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تولید و عرضه بتن آماده

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

قصه پرغصه مسکن در بندرعباس ؛

خانه دار از بی خانه خبر ندارد

انتظار می رود شخص رئیس جمهور دستور دهند به تبعیض و ناعدالتی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس پایان داده شود
استاندار هرمزگان و مدیرکل راه وشهرسازی استان بارها وعده اجرای این
طرح را در  350هکتاري اراضی در بندرعباس داده اند که مدعی اند وزیر راه
وشهرسازی با واگذاری آن موافقت کرده اند  ،اما بدلیل خلف وعده های مکررشان
در این حوزه  ،مردم به اجرای این طرح امیدی ندارند ،مگر اینکه آیت ا...
سیدابراهیم رئیسی ،دستور دهند این طرح در بندرعباس نیز اجرایی شود .
در حالی یک سال از انتخاب آیت ا ...رئیسی به عنوان رئیس جمهور می گذرد
که دولتمردان در استان نتوانستند عملکرد مناسبی را در شیوه اجرای این طرح

بازدید سرزده مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان
از بازارهای مرجان  ،رویال و سرو بندرعباس
گروه خبر  //مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در
بازدید سرزده از بازار مرجان و بازار رویال
بندرعباس به صورت مســتقیم به سواالت،
ابهامات و دغدغه های مالیاتی مودیان پاسخ
دادند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مدیر کل امور مالیاتی
هرمزگان در جمع صنف لــوازم خانگی واقع در
بــازار مرجان و صنف موبایل فروشــی واقع در
بازار رویال و ســرو بندرعباس اظهار داشــت:
وصــول عادالنه مالیات توام بــا رضایت مندی
از اولویــت های اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اســت  .رضا آخونــدزاده افــزود :تعامل و حل
مشــکالت مودیان مالیاتــی از رویکردهای این
اداره کل است.
آخونــد زاده ادامــه داد  :در خصــوص توافق
تبصره ماده  ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم برای
عملکــرد مالیاتی  ، ۱۴۰۰جلســه تبیینی در این
راستای با هیئت رئیســه اتاق اصناف بندرعباس
و رؤســای اتحادیههای تحت پوشــش برگزار
گردید تا بتوانند با آگاهی الزم در این راستا اقدام
نمایند.

وی افــزود :اقدامات مؤثــر در این زمینه برای
صنوف تشریح گردید و تاکید شد جهت بهرهمندی
از ظرفیت ایجاد شده در اجرای تبصره ماده ،100
فرمهای اظهار نامه را تا پایان موعد مقرر تسلیم
ادارات امور مالیاتی نمایند.
گفتنی اســت :در این بازدید و دیدار مســائل و
مشکالت اجرای دســتورالعمل تبصره ماده ۱۰۰
قانــون مالیات های مســتقیم توســط مدیر کل

امور مالیاتــی هرمزگان به صــورت کامل برای
مودیان تشریح و به سواالت آنان پاسخگویی شد.
در پایان همچنین به درخواســت اعضا این دو
صنف جهــت برگزاری دوره آموزشــی مالیاتی،
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان بیان کرد :این اداره
کل آمادگی الزم برای برگزاری دوره آموزشــی
جهت تشــریح قوانین مالیاتــی و اجرای دقیق
بخشنامه های مالیاتی را دارد.

مدیر عامل آبفا در بازدید از پروژه های آبرسانی میناب خبر داد

پایان پروژه تامین آب میناب از تصفیه خانه سد سرنی  ،نیمه تیرماه
گــروه خبر  //مديــر عامل آبفا
در بازدیــد از تاسیســات آب و
فاضــاب میناب از تــاش این
شــرکت برای بهره مندی مردم
میناب از آب ســد سرنی تا نیمه
تیرماه خبر داد.

بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛
عبدالحمیــد حمــزه پــور در این
بازدید که فرماندار ویژه میناب نیز
حضور داشت ،با اشــاره به پروژه
خــط انتقــال آب از تصفيه خانه
سد ســرنى به شــهر ميناب افزود:
بهره برداری از ایــن پروژه عالوه
بر اینکه مردم میناب به خواســته
دیرینه شــان در اســتفاده از آب
سطحی دست خواهند یافت ،باعث
پایــداری آب این شــهر خواهد

شــد.به گفته وی ،در اجرای طرح
بهره مندی مردم میناب از آب ســد
ســرنی اقداماتــی از جمله تجهيز
ايستگاه پمپاژ ،احداث خط انتقال با
لوله فــوالدی به قطر  ۸۰۰میلیمتر،
به طول چهــار کیلومتر و همچنين

احداث دو باب مخــزن ذخيره به
حجم  ۱۰هزار مترمكعب اجرا شده
اســت.وی اعتبار هزينه شده برای
عمليات اجرايى ایــن پروژه ها را
بالغ بر  ۷۰۰ميليــارد ريال عنوان
کرد و افزود :با بهره بردارى از اين

پــروژه وضعيت تأمين كيفى و كمى
آب شرب شهر ميناب و تعدادى از
روســتاهاى پيرامونی و حاشيه اين
شــهر بطور قابل توجهى ارتقاء و
در پايدارى آب مورد نياز نیز تأثير
زيادى خواهد داشت.مدیرعامل آبفا
همچنیــن از وضعيت توزيع آب در
روســتاهاى بخش مركزى ميناب
نيز بازديد کــرد .فرمانــدار ويژه
ميناب نیز در این بازدید ضمن ابراز
رضايت از سرعت باال و پيشرفيت
فيزيكــى طرح تامیــن آب میناب
از تصفیه خانه ســد ســرنی ،ابراز
اميدوارى كرد ،با بهــره بردارى از
اين پروژه مهم ،مشكل ديرينه كمبود
آب میناب مرتفــع و باعث ايجاد
رضايت مردم شود.

ملی از خود به نمایش بگذارند وموجب نارضایتی بندرعباسی ها و افراد بی خانه و
مستاجران شده اند و فقط دالالن و مافیای مسکن و ...از این آشفته بازار منفعت
می برند .
در این حوزه مردم درخواست داشتند دستگاه قضایی و دادستان بندرعباس
از حق بندرعباسی ها دفاع کنند وشورای شهر نیز به مقوله مسکن ورود کنند
ومتولیان مسکن را به صحن شورا دعوت نموده و از آنها چرایی عدم اجرای این
طرح ملی در بندرعباس را جویا شوند .
صفحه  8را بخوانید
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سرمقاله

سه شنبه های آقای فرماندار با مردم
فرماندار بندرعباس گرچه چندان رســانه ای نیســت و نمی خواهد
اقداماتی که می کند رسانه ای شود و بیشتر ترجیح می دهد به قول معروف
چراغ خاموش برای رفع مشکالت مردم گام بردارد؛ اما برخی از مواردی
که به ایشان اطالع داده شد و حضور میدانی شان چند دقیقه بعد از دریافت
گزارش ،نشــان داد ایشان مدیری نیست که بخواهند با پشت میز نشینی
مدیریت کنند .این فرماندار که توســط برخی رسانه ها به عنوان فرماندار
جهادی ،انقالبی ،میدانی و ایثارگر لقب گرفته اســت؛ در هر ســاعتی از
شــبانه روز پیگیر انجام امورات مردم است .نکته جالب دیگر اینکه هر
شهروندی که به ایشان پیامی ارســال کند و موضوع و مشکلی را اعالم
کند ،بالفاصله خودش بررسی های الزم را در خصوص آن موضوع انجام
می دهد .سه شــنبه ها نیز که روز مالقات عمومی مدیران است و حتی
روزهای دیگر که اگر در محل کارشــان باشند و در حال بازدید و جلسه
نباشند ،پذیرای شهروندان هستند و با آنها صحبت می کنند .برخوردهای
مناسب ومهربانانه شان هم برای مردم خاطره ای ماندگار است .زمانی که
احمد مرادی نماینده فعلی مــردم در مجلس ،فرماندار بندرعباس بودند،
نیز چنین برخوردهایی را با مردم داشــتند وزمانی که کاندید مجلس شد
و باالترین میزان آرا را نیز کســب کرد ،مردم از خاطراتشــان و از نوع
برخورد احمد مرادی با آنها در دوران فرمانداری شان می گفتند و تعریف
می کردند که پیگیری های شــان دلسوزانه بود واگر از لحاظ قانونی هم
نمی توانستند مشــکل مان را برطرف کنند ،اما اوال شنونده خوبی بودند
و ثانیا پیگیری های الزم را انجام می دادند وتمام تالششــان این بود که
مشکل مان را برطرف کند واین خاطرات مانده است و آقای مرادی همچنان
همین برخورد دلسوزانه و حتی بیشتر در دوران نمایندگی شان را دارد که
نشان می دهد مدیری که روحیه مردمی دارد ،در هرمنصبی ،همین روحیه
را دارد .در مورد محمد مرودی فرماندار بندرعباس نیز هرچند مدت زیادی
از انتصاب شان نمی گذرد ،اما بحمداهلل توانسته اند رضایت مردمی را کسب
کنند و کسانی که مشکالت شان را به ایشان اعالم کرده اند ،آقای فرماندار
کوتاهی نکرده اند وتمام تالششــان هم رفع مشکل بوده است .مواردی
هم که نیاز بوده ،بصورت میدانی وناشــناس حضور یافته اند و دستورات
الزم را برای رفع مشــکالت داده اند که بسیار اثرگذار است .مردم در این
دولت مردمی انتظار دارند تعداد اینگونه مدیران افزایش یابند و مدیرانی که
سلیقه گرایی دارند و می خواهند از پشت میز و درب های بسته برای همه
امورات نسخه پیچی کنند ،بطور حتم نمی توانند اهداف دولت سیزدهم را در
استان محقق کنند که متاسفانه برخی از مدیران در استان نتوانسته اند هنوز
خودشان را با برنامه های دولت سیزدهم همراستا وهماهنگ کنند و باعث
نارضایتی مردم هستند .از استاندار هرمزگان انتظار می رود مدیران مردمی
را در بخش های مختلف بگمارد تا اهداف وبرنامه های آیت ا ...رئیســی
بطورکامل در استان محقق شود و رضایت عمومی افزایش یابد.
علی زارعی

گروه خبر  //وزیر کشــور با صدور حکمی
«احســان کامرانــی» را به عنــوان معاون
سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتاندار
هرمزگان منصوب کرد.

در حکم احمد وحیدی خطاب به کامرانی آمده
اســت :به پیشنهاد استاندار هرمزگان و با توجه به

سابقه و تجربه علمی و عملی به مدت چهار سال به
سمت معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی آن استان
منصوب می شوید .وزیر کشور تصریح کرد :امید
است با اتکال به خداوند متعال ،رعایت تقوای الهی
و موازین شرعی ،در چارچوب قوانین ،مقررات و
تدابیر ابالغی ،ضمن تعامل های الزم با مسووالن
سایر سازمان ها و نهادها ،با تفکر و مدیریت انقالبی
جهادی و بهره گیری از نیروهای متعهد ،ارزشی و
متخصص در اجرای سیاســتهای دولت مردمی
و برنامههای وزارت کشور و استانداری در انجام
وظایف و مسوولیت های محوله موفق و سرافراز
باشــید .وحیدی در این حکم همچنین بررســی،
ارزیابی و ارائه پیشنهادهای الزم برای حل مسائل،
مشــکالت و چالشهای سیاسی به منظور توسعه
حاکمیت سیاســی دولــت و هماهنگی و هدایت

فرمانداران برای تحقق برنامهها و سیاســتهای
عمومی در سطح استان ،پیش بینی تمهیدهای الزم
برای برگزاری انتخابات عمومی و قانونی ابالغی
از طرف وزارت کشــور ،نظارت بر حسن اجرای
ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری و هماهنگی
با دســتگاه های استانی با هدف اســتقرار نظام
مطلوب تقسیمات کشــوری ،پیش بینی برنامه ها
و اقدامات الزم برای افزایش مشــارکت و حضور
اقشار مختلف مردم در انتخابات و مراسم های ملی
و آیینی ،مدیریت مســائل ،پدیده ها ،انحرافات و
آسیب های فرهنگی و اجتماعی استان را از جمله
مسئولیت ها و وظایف معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی اســتانداری هرمزگان برشمرد.وحیدی
افزود :برنامهریزی و انجام نشســتهای مستمر با
نخبگان و شخصیتهای سیاسی ،امنیتی ،فرهنگی،

اجتماعــی و مذهبی به منظور تبادل نظر در رابطه
با امور اســتان و تالش و برنامه ریزی به منظور
افزایش نشــاط اجتماعی در استان ،تامین و حفظ
امنیت و استقرار امنیت و آرامش در استان و ایجاد
هماهنگی بین دستگاه های اطالعاتی ،انتظامی و
نظامی ،مطالعه و بررسی عوامل تهدید کننده امنیت و
آرامش جامعه و ارائه طرحهای استانی،برنامهریزی
و حفاظت مســتمر از اماکن و تاسیســات دارای
طبقه بندی استان به ویژه نقاط و تاسیسات حساس
و حیاتی استان و پیگیری اجرای دستورالعملهای
شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی از
دیگر وظایف محوله است.به گزارش ایرنا ؛کامرانی
تا پیش از صدور این حکم ،به عنوان سرپرســت
معاونت سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان فعالیت داشت.

اولین جایزه علمی تحقیقاتی «هرمزی» اعطا شد
گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان جایــزه علمی تحقیقاتی
«هرمزی» را به دکتر علی عامری ســیاهویی پژوهشــگر
برجسته هرمزگانی اعطا کرد.

استاندار هرمزگان در این آیین اظهار کرد :علم و دانش از دیرباز در
توسعه تمدنها و پیشرفت ملتها نقش ویژهای داشته ،در دو دهه اخیر
مقام معظم رهبری تاکید فراوانی بر مسئله علم و دانش و فناوری دارند
و شعار امسال را نیز با تکیه بر همین امر نامگذاری نمودند .وی افزود:
در این جلسه به پاس قدردانی از یکی از پژوهشگران برجسته استان
دکتر علی عامری سیاهویی ،جایزه علمی تحقیقاتی بنیاد هرمزی به وی
اعطا شد .استاندار هرمزگان بیان کرد :این پژوهشگر برتر استان نقش

ویژهای در تحقیقات داشته و کارهای خوبی از خود بر جای گذاشته
اســت ،این جایزه به نام «حسین بن موسی هرمزی» منجم برجسته
استان نامگذاری شده که هر ساله بناست به پژوهشگران برجسته استان
اهدا شــود .وی تصریح کرد :این مسیر ادامه دارد و این تجلیلها به
صورت نمادین است و باید در عمل نیز از ظرفیت نخبگان استان در
مناصب اجرایی و علمی بیشتر استفاده کنیم .به گزارش ایسنا ،دکتر
علی عامری ســیاهویی از نخبگان برجسته استان هرمزگان و عضو
هیئت علمی مرکز تحقیقات گیاهپزشکی ایران است ،عمده تحقیقات
این چهره علمی در حوزه تنوع زیستی و کنترل بیولوژیک است که در
سه سال گذشته توانسته  ۲۵گونه جدید عامل کنترل بیولوژیک را به

دنیا معرفی کند ،چاپ  ۴۰مقاله علمی بین المللی از دیگر فعالیتهای
علمی و پژوهشی دکتر عامری ســیاهویی بوده است .جایزه علمی
تحقیقاتی «هرمزی» به ابتکار بنیاد علمی تحقیقاتی هرمزی و دانشگاه
پیام نور هرمزگان بنیانگذاری شــده ،قرار است این جایزه مهم علمی
ساالنه به پژوهشگران برتر و تاثیر گذار استان و کشور اعطا شود.

تقدیر فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه
از مدیرعامل آبفای هرمزگان
آب و فاضالب هرمزگان تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ در لوح تقدیر اعطایی
از سوی دریادار دوم پاسدار عباس غالمشاهی به
مدیرعامل آبفا آمده است :بی هیچ تردیدی نعمت
خدمتگزاری در این روزگار خوب و رجا سعادتی
اســت که نصیب هر کسی نمی شود .خداوند منان
گــروه خبر  //فرمانده منطقــه یکم نیروی و شهدای اســتان هرمزگان در مراسمی از را شاکر و سپاســگزاریم که به شما برادر ارجمند
دریایی سپاه و دبیر کنگره سرداران شهید عبدالحمیــد حمزه پور مدیرعامل شــرکت توفیق داد تا در راســتای برپایی یادواره شهدای

یگان دریایی لشکر ثاراهلل در شهر کرمان و ترویج
فرهنگ غنی ایثار و شــهادت با مجموعه کنگره
سرداران شهید و شهدای استان هرمزگان همکاری
و همراهی داشته باشید.
اینجانــب ضمن تقدیر از خدمات حضرتعالی از
درگاه ایزد منان سربلندی ،ســرافرازی و عاقبت
بخیری در همه مراحل زندگی را برای شما مسئلت
می نمایم.

بانی قطعنامه  ،مشتاق مذاکره!

رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان این که بردن پرونده هسته ای ایران به شورای
حکام تست آخر دشمنان بود ،افزود :به صورت کامال «حقوقی و قانونی» پاسخ
آن هــا را دادیم  .زاهدی –پس از حدود یک ســال مذاکره برای احیای برجام،
قطعنامهای علیه ایران در شورای حکام صادر شده است .با این حال به نظر میرسد
تهران و واشــنگتن سعی بر ادامه مذاکرات دارند زیرا هنوز پیشنهادهای جدیدی
روی میز دو طرف قرار میگیرد .در این میان ،ایران به دلیل صدور قطعنامه چندین
دوربین آژانس بی نالمللی انرژی اتمی را از دســترس خارج کرده و طبق تحلیل
کارشناسان مذاکرات برای احیای برجام ،زمان زیادی به بن بست نهایی باقی نمانده
است.جالب این جاست که دولتمردان آمریکا که به همراه  3کشور اروپایی بانی
قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بی نالمللی انرژی اتمی شدند ،مدعی
هســتند اگر ایران خواستههای فرابرجامی را کنار بگذارد ،آمادهاند به سرعت به
برجام بازگردند.همزمان و در روز کم خبری پرونده هسته ای ایران  ،محمد اسالمی
رئیس ســازمان انرژی اتمی در گفت وگو با تســنیم با بیان این که بردن پرونده
هستهای ایرانبه شــورای حکام تست آخر دشمنان بود ،افزود:بهصورت کام ًال
«حقوقی و قانونی» پاسخ آن ها را دادیم.وی گفت :سازمانهای بی نالمللی نباید
از قدرت خود سوءاســتفاده کنند :،آن چه مهم بوده آن است که دنیا بداند ایران 3
درصد از ظرفیت هستهای دنیا را دارد اما بیش از  25درصد از بازرسیها از ایران
انجام شده است.اسالمی با یادآوری این که این اقدامات در زمینه سیاست فشار
روانی ،سیاسی و فشــار حداکثری علیه ملت ایران است ،ابراز کرد :دشمنان در
واپسین نفسهای خود ،تست آخر خود را انجام دادند و پرونده ایران را به شورای
حکام بردند کهبه صورت کامال «حقوقی و قانونی» پاسخ آن ها را دادیم و اگر
میخواهندبه برجام پایبن د باشند ،هر آن چه در آن جا توافق شده است ،عین همان
« نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» میتواند اجرا شود.حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه کشورمان نیز که شامگاه شنبه برای چندمین بار در هفته های
اخیر با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفت وگو کرد،
درباره محتوای این تماس تلفنی در صفحه اینستاگرامش نوشت :به آقای بورل گفتم
توافق خوب و پایدار ضروری اســت ،اما به شرطی که طرف مقابل از رفتارهای
دوگانه و متناقض خود دست بکشد.
پس از سفر رؤسای جمهور تاجیکستان وترکمنستان ،توکایف نیز به تهران آمد و در
حضور روسای جمهور ایران و قزاقستان  ۹یادداشت تفاهم و سند همکاری به امضا
رسید .پس از سفر روسای جمهور تاجیکستان و ترکمنستان  ،آیت ا ...سید ابراهیم
رئیسی رئیس جمهور کشــورمان در مجموعه سعد آباد تهران از قاسم ژومارت
توکایف رئیس جمهور قزاقستان استقبال رسمی انجام داد تا گام دیگری از سیاست
نگاه به شرق و تقویت روابط با همسایگان به ویژه آسیای میانه را برداشته باشد .
ایران و قزاقستان در این سفر یک روزه  9سند همکاری از جمله یک سند همکاری
طوالنی مدت  20ساله امضا کردند و رئیس جمهور ترکمنستان از رئیس جمهور
ایران برای حضور در اجالس همکاری های آسیایی( سیکا) دعوت کرد که مهرماه
امسال در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار می شود .همچنین دو کشور
توافق کردند برای  14روز لغو روادید برای ســفر شهروندان ایرانی و قزاق داشته
باشند .خط ترانزیت ریلی قزاقستان به ترکیه از مسیر ایران نیز افتتاح شد.به گزارش
خراســان  ،رئیسی در نشست خبری مشترک خود با رئیس جمهور قزاقستان با
اشاره به امضای  9یادداشــت تفاهم و سند همکاری میان دو کشور اظهار کرد:
امضای این اسناد نشان اراده دو کشور برای توسعه روابط و مناسبات خود است.

ضیافت دانشجویی سال 1401
با محوریت صحیفه سجادیه برگزار می شود

گروه خبر  //یکی از ویژه برنامه های ششمین جشنواره صحیفه
سجادیه برگزاری ضیافت دانشجویی با محوریت صحیفه سجادیه
است که در تمام دانشگاه های کشور برگزار خواهد شد.به گزارش
خبرنگار دریا  ،مســئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشــگاه های اســتان هرمزگان و دبیر ششمین جشنواره صحیفه
سجادیه دانشگاهیان کشور با اشاره به اینکه دبیرخانه مرکزی جشنواره
صحیفه ســجادیه امسال برای دومین بار به استان هرمزگان واگذار
شده است توضیح داد :دانشگاهیان استان هرمزگان افتخار دارند که
امســال برای دومین بار میزبان و مجری جشنواره صحیفه سجادیه
دانشگاهیان کشور باشند.حجت االسالم و المسلیمن سید عباس تقوی
ادامه داد  :پیش از این نیز جشنواره صحیفه سجادیه در سال 1392
در اســتان هرمزگان برگزار شد ه اســت و ششمین دوره آن هم به
همت نهاد رهبری در دانشگاه های استان هرمزگان از فروردین ماه
امسال آغاز شده و تا اسفند ماه ادامه خواهد داشت.وی یاد آور شد:
جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان کاری متفاوت و البته هم راستا
با کنگره بین المللی امام سجاد علیه السالم است چرا که هر دو برنامه
به دنبال معرفی امام سجاد علیه السالم و دستاورد های آن امام عزیز
هستند و کنگره بین المللی امام سجاد علیه السالم بیشتر بر شخصیت
آن امام توجه دارد درحالی که رویکرد این جشنواره بر محتوای کتاب
صحیفه ســجادیه است و در همین راستا امسال برای کتاب صحیفه
سجادیه در قالب برنامه های متنوع  ،ماموریت های ویژه ای تعریف
شده است.حجت االســام و المسلیمن تقوی تاکید کرد :جشنواره
صحیفه ســجادیه دانشــگاهیان به صورت ملی برگزار می شــود
و تمام دانشگاه های کشــور از قبیل؛ دانشگاه های وزارت علوم ،
وزارت بهداشت ،دانشگاه فرهنگیان  ،آزاد اسالمی  ،پیام نور و فنی
حرفه ای ها مخاطب این جشــنواره هستند و همه عناصر دانشگاه
مثل اساتید  ،دانشجویان ،کارکنان و خانواده های محترم آنها را شامل
می شود.مســئول دفاتر نهــاد نمایندگی مقام معظــم رهبری در
دانشــگاه های استان هرمزگان اعالم کرد :یکی از ویژه برنامه های
ششمین جشنواره صحیفه ســجادیه برگزا ری ضیافت دانشجویی
با محوریت صحیفه ســجادیه است که در تمام دانشگاه های کشور
برگزار خواهد شد و فقط فعاالن فرهنگی در دانشگاه ها و دانشجویان
منتخب می توانند در این برنامه فرهنگی شرکت کنند.

آغازطرح ملی پیشگیری
از تنبلی چشم در هرمزگان

گروه خبر  //طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم در هرمزگان آغاز
شد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ سرپرست اداره بهزیستی هرمزگان گفت:
در این برنامه ملی متولدان نیمه دوم ســال  ۹۵تا نیمه دوم سال  ۹۸در
پایگاههای سنجش بینایی غربالگری میشوند.سامیه جهانشاهی افزود:
برای شرکت در این برنامه ملی در دست داشتن مدارک هویتی کودک و
کارت چشم پزشکی سالهای قبل الزامی است.وی گفت :کودک پس از
معاینه در صورت تنبلی چشم به بینایی سنج معرفی میشود و در نوبت
سوم چشم پزشک پس از معاینههای الزم در صورت نیاز عینک تجویز
میکند ۱۳۳.هزار کودک  ۳تا  ۶ساله هرمزگانی در این برنامه ملی در
 ۱۳۰پایگاه سنجش بینایی تا پایان سال سنجش میشوند.

تکمیل نوسازی پنجمین انبار ترانزیت
کاالی بندر شهید رجایی

پشت پرده سیاست

تهران ؛ «کانون رایزنی های منطقه ای»

خبر

روابط تجاری دو کشور در ماههای اخیر  50درصد رشد داشته و حتما سطح
این روابط میتواند بیشتر افزایش یابد .سطح تعامالت دو کشور را میتوانیم
در گام اول تا ســه میلیارد دالر قرار دهیم.وی افزود :ما معتقدیم عالوه بر
روابط دو جانبه روابط منطقه ای میان ایران و قزاقستان و دیگرکشورهای
منطقه هم باید گسترش یابد .از جمله همکاری های دو کشور در سازمانهای
منطقهای مثل پیمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا.رئیسی تاکید کرد:
برای جمهوری اسالمی ایران همکاری با همسایگان در دریای خزر دارای
اولویت است.قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان نیز در نشست
خبری مشترک با رئیسی ،اظهار کرد :اکنون ارتباط ما در حوزه دیپلماتیک
مراحل پیشــرفت را طی میکند و آقای رئیسی سهم زیادی در آن دارند.
در این مدت همکاری و دوستی ما محکم تر شده و در زمینه فرهنگی نیز
رونق پیدا کرده اســت؛ در چارچوب ساختارهای منطقه و بین المللی نیز
همکاری های خوبی داریم.رئیس جمهور قزاقستان با بیان این که ایران یک
مرکز تمدن باستانی و یک شریک مهم در جهان اسالم است ،افزود :ایران و
قزاقستان در کنار دریای خزر دوست یکدیگر هستند.
«قطار» روابط در ایستگاه تهران

تنها ساعاتی پیش از ورود قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان
به تهران ،قطار توسعه همکاری های دو کشور وارد ایستگاه راه آهن تهران
شد تا همزمان شدن این دو رویداد ،نمادی از افق روشن مناسبات تهران-
نورسلطان باشــد.قطار باری حامل محموله کانتینری گوگرد مسیر ریلی
قزاقستان ،ترکمنستان ،ایران ،ترکیه؛ مسیری که می توان از آن به عنوان ریل
طالیی اتصال چین به اروپا نیز نام برد ،صبح شنبه از ترکمنستان وارد ایستگاه
راه آهن اینچه برون در استان گلستان شد و عصر همان روز نیز سوت آن
در تهران به صدا درآمد .این مســیر ریلی ظرفیت آن را دارد که در آینده،
اصلی ترین خط اتصال چین -اروپا باشد.نخستین قطار کریدور جدید ریلی
( KITIقزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه) حامل  ۲۴دستگاه واگن لبه
کوتاه حامل  ۴۸کانتینر  ۲۰فوتی گوگرد به مقصد ترکیه و سپس اروپاست.
یکی از نکات مهم اجرایی شــدن ترانزیت کاال در مسیر ریلی قزاقستان،
ترکمنستان ،ایران و ترکیه این است که بخشی از کاالها و بارهای کریدور-
چین  -روسیه  -اروپا ،به مسیری مناسب تر یعنی مسیر چین  -قزاقستان
 ترکمنســتان – ایران – ترکیه و سپس اروپا هدایت می شود که این امرمی تواند برای ایران یک دستاورد بزرگ و فرصتی طالیی در زمینه ترانزیت
کاال باشد.چین و اروپا به دلیل مبادالت و همکاری های تجاری روزافزون،
نیازمند افزایش مســیرهای امن برای تبادل کاال هســتند و ایران یکی از
حلقه های طالیی اتصال چین به عنوان بزرگ ترین صادر کننده کاال در جهان
به کشــورهای اروپایی و بالعکس خواهد بود. .حسن هانیزاده کارشناس
مسائل غرب آســیا در ارزیابی خود از سفر رئیس جمهوری قزاقستان به
تهران به ایرنا گفت:با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و احتمال طوالنی
شــدن این جنگ پیشبینی میشود که کشــورهای آسیای میانه در آینده
نزدیک ،برای یافتن بازار قابل اتکا و بهرهگیری از توانمندیهای بازرگانی
ایران ،به سمت تشکیل یک اتحادیه مشــابه اتحادیه اروپا به سمت ایران
متمایل شوند که این امر میتواند ظرفیتهای نهفته همه کشورهای آسیای
میانه را شکوفا کند.هانیزاده یادآور شد :از این رو تهران طی یک ماه گذشته
به کانون رایزنیهای منطقهای تبدیل شــده که این رایزنیها میتواند آینده
روشنی برای ایران و کشورهای آسیای میانه در حوزه همکاریهای سیاسی
و اقتصادی به دور از دخالت قدرتهای فرامنطقهای ،رقم بزند.

انعکاس

آفتاب آنالین مدعی شد:مصدق،معاون اول قوه قضاییه گفت:هفته ای یک
جلسه سران سه قوه دور هم جمع می شوند و مشکالت جامعه را بررسی
می کنند .دیشــب جلسه بود و روسای سه قوه بودند و فکر کردم که مردم
اگر بدانند سران سه قوه این قدر برای حل مشکالت جامعه در تالشاند،
نگران نمی شوند.
الف نوشت:مهدی چمران رئیس شورای اسالمی شهر تهران در خصوص
شایعات منتشر شده مبنی بر رفتن زاکانی از شهرداری تهران ،گفت :در این
مورد چیز جدی از خودشان و نزدیکانشان نشنیدهام و سوال هم کردم گفتند
که چنین موضوعی وجود ندارد.
فرارو مدعی شــد:صادق خرازی در یک پست اینستاگرامی نوشت :منزل
مسکونی دکتر مهدوی دامغانی تا االن از مصادره در نیامده است.آیت ا...
سیستانی با احترام و ادب خاصی از استاد مهدوی یاد میکردند .
فردانیــوز نوشــت«:آلبرتو فرناندز» رئیس جمهور آرژانتین ادعاها درباره
زمینگیر شــدن یک هواپیمای ونزوئالیی با سرنشــینان ایرانی را رد کرد
و گفــت :این هواپیما بهخاطــر تحریمهای آمریکا علیــه ونزوئال ،برای
سوختگیری در آرژانتین با مشکل مواجه شده است.
دیده بان ایران نوشــت  :مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس
گفت ۱۰ :خانواده ،مافیای واردات خودرو هســتند .سه چهار تا دیگر هم
داریم که اینها وابســتهاند به همین خودروســازان که اینها کار واردات
خودرو را انجام میدهند.درباره عضویت من در شرکتهای ایران خودرو
دروغ گفتند؛ شکایت میکنم.
پارســینه نوشت  :در جلسه یک شــنبه شورای شهر کرج مصطفی سعیدی
ســرایی با تصمیم اعضای شورای شهر عزل شد .در این جلسه بعد از طی
روال قانونی اعضای شورای اسالمی شهر کرج با  ۱۱رای موافق و دو رای
مخالف با عزل مصطفی سعیدی سرایی شهردار کنونی کرج موافقت کردند.
تازه های مطبوعات

رســالت -اقداماتی که در برابر تهدیدات اسرائیل کردهایم کافی نیست.باید
دست بلند ایران ،ضربهای سهمگین ،باورنکردنی ،چندجانبه و پشیمان کننده
به دشــمن بزند و مهم است که این ضربههای همزمان ،داخل سرزمینهای
اشغالی باشد.حتی ضربه زدن به منافع همپیمانان اسرائیل بهویژه آمریکا و
انگلیس ،پیشنهاد قابلتوجه و یکی از گزینههای روی میز است ،آنهم از
این باب که باید پدر را گوشمالی داد تا فرزند ،حساب کار دستش بیاید.
شــرق  -در یک سالی که از انتخابات سیزدهم ریاستجمهوری میگذرد،
یک خأل بزرگ همچنان خودنمایی میکند .سیدابراهیم رئیسی ،صاحب هیچ
گفتمانی در انتخابات نبود ،نه در  ١٣٩۶و نه در  . ١۴٠٠در خوشبینانهترین
حالت میتوان گفت یک گفتمان ســلبی را هدایت میکرد و بنایش بر نفی
گذشته و گذشتگان بود.
کیهان  -مدعیان اصالحات همواره ساز سازش کوک میکنند بیآن که به
این بیندیشند که اگر مقابله نکنیم طرف غربی در تهدید و تحریم علیه ایران
گســتاختر میشود .مگر در دولت دوم خرداد ،خاتمی پالسهای مثبتی به
غرب نفرستاد و جرج بوش ایران را محور شرارت نامید .حسن روحانی هم
در طول  8سال با شعار بستن با کدخدا ،به سیاست لبخند و سازش و همقدم
شدن با آمریکاییها روی آورد اما نتیجهاش تشدید تحریمها و تهدیدها علیه
جمهوری اسالمی ایران شد.

گروه خبــر  //سرپرســت معاونت
مهندســی و عمــران اداره کل بنادر
و دریانــوردی هرمــزگان گفت :پس
از اتمام تعمیرات اساســی پنج باب
انبار براساس اســتانداردهای روز
در بندرشهید رجایی ،ششمین انبار
ترانزیت کاال با پیشرفت فیزیکی 30
درصدی بر اساس برنامه زمانبندی
در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار دریا « ،حمید کمالی»
اظهار داشــت :پس اتمام تعمیرات اساسی
پنج باب انبار ویژه کاالی اساسی براساس
اســتانداردهای روز در بندرشهید رجایی،
کار نوسازی ششمین انبار ترانزیت کاال با
پیشــرفت فیزیکی  30درصدی بر اساس
برنامه زمانبندی در حال انجام است تا زمینه
مساعد نگهداری کاالهای اساسی در شرایط
ایمن و مطلــوب و کاهش میزان اتالف آن
بیش از پیش فراهمشــود .وی ادامه داد:
نوسازی این انبار با متراژی حدود 10.000
هزار متــر مربــع و دارای  900متر مربع
سکوی بارانداز تا پایان سال جاری به اتمام

خواهد رسید .سرپرست معاونت مهندسی
و عمــران اداره کل بنــادر و دریانوردی
هرمزگان از مولفههای مورد توجه در تعمیر
و نوسازی این انبارها به نگهداری اصولی
و افزایش ســطح ایمنی کاالهای اساسی و
ترانزیتی با هدف ارائه خدمات بهتر عنوان
کرد و افــزود :برای تحقق این هدف ،طرح
یاد شده از نورگیرهای شفاف پلیکربنات
به مســاحت حدود  820متر مربع استفاده
میشود .کمالی اضافه کرد :اقداماتی شامل
اصالح سیســتم اطفاء حریق و اتصال به
شــبکه اطفاء حریق بندر ،تعویض قطعات
آسیب دیده سوله ،ســاماندهی و تعویض
سیستم فاضالب متناسب با شبکه فاضالب
بندر و اجرای رنگ نمای ســوله از جمله
فعالیت عمرانی و تاسیساتی میباشد که در
انبار شماره شش درحال انجام است .شایان
ذکر است؛ بندر شهید رجایی با برخورداری
از  23باب انبار با احتســاب  2باب انبار
هانــگارد حجم قابل توجهــی از انبارش
کاالهای اساسی و ترانزیتی کشور را به خود
اختصاص داده است.

واحد شماره  ۴نیروگاه بندرعباس
وارد مدار تولید شد

گروه خبر  //معاون بهره برداری نیروگاه بندرعباس از وارد مدار شدن واحد ۳۲۰
مگاواتی شماره  ۴بخار این نیروگاه پس از خروج اضطراری خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،مهدی مرادی در تشریح این خبر ،عنوان کرد :این واحد که به دلیل
خروج اضطراری و آمادگی هرچه بیشتر ،برای پیک تابستان از مدار خارج شده بود ،با تالش
بی وقفه کارکنان سخت کوش تعمیرات مکانیک و پس از عملیات فشرده  ۷۲ساعته ،مجددا
به مدار تولید بازگشت.معاون بهره برداری نیروگاه بندرعباس افزود :در این برنامه عملیاتی
فشرده که در دمای  ۷۰درجه محیط و رطوبت  ۸۰درصد صورت گرفت ،رفع گداختگی از
هدر باکس و داکت جی آر فن و سرویس کندانسور و رفع نشتی از بویلر و کارهای روتین
واحد به ســرعت انجام شــد .وی با اشــاره به اینکه با به مدار آمدن واحد  ۴بخار نیروگاه
بندرعباس و رفع موانع یادشــده هم اکنون تمامی واحدهای این نیروگاه در مدار تولید برق
قرار دارند ،تصریح کرد :نیروگاه بندرعباس با دارا بودن چهار واحد بخار و دو واحد گازی به
ظرفیت  ۱۳۲۰مگاوات نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری برق ایفا میکند.

جنوب کشور

استاندار یزد خبر داد

برگزاری نخستین کنکره ملی شهدای سالمت در یزد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //استاندار

یزد گفت :نخستین کنگره ملی شهدای مدافع
سالمت به میزبانی این استان برگزار میشود که
نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در
جامعه اسالمی دارد.

به گــزارش خبرنگار دریا ،مهــران فاطمی در

نشست هماندیشــی برگزاری کنگره شهدای مدافع
سالمت افزود :تمامی تمهیدات الزم برای برگزاری
این کنکره با همکاری بخشهای مختلف فراهم و
با انجام اقدامات و فعالیتهای شــاخص ،نوآورانه
و جدید شــاهد برگزاری باشکوه آن خواهیم بود.
وی به اهمیت همکاری بخشهای مختلف و نقش
برگزاری کنکره در استان اشاره کرد و ادامه داد :در
این راستا باید شورای راهبری کنگره ملی شهدای
سالمت تشکیل شود.این مسئول همچنین برگزاری

 ۳هزار پروژه نیمهتمام کرمان
در اولویت اختصاص بودجه قرار دارد

آرزو توکلی سرویس استان ها  //رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی کرمان با اشاره به به وجود
حدود سه هزار پروژه نیمهتمام در استان گفت:
باید اولویت اختصــاص بودجه را به پروژه های
نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی باالتر بدهیم.

به گزارش خبرنگار دریا ،جعفر رودری در
حاشیه شــورای برنامهریزی و توسعه استان
کرمان در جمع خبرنگاران افزود :این شــورا
با موضوع توزیع بودجه  ۱۴۰۱برگزار شد که
در حوزه اعتبارات هزینهای و تملک دارایی و
سرمایه ای اعتبارات هزینه ای بین  ۳۲دستگاه
اجرایی که مشمول نظام بودجه استانی هستند،
به میزان یک هــزار و  ۳۰۰میلیارد تومان بر
اساس شــاخص هایی که در ضوابط بودجه
دیده شده است ،توزیع شد.وی ادامه داد :عمده
این اعتبارات به تامین حقوق نیروهای رسمی،
پیمانی و قراردادی و همچنین تامین هزینه های
جاری اجتناب ناپذیر دســتگاه های اجرایی
با اولویت اختصاص داده شــد.رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی کرمان اظهار داشــت:
بخش دوم این نشست مربوط به فرآیند توزیع
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بود که در
واقع همان اعتبارات استانی سال جاری است
و بین  ۲۳شهرستان این استان و بر اساس ۳۰
شاخصی که در حوزه ها و بخش های مختلف
دیده شده ،توزیع شد و فرآیند توزیع به تصویب
شورا رسید.
وی اظهارداشــت :کمیته های برنامه ریزی
شهرســتان ها باید در اســرع وقت و بعد از
ابالغ بودجه طی حداکثر  ۲هفته جلســات را
تشکیل دهند و پروژه های هر فصل و برنامه

نماینده اهواز در مجلس :

احداث سد مارون  ۲غیرقانونی و بدون مجوز زیست محیطی است

حسن سیالوی سرویس استان ها  //عضو کمیسیون
عمران مجلس شورای اســامی با بیان اینکه احداث
سد مارون  ۲یک کار غیر قانونی و بدون مجوز زیست
محیطی اســت ،گفت :اتفاقی که اکنون برای خشک
شدن نخلها و عدم تامین آب کشاورزی در پایین دست
خوزستان رقم خورده ،به واسطه احداث سد مارون یک
و مشکالت ّآن اســت و حال تصور کنید احداث سد
مارون  ۲چه وضعیت بدتری را رقم خواهد زد.

را مشخص کنند تا به منظور مبادله موافقت نامه
و ابالغ به دســتگاه های اجرایی در راستای
اجرای پروژه ها به ســازمان برنامه و بودجه
ارسال شــود.رودری ادامه داد :استان کرمان
در حوزه اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای
حدود  ۲۰درصد نسبت به سال قبل رشد دارد
که در بخش های مختلف منابع بودجه متفاوت
است ۵۵ .درصد اســناد خزانه استانی جذب
نشده است .
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کرمان
با بیان اینکه هزار و  ۵۴میلیارد تومان سهمیه
اســناد خزانه این استان اســت اظهار داشت:
تاکنون  ۴۷۳میلیارد تومان از این مبلغ جذب
شده است.وی با بیان اینکه تاکنون  ۵۵درصد
اسناد خزانه اســتانی جذب نشده است ،ادامه
داد :نسبت به جلســه قبل هم آنچنان رشدی
نداشتهایم و فقط پنج درصد بیشتر جذب اسناد
خزانه انجام شده است.رییس سازمان مدیریت
و برنامهریزی کرمان با اشاره به مهلت باقیمانده
برای جذب اسناد خزانه گفت :تقریبا  ۲۰روز
زمان داریم تا مابقی ســهمیه اسناد این استان
جذب شود.
وی با بیان اینکه  ۲۰دستگاه اجرایی کرمان
 ۱۰۰درصد ســهمیه اســناد خزانه خود را
جذب کردند ،افزود ۳۴ :شهرداری این استان
متاسفانه هیچ جذبی نداشتهاند که جای تامل
است .سومین نشست شورای برنامه ریزی و
توسعه استان کرمان طی سال جاری با حضور
اســتاندار و جمعی از مدیران استان در سالن
شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی یوســفی  ،با انتقاد از
عملکرد وزارت نیرو برای تالش به منظور ســاخت سد
مــارون  ،۲اظهارکرد :هرگونه تغییر در برداشــت آب از
حوضههای آبریز باالدستی تاکنون نتیجه معکوس داشته
و معضالت زیســت محیطی فراوانی را برای بخشهای
مختلف به وجود آورده اســت.وی افزود :مسایلی مثل
بروز پدیده خشکســالی و مشکالت تامین آب شرب و

* مدیران از پشــت میز نشینی فاصله
بگیرند

وی گفــت :بخشــی عمــده از ایــن
چالش ها با حضــور میدانی مدیران رفع
میشــود لذا مدیران باید از پشــت میز
فاصله بگیرند و در بین جامعه هدف خود
حضور یابند.فداکار افزود :درد دل مردم را
باید بشنوید و در صورت امکان در همان
آرزو توکلی ســرویس اســتان ها  //محل واحدهای تولیدی به مشکالت آنان
اســتاندار کرمان با اشاره به تخلفات در رسیدگی و آن را رفع کرد.

بازار گفت :نظارت بر بــازار باید پس از *  ۳۵درصد نیاز مــرغ کرمان از خارج
استان تامین میشود
آزادسازی قیمتها افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،محمدمهدی
فداکار در دیدار مسئوالن جهاد کشاورزی
اســتان کرمان بــا او ،به نقش اساســی
جهاد کشاورزی در اجرای طرح اخیر دولت
اشــاره کرد و افزود :تمامی دستگاههای
اجرایی بایستی ضمن هم افزایی در اجرای
طرحهای اقتصادی دولت نقش خود را در
این حوزه ایفا کنند .وی با بیان اینکه منفعت
اجرای این طــرح در نهایت به خود مردم
میرسد اظهار داشت :طرح اقتصادی دولت
در حذف ارز ترجیحی از ویژه سازی برخی
افــراد و همچنین رانت خواری جلوگیری
میکند.استاندار کرمان گفت :اجرای دقیق
طرح اقتصادی دولت ،مقداری زمانبر است
و در این مدت باید مردم را اقناعســازی
کرد.وی با تاکید بر اینکه به صورت جدی
اعتقاد دارم که باید تولیدکنندگان حمایت
شــوند و نباید اجازه دهیم که تولید کشور
با مشکلی روبهرو باشــد افزود :آمادگی
بازدید و رســیدگی به موانع و مشکالت
واحدهــای تولیدی حوزه کشــاورزی و
دام و طیــور اســتان را داریم.راهی بهجز
افزایش بهرهوری در کشاورزی در کرمان
نداریم  .فداکار با اشاره به میزان بهره وری
کشاورزی استان کرمان نسبت به مصرف
آب تاکید کــرد :راهی به غیر از بهرهوری
حوزه کشاورزی در استان کرمان نداریم.
وی ادامه داد :فرایند تامین آب واحدهای
مرغــداری اســتان پیگیری میشــود و
جهاد کشــاورزی نیز بایســتی برای آن
برنامهریزی داشته باشد تا کاالی اساسی
مردم با چالش روبهرو نشود.نماینده عالی
دولت در استان کرمان عنوان کرد :مشکالت
مردم باید حل شوند و طرح های تولیدی
و اشتغال زا نباید معطل بروکراسی اداری
بماند.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان
کرمان نیز در این دیدار گفت :بیش از ۶۵
درصد نیاز مرغ کرمان در داخل اســتان
تامین میشــود و مابقی آن باید از سایر
استانها تامین شــود که اقدامات در این
حوزه بعضی مواقع گاهی با مشکل روبهرو
میشود.محمد خیراندیش افزود ۱۲۴ :هزار
هکتار سطح پوشــش محصوالت زراعی
شمال اســتان کرمان است و بیش از ۱۳۵
درصد خرید تضمینی گندم در استان انجام
شده است.وی ابراز داشت :امسال وضعیت
تولید گندم به نســبت ســالهای گذشته
بهبود یافته و پیشبینی میشود که امسال
تولیداتمان افزایش یابد.رئیس ســازمان
جهاد کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه
بیشترین سطح زیر کشت محصوالت باغی
کشــور در استان کرمان است ،گفت۲۱۲ :
هکتار سطح زیر کشت محصول پسته استان
کرمان وجود دارد.
* اجازه ساخت آب شیرین کن نداریم

وی با بیان اینکه کشاورزی استان کرمان
در حوزه آب مشــکل زیادی دارد اضافه
کرد :کشاورزی ما به نداشتن بهرهوری متهم
شده که این امر پذیرفتنی است.خیراندیش با
بیان اینکه محیط زیست اجازه ساخت آب
شیرین کن به ما نمیدهد افزود :همچنین
انتقال حوزه به حوزه آب قابل انجام نیست.
* پرداخت  ۱۰۰میلیارد تومان خسارت به
کشاورزان

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان
کرمــان افزود :امســال تاکنــون بیش از
 ۱۰۰میلیارد تومان به کشــاورزان استان
تسهیالت پرداخت شــده است.وی ادامه
داد :این تســهیالت از روش اجرای طرح
دامدارکارت و یا تسهیالت بانک کشاورزی
پرداخت شده است.

کشاورزی برای اســتانهای جنوبی از جمله خوزستان
از تبعات تغییــر در رویه برداشــت آب از حوضههای
باالدستی است که برای پایین دست مشکلساز میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
در گذشته بسیاری از پروژههای اجرایی پیوست زیست
محیطی نداشتهاند ،گفت :تالش نمایندگان بر این است تا
اجازه ندهند اتفاقاتی که در ادوار گذشــته در پروژههای
انتقال آب رخ داده اســت ،مجددا بــا اجرای طرحهای
غیر کارشناســی و بدون پیوست زیست محیطی تکرار
شود.یوسفی عنوان کرد :پروژه احداث سد مارون  ۲مجوز
زیست محیطی ندارد .در این زمینه نمایندگان خوزستان به
صورت ویژه و جدی در تالش هستند تا اجرای این پروژه
را به دلیل نداشتن مجوزات زیست محیطی متوقف کنند.
وی ادامه داد :اگر کسی حتی کارشناس مسائل آبی نباشد

به وضوح میتواند متوجه شود که سد مارون یک باعث
شــده تا در پایین دست رودخانهها خشک شوند و حق
آبه زیست محیطی رودخانه و همچنین حق آبه کشاورزی
تامین نشود.نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه سد مارون یک نیز در شرایط فعلی نمیتواند حق
آبه پایین دست خود را تامین کند ،گفت :اتفاقی که اکنون
برای خشک شــدن نخلها و عدم تامین آب کشاورزی
در پایین دست خوزستان رقم خورده ،به واسطه احداث
ســد مارون یک و مشکالت آن است و حال تصور کنید
احداث ســد مارون  ۲چه وضعیت بدتری را رقم خواهد
زد.یوسفی عنوان کرد :احداث سد مارون  ۲یک کار غیر
قانونی و بدون مجوز زیســت محیطی است و نمایندگان
همه مخالف اجرای چنین طرحی هستند و تاکنون نیز مانع
اجرای آن شدهاند.

پاداش  ۵۰۰هزار تومانی مدیریت مصرف برق برای مشترکان اهوازی

حسن سیالوی ســرویس استان ها  //سخنگوی شرکت توزیع برق اهواز گفت:
مشترکان خانگی اگر از تاریخ  ۱۵خردادماه تا  ۱۵شهریورماه ۲.۵ ،کیلووات معادل
یک دســتگاه کولر گازی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خود کمتر برق
مصرف کنند ۵۰۰ ،هزار تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛علیرضا شکرخدایی با اشاره به مشوقهای وزارت نیرو
برای مشترکان شهرهای گرم از جمله اهواز اظهار کرد :مشوقهایی که وزارت نیرو
برای مشــترکان کم مصرف در نظر میگیرد واقعی اســت و همه افرادی که الگوی
مصرف را رعایت کنند و موارد مورد نظر وزارت نیرو شــامل آنها شود قطعا این
مشوقها را دریافت میکنند.وی افزود :مشترکان خانگی اگر از تاریخ  ۱۵خردادماه
تا  ۱۵شــهریورماه ۲.۵ ،کیلووات ســاعت برق معادل یک دستگاه کولر گازی در
مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته خود کمتر برق مصرف کنند ۵۰۰ ،هزار تومان
پاداش دریافت خواهند کرد؛ به این صورت که این مبلغ در قالب بستانکار بر روی
قبض مصرفی مشــترک لحاظ میشود.سخنگوی شرکت توزیع برق کالنشهر اهواز

استاندار کرمان تاکید کرد

افزایش نظارت بر بازارهای استان

کنگره چهار هزار شهید استان یزد را تجربهای موفق،
افتخارآمیز و نمایانگر ظرفیتهای استان ذکر کرد و
گفت :چارت برگزاری این کنگره از مجموعه برگزار
کننده این کنگره اخذ و چارت عملیاتی کنگره ملی
شــهدای سالمت تدوین شــود.فاطمی از آمادگی
استانداری برای برگزاری کنگره مذکور و بهرهگیری
از ظرفیتها و انجام حمایتهای الزم در این راستا
خبر داد و تصریح کرد :در امر برگزاری کنگره باید
بدنه جوانان و دانشــجویان دغدغهمند درگیر و از

ظرفیت مجموعههای فعال در این حوزه نیز استفاده
شود.استاندار یزد با اشاره به اینکه طراحی نقشه راه
برگزاری کنگره ملی شــهدای سالمت به صورت
شــاخص و ماندگار پیگیری شود ،گفت :به منظور
اخذ نظرات و دیدگاههای وزیر بهداشــت ،درمان
و آموزش پزشــکی در این خصوص ،جلســاتی
بــا وی برگزار و هماهنگیهای الزم با اســتانها
انجام میشــود.همچنین سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی یزد با اشــاره به برگزاری هشت یادواره

شــهدا به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گفت :در
ســال  ۹۰همایش شهید چمران ،سال  ۹۱همایش
شهید رهنمون ،سال  ۹۳بزرگداشت شهید دکتر سید
رضا پاک نژاد و ســال  ۹۴یادواره شهدای عرصه
سالمت در یزد برگزار شد.دکتر عمیدالدین خطیبی
افزود :همچنین ســال  ۹۵کنگره شــهدای کارمند
دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،سال  ۹۶کنگره
شــهدای انقالب تا شــهدای مدافع حرم ،سال ۹۷
شــهدای جامعه پزشکی جهان اسالم ویژه مدافعان
حرم و سال  ۱۴۰۰کنگره گام دوم ،ترویج فرهنگ
ایثار وشــهادت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی
برگزار شد .زمان دقیق برگزاری کنگره ملی شهدای
مدافع سالمت هنوز مشخص نیست که متعاقبا اعالم
میشود.

گفت :اگر هر مشترک خانگی فقط این مورد را رعایت کند به تنهایی کمک بسیاری
در کاهش مصرف برق در تابســتان کرده است و عالوه بر اینکه این پاداش وزارت
نیرو را دریافت میکند نقش بسیار خوبی در فرهنگ کاهش و مدیریت مصرف دارد.
شکرخدایی عنوان کرد :برای مثال اگر یک مشترک خانگی سال گذشته در بازه زمانی
 ۱۵خردادماه تا  ۱۵شهریورماه در خانه خود  ۲دستگاه کولر روشن کرده اما امسال
در این بازه یک دســتگاه کولر روشن کند این هدیه وزارت نیرو شامل این مشترک
خواهد شــد.وی ادامه داد :کاهش مصارف از مدیریت روشنایی و سرمایش خانه
تا استفاده از وســایل پرمصرف برقی در ساعتهایی به جز ساعات پیک مصرف،
میتواند زمینه ساز کاهش خاموشیهای ناشی از افزایش بار شبکه باشد و همچنین
مشــترک را در مجموعه مشــترکانی قرار دهد که هدیه  ۵۰۰هزار تومانی دریافت
میکنند.سخنگوی شرکت توزیع برق کالنشهر اهواز گفت :ساعت پیک یا اوج مصرف
برق در کالنشهر اهواز از ساعت  ۱۲تا  ۱۸و از غروب آفتاب تا ساعت  ۲۳است و
در این ساعات رعایت الگوی مصرف بسیار حائز اهمیت است.

تجهیز اماکن گردشگری شهر یزد به راهنمای گردشگری صوتی

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //مدیر کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان یزد
از تجهیز اماکن تاریخی و گردشگری یزد به راهنمای
گردشگری صوتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد آخوندی در این باره
گفت :راهنمای گردشگری صوتی آوایار در جاذبههای
تحت پوشــش این ادارهکل ،تاریخ میــراث یزد را برای
بازدیدکنندگان روایت میکند.وی افزود :آوایار راهنمای
گردشگری صوتی اماکن ،در دو زبان فارسی و انگلیسی
اســت که روایت مربوط به هر جاذبه را به شکل کامل
به بازدیدکننده ارائــه میدهد.آخوندی توضیح داد :طی
تفاهمنامهایفیمابینوزارتمیراثفرهنگی،گردشگریو

صنایعدستی و شرکت آوایار صنعت و با همکاری ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی استان یزد
جاذبههای گردشگری این شهر جهانی به سیستم راهنمای
گردشگری صوتی تجهیز شد.به گفته وی ،تاکنون مسجد
جامع یزد ،خانهی الریها و زندان اسکندر به راهنمای
گردشگری صوتی تجهیز شــدهاند .همچنین راهنمای
صوتی تور پیادهروی بافت تاریخی برای بازدیدکنندگانی
که عالقه به گردش در این شــهر دارند؛ فرصتی فراهم
کرده تا با اسکن کردن کیو آر کد تابلوهای نصبشده در
مسیر ،گوشه و کنار این بافت تاریخی بهتر بشناسند ،این
مسیر پیادهروی از گذر صرافها در خیابان مسجد جامع
آغازشــده و در خانه الریها به اتمام میرسد.مدیر کل

میراث فرهنگی اســتان تأکید کرد :عالقهمندان همچنین
میتوانند در سایر جاذبههای این شهر یزد اعم از میدان
امیر چخماق ،آتشکده ،دخمه زرتشتیان و همچنین بناهای
تاریخی  19استان دیگر ایران ،با نصب اپلیکیشن و اسکن
کیو آر کدها به روایتهای تاریخی این آثار گوش دهند.
آخوندی با اشاره به اینکه اپلیکیشن آوایار ،تلفن همراه
بازدیدکننده را به یک راهنمای تور شخصی تبدیل میکند
تا بتوانند در حین بازدید از آثار دیدنی یزد از داستانهای
آنها لذت ببرند ،تصریح کرد :این راهنمای گردشگری
صوتی به بازدیدکنندگان کمک میکند با سرعت دلخواه
خود در یزد و بســیاری از شهرهای ایران از جاذبههای
توریستی و موزهها بازدید کنند.

آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رودان در نظر دارد رقبه پاسنگ از رقبات موقوفه محمدرضا حقیقی واقع در
روستای وزیری این شهرستان را به صورت اجاره از طریق مزایده به متقاضیان با شرایط ذیل واگذار نماید :

ردیف
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نا م ملک ( رقبه)

مساحت متر مربع

محل وقوع

124/643

وزیری

پاسنگ

مبلغ پایه اجاره سالیانه ( ریال)
623/217/000

* شرایط شرکت در مزایده :

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

* زمان شرکت در مزایده  :از تاریخ  1401/04/2تا پایان وقت اداری مورخ 1401/04/16
* زمان برگزاری مزایده :

 -ساعت  10صبح روز شنبه 1401/04/18

* متقاضیان می تواتند 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 باشماره تلفن  0764288-6430تماس حاصل فرمایند .
 -هزینه درج آگهی برعهده برندگان مزایده می باشد .

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رودان
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طنز

آیندهسازان بی خانمان

شنبه
االن ۶۴امین روزی است که داریم دنبال خانه میگردیم.
بنگاهی اصغر آقا دیگر ما را میشناســد .هر وقت وارد
میشویم میگویند «بَه ،خانواده هفت نفره ما چطورن؟»
و من و همسرم هر بار از داشتن پنج فرزند که آیندهسازان
کشور هستند به خودمان افتخار میکنیم .امروز اصغر آقا
قول داده صاحبخانــه را راضی کند تا ما را با این تعداد
باال بپذیرند .همســرم میگوید باید در مخارج این ماه
صرفهجویی کنیم چون هزینه راضی کردن صاحبان خانه
جهت پذیرش فرزندان زیاد باال رفته است و یارانه هم به
آن تعلق نمیگیرد.
یکشنبه
امــروز تصمیم گرفتیم به اصغر آقا بنگاهی خیانت کنیم
و بنگاههای دیگر را هم بگردیم.همه چیز داشت خوب
پیش میرفت و ما یک خانه با شــرایط فو قالعاده پیدا
کرده بودیم که پسر کوچیکه بیرونرویاش گل کرد و از
صندوق عقب ماشین داد زد«مامان جیش دارم» و این
بنگاهی هم فهمید به غیر از دوتایی که کنارمان ایستادهاند،
یکی دیگر هم داریم.هویتمــان در این بنگاهی هم لو
رفت.دنبال شناسایی هدف جدید هستیم.
دوشنبه
خانهای که دیروز نشانمان دادند خوب بود اما دستشویی
مشترک با بقالی باالی خانه کمی کارمان را سخت میکرد.
پنج تا بچه اگر بخواهند هر دفعه برای قضای حاجت از
بقالی عبور کنند ،هوایی میشوند و خرجشان باال میزند.
بنگاه جدیدی که پیدا کردهایم میخواهد مطمئن شــود
همین دو تا بچه را داریم .مردم خیلی فضول شــدهاند به
خدا.
سهشنبه
امروز خیلی به مغزم فشار آوردم .یاد مسألههای دبیرستان
افتادم که هیچ وقت نمیتوانستم حل کنم.چطور میشود
در یک خانه  ۷۰متری با هفت نفر زندگی کرد؟
شوهرم خیلی باهوش است .سریع حساب کرد که به هر
نفر  10متر جا میرسد و کل آشپزخانه را داد به من.
من به داشتن این مرد افتخار میکنم.
چهارشنبه
صاحبخانه خیلی مهربان است.همین که فهمید دو تا بچه
داریم کلی ذوق کرد و از اهمیت داشــتن فرزند در این
جامعه صحبت کرد.
حتــی گفت اخیرا ً مقالــهای خوانده که اگــر این روند
فرزندآوری ادامه داشــته باشد چند سال بعد کشور پیر
خواهیم بود.خیلی خوب حرف میزد.آنقدر با مالحظه
و مهربان بود که گفت حتی اگر بچهها ســر و صدا کنند
یا دیوار را خط بیندازند دیگر از ما خســارت نمیگیرد
بلکه مستقیم حکم تخلیه میگیرد تا دیگر اعصابمان سر
چیزهای الکی خرد نشود.
پنجشنبه
دیروز اجارهنامه را بســتیم .خدارو شکر باالخره خانه
گیرمان آمد.
در اینترنــت «راههــای قایم کردن فرزندان از چشــم
صاحبخانه» را ســرچ می کنم.جوابهای خوبی داده
است.حساب کردهام اگر هر کدام از راهکارها را در یک
ماه پیاده کنیم برای یک سال آینده کافی است.فقط نگرانم
که در راهکار قایم کردن کودک در شومینه یادمان برود
و بچه جزغاله شود.چند تا زن و شوهر در فامیل داریم
که بچه میبینند ذوق میکنند میتوانیم هر کدام از بچهها
را ماهــی یک بار به آنها قرض بدهیم.یا اینکه هر وقت
صاحبخانه بچههای جدیدمان را دید بگوییم بچه فامیل
اســت و خانوادهاش مسافرت رفت هاند.اینجا نوشته باید
مراقب آشغالها هم باشیم .باید هر شب به اندازه خانواده
ســه نفر آشغالها را بیرون بذاریم و بقیه را در طول روز
امحاکنیم.
جمعه
امروز با بچهها خوابیــدن در مکانهای تنگ را تمرین
کردیم .حاال همه بلد شدهاند چه جوری کتابی بخوابند.
فقط پسر وسطی کمی زیادی تپل شده و باید برای  10متر
خودش برنامهریزی جدی داشته باشد.تمرین بعدی ورود
به خانه بود.خدا رو شکر ما طبقه همکف را اجاره کردیم
که دو تا از بچههــا را میتوانیم از پنجره رد کنیم.اخبار
دارد درباره ضرورت فرزندآوری میگوید .یاد صاحبخانه
مهربانمان افتادم که خیلی در این باره اطالعات داشت.
عذاب وجدان میگیرم چرا راستش را نگفتهام.در گوگل
دنبال راهــکاری برای برطرف کردن عــذاب وجدان
میگردم.
صنم یاوری
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خبر
شرایط وام  ۵میلیارد تومانی
برای واحدهای تولیدی
ســرویس اقتصادی  //صندوق ضمانت سرمایهگذاری
صنایع کوچک جزئیات وام  ۵میلیارد تومانی برای واحدهای
تولیدی را اعالم کرد .معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک گفته بود که در سال جاری این
صندوق عالوه بر صــدور ضمانتنامه ،واحدهای تولیدی که
وضعیت اعتباری مناسبی دارند را به بانک معرفی میکند تا
سقف  ۵میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش و خرید
ماشین آالت جدید ،بدون ارائه وثیقه به بانک دریافت کنند.
حاال این صندوق جزئیات مربوط به پرداخت وام  ۵میلیارد
تومانی را منتشــر کرده اســت.طبق اعالم صندوق ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک ،واحدهای کم ریسک و دارای
وضعیت اعتباری مناسب که نمره اعتبارسنجی آنها در گروه
 Aیــا  Bقرار میگیرد ،میتوانند با ارائه چک و ســفته ،با
امضــای مدیران از صندوق ضمانتنامه تا ســقف  ۵میلیارد
تومان دریافت کنند.مهمترین شاخصهای اعتبارسنجی هم
وضعیت بازار و تقاضا برای محصول و دارا بودن صورتهای
مالی حسابرســی شــده ،رتبه اعتباری دریافتی از موسسه
اعتبارسنجی ایرانیان و بدهی معوق متقاضی به بانکها است.
در زمینه وثایق هم نمره اعتباری متقاضیان تعیین کننده میزان
و نوع وثایقی اســت که برای دریافــت ضمانت نامه اخذ و
جهت معرفی برای دریافت تسهیالت لحاظ میشود.شرایط
ضمانت هم طوری تعیین شــده که واحدهای گروه  Aو B
فقط با ارائه چک و ســفته و واحدهای گروه  Cبه بعد باید
ترکیبی از وثایق مورد پذیرش را برای دریافت ضمانت نامه
به صندوق ارائه کنند.
* مراحل دریافت وام

متقاضی بــرای دریافت وام  ۵میلیــارد تومانی صندوق
ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ،ابتدا باید وارد سامانه
صدور الکترونیکی ضمانت نامــه به آدرس www.sif.ir
شده و درخواست خود را در ســامانه صدور ثبت کند .در
مرحله بعد درخواست ثبت شده توسط کارشناسان صندوق
و نمایندگان استانی بررسی میشود.در صورتی که مشکلی
وجود نداشته باشد ،مراحل بعدی در صندوق طی میشود و
در صورت وجود نقص و نیاز به تکمیل مدارک به متقاضی
عودت داده میشود.گفتنی است این تسهیالت صرفا در قالب
سرمایه در گردش و خرید ماشین آالت جدید برای توسعه
فعالیت قابل پرداخت اســت که به واحدهای دارای پروانه
بهره برداری تعلق میگیرد.

اقتصادی
*

صفر تا صد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان

ســرویس اقتصادی  //به نظر می رسد سرانجام
پرونده اختصاص ســهام عدالت به جاماندگان به
سرفصل های نهایی خود نزدیک می شود و قرار
است طبق محاسباتی سهام عدالت به برخی افرادی
که تا کنون مشمول نبوده اند ،تخصیص یابد.

با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹
و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار
ســرمایه در آن روزها ،بحث مشمول بودن یا نبودن
سهام عدالت داغ شــد .درحالی که طبق آمار حدود
 ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند ،همواره
صدای اعتراض عدهای به گوش میرسید که چرا با
وجود اینکه جزو دهکهای کم درآمد جامعه هستند،
مشمول این سهام نمی شوند.
* ماجرای  ۲۰میلیون جامانده سهام عدالت چه بود؟

در هر حال دولــت دوازدهم درحالی به کار خود
پایان داد که اعالم شــد پرونده ثبت نام سهام عدالت
بسته شــده اســت و امکان اینکه مشمول جدیدی
پذیرفته شــود وجود نــدارد .با این حــال برخی
نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص ســهام
عدالت به جاماندگان را میدادند و آمارهای مختلفی
نیــز از جاماندگان ارائــه میشــد و در نهایت نیز
زمزمه های یک جامعه آماری  ۲۰میلیون نفری نیز
به گوش رسید.در این راســتا اعالم شد که سال ها
قبل که فرایند ثبت نام سهام عدالت صورت گرفت،
عده ای بودند که ســهام عدالت برایشان صادر شده
بود اما دســتگاه مرتبطه دعوت نامــه را به موقع به
دســت این افراد نرساند .به گفته علی اکبر حیدری،
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی
ســهام عدالت ،جمعیت افرادی کــه کارت دریافت
کرده اند بین یک میلیون و  ۸۰۰هزار تا دو میلیون نفر
است و مجموع افرادی که کارت و دعوت نامه دریافت
کرده اند اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک
به دو میلیون نفر است .بنابراین تعداد افرادی که
دعوت نامه به دستشــان رســیده است و افرادی که
دعوت نامه برایشان صادر شده است اما به دستشان
نرسیده است چهار میلیون نفر است.حیدری همچنین
درمورد گروه دوم جاماندگان توضیح داده بود :گروه

تغییر قیمت لوازم
خانگی ابالغ
نشده است

آگهی مزایده (نوبت اول )

شــعبه اول اجــراي احــکام حقوقی دادگســتري بندرعبــاس به موجــب پرونده
اجرائي970858ب در خصوص دعوي شکوفه شیر دل عليه سيدرضا افکاري شهرکي
که محکوم به فروش خودرو گردیده اســت که در این راستا خودرو به شرح ذیل به
مزایده گذاشته مي شود  .خالصه گزارش بازدید :شماره انتظامي  886 :ط  13سریال 84
قوه قضائیه
نوع پالک شخصي نوع :سواري سیستم  :پژو مدل  85 :رنگ خاکستری تعداد سیلندر  4دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
نوع سوخت  :بنزین  .تیپ 206-تعداد چرخ  .4 :شماره موتور  13085001441شماره
کیلومتر .-- :وضعیت موتور  :خاموش  .شماره شاسي  . 10836012 :وضعیت شاسي  :سالم .پالک و مشخصات دارد.
قابلیت بازسازي و شماره گذاري دارد  .اصالت دارد  .وضعیت اتاق سالم و بدنه  :پوسيدگي و ضربه دارد وضعیت
داخلی اتاق ســالم .وضعیت سیستم برقي  :خاموش  .وضعیت گیربکس  :خاموش وضعیت دیفرانسیل  :خاموش.
درصد اســتهالک خودرو  25 :درصد  .توضیحات  :در ســاعت  14:30مــورخ  1401/03/17در معيت خواهان از
وضعیت خودرو در پارکینگ یاسر بازدید که خودرو خاموش و قابلیت بازسازي دارد و در قسمت هاي سقف کاپوت
افتابسوختگي گلگیر عقب هر دو سمت و درب عقب راست و گلگیر جلو هدرو سمت آثار ضربه و پوسیدگی مشهود
مي باشد که با توجه به وضعیت ظاهري و فني سال ساخت و قیمت روز ارزش ریالي ان 850/000/000ریال معادل
هشتاد و پنج میلیون تومان تعيين مي گردد و انجام مزایده و تعویض پالک منوط به رعایت قوانین و مقررات کشوری
و دستورالعمل شماره گذاري ناجا مي باشد -1.فروش نقدي است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه مي باشد.
-2کلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل
از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي
بحساب شماره  2171295409008نزد بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
 - 4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است  -5 .مزایده در روز چهارشنبه ساعت  9:00مورخ 1401/04/15
در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبين مجتمع
قضایی شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  -6 .در
صورتیکه برنده تا يك ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر
احتمالي قيمت و خساراتي که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا
تعيين کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند
به شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .

مجتبي عطايي زاده بندري  -دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس

دوم افرادی هســتند که توســط وزارت تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی دولت قبل به عنوان شــش دهک
پایین درآمدی جامعه شــناخته شدند و سهام عدالت
دریافت نکرده اند .در بین این افراد مشمولین نهادهای
حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی ،روستانشینان،
کارگران شاغل در کارخانه ها ،کارگران تحت پوشش
تامین اجتماعی ،کارگران فصلی و ســاختمانی و...
قرار دارند .تعداد گروه دوم نزدیک به  ۱۶میلیون نفر
است .بنابراین با توجه به اینکه  ۱۶میلیون نفر به اذعان
دســتگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه
بودند اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون
نفر هم در مراحل شناســایی قرار داشــتند اما سهام
عدالت دریافت نکردند ،مجموع جاماندگان ســهام
عدالت بلکه مســتحق دریافت این سهام هستند ۲۰
میلیون نفر میشود.
* راهکار مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان

در نهایت نمایندگان مجلس شــورای اســامی در
الیحه بودجه ســال  ،۱۴۰۱در مصوبه ای راهکاری
برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال
 ۱۴۰۱مشخص کردند .طبق مصوبه مجلس ،دولت
موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت
یا شــرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری
در هر بازار موضوع گروه هــای ( )۱و ( )۲ماده ()۲
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم
( )۴۴قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران مصوب
 ۲۵خردادمــاه  ۱۳۸۷و اصالحات و الحاقات بعدی
آن ،نسبت به واگذاری ســهام عدالت به مددجویان
جامانده تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی (ره)
مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی
که از ســهام عدالت برخوردار نشــده اند اقدام کند.
پس از آن محمدرضا پورابراهیمی ،رییس کمیسیون
اقتصادی مجلــس اعالم کرد که برآورد این اســت
حدود  ۲۰میلیون نفر در کشــور سهام عدالت ندارند
که در کمیسیون اقتصادی طرح را تصویب کردیم بنده
به رئیس جمهور نامــه دادم و توافقات اولیه انجام و
در بودجه امســال تصویب شد و دولت کلیات آن را

ریال پرداخت کنند .اگر
پیامکی ارســال
می شود که
لینک

* تخصیص سهام عدالت به انتها نزدیک می شود

با این حال به نظر میرسد مجلس عزم خود را برای
تعیین تکلیف جاماندگان جزم کرده اســت .بر این
اساس حسین قربانزاده در آخرین مصاحبه خود به
ایســنا اعالم کرد که در آخرین جلسه ای که هفته
گذشته با رئیس سازمان بهزیستی ،معاون وزیر رفاه
و مسئوالن کمیته امداد برگزار شد تعداد جاماندگان
تحت پوشــش این دو نهاد مشــخص شدند .بر این
اساس این افراد در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷
هزار و  ۷۰۰نفر هســتند که حدود دو میلیون و ۲۵
هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون
و  ۳۰۰نفر تحت پوشــش کمیته امداد هستند.رئیس
سازمان خصوصی سازی درمورد پرتفوی افرادی که
به عنوان مشمول شناخته شده اند نیز گفت :تا دو هفته
آینده پرتفو این افراد مشخص می شود .درواقع کیفیت
پرتفو ،نوع سهام ،میزان سهام هر فرد و روش انتقال
مشخص شده و در تیرماه اطالع رسانی کامل می شود.
تفاوتی که پرتفوی این افراد با پرتفوی مشموالنی که
سال  ۱۳۸۴انتخاب شــدند در این است که درحال
حاضر سهام دولت بسیار محدود شده و ابتکار عملی
که در آن زمان وجود داشــته وجود ندارد .از طرف
دیگر دولت تکالیف دیگری در بند الف تبصره دو یا
بند ی که رد دیون اســت و ...دارد و تابلوی بورسی
سهام دولت کفاف این تکالیف را نمیدهد .باید اولویت
سنجی صورت بگیرد که درحال انجام است.قربانزاده
با تاکید بر اینکه افراد تحت پوشــش کمیته امداد و
بهزیستی الزم نیست برای ثبت نام به جایی مراجعه
کنند ،توضیح داد :افراد باید توجه داشته باشند که اصال
ثبت نامی وجود ندارد زیرا هویت افراد مشخص و در
بانک اطالعات موجود است .این افراد نباید حتی یک

سرویس اقتصادی  //دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان
اینکه تغییر قیمت لوازم خانگی ابالغ نشــده است ،گفت :به صورت
شــفاهی در مورد تعدیل قیمت صحبت کردیم اما هنوز روی عددی
توافق نکرده ایم.

عباس هاشمی در مورد تغییر قیمت لوازم خانگی ،اظهار کرد :با توجه به
افزایش قیمت نهادههای تولید ،دستمزد و هزینههای جانبی دیگر ،تعدیل

ثبت
نــام دارد
قطعــا کاله
برداری اســت و ربطی
به دولت و وزارت اقتصاد و ســازمان
خصوصی سازی ندارد.
* ادامه روند شناسایی جاماندگان

وی در ادامه درمورد ســایر افراد واجد شرایط نیز
گفت :درمورد تعیین ســایر افراد واجد شــرایط نیز
جلسات مجزا درحال برگزاری است .مطابق تبصره
 ۳ماده  ۳۴اجرای سیاســت هــای اصل  ۴۴باید با
همکاری وزارت رفاه و طبق ســازو کاری که پایگاه
رفاهی ایرانیان دارد ،افراد واجد شــرایط بر اساس
دهک بندی شناسایی شوند .بر این اساس مرحله بعد
دو دهک ابتدایی هســتند که باید تا پایان سال سهام
عدالت به آن ها تخصیص پیدا کند .این موضوع نیاز
به جلسات بیشتری دارد که ممکن است تا چند ماه
اینده زمان ببرد.
* مددجویان بهزیستی توجه کنند

سید مرتضی حسینی ،معاون توسعه مدیریت و منابع
سازمان بهزیستی کشور درخصوص جاماندگان سهام
عدالت که تحت پوشش این سازمان قرار دارند ،بیان
کرد :همه مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی
دارای سهام عدالت خواهند شد ،اما قرار نیست به هیچ
عنوان به جایی مراجعه کنند ،زیرا سازمان بهزیستی
اســامی افراد را با اطالعات دقیق در اختیار سازمان

قیمت لوازم خانگی اجتناب ناپذیر اســت ،البته تولیدکنندگان راضی به
افزایش قیمت نیســتند؛ اما در حال حاضر تولید به مرحله ضرر رسیده
اســت ،بنابراین چارهای جز تعدیل قیمت نداریم.دبیرکل انجمن صنایع
لوازم خانگی ایران در خصوص افزایش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت لوازم
خانگی ،افزود :به صورت شفاهی صحبتهایی در این مورد با ما شده؛ اما
هنوز هیچ توافقی نکرده ایم و هیچ چیزی به صورت رسمی ابالغ نشده

آگهی مزایده نوبت اول

اجرای احکام حقوقي شوراي حل اختالف بندرعباس بموجب پرونده فوق این
اجراء اموال مشروحه ذیل /1 :وسایل منزل ذیل که جمعا بمبلغ 161.360.000
ریال ارزيابي و کارشناسی گردیده است .
AXGA24A
T
مدل
مستعمل
اوجنرال
.1یک دستگاه کولر پنجره اي 24هزار
بمبلغ
ق
وه قضائیه
 60.000.000ريال .2یک دستگاه يخچال فریزر مستعمل بمارک  IFATHERدادگستری جمهور ی اسالمی اریان
مدل  IF14به ارزش  40.000.000ریال .3جا کفشي به ارزش  2.000.000ریال
.4یک عدد محافظ برق سفید رنگ به ارزش  400.000ریال  .5یک عدد پیک نیک کوچک نارنجی رنگ به
ارزش  1.000.000ریال  .6سطل آشغال پالستيکي يک عدد جا ادویه ای پالستیک 4عدد اسفنج یک عدد
جرم گیر و مایع ظرفشويي  2عدد اسکاج و سیم ظرفشويي 7عدد دستگیره پارچه اي  11عدد کیسه زباله
يک بسته کارتن شيشه 4عدد مايع ظرفشويي پريل يک عدد سبد ظرفشويي يک عدد به ارزش 2.500.000
ریال .7گلدان کوچک 2عدد به ارزش  1.000.000ریال .8یک عدد کتري برقي بمارک دسيني  2ليتري مدل
KD990فاقد کارتن به ارزش  3.000.000ریال  .9یک کارتن ظروف تفلون 7تکه بمارک  SUNNYبه
ارزش  8.500.000ريال .10یک عدد زود پز کوچک قديمي مستعمل بمارک محمدعلي هادي به ارزش
 2.500.000ريال .11یک عدد هوا پز بمارک FLAVOR WAVEبه ارزش  7.500.000ریال .12یک
عدد اتو مســتعمل دوو 1200وات مــدل DW218 SITبــه ارزش  1.200.000ریال  .13انواع ظروف
شیشه ای شــامل  2بســته  6عددي نمک پاش 2عدد پیرکس مرغي 8عدد بشقاب پلوخوري يک عدد
جاميوه اي 9عدد کاسه ماست خوري 2عدد چینی پیرکس 2عدد جاي شيريني 6عدد استکان و یک عدد
کاسه چيني به ارزش  13.200.000ریال .14یک عدد زعفران ساب کوچک ایراني بمارک گل و یک عدد
قهوه ساز دستي بمارک  MOKAبه ارزش  1.200.000ریال  .15انواع ظروف شامل 20عدد لیوان شیشه
اي مختلف و بزرگ بدون کارتن یک عدد تنگ ماهي يک عدد جا شکالتي شيشه اي  8عدد کاسه ماست
خوری به ارزش  2.800.000ريال .16یک عد چهارپایه فلزي مستعمل 5عدد 20ليتري پالستيكي مستعمل
خالي يک عدد بیست لیتري خالي مستعمل آب معدني يک عدد فالسک چای دو قلو مستعمل یک عدد
فالسک چای کوچک بنفش رنگ مستعمل 6عدد سیخ کباب و یک عدد جارو دستي به ارزش 2.800.000
ريال  . 17یک عدد کیف زنانه مشکی رنگ و یک عدد کیف پول مشكي رنگ یک عدد دکوري کوچک
چوبي یک عدد عروســک خرسي يک شيد موکت بر با تيغه به ارزش  3.000.000ریال .18یک عدد اتو
مو مسافرتي بمارک نوا و یک عدد مونو پد بمارك  GANDOبه ارزش  2.100.000ریال .19یک تکه
موکت مستعمل 2*3یک عدد موکت 12متري مستعقل و یک عدد روفرشي 12متري مستعمل به ارزش
 3.560.000ریال .20یک عدد مالفه  2دست چاقو ميوه خوري 6عددي يک دست قاشق  12عددي یک
دست چنگال  12عددي به ارزش  3.100.000ریال
 .21یک تخته فرش 6متري مســتعمل که به دلیل دســت بافت یا ماشيني بودن آن قابل تشخیص نبوده
ارزيابي نشده است .اموال متعلق به محكوم عليه خانم حاجي خانم قهرماني توسط ایشان رها شده است که
21ردیف جمعا به مبلغ  161.360.000ریال ارزيابي وكارشناسي شده است با شرایط زیر از طریق مزایده
کتبي بفروش میرسد .در خصوص کارشناسي اموال اگر محكوم عليه اعتراضي دارد تا روز انجام مزایده به
این اجرا مراجعه نماید .
 -1فروش نقدي است حداکثر مهلت پرداخت بهاء سه روز میبا شد .
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت بعهده خریدار است .
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبال%10مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب سیبا تودیع وقبض
سپرده را به این اجراء تحویل نماید.
 -4اجراي احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5مزایده در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخه 1401/04/22به صورت حضوري بعمل مي آيد و
برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
-6در صورتیکه برنده تا يكماه از تاریخ جلســه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده
خودداري نماید مسئول کسر احتمالي قيمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که
بدوا ً از ســپرده او استيفاي میشــود و برابر ذیل ماده  129قانون اجرای احکام مدني سپرده او پس از کسر
هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر
میتوانند به اجرای احکام حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان بندرعباس واقع در بلوار امام خميني -ميدان
ابوذر  -مجتمع جزایی بندرعباس مراجعه نمایند .

پریسا ورزنده

طرح  :بیتا هوشنگی

پذیرفته و براین اساس کسانی که مشمول باشند ،در
سال جاری سهام عدالت دریافت میکنند.با این حال
دولت تا مدت ها نظر قطعی در این مورد نمیداد و حتی
حسین قربانزاده ،رئیس سازمان خصوصی سازی چند
مرتبه اعالم کرد که هنوز درمورد ثبت نام جاماندگان
سهام عدالت هیچ چیز قطعی نشده است.

خصوصیسازی قرار داده
است.
وی با بیان
ا ینکه
۶

دادورز شعبه  2اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندرعباس

میلیون
و ۹۲۸
هــزار مددجو
تحت پوشــش سازمان
بهزیســتی قــرار دارد ،افــزود :این
درحالیســت که حدود  ۷۰درصد از این افراد (چهار
میلیون و  ۸۰۶هزار نفر) در حال حاضر سهام عدالت
دارند و حدود  ۲میلیون و  ۲۵هزار نفر ،جز جاماندگان
سهام عدالت هســتند یا قبال تحت پوشش سازمان
بهزیســتی نبودهاند که باتوجه به پیگیریهای انجام
شده همه این افراد سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور
تاکید کرد :قرار نیست جاماندگان سهام عدالت به هیچ
عنوان به جایی مراجعه کنند ،زیرا سازمان بهزیستی
اســامی افراد را با اطالعات دقیق در اختیار سازمان
خصوصیسازی قرار داده و به محض اینکه سازمان
خصوصیسازی کارهای قانونی و اداری آن را انجام
دهد مستقیما برای افراد جامانده سهام عدالت برقرار
میشود.
* چه باید کرد؟

بنابراین هیچ فردی که تا کنون سهام عدالت دریافت
نکرده الزم نیست برای ثبت نام به جایی مراجعه کند.
فرآیند شناسایی جاماندگان ادامه دارد و توسط دولت
در ادامه انجام خواهد شد .همچنین فعال پرتفویی که
قرار است برای جاماندگان در نظر گرفته شود مشخص
نیست اما قطعا با پرتفوی فعلی مشموالن فرق دارد.

است.وی تصریح کرد :تولیدکنندگان بر اساس مستندات و مدارک تعدیل
قیمتها را دنبال میکنند و معتقدند بهتر است در دو مرحله افزایش قیمت
صورت گیرد تا شوکی به بازار وارد نشود.هاشمی گفت :مسئوالن ذیربط
از وزارت صمت تا ستاد تنظیم بازار باید بر اساس کار کارشناسی ،تصمیم
بگیرنــد .قیمت لوازم خانگی کاال به کاال فرق میکند ،بنابراین بدون کار
کارشناسی و به صورت دستوری نمیتوان بازار را اداره کرد.

آگهی مزایده (نوبت اول )

اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس شعبه  11حقوقي بندرعباس و بموجب پرونده
کالســه  140040920000306065اجرایي  0000809حســب اجراییه صادره از شعبه 11
دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس به طرفیت محکوم له :مطهره ساالري محكوم
عليه  :محمد پرمر محکوم پرداخت مهریه  -سکه گردیده است  ،که در این راستا امتیاز یک
ق
ق
وه ضائیه
واحد آپارتمان مسکونی واقع در بلوك يك قطعه يك به شماره پالك  35729طبقه پنج واحد دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
هجده شــرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره استاندارد و تحقیقات صنعتي استان هرمزگان
امتیاز متعلق به آقاي علي محمد نژاد که به محكوم عليه واگذار گردیده و از طريق ( اداره ثبت  /تعاوني ) تعاونی مسکن
کارکنان اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتي استان هرمزگان توقیف گردیده است و از طریق مزایده کتبي با شرایط
ذیل به فروش مي رساند  :خالصه شرح كارشناسي و وضعيت ملك  - :نشاني ملك :بندرعباس  ،خیابان دانشگاه کوچه
دانشجو ساختمان یاس  ،طبقه  5واحد . 18كدپستي( 91569-79158محدوده شهري ) مشخصات اعياني ومتعلقات :
اعياني ملك در زمان بازدید  ،يك واحد آپارتمان دو خوابه واقع در طبقه پنجم روي همکف از ساختمان با اسکلت بتني
 9طبقه ( هشت طبقه مسکوني بر روي همكف پارکینگ ) میباشد  ،مساحت آپارتمان بنابر استعالم  80متر مربع میباشد.
درب ورودي ضد سرقت وپنجره ها از جنس آلومينيومي ميباشد و درب اتاقها چوبي ميباشد .واحد داراي آشپزخانه و
سرویس بهداشتي ميباشد .آشپزخانه کابینت  MDFاجرا شده وكف آشپزخانه سراميك اجرا شده و دیوار ها و سقف
گچ کاري با ابزار ســاده اجرا شــده است  .کف سالن و اتاقها سراميك میباشد .ساختمان فوق دارای انشعاب برق آب
میباشد  .با توجه تصویر مدارك ارائه شده واحد مذکور فاقد پارکینگ میباشد. .نماي کلي ساختمان  ،سيمانكاري با مالت
ماسه سیمان سیاه و نرمه کشي ميباشد  .و حياط موزاييك ميباشد و ساختمان داراي دو دستگاه آسانسور میباشد( .ملك
در زمان بازدید با کاربري مسکوني مورد بهره برداري بوده است و در رهن ويا اجاره نمیباشد  ).کارشناسی و ارزیابي :
با توجه به مراتب فوق و کاربري و موقعیت  ،مساحت و سایر پارامترهاي كارشناسي و صرف نظر از احراز اصالت و
صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخصی حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد بازداشتي و رهني
و نداشتن احتمال هرگونه مغایرتهاي مربوطه به حدود ثبتي و نداشتن هرگونه منعي از جهات قانوني  ،حقوقي و شرعي
جهت معامله و عدم دیون و بدهي هاي احتمالي بابت مالیات و عوارض و جرائم و غیره به بانك ها و اشخاص حقيقي
و حقوقي و سایر بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني که ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه ملك بال معارض
و نیز غیر اوقافي باشد ،ارزيابي شامل سهم عرصه و اعیان و کلیه متعلقات وانشعابات به مبلغ كل 9.500.000.000 / -
(نه میلیارد و پانصد میلیون ریال) تعیین و اعالم مي گردد .شرایط مزایده  :ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده است
که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود  -1 .فروش نقدی است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد .
-2کليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هرجهت به عهده خریدار است  -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از
انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  10درصد مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي
بحساب دادگستری نزد بانک مرکزي حساب نسیم بانک مرکزي به شماره شبا IR220100004062012907685962
تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -4 .اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است  -5 .مزایده
در ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/04/22در محل دفتر شعبه 3اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت
حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  -6 .در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه
مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نمايد مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتی که از تجدید
مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً ازسپرده اواستیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد
و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالع بیشترمیتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه  3دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .

معبود رئیسی  -دادورز  3اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس

آگهی حصروراثت

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان محمد معراجیان فرزند عبداله با هویت کامل به این
شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان عبداله معراجیان فرزند ابراهیم به  1401/3/18به
رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
مرحوم.
همسر
1018
 -1نساء حیدری فرزند مصطفی متولد  1336/5/2به ش.ش
قوه قضائیه
 -2محمد معراجیان فرزند عبداله متولد  1365/12/8به ش.ش  168فرزند مرحوم.
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 -3صادق معراجیان فرزند عبداله متولد  1369/9/10به ش.ش  4700017309فرزند مرحوم.
 -4علی معراجیان فرزند عبداله متولد  1365/1/5به ش.ش  86فرزند مرحوم.
 -5مرتضی معراجیان فرزند عبداله متولد  1368/1/1به ش.ش  4700002263فرزند مرحوم  .و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه  3پارسیان

حوادث
در امتداد تاریکی

ماجرای تلخ کفش های چینی

ورود بی رویه کفــش های چینی به بازار
ایران ،زندگی و شــغل مرا نیز به گونه ای
تحت تاثیر قرار داد که از اوج به حضیض
ســقوط کردم و به اعتیاد و دزدی روی
آوردم به طوری که دیگر به کســی رحم
نمی کردم و. ...

مرد  47ســاله ای که برای نهمین بار به جرم
ســرقت اموال مردم و با تــاش نیروهای
کارآزموده تجســس کالنتری امام رضا(ع)
مشهد دستگیر شده اســت ،در حالی که از
شدت شرم نمی توانست به چشمان پسرش
نگاه کند ،درباره سرگذشــت تاسف بار خود
به مشــاور و مددکار اجتماعــی کالنتری
گفت :درســت  25سال قبل بود که در یکی
از مهمانی های خانوادگی عاشــق «اعظم»
شــدم .تیر نگاهم که قلب او را نشــانه رفته
بود گویــی به هدف نشســت و خیلی زود
مراسم خواستگاری و عقدکنان برگزار شد.
آن روز احســاس کردم نامزدم نیز پیش از
این به من دل باختــه بود به طوری که قصه
عشــق ما مدتها نقل محافل فامیلی شد.
خالصه زندگی مشــترک مــن و اعظم در
فضایی عاشقانه شکل گرفت و او هرکاری را
برای پایه ریزی یک زندگی مستحکم انجام
میداد .من هم تعمیرگاه دستگاه های صنعتی
کفشدوزی را راه اندازی کردم و درآمد خوبی
داشتم .به این دلیل که تعمیرکار ماهری بودم،
از نقاط مختلف کشــور سفارش کار داشتم.
طولی نکشید که زندگی مرفهی را برای همسر
و دو فرزندم مهیا کردم .همه امکانات رفاهی
در اختیارشان بود و این زندگی عاشقانه رنگ
و بوی دیگری داشت تا این که  10سال قبل
ناگهان ورق برگشت و کارگاه های کوچک
و بزرگ تولیدی کفش یکی پس از دیگری
ورشکسته شدند و مالکان آن ها به شغل های
دیگر روی آوردند چرا که کفش های چینی
ارزان قیمــت اما بی کیفیت بــازار را احاطه
کرده بود .دیگر کســی کفــش های خاطره
انگیز ایرانی را نمی پوشــید .بازار در تالطم
عجیبی فرو رفت و من هم دیگر بیکار شدم
چرا که دستگاهی برای تعمیر نداشتم .مدتی با
فروش ملــک و امالک زندگی ام را گذراندم
اما بعد از آن شرمنده همسر و فرزندانم بودم
و نمیتوانســتم این شرایط را تحمل کنم ،از
اوج بــه حضیض افتاده بــودم و دیگر نمی
توانســتم کمرم را راست کنم .در این شرایط

افسردگی و گوشه گیری هیچ کس سراغی از
من نمیگرفت و از آن دوستانی که روزی به
همراه اعضای خانواده شان در ویالی شیک
من جوجه کباب می زدند ،هیچ خبری نبود.
آرام آرام اوقاتم را با دوستانی می گذراندم که
به موادمخدر اعتیاد داشتند به همین دلیل من
هم خیلی زود گرفتار اعتیاد شدم .حاال دیگر
بی پولی و بیــکاری روح و روانم را به هم
ریخته بود تا جایی که برای تامین هزینههای
اعتیادم دچار مشکل می شدم .این بود که به
طور پنهانی به ســرقت های خرد از داخل
خودروها روی آوردم .دیگر به جز همسر و
فرزندانم هیچ کسی در اطرافم دیده نمی شد.
مدتی بعــد و زمانی که به موادمخدر صنعتی
آلوده شدم خانه و زندگی را هم فراموش کردم
و به کارتن خوابــی روی آوردم .حاال برای
تامین هزینههای اعتیادم دســت به هر کاری
مــی زدم و به هیچ کــس رحم نمی کردم به
طوری که در طول این سال ها هشت بار به
جرم سرقت دستگیر و راهی زندان شدم اما
هر بار همسرم با کارگری در خانه های مردم
خســارت شاکیان را می پرداخت و رضایت
آن هــا را می گرفت تا مــرا آزاد کند .او به
خاطر عشقی که به من داشت ،تالش می کرد
تا مرا به زندگی گذشــته بازگرداند و اعتیادم
را تــرک کنم اما همه زحمــات او بی نتیجه
میماند و اشــک ها بر گونه هایش خشک
می شــد .خالصه حدود دو ماه قبل بود که
پسر بزرگم شغلی در یک شرکت خصوصی
پیدا کرد و با کلی قســط و قرض خودروی
پرایدی خرید تا بتواند مخارج مادر و برادر
کوچک ترش را تامین کند .او تا نیمه شــب
کار میکرد و برای معــاش خانواده زحمت
می کشــید اما در یکی از همین نیمه شب ها
وقتی پسرم از شدت خستگی خیلی زود به
خواب رفت ،مخفیانه سوئیچ پراید را از جیب
او برداشتم و تا نزدیک صبح به تعداد زیادی
از خودروهای پارک شده در کنار خیابانها
دســتبرد زدم اما نفهمیــدم چگونه ماموران
تجسس پراید پسرم را شناسایی کردند و او را
به اتهام سرقت به کالنتری انتقال دادند .در این
شرایط قصد داشتم به یک مکان نامعلوم فرار
کنم اما ناگهان خــودم را در محاصره پلیس
دیدم و دستگیر شدم .حاال هم از نگاه کردن
به چشمان همسر و پسرم شرم دارم چرا که...

با کمک شورای حل اختالف هرمزگان انجام شد

صلح و سازش در  28پرونده قصاص در یک سال گذشته

سرویس حوادث //رئیس کل دادگستری هرمزگان
گفت ۲۸ :پرونده قصاص از تیرماه ســال گذشته تا
انتهای خرداد سال جاری با کمک شورای حل اختالف
به صلح و سازش ختم شده است.

به گزارش خبرنگار دریا ،مجتبی قهرمانی در مورد
اقدامات شــورای حل اختالف اســتان گفت :در
راستای اجرای دســتور ریاست قوه قضاییه ضمن
ابالغ اساسنامه ســتاد صبر ،با رایزنی و هماهنگی
صــورت گرفته ،هیئت صلح ویژه امور شــهری در
شــهرداری منطقه یک بندرعباس بــا صدور ابالغ
صلح یاران معرفی شــده از سوی شهرداری مرکزی
بندرعباس در تاریخ  ۲۱اردیبهشــت ســال ۱۴۰۱
افتتاح و شــروع به فعالیت کرده است .رئیس کل
دادگســتری هرمزگان گفت :اقدامات هیئت صلح،
سبب کاهش میزان پروندههای قضایی تشکیل شده
در دادگســتری ،تســریع در احقاق حقوق مردم و
افزایش رضایتمندی مراجعان شده است .وی گفت:
در راستای ابالغ بخشنامه  ۲۸آبان سال  ۹۸ریاست
قوه قضاییه در خصوص اهمیت صلح و ســازش و
نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی،
به کلیه رؤســا و دادستانهای حوزه قضایی استان،
مراتب ابالغ و تاکیدات الزم صورت گرفت و معاونان
قضایی و رئیس شــوراهای حل اختالف استان نیز
جهت اجرای کامل بخشنامه ابالغی ،برنامه ریزی و
رصد الزم انجام گرفته است.قهرمانی گفت :الزم به
ذکر است که پروندههای ارسال شده از دفاتر خدمات
الکترونیک قضایی در بدو ورود ،مورد تحلیل قرار
گرفته و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و آگاهی به
توانمندی همکاران شورای حل اختالف ،پروندههایی
که امکان صلح و سازش داشــته باشند به شورای
حل اختالف ارجاع می شوند.رئیس کل دادگستری
هرمزگان در مورداقدامات انجام شــده در خصوص
پرونده های قصاص گفت :لیست محکومان قصاص
نزد ائمه جمعه و جماعات به منظور مســاعی الزم
جهت سازش ارسال شده است همچنین شوراهای

حل اختالف در زندان ها فعال شــده اند.وی ادامه
داد :تشــکیل هیئت های صلح مساجد و محالت،
تشکیل هیئت سفیران صلح و دوستی و هیئت های
جهادی خاص پرونده های قصاص نفس ،اســتفاده
از ظرفیتهای معتمدان ،متنفذان و ریش ســفیدان ،
اســتفاده از ظرفیت حوزه و همچنین تشکیل ستاد
صبر با هدف تعمیم فرهنگ بخشــش برای کاهش
اطالله دادرسی و کاهش حجم ورودی انجام گرفته
است  .رئیس کل دادگستری هرمزگا ن افزود :تشکیل
ستاد صبر اســتان و شهرستان های سراسر استان ،
تشکیل  ۱۶۵هیئت صلح در سراسر استان هرمزگان
و فعالیت صلح یــاران و خیران (همیاران صلح) در
صلح و ســازش که منجر به ورود به تعداد  ۱۰فقره
پرونده قصاص و سازش در این زمینه شده است .
قهرمانی تصریح کرد:تشکیل کارگروه استانی نحوه
مشارکت مردم در پیگیری برای صلح در پروندههای
قتل درتاریخ اول اردیبهشت سال ۱۴۰۱و تشکیل ۱۶
کارگروه شهرستانی و  36گروه پویش صلح متشکل
از صلح یاران ،معتمدان و خیــران و اعضا توانمند
شوراهای حل اختالف نیز از دیگر اقدامات در این
زمینه است .وی گفت :احصا و بررسی تعداد  ۱۱۰فقره
پرونده قصاص توسط کارگروه استانی با اولویتبندی
بر اســاس نحوه ارتکاب جرم؛ سن مرتکبان؛ مدت
زمان بازداشت و ندامت مرتکبین قتل ،ارجاع پرونده
ها به کارگروه های شهرستانی جهت ورود گروه های
پویش صلح به این پروندهها شــده است .قهرمانی
در مورد تعداد کل پرونــده های قصاص که از اول
تیرماه سال  ۱۴۰۰لغایت  24خرداد ماه سال ۱۴۰۱
منجر به ســازش شده است ،گفت :تعداد  ۲۸پرونده
در این مدت زمانی به صلح و ســازش ختم شــده
است .رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد:در
راستای دســتور رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازدید
و سرکشــی دورهای از بازداشــتگاه ها و زندانهاو
نظر به اینکه بازدیــد از زندان و دیدار با محکومان

آگهی ماده  3اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره  140160323054000053مورخ  1401/02/17تصرفات مالکانه
آقای سید رحیم نعیم اصلی ششدانگ یکباب انبار و ساختمان اداری به مساحت  14072.32مترمربع تحت پالک ثبتی  1464فرعی از  -45اصلی قسمتی از پالک
ثبتی  157فرعی از  -45اصلی واقع در خونسرخ قطعه  00بخش  2بندرعباس به استناد بند الف و ب ماده  1و ماده  3قانون مذکور و کد  977مجموعه بخشنامه
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ثبتی و ماده  13آیین نامه رای به انتشار آگهی های ماده  3صادر گردیده است و به جهت عدم دسترسی به مالکین مشاعی آقایان ابراهیم و حسن راستی و خانم
ک
ثب
اداره ل تاسنادوامالکرهمزگان
فاطمه عبدالهی مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا در اجرای ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی
می گردد و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی  ،رای هیات در محل الصاق می گردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک
منطقه دو بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم
اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندرعباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد پس از
سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود 1401/95 .م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/31 :

اسمعیل ربیع نژاد  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس  -منطقه دو

روابط عمومی اداره کل
شیالت رهمزگان

بــه صورت چهره به چهره در جهت افزایش روحیه
مددجویان موثر است ،طی دستورات صادره ،روسا،
دادستان ها و قضات به صورت مستمر و جدی در
زندان ها و بازداشتگاه های استان حاضر و از طریق
مصاحبه با زندانیان به صورت چهره به چهره ،نسبت
به بررسی مشکالت آنها و فراهم سازی زمینه آزادی
زندانیانی که شرایط آزاد شدن دارند فعالیت می کنند.
وی گفت:برنامه جامع عملیاتی در ســال جاری با
اهداف تعیینــی در خصوص بازدید هر یک قضات
از زندان های اســتان ،تهیه ،تدوین و ابالغ شده و با
عنایت به اینکه صرف حضور در زندان کافی نیست ،
دبیرخانه کاهش جمعیت کیفری استان ،جهت راستی
آزمایی نحوه ،کیفیت و نتیجه حضور مقامات قضایی
در زندان ،اقدامات انجام شده را از حوزه های قضایی
به صورت روزانه ،پیگیری و در بازه زمانی ماهیانه
نیز ارزیابی می کند.قهرمانــی در مورد بازدیدهای
صورت گرفته از زندان ها گفــت :از ابتدای تیرماه
 ۱۴۰۰لغایت ۲۴خرداد ماه ســال  ،۱۴۰۱تعداد ۱۱
هزارو  ۱۲۸بازدید هدفمند و موثر ،توسط مسئوالن
قضایی استان هرمزگان ،از زندانهای سراسر استان
انجام گرفته اســت ،که از این تعداد؛  ۶هزار و ۴۳۱
مورد به صورت الکترونیک و  ۴هزار و  ۶۹۷مورد
دیگر ،به صورت بازدید حضوری انجام شده است .

توزیع توسط ماموران ایست و بازرسی فاریاب از یک دستگاه
کشف  ۲۲تن آرد خارج از شبکه توزیع در هرمزگان
کامیون کشف و ضبط شــد.وی گفت :ارزش این محموله ۹
میلیارد ریال برآورد شــده است.جانشــین فرمانده انتظامی
سرویس حوادث //جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان توزیع در شهرستان رودان خبر داد.
از کشــف  ۲۲تن و  ۷۶۰کیلوگرم آرد خارج از شبکه سرهنگ مهرداد مشــوق گفت :محموله آرد خارج از شبکه هرمزگان گفت :یک متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

ایل زاده  -دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدني
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حوادث جهان

سرویس حوادث //معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری جاسک گفت :روستای نگر جاسک کشف شد.
جسد یک جوان  ۲۵الی  ۳۰ساله در روستای ن َُگر شهرستان جاسک کشف شد .وی گفت :نفر دوم به مرکز درمانی جاسک برای درمان منتقل شده است .گمتیلی گفت:
احمد گمتیلی گفت :جسد این فرد به همراه یک نفر دیگر با ضریب هوشیاری کم در علت حادثه در دست بررسی است.

شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرایي  960278موضوع دادخواست تقديمي بانك صادرات استان هرمزگان
بعنوان محکوم له بطرفیت شرکت سخت پالس بعنوان محكوم عليه ملك مورد نظر واقع در کیلومتر  14جاده بندرعباس  -سیرجان  -شهرك صنعتي
شماره  -2کدپستي  7933197555پالك  402و  403فرعي هر دو از  -14اصلي قطعات  93و  94تفکيکي سوابق ثبتي و اسناد و مدارك مالكيت :بر
قوه قضائیه
اصلي
اساس تصویر اسناد ابرازي امالك مورد نظر عبارتند از -1 :عرصه و اعيان يك قطعه زمین (وضعیت خاص طلق) به شماره  402فرعي از -14
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
قطعه  93تفكيكي مفروز و مجزي شده از  271فرعي از اصلي مذكور بخش دو حوزه ثبتی بندرعباس به مساحت عرصه  1206.25مترمربع با حدود
اربعه بشرح مندرج در ظهر سند تک برگي به شماره سریال  770904سري (ب) سال  95با شماره دفتر اکترونیکي  139620323054007519که در مورخه  1396/07/17بنام
شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان گردیده است  -2عرصه و اعيان يك قطعه زمین (وضعیت خاص طلق) به شماره  403فرعي از  -14اصلي قطعه  94تفکيکي مفروز
و مجزي شده از  271فرعي از اصلي مذكور بخش دو حوزه ثبتي بندرعباس به مساحت عرصه  1218.75مترمربع با حدود اربعه بشرح مندرج در ظهر سند تک برگي به شماره
سریال  772037سري (ب) سال  95با شماره دفتر اكترونيكي  139620323054008649که در مورخه  1396/08/10بنام شرکت شهرکهای صنعتي استان هرمزگان گردیده است
ج ) وضعیت امالك :با توجه به بازدید انجام گرفته مشخص گردید دو قطعه زمین فوق بهم متصل و در اضالع شرقي و غربي با احداث دیوار بلوکي و درب آهني و در دو ضلع
دیگر توسط امالك مجاور دیوار کشي و محصور گردیده است .د) نظریه کارشناسي :با توجه به مراتب مذكور و بررسي انجام شده و وضعيت ملك و موارد ذکر شده در بند هاي
قبلي ،بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و یا سایر نهاد ها و موسسات دولتي و خصوصي و با در نظر گرفتن وضع فعلي ملك وبا شرایط
موجود ارزش آنها بشرح ذیل برآورد و اعالم میگردد -1 :ارزش ملك پالك  402فرعي به متراژ  1206.25جمع ًا ( 5.120.000.000پنج میلیارد و يكصد و بیست میلیون) ریال
 -2ارزش ملك پالك  403فرعي به متراژ  1218.75جمع ًا  ( 5.180.000.000پنج میلیارد و يكصد و هشتاد میلیون) ريال صادر گردید.
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است.
پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده
نقدي بحساب شماره  2171295409008نزد بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
 - 4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
-5مزایده در ساعت 9صبح  1401/04/14مورخ در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین
قیمت را پیشنهاد نماید /.
 . -6در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپرده او پس از کسر هزينه مزایده به نفع دولت ضبط مي گردد
و مزایده تجديد مي گردد .و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند.

سه شنبه  31خرداد 1401
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کشف یک جسد جوان در یکی از روستاهای جاسک

آگهی مزایده (دوم)
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 ۲کشته براثر تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا
تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا به کشته شدن  ۲نفر و زخمی
شدن  ۵نفر دیگر منجر گردید.رسانههای آمریکا از برجا ماندن چند
کشــته و زخمی براثر تیراندازی در ایالت تگزاس این کشور خبر
دادند.بر اساس این گزارش ،درپی تیراندازی در شهر «سن آنتونیو»
ایالت تگزاس  ۲نفر کشته و  ۵نفر دیگر زخمی شدند.این حادثه در
زمان برگــزاری مهمانی یک خانواده در حیاط خانه آنها روی داد
و یک مهاجم ناشــناس به سمت آنان تیراندازی نمود .از وضعیت
زخمی شدگان این حادثه اطالعاتی در دست نیست و جزئیاتی در
خصوص هویت فرد مهاجم و انگیزه وی اخباری منتشر نشده است.
این در حالی است که منابع خبری پیش از این هم از تیراندازی در
یک مرکز خرید در منطقه فیرفکس ایالت ویرجینیا خبر داده بودند.
کشته شدن  ۲۰غیرنظامی در حمله افراد مسلح
در مالی
منابع خبری از کشته شدن دست کم  ۲۰غیرنظامی در حمله افراد
مسلح در مالی خبر دادند.شبکه اسکای نیوز از کشته شدن شماری
از غیرنظامیان در حمله افراد مسلح در مالی خبر داد.بر اساس این
گزارش ،در حمله افراد مسلح در مالی دست کم  ۲۰غیرنظامی کشته
شــدند.از سوی دیگر ،رئیس هیات سازمان ملل متحد در مالی از
کشته شدن یک نیروی پاسدار صلح این سازمان در شمال مالی خبر
داد«.القاسم واین» گفت که یک نیروی پاسدار صلح سازمان ملل
متحد درپی انفجار بمب در منطقه کیدال واقع در شمال مالی کشته
شد.وی در ادامه افزود :خبر وحشتناکی به فهرست طوالنی همکاران
ما که جانشان را در جریان انجام ماموریت در مالی از دست دادند،
اضافه می شود.یک مسئول هیات سازمان ملل در مالی که خواست
نامش فاش نشــود ،گفت که این نظامی در ابتدا زخمی شده بود و
درپی جراحات وارده در بیمارستانی در کیدال جان باخت.نیروهای
مسلح جمهوری مالی پیش از این هم با صدور بیانیه ای اعالم کرده
بودند که گروهی از تروریست های داعش به منطقه «اهینیتا» واقع
در اقلیم میناکا در شمال شرق این کشور حمله کردند.بر این اساس،
در حمله مسلحانه فوق  ۲۲نفر از جمله آوارگان که از مناطق جنگ
در این اقلیم اسکان داده شده بودند ،کشته شدند.بورکینافاسو ،مالی
و نیجر در ســال های اخیر در معرض حمالت عناصر وابسته به
گروهک های تکفیری -تروریستی القاعده و داعش قرار گرفته اند.
علیرغم ادعای مأموریت های نظامی خارجی مستقر در کشور مالی
از ســال  ،۲۰۱۳گروهک های تروریستی به حمالت خود در این
کشور ادامه می دهند.

«آگهی حراج حضوری »

موسســه ای اقتصادی در بندرعباس در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق حراج حضوری
بصورت نقدی به فروش برساند .
انواع کاال شامل گچ ،چرم مصنوعی ،رول پالستیکی ،چارچوب درب ،یخچال ،قطعات دوچرخه،

ظروف آشپزخانه ،لوازم برقی خانگی ،ساعت مچی ،شوفاژ برقی ،موتور درب باز کن کرکره ای،
موتور قایق و بدنه خودرو بصورت فروش آزاد .

متقاضیان بایستی  %20مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج به
همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت نمایند .

ضمن ًا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارت خوان بانکی موجود است .

زمان بازدید  *** :شنبه  1401/04/04از ساعت  9:00الی  12:30و  15:00الی 17:00

مکان بازدید :بندرعباس  - :بلوار جمهوری اسالمی (کمربندی) نرسیده به سه راه جهانبار -انتهای
خیابان بازرگانی  -پالک ( 20کاال ،موتور قایق )
قشم  :انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (گاری مخصوص حمل قایق و مخزن)
میناب :پارکینگ کوهستک (تشت خالی )
بندرلنگه  :بندر چارک( تشت تایتانیک )

زمان و محل برگزاری حراج :

*** یک شنبه  1401/04/05 :کاال  ،وسایط نقلیه زمینی و دریایی

از ساعت 9صبح

*** بندرعباس  -بلوار جمهوری اسالمی (کمربندی) -نرسیده به سه راه جهانبار -انتهای
خیابان بازرگانی -پالک 20

تلفن 076-33468820-33468821 :

گوشت ماهي و میگو  ،حاوي چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهي گوانگون است

شهرستان
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خبری

مدیرکل شیالت هرمزگان خبر داد

آغاز ذخیره سازی بچه ماهی در بندر کالهی
ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان  //مدیرکل
شــیالت هرمزگان از آغاز ذخیره ســازی بچه ماهی در
قفس های شــرکت تعاونی مالح ماهی بندر کالهی (از
بهره برداران جامعه صیادی) خبر داد.به گزارش خبرنگار
دریا  ،عبدالرسول دریایی با اشاره به اینکه ورود به حوزه
آبزیپروری همواره توســط جامعــه صیادی با موفقیت
همراه بوده اســت تصریح کرد :خوشبختانه این شرکت با
استفاده از دانش و تخصص کارشناسان بومی و با حمایت
و پشتیبانی شیالت اســتان و میزان سرمایه گذاری بالغ
بر  170میلیارد ریال توانســته گام های خوبی در زمینه
پرورش ماهی در قفس هــای دریایی بردارد.وی با بیان
اینکه شرکت تعاونی مالح ماهی بندر کالهی بالغ بر هزار
و 500تن ظرفیت تولید دارد ،افزود :این شرکت  14قفس
آماده نموده که در فاز نخست بالغ بر 300هزار قطعه بچه
ماهی را در شــش قفس  50تنــی دریایی ذخیره نموده
اســت دریایی نکته قابل توجه در این شــرکت تعاونی
صیادی را صیاد بودن همــه اعضا خواند و تصریح کرد:
خوشبختانه جامعه صیادی هرمزگان در حرکت به سوی
آبزی پروری پیشرو و پیشگام است و شیالت هرمزگان از
مشارکت جامعه صیادی در صنعت آبزی پروری حمایت
می کند.مدیرکل شیالت هرمزگان با بیان اینکه پرورش
ماهــی در قفس یکــی از مهمترین پروژههــای اقتصاد
مقاومتی در اســتان هرمزگان است گفت :بدون شک با
توجه به محدودیت ذخایر آبزیان در دریا و همچنین خطر
انقراض برخی گونههــا در صورت صید بیرویه حرکت
جامعه صیادی به ســمت آبزی پروری و تولید گامی مهم
و موثر اســت.وی تصریح کرد :صنعت شیالت و آبزیان
به ویــژه صیادی از قدیمی تریــن و موثرترین راه های
درآمــدی مردم هرمزگان بوده که کــه امروز با توجه به
کمبود منابع آبزیان در دریــا و افزایش جمعیت پیش از
آنکه چالشــی در این حوزه به وجود بیاید در سالهای
اخیر پیرو منویات مقام معظــم رهبری در زمینه اقتصاد
مقاومتی و همچنین سیاســت های دولت مردمی مبنی بر
افزایش تولید و مشارکت جامعه صیادی در آبزیپروری،
شیالت هرمزگان با نشست های توجیهی مستمر توانسته
گام های خوبی را در سوق دادن جامعه صیادی هرمزگان
به سوی آبزی پروری بر دارد.گفتنی است مزرعه پرورش
ماهی در قفس شرکت تعاونی مالح ماهی بندر کالهی در
شهرستان سیریک است.

زلزله و نقش آن در ساختار اجتماعی
و اقتصادی جناح

از جمله شهر جناح را در فصول متعدد سال
دکترمحمد حسن نیا  /دریا به عینه دیده و حس نموده است.

 M.hassannia1354 @ gmail.comشهر جناح نیز همانند بسیاری از مناطق
زلزله ها آثــار مخرب اقتصادی و اجتماعی پسکرانه ای خلیج فارس بر روی گسل
بر جوامع بشــری داشــته اند .بسیاری از قرار دارد .نخستین زلزله ای که رخ میدهد
شــهرهای مناطق جنوبی ایران زلزله خیز بسیار شدید می باشد و پس لرزههای آن
میباشند .در ناحیه جهانگیریه قدیم و شهر مدت ها طول میکشد .همواره این سوال
جناح زلزله های متعددی رخ داده است که در ذهن مردم جنوب متبادر می شود که
باعث مرگ و میر زیاد و تغییر شکل و چهره چرا ســاختمانهای چند طبقه در شهر
آن مناطق گردید .وجود سازه های کم دوام جناح و منطقه بســتک در بســتر زمان
از سنگ ،گل و چوب و عدم استحکام آنها ساخته نمی شــده و در حال حاضر هم
در برابر زلزله همــواره معضل بزرگی برای ساخته نمی شود .یکی از دالیل آن زلزله
روستاها و شهرهای جنوب ایران در بستر خیز بودن ناحیــه جهانگیریه قدیم بوده
تاریخ بوده است .اما چون بیشتر مردم در است .اما با وجود این خانه های دو طبقه
شب های ماه های گرم سال ،بیرون از اتاقها در قدیم هم در شهر جناح ساخته می شده
و در وسط حیاط می خوابیدند و در روز هم است .شــاید یکی از دالیل جابه جایی
فعالیت روزانه آن هــا بیرون از منزل بوده های مکان ســکونت مردم در محوطه
است ،تلفات در موقع زلزله پایین میآمد .کنونی شــهر جناح زلزله های متعدد در
اما اگر زلزله ها در زمستان و هنگام بارندگی بستر زمان بوده است و گاهی هم این فکر
بوده اســت ،خطرات آن به شدت زیاد بود .در ذهن پژوهشــگر متبادر می گردد که
نگارنده خطرات زلزله های منطقه بستک و بسیاری از آثار باستانی کنونی در جنوب

آگهي مزايده عمومی فروش ماشین آالت
شهرداريبندرخمير

ایران و شــهر جناح ممکن است بر اثر
زلزله تخریب شده باشند .این نوشتار که
با حمایت های فرهنگی شورای اسالمی
شــهر جناح و شهردار فرهنگ دوست و
پر تالش این شــهر جناب آقای مهندس
محمد جاللی به رشته تحریر در می آید
در نظر دارد به نقش زلزله در ســاختار
فیزیکی شهر جناح و اثرات آن بر بافت
شهری این شــهر در بستر زمان بپردازد.
در جناح قدیم ســقف خانه ها را کوتاه
و دیوارها را ضخیم میســاختند تا در
مقابل زلزله مقاوم باشد و سقف خانه های
معموال سبک بوده و از چوب و سوند و
کاهگل تشکیل می شد .سبک بودن سقف
ها ،منــازل را در برابر زلزله ایمن تر می
کرد و ســاختمان هایی که با خشت خام
ساخته می شدند در مقابل زلزله مقاوم تر
بودند .عرض اتاقهای منازل کم بوده و
کم عرض بودن آن ها به استحکام بناها
در مقابل زلزله کمک می کرد .همانند خانه
های کنونــی ،منازل به صورت مجتمع و
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به اســتناد مصوبه شماره  58مورخ  1401/3/07شوراي اسالمي شهر بندرخمير و در اجراي ماده  13آئين نامه مالي شهرداريها،
شهرداري بندرخمير در نظر دارد  4دستگاه ماشین آالت خود شامل :یکدستگاه لودر  30 shndog-zlمدل  – 2009یک دستگاه پژو
پارس معمولی به رنگ سفید مدل  - 1390یک دستگاه کامیون بنز تک آتکو مدل  1384و یک دستگاه سواری سمند سورن مدل
 1387از طريق مزايده عمومي در سامانه ستاد ایران با شرايط زير به فروش برساند :
-1تضمین شرکت در مزایده طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد (معادل  5درصد مبلغ پایه فروش)
-2آخرين مهلت دريافت شرايط و اسناد مزايده و فرم پيشنهاد قيمت از سامانه  :ساعت  10صبح روز سشنبه مورخ 1401/04/07
-3آخرين مهلت تكميل و بارگزاری اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت در سامانه :ساعت  10صبح روز شنبه 1401/04/18
.-4به فرم هاي فاقد سپرده و يا مبهم ترتيب اثر نخواهد شد.
 -5برندگان اول  ،دوم و سوم مزايده هرگاه پس از اعالم شهرداري ظرف مدت  7روز نسبت به واريز مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايند.
سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -6پرداخت هرگونه عوارض ،ماليات ،هزينه نقل و انتقال  ،هزينه كارشناسي و ثبتي به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد .و بهاي
فروش ماشین آالت بصورت نقدي وصول مي گردد.
-7هزينه آگهي و كارشناسي به مبلغ  50.000.000ريال( پنجاه ميليون ريال) بازاء هر دستگاه به عهده برنده مزايده و خريدار مي
باشد.
 -8پيگيري و دريافت سند ثبتي و پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه با خريدار مي باشد.
 -9زمان افتتاح پاكات پيشنهادي :روز شنبه مورخ  1401/04/18ساعت 17
-10محل دريافت و تحويل اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.irبا شماره مزایده
سیستمی 1001093551000001
-11شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.
 -12شركت كنندگان مجاز به پيشنهاد قيمت و خريد براي يك دستگاه يا تمام دستگاهها مي باشند.
 -13متقاضیانی که قصد خرید بیش از یک دستگاه را داشته باشند واریز مبلغ سپرده مورد نظرطبق مبلغ مشخص شده در اسناد
مزایده به ازای هر دستگاه به صورت جداگانه الزامی می باشد.
-15کسانیکه اســناد مزایده را در مهلت مقرر دریافت نموده اند حداکثر تا آخرین روز مهلت تحویل اسناد می توانند با حضور در
پارکینگ موتوری شهرداری بازدید نمایند.
 -16متقاضيان مي توانند در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با شــماره تلفنهاي  076-33227602-33227601يا امور
قراردادها شهرداري تماس حاصل نمايند.

اتاق های تو در تو ساخته نمی شد .بلکه
اطراف دیوار منزل اتاق ها ساخته شدن
و هر اتاق درب مجــزا به طرف حیاط
بزرگ مرکزی داشت و به محض زلزله،
افراد می توانستند با کمترین فاصله ممکن
خود را به حیاط برسانند .البته تلفات زلزله
در فصل زمستان که مردم شب ها زودتر
می خوابیدند و بارندگی هم بیشــتر بود،
می توانســت زیادتر باشد .گزارش های
مستند و اسناد مکتوب در ارتباط با زلزله
های شهر جناح و نقش آن ها در تخریب
ساختار شــهری به ندرت وجود دارد و
بیشتر مردم ســال قحطی و خشکسالی
های ممتد را به یاد دارند ،اما چون زلزله
ها به صورت ناگهانی و در بستر زمان رخ
می دادند ،افراد کهنســال جناح برخی از
آن ها را به یاد دارند .در ارتباط با زلزله
مهیب در شــهر جناح که حتی منجر به
تخریب مســجد جامع این شهر در دوره
مصطفی خان بنی عباسی در سال 1297
هجری قمری نیز گردید ،در کتاب تاریخ
جهانگیریه این گونه آمده است «:در سال
 1297هجری زمین لرزه شدیدی در قریه
جناح سی کیلو متری جنوب بستک رخ
داد که بیشــتر خانه و مســاجد با خاک
یکسان گردید و تعداد هشتاد نفر از زن و
مرد صغیر و کبیر در زیر خانه های خود و
عده ای در شبستان مسجد جامع در وقت
نماز جمعه که سر به سجده گذاشته بودند
رفته و جان بجان آفرین تسلیم نمودند و
عده زیادی نیز مجروح شــدند این زلزله
در یــک روز و یک وقت در بســتک و
تمام دهات و تابعه حادث شد .اما مانند
زلزله جناح خســارت و آسیبی نرسانید
و مصطفی خان شــخص ًا در محل آسیب
دیدگان رفته مجروحین را مداوا و مقتولین
را مدفون و مستمندان را اطعام کرد و زخم
های اجتماعی مردم را التیام بخشــید».
(تاریخ جهانگیریه و بستک ،محمد بنی
عباسیان بستکی ،1339 ،ص  )357این
زلزله که بیش از یک ســده و اندی از آن
میگذرد ،در خاطرات افراد کهنسال جناح
همواره وجود داشــت و این افراد برای
فرزندان خود ایــن زلزله و اثرات مهیب
ان را بازگو نمودند و مشــخص است که
قدرت این زلزله به قدری زیاد بود که در
زمان نماز ظهر و نماز جمعه که همه مردم

بیدار بودند ،این همه تلفات به بار آورد و
مسجد جامع قدیم این شهر کامال تخریب
گردید و مسجد جدیدی در مکان همان
مسجد دوباره ساخته شد .به نظر میرسد
در یکصد و اندی سال پیش جمعیت شهر
جناح نباید آن قدر زیاد بوده باشــد .اگر
هشــتاد نفر در این زلزله وفات کردند ،به
یقین بیش از بیست الی سی درصد مردم
شهر در اثر زلزله از بین رفته اند .ساختمان
مســاجد در هر زمان از جمله مستحکم
ترین ساختمان های آن زمان بوده است.
وقتی مسجد جامع و شبستان آن تخریب
می گردد به خوبی مشخص است که بیشتر
منازل مسکونی مردم هم تخریب گردیده
است .بنابراین جناح دیگری بعد از زلزله
 1397هجری قمری ســاخته شد و چه
برخی از بازماندگان آن زلزله از شــهر به
مکان های دیگر مهاجرت کرده باشــند.
اشــعاری توســط حاجی مصطفی خان
بنی عباســی ،خان وقت بستک که برای
دلداری و کمک مردم زلزله دیده جناح به
این مکان رفته بود ،سروده شد که در نوع
خود جالب است و نشان دهنده وضعیت
اسف بار مردم بعد از زلزله می باشد .البته
زلزله جناح در سالهای آخر حکمرانی
مصطفی خان بنی عباسی خان بستک که
از سوی دولت مرکزی بر ناحیه جهانگیریه
حکمرانی می کرد ،رخ داد .چون مرحوم
مصطفی خان در سال  1299وفات یافتند.
شــهر جناح هم تحــت قلمرو حکومت
جهانگیریه از ســوی دولت مرکزی بوده
است .با وجود این همدردی و کمک آن
مرحــوم در زمان زلزله جناح مثال زدنی
بود .مصطفی خان این گونه زلزله جناح را
در قالب نظم در آورده بود.
«نبارید بارانی از آسمان
ز بی قوتی آمد خالیق بجان
ز ملبوس عاری تن بندگان
ز هر سو فغانیست از بهر نان
تن نازنینان ضعیف و نحیف
برهنه گرسنه وضیع و شریف
نه بینند قرصی به بیگاه گاه
شب و روز جز قرص خورشید و ماه
عمارت ویران شد از زلزله
ز هر کس فغان آمد و غلغله
بسی نازنینان که در زیر خاک
سپردند در یک زمان جان پاک

جناح است از این واقعه پر مالل
نه مسجد نه خانه نه مال و نه حال
روان رسولت شفیع آوریم
به اصحاب و اوالد او رهبریم
خدایا به حق رسول گزین
بحق امامان و شرع مبین
ز قحطی و تنگی همه وارهان
ز فضل خود ای رازق انس و جان
گناهان ماها ز فضل عمیم
ببخش ای خداوند رب رحیم
بالها ز ما دور کن ای خدا
ز زلزال و طاعون و قحط و وبا
چو تاریــخ این نظم شــد( یاغفور) بیا
مرزمان از اناث ذکور(بنی عباســیان
بستکی ،ص  257و )258
این اشــعار به خوبی بازگــو کننده زلزله
تاریخی جناح در آن ســال می باشد و
چه بســا آثار تاریخی و معماری وجود
داشته که در اثر این زلزله از بین رفتهاند.
اشــعار فوق بیانگر این مهم است که در
دوره خشکســالی و بی آبی آن زلزله رخ
داده بــود و مردم هــم بخاطر قحطی و
خشکسالی اوضاع مالی مناسبی نداشتند.
از نظــر تاریخی نیز ایــن زلزله در دوره
ناصرالدین شــاه قاجار رخ داده و اثرات
مخرب این زلزله تاثیرات زیادی بر شهر
جناح آن زمان گذاشت .آن جایی که در
اشــعار فوق اشاره به « نه مسجد نه خانه
نه مال و نه حال» شــده اســت ،بیانگر
وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و روانشناسی
اجتماعی مردم جناح در آن دوران است.
زلزله های متعدد دیگری هم در بستر زمان
در شهر جناح رخ داده که در منابع مکتوب
به آن اشاره نگردیده است .شهر جناح در
ســال های اخیر هم زلزله های زیادی را
پشت سر گذاشــته و با توجه به ساخت
و ســازهای جدید و استحکام ساخت و
سازها ،خطرات و خرابی های زلزله پایین
آمده است .اما شــاید زلزله هایی که در
جناح در سال های اخیر رخ داده به مهیبی
زلزله یکصد و چهل ســال پیش نباشد و
یا شهر جناح مرکز زلزله سهمگین نبوده
است .با وجود این برخی از خرابی ها و
کشتارها در تاریخ جناح می تواند تحت
تاثیر حوادث غیر مترفبه طبیعی نظیر زلزله
و سیل باشد که در نوشتار آتی بیشتر به آن
پرداخته می شود.

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریا نوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

آگهی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور
شماره /8 :عمران 1401/
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روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

شهرداريبندرخمير

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

ته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۲۰:۲۰
۰۵:۵۰:۴۵
۱۲:۴۶:۲۷
۱۹:۴۲:۰۹
۲۰:۰۰:۵۱

بوشهر

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۳۴:۱۷
۰۶:۱۱:۱۷
۱۳:۱۶:۵۳
۲۰:۲۲:۳۰
۲۰:۴۲:۱۵

اذان صبح

۰۴:۳۵:۲۶
۰۶:۰۸:۲۴
۱۳:۰۸:۱۰
۲۰:۰۷:۵۶
۲۰:۲۷:۰۳

طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

سالمت

زاهدان

اذان صبح ۰۳:۵۳:۱۴
طلوع آفتاب ۰۵:۲۷:۰۳
اذان ظهر ۱۲:۲۸:۰۵
غروب آفتاب ۱۹:۲۹:۰۸
اذان مغرب ۱۹:۴۸:۲۳

شیراز

اذان صبح ۰۴:۲۵:۵۰
طلوع آفتاب ۰۶:۵۹:۵۴
اذان ظهر ۱۳:۰۱:۱۹
غروب آفتاب ۲۰:۰۲:۴۵
اذان مغرب ۲۰:۲۲:۰۳

کرمان
اذان صبح ۰۴:۰۵:۰۰
طلوع آفتاب ۰۵:۴۰:۱۱
اذان ظهر ۱۲:۴۳:۱۴
غروب آفتاب ۱۹:۴۶:۱۹
اذان مغرب ۲۰:۰۵:۴۷

اذان صبح ۰۴:۲۵:۱۱
طلوع آفتاب ۰۶:۰۱:۰۷
اذان ظهر ۱۳:۰۵:۱۵
غروب آفتاب  ۲۰:۰۹:۲۳غروب آفتاب ۲۰:۰۱:۰۹
اذان مغرب  ۲۰:۲۸:۵۸اذان مغرب ۲۰:۲۱:۰۵

اذان صبح ۰۴:۰۸:۴۹
طلوع آفتاب ۰۵:۴۶:۵۷
اذان ظهر ۱۲:۵۴:۰۳

کودکان در راستای اهداف توسعه ششم بهبود
درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر و تداوم
تغذیه با شیر مادر تا دو سالگی است .به همین
منظور مداخالت مستمر در بهبود شاخصها
در سالهای اخیر در سطح جهانی و کشوری
انجام شده اســت .یکی از اقدامات طراحی
شده در این خصوص ،اجرای «کد بین المللی
بازاریابی جانشین شوندهها شیر مادر» است
که از مفاد آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 منــع تبلیغات شــیر مصنوعی و ســایرمحصوالت (مانند بطری ،ســر پســتانک
و…) به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد

اکثر بیمارستان ها فرسوده اند

سرویس سالمت  //رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ،از ارائه خدمات
بهداشــتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به حدود یک هشتم از
جمعیت کشور خبر داد.

عبدالرضا پازوکی ،در نشســت خبری که در محل دانشگاه علوم پزشکی
ایران برگزار شد ،گفت :سیاستهای کلی نظام سالمت که در سال  ۹۴توسط
رهبری ابالغ شــده است ،به عنوان اسناد باالدستی مورد توجه قرار گرفته
است.وی افزود :در شاخص رفاه و سالمت جامعه ،رتبه اول از بین ۱۱۰۱
دانشگاه دنیا به دانشگاه علوم پزشکی ایران تعلق گرفته است.پازوکی ادامه
داد :قســمت اعظم این رتبه بندی مربوط به حوزه سالمت است ،به طوری
که در زمینه بهداشت ،سیستم شبکه که از سال  ۶۲راه اندازی شده ،مشغول
ارائه خدمت به  ۵.۵میلیون جمعیت تحت پوشش دانشگاه هستیم.وی افزود:
خدماتی که ارائه میشود ،مراقبتهای مادر و کودک ،مراقبت از بیماریهای
واگیر و… ،است.
پازوکــی گفت :این خدمات در  ۱۴۱مرکز و  ۲۲۰پایگاه ســامت تحت
پوشــش دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه میشــود.وی افزود :عالوه بر
جمعیت  ۵.۵میلیونی که تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه
علوم پزشکی ایران قرار دارند ،چیزی در حدود  ۴میلیون نفر نیز از مناطق
غرب اســتان تهران از خدمات ما استفاده میکنند که در واقع ،یک هشتم
جمعیت کشور ،تحت پوشــش خدمات دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار
دارند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ،با عنوان این مطلب که رتبه بندی
بر مبنای بیمارستان نداریم ،گفت :عالوه بر این ،ما ارزیابیهای بیرونی داریم
که توسط وزارت بهداشت صورت میگیرد.وی افزود :اکثر بیمارستانها عمر
بیش از  ۳۰تا  ۵۰سال دارند که ضرورت دارد مسئوالن توجه ویژه ای به
این موضوع داشته باشند.پازوکی در ادامه به اهمیت خدمات درمانی ،گفت:
برای تقویت نظام شبکه ،بسته خدمتی برای دانشگاهها تعریف شده و در این
بین ،خدمات دندانپزشکی هم قرار دارد.وی افزود :البته خدمات دندانپزشکی
در دنیا ،خدمات گران قیمتی هســتند که ما بر اساس توانمندی که داریم،
مشغول ارائه خدمات به جمعیت تحت پوشش دانشگاه هستیم.پازوکی گفت:
متأســفانه به دلیل مسائل اقتصادی ،شاهد غفلت از ارائه خدمات بهداشت
دهان و دندان هستیم که امیدواریم شــرایط برای ارتقای سالمت دهان و
دندان هموطنان ،بیش از پیش فراهم شــود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی
ایران ،به اجرای طرح شــهید سلیمانی در دوران پاندمی کرونا اشاره کرد و
افزود :اجرای این طرح در رتبه بندی دانشــگاه اثرگذار بوده است.وی در
ارتباط با موضوع توریسم درمانی ،گفت :متأسفانه ایران در موضوع توریسم
درمانی از کشورهای منطقه عقب است و عملکرد ما با توجه به سطح علمی
و ظرفیتهایی که داریم ،قابل دفاع نیست.
پازوکی ادامه داد :البته دانشگاه علوم پزشکی ایران از ظرفیت دو بیمارستان
بخش خصوصی برای ارائه خدمات به بیماران خارجی استفاده میکند.

یاسوج

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد

تبلیغات هر نوع محصول جایگزین شیرمادر ممنوع است

سرویس سالمت  //معاون بهداشت وزارت
بهداشــت ،در نامهای به معاونان بهداشت
دانشــگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی
سراسر کشور بر ضرورت نظارت بر اجرای
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر تاکید کرد.

کمال حیدری ،در ایــن نامه ضمن تاکید بر
نظارت بر اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر
مــادر و کد بین المللی بازاریابی جانشــین
شوندهها ،آورده است :همانگونه که استحضار
دارید ،یکی از اهداف برنامههای ســامت

شرکتها در کنگره ،سمینار و...
 ممنوعیت ورود کارکنان شرکتهای تولیدو توزیع کننده محصوالت (شــیر مصنوعی،
بطری ،ســر پســتانک و…) به مراکز ارائه
خدمات مادر و شــیرخوار (بیمارستانها،

گیاهی برای درمان اضطراب

سرویس سالمت  //اگر به دنبال یک گزینه طبیعی برای کمک
به اضطراب به جای روشهای درمانی مانند دارو هســتید،
میتوانید از ریشه سنبلالطیب استفاده کنید.
سروتونین و آدنوزین را افزایش دهد .تسای میگوید اینها

سنبلالطیب گیاه بومی آسیا و اروپاست .البته در حال حاضر
در آمریکای شمالی نیز رشد میکند.
دکتر الکس دیمیتریو ،دارای  ۲بورد تخصصی و فوق تخصصی
روانپزشــکی و طب خواب و موسس درمانگاه تخصصی
روانپزشکی و طب خواب در شهر منلو پارک کالیفرنیا ،در این
خصوص اظهار کرد :ریشه سنبلالطیب در طول زمان به دلیل
خواص آرامبخش آن مورد استفاده قرار گرفته و نام مستعار
« »Nature›s Valiumرا به خود اختصاص داده است.
دکتر سیندی تسای ،پزشکی در سن دیگو نیز میگوید :تصور
میشود ریشه ســنبلالطیب برای اضطراب موثر باشد زیرا
ترکیباتی دارد که به آرامش سیســتم عصبی مرکزی کمک
میکند .همچنین اعتقاد بر این اســت که این گیاه سطح یک
انتقا ل دهنده عصبی آرامبخش به نام گاما آمینوبوتیریک اسید
یا  GABAرا افزایش میدهــد .این انتقا ل دهنده عصبی
میتواند اضطراب و استرس را کاهش دهد.ریشه سنبلالطیب
دارای ترکیبات دیگری مانند لیگنانها(ترکیبات شــیمیایی
موجود در گیاهان) و اسید والرنیک است که میتواند سطح

مواد شــیمیایی است که به کنترل خلقوخو و خواب کمک
میکند.در حال حاضر ریشه سنبلالطیب به اشکال مختلفی
مانند کپســول ،قرص ،پودر و دمنوش موجود است .اگرچه
برخی از مردم از طعم چای ریشه سنبلالطیب لذت میبرند
اما بوی آن همیشه خوشایند نیست.برای برخی افراد ریشه
سنبلالطیب میتواند یک انتخاب موثر برای کاهش احساس
اضطراب باشد.
تســای میگوید :این گیاه میتواند بــرای بیماران مبتال به
اضطراب خفیف تا متوسط که عالقهمند به امتحان یک گزینه
گیاهی با عوارض جانبی کمتر هستند ،مفید باشد.
دیمیتریو به دلیل اثر آرامبخشــی خفیف آن را در برخی از
بیمــاران هم برای اضطراب و هم بــرای خواب موثر یافته
اســت .این گیاه ب ه خصوص برای چای عصرانه لذتبخش
اســت و ترکیب آن با گیاه بادرنجبویه برای اثربخشی بهتر
توصیه میشود.به خاطر داشته باشید مکملهایی مانند ریشه
سنبلالطیب توسط سازمان غذا و دارو تایید نشده است؛ به
این معنا که تحقیقات کمتری برای نشــا ن دادن میزان موثر

یزد

مراکز جامع خدمات سالمت و…)
 ممنوعیــت دریافت رایگان یــا ارزانترجانشین شوندههای شیر مادر و محصوالت
دیگر - .منــع توزیع هر نــوع هدیه مانند
نمونه محصول ،پوستر ،پمفلت ،منحنی رشد،
تقویم ،خودکار ،اســتامپ ،کیــف ،دفترچه
و… ،که جنبه تبلیغــی دارد در همایشها،
مطبها ،مراکز بهداشتی ،درمانی ،آموزشی،
بیمارستانها ،داروخانهها ،آزمایشگاهها.
متأسفانه گزارشات اخیر نشان دهنده فعالیت
غیر قانونی نمایندگان شرکتها در بیمارستان
و سایر مراکز ارائه خدمات به صورت توزیع
رایگان شیر مصنوعی و ســایر فرآوردهها
اســت که با قانون ترویج تغذیه با شیر مادر
و مصوبــات کمیته کشــوری ترویج تغذیه
با شــیر مادر مغایرت دارد .لذا خواهشمند
است دستور فرمائید معاونتهای بهداشت،
درمان و غذا و دارو در نظارتهای مســتمر
این موضوع را بررســی و پیگیری نمایند ،با
هرگونه تخلف در این زمینه طبق دستورالعمل
برخورد شود و نتیجه اقدامات به این معاونت
ارسال گردد.

بودن آن انجام شــده اســت .به عالوه کیفیت محصول هم
ممکن است متفاوت باشد.نتایج بررسیها نشان داده هنوز
شــواهد کافی برای نتیجهگیری اینکه آیا ریشه سنبلالطیب
برای اضطراب موثر است یا خیر وجود ندارد .یک متاآنالیز
در ســال  ۲۰۲۰مبتنی بر شواهد که شامل هشت مطالعه در
مورد ریشه ســنبلالطیب برای اضطراب و  ۱۰مطالعه برای
کیفیت خواب بود ،به این نتیجه رســید که این گیاه میتواند
برای مقابله با مشــکالت خواب و اختالالت مرتبط با آن
ایمن و موثر باشد.دیمیتریو میگوید :یکی از مزایای ریشه
ســنبلالطیب برای اضطراب این است که غیر از بو مضرات
آن بسیار اندک است و در بهترین حالت اضطراب را کاهش
میدهد و کیفیت خواب را بهبود میبخشد .با این حال برخی
از افراد ممکن است عوارض جانبی ناشی از مصرف آن را
تجربه کنند.برخی از افراد نیز مانند زنان باردار ،کســانی که
داروی آرامبخش مصرف میکنند و افرادی که بیماری کبدی
دارند ،باید از مصرف سنبلالطیب اجتناب کنند .نکته مهم این
اســت که ریشه این گیاه زمانی موثر خواهد بود که ب ه طور
مداوم استفاده شود چراکه ممکن است اثربخشی آن  ۶هفته
طول بکشد .بنابراین اگر به راهکار سریع نیاز دارید ،باید به
دنبال موارد جایگزین باشید.

آگهی مزایده (نوبت اول)

لبنیات
و سالمت قلب

سرویس ســامت  //متخصصان ســامت معموال
اســتفاده از محصوالت لبنی کم چرب را به منظور
محدود کردن مصرف چربیهای اشباع شده و کاهش
خطر بیماری قلبی توصیه میکنند.

با این حال بازبینی مطالعات پیشین نشان می دهد به
دلیل اینکه لبنیات و گوشــت دارای اسیدهای چرب
متفاوتی هستند ،چربی اشباع شده موجود در لبنیات
ممکن اســت همانند چربی اشباع شــده حاصل از
گوشت ،اثرات مضری بر سالمت قلب نداشته باشد.
برخالف گوشت که دارای اسیدهای چرب با زنجیره
بلند است ،لبنیات دارای نسبت بیشتری از اسیدهای
چرب با زنجیره کوتاه و متوســط هستند .اسیدهای
چرب با زنجیره کوتاه و متوســط تأثیر متفاوتی بر
ســامت قلب دارند و حتی ممکن است فوایدی نیز
داشته باشند.برای مثال محصوالت تخمیر شده مانند
ماست و کفیر ( ِکفیر ،نوشــیدنی تخمیری حاصل از
شیر و دانههای کفیر اســت که سرمنشأ آن کوههای
قفقاز در روسیه میباشد) حاوی پروبیوتیک هستند
که میکروارگانیسم های مفیدی بوده و فواید سالمتی
دارند.تحقیقات نشان می دهد که مصرف آنها با کاهش
ســطح کلســترول بد ( )LDLو کاهش خطر ابتال

به فشــار خون باال و بیماری قلبی نیز مرتبط است.
به گزارش «هلث الین» ،با این وجود هیچ شــواهد
قطعی و ثابتشدهای در مورد اینکه آیا چربی لبنیات
به سالمت قلب کمک می کند یا برای آن مضر است،
وجود نــدارد و متخصصان در ایــن زمینه اختالف
نظرهایــی دارند.عالوه بر این بخشــی از مطالعات
تغذیهای نیز حاکی از آن اســت که همه محصوالت
لبنی به لحاظ تاثیرگــذاری روی قلب و عروق برابر
نیســتند و بنابر الزم اســت افراد با توجه به شرایط
جسمی خود اطالعات بیشتری نسبت به تاثیر انواع
مختلف مواد لبنی بر سالمت قلب کسب کنند.به عنوان
نمونه ،انجمن قلب استرالیا در مقالهای تاکید کرده است
که شیر ،ماســت و پنیری که طعمدار نشده می تواند
بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای قلب باشد.در
واقع تحقیقات در مورد لبنیات نتایج پیچیده ای را به
همراه داشته اســت .به طور کلی شیر ،ماست و پنیر
(بدون طعم) تأثیر «خنثی» بر سالمت قلب شما دارند
به این معنی که این غذاها خطر بیماری قلبی را افزایش
یا کاهش نمیدهند.اما در عین حال مصرف کره ،خامه
و بســتنی به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم
برای قلب توصیه نمیشود.

***

یک مطالعه جدید هشدار می دهد

ابتال قبلی به کرونا در مقابل اومیکرون نقش حفاظتی ندارد

سرویس سالمت  //یک مطالعه جدید هشدار می دهد
که اگر در اوایل پاندمی مبتال به کووید  ۱۹شده اید،
احتماالً از شما در برابر عفونت مجدد با اومیکرون و
زیرمجموعه های آن محافظت نمی کند.

محققان گزارش میدهند که حتی عفونت قبلی با نوع
اصلی اومیکــرون هم محافظت کمی در برابر عفونت
مجدد ایجاد میکند.یافتههــای مطالعه بر روی بیش
از  ۷۳۰کارمند مراقبتهای بهداشــتی واکسینه شده
سه گانه در بریتانیا ممکن است به توضیح اینکه چرا
عفونت مجدد اومیکرون بسیار رایج است کمک کند.
«رزماری بویتون» ،یکی از نویسندگان این مطالعه از
کالج امپریال لندن ،گفت« :اگر در طول موج اول آلوده

شده اید ،در صورت ابتالء به عفونت اومیکرون پاسخ
ایمنی تقویت شدهای ندارید».
بویتون همچنین خاطرنشــان کرد« :سویه اومیکرون
تقویت کننده خوبی برای سیستم ایمنی نیست .اعتقاد
بر این اســت که انواع کووید مانند اومیکرون دارای
جهشهایی در پروتئین خوش ه ای خود هستند که به
آنها کمک میکند از پاســخهای ایمنی فرار کنند ،اما
این یافتهها نشان میدهد که وضعیت پیچیدهتر است».
به گفته محققان ،علیرغم نرخ باالی عفونت کووید ۱۹
در بریتانیا ،نرخ پایین بســتری شدن در بیمارستان و
مرگ و میر نشــان میدهد که واکسنها همچنان در
برابر بیماریهای شدید و مرگ نقش حفاظتی دارند.

اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف بندرعباس بموجب پرونده فوق این اجراء اموال مشروحه ذیل  /1چارچوب درب
آهني  -2درب آهنی سبز رنگ  -3ورق آهنی سقف گالوانیزه  -4پنجره آهني مستعمل  -5پایه باالبر جمع ًا به تعداد 3.000
کیلوگرم (وزن تقریبی آهن آالت )-6یک دستگاه اجاق گاز مستعمل طرح فرگاز  -7یک دستگاه کولر پنجره اي مستعمل
قوه قضائیه
 -8یک دستگاه يخچال مستعمل خراب  -9یک دستگاه تلویزون  14اینچ رنگي سوني  -10یک دستگاه ضبط صوت مارک
جم
گس
داد تری هور ی اسالمی اریان
آیوا با باند  -11یک عدد چاقو  -12یک عدد درب چوبي مســتعمل که بمبلغ  314.705.000 /ریال ارزیابی و کارشناســي
گرديده و فعال نزد امین نگهداری میشود.
اموال متعلق به محكوم عليه آقاي ابراهيم شرف الديني بشماره ملي  4459325527در قبال بدهي بمبلغ  358.831.641ریال به محکوم له آقاي حسام
الدین نقوي با وکالت آقاي محمود بهمنیاری که به مبلغ  314.705.000 /ریال ارزیابی وکارشناسي شده است با شرایط زیر از طریق مزایده کتبي بفروش
میرسد.
 - 1فروش نقدي است حداکثر مهلت پرداخت بهاء سه روز میباشد.
-2کلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت بعهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبال %10مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب سپرده توديع وقبض سپرده را به این اجراء تحویل نماید .جهت
دریافت شناسه به محل اجرای احکام مدني شوراي حل اختالف شهرستان بندرعباس واقع در دادگاه جزائي مراجعه شود./
-4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5مزایده در ساعت  10:00صبح روز یکشنبه مورخه  1401/04/12به صورت حضوری بعمل مي آيد و برنده کسي است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید.
 -6در صورتیکه برنده تا يكماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و
خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا می شود و برابر ماده ذیل  129قانون اجرای احکام مدنی سپرده او پس
از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان بندرعباس واقع در بندرعباس  -میدان اتوتاج سابق  -ساختمان جزائی -طبقه همکف  -واحد اجرای احکام مدنی/.

مهدیه مریدی شرف آبادی -دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندرعباس
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سال بیست و یکم شماره 3910
طالعبینی
فروردین :

نگران چیزهای منفی که ممکن است در یک رابطه اتفاق
بیفتند نباشــید ،زیرا چیزی جز اتالف وقت نیست .اما
مشخص است که به راحتی نمی توانید فکرتان را از این
چیزها خالی کنید .این وضعیت خیلی برای تان آشنا به نظر می رسد،
انگار قب ًال هم این ماجراها را تجربه کرده اید .باید بدانید که آن چه اکنون
پیش روی تان قرار گرفته با تجربه های گذشته کام ًال فرق دارد ،پس
ترس های تان را کنار بگذارید تا از این افکار معیوب خالص شوید.
اردیبهشت :

اگر امروز کسی به سراغ تان آمد که ایده های جالبی در
سر داشت ،یادتان باشد که زود دست به سرش نکنید،
چیــزی را که می گوید حتم ًا مــورد توجه قرار دهید.
دوست ندارید کاری را که عاقبت اش معلوم نیست دنبال کنید .به خاطر
تجربه ای که به تازگی پشــت سر گذاشته اید ممکن است بالفاصله به
این درخواست پاسخ منفی بدهید .اما به شما توصیه می شود که طرز
فکرتان را عوض کنید و این موقعیت را فقط با توجه به خودش بسنجید.
وقتی چنین فرصتی برای تان پیش آمده این قدر ناسپاس نباشید.
خرداد :

شاید به نظر برسد که اگر اکنون افکار و احساساتتان
را با دیگران در میان نگذارید بهتر است و امنیت بیشتری
خواهید داشــت ،اما این همه گوشــه گیری که نشان
میدهید اص ًال لزومی ندارد .مشکل از افکاری نیست که در سر دارید،
بلکه طرز بیان آن هاست که ممکن است شما را گرفتار کند .یادتان باشد
که دیگران را مســئول احساسات تان ندانید و از آن ها انتظار نداشته
باشید که مشــکل تان را حل کنند .آن ها قادر به حل مشکالت شما
نیستند ،اما می توانند به حرف های شما گوش کنند و حمایت تان کنند.
تیر :

به نظر می رســد که قصد دارید مسئولیت چیزی را که
اشتباه متوجه شده بودید بپذیرید ،اما ممکن است که این
نیت خوب شما لکه دار شود .خودتان فکر می کنید که
واضح حرف می زنید و می توانید انگیزه های تان را به دیگران بفهمانید،
اما ممکن است آن چه می گویید اشتباه برداشت شود .یادتان باشد که
هرچه بیشــتر حرف بزنید ،اوضاع آشفته تر خواهد شد .پس این قدر
سعی نکنید همه ی کارهای تان را برای دیگران توضیح دهید و آن را
توجیه کنید ،همین که نیت خوبی دارید کافی است و می توانید به یک
عذرخواهی ساده بسنده کنید.
مرداد :

امروز تصمیم دارید که بیش از پیش دست به کار و تالش
بزنید ،زیرا اکنون بهترین فرصت برای انجام کارهاست.
برنامــه ای که در پیش گرفته اید بســیار عالی و بدون
نقص اســت ،اما احتمال زیادی وجود دارد که تا اواخر روز با موانع و
مشکالتی روبرو شوید .اگر نتوانستید به آن چه می خواستید عمل کنید
اشکالی ندارد ،خودتان را سرزنش نکنید .امشب را راحت بخوابید ،فردا
فرصت تازه ای در انتظار شماست.
شهریور :

به نظر می رسد که هنوز هم به طور پنهانی از یک زخم
گذشــته آزرده خاطر هستید .البته مدت ها از آن ماجرا
میگذرد و شما همه را بخشیده اید و اکنون به راه خودتان
می روید .اگر اکنون از این احساسات ناراحت کننده دست بردارید لزوم ًا
به این معنی نیست که زندگی شادی خواهید داشت .باید یک بار دیگر
بــه عقب نگاه کنید و بعد یک تصمیم مهم بگیرید .از این تجربه درس
بگیرید و وقتی آن را خوب بررسی کردید می توانید به مرحله ی بعد
وارد شوید .یادتان باشد تا با این گذشته ی تلخ کنار نیایید نمی توانید
آینده ی دلپذیری داشته باشید.
مهر :

اگر امروز متوجه شوید که کسی می خواهد فریب تان
دهد ممکن اســت خیلی زود به او خشم بگیرید .دقیق ًا
نمی دانید چه نقشه ای برای تان کشیده اند و چه تلههایی
کار گذاشته اند ،اما می توانید حقیقت و دروغ را از هم تشخیص دهید.
به توصیه های آن ها اهمیت ندهیــد و فقط به ندای درون تان گوش
کنید .ســعی کنید واقع گرا باشــید و بدانید که حس ششم تان به شما
دروغ نمی گوید.
آبان :

ســعی کنید تمام کارهایی را که اکنون در دســت دارید
تمام کنیــد تا بتوانید خودتان را برای یک فرصت جدید
و هیجان انگیز آماده کنید .تمام وجودتان به هیجان آمده
است ،اما یادتان باشد که اگر سعی کنید همه چیز پیرامون تان را کنترل
کنید دیگر هیجانی باقی نخواهد ماند .برنامه ریزی هایی را که قب ًال انجام
داده بودید کنار بگذارید و یاد بگیرید که در لحظه عمل کنید .اکنون به
نفع شماست که برای آینده برنامه ریزی نکنید و در لحظه زندگی کنید.
آذر :

کمی کارها را ساده تر بگیرید و سعی کنید پیشرفت هایی
را که حاصل کرده اید با خالقیت به کار بگیرید .شــاید
صبح آرامی را پشت ســر بگذارید ،اما بدانید که امروز
قرار نیست آرامش و سکون را تجربه کنید .امروز ممکن است به دشمن
خودتان تبدیل شــوید ،زیرا مدام با احساسات و تجربیات گذشته در
پیکارید .تنها چیزی که می تواند اکنون کمک تان کند این است که دل
نگرانی های خود را با یک دوست صمیمی در میان بگذارید.
دی :

صدای تیک تاک ســاعت را می شــنوید و احساس
میکنید که دیگر وقتی باقی نمانده تا کارهای نیمه تمام
را به سرانجام برسانید .شاید مجبور شوید بعضی چیزها
را همین طور نیمه تمام رها کنید و به مرحله ی بعد وارد شــوید .اما
نگران نباشید ،تا چند هفته ی آینده دوباره فرصت خواهید یافت تا این
امور را به انجام برسانید .فع ًال سعی کنید بهترین های تان را به نمایش
بگذارید ،اما خیلی به خودتان سخت نگیرید .با خودتان کمی مهربانتر
رفتار کنید.
بهمن :

روزی که در پیش داریــد دو چهره دارد :مثل یک بره
ی بی آزار وارد می شــود و مثل یک شیر به پایان می
رسد .شاید تصمیم بگیرید که یک رویه ی معنوی را در
پیش بگیرید و افکارتان را به دیگران تحمیل نکنید .البته این گوشــه
گیری معنوی شما ممکن است زیاد طول بکشد ،اما یادتان باشد وقتی
خواستید وارد عمل شوید با آگاهی و مالیمت شروع کنید .نیازی نیست
که از همان اول قدرت و جسارت تان را به نمایش بگذارید.
اسفند :

بــه خوش بینی روی آورده ایــد ،زیرا می خواهید عدم
امنیتی را که اکنون احســاس می کنید از دیگران مخفی
نگه دارید .البته دیگران متوجه این رفتار تظاهری شــما
نخواهند شد .شاید باورتان نشود ،اما به نفع تان است که احساسات تان
را با دیگــران در میان بگذارید و خودتان را برای پیامدهای آن آماده
کنید .بدانید که اگر احساســات تان را آشکار کنید بهتر از این است که
آنها را پیش خودتان مخفی نگه دارید.
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تشکیل شده اســت و امیدواریم بتوانیم در
راه اعتالی آرمان های انقالب اســامی که
همان سربلندی و عزت مستضعفان و عموم
مردم ستمدیده و به زیرکشیدن اشرافیت و
طاغوتیان دراین مرز و بوم است با پشتیبانی
ملت و پیروی از والیت فقیه گام برداریم.
کیهانیان یادآورشــد :احیای آرمان های
انقالب اســامی بر مبنای وصیت نامه امام
راحل و فرمایش رهبرمعظم انقالب ،احیای
فرهنگ پاسخگویی مسووالن در حوزههای
محلی ،ملی و بیــن المللی و نهادینه کردن
مطالبه گری مردم براســاس احساســات
خالهای قانونی و نیازهای مختلف اقشــار
مردم از دیگر اهداف و راهبردهای تشکیل
جمعیت حامیان انقالب اسالمی است.

گــروه خبر  //دبیــرکل جمعیت حامیان
انقالب اسالمی گفت :این جمعیت در بررسی
میدانی از اســتان ها و عملکرد مسووالن و
جغرافیای جمعیتی ،ســرزمینی ،سیاسی و
پراکندگی اقوام و ادیان؛ مسائل مختلف را
بررسی کرده و مطالبه های مردمی در همه
فعالیت جمعیت حامیان انقالب اسالمی
زمینه ها را به گوش مسووالن رسانده و تا
در  ۳۸۵شهرستان کشور
حصول نتیجه پیگیری می کند.

علی کیهانیان در نشست با اصحاب رسانه
هرمزگان افــزود :بســیاری از قوانین در
صورت اجرا شــدن خود فساد زا هستند و
بســیاری از خواسته های مردم و نیازهای
ملــت نیازمند به وضع قانــون در مجلس
شورای اســامی را دارد که ما موظف به
انجام این مهم هستیم.
وی با اشــاره به اینکه احزاب پل ارتباطی
بین ملت ،حکومت و حاکمیت است ،بیان
داشت :وظیفه ذاتی ما در جمعیت حامیان
انقالب اسالمی این است که ضمن رعایت
حقوق مردم نســبت به مراقبت از عملکرد
حکومــت در بخش های قوای ســه گانه
اقدام نماییم.دبیرکل جمعیت حامیان انقالب
اسالمی اظهارداشت :جمعیت حامیان انقالب
اسالمی در واقع یکی از احزاب مردمی بوده
که دست در جیب دولت و حاکمیت نداشته
و همــه فعالیت های خود را از محل کمک
های مجاهدانه مردمی و عالقهمندان به نظام
مقدس جمهوری اســامی و آرمان های
امــام راحل و رهبر معظــم انقالب و مردم
و ادامه دهنده راه شــهدای این مرز و بوم

دبیرکل جمعیت حامیان انقالب اســامی
گفت :جمعیت حامیان انقالب اســامی از
ســال  ۱۳۹۳که پروانه فعالیت خود را از
وزارت کشــور دریافت کرد ،تاکنون موفق
به ســازماندهی نیروهای ارزشی و توانمند
و با انگیزه و دلســوز مردم و نظام مقدس
جمهوری اســامی را در بیــش از ۳۸۵
شهرستان و مرکز استان شده است.
کیهانیان تصریــح کرد :ایــن جمعیت در
ســفرهای خود به اســتان ها سه هدف،
نظارت میدانی بر عملکرد جمعیت حامیان
انقالب اسالمی ،ایجاد وحدت بین نیروهای
همسو و همچنین بررسی نقاط قوت وضعف
را دنبال نمــوده و در مالقات های خود با
گروه های اثرگذار و همچنین مســووالن
اســتانی حکومتی و حاکمیتی مســائل و
مشکالت مورد بحث و بررسی قرار گرفته
و پیشــنهادهای الزم برای رفع ضعف های
موجود و همچنین برای تقویت نقاط قوت
ارائه می گردد.
وی ادامه داد ۱۴ :کارگروه بهداشت و درمان،
آموزش و تحقیقات ،فرهنگی و اجتماعی،
اقتصــاد و کارآفرینی ،عمران ،انرژی ،امور

قضایی و حقوقــی ،صنایع و معادن ،برنامه
و بودجه ،امنیت ملی و سیاســت خارجی،
سیاســت داخلی و شــوراها ،کشاورزی،
آب و منابــع طبیعی و ورزش و جوانان را
برای جذب و ســازماندهی ظرفیت های
دانشــگاهی و نخبگان برای حل مسائل و
مشکالت در ســه حوزه محلی ،استانی و
ملی به کارگیری نماید.
دبیرکل جمعیت حامیان انقالب اســامی
اظهارداشت :با غنی سازی چارت سازمانی
جمعیت با ایجاد شورای مشاوران ،شورای
راهبردی در اســتان ها ،روابط عمومی و
رسانه ،دبیرخانه ،معاونت کارگروه ها تا ۲۵
کارگروه اقشار ،معاونت مطالبه گری امور
بانوان ،معاونت امور حقوقی ،معاونت مالی
و پشــتیبانی ،معاونت آموزش و پژوهش
معاونت دفتر سیاســی در حوزه های امور
مجلس ،امورقضاییه ،امــور دولت و امور
شــوراها ،معاونت حفظ و نشر آرمانهای
انقالب ،معاونت بازرسی و تایید صالحیت،
معاونــت طرح و برنامــه ،معاونت نیروی
انسانی ،معاونت سایبری و فضای مجازی،
معاونت امور دبیــران و همچنین معاونت
اطالعات مردمی برای ایجاد یک سازمان
قوی و کارآمد ،همچنین مقتدر در ســطح
کشــور تا سطح استان ،شهرســتان ،شهر،
بخش و مناطق شــهرداری را در سراســر
کشور تنظیم ابالغ و اجرایی نماید.
کیهانیان یادآورشد :نزدیک به  ۱۳۰حزب و
تشکل سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور
در ســه جریان اصالح طلب ،اصول گرا و
اعتدالیون و مستقالن سازماندهی شده اند که
جمعیت حامیان انقالب اسالمی در جریان
اعتدال با گرایش اصولگرایی قرار دارد.
وی گفت :احزاب و تشــکل های سیاسی
دارای وابســتگی هــای حاکمیتــی و یا
حکومتی و برخی نیز مردمی می باشــند
و احزاب و تشــکل هــای حاکمیتی مثل
جامعه روحانیت مبارز کشــور یا احزاب
حاکمیتــی اصل رهپویان والیت و از طیف

قصه پرغصه مسکن در بندرعباس ؛

خانه دار از بی خانه خبر ندارد

در این حوزه مردم درخواست دارند دستگاه قضایی و دادستان بندرعباس از حق بندرعباسی ها دفاع کنند

علی زارعی /دریا  -قسمت اول
daryaz 1359 @gmail.com
امین زارعی /دریا

ضرب المثلی هست که می گوید سواره از
پیاده خبر ندارد.

حاال باید گفت که خانه دار هم از بیخانه
خبر ندارد .به قول دوستی که میگفت :آن
مســئولی که در بهترین خانه شــخصی یا
سازمانی ساکن است و بهترین ومجهزترین
امکانات و باالتریــن درآمد را دارد ،بطور
حتم درد ورنج مستاجر و افراد بی خانمان
را درک نمــی کنــد که هر ســال دغدغه
افزایــش ودیعه و اجــاره و ...را دارند و
گاهی آنقدر افزایش می یابد که مجبور به
زندگی در خانه اجاره ای بصورت اشتراکی
شــده و یا به خانه قدیمی و فرسوده پدر
ومادر برمی گردد و به ســختی با همســر
وبچههایــش پیش آنها زندگی می کند ویا
اینکه اختالفات خانوادگی شــان افزایش
مییابد و مجبور به جدایی از همســرش
شــده و گاهی هم متاســفانه به خودکشی
و ...می اندیشــد و در اوج درماندگی قرار
میگیرد و این آسیب ها را مسئوالن شیک
پوش بیدغدغه ماننــد برخی مدیران در
هرمزگان درک نمی کنند و اعتقادی به آنها
ندارند و برای رفع مشکالت حوزه مسکن،

نــه تنها اقدامی نمی کننــد که گاهی حتی
برخالف سیاست های بخش مسکن دولت
نیــز گام برمی دارند که مصداق واقعی آن،
اقدام شــان در حوزه اجرای طرح نهضت
ملی مســکن در بندرعباس است که اظهر
من الشمس اســت و 9ماه اخیر رسانه ها
بارها گزارشها ومقاالتــی در این حوزه
منتشــر کرده اند ومتاسفانه گوش شنوایی
وجود نداشته اســت و این مسئوالن گویا
حتی باور ندارند که بایســتی پاسخگوی
سهلانگاریشان نه در این دنیا ،که حتی در
سرای باقی هم باشند که سلیقه گرایی شان
در اجرای یک طــرح ملی باعث افزایش
مشکالت و آسیبهای زیادی به خانوادهها
شــده و مردم را به خانه دار شــدن ناامید
کردهاند و بنظر می رسد نیاز است نماینده
ولی فقیه در استان نیز باری دیگر با جدیت
نسبت به این سهل انگاری ها تذکر داده و
عواقب اخروی ترک فعل مســئوالن را بر
اساس آیات و روایات مطرح نمایند ،شاید
که تدبیری اساسی در این حوزه بیندیشند و
برنامه مسکن دولت سیزدهم
تجدید نظر کنند.
موضوع دیگر اینکه از ســال  1395قرار در دولــت ســیزدهم نیز که قــرار بود
بود قانون اخذ مالیات از خانه های خالی چهارمیلیــون واحد مســکونی در مدت
اجرا شــود که نشــد و دلیلش این بود که چهارســال ساخته شود که با گذشت بیش
برخی از نمایندگان مجلس و مســئوالن از  9ماه از آغاز ثبت نام و شروع عملیات
اجرای این طرح و مدیران دســتگاه های
اجرایی و وزارتخانه ها در سطح کالن ذینفع
بودند و نمی خواســتند این قانون اجرایی
شــود که اگر اجرا می شد ،بطور حتم در
عرضــه امالک موثــر و از احتکار امالک
جلوگیری می شد که نشد .دولت سابق هم
که وزیر راه وشهرسازی اش نساختن حتی
یک واحد مسکن توسط وی و دولتش را
افتخارآمیز و مسکن مهر را مزخرف خواند
وخیانت بزرگی را در حق مردم ،افراد بی
خانه و مســتاجر کردند واگر طرح مسکن
مهر تداوم می یافــت ،بطور حتم در حال
حاضر اینگونه با بحران مســکن در کشور
مواجــه نبودیم و مافیا و دالالن مســکن
بر بازار ســلطانی و حکمرانی نمیکردند.
متاســفانه بحران مســکن باعث افزایش
تنشهای خانوادگی ،طالق و ...نیز شد و
آســیب های اجتماعی را نیز افزایش داد
و جوانان زیادی نتوانستند ازدواج کنند و
خانواده هایی ازهم پاشیدند و مسئوالن به
این حوزه ها توجهی نکردند.

اجرایی در سایر شهرهای کشور ،اما هنوز
ثبت نام از بندرعباســی هــا در این طرح
ملی شــروع نشده اســت وبنظر می رسد
مافیا و دالالن مســکن بــر تصمیم گیری
و سیاســتگذاری متولیان مســکن استان
اثرگذار بوده اند تــا اینکه با عدم ثبت نام
از متقاضيان مسکن در بندرعباس ،عملیات
اجرایی طرح نهضت ملی مســکن نیز در
این شــهر بندری مهاجرپذیر کلید نخورد
و مافیای مســکن بتوانند قیمت مسکن و
اجارهها را حبابی تر کــرده و مردم را از
خانه دارشدن ناامیدتر کنند تا طرح نهضت
ملی مســکن دولت ســیزدهم را در شهر
بندرعباس شکست خورده جلوه دهند که
انتظار میرود شخص رئیس جمهور دستور
دهند به تبعیض و ناعدالتی در اجرای این
طرح در بندرعباس پایان داده شــود وبا
قیدفوریت ثیت نام و عملیات اجرایی این
طرح در بندرعباس آغاز شود.
وعده های بی عمل

اســتاندار هرمــزگان و مدیــرکل راه
وشهرسازی استان بارها وعده اجرای این
طــرح را در  350هکتــاري اراضی در
بندرعبــاس داده اند که مدعــی اند وزیر
راه وشهرســازی با واگذاری آن موافقت
کــرده اند ،امــا بدلیل خلــف وعده های
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شورای شهر بندرعباس
به مشکل کمبود و گرانی مسکن
در بندرعباس ورود کند

اصالح طلب مثــل اعتمادملی که اعضا و
شورای مرکزی غالب کسانی هستند که ابتدا
مسوولیت گرفته و سپس حزب را تشکیل
داده انــد؛ از مولفه قدرت ســازمانی برای
حضور در عرصه های سیاسی بهره گرفتند.

ســازماندهی جمعیــت حامیان انقالب
اسالمی در پنج شهرستان هرمزگان

دبیرکل جمعیت حامیان انقالب اســامی
با اشــاره به اینکه «رضا کریــم آبادی»
به عنــوان دبیر جمعیت حامیــان انقالب
اســامی هرمزگان و «مسعود رستمی» به
عنوان دبیر جمعیت حامیان انقالب اسالمی
جزیره های اســتان معرفی شــدند .گفت:
تاکنون جمعیت حامیان انقالب اســامی
در پنج شهرســتان هرمزگان سازماندهی
شده و مقرر شــد تا پایان مردادماه امسال
 ۱۳شهرستان این اســتان همایشی نسبت
به معرفی تمام دبیــران جمعیت اقدام و به
مردم و به مســووالن استانی معرفی گردد.
کیهانیان بیان داشــت :باتوجه به منابع غنی
هرمــزگان همچون همجــواری با خلیج
فارس ،وجود جزیره هــای متنوع ،منابع
معدنی و بستر انواع فعالیت های اقتصادی
و از همه مهمتر مردمی زحمتکش و افرادی
توانمند و متخصص ،در واقع باالبودن نرخ
بیکاری ،ناکار آمدی شورای نمایندگان از
حیث قوانین مربوطه و ناکارآمدی مدیران
از حیث نداشتن اراده و تخصص الزم برای
انجام امور قابل قبول نیست.
وی یادآورشــد :جمعیت حامیان انقالب
اسالمی با تنظیم ساختار سازمانی و ساختار
اســمی و تدوین شرح وظایف و شرح کار
تمام ردیف ها و عنوان های ســازمانی در
سطوح ملی و استانی توانسته یک سیستم
قابل قبولی را ارائه و اجرایی نماید.
بــه گزارش ایرنــا ،گفتنی اســت دبیرکل
جمعیت حامیان انقالب اسالمی همچنین با
استاندار و معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
اســتانداری هرمزگان و دیگر مســووالن
استان دیدار و گفت و گو داشتند.

مکررشــان در این حوزه ،مردم به اجرای
این طرح امیدی ندارند ،مگر اینکه آیت ا...
سیدابراهیم رئیسی ،دستور دهند این طرح
در بندرعباس نیز اجرایی شود.
البته سال گذشته و همزمان با حضور رئیس
جمهور در بندرعباس ،نام بندرعباس برای
چند روزی در سامانه ثبت نام نهضت ملی
مسکن قرار گرفت تا متقاضیان ثبتنام کنند
ودر واقع از اعتراض مردم در حضور رئیس
جمهور نسبت به عدم ثبت نام و اجرای این
طرح در بندرعباس جلوگیری شد و پس
از خــروج رئیس جمهــور از هرمزگان،
نام بندرعباس حذف شــد ودرخواســت
ثبت نام کنندگان رد شــد وبــه آنها اعالم
شــد که زمینی جهت اجرای این طرح در
بندرعباس واگذار نشده و اختصاص داده
نشده است و متاســفانه هیچ مسئولی هم
در این حوزه حاضر به پاســخگویی نشد.
جالب اینجاست که در زمان آغاز ثبت نام
در طرح نهضت ملی مسکن در کشور اعالم
شد در گام نخست زمین های مازاد ادارات
برای اجرای این طرح درنظر گرفته شــود
که متاسفانه متولیان مربوطه در بندرعباس
از ایــن موضوع غفلت کردنــد واز مردم
خواستند در شهرک علوی در  50کیلومتری
بندرعباس برای این طرح ثبت نام کنند که
با مخالفت متقاضیان مسکن  ،نماینده ولی
فقیه ،نمایندگان مجلس ،شــخص استاندار
و رســانه ها مواجه شد .از آن طرف ماهها
مســئوالن راه وشهرســازی براجرای این
طرح در شهرک علوی پافشاری می کردند.
پس از این اعتراضات ،در ماههای اخیر که
اندکی مسئوالن مربوطه از موضع ناعادالنه،
اشــتباه و غیرکارشناسی شان عقب نشینی
کردند و قرار شد طرح نهضت ملی مسکن
در بندرعباس در داخل شهر اجرایی شود
و اســتاندار نیز در اوایل فروردین ماه از
واگذاری  350هکتــار جهت اجرای این
طرح خبر داده بود ،اما با گذشت سه ماه از
این وعده ،هنوز حتی ثبت نام از متقاضيان
هم شروع نشده است که بطور حتم پاالیش
متقاضیان هم زمان بر است .البته استاندار
هرمزگان سه هفته قبل هم اعالم کرد که به
زودی ثبت نام از متقاضيان آغاز می شود
که همچنان در حد وعده باقی مانده است.
در حالی یک ســال از انتخــاب آیت ا...
رئیســی به عنوان رئیس جمهور می گذرد
که دولتمردان در استان نتوانستند عملکرد
مناسبی را در شیوه اجرای این طرح ملی از
خود به نمایش بگذارند وموجب نارضایتی
بندرعباسی ها و افراد بی خانه و مستاجران

شورای شــهر بندرعباس به عنوان
پارلمــان محلی با دوری جســتن
ازرفتارهــای ســطحی واردمیدان
بررسی و رفع مشکالت مردم شود.

به گزارش فارس ،کمبود مسکن در
شــهر بندرعباس و گرانی بی سابقه
کرایه خانه در این شهر معضلی است
که مردم اجاره نشــین ،آن را در این
روزها با گوشت وپوست خود لمس
میکنند .این معضل بدلیل بی توجهی
دولت قبل به موضوع ساخت مسکن
و حمایت از آن و نیز روند شــتابان
توســعه جمعیتی بندرعباس بواسطه
ایجاد صنایعی جدید و بی توجهی به
نیروی کار موجود در استان و آوردن
فلهای نیروها از خارج استان ،سبب
شــده تا روز به روز بر حجم مشکل
کمبود مســکن و گرانــی آن افزوده
شود.در شرایطی که اختصاص زمین
رایگان به پروژههای تعاونی مسکن
میتواند بخشی از حباب بیهوده قیمت
کرایه و خرید خانه را کاهش و امید
را در دل مــردم افزایش دهد اما در
بندرعباس طرح ملی مســکن نیز که
از ابتدای دولت سیزدهم برای ساخت
 4میلیون مسکن در طول  4سال به
اجــرا درآمده ،هنوز بر زمین مانده و
حتی نام نویسی درستی نیز از مردم
به عمل نیامده است.

شــده اند و فقط دالالن و مافیای مسکن
و ...از این آشفته بازار منفعت می برند .در
این حوزه مردم درخواست داشتند دستگاه
قضایی و دادســتان بندرعبــاس از حق
بندرعباســی ها دفاع کنند وشورای شهر
نیز به مقوله مســکن ورود کنند ومتولیان
مسکن را به صحن شورا دعوت نموده و از
آنها چرایی عدم اجرای این طرح ملی در
بندرعباس را جویا شــوند .از طرفی دیگر
انتظار می رود صنایع اســتان در ساخت
مســکن برای کارکنان و کارگران شــان
مشــارکت داشته باشند تا این دغدغه شان
را برطرف کنند که مدیرعامل شرکت فوالد
هرمزگان نیز مدتی قبل از برنامه اش برای
احداث بیش از  4500واحد مسکن برای
کارگرانش در صورت واگذاری زمین اعالم
آمادگی کرد وانتظار می رود متولیان زمین
ومسکن استان و کشور با اجرای طرح های
مسکن توســط صنایع نیز همراهی الزم را
داشته باشند تا به بخشــی از نیاز مسکن
در اســتان و برای کارگران صنایع پاسخ
داده شود.
قصد داریم در سلســله گزارشــهایی به
موضوع مسکن در بندرعباس بپردازیم .در
این گزارش ها با ما همراه باشید.
گالیه های مردم

در این میان شورای شهر بندرعباس
به عنوان پارلمان محلی میبایســت
ضمن دوری از رفتارهای ســطحی
و درگیریهای عمدتــا بی حاصل
با شــهرداری ،میدان کار و عمل را
به پیش روی خویش بگشــاید و با
ریل گذاری اصولی برای شهرداری،
مسؤولیتهای این نهاد عمومی را در
برابر مشکالتی که شهروندان با آن به
طرز شدیدی گرفتار هستند ،تبیین و
تجلی بخشد .شورای شهر بندرعباس
میتواند با کشــاندن مسؤوالن راه و
شهرســازی به صحن علنی خود ،نه
تنها پیگیر وضعیت مسکن ملی در این
شهر شود بلکه با تصویب بستههای
محرک توســعه شهری و مشوقهای
مناسب ،سرمایهگذاران و انبوهسازان
را به پای کار بیاورد.
روزمرگی بزرگترین خطر در کمین
برای شوراهای شهر و روستا است و
نقطه مقابــل آن نیز تالش برای رفع
مشــکالت مردم در قامت یک نهاد
برآمده از رأی مردم اســت.همچنین
اعضای شورای شهر بندرعباس این
فرصــت را نیز دارند کــه از تجربه
دیگر شهرها در زمینههای گوناگون
بهره برده و به گفتــه خویش ،راه را
بر آزمون و خطا در عرصه مدیریت
شهری ببندند.

ســال گذشــته وارد فاز اجرا شده بود که
به احتمال زیاد در اواخر امســال یا اوایل
سال آینده به متقاضیان تحویل داده میشد
و بســیاری از افراد بی خانــه ،خانه دار
میشــدند .از طرفی دیگر آغاز ثبت نام و
شــروع عملیات اجرایی باعث می شد هم
افراد فاقد مسکن به خانه دار شدن امیدوار
شوند و هم اینکه حباب قیمتی در فروش
واجاره مسکن از بین می رفت و نبض بازار
از دست دالالن و مشاوران امالک خارج
می شــد و اندک اندک در دســت مردم و
مستاجران و متقاضیان مسکن قرار گیرد.
با 20میلیون ودیعه ،خانه نیست

محمدی شــهروندی دیگری است که در
یکــی از محالت حاشــیه ای بندرعباس
اجاره نشــین است .وی می گوید در سال
 99بدلیل نداشتن خانه و حتی عدم توانایی
برای تامین ودیعه مســکن ،بــا دو فرزند
کوچک به آخر خط زندگی مشترک رسیده
بودیم و می خواســتیم طالق بگیریم که با
همکاری و حمایت خیرین توانستیم خانه
ای را با ده میلیون ودیعه و 500هزار تومان
اجاره در یکی از محالت بندرعباس اجاره
کنیم .آذر پارسال صاحبخانه ودیعه و اجاره
اش را چند برابر افزایــش داد که به هیچ
وجه نمی توانستیم این مبلغ را تامین کنیم
و صاحبخانه هر روز مســتاجر جدید را
می آورد و از آن طرف ســروصدا میکرد
و میگفت زودتر خانه را تخلیه کنید .هرچه
در محالت مختلف گشــتیم وخانه ای با
این مبلغ نتوانســتیم پیدا کنیم .باری دیگر
با کمک خیرین و قرض گرفتن ،توانستیم
مبلغ ودیعه مان را به بیست میلیون تومان
برسانیم و خانه ای پیدا کردیم که کلنگی بود
و صاحبش می گفت بایستی بازسازی کنم
و التماسش کردیم اجازه دهد حداکثر شش
ماه در خانه اش بمانیم تا آواره نشــویم که
قبول کرد با ودیعه  20میلیون و یک میلیون
هم اجــاره در این خانه بمانیم که البته من
کارگر روز مزدهســتم وحتی تامین همین
اجاره هم برایم ســخت است .االن دو ماه
است که پیگیریم تا خانه ای دیگر با ودیعه
 20میلیون در محالت حاشیه ای پیدا کنیم.

مردم بندرعباس از مســئوالن اســتان
بشــدت گالیه مندند که چرا طرح نهضت
ملی مسکن را در بندرعباس اجرا نکردند
و فرصت ســوزی شد و باری دیگر شاهد
تبعیض در اجــرای یک طــرح ملی در
استان بودیم .آنها عنوان میکنند که همواره
شــاهد تبعیض و بی عدالتــی در اجرای
طرح های عمرانی ،ورزشــی ،آموزشی،
تفریحی ،فرهنگی ،اشــتغالزایی و ...بوده
اند وبه همین دلیل استان در فقر وفالکت،
بیکاری و گرانی در صدر استان های کشور
قرار دارد و انتظار داشــتند دولت سیزدهم
که داعیه مردمــی و انقالبی بودن را دارند،
دولتمردانش در اســتان شــیوه مدیریتی
تبعیض آمیز وغلط دولت های گذشــته را
ادامه ندهند که متاسفانه اینگونه نشد وحتی
در این طــرح ملی که مردم بندرعباس نیز
با یتیم هایم گرفتارم
مانند مردم سایر مناطق کشور به خانه دار
شدن امیدوار شده بودند که متاسفانه بدلیل مادری با ســه فرزند یتیــم که در محله
عــدم ثبت نام از آنهــا در این طرح ملی ،ای دیگر در بندرعباس ســاکن است ،هم
بندرعباســی ها به خانه دار شدن و نگاه می گوید :ودیعه خانــه ام  32میلیون بود
و صاحبخانه عذرم را خواســته اســت و
عادالنه به آنها ناامید شدند.
نظر فعاالن مسکن
در محــات مختلف بدنبال خانه بودیم که
برخی از فعاالن مســکن نیــز معتقدند خانهها  70،80میلیــون به باال ودیعه اش
درصورتیکه طرح نهضت ملی مســکن در است.

