
روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی

شنبه 28 خرداد 1401   18 ذی القعده 1443  
  سال بیست و یکم    شماره 3907

8 صفحه    2000 تومان

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده 
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان 

بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

شورای شهر دغدغه مسکن 
بندرعباسی ها را می بیند؟

2
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نیروی دریایی از توان 
شرکت های دانش بنیان 
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در مجمع عمومی فوق العاده SKS تصویب شد
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گروه گزارش  // مجمع عمومی سالیانه سهامداران شرکت فوالد هرمزگان برگزار شد. در این مجمع 
جوانب مختلف عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۰ تشریح شد.

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ در  مجمع ســالیانه ســهامداران شــرکت فوالد هرمزگان که با حضور  
مدیرعامل  این شرکت برگزار شد. گزارش عملکرد مالی شرکت فوالد هرمزگان در سال مالی منتهی به 
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ ارائه شد. دکتر عطاهلل معروفخانی، ضمن تشکر از مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
و هیات مدیره آن اظهار داشت: خوشبختانه در همه زمینه  ها  به ویژه در زمینه توسعه، پیشگام بوده ایم 
و موفقیت های بزرگی به دست آمده است. در بهمن ماه سال گذشته، برای اولین بار در فوالد هرمزگان 
شاهد کلنگ زنی سه طرح بزرگ با حضور استاندار، مدیرعامل فوالد مبارکه و نمایندگان استان بودیم. 

  افزایش ۷۰ درصدی فروش در بازار داخلی
   وی ضمن تشــکر از همه سهامداران، متن پیام هیئت مدیره را قرائت کرد. این پیام، حاوی گزارشی 
پیرامون عملکرد مهمترین اقدامات انجام شــده در بخش های مختلف و نیز مهمترین موفقیت های به 
دست آمده بود. رئوس مطالب این گزارش که توسط مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان به اطالع حضار 

رسید به شرح زیر است: حدود ۹۵ درصد سهام فوالد هرمزگان به شرکت فوالد مبارکه تعلق دارد. در 
حال حاضر ۱۵۲۳ نفر در این شــرکت کار می کنند. شرکت فوالد هرمزگان با تامین حدود ۶ درصد 
نیاز بازار چهارمین تولیدکننده بزرگ فوالد به شمار می آید و ظرفیت نهایی تولید تختال در این شرکت 
حدود یک و نیم میلیون تن در سال است. کسب تندیس بلورین در نوزدهمین همایش تعالی سازمانی 
و کسب تندیس مدیر ارزش آفرین، کسب عنوان محصول برتر در جشنواره حاتم، کسب عنوان شرکت 
برتر در جشــنواره شهید رجایی، دریافت نشان عالی مســئولیت های اجتماعی،  دستیابی به رکورد 
تولید ســالیانه، بومی سازی حدود ۷۰ تجهیز استراتژیک،  تولید ۹۷ درصدی محصول آهن اسفنجی، 
کاهش توقفات تولید، کاهش ۴ درصدی مصرف انرژی، احداث تصفیه خانه های پساب صنعتی، تدوین 
استراتژی برای شرایط تحریم، خرید به موقع برق از بخش خصوصی، افزایش موجودی گندله و آهن 
اسفنجی، کاهش خریدهای داخلی و حمایت از تولید داخل، کسب دریافت عنوان واحد برتر توسعه به 
انتخاب وزارت صمت، راه اندازی سیستم افزایش رضایت مشتریان و طراحی محصوالت جدید؛ تنها 

ادامه در همین صفحهشماری از افتخارات به دست آمده در طول سال گذشته است.

در مجمع سالیانه سهامداران فوالد هرمزگان مطرح شد 

رشد ۵۴ درصدی سود خالص 
فوالد هرمزگان
تقسیم سود ۲۴۰۰ ریالی به ازای هر سهم

ادامه از تیتر یک //
   دکتر معروفخانی در تشریح بیشتر محتوای این گزارش به 
بخش دستاوردهای فروش پرداخت و گفت: درآمد ناشی 
از فروش ۶۱ درصد افزایش یافته اســت. فروش به ۲۱۶ 
هزار میلیارد ریال رسید. درآمد فروش در بازار داخلی در 
مقایسه با سال گذشته ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد. رشد 
درآمد فروش در بازار خارجی معــادل ۵۱ درصد بوده 
است. ارزش صادرات ظرف یک سال گذشته به عدد ۸۷ 
هزار میلیارد ریال رسید. فروش محصوالت دارای ارزش 
افزوده باالتر در مقایسه با پارسال ۳ درصد افزایش پیدا 
کرد. همچنین شاهد توسعه بازارهای صادراتی جدید در 
مناطق اروپا، شمال آفریقا و آسیای جنوب شرقی بودیم 
و موفق به دریافت عنوان صادرکننده موفق شــدیم. وی 
تصریح کرد: براســاس ارزیابی ایمیدرو، سهم شرکت در 
تولید فوالد کشور افزایش یافته است. فروش کلی تختال 
در مجموع ۶۱ درصد رشد را نسبت به سال ۹۹ تجربه کرد. 
شاهد رشــد ۵۰ درصدی صادرات هستیم. سود خالص 
معادل ۹۴ هزار میلیارد ریال است. سود عملیاتی به دست 
آمده ۸۹ هزار میلیارد ریال اســت که به معنای رشد ۵۰ 
درصدی است. سود خالص ۵۴ درصد رشد داشته است. 

  مهمترین برنامه های توسعه
   معروفخانی گفت: افزایش ظرفیت واحدهای ذوب و 
ریخته گری، احداث واحد تولید محصول گرم، احداث 
واحد تولید اکســیژن، افزایش ظرفیت سیلوهای آهن 
 اسفنجی، توسعه ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعی، احداث 
تصفیه خانه پساب های صنعتی، نمونه گیر اتوماتیک دمای 
ذوب کوره های قــوس الکتریکی، احداث واحد تولید 
 آهک، مشــارکت در سرمایه گذاری از جمله مهمترین 
برنامه های توسعه شرکت فوالد هرمزگان است.وی بعد 
از تشــریح مهمترین اقدامات و برنامه های انجام شده 
 در حوزه توسعه منابع انسانی به بیان پیشنهادات هیات 
مدیــره پرداخت و  به موارد زیر اشــاره کرد:  تصویب 
صورت های مالی بعد از استماع گزارش حسابدار مستقل 
و بازرس قانونی شرکت و تنفیذ کلیه معامالت مشمول    

ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
  تشریح گزارش حسابرسی سهام شرکت

  در ادامه اسالمی، حســابرس مستقل و بازرس قانونی 
گزارش حسابرسی سهام این شــرکت را تشریح  کرد و 
دکتر معروفخانی به اهم موضوعات مطرح شده پاسخ داد. 
معروفخانی، دبیر مجمع سهامداران اظهار داشت: گزارش 
 افزایش ســرمایه در حال تهیه اســت. این گزارش در 
ماه های آینده تهیه و اطالع رســانی می شود. در ادامه، 
ناظر مجمع درباره موضوع عدم ورود بعضی سهامداران به 
سامان سجام و مشکالتی که این موضوع برای شرکت به 
وجود می آورد سخن گفت. رجبی، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار خواســتار فرهنگ سازی در این باره شد 
و گفت سود سهامداران حقیقی را از این طریق پرداخت 
می کنیم. از ســهامداران دعوت می کنیم ثبت نام کنند تا 

پرداخت ها تسهیل شود و در سال های بعد شاهد وجود 
سود سنواتی انباشته نباشیم. نماینده سازمان بورس گفت: 
فوالد هرمزگان از جمله شــرکت های خوشنام در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی و با نگاهی گــذرا به محتوای 
رسانه ها متوجه این موضوع می شوید. پیشنهاد می کنم که 

درباره هزینه های اجتماعی گزارشی تهیه شود.
  انقالبی دیگر در حوزه مسئولیت های اجتماعی

   معروفخانی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت:  
خوشــبختانه فوالد هرمزگان در عرصه مســولیت های 
اجتماعی، خوشــنام است و در سال ۱۴۰۰ انقالبی دیگر 
را در این حوزه رقم زد. تمام نمایندگان اســتان، مدیران 
کل، استاندار و به ویژه مردم نجیب استان به نیکی از فوالد 
هرمزگان یاد می کنند. تخت پوشش قرار دادن پنج هزار 
یتیم از جمله مهمترین اقدامات انجام شده است. قرار است 
این عدد به ده هزار نفر افزایش یابد. وی افزود: چند روز 
قبل فوتبال ساحلی افتخاری جهانی کسب کرد. این خبر 
خوب را تبریک می گویم. وی در ادامه اهم فعالیت های 
انجام شــده درباره نقش آفرینی این شرکت در ارتباط با 
بحران هایی مثل زلزله و سیل به بخشی از اقدامات انجام 
شده توسط این شــرکت اشاره کرد. توزیع غذای گرم در 
میان ســیل زدگان، تهیه و توزیع بسته بهداشتی، اهدای 
ماسک و دستگاه اکســیژن در ایام اوج کرونا پاره ای از 
فعالیت های انجام شده توسط این شرکت است.معروفخانی 
گفت: خوشبختانه افزایش ۵۰ درصدی بودجه مربوط به 
فعالیت های اجتماعی این شرکت تایید شده است. مصمم 
 هســتیم در عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری، مبنی بر 
نقش آفرینی صنایــع در محرومیت زدایی و فعالیت های 
اجتماعی؛ بیش از پیش کار کنیم. در پایان از هیات مدیره 
شــرکت فوالد هرمزگان و تالش های میدانی آنها و نیز 
تالش های کارگران نجیب و سختکوش این شرکت تشکر 
می کنم. در حاشیه مجمع سالیانه سهامداران شرکت فوالد 
هرمزگان با مدیرعامل این شرکت و نیز، رئیس هیئت مدیره 

و نماینده شرکت فوالد مبارکه به گفتگو نشستیم.
  دالیل اهمیت طرح جدید فوالد هرمزگان

    دکتــر معروفخانــی گفت: با کمــک و حمایت  های
 بــی دریغ های جنــاب آقای طیب نیــا، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، طرح توسعه سه و نیم 
میلیون تنی نورد گرم را در دســتور کار داریم. مرحله 
مطالعه مقدماتی طرح تقریبا رو به اتمام اســت. انشاهلل 
شــاهد کلنگ زنی طرح در روزهــای آینده خواهیم 
بود. وی در ارتباط با اهمیت عملیاتی شــدن این طرح 
گفت: در صورت عملیاتی شــدن ایــن طرح، زنجیره 
تولید کامل فوالد هرمزگان کامل خواهد شد. اسلب به 
جای آنکه ابتدا ســرد و بعد به ورقکاران فروخته شود، 
مستقیما در تولید ورق استفاده می شود. این طرح سبب 
کاهش مصرف انرژی خواهد شد. در مجموع هم برای 
 کشــور و برای حوزه صنعت، اتفاق مبارکی محسوب 
می شود. تکمیل زنجیره تولید در شرکت فوالد هرمزگان 

باعث ایجاد ارزش افزوده خواهد شد. امیدواریم که طرح 
ظرف دو تا ســه سال آینده به بهره برداری برسد. طرح 
در مرحله مطالعه اســت. در صورت تکمیل مطالعات 
می توان با اطمینان بیشــتری درباره صرفه جویی ارزی 
که نصیب کشــور می کند اظهارنظر کرد.وی در رابطه با 
مشکل تامین انرژی موردنیاز صنایع فوالدی خاطرنشان 
کرد: در دو ماهه ابتدای ســال بــه دلیل رضایت مندی 
کارگران و کارکنان عزیز  شاهد افزایش تولید بودیم. رشد 
هفت درصدی به معنی عبور از ظرفیت اســمی است که 
 اتفاق مهمی اســت و جای خوشحالی دارد. در صورت 
برطرف شدن مشکل برق، هر ماه شاهد رکوردزنی خواهیم 
بود و رکوردهای جدیدی ثبت خواهد شد. فوالد هرمزگان 
در میان فوالدی های همرده خود، بهترین عملکرد را از 
نظر کاهش قیمت تمام شده تولید داشته است. درصد رشد 
سودآوری این شــرکت در وضعیت بسیار خوبی است. 
وی در ادامه گفت: از مردم عزیزمان درخواســت می کنم 
 در مصرف برق صرفه جویی کنند. در ســاعاتی از روز 
می توان مصرف برق را به حداقل رساند تا از این طریق 
به صنعت کشــور کمک شود. برخالف کشورهای دیگر 
در اینجا صنعت اولین حوزه ای است که مشمول قطعی 
برق می شود . این مساله روی اشتغال زایی تاثیر منفی به 
جا می گذارد و سبب نوسانات شدید بازار و بهم خوردن 
تعادل عرضه و تقاضا و تعطیلی صنایع کوچک می شود. 

  نقــش آفرینــی صنعت فــوالد در بخــش های 
زیرساختی

  مصطفی عطایی پور، رئیس هیئت مدیره و نماینده فوالد 
مبارکه صمت گفت: صنعت فوالد در بسترسازی برای 
زیرساخت های کشــور نقش آفرین است . برای مثال 
 ما در شــرکت فوالد مبارکه، خریــد لوکومتیو را انجام 
داده ایم، به دنبال نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی و نیز  نیروگاه 
خورشیدی و بادی هســتیم. فوالد مبارکه سعی کرده 
است در این زمینه پیشــرو باشد. بقای صنعت در گرو 
توسعه اســت. امید می رود که سال بعد بتوانیم  شاهد 
ســطح خوبی از توسعه در فوالد هرمزگان باشیم. احیا 
ذخایر آهن اسفنجی، تصفیه خانه، پایان مطالعات نورد 
گرم و رسیدن به آمار تولید سه و نیم میلیون تن نورد جز 
مهمترین برنامه های توسعه است. عطایی پور تصریح 
 کرد: از طریق توســعه اســت که ارزش افزوده ایجاد 
می شود.  تبدیل اسلب به ورق های تجاری بدون شک 
ارزش افزوده بســیار باالیی به همراه دارد. هدف اصلی 
فوالد مبارکه تامین نیاز بازار داخل است اما برای تامین 
اقالمی مثل قطعات موردنیاز خود باید ارزآوری داشته 
باشد. طوری برنامه ریزی شده است که صادرات هیچ 
لطمه ای به بازار داخل وارد نکند. وی افزود: شــرکت 
فوالد هرمزگان با مدیریت آقای معروفخانی توانســته 
 سود بسیار خوبی ایجاد کند و باید از ایشان تشکر کرد. 
طرح های توسعه ای شرکت فوالد هرمزگان را به طور 

جدی دنبال می کنیم تا از انجام آنها مطمئن شویم.

در مجمع سالیانه سهامداران فوالد هرمزگان مطرح شد 

رشد ۵۴ درصدی سود خالص فوالد هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب - شماره 142970

 PC موضوع مناقصه : تهیه ، ساخت و نصب استند آچار حمل شل در سالن فوالدسازی به روش
مدت قرارداد : 9 ماه از تاریخ ابالغ 

مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
  Gilani.r@hosco.ir نحوه دریافت اسناد : کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس 33530145-076 و آدرس ایمیل

می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
1- واریز مبلغ 500،000 ریال به شــماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ، به نام شرکت فوالد 

هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه 
2- نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی

توضیحات : 1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  -/730/000/000 )هفتصد و سی میلیون( ریال خواهد بود .
2- نوع تضمین : 

 الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما : مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .
 ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی  شعبه مرکزی هرمزگان 

3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني ازسازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .
ج( جدول زمانی انجام مناقصه :

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نکته : تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد . 
 متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 33530003 با کد 076 داخلی 3235 )اطالعات بازرگانی(  

و داخلی 8944 )اطالعات فنی( تماس حاصل نمایند . قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/04/07

تاریخ گشایش پاکات الف و ب 
1401/05/04

آخرین مهلت تحویل پاکات 
1401/05/03

سرکار خانم فرخنده جاللی 
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست دفتر روابط عمومی استانداری هرمزگان تبریک عرض 

می نمایم.مطمئناً مدیریت اثربخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر شما ، موجبات ارتقاء، 
ارتباط و تعامل بیش از پیش با مردم و رسانه ها را فراهم خواهد نمود.

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



رئیس اداره منابع انسانی شهرداری بندرعباس :
تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری بندرعباس 

با جدیت در دستور کار قرار دارد
  گــروه خبر // رئیس اداره منابع انســانی شــهرداری 
بندرعباس از لحاظ شــدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای 
شــهرداری در ســال ۱۴۰۰ خبــر داد. خدیجه احترامی 
 در تشــریح این خبر، اظهار کرد: تالش در جهت افزایش 
بهره وری و ارتقاء منابع انسانی و رضایت مندی در کارکنان 
شهرداری از اولویت های کاری مجموعه می باشد و اقدامات 
شایسته ای برای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای خدوم 
و پرتــالش شــهرداری در حال انجام اســت. وی گفت: 
براســاس بند )د( تبصره )۲۰( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ 
 کل کشــور و بند )ذ( ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و 
قانون تفســیر بند )و( ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و 
بخشنامه های مشترک سازمان اداری و استخدامی و برنامه 
و بودجه کشور تمامی دستگاه های مشمول ماده )۲( قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران شهرداری بندرعباس از 
خرداد ماه سال گذشته تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان 
ایثارگر این مجموعه را در دستور کار خود قرار داد.احترامی 
افزود: از ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ فراخوان از مناطق و سازمان ها 
و نواحی چهارگانه انجام شد و تاکنون ۹۲۳ نفر نام نویسی 
و مدارک اولیه خود را ارائه و براساس آن پرونده پرسنلی با 
توجه به شرایط بخشنامه جمع آوری وساماندهی شد.رئیس 
اداره منابع انسانی شهرداری بندرعباس در ادامه بیان کرد: 
 بعد از فرآیند مراحل گزینش و تائیدهای اســتعالمات به 
ارگان هــای مختلف شــامل تاییدیه ایثارگــری، مدرک 
تحصیلی، ســابقه بیمه در محل کار، تاییدیه پایان خدمت 
)آقایان( و تاییدیه شرکت مربوطه با توجه به مدرک تحصیلی 
وسنوات خدمتی و با شرایط احراز مکاتبات مربوطه پست 
 سازمانی هر شــخص براســاس کتاب طرح طبقه بندی 
مشاغل کارگری شهرداری و ســازمان های وابسته، طی 
صورتجلسه ای به امور شهری استانداری جهت تایید نهایی 
ارسال شد.احترامی گفت: بعد از ارسال تاییدیه صورتجلسه 
از ســوی دفتر امور شهری استانداری و دریافت نامه عدم 
اعتیاد و سوء پیشینه پرسنل، حکم کارگزینی برای پرسنل 
صادر می شــود.وی افزود: از زمان شــروع بکار تبدیل 
وضعیت ایثارگران شهرداری، ۶۴۰ پرونده شامل نیروهای 
پیمانی، قراردادی و شــرکتی تشکیل شــد که بعد از طی 
فرآیندهای الزم تاکنون نامه ۴۰۰ نفر از هســته گزینش 
استانداری به شهرداری ارســال که حکم حدود ۲۵۰ نفر 
صادر و تبدیل وضعیت شدند و مابقی پرونده های پرسنلی 
در اســتانداری هرمزگان جهت مراحل اداری گزینش، در 
دست اقدام اســت.به گزارش ایســنا ؛ احترامی در پایان 
 افزود: امور اداری شــهرداری در راستای رفع دغدغه های 
شــغلی پرسنل با تمام توان و ظرفیت در حال تالش است 
تا هر چه زودتر شاهد ساماندهی نیروهای خدوم شهرداری 

باشیم.

خبر

خبری
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سرمقاله

 شــورای شــهری که کاندیداهایش در زمان تبلیغات انتخابات، شعارهای 
رنگارنگ را مطرح کردند و مردم امیدوار بودند عملکرد بهتری نسبت به شوراهای 
قبل داشــته باشند، حال بیایند واز عملکردشان در این مدت کمتر از یک سال 
بگویند که چه کرده اند و چه مصوباتی برای رفع مشــکالت شهر و شهروندان 
بندرعباسی داشته اند؟آنچه که مردم و رسانه ها مشاهده کرده اند، فقط این بوده 
که مانند خروس جنگی به هم پریده اند و ســعی کرده اند هر کدام خود را برتر 
از دیگری نشان دهند. هنوز دو ماه ونیم از انتخاب شهردار توسط اعضای شورا 
نگذشته بود که بیشترشان بحث استیضاح شهردار منتخب خودشان را مطرح کردند 
و خواستند شهردار دو ماه ونیمه را در تاریخ شهرداری ثبت کنند که استیضاح رای 
نیاورد وبعد از آن مخالفت ها با شهردار علنی تر شد و در جلسات شورا بجای 
اینکه بدنبال تصویب مصوباتی برای رفع مشکالت شهر و شهروندان باشند، هر 
جلسه به همدیگر وبه شهردار تاختند و این مدت هیچ مصوبه ای برای بازشدن 
گره های کور شهر نداشتند که اگر داشــتند، اعالم کنند. از طرفی دیگر انتظار 
می رفت این شورا، مدیران مختلف را به صحن شورا فراخوانده و دغدغه های 
شهروندان را به آنها اعالم کنند واز آنها پاسخ بروز مشکالت را بخواهند وهمچنین 
مدیران صنایع و بنگاه های اقتصادی را بایستی به صحن شورا فرامی خواندند واز 
آنها می خواستند عوارض ومالیات و عوارض آالیندگی و... را به شهر بپردازند و 
مانند نفت ستاره مالیات بر ارزش افزوده اش که مدیرکل اموراقتصادی و دارایی 
استان مبلغ آن را در دوره یک ساله ۱۷۰۰میلیارد تومان اعالم کرد که در تهران 
پرداخت می شد را باید اجازه نمی دانند برخالف قانون مالیات های مستقیم در 
جایی بــه غیراز محل فعالیتش یعنی بندرعباس پرداخت می کردند.  همچنین 
 در راســتای انجام مسئولیت های اجتماعی صنایع، به عمران و آبادانی شهر در 
حوزه های مختلف بایستی کمک کنند و شورا باید مشارکت شان را می طلبیدند 
که از این حوزه ها نیز غفلت کردند. مستاجران و بی خانمان ها در بندرعباس 
درمانده شده اند وقیمت مسکن و رهن واجاره حبابی شده و حتی از متقاضیان  
مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس بعد از گذشت ۹ ماه از آغاز 
 ثبت نام در کشــور ثبت نام نشده اســت و علی رغم انعکاس این موضوع در 
رسانه ها، حتی یک مرتبه شورای شهر بندرعباس حاضر نشد متولیان مسکن 
را به صحن علنی شورا فرابخوانند و دالیل آنرا جویا شوند. آیا این شورا واقعا 
دغدغه موکالن خود را دارد؟ اگر اینگونه بود که حتما دغدغه مســکن آنها را 
می دید و گام هایی را برمی داشت. زمانی که اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
بندرعباس را به شهرک علوی در۵۰ کیلومتری بندرعباس حواله دادند تا االن 
که ۹ماه از آغاز این طرح ملی می گذرد و از بندرعباسی ها ثبت نام نشده است، 
چرا شورا سکوت کرده است؟ البته از شورایی که حتی برای احداث شهربازی 
نتوانستند به توافق برسند و کودکان این شهر همچنان رویای شهربازی شان را 
در شهرهای دیگر کشور می جویند، نمی توان انتظار داشت که به دغدغه مسکن 
و عمران و آبادانی این شــهر بیندیشند و فقط به منافع و سهم خواهی خودشان 
همانطور که در زمان استیضاح، شهردار هم از آن پرده برداری کرد، می اندیشند. 

شورا نباید بگونه ای عمل کند که مردم از انتخاب شان پشیمان شوند.
   علی زارعی

شورای شهر دغدغه مسکن بندرعباسی ها را می بیند؟

گروه خبــر // فرمانده نیــروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی گفت که این نیرو برای توسعه 
و ساخت تجهیزات سطحی و زیرسطحی از توان 

شرکت های دانش بنیان بهره می گیرد. 
   امیر دریادار شهرام ایرانی در حاشیه بازدید از 
دوازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی 
اظهار داشت: شناورهای زیر سطحی باالترین 
ســطح تکنولوژی و فناوری را دارند و امروز 
نیروی دریایی راهبری ارتش جمهوری اسالمی 
افتخار این را دارد کــه باالترین تکنولوژی در 
حوزه زیر سطحی را در اختیار دارد و آنها را در 
 صحنه عمل بکار می گیرد.وی با اشاره به اینکه 
فعالیت های نیروی راهبــردی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمی مبتنی بر دانش بنیان است، 
افزود: تجهیزات این نیرو کامال دانش بنیان بوده 
و صفر تا ۱۰۰ آنها توســط سربازان جمهوری 
 اسالمی ســاخته می شــود که افتخار بزرگی 

است.
   امیر دریادار ایرانی افزود: حضور در باالترین 
سطح فناوری های روز جهان از الزامات نیروی 
دریایی اســت و برای تحقق این هدف در کنار 
توانمنــدی نیروهای جان برکــف این نیرو، از 
توان شــرکت های دانش بنیان در حوزه های 
مرتبط بدون هیچ محدودیتی استفاده می کنیم.

وی با بیــان اینکه نیروی دریایــی همواره در 
 ساخت تجهیزات خود از توان کل کشور استفاده 
می کند، اضافه کرد: امــروز این نیرو به لحاظ 
آمادگی و توان رزمی در سطح باالیی قرار دارد 
و توان پایــه دانش، آموزش و تجهیزات آن در 
حوزه زیر دریا، سطح دریا و هوا به حدی رسیده 
اســت که قدرت های بزرگ دریایی امروز در 
کنار ما تمرینات مشترک انجام می دهند.فرمانده 
نیروی دریایی یادآور شد: حوزه دریا یک حوزه 
پیچیده ای است و اگر کشوری در کنار کشوری 
دیگر برای انجام تمرین و رزمایش قرار می گیرد 
بدون شک توانایی و توانمندی آن را قبول دارد.

وی با بیان اینکه همیشه ایرانی ها دست دوستی 
به همه بشریت دراز کرده و همیشه حامی صلح 
و دوستی هستند و خواهند بود افزود: دشمنان 
در منطقــه جایی ندارند و به عنوان یک نیروی 
غیر موجه حضور دارند و اصرار به حضور آنها 

توجیهی ندارد.
    امیر دریــادار ایرانی افزود: توصیه می کنیم 
که دشمنان در جای خود بنشینند و بدون شک 
ما بــا همکاری و همراهی کشــورهای منطقه 
امنیت و ایمنی دریا را در باالترین سطح ممکن 
تامین خواهیم کرد.فرمانده نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اســالمی در خصــوص دوازدهمین 
نمایشــگاه صنایع دریایــی و دریانوردی نیز 
گفت: علی رغم همه محدودیت ها نمایشــگاه 
خوبی برپا شــده و تفاوت آن بــا دوره های 
گذشــته نیز لبیک گویی دست اندرکاران آن به 
 فرمایشات رهبر معظم انقالب و اعطای فرصت 
 به شــرکت های دانــش بنیان بــرای معرفی 

توانمندی هایشان است.
   دوازدهمیــن نمایشــگاه صنایــع دریایی و 
دریانوردی بــا حضور حدود ۱۰۰ شــرکت 
فعال در این عرصه عصر دوشــنبه ۲۳ خرداد 
در نمایشگاه بین المللی جزیره کیش گشایش 
یافت.این نمایشــگاه با حمایت، سازمان بنادر 
ودریانوردی، سازمان منطقه آزاد کیش، شورای 
عالی دریایی کشــور و انجمن مهندسی دریایی 
ایران و با حضور فعــاالن داخلی و بین المللی 
صنعــت دریایــی در فضایی به وســعت ۱۸ 

هزارمترمربع برگزار شد . 
   فراهم شدن زمینه های رشد و توسعه اقتصاد 
دریا محــور، رونق کســب و کارهای صنعت 
کشــتیرانی، طراحی،  زمینه های  در  دریایــی 
بنادر، شــیالت، دریانوردی،  کشتی ســازی، 
محیط زیست، گردشگری، فراساحل و توسعه 

ســواحل مکــران در جنوب کشــور از دیگر 
است.ســاالنه   نمایشــگاه  این  برپایی  اهداف 
حدود ۵۰ هزار کشــتی بزرگ اقیانوس پیما در 
خلیج فارس و دریــای عمان تردد می کنند و 
 جمهوری اسالمی ایران در شمال این آب های 
بین المللی، یکی از مناطق مستعد برای توسعه 

صنعت دریایی است.
  بــه گزارش ایرنا ؛ ایران با بیش از پنج هزار و  
۸۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال وجنوب یکی 
از کشورهای دریایی جهان محسوب می شود 
و افزایش سرمایه گذاری ها در صنعت دریایی 
کشور در توسعه و رشد اقتصاد دریا محور کشور 

نقش مهمی ایفا می کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی :

نیروی دریایی از توان شرکت های دانش بنیان بهره می گیرد

گروه خبر // مدیر کل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: از ابتدای 
سال تا کنون هفت هزار ۵۸۹ پرونده تخلفاتی صنفی به ارزش ۳۹۹ 

میلیارد تومان در استان تشکیل شده است.
    به گزارش خبرنگار دریا ؛  مرتضی ممیزی افزود: از این شمار 

۳۴ پرونده احتکار، ۹۸۹ پرونده گرانفروشی، ۱۱۶ پرونده تقلب 
و ۷۱ پرونده کم فروشی است.وی گفت: در این مدت ۱۸ واحد 
صنفی پلمپ شد.مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: همچنین 

در این مدت جریمه های اعمال شــده ۵ برابر نسبت به پارسال 
افزایش یافته اســت.ممیزی افزود: واحد های صنفی بعد از یک 
بار تذکر، سر در مغازه پارچه نصب و پرونده تخلفاتی برای آنان 
تشکیل می شود.شــهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف 
صنفی می توانند به سامانه ۱۲۴ سازمان صمت و ۱۳۵ تعزیرات 

حکومتی استان تماس بگیرند.

تشکیل ۷ هزار پرونده تخلفات صنفی در هرمزگان 

پشت پرده سیاست 

  
در این شــرایط باید از وزیر خارجه عراق پرسید که دولت های خارجی 
مورد حمایت او چه گام هایی برای حل بحران های عراق برداشته اند جز آن 
که نفت و گاز این کشــور را به یغما می برند و تروریسم های بین المللی را 
برای ریختن خون شهروندان عراق بر سنگ فرش های خیابان ها به خاک 
عراق گســیل می کنند. به طور حتم اگر فواد حســین می خواست نگاهی 
متوازن و موازنه ای به روابط خارجی عراق با دیگر کشــورها داشته باشد 
باید از تداوم اشغالگری آمریکا، تحرکات مداخله آمیز سفیر انگلیس در امور 
داخلی عراق، روابط پنهانی حزب متبوعش با صهیونیست های جنایتکار و 
دخالت های امارات و عربستان در انتخابات اخیر و اعتراضات سال های 
گذشته نیز سخن می گفت. نکته مهم تر این است که اگر قرار بر »صراحت« 
و عبور از »سکوت« سیاسی باشد، دولت کنونی بغداد و مقامات رسمی آن 
باید پاســخ گوی این باشند که اوالً دولت آمریکا چگونه در خاک عراق، 
ســردار شهید سلیمانی را که رسمًا به این کشــور دعوت شده بود، ترور 
کرده است؟، دومًا سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی که در منطقه 
کردستان عراق حضور دارند، اهداف حضورشان چیست؟به طور حتم ایران 
حساب سخنان فواد حسین را از ملت عراق جدا می داند و همچنان برای 
توسعه روابط و تقویت همکاری های برادرانه میان دو کشور قدم برمی دارد.

ماجرای شریعتمداری برای عبدالملکی تکرار نشود!
 آقای عبدالملکی، از »وزارت تعاون، کار و رفاه« استعفا کرد. منتقدان او، 
روی برخی تدبیر هایش )از جمله افزایش ۵۷ درصدی حقو ق کارگران( 
 انگشــت می گذارند و موافقانش، به برکناری برخی مدیران ناســالم از 
شرکت های بزرگ زیر مجموعه »شستا« )شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی( و هلدینگ های تابعه استناد می کنند. موضوع این نوشته اما، 
نقد عملکرد عبدالملکی نیست. او به هر دلیل، از ادامه وزارت کناره گیری 
کرد. آن هم در روزی که مجلس، وزیر صمت را برای ســوال به مجلس 
فراخوانــد و به او کارت زرد داد. یاد ماجرای عجیب تعیین وزیر رفاه در 
دولت سابق افتادم. آقای علی ربیعی پس از انجام استیضاح، از این وزارت 
برکنار شده بود. آن زمان، دو سال از وزارت آقای محمد شریعتمداری در 
»صمت« )صنعت،  معدن و تجارت( می گذشت و عملکرد او در دو حوزه 
صنعت و تجارت، مورد اعتراض گسترده عمومی بود. تابستان سال۱۳۹۷، 
فشــار افکار عمومی موجب طرح چندباره و جدی اســتیضاح محمد 
شــریعتمداری در مجلس دهم شده بود. او پس از انتقادات فراوان، دیگر 
حاضر به حضور در کمیسیون مربوط هم نبود و همین، استیضاح را جدی 
تر کرد. طرح استیضاح در ۱۵ محور ارائه شده بود، از جمله نبود مدیریت 
بازار و افزایش بی رویه قیمت ها، نبود مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه 
واحدهای تولیدی، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش 
برای دریافت ارز و ...  اما شــریعتمداری ناگهان ۲۸ مهر ۱۳۹۷ اســتعفا 
کرد و از اســتیضاح گریخت. تا این جای کار، خیلی عجیب نبود. اتفاق 
شــگفت انگیز آن بود که آقای روحانی، فردای استعفای شریعتمداری از  
وزارت صمت، او را برای نامزد تصدی وزارت رفاه، به مجلس معرفی کرد! 
شریعتمداری هم، مانند نعمت زاده که در دولت اول روحانی وزیر صمت 
شــد، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود. در اثر سیاسی کاری روحانی و 
مجلس دهم، وزیری که تحت فشــار شدید افکار عمومی بود و برکناری 
وی قطعی می نمود، توانســت رای اعتماد دوباره بگیرد و این بار، وزیر 

تعاون، کار و رفاه شود!

یک بام و دو هوای فواد حسین 
وزیر خارجه عراق در ســخنانی ایران را به مداخله در امور داخلی عراق 
متهم کرد و مدعی شد روابط تهران- بغداد از مرحله »سکوت« به مرحله 
»صراحت« رسیده است. اظهارات او ناشی از چیست؟ کامیار-وزیر خارجه 
عراق در اظهاراتی که تکراری نبود، جمهوری اسالمی ایران را به مداخله 
در امور داخلی عراق متهم کرد و مدعی شد روابط ایران و عراق از مرحله 
»سکوت« به مرحله »صراحت« رسیده است. فواد حسین که  در برابر لنز 
دوربین شبکه الغد مصر )از سایت های تندروی ضد ایرانی ( قرار گرفته بود 
تا به پرسش های سمت و سو دار مجری این شبکه پاسخ دهد، شاید فراموش 
کرده بود که وزیر خارجه کشوری است که باالترین سطح روابط سیاسی 
و فرهنگی، شــراکت اقتصادی و همپیمانی راهبردی در ائتالف منطقه ای 
محور مقاومت را با ایران داراست و او وظیفه دارد زبان دیدگاه های اکثریت 
جامعه و ائتالف دولت باشــد و نه دیدگاه های سیاسی برخی جریان های 
خاص. الوقت نوشت: مواضع او در این مصاحبه، که چندین بار به صورت 
یک طرفه و با کلی گویی و ابهام از دخالت ایران در اوضاع عراق سخن راند، 
به هیچ عنوان نه معرف روابط نزدیک و برادرانه دو ملت بود و نه با واقعیت 
عملکرد دیپلماتیک تهران در پیشبرد روابط همسایگی با بغداد همخوانی 
داشــت. فواد حسین که به عنوان یک سیاستمدار کرد از حزب دموکرات 
کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در دولت عادل عبدالمهدی پست 
وزارت دارایــی کابینه را عهده دار بود، در دولت کاظمی از ســوی حزب 
 دموکرات برای تصدی پست وزارت خارجه معرفی شد و به دلیل آن که با 
حمایت های جدی مسعود بارزانی پشتیبانی می شد، به رغم تمامی اختالف 
نظرهــا با مصطفی الکاظمی به عنوان وزیر امور خارجه عراق وارد کابینه 
شد. بماند که  فواد حسین سابقه چنین موضع گیری های غیر دوستانه علیه 
ایران را داشته و حتی برخی این سخنان را با ژست عربی گرایی و همچنین 
برخی تالش های او برای معرفی  به عنوان گزینه  اقلیم برای پست ریاست 
جمهوری مرتبط می دانند .از این رو عملکرد فواد حسین در پست وزارت 
خارجه، بیــش از آن که بیانگر دیدگاه های مجموعه دولت ائتالفی عراق 
باشد که شیعیان نیز در آن نقش برجسته ای دارند، در بسیاری از اوقات به 
عنوان وزیر امور خارجه حزب دموکرات کردستان عراق و شخص مسعود 
بارزانی بوده است.در واقع سخنان ضد ایرانی و تعارض آمیز فواد حسین با 
منافع و همکاری های دو کشور در شرایطی صورت می گیرد که از دو دهه 
گذشته هیچ دولتی در عراق روی کار نیامده است که خدمات دولت ایران 
به ثبات، تمامیت ارضی و حل مشکالت این کشور را منکر شود یا به آن 
معترف نباشد. سران عراقی بارها بر این واقعیت تأکید کرده اند که ایران اولین 
کشوری بود که بدون هیچ گونه شرط و شروطی به کمک بغداد برای مقابله 
با داعش شتافت در حالی که دیگر کشورهایی که اکنون فواد حسین چشم 
 بر دخالت ها و آشــوبگری های آن ها در عراق بســته است تنها نظاره گر 
غرق شــدن عراق در باتالق تروریسم بودند. این در حالی است که ایران 
بدون هیچ چشمداشتی بزرگ ترین شخصیت نظامی و قهرمان ملی خود را 
به دل بحران فرستاد تا در کنار ملت عراق توطئه بزرگ داعش را پایان 
دهد. از طرف دیگر ایران در شــرایط تحریم های ظالمانه و تروریسم 
اقتصادی آمریکا علیه شــهروندانش، با وجود نیازمندی جدی به وصول 
پول های فروش برق و گاز به عراق،  هنگامی که دولت بغداد از عدم امکان 
بازپرداخت بدهی ها به دلیل تحریم ها گفت، برای جلوگیری از رنج شهروندان 

عراقی در فصل گرما حاضر به قطع برق صادراتی به این کشور نشد. 

تازه های مطبوعات
رسالت-این روزنامه با طرح این نظر که استعفای یک وزیر هزینه های هنگفتی 
به کشور و بدنه دولت تحمیل می کند، نوشت: جوان گرایی بالشک نسخه نجات 
کشــور اســت؛ اما هر چه پیش می رود قیود مهمی باید به آن اضافه کرد تا 
این نسخه، دچار شکست و تخریب نشود. یکی از قیدهای مهم جوان گرایی، 
شایسته ســاالری با وسعت نظر است. اگر فقط جوانان قبیله خود را صالح به 
رسیدن به مناصب قدرت بدانیم هم سایر شایستگان را دلسرد می کنیم هم حتی 
به جوانان قبیله خودی نیز ظلم می کنیم؛ چرا که بعد از مدتی کارامدی مدنظر 

حاصل نمی شود.
 جوان- ایــن روزنامه با تیتر »وزیر ناهماهنگ رفت نوشــت: پیش از این 
نیز برخی از اعضای کمیســیون اقتصادی دولت به دلیل کسالت کنار گذاشته 
شــدند. در این میان به نظر می رسد مقوله مورد اشاره عبدالملکی یعنی »ایجاد 
هماهنگی« نشانه ای اســت که می تواند به تغییرات دیگری در دولت بینجامد 
...باید انسجام و هماهنگی بیشتری در دولت شکل بگیرد تا بتوان شرایط سخت 
کنونی اقتصاد را که ناشی از تورم و تحریم های جهانی و همچنین عدم اعمال 

اصالحات اقتصادی در دهه های اخیر است، پشت سر بگذاریم.
 اعتماد-هیچ نیروی اصالح طلبی خواهان شکست این دولت نیست، موفقیت 
آن خواست همگانی است، ولی این موفقیت یا شکست بیش از همه به دست 
خودشان است. باید افراد و نیرو های متوهم را که جز زیان اثر دیگری ندارند، 
تغییر دهند. امور کشور و اقتصاد آن محل کارآموزی یا آزمون و خطای افراد 
متوهم نیست. بترسید از کسانی که شعار های مفت می دهند. از گذشته عبور کنید 
و خود را رها سازید، نگاه را به آینده باید برد. باید در جهت درست عمل کرد.

 کیهان-در ایران می توان کشور را تا لبه پرتگاه برد و باز هم مدعی و طلبکار 
بود! مواضع این روزهای جریان مدعی اصالحات را مرور کنید. ته حرف همه 
آن ها و نســخه ای که می پیچند یک فصل واحد و مشترک دارد؛ باید در برابر 
آمریکا کوتاه آمد و به شــرایط آن تن داد تا برجام احیا شــود و از این طریق 
مشکالت مردم و کشور حل شود. البته این موضع جدیدی نیست و سال هاست 
که با آن مواجهیم اما مدتی است که این نسخه پیچی شدت و حدت بیشتری به 

خود گرفته است.
ارزیابی فرمانده کل سپاه از علت »کندی حرکت روس ها در جنگ اوکراین«

سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده  کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
اولین همایش سراســری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقالب اسالمی، 
بــا بیان این که »امروز ســیمای جنگ ها و مظاهر قــدرت دفاعی با طلوع 
فناوری های مدرن در حال تغییر اســت«، گفــت: »بنابراین آمادی که برپایه 
ســازه های ثابت و بزرگ باشد محکوم به فنا و نابودی در فاز اولیه هر جنگی 
اســت. اگر شما متکی بر نقاط منفصل ساکن باشید همان روزهای اول جنگ 
قدرت پشتیبانی را از دست می دهید، بنابراین امروز همه ارتش ها آماد توزیعی 
را در دســتورکار خود قرار می دهند. مفهوم این الگو آن اســت که ما نیازمند 
تحرک هستیم بنابراین چاالکی و تحرک در سامانه های آمادی مد نظر است.« 
وی در ادامه تصریح کرد:» امروز هم در جنگ اوکراین کندی حرکت روس ها 
به ضعف در آمادرسانی مربوط است یعنی سیستم آماد همپای عملیات نیست، 
به همین دلیل خوداتکایی واحدهای کوچک در حد امکان هم باید مورد توجه 
قرار گیرد. آماد یک منظومه وسیعی است که تأمین قدرت را به عهده دارد و آماد 
باید یک تفکر و اندیشه عمیق این حرکت را پشتیبانی کند. ویژگی اصلی آماد 

هوشمندی است و به جز این موفقیت ممکن نیست.« / ایرنا

انعکاس
دیده بان ایران نوشت : ۱۴ روز پیش سامانه های شهرداری تهران هدف حمله 
ســایبری قرار گرفت. این اتفاق که به دنبال سلسله حمالت هکری در کشور 
به وقوع پیوسته بود، ارائه خدمات شهرداری به مردم را تحت  تاثیر خود قرار 
داد. یــک منبع آگاه به فارس خبر داد: یکی از عوامل خرابکار دخیل در هک 

سامانه های شهرداری تهران شناسایی و دستگیر شده است.
 تابناک نوشــت : عزت ا... ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی می گوید که »برای انجام کار های ماندگار نیازی به بودجه نیست. 
اداره تبلیغات اسالمی شهرستان لنگرود برای سرود »سالم فرمانده« دو میلیون 

تومان هزینه کرد که باعث جهانی شدن آن شد.«
 فردانیوز نوشت: محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجماعی شده و احتماال یکی از گزینه های جایگزینی است اما رسانه ها اسامی 
دیگری را نیز مطرح کرده اند. از دو گزینه احتمالی برای جانشینی عبدالملکی یاد 
می شود؛ یکی حمید رضا حاجی بابایی نماینده کنونی مجلس و دیگری مهرداد 

بذرپاش، رئیس کنونی دیوان محاسبات کشور.
 نامه نیوز خبر داد: ایرنا، خبرگزاری دولت نوشــت: وزارت نفت در پاسخ به 
شایعات منتشرشده در رســانه های منتقد دولت درباره قیمت بنزین با وجود 
تکذیب های مکرر مســئوالن دولت و مدیران وزارت نفــت، از آن به عنوان 
کلیدواژه جدید برخی جناح ها برای سیاسی کاری و التهاب آفرینی نام برد.آن 
چه مســلم بوده و تاکنون بارها بر آن تأکید شده این است که هم اکنون دولت 
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و انتشار شایعات و برخی قیمت هایی 
که در رسانه ها انتشار می یابد، صرفا حدسیات و سناریوسازی در این زمینه و 

عاری از حقیقت است.
سرلشکر جعفری : ضربات ایران به اسرائیل چندبرابر شده و ادامه دارد

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران درباره برخی 
اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص وقایع اخیر کشورمان اظهار 
کرد: »رژیم صهیونیســتی و مسئوالن آن بهتر می دانند تاکنون چه ضرباتی از 
جمهوری اســالمی خورده اند و حتی بعضی از آن ها هنوز استمرار دارد و در 
حال ضربه خوردن از این ناحیه هستند، این ها ضرباتی است که در منطقه و در 
کشورهای مختلف، مقاومت اسالمی در منطقه و در کشورهای مختلف و حتی 
در داخل ســرزمین های اشغالی به آن ها وارد کرده است.« وی افزود: » منتها 
این از مظلومیت جمهوری اسالمی است که نمی تواند خیلی از این ضربه هایی 
را که به این رژیم وارد می کند بیان کند، اسم بیاورد و شرح دهد، بنابراین در این 
اقدامات چراغ خاموش بودن و محرمانه بودن آن را اکثراً حفظ می کند.«  وی 
ادامه داد:»  اما آن ها وقتی تروری انجام  می دهند مانند ترور بزدالنه شهید صیاد 
خدایی علناً آن را بیان می کنند، تروری که ناجوانمردانه و درحالی صورت گرفت 
که این شــهید در ماشین و جلوی منزلش و بدون محافظ بوده است و ترور او 
ارزش عملیاتی از نظر تکنیکی برای رژیم صهیونیستی ندارد و شبیه ترورهای 
کور منافقین در دهه ۶۰ است. ما و جبهه مقاومت چندین برابر این اقدامات را، 
هم قبل از شهادت شهید صیاد خدایی به رژیم اشغالگر وارد کردیم و  هم بعد از 
آن اما نمی توانیم جزئیات آن را بیان کنیم ، البته مردم ما این مسئله را به خوبی 
می فهمند و درک می کنند. اگر رژیم صهیونیستی یک عملیات می کند، می داند 
که پاسخ آن را چندین بار دریافت می کند.« وی  در آخر یادآور شد: »دشمنان 
سعی می کنند دیگر حوادث  کشور را هم از طریق عملیات روانی و رسانه ای 
به خود نســبت دهند در حالی که خودشان بهتر از دیگران می دانند کار آن ها 

نیست.« / تسنیم

گروه خبر // رئیس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت هرمزگان از صــدور ۵2 فقره جواز 

تاسیس صنعتی در 2 ماهه سالجاری در استان 
خبر داد. 

   خلیــل قاســمی رئیــس ســازمان صمت 
هرمزگان با اشــاره به صــدور ۵۲ فقره جواز 
 تاسیس اظهار داشت: شاهد رشد۱۱۲ درصدی 
ســرمایه گذاری صدور جواز تاسیس در استان 
هســتیم.وی با بیان این کــه از این میزان جواز 
تاســیس صادره، ۵۱ جواز تاســیس ایجادی 

 و۱ فقره جواز توســعه ای اســت، گفت: رشد 
سرمایه گذاری جوازهای تاسیس در استان نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، نشان از عالقه مندی به 
است. سرمایه گذاری در شــهرک های صنعتی 

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
یکی از اولویت های مهم در استان را حمایت و 
پشتیبانی و رونق بیشتر صنایع عنوان کرد و ادامه 
داد: تسریع در اجرا و تکمیل طرح های صنعتی 

اســتان به صورت جدی دنبال می شود.قاسمی 
اظهار داشت: بیشترین صدور جواز تاسیس در 
شهرستان بندرعباس و کمترین صدور مربوط به 
شهرستانهای بشاگرد و جاسک است.به گزارش 
ایرنا ؛ وی در پایان افزود: محصوالت کانی غیر 
فلزی و شــیمیایی از جمله گروه های صنعتی 
بوده اند که بیشترین میزان صدور جواز تاسیس 

را به خود اختصاص داده  است.

رشد11۲ درصدی سرمایه گذاری جواز تاسیس در هرمزگان 
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 فـــــــال هفته
بروید خودتان را آپدیت کنید!

فروردین: این هفته روی دور بداقبالی هستید. 
در  حالی که کرونا هر روز دارد رفتنی تر می شود و 
روز بدون فوتی کرونا هم ثبت کردیم، شما صاف 
در همین هفته مشــکوک به کرونا خواهید شد. 
البته این قسمت بد ماجرا نیست، بلکه آن جایی 
که بعد از دو هفته قرنطینه می فهمید کرونا نبوده 

دردناک است.
اردیبهشت: هفته آشتی کنان! این هفته با یک نفر 
که مدت هاست با هم قهر بودید، آشتی می کنید. 
اگر هم با کســی قهر نیستید، واقعاً که! آدم هم 
آنقــدر اخالق مدار؟ خــب با یکی قهــر کنید بعد 

آشتی کنید، بلکه ما ضایع نشویم.
خرداد: در این هفته بخت با شــما یار اســت. در 
کل این هفته از اتوبوس زیاد اســتفاده خواهید 
کرد و هرچند هیچ دفعه صندلی برای نشســتن 
گیرتان نمی آید ولی در عوض... واال اتفاق مثبتی 
هــم نخواهد افتاد! اصالً همین که اتوبوس بیاید 
خودش خبر خوب اســت. حتی بــا تأخیر یکی دو 

ساعته! همینش هم برای خیلی ها نمی آید.
تیر: چقدر فحش بلدید؟ بروید خودتان را آپدیت 
کنید که هفته ســختی پیش رویتان اســت! این 
هفته یک عده گیر می دهند به استاد یا هنرمند 
مورد عالقه شــما و از او انتقاد می کنند. شما هم 

باید از خجالت شان دربیایید باالخره!
هفته ای سراســر شــب بیداری خواهید  مرداد: 
داشــت. اگر دانش آموزید، تحمــل کنید آخرش 
اســت و اگر دانشــجویید، قوی باشــید که تازه 
اولش اســت. اگر هم هیچ کدام نیستید، ظهرها 

کمتر بخوابید، درست می شود.
شهریور: در این هفتــه همیشه ماسک به همراه 
داشــته باشــید؛ نه به خاطر کرونا، بلکه به خاطر 
گرمای هوا! چرایش را وقتی توی BRT و اتوبوس 
و مترو در ســاعات پیک بیست و پنج میلی متری 

آدم ها ایستادید، می فهمید!
مهر: این هفته به همه تلفن های خود پاسخ دهید. 
شانس فقط یک بار به آدم زنگ می زند. البته فکر 
کنم این هفته زنگ بزند، فوت کند! شانس است 

دیگر، عقل درست حسابی ندارد.
آبان: این هفته، هفته شماســت. باالخره بعد از 
34728971۶4بار ثبت نام در سایت شرکت های 
خودروســازی، این هفته اسم تان در قرعه کشی 
یک دستگاه پژوی نمی دانم چی درمی آید. مبارک 
باشد. به اینکه نه پول دارید بخریدش نه کسی 
می تواند از شــما بخرد فکر نکنید. فعالً از همین 
برنده شــدن خوشــحال باشید. شــیرینی ما هم 

فراموش نشود.
آذر: توانایی »نه شنیدن« را در خودتان تقویت 
کنید. این هفته، هفته نه شــنیدن اســت. البته 
خواســته هایتان را هــم کمی معقــول کنید! چرا 
صمدآقا بقال باید 700دالر به شما دستی بدهد 
که پول شما جور شود، بروید ترکیه خانه بخرید؟

دی: هفته ای پر از اضطراب دارید. زره پوالدین 
بــه اعصــاب خود ببندید. ســر ســال رســیده و 
صاحب خانه پنج دقیقه یک بار زنگ می زند. اجاره 
را دوبرابــر کرده و پول پیــش را اندازه دیه یک 
گله شــتر! این حجم از پول را شما در خواب هم 
نمی بینید. بلند شوید بروید دنبال یک آلونک در 
حاشیه شهر بگردید. البته اگر االن در آلونکی در 

حاشیه شهر نیستید!
بهمن: هفته ای بین مرگ و زندگی! یک ذره دیگر 
تحمــل کنیــد. چیزی بــه اول مــاه و واریز حقوق 
نمانده. بعد بروید این دنــدان الکردار را بکنید 
بیندازیــد دور تــا دیگــر درد نکشــید. اگرچه با 
عصب کشی هم کارتان راه می افتد ولی خب این 
کارها مال آدم های ســرمایه دار و الکچری اســت! 

یک کم تمرین ساده زیستی کنید.
اسفند: هفتــه جالبی نیست ولی اینقدر نترسید. 
چیزی نخواهد شد. کولرتان نه که بسوزدها، نه. 
فقط یک تعمیر جزئی الزم دارد. درست هم نشد، 
فدای سرتان! چیزی که توی بازار ریخته، کولر نو!

آها پولش؟ آقا اصالً کولر برای سالمتی بد است. 
دوتا دفتر چهل برگ بخرید، خودتان را باد بزنید. 

خالص!
  محدثه مطهری

طنز

نــژاد ســرویس   مهــران ســلطانی 
استان ها // معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشــاورزی استان بوشهر 
گفت: کشــاورزان این استان کنجد را به 
روش "کشت مستقیم" بکارندتا عالوه بر 
ارزیابی  محصول  عملکرد  خاک  حفاظت 

شود. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ کبری توکلی 
بابیان اینکه کشــت مســتقیم، از جمله 
شیوه های نوین کشت محصوالت زراعی 

اســت که سبب کاهش هزینه ها و افزایش 
درآمد کشاورزان می شود، اظهار کرد: این 
"بی خاک ورزی"  به صورت  روش کشت 
یــا "کم خاک ورزی"  نوعی کشــاورزی 
حفاظتــی اســت. در ایــن روش میزان 
دســت کاری در خاک به حداقل می رسد 
و محصول جدید در بقایای محصول قبلی 
کشت شود.  وی اضافه کرد: کاهش مصرف 
انــرژی، جلوگیری از فرســایش خاک، 

افزایش مواد مغذی وآلی خاک، کاهش نیاز 
به سرمایه گذاری برای تهیه ماشین آالت، 
کاهش زمان الزم برای آماده سازی زمین 
و حفظ رطوبت خــاک از جمله مزایای 
بهبود  مهم کشت مستقیم هســتند.معاون 
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان بوشــهر تصریح کرد: دستگاه های 
کشــت مســتقیم از نوع خطی و ردیفی 
هســتند که برای کاشت گندم، جو، کلزا و 

کنجدوحتی سیاهدانه از نوع خطی استفاده 
می شــود.توکلی ادامه داد: در این شیوه از 
کشت بوسیله اســتفاده از تجهیزات مدرن 
کشاورزی، بقایای گیاهان در خاک باقی 
مانده و بذور مورد نظر در اراضی شــخم 
نخورده یا شخم با چیزل به صورت محدود 
کاشته می شــوند و به این ترتیب حفاظت 
از خاک های کشاورزی در بهترین شرایط 
محقق می شود.این مقام مسئول خاطر نشان 

کرد: در ســال جاری برنامه کشت کنجد 
به طور مستقیم را به کشاورزان استان بوشهر 

توصیه خواهیــم کرد تا عالوه بر حفاظت 
خاک عملکرد محصول را ارزیابی شود.

   

معاون جهاد کشاورزی بوشهر:

کشاورزان بوشهری کنجد را به روش "کشت مستقیم" بکارند

خوزستان توان تولید ساالنه ۵۰ میلیون تن 
محصول کشاورزی را دارد

حسن سیالوی سرویس استان ها // معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان 
با اشاره به تولید ســاالنه حدود ۱۸میلیون 
تن محصول کشــاورزی در خوزستان گفت: 
چنانچه از ظرفیت های موجود و فناوری  روز 
در کنار آموزش استفاده شود امکان رساندن 

این میزان به ۵۰ میلیون تن وجود دارد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ در سی و ششمین 
جشــنواره معرفی تولیدکننــدگان برتر بخش 
کشاورزی خوزستان در سرسرای اجتماعات 
هتل نیشــکر اهواز افــزود: زمین های کنونی 
زیرکشــت در خوزســتان حدود ۱.۳ میلیون 
هکتار اســت در حالی کــه عرصه های منابع 
طبیعی و قابل بهره برداری این استان ۶.۵ میلیون 
هکتار اســت بنابراین بخش مهمی از زمین ها 
 و عرصه های طبیعی اســتان بدون استفاده و 
بهره برداری مانده اســت.وی بهره برداری از 
فناوری نوین، آمــوزش و ترویج و باال بردن 
بهره وری را در بخش کشــاورزی خوزستان 
مورد تاکید قرار داد و بیان کرد:هم اکنون آب در 
خوزستان از نفت برای ما مهم تر است بنابراین 
هرگونه ارتقای بهره وری از آب در خوزستان، 
منجر بــه افزایش ثــروت و درآمدزایی برای 
کشــاورزان خواهد شد.فتوحی ، خوزستان را 
قطب نخست و مهم تولیدات کشاورزی کشور 
برشــمرد و بیان کرد: تولید گندم خوزستان در 
سال زراعی جاری نزدیک به ۱.۴میلیون تن و 
تولید کلزا حدود ۷۸ هزار تن به ارزش تقریبی 
۱۵۰هزار میلیارد ریال اســت که همه آن وارد 

چرخه اقتصادی استان می شود.
  معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
خوزســتان ادامه داد:باید بخش کشــاورزی 
خوزستان را بر اساس عقل و دانامحوری جلو 
ببریم تا کشــاورزی سنتی به تجاری تبدیل و 
وارد بازارهــای جهانی و صادرات شــود در 
این صورت است که بخش کشاورزی جذاب 
و قابلیت ســرمایه گذاری بیشتر در آن فراهم 

خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز 
با بیان اینکه امروز  شیوه مدیریت تغییر کرده و 
مبتنی بر دانش است گفت: کشاورزی قراردادی 
از اولویت هــای وزارت متبــوع خواهد بود.

خدارحم امیری زاده با بیان اینکه امروز کشور 
ما بیش از هر زمــان دیگری به امنیت غذایی 
احتیاج دارد افزود: بستر و ساختار امنیت غذایی 
و تولید در کشور مهیا است و این نشان دهنده 
ظرفیت های خوبی است که در خوزستان وجود 

دارد.
   وی ادامه داد: در حالی که همه شواهد بیانگر 
این بود که تولیدات ما به تناســب مشکالت 
موجود به ویژه خشکسالی کم نظیر، نسبت به 
سال های قبل باید رو به کاهش می رفت ولی 
با تالش بیشتر، برخی تولیدات کشاورزی ۲۵ 
درصد نسبت به ســال زراعی گذشته افزایش 

داشته است.
  امیری زاده با بیان اینکه ۲۱۰ هزار بهره بردار 
در خوزستان فعالیت دارند گفت: ۷۱ کشاورز 
نمونه استانی و پنج کشاورز نمونه کشوری در 
این جشــنواره حضور دارند که باید از آنها به 
عنوان جهادگران واقعی کشــور نام برد.رئیس 
سازمان جهادکشــاورزی خوزستان با اشاره 
به کاهش ۳۷ درصــدی میانگین بارندگی در 
 کشور و خوزستان بیان کرد:درحالی که سطح 
زیر کشــت افزایش نیافت امــا مدیریت در 
عملیات های کاشت و داشت و تغذیه گیاهی، 
منجر به افزایش عملکرد در سطح شد به طوری 
که میزان عملکرد گندم از ۲.۵ تن به سه تن در 

هکتار رسید.
   وی با اشاره به بسته شدن پرونده خرید کلزا 
در خوزســتان با ۷۸ هــزار و ۳۰۰ تن خرید 
تضمینی گفت: خوزستان امسال موفق به کسب 
رتبه نخست در خرید کلزا در کشور شد و این 
یک موفقیت بزرگ برای بخش کشــاورزی 
استان محسوب می شود. همچنین تاکنون ۶۰۰ 
هزار تن چغندر قند از سطح مزارع خوزستان 

برداشت شده است.
  نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
خوزستان نیز در این جشــنواره با بیان اینکه 
با دانش بنیان کردن کارها می توان به ســوی 
روش های نوین حرکت کرد گفت:این به معنای 
تحول آفرینی یعنی دانش بنیان کردن کارهاست 
اما تحول آفرینی به تنهایی کافی نیســت بلکه 
تحــول گرایی و تحول پذیری باید در کنار هم 
قرار گیرند که مستلزم روی آوردن کشاورزی 

سنتی به کشاورزی نوین است.
  حجت االسالم "عبداالمیر رجب پور" افزود: 
خوزســتان در تولید بســیاری از محصوالت 
کشاورزی دارای مقام برتر است و این به واسطه 
مدیریت صحیح است اما این موضوع می طلبد 
که در عرصــه مدیریت توزیع و مصرف نیز با 
کمک خردمندان و افراد باتجربه گام های قوی 
تری برای ارتقای بیشتر سطح کشاورزی استان 

برداشته شود.

آرزو توکلی ســرویس استان ها // استاندار کرمان اظهار کرد: جوان سازی جمعیت با 
بخشنامه و دستوری محقق نمی شود بلکه با فرهنگ سازی و اقناع سازی جامعه ممکن 

می شود.  
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدمهدی فداکار در دومین جلسه مجمع سالمت استان با 
محوریت "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" گفت: نرخ رشد جمعیتی به مرز بحرانی 
رسیده است. وی با اشاره به نرخ رشد جمعیت استان اظهار کرد: متاسفانه نرخ رشد جمعیت 
در شــمال استان نگران کننده است ولی در جنوب استان وضعیت تقریبا قابل قبول است. 
استاندار کرمان خانواده را مرجعیت اجتماعی تلقی کرد و افزود: هنوز خانواده محور مهم 
جامعه و اثرگذار است و شاید در برخی شهرها مرجعیت خود را از دست داده است. وی 
ادامه داد: اگر این محور از دســت برود دین و دنیای ما از دســت می رود و برای ارتقای 
همه شــاخص ها کشور باید این بنیان را حفظ و تقویت کرد. فداکار تاکید کرد: اکنون هیچ 
اقتصاددانی مخالف افزایش جمعیت نیست و جمعیت را یکی از ابزارهای توسعه می دانند. 

وی عنوان کرد: ظرفیت واقعی توسعه در انسان هاست و تکنولوژی نماد توسعه است. 

استاندار کرمان :

جوان سازی جامعه با دستور محقق نمی شود
 علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها // معاون 
حمل و نقل ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با بیان این که ۴۰ درصد راه های کشــور دارای خرابی 
متوسط تا شدید هستند، افزایش تخلفات اضافه تناژ در 
بخش حمل و نقل بار کشور را یکی از دغدغه های مهم 
سازمان راهداری در حوزه بهره برداری از راه ها ذکر کرد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمیدرضا شــهرکی ثانوی در 
جمع خبرنــگاران به جایگاه حائز اهمیت اســتان یزد در 
سازمان راهداری اشاره و اظهار کرد: یزد با توجه به موقعیت 
جغرافیایی در کریدورهای بین الملی و محورهای ترانزیتی 
کشور و از ســوی دیگر جایگاهی که حمل بار به ویژه در 
بخش مواد معدنی دارد و نیز تردد باالی مســافران با توجه 
به گردشگرپذیر بودن استان، مورد اهتمام است.وی با بیان 
این که ســازمان راهداری کشــور توجه و نگاه ویژه ای به 
موضوعات توسعه و نگهداری راه ها و حمل و نقل جاده ای 
در استان یزد دارد، گفت: استان یزد همچنین از ظرفیت های 
خوبی به خصوص در بخش نیروی انســانی در بخش راه 
برخوردار اســت لذا هم به لحاظ اجــرای پایلوت برخی 
طرحهای ملی و هم در تصمیم سازی های کشوری این حوزه 
نقش موثری را ایفا می کند.شــهرکی ثانوی از اقدامات اداره 
کل راهداری و دستگاه های مرتبط استان یزد جهت کاهش 
تلفات جاده ای در استان قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه 
امسال استان یزد با ۱۱.۲ درصد کاهش تلفات جاده ای رتبه 
اول کشور را به خود اختصاص داده که جای تقدیر دارد ولی 
درخواست داریم به جهت این که معموال کاهش تلفات در 
کشور به صورت موج سینوسی حرکت می کند، تمام تالش 
خود را بکار گیرند تا این روند کاهشــی، تداوم یابد.وی با 
اشاره به قرار گرفتن در آستانه سفرهای تابستانی و همزمانی 
همایش بین المللی اربعین در انتهای سفرهای تابستانی، متذکر 
شد: براســاس پیش بینی های صورت گرفته، با توجه به دو 
سال محدودیتهای کرونایی شاهد رشد آماری قابل توجهی 

در سفرهای تابستانی و اربعین حسینی خواهیم بود لذا باید 
تمام تالشــمان را برای ارائه خدمات جهت انجام سفرهای 
ایمن مردم کشورمان بکار گیریم.این مسئول در مورد تدابیر 
اندیشیده شده در مورد جابجایی ایمن زائران اربعین حسینی 
نیز اظهار کرد: از آنجایی که ۹۰ درصد جابجایی های اربعین 
در جاده ها اتفاق می افتد، از هم اکنون قرارگاه کمیته حمل و 
نقل و سوخت ستاد اربعین کشور فعالیت خود را آغاز کرده 
اســت.وی مراکز ماموریت این کمیته را مرزهای خسروی، 
مهران، شلمچه و کذابه و نیز دو پایگاه مرزی در نظر گرفته 
شده برای زائران پاکستانی خواند و گفت: برای ایمن سازی 
راه های منتهی به پایانه های مرزی ۴۳۰ میلیارد ریال و برای 
آماده سازی پایانه های مرزی و بحثهای بهداشتی و رفاهی 
زائران در این پایانه ها نیز بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال منظور شده 
است.شهرکی ثانوی، اولویت این قرارگاه در بخش ساماندهی 
حمل و نقل زائران را نیز افزایش ظرفیت صندلی هاســت، 
گفت: امسال ۸۰ درصد ظرفیت ناوگان اتوبوس کشور یعنی 
۹۵۰۰ دســتگاه، بیش از چهار هزار دستگاه مینی بوس با 
کمترین میزان فرسودگی از مجموع ناوگان ۲۴ هزار دستگای 
در ایــن بخش به ویژه جهت مســیرهای کوتاه در مناطق 
مرزی و حدود چهار هزار دستگاه سواری پالک عمومی را 
 بــکار خواهیم گرفت و عالوه بر این نیز برای کاهش میزان 
خــواب رانندگان نیز فراخوانی برای اســتفاده از رانندگان 
جایگزین به ویژه در بازگشــت به ایــران مدنظر داریم.این 
مســئول در بخشی از ســخنانش با بیان این که تخصیص 
اعتبارات اســتانها از دو روش اعتبارات استانی و اعتبارات 
داخلی و عمومی سازمان انجام می شود، اظهار کرد: اعتبارات 
ســازمان در دو مرحله و با نگاه عملیاتی ابالغ می شود که 
بخش اول آن به استان یزد تخصیص یافته و بخش دوم آن 
نیز در نمیه دوم سال براساس شاخصهای عملکردی استانها 
در جذب اعتبار بخش اول ابالغ خواهد شد.وی با بیان این 
که امسال بیش از ۱۵ درصد بیشتر از کل اعتبار سال گذشته 

استان در مرحله اول تخصیص اعتبار به یزد ابالغ شده، ابراز 
امیــدواری کرد با تخصیص مرحله دوم، کفاف طرحهای در 
دســت اجرای استان را در سال جاری شاهد باشیم.شهرکی 
ثانوی همچنین با بیان این که راه ها یک سرمایه ملی هستند 
که باید همگان نســبت به حفاظت از آنها اهتمام داشــته 
باشــند،  تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حوزه حمــل و نقل ۱۵۰۰ همت)هزار میلیارد تومان( و 
ارزش راه های کشــورمان ۳۵۰۰ همت است.وی در مورد 
میزان خرابی راه های کشورمان نیز گفت: در حوزه راه های 
شریانی کشور، ســهم راه های سالم با خرابی کم حدود ۶۰ 
درصد، با خرابی متوسط ۲۵ درصد و راه های دارای خرابی 
شــدید حدود ۱۵ درصد و افت کیفی ناهمواری های راه ها 
نیز طی ســال های اخیر حدود ۹ درصد بوده است.شهرکی 
ثانوی افزایش تخلفات اضافه تناژ در بخش حمل و نقل بار 
کشور را یکی از دغدغه های مهم سازمان راهداری در حوزه 
بهره برداری از راه ها ذکر کرد و گفت: متاسفانه راه های برخی 
استانها مانند یزد که استانی معدنی محسوب می شود، به شدت 
در معرض این آسیب هاست که امیدواریم متولیان با دقت و 
صراحت بیشتری با آن مقابله کنند و مهمتر از آن، اقدامات 
پیشــگیرانه در این حوزه اســت که عزم همه دستگاه های 
مربوطه را می طلبد.وی در همین رابطه به ایجاد سامانه های 
توزین در حال حرکت در جاده های کشور برای نظارت در 
این زمینه اشاره و با بیان این که سه مورد از این سامانه ها در 
محورهای شــریانی استان یزد نصب هستند و عالوه بر این 
قرار است به صورت فصلی نیز مانورهای مشترکی را در این 
حوزه دنبال کنیم. شهرکی ثانوی در پایان از طراحی سامانه 
پاک )سامانه پرداخت آسان کرایه( از سوی سازمان خبر داد 
و با بیان این که امیدواریم این سامانه را تا ابتدای سال ۱۴۰۲ 
راه اندازی کنیم، گفت: به دنبال شفافیت در این حوزه هستیم 
تا کرایه به شکلی درست و آسان و در کوتاه ترین زمان پس 

از تحویل بار به دست رانندگان بخش حمل و نقل برسد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری کشور خبر داد

اختصاص ۸۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی به زائران اربعین
 

  

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
استاندار یزد بر پیگیری و سرعت بخشیدن 
به مسائل مربوط به طرح نهضت ملی مسکن 
 خارج از بروکراســی اداری در استان تاکید 

کرد. 
  به گــزارش خبرنگار دریا ، مهران فاطمی در 
نشست شــورای مسکن اســتان که به منظور 
بررســی مورد به مورد پروژه های نهضت ملی 
مسکن در شــهرهای زارچ، شاهدیه، مهریز و 
یزد برگزار شد با اشــاره به اهمیت پروژه های 
نهضت ملی مسکن افزود: باید مسائل مربوط به 
پروژه های نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری 

در ادارات دنبال شود.

   وی ادامه داد: تسریع در روند صدور پروانه ها 
یا مراحل اداری پروژه های نهضت ملی مسکن 
در دســتور کار قرار می گیرد تا شاهد تحمیل 
 هزینه های نامتعارف ناشــی از طوالنی شدن 

پروژه ها به مردم نباشیم.
  این مسئول از پیگیری و جدیت مجموعه راه 
و شهرسازی، فرمانداری ها و بخشداری ها و 
دستگاه های خدمات رسان استان در خصوص 
مباحث مربوط به پروژه های نهضت ملی مسکن 
قدردانی و بر سامان اقدامات الزم جهت تسریع 
در اجــرای پروژه های این حــوزه تاکید کرد.
فاطمی با بیان اینکه بازدید از پروژه طرح نهضت 
ملی مسکن در دستور کار قرار می گیرد گفت: با 

توجه به انجام پایش بسیاری از متقاضیان طرح 
نهضت ملی مسکن، عملیات اجرایی پروژه های 
این طرح در دهــه اول تیرماه کلید می خورد.

وی با اشاره به هزینه های اجاره و رهن منزل 
و ضرورت انجام اقدامات الزم جهت جلوگیری 
از تحمیل فشــار مضاعف بر مردم خاطرنشان 
کرد: در این راســتا باید ، جلسه فوق العاده ای 
با حضور دستگاه ها و نهادهای مسئول برگزار 
و تصمیمات الزم جهت تعدیل قیمت ها اتخاذ 

شود.
   افــزون بر ۶۰ هزار نفر در یزد متقاضی طرح 
ملی مســکن در یزد هســتند. استان یزد یک 

میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.

استاندار یزد خواستار شد 

تسریع در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن 

استان  ســرویس  نژاد  سلطانی  مهران 
ها // مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان بوشــهر از وارد مدار شدن ۱۰ 
هزار مترمکعب دیگر آب از تأسیســات 

آب شیرین کن بوشهر خبر داد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ابوالحسن عالی 
اظهار کرد: اکنون ۲ پروژه مهم آب شیرین کن 
در ساحل بوشهر به ظرفیت های ۳۵ هزار 
و ۱۷ هزار مترمکعب با مشــارکت بخش 
خصوصی در ساحل بوشهر در حال اجرا 
اســت که فاز اول آب شیرین کن ۱۷ هزار 
مترمکعب وارد مدار تولید شد.وی با بیان 
اینکه تولید آب آشامیدنی استان بوشهر از 

طریق آب شیرین کن ها رو به افزایش است 
خاطر نشان کرد: در مجموع در افق طرح، 
۴۰ تا ۴۵ درصد آب شــرب استان از این 

تأسیسات تولید و تأمین خواهد شد.
  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر دارای ۴ 
منبع تأمین آب آشامیدنی شامل سد کوثر، 
کازرون، آب شیرین کن و  آبرســانی  خط 
چاه های درون استانی است افزود: در فصل 
گرما با افزایش مصرف آب مشکالتی ایجاد 
می شود که نیاز به مدیریت مصرف آب و 

صرفه جویی برای گذر از بحران است.

مدیرعامل آبفا بوشهر خبر داد

افزایش 1۰ هزار متر مکعبی ظرفیت آب بوشهر 
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فرهنگ  و هنر

» بازی مرکب« در دنیای واقعی!
  ســرویس فرهنگی // شرکت »نتفلیکس« قصد دارد مسابقه 
تلویزیونــی به نام »بازی مرکب: چالش« را تولید کند. ســریال 
تلویزیونی پربیننده »بازی مرکب« دیگر فقط یک داستان نخواهد 
بود، چراکه »نتفلیکس« قصد دارد یک رئالیتی شو را با نام »بازی 
مرکب: چالش« تولید و پخش کند.مســابقه ای که به ســفارش 
»نتفلیکس« برگزار می شود،  برخالف سریال کره ای »بازی مرکب« 
مرگ بار نخواهد بود و بدترین حالت ممکن برای ۴۶۵ بازیکنی 
که در این مســابقه شرکت می کنند، ترک مســابقه بدون کسب 
۴.۵۶ میلیون دالر خواهد بود.به گفته »نتفلیکس«، جایزه ۴.۵۶ 
میلیون دالری بیشــترین جایزه نقدی است که تاکنون در تاریخ 
مسابقات تلویزیون واقع نما تعیین شده است.سریال کره ای »بازی 
مرکب«  زمانی که در سپتامبر سال ۲۰۲۱ روی آنتن رفت، رکورد 
پربیننده ترین ســریال »نتفلیکس« را شکست. این سریال کره ای 
داســتان گروهی از افراد بدهکار و با مشکالت مالی و تجربیات 
متفاوت از زندگی را روایت می کند که در مجموعه ای از بازی های 
کودکانه مرگبار برای یک جایــزه نزدیک به ۴۰ میلیون دالری 
رقابت می کنند و این جایزه تنها یک برنده خواهد داشت و بازندگان 
کشته می شوند.طبق اعالم »نتفلیکس«، مسابقه ۱۰ قسمتی »بازی 
مرکب: چالش«، بازی هایی که از سریال کره ای »بازی مرکب« الهام 
گرفته شده اند و چند بازی جدید را شامل خواهد شد.این مسابقه در 
بریتانیا فیلمبرداری خواهد شد.به گزارش قدس آنالین، و به نقل از 
رویترز، خبر ساخت مسابقه »بازی مرکب: چالش« در حالی اعالم 
شده است که »نتفلیکس« اخیرا از بازگشت سریال کره ای »بازی 

مرکب« با فصل دوم خبر داده بود.
آغاز پیش تولید فصل چهارم »نون خ«

  ســرویس فرهنگی // پیش تولید فصل چهارم از مجموعه 
»نون خ« به کارگردانی ســعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی 
فرجی آغاز شــد.  مهدی فرجی، تهیه کننده سریال »نون خ« 
از آغاز پیش تولید فصل چهــارم این مجموعه طنز خبر داده 
اســت.او با انتشار عکسی در کنار ســعید آقاخانی در فضای 
مجازی نوشــت: »آغاز پیش تولید سریال »نون خ ۴« به مدد 
و لطف الهی ان شــاءاهلل«تاکنون ســه فصل از مجموعه »نون 
خ« به کارگردانی ســعید آقاخانی برای شبکه اول ساخته شده 
 اســت. »نون خ ۱« نوروز ۹۸ از شــبکه یک سیما روی آنتن 
 رفت. ســری دوم این مجموعه طنز نیز سال ۹۹ پخش شد و 
»نون خ ۳« نوروز ۱۴۰۰ از شــبکه اول روی آنتن رفت.سعید 
آقاخانی، علی صادقی، شــقایق دهقان، سیروس میمنت، سید 
علی صالحی، هدیه بازوند، ندا قاســمی، کاظم نوربخش، پاشا 
جمالی، نسرین مرادی و ... از بازیگران اصلی »نون خ« هستند.

خبر

قیمت  بلیت 
سینماهای حوزه 

هنری شناور می شود

  
  *

ســازمان  رئیس   // فرهنگی   ســرویس 
حج و زیــارت با بیان اینکه افزایش هزینه 
حج از سوی سعودی ها باعث انصراف زائران 
برخی کشورها شد، گفت: با این وجود، ما 
که  داده ایم  را  مازاد  ســهمیه  درخواست 
امیدواریم مورد موافقت کشور میزبان قرار 

بگیرد. 
  سید صادق حســینی، رئیس سازمان حج و 
زیارت درباره آخریــن روند اعزام های زائران 
حــج تمتع ۱۴۰۱، گفــت: اعزام ها از روز ۲۲ 
خرداد ماه به مقصد مدینه آغاز شــده که رفته 
رفته تا ســیزدهم تیرماه که آخرین اعزام انتقال 
زائران به ســرزمین وحی است، شاهد افزایش 

تعداد پروازها برای انتقال حجاج هستیم.
* انتقال زائران خانه خدا به عربســتان بدون 

تأخیر انجام شده است
  وی افزود: امســال ۳۹ هــزار و ۶۰۰ نفر از 
کشورمان در موسم حج تمتع حضور می یابند و 
آخرین پرواز بازگشت این عزیزان نیز روز هفتم 
مردادماه یعنی آخرین روز ماه ذی الحجه است. 
تعدادی از زائران مدینــه قبل و تعدادی مدینه 
بعد هستند که بخشی به فرودگاه مدینه و بخشی 
به فرودگاه جده منتقل می شوند.رئیس سازمان 
حج و زیارت روند اعزام ها را طی روزهای اخیر 

مطلوب دانست و تصریح کرد: انتقال زائران با 
کمترین تاخیر از سوی هواپیمایی ایران ایر انجام 
می گیرد که جای تشکر و قدردانی دارد، چرا که 
شرایط اعزام و انتقال ضیوف الرحمان نسبت به 
سال های قبل مناسب تر است.حسینی همچنین 
از رضایــت زائران اعزامی به مدینه منوره خبر 
داد و گفت: خوشبختانه همه زائران در سالمت 
کامل هستند و وضع اسکان آنها مطلوب و ایده 

آل است.
  وی درباره وضع تغذیه زائران نیز بیان کرد: با 
وجود اینکه آشپرخانه های ایرانی در عربستان 
دیرتر راه اندازی شــد، اما شرایط خوشبختانه 
مناسب است و مشکلی در این خصوص وجود 

ندارد.
*  دغدغه ای درباره حضور زائران کشورمان 

در سرزمین وحی نداریم
  رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با بیان 
اینکه مطب های پزشکان نیز در مدینه راه اندازی 
 شده اســت، افزود: کلینیک ایرانی در مکه نیز 
راه انــدازی و خوشــبختانه داروهایــی کــه 
می خواستیم به عربستان منتقل کنیم، ارسال شده 
و فرودگاه مدینه تاکنون همکاری خوبی داشته 

است.
  رئیس ســازمان حج و زیارت با بیان اینکه 

کارهای اجرایی حج تمتع امسال با وجود اعالم 
دیرهنگام کشــور میزبان به خوبی انجام گرفته 
اســت، گفت: روند اقدامات بــه خوبی انجام 
می گیرد و هیچ دغدغه ای در این خصوص و در 

رابطه با شرایط زائران وجود ندارد.
* افزایش هزینه حج از ســوی ســعودی ها 

باعث انصراف زائران برخی کشورها شد
   حسینی به کاهش ۵۵ درصدی سهمیه زائران 
ایرانی و همچنین دیگر کشورها در حج امسال 
اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش های ارسالی 
هم اکنون فضای مدینه و مکه خلوت اســت، 
چراکه بســیاری از کشورهای اسالمی به دلیل 
افزایش قیمت ها یا از اعزام زائران انصراف داده 
و یا درخواست کاهش سهمیه خود را داشته اند.

وی افزود: ما نیز علی رغم موضوعات ذکر شده 
درخواست سهمیه مازاد را داده ایم که امیدواریم 
مورد موافقت کشور میزبان قرار بگیرد و تعداد 
بیشتری از مشتاقان مشرف شوند.رئیس سازمان 
حج و زیارت در خصوص هزینه ها و تاکید مقام 
معظم رهبری بــر کاهش آنها گفت: هزینه های 
ســفر تا قبل از افزایش هزینه ای اعمال شده از 
سوی کشــور میزبان، حدود ۳ هزار ۲۰۰ تا ۳ 
هزار و ۳۰۰ دالر بود، اما این افزایش قیمت ها 
در کشور عربستان موجب شد تا هزینه ها به ۴ 

هزار و ۵۰۰ دالر برسد.
  حسینی با اشاره به افزایش برخی هزینه های 
غیرقابل انتظار در کشــور میزبان، تصریح کرد: 
افزایش نرخ خدمات در ایام تشــریق، افزایش 
هزینه هــای اقالم پروتئینی در حدود ۲۰ تا ۴۰ 
درصد و رشــد نرخ مالیات بــر ارزش افزوده 
کاالها از ۳ درصد به ۱۵ درصد از جمله مسایلی 
بود که موجب افزایش ناگهانی هزینه ها شد که 
ما نیز سعی کردیم آن را به زائران تحمیل نکنیم 

و کمتر از یک چهارم این مازاد را دریافت کنیم 
و الباقی هزینه ها را از محل دیگر و تخفیف های 

دریافتی جبران کنیم.
* کاهش ۳۰ درصدی هزینه اسکان در مدینه

  به گفته وی، کمیته اســکان توانست به دلیل 
کمبــود تقاضای هتل ناشــی از کاهش زائران 
همه کشــورها، تخفیفی در حــدود ۳۰ درصد 
را دریافت کند تا بخشــی از هزینه های اضافی 

جبران شود.
  رئیس ســازمان حج و زیارت تصریح کرد: 
بعد از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش 
هزینه ها، نامه ای را دوبــاره برای وزارت حج 
عربســتان ارســال کردیم که امیدواریم هرچه 

زودتر پاسخ دهند.
  حسینی همچنین با انتقاد از کسانی که عنوان 
می کنند زائران حج امسال با یارانه دولتی و دالر 
۹ هزار تومانی به این ســفر مشرف می شوند، 
گفت: اوال که این هزینه زائران حدود ۲ ســال 
قبل از ســوی این عزیزان پرداخت شده است 
که در آن زمــان باتوجه به برابری نرخ ریال با 
ارزهــای خارجی و نرخ ارز در آن زمان ، این 
ارز زائران خریداری شــده و در امانت بانک 
مرکــزی قرار گرفتــه بود تا در ایــن ایام و با 
بازگشایی حج تمتع مورد استفاده قرار بگیرد. 
بنابراین صحبت ها و جوسازی های رسانه های 
معاند صحیح نیست و دروغ پردازی محسوب 

می شود.
  وی تاکید کرد: با توجه به روند ذکر شده، یارانه 
خاصی به زائران داده نشده و آنها پول خود را 
پرداخت کرده و قطعا بدون هر منت به این سفر 

معنوی مشرف می شوند.
  رئیس ســازمان حج و زیارت با بیان اینکه 
هزینه های حج تمتع از ســوی ایــران به دلیل 

تجربه های الزم در حوزه های تغذیه ، اســکان 
و ....از سایر کشورها کمتر است، گفت: برخی 
کشورهای همجوار هزینه هایی مابین ۵ هزار و 
۵۰۰ تا ۷ هــزار دالر را بابت کارهای اجرایی 
حج پرداخت می کنند و حتی هزینه های برخی 
کشورها تا سقف ۱۲ هزار دالر می شود.حسینی 
در خصوص کاهش زمان سفر حجاج نیز گفت: 
کمبود هواپیماهای پهن پیکر برای انتقال تعداد 
بیشتری از زائران یکی از عوامل مهم محسوب 

می شود.
*  متوســط حضور زائران در سرزمین وحی 

۲۸ روز است
   وی در خصوص صحیح نبودن این تصور که 
با کاهش تعداد روز، هزینه ها نیز کاهش می یابد، 
گفت: ما هتل ها را بر اســاس موســم اجاره 
می کنیم، یعنی زائر چــه ۱۰ روز چه ۳۰ روز 
در هتل بماند، هزینه هایش فرقی نخواهد داشت. 
بنابراین این علل ذکر شده از جمله عوامل تعداد 
روز اقامت است، ضمن اینکه امسال تالش الزم 
برای کاهش تعــداد روز اقامت صورت گرفت 
و نسبت به سالهای گذشــته کاهش داشته که 
متوســط حضور زائران حدودا ۲۸ روز است.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین به اهتمام 
آیت اهلل رئیسی، رئیس جمهور کشورمان نسبت 
به موضوعات مرتبط با زیارت اشــاره کرد و 
گفت: پیش از برگزاری موسم حج تمتع، جلسه 
شورای عالی حج بعد از دوازده سال با حضور 
رئیس جمهور برگزار شد که نیمی از مصوبات 
مربوط به سفر حجاج بوده که در این خصوص 
تســهیل امور به خوبــی از رئیس جمهوری و 
دســت اندرکاران انجام گرفــت و هر جایی 
مشکلی وجود داشته مســئوالن کمک رسان 

بوده اند که جای تشکر دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت:

 شرایط زائران در سرزمین وحی مطلوب است 

  

سرویس فرهنگی // حجت االسالم والمسلمین 
 خاموشــی از حمایت همه جانبه ســازمان 
اوقاف و امور خیریه از مواکب برای هرچه بهتر 

برگزار شدن ایام اربعین خبر داد. 
   اولین هم اندیشــی کمیته مواکب اربعین سامرا 
و بلد با حضور حجت االســالم والمســلمین 
خاموشی رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه، 
حجت االســالم و المســلمین غالمرضا عادل 
معاون فرهنگی ســازمان اوقاف و امور خیریه، 
سردار امین شریعتی فرمانده قرارگاه سامرا در ایام 
اربعین، سردار شوشتری جانشین ستاد بازسازی 
عتبات عالیات، جمعی از روسای سازمان اوقاف 
و امور خیریه سراسر کشــور و روسای مواکب 
 اربعین به میزبانی ســازمان اوقاف در ساختمان 
شهید ســلیمانی برگزار شــد.حجت االسالم و 
المسلمین خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور 
خیریه در این دیدار پس از استماع نقطه نظرات 
برخی از موکب داران ایام اربعین در شهر سامرا 
و بلد، با بیان اینکه حضرت اباعبداهلل الحســین 
علیه السالم دروازه ورودی به بهشت است برای 
همیــن که توفیق خدمتگزاری بــه زائرین حرم 
مطهر حضرت عبداهلل الحسین علیه السالم هستیم 
افتخار می کنیم اظهار داشت:  امسال با توجه به 
کاهش ابتال به کرونا اتفاقات خوبی خواهد افتاد 
اما باید متوجه شــویم که آیا کشور عراق برای 

ورود زائرین به کشورشان محدودیت هایی قرار 
 می دهد یا خیر برای همین از دوســتان تقاضا 
می کند این موضــوع را زودتر پیگیری کرده و 
اعالم نهایی کند.وی با اشاره به حضور مواکب در 
سامرا و بلد باز شدن مرز خسروی و قصرشیرین 
را الزم و ضروری خواند و گفت: اگر این مرز باز 
شــود هزینه های سفر بسیار پایین می آید برای 
همین اصرار داریم که مرز خســروی باز شــود 
که این امر عالوه بر جلوگیری از اســراف باعث 
پراکندگی و عدم تجمع در یک مرز خواهد شد.   
حجت االسالم والمسلمین خاموشی از حمایت 
همه جانبه ســازمان اوقاف و امور خیریه برای 
اربعین خبر داد و گفــت: بزرگواران باید زائر را 
از منزل به منزل ببینند و نباید زائر را از منزل به 
کربال ببینم چرا که بعضًا در مسیر برگشت برخی 
از زوار به مشکل برمی خورند همچنان که واجب 
است مواکبی در داخل کشور هم پذیرای زائران 
باشد. وی در پایان تاکید کرد که سازمان اوقاف 
بر حســب وظیفه ذاتی خود در این امر از هیچ 
کوششی فروگذار نخواهد نکرد و بیش از گذشته 
 در خدمت زائرین حضرت اباعبداهلل الحســین 
علیه الســالم در ایام اربعین است.بر اساس این 
گزارش در ابتدای جلســه سردار امین شریعتی 
فرمانده قرارگاه ســامرا در ایــام اربعین ضمن 
تقدیر و تشکر از ســازمان اوقاف برای میزبانی 

این جلسه، با بیان اینکه تمام اعضای این جلسه 
برای رونق بخشی به سامرا و بلد زحمات بسزایی 
کشــیده اند، اظهار داشــت: شــهید حاج قاسم 
سلیمانی در پاراف نامه ای در زمینه رونق بخشی 
برای زیارت اماکن متبرکه سامرا نوشته بودند که  
در یک برنامه ۵ ســاله تعداد زائران سامرا به ۳ 
میلیون نفر برسد الحمدهلل این امر با حمایت های 
شما تحقق پیدا کرد.وی از سفر ۹۸ درصد زائران 
عتبات عالیات به سامرا خبر داد و گفت: خیلی 
از افراد به حال شــما غبطه می خورند و دوست 
دارند که مثل شــما خادم زائرین امام حســین 
علیه السالم باشند برای همین امیدوارم قدر این 
موهبت الهی را بدانید.فرمانده قرارگاه سامرا در 
ایام اربعین با اشاره به لزوم پیش بینی های جدی 
برای برگزاری هرچه بهتر ایام اربعین، از حضور 
۱۰ کمیته در قرارگاه ســامرا در ایام اربعین خبر 
داد و گفت: حضور مواکب و زائر  ایرانی در ایام 
اربعین در سامرا ضمن ایجاد امنیت پایدار باعث 
باال رفتن صادرات اجنــاس ایرانی به عراق نیز 
شده است.شریعتی با بیان اینکه با توجه به کاهش 
بیماری کرونا در کشور حضور زائران بیشتر ایران 
در عراق شــاهد خواهیم بود ابراز کرد با توجه 
 به  افزایش چشــمگیر زائران در سال جاری و 
 فصل گرمــا باید در این جلســه در خصوص 

پیش بینی های مورد نظر تبادل نظر انجام دهیم.

پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه از موکب داران اربعین

سرویس فرهنگی // معاون پخش و اکران حوزه هنری، از اجرای 
طرح قیمت گذاری شناور بلیت در زنجیره سینماهای بهمن سبز 

خبر داد.
  سیدعلی طباطبایی نژاد در این باره اظهار کرد: قیمت گذاری شناور بلیت 
فیلم های سینمایی، موضوعی متداول در اغلب زنجیره سینماهای جهان 
اســت که در روش های سنتی مدیریت فرهنگی و هنری در ایران در نظر 
گرفته نشده است. ما با شناسایی و تحلیل روش های متداول قیمت گذاری 

محصوالت فرهنگی در جهان، در تالشــیم تا به نسخه ای بومی برای این 
کار دست یابیم. او اضافه کرد: نگاه سنتی به قیمت گذاری و تعیین نرخ ثابت 
یا انجام حرکت های هیجانی مثل نیم بها کردن بلیت همه فیلم ها در تمام 
سینماها، نتیجه ای جز ضربه زدن به اقتصاد سینما و فرهنگ کشور در پی 
نخواهد داشت. این نسخه ها روش درستی برای مدیریت بلند مدت نیستند 
 و تنها تاثیر مقطعی و حتی مخرب به ویژه در افتتاحیه اکران فیلم ها خواهند 
داشت. وی گفت: ما با بررسی روند فروش در حدود ۱۵۰ سالن سینمایی 

حوزه هنری در طول یک بازه معین بعد از کرونا در تالشــیم به برنامه ای 
جامع برای قیمت گذاری ســانس های سینما برسیم. این طرح به صورت 
آزمایشی برای فیلم »هناس« در سینماهای بهمن سبز اجرا خواهد شد تا با 
بازخورد گرفتن از مرحله آزمایشی به نقطه ای مطلوب برسد. مدیر پخش 
بهمن سبز افزود: روز نمایش، سانس، کیفیت سالن، هفته نمایش فیلم و... 
عواملی هســتند که باید در قیمت گذاری شناور سئانس های سینماها مد 

نظر قرار گیرند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذهم(  
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱4۰۰۰۰۰۷۷ششدانگ یک باب مغازه )تجاری( دارای پالک ثبتی فرعی شماره ۱۸۱4۲فرعی مفروز 
ومجزی شــده از پالک ۱فرعی از ۱۹۳۹ اصلی به مســاحت ۱۹ متر مربع به آدرس- قشم- بازار قدیم-الین خلیج فارس جنوبی-

روبروی مسجد عمر ابن خطاب.باحدود اربعه : شماال : در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است . اول دیوار بدیوار بطول ) ۳/۳۰( 
سه متر و سی سانتیمتر به پالک دوم دیوار بدیوار بطول )۰/۱5( پانزده سانتیمتر به پالک سوم دیوار دیوار بطول )۳/55( سه متر و پنجاه 
و پنج سانتیمتر به پالک .شرقا:درب و دیوار بطول )۳/۰5 ( سه متر و پنج سانتیمتر به کوچه .جنوبا : در دو قسمت اول دیوار بدیوار 
بطول )6/65( شش متر و شصت و پنج سانتیمتر به پالک دوم دیوار بدیوار بطول )۰/۳۰ ( سی سانتیمتر به پالک غربا: دیوار بدیوار 
بطول )45/ ۲( دو متر و چهل و پنج سانتیمتر به پالک شماره چهارصد و بیست ونه فرعی از یک هزار و نهصد و سی ونه اصلی 

که سند آن در صفحه ۹۸ دفتر امالک ۱4۳ با شماره چاپی ۲6۱۱۷۰ثبت و سند مالکیت صادر و به آقای فرامرز عبدپور تحویل شده وحسب درخواست خانم 
خدیجه شمس وند، بابت مهریه بازداشت گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱۷/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای ۱۹ متر مربع 
اعیانی در طبقه همکف با مشخصات دارای اسکلت بنائی قدیمی ساز- سقف پرفیل آهنی ۸۰ * 4۰ و چوب به انضمام نیم طبقه - درب آهنی-کف سرامیک 
دستگاه اسپیلت وانشعاب برق -که برابر گزارش کارشناس رسمی ،ملک مزبور در تصرف مالک می باشد و پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ 
۱4۰۱/۰4/۱5 اداره ثبت اسناد وامالک، واقع در قشم-میدان حافظ -بلوارمشاهیر- سایت سمن - پشت دادگستری ، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
از هفده میلیارد ویکصدو هفتاد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود . و شرکت در جلسه مزایده منوط به تودیع ده درصد 
مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت می باشد و همچنین خریدار بایستی تا پنج روز پس از مزایده مابقی مبلغ مزایده را به حساب اداره ثبت واریز نماید در غیر این 
صورت مزایده تجدید و مبلغ تودیعی به حساب خزانه واریز خواهد شد. 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 
قطعی 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 وحق مزایده نقداً وصول می گردد .۱4۰۱/۰۲۱ م/الف - تاریخ انتشار: شنبه :۱4۰۱/۰۳/۲۸

محمد آرامش - مدیر واحد ثبتی حوزه ملک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

)آگهی مزایده نوبت اول(  
اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان به موجب پرونده اجرایی ۹۳۰۹۹۸۷۱۹۷۱۰۰46۹ که محکوم علیه احمد نهاری فرزند غیب سرتیپ و ثریا باقری 
فرزند محمد محکوم به فروش شناور لنج بشماره ثبت ۱۲44۷ وشماره موتور ۱۳۷۱ بابت اصل خواسته ، مبلغ ۱۱46۰۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و مبلغ 554۰۰۰۰۰ ریال دستمزد کارشناس در حق محکوم له محمد بهمنی و مبلغ 5 درصد به عنوان نیم 
عشر دولتی محکوم اند لذا نسبت به مزایده یکفروند لنج باری فایبر گالس مدل ۹4 و موتور یانمار با قدرت 45۸ کیلو وات و ظرفیت خالص ۲۳ وظرفیت 

ناحالص 6۹ به ابعاد ۲۳ متر طول ۷/۱۳ عرض و ۳/۷5 عمق اقدام می نماید .
موضوع مزایده  به شرح ذیل : 

یکفروند لنج باری با مشخصات فوق کال بمبلغ پایه 65/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
وقت انجام مزایده روز شنبه ۱4۰۱/4/۱۱ ساعت ۱۰ صبح می باشد . محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان می باشد .مال مورد مزایده فعال توقیف می باشد وبا 
شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد .۱- فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قیمت بصورت نقدی به حساب سپرده دادگستری پارسیان پرداخت والباقی مبلغ 

حداکثر ظرف یک ماه می باشد .۲-  اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
۳- مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع می شود و باالترین پیشنهاد برنده خواهد بود در صورتیکه برنده یکماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری 
نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل می شود خواهد بود . و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام 

حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند .

حمید توکلی- مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پارسیان 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رودان در نظر دارد رقبات ذیل از اراضی موقوفه این شهرستان را به صورت 

اجاره از طریق مزایده به متقاضیان با شرایط ذیل واگذار نماید :

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رودان

ردیف

1
2
3
4
5
6

نا م ملک ) رقبه(
سونگی
رحمگاه
دوآثاری
چاه شتری
پیرکان 

شیخ چاشی

مساحت متر مربع

29/764
27/083
9/791
6/627

12/395
59/600

محل  وقوع
جلگه کمیز
جلگه کمیز
جلگه کمیز
جلگه کمیز
جلگه کمیز
جلگه کمیز

مبلغ پایه اجاره سالیانه ) ریال( 
360/000/000
350/000/000
110/000/000
70/000/000

135/000/000
720/000/000

* شرایط شرکت در  مزایده  : 
- تکمیل فرم شرکت در مزایده  - واریز 10 % مبلغ پایه به حساب موقوفه

* زمان شرکت در مزایده : از تاریخ 1401/03/29 تا پایان وقت اداری مورخ 1401/04/13
* زمان برگزاری مزایده : 

- ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1401/04/14
- هزینه درج آگهی برعهده برندگان مزایده می باشد .

* متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و یا شرکت در مزایده به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رودان واقع در 
مجتمع اداری جنب دادگستری مراجعه و یا با شماره تلفن 6430-0764288 تماس حاصل فرمایند .12م/الف

تاریخ انتشار آگهی : 1401/03/28 
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حوادث

ماهي  ومیگو فقط غذا نيست دوا هم هست روابط عمومي
شیالت رهمزگان

جهان

جهنم سیاه!
او فقط به دلیــل پیام صمیمانه ای که یکی از 
همکالسی هایم برایم ارسال کرد و ازدواجم را 
تبریک گفت، به شدت عصبانی شد و طوری با 
مشت به دهانم کوبید که لبم پاره شد و از آن 

روز به بعد...
این ها بخشــی از اظهارات زن ۲۸ ساله ای است 
که پس از فرار از منزل به کالنتری پناه آورده بود. 
او درباره سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: تک فرزند خانواده بودم و 
پدرم در یکی از نانوایی های مشــهد کار می کرد، 
به همین دلیل باید صبح زود سر کار می رفت. من 
کودکی خردســال بودم که یک روز صبح پدرم در 
مســیر رفتن به نانوایی با یک خودرو تصادف کرد 
و در دم جان سپرد. مادرم که هیچ شغل و درآمدی 
نداشت به ناچار یک سال بعد از مرگ پدرم ازدواج 
کرد و بدین ترتیب من هم وارد یک زندگی جدید 
شــدم و تا مقطع دیپلم درس خواندم اما بعد از آن 
در کالس های آموزش فیلم برداری شرکت کردم 
تا بتوانم شــغلی برای خودم پیدا کنم. بعد از پایان 
دوره آموزشــی در یک عکاسی مشغول کار شدم 
و همزمان تحصیالتم را در رشــته حسابداری در 
یکی از دانشــگاه های علمی کاربردی ادامه دادم. 
آن جا بود که با بیشــتر همکالسی های دانشگاه 
ارتباط صمیمانه ای برقــرار کردم و طبق قرارمان 
در روزهای آخر هفته به صورت مختلط به مناطق 
دیدنی یا تفریحی می رفتیم. از سوی دیگر ارتباط 
گسترده ای در فضای مجازی با یکدیگر داشتیم و 
پست ها و پیام های همدیگر را تایید می کردیم. در 
همین روزها وقتی برای فیلم برداری به یک مجلس 
عروسی رفتم با جوانی آشنا شدم که برای آرایش 
داماد آمده بود. آن آرایشگر ۳۰ ساله فقط تا مقطع 

راهنمایی تحصیل کرده بود اما وضعیت مالی خوبی 
داشت و استادکار ماهری بود. »صادق« بعد از این 
آشنایی چند ساعته از مشــکالت دوران کودکی 
اش برایم ســخن گفت و این کــه پدرش به دلیل 
خیانت، مادرش را طالق داده است و او همواره با 
کابوس های خیانت زندگی می کند. خالصه ارتباط 
من و صادق نزدیک تر شد و او ادعا می کرد همواره 
از این وحشت دارد که روزی من هم به او خیانت 
کنم و تنهایش بگذارم ولــی من اطمینان می دادم 
که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. مدتی بعد صادق به 
خواســتگاری ام آمد و من با وجود مخالفت های 
مادر و ناپــدری ام به ازدواج بــا او اصرار کردم. 
باالخره مراســم عقدکنان ما برگزار شد و من در 
همان شب جشــن، تصویری با لباس عروسی در 
کنار صادق را در صفحه اینســتاگرامم گذاشتم و 
بدین ترتیب سیل تبریکات همکالسی هایم شروع 
شد. در میان آن ها جوانی به نام رحمت که همیشه 
در تورهای آخر هفته همراهمان بود نیز پیام تبریکی 
با جمالت ادبی برایم فرســتاد. من هم پاســخی 
صمیمانه بــه او دادم. در این هنگام صادق پیام مرا 
دید و چنان مشــتی بر دهانم کوبید که لبم پاره شد 
و خون زیادی روی لباس عروســی ام ریخت اما 
من این ماجرا را از مادر و ناپدری ام پنهان کردم و 
چیزی نگفتم. صادق چند روز با من سرسنگین بود 
و هر چه التماس می کردم که رحمت فقط همکالسی 
دانشگاهم است، باور نمی کرد. از آن روز به بعد هر 
بار با هم بیرون می رفتیم، او مرا به بهانه نگاه کردن 
بــه مردان غریبه کتک می زد یا با مردم درگیر می 
شد که به همسرش نگاه کرده اند! او در همین روزها 
به مصرف مــواد مخدر رو آورد و مدعی بود برای 
رهایی از شــر این افکار پوچ درباره خیانت، مواد 

مصرف می کنــد. او هر بار پس از مصرف مواد با 
خوشــحالی نزد من می آمد و التماس می کرد تا 
به رابطه غیراخالقــی ام با رحمت اعتراف کنم اما 
من فقط گریه می کردم و به خاطر این تهمت ناروا 
اشک می ریختم. صادق دوباره عصبانی می شد و 
با شکستن وسایل منزل باز هم مرا کتک می زد. سه 
ماه از مراسم عقدکنانمان گذشته بود و من در خانه 
مجردی صادق زندگی می کردم که روزی گوشی 
تلفنم خراب شد و من آن را برای تعمیر به صادق 
دادم ولی او هنگام بررسی گوشی تلفن، نام رحمت 
را در واتس اپ و اینســتاگرام من دید که او را در 
فهرست سیاه )بلک لیست( گذاشته بودم. او ناگهان 
گوشی را شکست و با میله جاروبرقی به جان من 
افتاد، آن قدر کتکم زد که خودش خســته شــد و 
بعــد هم در خانه را قفل کرد و بیرون رفت. دو روز 
در خانه تنها بودم و دسترســی به تلفن هم نداشتم. 
بعد از این مدت صادق دوباره به خانه بازگشــت و 
باز هم مرا کتک زد. او بــا فریادهایش از من می 
خواســت به ارتباطم با رحمت اعتراف کنم. او می 
گفت، اگــر ماجرای این ارتباط را نگویی تو را می 
کشم! با التماس فریاد می زدم او فقط همکالسی من 
بود. هیچ رابطه ای بین ما نیست. شب عقدکنان هم 
وقتی فهمیدم از تبریک صمیمانه او ناراحت شده ای، 
بالفاصله نامش را در فهرســت سیاه گذاشتم! ولی 
صادق توقع شنیدن پاسخی غیر از این را داشت و 
من همچنان از درد به خود می پیچیدم. در این هنگام 
چشمم به کلید روی در افتاد و منتظر فرصتی بودم 
تا از این جهنم سیاه بگریزم. در همین حال صادق 
حوله را برداشت تا دوش بگیرد و فریاد زد وقتی از 
حمام بیرون آمدم باید همه حقیقت را بگویی. من هم 
بالفاصله از خانه فرار کردم و به کالنتری آمدم تا...

در امتداد تاریکی

نجات یک پسربچه هندی پس از ۴ روز از یک چاه
 مقامات محلی هند اعالم کردند که ماموران امدادی این کشور 
یک پسر ۱۰ ساله را که دارای اختالالت شنوایی و گفتار بوده از 
چاهی که بیش از چهار روز در آن حبس شده بود، نجات دادند. 
این پسربچه بعدازظهر جمعه هنگام بازی در حیاط خلوت خانه 
خود واقع در ایالت چتیســگر هند در یک چاه ۲۴ متری افتاده 
اســت. به گفته مقامات محلی، برای نجات این کودک چندین 
نیروی امدادی به محل وقوع این حادثه اعزام شده و برای تسریع 
در عملیات امداد و نجات از جرثقیل اســتفاده شده است. یکی 
از مقامات محلی ایالت چتیسگر در پیامی در توئیتر نوشت: به 
خاطر دعای همه و تالش های خســتگی ناپذیر تیم »امداد و 
نجات« این کودک به سالمت نجات یافته است. مقامات محلی 
همچنین به خبرنگاران اعالم کردند: این پســربچه زنده از چاه 
بیرون کشیده شده اما از نظر جسمانی ضعیف است. وی همچنین 
بالفاصله به یکی از بیمارستان های محلی منتقل شده است. این 
مقامات اظهار کردند که در این چاه یک مار نیز مشــاهده شد 
اما پسر بچه شــجاعت مثال زدنی از خود نشان داد و در حین 
عملیات امداد و نجات خونســردی خود را حفظ کرد. در سال 
۲۰۱۹ میالدی نیز یک کودک دو ساله پس از تالش چهار روزه 
نیروهای امدادی در ایالت پنجاب هند ٌمرده از چاهی که در آن 

افتاده بود، بیرون کشیده شد.
دستگیری مردی ۸۰ ساله به اتهام قتل همسرش 

در ژاپن
 مقامات پلیس محلی استان »کوچی« ژاپن از دستگیری مردی 
۸۰ ســاله به ظن قتل همسر ۷۷ ساله اش خبر دادند. گفته شده 
که این مرد همسرش را در خانه شان خفه کرده است. مقامات 
پلیس محلی در این باره گفتند: این مرد پس از کشتن همسرش 
اقدام به بریدن مچ دست خود نیز کرده است. سپس حدود ساعت 
پنج بعد از ظهر همان روز یکی از بستگانشان این دو تن را در 
حالیکه روی زمین افتاده بودند، پیدا کرده و با پلیس تماس گرفته 
است. گزارش ها حاکیست که این زوج به سرعت به بیمارستان 
منتقل شده اند اما بالفاصله بعد از ورود به بیمارستان اعالم شد 
که همســر این مرد جان خود را از دست داده است. جراحات 
مرد نیز جزئی اســت. به گفته مقامات پلیس محلی، این مرد به 
قتل همسر خود اشاره کرده اما تاکنون جزئیات بیشتری در این 

مورد ارائه نکرده است.

  

 ســرویس حوادث// فردی کــه اقدام به 

به  ریال  میلیون   ۱۶۰ اینترنتی  برداشــت 
صورت غیرمجاز از حساب بانکی  شهروندی 

کرده بود، به  چنگ قانون افتاد.
رئیس  پلیس فتای اســتان کرمــان  بیان کرد: 
به دنبال  شــکایت یک خانم مبنی بر برداشت 
غیرمجاز ۱۶۰  میلیون ریال از حســاب بانکی 
اش طی چندین مرحله، موضوع برای شناسایی 
و دستگیری عامل یا عامالن جرم در دستور کار 

کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
 ســرهنگ محمدرضــا رضایی ادامــه داد: با 
بررســی های تخصصی و شــگردهای خاص 
پلیســی، متهم مرتبط با این موضوع که دختری 
نوجوان بود، در یکی از شهرســتان های غربی  
اســتان کرمان  شناسایی و با هماهنگی قضایی ، 

دستگیر و به مقر پلیس  مرکز استان منتقل شد.
وی افزود: این متهم که در تحقیقات اولیه منکر 

هرگونــه جرم ارتکابی بود، پــس از مواجهه با 
مستندات و مدارک موجود به جرم خود اقرار و 
اعتراف کرد در زمان انجام خرید توسط شاکی در 
یک مغازه، از رمز بانکی او آگاه شده و با سرقت 
کارت بانکی  فرد مذکور، طی چند مرحله، اقدام 
به برداشت غیرمجاز از حساب شاکی کرده است.

این مسئول انتظامی با اشاره به این که متأسفانه 
برخی اوقات شــهروندان در نگهداری کارت و 

رمز بانکی خود ســهل انگاری می کنند که منجر 
به برداشــت غیرمجاز وجه از حساب بانکی و 
سوء استفاده های بعدی از آنان می شود، به عموم 
مردم توصیه کرد: هرگز اطالعات شــخصی از 
جمله اطالعــات کارت بانکی خود را در فضای 
مجازی به اشــتراک نگذارند و همچنین هنگام 
گم شدن یا سرقت کارت بانکی فوراً با پشتیبانی 

بانک تماس بگیرند و آن را مسدود کنند.

خسارت میلیونی به دلیل سهل انگاری در حفظ کارت بانکی 

ســرویس حوادث//  رئیس اورژانس تهران 
دربــاره فوت دختربچه دو ســاله به دلیل 
پنچر کردن چرخ هــای آمبوالنس اورژانس 

توضیحاتی ارائه کرد.
یحیی صالح طبری رئیس اورژانس تهران گفت: 
در تمــاس با مرکز ۱۱۵اورژانس تهران گزارش 
ایست قلبی-تنفسی دختر بچه ای دوساله به این 
مرکز اعالم می شــود که نیروهای اورژانس در 
کمتریــن زمان ممکن خود را به محل حادثه در 

خیابان شهید بهشتی می رسانند.
وی ادامــه داد: به دلیل شــرایط ترافیکی این 
خیابان و نبود جای پارک مناسب و حال وخیم 
دختربچه، به ناچار نیروهــای اورژانس تهران 
برای نجات جان بیمــار، آمبوالنس را در خط 
ویژه با رعایت اصول ایمنی و تردد خودروهای 
دیگر پارک می کنند. تکنیسین های اورژانس که 
خود را به ســرعت به آدرس کودک بدحال می 
 رســانند و با بدن کم جان دختــر بچه روبه رو 
می شوند، بالفاصله وظیفه ذاتی خود را که نجات 
جان یک انسان اســت، آغاز و اقدامات احیای 
قلبی- ریوی را شروع می کنند.بنابراعالم روابط 

عمومی مرکــز اورژانس تهران، رئیس اورژانس 
تهران خاطرنشــان کرد: عملیات احیای کودک 
با موفقیت انجام می شــود و شرایط حال کودک 
رو به بهبودی پیش مــی رود اما وقتی نیروهای 
اورژانس پس از عملیات احیا، قصد انتقال بیمار 
به آمبوالنس را داشتند، متوجه می شوند دو عدد 
از چرخ های آمبوالنس توســط فردی ناشناس 
آســیب دیده و بادهای الستیک آن خالی شده 
است. نیروهای اورژانس با مشاهده این وضعیت 
برای انتقال بیمار آمبوالنس دیگری درخواست 
می کننــد که آمبوالنــس دوم در محل حاضر 
می شود اما متأسفانه طوالنی شدن روند انتقال به 
دلیل اتفاق به وجود آمده، باعث وخامت مجدد 
حال کودک می شود و او جان خود را با وجود 
تمــام تالش های نیروهای اورژانس از دســت 
می دهد.به گفته وی، اداره حقوقی مرکز اورژانس 
تهران پیگیر پرونده این کودک در مراجع قضایی 
است. این خبر بازتاب زیادی در فضای مجازی 
داشت  و کاربری  نوشت :»از نظر من که از باب 
تسبیب و حکم عقل جمعی به کشنده بودن این 

کار، پنچر کننده مرتکب قتل عمد شده است.«

سرویس حوادث// ســرکرده های باند ترویج 
فســاد و فحشــا با الیوهای اینستاگرامی در 

عملیات پلیس فتای کشور دستگیر شدند. 
چندی قبــل ماموران پلیس فتای کشــور با رصد 
در شــبکه های اجتماعی متوجه فعالیت یک شبکه 
سازمان یافته فساد و فحشا در کشور شدند. این شبکه 
در استان های مختلف و به صورت شبکه ای فعالیت 
داشــتند و با نمایش الیو های مســتهجن از مردان 
هوسران پول می گرفتند. شگرد اعضای این باند به این 
صورت بود که با شناسایی مردان هوسران در فضای 
مجازی، آن ها را به دام انداخته و به بهانه نمایش زنده 
رقص یا رفتار های مستهجن در شبکه های اجتماعی 

از آن ها پول می گرفتند.
متهمان برای اینکــه ردی از خود باقی نگذارند، از 
کارت های بانکی اجاره ای استفاده کرده و پول ها را 
به این حساب ها واریز می کردند. با تکمیل تحقیقات، 
چهار زن و مرد که از سرکرده های این شبکه ها بودند، 

با دستور قضایی دستگیر شدند.
ســردار وحید مجید، رئیس پلیس فتای فراجا در 
این باره گفت: براســاس رصد های صورت گرفته 
در فضای مجازی اعضا و سرشاخه های اصلی یک 
باند که به صورت سازمان یافته در استان های مختلف 
کشور اقدام به انتشار الیو های غیراخالقی و نامتعارف 
با مصادیق ترویج بی بند و باری و پولشویی با استفاده 
از کارت های بانکی اجاره ای در شبکه های اجتماعی 
اینستاگرام و پیام رسان واتس اپ و تلگرام می کردند، 
مورد شناســایی قرار گرفتند. اعضــای این باند در 
استان های بوشــهر، تهران بزرگ، آذربایجان غربی، 
زنجان و شیراز حضور داشــته و اقدامات مجرمانه 
خود را در بستر فضای مجازی مرتکب می شدند که 

با دستور قضایی دستگیر شدند.
وی با بیان این که متهمان پس از دستگیری و توقیف 
تجهیزات الکترونیکــی و مواجهه با ادله جرم به بزه 
خود اقرار کردند، از تحویل این افراد به مراجع قضایی 

خبر داد.
ســردار مجید ادامه داد: تعدادی از کاربران و فعاالن 
حرفه ای فضای مجازی که با رعایت نکردن قوانین 
و مقررات و بی توجهی به هنجار ها نســبت به تولید 
و انتشار محتوای غیر اخالقی اقدام کرده اند نیز مورد 

احضار و توجیه و اخذ تعهد قرار گرفته اند.

دام شبکه فساد مجازی 
برای مردان هوسران 

فوت کودک 2 ساله به دلیل پنچر کردن چرخ آمبوالنس!

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

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

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

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

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

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

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

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

نوبت دوم

ردیف

1

برآود اولیه

16/026/665/588
ریال

مبلغ ضمانت نامه

820/000/000 ریال

مدت انجام کار

12 ماه شمسی

مبنا محاسبه پیمان

ابنیه  1401

رتبه و رشته

حداقل رتبه 5 ابنیه

عنوان پروژه
پروژه احداث و بازسازی 

ایستگاه دوم آتشنشانی شهرفین

شناسه آگهی :1330536
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18 ذی القعده  1443

 سال  بیست و یکم شماره 3907

شهرستان

فرماندار بندرلنگه:
نباید کارگران در زمینه خدمات درمانی دچار مشکل 

شوند
 عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان// جلسه کمیسیون کارگری 
شهرستان به ریاست مهندس مرادزاده فرماندار بندرلنگه و با حضور 
صابری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، رمضانی رییس 
اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان و اعضای این کمیسیون 
برگزار شــد. به گزارش خبرنگار دریا؛ مرادزاده فرماندار شهرستان 
بندرلنگه گفت: یکی از اهداف مهم جلسات کمیسیون کارگری رصد 
مسائل و مشــکالت جامعه تالشگر کارگری و پیشگیری از ایجاد 
چالش های احتمالی است. وی با بیان اینکه بیمه کارگران باید یکی 
از اولویت های واحد های کارگری باشد افزود: واحد های کارگری 
که در شهرســتان مشغول به فعالیت هستند باید بیمه کارگران را به 
موقــع و برابر مقررات پرداخت نمایند نباید کارگران در زمینه بیمه 
و خدمات درمانی دچار مشکل شوند. مهندس مرادزاده گفت:همه 
ما در برابر صیانت از جامعه کارگری مســئولیت داریم و از این رو 
همکاری و هماهنگی دســتگاه های مرتبط می تواند مسیر را برای 
حل و فصل مشکالت جامعه کارگری هموار سازد. یشان در پایان 
تاکید کرد: کارگران چرخ اقتصاد کشور را می گردانند و ما با حمایت 

از این قشر زحمتکش موظفیم به اقتصاد کشورمان کمک نماییم.
آیین تکریم و معارفه بخشدار رویدر برگزار شد

 امین درســاره سرویس شهرســتان// در جلسه شورای اداری 
شهرســتان بندرخمیر، آیین تکریم و معارفه بخشدار رویدر برگزار 
و ضمن قدردانی از زحمــات محبوب دریا، منصور ختو به عنوان 
سرپرست بخشــداری رویدر معرفی شد.به گزارش خبرنگار دریا؛ 
فرمانــدار بندرخمیر در این آییــن از تالش ها و زحمات محبوب 
دریا در زمان مسئولیت در بخشداری بخش رویدر قدردانی نمود و 
تصریح کرد: پیگیری ها و اقدامات بخشــدار سابق در سطح شهر و 
روستاهای بخش رویدر قابل تقدیر است. وی افزود: ایشان در تمام 
بحران ها و مشــکالت در کنار مردم بود و ارتباط و تعامل خوبی 
با دستگاه های اجرایی داشــت. خواستار خاطر نشان کرد: به هر 
حال گردش مدیران در چرخه اداری امری متداول و عادی اســت 
و هر مدیر و مسئولی در یک مقطعی به کار گرفته می شود و روزی 
هم جابجا می شود. رئیس شورای اداری شهرستان بندرخمیر ادامه 
داد: آ قای ختو نیز از  نیروهای توانمند اســتان است که سال ها در 
بشاگرد در قسمت های مختلف انجام وظیفه کرده است. وی همچنین 
از بخشدار جدید خواست ضمن پیگیری مشکالت و حضور میدانی 
در روستاهای بخش ،با مردم ، اعضای شوراها ، دهیاران  و همچنین 
امامان جمعه و جماعات در بخش رویدر ارتباط تنگاتنگی داشته 
باشد و در جهت خدمات  رسانی بهتر به مردم شریف رویدر تالش 
کند. فرماندار بندرخمیر در ادامه با تاکید بر اینکه برای تحقق مطالبات 
و مشکالت مردم باید همه تالش خود را به کار گیریم، عنوان کرد: 
امروز همه ما مســئوالن وظیفه داریم تمــام وقت و انرژی خود را 
صرف خدمت به مردم کــرده و در کنار هم برای تحقق وعده ها و 

مشکالت آنان به صورت شبانه روزی تالش کنیم.
۴5خانه در الفت برای ثبت ملی مهیا می شوند 

 سرویس شهرستان// سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 54 خانه در شهر 
الفت جزیره قشــم به منظور ثبت ملی آماده شده و مراحل آن به 
منظور نگاهداشت بناهای ارزشمند و باهویت تاریخی در دستور کار 
قرار گرفته است. ایوب زارعی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در آیین افتتاح 
ســاختمان صنایع دستی شــهر الفت بیان کرد: شهر الفت یکی از 
شــهرهای دارای اصالت و قدمت در کرانــه نیلگون خلیج فارس 
اســت که ژرفای تاریخی بجای مانده از آن در حال زنده سازی و 
بازســازی است. وی با بیان اینکه با موافقت مدیرعامل منطقه آزاد 
قشم خانه تاریخی الفت تبدیل به خانه صنایع دستی این شهر شده، 
افزود: این بنا با ۳4۱ متر مربع یکی از خانه هایی اســت که پرونده 
آن تکمیل و برای ثبت ملی آماده شــده است. سرپرست اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری سازمان منطقه آزاد 
قشم اظهار داشت: این بنا به منظور مشارکت مردم، کمک به اقتصاد 
جامعه محلی، زنده سازی و پاسداری از میراث ملموس و ناملوس 
تاریخی که یکی از منســجم ترین و یکپارچه تارین بافت تاریخی 
قشم و حاشیه شمالی خلیج فارس است به خانه صنایع دستی تبدیل 
شده اســت.  وی با بیان اینکه به منظور دستیابی به بهترین نتیجه، 
این خانه به دست زنان الفتی ســپرده می شود، افزود: یک مشاور 
میراث فرهنگی منطقه آزاد در این محل مستقر خواهد شد تا با ایجاد 
ارتباط بهتر با مجموعه های اداری و غیراداری، کارگاه هایی را برای 
حفظ و هوشمندی بافت های تاریخی، هم آفرینی، برندسازی، ایجاد 
استارتاپ ها و اپلیکیشن های مورد نیاز در راستای توسعه کسب و 
کار به اجرا درآورد. زارعی ادامه داد: با اســتمرار این اقدامات در 
تالشــیم صنایع دستی قشم را در بازارها و مراکز فروش شهر قشم، 
متروهای تهران و فروشگاه های عرضه محصوالت صنایع دستی ارائه 
دهیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خانه دیگری در 
نزدیکی همین خانه سال 8۱ خریداری شده و اقدامات جهت تبدیل 
شدن به موزه مردم شناسی الفت در حال انجام است و خانه آواز و 
موسیقی آوای کار دریانوردی در همین مکان خواهد بود تا تاریخ 
شفاهی بند تاریخی الفت ســفرهای دریایی به یمن، هندوستان و 
سیالن ثبت و ضبط شده و به زبان های عربی و التین ترجمه شود. 
به گزارش فارس، خانه صنایع دستی الفت با حضور مهدی حسین 
زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد 
کشور، حجت االسالم غالمرضا حاجبی، امام جمعه شهرستان قشم، 
حجت االســالم محمدسعید آخوندی، سرپرست معاونت فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری ســازمان منطقه آزاد قشم و ایوب زارعی 
سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این 

سازمان افتتاح شد.

خبری

سرویس شهرستان// نهضت مسکن ملی در 
جزیره قشــم با کلنگ زنی فاز نخست پروژه 
مسکن جوانان در روستای باسعیدو به تعداد 

۱۳7 واحد کلید خورد. 
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد قشــم در آیین 
کلنگ زنی این پروژه گفت: این پروژه در زمینی به 
مســاحت ۷ هکتار با کاربری عمومی بیش از ۱۵ 
هزار مترمربع شــامل فضاهای آموزشی، مسجد، 
مراکز درمانی و فضای ســبز با همکاری سازمان 
منطقه آزاد و بنیاد مســکن انقالب اســالمی اجرا 
می شود. افشار فتح الهی ادامه داد: بحث مسکن، آب، 
اشتغال جوانان و تکمیل زیرساخت های مواصالتی 

مهمتریــن دغدغه های مردم نجیب جزیره قشــم 
هستند که در دولت مردمی برای برطرف کردن آنها 

برنامه ریزی های جدی انجام داده ایم.
وی افــزود: در این طرح قیمت زمیــن از هزینه 
مسکن حذف و تسهیالت ارزان قیمت برای ساخت 

درنظرگرفته شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: در 
طرح مسکن جوانان، هدف واگذاری زمین نیست؛ 
بلکه دستیابی مردم به مسکن ارزان قیمت، با کیفیت 
مناســب و مقاوم اســت. فتح الهی بیان کرد: برای 
جلوگیری از بورس بــازی زمین، تنها افراد بومی، 
ساکن در قشــم و فاقد خانه که از امکانات دولتی 
استفاده نکرده اند، در پروژه مسکن جوانان احراز 

صالحیت شدند.
وی خاطرنشــان کرد: هر واحد ساختمانی که به 
مرحله پایان کار رسید، سند به صاحب آن تحویل 
داده می شود، این زمین ها قابل فروش و واگذاری 

نیست و برای تامین سرپناه مردم خواهد بود.
فتح الهــی یادآور شــد: زمین خواری های پیش از 
این با شعار مسکن دار کردن مردم و جوانان انجام 

شده و همه مردم و دهیاران و بخشداران باید برای 
جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز کمک کنند.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم تاکید کرد: 
زیرساخت های خانه دارشدن مردم را فراهم می کنیم 
و با جدیت با سوءاستفاده از بیت المال با همکاری 
دســتگاه قضایی برخورد می کنیم. وی مشکل آب 
را یکی دیگر از دغدغه های جدی مردم دانست و 
افزود: این مشکل در فصل گرما دوچندان می شود 
و تــالش می کنیم با ظرفیت های موجود با بهترین 
شکل ممکن امســال را سپری کنیم و با همکاری 
آبفا تا سال آینده مشکل آب را به صورت اساسی 

حل کنیم.
به گفته فتح الهی تکمیل زیرساخت های مواصالتی 
بــه عنوان مطالبه دیگر مردمی بــا پروژه تعریض 
ساحل جنوبی آغاز شده و بخش های دیگر آن نیز 

در هفته های آینده کلید می خورد.
وی ابراز امیدواری کرد در یک بازه زمانی مناسب 
دغدغه مسکن و اشــتغال برای هیچ جوان قشمی 
وجود نداشته باشــد و طرح های مختلف اقتصای 

برای حل مشکل اشتغال اجرایی شود.

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان در بخشی دیگری از 
این مراسم گفت: با طرح پروژه مسکن جوانان هم 
مشکل مســکن جوانان حل می شود و هم بخش 

زیادی از بافت روستایی مقاوم سازی می شود.
شهریار نوری زاده ادامه داد: تاکنون ۸ هزار و ۵۰۰ 
متقاضی مســکن در این طرح ثبت نام کرده و در 
فاز نخست برای روستای باسعیدو ۱۳۷ نفر واجد 
شرایط شــناخته شــده   اند. وی افزود: امیدواریم 
مسکنی مناسب و مقاوم در راستای خانه دارکردن 
مردم و تحقق شعار دولت یعنی ساخت ۴ میلیون 

مسکن در کشور فراهم کنیم.
نوری زاده خاطرنشان کرد: برای ساخت مسکن در 
این پروژه دو روش وجود دارد که ساخت مسکن 
با خودیاری مردم و کمک بنیاد مسکن و استفاده از 

توان پیمانکاران این نهاد، پیش بینی شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان تصریح کرد: برای 
به بهره برداری رسیدن سریع این پروژه تنها حضور 
سازمان و بنیادمسکن کافی نیست؛ بلکه به مشارکت 

جدی مردم و دهیاران نیاز است.
 توسعه از غرب قشم آغاز شده است

امام جمعه شهرستان قشم نیز در بخش دیگر از این 
مراسم گفت: خوشحالیم که در دولت مردمی توسعه 
از غرب جزیره آغاز شــده است. حجت االسالم 
غالمرضا حاجبی ادامه داد: آغاز ساخت واحدهای 
مســکن ملی در روستای باســعیدو نشان از عزم 
جدی دولت برای ایجاد توســعه متوازن در جزیره 
قشم دارد. وی اظهار کرد: فصل خدمت به محرومان 
فرارسیده است و  با حل مشکل مسکن و اشتغال 
جوانان و رســیدن آب به روستاهای غرب جزیره 

باید مردم صبور جزیره، طعم آرامش را بچشند.
امام جمعه اهل ســنت قشم نیز در این مراسم بیان 
کرد: آبادی زمین برای مردم امیدوار کننده اســت 
و صرف داشــتن زمین برای افراد مشکلی را حل 

نمی کند.
شــیخ عبدالرحیم خطیبی ادامه داد: آبادی زمین با 
ساخت مسکن و کشاورزی محقق می شود و الفبای 

آبادانی آب است و نبود آن مانع آبادی می شود.
وی تصریح کرد: انتظار داریم در رســاندن آب به 
روستاهای تشنه جزیره شتاب بیشتری انجام بگیرد 
تا توسعه متوازن به دست بیاید. به گزارش فارس، 
امام جمعه اهل ســنت قشــم گفت: تاکنون اراده 
جدی برای آبرسانی به غرب جزیره نبوده و مردم 
در زمینی که دورتا دور آن را آب فرا گرفته اســت 

مجبور هستند آب را به قیمت گزافی تهیه کنند.

 با مشاهده کمترین دود یا آتش سوزی حتما آن را خاموش و یا بالفاصله
 به ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی با شماره تلفن ویژه 1۵0۴ اطالع دهیم

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

نهضت مسکن ملی در قشم از غرب جزیره کلید خورد 

شهرستان//  سرویس  درساره  امین 
رزمایش الی بیت المقدس دردومنطقه 
کشار ورویدر شهرستان بندر خمیر 
شهرستان،  سپاه  فرمانده  حضور  با 
فرماندار ،بخشدار مرکزی، مسئولین 
محلی وجمع پرشوربسیجیان گردان 

الی بیت المقدس برگزار گردید.      
  به گزارش خبرنگار دریا، فرمانده سپاه 
شهرستان در این رزمایش ضمن تشکر 
ازحضور پرشــور بسیجیان گفت:هدف 
از اجــرای این رزمایش ســنجش و 
مرور تاکتیک های آمادگی و دفاعی و 
توان رزمی بســیجیان و تقویت روحیه 
ایثار و شــهادت و نمایش اقتدار بسیج 
در دفاع از انقالب ، در برابر دشــمنان 
معاندان و بدخواهان نظام است. سرهنگ 
پاسدارحمید کمالی وجود بسیج را سبب 
عزت و قدرت ایران اســالمی دانست و 
افزود:حضور بسیجیان هموار برهم زننده 
نقشه های دشمنان اســت ودر راستای 
آموزش،ارتقای  ســازماندهی،  جذب، 

سطح کیفی و آمادگی همه جانبه نیروهای 
بسیجی، این رزمایش برگزارشده است. 
وی امــداد و نجــات، رزم در جنگ، 
کوی وبــرزن ، محافظــت از مقر،رزم 
شــبانه از جمله تاکتیک های رزمایش 
الی بیت المقدس دانست و افزود:ارتقای 
امنیت روانی برای آحاد مردم و مردمی 
کردن امنیت با حضور گسترده بسیجیان 
و مشــارکت مردم، ارتقای توان رزم ، 
همچنین ســازماندهی، آمادگی و بروز 
رسانی تمرینات گردانهای بیت المقدس  
بخشــی از اهداف مهم ایــن رزمایش 
بندرخمیر  است.  فرماندار شهرســتان 
دراین رزمایش ضمن قدردانی از حضور  
بسیجیان همیشه درصحنه گفت: بسیج 
در تمام عرصه ها حضورفعال داشت در 
دوران  دفــاع مقدس و بعدازآن هم  در 
حوزه های مختلف حضور فعال داشته و 
در واقع هرجا این نیروی مردمی پای کار 
آمد مسائل و مشکالت آسان و به راحتی 
حل گردیدند.میرهاشــم خواستارحوزه 

کشار را یکی از حوزه های برتر و فعال 
شهرستان دانســت وافزود:  همیشه این 
حوزه عنوان دار برتر و نمونه شهرستان 
و استان و حتی  کشــوری بوده است.  
وی افزود: این نهــاد مقدس از جایگاه 
بسیار ارزشمندی برخوردار است که ما 
باید قــدر این نهاد مقدس را بدانیم و به 
گونه ای باشــد که خدمات این نهاد در 
جامعه استمرار داشــته باشد و مردم از 
خدمات، بهترین و بیشترین بهره را ببرند.

الزم به ذکر است گردان رزمی الی بیت 
المقدس کشار در سه گروهان  متشکل از 
بسیجیان پایگاه های مقاومت روستاهای  
نیمه کار ، انگوران، کشار سرگپ ،کشار 
باال، کشار چمردان . شهر جدید علوی 
،چاه گود،مارو ودریخا و بسیجیان سایر 
روستاهای منطقه کشــار  می باشد.در 
پایان این رزمایش با اهداء لوح سپاس از 
طرف فرمانده سپاه بندرخمیراز همکاری 
 فرماندار بســیجی شهرســتان تقدیر به

 عمل آمد.

رزمایش الی بیت المقدس در بندرخمیر برگزار شد

آگهی مزایده نوبت اول 
آگهی مزایده مرحله اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
حاجی آباد بموجب پرونده کالســه ۱4۰۰4۰۹۲۰۰۰۰۲6۲۹۹۸ 
صادره از شعبه ۲ اجرای احکام حقوقی بندرعباس ،۱-یک باب 
خانه مســکونی قدیمی واقع در حاجی آباد خیابان امام خمینی 
پشت بانک سپه متعلق به محکوم علیه پیام امانی به مساحت اعیانی 
۱۸۸/5 متر مربع و عرصــه 5۲۳/۳ متر مربع ، دارای پالک ثبتی 
فرعی ۱۸۳۱ از ۱ اصلی با مصالح بنایی که سقف آن طاق ضربی 
و نمای ضلع جنوب سیمان سفید و سه ضلع دیگر پالستر ماسه 

ســیمان، درب و پنجره آهنی درب اتاق خواب و کمدها چوبی، درب ســرویس آلومینیوم ، 
کابینت گالوانیزه ، دارای انشــعابات آب و برق و حصار کشی دیوار حیاط با بلوک سیمانی 
و درب حیــاط آهنی و همچنین طی کروکی و اســتعالم ابرازی از شــهرداری حاجی آباد 
مقدار ۸۰متر مربع در ضلع جنوب در مسیر اصالحات و توسعه شهری می باشد که به مبلغ 
۲۷/۳۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیارد و هفتصدو سی و یک میلیون هشتصد هزار تومان ( بابت 
طلب محکوم له ارزیابی و کارشناسی گردیده و همچنین قسمتی از ملک مسکونی دارای تعداد 
۸ اصله نخیالت می باشد که از این تعداد نخیالت مذکور 4 اصله نخیالت مثمر یک اصله 
خاصویی- دو اصله خنضری - یک اصله مضافتی می باشد و فاقد چاه آب کشاورزی از طریق 
آب شهری آبیاری می گردد که به مبلغ 54۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و کارشناسی گردید، که 
مجموعا ملک مسکونی به همراه نخیالت به مبلغ ۲۷/۸5۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و کارشناسی 
گردیده است که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی در اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی 

آباد که با قیمت مذکور مزایده در اجرای احکام شروع و به فروش میرسد.
۱- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است .//

۲- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است
۳- پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و 

قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند . 
4- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات 
کامــل ومحل اقامت پیشــنهاد دهنده روی پاکــت تا آخر وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 
۱4۰۱/۰4/۰6 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود. )ضمنا شرکت کنندگان به صورت في 

المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند(
5-با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که 

بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
6- اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است

 ۷- پیشنهاد در ساعت ۱۰ صبح روز سشنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۰۷ قرائت خواهد شد حضور 
پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 

مینماید ./
۸- در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء 
خودداری نماید وکسر احتمالی قیمت و خسارت از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از 
سپرده او استیفا شــود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا 
شرکت در مزایده برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به اجرای احکام دادگستری حاجی آباد 

مراجعه نماید .
علی اکبر ابراهیمی بامکان

قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه فوزیه و فرخ و عبدالقادر و شریفه و مجید همگی به شهرت محمدی بستانوئی به استناد استشهادیه محلی بوارده ۱4۰۱6۲655۷444۰۰۰۱6۹ 
و ۱4۰۱6۲655۷444۰۰۰۱۷۰ و ۱4۰۱6۲655۷444۰۰۰۱۷۱ و ۱4۰۱6۲655۷444۰۰۰۱۷۲ و ۱4۰۱6۲655۷444۰۰۰۱6۸ مورخ ۱4۰۱/۰۳/۱۰ 
درخصوص پالک ۸۳6 فرعی از 5۲ اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت قسمتی از زمین مزروعی به نام آنها ثبت 

و سند مالکیت نامشان به شرح ذیل صادر گردیده است: 
۱- به مقدار ۱۳۲۹۸.۹۳۷5 سهم مشاع از 6۳۰۸۱5 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک ۸۳6 فرعی از 5۲ اصلی به نام فوزیه 

محمدی بستانوئی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۲۷۸4۹4 سری ب / ۹5 صادر گردیده است.
 ۲-به مقدار ۱۳۲۹۸.۹۳۷5 سهم مشاع از 6۳۰۸۱5 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک ۸۳6 فرعی از 5۲ اصلی به نام فرخ محمدی بستانوئی ثبت و سند 

مالکیت به شماره چاپی ۲۷۸4۸۷ سری ب / ۹5 صادر گردیده است.
۳- به  مقدار دوسهم مشاع از ۱6 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک ۸۳6 فرعی از 5۲ اصلی به نام عبدالقادر محمدی بستانوئی ثبت و سند مالکیت به شماره 

چاپی ۰۳445۹ سری د / ۹4 صادر گردیده است.
4- به مقدار ۱۳۲۹۸.۹۳۷5 سهم مشاع از 6۳۰۸۱5 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک ۸۳6 فرعی از 5۲ اصلی به نام شریفه محمدی بستانوئی ثبت و سند 

مالکیت به شماره چاپی ۲۷۸4۹۱ سری ب / ۹5 صادر گردیده است.
 5- به مقدار ۲65۹۷.۸۷5 سهم مشاع از 6۳۰۸۱5 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک ۸۳6 فرعی از 5۲ اصلی به نام مجید محمدی بستانوئی ثبت وسند 

مالکیت به شماره چاپی ۲۷۸4۹۰ سری ب / ۹5 صادر گردیده است. 
 که نامبردگان تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند لذا باستناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی وتبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسب 
به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود راضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم 
واخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض وعدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی 

اقدام خواهدشد.۱4۰۱/۱۰۸ م/الف                              تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۳/۲۸
اسمعیل ربیع نژاد- رئیس ادار ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه2

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
 نظر به اینکه آقای منوچهر آذربو به استناد درخواست وارده ۱4۰۱6۲655۷۳۸۰۰۰۱۰۱ مورخ ۱4۰۱/۰۳/۰۸ درخصوص پالک ۱۱4۷ فرعی از 
4۸ اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دایرکه به نامش ثبت و سند مالکیت 
به شماره چاپی ۰4۳۸۰6 ب ۱4۰۰ صادر گردیده که سند مالکیت به علت جابجای مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است لذا باستناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی وتبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسب به پالک مذکور و 
وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این 
اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض وعدم ارائه اسناد نسبت به 

صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهدشد.۱4۰۱/۱۱۱ م/الف                   تاریخ انتشار:۱4۰۱/۰۳/۲۸
اسمعیل ربیع نژاد- رئیس ادار ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه2

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

حصروراثت 
به استحضار می رساند خواهان راضیه رکابدار فرزند علی با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان فاطمه اقبالی نژاد فرزند حسین به 

تاریخ ۱4۰۱/۰۳/۰۱ به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از: 
۱-  علی رکابدار فرزند احمد متولد ۱۳۲۱/۰۷/۰۱ به شماره شناسنامه ۱544 همسر مرحوم 

۲-  سمیره رکابدار فرزند علی متولد ۱۳6۸/۰6/۱۹ به شماره شناسنامه 4۷۰۰۰۰4۸۰۰ فرزند مرحوم 
۳-  راضیه رکابدار فرزند علی متولد ۱۳۷۹/۰۲/۱5 به شماره شناسنامه 4۷۰۰۰۸۲۷۹۸ فرزند مرحوم

4-  بتول رکابدار فرزند علی متولد ۱۳6۳/۰6/۰6 به شماره شناسنامه ۷65 پدر مرحوم
و دیگر وارثی ندارد 
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قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// رئیس کل دادگستری 
هرمزگان از رفع تصرف ۸ قطعه زمین به مساحت بیش از ۱۷ 

هزار مترمربع در مناطق مختلف جزیره قشم خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان از 
رفع تصرف ۸ قطعه از اراضی ملی در خارج از محدوده طرح 
هادی روســتای تورگان و شهرهای رمکان، سوزا و درگهان 
جزیره قشم مجموعًا به مساحت ۱۷ هزار و هفتصد و هشتاد 
و هشت مترمربع و اعاده آنها به دولت خبر داد.مجتبی قهرمانی 
ارزش تقریبی این زمین هــا را جمعًا ۷۱ میلیارد و هفتاد و 
هشت میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: رفع تصرف این 
اراضی به دستور دادســتان عمومی و انقالب قشم و توسط 
یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی منطقه آزاد انجام شده 
است.قهرمانی در ادامه با هشدار به متصرفان غیرمجاز، خاطر 
نشان کرد: هرگونه زیاده خواهی و دست اندازی به اراضی ملی 
و دولتی، برخورد قاطع دســتگاه قضایی را به همراه خواهد 
داشت.وی همچنین با تأکید بر تداوم این گونه اقدامات برای 
صیانت از بیت المال و احقاق حقوق مردم جزیره قشــم از 
همکاری مســئوالن و مأموران نیروی انتظامی و دریابانی و 
ســایر ادارات و نهادهایی که در این امر با دســتگاه قضایی 

همکاری خوبی داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

۸ قطعه از اراضی ملی
 در قشم رفع تصرف شد

شهرستان



ســرویس اقتصادی // به دنبال تعدد ســوال های مشترک 
بســیاری از مردم مبنی بر اینکه با توجه به شــرایط فعلی 
بازار ســکه و طال و تغییرات بازار ارز و قیمت طالی جهانی 
آیا سرمایه گذاری در بازار سکه و طال اقدامی درست است یا 
خیر؟ دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن منع 
سرمایه گذاران به حضور در بازار طالی آب شده، ورود به بازار 

سکه و مصنوعات طال را ایمن ترین سرمایه گذاری دانست. 
نادر بذرافشان اظهار کرد: در وهله اول تاکید ما این است که مردم 
به  هیچ عنوان وارد بازار طالی آب شده نشوند. برای افرادی که 
قصد سرمایه گذاری در بازار طال دارند، مسیر مطمئنی که پیشنهاد 
می شــود، بازار مصنوعات طال به ویژه طالهای کم اجرت است. 
عالوه بر این ســکه نیز بهترین گزینه برای سرمایه گذاری ایمن 

است.
دبیــر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: برخی 
معقدند که ورود به بازار مصنوعات به  سبب حباب بزرگ سکه 
بهتر اســت. در حقیقت می توان در مقام مقایسه گفت، درست 
است که حباب سکه در حال حاضر باالست اما در مقابل اجرت 
ساخت برخی طالها چندان قابل توجه نیست. بطور مثال طالیی 
که اجرت ساخت باال دارد در مقابل حباب 8۰۰ هزار تومانی تا 

یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی سکه چندان چشمگیر نیست.
وی افزود: این موضوع در مجموع بستگی به خود مشتریان دارد 
که تمایل داشته باشند به کدام بازار ورود کنند، اما ورود به بازار 
طالهای آب شــده به هیچ عنوان توصیه نمی شود؛ چرا که این 
حوزه تخصصی است و طالی آب شده بیشتر میان افراد صنفی 
معامله و در بخش تولید طال استفاده می شود و تایید اصالت آن 
برای عموم مردم به صورت واضح قابل تشخیص نیست؛ ضمن 
اینکه بحث تفاوت عیار آن ها نیز مطرح و تشخیص عیار آن نیز 

تخصصی است.
بذرافشــان تاکید کرد: طی  سال ها تعداد افراد بسیاری در حوزه 
خرید و فروش طالی آب شــده دچار مشکل شده اند. به طور 
مثال برای سرمایه گذاری اقدام به خرید طالی آب شده کرده اند، 
ولی در زمان فروش متوجه شده اند که طالی آب شده یا اصالت 
ندارد یا عیار آن درســت نیست؛ ضمن اینکه سرمایه گذاری در 
مصنوعات طال، کمک کننده به بخش تولید در این صنعت خواهد 

بود.

طالی آب شده نخرید!

  طالع بینی  

شنبه 28 خرداد 1401
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 سال  بیست و یکم شماره 3907

فروردین :  
به نظر می رســد که به خودتان ثابت کرده اید که در 
حال پیشرفت هستید، اما دیگران باورتان نخواهند کرد 
مگر این که مسیر پیشرفت تان را به آن ها نشان دهید. 
برنامه هایی را که تنظیم کرده اید با دوســتان و همکاران تان در میان 
بگذارید، زیرا می توانند اشکاالت تان را به شما گوشزد کنند. حواس تان 
باشد که این هوشمندی شما ممکن است نتیجه ی معکوس داشته باشد، 

پس فکر نکنید که همه ی تصمیمات تان بدون اشکال است. 
اردیبهشت :  

معموالً در مســیری که پیش می گیرید دوست دارید 
صاف و ســاده باشــید، اما امروز به نظر می رسد که 
تمایــل دارید حقایق را پیچ و تاب دهید. البته قصدتان 
این نیســت که کسی را فریب دهید؛ مشکل این جاست که بین آن چه 
می خواهید و آن چه در واقعیت هست گیر افتاده اید. می توانید افکاری 
را که در سر دارید با دیگران در میان بگذارید یا این که به فکر و خیال 
پناه ببرید، اما حقیقت را پنهان نکنیــد. خیاالت تان مانند باغچه ای 

هستند که بهترین ایده ها از آن ریشه می گیرند.
خرداد : 

امروز این قدرت را دارید که دیگران ترغیب کنید تا در 
مسیری که پیش گرفته اید همراهی تان کنند، اما بعد از 
مدتی همه متوجه خواهند شــد که برنامه های شما آن 
قدرها هم که به نظر می رســد کاربردی و عملی نیستند. امروز ممکن 
است ارتباط تان با دنیای واقعی کم رنگ شود و حرف هایی که می زنید 
تند و تیز به نظر برسند. در حال حاضر بهتر است فقط حقایق را در نظر 

بگیرید و باقی چیزها را کنار بگذارید.
      تیر :

امروز ممکن است راه حلی برای مشکل تان پیدا کنید، 
اما اگر راه چاره ای که به آن متوسل شده اید فریبنده تر 
از آن چه در واقعیت هست به نظر برسد چیزی عوض 
نخواهد شد. شاعر انگلیسی، جان کیتس، می نویسد: »زیبایی حقیقت 
اســت؛ حقیقت زیبایی.« ممکن است به اشتباه فکر کنید که می دانید 
مســیری که می روید به کجا ختم خواهد شد، اما در واقع مسیر غلط 
را در پیــش گرفته اید. اکنون زمان آن اســت که عینک تیزبینی را به 
چشــم تان بزنید. در نهایت زمانی متوجه حقیقت خواهید شد که همه 

چیز را همان طور که هستند ببینید.
     مرداد :

شاید متوجه شدت عملی که در پیش گرفته اید نباشید، 
زیرا تصمیم دارید به هر آن چه می خواهید دست پیدا 
کنید. حتی اگر منظور بدی از این طرز رفتار نداشــته 
باشید، باز هم ممکن است دوستان تان این رفتار تهاجمی شما را اشتباه 
برداشت کنند. اما بدانید که در حال حاضر بحث و جدال فایده ای ندارد 
و فقط وقت تلف کردن اســت، زیرا می توانید خیلی راحت به توافق 
برسید. فقط باید کمی رفتارتان را نرم تر کنید تا دیگران از طرز برخورد 

شما دچار سر درگمی نشوند و باعث ناراحتی شان نشوید.
     شهریور : 

امروز ممکن است احســاس کنید که انرژی تان به ته 
کشیده است، زیرا کمی پیش تر به خاطر شور و عالقه ی 
زیاد به پیشنهادهای کاری بسیاری پاسخ مثبت دادید. 
وقــت را تلف نکنید و آن قدر طــول اش ندهید که توان ذهنی تان را 
از دســت برود. در عوض سعی کنید مرزهای مشخصی را برای خود 
تعیین کنید تا بتوانید کارهایی را که آغاز کرده اید به سرانجام برسانید، 
پس به دنبال این نباشــید که همه چیز را ناتمام رها کرده و سراغ کار 

دیگری بروید.
     مهر : 

امروز به نظر می رسد که بین گذشته و حال گیر افتاده 
اید. دوستان و همکاران تان ممکن است وادارتان کنند 
تا یکی از عادت های گذشــته ی تان را کنار بگذارید، 
اما هنوز به این آمادگی نرســیده اید که گذشته را پشت سر بگذارید. 
هرچه بیشتر سعی می کنید روی زمان حال تمرکز کنید، بیشتر گیج می 
شــوید. کمی از فکر و خیال دست بردارید و همان کاری را بکنید که 
احساس تان به شما می گوید، نه کاری که دیگران از شما می خواهند. 
پس به ندای قلب تان گوش کنید تا ببینید شما را به کجاها خواهد برد.

      آبان : 
شــاید خیلی خوش شانس هســتید، زیرا کسی را در 
زندگی تان دارید که می توانید به او تکیه کنید، اما ممکن 
است این فرد خاص اکنون کنارتان نباشد. شاید فکر کنید 
که همین طور تک و تنها رها شــده اید، اما مطمئن باشید که این طور 
نیست. دوستان تان ممکن است متوجه وضعیتی که در آن هستید نباشند. 
به شما توصیه می شود که رویکردتان را تغییر دهید و بیشتر سعی کنید 

رویاهای خودتان را دنبال کنید و کسی را هم در این مسیر راه ندهید.
     آذر :  

اگــر امروز مدام به دنبال یک نتیجه ی خاص باشــید 
ممکن است احساس خوبی به شما دست ندهد. به نظر 
می رسد که مجدداً به احساس امنیتی که از دست داده 
بودید نزدیک شده اید، اما همین که می خواهید به این احساس دست 
پیدا کنید از کف تان می رود. به جای این که امیدهای واهی داشته باشید 
که بعداً نقش بر آب شوند، بهتر است که حواس تان به همین لحظه ای 
که در آن هستید باشد. به نفع تان است که فعاًل جانب تعادل را بگیرید 

تا همه چیز درست شود.
      دی : 

به نظر می رســد که به تماشای یک فیلم نشسته اید و 
چیزهایی که دوست دارید در صفحه ی نمایش ذهن تان 
نقش می بندند. فعاًل ترجیح می دهید که به واقعیت ها و 
حقایق دل ببندید و به خیاالت رنگارنگ دل خوش نکنید. اما حواس 
تان باشد که با فرمان دادن نمی توانید افکارتان را متوقف کنید. به زور 
متوسل نشوید، در عوض درک کنید که گشت و گذارهای خیالی امروز 

می توانند کمک تان کنند تا چیزهای مهمی را کشف کنید.
  بهمن : 

امروز ممکن اســت از شما بخواهند تا دست از عقل و 
منطق بردارید و راهکاری در پیش بگیرید که شاعرانه 
تر است. به دنبال این نباشید که امروز کار خاصی انجام 
دهید و کارآمد عمل کنید، زیــرا باید وقت تان را صرف جالی روح 
کنید. شــاید نتوانید نیازهای احساسی و روحی خود را با دیگران در 
میان بگذارید، اما بعداً کلمات مناسب برای این کار به سراغ تان خواهند 
آمد. بدانید معجزه خودش اتفاق نمی افتد، باید سعی کنید تا می توانید 

به رویاهای تان اهمیت دهید و خالقیت تان را تقویت کنید.
اسفند : 

شاید سرتان خیلی شلوغ باشد و چیزهای زیادی داشته 
باشید که باید با دیگران در میان بگذارید، اما خبر خوب 
این است که هنوز هم می توانید به نیازهای روحی خود 
توجه کنید. مهم نیست که با این همه مشغله چه قدر می توانید به فراغت 
بپردازید، فقط کافی است از همین زمانی که در اختیار دارید بیشترین 
بهره را ببرید. مثاًل می توانید چند دقیقه ای مراقبه انجام دهید و فکرتان 

را آسوده کنید تا بتوانید به اهداف بزرگ تان دست پیدا کنید.
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7 اقتصادی

سرویس اقتصادی // مدیر امور حقوقی شورای 
عالی مناطق  آزاد و ویــژه اقتصادی با اعالم 
اینکه اسناد بخشی از اراضی مناطق آزاد که در 
اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بود، باطل شد 
و به آن برگشت، گفت: صدور سند تک برگ 
برای »کیش« به اتمام رسیده و احتماال تا پایان 
سال برای تمامی اراضی مناطق آزاد، این سند 

صادر خواهد شد. 
اخیرا سعیدمحمد-دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی- در اظهاراتی اعالم کرد که جهت 
صدور سند تک برگ در مناطق آزاد اقدام شده 
است، وی این را هم گفت که طی اقدامات حقوقی 
و قضایی، بخشی از زمین هایی که طی سال های 
گذشــته در قالب قراردادهای مبهم واگذار شده 
بود، به نفع مناطق آزاد برگشته است که ارزش آن 

به حدود 8۳ هزار میلیارد تومان می رسد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر از جریان صدور 
ســند برای اراضی مناطق آزاد، طی گفت وگویی 
با محســن پوراحمدی-مدیر امــور حقوقی و 
تقنین دبیرخانه شــورای عالــی مناطق  آزاد و 
ویژه اقتصادی- ابعاد حقوقی این موضوع مورد 
بررســی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه طبق 
ماده ۲4 قانــون چگونگــی اداره مناطق آزاد 
تجاری و صنعتی، نحوه اســتفاده از زمین، منابع 
ملی و ترتیب فروش و اجــاره آن در محدوده 
هر منطقه که در اختیــار و مالکیت دولت قرار 
دارد، تعیین شــده است، گفت: آئین نامه مربوطه 
تاکید دارد وقتی محدوده منطقه آزاد مشخص شد 
باید برای اراضی آن نیز به نام ســازمان منطقه 
 آزاد به نمایندگی از دولت، ســند صادر شود، به 
عبارتی طبق ماده 5 آئین نامه، کلیه حقوق مربوط 
به اراضی مشــمول قانون زمین شــهری، قانون 
ملی شــدن جنگل ها و مراتع کشــور و اراضی 
مســتحدثات و ساحلی از طریق سازمان اعمال 
می شــود. به اســتناد ماده ۶ آئین نامه نیز اسناد 
مالکیت توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
به نمایندگی از دولت به نام سازمان مناطق آزاد، 
تنفیذ و اخبار می شــود. این مقام مســئول در 
شــورای عالی مناطق آزاد، با بیان اینکه با توجه 
به موقعیت مناطق آزاد، یکسری تصرفات قبل از 
ایجاد این مناطــق و یا در زمان راه اندازی آن و 
قبل از اجرای طرح های توسعه ایی، توسط برخی 

افراد ســودجو و فرصت طلب صورت می گیرد 
و ادعای مالکیت می کننــد، افزود: از این جهت 
دولت برای ممانعت از چنین سواســتفاده هایی، 
اســناد مالکیت اراضی را صــادر و در اختیار 
ســازمان منطقه آزاد قرار می دهد. وی ادامه داد: 
این سازمان نیز با اختیار قانونی و به نمایندگی 
از دولت،  طبق آئین نامه اجرایی نحوه اســتفاده 
از زمیــن و منابع ملی در مناطق آزاد و همچنین 
دستورالعمل مربوطه، به منظور توسعه اقتصادی 
و ایجاد بستر مناسب فضای کسب و کار، نسبت 
به واگذاری زمین به سرمایه گذاران، تولیدکنندگان 
و کســانی که قصد فعالیت اقتصادی دارند، اقدام 
می کند. عواید آن هم مطابق بودجه مصوب هیات 
وزیران صرف تامین زیر ساخت منطقه می شود.

 تا همین چند ســال پیش برخی مناطق 
حتی دفتر ثبت هم نداشت

پوراحمدی با اشاره به اینکه فرایند صدور سند 
از گذشته به صورت سنتی انجام می شد و حتی 
تا حدود پنج سال پیش در بعضی از مناطق اصال 
دفتر ثبت نبــود، توضیح داد: اما وقتی که قانون 
جامع حدنگار ) کاداســتر( در بهمن ماه ۱۳۹۳ 
مصوب و اجرایی شد و اراضی در سامانه جامع 

کاداست قرار گرفت، سازمان مناطق آزاد نیز خود 
از این قاعده مستثنی ندانست و از طریق دبیرخانه 
شورای عالی، تفاهم نامه همکاری با سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور منعقد کرد و تا حدودی کار 
جلو رفت، ولــی با روی کار آمدن دولت جدید 
و انجام مذاکــرات، در اولین اقدام، تفاهم نامه ای 
کامل تر بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
و سازمان ثبت اسناد و امالک منعقد و وارد فاز 
عملیاتی شد، از این رو کارگروهی برای پیگیری 
موضوع در مرکز و استان تشکیل و با  تعامل با 
سازمان ثبت نسبت به نقشه برداری و شناسایی 
اموال و اسناد در سامانه جامع کاداستر اقدام شد.
 اســناد بخشــی از زمین ها باطل و به 

مناطق آزاد برگشت
بــه گفته وی بخش عمــده ای از این اراضی در 
اختیار اشــخاص حقیقی و حقوقــی دولتی و 
عمومی غیر دولتی و خصوصی بود که اسناد آنها 
باطل و به نام دولت به نمایندگی سازمان منطقه 
آزاد منتقل و برای آنها ســند صادر شد. با این 
اقدام عمال اموال و دارایی ســازمان های منطقه 
آزاد و دولت جمع آوری، شناسایی و در شرف 

شناسنامه دار شدن هستند.

 کیش تمام شــد، در قشم اختالف شدید 
است

پوراحمدی با بیان اینکه در اقدامات اولیه، سند 
تک برگ برای منطقه آزاد کیش صادر شــد و 
ســایر مناطق از جمله اروند و ارس نیز در حال 
طی فرایند صدور ســند تک برگ هستند که در 
مناطــق دیگر هم انجام خواهد شــد، گفت: در 
منطقه آزاد قشــم ، اختالف شدیدی در اراضی 
وجود داشــت از جمله اراضی رفســنجان که 
برخی اسناد آنها بدون سیر مراحل قانونی صادر 
و فاقــد هرگونه حدود اربعه و دارای متعارضین 
و متصرفین غیر قانونــی بودند، برخی افراد در 
آنجا مدعی بودند که در اراضی مربوطه ســبقه 
مالکیت دارند، ولی با طرح کاداســت، حتی آنها 
باید مدارک و مســتندات خود را ارائه دهند و 
اگر منطبق با واقعیت باشــد برایشان سند صادر 
خواهد شــد، در غیر این صورت به نام دولت و 
به نمایندگی سازمان منطقه آزاد اسناد تک برگ 

سند صادر می شود.
 در مناطق جدید قبل از واگذاری، سند تک 

برگ صادر خواهد شد
وی با بیان اینکه امیدواریم تا پایان سال تمامی 

مناطق آزاد دارای ســند تک برگ شوند، گفت: 
این گونه پیش بینی شده که در هشت منطقه آزاد 
جدیدی که در آستانه تاسیس قرار دارند نیز قبل 
از واگذاری، ســند تک برگ برای اراضی صادر 
شــود. در این حالت کل واگذاری ها در سامانه 
جامع کاداستر هدف گذاری و طرح جامع مناطق 
نیز برمبنای نقشه توپوگرافی ضبط و ثبت و در 
سامانه  طراحی و مصوب می شود؛ از این طریق 
می توان به صراحت گفت واگذاری حتی یک متر 

زمین نیز قابل رصد خواهد شد.
شرط واگذاری؛ اگر تعهدات را انجام ندهند 

قرارداد فسخ می شود
مدیر امــور حقوقــی و تقنین شــورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در مورد شــرایط 
صدور اســناد تک برگ نیز توضیح داد: اراضی 
داخل محــدوده منطقه، اراضی دولتی در اختیار 
سازمان های مناطق  اســت و به عنوان اموال و 
دارایی  ســازمان منطقه محسوب نمی شود بلکه 
واگذاری آنها در قالب طرح های توسعه و عمرانی 
از طریق سازمان منطقه صورت می گیرد. شرط 
انتقال اســناد مالکیت اراضی واگذار شده برای 
سرمایه گذاری، تحقق سرمایه گذاری است و پس 
از اجرای طرح برابــر زمانبندی معین و صدور 
پایان کار و صدور مجوز بهره برداری، ســازمان 
منطقــه آزاد، اراضی واگذار شــده را تفکیک و 
قطعه بندی کرده و متناسب با طرح مد نظر برای 
ســرمایه گذاری که می تواند تجاری، خدماتی، 
گردشگری و... باشد، جهت صدور اسناد رسمی 
تک برگ  به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
معرفی می کند. چنانچه در زمانبندی مندرج در 
تعهدات قراردادی ، طرف مدعی سرمایه گذاری 
به تعهــدات خود عمل نکند، قرارداد فســخ و 

اراضی واگذار شده، مسترد خواهد شد.
 غیردولتی ها مثل ســرزمین اصلی سند 

تک برگ  بگیرند
وی همچنین در رابطه بــا تعیین تکلیف اراضی 
غیردولتی یادآور شد: طرحی که در مناطق آزاد 
برای صدور ســند تک بــرگ در حال پیگیری 
اســت، مربوط به اســناد دولتی بوده و غیر آن، 
می تواننــد اموال و دارایی خــود را طبق روال 
سرزمین اصلی ســنددار کنند؛ به طوری که سند 

دفترچه ای را به سند تک برگ تبدیل کنند.

شورای عالی مناطق آزاد اعالم کرد

جزئیات صدور سند تک برگ 
در مناطق آزاد

     سرویس اقتصادی // بعد از آزادسازی 
قیمت آرد، طرح فروش کیلویی نان هم 
مطرح شــد. حاال خبرها حکایت از آن 
دارد که قرار است این طرح به زودی در 
سراسر کشور اجرایی شود، این طرح چه 

معایب و مزایایی دارد؟ 
فروش کیلویی نان به جای فروش عددی، 
به عنوان پیشــنهادی بــرای مقابله با کم 
فروشــی و بهبود کیفیت نان پیش از این 
در سال های قبل چند بار در کشور مطرح 
شده، اما هیچ  گاه تا این اندازه جدی نبوده 
است. بعد از آزادسازی قیمت آرد از طرح 
هوشــمند ســازی فروش آرد به نانوایان 
موســوم به طرح »مهیا« رونمایی شد که 
براســاس آن قرار است همه  نانوایی ها به 
دستگاه های کارت خوان  مخصوص مجهز 

شوند. 
به این شــکل که مردم بعــد از خرید نان 
کارت می کشــند و پول نــان یارانه ای را 
پرداخت می کننــد و از آن جا که نانوایی 
آرد را به قیمت آزاد خریده اســت دولت 
ما به التفــاوت مبلغ نان یارانه ای تا قیمت 
اصلی نــان را به حســاب نانوایی واریز 
می کند. حاال به گفته مشــاور وزیر امور 
اقتصادی و دارایی قرار است فاز دوم این 
طرح که فروش کیلویی نان است اجرایی 
شود، البته باال رفتن تعداد پرونده های کم 
فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی هم 
مزید بر علت شده است تا فاز دوم سریع تر 

اجرایی شود. 
به هر حال از آن جایی که این طرح قرار 
اســت به زودی به صورت سراسری در 
کشــور اجرایی شود و روزانه پیامک های 
زیــادی در این خصــوص از مخاطبان 
داشته ایم، امروز به سراغ این سوژه رفتیم. 
در این گزارش، بررسی کرده ایم که خرید 
کیلویی نان بــه جای عددی چه معایب و 

مزایایی می تواند داشته باشد.
 طرحــی که پیش از این اســتقبال 

نشده
همین ابتدا بگوییم که در بیشتر کشورهای 
جهان نان های ســنتی و مدرن به صورت 
کیلویی فروخته می شوند، پیش از این هم 
در کشــور خودمان نانوایی هایی بودند که 
نــان را به صورت کیلویــی می فروختند. 
نانوایی هایی تمام مکانیزه که به نان کیلویی 
معروف شده بودند؛ اما بحث فروش نان به 
صورت کیلویــی در تمامی نانوایی ها  در 

سال ۹۷ مطرح شد. 

در آن ســال به دلیل تغییر نکردن قیمت 
فروش نان، عــده ای از مردم مدعی بودند 
برخی نانوایی ها با کوچــک کردن چانه 
خمیر نان اقدام به کم فروشــی می کنند به 
همین دلیل بحث فروش نان کیلویی مطرح 
و این پیشنهاد برای تصمیم گیری نهایی به 
دولت ارسال شــد؛ اما به نتیجه نرسید و 
مســکوت باقی ماند. هر چند همان زمان 
در استان لرستان نانوایی ها فروش نان به 
صورت کیلویــی را آغاز کردند اما بعد از 
گذشــت چند ماه مردم و نانوایان دیگر از 
این طرح استقبال نکردند و فروش کیلویی 

به دانه ای نان در این استان تغییر کرد.
 طــرح فــروش کیلویی نــان مثل 

فروش بنزین سهمیه ای
همان طور که پیــش از این در 8 خرداد 
امســال در گزارشــی با عنوان »تجربه 
خرید نان کارتی« نوشتیم قرار است همه 
نانوایی ها به دســتگاه کارت خوان مجهز 
شــوند و از آن طریق اقدام به فروش نان 
کنند تا تعداد فروش نان توسط هر نانوایی 
مشخص شود و دولت به میزان فروش هر 
نانوایی ســهم یارانه آرد را به آن نانوایی 

اختصاص دهد. 
با کیلویی شدن فروش نان، نانوایی ها یک 
ترازوی دیجیتال به همین دســتگاه کارت 
خوان متصــل می کنند و معیار فروش نان 
از عددی بــه وزنی یا همان کیلویی تغییر 
می کند. به گفته محســن لزومیان، رئیس 
صادرکنندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیه 
نان ایــران، طرح فروش کیلویی نان مانند 
فروش بنزین سهمیه ای است. ماهانه سهمیه 
بنزین مشخصی به حساب کارت سوخت 

افراد واریز می شود. 

در تمام جایگاه های سوخت، دستگاه های 
پمپ بنزین یک دستگاه کارت خوان مجزا 
دارند که به پمپ های بنزین متصل است. 
بعد از سوخت گیری، میزان بنزین استفاده 
شده و مبلغ آن روی صفحه، نمایش داده 
می شــود و فرد هزینــه آن را می پردازد. 
حاال لزومیان گفته ســازوکار فروش نان 
کیلویی هم به همین شــکل اســت. یعنی 
تمامی نانوایی ها به ترازوی هوشــمند و 
دســتگاه کارت خوان متصل می شــوند. 
این دو دســتگاه به هم وصل است. به این 
شــکل که بعد از هر بار خرید نان،  وزن 
و قیمت نان یارانه ای روی دستگاه کارت 
خوان مشخص می شود و فرد می تواند از 
یارانه ای که دولــت پرداخته برای خرید 
نان اســتفاده کنــد. یعنــی در این طرح،  
نانوایی های کشور به یک سامانه هوشمند 
سراسری متصل می شوند و معیار فروش 
نــان از عددی به وزنی یــا همان کیلویی 
تغییر می کنــد. در این حالت تمام حجم و 
مبلغ خرید و فــروش نان با قیمت آزاد و 

یارانه ای قابل رصد است.
 فواید فروش کیلویی نان

یکی از بزرگ تریــن مزیت هایی که برای 
فروش نان کیلویی مطرح می شود، شفافیت 
است. با این روش از تخلفات احتمالی کم 
فروشــی جلوگیری خواهد شد، به عنوان 
مثال چانه نان تافتون ماشــینی ۲۰۰ گرم 
و وزن قرص نان ۱5۰ گرم خواهد بود که 
وزن چانه باید توسط نانوایی رعایت شود 
اگر نان به صــورت کیلویی فروش برود 
مردم هم می توانند بر وزن چانه نان نظارت 
داشته باشــند. چون در سه ماه گذشته به 
گزارش ایرنا، حدود ۲ هزار پرونده تخلف 

کم فروشــی و فروش آرد یارانه ای توسط 
نانوایی ها داشته ایم. به عقیده کارشناسان، 
فروش کیلویی نان می تواند منجر به کاهش 
این تخلف احتمالی شود که از سوی تعداد 

محدودی نانوایی صورت می گیرد. 
در همین زمینــه، لزومیان رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران، با 
بیان این که بهانه تخلف کم فروشی نانوایان 
افزایش هزینه هاســت، گفته: »نانوایان از 
افزایش مولفه های تولید همچون هزینه های 
کارگری، آب، بــرق، گاز و بیمه ناراضی 
هســتند و تاکید دارند بــا افزایش هزینه 
تولید، سود کافی عایدشان نمی شود که با 
فروش کیلویی نان یک فضای رقابتی بین 

نانوایان از نظر کیفی ایجاد می شود.« 
وی در ادامــه می گوید: »هــم اکنون که 
نان هــای صنعتی براســاس وزن، قیمت 
گذاری می شــوند و به فروش می رسند و 
فضای رقابتی گســترده ای بین آن ها برای 
افزایش رضایت مصرف کننــده با بهبود 
کیفیت و قیمت مقرون به صرفه وجود دارد، 
طرح فروش کیلویی نان ســنتی، می تواند 

همین سرنوشت را برای آن ها رقم بزند.«
 معایب کیلویی شدن نان

با توجه به آن که این طرح در ســال های 
اخیر در لرستان اجرایی شده و با استقبال 
مردم و نانوایان مواجه نشــده باید با دقت 
و حساسیت بیشتری اجرا شود. هرچند با 
خرید کیلویی نان دیگر خبری از مشکالت 
مربوط به کاهش وزن چانه و دعوای میان 
نانوایان و خریداران نیســت، اما در مقابل 
در بحث کیفیت نان تولیدی مشکالتی به 
وجود می آید. به گفته برخی کارشناسان، 
فروش کیلویی نان باعث افت شدید کیفیت 
نان خواهد شد و شــاهد رواج نان نپخته 
در کشــور خواهیم بود که هم باعث دور 
ریز بیشــتر نان می شــود، هم ماندگاری 
نان را کــم می کند و هــم موجب ایجاد 
در  البته  می شــود.  گوارشی  بیماری های 
برخی پیامک هایی که برای روزنامه ارسال 
شده عالوه بر اشاره به پخت نان خمیر در 
فروش کیلویی نــان به تخلف دیگری هم 

اشاره شده است. 
به گــزارش قدس آنالین ؛ برخی معتقدند 
در این صورت هم ممکن اســت تخلفاتی 
در هنگام وزن کشــی نان در ترازوهای 
دیجیتالــی اتفاق بیفتد مانند آن چه در کم 
فروشی برخی میوه فروشان وانتی در سطح 

شهر دیده بودیم.

نان کیلویی؛ پازل نهایی نان کارتی
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مدیریت مصرف،  اهمیت و ضرورت مصرف بهینه انرژی
یادداشت

تجربه نشــان داده اســت که رشد 
اقتصادی و توسعه صنعتی که از پایه 
های اصلی پیشــرفت در عرصه فن 
و  اقتدار سیاسی  به  آوری و رسیدن 
استقالل ملی هستند تا اندازه زیادی 
با استفاده درست و منطقی از منابع 
به عنوان  انرژی  دارند.  ارتباط  انرژی 
یک کاالی بــا ارزش در بازار جهانی 
امکان می  تولیدکننده  به کشورهای 
دهــد درآمد حاصــل از آن را برای 
به  و صنعتی شدن سریع خود  رشد 
کار گیرند. بنابر این کشــورهایی که 
دراندیشه رشد و پشت سر گذاشتن 
عقب ماندگــی اقتصادی ، صنعتی و 
اجتماعی هســتند در پی آنند که با 
بهای هر چه کمتر بــه منابع انرژی 

هرچه بیشتر دست یابند.
این ثروت بزرگ در کشــور ما به ویژه به 
صــورت منابع انرژی نفت و گاز یافت می 
شــود. اگر ما بتوانیم از این منابع ارزشمند 
درست و منطقی اســتفاده کنیم، کشورمان 
امکان مناســبی برای رشد و توسعه منظم 
اقتصادی خواهد داشــت. با توجه به اینکه 
نیروگاه های تأمین کننده برق از منابع انرژی 
همچون نفت ، گاز و ... استفاده می کنند و 
سرمایه گذاری جهت ساخت نیروگاه های 
جدید یا توسعه آنها مستلزم صرف هزینه 
های بسیار زیاد و زمان نسبتًا طوالنی می 

باشــد ، لذا محدودیت هایی در این زمینه 
وجود دارد و اصالح الگوی مصرف در کلیه 
بخش های جامعه و به ویژه بخش خانگی 
که مصرف کننده قســمت بزرگی از انرژی 
الکتریکی است از اهمیت خاصی برخوردار 
است ، ضمن اینکه صرفه جویی در مصرف 
برق می تواند باعث کاهش انتشار گازهای 
آالینده و در نتیجــه کاهش آلودگی های 

محیط زیست شود.
در ایران فراوانی منابع انرژی ، متأسفانه گاه 
سبب آن شده است که توجه الزم به ارزش 
این منابع گرانقدر نشــده و در مصرف آنها 

استانداردهای الزم رعایت نشود.
 لذا با توجه بــه افزایش مصرف انرژی و 
منابع محدود آن، صیانت از ســرمایه های 
ملی کشــور و جلوگیری از اســراف آنها، 
تبیین و پیاده ســازی راهکارهای مصرف 
بهینه برق به عنــوان یک وظیفه معنوی و 

ملی ، امری الزم و اجتناب ناپذیر است.
آنچه بایستی مورد توجه قرار گیرد اینست 
که در کنار توسعه معقول و متوازن در بخش 
تولید الزم است جهت حفظ سرمایه های 
ملی حتی االمکان از اتالف منابع و اسراف 
در مصــارف پرهیز نماییم تا از ســرمایه 
گذاری اضافــی جهت تامین مصارف زاید 
جلوگیری شود که در این ارتباط اهمیت و 
نقش  ویژه بهینه سازی مصرف مورد توجه 
قرار می گیــرد.در زمینه کاهش مصرف و 
هزینه های برق ، راه حلها به سه دسته بدون 
هزینه ، کم هزینه و پر هزینه تقسیم میشوند. 
بیشتر راهکارهای صرفه جویی در مصرف 

انرژی ، بدون هزینه و یا کم هزینه هستند. 
کاهــش هزینه های بــرق مصرفی بخش 
کوچکی از نتایج حاصل از بهینه ســازی 
مصرف انرژی می باشد ، نتایج بسیار قابل 
توجه دیگر آن افزایش طول عمر تجهیزات 
الکتریکــی ، کاهش دفعــات خرابی و در 
نتیجه کاهش هزینه های توقف خط تولید 
است. نکته قابل توجه این که راهکارهای 
پر هزینه نیز بازگشت سرمایه قابل قبولی 
)۱ تا ۳ ســال ( دارند.این راهکارها عمدتا 
مرتبط با تغییر تکنولوژی یا فرآیند هستند 
و موجب صرفه جویــی قابل مالحظه ای 
در مصارف انرژی الکتریکی میشــوند. با 
کاهش تدریجی بهای تجهیزات بهینه سازی 
مصرف ، افزایش قیمت انرژی و باال رفتن 
حساسیت ها نســبت به تداوم تامین برق، 
اجــرای راهکارهای هزینه بر ، هر ســال 
ارزانتر شده و از توجیه اقتصادی بیشتری 
برخوردار میشوند.دو روش اصلی مدیریت 
مصــرف در صنایع جابجایی زمان و بهبود 
بازده تجهیزات و فرآیند است. بسیاری از 
مشترکین می توانند با برنامه ریزی مناسب، 
بخشی از مصارف انرژی الکتریکی خود را 
از ساعات اوج مصرف به دیگر ساعات و 
ترجیحا« به ساعات کم باری انتقال دهند 
و از تعرفه هــای مخفف در این بازه های 
زمانی اســتفاده نماینــد. مدیریت مصرف 
انرژی از طریق جابجایی بار غالبا بسیار کم 
هزینــه بوده و نیاز به برنامه ریزی و ایجاد 
انضبــاط کاری دارد.یکی دیگر از راههای 
صرفــه جویــی اســتفاده از برنامه طرح 
تعطیالت تابســتانی صنایع است که برای 
اطالع بیشتر می توان به مباحث مطرح شده 

در آن بخش مراجعه نمود.
روش دوم همانگونه که گفته شــد روش 
افزایــش بــازده تجهیــزات و فرآیندها، 
جلوگیری از به هدر رفتن انرژی می باشد.

  توصیه هایی درخصوص مدیریت 
مصرف برق

مدیریت مصرف برق شامل مجموعه ای از 
فعالیتهای به هم پیوسته بین صنعت برق و 
مشترکین آن به منظور منطقی کردن مصرف 
برق است تا بتوان با کارآیی بیشتر و هزینه 

کمتر به مطلوبیت یکســانی در زمینه برق 
دست یافت. بدین ترتیب هم عرضه کننده 
برق و هم مصرف کننده آن به سود بیشتری 
دســت خواهند یافت البته این نکته را باید 
متذکر شد که هدف از مدیریت مصرف برق 
کاهش میزان تولید و کاستن از رفاه جامعه 
نیست بلکه کاربرد منطقی وبخردانه انرژی 
الکتریکی و استفاده صحیح از آن است که 
نتیجه آن حفظ و حتی افزایش تولید و رفاه 

جامعه خواهد بود .
  روند مصرف در ســاعات شبانه 

روز و تعیین اهمیت زمانی آن
معمواًل »میزان مصرف مشــترکان در تمام 
ساعات شــبانه روز یکنواخت بوده و در 
بعضی ساعات بیشــتر و در ساعات دیگر 
کمتر اســت معموال »بیشترین مصرف در 
ساعات اولیه شــب به خصوص در فصل 
تابســتان اتفاق می افتد کــه اصطالحا« 
ســاعات پیک بار یا ســاعتهای اوج بار 
نامیده می شود و دلیل این افزایش مصرف 
وارد مدار شــدن وسایل روشنایی و سایر 
وســایل برقی خانگی می باشد در اوقات 
دیگر مانند نیمه شب به دلیل خاموش شدن 
بسیاری از وسایل برقی مصرف به صورت 
قابل مالحظه ای کاهش می یابد از طرف 
دیگر از ویژگیهای برق این است که در هر 
لحظه باید تولید آن با مقدار تقاضا متناسب 
باشد لذا برنامه ریزیهای تامین برق باید به 
گونه ای باشد که پاسخگوی بیشترین نیاز 
مصرفی باشــد تا اختاللــی در تامین برق 
مطمئن برای مشــترکین ایجاد نشود اما با 
توجه به عــدم یکنواختی مصرف برق در 
ســاعات مختلف شــبانه روز ، بخشی از 
ظرفیت تجهیزات نصب شــده در ساعات 
کم بار شــبکه بی استفاده می ماند که خود 
باعث ضرر و زیان برای سرمایه های ملی 
بنابراین رعایت صرفه جویی  کشور است 
در مصرف برق در ساعات اوج مصرف از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است .
 تابســتان گرمــی پیش روســت، از این 
روی منطقی به نظر می رســد که در کنار 
ســرمایه گذاری های جدیــد، به موضوع 

مدیریت مصرف توجه بیشتری شود.

گروه خبر // مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با 
بیان ظرفیت ها و توانمندی های این بندر همچنین با بیان اینکه سفر 
دریایی بندر شهید باهنر به بندر شارجه امارات متحده عربی هر هفته 
انجام می شود، گفت: هفته ای یک کشتی تندرو بدلیل نبود تقاضا در 

این مسیر رفت و آمد دارند. 
حمید رضا محمد حســینی طول این ســفر دریایی را ۶ ساعت عنوان کرد و 
افزود: ســفر دریایی به شارجه در گذشــته بین ۹ تا ۱۱ ساعت زمان می برد 
اما اکنون کشــتی تندرو این میزان به پنج ساعت کاهش یافته است. وی ادامه 
داد:۵۷ درصد علت قیمت باالی بلیط، سوخت بانکرنیک است که نزدیک به 
۸۴۰  میلیون ریال پول سوخت آن می شود که بنا شده به دستور رییس جمهور 
به مســئوالن گردشگری این قیمت سوخت کاهش یابد و اکنون در این راستا 
مصوبه هیات وزیران گرفته شده و منتظر اعالم نهایی آن هستیم و  اگر این کار 
صورت گیرد قیمت ســوخت به زیر ۲۰۰ میلیون ریال می رسد و قیمت بلیط 
نیز یک سوم پایین تر می آید. این مسئول ادامه داد: موضوع بعدی تعرفه های 
بندری است که اگر انجام شــود امید داریم مشکالت مردم در این بخش نیز 
کاهش یابد. این بندر ظرفیت های الزم برای صادرات میوه و تره بار به عنوان 
بزرگترین پایانه صادراتی میوه  و تره بار کشــور، صادرات میعانات گازی به 
عنــوان تنها پایانه صادرات میعانات گازی، خطوط منظم حمل و نقل دریایی 
کانتینر یخچالی به بنادر حاشیه خلیج فارس، وجود خطوط منظم جابه جایی 
مسافر به کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.  نزدیکی به مراکز خرید، دارای 
باالترین اســتانداردها در خصوص نگهداری، ایمن و امن کاالهای ورودی و 
خروجی در بندر، نزدیکی به جزایر قشم، هرمز و غیره، کمترین فاصله دریایی با 
بنادر مهم از جمله جبل علی، شارجه و دبی، نزدیکی به صنایع تولیدی، صنعتی 
و پتروشیمی، امکان پهلوگیری کشتی های بزرگ با حداکثر آبخور ۱۱.۵ متر از 
ظرفیت ها و مزیت های بندرشهید باهنر است. با توجه به ظرفیت ها و توانمندی 
بندر شهید باهنر از مهرماه سال ۱۳۹۵ خط مسافری بندر عباس به بندر خصب 
و همچنین خط تجاری بندر شهید باهنر به بندر شناص عمان با حضور جمعی 
از مقام های دو کشــور راه اندازی شــد. به گزارش ایرنا ؛ بندر شهید باهنر در 
ســال ۱۳۹۹، با تناژ ۷۴۵ هزار و ۸۴۱ تن رتبه اول در صادرات محصوالت 
کشاورزی را به ثبت رسانده است، همچنین صادرات کاالهای نفتی ۲۱درصد 
و صادرات کاالهای غیرنفتی هم ۱۸ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه در 

سال قبل نشان داده اند.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان خبرداد

سفر دریایی بندر شهید باهنر 
به بندر شارجه درهر هفته

         حسین سلیمی 
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان 


