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گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان از افزایش ۶۰مگاواتی نیروگاه
سیکل ترکیبی ایسین خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رضا مهرانی در این خصوص ،اظهار کرد :پروژه نصب سیســتم مدیا
بر روی واحدهای نیروگاهی ایســین با حمایت ها و پشتیبانی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی
برق حرارتی کشور و تالش خستگی ناپذیر نیروهای متخصص و جهادی صنعت تولید برق استان
هرمزگان مورد آزمایش موفقیت آمیز قرار گرفت .وی با بیان اینکه با نصب سیستم مدیا بر روی هر
چهار واحد گازی نیروگاه ایســین ،حداقل  ۶۰مگاوات ظرفیت تولید برق افزایش پیدا کرده است،
افزود :به کارگیری این سیستم به واسطه کاهش دمای هوای ورودی به کمپرسور ،موجب افزایش
حداقل  ۱۵مگاوات تولیدی در هر واحد میشود.مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق هرمزگان ،بیان
کرد :توان و راندمان ســیکل توربین گاز تابع شرایط اقلیمی و جغرافیایی بوده و با افزایش دما و
رطوبت هوای محیط این توان و راندمان کاهش می یابد .مهرانی ،اضافه کرد :کاهش توان خروجی
به ویژه در فصل گرما که مصرف انرژی به حداکثر مقدار خود میرســد ،مشــکالت زیادی ایجاد
می نماید .به منظور رفع این مشکل ،از راهکارهای مختلف استفاده میگردد و خنک کاری هوای ورودی

قوه قضاییه بهعنوان یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در جمهوری اسالمی نقش ارزندهای در حراست از آرمانهای اصیل
اسالمی و ارزشهای واالی انقالب شکوهمند اسالمی دارد .
بیشک بخش اعظمی از امنیت پایدار و برقراری نظم و تأمین آسایش و آرامش در جامعه مرهون کوشش و همت
مسئوالن قضایی و بخشهای مختلف دستگاه قضا است که بهصورت جدی به مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی ،
قانونشکنیها و جرائم مختلف بر خواسته و از هیچ کوششی دریغ نمیورزند .
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتاهلل دکتر بهشتی و  ۷۲تن از یاران امام راحل(ره) ،فرارسیدن هفته قوه قضائیه
را خدمت رئیس کل محترم دادگستری استان  ،قضات محترم و کارکنان تالشگر این دستگاه تبریک عرض می نماییم .

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان

دعوت به همکاری

به یک نفر نیروی مجرب جهت راه اندازی کارگاه تولیدی کارتن مقوایی مخصوص بسته بندی
محصوالت گلخانه ای و  ...در جزیره قشم نیازمندیم .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل نمایید
09139315842

به توربین گازی می تواند باعث کاهش محدودیت های مذکور
گردد.وی خاطر نشان کرد :عملکرد بسیار ساده کولرهای مدیا
به عنوان یکی از روش های تبخیری ،اســتفاده از آنها را به
عنوان یکی از بهترین روش های خنک سازی هوای ورودی
توربینهایگازیدرسطحدنیامطرحنمودهاست.اینمقاممسئول
با اشــاره به تحقق عملی شعار ســال (تولید ،دانش بنیان و
اشــتغال آفرین) در صنعت تولید برق هرمزگان ،ادامه داد :در
راستای تحقق شــعار سال ،اجرای پروژه نصب سیستم مدیا
با بهره گیری از توانمندی شــرکت های دانش بنیان ایرانی و
متخصصین داخل کشــور با هزینه ای بالــغ ب ر هزار میلیارد ریال در مدت کــم تر از ۶ماه آماده
بهره برداری می باشــد.الزم به ذکر است؛ نیروگاه ایسین دارای چهار واحد گازی به ظرفیت ۱۶۲
مگاوات و مجموعا دارای ظرفیت نامی  ۶۴۸مگاوات است که اولین واحد آن در سال  ۱۳۹۳وارد
مدار تولید شد.

تقویت توسعه روابط اقتصادی
میان ایران و قطر
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مدیر کل آبفا هرمزگان :

خط انتقال آب کهورستان و رویدر
از آبشیرین کن خلیج فارس عملیاتی می شود
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آغاز طرح نظارت ملی بر بازار
همزمان با سراسر کشور در هرمزگان
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سرمقاله

پاکسازی محالت وارتقای امنیت ؛ حق ساکنان
شــرایط و واقعیــت وضعیت معتادان در محالت حاشــیه ای
بندرعباس نشان می دهد که علی رغم اقدامات مقطعی که گاهی برای
جمع آوری معتادان متجاهر صورت گرفته است؛ اما در واقع در محالت
حاشیه ای وبافت های فرسوده بندرعباس ،معتادان به حال خود رها
شــده اند وکوچه ها را به پاتوق و قلمرو خودشان تبدیل کرده اند که
بایستی از میان شان به ســختی گذر کرد و ساکنان برخی محالت
محکومند بــه اینکه هر روز صحنه های تجمع بــه همراه تزریق و
استعمال موادشان را ببینند وبرخی هم سالح سرد به همراه شان دارند
تا اگر کســی به آنها اعتراضی کرد ،به فرد معترض حمله ور شوند.
درحالیکه برخی از مسئوالن نسبت به این معتادان حس انساندوستانه
دارند ،اما نســبت به خانواده ها و زن وبچه هایی که هر روز بایستی
شــاهد صحنه تزریق و اســتعمال مواد باشــند و حتی در برخی
کوچه ها بدلیل ازدحام زنان و مردان معتاد وگاهی با بچه های شان
و حتی نوزاد شیرخوارشــان ،نمی توانند عبــور ومرور کنند ،حس
انسان دوستانه ندارند .گویا آن معتادان از خانواده های حاشیه نشین
انسان ترند .متاســفانه چقدر از همین کودکان و نوجوانان وجوانان
خانواده های ساکن در محالت که مادران شان هم می گویند بچه پنج
شــش ساله شان هم مواد مخدر را می شناسند ،در دام اعتیاد گرفتار
شدند و مشروب خوار شدند .دانش آموز ابتدایی هم حتی مصون نمانده
است و آن گاه برخی مسئوالن هنوز سن اعتیاد ومشروب خواری را
نمی دانند که اگر متولیان حوزه آسیب های اجتماعی که دستگاه های
مختلفی را نیز مشمول می شوند ،به همین محالت بروند وبا معتمدین
و فعاالن اجتماعی و ...محالت صحبت کنند ،به نتایج غیرقابل باوری
می رســند و می بینند سن مصرف مواد و مشروب در برخی مناطق
حتی تک رقمی هم شــده است و این مسئوالن این موضوع را مورد
غفلت قرار داده بودند .متاسفانه اگرچه بارها از دهه 80و  ،90تاکنون
گزارش هایی را از ســطح محالت منتشر کردیم ونوشتم که ساکنان
می گویند از کودکان ونوجوانان و دانش آموزان گاهی حتی برای انتقال
مواد ومشروب در سطح محالت در ازای پرداخت دستمزدی اندک هم
استفاده می شود ،اما گوش شنوایی و چشم بینایی را از مسئوالن نسبت
به این موضوع مشــاهده نکردیم .از هتل معروفی که در محله نخل
پیرمرد بندرعباس است هم با همراهی مرکز نیکوکاری و فعاالن مسجد
حمزه (ع) محله نخل پیرمرد رفتیم و گزارش زدیم ومسئوالن توجهی
نکردند .در برخی از محالت مواد ومشــروب مثل نقل ونبات توزیع
می شــود و متقاضیان بــه درب حیــاط و پنجره خانــه مواد و
مشروب فروشان می زنند واز درب و پنجره و پشت بام ،جنس مورد
درخواست شان را با نازلترین قیمت تحویل می گیرند .از طرفی دیگر
اهالی وســاکنان محالت که از معتادان و مواد فروشان و ...به ستوه
آمــده اند ،می گویند با  110تماس مــی گیریم و پلیس نمی آید و
رئیس پلیس مبارزه با موارد مخدر استان در جلسه روز چهارشنبه
اســتانداری گفت مردم می توانند با  128تماس بگیرند تا در حوزه
مواد مخدر اقدام شود که به ایشان پیشنهاد دادیم که این شماره تلفن
را در محالت اطالع رســانی کنید تا مردم بتوانند به پلیس مبارزه با
موادمخدر اطالع دهند .اگر در تمام محالت بنرهایی زده شود که مردم
با تلفن 128تماس بگیرند و در مورد معتادان و خرده فروشان و عمده
فروشان مواد مخدر و ...اطالع دهند ،بطور حتم اقدامات اثرگذارتری
صورت خواهد گرفت و مردم هم می دانند به کجا اطالع دهند .مسئوالن
می گوینــد کمپ ماده  16داریم که حــدود  700،800نفر در آنجا
نگهداری می شــود .این در حالیســتکه روزانه بیش از این تعداد را
می توان از سطح کوچه های برخی محالت بندرعباس جمع آوری
کــرد .واقعا متولیان مربوطه توان جمع آوری و پاکســازی محالت
را ندارنــد یــا اینکه نمــی خواهند پاکســازی کنند؟ تــاوان این
سهل انگاری ها برخی مدیران را تاکی بایستی حاشیه نشینان محروم
بدهند؟ بارها ســاکنان محالت به ما گفته اند تا به مسئوالن بگوییم
و در بازدیدهایی که به همراه برخی مســئوالن از محالت در گذشته
داشته ایم ،این سوال را پرسیده اند که آیا مسئوالن خودشان حاضرند
خانــواده و بچه های خودشــان در این محالت با این شــرایط که
کوچه هایش به پاتوق معتادان و مواد ومشــروب فروشــان واراذل
وسارقان تبدیل شده اند ،رفت و آمد کنند؟ آیا به فرزندان دانش آموز
خودشان اجازه می دهند که تارسیدن به مدرسه ودر مسیر برگشت،
دهها زن و مرد معتاد را در حال تزریق و استعمال ببینند؟ آیا مسئوالن
اثرات روحی ،روانی و رفتاری مشاهده مداوم این صحنه ها بر روی
مردم وبخصوص روح لطیف نوجوانان و کودکان وجوانان را که بطور
24ســاعته این صحنه ها را مشاهده می کنند ،مورد تجزیه وتحلیل
قــرار داده اند؟ چرا در این محالت بایســتی برخی کوچه ها پر از
سرنگ های خون آلودی باشد که معتادان می ریزند وتهدیدی است
برای خانواده ها که در بدن شان فرو برود و هپاتیت ،ایدز و ...بگیرند.
چرا هرمزگان بایستی در فقر ،فالکت ،بیکاری ،گرانی ،حضور معتادان
در کوچه ها و ناامنی در محالتش زبانزد باشد و رکوردار باشد؟ انتظار
می رود مســئوالن قضایی و آقای دادستان که سهشنبه گذشته هم
بخشی از این موضوعات را در نشست خبری هفته قوه قضاییه مطرح
کردیم و معاون سیاسی امنیتی استاندار که چهارشنبه هم در جلسه به
مناسبت سالروز جهانی مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر ،هم
بخشی از این موضوعات را خدمتشان عرض کردیم و سایر متولیان
مربوطه باالخره نسخه ای درمانگر برای این چالش و آسیب اجتماعی
بپیچند .همچنین امیدواریم آنطور که رئیس کل دادگستری در نشست
خبری وعده داد وبه دادستان بندرعباس نیز تاکید کرد ،از ظرفيت گشت
رضویون برای ارتقای امنیت در محالت بیشتر استفاده شود تا محالت
امن شوند و ساکنان این مناطق آسایش و امنیت داشته باشند .همچنین
نباید اراذل واوباش جرات کنند شرب خمر ودر محالت عربده کشی
کنند وبه برخی ساکنان حمله ور شوند و متولیان مربوطه هم از موضوع
(مانند حمله به خانواده ای در محله شیر اول بندرعباس که اراذل به
ناهی از منکر حمله ور شده و فکش را شکسته وبه چشم و دندانش
آسیب زدند و مادر خانواده را هل دادند و )....مطلع باشند ودیر اقدام
کنند و درصورتیکه اراذل فوری بایستی دستگیر شوند و حتی اراذل
گردانی در محالت وشهر انجام شود تا باری دیگر جرات آزار واذیت
مردم نداشته باشند .از طرفی دیگر انتظار می رود به موضوع آموزش
رایگان دوره های فنی و حرفه ای در مراکز دولتی توجه بیشتر جهت
اشتغالزایی و پیشگیری از آســیب های اجتماعی شود و مراکزی هم
که به بخش خصوصی واگذار شــده اند ،بازپس گیری شود و یکی از
مراکزی هم که در رسالت جنوبی تخریب شده است ،برای آموزش های
دولتی دوباره احداث شــود .کمبود اماکن تفریحی ،فرهنگی ،ورزشی،
مهارت آموزی و ...در محالت باعث سوق یافتن نوجوانان و جوانان به
سمت مواد مخدر ومشروبات و ...شده است که باعث هدررفت اوقاتشان
شده است و نیاز است در این حوزه نیز تدابیر الزم اندیشیده شود.
علی زارعی

خبر

استاندار هرمزگان تاکید کرد

تقویت توسعه روابط اقتصادی میان ایران و قطر

گروه خبر  //استاندار هرمزگان گفت :توسعه روابط
اقتصادی میان ایران و قطر تقویت شود.

مهــدی دوســتی در ارتبــاط وبینــاری با دکتر
حمیدرضا دهقانی سفیر جمهوری اسالمی ایران در
قطر فرصتهای سرمایه گذاری هرمزگان را تشریح
کرد.دوســتی با تبیین جایگاه اقتصادی هرمزگان و
پتانسیلهای بسیار مناســب این استان و نزدیکی با
کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کشور قطر
خواستار توسعه بیشتر روابط اقتصادی میان بندرعباس
و دوحه شد.استاندار هرمزگان گفت :در بخشهای
شیالت و آبزیپروری ،کشــاورزی ،صنعت ،معدن،
ترانزیت و تجارت هرمزگان ظرفیتهای بسیار خوبی
برای سرمایه گذاری دارد و آماده است با فراهم آوردن
شرایط مناسب ،سرمایه گذاران کشور قطر را به فعالیت
در این استان ترغیب کند.وی گردشگری هرمزگان را
دیگر مزیت مهم این اســتان برشمرد و تصریح کرد:
برقراری پروازهــای دائمی میان بندرعباس و دوحه
یک ظرفیت مناســب برای جابجایی توریســت و

گردشگر میان دو کشور است.دوستی همچنین تسهیل
سرمایه گذاری داخلی و خارجی را یکی از مهمترین
اولویتهای کاری خود در استان هرمزگان برشمرد و
گفت :ما برای طرحهای متنوع ،زمینه مساعد همکاری
و مشارکت با سرمایهگذاران را فراهم کردهایم و به دنبال
ایجاد چند شهر صنعتی از جمله شهر شیشه ،سیلیس،
شیالت و فوالد در هرمزگان هستیم که در این زمینهها
سرمایهگذاران کشور قطر نیز میتوانند ورود کنند.وی
توسعه روابط دانشگاهی میان بندرعباس  -دوحه را
دیگر هدف همکاریهای دوجانبه عنوان کرد و ادامه
داد :در حوزه دانشــگاهی نیز این استان با دارا بودن
پردیسهای دانشگاهی آماده همکاری با دانشگاههای
کشور قطر است.استاندار هرمزگان ظرفیت جام جهانی
را نیز به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای همکاری
میان ایران و قطر با محوریت استان هرمزگان دانست
و گفــت :در این زمینه هم طرحهایــی برای ورود
گردشگران به کشــور و استقرار آنها در جزایر کیش
و قشم وجود دارد که با همکاری قطر میتوان آنها را

عملیاتی کرد .حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در قطر نیز
در این ارتباط وبیناری با قدردانی از تالشهای استاندار
هرمزگان به منظور توسعه فرصتهای سرمایهگذاری
برای کشــور و پیگیری مستمر وی در این خصوص
گفت :کشور قطر یکی از کشورهای دوست و همسایه
است که به منظور توسعه همکاریهای دو جانبه با این
کشور رایزنیهای مختلفی انجام شده است.وی افزود:
در بخشهای مختلفــی از جمله در حوزه صادرات
محصوالت کشاورزی و غذایی ،قطر میتواند به عنوان
یکی از کشورهای مقصد صادرات مد نظر باشد و برای
سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و ظرفیتهای
دیگر نیز میتوان با رایزنی دوجانبه امکان آن را فراهم
کرد.سفیر ایران در قطر گفت :ارتقای کیفیت خط پرواز
دوحه  -بندرعباس و اتصال این خط پروازی به تهران
میتواند زمینه استفاده بهتر از پرواز مستقیم ایران و قطر
در راستای سفرهای ارزانتر نسبت به سایر خطوط
را فراهم آورد.وی در راســتای افزایش ســفرهای
گردشــگران در جام جهانی از قطر به ایران پیشنهاد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هشدار داد

ت مثبت کرونا در هرمزگان
افزایش تس 

گروه خبر   //رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به
اینکه اکنون تنها  ۵۷درصد مردم هرمزگان از ماســک استفاده
میکنند که آمار خوبی نیست ،اظهار کرد :اکنون وقت برداشتن
ماسک نرسیده است و زدن ماسک همچنان باید بخشی از زندگی
مردم باشد.

دکتر حسین فرشــیدی افزود :در هفته گذشته هم شیب مراجعان
به بیمارستانها و هم شیب تستهای مثبت کرونا در استان افزایش
یافته اســت.وی با بیان اینکه گرچه از دو ماه پیش تاکنون بیشــتر
شهرستانهای اســتان در وضعیت آبی قرار دارند ،اما آنچه اکنون در
استان میگذرد نشان دهنده اخبار نچندان مثبتی از آینده است ،تصریح
کرد :تاکنون در دنیا بیش از  ۵۴۵میلیون نفر به کرونا مبتال شده اند و
بیش از  ۶۳۵هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان باخته اند و این آمار
در ایران باالی  ۷میلیون ابتال و  ۱۴۱هزار فوتی است.رئیس دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه ایران در زمینه آمار کرونا در
رتبه  ۱۷دنیا قرار دارد که با توجه به جمعیت و نسبت بیمار به جمعیت
آمار قابل قبولی اســت ،اظهار کرد :گرچه کشورهای حوزه جنوبی
خلیج فارس از نظر واکسیناســیون در شرایط بسیار خوبی هستند و
امارات باالترین تزریق واکسیناسیون را در دنیا دارد ،اما در هفته گذشته
آمار خوبی در حوزه کرونا نداشتند.وی با بیان اینکه از هفته گذشته
تاکنــون بحرین و قطر  ۴۰درصد و امارات  ۳۸درصد افزایش موارد

ابتال به کرونا داشتند در حالیکه بیشتر این کشورها در سه الی چهار ماه
گذشته آمار صفر فوتی کرونا داشتند ،اضافه کرد :عربستان  ۱۴فوتی
در هفته گذشــته داشته است ،لبنان  ۸۲درصد ،پاکستان  ۷۰درصد و
افغانستان  ۷۴درصد افزایش فوتی کرونا داشته اند.رئیس دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه کشورهای اروپا هم که شرایط خوبی
از نظر تزریق واکسن کرونا داشتند اکنون با افزایش شمار مبتالیان رو به
رو شده اند ،عنوان کرد :سوئیس  ۵۶درصد ،هلند  ۷۵درصد ،فرانسه
 ۵۲درصد و ایتالیا  ۵۵درصد افزایش موارد ابتال به کرونا داشته اند.
وی با بیان اینکه کشور مغرب  ۸۲درصد و هند نیز باالی  ۶۰درصد
افزایش موارد ابتال به کرونا داشته اند ،هشدار داد با توجه به افزایش
آمار کرونا در این کشورها بویژه کشورهای همسایه و مراودات زیاد
مردم هرمزگان با همســایگان ،امکان سرایت و افزایش سریع کرونا
در استان وجود دارد.فرشیدی با اشاره به اینکه باید تالش کنیم آمار
ابتــا به کرونا را کاهش دهیم و همچنان برای درمان مبتالیان به این
بیماری دارویی وجود ندارد ،بیان کرد :رعایت شیوه نامههای بهداشتی
بویژه ماســک زدن و تکمیل واکسیناسیون مهمترین راههای کنترل
همه گیری کرونا در استان و کشور است.وی تصریح کرد :در صورت
مدیریت صحیح میتوانیم از همه گیری شدید کرونا جلوگیری کنیم،
در سال  ۹۹بسیاری از بستریهای کرونا و بیماریهای عفونی کم شد
که علت آن رعایت موراد بهداشتی بود.فرشیدی با اشاره به اینکه اکنون

رئیس کل دادگستری هرمزگان :

کرد :استانهای جنوبی به ویژه جزایر قشم و کیش
مقصدهای مرتبط با جام جهانی هستند که میتوان
با تولید محتوای مناسب یا ایجاد شبکه ماهوارهای
به زبان انگلیسی و عربی برای شناساندن فرهنگ
ایران و در کنار آن معرفی ویژگیهای جام جهانی،
کشورهای شرکت کننده ،بازیکنان و سایر مواردی از
این دست بهره برد تا گردشگران با شناخت مناسب
بتوانند به ایران ســفر کنند و با پروژه ایران هراسی
نیز مقابله کرد.به گزارش مهر  ،وی با ارائه پیشنهاد
دیگری ادامه داد :برای افزایش اســتفاده از ظرفیت
جام جهانی ایجاد مشــوقهایی مانند ســفر ارزان
میتواند توریستهای خارجی بیشتری را برای سفر
به ایران ترغیب کند.

تنها  ۵۷درصد مردم هرمزگان از ماسک استفاده میکنند که آمار خوبی
نیســت ،اظهار کرد :اکنون وقت برداشتن ماسک نرسیده است و زدن
ماسک همچنان باید بخشی از زندگی مردم باشد.رئیس دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان از همکاری خوب مردم استان برای واکسیناسیون
علیه کرونا قدردانی کرد و افزود :با همکاری مردم ،هرمزگان باالترین
آمار واکسیناسیون را در کشور داشت ،اما در تزریق دوز سوم توقع ما
محقق نشد.فرشیدی ادامه داد :در نوبت اول  ۸۱درصد جمعیت باالی ۵
سال و در نوبت دوم  ۷۲درصد جمعیت استان واکسن کرونا را دریافت
کردند ،اما در نوبت سوم تنها  ۴۹درصد جمعیت باالی  ۱۸سال استان
برای دریافت واکسن کرونا مراجعه کرده اند.وی با بیان اینکه نزدیک
به  ۷۹درصد افراد باالی  ۸۰ســال استان نیز دوز اول واکسن کرونا
را دریافت کرده اند و افرادی که تاکنون واکســن نزده اند حتم ًا برای
تزریق مراجعه کنند ،اظهار کرد :هر فرد باالی  ۱۸ســال هر واکسنی
دریافت کرده است در صورتی که  ۴ماه از تزریق آن گذشته باشد برای
دریافت دوز یادآور مراجعه کند.فرشیدی در پاسخ به این سوال که آیا
ویروس کرونا ضعیف شــده است ،گفت :ما با دریافت واکسن و زدن
ماســک قویتر شده ایم ،اما از بین بردن ویروس کرونا ساده نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد :با توجه به جهش
ویروس کرونا نمیشود گفت این جهش باعث ضعیف شدن یا قوی
شــدن این ویروس میشود پس باید رعایت شیوه نامهها بویژه زدن
ماسک و واکسیناسیون در دستور کار همه قرار بگیرد.فرشیدی با اشاره
به اینکه واکسن کرونا زنجیره همه گیری این بیماری را قطع میکند،
گفت :واکسن کرونا در همه مراکز جامع سالمت استان تزریق میشود
و واکسن نیز به اندازه کافی در استان وجود دارد.

بدنبال حل مشکالت قضایی
و حقوقی شرکت های دانش بنیان هستیم
گروه خبر  //رئیس کل دادگســتری هرمزگان ضمن تاکید بر
حمایت همه جانبه از شرکت های تولیدی و دانش بنیان ،از آمادگی
کامل این دستگاه برای کمک به حل مشکالت حقوقی و قضایی این
شرکت ها خبر داد .مجتبی قهرمانی پس از بازدید از شرکت هرمز
برکه که اولین واحد تولیدکننده بویه بزرگ اقیانوسی در کشور است،
در نشســت با مدیران این شرکت اظهار داشت :پیشرفت در عرصه
علم و فناوری از اساســی ترین ارکان رشد و تعالی کشور و مقدمه
شــکل گیری ایرانی قوی اســت که رهبر معظم انقالب اســامی
(مدظله العالی) همواره بر آن تأکید دارند.وی با اشاره به نامگذاری
امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ،دانش بنیان
و اشــتغال آفرین و تأکیدهای رئیس قوه قضاییه در خصوص لزوم
اهتمام مسئوالن قضایی در جهت تحقق شعار سال ،افزود :اولویت
دادگستری استان هرمزگان در سال پیش رو بر حمایت از واحدهای
تولیدی و دانش بنیان متمرکز خواهد بود.به گزارش ایرنا ؛ قهرمانی
یادآور شــد :از همه ظرفیتهــا و اختیارات قانونــی خود برای
گره گشایی از مشکالت فعاالن عرصه تولید و فناوری چه به صورت
کلی و چه به صورت موردی استفاده خواهیم کرد.
آغاز طرح نظارت ملی
بر بازار همزمان با سراسر کشور در هرمزگان
گروه خبر  //معاون اموربازرگانی و توســعه تجارت سازمان
صمت هرمزگان گفت :طرح نظارت ملی بر بازار همزمان با سراسر
کشــور در هرمزگان آغاز شد .محمد عباسی در جمع خبرنگاران،
افزود :در این طرح ،با نصب برچسب بر روی در ورودی فروشگاهها،
مشخصات صاحب فروشگاه در بارکد  QRثبت میشود.وی با بیان
اینکه شهروندان میتوانند با اسکن بارکد  QRمشخصات صاحب
فروشــگاه را دریافت و هرگونه رضایتمندی و تخلف را به سامانه
اصناف اعالم کنند ،تصریح کرد :تسهیل در ثبت و ارجاع گزارشهای
مردمی و شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از مهمترین
اهداف اجرای این طرح اســت.به گزارش ایسنا ؛ عباسی با اشاره
به اینکه در صورت نبود برچســب  QRو یا خدشــه دار شدن با
واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی میشــود ،اظهار کرد :در
هرمزگان  ۴۷هزار واحد صنفی فعالند.
انتقاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی
از تبلیغات هالیوودی قلیان فروشی ها در بندرعباس
گروه خبر  //رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت :براساس قانون،
عرضه مواد مخدر در رستوران ها ممنوع است که رستوران هایی که
تعطیل می شود ،روزبعد باز می شوند.به گزارش خبرنگار دریا؛ حسین
فرشیدی با انتقاد از عکس ها و تبلیغات هالیوودی ذغال فروشی ها
و قلیان فروشی ها در نوار ساحلی بندرعباس و ...گفت  :این تبلیغات
منع قانونی دارد.وی افزود :بایستی از عرضه زیرزمینی قلیان وذغال
هم جلوگیری شود.فرشــیدی با بیان اینکه خانواده ها نمی توانند از
ساحل بدلیل عرضه قلیان استفاده کنند؛ خاطرنشان کرد :عرضه قلیان
باعث الگوگیری کودکان و نوجوانان و جوانان می شود.

پشت پرده سیاست
آخرین تیر ترکش دشمن

سیاهنمایی از اوضاع کشور در حوزه سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و تزریق ناامیدی و یأس
نسبت به آینده کشور در جامعه ،دو خصیصه بارز رسانههای بیگانه و پایگاههای نشانهدار
داخلی آنها است .در مقطع فعلی دشمن با تکیه بر جنگروانی و رسانهای ،جنگ نرم همه
جانبهای را علیه کلیت کشور و نظام اسالمی طراحی کرده و درحال پیاده سازی آن است.
هدف اصلی دشــمن در این جنگ ،تبدیل نقاط قوت و فرصتهای کشور و نظام مدیریت
ایران به نقاط ضعف و تهدیدهاســت .در این نبرد همهجانبه ،دشمن با بهرهگیری از تکنیک
سانسور و برجستهنمایی ،جنگ فرهنگی ،جنگ سیاسی و جنگ اقتصادی بیسابقهای را
براساس دستورالعمل از پیش طراحی شــده علیه ایران اسالمی آغاز کرده است.بارزترین
محور این دستورالعمل ،سانسور کردن نقاط مثبت و قوت کشور و برجستهسازی نقاط ضعف
و نارساییهاست .دشمن در تکنیک سیاهنمایی خود تالش دارد با تحریف مسیر فکری و
فرهنگی جامعه و تخریب چهرهها ،برنامهها و مدیریت ایران اسالمی در اذهان عمومی و افکار
جامعه ،در یک فرآیند تدریجی محاسبات مدیران ،نخبگان و مردم را نسبت به کارآمدی نظام
اسالمی و چش مانداز آینده دچار تغییرکند .امروز جبهه جنگ روانی و رسانهای در جنگ نرم
با استفاده از ابزارهای فراوان تبلیغاتی و ارتباطی ،ایمان ،معرفت ،عزم و پایهها و ارکان کشور و
نظام را مورد تهاجم قرار داده است .اعتمادزدایی از کلیت حاکمیت ،امیدزدایی از بهبود اوضاع
و زدودن تضعیف امیدواری نسبت به آینده از اهداف راهبردی دشمن و اپوزیسیون داخلی
است .تزریق حس ناامیدی ،بدبینی ،بدبختی ثقل راهبرد دشمن در جنگ همه جانبه نرم در
شرایط فعلی است که از طریق مخدوش کردن نشانههای امید و تبدیل آنها به نشانههای یأس
و تردید و القای بنبست و سیاهنمایی و در نهایت گرفتن پویایی جامعه است .تضعیف ایمان
دینی ،عرق ملی ،بینادهای نظام ارزشی ملی و مذهبی ،هویت ملی (اسالمیت و ایرانیت) و...
از دیگر اهداف بلند مدت دشمن است که درصدد است از طریق تضعیف مؤلفههای امید و
خوشبینی به آینده کشور به آن برسد .از مهمترین شاخههای راهبرد دشمن در ناامید سازی
و یاس آفرینی؛ کمرنگ کردن پیشــرفتها ،بیفایده جلوه دادن سند چشم اندازی حرکت
سال  ،۱۴۰۴القای بیآیندگی ،بنبست (سیاسی و اقتصادی) و ناکارآمدی حاکمیت دین و
حاکمان دیندار اســت .به تعبیر رهبر معظم انقالب ،امروز هر کس مردم را از آینده ناامید یا
ایمانهای مردم را تضعیف یا مردم را به تالشها و برنامهریزیهای مســئوالن بیاعتقاد یا
بدبین کند ،چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار میکند .رسانهای که درچارچوب راهبرد
دشمن عمل کند ،پایگاه دشمن محسوب میشود .مدافعان و منتقدان منصف و روشنفکران
امروز باید از خود بپرسید :چرا در موضوع مهمی همچون شیوه برخورد با فرهنگ و اندیشه
اســامی ــ ایرانی و نظام اسالمی از شکلگیری آگاهی عمومی جلوگیری میشود؟ چرا
سیاست قدیمی هراسافکنی و نفرتپراکنی ،امروز با شدتی بیسابقه ،ایران ،شیعه و اسالم و
نظام اسالمی راهدف گرفته است؟ چرا غرب ناامید از اقدام نظامی علیه ایران ،امروز تالش
میکند تفکر انقالبی ،جهادی و اسالمی در حاشیه و انفعال قرار بگیرد؟ دشمن چه منافعی در
سایه تصویرسازی غلط از ایران ،اسالم و نظام اسالمی و انقالب دنبال میکند؟ جا دارد درباره
انگیزههای این سیاهنمایی گسترده علیه اسالم ،انقالب و نظام اسالمی ،پرسش و کاوش و به
دقت تبیین شود؟ منطق سلیم اقتضا میکند الاقل بدانیم و بدانید و تفکرکنیم آنچه دشمن ما را
از آن میگریزاند و میترساند ،چیست و چه ماهیتی دارد؟ چرا نباید با تکیه از مدل رفتاری
مبتنی برمعنویت ،عدالت ،انصاف و عقالنیت ،درباره مقاصد و اهداف دشمن تفکرکنیم؟ دشمن
امروز وحدت ملی ،امید  ،اعتماد ملی  ،استقالل و استقامت ملی را هدف قرارداده است ،راه
مقابله باآن نیز در حفظ و تقویت وحدت ،حفظ و تقویت امید و اعتماد ملی و تالش برای
حفظ استقالل ملی از طریق استقامت ملی در سایه انسجام ملی واستحکام بخشی داخلی
است .جامعه و مدیران نباید دچار غفلت شوند ،نباید اجازه دهند دشمن محاسبات آنها را
تغییر دهد .الزمه این مسأله شجاعت در فهم در کنار شجاعت در عمل است که از نیازهای
جامعه امروز ،بهویژه خواص است .سکوت و انفعال در مقابل دشمن موجب اختالل در فهم
صحیح عمومی خواهد شد/.قدس آنالین

پیمانکاران غربال!

این روزها یــادآور پرشــورترین انتخابات در تاریخ جمهوری اســامی
ایران اســت .انتخاباتی با مشــارکت حدود  85درصد واجدان شــرایط که
می توانســت در شــتاب دهی به قدرت نرم جمهوری اســامی موثر واقع
شــود .لکن با فتنه ای پیچیده که هنوز هم ابعاد ناشناخته ای دارد ،تبدیل به
ضد خودش شــد .از این آب گل آلود ،جریان اســتکبار و پیروان داخلی آن
خوب ماهی گرفتند که امروز پس از حدود  13سال هنوز کشور درگیر تبعات
آن اســت ،اما موضوع این یادداشت« ،ظهور مجدد» جریانی بود که به بهانه
پاک سازی انقالب سربرآوردند و با ادبیاتی مثال دینی ،خواسته یا ناخواسته،
دوقطبی ایجاد شــده در ماجرای فتنه را تقویت و تکمیل کردند .چرا «ظهور
مجدد»؟! آن ها که سنشــان قد می دهد یا تاریــخ انقالب خوانده اند ،حتما
مطلع انــد از رفتارهای جریانی که در ابتدای انقالب شــروع به مثال ترویج
شعائر مذهبی و مقابله با مظاهر فساد کرد .از مثال پاک سازی در جریان هنر
و نهی از منکر عملی! در خیابان تا صدام را ســردار قادســیه خواندن .شاید
تعبیر «ســوپر انقالبی» در بیانات اخیر رهبری اشــاره ای به این جریان هم
بود .نگاهی به وضعیت و تفکر امروز برخی از این سوپر انقالبی ها هم جالب
خواهد بود که البته از حوصله این یادداشت خارج است .بیان اخیر رهبری و
نگاهی به روند سیاســی سال های پس از فتنه  ،88نشان می دهد این جریان
به گونه ای دیگر ظهور کرده است .برداشت ناصحیح و البته موکد این جریان
ازحدیث شــریف( ،لَتُبَ ْلبَ ُل َّن ب َ ْلبَ َل ًة َو لَتُ ْغ َرب َ ُل َّن غ َْرب َ َل ًة َو لَتُسا ُط َّن َس ْو َط ال ْ َق َد ِر َحتّی
یَعو َد ا َ ْســ َف ُل ُک ْم ا َ ْعال ُک ْم َو ا َ ْعال ُک ْم ا َ ْس َف َل ُکم) موید این ظهور مجدد است .مشکل
آن جاست که یک فعال انقالبی و یک مصلح اجتماعی ،اگر در مدار والیت و
امامت عمل کند ،تکلیف خود را رشــد و تعالی فکری جامعه می داند .به بیان
دیگر ایجاد و افزایش قدرت تحلیل در آحاد جامعه اســامی ،وظیفه اصلی
یک فعال فرهنگی و انقالبی اســت و در این مسیر این خود افراد هستند که
بسته به قدرت تحلیل و تفکر(که البته منشأ دینی دارد) مسیر خود را انتخاب
می کنند .عده ای متوقف می شوند و عده ای به مسیر ادامه می دهند« .غربال»
مذکور ،نتیجه یک فرایند است ،نه خود فرایند .انحراف آن جاست که عده ای
خــود را «پیمانکار غربال» بدانند و بــر این مبنا تالش کنند ،افرادی را که به
گمان این جریان ،دیگر در قطار انقالب نیستند ،افشا و پیاده کنند .اگر خوش
بینانه تحلیل کنیم ،حداقل این اســت که «سوپر انقالبی ها» انحراف در مبنا
دارند و ناخواســته با این انحراف جدی ،در پازل هدف اصلی دشمنان انقالب
یعنی «تفرقــه و چندپارگی اجتماعی» قطعه می گذارند .کاش اشــاره اخیر
رهبری ،باالنشینان این جریان را به تفکر وادارد و خدای ناکرده ،تجربه سوپر
انقالبی های دهه ،60تکرار نشود/.خراسان
الریجانی  :هدف تل آویو تاخیر در توافق هسته ای است

از دو کتاب «نیم قرن تا ناکامی و نبرد مخفی علیه ایران» در یک اثر نوشته
عباس سلیمی نمین با حضور و سخنرانی علی الریجانی ،در کتابخانه ملی
رونمایی شــد .الریجانی با اشاره به محتوای کتاب نبرد مخفی علیه ایران،
گفت :اســرائیل هرجا که نزاعی علیه ایران باشــد وارد میشود تا آن را
طوالنی و عمیق کند .آن ها وارد موضوع هستهای میشوند تا مبادا توافق
شــود ،میخواهند تا جایی که ممکن اســت مانع توافق شوند.به گزارش
ایسنا ،وی با اشــاره به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ایران ،اظهار کرد:
در تاریخ مدرن انقالب ،امام مانع بزرگی بر ســر منافع آمریکا و اسرائیل
بودند .امروز اسرائیلیها دریافتهاند که چطور باید با ما مقابله کنند بنابراین
مسئوالن دفاعی و سیاسی کشور باید بدانند که آنان راه دشمنی را یافتهاند.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اســرائیل امروز
دچار بحــران موجودیت اســت ،تاکید کرد :صهیونیســتها برای حل
این بحران نیازمند ابهتســازی هســتند .وی در پایان گفت :االن هم در
تحرکات منطقهای که با چند کشور عربی رابطه برقرار کردند ،به دنبال این
هستند که برای خود یک سپهر سیاســی فراهم کنند .البته به نظر من این
دســتاورد آن ها ماندگار نخواهد بود .بعید نیست این چند کشور کوچک
عربی با طغیان مســلمانان در برابر چنین رفتاری از ســوی حاکمان شان
مواجه شوند.
تازه های مطبوعات

فرهیختگان  -در ســه ســال پایانی دولــت روحانی طبقه متوســط
فقیرتر شــده اســت 36 .درصد از دهکهای  8و  9و  10؛  27درصد
از دهکهــای  4و 5و  33 ،6درصــد از دهک ســوم و  20درصد از
دهک دوم به دهک های پایین تر ســقوط کرده و طی این ســه ســال
 66درصد از دهک اول هم نتوانســتهاند دهــک درآمدی خود را ارتقا
دهند.
جمهوری اســامی  -سوال بسیار مهم این اســت که رئیس سازمان
صدا و ســیما چرا قبل از تذکر رهبری به اشــتباه رسانه ملی پی نبرد
و بعد از انتقــاد فرمانده کل نیروی انتظامی درصــدد جبران برنیامد؟
این که رئیس رســانه ملــی در نامه خود خطاب به رهبری نوشــته
«همواره نیازمند تذکرات و نصایح راهگشــای تان هستیم» یک امتیاز
برای مدیران این رســانه نیست .درست اســت که آنها نباید خود را
بینیاز از تذکرات و نصایح بدانند ،ولی این هم درســت نیســت که در
مســائل بدیهی دچار غفلت شوند و بعد از تذکر رهبری درصدد جبران
برآیند.
همشــهری  -افکار عمومی نمیتواند میان اقدامات تحولی دولت با حل
مشکالت و مسائل زندگی روزمره خود ارتباط برقرار کند .به همین دلیل
است که نهتنها از اقدامات تحولی دولت به وجد نمیآید ،بلکه بهراحتی آن
ها را به فراموشی میسپارد.
انعکاس

خبرآنالین مدعی شــد  :هدف نهایی مخبر معــاون اول رئیس جمهور ،
همســویی وزیر کار بعدی با او  ،به عنوان «فرمانده» تیم اقتصادی اســت
شواهد و قراین  ،حاکی از آن است که معاون اول رئیسی  ،به اقتضای وظیفه
و ماموریتی که برای خود قائل اســت  ،اختالف دیــدگاه ها را درون تیم
اقتصادی  ،تاب نمی آورد.
تابناک نوشــت  :حجت االســام طائب رئیس قرارگاه عمار با اشاره به
جراحی بزرگ اقتصادی دولت رئیســی تصریح کــرد :ارز  ۴۲۰۰تومانی
مــواد مخدری بــود که دولت قبل بــه مملکت ما تزریق کــرده بود ،اما
آیت ا ...رئیسی درصدد اصالح این روند برآمد و همه باید در این مسیر به
ایشــان و دولت کمک کنند .وی ادامه داد :آن چه در کف بازار میبینید اثر
ترک اعتیاد است که اگر جامعه  ۸ماه این درد را تحمل کند ،نتیجه و ثمرات
آن را خواهد دید.
اعتمادآنالین نوشت :وبگاه «ســعودیلیکس» فاش کرد ولیعهد سعودی
بهدنبال اجرای طرحی است که به صهیونیستها اجازه خرید ملک در مکه
و مدینه را میدهد و با این اقدام درهای عادیسازی با تلآویو را کام ً
ال باز
کرده است.
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جنوب کشور

تعهدات دولت در خصوص مصوبات حمایتی ستاد کرونا در خصوص اصناف عملیاتی شود

آرزو توکلی سرویس استان ها  //رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس با اشاره به مشکالت اصناف اظهار
کرد :با توجه مشکالت ایجادشده برای اصناف ناشی
از تعطیالت زمان کرونا باید تمام تعهدات دولت در
ستاد کرونا در خصوص حمایت از اصناف عملیاتی
و اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار دریا  ،دکتر پورابراهیمی تاکید
کرد :محمدرضا پورابراهیمی در همایش روز اصناف
در کرمان اظهار داشت :در حوزه مباحث مالیاتی از
سه چهار سال قبل تالش کردیم مسائل مربوط به اخذ
مالیات سامانه محوری باشد نه ممیزمحور زیرا این
تشخیص فساد آور است و مشکل ایجاد می کند.وی
افزود :قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان طراحی

شــد .در قانون قبل مرجع برای رسیدگی به دعاوی
ســازمان مالیاتی بود در حالی که باید مرجع سومی
باشــد و موضوع را رسیدگی کند که در قانون جدید
اصالح شد.پورابراهیمی تصریح کرد :درخواست ما
این اســت هیئت های داوری سر جای خود بنشیند
و در واقع بین ســازمان صنفی و مالیاتی نظر بدهد و
باید این موضوع در استان کرمان عملیاتی شود.نماینده
مردم کرمــان و راور در مجلس بیان کرد :در دولت
قبل هرچه تالش کردیم ســامانه محاسبات مالیاتی
راه اندازی شود که بخشی از آن عملیاتی نشد ،امسال
درخصوص میزان تشــخیص مالیات ها اعالم شد
براساس دیتاها انجام می شود .وی با بیان اینکه همه

استاندارخوزستان عنوان کرد

تذکر به بانکها برای حمایت از طرحهای
دانش بنیان جهت اشتغالزایی

حســن ســیالوی ســرویس اســتان ها //
اســتاندار خوزســتان گفــت :تذکــرات
الزم بــرای حمایــت از تولیــد و طرحهای
دانش بنیان برای اشتغالزایی بیشتر در استان
به بانکها داده شد.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛
نشســت کارگروه اقتصادی ،اشــتغال و
سرمایه گذاری استان خوزستان به ریاست
صادق خلیلیان استاندار خوزستان برگزار
شــد.وی در ابتدای این نشست اظهار کرد:
پیش از ایــن  ۸۷۶طرح با اعتباری معادل
 ۳۲هزار میلیارد ریال از طریق تبصره ۱۸
تعیین و در شورای برنامهریزی به بانکها
معرفی شده بود.اســتاندار خوزستان بیان
کرد :طرحهای تصویب شده در این شورا
میتواند  ۵هزار و  ۹۶شــغل را در استان
ایجاد کند؛ برهمین اساس ضرورت برگزاری
جلسه با بانکها احساس میشد تا مسائل
و مشــکالت این طرحهــا را در مراحل

مختلف فرآیند بانکی بررسی کنیم.خلیلیان
عنوان کرد :خوشــبختانه برخی از طرحها
موفق به عقد قرارداد با بانکها شــدند و
برخی دیگر نیز توانستند اعتبارات الزم را
از صنایع و طرحهای تولیدی معرفی شده
دریافت کنند.وی تصریح کرد :بخشی از این
معرفیها بــرای تأمین نقدینگی واحدهای
تولیدی موجود است تا بتوانند سرمایه در
گردش را داشــته باشند و اشتغال پایدار را
ایجاد کنند.
اســتاندار خوزســتان در پایــان گفت:
تولیدکنندگان در مراحل مختلف بررســی
گاهی با فرآیندهای پــر پیچ و خم اداری
در بانکهــا روبهرو میشــوند و بانکها
تضامیــن یــا وثیقههای ســنگینی را از
تولیدکنندگان طلب میکنند که این موضوع
تسهیل کننده تولید نیست؛ برهمین اساس
تذکــرات الزم برای حمایــت از تولید و
طرحهــای دانش بنیان برای اشــتغالزایی
بیشتر در اســتان به بانکها داده شد.الزم
بــه ذکر اســت؛ در این جلســه عملکرد
پرداخت تسهیالت بند الف تبصره  ۱۸قانون
بودجه ســال  ۱۴۰۰به تفکیک بانکهای
عامــل و همچنیــن گزارش نظــارت بر
طرح های قانون اشتغال پایدار روستایی و
عشایری از محل صندوق توسعه ملی مورد
بررسی قرار گرفت.

مدیرکل کمیته امداد کرمان :

مشکل مسکن مددجویان شهری حل میشود
آرزو توکلی سرویس استان ها  //مدیرکل کمیته امداد
امام خمینی (ره) اســتان کرمان از ایجاد امکان رفع
مشکل مسکن مددجویان شهری با اجرای طرح اقدام
ملی مســکن خبر داد و گفت :در این طرح امتیازی به
مددجویان کمیته امداد داده شده است.

به گزارش خبرنگار دریا  ،یحیی صادقی در حاشیه جلسه
کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان بم افزود :در طرح
اقدام ملی مسکن اگر مددجوی کمیته امداد نتواند آورده
اولیه به مبلغ  ۴۰میلیون تومان را پرداخت کند کمیته امداد
این مبلغ را پرداخت خواهد کرد.وی افزود :در شهرستان
بم مشــکل زمین برای مددجویان شــهری حل شده و
می توان از طریق طرح اقدام ملی مســکن با همکاری
اداره راه و شهرسازی این شهرستان مشکل مددجویان
را حل کرد .صادقی درباره مسکن مددجویان روستایی
نیز خاطرنشــانکرد:عمده مشــکل مسکن مددجویان
روســتایی از طریق طرحهایی که از قبل داشــتهایم و

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا  ،احمــد
محمدی زاده اعالم کرد :باید تدبیری اندیشید
تا مردم این منطقه در طرحهای پرورش میگو
ذینفع شوند و این طرحها در اشتغال و معیشت
جامعه پیرامونی تاثیرگذار باشند.وی افزود :باید
برای اشــتغال پایدار و ماندگار بیش از پیش
همت کرد تا جوانان بومــی منطقه با آرامش
خیال فعالیت کرده و درآمد پایدار داشته باشند.
استاندار بوشهر با تقدیر از مدیران سابق که این
طرح را پایهگذاری کردند یادآور شد :اگر چه
امروز این پروژه افتتاح شد ولی الزم است از
تمام کسانی که از ابتدای طرح کمک کردند و
پای کار بودند ،تشکر کرد.
محمدیزاده یادآور شد :شهرک شیالتی رود
شور بندر ریگ سه هزار و  ۵۲۰هکتار وسعت
دارد و بزرگترین شهرک شیالتی کشور به شمار
میرود که امیدواریم با توسعه زیرساختها و
تامین اعتبار شاهد بهرهبرداری از تماممزارع
پرورش میگوی این شــهرک باشــیم.مجتمع
شهرک شــیالتی رودشــور از بزرگترین و
مهمترین طرحهای اقتصادی آبزی پروری در

همچنین برنامههای مشترک با سپاه و بنیاد مسکن حل
شده است.مدیرکل کمیته امداد استان کرمان همچنین از
افزایش ســه برابری تسهیالت کمیته امداد شهرستان بم
خبر داد و افزود:در ســال جاری تسهیالت کمیته امداد
شهرســتان بم حدود  ۶۳میلیارد تومان شــده است که
مطمئنا آمار اشتغال هم رشد قابل توجهی خواهد داشت.
صادقی عنوانکرد :ســال گذشته در سطح شهرستان بم
مبلغ  ۲۶میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه اشتغال
توسط کمیته امداد پرداخت شده است .وی بیانکرد :سال
گذشــته حدود  ۷۰۷فرصت شغلی توسط کمیته امداد
شهرستان بم ایجاد شده است .مدیرکل کمیته امداد استان
کرمان ادامهداد:بیش از  ۴۰درصد اشتغال توسط کمیته
امداد در استان انجام شده است.
وی تاکیدکرد:تســهیالت کمیتــه امــداد به صورت
قرض الحســنه و بــا کارمــزد چهار درصد اســت
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عمده ای از واحدهای بزرگ اقتصادی از سیاســت
دولت تبعیــت می کند.رئیس کمیســیون اقتصادی
مجلس گفــت :واحدهــای کســب و کار بخش
واقعی اقتصاد هســتند و توسعه این بخش می تواند
ظرفیت های زیادی ایجاد کند و باید این مســیر را
دنبال کنیم و ما آماده همکاری و پیگیری مســائل
اصناف هستیم.

کــه  ۵۰درصد این تســهیالت شــامل افــراد واجد
شــرایط غیرمددجــوی کمیته امداد نیــز خواهد بود.
صادقی افزود :ازجمله شــرایط افــراد غیرمددجوی
دریافت کننده تسهیالت اینکه فرد بیمه نباشد و راه درآمدی
نیز نداشته باشــد.صادقی اظهارکرد:عمده مشاغلی که
کمیته امداد امام خمینــی(ع) حمایت می کند در بحث
مشــاغل خرد اســت زیرا با تســهیالت  ۱۰۰میلیون
تومانی نمیتوان ســرمایهگذاری کالن کرد.وی توضیح
داد :مددجویان کمیته امداد تا سقف  ۱۵۰میلیون تومان
تســهیالت دریافت خواهند کرد که  ۵۰میلیون تومان
آن از تســهیالت کمیته امداد به مددجو تعلق می گیرد
امــا غیرمددجویان فقط تا ســقف  ۱۰۰میلیون تومان
تســهیالت دریافت خواهند کرد.مدیــرکل کمیته امداد
امام خمینــی (ره) اســتان کرمــان تصریحکرد:افراد
غیرمددجو در صورت استفاده از تسهیالت تبصره ۱۸
با سود هشت درصد تا ســقف  ۳۰۰میلیون تومان نیز
دریافت میکننــد.وی افزود:از محوریترین برنامههای
کمیته امداد بحث اشــتغال و توانمندسازی است که در
سال گذشته بیشــترین آمار اشتغال در سطح کشور نیز
توسط کمیته امداد صورت گرفته است.

استانداریزد :

یزد تا سه ماه آینده دارای شرکت پروازی مستقل میشود

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //
استاندار یزد با بیان اینکه بزودی یک خط
پروازی دیگر از یک شرکت هواپیمایی در
مسیر هوایی این استان تثبیت خواهد
شد گفت :این استان تا اوایل پاییز ،دارای
شرکت پروازی مستقل میشود .

بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مهران

 ۱۵۰هکتار از اراضی بزرگترین
شهرک شیالتی کشور بهرهبرداری شد

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها  //در
آیینی با حضور استاندار بوشهر ۱۵۰ ،هکتار
از اراضی پرورش میگوی رودشور بندر ریگ
گناوه به عنوان بزرگترین شــهرک شیالتی
کشور به بهرهبرداری رسید.

بحث ما این است علی الراس حذف شود و عملکرد
خرید  ،فروش و هزینه ها شفاف باشد ،افزود :سازمان
امور مالیاتی در اجرای مفاد قانون سامانه مودیان ،پایانه
فروشگاهی و طرح نظام جامع مالیاتی عقب است و
البته اعتراض به دولت کنونی نیست زیرا چند ماهی
است مسئولیت را به عهده گرفته است.پورابراهیمی
در ادامه با اشاره به اینکه امسال با توافقات صورت
گرفته ،حدود یک میلیون واحد صنفی معاف از مالیات
شدند ،تصریح کرد :در مباحث مرتبط با مالیات این
توافق شده و اگر بخواهند به اجحاف ،مالیات واحد
صنفــی را افزایش بدهند ،آماده همکاری و پیگیری
مسائل اصناف هســتیم.رییس کمیسیون اقتصادی

مجلس در بخش دیگری از ســخنانش بیان داشت:
یکی از توافقاتی که با وزیر اقتصاد داشتیم که درباره
مصوبات و تعهدات دولت در رابطه با ستاد کرونا که
قرار بوده درباره اصناف اعمال شود ،گزارش بدهند تا
مطالبات واحدهای صنفی پاسخ داده شود.وی اظهار
داشت :نماد اقتصاد خرد در کشور ،واحدهای صنفی
هستند و تاکید مقام معظم رهبری توسعه فعالیت ها در
بخش خصوصی است و کاهش فعالیت های دولت
در اقتصــاد بر مبنــای اقتصاد مقاومتــی و اصل
خصوصی سازی می باشــد.پورابراهیمی ادامه داد:
تنها جایی که نماد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد
کشور اســت ،واحدهای صنفی هستند زیرا بخش
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جنوب کشور است که با تکمیل زیرساخت ها
و عملیات بهره برداری از سایت پرورش میگو،
ضمن تامین نیاز داخلی ،زمینه صادرات بخش
زیادی از محصول تولیدی به خارج از کشور
فراهم خواهد شد.
احداث مجتمع شــهرک شیالتی رودشور
یکی از طرحهای توســعه آبــزی پروری در
این شهرســتان به عنوان بزرگترین طرح مهم
اقتصــادی و ابرپروژه تولید میگو در کشــور
است و فاز نخست آن مشتمل بر  ۴۳مزرعه
است.
یکــی از ویژگیهــای ایــن شــهرک در
شــرایط اقتصادی کنونی ،متعهد شــدن خود
ســرمایهگذاران در هزینههای زیرساختها
اســت که با بهرهبرداری کامــل برای یکهزار
و  ۵۰۰نفر اشتغال مســتقیم و یکهزار نفر نیز
بصورت غیر مستقیم شغل ایجاد میکند.گناوه با
دارابودن بیشترین نوار مرزی ساحلی در استان
بوشهر در زمینه طرحهای توسعه آبزی پروری
گامهای خوبی برداشته و هم اینک با دارابودن
سه ســایت پرورش میگو به عنوان بزرگترین
و قطب تولید کننده این آبزی در این اســتان
محسوب میشود .
استان بوشهر با تولید ســاالنه  ۲۸هزار تن
میگوی پرورشی قطب اول تولید این ابزی در
کشور است.

کمبود کاال در هیچ حوزهای نداشتیم

آرزو توکلی ســرویس استان ها  //استاندار کرمان از کمک و همکاری صادقانه اصناف در اجرای طرح
بزرگ اقتصادی دولت قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدمهدی فداکار در همایش روز اصناف عنوان کرد :کار صنفی در ایران کار
فراگیری است.وی به نقش اصناف در تحوالت انقالب و دفاع مقدس اشاره کرد و بیان کرد :بازار از قدیم
مجموعه معتمد و پای کار نظام بوده اســت ،تالش بسیاری از سوی دشمن برای بر هم ریختن و تحریک
بازار علیه نظام و ایجاد تقابل صورت میگیرد که با ضمیر روشن بازاریان این اتفاق رخ نداده است.استاندار
کرمان به طرح اقتصادی دولت پرداخت و ابراز داشت :اجرای طرح به این بزرگی بدون همراهی و همکاری
اصناف و بازار ممکن نبود و در کرمان ما نه تنها کمبود کاال در هیچ حوزه ای نداشتیم ،بلکه کمترین حاشیه
و بهترین وضع کار در کرمان به سامان رسید که پایه اصلی آن اصناف و اتحادیه ها بودند.

فاطمی در جریان ســفر بــه تهران جهت
پیگیــری مســائل مربوط به توســعه و
پیشــرفت اســتان ،با حمید عرب نژاد؛
مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان دیدار
و گفتگو کرد و این تصمیم اتخاذ شــد.در
این نشست ،هماهنگی های نهایی جهت
راه اندازی شرکت پروازی یزد انجام و مقرر

شد اقدامات الزم برای ایجاد این شرکت
تا مهرماه ،صورت گیرد.همچنین در این
نشست مقرر شد یک پرواز با بیس یزد به
پروازهای استان اضافه شود؛ چندی قبل
هواپیمایی آســمان طی یکسال گذشته،
نیز شرکت هواپیمایی ماهان یک پرواز با
موجب ناخرســندی و دلخوری مسافران
بیس یزد ،به پروازهای یزد اضافه کرده بود.
مبدا و مقصد یزد شده است.
تاخیرات مکرر و خسته کننده پروازهای

مقام اول طرح کشوری مهارت آموزی سربازان
به ادارهکل ورزش خوزستان رسید
اختصاص داد .

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ حمید بنی تمیــم مدیرکل ورزش و جوانان
خوزســتان در این خصوص ،اظهار کرد :طرح مهارت آموزی سربازان با
هدف آشنایی و اشتغال سربازان وظیفه در بخش های مختلف انجام شد که
یکی از این بخش ها حوزه ورزش بود.وی افزود :در سال  ۱۴۰۰اداره کل
ورزش و جوانان خوزســتان با آموزش  ۱۳۵سرباز در دو رشته فوتبال و
پرورش اندام توانست مقام اول کشوری را بین ادارات کل ورزش و جوانان
استان ها به خود اختصاص دهد.مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ضمن
تشکر از هیات های ورزشی پرورش اندام و فوتبال در همکاری و پشتیبانی
از این طرح ،عنوان کرد :امســال تعداد رشته های ورزشی را از دو رشته
حسن سیالوی سرویس اســتان ها  //اداره کل ورزش و جوانان استان به بیش از هشت رشــته افزایش خواهیم داد و در آینده نزدیک جلسات
خوزستان مقام نخست کشور در طرح مهارت آموزی سربازان را به خود هماهنگی آن با هیات های مربوطه برگزار خواهد شد.

فـــــــال هفته

زبالهها را سر ساعت بیرون بگذارید دیگر!

فروردین :این هفته خود را ثروتمندترین ایرانی بدانید .در این
هفته یک نفر اشتباهی پولی را به حساب شما واریز میکند که پول
کمی هم نیست .ولی به نظرم دست به آن نزنید ،چون طرف ریال به
ریالش را از ته حلق حسابتان بیرون میکشد .مثل یک آدم شریف
خودتان ببرید پس بدهید بلکه یک مشتلقی هم بگیرید.
اردیبهشت :پولهایتان را جمع کنید! کنسرت خواننده محبوبتان
نزدیک است؛ تقریب ًا سه ماه دیگر ،بعد از محرم و صفر! شاید از نظر
شما خیلی هم نزدیک نباشد ولی با این قیمت بلیت کنسرت ،اگر
از االن پولهایتان را جمع کنید ،روز قبل از خرید هم یک مقدار
دستی قرض بگیرید ،میتوانید بلیت تهیه کنید.
خرداد :این هفته خیلی سرتان خلوت است تازه کفشتان هم پاره
میشود! حاال کفش با قیمت مناسب از کجا گیر بیاورید؟ آقا من
هم موافقم؛ بیایید دمپایی پالستیکی پوشیدن را مد کنیم .مث ً
ال االن
که تابستان است از این سوراخسوراخدارها بپوشیم.
تیر :یک اتفاق نادر! قرار اســت گوش شیطان کر این هفته پنج
صفحه کتاب بخوانید! فکر کنم اتفاقی و از پیش تعیین نشده باشد.
به نظرم فرصت را غنیمت شمرده و از چهل و هشت زاویه از کتاب،
کتاب و ماگ قهوه ،کتاب و هندزفری ،کتاب و گلدان کاکتوس و...
عکس بگیرید و در صفحه خود منتشر کنید .امید است ملت بفهمند
صفحه چه فرهیختهای را دنبال میکنند!
مرداد :این هفته به آرایشــگاه بروید .آرایشگرتان خبر خوبی
شنیده ،کیفش کوک است .موهایتان را خیلی تمیز اصالح و رنگ
میکند ،دقیق ًا عین همان چیزی که میخواهید.
شهریور :چه هفته زیبایــی! ماشین را میبرید کارواش ،ولی نه
باران میآید نه کفترهای مازیار ،پسر همسایهتان ،ماشین را مورد
عنایت قرار میدهند .البته اینکه روی ماشین روکش میکشید هم
بیتأثیرنیست.
مهر :فکر کنم این هفته دیگر کتاب کتابخانه را ببرید پس بدهید.
یعنــی خواهش میکنم ببرید پس بدهیــد .اگر کتابهایی که از
کتابخانه امانت دستتان مانده را پس بدهید ،یقین ًا فرهنگ و آگاهی
این کشور یک تکان اساسی میخورد!
آبان :این هفته نان تان در روغن اســت .کارمند بانک به خاطر
نقص در مدارک مربوط به وام ۵میلیونیتان به شما غر نمیزند و
یکجوری رفع و رجوعش میکند و خالصه پولدار میشوید.
آذر :این هفته یکی از گلدانهایتان خشــک میشود .نه نشانه
نگونبختی اســت نه شــومی؛ یک تکانی به خودتان بدهید به
گلدانهای زبانبستهتان آب بدهید .از آن پتوس ابلق هم یک قلمه
به من بدهید تا خدا شما را ببخشد.
دی :این هفته کانون خانوادهتان خیلی گرم میشود .تو رو خدا
بیخیال قبض آب و برق شــوید ،بگذارید کولر را روشن کنند.
گرمهههه!
بهمن :این هفته اگر رفتگر محــل در خانهتان را زد ،نه ماهانه
میخواهد نه عیدی! میخواهد فحش تان بدهد .آقا خب زبالهها را
سر ساعت بیرون بگذارید دیگر!
اسفند :دمای هوا این هفته افزایش ناجوانمردانهای خواهد داشت
و اذیت تان میکند .البته همهمان را اذیت میکند ولی باشد ،شما را
بیشتر .اگر گفتید این هفته در این هوای گرم و دلپذیر چه میچسبد؟
نه خیر ،منظورم چای نیســت ،هی همهتان همین را میگویید.
هندوانه میچسبد ،بستنی میچسبد ،البته از این ارزانهایش!
محدثه مطهری

***

معضل مسکن در دنیای موازی
چند روز پیش با یکی از دوستان خیلی مرفه خیلی بیدرد درمورد
نرخهای عجیب اجاره بها صحبت میکردم و غر می زدم .از نبودن
این آشفته بازار در کاپیتالیستترین کشورها گفتم و از طرح مالیات
برعایدی سرمایه و مالیات بر خانه خالی و اینها .رفیقم هم مدام با سر
حرفهایم را تأیید میکرد که همین نشان از این داشت که هیچ چیز
از حرف هایم را نفهمیده .بعد از اینکه نیم ساعتی حرف زدم و او هم
چهل دقیقهای ،مثل سگهای عروسکی جلو داشبورد سرتکان داد،
گفت «البته اجاره خیلی پایین باشه هم مشکالت خودش رو داره».
این حرف احتما ًال چرت و پرتش مرا پرت کرد در رؤیای یک جهان
موازی خودمان .اینکه اگر جایی مشکل پایین بودن اجاره بها باشد
چه خواهد شد؟ آنجا وضعیت مالک و مستأجر چگونه خواهد بود؟

در بنگاه

آقا یه  200متر خونه نوســاز دارم ،ســه خواب ،مرکز شــهرمی خواستم اجاره بدم .مستأجر سراغ نداری؟
چند میخوای بدی؟ 20میلیون پیش ماهی .500حاجی  10تومن دیگه بتونی ازش کم کنی یه مورد خوب سراغدارم .یه زن و شوهر بیآزارن با پنج تا بچه.
 خداشاهده کمتر از این نمیتونم بدم. -با این قیمتها سخت مستأجر گیر بیاری .چندجا دیگه هم بسپر.

در مجلس

با توجه به افزایش خانههای بیمستأجر که مشکالت عدیدهای را
برای مالکان ایجاد کرده ،طرح مالیات بر ساکنان ثابت تصویب شد،
به موجب این طرح کسانی که بیش از  5سال است مسکن خود
را تعویض نکردهاند مشمول پرداخت مالیات خواهند شد .همچنین
طرح تخریب ساالنه یک میلیون واحد مسکونی به علت مشخص
نبودن منابع مالی از طرف شــورای نگهبان برای رفع ایرادات به
صحن علنی مجلس پس فرستاده شد.

گزارشگر خبر :کمپین مستأجر خوب

با توجه به مصوبه سران قوا مبنی بر اینکه امکان کاهش اجاره بها
بیــش از 25درصد وجود ندارد اما گزارش های میدانی حاکی از
این اســت که این قانون رعایت نمیشه و گاه حتی تا  200درصد
قیمتها کاهش پیدا کــرده .مالکان معتقدند هیچ نظارتی وجود
ندارد و مستأجران بازار رو دست گرفتند و هرکاری بخوان انجام
میدن .این وسط اما هستند مستأجران با انصافی که با ایجاد کمپین
مستأجر خوب نه تنها امسال کمتر اجاره ندادند بلکه حتی به پول
پیششون اضافه هم کردند.
محمدامین میمندیان
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فرهنگ و هنر

شنبه  4تیر 1401
 25ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3913
خبر
بلیت سینما در مسیر کاهش قیمت

تجربه مثبت بلیتهای نیمهبها و شناور
نرخ  45هزار تومانی بلیت را میشکند
در حالی که مدتهاست اعتراضاتی در رسانهها و فضای مجازی
به گرانی بلیت سینماها دیده میشــود ،تحوالت روزهای گذشته
امیدواریهایی را برای کاهش بهای بلیت ســینماها به وجود آورده
است .نخستین جرقههای جدی از احتمال تأثیر کاهش بهای بلیت
روی استقبال مردم از سینماها ،روز  22خرداد زده شد؛ وقتی پس از
یک روز نمایش فیلم سینمایی «بدون قرار قبلی» با بلیت نیمهبها که
به مناسبت تولد امام رضا(ع) اتفاق افتاد ،آمار استقبال بسیار خوب
مخاطبان از این فیلم منتشــر شد .این آمار نشان میداد این فیلم در
آن روز با بلیت بســیار ارزانتر نسبت به بقیه فیلمهای روی پرده،
توانست پس از «انفرادی» و «علفزار» سومین فیلم پرفروش روی
پرده شود تا ایده ارزان کردن بلیت سینما برای افزایش استقبال را به
ذهن تصمیم گیران برساند.
* بلیتهای شناور در سینماهای حوزه

سه روز بعد حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی از کاهش جدی
بهای بلیت سینما از طریق سیاست «شناورسازی قیمت» خبر داد.
به این معنا که بلیت ســینما به صورت آزمایشی برای فیلم سینمایی
«هناس» در روزهای کممخاطب ،ســاعتهای کممخاطب و حتی
فیلمهای کممخاطب ،ارزانتر فروخته شود تا مخاطبان از سینما بیشتر
اســتقبال کنند .آمار فروش این فیلم در روزهای شنبه ،یک شنبه و
دوشنبه که بلیت همه فیلمهای دیگر تمامبها بود و بلیت این فیلم شناور،
نشان از افزایش حدود  40درصدی فروش آن داشت؛ به طوری که
فروش روزانه آن با دو فیلم کمدی «سگبند» و «چند میگیری گریه
کنی  »2تقریبا برابر شــده است .همین امر باعث شد فیلم در جدول
فروش هفتگی یک پله صعود کند و به نزدیکی این دو کمدی برسد.
* 3پردیس شهرداری نیمه بها شدند

پس از این دو تجربه موفق ،مدیران شهرداری تهران که مالک سه
پردیس ســینمایی در پایتخت هستند ،از نیمهبها شدن قیمت بلیت
ســالنهای این سه سینما خبر دادند .بر این اساس و در حالی که به
صورت رسمی ،اکران نیمهبهای «بدون قرار قبلی» به عنوان الگوی این
طرح معرفی شد ،سه پردیس سینمایی ملت ،راگا و تماشا متعلق به
این نهاد ،تا ساعت  19نیمهبها و از ساعت  19به بعد ،با قیمتی ارزانتر
از تمامبها عرضه میشود .اگرچه هنوز دیگر سینماهای سراسر کشور
به این طرح نپیوستهاند اما پیشبینی میشود با کاهش جدی قیمت
بلیت ســینما در این دو نهاد (خصوصا با سینماهای پرتعداد حوزه
هنری در شهرستانها) دیگر ســالنها نیز به عرضه بلیت ارزانتر
ترغیب شوند؛ چراکه آمار ثابت کرده سود این کاهش قیمت به خود
سینمادارانخواهدرسید/.خراسان

*

سرویس فرهنگی  //تلویزیون اعالم کرده است؛ در ایام
تابستان  ٥هزار و  ٩٠٠ساعت برنامه در شبکه های سیما
با هدف غنی ســازی اوقات فراغت مخاطبان روی آنتن
می برد.
شبکه های سیما برنامه های زنده و تولیدی برای تابستان ،۱۴۰۱
در قالــب هایی همچون «مجموعه های نمایشــی»« ،فیلم های
سینمایی»« ،برنامه های جذاب و شاد»« ،مسابقه»« ،برنامه های
ترکیبی»« ،معارفی»« ،کودک و نوجوان»« ،مستند»« ،پویانمایی»
و  ...تدارک دیده اند«.ایرانگرد « ،»۵ســندباد»« ،دی بی ســی»،
«مامان ها « ،»۲پرستاره»« ،جواهر سرخ»« ،سرتاپا»« ،پیرانه سر»،
«همه فن حریف»« ،فامیل بازی»« ،ویژه برنامه جام جهانی »۲۰۲۲
و ...از جمله تولیدات جدید تلویزیون محسوب می شوند.

برنامه های تابستانی تلویزیون

یک «ایرانی» به تعارفش معروف اســت ،اما
خوب میداند هرجای دنیا برود ،بهتر اســت از
تعارف کم کند و بر مبلغ بیافزاید .مدتیســت
که تعارفــات روزمرۀ ما ایرانیان ،برای خودمان
سوالبرانگیز شده .یا شاید بهواسطه ارتباطاتی که
در دهههای اخیر ب ه وجود آمده و نقدهای ریز
ِ
عادت جمعی میشود ،باعث
و درشتی که به این
شده از خود بپرسیم چرا گاهی نسبت به چیزهای
ساده و دوراهیهای کوچک ،رودربایستی داریم
و ُرک و پوستکنده نظرمان را بروز نمیدهیم؟
شاید عمیقترین ِ
بخش مرسوم «تعارف کردن»
بینِ ایرانیها از رابطههای سلطان-رعیتی برآمده
باشــد .از آنجاییکه در گذشته قانونِ سفت و
سختی وجود نداشت و همهچیز به دلخوا ِه پادشاه
میگذشت و جان و ِ
مال مردم در گروی اراده و
ِ
احساس
تصمیمات او بود ،در فرهنگ ایرانیان
ناامنی و بیاعتمــادی ،غالب و بهنوعی هنجار
شد.
«ایرانــی» همواره محیط بیرون را برای خود
نامحرم و ناامن میدید و از دیگری میترسید،
که عقایدش را در ســینه نگه میداشت .همین
مسئله باعث شــد« ،ترس» در الیههای جامۀ
ایرانــی نهادینه شــود و بهصــورت جزئی در
فرهنگ عمومی رواج پیدا کند .جالل آلاحمد
در همینباره معتقد است« :ملتی که هزاران سال
به روش خودکامگی اداره شــد ،در طول تاریخ
انفرادی بار آمد و به تقیه عادت کرد و و در هود
فرورفت «استر ذهبک و ذهابک و مذهبک» را
پیشه خود قرار داد و از همهچیز ترسید.»...
از این رو ،نتیجۀ این «ترس» ،نوعی ظاهرسازی
و پنهانکاری شد که بهعنوان مهمترین خصیصه
ناپسند ایرانیانِ آن دوره ،در اغلب سفرنامههای

* شبکه ورزش

فصل جدید برنامههای روتین شبکه ورزش شامل «فوتبال»۱۲۰
پنجشنبه ساعت « ،۲۳ویدیو چک» پنجشنبه ساعت « ،۲۲کادر
فنی» شــنبه تا چهارشنبه ســاعت « ،۱۸جهان ورزش» شنبه تا
چهارشنبه ســاعت « ،۱۹:۳۰باشگاه» شنبه تا چهارشنبه ساعت
« ،۱۰:۰۰کوهگشت» پنجشنبه ســاعت « ،۱۳:۳۰پهلوون» شنبه
تا چهارشنبه ســاعت « ،۱۷:۰۰مثبت ورزش» و «دست اول» در
تابستان  ۱۴۰۱همچنان به روی آنتن خواهد رفت .برنامه «لذت
فوتبال» و «شب های فوتبالی» جمعه ساعت  ۲۱نیز با آغاز فصل
جدیــد فوتبال اروپا و لیگ برتر ایران مجددا از اواســط مرداد به
آنتن شبکه باز خواهد گشت.ویژه برنام ه «والیبال لیگ ملت ها»
که از آغاز این تورنمنت پخش شــده است تا پایان تیرماه روی
آنتن خواهد بود؛ برنامــه «جایگاه ویژه» با هدف تحلیل و بحث
و گفتگو پیرامون مسائل اساسی ورزش کشور از ابتدای تیرماه به
صورت زنده پخش میشود؛ برنامه استعدایابی کشتی با نام «همه فن
حریف» از ابتدای مردادماه پنج شنبه و جمعه ساعت  ۲۰به جدول
پخش شبکه ورزش اضافه خواهد شد؛ همچنین برنامه «جام پرچم
(جام روستا)» و «جام گل کوچیک» هم با هدف برگزاری مسابقات
در روستاها و محالت در تابستان تولید و پخش خواهد شد .برنامه
«بازیکن» شنبه تا چهارشنبه ساعت « ،۲۰با جام جهانی» شنبه تا
چهارشنبه ساعت « ،۲۲ویژه برنامه جام جهانی  »۲۰۲۲پنجشنبه و
جمعه ساعت  ۱۸پخش می شوند.

* شبکه اول

در شــبکه یک سیما مسابقه «ایران» ســاعت  ۱۹:۳۰روزهای
زوج ،مسابقه «دستپخت» ســاعت  ۱۹:۳۰روزهای پنج شنبه و
جمعه« ،رزم آوران» یکشــنبه و سه شنبه ساعت « ،۱۹:۳۰ثریا»
یکشنبه ها ســاعت  ۲۳:۱۵و «اتم» ساعت  ۲۳:۱۵روزهای پنج
شــنبه و جمعه روانه آنتن می شود«.امیدیه» با معرفی کارآفرینان
پیشرو و موفق در عرصه اقتصادی و کسب و کار شنبه تا چهارشنبه
ســاعت « ،۱۸:۳۰ورزش و مردم» با پرداخت به عرصه ورزش
کشور و گزارش از وقایع ورزشی جمعه ها ساعت  ۱۱:۳۰و مستند
«دیار جوانمردان» با هدف معرفی پهلوانان و جوانمردان شهرری؛
دوشنبه ها ســاعت  ۲۳:۱۵پخش می شوند.مستند «ایرانگرد»،
برنامه «از خوب به عالی» و برنامه اقتصادی «پایش» نیز از اواسط
مردادماه روی آنتن خواهند رفت.

است که ویژه فصل تابستان تهیه شده اند.همچنین برنامه «معرفی * شبکه نسیم

چهره های محلی» و «اکتشــاف» از برنامه های جدید شبکه سه
خواهد بود که در تابستان پخش می شود.
* شبکه چهار

در شــبکه چهارســیما برنامه های «هزاره شعر» ساعت  ۱۹از
یکشنبه تا چهارشنبه« ،چکاد» ساعت  ۲۱دوشنبه ها« ،چهارسوی
علم» ساعت  ۲۲از شنبه تا دوشنبه« ،اهالی شب» ساعت  ۲۳از
یکشنبه و دوشنبه« ،ساعت سینما» پنجشنبه ها ساعت  ۲۰:۳۰و
«برســد به دست فردا» جمعه ها ساعت  ۲۲:۳۰تدارک دیده شده
است.همچنین برنامه های «سوره» سه شنبه ها ساعت « ،۲۲زاویه»
* شبکه دو
شبکه دو سیما برنامه «اقیانوس آرام» را ساعت  ۱۹:۳۰به روی چهارشنبه ها ساعت « ،۲۲بی چارچوب» شنبه ها ساعت « ،۲۳میز
آنتن می برد« .اقیانوس آرام» یک برنامه نوجوانانه است که تالش نقد» یکشنبه ها ساعت  ۲۱و «پیشخوان اندیشه» دوشنبه ها ساعت
میکند در هم کالمی با نوجوان ،آســیبها و چالشهای این رده  ۲۱نیز در ایام تابستان روی آنتن این شبکه می روند.
ســنی حساس را بررسی کند«.ســندباد» هم با محوریت «ایران * شبکه پنج
از نگاه خارجــی ها و خــارج از نگاه ایرانیــان مقیم خارج» شــبکه پنج سیما سریال «داســتان یک شهر» را در ساعت ۱۹
دوشنبه ها ساعت  ۲۲:۳۰روانه آنتن تابستانی این شبکه می شود .به روی آنتن می فرســتد.این شبکه «شب فیروزه ای» را با تمرکز
برنامه «دی بی سی» که جدیدترین اتفاقات روز دنیا را به شکلی بر موضوع بحران آب در اســتان های کشــور ساعت  ۲۱پخش
وارونه منعکس میکند قرار است جمعه ها ساعت  ۲۰پخش شود .می کند .مسابقه «کهکشانیا» هم از جمله برنامه های تابستانی این
این مجموعه با زبانی طنز ،بخشهای خبری ماهوارهای فارسی زبان شبکه اســت که ساعت  ۲۲پخش می شود .این مسابقه با داشتن
 BBCرا مورد انتقاد قرار میدهد«.مجله دو» با بررسی سوژه های فناوریهای نوین و واقعیت افزوده به عنوان مسابقه تلویزیونی مبتنی
اجتماعی و فرهنگی ساعت  ۲۱روی آنتن می رود«.پاکار» که به بر واقعیت افزوده ســاخته شده است و شرکت کنندگان به کمک
ترویج و تبلیغ کارکردن برای مخاطب نوجوان اختصاص دارد هم گوشی های هوشمند همزمان با هم رقابت می کنند .گفتنی است این
در مناسبت های مختلف پخش می شود.مجموعه نمایشی کودک برنامه ،همزمان از شبکه امید هم پخش می شود.
و نوجوان یک باکس پخش سریال نوجوانان است در ساعت  * ۱۷شبکه آموزش
شبکه آموزش برنامه های «( A۴آچهار)» ساعت  ،۱۸مجموعه
پخش خواهد شد.
عروسکی «خارج از محدوده» ســاعت « ،۱۹نوآفرین» ساعت
* شبکه سه
در شــبکه ســه برنامه «عصر جدید» شــنبه و یکشــنبه تا « ،۲۰ژرفاخند» ساعت « ،۲۱جوانان باتجربه ایران» ساعت ،۲۲
عید غدیر ساعت  ۲۲:۱۵پخش می شود« .بدون توقف» ساعت «جعبه جادو» ساعت  ۲۳و برنامه شبانگاهی «پر ستاره» پنج شنبه
« ،۱۹پهلوون» ساعت « ،۲۰زوجی نو» پنج شنبه و جمعه ساعت و جمعه ســاعت  ۲۲را برای تابستان درنظر گرفته است.همچنین
 ۲۲:۱۵و «میدون» ســه شنبه و چهارشنبه ساعت  ۲۲:۱۵پخش «محله پرماجرا»« ،گنجینه» ،مسابقه «حرفه ای ها» و مستند «مارک
می شود«.قهرمان» و فصل دوم «مامان ها» هم از جمله برنامه هایی پوش» نیز از دیگر برنامه های این شبکه در ایام تابستان هست.

« تعارف » در فرهنگ ایرانی از کجا آمد؟

سرویس فرهنگی  //تعارف به آمد و نیامد دارد
معروف است .هر روز بارها و بارها ّ
تکه و پارهاش
میکنیم؛ هنگام تلفن صحبت کردن ،جلو در
ورودی ساختمان ،زمانیکه آشنایی را اتفاقی
موقع دوراهیهای رفتاری
در خیابان میبینیم،
ِ
و غیره.

صفر» را ســاعت  ۲۴دقیقه به روی آنتن می برد.سریال خارجی
«راز جزیره» ســاعت « ،۱۶:۳۰کارآگاهان نابغه» ساعت  ۲۰و
«هتی دختر نویسنده» ساعت  ۲۱از شبکه امید پخش می شوند.

سیّاحان فرنگی آمدهاست .البته برداشت بسیاری
از اروپاییانی که در زمان قاجاریه به ایران سفر
میکردند ،بهدلیلِ ناآشناییِ آنان با رسوم و سنن
ایرانی در مواجهه با مهمان و آداب میهمانداری،
منفیست اما لزوم ًا تعارفات ایرانیان به این بدی
هم نیست و این سفرنویسها آش را کمی بیش از
حد ،شور کردهاند .برای مثال سرهنگ دروویل،
اح فرانسوی ،که در زمان سلطنت فتحعلیشاه
سیّ ِ
به ایران آمد ،معتقد بود «ایرانیان پشت این ظاهر
مؤدب و مهربان ،صداقت و راســتی ندارند» .و
ِ
سفرنویس دیگری به نام «لیدی
از طرفی دیگر،
شیل» که همسر سفیر بریتانیا در دورۀ ناصری
بود ،اعتقــاد دارد «یک ایرانی در هر مقامی که
باشد بههیچوجه در ادای احترام و برخاستن از
جای خود در هنگام ورود یک مهمانِ مسیحی
درنگ نمیکند »...و این بخش هم نشاندهنده
ت به میهمان ،از سوی میزبان
ادای احترام نســب 
است .هرچند نظرات و مشاهدات سفرنویسانِ
قاجاری ّ
تقبیح رسم «تعارفات»
دال بر تأیید یا ِ
ایرانی نیســت ،چراکه هرکدام از آنها باتوجه
به تجربۀ شخصی خود اســتنتاجی کردهاند ،یا
ظن خود نظری دادهاند و به بُرشی از
بهقولی ،از ّ
یک رفتار پرداختهاند.
اما نکته پراهمیت این است که ایرانیان از گذشته
تا کنون ،تمام چیزهای خوب را برای مهمانشان
میخواســتند .از بهتریــن ،زیباترین و نوترین
ظروف گرفته تا چربترین غذا و شیرینترین
حلوا ،همه و همه ،میبایستی به بهترین نحو برای
مهمان فراهم میشــد .حتی مردم لباسهای تر
ِ
وقــت مهمانی و بزم به تن
و تمیز و نوشــان را
میکردند تا ِ
پیش چشم دیگران خوشجلوهتر و
خوشمنظرهتر حاضر شوند ،یا حتی در معماریِ
ِ
آســایش مهمان را اولویت
خانهها ،فراغت و
قرار میدادند .بدینصــورت که اتاقِ مهمان را
که « ِطنَبی» یا «شاهنشین» نام داشت ،در بهترین
نقطه از خانه بنا میکردند! اتاق «شاهنشین» در
ِ
شــمال
معماری ایرانی ،به اتاقی آفتابخور در
ارتفــاع آن معمو ًال
اندرونی اطالق میشــد که
ِ

دوبرابر دیگر اتاقهای خانه بود و در قســمت
باالی این ارتفاعِ ،
سقف نیمگنبدی قرار میگرفت
که باعث خنک شدنِ اتاق میشد« .شاهنشینها»
با تزئینات خاصی نظیر نقاشــی و آینهکاری،
گچبُری و شیشــههای رنگی همــراه بود و در
مقابل اتاق ،حوض بزرگی ســاخته میشد و از
آنجاییکه «آب» ذات ًا خنک است ،باعث میشد
هــوای مطبوعی در اتاق جریان داشتهباشــد؛
بدینترتیب که هوای داغ به ســمت باال و طاقِ
نیمگنبدی میرفت و هوای سرد بین شاهنشین و
حوض در جریان بود .این «خوشپوشی» برای
مهمانیها و سورها هم جزو آدابیست که نهتنها
در فرهنگ ایرانی ،بلکه در بسیاری از فرهنگها
از دیرباز تا امروز بــه آن پایبندند و آن را از
ِ
معاشرت سالم میدانند .حتی در فارسی
ارکان
اصطالح «لباس پلوخوری» نیز مرســوم است
که اشاره مستقیم به اهمیت آراستگی در مهمانی
دارد.بهعنوان مثالی از مهماننوازی و تعارفات
ترجیح مهمان به خود اشــاره کرد.
میتوان به
ِ
چنانکه حتی تا اواخ ِر دهه بیست هم منوال به
این صورت بود که مردم عیب میدانستند ِ
وقت
نوروز به ســفر بروند ،مبادا مهمان به خانهشان
مراجعــت کند و به د ِر بســته بخــورد! همین
ارزشگذاری و احترام و اهمیت قائل شدن برای
دیگری ،از ایرانیان مردمی مهماننواز و خونگرم
ساخت ه است .اما باید توجه داشت که تعارفات
بیرویه و بعض ًا توقعات بیجــا ،همواره ِ
آفت
ارتباطات است .نباید آنطور از خود بیخود شد
و خویشــتنِ خویش را فراموش کرد و به غیر
پرداخت و نباید آنقدر «خود» را محو ِر زندگی
قرار داد و به دیگری بیاعتنا شد .حفظ اعتدال
مهمترین ِ
روزمره است؛ چنانکه
بخش این رسم
ّ
گفتهاند« :خیراالمو ِر اوسطها».
* بخشی از دادههای تاریخیِ گزارش از کتاب
«جامعهنگاری عهد قاجار» نوشتۀ پریسا کدیور
برداشــت شده اســت که به تاریخ اجتماعی و
زندگی روزمرۀ مردم ایــران در دوران قاجاریه
میپردازد /.ایسنا

صدور  ۲۴موافقت اصولی برای ایجاد تاسیسات گردشگری در هرمزگان
ســرویس فرهنگی  //مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
هرمزگان گفت :طی  ۳ماهه اول ســال جاری  ۲۴موافقت اصولی برای ایجاد
تأسیسات گردشگری در استان صادرشده است.

سهراب بناوند در تشریح این خبر بابیان این مطلب افزود :بهمنظور حمایت
از سرمایهگذاران و توسعه تأسیسات گردشگری استان ،از ابتدای سال جاری
تاکنون  ۲۴موافقت اصولی صادرشده است.مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری

و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به اینکه حجم سرمایهگذاری پیشبینیشده
برای بهرهبرداری از این طرحهای گردشــگری  ۱۴۳۰میلیارد ریال اســت،
عنوان کرد :با بهرهبرداری از این طرحها برای  ۷۸۴نفر اشتغال ایجاد میشود.
به گزارش ایسنا  ،وی اضافه کرد :موافقت اصولیهای صادره شامل ۱۳ :مجتمع
گردشگری ۴ ،سفرهخانه سنتی ۲ ،هتل ۲ ،مرکز گردشگری ساحلی و دریایی،
 ۲اقامتگاه بومگردی و یک مرکز آبدرمانی است.

شبکه نسیم برنامه «دست به نقد» شنبه تا چهارشنبه ساعت ،۱۹
«نسیم آوا» پنج شنبه و جمعه ســاعت « ،۱۹قاصدک» هر شب
ساعت  ،۱۹:۳۰سریال «سه دونگ دونگ» هر شب ساعت  ۲۰و
«طنزستان» از  ۱۸تیرماه هر شب ساعت « ،۲۰شکرستان» شنبه
تا سه شنبه ساعت « ،۲۱کارستون» چهارشنبه تا جمعه ساعت ،۲۱
«شوتبال» شنبه تا سه شنبه ساعت « ،۲۱:۳۰تهمتن» چهارشنبه تا
جمعه ساعت « ،۲۱:۳۰جواهر سرخ» به زودی پنج شنبه و جمعه
ســاعت « ،۲۱:۳۰خندوانه» یک شنبه تا پنج شنبه ساعت  ۲۳و
برنامه «دوررهمی» جمعه و شنبه ها ساعت  ۲۳پخش می شود.
* شبکه قرآن
* شبکه سالمت
شــبکه قرآن و معارف سیما برنامه های «منم بچه مسلمان» هر
،۲۰
ساعت
جمعه
و
پنجشنبه
ســر»
«پیرانه
سالمت
در شــبکه
روز ســاعت « ،۱۶آرام جان» هر روز ساعت « ،۱۸هشتگ دین»
ساعت
خوب»
«حال
ساعت،۲۰
چهارشنبه
تا
شنبه
از
«پنجره باز»
قبل از اذانگاهی ظهر« ،تقرب» ســاعت « ،۱۹:۳۰اسرا» روزهای
ساعت
شنبه
پنج
سالمت»
«سپهر
،۲۲
ساعت
سالمت»
«مستند
،۲۱
زوج و «صهبا» روزهای فرد ساعت « ،۲۱مصباح» شنبه و دوشنبه
و
شنبه
پنج
تر»
سریع
و
«سریع
،۲۳
ســاعت
دیدار»
امید
«به
،۲۱
ساعت « ،۲۲:۱۵ارحام» یک شنبه و سه شنبه ساعت  ۲۲را در ایام
جمعه ساعت  ۱۹و « ،۲۳شهروند و مافیا» شنبه تا چهارشنبه ساعت تابستان روی آنتن می برد .همچنین هر شب ساعت  ۲۳تالوت فاخر
 ۱۹و « ،۲۳شفا» ســاعت « ،۱۷دستاورد» روزهای فرد ساعت مجلسی نیز در شب های تابستان از شبکه قرآن پخش می شود.
 ۱۷:۳۰و «سرتاپا» روزهای زوج ساعت  ۱۷:۳۰پخش می شوند.
* شبکه مستند
* شبکه افق

شبکه افق «انارستان» شنبه تا چهارشنبه ساعت« ،۱۶عصرشیرین»
شــنبه تا پنج شنبه ساعت  ۱۸و «فامیل بازی» را چهارشنبه ،پنج
شنبه و جمعه ساعت  ۲۱پخش می کند«.تماس» شنبه و یکشنبه
ساعت « ،۲۱مامور ویژه» دوشنبه و سه شنبه ساعت « ،۲۱جهان
آرا» شنبه و دوشنبه ساعت « ،۲۲نقش جهان» روزهای یکشنبه
ساعت  ۲۲و «عیار» سه شنبه ها ساعت  ۲۲پخش می شود.
* شبکه امید

شبکه امید برنامه های «شبکه تلوبیونی مثبت امید»« ،لیگ گل
کوچیک»« ،برو پی کارت»« ،رسانش»« ،جشنواره تابستانی سینما
هویت»« ،باشگاه امید» ساعت  ،۱۹مسابقه «بازنده شو» ساعت
 ،۲۲پخش مســابقه «کهکشانیا» ســاعت  ۲۲همزمان با شبکه
پنج سیما ،ســری جدید «بازی ویزیون» ساعت  ۲۳و «ساعت

شبکه مستند مستندهای «فوتبال ایرانی» ساعت « ،۲۱داستان
های فوتبال» ســاعت « ،۲۰حیات وحش ایران» ساعت ،۲۳
«هستند کســانی که» ساعت « ،۲۲:۳۰چونان سر» یکشنبه ها
ســاعت « ،۲۱ضد» دوشنبه ها ساعت « ،۲۱سرزمین آب ها»
ســاعت  ۲۲را پخش می کند.مجموعه «کنام اژدها» شــنبه تا
چهارشنبه ســاعت « ،۱۸گروه نجات اژدها» پنجشنبه و جمعه
ساعت  ،۱۸مجموعه «دکتر ارنست» پنجشنبه و جمعه ساعت
« ،۲۱:۳۰زنان کوچک» شــنبه تا چهارشــنبه ساعت ،۲۱:۳۰
مجموعه «گروه شــب نقاب» شــنبه تا چهارشنبه ساعت ،۱۹
«ماداگاسکار» ساعت  ،۱۵:۳۰مستند خانوادگی «دورت بگردم
ایران  »٢ســاعت « ،۲۰دالتون ها» ساعت  ۱۹:۳۰و «پرندگان
کوچک» ساعت  ۱۹از جمله برنامه های شبکه کودک است که
در ایام تابستان به روی آنتن می رود.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه  -نوبت دوم شركت تعاوني خدمات صيادي باسعيدو

بدينوسيله به اطالع كليه اعضاء محترم شركت تعاوني خدمات صيادي باسعيدو با شماره ثبت  ١٧٤٧مي رساند  ،جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
شــركت تعاوني راس ساعت  ١٦عصر روز پنج شنبه مورخ  ١٤٠١/٠٤/16در محل مســجد خاتم االنبياء  -واقع در قشم  ،روستاي باسعيدو  ،بندرگاه صيادي
بندرباسعيدو برگزار مي شود  .لذا از كليه اعضاء شركت تعاوني دعوت مي شود تا شخصاً و يا با استفاده از حق وكالت نماينده تام االختيار را باهمراه داشتن كارت
ملي و يا دفترچه عضويت و برگ وكالت معتبر  ،جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات مندرج در جلسه مجمع عمومي در اين جلسه حضور بهم رسانند .
دستورجلسه  -١ :گزارش هيئت مديره و بازرس /بازرسان در مورد بندهاي دستورجلسه  -٢ .انتخاب بازرس /بازرسان اصلي و علي البدل
 -٣رسيدگي واتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي منتهي به سال هاي (  ١٣٩٩و  ) ١٤٠٠و نحوه تقسيم سود و ذخاير
 -٤تعيين خط مشي و بودجه سالجاري شركت تعاوني
توضيحات الزم :
 -١به موجب ماده  ١٩آئين نامه نحوه تشــكيل مجامع عمومي  ،تعداد آراء وكالتي هرعضو حداكثر سه ( )٣رأي و هرشخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود .
و اعضاء متقاضي اعطاي نمايندگي  ،مي بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا ٢٤ساعت قبل از برگزاري جلسه مجمع يعني تا تاريخ  ١٤٠١/٠٤/15روزانه از
ساعت  ٩صبح تا ساعت  ١٣در محل دفتر شركت تعاوني -واقع در بندرگاه بندر باسعيدو حاضر تا پس از احراز هويت وتاييد وكالت توسط نماينده هيئت مديره ،
برگه ورود به جلسه مجمع عمومي را دريافت دارند  .در غير اينصورت در روز برگزاري مجمع عمومي برگه وكالت صادر نخواهد شد .

هيئت مديره شركت تعاوني خدمات صيادي باسعيدو

مفقودی نوبت دوم
سند خودرو نوع هیوندایی سیستم  ELENTRA_1600تیپ النترا رنگ سفید مدل  ۲۰۱۳شماره موتور
 G4FGCU592914شماره شاسی KMHDG41C5DU589165شماره پالک ۶۷۳۳۱شخصی
بنام فاطمه کبابی سربارانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
آگهی مزایده

اجراي احكام دادگستري حاجي آباد بموجب اجرائیه کالسه  9309987644800103ارجاعي حقوقي ششدانگ یک باب خانه با عرصه اي به مساحت374/85
متر مربع داراي حدود اربعه شــماال بطول 18/90متر درب و دیواریســت به کوچه شــرقا بطول  21/80متر دیوار مســكوني دیوار به دیوار آقای منوچهر
قاسمي نژادرائيني داراي پالک 278فرعي از  2اصلي جنوبا در دو قسمت اول بطول 11/87مترودوم بطول 2/84متر در هر دوقسمت دیوار به دیوار مسكوني
آقاي کرامت قاسم نژاد رائيني داراي پالک 278فرعي از اصلي وغربا بطول  23متر دیواریست به کوچه بن بست واقع در حاجي آباد-بلوار معلم جنوبي قطعه
یک بخش هفت بندرعباس مي باشد  ،ملک مورد نظر داراي قريب 165/90متر مربع اعياني با مشخصاد فني (فاقد شناژ  -دیوارها بلوکي  -سقف آهن (طاق
قوه قضائیه
ضربي) پشت بام کاهگل-نماي بيرون ساختمان سیمان سیاه  -بدنه داخل عمدتا سیمان سیاه و قسمتي گچ کاري  -کف موزاییک  ،درب و پنجره آهني و دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
درب خوابها چوبي و با قدمت احداث قريب چهل سال میباشد که سکونت در آن نا ایمن مي باشد متعلق به محكوم عليه مرحوم قلندر قاسمي نژاد فرزند
ابوالحسن  ،جمع ارزش کل ملک به میزان  4/603/500/000 -ریال در قبال مهريه محكوم له سيب گل صادقي فرزند غالمعلي  ،سهم خواهان از ملک مذکور بدون لحاظ امتیازات متعلق به
مسکوني موصوف (آب ،برق ،تلفن ،غیره) میزان  63/68مترمربع ازعرصه ملک مورد نظر باحدود اربعه :شماالبطول 9/19متر دیواریست به کوچه شرقا بطول 7متر دیوار به دیوار مسكوني
آقاي منوچهر قاسمي نژاد رائيني جنوبا بطول  9متر محدود است به باقیمانده ملک مذکور وغربا بطول 7مترمحدود است به باقیمانده ملک مذکور که میزان طلب خواهان ( )621/800/000
ارزيابي و کارشناسي گردیده که با شرایط ذیل از طریق مزایده كتبي در اجرای احکام شورای حل اختالف به فروش میرسد .
 -1حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است  -2 .كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است .
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء و ارزيابي را به حساب سپرده دادگستري تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند .
 -4پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روي پاكت تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ
1401/04/14به اجرای احکام دادگستري تسليم شود .ضمنا به صورت في المجلس نيز مي توانند در مزایده شرکت نمایند  -5 .با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرایط
آگهي و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد  -6 .اجراي احکام در قبال پیشنهادات مختار است .
 -7پیشنهاد در ساعت  9صبح روز چهارشنبه  1401/04/15قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
 -8در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارت از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود
و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اجرای احکام دادگستری حاجی آباد مراجعه نمایند .

علی اکبر ابراهیمی -قاضی شعبه اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان حاجی آباد

حوادث

5

ورود دادستانی به ماجرای مرگ هزاران ماهی؛

 ۶متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند

سرویس حوادث //شش متهم  در ماجرای
مرگ هزاران ماهی در بردسیر کرمان تحت
تعقیب قضایی قرار گرفتند.

دادســتان بردســیر درباره این حادثه گفت :به
محض اطالع دادســتانی از مرگ هزاران ماهی
به دلیل خشکی یک باره آب در سد حلبی ساز

بردســیر ،موضوع با قید فوریت در دستور کار
قرار گرفت .قاضی افشین صالحینژاد ادامه داد:
در کمتر از  ۴۸ساعت گزارش کارشناسی فاجعه
زیستمحیطی سد حلبیساز این شهرستان به
دادســتانی ارائه شد و در این زمینه شش متهم
تحت تعقیب قضایی قــرار گرفتند .وی افزود:

گزارش کارشناســی حاکی از این اســت که
کشــاورزان منطقه بدون در نظر گرفتن حیات
آبزیــان رودخانههای منتهی به ســد ،اقدام به
برداشت بیرویه آب کردهاند به میزانی که صرف ًا
گل و الی و رسوبات پشت سد باقی مانده است.
این مسئول قضایی گفت :طبق بررسیهای انجام

شنبه  4تیر 1401

شده هیچ گونه مجوزی از سوی اداره امور آب
یا جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص نحوه
برداشــت آب صادر نشده و با توجه به این که
بخشی از این ماهیها توسط جهاد کشاورزی به
آب سد ریخته شدهاند ،باید نظارت نیز توسط
آن مرجع صورت میگرفت.

در امتداد تاریکی

آشیانهای روی آب!

از همان دوران نوجوانی دوست داشتم
با مرد جوانــی ازدواج کنم که خیلی
پولدار باشــد و من سختیهایی را که
اعضای خانوادهام متحمل میشــدند،
نداشته باشم و در رفاه و آسایش خوش
گذرانی کنم اما.. .

اینها بخشــی از اظهارات زن  25سالهای
است که برای دادخواهی وارد کالنتری شده
بود .او درباره ماجرای ازدواج با همســر
پولدارش به مشــاور و مددکار اجتماعی
کالنتری گفت :در یک خانواده  11نفره به
دنیا آمدم ،در حالــی که  9خواهر و برادر
داشتم ،پدرم با درآمد رفتگری هزینههای
زندگــی ما را تامین میکــرد و مادرم نیز
خانه دار بود .خواهرانــم با افراد معمولی
ازدواج کرده بودند که شوهرانشان درآمد آن
چنانی نداشتند .به همین دلیل همواره برای
چندرغاز پول یا حتی خریدهای کوچک
زندگی با یکدیگر به مشاجره میپرداختند.
من که این صحنهها را میدیدم به این نتیجه
رسیدم که واقعا پول ،حالل مشکالت است
بنابراین تصمیم گرفتم به هر طریق ممکن با
جوان پولداری ازدواج کنم که حداقل خانه
و ماشین داشته باشد .وقتی خواستگارانی
برایم میآمدند ،شرط اولم این بود که حتما
ملک و امالک و خودرو را به نام من ثبت
کنند اما چنین جوانی پیدا نشد تا جایی که
دیگر افراد پیر و سالخورده به خواستگاریام
میآمدند چون از شرط من اطالع داشتند.
در این میان مرد  60سالهای به نام وحید به
خواستگاریام آمد .همسر و فرزندان او در
خارج از کشور زندگی میکردند و او هم به

تنهایی در یکی از مناطق مرفه نشین شهر،
خانه ویالیی بزرگی داشــت .وقتی چشمم
به خودروی خارجی آخرین مدل و خانه
و زندگی او افتاد ،بی درنگ پاســخ مثبت
دادم .همه اعضای خانــواده تعجب کرده
بودند اما من میخواســتم به دیگران فخر
بفروشــم و خوش گذرانی کنم .به همین
دلیل دل پدر و مادرم را شکســتم تا جایی
که حتی به شغل شریف پدرم توهین کردم
و به مادرم نیز گفتم« :من مانند تو نیســتم
که با یک تکه نــان زندگی کنم ».خالصه
همسرم با خودروهای خارجی به در منزل
ما میآمد و من در حالی که عینک دودی به
چشمانم میزدم ،با غرور خاصی در خودرو
را باز میکردم تا همسایگان و اهالی محل
خوشــبختی مرا ببینند .مدام با همسرم به
رستوران و سفرهای خارجی میرفتم و هر
روز لباسهای مختلفی میپوشیدم .در خانه
خدمتکار داشــتم و دست به سیاه و سفید
نمیزدم .در این خوشبختی پوشالی غرق
شــده بودم که یک روز پلیس به سراغ من
آمد و نشانی وحید را پرسید .تازه فهمیدم
همسرم مردی کالهبردار بوده و با پولهای
مردم چنین زندگی را فراهم کرده است .او
توسط یک شرخر با چاقو زخمی شده ولی
از ترس دســتگیری فرار کرده بود .اکنون
نیز همســر و فرزندان او از خارج کشور
بازگشــتهاند و قصد دارند مرا از آن خانه
بیرون کنند .من هم که آشــیانهام را روی
آب ساخته بودم ،اکنون حیران و سرگردان
و آواره ماندهام به طوری که روی بازگشت
به خانه پدرم را نیز ندارم و.. .

قتل
همسر به خاطر زیاده خواهی
ســرویس حوادث //مرد ضایعات
جمعکن مدعی شــد که به خاطر
زیادهخواهیهای همســرش با
او درگیر شــده و ناخواسته او را
کشته است.

دوشنبه  30خرداد مأموران کالنتری
 159بیســیم در تماس با بازپرس
ساســان غالمــی از قتــل زن 20
ســالهای در خانهاش خبــر دادند.

 25ذی القعده 1443

با اعالم این خبــر بازپرس جنایی و
تیم بررســی صحنه جرم راهی محل
شده و با جســد زن جوان در حالی
که خفه شــده بود مواجه شدند .در
بررســیهای اولیه مادر متهم گفت:
پســرم با من تماس گرفت و از من
خواست با عجله خودم را به خانهاش
برســانم .با ورود به خانه آنها ناگهان

سال بیست و یکم شماره 3913

جهان

با بدن بی جان عروســم مواجه شدم
،در حالی که شــوکه بودم همزمان
برادرشــوهرم هم آمد و با پلیس و
اورژانس تماس گرفتیم ،اما پسرم از
محل متواری شد.ساعاتی از جنایت
گذشــته بود که کارآگاهان موفق به
دســتگیری متهم فراری شدند .مرد
 21ســاله در تحقیقات گفت :ما تبعه
یکی از کشورهای همسایه هستیم و
 6ســال قبل به ایران آمدیم .همسرم
از اقوام نزدیکم بــود و حاصل این
ازدواج پســری دو ســاله است .من
ضایعات جمع کن هســتم ،اما وضع
مالی خوبی ندارم و همســرم اص ً
ال به
این موضوع توجــه نمیکرد.او ادامه
داد :درخواســتهای همسرم تمامی
نداشــت و هر روز از من خواســته
تازهای داشت ،ســر همین موضوع

باهم دعوایمان میشد و با وجود یک
بچه این درگیریها تمامی نداشت .آن
شب از سر کار آمدم و خیلی خسته
بودم همســرم دوباره شــروع به غر
زدن کرد و من از شــدت عصبانیت
پارچهای را که در گوشــه اتاق بود
دور گردنش پیچانــدم .به خودم که
آمدم ،دیدم همســرم نفس نمیکشد.
بالفاصله به مادر و عمویم خبر دادم
و آنها خودشــان را به خانه رساندند
و با اورژانس و پلیس تماس گرفتند.
خودم هم فرار کردم ،اما به شــدت
عذاب وجدان داشتم و ناراحت بودم
و از اتفاقی که افتاده بشدت پشیمانم.
به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای
امور جنایی تهران متهم به اداره دهم
پلیس آگاهی پایتخت منتقل شــد و
تحقیقات ادامه دارد.

اتهام تسبیب در قتل برای راننده اتوبوس

ســرویس حوادث  //راننده اتوبوسی که
با پنچر کردن الســتیک آمبوالنس مرگ
کودکی را رقم زده بــود با خانواده دختر
کوچولو مواجه حضوری شد.

حدود یک هفته قبل خبر مرگ دختری  2ساله به
نام درسا به علت پنچر شدن الستیک آمبوالنس
اورژانس و دیر رســاندن بیمار به بیمارســتان
منتشر شد .بازپرس جنایی دستور رسیدگی به
این پرونده را صادر کرد و مشــخص شد راننده
یک اتوبــوس وقتی با خــودروی آمبوالنس
که در خط ویژه توقف کرده بود روبهرو شــده
بهخاطر عصبانیت الســتیکهای آمبوالنس را
پنچر کرده اســت .بنابراین راننــده اتوبوس در
کمتر از  24ساعت بازداشت شد.با مرگ درسا،
خانواده کودک از پزشــک معالج دخترشان و

فراخوان شناسایی وجذب نماینده فروش
شــرکت مخابرات ایران-منطقه هرمزگان در نظر دارد جهت شناســایی وجذب نمایندگان
فروش محصــوالت باند پهن مخابراتی شــامل( )FTTH-VDSL-ADSLبراســاس
ضوابط،شاخصها ومعیارهای ارزیابی کیفی ازطریق فراخوان اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان
شرکتمخابراتهرمزگان که در این زمینه دارای تخصص ،تجربه ،حســن ســابقه ،تمکن مالی وامکانات مناسب می
باشــند دعوت می نمایدنســبت به ارائه رزومه مرتبط ،سوابق قراردادهای مشــابه ،مدارک ثبتی وسجلی خود
راظرف مدت 7روز اداری از تاریخ انتشــار آگهی به دبیرخانه این شرکت به آدرس(بندرعباس-گلشهرجنوبی-
خیابان رسالت جنوبی-مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان)تحویل یاجهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنه
ای 33308259-33610016-33610007تماس حاصل نمایند.
نکته :در این مرحله تنها ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شــد و پس از ارزیابی ،از شــرکتهای واجد
صالحیت جهت اخذنمایندگی فروش وعقدقرارداد دعوت خواهد شد .بدیهی است ارائه اطالعات و ارزیابی کیفی،
هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
هزینه چاپ آگهی در جراید بر عهده نمایندگان تائید شده می باشد.
آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی :ساعت 13روز شنبه مورخ 1401/4/11

اداره تدارکات وپشتیبانی شرکت مخابرات ایران-منطقه هرمزگان
آگهی ماده  3اقنون اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی

عامل پنچری آمبوالنس شکایت کردند .راننده
اتوبوس در مقابل خانواده درسا در دادسرا قرار
گرفت .خانواده دختر کوچولو با دیدن متهم در
حالی که بســیار ناراحت بودند خطاب به متهم
گفتند :درسا تنها بچهمان بود ،چطور دلتان آمد
که دست به چنین کاری بزنید .ما اهل خوزستانیم
گرمای طاقتفرسای آنجا را تحمل کردیم چطور
نتوانستی فقط چند دقیقه تحمل کنی تا آمبوالنس
برود؟راننده اتوبــوس در حالی که گریه میکرد
و پشــیمان بود گفت :من خــودم دو دختر 10
و  14ســاله دارم و از اتفاقی که رخ داده است
هم خودم و هم دخترهایم در شــوک هســتیم.
مقداری از اتوبوس سهم من است و مقداری هم
سهم شرکتی است که با آن کار میکنم 10 .سال
اســت که راننده اتوبوسم و  5سالی میشود که

به خط سیدخندان آمده ام .روز حادثه به خاطر
بلواری که بین خط رفت و برگشت اتوبوس بود
نمیتوانستم به خط دیگر بروم 10 .دقیقهای هم
صبر کردم ،حتی از اتوبوس پیاده شدم و داخل
خودرو و قسمت بیمارش را دیدم اما کسی داخل
آن نبود 50 .متری دنده عقب گرفتم که نزدیک
بود با یک موتورسوار تصادف کنم.وی ادامه داد:
هوا بهشدت گرم بود و مسافران زیادی داشتم .از
شدت عصبانیت این کار را انجام دادم ولی هرگز
تصورش را نمیکردم که این کار من باعث مرگ
کودکی شود و از عذاب وجدان نمیدانم چکار
کنم.به دستور بازپرس محمد جواد شفیعی ،متهم
جوان به اتهام تسبیب در قتل شبهعمد و تخریب
خودروی آمبوالنس در اختیار کارآگاهان اداره
آگاهی قرار گرفت.

مج
اگهیدعوت مععمومیعادیسالیاهننوبتاول

تاریخ انتشار آگهی روز شنبه 1401/04/04

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارگری رحمت گستر شهرستان
قـشم راس ساعت 19روزسه شنبه مورخه  1401/05/04درمحل کانون شهیدذاکری به ادرس قشم
بلوارولیعصر جنب دادسرا عمومی وانقالب شهرستان قشم برگزارمی شود  ،لذاازکلیه اعضا دعوت می شود
بادردست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرردرمحل مذکور حضوربهم رسانید یاوکیل /
نماینده خودراکتبا معرفی نمایید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر
عضو حداکثر 3رای وهر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود  .واعضای متقاضی اعطای نمایندگی می
بایست بهمراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1401/05/03روز دوشنبه تا ساعت  13درمحل دفترشرکت
تعاونی حاضر تایید پس ازاحراز هویت وتایید وکالت مجوز ورود به مجمع رادریافت نمایند.
* دستور جلسه :
 -1انتخابات سمت بازرسی(انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل)
-2تصویب بودجه پیشنهادی سال جاری 1401
تصدی سمتهای بازرسی به موجب ماده ( )2دستورالعمل نحوه نظارت برانتخابات تعاونی ها موظف حداکثر
ظرف مدت  5روز ازانتشار آگهی دعوت ،فرم داوطلبی راتکمیل وتحویل دفتر تعاونی نمایند .
مقامات دعوت کننده
مجید رحیمی شهواری نایب رئیس و مدیرعامل
حسن سهرابی رئیس هیات مدیره

شرکت تعاونی مسکن کارگری رحمت گستر قشم

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۲۳۱۳۶۰۰۰۱۴۴مورخ
 1401/۰۳/17تصرفات مالكانه محمد محمدزاده نیمه کاری فرزند علی تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/60
متر مربع قسمتی از پالک  ۶فرعی از  -۵۲۸۹اصلی واقع در میدان دباغیان بلوار شهید ناصر بخش یک بندرعباس به استناد ماده  ۱و
قوهقضائ هی
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ماده  ۳قانون مذکور به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالكيت رسمی صادر و تسلیم گردد
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
و از همین رو در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به
فاصله  ۱۵روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی
اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد
گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست
نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد نمود و صدور
سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 1401/113 .م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۰۴/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۴/20 :
ابوالحسن دستوری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس -منطقه یک

طرح :بیتا هوشنگی

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

گوشت ماهي و میگوغذا يي كامل ،با هضمي آسان و سرشار از مواد مغذي

رستوران شناور هنگ کنگ در دریا واژگون شد
رستوران شناور «جامبو» که از شناختهشدهترین جاذبه های
دیدنی در هنگ کنگ بوده ،هنگام عبور از جزایر «پاراسل» در
دریای جنوبی چین واژگون شد .شرکت مالک این رستوران
شناور در بیانیه ای اعالم کرد که این کشتی غول پیکر در حالی
که توسط یک کشتی یدک کش در آبهای آزاد کشیده می شد،
واژگون شد .بنابر گزارش رسانه ها ،این کشتی غرق شده است.
این کشتی  ۸۰متری سه شنبه گذشته از محل همیشگی توقف
خود در بندر «آبردین» هنگ کنگ به ســمت یک تعمیرگاه
کشتی که محل آن فاش نشده ،حرکت کرد .طی تعطیالت آخر
هفته ،این رستوران و کشتی های یدک کش آن هنگام عبور از
جزایر «شیشا» که به جزایر پاراسل نیز معروف است با شرایط
بد جوی مواجه شدند .این شرکت می گوید که حادثه مصدومی
نداشته اما اعتقاد بر این است که این جاذبه گردشگری سابق
تا عمق بیش از  ۱۰۰۰متری فرو رفته باشد به طوری که بعید
به نظر میرسد بتوان آن را از آب بیرون کشید .به گزارش شبکه
تلویزیون ملی ژاپن ،رستوران شناور جامبو بیش از چهار دهه
یکی از جاذبه های دیدنی هنگ کنگ بوده اما در سال ۲۰۲۰
به خاطر قرنطینه های مربوط به همه گیری جهانی کرونا دچار
مشکالت مالی و مجبور به تعطیلی شد.
گرمای شدید ،بالی جان صدها بی خانمان

در ایاالت متحده
آسوشــیتدپرس در گزارش تازه ای هشــدار داد که موج
شــدید گرما ،موجب مرگ صدها نفــر از افراد بی خانمان و
بدون سرپناه در ایاالت متحده شده است .موج گرما یک تهدید
جدی برای سالمت عمومی است زیرا به طور میانگین هر سال
گرما به عنوان عامل اصلی مرگ مرتبط با آب و هوا در ایاالت
متحده رتبه بندی می شــود .همچنین گروه های آسیب پذیر
که به تجهیزات سرمایشی دسترسی ندارند به طور خاص در
معرض خطر هستند .در دو هفته گذشته ،موج شدید گرما در
مناطق گسترده ای از ایاالت متحده به وقوع آتش سوزی های
جنگلی و رعد و برق شــدید که با قطعی برق گسترده همراه
بوده ،منجر شده اســت .همچنین آمارها حکایت از آن دارد
که هر ساله دست کم  ۱۵۰۰نفر به دلیل گرمای شدید در این
کشور جان خود را از دست می دهند که نیمی از آنها مربوط به
افراد بیخانمان است.
سقوط بالگرد در «ویرجینیا» آمریکا
به دنبال ســقوط یک فروند بالگرد در ایالت «ویرجینیای
غربی» آمریکا  ۶نفر جان خود را از دســت دادند .یک فروند
بالگرد در «ویرجینیای غربی» آمریکا سقوط کرد .بر اساس
این گزارش ،این بالگــرد از نوع «بل یو اچ ۱-بی» بوده و ۶
سرنشین داشته است .منابع آمریکایی تأکید کردند که به دنبال
سقوط بالگرد مذکور هر  ۶سرنشین آن جان خود را از دست
دادند.منابع آمریکایی تاکنون گزارشــی پیرامون علت اصلی
سقوط بالگرد در ویرجینیای غربی منتشر نکرده اند.
 ۲زخمی براثر انفجار در درعا سوریه
منابع سوری از زخمی شــدن دو نفر براثر انفجار بمب در
درعا ســوریه خبر دادند .بر اساس این گزارش ،درپی انفجار
بمب در میدان الدله در درعا واقع در جنوب ســوریه دو نفر
زخمی شدند.سانا به جزئیات بیشتری در خصوص این حادثه
اشاره نکرد اما شاهدان عینی از انتقال زخمیها به بیمارستان
جهت مداوا خبر دادند .از سوی دیگر ،یگانهای ارتش سوریه
از انفجار دو بمب که توسط تروریستها در میدان الجمل در
منطقه المزیریب واقع در حومه غربی درعا کار گذاشته شده بود،
خبر دادند .یک منبع میدانی گفت که یگانهای ارتش سوریه
پس از دریافت ابالغی از سوی ساکنان منطقه المزیریب مبنی بر
وجود دو بمب در نزدیکی این میدان ،آنها را به صورت کنترل
شده منفجر کردند.

تحویل اموال مالباختگان بانک
ملی بعد از تفکیک

سرویس حوادث //بانک ملی ایران بهدنبال اظهارات رئیس پلیس
پایتخت در خصوص تحویل ارز و ســکه مکشــوفه از سارقان
صندوقهای اجارهای این بانک توضیحاتی ارائه کرد.بر اســاس
گزارش بانک ملی به منظور حفظ حقوق صاحبان اموال مسروقه،
صورتبرداری و ارزیابی اقالم کشــف شده شــامل ،سکه ،ارز و
مصنوعات طال ،تحت نظارت دادســرا ،بازپرس رسیدگی کننده و
پلیس صورتبرداری و ارزیابی و به نیابت از دادسرا ،تحویل خزانه
بانک ملی ایران شده است،اما تاکنون هیچ اقالمی تحویل هیچ یک
از صاحبان اموال نشده است ،چرا که حسب دستور قضایی ابالغی،
هرگونه تعیین تکلیف و تحویل اموال فقط پس از اعمال تشریفات
قضایی و برابر دستور بازپرس رسیدگیکننده امکان پذیر بوده و این
روند بسرعت در حال بررسی و پیگیری است.همچنین با عنایت به
اختالط اموال مســروقه ،دادسرای رسیدگی کننده با سرعت ،دقت
و جدیت اقدامــات الزم به منظور تفکیک ،تعیین تکلیف اموال و
صاحبان آن را آغاز کرده و قطع ًا نتایج حاصله و فرآیند تشخیص و
تحویل آن نیز مستقیم ًا به اطالع هر یک از صاحبان اموال خواهد
رســید و دادسرا به اظهارات و نظرات احتمالی ذینفعان توجه و
رســیدگی میکند ،بنابراین ذینفعان پرونده فقط به اطالعرسانی
مستقیم دادسرا و اطالعیه رسمی بانک ملی ایران در سایت بانک
توجه کنند.

شهرستان
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امام جمعه بندرلنگه تاکید کرد
قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی

عبدالحســین اسدپور سرویس شهرســتان //قوه قضائیه به دنبال
اجرای عدالت است و تالش همکاران قضائیه در شهرستان ،رضایت
مردمی را به دنبال داشــته است.به گزارش خبرنگار دریا؛ به مناسبت
هفته قوه قضائیه مسئوالن دادگستری و دادسرای شهرستان بندرلنگه با
حجت االسالم و المسلمین دکتر اسماعیل نیا دیدار کردند.امام جمعه
شهرستان بندرلنگه با بیان اینکه شهید بهشتی حق عظیمی بر انقالب
و پیروزی انقالب اســامی دارد اما جایگاه و نقش ایشان در پیروزی
انقالب و مخصوص ًا در مراحل تثبیت نظام شناخته نشده است .باید به
جوانان گفته شود که بهشــتی که بود وجایگاه وی چقدر پر صالبت
بود .حجت االسالم و المسلمین دکتر اسماعیل نیا با اشاره به حدیثی
از امیرالمومنین علــی (ع) در مورد عدل و عدالت بیان کرد :مهمترین
رسالت قوه قضائیه اقامه عدل است ،کاری که هدف همه انبیاء و کتب
الهی بوده است.وی یاد آور شد :خوب عمل کردن مجموعه قوه قضائیه
باعث دلگرمی مردم و به اصل دین و انقالب اســامی کمک فراوانی
مــی کند و بد عمل کردن قوه قضائیــه نتیجه عکس را در پی خواهد
داشت .حجت االسالم و المسلمین دکتر اسماعیل نیا بیان کرد:در زمینه
پیشگیری از وقوع جرم کارهای خوبی انجام شده است اما می توان بهتر
از این عمل کرد ،موفقیت در این زمینه بستگی به استفاده از ظرفیتهای
شهرستان از جمله معتمدین ،ریش سفیدان ،روحانیت دارد که میتوان
برای فرهنگسازی و پیشگیری از جرم از آنها استفاده کرد.وی با اشاره
به حقوق عامه و احقاق آن افزود :باید به ترک فعل های مسئولین تذکر
شــفاهی در مواردی کتبی داده شود و گاهی هم اقدام عملی و اضافه
کرد.تحرک در ادارات شهرستان بسیار کم است و این کم تحرکی تنها
متوجه قانون و بودجه نیست بلکه بخش زیادی از آن به تنبلی و عادت
به ترک فعل و کم کاری مســئولین اســت ،که قوه قضائیه باید در آن
ورود کند و هرچه می تواند در احقاق حقوق عامه تالش و تعارف را
کنار بگذارد.امام جمعه شهرستان بندرلنگه با تاکید بر تقویت تشکلهای
مردمی مرتبط با قوه قضائیه گفت :تشکل های مردمی از جمله ریش
سفیدان ،شوراهای حل اختالف و ...که به نحوی امین قوه قضائیه هستند
باید مورد توجه و حمایت بیشتر قرار گیرند.وی در ادامه قاطعیت در
برخورد با مفســدان اقتصادی را مطالبه نمــود و گفت :در برخورد با
مفســدان اقتصادی نباید هیچ اغماضی شود ،فرق نمی کند در ادارات
باشد و چه افراد جامعه ،باید کاری کرد که سرمایه گذار احساس امنیت
و مفسد و اختالس گر احساس ناامنی کند و این فقط با برخورد قاطع
محقق می شود.حجت االسالم و المسلمین دکتر اسماعیل نیا در پایان بر
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره و بیان داشت :اصل
مطالبه گری که در چارچوب قانون است باید مورد حمایت قوه قضائیه
قرار گیرد چرا که شیرازه دین مطالبه گری است.

امین درساره سرویس شهرستان //با حضور میرهاشم
خواستار فرماندار بندرخمیر و عباس اکبری مدیرکل
تأمیناجتماعی هرمزگان آیین معارفه سرپرســت
مدیریت تامین اجتماعی شهرســتان بندرخمیر در
فرمانداری برگزار شد.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا؛ در ایــن آیین
احمدطاهریزاده به عنوان سرپرست تامین اجتماعی
شعبه بندرخمیر معرفی و از زحمات و تالش های
چهار ساله محمد ســرودی گلستانی رئیس سابق
این شعبه تقدیر شــد .میرهاشم خواستار در جلسه
ای پیــش از این آیین ضمــن تقدیر از تالش های
سرودی مدیر ســابق تامین اجتماعی خمیر عنوان

فرماندار بندرخمیر تاکید کرد

تسریع در روند احداث درمانگاه تامین اجتماعی بندرخمیر

کــرد :اقدامات خوبی در زمان حضور ایشــان در
تامین اجتماعــی بندرخمیر رقم خورده که جا دارد
به نوبه خود از تالش های ایشــان تشکر کنم.وی
افزود:ایجاد رضایت مردمی و ارتباط و تعامل خوب
با ادارات و مراکــز خدماتی و درمانی از مهم ترین
اقدامات ایشان در زمان حضور در تامین اجتماعی
بود.فرماندار همچنین گفت :ترویج فرهنگ بیمه ای

و افزایش تعداد بیمه شــدگان نیز از دیگر اقدامات
مثبت در زمان مدیریت ایشان در تامین اجتماعی بود
کــه از آقای طاهری زاده مدیر جدید نیز انتظار می
رود با جدیت و تالش مضاعف بیش از گذشته این
موضوعات را دنبال کند.فرماندار در ادامه با اشــاره
به صدور مجوز درمانگاه تامین اجتماعی ،خواستار
تسریع در احداث این درمانگاه در بندرخمیر شد.وی

در جلسه شورای اشتغال و سرمایهگذاری بندرخمیر صورت پذیرفت

تجلیل از بانک های عامل و دستگاه اجرایی در حوزه اشتغال و کارآفرینی

امین درساره ســرویس شهرستان  //در جلسه
کارگروه اشتغال و ســرمایهگذاری که با حضور
فرماندار بندرخمیر و مدیرکل کمیته امداد استان
هرمزگان برگزار شد از بانک های عامل  ،ادارات،
صندوق کارآفرینــی و همچنین جهادگرانی که
در راســتای ایجاد اشتغال و اعطای تسهیالت به
نیازمندان و مددجویان کمیته امداد کمک کردند
با اهدای لوح ،تجلیل شد.

فرماندار بندرخمیر در این نشست با بیان اینکه
مهم ترین سیاست دولت سیزدهم ایجاد اشتغال
پایدار و رفع بیکاری است ،افزود :یکی از مهم
ترین موضوعات در جامعه ،موضوع اشــتغال
است که بخشی مهمی از دغدغه نظام و حاکمیت
نیز به شمار می آید .میرهاشم خواستار افزود:
در ســالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام
«تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری
شده ،همه مدیران شهرستان تمام توان و تالش
خود را در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری
و سیاست های دولت مردمی در جهت حمایت
از تولید و ایجاد اشــتغال به کار گیرند .وی در
بخشی از ســخنان خود عنوان کرد :تمرکز بر
توســعه و ایجاد اشــتغال مبتنی بر مزیتهای
اقتصادی شهرستان می تواند از جمله اقدامات
مهــم در این حوزه باشــد .فرمانــدار افزود:
بندرخمیر ظرفیتهای بیشماری در حوزههای
مختلف از جمله کشــاورزی  ،گردشــگری،
بومگردی  ،فعالیت های دریا محور و ...دارد،لذا
می توان با تمرکز بر این محورها ،فرصت های
شــغلی زیادی ایجاد کند .خواستار ادامه داد:
مدیران دســتگاه های اجرایی متولی در بخش
اشــتغال و بانک های عامل با استفاده از این

ظرفیت ها در سال جاری ،زمینه استفاده بیشتر
از تسهیالت ارزان قیمت برای متقاضیان فراهم
کنند.فرماندارخمیر همچنیــن گفت :بانک ها
همچنین با تسهیل در روند پرداخت تسهیالت،
متقاضیان را در امر دریافت وام های اشــتغال
زایی یاری کنند .وی در ادامه تاکید کرد :با توجه
به فرصت اندک در جذب اعتبارات اشتغالزایی،
الزم اســت در این امر تسریع شــود .نماینده
عالی دولت در شهرســتان همچنین از خدمات
و تالش قابل توجه دســتگاه های اجرایی از
جمله کمیتهامداد در راستای اشتغال آفرینی برای
مددجویان و نیازمندان و همچنین همراهی خوب
بانک ها و ادارات شهرستان در حوزه اشتغال و
اعطای تسهیالت تقدیر کرد و اضافه نمود:بخش
عمده ای از ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی با
همکاری و همیاری بانکهای عامل بوده است
که از آنان تقدیر می گردد .جلیل تراهی مدیرکل
کمیته امداد استان هرمزگان نیز در این نشست
با اشــاره به اینکه کمیته امداد استان در ایجاد
اشتغال و فرصت های شغلی سهیم بوده است،
افزود :بر اساس برش اســتانی که برای کمیته
امداد استان تعیین شــده  ،در سه ماه اول سال
جاری بیش از  ۸۵۰مورد اشــتغال توسط این
نهاد انجام شده است .جلیل تراهی همچنین با
بیان اینکه اولین دغدغه ما توسعه آموزش مبتنی
بر اشتغال اســت ،اضافه کرد :برای شهرستان
بندرخمیــر نیز  ۴۹۸فرصت شــغلی مبتنی بر
آموزش هدفگذاری شده و این ظرفیت وجود
دارد که از طریق آموزش شــرایط جذب بازار
کار برای افراد ایجاد شود.این مسئول همچنین
گفت :در سال جاری با برنامه هدفمند تری کار

را آغاز کرده و در دولت مردمی سیزدهم بیش
از  %۵۰فرصت شغلی به مجموعه کمیته امداد
واگذار شده که سهم بندرخمیر در حوزه کمیته
امداد  ۷۸۲فرصت شــغلی است که قطع ًا کمیته
امداد بندرخمیر این هــدف را با برنامه ریزی
هدفمنــد دنبال خواهد کرد .تراهــی ادام ه داد:
در ســال جاری بالغ بر  ۳۱میلیارد تومان برای
شهرستان بندرخمیر اعتبار پیش بینی شده که
رقم قابل توجهی اســت لذا بیشتر تمرکز ما در
زمینه کسب و کار خرد و مشاغل خانگی است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی در بخشی از
سخنان خود نیز عنوان کرد:سال گذشته ۲۱۰۰
خانواده از طریق ایجاد اشتغال به واسطه خود
اتکایی اقتصادی از چرخه حمایتی خارج شده
اســت و به توانمندی اقتصاد رسیدند میانگین
درآمدی آنهــا بین  ۳۵تا  ۵۵میلیون ریال بوده
است .وی همچنین با بیان اینکه سهم پرداخت
قرض الحسنه در حوزه کارفرمایی از  ۲میلیارد
به  ۴میلیارد افزایش یافتــه  ،عنوان کرد:برای
ایجاد هر فرصت شغلی مبلغ تسهیالت از ۱۰۰
به  ۲۰۰میلیون تومان افزایش پیدا می کند که
امیدواریم بــا تصویب بانک مرکزی  ،تا ابتدای
نیمه دوم سال ابالغ و اجرایی شود .نواب بینایی
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان
نیز گزارشی از وضعیت اشتغال شهرستان ارائه
کرد و اظهار داشت:در سال گذشته  ۵۴۵اشتغال
توسط مدیران دستگاه های اجرایی در سامانه
رصد ثبت شد .رئیس اداره کار شهرستان افزود:
سهمیه پیشنهادی شهرستان در سال جاری نیز
 ۱۲۶۷نفر می باشــد که در حال حاضر ۱۷۳
مورد در سامانه رصد به ثبت رسیده است.

افزود:یکی از خواسته های مردمی در حوزه تامین
اجتماعی  ،راه اندازی و ارائه خدمات درمانگاه تامین
اجتماعی در شهر بندرخمیر است که امیدواریم هرچه
سریع تر این درمانگاه در این شهر راه اندازی شود.
خواستار در ادامه پیشنهاد مدیرکل تأمیناجتماعی
استان در خصوص اســتفاده از مکانی استیجاری
تا احداث ســاختمان درمانگاه بندرخمیر را اقدامی

موثر و قابل قبول جهت ارائه خدمات رســانی به
بیمه شــدگان شهرستان عنوان کرد و از مدیر جدید
خواست هرچه ســریع تر پیگیری های الزم را در
این خصوص انجام دهد.در پایان این جلســه حکم
سرپرستی احمد طاهریزاده به ایشان اعطاء شد.قابل
ذکر اســت احمد طاهری سرپرســت جدید تامین
اجتماعی شهرســتان بندرخمیر پیش از این معاون
شعبه  ۴تامین اجتماعی شهرستان بندرعباس بوده
است .همچنین رئیس اداره حقوقی تامین اجتماعی و
شعبه شهید رجایی از دیگر سوابق ایشان بوده است.
محمد سرودی نیز به عنوان معاون شعبه یک تامین
اجتماعی بندرعباس منصوب شده است.

مدیر آموزشوپرورش بندرخمیر در نشست شورای آموزشوپرورش:

موفقیت آموزشو پرورش موفقیت جامعه است

امین درساره سرویس شهرستان //مدیر آموزشوپرورش
شهرستان بندرخمیر در نشست شورای آموزشوپرورش
با تأکید بر اهمیت و جایگاه دستگاه تعلیم و تربیت گفت:
موفقیت آموزشوپرورش موفقیت جامعه است.

به گــزارش خبرنــگار دریا ،نشســت شــورای
آموزشوپــرورش بــا حضور فرماندار شهرســتان،
امامجمعه و اعضای این شــورا در سالن اجتماعات
فرمانداری برگزار شد.
مدیر آموزشوپرورش شهرســتان بندرخمیر در این
جلســه با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی و
مسئوالن شهرســتان با برنامههای آموزشوپرورش
گفت :از  ۸تیرماه بیش از هزار دانشآموز شهرســتان
در آزمون کنکور سراســری با هم به رقابت خواهند
پرداخت که تمهیدات الزم برای برگزاری این ماراتن
علمی اندیشیده شده است.
وی با اشــاره به اینکه بیشــترین چالــش درزمینه
اجرای کنکور تأمین ســرمایش مطلوب سالنهاست
از ادارات و نهادهای مســئول خواســت تا برای رفع
مشکالت احتمالی همانند همیشه یاریرسان مجموعه
آموزشوپرورش باشند.
علــی یگانه با اشــاره بــه موفقیتهــای خوب
آموزشوپرورش شهرســتان درزمینه آموزشــی و
پرورشــی اظهار داشــت :با همراهــی اولیا و تالش
فرهنگیــان و دانش آموزان امســال توانســتیم در
جشنوارههای فرهنگی و علمی رتبههای برتر بسیاری
را به دست آوریم چنانکه در آزمونهای کیفیتبخشی
پایه دوازدهم که با همــت اداره کل آموزشوپرورش
برگزار میشود دانش آموزان این شهرستان توانستند از
بین  ۹مقام برتر  ۴مقام را از آن خود نمایند.
وی تداوم برنامهریزی و پشتکار فرهنگیان شهرستان

را نویدبخش جهش علمی و شــتاب در شاخصهای
هدفگذاری شــده آموزشوپــرورش خواند و بیان
داشــت :معلم همیشــه یکی از محورهای اساسی و
تأثیرگذار در زندگی و شــکلگیری شخصیت دانش
آموزان اســت .در این جلســه میر هاشم خواستار
فرماندار شهرستان بندرخمیر و حجتاالسالم شعیب
صالحی امامجمعه شهرســتان با تقدیر و تشــکر از
تالشهای صورت گرفته در مجموعه آموزشوپرورش
شهرستان عنوان نمود :رشد آموزشوپرورش در تمامی
شــاخصها در یک سال اخیر مشهود و قابلستایش
است و این امر در سایه تالش ،کوشش و همدلی تمامی
ارکان آموزشوپرورش شهرستان اعم از دانش آموزان،
اولیا ،معلمان و مربیان ،مدیران و کارشناســان حوزه
ســتادی تحقق یافته است .گفتنی است در این جلسه
از دو دبیر برگزیده جشــنواره الگوی برتر تدریس۷ ،
معلم پژوهشــگر ،چهار دانشآموز ممتاز در آزمون
کیفیت بخشی استان ،دانش آموزان راهیافته به جشنواره
نوجوان خوارزمی در مرحله استانی و مدیران دخیل در
این موفقیتها تجلیل شد.
همچنین از شــهرداران شــهر بندرخمیر ،بندر پل و
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان به دلیل همکاری
در برگزاری مراسمات بزرگداشت مقام معلم ،کارشناس
امور بانوان به دلیل کسب مقام برتر در ارزیابی استانی،
کارشناس پژوهش به دلیل کسب رتبه دوم در ارزیابی
اســتانی و کارشناس آموزش متوســطه اول به دلیل
برگزاری مطلوب جشــنواره نوجوان خوارزمی تقدیر
به عمل آمد.
تصویب کمکهزینه فعالیتهای فوقبرنامه مدارس
هیئتامنایی شهرستان بخش دیگری از موارد طرحشده
در این جلسه بود.

آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده  13آنیی انهم اقنون تعیین ت کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر
حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
 -1سجاد ساالرپور فرزند نور محمد به شماره ملی 3170061224صادره ازبردسیر در
ششدانگ قسمتی ازیک باب خانه به مساحت 85/17مترمربع ملکی متصالحین رودان
قسمتی از پالک باقیمانده - 7اصلی واقع در محله سنگ آباد رودان هرمزگان حقوق
ارتفاقی ندارد.
-2مرتضــی داوری فرزند ابراهیم به شــماره ملی 4699098525صــادره ازرودان در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 50مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از
پالک 1225فرعی از - 7اصلی واقع در دهبارز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
که پالک 1225فرعی از -7اصلی بنام محمد حسین پاکدل معرفی گردیده است
-3رضا خرمی دهبارز فرزند عباس به شماره ملی 4699091547صادره ازرودان در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/17مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی
از پالک 1313فرعی از - 7اصلی واقع در محله ســنگ اباد دهبارز رودان هرمزگان
حقــوق ارتفاقی ندارد .که پالک 1313فرعی از -7اصلی بنام محمد خرمی وشــرکاء
معرفی گردیده است .
 -4پروانه حســین پور فرزند موسی به شماره ملی 4690180873صادره ازرودان در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/67مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی
از پالک 189فرعی از - 7اصلی واقع در محله سنگی دهبارز رودان هرمزگان حقوق
ارتفاقی ندارد که پالک 189فرعی از -7اصلی بنام ســکینه ســجادی وشرکاء معرفی
گردیده است
-5حمید داوری فرزند محمد به شــماره ملــی 4699833985صادره ازرودان در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/94مترمربع مالكيت متصالحين رودان قسمتي
از پالک 237فرعی از -8اصلی واقع در سنگ رستم رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی
ندارد که پالک 237فرعی از -8اصلی بنام موسی نجفی وشرکاء معرفی گردیده است .
 -6مهرداد شــکر پور فرزند حبیب به شماره ملی 4699374263صادره ازدهبارز در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 398/71مترمربع قسمتي از پالک 326فرعي از
-8اصلی واقع در دهبارز رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 326فرعی
از -8اصلی بنام مرضیه امیری انتقال قطعی گردیده است ومتقاضی مورد تقاضا را از
مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی ندارد.
 – 7ناصر ســاالری فرزند علی به شــماره ملی 4699721745صادره ازدهبارز در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300/95مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي
از پالک 387فرعي از -8اصلی واقع در خیابان بیمه ایران هر مزگان حقوق ارتفاقی
ندارد که پالک 387فرعی از -8اصلی بنام علی کوهستانی معرفی گردیده است
-8غالمحســین دور اندیــش فرزند عباس به شــماره ملــی 4699825117صادره

ازدهبارز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
311/23مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک
442فرعی از -8اصلی واقع در خیابان بیمه ایران هرمزگان
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 442فرعی از -8اصلی بنام
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
ورثه غالم نجفی معرفی گردیده است
 -9رســول ســاالرپور فرزندحســین به شماره ملی
3170046322صادره ازبردسیر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40/17مترمربع
ملکی متصالحین رودان قســمتي از پالک 687فرعي از -8اصلی واقع در سنگ اباد
رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 687فرعی از -8اصلی بنام آمنه راستگو
معرفی گردیده است
 -10رسول ساالرپور فرزندحسین به شماره ملی 3170046322صادره ازبردسیر در
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 39/36مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي از
پالک 687فرعي از -8اصلی واقع در سنگ اباد رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد
که پالک 687فرعی از -8اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است
 -11رسول ساالرپور فرزندحسین به شماره ملی 3170046322صادره ازبردسیر در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 280/54مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي از
پالک 687فرعي از -8اصلی واقع در سنگ اباد رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد
که پالک 687فرعی از -8اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است
-12محمود حسین زاده فرزند محمد به شماره ملی 4699100228صادره ازرودان در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 259/07مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی
از پالک 1252فرعی از -8اصلی واقع در محله بند مالء رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی
ندارد که پالک 1252فرعی از -8اصلی بنام نصراهلل بحرینی وعبداهلل میرحسینی وغالم
توسلی وشرکاء معرفی گردیده است
 -13محمد رئیســی فرزند غالم به شــماره ملی 4690101396صادره ازرودان در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 187/21مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي
از پــاک 1266فرعــي از -8اصلی واقع در محله بندمالء رودان هر مزگان حقوق
ارتفاقی ندارد که پالک 1266فرعی از -8اصلی بنام علی رئیسی معرفی گردیده است .
 -14اسحق شمس الدینی فرزندحسین به شماره ملی 4699636047صادره ازرودان
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/44مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي
از پــاک 1336فرعي از -8اصلی واقع در پشــته معزاباد رودان هر مزگان حقوق
ارتفاقی ندارد
-15مرتضی نجفی فرزندحســن به شــماره ملی 4699773540صادره ازرودان در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 435/24مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي از
پالک 1336فرعي از -8اصلی واقع در پشته معزاباد رودان هر مزگان حقوق ارتفاقی
ندارد/15 .م/الف
			
تاريخ انتشار نوبت اول1401/4/ 4 :
تاريخ انتشارنوبت دوم1401/4 /20 :

یحیی شیروانی
رئیس اداره ثبت اسناد رودان

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

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

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اقتصادی
شیراز

بندرعباس

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۴:۲۱:۱۵

اذان صبح ۰۴:۳۵:۱۳

اذان صبح ۰۴:۳۶:۲۱

اذان صبح ۰۳:۵۴:۱۰

طلوع آفتاب ۰۵:۵۱:۳۹
اذان ظهر

۱۲:۴۷:۱۹

غروب آفتاب ۱۹:۴۲:۵۶
اذان مغرب ۲۰:۰۱:۳۸

طلوع آفتاب ۰۶:۱۲:۱۲
اذان ظهر

۱۳:۱۷:۴۵

غروب آفتاب ۲۰:۲۳:۱۶
اذان مغرب ۲۰:۴۳:۰۱

طلوع آفتاب ۰۶:۰۹:۱۹
اذان ظهر

۱۳:۰۹:۰۲

غروب آفتاب ۲۰:۰۸:۴۳
اذان مغرب ۲۰:۲۷:۵۰

طلوع آفتاب ۰۵:۲۷:۵۷
اذان ظهر

غروب آفتاب ۱۹:۲۹:۵۴
اذان مغرب ۱۹:۴۹:۰۹

ناوگان کشتیرانی ایران بزرگتر از فرانسه ،ایتالیا و کانادا؛

ایران قدرت  ۲۲دنیا در تجارت دریایی شناخته شد

ســرویس اقتصادی  //کنفرانس تجارت و توسعه
ســازمان ملل رتبه ایران در ردهبندی کشورهای
جهان از نظر بزرگی ناوگان کشتیرانی را  ۲۲اعالم
کرد و سه کشور عضو گروه هفت را در رده پایینتری
نسبت به ایران از این نظر قرار داد.

کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل (آنکتاد)
در گزارشــی از وضعیت صنعت حملونقل دریایی
جهان ،کل تعداد کشتیهای تجاری اعم از نفتکش
ها ،کشتیهای کانتینری و کشتیهای فله بر در پایان
ســال  ۲۰۲۱را  ۹۹هزار و  ۸۰۰فروند اعالم کرد.
ظرفیت حمل بار این کشــتیها بالغ بر  ۲میلیارد و
 ۱۳۴میلیون و  ۶۴۰هزار تن برآورد شده است که
این رقم نســبت به سال قبل رشد  ۳درصدی داشته
است .در سال پیش از آن ظرفیت حمل بار ناوگان
کشتیرانی دنیا  ۲میلیارد و  ۷۱میلیون و  ۶۳۸هزار
تن برآورد شده بود.
اضافه شدن  ۸فروند کشتی به ناوگان کشتیرانی ایران
آنکتــاد در بخــش دیگری از گــزارش خود کل
کشتیهای ایران را  ۲۵۴فروند اعالم کرد .در سال
 ۲۰۲۱تعداد  ۸فروند کشتی جدید به ناوگان تجارت
دریایی ایران افزوده شده است .در سال پیش از آن
تعداد کشــتیهای ایران  ۲۴۶فروند اعالم شده بود.
به همین ترتیب ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی
ایران در سال  ۲۰۲۱حدود  ۵.۵درصد افزایش یافته
است و به  ۱۹میلیون و  ۲۵۱هزار تن رسیده است.
در ســال  ۲۰۲۰ظرفیت حمل بار کشتیهای ایران
 ۱۸میلیون و  ۲۴۵هزار تن محاسبه شده بود.
ناوگان کشتیرانی ایران بزرگتر از  ۳عضو گروه هفت
مقایســه ایران با سایر کشــورها نشان میدهد این

سرویس اقتصادی  //با سبز شدن چراغ
واردات خودرو پس از چهار ســال و در
پی بهبود منابع ارزی کشور از یک سو
و ایجاد سامانه یکپارچه فروش از سویی
دیگر ،تحلیلگران روزهای روشــن و
آرامی را بــرای بازار خودرو پیش بینی
میکنند.

وزارت صمت این روزها در حال تدوین
آییننامه نهایی واردات خودرو است و
از نگاه کارشناســان ،سامانه یکپارچه
فروش هم که با هدف ســاماندهی این
بازار پرتقاضا ایجاد شــده هر چند در
گام اول انتقاداتــی را بــه خود دید ،در
ادامه مسیر قادر خواهد بود تعادل نسبی
را به این بازار باز گرداند .تعلیق عرضه
خودرو در بورس کاال با مصوبه ســران
قوا هم ،عزم دولت را برای سامان بخشی
به بازار خــودرو و کاهش تالطمهای
قیمتی این بازار به خوبی نشان میدهد.
بر همین اساس با حسن کریمی سنجری
کارشناس خودرو گفتوگویی داشتیم
تا از حــال و روز آماری چهار ســال
گذشــته بازار خــودرو ،رهاوردهای
ســامانه یکپارچه فروش برای مردم و
خودروسازان ،پیش شــرطهای الزم
برای عرضه موفق خودرو در بورس و
نحوه تنظیمگری و کنترل بازار از طریق
واردات برای ما بگوید.
بازار خودرو کشــور از چهار ســال
پیش تاکنون ،وضعیــت خاص و کام ً
ال
نامتعادلی را در پیش گرفته اســت .این
همه بیتعادلی و افزایش قیمت در بازار
از چه عواملی ناشی میشود؟
نبود توازن در بــازار خودرو در وهله
اول ناشی از این است که نتوانستیم تولید
خودرو در داخل را به بیش از  ۹۰۰هزار
دستگاه در سال افزایش دهیم ،در حالی
که در ســال  ۹۶نزدیک به یک میلیون
و  ۵۰۰هزار دســتگاه خودرو شماره و
جذب بازار شد .پس اگر حداقل تقاضای
بازار ســالی یک میلیون و  ۲۰۰هزار
دستگاه باشد ،در سالهای  ۹۷تا ۱۴۰۰
ســالی  ۳۰۰هزار دستگاه خودرو کمتر
از نیاز بازار تولید شده و چون واردات
هم ممنوع بوده فشــار مضاعفی روی
حوزه تقاضا وارد شــده است .در چنین
شرایطی ،قیمت کارخانه هم دستوری و
نامتناسب با تورم عمومی کشور تعیین
شده است؛ مثل اینکه یک دارایی ثابت
و کاالیی را بــه قیمت یارانهای به مردم
بدهیــم که تعدادش متناســب با حجم

کشــور از نظر ظرفیت حمل بــار دریایی در رتبه
 ۲۲جهان قرار دارد .رتبه ایران نســبت به سال قبل
تغییری نداشته است .ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران
حتی از ســه عضو گروه هفت کشور صنعتی یعنی
فرانسه ،ایتالیا و کانادا بیشتر است .کشورهایی مثل
هلند ،عربستان ،برزیل ،سوئد ،ویتنام ،عمان ،مالزی،
قطر و نیجریه نیز ناوگان کشتیرانی کوچکتری نسبت
به ایران دارند.برخــورداری از یک ناوگان دریایی
بزرگ و متنوع یکی از نقاط قوت ایران در مقابله با
تحریمهای آمریکا بوده است و ایران با بهرهگیری از
این ناوگان بزرگ توانسته است تحریمهای اقتصادی
علیه خود را تا حد زیادی خنثی کند.
بزرگتریــن ناوگان کشــتیرانی جهان در
اختیار یونان است
بر اساس گزارش آنکتاد ،یونان بزرگترین ناوگان
دریایی جهان از نظر ظرفیت حمل بار را داراست.
ظرفیــت حمل بــار کل کشــتیهای یونانی ۳۷۳
میلیون و  ۴۱۷هزار تن اعالم شده است .تعداد کل
کشــتیهای یونان  ۴۷۰۵فروند برآورد شده است.
چین با ناوگانی با ظرفیت حمل بار  ۲۴۴میلیون و
 ۵۵۵هزار تن در رتبه دوم و ژاپن با  ۲۴۱میلیون و
 ۸۴۸هزار تن در رتبه سوم از این نظر قرار گرفتهاند.
کشورهای سنگاپور ،هنگکنگ ،آلمان ،کره جنوبی،
نروژ ،برمودا و انگلیس به ترتیب رتبههای چهارم تا
دهم را از این نظر به خود اختصاص دادهاند.آمریکا
با نــاوگان  ۱۸۱۰فروندی و ظرفیت حمل بار ۵۴
میلیون و  ۹۷۱هزار تنی در رتبه یازدهم جهان قرار
گرفته اســت .ســهم ایران از کل ظرفیت حمل بار
دریایی جهان  ۰.۹۱درصد برآورد شده است.

تقاضا نیســت؛ بنابراین مردم هم صرف
نظر از اینکه چنین کاالیی را نیاز دارند
یا نه به دلیل قیمــت یارانهای ،متقاضی
خرید آن هستند .در چهار سال گذشته،
وظیفه تنظیمگری وزارت صمت حکم
میکرد برای پر کردن فاصله بین تقاضا
و عرضه ،ســالی  ۲۰۰تــا  ۳۰۰هزار
دســتگاه وارد شــود ،اما چون واردات
ممنوع بود ،الجرم دولــت دوازدهم به
این نتیجه رسید برای تحویل خودرو به
مردم ،قرعهکشی بهترین راهکار است و
دولت سیزدهم هم برای کاهش تقاضا با
ایجاد سامانهای یکپارچه ،ثبت نام برای
خرید محصوالت ایران خودرو ،ســایپا
و شــرکتهای خصوصــی را یکجا و
غیرمستقل در این سامانه گرد هم آورده
است.
تفاوت عمده ســامانه پیشین با سامانه
جدید فروش خودرو چیست و سامانه
جدید با چه سازوکاری قادر خواهد بود،
حجم انبوه تقاضــا را در بازار مدیریت
کند؟
قب ً
ال به گونهای بود که فالن خودروساز،
ســه چهار برابر توان عرضه ،در فرایند
قرعهکشی از متقاضیان ثبتنام میکرد و
این امر سبب تأخیر در تحویل ،تلنبار شدن
تعهدات و خلق ماجرای تلخ خودروهای
ناقص کــف پارکینگ خودروســازان
میشد .در حالی که خودروساز با پولی
که از مردم گرفته بود ،مشکالتش را تا
حدودی رفع و رجــوع میکرد ،اما به
دلیل تورم روزافــزون عمومی ،قیمت
خودرو زمــان دریافت پــول از مردم
نسبت به زمان تحویل ،افزایش داشت.
این امر هم اضافه قیمت بر خودروساز
تحمیل میکرد .تا قبل از ایجاد ســامانه
یکپارچه ،شرکتهای خصوصی هم مث ً
ال
 ۵۰۰دستگاه از خودرویی خاص را در
سامانه خودشان با قرعهکشی نامنویسی
میکردند اما فقط  ۱۰۰دســتگاه عرضه
میشــد و  ۴۰۰دســتگاه را به گونهای
دیگر واگذار میکردند! مث ً
ال با نظام داللی
توافق میکردند و خودروها را با قیمتی
مصوب و حاشــیه سود
باالتر از قیمت ّ
خارج از عرف میفروختند .نکته دیگر
اینکه خودروسازان هر وقت میخواستند
قرعهکشــی را برگزار میکردند و این
اواخــر ،هفته ای یک بار قرعه کشــی
انجام میدادند .این امر به ریکاوری مالی
دالالن کمک میکرد .دالالن مث ً
ال ۱۰۰
کارت ملــی را خریده بودند که تعدادی
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جزئیات مالیات از کارتخوان اصناف و مشاغل

ســرویس اقتصــادی  //مدیــر کل دفتر
حسابرسی مالیاتی گفت :کلیه مبالغ واریزی
به دستگاههای کارتخوان اصناف ،مالک عمل
ســازمان امور مالیاتی در محاســبه مالیات
مقطوع است .البته ،اگر پول به حساب متصل
به کارتخوان اصناف واریز شــده باشــد ،در
محاسبه مالیات آنها لحاظ نشده است.

شاهین مســتوفی اظهار کرد :ســازمان امور
مالیاتی از ســود مؤدیان مالیات مطالبه میکند
بنابراین هرچه میزان سود مؤدیان باالتر برود،
میزان مالیات دریافتی از آنها نیز بیشتر میشود.
طبق ماده  ۱۰۱قانون مالیاتهای مستقیم برای
صاحبان مشاغل در ســال  ۱۴۰۰معادل ۳۶
میلیون تومان معافیت از سود تعیین شده است
و زمانی که سازمان مالیاتی سود یک صنف را
محاســبه میکند ،سود آن صنف را منهای ۳۶
میلیون تومان میکند و باقی آن سود مشمول
مالیات خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ مالیات صاحبان مشاغل
براساس ماده  ۱۳۱قانون مالیاتهای مستقیم
محاسبه میشود ،افزود :طبق این ماده ،تا مبالغ
 ۵۰میلیون تومان از ســود مشمول مالیات با
نرخ  ۱۵درصد میشــود و نسبت به مازاد ۵۰
تا  ۱۰۰میلیون تومان ،نرخ  ۲۰درصد و نسبت
به مازاد  ۱۰۰میلیــون تومان نرخ  ۲۵درصد

اعمال میشــود .بنابراین ،مالیات به این شکل
محاسبه میشــود .مدیر کل دفتر حسابرسی
مالیاتی ادامه داد :اینکه سود مبلغ تراکنش به چه
شکل محاسبه میشود ،به نوع فعالیت اشخاص
بســتگی دارد ،پس اگر تعداد و مبالغ تراکنش
کارتخوان دو صنف یکسان باشد ،مالیات آنها
یکسان نیســت زیرا نسبت سود فعالیت آنها
متفاوت است و میزان مالیات آنها نیز متفاوت
خواهد بود.
مســتوفی در ادامه گفت :اقدام سازمان امور
مالیاتی دررابطه با مالیات مشــاغل و اصناف
مربوط به بند م تبصره  ۱۲قانون بودجه ســال
 ۱۴۰۰است و سازمان مکلف به اجرای قانون
اســت که طبق این بند ،کلیه مبالغ واریزی به
دســتگاههای کارتخوان اصناف مالک عمل
ســازمان امور مالیاتی در محاســبه مالیات
مقطوع است .البته اگر پول به حساب متصل به
کارتخوان اصناف واریز شده باشد ،در محاسبه
مالیات آنها لحاظ نشده است.
وی بیان کرد :در این زمینه کســانی که مدعی
هســتند مبالغ واریزی به کارتخوان آنها مبالغ
درآمدی آنها نیســت ،باید اسناد و مدارک به
ســازمان امور مالیاتی ارائه کنند تا مورد تایید
قرار بگیرد و رقم موردنظر از ارقام درآمدی آنها
خارج شود که نسبت به آن رقم ،مطالبه مالیات

صورت نگیــرد .برای عملکرد ســال ۱۳۹۹
اصناف و مشــاغل هــم از اطالعات واریزی
کارتخوانها برای مالیات اقدام کردیم ،از آنجا
که در قانون بودجه سال  ۱۳۹۹به این ترتیب
مقرر نشــده بود ،برای حمایت از مشموالن،
اعدادی که در سیستم سازمان امور مالیاتی به
عنوان حساب تجاری آنها درنظر گرفتیم ،کمتر
از میزان گردش دستگاه کارتخوان آنها بوده
است .مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی افزود:
اگر اصناف و مشاغل به این اعداد هم اعتراض
داشته باشند و اسناد خود را مبنی بر درآمدی
نبودن این اعداد ارائه کنند ،سازمان امور مالیاتی
این مضووع را بررسی خواهد کرد.
مســتوفی با تاکید براینکه به واســطه شیوع
ویروس کرونا در ســال  ۱۴۰۰نســبت سود
فعالیــت مشــاغل را کاهش دادیــم و نرخ
مالیات آنها زیاد نشــده است ،گفت :با توجه
به اینکه اطالعات مربوط به درآمد مشــاغل
ف شــد و میزان درآمد فعالین اقتصادی به
شفا 
ف شد ،سازمان
واســطه این اطالعات نیز شفا 
امور مالیاتی از این محل مطالبه مالیات انجام
داد که بعضا این مالیات بیشــتر شد .طبق این
گزارش ،اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)
تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/15برای تسلیم اظهارنامه
مالیاتی عملکرد سال  ۱۴۰۰مهلت دارند.

نرخ سود صفر درصد برای بخشی از تسهیالت نهضت ملی مسکن

ســرویس اقتصادی  //مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری گفت:
تسهیالت ویژه نوسازی بافتهای فرسوده مانند تسهیالت نهضت ملی
مسکن ۲۰ ،ساله تقسیط میشود.

محمد آئینی ،مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری اظهار کرد :برای اسکان
موقت ساکنان بافتهای فرسوده ،وام ودیعه مسکن در اختیار متقاضیان
قرار میگیرد و برای نوســازی این بافتها نیــز ،از دو منبع مختلف،
تســهیالت پرداخت میشود.به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی۱۵۰ ،
میلیون تومان از تسهیالت ویژه بافتهای فرسوده ،با سود صفر درصد
محاسبه خواهد شد .مبلغ این تسهیالت در تهران  ۴۵۰میلیون تومان ،در
کالنشــهرهایی مانند شیراز  ۴۰۰میلیون تومان و در سایر شهرها۳۵۰ ،
میلیون تومان است که تاکنون ،بیش از  ۲۳هزار واحد برای دریافت این

تسهیالت به بانک مسکن معرفی شدهاند.
طبق اعالم شــرکت بازآفرینی شــهری ،متقاضیان دریافت تسهیالت
نوسازی بافتهای فرســوده میتوانند ،از تسهیالت خودمالکی نهضت
ملی مسکن نیز استفاده کنند که مبلغ آن در تهران  ۴۵۰میلیون تومان ،در
کالنشهرها  ۴۰۰میلیون تومان ،در مراکز استانها  ۳۵۰میلیون تومان و
در سایر شهرها  ۳۰۰میلیون تومان است.
حدود  ۱۱هزار واحد فرسوده مربوط به استان فارس است که  ۲هزار و
 ۴۰۰واحد مسکونی آن به بانک عامل معرفی شدهاند.
پیش از این ،رئیس جمهور نیز بر لزوم نوسازی هرچه سریعتر بافتهای
فرسوده تاکیده کرده بود که هم اکنون طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی،
بخشی از این واحدها در قالب طرح نهضت ملی مسکن نوسازی میشود.

توقف
«پوچ فروشی»
با سامانه
یکپارچه خودرو
در قرعه کشــی برنده میشدند ،سپس
این حوالهها را میفروختند ،تأمین مالی
میشدند و هفته بعد دوباره در قرعهکشی
حضور داشتند .وزارت صمت در دولت
سیزدهم اما فاصله بین قرعهکشیها را
بیشــتر و تعداد خودروهای قرعه کشی
شــده را باالتر برد تــا دالالن نتوانند
ریکاوری کنند ،ضمن اینکه شــرکتها
اجازه دارند فقط خودروهایی که وجود
خارجی دارند را در قرعه کشــی وارد
کنند .پس دیگر خودروســاز نمی تواند
«پوچ فروشی» کند یا بهاصطالح «تیر
مشــقی» بزند! از آن جایــی که ایران
خودرو و ســایپا تابــع وزارت صمت
هســتند به این ســامانه وارد شدهاند و
افکارسنجی ما نشــان میدهد مردم از
این سامانه راضیتر هستند .البته سامانه
یکپارچه به تازگی کارش را شروع کرده
و طبع ًا مشکالتی در آن بروز میکند که
باید فرصت داد حل شوند و نباید با یک
بار کل ساختار را زیر سؤال برد.
با مصوبه ســران قوا عرضه خودرو در
بورس کاال فع ً
ال لغو شــده اســت .آیا
با توجه به توان فعلــی تولید و عرضه
خودرو در کشور ،بورس کاال میتواند
محل مناسبی برای ایجاد شفافیت قیمتی
در بازار باشد؟
با شکل گیری سامانه یکپارچه قرعه کشی
خودرو ،بخش خصوصی متوجه شد در
ساختار جدید ،بخشی از منافع خارج از
عرفش به خطر میافتد ،درنتیجه اعالم
کرد ما به بــورس کاال میرویم! وزارت
صمت اما اعالم کرده به شرکت خصوصی
خــاص اجازه نمی دهد خــودرو را در

بورس عرضه کند؛ چون برعکس تصور
عموم که در بورس ،شفافیت وجود دارد،
عدم شفافیت اتفاق میافتد؛ یعنی بخش
خصوصی فقط بخشی از خودروهایش
را از طریق بورس کاال عرضه میکند و
بخشــی دیگر را بهاصطالح از در پشتی
رد میکند! با اینکه بورس بر ســازوکار
عرضه و تقاضا اســتوار است و هر چه
عرضه و تقاضا متعادل تر باشــد ،قیمت
کشف شده ،واقعی تر و منصفانه تر است،
اما با توجه به اینکه در چهار سال گذشته
سالی حداقل  ۳۰۰هزار دستگاه کمتر از
نیاز بازار عرضه شــده ،فشار مکانیسم
بازار بر طرف تقاضا بیشتر میشود .یعنی
قیمت در بــورس کاال تمایل به افزایش
دارد .همین االن در قیمت کارخانه رانت
وجود دارد و فرد برنده در قرعه کشــی
نوعی جایزه بخت آزمایی و یارانه را برده
بدون اینکه بدانیم این یارانه حق اوست
یا نه و او مصرف کننده واقعی هســت یا
نه! همین اتفــاق در بورس کاال هم رخ
میدهد؛ چــون بین قیمت بورس کاال و
کف بازار اختالف هســت پس متقاضی
تالش میکنــد از بورس کاال خرید کند
با این تفاوت که در قیمت کارخانه ،رانت
به سمت دالالن میرود و در بورس کاال
به سمت بخش خصوصی و کارگزاریها.
یعنی ما در شرایط فعلی ،رانت جدیدی
هم در بــورس کاال ایجاد میکنیم چون
کمــاکان بین عرضه و تقاضا تناســبی
نیست .من معتقدم در شرایط فعلی بازار
خودرو نمیتواند راه حل مناسبی برای
بازار خودرو باشد.
آیا فروش خــودرو در بورس مبتنی بر
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فروردین :

امروز آن قدر ســر عقل هســتید که بتوانید که یک
برنامهی درســت و منطقی را طــرح ریزی کنید ،اما
هر لحظه ممکن است احساسات تان مانع رسیدن به
اهدافی شوند که در سر دارید .حتی اگر سعی کنید بر خواسته های تان
ســرپوش بگذارید ،آن ها بار دیگر و به شکل دیگر بروز خواهند کرد.
اگر اکنون با کسی مخالفتی دارید بر او خشم نگیرید ،خشم شما نشان
دهنده ی احساسات ناگفته ای است که در تب و تاب اند تا بروز کنند.
اردیبهشت:

اگر برای رسیدن به اهداف تان هرچه زودتر دست به کار
شوید ،وقتی به آن ها رسیدید احساس بهتری خواهید
داشت .یادتان باشد که انجام بعضی از کارهای روزمره
ممکن اســت بیش از آن چه فکرش را می کنید طول بکشد و به این
ترتیب برنامه ریزی های تان را با اختالل مواجه کند .بهترین راهکار این
است که کارها را یکی یکی به دست بگیرید و برای انجام آن ها عجله
نکنید و هیجان زده نشوید .حواس تان باشد که اکنون زمان مناسبی برای
شروع یک کار جدید نیست.
خرداد :

امروز دوست دارید هر کاری که دل تان می خواهد انجام
دهید ،اما متأسفانه فرصت کافی برای پرداختن به امور
مورد عالقه ی تان را ندارید .اگر این همه مســئولیت و
کار به دوش نداشتید خوشحال تر می بودید ،اما امور نیمه تمام زیادی
انتظارتان را می کشد .سعی کنید وظایف تان را با دقت انجام دهید ،زیرا
اقداماتی که اکنون در پیش می گیرید در طول ماه مؤثر خواهند بود .یاد
بگیرید تا از انجام وظایف تان مثل یک بازی لذت ببرید ،به این ترتیب
می توانید سریع تر به پیشرفت دست پیدا کنید.
تیر :

درباره ی آشکار کردن یک سری مسایل شخصی مردد
به نظر می رســید ،اما هنوز هم تمایــل دارید که برای
رســیدن به اهداف تان با دیگران همکاری کنید .امروز
ممکن است دوستان و اطرافیان تان به خاطر صمیمیتی که نشان می دهید
متعجب شوند .این که روابط تان را محدود کنید و مرز مشخصی داشته
باشید بد نیست ،اما حواس تان باشد که بیش از حد پنهان کاری نکنید.
از حصاری که به دور خود کشیده اید خارج شوید و بعد خواهید دید که
دیگران چگونه با دل و جان به کمک تان خواهند شتافت.
مرداد :

به نظر می رسد که دوســتان و آشنایان از شما فاصله
گرفته اند .این موضوع موجب شــده تا به ترس از رها
شدن فکر کنید .اما نکته ی مهم این جاست که باید یاد
بگیرید تا خاطرات تلخ گذشــته را کنــار بگذارید و ببینید که آن چه
اکنون در جریان است با گذشته فرق دارد .اگر به تازگی شکست عشقی
خورده اید ،آن را بیش از حد شــخصی نکنید ،شاید الزم بوده تا برای
مدتی احساسات عشقی شما و طرف مقابل فروکش کند.
شهریور :

به نظر می رسد که مشتاقانه تمایل دارید تا چندین کار
را همزمان شــروع کنید ،اما باید بدانید که این حمله ی
چند جانبه می تواند شما را به جاهای نا آشنایی بکشاند.
بهتر است برای رسیدن به اهداف تان مرحله به مرحله پیش بروید ،اما
مشــکل این جاست که از انجام کارهای تکراری خسته شده اید .برای
این که حال و هوای تان عوض شود بد نیست یک کار کام ً
ال متفاوت را
شروع کنید .آستین ها را باال بزنید و از همین حاال دست به کار شوید.
مهر :

به نظر می رســد که از اضطراب و نگرانی شــما کاسته
شده و به همین خاطر احساس خیلی خوبی دارید .شاید
تصمیم بگیرید کــه در منزل یا محل کارتان به تغییرات
اساســی دست بزنید ،اما یک مشکلی سر راه تان وجود دارد که به نظر
میرســد به این زودی ها حل نخواهد شد .خوشبختانه اکنون به شما
مهلت اضافی داده شــده است ،پس می توانید دوباره اولویت های تان
را بررسی کنید .از این فرصت استفاده کنید تا بعدا ً پشیمان نشوید ،زیرا
ممکن است دوباره اضطراب و نگرانی به سراغ تان بیاید.
آبان :

تجربه جهانی است و با چه شروطی می
توان تجربه موفقی در ایران رقم زد؟
فروش خــودرو در بورس اصو ًال هیچ
تجربه جهانی ندارد؛ چون خودروســاز
ترجیح میدهد محصولش را به صورت
مویرگی بر اســاس رقابــت کف بازار
بفروشــد و معتقد است متقاضی خودرو
باید بتواند به آســانی ،ســریع و بدون
فرایندهای معمول بورس ،محصول مورد
نظرش را بخرد .ما بــه دلیل مقتضیات
کشور ،کاال را در بورس عرضه میکنیم.
اما بورس اصو ًال برای عرضه کاالهایی
است که به صورت عمده خرید و فروش
میشوند .بر همین اساس ،بورس ساز و
کار مناسبی برای فروش خودرویست،
اما وقتی قیمتگذاری دســتوری داریم
و از این طریق به خودروســازان زیان
ســنگین تحمیل میکنیم ،ورود خودرو
به بورس راهکار خوبی است ،مشروط
به اینکه فقط بخــش خصوصی در آن
حضور نداشته باشد بلکه ایران خودرو و
سایپا هم محصوالتشان را عرضه کنند،
اما چون فعــ ً
ا بورس کاالی ما ظرفیت
مناســبی برای این کار ندارد ،نمیتوانیم
تمام فروش روزانه خودرو را به آن منتقل
کنیم .بنابراین در شــرایط فعلی وزارت
صمت باید هر چه ســریعتر ساز و کار
واردات را مشخص کند تا متوازن نبودن
عرضه و تقاضا کاهــش یابد که در این
صورت ،میتوان قیمتگذاری دستوری
را هم حذف کرد و قرعهکشــی هم خود
به خود حذف میشود.
واردات خودرو در چه صورت میتواند
عرضه و تقاضا را متعادل و نوسانهای

شدید قیمتی را به نفع مصرف کنندگان
واقعی کاهش دهد؟
بــه بــاور مــن وزارت صمــت باید
خودروهایــی وارد کنــد کــه در بازار
متقاضی بیشتری دارند .درصد زیادی از
متقاضیان بازار ،خودروهایی در محدوده
قیمتی  ۲۰۰میلیون تا یک میلیارد تومان
میخواهند که در جهان خودروهایی با
این قیمت وجــود دارد و میتوان چنین
خودروهایی را وارد کــرد .بنده این را
قبول دارم که با توجه به اختالف قیمت
ارز ،ممکن اســت قیمت تمام شده این
خودروهــا در داخل کشــور باال برود
اما وارد شــدن خودرو به بازار میتواند
جریان نقدینگی در خودرو را تغییر دهد
و بخشــی از حباب قیمتی کف بازار را
خالی کند .وقتی برای مثال یک خودرو
 ۱۵هزار دالری  ۴۵۰میلیون تومان در
ایران قیمت دارد و عالوه بر آن  ۲۰درصد
عوارض گمرکی و ارزش افزوده و ...را
باید برای قیمت این خودرو محاسبه کرد،
دولت در اینجا باید با تعرفه گذاری وارد
عمل شــود و مث ً
ال برای خودروهایی که
قیمت پایینتری دارند و سطح بیشتری از
بازار هدف را پوشش میدهند تعرفه کمتر
و خودروهای لوکستر را با تعرفه باالتر
وارد کنــد؛ چون هدف دولت از واردات
نباید مانند گذشــته ،کسب درآمد باشد،
بلکه باید تنظیمگری و کنترل کف بازار
را انجام دهد .این اتفاق میتواند بخش
زیادی از بازار را تحت کنترل قرار دهد،
ضمن اینکــه دیگر بهانه انحصار بازار و
قیمتگذاری دستوری هم از بین میرود.
/قدس آنالین

از طرفــی دل تان آزادی مــی خواهد و از طرف دیگر
کارهای نیمه تمامی دارید که انتظارتان را می کشــند،
به همین خاطر احســاس خوبی ندارید و نا آرام به نظر
میرسید .مثل این است که اکنون در گردابی از مشکالت گیر افتاده اید
و باید از همه جهت گوش به زنگ باشــید .فع ً
ال نمی توانید یک مسیر
مشخص را انتخاب کنید ،در عوض سعی کنید تعادل را برقرار کنید .اگر
آستین ها را باال بزنید تا باالخره به این مشکالت حل نشده رسیدگی
کنید ،می توانید مطمئن باشید که آشفتگی ها فروکش خواهند کرد.
آذر :

اگر تصمیم دارید تا برای آینده برنامه ریزی کنید به شما
توصیه می شــود که به چیزهای دست یافتنی فکر کنید
و فقــط روی یک هدف تمرکز کنید .لزومی ندارد برای
رسیدن به هدف تان عجله کنید ،زیرا جایی که اکنون ایستاده اید فاصلهی
زیادی با مقصد مور نظر دارد .اکنون همین قدر کافی است که یک قدم
کوچک بردارید و قدم های بزرگ تر را به بعد موکول کنید ،یعنی زمانی
که از پیشرفت مسیر مطمئن شده اید.
دی :

فعل و انفعاالت کهکشانی پیام های درهم پیچیده ای را
برای شــما به ارمغان آورده اند .شاید مجبور شوید کار
جدیدی را که شروع کرده اید برای مدتی کنار بگذارید،
زیرا ممکن اســت کارهای نیمه تمام گذشــته دوباره سر راه تان قرار
بگیرند .تا زمانی که به این امور رســیدگی نکنید نمی توانید به اهداف
جدیدی که تعیین کرده اید دست پیدا کنید .اولین قدم برای نظم بخشیدن
به امور این اســت که اولویت های تان را طبق برنامه ای عملی مجددا ً
مشخص کنید.
بهمن :

اکنون باید راهی پیدا کنید تا روابط کاری و شــخصی
خود را مدیریت کنید ،زیرا برای رســیدن به اهدافی که
در سر دارید به کمک دیگران و حمایت آن ها نیاز پیدا
خواهید کرد .شــاید تصمیم بگیرید که بدون توجه به دیگران به راه و
شیوهی خودتان ادامه دهید ،اما باید بدانید که نادیده گرفتن اطرافیان تان
و خواسته های آن ها کار درستی نیست که به نفع شما باشد .برای این
که مشکلی درست نشود باید بین خواسته های خودتان و دیگران تعادل
برقرار کنید ،اما بدانید که لزومی ندارد خودتان را فدای دیگران کنید و
قربانی انتظارات شان شوید.
اسفند :

به نظر می رسد که افکارتان مخلوطی از گذشته و حال و
آینده اند ،اما خوشبختانه می توانید هر زمان که الزم شد
از فکر و خیال خارج شــوید و به دنیای واقعی برگردید.
تــا زمانی که واقعیت ها را فراموش نکــرده اید اجازه دارید درباره ی
آینده خیال پردازی کنید .اما دیروز و فردا اهمیتی ندارند ،باید به همین
حاال توجه کنید .سعی کنید خودتان را باور داشته باشید و به مسیرتان
ادامه دهید.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام محمد تقی (ع) :ناشکری نعمت  ،چون گناهی نابخشودنی است
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احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان درمجلس تاکید کرد

ضرورت اجرایی شدن رویه ملوانی برای مرزنشینان هرمزگان

گروه خبر  //نماینده مجلس تاکید کرد:
از دکتر رئیسی درخواست می شود در
اسرع وقت نسبت به ترمیم کابینه اقدام
کند .چون دیگر فرصتی برای آزمون و
خطای استفاده از نیروهای بی تجربه و
بی انگیزه باقی نمانده است.
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ احمد مرادی در
نشست مجلس شورای اسالمی در نطق میان
دســتور گفت :در این برهه از زمان به حق،
دستگاه قضا به تأسی از فرمایش حضرت امام
رحمت اهلل علیه و منویات مقام معظم رهبری
حافــظ جان ،مال ،نامــوس و حیثیت مردم
اســت .همه می دانیم امروز کشور در شرایط
حساسی قرار دارد که راه گذر از بحران ها و
سختیهای حال و آینده کشور نظارت قوی
مجلس در وادار کردن مســئولین در جهت
خدمات رســانی به مردم و اجرای صحیح
قانون توسط دولت است.
نماینده مردم بندرعباس ،قشــم ،ابوموســی،

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

برگزاری همایش هرمزگان جوان در بندرعباس
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گروه خبر  //همایش هرمزگان جوان
در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان در این نشست گفت:
میانگین سنی جمعیت هرمزگان بر اساس
آخرین سرشماری  ۲۷سال است که روند
تدریجی پیر شدن جمعیت را نشان میدهد.
حسین فرشــیدی افزود :اکنون هرمزگان از
استانهای جوان کشور است که باید جمعیت
جوان آن حفظ و افزایــش یابد.وی گفت:
میزان نرخ بــاروری در هرمزگان  ۲و یک
دهم اســت که باید بــه دو و  ۵دهم درصد
افزایش یابد.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی
هرمــزگان گفت :این آمار نســبت به نرخ
کشــوری خوب است ،اما در  ۱۰سال اخیر
روند کاهشی دارد .معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استاندار هرمزگان هم گفت :برای
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  ۷۳ماده
و  ۸۱تبصره در کشــور مصوب شده است.
احســان کامرانی افزود :برای اجرای بهتر
این طرحهــا نیز قرارگاه خانواده و جمعیت

در استان شــکل گرفته است و به صورت
شهرستانی و پهنه بندی این قوانین عملیاتی
میشــود.نرگس منتظری تختی سرپرست
امور بانوان و خانواده اســتانداری هرمزگان
نیز گفت :بازگشت به کار همه مادران پس از
استفاده از مرخصی زایمان و کوتاه شدن مدت
زمان کار آنان از جمله تسهیالت حمایت از
خانواده است.عضو شورای راهبری خانواده
و جمعیت کشور هم در این همایش گفت:
جمعیت جوان کشور در سال  ۲۰ ،۹۵میلیون
نفر اعالم شــده است که روند کاهشی دارد.
حجت االسالم محمد مســلم وافی افزود:
برای حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت
قرارگاههای استانی باید قوانین را عملیاتی
کنند.وی گفت :موضوع جمعیت اکنون یک
معضل اســت که اگر کوتاهی شود جمعیت
جوان تا سال  ۱۴۰۵بسیار کم میشود.عضو
شورای راهبری خانواده و جمعیت کشور هم
در این همایش گفت :در هر دوره سرشماری
نســبت به دوره گذشته آن ۴ ،برابر جمعیت
جوان کشور در حال کاهش است.

دولت از داشــتن این تیم محروم اســت و از
دکتر رئیسی درخواســت می شود در اسرع
وقت نســبت به ترمیم کابینه اقدام کند .چون
دیگر فرصتی برای آزمون و خطای اســتفاده
از نیروهای بی تجربه و بی انگیزه باقی نمانده
اســت .این نماینده مجلس بیان کرد :جناب
دکتر رئیسی لطفا دســتور دهید در راستای
تکریم از جامعه علمی و نخبگان جوان کشور
تمامی دســتگاه ها به وظیفه خودشان عمل
کنند .فرمایشی از حضرت علی (ع) است که
میفرمایند کسی که نزدیکانش او را رها سازند
آنهایی که دور هستند او را می برند .لذا دیده
می شود که چگونه دشمنان در تالش هستند
تا مغزها و نخبگان ما را شکار کنند.
مرادی افزود :موضــوع دیگر اینکه مردم در
شرایط سخت اقتصادی خواهان اجرای عدالت
در شناسایی و مصادره ثروت های نامشروع
هستند و در این کشور مفسدین باید احساس
نا امنی کنند .امروز روز اصناف اســت این ها

گروه گزارش  //مدیرکل راه و شهرسازی
هرمزگان گفت :ثبت نام برای طرح ملی
مسکن تاکنون در  42شهر استان انجام
و برای بندرعباس نیز در تابستان انجام
میگیرد.
یکی از عمدهترین چالشهای حوزه مسکن در
مرکز هرمزگان نبود عرضه کافی مسکن برای
جوانان و دیگر اقشاری است که هنوز از زمین
و یا تســهیالت مسکن دولتی استفاده نکرده و
چشم انتظار طرح مسکن ملی نشستهاند .به بیان
بسیاری از کارشناسان ،ثبت نام طرح مسکن
ملی در کل میتواند مقداری از بار روانی ناشی
از کمبود مســکن را در جامعه کاهش داده و
به دنبال آن امیدواری را در جامعه نســبت به
آینده افزایش دهد.طرح اقدام ملی مسکن که
در بندرعباس بدلیل در نظر گرفتن شــهرک
علوی در فاصله  55کیلومتری از بندرعباس
عمال مورد استقبال جامعه قرار نگرفته است،
با گذشــت  9ماه از شروع این طرح در کشور
اما بر زمین مانده و هنوز خبری از ثبت نام در
این زمینه نیست.

مدیر عامل آبفا هرمزگان:

خط انتقال آب کهورستان و رویدر
از آبشیرین کن خلیج فارس عملیاتی می شود

گروه خبر  //مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز
جهاد آبرســانی با حضــور در هرمزگان از
پروژههای محرومیت زدایی شهرستان خمیر
که با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)
و وزارت نیرو اجرایی می شود ،بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه
پــور مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب
هرمزگان در بازدید مشاور وزیر نیرو و رئیس
مرکز جهاد آبرسانی از پروژه تامین آب رویدر
و روستاهای مسیر از آبشیرینکن خلیج فارس
با بیان اینکه برای تامین آب روستاهای این
مسیر هیچ گونه منبع پایدار آب شرب غیر از
آبشیرینکن وجود ندارد ،افزود ۳۸ :کیلومتر از
خط انتقال آب شهر رویدر و روستاهای مسیر
اجرا شده است و برای بهره مندی آنها نیازمند
اجرای  ۵۶کیلومتر خط انتقال جدید در فاز
دوم طرح هستیم.
وی تصریح کرد ،عمده روستاهای هدف در
طرح یاد شــده در مسیر اصلی قرار دارند و

با تامین اعتبار و اجــرای خط انتقال از آب
شیرین کن خلیج فارس جمعیتی بالغ بر۳۴
هزار نفر از آب شــرب با کیفیــت و پایدار
آبشیرینکن بهره مند می شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان،
ورود جدی دولت به پروژه های آبرسانی و
مشارکت ســپاه در این حوزه را بسیار مهم
ارزیابی کرد و گفت :یک شهر و  ۳۸روستای
مسیر خط انتقال کهورستان و رویدر ،شبکه
آبرســانی دارند و نیاز است با اقدام جهادی،
خط انتقال باقی مانده اجرا شود تا روستاهای
مسیر به پایداری در آب شرب دست یابند.
به گفته وی ،تمرکز صرف بر روی شبکه توزیع
گرهی از مشــکالت مــردم را باز نمی کند،
افزود :اجرای خط انتقال از آب شــیرینکن
خلیج فارس تنها گزینه گره گشای کمبود آب
رویدر و روستاهای مسیر است که تمام توان
محرومیت زدایی باید در اجرای خطوط انتقال
گذاشته شود.

حمزه پور اعتبار مورد نیاز این پروژه را ۱۵۰
میلیارد تومــان عنوان کرد و افزود :مجموعه
استان نیز در محرومیت زدایی از روستاهای
شهرســتان خمیر و تامین آب کهورستان و
رویدر هم نظر هستند و استاندار هرمزگان در
این زمینه حمایت ویژه ای دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان
ادامه داد ،نگاه رئیس مرکز جهاد آبرســانی
کشور نیز برای تکمیل این پروژه مثبت است و
قرار است با اقدام جهادی ،مردم منطقه به یک
منبع پایدار آب دست پیدا کنند.
وی افــزود :به موازات خط انتقال آب ســه
راهی خمیر تا کهورســتان از آبشــیرین کن
خلیج فــارس ،خط انتقال جدید برای تامین
نیاز آبی جیحون نیز باید عملیاتی شــود که
قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی
(ع) در این زمینه نظر مثبت دارند.
ســرهنگ نجفی مســئول قــرارگاه جهاد
ســازندگی نیروی دریایی ســپاه نیز در این

مشاور وزیر نیرو :

بازدید از آمادگی خود برای اجرای پروژههای
اولویتدار خبر داد و گفت :ما نیز در راستای
تامین نیاز آبی مردم هرمزگان تمامی امکانات
خود را برای پروژه های اولویت دار بسیج می
کنیم.وی از جهاد آبرسانی به عنوان یک توفیق
یاد کرد که با مشــارکت وزارت نیرو و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در حال اجراست.
به گفته ســرهنگ نجفی ،تعامــل و همزایی
خوبی بین آبفای هرمزگان و نیروی دریایی
ســپاه وجود دارد که اجرای پــروژه ها را با
سرعت بیشتری همراه کرده است.
گفتنی است ،مشاور وزیر نیرو با حضور در
شهرســتان خمیر از پروژه های خط انتقال
کهورســتان به رویدر ،رودبار و روستاهای
جیحون ،دشت جیحون ،کیشی و کشار بازدید
کرد .ریس مرکز جهاد آبرســانی همچنین از
از مســیر خط انتقال پروژه آب شیرین کن
خلیجفارس به روستاهای شمال بندرعباس
بازدید کرد.

سطح برخورداری روستاها از آب شرب پایدار به  ۹۰درصد می رسد

گروه خبر  //مشــاور وزیر نیرو و رئیس مرکز جهاد آبرسانی،
تکمیل خط انتقال آب از آبشیرینکن خلیج فارس به کهورستان
 رویدر و  ۳۸روستا را از اولویت های اصلی قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی(ع) در استان هرمزگان یاد کرد.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ جعفرزاده در بازدید از پروژه های
محرومیت زدایی شهرســتان خمیر با بیــان اینکه اجرای ۵۶
کیلومتر خط انتقال آب ،روح تازه ای به روستاهای شهرستان
خمیــر می دمد ،افزود :با تکمیل این پروژه جمعیتی بالغ بر ۳۴
هزار نفر از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.
وی با تاکید بر اینکه ما هیچ شــانی جز خدمت و ســربازی
در اجــرای پروژه محرومیت زدایی نداریم ،تصریح کرد ،حجم
عملیات پیش بینی شده برای خط انتقال خمیر به قدری تاثیرگذار

خواهد بود که به اندازه  ۲۰سال کار پیش بینی شده است.مشاور
وزیر نیرو افزود :با توجه به برداشــت های آب صورت گرفته
در کهورســتان ،آب موجود فاقد شــرب و غیر پایدار است و
تنها گزینه نجات بخش ،اجرای خط انتقال از آبشیرینکن خلیج
فارس اســت و ما نیز در قالب پروژه محرومیتزدایی تالش
میکنیم ،مردم این منطقه زودتر به آب شرب پایدار دست پیدا
کنند.به گفته جعفرزاده ،آب مسئله ای جدی است و اگر ظرف دو
سال موضوع را از تنش خارج نکنیم به مراتب درگیر مشکالت
بیشتری خواهیم شد.
رئیس مرکز جهاد آبرسانی ،وحدت و همزایی مجموعه وزارت
نیرو و سپاه در سطح ملی و نیروی دریایی سپاه و آبفا در سطح
استانی را نقطه قوت خدمت رسانی توصیف کرد و گفت :تمرکز

اصلی ما در آبرسانی روی خط انتقال خواهد بود چرا که اجرای
شبکه توزیع بدون منابع آبی ،هدر رفت پول و تاسیسات است
و بایــد توان مان را بروی اجرای خط انتقال آب بگذاریم .وی
ادامه داد ،پیش بینی کلی ما  ۳۰ماهه است اما در تالش هستیم
طی  ۲۴ماه به اتمام برسانیم.جعفرزاده بیان داشت :تالش ما در
مرکز جهاد آبرسانی سطح برخورداری  ۹۰درصدی روستاها از
آب پایدار در زمان پیش بینی شــده است.گفتنی است ،در این
روز در نشست مشترک رئیس مرکز جهاد آبرسانی با مدیرعامل
آب و فاضالب هرمزگان و مســئول قرارگاه جهاد سازندگی
نیروی دریایی سپاه روند اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه های
محرومیت زدایی و جهاد آبرســانی بررسی و تصمیمات الزم
برای تکمیل این پروژه ها در مناطق مختلف استان اتخاذ شد.

حبیب و دوست خدا هستند اصناف در دفاع
مقدس سهم بسزایی در خدمت رسانی داشتند
و اکنون در تامیــن و توزیع کاالی مورد نیاز
مردم در تالش هستند که همواره قدردان این
قشر هستیم .از دولت درخواست می شود در
اعمال مالیات طوری باشد که بر این قشر فشار
آورده نشود.
وی مطــرح کــرد :همچنین مــردم اجرای
سیاســتهای معطوف به رونق اقتصادی و
تســهیل در تجارت بین المللی که زمینه ساز
بهبود اقتصادی و اشــتغال اســت را مطالبه
میکنند .جناب دکتر رئیسی قانون حمایت از
ایثارگران در بحث تبدیل وضعیت در ادارات
دولتی ناقص اجرا می شــود کما اینکه توقع
این بود برای قدردانی از جانفشانی های همه
ایثارگران این قانون به طور کامل و برای کلیه
شاغلین در هر سطح اجرا شود.
این نماینده مجلس گفت :ایثارگرانی که کشور
را در برابــر ابرقدرتهای جهان در زمان دفاع

مقدس بیمه کردند و اجازه ندادند یک وجب از
خاک این کشور به دست دشمن بیافتد امروز
با صالبت در عرصه دفاع از کشــور و اسالم
در حال مبارزه و آماده باش هستند از تمامی
نیروهای مســلح اعم از سپاه سرافراز ،ارتش
دالور و نیروهــای انتظامی که حافظ امنیت
مملک هستند تشکر و قدردانی می شود.
نماینده مردم بندرعباس با اشاره به مشکالت
حوزه انتخابیه اظهار داشــت :اعالم آمار فقر
و فالکت برای اســتان هرمزگان که میتواند
قطب اقتصاد کشــور باشــد زیبنده دولت و
مردم نیســت .ســریعا چاره اندیشی شود.
دســتور رئیس جمهور در سفر استانی مبنی
بر اســتفاده از نیروها و مدیران بومی توسط
صنایع پاالیشــگاهها و دستگاه های اجرایی
فقط در حــد حرف و شــعارهای تکراری
باقی مانده اســت .حمایت و اجرایی شــدن
رویه ملوانی برای مرزنشین ها دراستان های
همچون هرمزگان اقدام ضروری و اساســی

است .به سازمان برنامه و بودجه دستور دهید
اعتبارات سفر دولت به هرمزگان که در تمام
ابعاد تعهدایجاد کرده است را سریعا تخصیص
و ابالغ کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد :به وزیر بهداشت
و درمان تذکر می دهــم در تمام پروژه های
بیمارستانی به خصوص بیمارستان  531تخته
خوابی بندرعباس و تجهیز بیمارستان نیروی
دریایــی ارتش اقدام کنــد همچنین از وزیر
نیرو در خواســت می شود نسبت به شروع و
اتمام نیروگاه ســیریک و حل مشکالت آب
شرب جزیره قشم اقدام شود .سازمان بنادر و
دریانوردی نسبت به اتمام مجتمع بندری بندر
خمیر و الیروبی اسکله قدیم خمیر اقدام کند.

ثبت نام طرح مسکن ملی بندرعباس در تابستان

ثبت نام مســکن ملی در بندرعباس در
تابستان

پیگیریهای خبرنــگار فارس درباره محدوده
 350هکتاری شــمال بلوار امام حسین (ع)
که اســتاندار هرمزگان از مکاتبه با وزارت راه
و شهرســازی برای اختصــاص آن به منظور
راهاندازی طرح مســکن ملی خبــر داده بود،
حکایت از آن دارد که ثبت نام این طرح برای
بندرعباس در تابستان (سه ماهه دوم سال) آغاز
خواهد شد .عباس کمالی در تازهترین اظهارنظر
خود در این بــاره گفت :با برنامه ریزی انجام
شــده در  3ماهه دوم سال مجدد از متقاضیان
ثبت نام و عملیات اجرایی پروژه های مشابه
در مرکز استان آغاز خواهد شد.
آخریــن اقدامات و گزارش طرح نهضت
ملی مسکن در هرمزگان

به گفته عباس کمالی مدیرکل راه و شهرسازی
هرمزگان بیــش از  80هزار نفر متقاضی برای
بهره مندی از امکانات و تسهیالت طرح نهضت

ملی مسکن اســتان هرمزگان ثبت نام کردند .می شود.
وی افزود :با اعالم شرایط بهره مندی و امکان
ثبــت نــام از متقاضیان در  42شــهر
پذیرش نهایی متقاضیان و اســتعالم از مراجع هرمزگان
ذیربط پس از بررسی و پاالیش تاکنون بیش وی در ادامه با بیان این که در  42شــهر استان
از  14هزار و  919نفر حائز شرایط و پذیرفته ثبت نام از متقاضیان برای بهره مندی از طرح
شــده اند .مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان نهضت ملی مسکن انجام شده ،خاطرنشان کرد:
تصریح کرد :از این تعداد پذیرفته شده 5 ،هزارو به دلیل مشکالت تامین زمین در مرکز استان تا
 469نفر جمع ًا بالغ بر  638میلیارد ریال وجه کنون این امر محقق نشده که با بررسی مجدد،
اولیه ثبت نام خود را واریز کردهاند.
اقدامات و هماهنگی الزم امکان ثبت نام برای
ســهم هرمزگان احداث حــدود  50هزار متقاضیان حائز شرایط آماده شده و به زودی
واحد مسکونی است
امکان ثبت نام فراهم و اعالم خواهد شد.
عباس کمالی همچنین اضافــه کرد :در طرح مدیر کل راه شهرسازی در پایان گفت :عملیات
نهضت ملی مســکن تعداد  49هــزار و  950اجرایی یک هزار و  360واحد مســکونی در
واحد مسکونی دربرنامه  4ساله در نظر گرفته قالب  3پــروژه  400،240و  720واحدی در
شــده است که با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اردیبهشــت ماه سال جاری با حضور مهندس
اسالمی ،ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) ،دوستی استاندار هرمزگان آغاز و با برنامهریزی
شــرکت عمران شــهر جدید علوی از طریق انجــام شــده در  3ماهه دوم ســال مجدد از
متقاضیان در قالب واگذاری های گروهی و با متقاضیان ثبت نام و عملیات اجرایی پروژههای
مشارکت بانک مسکن اجرا و تحویل متقاضیان مشابه در مرکز استان آغاز خواهد شد/.فارس

