابایــی را رد کرد.به گزارش ایرنــا  ،این مادر ژاپنی که فرزند
خود را تقدیم دفاع مقدس کرد ،اکنون به دلیل ابتال به کرونا در
بیمارستان بستری است.کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» روایت
زندگی ســبا بابایی بارها و بارها تجدید چاپ شده است .این
کتاب عالوه بر زندگی او ،به مسلمان شدن و شهادت فرزندش
نیز میپردازد.او تنها مادر شــهید دفاع مقدس با اصالت ژاپنی
است .فرزند شــهیدش جوان  ۱۹سالهای بود که هم در دوران
قبل از پیروزی انقالب اسالمی فعالیتهای زیادی داشت و هم
در زمان جنگ تحمیلی با وجود سن کم ،راهی جبههها شد تا
از اسالم و ایران دفاع کند که در عملیات والفجر یک ،در منطقه
فکه به شهادت رسید.به گزارش ایرنا ،برخی منابع خبری خبر
فوت سبا بابایی مادر ژاپنی شهید محمد بابایی را داده بودند.

فرهنگ وهنر
ســرویس فرهنگی //چهــره ماندگار
معماری ایران با بیان اینکه در کشور ما
هیچ زمان ساختمان هایی تحت تاثیر
کشــور های دیگر ساخته نشده است،
اظهار کرد :متاســفانه امروزه شــاهد
طراحیهایی با الهــام از معماری اروپا
هستیم که امیدوارم این جو طراحی به
ساختمانهای بندرعباس وارد نشود.

این شهر را با نام شاه عباس می شناسند
که با بیرون رانــدن پرتغالی ها از جزیره
هرمز نــام گمبرون را تغییــر داد ،از آن
زمان تاکنون بناهای مختلفی در این شهر
ساخته شده است .بناهایی منطبق با اقلیم
گرم و مرطوب و فرهنگ مردم منطقه که
از میان آنها تعداد محدودی باقی مانده که
در پی کم توجهی نهاد متولی تخریب و به
خاطره ها پیوست .باگذشت زمان ساختار
معماری در محیط جغرافیایی اســتانها
تغییر کرده اســت درصورتیکه ســبک
معماری بومــی ،اصیل و تاریخی خاص
هر اســتان بر اساس اقلیم ،مصالح بومی،
فرهنگ و ســبک زندگی مردم هر استان
طراحی میشده است.
بندرعباس با سابقه  ۴۰۰ساله خود از این
قاعده مستثنی نبوده و امروز شاهد هستیم
سازه و بناهایی از گذشته تاکنون در این
شهر سر به فلک کشیده اند که شاید وجود
برخی سازه ها با معماری خاص همواره
نگاه بومیان و گردشگران را به سوی خود
جلب کرده است .یکی از افرادی که در این
طراحی و ساخت و سازها نقش مهمی ایفا
کرده است مهندس غالمحسین کنت ،چهره
ماندگار معماری ایران است.
غالمحسین کنت اظهار کرد :متولد سال
 ۱۳۲۲در شــهر کرمان و دوره دبیرستان
را در مدرسه البرز تهران گذراندم .پس از
آن وارد دانشکده معماری شدم و در سال
 ۱۳۴۶از دانشــگاه تهران فارغ التحصیل
شــدم .اوایل شهریور ســال ۱۳۴۷برای

غالمحسینکنت

چهره ماندگار معماری ایران:

طرح سازه
کتابخانهشهدای
بندرعباس
را نابود کردند
معماری کشورمان نباید تحت تاثیر اروپا باشد ،متاسفانه امروزه شاهد طراحیهایی با الهام از معماری اروپا هستیم که امیدوارم
این جو طراحی از ساختمانهای بندرعباس دور شود
خدمت سربازی وارد بندرعباس شدم و در
اداره آبادانی مسکن مشغول به کار شدم.
کنت با اشــاره به اینکه بندرعباس در آن
زمان منطقه محرومی بود ،ادامه داد :از سال
 ۱۳۴۷دولت توجه خاصی به بندرعباس
پیدا کرد و سرمایه گذاری را در این منطقه
شروع کرد و با ساختن پایگاه های نیروی
دریایی و هوایی در شــرق و غرب ،رشد
بندرعباس شروع شد.
وی با بیان اینکه تا قبل از او مهندســان
معمار زیــادی وارد بندرعباس نشــده
بودند ،عنوان کرد :می توان گفت شــروع
معماری بندرعباس به وســیله بنده رقم

خورد .زمانی که در اداره آبادانی مسکن
مشغول به کار بودم ،نقشه هایی از تهران
برای اجرا در بندرعباس ارســال میشد
که از لحاظ اقلیمی با منطقه ســازگاری
نداشت .به گزارش ایسنا ،چهره ماندگار
معماری ایــران اظهار کرد :به همین دلیل
بنده کلیه نقشــههایی که شامل مدرسه،
درمانگاه،ســاختمان های بخشداری و
شــهرداری و  ...بود را تغییر و مطابق آب
هوای منطقــه طراحی کردم که پس از به
اجرا در آمدن بسیار مورد توجه و استقبال
قرار گرفــت و از آن پس در بندرعباس
شناخته شده تر شده و کار هایی در بخش

آشنایی با «ستارههای بلوچ»

ســرویس فرهنگی //کتاب«ستارههای بلوچ»
خاطرات روحانی مدافــع حرم ،عباس نارویی
از حضور نبویون (یگان رزمندگان سیستان و
بلوچستان) در نبرد سوریه را بیان کرده است.

کتاب«ستارههای بلوچ»؛ خاطرات روحانی مدافع
حرم ،عباس نارویی از حضور «نبویون» در نبرد

ســوریه و نوشــته «محمد محمودی نورآبادی»
اســت .درواقع این اثر را باید در قالب «خاطرات
دیگر نوشت» دید.
محمودی نورآبادی با سفر به دو سرزمین سوریه
و بلوچستان ،بهخوبی از عهدهی پردازش دو بوم
و اقلیم متفاوت برآمده است .روایتگری دقیق و

شعر و ادبیات ثروت ملی و پایههای اندیشه
هر کشوری است

سرویس فرهنگی //یک پژوهشگر زبان و
ادبیات در هرمزگان گفت :ادبیات هر کشور
سازنده مبانی و پایههای اندیشه آن کشور
است اما متأسفانه از ثروتی ملی به نام شعر
و ادبیات فارسی غفلت شده است.

علی رضایی در نشست ادبی شعر و اندیشه
در جمع شــاعران و نویســندگان استان
هرمزگان که به میزبانــی محفل ادبی صبا
برگزار شد ،اظهار داشــت :از ثروتی ملی
به نام شــعر و ادبیات فارسی غفلت شده و
من واقعا نگران ادبیات فارسی هستم که به
دست فراموشی سپرده شود.
به گــزارش ایرنــا ،وی ادامه داد :نســل
امروزمان از ادبیات دورشده اند و با شاهنامه
فردوسی ،غزلیات حافظ ،گلستان و بوستان
سعدی ،مثنوی موالنا غریبه شدهاند.
این پژوهشگر حوزه ادبیات اضافه کرد :در
این میان نقش شاعران و نویسندگان بسیار
حساس اســت تا بتوانند با قدمهای خود
ادبیات را در بین نسل جدید حفظ کنند.
مدیرکل کتابخانه هــای عمومی هرمزگان
نیز گفت :راهانــدازی محافل ادبی حرکتی
ارزشــمند در بالندگی ادبیات است که به
صورت هدفمند فعالیت میکند و در پیشبرد
اهداف ادبی و فرهنگی کتابخانههای عمومی
مؤثر خواهد بود.
امینه دریانورد ،پیوســتگی یک جریان و
اقدام فرهنگی را ضامن بقا ،توسعه و بهبود
آن دانســت و ابرازامیدواری کرد که محفل
ادبی صبا در روشنگری و ارتقاء ادبی استان

با نظم و پیوســتگی بیشتری به فعالیتهای
خود ادامه دهد .مســلم محبی،دبیر محفل
ادبی صبا تشــکیل محافل ادبی را فرصتی
خوب بــرای اســتعدادیابی جوانان عنوان
کرد و گفت :در اســتان هرمزگان ،بی شک
این اســتعدادها کم نخواهد بود .لذا زمانی
که محافل ادبی به ســمت استعدادیابی این
سرمایه ها و حفظ آنها پیش روند ،ظرفیت
و ســرمایهها شناخته شده و می توان برای
آن برنامهریزی کرد.
وی حضور اســاتید و شــاعران مطرح در
محافل ادبی اســتان هرمــزگان را فرصت
مغتنمی برای استعدادیابی جوانان دانست و
افــزود :ورود افراد به این محافل با هدایت
و نظارت اساتید ،سبب استعداد یابی خوب
در سطح استان می شود .این ارتباطات باید
حفظ شود و هدایت این جوانان با نظارت
اساتید به سرانجام خوبی خواهد رسید.
وی بر برگزاری متناوب و مداوم برنامههای
محاف ادبی ،اســتفاده از ظرفیت شــعرای
جوان ،توجه به آموزش در حوزه شــعر و
نویســندگی ،معرفی استعدادهای جدید در
حوزه ادبیات ،حمایــت از هنرمندان بومی
و  ...تأکید نمود .این نشســت شــاعران
مطرح استان همچون امینه دریانورد ،راشد
انصاری ،مســلم محبی ،معصومه مرشدی،
اصغــر مالیی ،ایرج انصــاری فر ،ابراهیم
ضعیفی ،مهرنوش ایزد پرست ،صبا مرادی،
فضیله یگانه ،عباس صابری پناه و حسین
فریدونی شعر خوانی کردند.

آگهی تغ یرات

شــرکت صیادی باسعیدو شــرکت تعاونی به شماره ثبت  1747و
شناســه ملی  10800045920به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/01/29و مجوز شــماره 2431
قوهقضائیه
مــورخ 1400/02/04اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان
سازمانثبتاسنادوامالککشور
هرمزگان تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء هیئت مدیره به قرار
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند :آقای محمد قویدل بشماره
ملی  3459401516اقای موسی قویدل بشماره ملی 3459983817
آقــای علی قویدل بشــماره ملی  3459401524آقای احمد قویدل دوســتکوئی بشــماره ملی
 3459401427آقای احمد هوشــیاری کونی بشــماره ملی - 3459842784آقای هاشم قویدل
بشــماره ملی  3459873736بســمت بازرس اصلی و آقای عبدالواحد گاللکی بشــماره ملی
 3450048090بســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شناسه آگهی1334910 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

خصوصی به بنده واگذار شد.
وی بیان کرد :پس از یک ســال خدمت
ســربازی بــرای تکمیــل دوره دکتری
شهرســازی به تهــران بازگشــتم ولی
همچنان با بندرعباس در ارتباط و رفت
و آمد بــودم و پروژه های مختلفی را در
بندرعباس انجام می دادم .از تعدادی از این
پروژهها می توان به کتابخانه شهدا ،میدان
امام ،سردر ورودی پارک شهید دباغیان،
فاز یک هنرســتان صنعتی بندرعباس،
ساختمان اداره برق و همچنین بازسازی
ســاختمان های قدیمی با کاربری تئاتر،
موزه و رستوران از طریق وزارت فرهنگ

ظریف عباس نارویی هم به کمک قلم نویســنده
آمده و این کار را خواندنی کرده است .بهویژه که
نویسنده تالش کرده در دیالوگها لحن و گویش
شخصیتها را متکی بر گویش قومی بلوچ حفظ
کند .به گزارش ایسنا ،همچنین مخاطب غیر بلوچ
با ضربالمثلهایی مواجه میشود که شاید تا حاال
معادل بلوچی آن به گوشش نخورده باشد.
در قسمتی از کتاب میخوانیم:

و هنر ارشاد اسالمی اشاره کرد .کنت در
رابطه با بازســازی کتابخانه شهدا عنوان
کرد :بنده گله مند شدم و بر این باورم که
در بازســازی ،طرح سازه را خراب کرده
اند در صورتی که می توانستند برای تغییر
طرح از من مشورت بخواهند.
وی همچنیــن در رابطــه با ســاختمان
شهرداری بندرعباس که از طراحی هایش
است ،خاطرنشان کرد :در سالهای اخیر
در طبقه باالی این ســاختمان اتاق هایی
اضافه کرده اند که در صورت مشــاوره با
بنده می توانســتند این کار را به صورت
اصولی انجام دهند که در این مورد نیز با

«بعد از نماز ظهر و عصر ،میبایست از ایرانشهر
راهی زاهدان میشــدیم؛ جماعتــی که قرار بود
عنوانی نو و تازه را در دفتر ادبیات مقاومت وارد
کند .تا آن روز ،حزباهلل لبنان ،زنبیون پاکســتان،
فاطمیون افغانستان ،حیدریون عراقی ،و مدافعان
حرم از اقصی نقاط ایــران ،عنوانهایی بودند که
در رسانهها و بین مردم دنیا ،شاخههای گوناگون
محور مقاومت شناخته میشدند؛ محوری که شکل

من مشورتی نشد.چهره ماندگار معماری
ایــران در خصوص وضعیــت امروزی
مهندسان معمار در بندرعباس ،بیان کرد:
خوشبختانه امروزه در بندرعباس معماران
بومی بســیار خوبی وجــود دارد که کار
های قابــل توجهی را ارائه می دهند ولی
مسالهای که متاسفانه به وفور مشاهده می
شود ،سازه هایی با نمای به اصطالح رومی
است که هیچ همخوانی با منطقه ندارد.وی
ادامه داد :امروزه معمــاران جوان خیلی
خوبی را می بینیم که ارتباطات گسترده با
دنیا به دانششان اضافه کرده ولی متاسفانه
برخی سرمایه گذاران دخالت های زیاد و
نابجا در امور آنها دارند.
وی در خصوص حادثه متروپل نیز بیان
کرد :این حادثه حاصل همین دخالت های
سرمایه گذاران و رعایت نکردن خیلی از
اصول از جمله اســتفاده نابجا از مصالح،
اتصاالت ناقص و خیلی از مسائل دیگر
بود .کنت در رابطه با این سوال که آیادر این
سالها در بندرعباس از وی تقدیری شده
یا خیر ،گفت :در یک گردهمایی معماری
در بندرعباس از طرف میراث فرهنگی و
مهندسان معمار لوح یادبود و نشان لیاقت
دریافت کردم .وی در ادامه اسامی برخی
دیگر از پروژه هایی کــه در بندرعباس
انجام داده از جمله مجتمع تجاری نخل،
ساختمان های ســرمایهگذاری مسکن،
ساختمان های گمرک و ...را نام برد.
چهره ماندگار معماری ایــران در پایان
بیان کــرد :در کشــور ما هیــچ زمان
ســاختمانهایی تحت تاثیر کشور های
دیگر ساخته نشــده آنچنان که در زمانی
که انگلیسیها در بندرعباس مستقر بوده
اند ،ساختمان هایشان تحت تاثیر معماری
ایران بوده است اما متاسفانه امروزه شاهد
طراحیهایــی با الهــام از معماری اروپا
هســتیم که امیدوارم این جو طراحی به
ساختمانهای بندرعباس وارد نشود.

گرفته و مصمم بود کمر تکفیری و داعشی بیرحم
را بشــکند و ننگ این شجرهی خبیثه را از دامن
اســام پاک کند .حاال ما بلوچها ،اعم از شیعه و
ســنی ،داشــتیم تحت عنوان نبویون ،راهی شام
میشدیم تا به مدد الهی ،گلوی خشونت و ظلم و
خوشخدمتی به استکبار را بفشریم و خفه کنیم».
این اصر در  ۲۸۸صفحه توســط انتشارات خط
مقدم به چاپ رسیده است.

مناقصهعمومی
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در نظر دارد فعالیت خدماتی (اعم از پذیرائی  ،نظافت و) ...

خود را در سال  1401از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید  .متقاضیان می توانند جهت

اخذ اوراق شــرکت در مناقصه از تاریخ درج اولین آگهی به مدت (پنج روز ) به آدرس سایت تدارکات الکترونیک دولت
( ) WWW. SETADIRAN.IRو سایت ایثار مراجعه و ثبت نام نمایند  .ضمنا» اصل  3برگ فرم شرایط شرکت در مناقصه و

ضمانتنامه بانکی به صورت فیزیکی به دبیرخانه این اداره کل به آدرس  :بندرعباس – خیابان بنیاد شهید و امور ایثارگران–
کوچه گوهران  –31اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان تحویل نمایند.

شناسه آگهی1334178 :

پشتیبانی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان
آگهی ابطال

مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/09شرکت صیادی باسعیدو شرکت تعاونی به شماره ثبت  1747و شناسه ملی 10800045920
به استناد نامه شماره  1399/06/30 -1399040001804522شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قشم منضم به دادنامه شماره -9909977652600111
 1399/2/13همان شعبه و دادنامه شماره  1399/04/31 - 9909977615600705صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان  ،تمامی مصوبات
قوهقضائیه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/09با دستور جلسه مندرج در آگهی دعوت مورخ 1398/07/24که عبارت از  ( :قرائت گزارش هیئت
سازمانثبتاسنادوامالککشور
مدیره،
مدیره و بازرس بازرسان شرکت تعاونی درسال  ،1397ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی ،انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت
ک
ثب
م
اداره ل تاسنادوامالکره زگان
انتخاب اعضا اصلی و علی البدل بازرس /بازرسان ،تصمیم گیری در خصوص پذیرش اعضا جدید به شرکت تعاونی ،پاالیش لیست سهامداران شرکت
تعاونی از بدو تاسیس مطابق دفتر ثبت سهام و ارسال به آداره تعاون و اداره ثبت ،طرح تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان سال  ،1397تصویب بودجه
پیشنهادی سال جاری و تصمیم گیری در خصوص اعضایی که شرایط عضویت را از دست داده یا فوت نموده ولی هنوز جایگزین معرفی نکرده داند ( باستناد ماده  17و  18اساسنامه )
می باشد و همچنین آگهی ثبتی بشماره مکانیزه  139830423103004269مورخ 1398/08/21ابطال گردید .شناسه آگهی1334907 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

آگهی تغ یرات

شرکت صیادی باسعیدو شرکت تعاونی به شماره ثبت  1747و شناسه ملی  10800045920به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/13که طی
نامه شماره  99/571مورخ 1399/08/20به تائید اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان قشم رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :سمت اعضای
هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید - :آقای هاشم قویدل به شماره ملی  3459873736به سمت رئیس هیئت مدیره  -احمد هوشیاری کونی به شماره
ملی  3459842784به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  -آقای محمد چراغی رمچاهی به شماره ملی  3459096896به سمت منشی هیئت مدیره  -آقای
محمد قویدل به شماره ملی  3459401516به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید - .کلیه
اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل :چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و اوراق و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .شناسه آگهی1334908 :

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

آگهی تغ یرات

شرکت صیادی باسعیدو شرکت تعاونی به شماره ثبت  1747و شناسه ملی  10800045920به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/29و مجوز
شماره  2431مورخ 1400/02/04اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین
گردید :آقای محمد قویدل بشماره ملی  3459401516بسمت رئیس هیئت مدیره اقای موسی قویدل بشماره ملی  3459983817بسمت نایب رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل آقای علی قویدل بشماره ملی  3459401524بسمت منشی هیئت مدیره آقای احمد قویدل دوستکوئی بشماره ملی  3459401427بسمت
عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل آقای احمد هوشیاری کونی بشماره ملی  3459842784بسمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل  -کلیه اسناد و
اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل :چک ،سفته و برات با امضاء اقای محمد قویدل رئیس هیئت مدیره و به اتفاق آقای موسی مدیرعامل ممهور به مهر شرکت
دارای اعتبار می باشد .و اوراق و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود .شناسه آگهی1334909 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

در امتداد تاریکی

دختر سیاه بخت!

روزی که برای وقت گذرانی در فضای مجازی پرسه می زدم با جوانی آشنا شدم که گویی سنگ صبور
درد دل هایم بود .چند ماه بعد در حالی با مرد رویاهایم ازدواج کردم که آن روی سکه نمایان شد و ...

زن  19ساله که با ظاهری آشفته و اشک ریزان وارد کالنتری شده بود درباره سرگذشت غمبار خود
به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت :از روزی که خودم را شناختم جز جدل و فریادهای
توهین آمیز پدر و مادرم چیزی ندیدم .پدرم مردی معتاد و بیکار بود و توانایی اداره زندگی را نداشت.
او حتی نمی توانســت مخارج روزانه را تامین کند از سوی دیگر مادرم همه تالش خود را به کار
گرفته بود تا پدرم را از مواد مخدر دور کند و به زندگی عادی بازگرداند اما تالش هایش فایده ای
نداشت و پدرم در همان مسیر بیراهه حرکت می کرد تا این که باالخره مهر طالق بر شناسنامه مادرم
جا خوش کرد و آن ها از یکدیگر جدا شدند.آن زمان من  4سال بیشتر نداشتم و مادرم که سرپرستی
مرا به عهده داشت دست مرا گرفت و به خانه مادربزرگم برد  2سال بعد از این ماجرا مادرم نیز با مرد
جوانی ازدواج کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت به همین خاطر من در  6سالگی در واقع مادرم
را هم از دست دادم چرا که ناپدری ام مخالف حضور من در خانه اش بود و این موضوع را آشکارا
با مادرم شرط کرده بود در این شرایط من به ناچار زندگی سرد و بی روحی را در کنار مادربزرگ
پیرم می گذراندم و از هر نوع محبت و عاطفه ای دور بودم .با وجود این هر روز کیف مدرسه ام را بر
می داشتم و راهی کالس درس می شدم با آن که دختری افسرده و گوشه گیر بودم و توجهی به درس و
مشق نداشتم اما باز هم از هوش باالیی برخوردار بودم و با مطالعه کتاب در شب امتحان نمرات باالیی
می گرفتم به طوری که همه معلمانم تعجب می کردند و گاهی نیز مظنون به تقلب می شدم .خالصه
روزگارم به همین ترتیب ســپری می شد تا این که حدود یک سال و نیم قبل و زمانی که تحصیل
به صورت مجازی بود به خاطر وقت گذرانی و از روی بی حوصلگی در فضاهای مجازی پرســه
می زدم در همین جستجوهای اینستاگرامی بود که به طور اتفاقی با «فرشید» آشنا شدم او جوانی 30
ساله و اهل اصفهان بود ولی با همه این تفاوت سنی خیلی با حوصله و طمأنینه به حرف هایم گوش
می داد .گویی ســنگ صبور درد دل هایم بود و من عشق و محبت را در کالم او جستجو می کردم
طولی نکشید که به فرشید دل باختم و عاشقانه به او ابراز عالقه کردم 6 .ماه بعد تصمیم به ازدواج
گرفتیم و من ماجرا را برای مادرم بازگو کردم .او با شنیدن این خبر لبخندی زد و خیلی خوشحال شد
چرا که دیگر مزاحمی در زندگی نداشت و می توانست به راحتی با شوهرش زندگی کند اما خانواده
فرشید از این موضوع بسیار برآشفته شــدند و با ازدواج ما مخالفت کردند چرا که ما تفاوت های
فرهنگی  ،اقتصادی و اجتماعی زیادی با هم داشتیم .با آن که اوضاع مالی پدر فرشید بسیار خوب
بود و موقعیت اجتماعی باالیی داشت ولی بیشتر مخالفت آن ها این بود که من فرزند طالقم و تربیت
خانوادگی ندارم! خالصه با همه این مخالفت ها فرشید به ازدواج با من تاکید داشت تا این که با اصرار
او ،خانواده اش رضایت دادند و تنها یک شب برای مراسم عقدکنان ما از اصفهان به مشهد آمدند .روز
بعد خانه کوچکی برای ما اجاره کردند و به اصفهان بازگشتند .همسرم نیز در یک شرکت خصوصی
مشغول کار شد و من حاال به همه آرزوهایم رسیده بودم و مرد رویاهایم را در کنارم می دیدم اما این
خوشی ها و لبخندها خیلی دوام نداشت چرا که فرشید در همان هفته اول زندگی مشترک شخصیت
واقعی خود را نشان داد و به قول معروف آن روی سکه نمایان شد .فرشید مردی بسیار عصبی بود و
با هر بهانه ای کتکم می زد و تحقیرم می کرد .او اوضاع مالی پدرش و زندگی آشفته پدر و مادر مرا
مدام به رخم می کشید و مرا دختری سیاه بخت و درمانده می خواند .حتی وقتی برای اولین بار به
اصفهان رفتم پدر و مادر فرشید مرا به خاطر گم شدن یک فلش متهم به دزدی کردند و تهمت های
ناروایی زدند .آن ها با یک حالت دلسوزی و ترحم گونه می گفتند تو در یک خانواده فقیر به دنیا
آمده ای و پدر و مادری هم نداشتی که تو را به طور صحیح تربیت کنند حاال هم اگر برای اولین بار دزدی
کرده ای ،عیبی ندارد و تو را می بخشیم! با این تحقیرها و سرزنش ها آن قدر سرشکسته می شدم که
فقط اشک هایم با من همراهی می کردند .اکنون نیز مدتی است همسرم مرا به باد کتک می گیرد و از
من می خواهد تا تعدادی از دختران دوران دبیرستانم را به خانه بیاورم و با او آشنا کنم .اما من نمی
توانم وجدانم را زیر پا بگذارم و دختری را به روز سیاه بنشانم به همین خاطر همسرم فقط با این بهانه
که شلوارش را اتو نزده ام باز هم به شدت کتکم زد و تهدید کرد که اگر ظهر به خانه بازگردم و تو را
ببینم دیگر زنده نخواهی ماند! من هم که خیلی ترسیده بودم پس از خروج همسرم از منزل فرار کردم
و با راهنمایی یکی از دوستانم به کالنتری آمده ام تا کمکم کنید.
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حوادث

کالهبرداران بازار ارز در دام پلیس هرمزگان افتادند
ســرویس حوادث //فرمانده انتظامــی هرمزگان از
دســتگیری یک باند بزرگ خبر داد که با تشــکیل
شرکت های صوری اقدام به کالهبرداری ارزی از مردم
می کردند.

ســردار غالمرضــا جعفــری با اعالم ایــن خبر به
رســانه ها اظهار داشت :کارآگاهان اداره مبارزه با جعل
و کالهبــرداری پلیس آگاهی هرمزگان بــا انجام کار
اطالعاتی و بهره گیری از شــیوه های پلیسی یک باند
کالهبردار را که با تاسیس شرکت های تجاری صوری
و بــا کمک تعدادی از صرافی هــا اقدام به تحصیل ارز

نیمایی کرده و با سوء اســتفاده از مقام و موقعیت خود
اقدام به کالهبرداری می کردند را شناســایی و پیگیری
موضوع را به صورت ویژه در دســتورکار قراردادند.وی
افزود :ماموران پس از بررســی صحت و سقم موضوع
و هماهنگی قضایی یکی از اعضــای این باند را که از
کارمندان اخراجی یکی از ادارات شهرستان بندرعباس
بوده را شناســایی و دســتگیر کردند.فرمانده انتظامی
هرمزگان تصریح کرد :در ادامه با رصد اطالعاتی و تالش
شــبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی دو نفر دیگر از
موسسان و سرکردگان اصلی این باند شناسایی و در یک
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عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر که متهمان پس از
مواجه شــدن با دالیل و مستندات متقن و قوی به جرم
ارتکابــی اعتراف کردند.به گزارش ایرنا ،جعفری با بیان
اینکه صرافی های مرتبط با این پرونده نیز شناســایی و
تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند از عموم شــهروندان و
مردم استان خواســت در صورت مشاهده و برخورد با
هرگونه موارد مشکوک و مرتبط با شرکت های هرمی و
صوری سریعا از طریق سامانه تلفنی مرکز فوریت های
پلیسی اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به
شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

کشف سوخت قاچاق
در بندر شهید رجایی بندرعباس
ســرویس حــوادث //رئیــس کل
دادگســتری هرمزگان از کشــف ۱۱۰
هزار لیتر ســوخت قاچــاق در بندر
شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا ،رئیس کل
دادگســتری اســتان هرمزگان گفت :با
هماهنگی مقام قضایی ،تعداد  ۸دستگاه
کانتینر محموله سوخت قاچاق (گازوئیل)
که با عنوان محموله «روغن پایه» اظهار
شده و قرار بود به یکی از کشورهای حوزه
خلیج فارس ارسال شود توسط نیروهای

یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی
استان هرمزگان شناسایی و توقیف شد.
وی تصریــح کرد :در ایــن رابطه پرونده
قضایی تشــکیل شده و به منظور تکمیل
رونــد تحقیقات ،از محمولــه مورد نظر
نمونه برداری صورت گرفته است که در
نتیجه آن مشخص شد؛ کاالی اظهار شده
(روغن پایه) با کاالی مکشوفه (گازوئیل
قاچاق) مغایرت داشته و احتمال قاچاق
ســازمان یافته و قاچاق از طریق مبادی
رســمی در این خصوص قابل بررســی

می باشــد .رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد :با توجه
به اینکه قاچاق این محموله بزرگ سوخت
در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید
رجایی انجام شده است ،به منظور بررسی
ابعاد مختلف موضوع جهت شناســایی،

دســتگیری و برخورد با متخلفین ،ضمن
صدور دســتورات ویژه قضایی ،پیگیری
پرونــده به فرماندهــی انتظامی و پلیس
آگاهی بندرعباس ارجاع شــده است که
نتایــج آن پس از تکمیل روند تحقیقات،
متعاقب ًا اطالع رسانی خواهد شد.

کشف  ۱۸دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در بستک
سرویس حوادث //رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف
 ۱۸دستگاه غیرمجاز اســتخراج ارز دیجیتال به ارزش ۳۰
میلیارد ریال در شهرستان بستک خبر داد.

به گزارش خبرنگاردریا ،رئیس کل دادگســتری هرمزگان از
کشف  ۱۸دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۳۰
میلیارد ریال در شهرســتان بستک خبر داد.مجتبی قهرمانی در
خصوص جزئیات این خبر اظهار داشــت :با توجه به خاموشی
های مکرر برق در سطح شهرستان بستک و نارضایتی عمومی در

آگهي مزايده عمومي به شماره مرجع 01/1
شركت ســهامي آب منطقه اي هرمزگان در نظر دارد تعداد هفت دستگاه پمپ و الکتروموتور
مســتعمل و اسقاطی به همراه متعلقات (ســوپاپ  ،فلنج و لوله های فلزی) مازاد بر نياز خود را
بصورت یکجا طبق مشــخصات مندرج در اســناد از طريق فراخوان مزايده عمومي بصورت
الکترونیکی به فروش برساند :
 -1نام و نشانی مزایده گذار :بندرعباس – بلوار امام خمینی – شرکت سهامی آب منطقه ای
هرمزگان تلفن )076(33932131 :
 -2مشخصات مزایده  :تعداد هفت دستگاه پمپ و الکتروموتور مستعمل و اسقاطی به همراه
متعلقات (سوپاپ  ،فلنج و لوله های فلزی)
 -3تاریخ بازدید  :از تاريخ  1401/3/22لغايت ( 1401/3/31به استثناء روزهاي تعطيل) از
ساعت  8الي 13
 -4محل بازدید :کیلومتر( )5جاده بندرعباس به ســیرجان  ،انبار مرکزی شــرکت سهامی
آب منطقه ای هرمزگان
ت واريز
 -5مبلغ تضمين شركت در مزایده  :به میزان  200.000.000ریال كه بايد به صور 
وجه نقد  ،از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به دستگاه مزایدهگزار تسليم شود .
 -6تاريخ  ،مهلت و محل دريافت اسناد مزایده  :واجدين شرايط ميتوانند از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irاز تاریخ  1401/3/23تا تاریخ 1401/4/1
ساعت ( )9نسبت به خريد و دريافت اسناد مزایده  ،اقدام نمايند .
 -7تاريخ ،مهلت و محل تحويل اسناد مزایده  :مزایده گران پس از دريافت اسناد مزایده از
طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ) www.setadiran.irو مطالعه اسناد  ،تا ساعت 9
صبح مورخ 1401/4/11اسناد مربوط را تكميل نمایند .
 -8تاريخ بازگشايي پیشنهادات  :پیشنهادات واصله رأس ساعت  10صبح مورخ 1401/4/11
بازگشایی خواهد شد  .حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان با ارائه معرفي
نامه معتبر  ،در جلسه افتتاح پيشنهادهای قیمت آزاد است.
 -9زمان اعالم به برنده  :تاریخ  1401/4/11ساعت 11
 -10عالقمنــدان به شــرکت در مزایده می بایســت جهــت ثبت نــام و دریافت گواهی
الکترونیکی(توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند  021-41934 :و اطالعات تماس
دفاتر سایر استانها  ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر
مراجعه فرمایند .
 -11سايت های منتشر كننده آگهي  http://iets.mporg.ir :و www.hrrw.ir
 -12به پيشنهاد هاي فاقد سپرده  ،سپرده مخدوش  ،سپرده كمتر از ميزان مقرر  ،و نظاير آن
و يا فاقد امضاء  ،مشــروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقاً
ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 -13هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد  .شناسه آگهی 1332965 :

روابط عمومي شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

این خصوص به منظور برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز از
دستگاه های رمز ارز که سهم قابل توجهی در قطعی و نارسایی برق
در این حوزه دارند ،دستورات قضایی الزم صادر شد .وی تصریح
کرد :بر این اساس ،به دستور رئیس حوزه قضایی بستک ،مأموران
انتظامی با همکاری نماینده شرکت توزیع برق به منظور شناسایی
اشــخاص دخیل در امر استخراج غیرمجاز رمز ارز دیجیتال ،به
صورت لحظه ای در ســاعت اوج مصرف برق ،ضمن شناسایی
آن دسته از واحدهای تجاری و مسکونی که مصارف غیرعادی

داشــته اند در بازرســی از اماکن مورد نظر ،تعداد  ۱۸دستگاه
استخراج ارز دیجیتال (ماینر) و سایر متعلقات آن را کشف و ضبط
نمودند.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به
اینکه کارشناسان ،ارزش تقریبی دستگاههای کشف شده را بالغ بر
 ۳۰میلیارد ریال اعالم کرده اند ،بیان داشت :بنابر اعالم کارشناسان
اداره برق شهرســتان بستک با توجه به حذف برق مورد استفاده
توسط این دستگاه های ماینر غیرمجاز ،شاهد کاهش مصرف برق
نسبت به مدت مشابه روز قبل در سطح این شهرستان بوده ایم.

سرویس حوادث //رئیس اداره دامپزشکی قشم
از کشف و معدوم ســازی الشه گوشت  ۲۱راس
گوســفند فاقد مجوزهای بهداشتی و حمل از
دستگاه های ذیربط در سطح این شهرستان خبر
داد.

محمد صدیق ارم افزود :در بازرســی و بازدید
ماموران شبکه دامپزشکی قشم در سطح شهرستان
این تعداد الشه گوشت به وزن  ۶۰۴کیلوگرم کشف
و با هماهنگی با دادستانی و دریافت حکم قضایی
ضبط شــد .وی توضیح داد :این محموله کشف و
ضبط شــده بعد از انجام اقدامات اولیه و با رعایت

حوادث جهان
بازداشت  ۹تروریست خطرناک در اقلیم کردستان عراق
یک منبع آگاه عراقی به نقل از فرماندهی اتاق مشترک عملیات
ارتش این کشور از بازداشت  ۹تروریست خطرناک که در سالهای
اخیر در اقلیم کردستان عراق مخفی شده بودند ،خبر داد.منبع عراقی
تاکید کرد :عناصر بازداشــت شده ،در ردیف تروریستهای بسیار
خطرناک قرار داشتند که در سالهای اخیر به دلیل ارتکاب جنایات
مختلف تحت پیگرد دستگاه قضایی استان دیالی عراق قرار داشتند.
وی افزود :متهمان مذکور در سال های اخیر در شهرها و روستاهای
مختلف اقلیم کردستان عراق مخفی شده بودند و برای عدم شناسایی
از منطقهای به منطقه دیگر نقل مکان میکردند.این منبع آگاه تاکید کرد:
عملیات تعقیب  ۳۰تروریست خطرناک دیگر که در اقلیم کردستان
عراق حضور دارند همچنان ادامه دارد ،علیه این افراد اتهاماتی مطرح
است که اکثر آنها در زمینه اقدامات تروریستی و دیگر اتهامات جنایی
است.گفتنی است در سال های اخیر ده ها عنصر تروریستی و افراد
تحت پیگرد در استان دیالی از ترس بازداشت از سوی سرویسهای
امنیتی به اقلیم کردستان عراق گریختهاند.در سالهای اخیر مقامات
اقلیم کردستان عراق نیز همکاری جدی با دولت و نیروهای امنیتی
عراق در راستای بازاداشت این عناصر تروریستی نداشته اند و این
منطقه به محل امنی برای جوالن تروریستها تبدیل شده است.
صهیونیستها کودک  ۲ساله فلسطینی
را بازداشت کردند

نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی کودک  ۲ساله فلسطینی را
در ایســت بازرسی برطعه در نزدیکی جنین بازداشت کرده و او را
مجبور کردند لباسهایش را درآورد.بر اســاس این گزارش ،دفتر
اطالع رسانی امور اسرا اعالم کرد که نظامیان صهیونیست ،حمودی
مصطفی عماش کودک  ۲ساله را به اتهام فحاشی به آنها بازداشت
کردند.این درحالی است که اشــغالگران صهیونیست در اوایل ماه
جاری نیز کودکی  ۳ســاله را در یکی از ایست بازرسیهای کرانه
باختری بازداشت کرده و او را مجبور کردند لباسهایش را دربیاورد.
صهیونیستها این کودک را به اتهام اینکه روی لباسش تصویر یک
تفنگ وجود داشته ،بازداشت کردند.پیش از این ،کمیته امور اسرای
فلسطین از وخامت حال اسیر ناصر ابوحمید خبر داده و اعالم کرد که
وضعیت جسمانی او وارد مرحله خطرناکی شده است.این اسیر مبتال
به سرطان دو جلسه تحت شیمی درمانی قرار گرفته و قرار است هفته
آینده سومین جلسه شیمی درمانی او برگزار شود .اسیر ابوحمید به
خاطر شدت بیماری از نظر حرکتی و تنفسی دچار مشکالت جدی
شده و همیشه باید یک کپسول اکسیژن همراه او باشد.

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد

کشف الشه گوشت  ۲۱راس گوسفند فاقد مجوز بهداشتی در قشم
مسایل بهداشــتی در سایت زباله طوال معدوم شد
و از ورود گوشــت این الشــه ها به سفره غذایی
مردم جلوگیری شد .به گزارش ایرنا ،رئیس اداره
دامپزشکی قشــم اضافه کرد :قشموندان از خرید
گوشت قرمز در محل های نامناسب فاقد مجوز و
همچنین الشه های فاقد مهر بازرسی دامپزشکی به
طور جد خودداری کنند.
ارم مهمترین علت بروز تب کریمه کنگو را کشتار
خارج از کشتارگاه عنوان و اظهار داشت :کشتار دام
ل های
باید در کشــتارگاه و با رعایت دستور العم 
بهداشتی انجام شود.

سال بیست و یکم شماره 3905

دستگیری قاتل زن جوان غرق شده در بندرلنگه

ســرویس حوادث //فرمانده انتظامی هرمزگان با
بیان اینکه در پی کشف یک جسد مجهول الهویه
در ســواحل بندرکنگ در شهرستان بندرلنگه و
انتشار فیلمی با همین مضمون در فضای مجازی
و شــبکههای اجتماعی ظن پلیس مبنی بر مرگ
مشکوک قوی و رســیدگی به موضوع به صورت
ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این
شهرستان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار دریا ،سردار غالمرضا جعفری
افزود :باحضور ماموران پلیس آگاهی در صحنه در
تحقیقات اولیه مشخص شد که جسد مربوط به خانم
جوانی حدودا  ۲۲ساله است که پس از خفگی توسط

مفقودی

افرادی به دریا انداخته شده است.
فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد :کارآگاهان
پلیس آگاهی شهرســتان با به کارگیری روشهای
نوین کشــف جرم و تالش همه جانبــه قاتل را در
کمتر از  ۷۲ســاعت پس از وقوع قتل شناسایی و
با هماهنگــی قضایی در یک عملیــات ضربتی و
غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.
قاتل دســتگیر شده ضمن اعتراف به جرم ارتکابی
با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع
قضایی معرفی و با صدور قرار مناســب روانه زندان
شــد و تالش پلیس برای بررسی زوایای پنهان این
جنایت ادامه دارد.
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معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی فرماندار بندرلنگه :

رعایت الگوی مصرف تاثیر بسزایی
در کاهش مصرف برق دارد
عبدالحســین اسدپور سرویس شهرســتان //نشست ستاد
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران شهرســتان
بندرلنگه به ریاست صابری معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
فرماندار و مدیران و روســای ادارات عضو این ســتاد برگزار
شد.به گزارش خبرنگار دریا ،معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
فرمانــدار گفت :آمادگی برای مقابله با بحران از اهمیت خاصی
برخوردار اســت و همه دستگاههای اجرایی می بایست از قبل
بــرای مقابله با حوادث احتمالی برنامه ریزی کنند و با یکدیگر
تعامل و همکاری داشته باشند.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
فرمانــدار بندرلنگه افــزود :با آغاز فصل گرما و اســتفاده از
وسایل سرمایشــی میزان مصرف برق به طور قابل مالحظه ای
افزایــش می یابد که بخش قابل توجهی از مصرف برق مربوط
به ســازمان ها و ادارات دولتی است.وی با بیان اینکه بر اساس
تجربیات سالهای گذشته ،رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی
در ادارات و ســازمان ها تاثیر بسزایی در کاهش مصرف دارد
گفت :مصرف برق در ســازمان هــا و ادارات دولتی می تواند
به عنوان الگویی برای مصارف ســایر شهروندان باشد  ،ادارات
شهرستان باید در این زمینه تمهیدات ویژه برای کاهش مصرف
برای ساعات عبور از نقطه اوج مصرف تابستانی داشته باشند.
صابری افزود :اتخاذ این تمهیدات برای جلوگیری از خاموشی
احتمالی در تابســتان ضرورت دارد و به حفظ تاسیســات و
امکانات تولید و تامین و انتقال و توزیع برق نیز کمک می کند.
وی افزود :در کلیه ساختمانهای عمومی و اداری شهرستان اعمال
حداکثر صرفه جویی در مصرف برق با انجام روش های ساده و
مؤثر ذیل می بایست معمول گردد  .کنترل و تأکید بر خاموش
نمودن سیســتم های سرمایشی  ،روشنایی و لوازم اداری بعد از
وقت اداری .تنظیم دمای محل کار بین  ۲۴تا  ۲۶درجه ســانتی
گراد برای اوقات اداری .اســتفاده از روشنایی طبیعی روز و در
صورت نیاز به روشنایی مصنوعی استفاده از المپ های .LED
انتخاب یک نفر به عنوان مسئول و مدیر انرژی در هر ساختمان
اداری جهت بررسی و کنترل مصرف .با توجه به میزان مصرف
برق کولرهای گازی ،مدت زمان استفاده از آنها به حداقل رسانده
شود .در زمان روشن بودن سیستم های سرمایشی کلیه درب ها و
پنچره ها بسته باشند و با درز بندی و عایق کاری منافذ از اتالف
انرژی جلوگیری گردد.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار
بندرلنگه در پایان گفت :مردم نیز میتوانند با صرفه جویی به میزان
ده درصد کمک قابل توجهی به جلوگیری از خاموشی های فصل
گرما و ساعات اوج مصرف نمایند .

شهرستان
مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان :

ظرفیت آب شیرین کن درگهان به  ۵هزار متر مکعب در شبانه روز می رسد

ســعیده دبیــری نــژاد ســرویس
شهرســتان //در بازدید و نشســت
مشترک مدیرعامل آبفای هرمزگان و
مدیرعامل منطقه آزاد قشــم وضعیت
آب این شهرستان بررسی و تصمیمات
الزم برای رفع نیازهــای آبی جزیره
اتخاذ شد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید
حمــزه پور در تشــریح جزئیات بازدید
میدانی و نشست مشترک آبفا و منطقه آزاد
قشم با اشاره به وضعیت آبی جزیره قشم

افزود :برای رفع نیازهای آبی این شهرستان
پیش بینی های الزم صورت گرفته است
که هم افزایی این دو مجموعه باعث تسریع
در اجرای پروژه های آبرســانی خواهد
شد.
وی با قدردانی از نگاه مثبت مدیرعامل
منطقه آزاد قشــم در اجرای پروژه های
آبرســانی افزود :آبفا احداث سه سایت
نمک زدایی جدید در ســلخ ،تورگان و
باسعیدو با مشارکت بخش خصوصی در

جزیره قشم با هدف افزایش ظرفیت تامین
آب جزیره پیش بینی کرده اســت که با
موافقت مدیرعامل منطقه آزاد قشم روند
واگذاری زمین تسهیل و عملیات احداث
سایت ها آغاز می شود.به گفته مدیرعامل
آبفا ،سه سایت جدید نمک زدایی در قشم
پیش بینی شده است که مشکل زمین آن با
همکاری منطقه آزاد مرتفع و روند احداث
سه سایت هر کدام به ظرفیت چهار هزار
متر مکعب در شبانه روز آغاز خواهد شد.

حمزه پور افزود :با وارد مدار شــدن این
سه ســایت با مجموع ظرفیت  ۱۲هزار
متر مکعب در شــبانه روز ،آب مورد نیاز
جمعیتی بالغ بر  ۴۲هــزار و  ۳۰۰نفر را
بهبود داده و میزان بهره مندی از آب شرب
پایدار را در این جزیره افزایش می دهد.
وی در ادامه بــه دیگر تصمیم مهم که بر
ظرفیت تامین آب جزیــره تاثیر خواهد
گذاشت اشاره کرد و گفت :ظرفیت فعلی
شیرین سازی سایت درگهان سه هزار متر

منابع طبیعی و آبخیزداری در ســالهای
توسط سرپرست منابع طبیعی بندرخمیر انجام شد
اخیر فعالیتهای زیادی در سطح استان
انجــام دادهاند که نمونه موفق آن ،اجرای
طرحهای آبخیزداری اســت .وی عنوان
امین درساره ســرویس شهرستان //برنامههای هر اداره و نهادی دارند.حسن به همراه خواهد داشــت چــرا که مردم کرد :در منابــع طبیعی از ظرفیت خیرین
سرپرســت اداره منابــع طبیعی و کشتگر افزود :هر کاری که با مشارکت خود را در اجرای آن کار و پروژه ســهیم در بخشهای مختلــف از جمله احداث
آبخیزداری بندرخمیر از رئیس مجمع مردم و خیرین انجام شــود نتایج بهتری میدانند.کشتگر خاطرنشان کرد :خیرین سازههای آبخیزداری ،احداث بوستانهای
خیرین منابع طبیعــی و آبخیزداری
روســتایی ،ترویج ،حفاظت و حمایت
استان هرمزگان تقدیر کرد.
از منابع طبیعی و آبخیزداری اســتفاده
به گزارش خبرنگار دریا؛ حسن کشتگر
میشود .کشتگر به اســتفاده از ظرفیت
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
خیرین علمی اشــاره کــرد و گفت :در
شهرستان بندرخمیر با حضور در روستای
منابــع طبیعی از ظرفیت خیرین علمی با
کرمران ایــن شهرســتان از خدمات و
برگزاری کالسها و دورههای آموزشی
زحمتهای عزیزی رییس مجمع خیرین
در زمینه ترویج و حفاظت از منابع طبیعی
منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
استفاده میشود.
تقدیر کرد.
قابل ذکر اســت؛ کشتگر در بازدید از
سرپرســت اداره منابــع طبیعــی و
ســازه آبخیزداری روســتای کرمران از
آبخیزداری بندرخمیر در این باره گفت:
عزیزی رییس مجمع خیرین منابع طبیعی
خیرین نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و
و آبخیزداری هرمزگان تقدیر کرد.

تقدیر از رئیس مجمع خیرین منابع طبیعی هرمزگان

رفع تصرف  ۴۹هزار مترمربع از حریم رودخانه فصلی پارسیان

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رئیس
کل دادگســتری هرمزگان از رفع تصرف بیش از
 ۴۹هزار مترمربع از حریم و بستر رودخانه فصلی
پارسیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ مجتبی قهرمانی رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان گفت :در راستای تأکیدات
رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم آزادســازی سواحل
دریا ،رودخانهها و اراضی ملی ،به دستور رئیس حوزه
قضایی پارسیان نسبت به آزادسازی بیش از  ۴۹هزار

مترمربع از بستر و حریم رودخانه فصلی این شهرستان
اقدام شــد.وی با بیان اینکــه متصرفان غیرمجاز در
حریم و بستر رودخانه پارسیان ،کشاورزی می کردند،
اظهار داشــت :به علت تصــرف بخش قابل توجهی
از بســتر و حریم این رودخانه فصلی در باال دست
شــهر پارسیان ،هر ساله با شــروع فصل بارندگی و
جاری شدن ســیالب ،مشــکالتی برای شهروندان
پارســیانی به وجود می آمد کــه امیدواریم با اقدام
دستگاه قضایی ،این مشکالت به صورت قابل توجهی

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

برطرف شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین آزادسازی
اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله
مهمترین اولویتهای دادگستری استان هرمزگان در
راســتای اجرای بند دوم اصل  ۱۵۶قانون اساسی و
ناظر بر احیای حقوق عامه عنوان کرد و خاطر نشان
ساخت :هرگونه زیادهخواهی و دستاندازی به اراضی
ملی و عرصههای طبیعی ،واکنش قاطع دستگاه قضایی
و مجازات متخلفین را به همراه خواهد داشت.

به موجب پرونده اجرائی کالسه  ۹۷۰۰۰۷۴ششدانگ یک باب مغازه قطعه  ۱۶تفکیکی پالک ثبتی شماره  17144فرعی مفروز ومجزی شده از پالک 384فرعی از ۱۹۳۹اصلی به
آدرس قشم  -مجتمع تجاری مرجان .با حدود اربعه .شماالً  :دیواریست مشترک بطول 9/60متربه واحد تجاری .۱۷شرقا:درسه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار
و پنجره است بطول  2/50متر به راهرو و دوم دیوار و پنجره است بطول 0/90متربه راهرو وسون درب و دیوار است بطول 0/۰۵متر به راهرو.جنوب ًا  :در چهار قسمت که سوم
آن غربی است اول دیواریست مشترک بطول  4/45متربه واحد تجاری قطعه  ۱۵و دوم دیواریست مشترک بطول  4/25متربه واحد تجاری قطعه  ۱۸وسوم دیواریست بطول
ق
وهقضائیه
 0/55متربه عقب نشینی باحفظ مالكيت و چهارم دیوار و پنجره است بطول 0/۹۱متربه عقب نشینی  ،غرب ًا  :درسه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است اول دیوار و پنجره سازمانثبتاسنادوامالککشور
است بطول  1/90متر ودوم دیوار و پنجره است بطول  0/91متربه عقب نشینی وسوم درب و دیوار است بطول  1/15متربه عقب نشینی ثبت با مشخصات اسکلت بتن-سقف ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
تیرچه و بلوک  -نما شیشه سکوریت نمای کل ساختمان سیمان  -نرمه سیمان سفید-کف مغازه سنگ و سند مالكيت صادر وآقای محمدرضوانی تحویل شده است  ،طبق سند
رهنی شماره  96/03/20 -88504تنظیمی دفترخانه ۲۴قشم در قبال مبلغ  14/۰۰۰/۰۰۰/000ریال در رهن شرکت سیمان قشم قرار گرفته و طبق نظر هیات کارشناس رسمی به مبلغ  14/084/000/000ریال
ارزیابی شده و پالک فوق دارای  35/21متر مربع اعیانی در طبقه همکف و دارای انشعابات آب و برق که برابر گزارش کارشناسان مذکور تخلیه می باشد  ،پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز سه شنبه
مورخ  1401/۰۴/07در اداره ثبت اسناد و امالک واقع در قشم -سایت سمن -میدان حافظ -بلوارمشاهیر  -پشت دادگستری  -از طریق مزایده به فروش می رسد  .مزایده از مبلغ چهارده میلیارد هشتاد و
چهار میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته می شود  .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب  ،برق  ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود
مازاد  ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول می گردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد  ،مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به واریز ده درصد مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت می باشد و برنده مزایده بایستی پنج روز بعد از مزایده
ما به التفاوت قیمت مزایده را به صندوق ثبت واریز در غیر این صورت مبلغ واریز شده به حساب خزانه واریز و مزایده تجدید خواهد شد  1401/020 .م/الف  -تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۴۰۱/03/25 :

محمد آرامش  -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قشم

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

مفقودی
شناسنامه خودروی هاچ بک ام وی ام  315H NEWمدل  1396رنگ سفید به شماره موتور  MVM477FJAH059609به

شماره شاسی  NATFBAMD0H1048800به شماره پالک 933ص  82ایران  84به نام مرضیه جافری مفقود گردیده است
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

فرمانداربندرخمیر:

نقش جهاد کشاورزی
در کنترل بازار پررنگتر از گذشته است

امین درساره سرویس شهرستان //میرهاشم خواستار گفت :با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر
بازار کاالهای اساسی که پیش از این بر عهده وزارت صمت بود به وزرات جهاد کشاورزی سپرده
شده ،نقش جهاد کشاورزی در کنترل بازار پررنگتر از گذشته است.

به گزارش خبرنگار دریا؛ وی افزود:مسئوالن جهاد کشاورزی بایستی این وظیفه را جدیتر دنبال کنند
و در این راستا میتوانند از ظرفیت بسیج و نیروهای افتخاری استفاده کنند .خواستار در آیین معارفه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ،عنوان کرد :بخش کشاورزی و دامپروری از جمله بخشهایی است
که سهم مهمی را در تأمین نیازمندیهای روزمره مردم ایفا می کنند بنابراین تامین  ،کنترل و نظارت
بر این حوزه حائز اهمیت است.فرماندار خمیر در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان بندرخمیر قطب
کشاورزی استان محسوب می شود و جمعیت زیادی به صورت فصلی و یا دائم در بخش کشاورزی
شهرستان مشغول فعالیت هستند  ،افزود :از این رو باید توجه خاص و ویژهای به ساختار این بخش
شود.وی اضافه کرد :صیفی جات این شهرستان مانند گوجه فرنگی دارای صاحب برند کشوری است
لذا برنامه ریزی شــود عالوه بر فروش در بازار داخلی زمینه صادرات برای کشاورزان نیز تسهیل
گردد.خواستار همچنین به مصوبه شورای اداری استان با موضوع ایجاد شهر گلخانه ای در کهورستان
اشاره و تاکید کرد :با توجه ماموریت مهندس دوستی استاندار هرمزگان به جهاد کشاورزی و آب
منطقهای جهت مطالعه و راه اندازی شهر گلخانه ای در شهرستان ،الزم است این موضوع تسریع شود.
وی در بحث صدور اسناد مالکیت اراضی مردم نیز خواستار تالش بیشتری در این زمینه و تسریع در
احصاء و واگذاری اراضی به مردم شد.پیگیری تخصیص اعتبارات ارزان قیمت جهت احداث مجتمع
گلخانه ای ،به روز رســانی دانش کشــاورزان  ،پیگیری جهت ایجاد صنایع تبدیلی و میادین تره
بار جهت عرضه مســتقیم محصوالت کشاورزی  ،حضور میدانی در حوزه استحفاظی و تعامل با
دستگاه های اجرایی  ،شوراها و ائمه جمعه و جماعت و ...از جمله تاکیداتی بود که فرماندار بدان
اشــاره کرد.فرماندار در بخشی از سخنان خود نیز ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی به تمامی
تالشگران این عرصه  ،از تالش های مدیر سابق جهاد کشاورزی بندرخمیر تشکر کرد و افزود:آقای
رئیسی در زمان تصدی در مدیریت جهاد کشاورزی تعامل خوبی با دستگاه های اجرایی و همچنین
مردم و صنف کشاورزان داشت .فرماندار بندرخمیر ادامه داد :در حوزه نظارتی و بازار نیز با توجه
به اینکه مسئولیت فوق به تازگی به جهاد کشاورزی محول شده ،با توجه به کمبود نیروی انسانی ،
انصافا تالش مضاعفی از سوی وی و همکارانشان صورت گرفته و جا دارد از خدمات ایشان تشکر
کنم.در پایان این نشست ،حکم رشید زامیران به عنوان سرپرست جدید مدیریت جهاد کشاورزی
بندرخمیر به ایشان اعطاء و از خدمات و تالش های کمال رئیسی مدیر سابق این اداره تقدیر شد.

بندر خمیر میزبان جشنواره علمی پژوهشی
پژوهش سراهای دانشآموزی کشور شد

امین درساره سرویس شهرســتان //مدیر آموزشوپرورش شهرستان
خمیر خبر از میزبانی سومین جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای
دانشآموزی کشور در رشته کد نویسی داد.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ،علی یگانه در نشســت برنامهریزی اجرای
این جشــنواره گفت :از ابتدای خردادماه تــا  ۲۰خرداد مهلت دریافت آثار
دانش آموزان به دبیرخانه جشنواره بوده است که  ۱۵۸اثر دریافتی از مناطق
 ۲۲گانه اســتان در تیرماه مورد داوری قرار خواهند گرفت.مدیر آموزشو
پرورش شهرســتان بندرخمیر تصریح نمود ۴ :تا  ۷تیرماه با حضور داوران
در محل پژوهش ســرای دانشآموزی پویای شــهر خمیر آثار ارائهشــده

موردبررســی قرار خواهند گرفت همچنین دو گرایش برنامهنویسی وب و
ویندوز نیز در همین تاریخ بهصورت آنالین داوری میشود.وی با قدردانی از
تالش صالح غفاری مدیر پژوهش سرای دانشآموزی پویا نیز گفت :دانش
آموزان شهرستان توانایی ورود به عرصههای علمی و پژوهشی و موفقیت در
جشنوارهها کشوری را دارند که شناسایی استعدادها و حمایت از آنها مورد
تأکید است.گفتنی است این جشــنواره در  ۷رشته طراحی نرمافزار و بازی
تلفن همراه در محیط  ،App Inventorکد نویسی برای کنترل سختافزار،
طراحی و ســاخت صفحات وب تعاملی ،برنامهنویسی وب و برنامهنویسی
تولید برنامههای بومیبر روی سیستمعامل اندروید برگزار خواهد شد.

آگهي دعوت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده

شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میناب(سهامي خاص)ثبت شده به شماره 2048شناسه ملی14008914800

آگهی حصروراثت

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان فاطمه صالحی فرزند احمد با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان عبدالحمید رحمانی فرزند عبداهلل به 1399/7/30
به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 -1فاطمه صالحی فرزند احمد متولد  1336/4/15به ش.ش  1796همسر مرحوم.
 -2عبداله رحمانی فرزند عبدالحمید متولد  1363/11/22به ش.ش  171فرزند مرحوم.
 -3مهره رحمانی فرزند عبدالحمید متولد  1360/7/1به ش.ش  41فرزند مرحوم.
 -4مهدی رحمانی فرزند عبدالحمید متولد  1370/12/21به ش.ش  4700029110فرزند مرحوم.
 -5ملیحه رحمانی فرزند عبدالحمید متولد  1361/7/1به ش.ش  3839فرزند مرحوم -6.سحر رحمانی فرزند عبدالحمید متولد  1383/8/5به ش.ش  47000109459فرزند مرحوم.
 -7احسان رحمانی فرزند عبدالحمید متولد  1361/1/12به ش.ش  4700011130فرزند مرحوم.
 -8نادیه رحمانی فرزند عبدالحمید متولد  1358/7/1به ش.ش  30فرزند مرحوم.
و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

مکعب در شبانه روز است که با اقدامات در
حال انجام ،هفته آینده ظرفیت این سایت
بــه پنج هزار متر مکعب در شــبانه روز
خواهد رسید.مدیرعامل آبفا ،اعتبار هزینه
شده برای نوســازى و ارتقاء تأسيسات

آب شــیرینکن درگهان را  ٢٥٠ميليارد
ريال عنوان کرد که آب تولیدی آن با قیمت
تضمینی از سرمایه گذار خریداری و تامین
کننده نیاز درگهان ،هلر ،سایت مسکن مهر
قشم و شهرک نیروی دریایی سپاه است.

به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میناب (سهامی خاص) مي رساند
كه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت مذكور راس ساعت 10صبح روزدوشنبه مورخ 1401/04/06درمحل
میناب بلوار رسالت مدیریت جهاد کشاورزی برگزارمي گردد .
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن معرفینامه از
تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه :
 )1قرائت گزارش هيئت مديره شركت  ،بازرسین قانونی  ،و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت برای سال
مالی منتهی به 1400/09/30
 )2بررسی و تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) شرکت برای سال مالی منتهی 1400/09/30
 )3بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت  )4 .بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت
پاداش اعضای هیئت مدیره  ،مدیرعامل و کارکنان شرکت .
 )5بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس
 )6تصمیم گیری در خصوص تسویه حساب سهامداران بدهکاران از محل سود سالیانه
 )7تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره در جلسات .
 )8انتخاب بازرسین قانونی شرکت
 )9اتنخاب حسابرس  )10 .تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت
 )11تصویب آیین نامه تنخواه گردان صندوق  )12 .تصویب اصالحیه آیین نامه معامالت صندوق
 )13بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام  .ضمنا گزارش صورتهای مال شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت
ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد .

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

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

هيئت مديره شرکت

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۱۹:۴۵
۰۵:۴۹:۵۵
۱۲:۴۵:۰۹
۱۹:۴۰:۲۶
۱۹:۵۹:۰۷

بوشهر

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۳۳:۵۱
۰۶:۱۰:۳۳
۱۳:۱۵:۳۵
۲۰:۲۰:۴۳
۲۰:۴۰:۲۶

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

۰۴:۳۴:۵۵
۰۶:۰۷:۳۷
۱۳:۰۶:۵۲
۲۰:۰۶:۱۲
۲۰:۲۵:۱۷

اجتماعی

اذان صبح ۰۳:۵۲:۴۵
طلوع آفتاب ۰۵:۲۶:۱۶
اذان ظهر ۱۲:۲۶:۴۷
غروب آفتاب ۱۹:۲۷:۲۳
اذان مغرب ۱۹:۴۶:۳۶

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۴:۲۵:۲۱
طلوع آفتاب ۰۵:۵۹:۰۸
اذان ظهر ۱۳:۰۰:۰۲
غروب آفتاب ۲۰:۰۱:۰۰
اذان مغرب ۲۰:۲۰:۱۶

اذان صبح ۰۴:۰۴:۳۲
طلوع آفتاب ۰۵:۳۹:۲۶
اذان ظهر ۱۲:۴۱:۵۷
غروب آفتاب ۱۹:۴۴:۳۳
اذان مغرب ۲۰:۰۳:۵۹

ســرویس اجتماعی //مثبت شــدن نرخ ازدواج پس از سال ها ،از
اشتیاق جوانان به تشکیل خانواده حکایت دارد اما به نظر می رسد بار
سنگین اقساط وام های ازدواج و ودیعه مسکن این خانواده های جوان
را دچار مشکل خواهد کرد .دبیر فراکسیون ورزش و جوانان مجلس
می گوید باید راهکاری برای کاهش بار سنگین این اقساط پیدا کرد.

ماهانه  3.5تا  5.5میلیون تومان قسط

جوانان از ازدواج فراری نیستند

شغل ،خانه ،جهیزیه

برای شروع زندگی باید سه چیز فراهم باشد؛ اول شغل آقا داماد که البته
داشتن آن چندان هم ساده نیست و برای خیلیها ،نیازمند سرمایه اولیه
است .با وجود این ،فرض میکنیم داماد و عروس جوان ما ،جربزه کافی
را دارند و الاقل یکی از آنها میتواند نانآور خانه باشد .اما تکلیف خانه
و جهیزیه معمولیشان چه میشود؟

آغاز زندگی با اقساط میلیونی!

وام ازدواج چقدر است و به چه کار می آید؟

بــرای خرید جهیزیه میتوان بــه وام ازدواج امیدوار بود .وامهایی که
از ابتدای امســال به  120تا  150میلیون تومان رسیده و میشود با آن
لوازم ضروری یک زندگی ســاده را خریداری کرد.به گزارش روزنامه
به ویژه درماههای اخیر است که برخی خانوادهها را از خرید جهیزیه نو
خراسان ،یخچال ،گاز ،تلویزیون ،لباسشــویی ،فرش ،لوازم ضروری
منصرفمیکند.
آشپزخانه ،جاروبرقی ،سرویس خواب ،و البته بسیاری از لوازم ضروری
کرونا رفت  ،رسم خوب هم رفت
ریز و درشــت دیگر .بررسی قیمتها نشان میدهد بسته به داخلی یا
دو ســال کرونایی فرصت خوبی بود که بســیاری از خانوادهها رسم
خارجی بودن و همچنین کیفیت و قدرت این لوازم ضروری ،میشــود
غلط برگزاری مراسم پر زرق و برق عروسی را کنار بگذارند و به بهانه
با  120میلیون تومان وام عروس خانم ،یک جهیزیه معمولی فراهم کرد.
رعایت پروتکلهای بهداشتی هم که شده ،این هزینه را از سبد مخارج
خرید جهیزیه های دست دوم!
عروسیشان کم کنند .اما واقعیت تلخ این است که با جمع شدن بساط
اما برخی زوجهای جوان به دالیلی که شــاید پرداخت قسط یکی از
کرونا دوباره بساط تشــریفات ازدواج هم پهن میشود و اگرچه غلط،
آنها باشــد ،امکان خرید جهیزیه ندارند و به همین دلیل است که طبق
اما برخی خانوادهها نمیتوانند هزینههای آن را از هزینههای شــروع
گفته رئیس اتحادیه سمســاران و امانتفروشان تهران به رکنا ،برخی
زندگیشان حذف کنند .با وجود این ،فرض میکنیم بخشی از وام ازدواج
خانوادهها ســراغ خرید لوازم دستدوم برای تهیه جهیزیه دخترانشان
آقا داماد هم خرج جشن ،آرایشگاه ،عکاسی و خرید طال و هدایا میشود
رفت هاند .البته یک دلیل مهم دیگرش هم افزایش افسارگسیخته قیمتها،

وحید یامینپور در توئیتی نوشــت :بعد از سال ها نرخ
منفی ازدواج ،آمار ازدواج برای دومین سال متوالی مثبت
شد .تعداد  ۵۶۸۹۳۰ازدواج در سال  ۱۴۰۰ثبت شده که
رشد  ۲.۲درصدی را نسبت به سال  ۹۹نشان می دهد.وی
همچنین اضافه کرد :کاهش تشریفات ازدواج در دوران
کرونــا و افزایش  ۸تا  ۱۰برابری مبلــغ وام ازدواج(طی
 ۴سال) تاثیر مثبتی در این رشــد داشته .یامین پور در

اذان صبح ۰۴:۲۴:۴۴
طلوع آفتاب ۰۶:۰۰:۲۳
اذان ظهر ۱۳:۰۳:۵۷
غروب آفتاب  ۲۰:۰۷:۳۶غروب آفتاب ۱۹:۵۹:۲۱
اذان مغرب  ۲۰:۲۷:۱۰اذان مغرب ۲۰:۱۹:۱۵

اذان صبح ۰۴:۰۸:۲۶
طلوع آفتاب ۰۵:۴۶:۱۴
اذان ظهر ۱۲:۵۲:۴۵

با همه این ســختیها باالخره زندگی زوج جوان ما آغاز میشود؛ اما
حاال آنها هســتند و ماهانه حدود  5میلیون تومان قسط وامهایی که
دریافت کردهاند .حدود یک میلیون و  200تا یک میلیون و  500هزار
تومان قسط وام ازدواج برای هر کدامشان که روی هم میشود حدود دو
و نیم تا سه میلیون تومان ،و ماهانه یک تا  2.5میلیون قسط وام ودیعه
مسکن .یعنی زوج جوان قصه ما برای شروع زندگیشان باید هر ماه بین
 3.5تا  5.5میلیون ناقابل ،قسط بدهند!

اگر خوشاقبال باشید و بتوانید بدون دردسر وامهای ازدواج و ودیعه
مسکن را دریافت کنید ،باید به شما تبریک گفت که امکان شروع زندگی
مشترک را پیدا کردهاید ،البته شروع زندگی با ماهانه  4تا  5میلیون تومان
قسط!

سرویس اجتماعی //معاون امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان در توئیتی از ثبت  ۵۶۸هزار و  ۹۳۰ازدواج در
سال  ۱۴۰۰خبر داد.

یاسوج

یزد

و پول آن هم جور است.

وام ودیعه مسکن چطور؟

تصور کنیم با وام ازدواج دختر و پسر جوان ما ،هزینه تامین جهیزیه و
شروع زندگی فراهم شد .حاال باید هزینه تامین یک خانه نقلی برای آنها
را هم حساب کنیم .بدونشک ،خانوادههایی که برای شروع زندگیشان
نیازمند وام ازدواج هستند ،خانه شخصی هم ندارند و حتما به جمع هشت
میلیون خانوار اجارهنشین اضافه خواهند شد .حاال اینکه در این وضعیت
بحرانی اجاره خانه چطور میتوانند از پس تامین رهن و اجاره یک خانه
نقلی بربیایند ،جای سوال است و البته اگر خوشاقبال باشند ،میتوانند از
وام  40تا  100میلیون تومانی ودیعه مسکن استفاده کنند و بخش دیگری
از وام آقا داماد هم روی پول رهن و اجاره خانه گذاشته شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد

ثبت بیش از  ۵۶۸هزار ازدواج در سال ۱۴۰۰

توئیتی دیگر عنــوان کرد :در دو ماه اول امســال تعداد
وام های پرداخت شده تقریبا  ۳برابر مدت مشابه پارسال
بوده و متوســط وام هم از  ۸۰به  ۱۳۰افزایش پیدا کرده
است .به گزارش ایرنا ،وحید یامینپور  ۱۴فروردین ماه
نیز در صفحه توئیتر خود نوشــت :دریافت وام ازدواج
آسانتر میشود .بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیالت

ضالحسنه ازدواج را با وثایقی سهلتر به شبکه بانکی
قر 
ابالغ کرد .بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان،
حداکثر با اخذ ســفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به
پرداخت تسهیالت اقدام کنند .به گزارش ایرنا ،وام ازدواج
از ســال  ۱۳۹۶با مبلغ  ۱۰میلیون تومان بهروز شــد و
در ســال  ۹۸و  ۹۹به ترتیب به  ۳۰میلیون و  ۵۰میلیون

با وجود همه این سختیها ،آمارها نشان میدهد جوانان ما از ازدواج
فراری نیستند و مشتاق تشکیل خانوادهاند .مصداقش هم خبر وحید
یامینپور ،معاون وزیر ورزش و جوانان که اعالم کرد «بعد از ســالها
نرخ منفی ازدواج ،در سال  1400با ثبت  ۵۶۸۹۳۰ازدواج ،آمار ازدواج
برای دومین سال متوالی مثبت شد و۲/۲درصد افزایش یافت»؛ که البته
به گفته یامینپور ،دو دلیل مهمش «کاهش تشریفات ازدواج در دوران
کرونا» و «افزایش  ۸تا  ۱۰برابری مبلغ وام ازدواج (طی  ۴ســال)»
بوده است.
دبیر فراکسیون ورزش و جوانان مجلس:
اقساط وام ها جوانان را نسبت به ازدواج نگران می کند

اسماعیل حسین زهی ،دبیر فراکسیون ورزش و جوانان مجلس ،در
این باره به خراســان میگوید :در قانون جوانی جمعیت مشوقهای
خوبی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری پیشبینی شده و افزایش
وام ازدواج هم یکی از آنها بوده که به عدد قابل قبولی رسیده است؛ اما
با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نیاز جوانان به استفاده از وامهای
دیگر مانند وام ودیعه مســکن ،مبلغ اقساط در شروع زندگی سنگین
میشود و شاید برخی را نسبت به ازدواج بیرغبت کند .حسینزهی
میافزاید :حمایتهای فعلی از جوانان کافی است و اگر واقعا میخواهیم
به آنها کمک کنیم ،در دولت و مجلس باید راهکاری برای سبک کردن
بار سنگین اقساط این وامها پیشبینی کنیم.

تومان (به هر نفر) با بازپرداخت هفت ساله و بهره چهار
درصد افزایش یافت.در سال  ۹۹مبلغ این وام  ۲۰میلیون
تومان افزایش یافت و به  ۷۰میلیون تومان (به ازای هر نفر)
رسیده و یک اعتبار تشویقی نیز برای پسرانی که زیر ۲۵
سال و دخترانی که زیر  ۲۳سال ازدواج میکنند ،گذاشته
شــد .ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسالمی نیز  ۱۱دی ماه از بررسی وام  ۳۰۰و ۵۰۰
میلیون تومانی ازدواج در این کمیسیون خبر داد و گفت:
بر اساس پیشنهاد این کمیسیون میزان وام ازدواج برای هر
کدام از زوج و زوجه مبلغ  ۱۵۰میلیون تومان تعیین شد،

که در مجموع به  ۳۰۰میلیون تومان برای زوجین خواهد
رسید.وی افزود :همچنین مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان افزایش
برای تشــویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر از ۲۵
سال و دختران کمتر از  ۲۳سال پیشنهاد داده شد ،بر اساس
این پیشــنهاد هر کدام از زوج و زوجه واجد این شرایط
سنی ،از مبلغ  ۲۵۰میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت
 ۱۰ساله بهرهمند میشوند.براساس این اعتبار تشویقی،
 ۳۰میلیون تومان برای این دختران و پسران (دختران زیر
 ۲۳ســال و پسران  ۲۵سال) اضافه شد و این جوانان در
مجموع  ۱۰۰میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد
سرویس اجتماعی //رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شهر تهران با اشــاره به نبود آمار دقیق از تعداد کودکان
کار در کشور خواستار استقرار نظام دیدهبانی جهت دستیابی به
آمارهای صحیح در این بخش شد.

نرگــس معدنیپور در اولین همایش ملی حمایت از اطفال و
نوجوانان آسیبدیده و در معرض آسیبهای اجتماعی اظهار
کرد :دستگاههای مختلف تکالیفشان در خصوص کودکان کار
مشخص است لذا ضرورت دارد این تکالیف و وظایف بهدرستی
انجام شــوند.رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شــهر تهران با بیان اینکه در حوزه کودکان کار نیاز به
همافزایی بیندستگاهی اســت ،خاطرنشان کرد :یک دستگاه
بهتنهایی نمیتواند موضوع کودکان کار را ساماندهی کند لذا از
آنجا که تکالیف ســازمانها و نهادها بر اساس قانون مشخص
است باید متولیان کنار یکدیگر قرار گیرند و چرخه انجام این
موضوع را تکمیل کنند.به گزارش تسنیم؛ معدنیپور با اشاره به
دالیل و عوامل کار کودک افزود :فقر و نیاز خانواده ،بازماندگی
از تحصیل ،فقدان و یا جدایی والدین از جمله مواردی است که
زمینهساز ایجاد کودکان کار میشود .هماکنون با نسل جدیدی از

کودکان سرپرست خانوار روبهرو هستیم که برای بهبود شرایط
آنها باید طرح و برنامه منســجم در اختیار داشت.وی با اشاره
به گرایش برخی از صاحبان مشــاغل برای استفاده از کودکان
کار برای بهرهمندی از نیروی کار ارزانقیمت ،گفت :در صورتی
میتوان معضل کودکان کار را مدیریت کرد که عوامل شکلدهنده
آن را بشناسیم در غیر این صورت نمیتوان امید به بهبود روند
مدیریت در این بخش داشــت.عضو شورای شهر اضافه کرد:
گرایش به رفتارهای پرخطر و آسیبهای اجتماعی چون فرار
از منزل ،خشونت خانگی ،مصرف مواد مخدر و مواردی دیگر
از این دست از جمله علل و عوامل کار کودک به حساب میآید.
وی ادامــه داد :وضعیت دادهها و رصد جمعیت کودکان کار در
کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و آمار دقیقی در این زمینه
وجود ندارد که همین امر ضرورت استقرار نظام دیدهبانی جهت
جمعآوری و پایش وضعیت کار کودکان را ضروری میکند تا
مشخص شود با چه جامعه آماری روبهرو هستیم.معدنیپور در
ادامه خواستار اصالح سیاستهای مرتبط با کار کودکان شد و
گفت :قوانین در خصوص کودکان کار کم نیســت اما با توجه

نرخ بیمه زنان خانهدار در سال ۱۴۰۱؛

چه کسانی میتوانند از بیمه زنان خانهدار استفاده کنند؟

سرویس اجتماعی //مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ عالوه بر استفاده از پوششهای بیمهای ،پشتوانهای مالی برای آینده
با اشاره به اعالم نرخ بیمه زنان خانهدار در سال  ۱۴۰۱گفت :زنان خود دارند.
خانهدار و دخترانی که تحت پوشش هیچ بیمهای قرار ندارند * ،چه کسانی میتوانند از بیمه زنان خانهدار استفاده کنند؟

با پرداخت نرخ  ۱۲درصد به مبلغ پنج میلیون و  ۱۰۰هزار ریال
می توانند تحت پوشش بیمه فراگیر تامین اجتماعی قرار گیرند.

مدیــرکل تامین اجتماعی غرب تهران بــزرگ اظهار کرد :زنان
خانهدار میتوانند براساس سه نرخ  ۱۲درصد خدمات بازنشستگی
و فوت بعد از بازنشســتگی ،نرخ  ۱۴درصد خدمات بازنشستگی
و فــوت (قبل و بعد از بازنشســتگی) نــرخ  ۱۸درصد خدمات
بازنشستگی ،فوت (قبل و بعد از سن بازنشستگی و ازکارافتادگی)
بهرهمند خواهند شد.سعید حسینی با اشاره به شرایط کرونایی حاکم
شده بر کشــور طی  ۲ساله گذشته را بسیار حساس در مواجهه با
مسائل درمان دانست و افزود :بعد از فروکش کردن ویروس منحوس
کرونا؛ اهمیت به بیمه و تحت پوشــش درمان قرار گرفتن افراد در
جامعه بیش از گذشــته مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آمار،
بیمه فراگیر خانواده ایرانی تحت پوشش قرار گرفتن بیمه زنان خانه
در ســطح این اداره کل با رشــد  ۵.۹درصد در اسفند سال ۱۴۰۰
نسبت به مهر همان ســال را شاهد بودیم.به گزارش ایرنا ،مدیرکل
تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ درباره سابقه بیمه زنان خانهدار
و اهمیت این بیمه برای خانوادههای ایرانی گفت :اصوال افرادی که
در مراکز مختلف استخدام میشوند ،معموال تحت بیمه قرار میگیرند
تا بعد از بازنشســتگی حقوق دریافت کنند ،اما زنان خانهدار که
عهدهدار تربیت فرزندان هستند و به عنوان مهمترین ارکان خانواده
فعالیت دارند از این پوشش بیمهای بیبهره بودند .بانوان خانهدار با
این بیمه ،دغدغه بازنشستگی و استفاده از خدمات بیمه را ندارند و

حسینی درباره اینکه چه کســانی میتوانند از بیمه زنان خانهدار
اســتفاده کنند ،تصریح کرد :زنان خانهدار که در هیچ دســتگاهی
استخدام و مشــغول به کار نیستند .بانوانی که سابقه پرداخت بیمه
دارند و پیشتر در جایی مشــغول به کار بودند ،اما در حال حاضر
خانهدار هســتند .این افراد اگر از این بیمه استفاده کنند ،سابقه بیمه
آنان به بیمه زنان خانهدار اضافه میشود.وی درباره سن افراد جهت
بهره بردن از بیمه زنان خانهدار اظهار داشت :زنان خانهداری که کمتر
از  ۵۰و بیشــتر از  ۱۸سال سن دارند میتوانند از این بیمه بهرهمند
شوند .اگر سن فرد هنگام بستن قرارداد بیش از  ۵۰سال باشد ،در
صورتی درخواست وی پذیرفته میشود که به معادل هر سال سن
مازاد بر  ۵۰سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشد.مدیرکل
تامین اجتماعی غرب تهران درباره کسانی که خانهدار هستند ،اما قبال
سابقه کار داشتند ،ادامه داد :در صورتی که قبل از انعقاد قرارداد بیمه
زنان خانهدار ،سابقه بیمه داشته باشید؛ کلیه سوابق قبلی نیز هنگام
بازنشستگی برای شــما در نظر گرفته میشود و بر اساس قرارداد
امتیازهای سازمان تامین اجتماعی از جمله از کارافتادگی و فوت
قبل و بعد از بازنشستگی در صورت لحاظ آن در قرارداد ،پرداخت
حقوق بازنشســتگی و بهرهمندی از امتیازهای خدمات درمانی در
صورت واریز حق سرانه درمان به این گروه تعلق میگیرد.حسینی
اضافه کرد :در این نوع از بیمه افراد واجد شرایط میتوانند با داشتن
 ۵۵سال سن تمام و  ٢٠سال سابقه پرداخت حق بیمه از بازنشستگی
و دریافت مستمری سازمان تامین اجتماعی بهرهمند شوند.

به نیازهای روز ،قوانین باید بازنگری و بهروزرســانی شــوند بــرای اجرا و نظارت در زمینه کار کودکان شــد و گفت :باید
تا مقررات بازدارندگی و ســختگیری الزم را داشته باشد.وی حمایتهــای اجتماعی از کــودکان کار را گســترش داد و
ظرفیتســازیهای الزم در این خصوص صورت گیرد و از
همچنین خواســتار
شفا فسازی
سوی دیگر فضا برای ادامه تحصیل کودکان کار فراهم شود.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر
بر ضرورت توجه بــه وضعیت روانی ،اجتماعی
و ســامت کودکان کار تأکید کرد و ادامه داد:
خدمات حمایتــی و معاضدتهای قضایی
بــا تمرکز بر اجرای دقیق قانون حمایت از
اطفال و نوجوانان باید ارائه شود.
وی با طرح این سؤال که چگونه میتوان
به کودکان کار کمک کرد ،خاطرنشان کرد:
کودکان کار را باید از طریق شناسایی فضای
کار کودکان شناســایی کــرد و پس از آن به
غربالگری وضعیت سالمت روانی اجتماعی آنان
پرداخت و سببشناســی گرایش کودکان به کار را
سیاســتها
مورد تحلیل قرار داد.

اتمام حجت سازمان بازرسی با دستگاههای مسئول اجرای قانون جوانی جمعیت
عدم ارائه گزارش توسط وزارت بهداشت با وجود نقش محوری در جمعیت!

سرویس اجتماعی //قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور
با اتمام حجت با دستگاهها برای اعالم عملکرد در راستای
اجرای قانون جوانی جمعیت از راهاندازی قرارگاه نظارت بر
اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد.

احمد رحمانیان ،قائممقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان
اینکه این ســازمان از جمله دستگاههای ناظر بر اجرای قانون
حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت اســت ،اظهار کرد :در
آبان ماه سال گذشته قانون فوق به تصویب رسیده و برای 40
دستگاه اعم از دولتی ،حاکمیتی ،بهداشتی ،فرهنگی و همچنین
دستگاههای غیردولتی وظایفی تعریف شده که همگی موظف
به پیگیری و اجرای تکالیفشان هستند.به گزارش تسنیم؛ وی
با اشــاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر لزوم اجرای این قانون
تصریح کرد :در این راســتا ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور
اعتقاد راســخ و جدی بر اجرای قانــون حمایت از خانواده و
جوانی جمعیت دارند و این ســازمان نظارت بر حسن اجرای
این قانون را پیگیری میکند.قائممقام ســازمان بازرســی کل
کشــور به تشکیل چندین جلسه با نمایندگان مجلس و دیگر
دستگاهها با حضور رئیس این سازمان اشاره کرد و از راهاندازی
قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت:
در این راستا مقرر شــد با راهاندازی قرارگاه مذکور ،اقدامات
به صورت هدفمند و صحیح دنبال شــود و همه معاونتهای
سازمان بازرسی برای بررسی عملکرد تمامی دستگاهها اعم از
دولتی و غیردولتی ذیمدخل هســتند.وی با بیان اینکه در این
قانون برای همه دستگاهها تکالیفی پیشبینی شده است ،اظهار

کرد :برای سازماندهی نظارت بر اجرای قانون فوق ،وظایف و
تکالیف دستگاههای مختلف احصاء و طی مکاتبهای به آنها ابالغ
و مقرر شــده است که تا پایان خرداد ماه گزارشها و اقدامات
خود را به سازمان بازرسی اعالم کنند.رحمانیان افزود :سازمان
بازرسی پس از وصول گزارشها و جمعبندی نهایی ،یک برنامه
بازرسی سراسری به منظور صحتسنجی اقدامات دستگاههای
مسئول انجام میدهد و چنانچه دستگاهی به وظایف خود عمل
نکرده باشــد به دستگاه قضائی معرفی میشود.وی با اشاره به
اینکه برخی دستگاهها باید دستورالعملها و آییننامههایی را
وضع میکردند به نقش عمده وزارت بهداشــت در این حوزه
اشاره کرد و افزود :وزارت بهداشت ،راه و شهرسازی و شورای
عالــی بیمه در حالی که برای اجرای این قانون نقش زیادی را
بهعهده داشتهاند ،تاکنون هیچ گزارشی درباره اقدامات انجام شده
به سازمان بازرسی ارائه ندادهاند!قائممقام سازمان بازرسی کل
کشور با تأکید بر اینکه مدیران و مسئوالن باید به اهمیت اجرایی
کردن قانون جوانی جمعیت پی ببرند ،اظهار کرد :اگر مدیران به
این درک برسند که اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت چقدر
با اهمیت است و این قانون را به طور کامل اجرا کنند ،میتوان
در این حوزه به اهداف خود دســت یابیم.رحمانیان با انتقاد از
بروکراسی اداری برای ارائه مشوقها توضیح داد :برای وزارت
راه و شهرســازی تکالیفی در نظر گرفته شده که مث ً
ال به عنوان
نمونه زمینهای ارزان قیمت و حتی رایگان در اختیار مشموالن
قرار دهند اما متأسفانه اینقدر افراد را در بروکراسی اداری گرفتار
میکنند که فرد منصرف میشود.
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طالعبینی
فروردین :

اگر شما كسی را تحت كنترل خود دارید سعی نكنید
كه او را متقاعد كنید ،برای اینكه موفق نمیشــوید.
از طــرف دیگر ،این موضوع مســأله مهمی برای
نگران شدن نیست .فقط بدون اینكه اضطراب داشته باشید در مورد
توالی غیر قابل پیشبینی اتفاقات واكنش نشــان بدهید .واكنش
نشان دادن به موقع شما را قادر میسازد كه یك موقعیت پیچیده را
به موقعیتی تبدیل كنید كه برای دیگران مفید است.
اردیبهشت :

آرزوهای شما امروز با مانعی مواجه شده است كه
این مانع معمو ًال در طول روز باعث میشود كه شما از
رویاهایتان غافل بمانید .اكنون شما باید زندگی واقعی
و تخیالت را از هم تشخیص بدهید ،كه این موضوع تصمیمگیری
را برای شما مشكل میسازد .چون كه امروز همه چیز از آن چیزی
كه واقع ًا هست بهتر به نظر میرسد ،شما با مشكل مواجه خواهید
شد .قبل از اینكه بخواهید حركتی مهم را شروع كنید ،برای فهمیدن
و بررسی واقعیت لحظهای درنگ كنید.
خرداد :

شخصی امروز ممكن است كه قصد و نیات شما را
اشتباه تعبیر كند ،در حالیكه ثابت شده است كه شما
نمیتوانید با توجه بــه جلد یك كتاب در مورد آن
قضاوت كنید .فعالیتهای شما با قلب شما متناقض هستند و هر كدام
به راهی جدا میروند .اما دیگران را به خاطر اینكه از حرفهای شما
دچار ســوء تفاهم شدهاند سرزنش نكنید .امروز كمتر حرف زدن
برایتان مؤثرتر است.
تیر :

حتی اگر شــما امروز تالش كنید كه با نگه داشتن
مسائل احساســی پیش خود از آنها اجتناب كنید،
شاید شغل شــخص دیگری را به سمت خود جلب
كنید .این یك سراشیبی لغزنده است و آگاه بودن از احساسهایتان
میتواند از سر خوردن بیش از اندازه شما در آن جلوگیری كند .به
یاد داشته باشید ،كه االن بسیار خوب است كه از مرزهای محافظتان
استفاده كنید تا امنیت عاطفیتان تأمین شود .بدون اینكه خودتان را
فراموش كنید میتوانید دوست خوبی هم باشید.
مرداد :

امروز شما قادر نخواهید بود كه برای خودتان كاری
انجام دهید ،برای آنكه شــما از اینكه به هركسی كه
از شما درخواســتی دارد جواب «مثبت» میدهید
احساس خوشنودی میكنید .شما به راحتی میتوانید دوست پیدا
كنید ،برای اینكه این ســخاوت طبیعی روح شما به شدت مسری
است .فقط چشمتان را به روی واقعیت باز كنید ،برای اینكه اطمینان
بیش از حد بعدها در طول روز میتواند شما را ناامید كند.
شهریور :

اگرچه ممكن اســت كه شــما چراغهای سبز را در
پیش روی خود بینید ،زیركانه است كه شما هنگامی
كه چراغهای زرد اخطار روشن شدند فعالیت خود
را شــروع كنید .اگر شما خیلی سریع به سمت جلو حركت كنید،
خواهید توانست به مقاصد نادرســت پایان دهید .حتی اگر شما
بخواهید با قبــول كردن یك پروژه كارتان را شــروع كنید و به
هرجهت زمانتان را برای آن نیز بگذارید باز هم شــما نمیتوانید
معجزه كنید.
مهر :

یك دوست یا شریك امروز خیلی نظرش را به شما
تحمیل میكند .سلیقههای شما میتوانند كام ً
ال اصالح
شــوند و وقتی دیگران خیلی پرخاشجو میشوند
شما خوشــتان نمیآید .شــما بدون اینكه بخواهید دلخوری یا
عصبانیت تان را نشان بدهید ،تمایل دارید كه این موضوع را راحت
بپذیرید .اما برای رسیدن به سطح مهارتی باالتر و بیشتر مورد توجه
واقع شدن برای شما مفیدتر است كه نیازهایتان را بیان كنید.
آبان :

شما نمیتوانید از انجام دادن آنچه كه قب ً
ال انجام شده
كنارهگیری كنید .به یاد داشــته باشید كه وقتی شما
میخواهید خودتان باشید شاید دیگران زیاد در مورد
شما درست قضاوت نكنند .شاید شما امروز نتوانید از پیش روی
نگرانیهای دورنیتان جلوگیری كنید ،اما مجبور نیســتید كه به
اضطرابهایتان اجازه بدهید كه تعادل شما را بهم بریزند.
آذر :

اكنون اتفاقات زیادی در زندگی شما افتاده كه شما
نمیتوانید با آنها كنار بیایید .افراد پیرامون شما حتی
آنهایی كه دوستتان هستند به نظر میرسد كه نسبت
به همیشه عصبیتر هستند و میتوانند شما را عصبانی كنند .سعی
كنید كه به ناراحتیهای گذشته تان نگاهی بیندازید ،شما نسبت به
موضوعات بسیار ناچیز حساسیت بیش از حد نشان میدادهاید.
امروز وقتی كه دودل هستید ،به جای نگرانیهایتان فكرهای مثبتتان
را بیان كنید .اگر هنوز هم تردید در شــما باقی مانده است ،فردا
شخص مناسبی را پیدا كرده و ترسهایتان را با او در میان بگذارید.
دی :

شــما امروز احســاس میكنید كه از آســایش و
راحتی همیشــگیتان بیرون آمدهاید .شــما وقتی
كه برای انجــام دادن كاری آماده نیســتید ،واقع ًا
دوســت ندارید كه آن كار را انجام دهید ،اما شــهامت جواب
منفی دادن را هم ندارید .خوشــبختانه شــما میتواند بدون از
دست دادن موقعیتهایتان مسئولیتی جدید را نیز قبول كنید .شما
قادر هستید خیلی بهتر آز آنچه فكر میكردید وظایفتان را انجام
دهید.
بهمن :

امروز عاشق شدن و دوست داشتن برای شما بسیار
راحت است و شما میتوانید بیشتر از گذشته عاشق
باشــید .اما اجازه دادن به خودتان برای داشــتن
تخیالت عاشقانه لزوم ًا به این معنا نیست كه باید آنها را آشكار
كنید .رویاهای شــما اكنون بیش از حد فعال هستند ،پس دقت
كنید كه چیزها را اشتباه نگیرید و نابجا عمل نكنید .الزم نیست
كه آرزوهایتان را برای همه افراد دیگر آشــكار كنید مگر اینكه
آنها واقع ًا بخواهند آنها را بدانند.
اسفند :

صداهایــی در مــورد اینكه آیــا راهنمایی ندای
دورنیتــان را قبول كنید یــا اینكه خودتان تصمیم
بگیریــد در مغز شــما پیچیــده اســت ،و امروز
میتواند پیامهای پیچیدهای به شــما ارســال دارد .با وجود این
آشفتگیهای ذهنی دانستن اینكه واقع ًا به چه چیزی اعتقاد دارید
و چه كاری میخواهید انجام دهید دشــوار شده است .شما باید
قبول كنید كه امروز نسبت به قبل حساستر شدهاید و امكان دارد
كه ســیگنالهای دیگران را اشتباه بفهمید .اگرچه شما میخواهید
شــروع به كار كنید ،اما عاقالنهتر این اســت كــه صبر كنید تا
حساسیتهایتان كاهش پیدا كند.

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

گروه گزارش //در هر کار و مکانی که خیرین
حضور پیدا میکنند شاهد رشد و شکوفایی
آن بخش خواهیم بود.

سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
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 15ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3905

طی سالهای گذشته ،خیرین در بخشهای
مختلــف ورود کــرده و عالوه بــر کمک به
دولتها برای پیشــبرد اهداف خود ،رونق و
محرومیتزدایی را به همــراه خود آوردهاند.
در این ســالها با جذب خیرین مدرسهساز،
ســامت و  ...کارهای بزرگی را در کشــور
انجام شده است  .طی سالهای اخیر خیرین
منابعطبیعی و آبخیزداری نیز به این مقوله ورود
کرده و شــاهد هستیم اقدامات آنها شکوفایی
را به نقاط مختلف کشــور آوردهاند .خیرین
منابع طبیعــی در زمینههای مختلف از جمله
ساخت سازههای آبخیزداری و آبخوانداری و
بوستانهای روستایی ،کمک خوبی به حفظ این
نعمتهای خدادادی داشتهاند .نمونههای موفقی
از مشارکت خیرین در بخش منابع طبیعی را در
سراسر استان هرمزگان میتوان مشاهده کرد که
از جمله آن ساخت سازههای آبخیزداری در
سراسر استان ،احداث بوستانهای روستایی و
از همه مهمتر ،ساخت نخستین پارک آبخیز با
همت خیرین منابع طبیعی در شهرستان بستک
اشاره کرد .این اقدامات باعث شد تا گودرزی و
امیر محبوبی کارشناسان دفتر آموزش و ترویج
ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به
استان هرمزگان سفر کرده و بازدیدی از برخی
سازههای خیرساز از جمله پارک آبخیز بستک
داشتهباشند.

درختکاری شدهاست پتانسیل ساخت پارک
آبخیز را دارا میباشد.گودرزی افزود :استفاده
از ظرفیت خیرین و مشارکت مردم در کاشت
این درختان موجب شده دلسوزی بیشتری برای
نگهداری آن وجود داشته باشد.وی خاطرنشان
کرد :باید تجربیــات احداث چنین مکانهای
خیرساز در اختیار سراسر کشور قرار گیرد تا
شاهد افزایش این کارها باشیم.گودرزی با تقدیر
از پروین ،خیر شهرستان بندرخمیر اظهار کرد :ما
از مشارکت مردم و خیرین در حفظ و نگهداری
منابع طبیعی اســتقبال کرده و قدردان زحمات
همه خیرین هستیم.
ساخت ســازه آبخیزداری ،اکوسیستم را
بهبودمیبخشد

کشور است که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
بســتک فضا را برای نقشآفرینی و مشارکت
خیرین در حوزه آبخیز شهری به مساحت ٨٣٠
هکتار فراهم نموده است که تاکنون فعالیتهای
زیربنایی بسیار خوبی نظیر احداث سازههای
آبخيزداری ،پیاده راه سالمت ،کاشت بیش از ٢
هزار و  500اصله نهال بومی ،احداث آبانبار
و منبع ذخیره آب و ...با مشــارکت خیرین به
ارزش سرمایهگذاری  ١۵میلیارد تومان انجام
پارک آبخیز بســتک ،تبلور مشــارکت شده است .حامد احمدپور اظهارداشت :نقش
خیرین
و مشارکت خیرین در اجرای طرحهای منابع
آبخیزداری
و
طبیعــی
منابع
اداره
رئیــس
طبیعی و آبخیزداری بســیار ارزشمند است و
شهرستان بســتک در این بازدید گفت :پارک خیرین بســتکی در این زمینه پیشتاز هستند.
آبخیز بســتک اولین پارک آبخیز خیرساز در

دفتر آموزش و ترویج ســازمان منابع طبیعی
و آبخیزداری کشور گفت :حضور خیرین در
بخش منابع طبیعی ،کمک بسیار بزرگی برای
اجرای پروژهها و کارهای مشــارکتی است.
گودرزی خاطرنشــانکرد :از ظرفیت خیرین
در کشت ،نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی
باید استفاده شود چرا که تجربه نشان دادهاست
در هر بخش که خیرین و مشــارکت مردمی
وجود داشته ،نتایج بهتری حاصل شدهاست.
وی به استفاده از تجربههای خیرین تاکیدکرد
و اظهارداشت :برای اینکه یک راه را چند بار
نرویم باید از تجربیات خیرین استفاده کرد و
این تجربیات را به اشــتراک گذاشت تا از کار

به بعد در شهرستان بستک کارهای خوبی در
جهت آبادانی شهرستان بستک از سوی خیرین
انجام شدهاســت که از جمله ساخت 2هزار
آبانبار ،ساخت 34بوستان روستایی و ساخت
نخستین پارک آبخیز کشور توسط خیرین در
بستک اشــارهکرد .احمدپور خاطرنشانکرد:
در شهرستان بستک 84روستا وجود دارد که
با مشــارکت خیرین تاکنون 34روستا دارای
بوســتان روستایی شــدهاند .در ادامه رییس
شورای روستای هرنگ گفت :بوستان روستایی
هرنگ یکی از نقاط گردشگری این شهر است
که میزبان اقشار مختلف مردم میباشد .عزیز
کارگر اظهارکرد :از زمان شیوع کرونا ،استقبال

طرح جنگلکاری در این بازدید گفت:پنجاه
هکتار از اراضی دهســتان رودبار با درختان
بومی استان جنگلکاری شدهاست.پروین عنوان
کرد :کاشت این درختان با مشارکت و همکاری
مردم منطقه انجام شدهاســت.وی به درختان
کاشتهشده در این منطقه اشاره و خاطرنشان کرد:
از جمله گونههای کاشتهشده میتوان به کهور،
کرت محلی ،کنار ،آکاسیا ،تج و اکالیپتوس اشاره
کرد.پروین اظهارداشت :کار فرهنگسازی برای
مردم زمان بر است و باید اقدامات انجام شود
و تأثرات آن را در سالهای بعد مشاهده کرد.
وی گفت :در این منطقه ،چند مورد جنگلکاری
صورت گرفته است اما درختان پس از مدتی

در ادامه گودرزی و محبوبی کارشناسان دفتر
آموزش و ترویج سازمان منابع طبیعی به همراه
مهندس صالح زاده از کارشناسان اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری هرمزگان و حسن کشتگر
سرپرست اداره منابع طبیعی بندرخمیر و علی
پروین از خیرین منطقه ،از ســازه آبخیزداری
روستای رودبار بخش رویدر بندرخمیر بازدید
کردند .گــودرزی در این بازدید گفت :خیرین
بازوان توانمندی هســتند که میتوانند باعث
تحول در هر منطقهای شوند.وی افزود :خیرین با
به اشتراک گذاری تجربیات خود میتوانند انجام
پروژههای مشابه را تسهیل نمایند به همین دلیل
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری سامانهای را
طراحی کرده است تا خیران بتوانند تجربیات
خود را به اشتراک بگذارید.گودرزی خاطرنشان
کرد :در این سامانه ،تجربیات ،درس آموختهها
و کارهایی که خیرین انجام دادهاند ثبت میشود
تا دیگر خیران بتوانند از آن بهرهمند شوند.وی با
تاکید بر استفاده از ظرفیت مردمی در ساخت
پروژههای آبخیزداری عنوان کرد :مردم در هر
کاری اگر مشارکت داشته باشند ،نتایج به دست
آمده قطع ًا بهتر خواهد بود.در ادامه علی پروین،

سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
یزد علیرضا حائری زاده
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

نمایی از پارک آبخیز بستک

نمایی از پارک آبخیز بستک

بازدید از طرح جنگلکاری روستایی رودبار

بازدید از سازه آبخیزداری روستای رودبار

احمدپور افزود :آبخیزداری نقش بسیار مهمی
در حفظ منابع آب و خاک دارد و در این منطقه
که میزان نزوالت جــوی اندک و در صورت
بارش به حالت سیالبی اســت ،میتواند در
تامین و ذخیره آب نقش قابل توجهی داشته
باشد ،به نحوی که انجام اقدامات آبخیزداری
درحوضههای باالدست ضمن تعدیل سرعت
آب باعــث کاهــش حجــم آب ورودی به
سکونتگاهها میشود .وی عنوانکرد :در همین
راستا تاکنون در سطح شهرستان بستک بیش
از  ۲۰سازه آبخیزداری اعم از سنگی مالتی،
خاکی و سیستمهای پخش سیالب با ظرفیت
استحصال  ۸میلیون متر مکعب توسط خیرین
ساخته شده اســت ،که میتوان گفت خیرین
بســتکی در اجرای پروژههای آبخیزداری در
سطح کشور پیشتاز هستند.وی اظهار امیدواری
کرد :با مشارکت عالقمندان و خیرین بزرگوار
در حوزه منابع طبیعــی و آبخیزداری بتوانیم
گامهای موثرتری در جهت توســعه فضای
ســبز و طبیعتگردی یا اکوتوریسم در سطح
شهرستان برداریم .رییس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان بستک با اشاره به اهمیت
موضوع آب و تامین آن بیان داشــت :یکی از
راهکارهــای مهم و اصلی در تامین آب برای
یالخصوص
بخشهای شــرب ،صنعت و عل 
کشاورزی انجام اقدامات آبخیزداری آن هم با
رویکرد مشارکتی میباشد.در ادامه کارشناس

و تجربه تکراری جلوگیری شــود .گودرزی
ادامهداد :به همین دلیل ما در سازمان سامانهای
را طراحی کردهایم که تجربیات موفق خیرین
را در این سامانه در حال بارگزاری هستیم تا
از این طریق بتوانیم آنها را به اشتراک بگذاریم.
ساخت 34بوستان روستایی

در ادامه بازدیدها ،کارشناسان دفتر آموزش
و ترویج ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
از بوستان روستایی هرنگ شهرستان بستک
بازدیــد کردند .رییــس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری بســتک در ایــن بازدید گفت:
یکی از شــاخصههای مهم شهرستان بستک،
مشــارکت مــردم و خیریــن در بخشهای
مختلف از جمله منابــع طبیعی و آبخیزداری
اســت .حامد احمدپور عنوانکرد :از دهه 80

از این بوستان کاهش یافت اما در حال حاضر
دوباره مورد اســتقبال مردم قرار گرفتهاست.
کارگر ادامهداد :در دوران پساکرونا ،تاکنون بیش
از چهار میلیارد ریال برای بهسازی این بوستان
هزینه شدهاست و همچنان در حال رسیدگی به
این بوستان هستیم.
خیرین تجربیات خود را سراسری کنند

در ادامــه این بازدیدها ،گودرزی و محبوبی
کارشناســان دفتر آموزش و ترویج سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به همراه صالح
زاده از کارشناســان منابع طبیعی هرمزگان و
حسن کشتگر سرپرســت اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری بندرخمیر از پروژه جنگلکاری
دهستان رودبار بخش رویدر بندرخمیر بازدید
کردند.علــی پروین از خیرین منطقه و مجری

بازدید از پارک آبخیز بستک

بازدید سرپرست منابع طبیعی بندرخمیر از سازه آبخیزداری روستای ِکرمران

گــروه خبر  //سرپرســت اداره منابــع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان بندرخمیر از سازه آبخیزداری
روستای کِرمران بازدید کرد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ حســن کشــتگر
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرخمیر
به همراه عزیزی رییس مجمع خیرین منابع طبیعی
و آبخیزداری هرمزگان و شمسایی دهیار روستای
ِکرمــران از پروژه آبخیزداری این روســتا بازدید
کردند.کشتگر در این بازدید گفت :استان هرمزگان
یک استان گرم و کم آب است و ساخت سازههای
آبخیزداری تاثیــر زیادی در کاهش تنشهای آبی
و تقویت سفرههای زیرزمینی دارد .وی خاطرنشان
کرد :استفاده از خیرین در بخشهای مختلف منابع
طبیعی تاکنون کمک زیادی به این اداره کردهاست.
کشــتگر ادامهداد :خیرین تاکنون در هرمزگان و
شهرســتان بندرخمیر سازههای آبخیزداری زیادی
اجرا کردهاند و این ســازهها کمک شایانی به منابع
طبیعی استان نمودهاند.سرپرست اداره منابع طبیعی

و آبخیزداری بندرخمیر اظهار کرد :برای ســاخت
این ســازه در روستای کرمران ،شــش میلیارد و
 ۴۰۰میلیون ریال هزینه شــده است.رئیس مجمع
خیرین منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان نیز در
این بازدید گفت :اســتان هرمزگان دارای ظرفیت
زیادی برای ساخت سازههای آبخیزداری است که
میتواند به منابع طبیعی اســتان کمک کند .عزیزی
عنوان کرد :در برخی مناطق اســتان ،این قابلیت
وجــود دارد که با احداث یک ســازه آبخیزداری،
آب مورد نیاز یک تا دو ســال آن منطقه را تامین
نماید.وی خاطرنشــان کرد :مردم روستای کرمران
در زمینــه تامین آب با مشــکالت زیادی روبرو
بودند که با احداث این سازه میتواند بخشی از این
مشکالت را کاهش دهد.دهیار روستای کرمران نیز
در این بازدید اظهارداشت :روستای کرمران دارای
 ۱۶۵خانوار اســت که بخش عمده ای از آنها دام
داشــته و نیاز مبرمی به آب دارند .شمسایی افزود:
بسیاری از خانوادهها دامهای خود را به چرا میبرند

و مجبورنــد ظهر به دلیل نبود آب ،دامهای خود را
به روســتا برگردانند که با ساخت چنین سازههایی
میتوان این مشکل مرتفع شود.وی گفت :سازهای
که ساخته شدهاست دارای حوضچهای است که اگر
آب داشته باشد میتواند پرندگان و حیواناتی که در

بازدید از بوستان روستایی هرنگ بستک

کوههای اطراف زندگی میکنند از این آب استفاده
کنند .شمســایی در پایان عنوان کرد :با همکاری
نهادهایی مانند منابع طبیعی ،آب و فاضالب و اداره
محیط زیست شهرستان میتوانند حوضچه این سازه
را برای آب خوردن این جانداران پر کنند.

از بین رفتهاند.وی مهمترین دلیل از بین رفتن
درختان را وجود شتر در منطقه عنوان و اظهار
کرد :ما برای اینکه بتوانیم درختان کاشتهشده را
حفظ کنیم ،از نیروی مردمی و گشت موتوری
اســتفاده میکنیم و اکنون مردم نیز به صورت
خودجوش اگر شــتری را در این محل ببینند،
مانع از ورود به منطقه درختکاری شده میشوند.
پروین یکی از نیازهای اساســی برای حفظ
درختان کاشتهشده را امکانات آبیاری عنوان
کرد و گفت :با توجه به فصل گرما ،نیاز است
آبیاری درختان انجام شود و نیاز است امکاناتی
از جمله تانکر در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم
درختان را آبیاری نماییم.در ادامه کارشــناس
دفتر آموزش و ترویج ســازمان منابع طبیعی
و آبخیزداری کشور اظهارداشت :منطقهای که

از خیرین شهرســتان بندرخمیر اظهارداشت:
ســاخت این پروژه آبخیزداری از سال ۱۳۹۶
آغاز شــد و طی چند مرحله ترمیم و الیروبی
انجام شده است.پروین ادامه داد :با ساخت این
سازه ،تأثرات آن را مشاهده کردهایم به طوری
که هم بر هوا و هم گونههای گیاهی و جانوری
منطقه موثر بودهاســت.وی خاطرنشان کرد:
از زمانی که این ســازه ساخته شده ،گونههای
گیاهی بومی در بســتر رودخانه رشد کردهاند
و حتی آب موجود در منطقه بهتر شدهاســت
و اکوسیســتم منطقه بهبود یافته است.وی در
خصوص مشارکت مردم در این پروژه نیز عنوان
کرد :مردم منطقه با اهداء سیمان و کارگاه حاضر
در منطقه با در اختیار قراردادن ماشینآالت ،به
ما در اجرای این پروژه کمک کردهاند.

بازدید از پارک آبخیز بستک

بازدید سرپرست منابع طبیعی بندرخمیر
از پروژههای آبخیزداری کهورستان

گروه خبر  //حســن کشــتگر
سرپرســت اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان بندرخمیر
از پروژههای آبخیزداری دهستان
کهورستان بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ سرپرست

اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری
شهرستان بندرخمیر در این زمینه
گفت :در سال  ،۱۴۰۰شش پروژه

آبخیزداری برای دهستان کهورستان
با درخواستهای مردمی از محل
اعتبارات ملی تصویب شد.کشتگر
خاطرنشــان کرد :چهار پروژه در
این دهســتان در دست اقدام است
که ســه پروژه به اتمام رســیده و
پروژه چهارم بیــش از  ۷۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشتهاست .وی

اظهارداشــت :در زمان بارندگی،
آب باران به سمت رودخانهای که
در روســتا قرار دارد وارد میشد
و سفرههای زیرزمینی کمتر تغذیه
میشدند که با اجرای این پروژهها،
کمک زیادی به سفرههای زیرزمینی
میشود.
کشتگر عنوان کرد :بخش زیادی
از زمینهای دهســتان کهورستان
زیر کشــت صیفیجات قرار دارد
که گوجهفرنگی خــارج از فصل
این منطقه نیاز بازار کشور را تامین
میکند.وی ادامهداد :با احداث این
سازههای آبخیزداری ،کمک زیادی
به کشاورزان منطقه برای تامین آب
مورد نیاز کشاورزی خواهد شد و
چاهها و سفرههای زیرزمینی تغذیه
میشوند.

