
روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی

سه شنبه 7 تیر 1401   28 ذی القعده  1443  
  سال بیست و یکم     شماره 3916

8 صفحه    2000 تومان

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

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

بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

مدیرعامل آبفا در دیدار با امام جمعه بندرعباس :
راه برون رفت از مشکل کم آبی هرمزگان 

گسترش آب شیرین کن هاست

تداوم همدلی با حمایت ۳۰ میلیاردی
 شرکت پاالیش نفت بندرعباس از ایتام هرمزگان

اعالم آمادگی رئیس کل دادگستری هرمزگان 
برای تشکیل شورای حل اختالف ویژه صنایع فوالدی

کشف ۵۱۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
در هرمزگان

کشف محموله سوخت قاچاق 
در بندر شهید رجایی بندرعباس
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مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس :

بیمارستان کودکان بندرعباس 
با پیشرفت ۵۱ درصدی 
در حال ساخت است
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مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس :

با الگو گیری از شهدا 
و جانبازان پیروز جنگ 

اقتصادی هستیم

  هرمزگانی ها از دستگاه های نظارتی و قضایی می خواهند از یک طرف مراکز 
دولتی بانوان که واگذار شده اند را به بخش دولتی برگردانند و ساختمان سابق 
اداره کل آموزش فنی وحرفه ای را نیز برای آموزش های رایگان دولتی اختصاص 

دهند. از طرفی دیگر از واگذاری کارگاه های مرکز شماره یک فنی وحرفه ای آقایان 
بندرعباس جلوگیری کنند و همچنین تدبیری بیندیشند تا رشته های مورد عالقه 

جوانان هرمزگانی بصورت رایگان هم آموزش داده شود.

مهارت آموزی رایگان در کما ؛

گالیه بندرعباسی ها از واگذاری
 مراکز و کارگاه های دولتی فنی وحرفه ای

مسئوالن با چه منطقی این مراکز و رشته های فنی وحرفه ای را واگذار کرده اند؟

صفحه 8 را بخوانید

استخدام های اتوبوسی
 از خارج هرمزگان

 برای صنایع  
صفحه 2  را بخوانید

گروه خبــر// در دیدار مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضــاب هرمزگان با نماینده ولــی فقیه و امام 
جمعه بندرعباس از گســترش آب شیرین کن ها 
و شیرین سازی آب دریا به عنوان تنها راه برون 

رفت از مشکل کم آبی هرمزگان یاد شد.
   بــه گزارش خبرنــگار دریا؛ حجت االســام 
والمســلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه 
در ایــن دیدار که به مناســبت هفته صرفه جویی 
برگزار شــد، ضمن تقدیر از برنامه های آبفا برای 
ارتقاء کمی و کیفی آبشرب و بهداشتی افزود: برای 
نیازمند مشارکت  تامین زیرساخت های آبرسانی 
مجموعه های دســت اندرکار هســتیم و در این 
راستا ما نیز همکاری خواهیم کرد.وی همچنین بر 
اهمیت مدیریت مصرف و استفاده بهینه از آب شرب 
تأکید کرد. عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل آب و 
فاضاب هرمزگان نیز در این دیدار با اشاره به هفته 
صرفه جویی افزود: نامگذاری یک هفته از سال با 
عنوان هفته صرفه جویی به این خاطر است که به 
همه یادآوری شود با مصرف بهینه می توان ضمن 
بهره مندی از منابع موجود، آن را برای نســل های 
آینده نیز ذخیره کــرد.وی افزود: یکی از منابع در 

خطــر و در عین حال حیاتی که  صرفه جویی آن 
صرفا به این هفته و تابســتان ختم نمی شود، آب 
است؛ اســتان هرمزگان نیز به دلیل شرایط اقلیمی 
وضعیت مناســبی در منابع سطحی و زیرسطحی 
ندارد و ضروری اســت در خصــوص آن ویژه تر 
نگاه کرد و همه برای نجات آب پیش قدم شــوند.  
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب هرمزگان با 
قدردانی از ائمه جمعه اســتان که در این خصوص 
به درستی موضوع آب و صرفه جویی را در خطبه 
جمعه تبیین کردند، ابراز امیدواری کرد، با یادآوری 
این موضوع و طرح آن از سوی روحانیون می توان 
پیام صرفه جویی را به عموم تبیین کرد.وی با اشاره 
به منابع آبی هرمزگان و شرایط اقلیمی این استان، 
افزود: برای گذر از مشکل کم آبی هرمزگان چاره 
ای جز گسترش آب شیرین کن ها و شیرین سازی 
آب دریــا نداریم که در این خصوص برنامه ریزی 

نیز شده است.
   حمــزه پور، تفاوت هزینه تامیــن آب از منابع 
زیرزمینی و سطحی با شــیرین سازی بسیار زیاد 
دانســت و گفت: هزینه شیرین سازی بسیار گران 
اســت ولی چاره ای جز اســتفاده از این ظرفیت 

نداریم، از این رو می طلبد مصرف کنندگان نیز از 
این آب گــران، مراقبت کرده و با مصرف بهینه در 
پایداری آن مشارکت کنند.به گفته مدیرعامل آبفا 
در حال حاضر ۴۳ آبشــیرین کن با ظرفیت تولید 
۲۲۸ هزار و ۵۰۰ متر مکعب در شــبانه روز فعال 
است که این ظرفیت در حال افزایش است.  به گفته 
وی ۱۱ سایت جدید آب شیرین کن در دستور کار 
آبفاست که چهار سایت در قشم و سیریک امسال 
تکمیل خواهد شد.حمزه پور، هزینه شیرین سازی 
آب در سال گذشته را ۱۴۰۰ میلیارد تومان عنوان 
کرد که امســال این عدد بیشتر نیز خواهد شد. وی 
بیان داشت: نیمی از آب مورد نیاز شهر بندرعباس 
از طریق آب شــیرین کن یکصد هزار متر مکعبی 
تامین می شود که می طلبد با توجه به هزینه باالی 
شیرین سازی، از استفاده آن در بخش فضای سبز 
و غیر شرب خودداری کرد. مدیرعامل آبفا همچنین 
با اشــاره به بدهی سازمان های دولتی و نیروهای 
مسلح به شرکت آب و فاضاب افزود: شرکت آب 
وفاضاب بر اســاس درآمد، هزینه می کند و اگر 
مطالبات آن پرداخت نشــود در تامین نیاز آبی و 

توسعه آبرسانی با مشکل مواجه خواهد شد.

مدیرعامل آبفا در دیدار با امام جمعه بندرعباس :

راه برون رفت از مشکل کم آبی هرمزگان
 گسترش آب شیرین کن هاست
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با حکم استاندار هرمزگان ؛

مشاور امور ایثارگران 
منصوب شد

نوبت اولتجدید فراخوان مناقصه عمومی  یک  مرحله ای

گانی شرکت آب و افضالب استان رهمزگان روابط عمومی و آموزش هم

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
 نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . موضوع مناقصه :  عملیات تهیه ، بارگیری , حمل و باراندازی اتصاالت UPVC  مورد نیاز سطح استان 

هرمزگان  . مبلغ برآورد اولیه :24,276,340,000 ریال )بیست و چهار میلیارد و دویست و هفتاد و شش میلیون و سیصد و چهل هزار ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق  از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :1,239,000,000 ریال )یک میلیارد و دویست و سی و نه میلیون ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

مبلغ خرید اسناد : 5,000,000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 1401/4/8 ساعت 14 تاریخ 1401/4/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1401/4/29 -  زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401/5/1
محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی 

پیشنهادها آزاد است . امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )70( بازگشایی خواهد گردید .
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج و ارزیابی کیفی تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند . سایر جزئیات و شرایط در اسناد 
مناقصه درج شده است . اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه شماره تلفن 87-86-33350582 و 
جهت ارائه پاکت الف به آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) دبیرخانه حراست و امور محرمانه( 
و سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  می باشد ، اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام 

مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران : 1456

کم آبی دیگر شعار نیست

همه برای نجات آب باید پیش قدم شوند

اعالم آمادگی رئیس کل دادگستری هرمزگان برای تشکیل شورای حل اختالف ویژه صنایع فوالدی
گروه خبر//  رئیس کل دادگستری هرمزگان 
با اشــاره به جایگاه ویژه این استان در 
تولید فوالد کشور و لزوم تسریع در حل 
و فصل مشکات حقوقی و قضایی صنایع 
مرتبط با این حوزه، از آمادگی برای تشکیل 
شورای حل اختاف ویژه صنایع فوالدی 

خبر داد.
 به گزارش خبرنگار دریــا، همزمان با هفته 
قوه قضاییه، جلسه ویژه ستاد پیگیری اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حضور 
صاحبان صنایع فوالدی به ریاســت مجتبی 
قهرمانی رئیس کل دادگســتری هرمزگان در 
برگزار  استان  دادگســتری  اجتماعات  سالن 
شد.رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان 
این جلسه که صاحبان صنایع فوالدی استان 
و کشور نیز در آن حضور داشتند، اظهار کرد: 
با توجه به شــرایط ویژه هرمــزگان و نقش 
مهم آن در تولید فوالد، تشــکیل مجموعه ای 
جهت هماهنگــی، تعامل و پیشــبرد امور و 
 حل اختافــات مرتبط با این حوزه ضرورتی
 اجتناب ناپذیر است.مجتبی قهرمانی همچنین 
بر لزوم مدیریت مصرف برق در صنایع تولید 

فوالد و مشتقات آن نیز تأکید کرد و خاطرنشان 
 ساخت: مســئوالن متولی این حوزه باید به 
گونه ای برنامه ریزی کنند که ضمن مدیریت 
مصرف، مشکلی برای خطوط تولید و فعالیت 
آنها پیش نیاید.این مقام قضایی تصریح کرد: باید 
از ظرفیت بازرسی و دادستانی برای مدیریت 
برق در سطح استان استفاده شود تا با جلوگیری 
از توقف تولید و بدون اینکه فرصت را از دست 
بدهیم، صنایع از حالت عدم نفع و زیان ده بودن 
خارج شوند.رئیس ستاد پیگیری سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان 
یادآور شد: انتظار داریم صنایع و تولید کنندگان 
مسائل و مشکات مصداقی خود را به سرعت 
به ما اعام کنند و عطش داریم که در این مسیر 
یاریگر آنها باشیم.قهرمانی اضافه کرد: چنانچه 
صنایع بزرگ با وجود مشــکات از ابراز آنها 
از طریق مبادی قانونی خودداری نمایند و از 
این طریق ضرری به تولید و اقتصاد کشور وارد 
شود این موضوع مشمول ترک فعل محسوب 
می شــود و قابل پیگرد می باشد.وی با بیان 
اینکه به منظور عبور از سد تحریم ها نیازمند 
تسهیل امور برای تولیدکنندگان خاص و عمده 

می باشیم، گفت: باید تمهیداتی اتخاذ شود تا 
در نتیجه هماهنگی میــان صنایع، گمرگ و 
اداره استاندارد روند امور به ساده ترین شکل 
و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.رئیس 
شورای قضایی اســتان هرمزگان با اشاره به 
اینکه در بحث مسئولیت اجتماعی شرکت های 
بزرگ مدعی پیشتاز بودن دادگستری استان در 
 سراسر کشور می باشیم، به مدیران و صاحبان 
صنایــع فوالدی توصیه کــرد؛ موضوع عمل 
به مســئولیت های اجتماعــی را در مجامع 
عمومی خود نهادینه کنند و نســبت به انجام 
وظایف قانونی در این خصوص اقدام نمایند.
 وی از دبیر و اعضای ســتاد پیگیری اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری 
استان هم خواست تا ضمن تدوین دستورالعملی 
نحوه عمل به مسئولیت های اجتماعی توسط 
صنایع، این موضوع را به شرکت هایی که خارج 
از استان هرمزگان مستقر می باشند ولی بخش 
مهمی از فعالیت آنها در هرمزگان انجام می شود 
نیز تسری و تعمیم دهند.رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان همچنین با اشاره به رتبه دوم 
هرمزگان در تولید فوالد کشور، ضمن تأکید بر 

لزوم تسریع در حل و فصل مشکات حقوقی 
و قضایی صنایع مرتبط با این حوزه، از آمادگی 
دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور تشکیل 
شورای حل اختاف ویژه صنایع فوالدی خبر 
داد.مجتبی قهرمانی در پایان با اشاره به اینکه 
در نتیجه برگزاری این نشست، کارگروه هایی 
تخصصی برای طرح موضوعات مرتبط و گره 
گشایی از مشکات مطرح شده تشکیل خواهد 
شد، ابراز امیدواری کرد: برگزاری جلسه ویژه 
ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی در دادگســتری اســتان هرمزگان با 
حضور صاحبان صنایع فوالدی، رونق هرچه 
بیشتر، تحرک و شکوفایی صنعت فوالد کشور 

را به همراه داشته باشد.

گروه خیر// شــرکت پاالیش نفت 
بندرعباس به منظــور حمایت از 
ایتام و فرزندان محسنین، مبلغ ۳۰ 
میلیارد ریال بــه کمیته امداد امام 

خمینی )ره( هرمزگان اهداء کرد.
بــه گزارش خبرنگار دریــا؛ این اقدام 
خیرخواهانه در راســتای مشارکت در 
اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین برای 
۵ هزار یتیم زیر پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( در اســتان هرمزگان انجام 
نفت  پاالیش  شــرکت  شد.مدیرعامل 
بندرعباس گفت: این شرکت در راستای 
ایفای مســئولیت های اجتماعی خود 
و با هدف حمایــت از ایتام و فرزندان 

محســنین برای ۵ هزار فرزند یتیم زیر 
۱۵ ســال در استان هرمزگان که تحت 

حمایت کمیته امداد قرار دارند، مبلغ ۳۰ 
میلیارد ریال را اختصاص داد.

دکتر هاشــم نامور افــزود: با توجه به 
شرایط جامعه و مشــکات اقتصادی 
پاالیش  نیازمندان، شرکت  برای  بویژه 
نفت بندرعباس برای مشارکت و کمک 
در تامین نیازمندیهای ایتام، کمک هزینه 

معیشتی آنان را پرداخت کرد.
  وی بیان داشــت: توجه به جامعه به 
منظور دستیابی به توسعه پایدار از برنامه 
های شــرکت پاالیش نفت بندرعباس 
ایفای مســئولیتهای اجتماعی این  در 
شرکت در قالب حمایت از خانواده های 
نیازمند و همچنین مشارکت در توسعه 
زیرساختهای آموزشی، ورزشی، درمانی 

و عمرانی در هرمزگان است.

تداوم همدلی با حمایت ۳۰ میلیاردی شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
از ایتام هرمزگان



آغاز ثبت نام پذیرش در مرکز آموزش علمی کاربردی 
جهاد دانشگاهی هرمزگان

  گروه خبر//  رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی 
بندرعباس از آغــاز ثبت نام پذیرش دوره های مهندســی فناوری و 
 کارشناســی حرفه ای ناپیوســته در مرکز آموزش علمــی کاربردی 
جهاد دانشــگاهی بندرعباس خبر داد و گفت: ۳ رشته جدید در مقطع 
کارشناسی ناپیوسته این مرکز ارائه می شود. بیژن خشنود، اظهار کرد: 
ثبت نام داوطلبان دوره های مهندســی فناوری و کارشناسی حرفه ای 
ناپیوســته نظام آموزش مهارتی مهرماه ۱۴۰۱ دانشگاه جامع علمی 
کاربردی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس 
برای ۸ کد رشــته محل از اول تیرماه انجام می شود که نسبت به سال 
گذشته ۳ رشته جدید به آن اضافه شده است.به گزارش ایسنا، خشنود با 
اشاره به اینکه این دانشگاه بنا دارد با رویکرد مهارت آموزی، سهم عمده و 
مؤثری را در اشتغال ایجاد کند و هدف آن جهت دهی علمی به رشته هایی 
است که بازار کار دارند، افزود: با توجه به نام گذاری امسال به عنوان سال 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« تاش کرده ایم تا رشته هایی را ارائه 
دهیم که بر اساس نیاز بازار باشد.رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی 
جهاد دانشگاهی هرمزگان تصریح کرد: تنوع رشته ها در این مرکز باعث 
می شــود افراد با تحصیل در این رشته ها بتوانند مهارت آموزی الزم را 
داشته باشند و فرآیند جذب ایشان در بازار کار تسهیل شود.خشنود ادامه 
داد: رشته های مهندسی فناوری اطاعات-فناوری اطاعات، کارشناسی 
تربیت مربی پیش دبستانی، مهندسی فناوری اطاعات - امنیت اطاعات، 
مدیریت امور گمرکی، مهندسی فناوری شهرسازی، کارشناسی حقوق-
حقوق ثبتی، مدیریت کســب و کار و مدیریت امور فرهنگی از جمله 
رشته های کارشناسی ناپیوسته است که متقاضیان می توانند ثبت نام کنند.
وی در پایان یادآور شد: عاقه مندان به تحصیل در این مرکز می توانند 
با مراجعه به سایت سازمان سنجش و یا مرکز آموزش علمی کاربردی 
جهاد دانشگاهی بندرعباس به نشانی بندرعباس، ابتدای بلوار دانشگاه، 
جهاد دانشگاهی استان هرمزگان و یا تماس با شماره های ۳۳۶۶۱۲۸۴ 

و ۰۹۰۵۷۹۰۱۷۰۰ برای ثبت نام اقدام کنند.
سپاه  حوضچه آرامش نیروگاه شهید سلیمی نکا 

را بعد از ۱۵ سال الیروبی کرد  
  گروه خبر//  فرمانده نیروی دریایی سپاه در بازدید از نیروگاه شهید 
سلیمی نکا گفت: نیروی دریایی سپاه برای مردم خدمت گذار خواهد بود 
و الیروبی محیط حوضچه آرامش نیروگاه شهید سلیمی نکا، از این دست 
خدمات جهادی است.  دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری که برای بازدید 
از اســتحکامات و پروژه های دفاعی - امنیتی به شرق استان مازندران 
ســفر کرده بود از اقدام جهادی نیروی دریایی سپاه برای رفع گل و الی 
از حوضچه آرامش نیروگاه شهید سلیمی نکا ، اظهار داشت: قبل از ورود 
نیروی دریایی سپاه ۲ مشکل تامین امنیت و پایین آمدن سطح تولید برق 
نیروگاه به دلیل وجــود گل و الی در حوضچه آرامش نیروگاه وجود 
داشت.وی ادامه داد: این ها موجب می شد آب کافی برای خنک نمودن 
توربین های نیروگاه نرسد.به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: آخرین باری 
که الیروبی انجام شد، ۱۵ سال پیش بود تا اینکه مدیران نیروگاه از نیروی 
دریایی سپاه برای رفع این مشکل کمک خواستند.فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه گفت: از سال ۱۳۹۸ وارد عمل شــدیم و در ۲ سال ونیم گذشته 

الیروبی بخش عظیمی از محیط دریایی مربوط به نیروگاه انجام شد .

خبر

خبری
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سرمقاله

  متاســفانه در دو ســه دهه اخیر همواره معضل تأمین نیروی 
 انســانی صنایع را از ســایر اســتان های کشــور در هرمزگان 
داشــته ایم وبه همین دلیل هم مشــاهده می کنیم این استان که 
 دارای معادن مختلف، پاالیشگاه های نفت و گاز، گمرکات، بنادر، 
بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک، مناطق تجاری، صنعتی و 
آزاد، کشتی ســازی، فوالدها، آلومینیوم و.... می باشد،. اما از آن 
طــرف باالترین نرخ بیکاری را در کشــور دارد که این تناقض 
غیرقابل قبول اســت. در حالیکه انتظار می رود با این شــرایط 
اقتصادی و اشــتغالزایی، حتی یک نفر بیکار هم در استان نداشته 
باشیم، اما اینکه بیشترین بیکار کشور متعلق به هرمزگان باشد، نشانه 
ضعف مدیریت و تبعیض در استخدام هاست که بومیان همواره از 
چرخه استخدام حذف شــده اند و بجای آن، نیروهای مورد نیاز 
این صنایع از خارج اســتان تامین شده اند که یکی از مهمترین 
دالیل آن هم این بود که مدیران غیربومی و بیشــتر هم پروازی، 
مدیریت این صنایع را در ادوار مختلف برعهده داشتند. هفته گذشته 
در فضای مجازی آگهی اســتخدام شرکت پاالیش نفت آفتاب 
منتشر شد و این اطاع رسانی از طریق رسانه های رسمی استان 
صورت نگرفته است و بیم آن می رود که مدیران این پاالیشگاه 
تصمیم دارند مانند سایر صنایع با اطاع رسانی اندک، نیروی مورد 
نیازشان را از سایر استان ها تامین کنند که انتظار می رود نمایندگان 
مردم هرمزگان در مجلس شورای، نماینده عالی دولت در استان، 
دستگاه قضایی استان و دستگاه های نظارتی اجازه ندهند باری 
 دیگر خاطره تلخ اســتخدام نیرو از خارج از استان در هرمزگان 
 تکرار شــود. احمد مرادی نماینده مجلس نیــز بارها از این نوع

 اســتخدام ها بخصوص در پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس 
انتقادات شــدید داشــته اند واز این نماینــده محترم مجلس که 
مطالبه گرترین نماینده اســتان نیز لقب گرفته است و همواره  از 
 حقوق مــردم و بخصوص جوانان و بیکاران اســتان دفاع کرده 
است، انتظار می رود اجازه ندهند این شرکت پاالیشی نیروهای 
شــان را از خارج اســتان تامین کنند. نتیجه عدم جذب نیرو از 
داخل استان باعث شده است که جوانان استان به سمت مشاغل 
کاذب و قاچاق می رونــد و تصادفات و حوادث مرگباری را به 
همراه داشته باشــد و دهها خانواده داغدار و فرزندان زیادی یتیم 
شــده اند. واقعا چه کسی در یتیم شدن این بچه ها مقصر است؟ 
زمانی که فرزندان هرمزگان تحقیر می شوند ودر صنایع فعال در 
هرمزگان جایی برای اشتغال ندارند و نیروی مورد نیاز بنگاه های 
اقتصادی بزرگ و کوچک از خارج از استان تامین می شود وحتی 
فرزندان تحصیلکرده وحتی نخبه هرمزگانی که احمد مرادی نماینده 
 مردم هرمزگان در مجلس بارها بر این موضوع تاکید کرد، بیکار 
می مانند و چاره ای جز رفتن به سمت قاچاق نمی بینند، چه کسی 
مقصر اســت؟ وقتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان 
سال ها بدون مدیری بومی ودلسوز بوده است و استان محلی برای 
آزمون وخطا بوده  و این افراد کسب تجربه کرده اند و مراکز دولتی 
را واگذار کرده اند و فرزندان هرمزگان را ماهر تربیت نکردند و از 
آموزش های فنی و حرفه ای محروم شدند وصنایع هم بهانه کردند 
که هرمزگان نیروی مهارت دیده ندارد، چه کسی مقصر است؟ این 
وضعیت باعث شده که از گذشته تاکنون روند اتوبوسی استخدامی 
از سایر استان ها ادامه داشته باشد واز دستگاه قضایی و دادستان 
بندرعباس انتظار می رود با این پدیده مقابله کنند و اجازه تکرار آن 
را ندهند و بر استخدام شرکت پاالیش نفت آفتاب هم نظارت کافی 
وجود داشــته باشد تا بومیان جذب شوند. در خصوص موضوع 
جذب نیروها در پاالیشــگاه نفت ستاره خلیج فارس هم تاکنون 

شفاف سازی نشده است که نیاز به شفاف سازی است.
   علی زارعی

استخدام های اتوبوسی
 از خارج هرمزگان برای صنایع  

گروه خبر//  نماینده ولــی فقیه در هرمزگان و 
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان گفت: جنگ 
جدید جنگ رســانه و اراده هاست، در این جنگ 
کسی پیروز است که افکار عمومی و اراده جامعه 

را بدست بگیرد. 
  حجت االسام محمد عبادی زاده در نشست معرفتی 
بصیرتی به میزبانی ســازمان بسیج رسانه هرمزگان 
افزود: جایگاه رسانه در این زمینه بسیار اهمیت دارد 
و می تواند اثر بسیاری داشته باشد.به گزارش ایرنا،وی 
ادامه داد: دشمن در هر شــرایطی متناسب با همان 
شرایط خاص برنامه ریزی و طراحی می کند و چنانچه 
شناختش از جامعه بیشتر باشد نفوذ و اثر گذاری آن 
بیشتر می شــود.  وی اضافه کرد: هر چه شناخت ما 
نسبت به ترفندهای دشمن بیشتر باشد راحتتر می توانیم 
با آن مقابله کنیم، شناخت دشمن در حوزه رسانه کار 
فعاالن این حوزه است و اگر نقاط آسیب پذیر جامعه 
را نشناسید نمی توانید با ترفتدهای دشمن مقابله کنید.  
نماینــده ولی فقیه در هرمزگان گفت: بخش دوم این 
است که نوع فعالیت در حوزه رسانه با هدف و غرض 
متعالی به منظور به عقب راندن دشمن و واکسنیه کردن 

جامعه در مقابل دسیسه هایش باشد.
*  نیاز به اخاق رسانه داریم

  رئس شورای فرهنگ عمومی هرمزگان ابراز داشت: 
امروز بیش از هر چیزی در حوزه رسانه نیاز به اخاق 
رســانه داریم که رسانه بدون آن گرفتار مشکل های 
بسیاری می شود.   وی با بیان اینکه به تفکیک دنیای 
واقعی و مجازی قایل نیســت، افــزود: این ۲ درهم 
تنیدگی دارند و قواعد حاکم بر آن ها و واقعیت زندگی 
یکی است.   نماینده ولی فقیه در هرمزگان خاطر نشان 
کرد: از طرفی کمبودهایی در حوزه قانونگذاری برای 
فضای مجازی )شبکه های اجتماعی( وجود دارد که 

قانونگذاران بایستی آن  را حل کنند.
*  صداقت پایه اخاق رسانه است

   امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: خبر بایســتی 
همانگونه که هســت به مخاطب برسد و پایه اخاق 
رسانه، صداقت است، خبر درست و راست باشد، بی 
طرفی و شفافیت اصول مهم دیگر در این حوزه هستند.

وی ادامه داد: چنانچه ذایقه؛ میل و خواسته من بر خبر 
اثر گذار باشــد نمی توانیم بی طرفی را در انتقال آن 
رعایت کنم، انسان نمی تواند بی نظر باشد اما این نظر 

در حوزه رسانه نباید واقعیت عینی و حقیقت مسأله 
را تخت تاثیر قرار دهد.نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
اضافه کرد: فعال رسانه ای بایستی امانتدار باشد و خبر 
را در عین اتقان و بدون تغییر به مخاطب خود منتقل 
کند، مردم صاحبان اخبار هستند و حق آنهاست که باید 
بدانند.رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمزگان گفت: 
اخبار باید آنطور که هست و مطابق با واقع منتقل شود، 
خیانت در امانت تنها در اموال مادی نیست و بخشی 
از آن در حوزه پیام ها و اخبار است.حجت االسام 
والمســلمین عبادی زاده تأکید کرد: نداشتن تعصب 
مساله مهم دیگر در حوزه اخاق رسانه است، تعصب 

در هر زمینه ای فکر انسان را کور می کند،
* شاهد افسارگسیختگی در حوزه حقوق رسانه 

هستیم
  وی افــزود: نکته دیگر در زمینه حقوق اســت، 

حقوقی در حوزه رسانه به عنوان حق معنوی وجود 
دارد، چنانچه خبر متعلق به دیگری است نباید به 
اسم خودم یا خبر را بدون ذکر منبع منتشر کرد اما 
متاسفانه امروز شاهد افسارگسیختگی در این زمینه 

هستیم.  
  وی با اشاره به ســرقت خبری ادامه داد: سرقت 
تنها این نیست که قفل خانه کسی را شکست و وارد 
حریم آن شد، بلکه خبر، مطلب، گزارش و کتابی 
که توسط کسی نوشته و دیگری آن را بدون اجازه 
و ذکر منبع منتشر کند مرتکب سرقت شده است.
نماینده ولی فقیــه در هرمزگان گفت: باید حقوق 
معنوی را در حوزه رســانه رعایت کنیم و پاسدار 
حریم و عفت جامعه باشیم، آنچه در رسانه ها نوشته 
می شــود بایستی پاک باشد و ســرعت در اطاع 
رسانی منجر به فدا شدن حقیقت و و اخاق نشود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان : 

جنگ جدید ، جنگ رسانه و اراده هاست

    

گروه خبر// مهدی دوســتی استاندار 
هرمــزگان با صدور حکمــی، روح اهلل 
احترامی را به ســمت مشاور خود در 

امور ایثارگران، منصوب کرد.
   به گزارش خبرنگار دریا ، دوســتی در 
این حکم  با اشــاره به اهمیت تخصص و 
تعهد خطاب به  روح اهلل احترامی تاکید کرده 

است : 
   انتظار می رود با بذل توجه به منشــور 
اخاقی دولــت مردمی ایــران قوی، در 
هماهنگی با دیگر دســتگاه های کشوری 
 و لشــکری و با بهره گیــری از نیروهای 
مجــرب و توانا به وظایــف محوله عمل 

نمایید.
    همچنین اینک که به عنوان بخشی از بدنه 
دولت سیزدهم به خدمت مشغول هستید، 

امیــدوارم با اتکال به ذات ایزد منان، خود 
را خدمتگزار صادق برای مردم شــریف 
استان هرمزگان دانسته و در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری و ســربلندی 
جمهوری اسامی ایران، کوشا باشید. توفیق 

روزافزون شما را آرزومندم.

ایسنا/هرمزگان مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس گفت: بیمارســتان ۹۰ تخت خوابی 
تخصصی کودکان بندرعبــاس با ۵۱ درصد 

پیشرفت در حال ساخت است. 
هاشم نامور، اظهار کرد: برای بهبود فضای درمانی 
و ایجــاد بخش های تخصصی، ســاختمان جدید 
بیمارستان کودکان با ظرفیت ۹۰ تخت با همکاری 
شــرکت پاالیش نفت بندرعباس برای توســعه 
زیرســاخت های درمانی در زمینی به وســعت ۹ 
هزار مترمربع و در ۵ طبقه در حال ســاخت است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس افزود: 
ســاخت این بیمارستان با اعتبار اولیه هزار و ۶۵۰ 
میلیارد ریال در مجاورت بیمارستان کودکان فعلی 
بندرعباس از شــهریور پارسال آغاز و تا دهه فجر 
امســال به بهره برداری می رسد.نامور تصریح کرد: 
ســاختمان جدید در دو بلوک ۵ و ۲ طبقه در حال 

ساخت است که در هر دو بلوک سازه و دیوارچینی 
داخلی به صورت کامل به پایان رسیده است و اکنون 
مرحله نازک کاری شامل ســرامیک کاری، نمای 
ساختمان و اجرای تأسیسات در حال انجام است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ساخت این بیمارستان 
در راســتای ایفای مســئولیت ها و مشارکت های 

اجتماعی شرکت پاالیش نفت بندرعباس است.

با حکم استاندار هرمزگان ؛

مشاور امور ایثارگران منصوب شد

گروه خبر// معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان گفت: گسترش فریضه دینی نماز نقش بسزایی در 
کاهش آسیب های اجتماعی دارد و تنهی عن الفحشی والمنکر 

است. 
   به گزارش خبرنگاردریا؛ احسان کامرانی در جلسه شورای اقامه نماز 
استان با اشاره به اهمیت و جایگاه نماز در خودسازی، عنوان کرد: نماز 
نقش بسزایی در خودسازی افراد جامعه و تقویت روحیه معنوی آنها 
دارد. وی افزود: توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز در جامعه همواره 
مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و این امر مسئولیت مدیران را 
در ترویج این فریضه مهم الهی دو چندان کرده است. معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: بنا به فرموده 
مقام معظم رهبری نماز یکی از تاثیر گذار ترین فرائض در همه شئونات 
رفتاری و گفتاری و حوزه عملکردی افراد است و نقش نماز در اصاح 
رفتار افراد تعیین کننده است و این مهم بر کسی پوشیده نیست. کامرانی 
تصریح کرد: معرفی ابعاد و کارکردهای مختلف فرهنگ نورانی نماز 
نیازمند اهتمام و پیگیری و همراهی ویژه از سوی دستگاه های اجرایی 
ذیربط، دانشگاهها و حوزه های علمیه است. وی در همین خصوص، 
 گفت: در توســعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز ضروری اســت با 
بهره گیری از روش ها و ابتکارات متفاوت و جذاب و همچنین فرهنگ 
سازی نسل جوان جامعه را به این فریضه مهم الهی دعوت کرد. معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به نقش مهم 
نماز در کاهش آسیب های اجتماعی، خاطرنشان کرد: گسترش فریضه 
نورانی نماز در جامعه در کاهش آسیب های اجتماعی جامعه با ایجاد 
 حس تعهد و مسئولیت در افراد نقش بسزایی دارد و افراد را از بسیاری 
آســیب ها مصون نگه می دارد و واکسینه خواهدکرد. وی در همین 
 خصوص تصریح، کرد: اگر نماز به صورت گسترده فراگیر گردد بسیاری از 
هزینه های مبارزه با آســیب های اجتماعی به حداقل می رسد زیرا 
ایــن فریضه یک عامل بازدارنده در گرایــش افراد به ناهنجاریهای 
اجتماعی و فرهنگی است. کامرانی با اشــاره به برگزاری جشنواره 
سراسری فجر تا فجر نماز، اظهار داشت: تمامی ظرفیت های اطاع 
رسانی برای مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم استان در جشنواره 
 سراسری فجر تا فجر نماز بهره گرفته شود و فرمانداران با همکاری 
دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به دعوت مردم برای مشارکت در 

جشنواره سراسری نماز در تعامل با ستاد اقامه نماز استان اقدام کنند.
 

پشت پرده سیاست 

  
تازه های مطبوعات

صبح نو- ناتوانی در تصمیم گیری و بازی با نهادهای حقوقی برای فشــار به 
تهران، منجر به کرنش ایران در برابر زیاده خواهی های محور غربی-عبری نشد؛ 
اگرچه تهدیدها و فضاســازی ها مذاکرات را به لبه پرتــگاه برد اما باز هم به 
آمریکایی ها ثابت شد که هیچ گزینه ای جز مذاکره در برابر ایران، کارساز نیست.

 همشــهری - بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تعداد 
چک های برگشــت خورده در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین حدود ۳۰ 

درصد و مبلغ چک های برگشتی نیز ۶۵ درصد رشد داشته است.
  شرق -در پنج سال گذشته میزان سرقت در کشور   بیشتر از چهار برابر شده 
است. بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران ،شمار سرقت ها در سال ۹۵ حدود 
۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که بنا به اعام معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه در سال گذشته شمار سرقت ها به حدود یک میلیون و 

۴۰۰ هزار فقره رسیده است. 
 جوان - این روزنامه با اشــاره به شهریه های کان فعلی برای کنکور نوشت: 
پرداخت این شــهریه های نجومی از ســوی والدین اگر چه به امید موفقیت 
فرزندانشــان در ماراتن رقابت بر سر رشته های خاص و دانشگاه های خاص 
پرداخت می شــود، اما واقعیت این اســت که درصد ناچیزی از دانش آموزان 
شــانس موفقیت در این رقابت را دارند و بقیه این بچه ها پس از پایان دوران 
تحصیل بی آن که هیچ مهارتی داشــته باشند، برای سال های بعد پشت کنکور 

رها می شوند.
 دنیای اقتصاد - این روزنامه با تیتر »تور خالی مالیات بر لوکس ها« نوشت: 
سیاســت گذار با این تصور که »ریشه جهش قیمت مسکن، خانه های لوکس 
است« و »امکان درآمدزایی در بودجه با اخذ مالیات از این اماک وجود دارد«، 
معادله ای برای تنظیم مالیاتی بازار مسکن تعریف کرد. این معادله اما از دو بابت 
»نرخ مالیات و تعیین کف قیمت خانه های مشــمول« کاما با »فرمول جهانی 

مالیات تنظیم گر در بخش مسکن« مغایرت دارد.
 فرهیختگان - توزیع ســرانه دندان پزشکان نســبت به جمعیت در کشور 
نشــان دهنده این است که سرانه دندان پزشک شــهر تهران ۶ برابر ۵۴ درصد 
مناطق کشور اســت. طبق بررسی ها سرانه دندان پزشک در ۲۷ استان کشور 
کمتر از میانگین کشوری است و ساکنان استان سیستان وبلوچستان، به عنوان 
محروم ترین اســتان، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر به ۱۶ دندان پزشک دسترسی 
دارند. استاندارد جهانی ســرانه دندان پزشک به جمعیت، بیش از دوبرابر این 

عدد در ایران است.
انعکاس

همشهری آنالین نوشت: حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسامی گفت: تا به االن ۵ تقاضا برای استیضاح وزیران آمده است که مورد اول 
آن وزیر صمت است که البته ۲ دسته امضا آمده بود که برای بررسی به کمیسیون 
ارجاع داده شد و هنوز از عدد نیفتاده و نیاز است کمیسیون این هفته بررسی ها 
را انجام دهد و زمانی که در صحن اعام وصول شد حتی اگر عدد آن کم شود 
از دستور خارج نخواهد شد.وزیران کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی 
از دیگر وزیرانی هستند که درخواست استیضاح شان به هیئت رئیسه آمده است.

 صابرین نیوز مدعی شد:  رسانه های اسرائیلی با انتشار تصاویری از قطعات 
پهپاد گلوبال هاوک آمریکایی که توسط سپاه سرنگون شده بود مدعی شدند: 
ایرانی ها قســمت هایی از این پهپاد را برای تمســخر آمریکا و ناتو، به روسیه 

هدیه داده اند.

خدمت دیگر میدان به دیپلماسی
نفتکش النا هم آزاد شد!

  خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روز یکشنبه از طریق پلیس بندر یونان 
مطلع شده ایم که نفتکش روســی حامل نفت ایران که اواسط آوریل در 
یونان به درخواست دادگستری امریکا توقیف شده بود، می  تواند کشتیرانی 
خود را از ســر بگیرد.به گزارش فارس، بر اساس این گزارش، مقام های 
یونان در تاریخ ۱۹ آوریل )۳۰ فروردین ماه( نفتکش پگاس را که سپس 
به »النا« تغییر نام پیدا کرد  در امتداد جزیره »ائوبویا« در حالی که حامل 

۱۱۵ هزار تن نفت ایران بود توقیف کردند و سپس به درخواست 
وزارت دادگستری امریکا، نفت این نفتکش به ایاالت متحده منتقل خواهد 

شد.
    این اقدام امریکا واکنش مقام های جمهوری اسامی ایران را به همراه 
داشت و تهران از ســازمان بین المللی دریانوردی درخواست کرد که در 
این تصمیم دادگاه یونان مداخله کند. نفتکش النا روز یکشــنبه از بندر 
کاریســتوس در جنوب جزیره ائوبویا به ســوی بنــدر پیرئاس حرکت 
کرده اســت. ناخدا و خدمه این نفتکش قرار است در بندر پرئاس مجوز 
دریانــوردی  خود را به پلیس ارائه کنند. طبق گفته یک منبع دیپلماتیک، 
بازپرداخت بدهی به شــرکت یدک کش نیز انجام شده است و آتن ابراز 
امیدواری کرده اســت که در پی آزاد شــدن این نفتکــش، دو نفتکش 
یونانــی که در آب های خلیج فارس توقیف شــده نیز آزاد شــود. پیش 
 از این، ســازمان بنادر و دریانوردی روز سه شــنبه ۲۴ خرداد با انتشار 
بیانیه ای اعام کرده بود که حکــم بازگرداندن محموله نفتی ایران صادر 
شــده اســت و در حال حاضر، مراحل اجرایی این دستور در یونان در 

حال انجام است.
نشست محرمانه امریکا برای مقابله با پهپادهای ایران

 روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات امریکایی و 
کشــورهای منطقه خاورمیانه مدعی شد که امریکا در ماه مارس نشستی 
محرمانه با مقامات نظامی ارشــد رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، 
اردن، بحرین، قطر، مصر و امارات متحده عربی برگزار کرده تا بررســی 
کنند که چگونه می توانند با توانمندی های موشکی و پهپادهای ایران مقابله 

کنند.
   به گزارش ایسنا به نقل از این روزنامه امریکایی، این مذاکرات که پیشتر 
فاش نشده بود در شرم الشیخ مصر برگزار شد و این اولین بار بود که این 
طیف از نظامیان عالی رتبه صهیونیستی و کشورهای عربی تحت نظارت 
ارتش امریکا برای گفت وگو درباره چگونگی مقابله در برابر آنچه »یک 

تهدید مشترک« می خوانند، دیدار کردند.
تذکر توئیتری وزیر راه به معاونش

 درحالی شــرکت راه آهن از حذف واگن های با عمر باالی ۴۸ ســال از 
شبکه سیر خبر داده بود که وزیر راه در تذکری توئیتری با مخاطب قرار 
دادن ســید میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن، نوشت: »با حذف چند رام 
قطاِر باالی ۳۰ سال، گزارشــی مبنی برتعدیل پرسنل شرکت های ریلی 
 به بنده رســید! همانطورکه نگران جان مردم عزیز هســتیم؛ باید نگران 
معیشــت کارکنان زحمتکش این قطارها نیز بــود. باهمکاری مدیران 
شــرکت ها به جای پاک کردن صورت مسأله، ســریعًا راهی برای حل 

موضوع پیدا کنید.«

نشست ضد ایرانی در »شرم الشیخ «؟ 
 چند وقتی است که منطقه خاورمیانه تحرکات فشرده دیپلماتیک وگسترده ای را برای 
تشکیل یک پیمان نظامی مشترک میان متحدین آمریکا تجربه می کند. نیزروزنامه 
 وال استریت ژورنال آمریکا فاش کرد در نشست محرمانه ای که به تازگی در منطقه 
شرم الشیخ مصر برگزار شد عاوه بر کشور های عربی، رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز 
در آن حضور داشته و در آن به بررسی قدرت موشکی و پهپادی ایران پرداخته اند.
براساس گزارش این روزنامه این مذاکرات که پیش از این مطلبی از آن فاش نشده بود 
در »شرم الشیخ مصر« برگزار شده و اولین بار بود که چنین طیفی از افسران عالی رتبه 
صهیونیستی و عرب تحت نظارت ارتش آمریکا برای بحث درباره چگونگی دفاع در 
برابر یک »تهدید مشترک« دیدار کردند.امارات و بحرین نیز افسرانی را به این نشست 
اعزام کردند و ژنرال »فرانک مکنزی« فرمانده وقت نیرو های تروریستی آمریکا در 
منطقه )ســنتکام( هم به نمایندگی ازآمریکا در مذاکرات مذکور حضور داشت.وال 
استریت ژورنال اعام کرد یکی از عوامل افزایش همکاری نظامی، تمایل کشور های 
عربی برای دسترسی به فناوری و تسلیحات دفاع هوایی رژیم صهیونیستی در زمانی 
است که آمریکا اولویت های نظامی خود را به سمت مقابله با چین و روسیه تغییر 
می دهد. وال استریت ژورنال در ادامه این گزارش افزود: همکاری با اسرائیل در این 
زمینه نیز نسبت به گام های گسترده تر مانند تمرین های نظامی مشترک یا مانور های 

مشترک نیرو های نظامی، حساسیت کمتری دارد«.
نگاه سوم 

حضور همزمان شــمخانی و بورل در کنار نقشه ایران که در اتاق های ماقات  
دبیر شورای عالی امنیت ملی نصب شده و توضیحاتی که شمخانی برای مهمان 
خــود ارائه می کند، کنجکاوی مخاطبان دربــاره محتوای گفت وگوی دو مقام 
ایرانی و اروپایی همراه با بررســی نقشــه ایران را به دنبال داشت.ماجرا از این 
قرار بود که پس از مصافحه رسمی شمخانی و بورل و قبل از آغاز رسمی گفت 
وگوها، دیپلمات اروپایی با حضور در کنار نقشه ایران از دبیر شورای امنیت ملی 
کشــورمان درباره ویژگی کوه های اطراف تهران از جمله تعداد قلل مرتفع این 
رشته کوه ها سواالتی را مطرح کرد.دریابان شمخانی نیز بر خاف رویه همیشگی 
خود که با مهمانان خارجی صرفا با زبان فارســی صحبت می کند، توضیحات 
جامعی را به زبان انگلیسی برای جوزف بورل ارائه کرد.بورل در ادامه به شمخانی 
گفت که از کوهنورد بــودن او اطاع دارد و چون خود نیز به صورت حرفه ای 
کوهنوردی می کند، خواستار دریافت این اطاعات از او شده است.البته بورل در 
پایان این گفت وگوی کوتاه و غیررسمی با صمیمیت از شمخانی خواست که در 
برنامه کوهنوردی مشــترک با او شرکت کند و پاسخ شمخانی این بود که کاما 

آماده ام./همشهری آناین
سرلشکرباقری:همزمان با تهدید سخت دشمن با تهاجم های مختلف روبه رو هستیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که بیشتر کشورهای دنیا ممکن است 
تهدیدی نداشته باشند یا با یک نوع تهدید روبه رو باشند، اظهار کرد: نیروهای 
مسلح ما با تهدیدهای مختلف روبه رو هستند، نظام اسامی ما که حاصل قرن ها 
تاش و مجاهدت اســت از جهات مختلف مورد تهاجم، توطئه و تهدید است.
وی ادامه داد: همزمان با این که با تهدیدهای سخت نظامی از سوی قدرت های 
بزرگ روبه رو هستیم که لوازم خود را دارد، با دیگر تهدیدها نیز مواجه هستیم.
سرلشــکرباقری با بیان این که نیروی انسانی ما در برابر تهدید سخت دشمن با 
تهاجم های مختلف روبه رو اســت، تصریح کرد: اگر نیروی مسلح قدرت تاب 
آوری برابر دشــمن در صحنه را نداشته باشد چگونه می خواهد به آرام سازی، 
کنترل و مدیریت برسد و مقابله با جنگ نرم دشمن و توسعه فرهنگ انقابی و 

اسامی بر عهده نیروهای مسلح است. /ایرنا

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس :

بیمارستان کودکان بندرعباس 
با پیشرفت ۵۱ درصدی در حال ساخت است

گسترش فریضه نماز نقش بسزایی 
در کاهش آسیب های اجتماعی دارد 
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روزی با تبلیغات تلویزیونی
لوازم مورد نیاز 

برای ساخت تیزر تبلیغات تلویزیونی:
۱. تبلیغات پوشک بچه

الف. کودک: ۱ تا ۳ ســال، موبور، چشم  آبی یا سبز 
و ترجیحاً تیله ای )هرچه چشم رنگی تر باشد در میزان 
نفوذپذیری الیاف پوشــک خیلی بیشتر تأثیر دارد.(، 
توانایی در حرف زدن )برای اظهار نظر درباره جنس و 
کیفیت پوشک استعمال شده( از امتیازات ویژه  به شمار 

می رود.
ب. مادر: ترجیحاً سربه هوا، بتواند یک تشت یا سبد 

لباس پر را جابه جا کند.
ج. خانه: کاخ ســلطنتی خارجی، نورپردازی عالی و 
ترجیحا ً داری هاله ای همرنگ با آرم پوشک مورد تبلیغ

۲. تبلیغات پودر رختشویی
الف . پدر: پوشش لباس سفید، ترجیحاً دست وپا چلفتی

ب. شربت یا آب میوه غیرطبیعی: قابلیت رنگ پراکنی 
زیاد

ج. لباسشویی: مجهز به اتوی بسیار قوی
د. رنگ روغن سفید با تینر فوری

 ۳. کنسرو تن ماهی
الف. چند جوان: ترجیحاً دانشجو، مو فرفری و بیکار

ب . ماشین جیپ: توانایی طی کردن مسیر جنگلی
ج. کلبه: یک چهارچوب ساده با یک سقف شیروانی و 

ترجیحاً کناِر آتش
۴. کفش ورزشی

الف. عده ای جوان یا مســن: بیکار یا ترجیحاً بیکار، 
کفش مذکور را پوشیده  و در پارک ورزش کنند.

ب. چند هیکلی و گوالخ: اشــاره به کفش مذکور در 
تبلیغ

ج. یک زمین خورده: این فــرد چون  کفش دیگری 
پوشیده، زمین خورده  است. 

 علیرضا عبدی

طنز

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها //  استاندار 
کرمان با اشاره به ظرفیت بزرگ تبصره ۱۸ برای 
طرح های اشتغالزایی بر جذب سریع دستگاه ها 

از این بخش و همکاری بانک ها تاکید کرد. 
   به گزارش خبرنگار دریــا، محمدمهدی فداکار 

استاندار کرمان در جلســه کارگروه اشتغال استان 
کرمان گفت: از ظرفیت تسهیات تبصره ۱۸ استان 
در جهت اشتغالزایی استفاده شود، بخش عمده ای 
از عدم جذب این تسهیات متوجه خود دستگاه ها 
است.وی با اشاره به عملکرد متفاوت دستگاه های 
در جذب تسهیات تبصره  ۱۸ اظهار کرد: این نشان 
می دهد که خود دستگاه پیگیری نداشته است لذا 
دســتگاه ها تمام تاش خود را بگذارند در مهلت 
زمان باقیمانده تســهیات تبصره ۱۸ استان جذب 

شود.اســتاندار کرمان تاکید کــرد: در صورتی که 
دستگاهی با مشکل پرداخت اعتبار از ناحیه بانک 
مواجه است، این مســئله را اعام کنند تا پیگیری 
هــای الزم صورت گیرد و تاخیــر در پرداخت و 
جذب تسهیات، قدرت خرید متقاضی را هم پایین 
می آورد و طرح را با مشــکل و چالش مواجه می 
کند، لذا تسهیات باید سریعتر پرداخت شود.وی با 
بیان این مطلب که از حداکثر ظرفیتی که در سیستم 
مالی و بانکی وجود دارد، برای اشتغال استفاده کنیم، 

عنوان کرد: تا جایی که امکان دارد اجازه ندهیم این 
منابع از اســتان کرمان خارج شود. مجتبی مصباح 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمان 
نیز گفت: از ابتدای امســال اشتغال حدود ۱۰ هزار 
نفر در اســتان کرمان در سامانه رصد ثبت شده و 
پیگیر هستیم که تعهد اشتغال استان در سال جاری 

اجرا شود.
  حسین مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری کرمان تاکید کرد تا بانک ها در 

جذب تسهیات تبصره ۱۸ استان همکاری الزم را 
به عمل آورند و گفت: کوتاهی در جذب تسهیات 
تبصره ۱۸ پذیرفته نیست و دستگاه ها اجازه ندهند 
که این منابع از استان کرمان خارج شود.وی مهلت 
جذب این تسهیات را تا پایان تیرماه دانست و ادامه 
داد: پیش بینی می شــود که تا پایان شهریورماه این 
مهلت تمدید شود اما این امکان هم وجود دارد که 
دستگاه هایی که در جذب تسهیات عقب هستند، 

سهمیه آنها به سایر استان ها اختصاص داده شود.

استاندار کرمان :

مدیران پیگیر جذب کامل تسهیالت تبصره ۱۸ باشند

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار 
یزد از اصناف به عنوان مظهر اقتصاد مردمی یاد کرد 
و ضمن اشــاره به اخالق مداری و مردم داری شهید 
پاکنژاد از شهدای گرانقدر هفتم تیر، گفت: سطح 
نوکری و خدمتگذاری مسئوالن و مدیران استان باید 

همچون شهید پاکنژاد باشد. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا،  »مهــران فاطمی« در 
همایش روز ملی اصناف و هفته قوه قضائیه، با اشاره به 
محبوبیت پیامبر اکرم)ص( نزد پروردگار متعال و یکی 
از القاب مشهور ایشان به نام »حبیب اهلل« اشاره کرد و 

گفت: در حدیثی از حضرت پیامبر)ص( نقل شده که می 
فرمایند »اَلکاسُب َحبیُب اهلل: کاسب حبیب خداست« 
لذا سام امروز ما به شما اینگونه است: »الساُم علیکُم 
یا احبا اهلل و رحمه اهلل و برکاته.« اســتاندار در ادامه 
از مجموعه اقدامات، فعالیت ها و همراهی های اصناف 
در مقاطع مختلف زمانی تشکر و قدردانی کرد.وی در 
بخش دیگری از سخنانش با روایتی از اخاق مداری 
و مردم داری شهید پاکنژاد، از شهدای گرانقدر هفتم تیر، 
یاد و خاطره این شــهید واالمقام و سایر شهدای این 

حادثه را گرامی داشت.فاطمی ادامه داد: سطح نوکری 
و خدمتگذاری ما به عنوان مسئوالن و مدیران استان 
باید همچون شــهید پاکنژاد باشد.استاندار با اشاره به 
ســخنی از امام خمینی)ره( که فرمودند؛ »بهشتی یک 
ملت بود«، گفت: این تعبیر حضرت امام)ره( به جهت 
خط سیر فکری، نظام اندیشــه ای و خدمات ارزنده 
ایشان است و باید ســیره رفتاری و اجتماعی ایشان 
در جامعه بیش از پیش تبیین شود.وی همچنین روز 
لی اصناف و دهه تولید و تجارت را گرامی داشــت و 
خاطرنشان کرد: اصناف مظهر اقتصاد مردمی هستند.
فاطمی همچنین از حرکت های تحول گرایانه دستگاه 
قضا استان به ویژه در حوزه ی تولید، اشتغال و صنعت 

قدردانی کرد.

استاندار یزد :

اصناف مظهر اقتصاد مردمی هستند
آرزو توکلی سرویس اســتان ها //  فرمانده 
انتظامی استان کرمان با نوید این مطلب که 
امکانات رصد کویــر و مقابله در این منطقه 
مستقر شــده و امسال ثمرات آن را خواهیم 
دید، گفــت: با توجه بــه اینکه محصوالت 
کشاورزی و معدنی زیادی از محورهای استان 
از سوداگران  برخی  ترانزیت می شــود که 
مرگ، از این فرصت استفاده و مواد مخدر در 
این بارها جاسازی می کنند لذا نیاز به تامین 
اعتبار برای تهیه تجهیزات ایکس ری)تونل 

تصویربرداری( داریم.
    به گزارش خبرنگار دریا، سردار»عبدالرضا 
ناظری« در حاشــیه جلســه ویدئوکنفرانس 
با رئیــس جمهور در خصــوص هفته مبارزه 
با مواد مخــدر اظهار کرد: اســتان کرمان در 
خــط مقدم مبارزه بــا مواد مخدر قــرار دارد 
و در ســال گذشــته با کشــف بیش از ۱۶۱ 
 تن انــواع مواد مخــدر، رتبــه اول مقابله با 
مواد مخدر در کشــور را کســب کرد.وی بر 
 لزوم تکمیل تجهیزات و امکانات و اســتفاده از 
ظرفیت های موجود در راستای مقابله و پیشگیری 
با مواد مخدر در استان کرمان تاکید کرد و افزود: 
الزم اســت با استفاده از ظرفیت ها، امکانات و 
تجهیزات الکترونیکی و نوین پلیس افزایش داده 
شود.فرمانده انتظامی استان کرمان توصیه کرد: 
باید در ســال جاری متولیان امر، ظرفیت های 
الزم برای نگهداری معتادین متجاهر ایجاد کنند.
وی معتاد کردن زنان و دختران را هدف اصلی 
دشــمن در این حوزه دانســت و تصریح کرد: 
 با مشــارکت مردم و ســازمان های مردم نهاد 
می توانیم در امر مقابله و پیشگیری پیروز شویم. 
ناظری ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره ۶۱۳ 

شهید ناجای استان کرمان، عنوان کرد: در سال 
گذشته نیروی انتظامی استان کرمان هفت شهید را 
تقدیم نظام کرد که شش نفر آنها در عرصه مبارزه 
با مواد مخدر هستند.وی با ابراز تاسف از اینکه 
عمده زندانیان استان کرمان، مربوط به مواد مخدر 
است، تصریح کرد: الزم است مسئولین تجهیزات 
و امکانات موثر در اختیار اســتان کرمان برای 
مبارزه و پیشگیری قرار دهند.فرمانده انتظامی 
اســتان کرمان در پاسخ به این سوال که باتوجه 
به اینکه کرمان، استان مرزی نیست، علت آنکه 
تقریبا بیشترین کشــفیات مواد مخدر به خود 
اختصاص می دهد، چیست؟ گفت: همیشه استان 
کرمان جزو اســتان های برتر در حوزه مقابله 
نیست و در دو سال گذشته رتبه اول را به خود 
اختصاص داده و در سه ماهه اول امسال استان 
سیستان و بلوچستان رتبه نخست در این زمینه 
را کسب کرده است.وی افزود: براساس برآوردها 
حدود ۶۰ درصد مواد مخدری که وارد کشــور 
می شود از مسیرهای استان عبور می کنند زیرا 
کرمان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد و 
کرمان حدود ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سه 
استان مرزی دارد لذا کرمان متاثر از مشکات 
اســتان های مرزی است.ناظری اضافه کرد: در 
استان سیستان و بلوچستان شهدای زیادی در 
عرصه مبارزه با مــواد مخدر تقدیم جمهوری 
اسامی شــده اما استان کرمان فرصت مناسب 
تری نســبت به استان های مرزی در خصوص 
مقابله با ســوداگران مرگ دارد بنابراین هر چه 
بتوانیم استان کرمان را از نظر تجهیزاتی، نیروی 
انسانی و امکات تقویت کنیم، کل کشور را مصون 

کرده ایم.

فرمانده انتظامی کرمان :

کویر جای جوالن سوداگران مرگ نیست

 آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس 
استان  برنامه ریزی  و  سازمان مدیریت 
کرمان اظهار کرد: یکی از معضالت بازار 
کار در ایران نسبت به سایر کشورهای 
نرخ مشارکت است،  بودن  پایین  دنیا، 
نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله در 
استان کرمان ۲۳.۴ درصد بوده که یک 

شاخص مهم است. 
   به گــزارش خبرنــگار دریا، جعفر 
رودری در جلسه کارگروه اشتغال استان 
کرمان گفت: براساس آخرین آمار، ۶۳ 
میلیون نفر در کشور جمعیت باالی ۱۵ 
سال یا در سن کار هستند که ۲ میلیون 
و ۴۱۰ هزار نفر مربوط به استان کرمان 
است.وی با اشاره به جمعیت ۳ میلیون 
و ۳۸۳ هزار نفری استان کرمان گفت: از 

جمعیت باالی ۱۵ یا در سن کار استان 
کرمــان، ۹۷۱ هزار و ۲۵۱ نفر جمعیت 
فعال یا عرضه نیروی کار ) قادر و مایل 
به انجام کار( هســتند که ۸۶۲ هزار نفر 
آنها شــاغل هســتند و آخرین تعداد 
بیکاران استان ۱۰۹ هزار نفر خواهد بود.
برنامه ریزی  و  مدیریت  رئیس سازمان 
استان کرمان جمعیت غیرفعال استان را 
۲ میلیون و ۴۱۰ هزار نفر اعام کرد و 
افزود: عمــده این جمعیت را خانم های 
خانه دار و جمعیــت در حال تحصیل 
شامل می شوند.وی خالص ایجاد اشتغال 
استان در سال گذشته را حدود ۲۲ هزار 
نفر اعام کرد و افــزود: این در حالی 
است که خالص ایجاد اشتغال استان طی 

ســال های ۹۸ و ۹۹ منفی بود.رودری 
اظهار کرد: مثبت شدن اشتغال در سال 
۱۴۰۰ نشــان می دهد که آثــار کرونا 
در اقتصــاد تعدیل شــده و در کنار آن 
سازگاری روی شرایط تحریم رخ داده 
و سیاســت های ثبات زا از سوی دولت 
کمک می کند که این امر تداوم یابد.وی 
عنوان کرد: مجموع اشتغال ایجاد شده 
کشور در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۱۸۴ هزار 
فرصت شــغلی است که ۲۲ هزار مورد 
آن معادل ۱۲ درصد سهم استان کرمان 

است.
   رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان کرمان با اشــاره به اینکه نرخ 
بیکاری در اســتان کرمان ۱۱.۳ درصد 

بوده که تقریبًا بیشــتر در حوزه بانوان 
اســت، افزود: نرخ مشــارکت استان 
۴۰.۳ درصد بوده که نسبت به جمعیت 
روســتایی اســتان به کل کشور ۴۱.۸ 
درصد اســت.رودری با اشاره به اینکه 
۳۶ درصد از جمعیت استان کرمان که 
در ســن کار قرار دارند، شاغل هستند، 
بیان کرد: بیکاری باالی جوانان به  ویژه 
جوانان تحصیل کرده یک نکته راهبردی 
در استان کرمان است.رودری گفت: ۶۰ 
هزار و ۳۷۴ نفر تعهد اشــتغال امسال 
دستگاه های اجرایی است که ۵۲ درصد 
در بخش صنعت، ۱۸ درصد کشاورزی 
و ۳۰ درصد در بخش خدمات تعریف 

شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان :

2۳ درصد جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال کرمان بیکار هستند

    

 آرزو توکلی سرویس اســتان ها //  رئیس مرکز 
اطالع رســانی و روابط عمومی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: ائمه جمعه نقش موثری در ارتقا شأن 

و منزلت معلم دارند. 

  

به گزارش خبرنگار دریــا، مصطفی بابایی در دیدار 
با نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به تاکید 
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر فرهنگیان با ایشان 

مبنی بر اینکه »باید جوری )رفتار( کنیم که خود معّلم 
به معّلمی خودش افتخار کند، خانواده ی او به معّلمی 
او افتخار کنند و جامعه به او به چشــم یک موجود 
مفتخر نگاه کند؛ ما باید به اینجا برســیم« اظهار کرد: 
ائمه جمعه نقش موثری در تحقق جهاد تبیین و ارتقاء 
شأن و منزلت معلمان داردند.وی افزود: خوشبختانه 
در شــرایط فعلی دولت، مجلس و شــورای نگهبان 
تعامل و همکاری بســیار خوبی در راستای ارتقای 
 شأن و منزلت معلمان دارند.بابایی بیان کرد: متاسفانه 
جریان های ضد انقاب به دنبال سوءاستفاده از جایگاه 
معلم و ارائه هجمه های سنگینی به شأن و منزلت معلم 
هســتند.رئیس مرکز اطاع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش استان کرمان از منبر به عنوان رسانه 
ای تاثیر گذار و اثر بخش نام برد و خواستار همکاری 
ائمه جمعه سراســر اســتان با آموزش و پرورش در 

راستای ارتقاء منزلت و کرامت معلمان شد.

رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش :

ائمه جمعه نقش موثری در ارتقاء و منزلت معلمان دارند
شهرداری تازیان پایین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 22 مورخ 1401/03/04 شورای اسالمی شهر تازیان نسبت 
به فروش 10 قطعه زمین مسکونی واگذاری بنیاد مسکن شهرستان بندرعباس واقع در فاز سوم شهرک ولیعصر از طریق 
مزایده عمومی بر اساس قیمت پایه کارشناسی بشرح جدول ذیل اقدام نماید . متقاضیان خرید می توانند جهت دریافت 

فرم مزایده به دبیرخانه شهرداری و یا از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند .

آگهی مزایده 

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

شماره قطعه
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

مساحت ) متر مربع(
299/2
300
300
300
270
270
300
300
300
300

قیمت پایه / ریال
4،188،800،000
4،080،000،000
4،050،000،000
4،020،000،000
3،726،000،000
3،672،000،000
3،900،000،000
3،930،000،000
3،960،000،000
4،200،000،000

روابط عمومی شهرداری تازیان پایین 

 شهرداری تازیان پایین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 10 مورخ 1400/09/28 شورای محترم اسالمی شهر تازیان 
آسفالت کوچه ها و معابر شهر تازیان را به شرکتهای صالحیتدار بشرح ذیل واگذار نماید .

 1. مناقصه گزار، شهرداری تازیان - ابتدای بلوار کشاورز 
2. پروژه آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر 3. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 250 ،277 ، 262 ،1 ریال 4. مهلت 
دریافت اسناد مناقصه یک هفته کاری پس از انتشار آگهی 5. مبلغ اعتبار پیش بینی شده 245،545،000 ، 25 ریال از 

محل اعتبارات عمرانی شهرداری و استانی 6. برآورد بر اساس فهرست بهای 1401 می باشد . 
7- سایر جزئیات در اسناد مناقصه می باشد . 8- هزینه درج آگهی بعهده ی برنده مناقصه می باشد .

تلفن تماس 076-32532401

آگهی مناقصه )یک مرحله ای( نوبت اول

روابط عمومی شهرداری تازیان

مزایده عمومی
شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشــم در نظر دارد مزایده عمومی به شماره TN/1401/03 با 
موضوع فروش اقالم اسقاطی و مستعمل که مشــخصات آن به طور کامل در اسناد مزایده ذکر گردیده است را 

برگزار نماید .
از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شــود ضمن دریافت اطالعات شرایط کلی مزایده و 
مستندات از طریق مراجعه به تارنمای شرکت کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران به نشانی www.irisl.net و 
یا دفاتر حراســت شرکت واقع در تهران - شیان - میدان شــهید طجرلو - خیابان طجرلوی شرقی - شماره 
63 - طبقه پنجم – کد پســتی 1678695180 و یا بندرعباس ، کیلومتر 8 جاده اسکله شهید رجایی کد پستی 
7917174469، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم  حداکثر تا تاریخ 1401/04/20 نسبت به 

تکمیل اسناد و تحویل به دفتر حراست این شرکت در مزایده اقدام نمایند .
همچنین در صورت سوأل یا ابهام در خصوص شرایط مزایده، شماره تماس 4-33379453- 076)داخلی 100 

– آقای هوشمند( و یا رایانامه به نشانی hooshmand@ramouz.com پاسخگوی متقاضیان می باشد .

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها // غالمحسین کرمی نماینده 
مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی به عنوان رئیس 

مجمع نمایندگان استان بوشهر انتخاب شد. 
   به گزارش خبرنگار دریا، یازدهمین دوره مجلس شــورای اسامی ۷ 
خرداد ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد و در سال اول فعالیت مجلس عبدالکریم 
جمیری نماینده مردم بوشــهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسامی 
رئیس مجمع نمایندگان در ســال دوم حجت االســام موسی احمدی 

نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسامی به 
عنوان رئیس مجمع نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس انتخاب شده 
بودند.استان بوشهر چهار نماینده در مجلس شورای اسامی دارد که به 
گفته احمدی، نمایندگان این دوره به منظور پیشگیری از اختاف پیش 
آمده در دوره های قبلی مجلس، تصمیم گرفته اند برای تقسیم کار و ایجاد 
وحدت، هر سال یک نفرشان مسئولیت ریاست مجمع نمایندگان را بر 

عهده گیرد.

غالمحسین کرمی  رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر شد
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اقتصادی

 کدام پروژه های مسکن مهر 
شامل افزایش سود تسهیات می شوند؟

  سرویس اقتصادی // افزایش نرخ سود تسهیات مسکن 
مهــر تنها با تایید نهادهای متولی پــس از اتمام اجرای همه 
انشــعابات و خدمات روبنایی انجام می شود.بر اساس نامه 
ارسال شده از سوی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی به 
شرکت های تابعه این وزارتخانه، افزایش نرخ سود تسهیات 
مسکن مهر از تیر امسال صرفا برای پروژه های تکمیل شده ای 
در دســتور کار قرار می گیرد که دارای انشعاب و کنتورهای 
آب، برق، گاز و شــبکه فاضاب به همراه محوطه سازی و 
آماده ســازی کامل راه آســفالته و پیاده رو قابل دسترس به 
واحدها باشند.به گزارش همشهری آناین، در این نامه تاکید 
شده اســت که شعب بانک مسکن از ارسال پیامک به عموم 
متقاضیان مسکن مهر خودداری کرده و تنها با تایید نهادهای 
متولی مســکن مهر از جمله ادارات کل راه و شهرســازی، 
شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقاب اسامی 

نسبت به اطاع رسانی اقدام کند.
برنامه احتمالی وزارت صمت 

برای تامین نیاز خودروی دهک ها 
  ســرویس اقتصادی // منوچهر منطقی معاون امور حمل 
و نقل وزارت صمت راهبردهــای خودرویی این وزارتخانه 
را تشــریح کرد. در خبــری که خبرگزاری تســنیم در این 
خصوص منتشر کرده، تصویر جدولی آمده که احتماال نشان 
مــی دهد این وزارتخانه برای تامیــن خودروی دهک های 
درآمــدی مختلف، تولید چه نــوع خودروهایی )با توجه به 
پلتفرم های خودرویی( را در نظر گرفته اســت. این جدول 
به همراه اظهارات منطقی نشــان می دهد که هم اکنون برای 
دهک های پایین و متوســط که حدود ۴۵ درصد جامعه را 
تشــکیل می دهند، خودرویی تعریف نشده است و برای این 
قشرها  می توان به تولید خودروهای اقتصادی ۶ تا ۸ هزار 
دالری )حدود ۱۸۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان( پرداخت که البته 
با توجه به ادبیات مهندســی خودرو در دنیا خودروهای با 

کیفیت پایین هم نیستند. 
الزام موجران به رعایت مصوبات سران قوا

  ســرویس اقتصادی // وزیر راه و شهرسازی در نشست 
با مدیران کل راه و شهرسازی بر اجرای مصوبات سران قوه 
برای ساماندهی بازار اجاره در تهران و سایر استان ها تأکید 
کرد و گفت: ارائه کد رهگیری به وزارت راه و شهرســازی 
منتقل می شود. رستم قاســمی در خصوص الزام موجران به 
رعایت مصوبه ســران قوا درخصــوص اجاره بها اعام کرد: 
براساس مصوبه سران قوا توافق شده است تا اجاره در تمامی 
اســتان های کشور براساس سقف افزایشــی باشد که میزان 
سقف مجاز افزایش اجاره ها در تهران و سایر کانشهرها ۲۵ 
درصد و در ســایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است. وزیر راه 
و شهرسازی با تأکید مجدد بر آنکه موجران نباید مستأجران 
را وادار به تخلیه کنند درخصوص استثنائات این مصوبه نیز 
توضیحاتی را ارائه کرد. قاسمی گفت: به جز در موارد استثنا 
که در بســته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا تعیین 
شد، تمامی قراردادهای اجاره طبق قانون و با افزایش سقف 
اجاره تمدید می شود. وی تصریح کرد: شورای حل اختاف 
و در نهایت قوه قضائیه باید بر اجرای مصوبات ســران قوا 
درخصوص اجاره نظارت داشته باشد و شورای حل اختاف 
در صورت لزوم می تواند حکم تخلیه مســتأجران را صادر 
کند. عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: پیشنهادهایی نیز 
از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن 
و اجاره تعیین و اعام شــده که مصوبه آن را در کوتاه مدت 

خواهیم گرفت.
تخلیه و بارگیری ۲۴ میلیون تن کاال 

در بنادر  کشور طی ۲ ماه
  سرویس اقتصادی // مطابق آمار طی ماه های فروردین 
و اردیبهشــت امســال ۲۴ میلیون تن کاال در بنادر کشور 
 تخلیه و بارگیری شــده که در مقایســه بــا ۲ ماه ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ تغییری نکرده اســت. براساس آمار سازمان 
بنادر و دریانوردی در ۲ ماه ابتدایی امسال میزان عملیات 
تخلیه و بارگیری بنادر کشــور ۲۴ میلیون تن بوده که در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته )۲۴ میلیون تن( تغییر 

نکرده است.
رشد ۱۸۳ درصدی پروازهای بین المللی 

نسبت به سال ۱۴۰۰
  ســرویس اقتصادی // بررســی عملکــرد ۲ ماهه اول 
امســال وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل ونقل هوایی 
از رشــد ۱۸۳ درصدی پروازهای بین المللی و رشــد ۸۱ 
درصدی پروازهای عبوری نســبت به ســال گذشــته خبر 
می دهد. وزارت راه و شهرســازی براســاس پایش و کنترل 
آماری، عملکرد ۲ ماهه خود در ســال جاری در شیوه های 
مختلف حمل ونقل را منتشــر کرده اســت. عملکرد دو ماهه 
این وزارتخانه در بخش حمل ونقل هوایی بر اســاس داده ها 
و اطاعات منتشر شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
حکایت از افزایش عملکرد این حوزه دارد. تعداد نشســت 
و برخاســت در پروازهای داخلی و بین المللی در دو ماهه 
سال جاری به  ترتیب ۴۸هزار فروند و ۳/۴ هزار فروند بوده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )داخلی ۴۷/۶ هزار 
فروند و بین المللی ۱/۲ هــزار فروند( به ترتیب یک درصد 
و ۱۸۳ درصد افزایش داشــته است. همچنین میزان اعزام و 
 پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی در دو ماهه 
ســال  جاری به ترتیب ۵۳۷۶هزار نفر و ۴۱۱ هزار نفر بوده  
که در مقایســه با مدت مشابه ســال ۱۴۰۰ )داخلی ۳۵۵۰ 
هزار نفر و بین المللی ۸۶ هــزار نفر( به ترتیب ۵۱ درصد و 
 ۳۷۸ درصد افزایش داشته اســت. براساس گزارش منتشر
  شــده، تعــداد پروازهای عبــوری از فراز کشــور در ۲ 
ماهه ســال جاری ۳۹ هزار فروند بوده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل )۲۱/۵ هزار فروند( ۸۱ درصد افزایش داشته 

است.

خبر

    *  
اســاس  بر  اقتصادی//  ســرویس 
گزارش مرکز آمار از قیمت مســکن 
در شــهرهای منتخب کشور ۵ شهر 
تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد 
حوزه  در  کشور  شهرهای  گران ترین 

مسکن هستند.
 بررســی گزارش مرکز آمــار ایران از 
قیمت مســکن در شــهرهای منتخب 
کشــور نشــان می دهد که  ۵ شــهر 
 تهران، اصفهان، تبریز، شــیراز و مشهد 
گران ترین شــهرهای کشور در حوزه 

مسکن در بهار ۱۴۰۰ بوده اند.
  اگر چه قیمت مســکن در شهرهای 
مختلف کشــور طی ســال های اخیر 
اما  است  داشــته  چشمگیری  افزایش 
در این میان برخی شــهرهای کشور، 
رقم های عجیب و غریبی را در قیمت 
مســکن ثبت کرده انــد و در این میان 
تهران به عنوان پایتخت کشور از رقبای 

خود به حد چشمگیری جلوتر است.
   متوســط قیمت فروش هر مترمربع 
زیربنای مســکونی  در شهر تهران در 
بهار ۱۴۰۰ حــدود ۳۲ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان بود. این درحالی اســت که 
در شهر اصفهان متوسط قیمت فروش 

یــک متر مربــع زیر بنای مســکونی 
۱۳ میلیون و ۳۰۰ هــزار تومان بوده 
 اســت که به عنوان دومین شــهر گران 
فاصله زیادی تا قیمت مسکن در تهران 

دارد.
* ترفنــد جلوگیری از کاهبرداری در 

پیش فروش مسکن
  به گزارش همشــهری آناین، عضو 
اتحادیه مشاوران اماک کشوری گفت: 
برای جلوگیری از کاهبرداری در پیش 
اماک  باید مشــاوران  فروش مسکن 
تحت پوشش یک سامانه قرار بگیرند. 
عبداهلل  آناین،  به گزارش همشــهری 
اوتادی افزود: از ســال ۹۲ اعام شده 
بود که پیش فروش مسکن غیر قانونی 
اســت و باید قرارداد آن هــا در دفاتر 
اسناد رسمی ثبت شود، اما از سال ۹۲ 
تاکنون دفاتر اسناد رسمی در این زمینه 
فعالیتی نکرده اند و مشاوران اماک در 
این حوزه فعالیت کرده اند.به گفته عضو 
هیئت مدیره اتحادیه مشــاوران اماک 
کشوری در زمینه پیش فروش مسکن 
کاهبرداری  و  مشــکات  آنکه  برای 
در این حوزه صــورت نگیرد، باید به 
گونه ای رفتار می شد که مشاوران اماک 

کشــوری اقدام به تنظیم قرارداد پیش 
فروش می کردند و سپس هر دو طرف 
به دفاتر اسناد رسمی معرفی می شدند، 
اما به دلیل آنکه هیچ یک از مشاوران 
اماک در ســامانه مشــخص فعالیت 
ندارند، شــاهد کاهبرداری بســیاری 
در این حوزه هســتیم.پیش از این قوه 
قضائیه در سال ۱۴۰۰ اعام کرده بود 
که چندین هزار پرونده پیش فروش در 

منطقه ۲۲ ایجاد شده، به طوری که هنوز 
مالک اقدام بــه خرید زمین نکرده، اما 
مشاوران اماک به راحتی اقدام به تهیه 

مبایعه نامه کنند.
   بر این اســاس اعام شــده بود که 
مالــک از ۳۰۰ هزار نفر در ۸ ســال 
گذشــته مبالغ هنگفتــی دریافت کرده 
و هم اکنــون خریداران با مشــکل و 
شــده اند. روبه رو  بزرگی  کاهبرداری 

قــرار گرفتن مشــاوران اماک تحت 
 نظر ســامانه وزارت راه و شهرسازی 
 یکــی از اولویت هایی اســت که پیش 
از این وزارت راه و شهرسازی پیگیری 
 آن را در دســتور کار خــود قرار داده 

بود.
* آمارهای رســمی وخامــت اوضاع 

بازار اجاره را تأیید می کند
   پس از اصفهان، شــهرهای تبریز با 

متوسط قیمت ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان، شیراز هم با همین حدود قیمت 
-  ۱۱ میلیــون و ۵۰ هزار تومان- و 
مشهد با حدود قیمت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ 
برای هر مترمربع زیربنای  هزار تومان 
مسکونی قرار دارند و گران ترین قیمت 
مســکن را به خود اختصاص داده اند.

کرج، اراک و قم نیز در رتبه های بعدی 
قــرار گرفته اند که قیمــت فروش هر 
مترمربع مسکن در این شهرها نیز بیش 
ارزان  میلیون تومان اســت.اما  از ۱۰ 
ترین شهر کشور از لحاظ قیمت مسکن، 
یاسوج است.متوسط قیمت فروش هر 
مترمربع زیربنای مسکونی در این شهر 
حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
است و تنها شــهری است که متوسط  
قیمت فروش هر مترمربع مســکن آن 

کمتر از ۲ میلیون تومان است.
  سایر شهرهای ارزان کشور را می توان 
شــهرهایی اعام کرد که متوسط قیمت 
فروش هر مترمربع مسکن در آنها کمتر 
از ۵ میلیون تومان است. به این ترتیب 
سایر شــهرهای ارزان کشور به ترتیب 
عبارتند از بیرجنــد، ایام، خرم آباد و 

یزد.

روند  از  میدانی  گزارش  اقتصادی//  ســرویس 
پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن به متقاضیان 
بیانگر این اســت که با گذشــت چهار هفته از 
دستور دولت بر انجام این کار بانک ها می گویند 

بخشنامه ای دریافت نکرده اند.
    در ســال جاری معاونت مسکن و ساختمان در 
اطاعیه ای از آغاز ثبت نام متقاضیان تســهیات 
کمک  ودیعه مسکن از روز پنج شنبه ۱۲ خردادماه 
۱۴۰۱ از طریــق ثبت درخواســت در ســامانه 
طرح های حمایتی مســکن خبــر داد.متقاضیان 
دریافت تســهیات در ســال جاری می توانند به 
http://saman. آدرس اینترنتــی به نشــانی

mrud.ir مراجعــه و درخواســت خود را ثبت 
کنند.به موجب مصوبه شــورای پول و اعتبار و از 
محل تسهیات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن 
به منظور حمایت از مســتاجران در سال جاری تا 
سقف ۴۰ هزارمیلیاردتومان تسهیات کمک ودیعه 
مســکن از طریق معرفی وزارت راه و شهرسازی 
توســط بانک های عامل پرداخت می شود. سقف 
تســهیات کمک ودیعه مســکن در تهران ۱۰۰ 
میلیون تومان، مراکز استان ها ۷۰ میلیون تومان و 

ســایر نقاط شهری ۴۰ میلیون تومان مصوب شد. 
نرخ سود تسهیات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت 

پنج ساله است.
   به گزارش همشهری آناین، با گذشت چهار هفته 
از اطاعیه معاونت مسکن و ساختمان گزارش ها 
حاکی از این است که بانک ها هنوز هیچ برنامه ای 
برای پرداخت تسهیات به متقاضیان در سال جاری 
ندارند.بسیاری از بانک ها در اظهارات خود مدعی 
شدند که هنوز بخشــنامه جدید برای آنها ارسال 
نشده است و عنوان می کنند که حداقل زمان ارسال 
بخشنامه جدید به بانک ها دو تا سه ماه زمان نیاز 

دارد و به این زودی اباغ نمی شود.
    مسئوالن تســهیاتی بانک ها  اعام کردند در 
صورت دریافت بخشنامه اعتبار الزم برای پرداخت 
ندارند و حتی یکی از بانک هــا اعام کرد که در 
ماه های پایانی سال گذشته نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ نفر 
از افرادی که در صف دریافت تســهیات بودند از 

دایره پرداخت خارج شدند چون بانک دیگر اعتبار 
الزم برای پرداخت نداشت.

    متصدی تســهیات بانک ملی شــعبه میدان 
فاطمی در پاســخ به خبرنگار ایرنــا که خود را 
 متقاضی دریافت تسهیات وام ودیعه مسکن معرفی 
 کرد، گفت: در ابتدای ســال ۱۴۰۱ شعبه مرکزی 
بانک ملی در ســه نامه به طور جد تاکید داشــت 
که امسال به هیچ عنوان پرداخت تسهیات ودیعه 

مسکن ندارد.
*  اعام رقم وام ودیعه مسکن

   وی افزود: ســال گذشته نیز پرداخت تسهیات 
برحسب بخشنامه بانک مرکزی انجام می شد اما در 
روزهای پایانی ســال در حالیکه ۲۰ تا ۳۰ نفر از 
متقاضیان که در نوبت دریافت تسهیات بودند بنا 
به دستور شعبه مرکزی پرداخت آنها به دلیل نبود 
اعتبار الزم متوقف شــد و اعام کردند که افراد به 
بانک های دیگر مراجعه کنند.متصدی تســهیات 

بانک ملت شعبه اطراف میدان جهاد نیز اعام کرد 
که بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن اباغ شده اما 

هنوز جزئیات بیشتر ارائه نشده است.
   وی با بیــان اینکه تا زمــان دریافت جزئیات 
بیشــتر نمی تــوان متقاضــی جدیــدی ثبت نام 
 کــرد، گفت: بهتر اســت ابتدا به ســایت اعامی 
وزارت راه و شهرسازی مراجعه شود و بعد از این 
مرحله فرد می تواند بانک مربوطه که در ســایت 
معرفی می شــود را انتخاب کنــد البته هنوز زمان 
مناسبی برای مراجعه نیســت چون چند و چون 

ماجرا مشخص نیست.
   متصدی بانک ســپه که اصا از اطاعیه وزارت 
راه و شهرسازی در سال جاری برای پرداخت وام 
ودیعه مسکن خبرنداشــت، گفت:  در دوره کرونا 
پرداخت تسهیات ودیعه مسکن در شعبات بانک 
سپه انجام می شــد اما امسال هیچ بخشنامه ای در 
ایــن خصوص دریافت نکرده اســت.وی تصریح 

کــرد: بعید می دانم بانک ســپه در این دوره جزو 
بانک های عامل پرداخت وام ودیعه مسکن باشد. 
در ادامه این گزارش میدانی متصدی تسهیات دهی 
بانک صادرات نیز گفت: هنوز بخشــنامه جدیدی 
درخصوص پرداخت تســهیات ودیعه مسکن به 
بانک اباغ نشــده است.وی تاکید کرد: ۲ تا ۳ ماه 
زمان زمان صرف می شــود تا بخشنامه پرداخت 
تســهیات از بانک مرکزی به بانک ها برسد برای 
مثال در پرداخت تسهیات فرزندآوری نیز پس از 
دستور رئیس جمهوری بخشنامه این وام به بانک 
مربوطه رســید.این متصدی تاکید کــرد: تا زمان 
دریافت بخشنامه نمی تواند کمک کند و باید منتظر 

دریافت بخشنامه مربوطه بود.
   متصدی تســهیات دهی بانک کشــاورزی در 
محدوده میدان ولیعصر نیز گفت: ســال گذشته نیز 
بانک کشاورزی در لیست بانک های عامل پرداخت 
تسهیات ودیعه مسکن نبود و امسال نیز سهمیه ای 
ندارد.وی اظهار کرد: پروسه پرداخت تسهیات در 
بانک ها پیچیده و زمان بر اســت و در خوشبینانه 
تریــن حالت پنج تا ۶ ماه تســهیات مربوطه به 

حساب متقاضی واریز می شود.

 بخشنامه وام ودیعه مسکن هنوز به بانک ها ابالغ نشده است! 

این ۵ شهر ایران
 گرانترین خانه ها را دارند 

دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس به شماره ثبت 3699

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس راس ساعت 16 روز 1401/04/21 در 
محل دفتر شرکت تعاونی به آدرس : بندرعباس- جنب پل رسالت ساختمان آبفا باالی بانک رفاه واحد 211 تشکیل می گردد  . لذا  از کلیه 
اعضای محترم دعوت به عمل می آید در این مجمع شرکت نمایند .ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل 
مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/04/17 در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه 

ورود به مجمع را دریافت دارند .
* دستور جلسه : 

1- تمدید مدت فعالیت

بهروز ایمانی -  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس 

آگهی مزایده عمومی نوبت اول
شرکت نظم آفرینان صنعت سهند در نظر دارد تعداد پنج دستگاه خودروی پراید متعلق به خود را از طریق مزایده 
عمومی به متقاضیان واگذار نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ آگهی به مدت یک هفته در ساعت اداری با مراجعه 
به آدرس ذیل جهت دریافت اوراق و شرایط مزایده و بازدید از خودروهای فوق الذکر مراجعه نمایند ضمنا تاریخ 

بازگشایی پاکات مزایده مورخ 1401/04/25 در نظر گرفته شده است .
آدرس : مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان بکت شرکت نظم آفرینان صنعت سهند - امور حقوقی

زمان ثبت نام مجدد
 نهضت ملی مسکن اعالم شد

سرویس اقتصادی// وزیر راه و شهرســازی از آغاز مجدد 
ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن از ۱۵ تیرماه خبر داد و گفت: 
هیچ محدودیتی برای بهره مندی از توان انبوه سازان خوشنام 

نداریم.
   رستم قاســمی با بیان این که پاالیش نهایی متقاضیان طرح 
نهضت ملی مســکن تا ۱۵ تیرماه تمدید شده است، اظهار کرد: 
استان ها باید توجه داشته باشند متقاضیانی که با مکاتبه نسبت 
به تعیین تکلیف مدارک خود اقدامی نکنند با هماهنگی شورای 
اســتان از ادامه طرح کنار گذاشته شوند تا متقاضیان بیشتری 

امکان حضور در اجرای طرح را پیدا کنند.  
  وی افزود: بعد از ۱۵ تیرماه سامانه طرح های حمایتی مسکن 
برای متقاضیان جدید به مدت ۱۵ روز باز می شــود تا همزمان 
با اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای متقاضیان پاالیش شده 
امکان ثبت نام از افراد جدید نیز فراهم باشد.  به گزارش همشهری 
آناین، قاسمی درباره افتتاح حساب متقاضیان پاالیش و تایید 
شده که به بانک معرفی شدند نیز توضیح داد: مدیران کل راه و 
شهرسازی دقت کنند که حداکثر زمان الزم برای افتتاح حساب 
متقاضیان معرفی شده به بانکها دو هفته است که باید این زمان 
رعایت شود تا اجرای طرح نهضت ملی مسکن سرعت الزم را 
پیدا کند.  وی با بیان این که با برنامه ریزی در صدد هستیم تا پایان 
شهریور اجرای فنداسیون واحدهای طرح نهضت ملی مسکن از 
دو میلیون واحد عبور کند، گفت: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید 
مسکن بانک ها باید ۲۰ درصد سهم تسهیات را به بخش مسکن 
اختصاص بدهند که در این خصوص ضرورت دارد تا بانک ها 

نهایت همکاری را داشته باشند. 
   همچنین در بند ۵ ماده قانون جهش تولید مســکن نیز تاکید 
شده که برای تامین زمین از اراضی دولتی برای اجرای پروژه های 
قانون جهش تولید مســکن وزارت راه و شهرسازی در اجرای 
ماده ۱۰ قانون مذکور اقــدام الزم را به عمل آورند.وزیر راه و 
شهرســازی با تاکید بر این که هیچ محدودیتی برای بهره مندی 
 از توان پیمانکاران و انبوه ســازان خوش نــام در اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن وجود ندارد، اعام کرد: در بیشتر استان ها 
پاالیش ها در مرحله نهایی شــدن است که باید اینکار سرعت 

بیشتری یابد.  

تاریخ انتشار: 1401/04/07



سرویس حوادث// فرمانده انتظامی هرمزگان از اجرای طرح عملیاتی 
مبارزه با قاچاق سوخت و کشــف ۵۱۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در 

هفته گذشته این استان خبر داد. 
 ســردار غامرضا جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان در گفت و گوی 
رسانه ای اظهار داشت: طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی به مدت یک هفته در 
سطح هرمزگان اجرا شد.وی افزود:در اجرای این طرح که با اقدامات 
گسترده اطاعاتی و پایش مستمر نقاط جرم خیز و گلوگاه های سطح 
اســتان صورت پذیرفت ۷۹ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل 
و فعال در قاچاق ســوخت شناسایی و توقیف شد.فرمانده انتظامی 
هرمزگان تصریح کرد: در این طرح با تاش همه جانبه صورت گرفته 
مجموعا ۵۱۴ هزار لیتر گازوییل قاچاق کشــف، ۷۶ متهم دستگیر، 
۸۳ فقره پرونده تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضایی معرفی شــدند.به گزارش فارس، جعفری با تاکید بر استمرار 

طرح های عملیاتی مبارزه با قاچاق به صورت روزانه در تمام نقاط 
هرمزگان، ارزش ریالی سوخت های قاچاق کشف شده در این طرح 

را ۱۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد.

حوادث جهان
حمله مسلحانه در شیکاگو

 در حمله مسلحانه در شیکاگوی آمریکا یک نوزاد ۵ ماهه کشته 
شد.  مهاجمین مسلح در شــهر شیکاگوی آمریکا یک نوزاد پنج 
ماهه را داخل یک خودرو به قتل رساندند. در منطقه ساحل جنوبی 
شیکاگو از ســوی افراد ناشناس حمله مسلحانه ترتیب یافت. در 
تیراندازی این افراد مسلح به اطراف، یکی از گلوله های شلیک شده 
بــه یک کودک پنج ماهه در داخــل اتومبیل اصابت کرد. مقامات 
ذی ربط پس از اعزام اکیپ کمک های اولیه و پلیس به محل اعام 
کردند که این نوزاد پنج ماهه دختر در نتیجه اصابت گلوله مهاجمین 
جان باخته است. مقامات پلیس گفتند: در نتیجه این حمله یک مرد 
۴۱ ساله در داخل یک خودروی دیگر از ناحیه چشم زخمی شده 
و به بیمارستان منتقل شده است. تحقیقات پیرامون حادثه ادامه دارد. 

کشف ۱۷ جسد در یک باشگاه در آفریقای جنوبی
 رســانه های محلی آفریقای جنوبی از پیدا شدن جسد دستکم 
۱۷ تن در یک باشگاه در شهر »لندن شرقی« این کشور خبر دادند. 
اجساد این افراد در یک باشگاه پیدا شده و گفته می شود که چندین 
تن دیگر نیز زخمی شــده اند. مقامات پلیس محلی اعام کردند 
که تحقیقات برای بررســی جزئیات این حادثه شروع شده است. 
همچنین یکی از مقامات محلی در این باره گفت: ما نمی خواهیم در 
این مرحله درباره این حادثه گمانه زنی کنیم. گزارش ها حاکیست 
که نیروهــای امدادی به محل وقوع این حادثه در اســتان »کیپ 
شــرقی« این کشور اعزام شده اند. اکثر افرادی که اجساد آن ها در 

این باشگاه پیدا شده بین ۱۸ تا ۲۰ سال سن دارند.
حادثه تیراندازی در ایلینوی آمریکا کشته داد

 به گفته مقامات پلیس محلی آمریکا در پی تیراندازی در منطقه 
»بولینگ بروک« واقع در ایالت ایلینوی این کشور، یک تن کشته و 
دو تن دیگر نیز زخمی شدند. این حادثه رخ داده و در پی آن یک 
تن بازداشت شده است. یکی از مقامات محلی در این باره گفت: بر 
اثر وقوع این حادثه یک تن کشــته و دو تن دیگر نیز زخمی شدند 
که وضعیت جسمانی یکی از آن ها وخیم است. همچنین مظنون این 
حادثه یک مرد ۲۷ ساله است. مقامات پلیس محلی اعام کردند که 
حدود ساعت ۶:۲۵ صبح روز گذشته به وقت محلی به منطقه وقوع 
این حادثه اعزام شدند و مظنون این تیراندازی نیز حدود سه ساعت 
بعد بازداشت شده است. گزارش ها حاکیست که این مرد به همکاران 
خود شلیک کرده است. تاکنون جزئیاتی درباره انگیزه این تیراندازی 
منتشر نشده اما مقامات محلی معتقدند که تیراندازی از پیش طراحی 

نشده بود و در جریان یک درگیری بین همکاران رخ داده است.

 ۵
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سال بیست و یکم شماره 3916

حوادث

  

دیگر توان سرپرستی نوه ۱۴ ساله ام را ندارم. از روزی که 
دخترم خودکشی کرد دختر ۸ ساله اش به منزل من آمد 
اما اکنون نمی توانم خواســته های او را برآورده کنم به 
همین دلیل یک هفته از خانه فرار کرد و در مخمصه های 

خطرناکی افتاد که...
زن ۵۷ ســاله ای که قصد داشت حضانت نوه ۱۴ ساله اش 
را از خود ســلب کند و او را به یک مدرســه شبانه روزی 
بسپارد، درباره سرگذشت تاســف بار خود و فرزندانش به 
مشــاور و مددکار اجتماعی کانتری قاسم آباد مشهد گفت: 
۲۴ ساله بودم که به طور سنتی ازدواج کردم. همسرم کارگری 
زحمتکش بود که خیلی برای امرار معاش خانواده اش تاش 
می کرد اما بعد از هشت سال زندگی مشترک سرنوشت من 
به گونه دیگری رقم خورد چرا که همســرم به طور ناگهانی 
دچار سکته قلبی شد و جان خودش را از دست داد. آن زمان 
»محبوبه« ۶ سال بیشــتر نداشت و من مجبور بودم دخترم 
را زیــر بال و پر خودم بگیرم. درحالی که روزگار ســختی 
را می گذراندم و دو ســال از مرگ همسرم سپری شده بود، 
»قدرت« به خواستگاری ام آمد. من هم برای رهایی از این 
وضعیت آشفته و نابسامان تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم اما 
یک هفته بعد از جاری شدن خطبه عقد تازه فهمیدم همسرم 
اعتیاد شدیدی به موادمخدر دارد ولی نمی توانستم از او جدا 
شوم چرا که بعد از مرگ همسر اولم دوران سختی را تجربه 
کرده بودم، بنابراین به زندگی با او ادامه دادم. باالخره هشت 
ســال بعد و در حالی که صاحب دو دختر دیگر شده بودم، 
کارد به استخوانم رسید و دیگر نتوانستم به زندگی مشترک 
با یک مرد معتاد و بی مســئولیت ادامه بدهم، این بود که به 
ناچار از او هم جدا شدم و همه تاشم را به کار گرفتم تا هر 
ســه دخترم را بزرگ کنم. با کارگری در خانه های مردم و 
کارخانجات تولیدی در نهایت آن ها را به خانه بخت فرستادم 
ولی متاسفانه زندگی هرکدام از دخترانم به سرنوشتی تلخ گره 
خورد و در فراز و نشیب های روزگار خاکسترنشین شدند. 
در این میان محبوبه )دختر اولم( حدود شــش سال قبل به 
دلیل مشــکات روحی و روانی دست به خودکشی زد و در 
حالی که »سمیرا« تنها دخترش ۸ سال بیشتر نداشت، جان 
ســپرد و مرا عزادار کرد. در همین حال شوهر او که از اتباع 
خارجی بود، حضانت فرزندش را نپذیرفت و با زن دیگری 

ازدواج کرد. من هم که نمی توانســتم آوارگی نوه ۸ ساله ام 
را تحمل کنم، سرپرســتی او را به عهده گرفتم و نزد خودم 
آوردم اما اکنون که به ۱۴ سالگی رسیده است، خواسته هایی 
مانند خرید دوچرخه یا گوشی هوشمند دارد که در توان من 
نیست. اگرچه همواره تاش کرده ام در حد توانم خواسته های 
ضروری او را برآورده کنم اما او دختری نوجوان اســت و 
من نمی توانم هر آن چه را دوســت دارد برایش فراهم کنم 
به همین دلیل چند ماه قبل یک شــب از خانه فرار کرد و ما 
برای یافتن او به هر جایی ســرزدیم تا این که باالخره او را 
هنگامی در پارک ملت یافتیم که مورد تعرض قرار گرفته بود. 
بعد از این ماجرا چنان بی حیا و جری شــده است که دیگر 
نه تنها به نصیحت ها و توصیه هایم گوش نمی دهد بلکه با 
توهیــن های زننده به من بی احترامی می کند و بدون اجازه 
من به هرجایی که دوست دارد قدم می گذارد، به همین دلیل 
تصمیم گرفتم او را به یک مدرســه شبانه روزی بسپارم تا 
فقط آخر هفته به منزل بیاید چرا که آینده روشــنی برای آن 
دختر نوجوان متصور نیستم. از سوی دیگر »سمیه« )دختر 
دومم( به سرنوشــت من دچار شد و با یک فرزند از شوهر 
معتادش طاق گرفت و ســپس با مردی ازدواج  کرد که از 
همسر اولش نیز دختر داشت. دخترم نیز به ناچار سرپرستی 
دختر شوهرش را پذیرفت و در کنار دختر خودش بزرگ کرد 
اما وقتی از شــوهر معتادش طاق گرفت، دادگاه صاحیت 
حضانت هر دو دختر را از شــوهر او سلب کرد و به سمیه 
سپرد.اکنون »سمانه« دختر سومم نیز در کشاکش طاق است 
و از مدتی قبل در منزل من زندگی می کند اما دلش به حال 
خواهر بزرگ ترش می ســوزد که نمی تواند مخارج خود و 
دو دخترش را در شهرستان تامین کند. این درحالی است که 
من هم حدود ۲۰ سال قبل برای سومین بار ازدواج کردم تا 
سایه مردی باالی سرم باشد. اکنون نیز اگرچه همسرم در کنار 
ما زندگی نمی کند امــا تا حدودی مخارج زندگی ام را می 
پردازد. در این وضعیت به دختر دومم پیشنهاد کردم اگر قصد 
دارد به مشــهد بیاید و در کنار من زندگی کند باید چاره ای 
برای دختر شوهرش بیندیشد چرا که من فقط می توانم هزینه 
های او و دختر خودش را تامین کنم. حاال به کانتری آمده 

ام تا برای رهایی از این مشکات یاری ام کنید.

عصیان نوه ۱4 ساله 
در امتداد تاریکی

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

کشف ۵۱۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هرمزگان 

سرویس حوادث// فرمانده انتظامي شهرستان بندر لنگه از کشف 
یک دستگاه موتورسیکلت هوندا هزار سی سی قاچاق با ارزش 6 

میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ »مهراب کاظمی » با اعام این 
خبر بیان داشت: در راستای مبارزه با قاچاق، مأموران پاسگاه مقام 
حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت 

پراید مشکوک که به منظور بررسی بیشتر آن را  توقیف کردند.
وی افــزود :مأمــوران در بازرســی از خودرو یک دســتگاه 

موتورسیکلت هوندا هزار سی سی قاچاق کشف و ضبط کردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه ارزش موتورسیکلت قاچاق 
کشف شده را ۶ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه 

یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در بندر لنگه

سرویس حوادث// سرپرست یگان حفاظت 
منابع آبزیان شــیالت هرمزگان از توقیف 
متخلف  پرساین  غیرمجاز  قایق  فروند  یک 
در شرق جزیره هرمز توسط پایگاه حفاظت 
بندرعباس  آبزیان شیالت شهرستان  منابع 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا،  ســروان مهرداد 
رامش جــان گفت : وارد کــردن هرنوع 
خسارت به ذخائر آبزیان به عنوان ثروت 
ملی طبق قانون حفاظــت و بهره برداری 
از منابــع آبزی جمهوری اســامی ایران 

ممنوع اســت. رامش جان اظهار داشت: 
در پی شکایت و نارضایتی برخی صیادان  
شهرســتان بندرعباس و قشــم، مبنی بر 
صید غیر مجاز به روش پرســاین توسط 
شناور های متخلف  ، گشت دریایی یگان 
حفاظت منابع آبزیان شیات هرمزگان اقدام 
به گشــت زنی در منطقه کرد که منجر به 
توقیف یک فروند قایق غیرمجاز در منطقه 

شرق جزیره هرمز شد.
وی تصریح کرد: در ایــن عملیات عاوه 
بر توقیف شناور متخلف یک دستگاه تور 

پرساین غیرمجاز و سه نفر متهم توقیف و 
دستگیر و ضمن تشــکیل پرونده و ارسال 
به مرجع محترم قضایی جهت سیر مراحل 
بندرعباس  شهرســتان  به شیات  قانونی 

داللت داده شد.
سرپرســت یگان حفاظت منابــع آبزیان 
شــیات هرمزگان در پایان گفت: شماره 
تلفن  ســتاد یگان استان۰۷۶۳۳۳۳۱۴۳۴ 
آماده دریافت هر گونه اخبار و اطاعات در 
راستای صید و صیادی و خدمات رفاهی به 

جامعه صیادی است.

توقیف یک فروند قایق غیرمجاز پرساین متخلف در هرمز

سرویس حوادث// رئیس کل دادگستری هرمزگان 
از کشف محموله ۴۰۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در 

بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.
به گزارش خبرنــگار دریا، مجتبی قهرمانی رئیس 
کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: پلیس امنیت 
اقتصادی اســتان با هماهنگی مقام قضایی، تعداد 
۲۰ عــدد کانتینر حاوی محموله ســوخت قاچاق 
)گازوئیل( را که با عنوان محموله »روغن پایه« اعام 

شده، شناسایی و توقیف نموده است.وی تصریح کرد: 
در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و به منظور 
تکمیل روند تحقیقات، از محموله مورد نظر نمونه 
برداری صورت گرفته است که در نتیجه آن مشخص 
شد کاالی اظهار شده )روغن پایه( با کاالی مکشوفه 

)گازوئیل قاچاق( مغایرت داشته و احتمال قاچاق 
ســازمان یافته و قاچاق از طریق مبادی رســمی 
در این خصوص قابل بررســی اســت. رئیس کل 
دادگستری اســتان هرمزگان خاطرنشان کرد: این 
محموله بزرگ ســوخت در محل یکی از شرکت 

های مستقر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی کشف شده است.قهرمانی ادامه داد: به 
منظور بررسی ابعاد مختلف موضوع جهت شناسایی، 
دستگیری و برخورد با متخلفان، دستورات ویژه ای 
صادر شده اســت که نتایج آن پس از تکمیل روند 

تحقیقات متعاقبًا اطاع رســانی خواهد شد.رئیس 
کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر اینکه 
ممانعت از قاچاق به ویژه قاچاق سوخت به صورت 
مستقیم بر بهبود معیشت و اقتصاد جامعه تأثیر دارد، 
خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با 
عزم جدی خود برای مبارزه با پدیده شــوم قاچاق 
سوخت، اجازه هیچگونه فعالیت سودجویانه در این 

خصوص را نخواهند داد.

کشف محموله سوخت قاچاق در بندر شهید رجایی بندرعباس

آگهی مزایده عمومی 
این شرکت در نظر دارد تعداد 2دستگاه خودرو )سواری پارس ELX مدل 1395( متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده پس از درج آگهی به مدت یک هفته از ساعت 8صبح الی 14 ظهر به 
دبیرخانه این اتحادیه واقع در خیابان طلوع روبروی اداره کل دامپزشکی .اتحادیه تعاون روستایی خلیج فارس استان هرمزگان مراجعه نمایند. 

تلفن 33313994
اتحادیه تعاون روستایی خلیج فارس استان هرمزگان

آگهی مزایده اجاره شماره 3962/۱0/۵022
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قشم در نظر دارد اجاره یک واحد تجاری واقع در شهر قشم خیابان امام )ره(روبروی بانک 

ملی مرکزی قشم را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001004320000001 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت:1401/04/01 ساعت 8 صبح                          تاریخ بازدید: 1401/04/02 از ساعت 8 صبح الی ساعت 18                         
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:1401/04/14 ساعت 14            زمان بازگشایی پیشنهادات: 1401/04/15 ساعت 10 صبح            

زمان اعالم به برنده:1401/04/15 ساعت 11 صبح                           1401/022م/الف

نوبت دوم

 اداره کل اموال وامالک بنیادمستضعفان انقالب اسالمی استان هرمزگان در نظردارد امالک 
مشــروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی با شرایط ویژه )به صورت نقد واقساط بلند مدت 
و بدون کارمزد( واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  1401/04/05 لغایت 
1401/04/14 همه روزه به اســتثناء ایام تعطیالت از ســاعت 8:00 الی18 جهت اخذ 
اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به نشانی 
های : بندرعباس – گلشهر شمالی – بلوار مصطفی خمینی نبش خیابان هویزه طبقه فوقانی 
بانک ســینا و یا  با شــماره تلفن های :    4  -33624482  و شهرستان رودان ،روبروی 

فرمانداری دفترنمایندگی تلفن: 42887238 - 09901625226 تماس حاصل فرمایند.
1( اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک بانکی دروجه سازمان اموال و امالک بنیاد 

مستضعفان به شماره شناسه ملی10100171920به میزان 5%قیمت پایه ملک موردنظر 
طبق فرم شرایط شــرکت در مزایده همه روزه از شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل در 

ساعات تعیین شده قابل انجام است. 
2(در تاریخ 1401/04/15 )روز بازگشایی( متقاضیان می توانند پاکتهای پیشنهادی خود 
را تا ســاعت  9:30 صبح ، در محل اداره کل در صندوق پاکات قرار داده و رسید خود را از 

دبیرخانه دریافت نمایند.
3( بازگشائی پاکتهای پیشنهادی درمحل اداره کل  استان هرمزگان، روز چهار شنبه مورخ 

1401/04/15 ساعت 10:30 صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد.
4( پیشنهادات فاقد سپرده یا مخدوش ومبهم و مشروط از درجه اعتبارساقط و رعایت مفاد 
شرایط شرکت درمزایده که ازطریق دفا ترفروش ارائه مي گردد الزامي میباشد. ضمناً امضاء 

پشت وروي فرم تقاضا ضروري است.
5( هزینه محضر )حق الثبت وحق التحریر( بالمناصفه بعهده طرفین مي باشد.

6( سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار مي باشد .
7( شــرکت درمزایده و اخذ اطالعات فروش امالک کلیه استانها در تهران نیز امکان پذیر 

است. ) شماره تماس تهران 021-86083196 (
8( اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید ازامالک الزم و ضروري میباشــد. بدیهي اســت 

درصورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم، مسئولیتي متوجه این سازمان نخواهد بود .
9( 1 % )یک درصد( رقم پیشنهادي بعنوان هزینه مزایده از برندگان نقداً دریافت مي گردد.
10(شرایط فروش ملک مورد نظر به صورت 30% نقد  ، 10%زمان تحویل  و 60%باقیمانده 
طی اقســاط 24ماهه )بدون ســود و کارمزد(دریافت خواهد شــد که در صورت پرداخت 
تقدی60%اقســاطی، با نظر اعضای کمیسیون نســبت به )60%(اعمال 18% تخفیف 

امکانپذیر است .
11( اطالعات ملک مندرج درلیست مزایده ، به شرح جدول ذیل می باشد.

آگهی مزایده امالک
اداره کل اموال وامالک بنیادمستضعفان استان هرمزگان

ردیف

1

2

آدرس /قطعه/پالک ثبتی

رودان-بخش رودخانه- منطقه کله تپه پالک ثبتی 580 فرعی از 18-اصلی 
قطعه 2 تفکیکی

رودان-بخش رودخانه-منطقه کله تپه پالک ثبتی 581 فرعی از 18-اصلی 
قطعه 3 تفکیکی

عرصه
)مترمربع(

350000

433995.88

اعیان
)مترمربع(

-

دارد

نوع ملک/ کاربری

زمین/زراعی

زمین/زراعی

میزان مالکیت/توضیحات

ششدانگ/1-ملک دارای سند تک برگ ششدانگ می باشد.2-ملک با وضعیت موجود واگذار 
می گردد.

ششدانگ/1-سند ملک تک برگ و ششدانگ است.2-یک حلقه چاه آب بدون مجوز و تاسیسات 
و متعلقات طبق اعالم اداره آب شهرستان رودان در محل وجود دارد .3-با وضعیت موجود واگذار 

می شود

قیمت پایه )ریال(

35.000.000.000

42.200.000.000

 لیست امالک قابل طرح در اولین مزایده سراسری سال ۱40۱ استان هرمزگان 



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

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

سه شنبه 7 تیر 1401

28 ذی القعده 1443

سال بیست و یکم شماره 3916

شهرستان

رفع تصرف بستر وحریم رودخانه چاه اسماعیل در میناب
 سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// رئیس کل دادگستری استان 
هرمــزگان از رفع تصرف ۲۱ هکتار از بســتر و حریم رودخانه چاه 
اسماعیل در میناب خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا، مجتبی قهرمانی 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: در راستای تأکیدات 
رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم آزادسازی سواحل دریا، رودخانه ها و 
اراضی ملی، به دستور دادستان میناب نسبت به آزادسازی بیش از ۲۱ 
هکتار از بستر و حریم رودخانه چاه اسماعیل در شمال این شهرستان 
اقدام شد.وی در ادامه افزود: طبق بازدیدهای میدانی مسئولین قضایی 
و گزارش های دریافتی از ادارات متولی و نهادهای نظارتی، متصرفان 
غیرمجاز طی سال های متمادی مستحدثاتی را در این محدوده ایجاد 
کرده بودند که بر اساس نظریات کارشناسی، تخلفات آنها محرز گردیده 
و باید بستر و حریم این رودخانه آزادسازی می شد. قهرمانی تأکید کرد: 
ریاست قوه قضاییه در خصوص آزادسازی و رفع تصرف حریم و بستر 
رودخانه ها حساســیت و تأکید فراوانی دارند و بر این اساس، دستگاه 
قضایی استان هرمزگان هم با جدیت و قاطعیت به این موضوع ورود 
نموده و قطعاً با متخلفان و دست  اندازان برخورد خواهد کرد . این مقام 
قضایی خاطرنشان کرد: مقابله با ساخت و ساز های غیرمجاز در اراضی 
ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه ها و اراضی زراعی و باغات در 
همه استان در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان هرمزگان 
قرار دارد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه 
اراضی آزاد شده در مناطق مختلف استان در زیر ذره بین دستگاه قضایی 
قرار دارند، گفت: اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که 

باید تاش شود از طمع مجدد زمین خواران مصون بمانند.
ستاد مدیریت بحران بندرخمیر تشکیل جلسه داد

 امین درساره سرویس شهرستان// جلسه ستاد پیشگیری؛ هماهنگی 
و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان بندرخمیر به ریاست 
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امــور عمرانی فرماندار و با حضور 
بخشــدار مرکزی و اعضای این ســتاد در فرمانداری برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار دریا، عبداللطیف گورانی معاون فرمانداری بندرخمیر 
در این نشســت با بیان اینکه در بحث مدیریت بحران، پیشگیری و 
آمادگی جهت مقابله با بحران از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: 
لذا همه دســتگاه های اجرایی بایستی از قبل جهت مقابله با حوادث 
احتمالی و همچنین مسائلی که باعث ایجاد اختال و بحران در سطح 
جامعه می شود، برنامه ریزی الزم را داشته باشند.شناسایی نقاط حادثه 
خیز و رفع آن، اســتفاده از ظرفیت بیمه منازل، کشاورزی و ... جهت 
پرداخت خســارت در زمان وقوع حوادث و بایای طبیعی و اطاع 
رســانی به مردم در این حوزه، لزوم استفاده بهینه برق و صرفه جویی 
جهت جلوگیری از خاموشی ها از جمله موضوعاتی بود که وی در این 

جلسه بدان اشاره و تأکید کرد.

خبری

 

)قسمت دوم(
گروه گزارش// بندرخمیر در بستر تاریخ جمعیت 
زیــادی را در اثــر عوامل طبیعــی، مهاجرت، 
بیماری های مسری و هجوم های صورت گرفته به 
این بندر از دست داده است. همانگونه که در بخش 
پیشین نیز اشاره گردید، خشکسالی و قحطی نیز 
تاثیر داشته است. با مصاحبه های صورت گرفته با 
معتمدین بندرخمیر مشخص گردید که وجود ماهی 
و خرمــا در بندرخمیر باعث می گردید که در ایام 
قحطی و خشکســالی اقوام و خانواده های زیادی 
از دژگان، کهورســتان، کنخ، کوشک و بسیاری از 

مناطق دیگر به بندرخمیر مهاجرت کنند. 
بنابراین سال های قحطی جمعیت شهر بندرخمیر 
با توجه به ورود مهاجرین از مناطق اطراف اندکی 
افزوده می شد. اما مشکل کم آبی همواره بندرخمیر 
را تهدید می کرد. آب شیرین در منطقه کهورستان 
وجود داشت، اما با توجه به وسایل حمل و نقل آن 
زمان فاصله کهورستان تا بندرخمیر زیاد بود و در 
سال هایی که مشکل کم آبی و خشکسالی شدید 
رخ می داد، مردم بندرخمیر مهاجرت هایی به منطقه 
بندرخمیر داشتند. اسناد و مدارک متعددی وجود 
دارد که نشــان می دهد دغدغه کم آبی همیشه در 
بندرخمیر وجود داشته است و تاش های زیادی 
صورت گرفته تا آب را از کهورستان با لوله منتقل 
نمایند. رشــته کوه های ممتدی بین بندرخمیر و 
منطقه کهورستان فاصله انداخته است. جنس خاک 
بندرخمیر با منطقه کهورستان متفاوت است و سفره 
های آب زیر زمینی در منطقه کهورســتان بسیار 
غنی می باشند. با وجود این خشکسالی های متعدد 
بر صورت بندی جامعــه بندرخمیر تاثیر زیادی 
داشته است. این نوشتار که با حمایت های فرهنگی 
شورای اسامی شهر بندرخمیر و شهردار فرهنگ 
دوست و پر تاش این شهر جناب آقای مهندس 
جواد محمودی به رشته تحریر در می آید در نظر 
دارد به خشکســالی و قحطی های صورت پیش 
آمده در بندرخمیر و مناطق جنوبی ایران پرداخته 
و نشان دهد که این خشکسالی ها چه تاثیری بر 
جامعه بندرخمیر و مناطق اطراف داشــته است.با 
تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با قحطی ها و 
خشکسالی های جنوب ایران مشخص می گردد که 
بندرخمیر نسبت به بسیاری از مناطق دیگر کمتر از 
قحطی و خشکسالی تاثیر پذیرفته است. دامداری 
و به ویژه پرورش شتر که در بسیاری از موارد از 
برگ درختان حرا اســتفاده می کردند از یکسو و 

استفاده از ماهی و خرما از سوی دیگر در بسیاری 
از موارد مردم این بندر را در برابر قحطی مقاوم می 
کرد. جنگل هــای حرا در بندرخمیر همواره یک 
نعمت خدادادی برای مردم این بندر بوده اســت. 
درختان حرا در دریا بوده و از آب دریا برای رشد 
خود اســتفاده می کنند. این درختان همواره مورد 
اســتفاده تمامی دام های مردم بندرخمیر بوده اند. 
در بخشی از جنگل های حرا در مجاورت لشتغان 
سفلی حتی شترها در زمان جزر آب، وارد جنگل 
ها شده و به چرا مشغول می شدند. سیستم جزر و 
مرد در بندرخمیر به گونه ای اســت که بخشی از 
جنگل های حرا در زمان جزر بیرون از آب قرار 
می گیرند. درختان حرا به گونه ای هســتند که با 
چیده شدن برگ های تازه و سبز آن، رشد بیشتری 
می کنند. بنابراین بســیاری از مردم بندرخمیر و 
دامداران با قایق های کوچک به داخل جنگل ها 
رفته و برگ درختــان حرا را برای دام های خود 
که در منزل بودند، مــی چیدند و این موضوع به 
خوبی نشان می دهد که در سال های قحطی و حتی 
خشکسالی هم دام های مردم بندرخمیر که تامین 
کننده بخشی از تغذیه مردم این بندر بودند، از بین 
نمــی رفتند. برای تامین آب نیز، از آب چاه ها به 
ویژه در لشــتغان که سفره های زیر زمینی خوبی 
دارد اســتفاده می کردند. اگر به محات و فامیل 
های مردم بندرخمیر دقت گردد، مشخص است که 
بیشتر از مناطق اطراف بندرخمیر و حتی از مناطق 
متعدد استان فارس نظیر اوز، گراش، الر، بلوکات 

و غیره در سال های متعدد و به ویژه در سال های 
قحطــی مهاجرت کرده اند. هر بخش از مهاجرت 
کنندگان تاش نمودند تا حرفه و مهارت های یاد 
گرفته در موطن اصلی خود را در بندرخمیر را نیز 
ادامه دهند. مانند گراشی ها که سفال سازی را در 
بندرخمیر و لشتغان ادامه دادند. بسیاری مهاجران 
که از اســتان فارس آمده بودنــد نیز به تجارت 
در بندرخمیر مشــغول گردیدند.مهاجرانی که در 
لشتغان ساکن شدند، بیشتر به کشاورزی، دامداری، 
سفالســازی و دیگر حرفه ها مشغول گردیدند. 
اما بیشتر ساکنین بندرخمیر بیشتر به دریانوردی 
مشــغول بودند و صید ماهی هم به شــیوه های 
متعــدد در بندرخمیر رایج بود. با وجود این مردم 
بندرخمیر هم سال های قحطی را به خوبی تجربه 
کرده اند در کتاب دانشــنامه بندرخمیر در ارتباط 
با ســال های قحطی در بندرخمیر این گونه آمده 
است» سال های قحطی از سال ۱۳۲۰ که پهلوی 
اول را از طریــق بندرعباس به جزیره موریس در 
آفریقای جنوبی تبعید کردند، اتفاق افتاد و تا سال 
۱۳۲۳ به طول انجامید. بنا به اظهارات حســین 
بزمالون لشــتغانی به خاطر نا امنی شدید ناشی از 
قحطی و گرسنگی در همان سال همه مردم لشتغان 
به خمیر کوچ کردند. در سال قحطی از اوایل سال 
کم بارانی و خشکســالی بود و سال های بعد که 
باران می بارید و تا حدودی خشکسالی فروکش 
کرده بود، متاســفانه هیچ بذری وجود نداشت تا 
مردم با آن کشــت و زرع کنند. در همان سال ما 

احمد کورستانی کدخدای خمیر بود و کار اغلب 
مردم لشتغان، ساروج ســازی و سفالگری بوده 
است.«)ســید عبدالجلیل قتالی، ۱۳۹۸، ص۸۹( 
همانگونه که در دانشنامه بندرخمیر اشاره گردیده 
ســال ۱۳۲۰که متفقین وارد ایران شــدند قحطی 
فراگیر تمامی ایــران را فرا گرفت و از بد حادثه، 
در آن سال هم بارندگی صورت نگرفته و بسیاری 
از غات مردم ایران هم به مصارف ارتش متفقین 
درآمد. بنابراین در زمانی که بیشــتر مردم لشتغان 
در ســال قحطی به خاطر نا امنی و دیگر مسایل 
به بندرخمیر کوچ کردند، خانه های آن ها متروکه 
شده و بســیاری از بافت های جانوری و گیاهی 
هــم از بین رفته بود. در منابع مکتوب اشــاره به 
تلفات انسانی و دامی در اثر خشکسالی و قحطی 
در بندرخمیر در دوران جنگ جهانی دوم نشــده 
است. شــاید هم در آن زمان جمعیت بندرخمیر 
کم بوده و اثرات مهم خشکســالی و قحطی زیاد 
به چشــم نیامد. به یقین در آن ســه سال عنوان 
شــده جمعیت زیادی از دیگر روستاهای اطراف 
بندرخمیر هم در اثر فقــر و قحطی به بندرخمیر 
آمدند.چون بندرخمیر توســط دیوار سدار و قلعه 
بندرخمیر تا حدودی محافظت می شد و از سوی 
دیگر چون بســیاری از درباریان و افراد صاحب 
نفوذ آن زمان معادن بندرخمیــر را اجاره نموده 
بودند، ســاختار حفاظتی برای بندرخمیر ایجاد 
گردیده بود. معموال سال های قحطی و خشکسالی 
در بندرخمیر همانند بســیاری از شهرهای دیگر 

ایران با هم همگام بودند. خشکسالی و قحطی یک 
پدیده منطقه ای، کشوری و جهانی می تواند باشد. 
بنابراین وقتی قحطی و خشکسالی در جنوب ایران 
رخ می دهد، تمام شهرهای بزرگ و کوچک، دارا و 
غیر دارا را در بر می گیرد. ممکن است بندرخمیر 
به تنهایی توان مقابله با قحطی و خشکسالی را در 
یک دوره مشخص دارا بوده باشد. اما روستاها و 
مناطق اطراف بندرخمیر در اثر قحطی به این بندر 
مهاجرت نموده و مشــکاتی را از نظر تمام شدن 
تغذیه شــهر و غیره ایجاد می نمودند. بندرخمیر 
مکانــی برای مهاجــرت مردم مناطــق اطراف 
بندرخمیر در اثر قحطی و خشکســالی به بنادر 
سواحل شــمالی و جنوبی خلیج فارس نیز بوده 
است.برخی از افراد کهنسال بندرخمیر از قحطی و 
خشکسالی در بندرخمیر و مناطق اطراف سخن به 
میان می آورند. تعداد اندکی از آن ها نظیر حسین 
بزمالون لشــتغانی که در باال به آن اشاره گردید، 
خودشــان خشکســالی را تجربه نموده اند. اما 
بسیاری از افراد میانسال و کهنسال در بندرخمیر 
شــنیده های زیادی در ارتباط با خشکســالی و 
ســال های قحطی از پدران و اجداد خود دارند و 
افراد کهنسال خانواده همواره داستان های قحطی 
در بندرخمیر و جنوب ایران را به صورت شفاهی 
بیان می داشتند. با ورود به عصر جدید با پیشرفت 
تکنولوژی بسیاری از مسایلی که منجر به قحطی 
و غیره می گردید رفع گردید. وسایل حمل و نقل 
و ارتباطات مشکات زیادی را رفع نمودند. اسناد 
زیادی وجود دارد که نشــان می دهد در بسیاری 
از سال هایی که شهر بندرخمیر با مشکل کم آبی 
مواجه بود با استفاده از تانکرهای آب شهرداری، 
آب آشامیدنی از کهورستان به بندرخمیر منتقل می 
گردید. در صورتی که در گذشته های دور وسایل 
حمل و نقل وجود نداشــت تا آب آشامیدنی را از 
کهورستان به بندرخمیر منتقل نماید. کمبود غله و 
مواد خوراکی نیز همواره با وســایل حمل و نقل 
جدید از راه خشکی و دریا به بندرخمیر منتقل می 
گردید. بنابراین در دهه های اخیر همانند گذ شته 
قحطی جامعه بندرخمیــر و جنوب ایران را در بر 
نگرفت. اما اثرات خشکسالی و قحطی های گذشته 
که باعث مهاجرت بسیاری از مردم مناطق دور و 
نزدیک به شهر بندرخمیر گردید، همچنان مشهود 
اســت. زیرا افراد مهاجر پس از مسکون شدن در 
بندرخمیر به ندرت به شهرها و روستاهایی که از 
آن جا مهاجرت کرده بودند، برگشتند. بندرخمیری 
های محدودی که در اثر خشکســالی و قحطی به 
مناطق دیگر در بستر زمان مهاجرت کرده بودند، نیز 
در جامعه مقصد در بسیاری از موارد ماندگار شدند.

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

آگهي مزایده عمومی
 فروش ماشین آالت شهرداري بندرخمیر

به اســتناد مصوبه شماره 58  مورخ 1401/3/07  شوراي اسالمي شــهر بندرخمیر و در اجراي ماده 13 آئین نامه مالي 
شهرداریها، شهرداري بندرخمیر در نظر دارد 4 دستگاه ماشــین آالت خود شامل: یکدستگاه لودر shndog-zl 30  مدل 
2009 – یک دستگاه پژو پارس معمولی به رنگ سفید مدل 1390 - یک دستگاه کامیون بنز تک آتکو مدل 1384 و یک 

دستگاه سواری سمند سورن مدل 1387 از طریق مزایده عمومي در سامانه ستاد ایران با شرایط زیر به فروش برساند :
1-تضمین شرکت در مزایده طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد )معادل 5 درصد مبلغ پایه فروش( 

2-آخرین مهلت دریافت شــرایط و اســناد مزایده و فرم پیشنهاد قیمت از سامانه : ساعت 10 صبح روز سشنبه مورخ 
 1401/04/07

3-آخرین مهلت تکمیل و بارگزاری اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 10 صبح روز شنبه 1401/04/18 
4-.به فرم هاي فاقد سپرده و یا مبهم ترتیب اثر نخواهد شد.

5- برندگان اول ، دوم و ســوم مزایده هرگاه پس از اعالم شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز مبلغ پیشنهادي 
اقدام ننمایند. سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

6- پرداخت هرگونه عوارض، مالیات، هزینه نقل و انتقال ، هزینه کارشناسي و ثبتي به عهده برنده مزایده و خریدار مي 
باشد. و بهاي فروش ماشین آالت بصورت نقدي وصول مي گردد.

7-هزینه آگهي و کارشناسي  به مبلغ 50,000,000 ریال) پنجاه میلیون ریال(  بازاء هر دستگاه به عهده برنده مزایده و 
خریدار مي باشد.

8- پیگیري و دریافت سند ثبتي و پرداخت کلیه هزینه هاي متعلقه با خریدار مي باشد.
9- زمان افتتاح پاکات پیشنهادي: روز شنبه مورخ 1401/04/18 ساعت 17 

10-محل دریافت و تحویل اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir با شماره 
مزایده سیستمی 1001093551000001 

11-شهرداري در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
12- شرکت کنندگان مجاز به پیشنهاد قیمت و خرید براي یک دستگاه یا تمام دستگاهها مي باشند.

13- متقاضیانی که قصد خرید بیش از یک دستگاه را داشته باشند واریز مبلغ سپرده مورد نظرطبق مبلغ مشخص شده در 
اسناد مزایده به ازای هر دستگاه به صورت جداگانه الزامی می باشد.

15-کسانیکه اسناد مزایده را در مهلت مقرر دریافت نموده اند حداکثر تا آخرین روز مهلت تحویل اسناد می توانند با حضور 
در پارکینگ موتوری شهرداری بازدید نمایند.

16- متقاضیان مي توانند در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهاي 33227601-33227602-076  یا 
امور قراردادها شهرداري تماس حاصل نمایند.

شهرداري بندرخمیر

نوبت دوم

خشکسالی و قحطی در بندرخمیر در بستر تاریخ

 
در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی الحاق مواردی به قانون ساماندهی امالک که 
در محدوده بافت مسکونی شهر پارسیانو دشتی بخش 21 پارسیان واقع گردیده 
است و برابر گزارش بنیاد مسکن پارسیان و کارشناسان اداره ثبت اسناد و امالک 
پارسیان فاقد سابقه تشخیص داده شده وبرابر نظر هیات موضوع بندالف ماده 7 
آیین نامه مذکور رای به تنظیم اظهارنامه بنام متصرف صادر گردیده که اســامی 

متصرف به شرح ذیل آگهی میگردد.
پالک481   / 6098اصلی محمدطاهری فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 258/32مترمربع واقع در پارسیان
پالک482 /6098اصلی میثم طاهری فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 256/72متر مربع واقع در پارسیان
پــالک 6098/480 اصلی حســین میرزائــی فرزندرضا ششــدانگ یک باب 

چهاردیواری به مساحت 24متر مربع واقع در پارسیان
پالک 13693اصلی  مجیدشــکری فرزند قدرت ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت198/97مترمربع واقع در پارسیان
پالک15899اصلــی  یعقــوب محمــدی فرزند عبداهلل ششــدانگ یک باب 

چهاردیواری به مساحت 1038/39متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15900اصلییعقوب محمدی فرزند عبداهلل ششدانگ یک باب چهاردیواری 

به مساحت 390/3متر مربع واقع  در پارسیان
پــالک15902 اصلی  حامدکامران فرزند محمدششــدانگ یــک باب خانه به 

مساحت242/79متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15905اصلی  الهام انصاری  فرزند حسین  ششدانگ یک باب چهاردیواری 

به مساحت 240متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15906 اصلی  محمودپاسالر فرزند محمدششدانگ یک باب چهاردیواری  

به مساحت238متر مربع واقع در پارسیان
پالک 15911اصلی  مریم ایران پناه فرزند عبداهلل ششدانگ یک باب چهاردیواری 

به مساحت 344/91متر مربع  واقع در پارسیان
پالک15913 اصلی  محمددســت افشــان  فرزند یوسف  ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت75/13متر مربع  واقع در پارسیان
پالک 15917اصلی  حمیرامومن یارفرزند صالح ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 306/702متر مربع واقع در پارسان
پالک 159/50 فرزانه دست مزد فرزند محمد شش دانگ یک باب چهار دیواری 

به مساحت 262/04متر مربع واقع در دشتی
پالک 159/55 بنام امنه حافظ فرزند باقر شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

480/74 متر مربع واقع درپارسیان 
پالک 159/60 بنام عبدالواحد رکاب فرزند حسین شش دانگ یک باب ساختمان 

به مساحت 287/37متر مربع واقع در دشتی 
پالک 1944/62اصلی  محمدقاسمی فرزند محمد  ششدانگ یک باب مغازه به 

مساحت 21/55 متر مربع در پارسیان
پالک 1944/63 اصلی  فاطمه عائدی مقامی  فرزند محمد  ششدانگ یک باب 

چهار دیواری به مساحت 275متر مربع در پارسیان
پالک 1945/8اصلی  مجیدحســینی  فرزند عبداله  ششدانگ یک باب مغازه به 

مساحت 22/15 متر مربع در پارسیان
پلک 1946/115اصلی  ناصح نصوری  فرزندحســن   
ششدانگ یک باب چهار دیواری  به مساحت 288متر 

مربع در پارسیان
پالک 1946/116 اصلی  ناصح نصوری فرزند حسن 

شش دانگ  یک باب چهار دیواری به مساحت 288 متر مربع در پارسیان
پالک 1946/117اصلی  ناصح نصوری  فرزند حسنشش دانگ  یک باب چهار 

دیواری به مساحت 286/70متر مربع در پارسیان
پالک 1946/118 اصلی  ناصح نصوری   فرزند حســن شش دانگ  یک باب 

چهار دیواری  به مساحت 288 متر مربع در پارسیان
پالک 1946/119 اصلی ناصح نصوری  فرزند حسن شش دانگ  یک باب چهار 

دیواری به مساحت 288 متر مربع در پارسیان
پالک 1946/120اصلی  عایشه زیارتی زاده   فرزند عبداهلل  ششدانگ  یک باب 

چهار دیواری  به مساحت 288متر مربع در پارسیان 
پالک 1946/143 اصلی  حسین غالمی   فرزند علی  ششدانگ  یک باب خانه  

به مساحت298/98متر مربع در پارسیان 
پالک 1946/144 حســین غالمی فرزند علی ششدانگ  یک باب ساختمان به 

مساحت 239/13 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 1946/154 محسن دانشور فرزند علی شش دانگ یک باب چهار دیواری 

به مساحت 285/24 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 1946/162 به نام طیبه زارعی فرزند حســین ششــدانگ یک باب چهار 

دیواری به مساحت 288 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 1946/165 به نام محمد رمضانی فرزند علی ششــدانگ یک باب چهار 

دیواری به مساحت 288 متر مربع واقع درپارسیان 
پــالک 1946/168 عبداهلل جعفری فرزند نصر اهلل ششــدانگ یک باب چهار 

دیواری به مساحت 288متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 1946/172 به نام محمد برزو فرزند یوســف ششــدانگ یک باب چهار 

دیواری به مساحت 287/62 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 1946/173 به نام محمد برزو فرزند یوســف ششــدانگ یک باب چهار 

دیواری به مساحت 287/93 متر مربع واقع در پارسیان 
پالک 1946/177 مجید جمعه فرســنگی فرزند ماشاهلل و مریم جمعه فرسنگی 
فرزند اکبر هرکدام ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب چهار دیواری به 

مساحت 288متر مربع در پارسیان 
پالک 1946/179 ناصح نصوری فرزند حسن ششدانگ یک باب چهار دیواری  

به مساحت 286/70 متر مربع واقع در پارسیان .
 1708/90 م/الف
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عبدالحسین فروتن 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

آگهی آنیی انهم اجرایی الحاق هب اقنون ساماندهی امالک - پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



سرویس سالمت// کبد عضو مهمی در بدن است که 
بروز اختالل در آن عالمت های مختلفی دارد که یکی از 

آنها در دست های شماست.
 بیماری های کبد عائم مختلفی دارند. یکی از عائم 
اولیه که می توانید سریع آن را تشخیص دهید، ایجاد 
مشکاتی بر روی پوســت کف دست است.در یک 
بدن سالم، کبد دائما در حال انجام فعالیت است. این 
عضــو در مراحلی چون پردازش مواد غذایی، کنترل 
مواد ســمی، باال بردن میزان ایمنی بدن و بســیاری 
موارد دیگر نقش موثری دارد. اگر چه بسیاری از ما 
نسبت به موضوعاتی که به شدت تهدید کننده سامت 
کبد هســتند، اطاعی نداریم، اما این عضو یکی از 
حســاس ترین و حیاتی ترین اعضای بدن هر انسانی 

است.
در صورتــی  که برخــی افراد تصــور می کنند بروز 
بیماری های کبدی شان مربوط به مسائل ژنتیکی است، 
باید گفت بعضی عوامل زیست محیطی نیز گاهی در 
این خصوص دخیلند، از جمله قرار گرفتن در معرض 
ویروس های خاصــی چون هپاتیت، مصرف الکل و 
چاقی.به گزارش همشــهری آناین،  به تدریج این 
عوامل موجب بروز بیماری ســیروز کبدی و زخم 
ناحیه کبد می شــود، به نوعی که نهایتــا کبد از کار 
می افتد. لذا باید به عائم بارز بیماری کبد توجه کافی 
داشــت و یکی از این راهکارها تشخیص از طریق 
دست ها است. چنان چه دست ها به حالتی ملتهب و 
قرمز درآمده، ممکن است نشان دهنده بروز بیماری 

کبد باشد.
 تغییری در کف دست ها که نشانه بیماری کبدی 

است
طبق مطالعات انجام گرفته التهاب و قرمزی کف دست 
می تواند دلیل بر اختال جدی عملکرد کبد باشد. این 
عامت به نام اریتم )التهاب( ثانویه کف دست شناخته 
شده است و در واقع نخستین عامتی است که نشان 
می دهد اختالی در بدن رخ داده است.بنا به مطالعات 
صورت گرفته، حدود ۲۳ درصد افراد مبتا به بیماری 
ســیروز کبدی، التهاب و قرمزی کف دست را تجربه 
کرده اند. اگر چه همچنین در حالت مشابه این عامت 

تحت عواملی چــون اختاالت ژنتیکی نادر که بدن 
میزان مس زیادی تولید می کند و نیز در مواردی که 
اختال عملکرد متابولیســم آهن بدن وجود دارد، با 
باال رفتن میزان آهن بدن نیز بروز می یابد.هنگامی که 
فرد دچار حالت اریتم و التهاب پوست دست شده، در 
واقع کف هر دو دست بیمار و به ویژه در قسمت زیر 
انگشــتان، به حالت التهاب و قرمزی درمی آید، البته 
در برخی موارد خود انگشت ها دچار التهاب می شوند 
و فرد احســاس داغی و تا حدی ســوزش در این 
قسمت ها می کند و در عین حال احساس درد وجود 
ندارد. در واقع میزان شدت این التهاب و قرمزی منوط  
به شدت میزان عائم بیماری است.کارشناسان بر این 
باورند که دقت به ســامت دست ها یکی از بهترین 
مشخصه های ظاهری در تشخیص بیماری های تهدید 
کننده کبدی است. در واقع این التهاب و قرمزی مربوط 
است به اتساع و گشــادی مویرگ های خونی و هر 
چقدر این میزان درجه التهاب بیشــتر باشد، )البته در 
صورت وجود بیماری( دلیل شدت هر گونه بیماری 
پایه است.طی انجام تحقیقاتی، برخی افراد که دچار 
حالت شدید التهاب و قرمزی کف دست بودند، اظهار 
داشــتند که این التهاب و قرمزی دست هایشان منوط 
اســت به عواملی چون میزان دما، قــرار گرفتن در 
شرایط احساسی، فشار دادن دست ها و یا قرار گرفتن 
بازوها در جهت باال که البته باید گفت این گونه عوامل 

موجب بروز التهاب خیلی شدید نمی شوند.
 دالیل دیگر التهاب کف دست

التهاب کف دســت می تواند عامــت ابتا به دیگر 
بیماری هــای تهدیدکننده نیز باشــد. عاوه بر اینکه 
التهاب کف دست می تواند نشانه وجود بیماری های 
کبدی باشد، باید گفت این عامت می تواند نشانه ابتا 
به دیگر بیماری های تهدیدکننده نیز باشــد.به عنوان 
مثال، در حدود ۶۰ درصد افراد مبتا به روماتیسم و 
التهابات مفصلی و در حدود ۱۸ درصد افراد مبتا به 
بیماری های تیروئید، چنین عامتی را تجربه کرده اند. 
همچنین بنا به گفته تحقیقات پزشــکی التهاب کف 
دســت در مورد ۳۰ درصد خانم های باردار به دلیل 

تغییرات عروقی و هورمونی بدن بروز یافته بود.
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز می توانید در روابطی که دارید موفق عمل کنید، 
زیرا احساســات تان را در کلماتی که می گویید نشان 
می دهید. خیال پرداز خوبی هســتید و به نظر می رسد 
که به ماجراهای عاشقانه فکر می کنید. اما همه چیز فقط به یک سوال 
بستگی دارد: این که درباره ی خودتان چه احساسی دارید. یعنی فکر 
کنید و ببینید که واقعًا چگونه شخصیتی هستید و چه نیازهای عاطفی ای 
دارید. به جای این که وانمود کنید همه چیز خوب پیش می رود، خطر 

کنید و خود واقعی تان را به نمایش بگذارید.
  اردیبهشت :

بیــن یک دو راهی گیــر کرده ایــد. از طرفی دل تان 
می خواهد که رابطه ی جدیدی را شــروع کنید. یعنی 
دوست دارید که از پوسته ی خود خارج شوید و یک 
رابطه ی احساسی را با شخص خاصی شروع کنید. از طرف دیگر یک 
ندای درونی به شــما می گوید که عجوالنه تصمیم نگیرید و در همان 
وضعیت ایمنی که اکنون قرار دارید بمانید. فقط نکته این جاست که باید 
تنها باشید. برای این که به بهترین نتیجه ی نهایی دست پیدا کنید، به شما 

توصیه می شود که میانه ی این دو راه را بگیرید.
  خرداد :

امروز به نظر می رســد که فکر و ذهن تان سرشــار از 
انرژی است. بدانید که پیشرفت کنونی شما زمانی حاصل 
می شود که خودتان را به جاده ی رویاها بسپارید. فکر 
و خیال هایی که در ســر دارید شاید به خاطر یک ماجرای عاشقانه و 
فریبنده باشند. با چنین خیال پردازی هایی می توانید به لذتی دست پیدا 
کنید که در کالم نمی گنجد. بهتر است برای بیان احساسات تان به دنبال 
یک راهکار خالقانه بگردید، گاهی برای این که منظورتان را بفهمند باید 

دست از حرف زدن بکشید.
  تیر :

اکنون یک فرصت طالیی پیش روی شــما قرار گرفته 
اســت و می توانید اوقــات تان را صــرف پرورش 
مهارت های تان بکنید. البته نه این که مسئولیت های تان 
را کنار بگذارید و از روی عمد تعهدات تان را نادیده بگیرید. اما واقعیت 
این است که دل تان می خواهد از زیر بار مسئولیت ها شانه خالی کنید. 

بهترین راهکار این است که هم زمان به هر دوی این کارها بپردازید.
  مرداد :

امروز بســیار مصمم هستید که از روابطی که با دوستان 
و آشــنایان تان دارید به یک چیز مهم دست پیدا کنید. 
ممکن اســت وارد فعالیت های اجتماعی ای شوید که 
قباًل تجربه نکرده اید، اما به نظر می رسد که دلیل این کارتان به خاطر 
یکی از دوستان صمیمی تان است. به هر حال خودتان را با این کار در 
وضعیت آشفته ای قرار خواهید داد. اما بدانید که اوضاع آن قدرها هم 
که فکر می کنید بد نیست. ممکن است فکر کنید که دوستان تان با شما 
روراســت نیستند، اما شاید مشکل از خود شما باشد که پیام آن ها را 
به درستی درک نمی کنید. کمی عمیق تر بیندیشید تا ببینید که واقعًا به 

دنبال چه چیزی هستید.
 شهریور :

امروز به دنبال نکات دقیق و ظریف هستید، اما باید بدانید 
که این جزییات در هیاهوی سایر امور دیده نمی شوند. 
چیــزی که اکنون اهمیت دارد این اســت که حرف تان 
را چگونــه می زنید، نه این که چه می گویید. طیف وســیعی از رنگ 
خاکستری وجود دارد، اما فقط کســانی این تفاوت رنگ ها را درک 
می کنند که نکته ســنج باشند. برای این که به یک دیدگاه واقع گرایانه 
دست پیدا کنید باید به اندازه ی کافی وقت بگذارید و نترسید. در غیر 

این صورت ممکن است بی دلیل از کاه کوه بسازید.
 مهر :

لزومی ندارد برای این که توجه دیگران را جلب کنید از 
مسیر اصلی منحرف شوید، اگر تصمیم به چنین کاری 
گرفته اید حتمًا تجدید نظر کنید. امروز ممکن اســت 
عاشق شــوید، فقط برای این که از عاشق شدن خوش تان می آید و 
اصاًل برای تان مهم نیست که چه چیزی یا چه کسی پیش روی تان قرار 
گرفته است. مهم ترین مشکلی که اکنون با آن روبرو هستید این است 
که بیش از حد احساساتی شده اید. کمی زیاده روی اشکالی ندارد، اما 

نباید این وضعیت خیلی طوالنی شود و ادامه پیدا کند.
 آبان :

امروز ممکن اســت بخواهید هر چیزی را که سر راه تان 
قرار می گیرد به دســت آورید یا بــه دنبال هر آرزویی 
بروید. اشکالی ندارد که به همه ی چیزهای دل خواه تان 
فکر کنید و خیال پردازی های قشــنگ به راه بیندازید، زیرا هیچ کس 
متوجه نخواهد شد که در فکر شما چه می گذرد. پس می بینید که اکنون 
ذهن تان بیش فعال است و باعث شده کمی احساس آشفتگی کنید. البته 
لزومی ندارد که بخواهید داشتن چنین افکاری را برای کسی توجیه کنید.

   آذر :
امروز باید سعی کنید تا آرزوهای تان و چیزهایی را که 
واقعًا نیاز دارید هماهنگ کنید. البته ممکن است که در 
مسیر کمی دچار اضطراب و نگرانی شوید، اما اشکالی 
ندارد. فقط حواس تان باشــد که زیاده روی نکنید.  البته ویلیام بلیک، 
شــاعر انگلیسی، می نویســد: جاده ی افراط و تفریط به کاخ خرد و 
دانایی می رســد. پس از مسیری که در پیش گرفته اید لذت ببرید، اما 

آگاه باشید که در زمان مناسب ایست کنید.
 دی :

امروز ممکن اســت کمی دچار پریشانی شوید، زیرا هر 
چه قــدر تالش می کنید تا واقعیت هــا را از نظر دور 
نکنید باز هم می بینید که گرفتار افکار و خیاالت گمراه 
کننده شــده اید. سعی کنید حد وسط را پیدا کنید. اگر بخواهید فقط به 
واقعیات و جزییات کاربردی توجه کنید، حتمًا بخشــی از مسیر را از 
دست خواهید داد. اگر هم فقط به خیاالت تان اهمیت دهید، به دنیایی 

ماورایی کشیده خواهید شد که از واقعیت ها فاصله دارد.
  بهمن :

ممکن است مرزهایی را که برای خود مشخص کرده اید 
کنار بزنید، زیرا کسانی هستند که از شما می خواهند پا 
فراتر بگذارید و به قلمروی آن ها هم وارد شــوید. البته 
خود شــما هم دل تان می خواهد که از فرصت فریبنده ای که دست 
داده استفاده کنید، به همین دلیل شاید درسی را که در گذشته گرفته اید 
به فراموشی بسپارید. حس کنجکاوی ای که اکنون به سراغ تان آمده 

ممکن است شما را از نقطه ی ایمن به بیرون بکشد.
  اسفند : 

گاهی همه چیز خیلی شفاف و واضح به نظر می رسد و 
ممکن است فکر کنید که همیشه همین طور باقی می ماند. 
اما حواس تان باشــد که گاهی این شفافیت باعث فریب 
خوردن هم می شود. اما به نظر می رسد که اکنون یادتان رفته که همیشه 
همه چیز آن طور که نشان می دهند نیستند. کمی صبر کنید تا این نکته 

را بررسی کنید و بعد وارد میدان شوید. 

04:22:12 اذان صبح
05:52:30
12:47:57
19:43:20
20:02:00

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:36:14 اذان صبح
06:13:06
13:18:23
20:23:37

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

04:37:20 اذان صبح
06:10:11
13:09:40
20:09:06
20:28:11

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

03:55:09 اذان صبح
05:28:50
12:29:35
19:30:16
19:49:30

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

04:27:45 اذان صبح
06:01:41
13:02:50
20:03:54
20:23:10

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:06:55 اذان صبح
05:41:59
12:44:45
19:47:27
20:06:53

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:27:07 اذان صبح
06:02:55
13:06:45
20:10:30
20:30:04

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:10:47 اذان صبح
05:48:46
12:55:33
20:02:16
20:22:09

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب20:43:20 اذان مغرب اذان مغرب

سرویس ســالمت// فرارســیدن فصل 
تابســتان و گرما ممکن اســت با شیوع 
مشکالت سالمتی بسیاری نظیر انواعی از 
ناراحتی های پوست و مو، گرمازدگی و یا 

آفتاب سوختگی همراه شود.
متخصصان ســامت و بهداشت عمومی 
همــواره تاکید دارنــد که بــا توجه به 
ناراحتی های شــایع در این فصل، تغییر 
در رژیم غذایی و رعایت برخی از نکات 
بهداشتی برای حفظ سامت بدن ضروری 

است.
در مقاله ای، ایــن متخصصان به معرفی 
مفیدترین نکات و مهم ترین توصیه های 
بهداشتی مخصوص این فصل پرداخته اند 

که به شرح زیر است:

۱- گرمازدگی یکی از مشــکات شایع در 

فصل تابستان است.
در این حالت بدن حرارت زیادی از محیط 
جذب می کند و قــادر به دفع این گرمای 

اضافی نیست.
گرمازدگی، یک وضعیت خطرناک جسمی 
است که باید فورا برطرف شود. برای این 
منظور مهم ترین اقدام، پایین آوردن سریع 

دمای بدن است.
بــرای خنک کردن بــدن می توانید روی 
پوست، بسته های یخ قرار دهید یا دوش 
آب ســرد بگیریــد. همچنین پوشــیدن 
لباس های گشــاد، نخی و با رنگ روشن،  
نوشیدن آب زیاد و خودداری از جنب و 
جوش و تحرک خیلی زیاد در این فصل 
بــرای پیشــگیری از گرمازدگی توصیه 

می شود.

۲-بــروز دردهــا و گرفتگی های )اسپاســم( 
عضانی 

یکی دیگر از مشــکات جدی شایع در 
این فصل، بروز دردهــا و گرفتگی های 
)اسپاسم( عضانی است که عمدتا در ناحیه 

شکم، بازوها و پاها رخ می دهد.
اسپاســم ها معموال همراه با فعالیت بدنی 

شدید، بروز می کنند.
استراحت کردن در جای خنک، نوشیدن 
آب میوه تازه و نوشیدنی های حاوی اماح 
معدنی مانند شربت آبلیمو از بروز اسپاسم 

جلوگیری می کند.
زمانی کــه دچار این حالت می شــوید، 

همچنین باید از ادامه فعالیت بدنی سنگین 
پرهیز کنید، چون منجر به گرمازدگی شدید 

می شود.

۳- کم آبی شــدید و از دست رفتن آب بدن 
نیز یکی دیگر از مشــکات شایع در فصل 

تابستان است.
در این وضعیت دهان، چشــم ها و پوست 
بدن خشک شده، تعریق متوقف می شود 
اسپاسم های عضانی،  و مشکاتی چون 

حالت تهوع و سرگیجه بروز می کند.
برای پیشگیری از این حالت که ادامه آن، 
خطر جدی به همــراه دارد باید آب زیاد 
بنوشید تا آب از دســت رفته بدن تامین 

شود.
همچنین لباس رنگ روشن به تن کنید و از 
مصرف نوشیدنی های حاوی الکترولیت ها 

و اماح معدنی غافل نشوید.
برای پیشگیری از آفتاب سوختگی توصیه 

می شود که در روزهای خیلی گرم و آفتابی 
بویژه از ساعت ۱۰ صبح تا چهار بعدازظهر 
که اوج تابش خورشــید است در فضای 

سرپوشیده بمانید.

۴- یکی دیگر از اختاالت شایع فصل گرما 
بروز نوعی اختال پوستی موسوم به آکنه 

روزاسه است.
در این حالت، پوســت در تماس با نور 
مستقیم خورشــید و گرمای شدید هوا به 

تدریج قرمز و ملتهب می شود.
علت قرمزی پوســت، گشاد شدن عروق 
زیرپوســتی بر اثر تماس با گرمای زیاد 

است.
برای پیشــگیری از این مشکل از تماس 
طوالنی مدت با نور خورشید پرهیز کنید 
 SPF و همیشه از ضدآفتاب مرغوب با

۳۰ استفاده نمایید.

 ۵- آفتاب ســوختگی نیــز یکــی از 
ناراحتی های شــایع پوستی در فصل 

تابستان است.
تشعشــعات فرابنفش خورشیدی موجب 
اصطاح سوختگی  به  و  آســیب دیدگی 
پوست می شــود و علت آن قرار گرفتن 
طوالنی مــدت در برابر تابش مســتقیم 

خورشید است.
از عائم مهم آفتاب سوختگی، تغییر رنگ 

و تیره شدن پوست است.
برای پیشگیری از آفتاب سوختگی توصیه 
می شود که در روزهای خیلی گرم و آفتابی 
بویژه از ساعت ۱۰ صبح تا چهار بعدازظهر 
که اوج تابش خورشــید است در فضای 

سرپوشیده بمانید.
آفتاب ســوختگی  درمان  برای  همچنین 
می توانید آب شــش عدد خیار پوســت 
کنــده را بــا دو فنجان پودر شــیر و دو 
قاشق سوپ خوری گل خشک شده گیاه 
»اســطوخودوس« مخلوط کــرده و این 
ترکیب را به صورت یک خمیر شفابخش 
مســتقیما روی نواحی از پوست که دچار 

سوختگی شده بمالید.
همچنین ترکیب این خمیر طبیعی با مقداری 
آب ولرم می تواند به تسکین و نرمی پوست 

کمک کند.

 6-تعریق و افزایش رطوبت پاها در داخل 
کفش

تعریق و افزایــش رطوبت پاها در داخل 
کفش که در این فصل بیشــتر می شود نیز 
می تواند موجب بروز عفونت های پوستی 
در پاها شــود.اگر به ایــن عارضه مبتا 
شــدید، می توانید از پودرهــا و کرم های 
آنتی باکتریال موجود در بازار برای درمان 
استفاده نمایید. اگر مشکل شما جدی تر شد 

حتما به متخصص پوست مراجعه کنید.

 ۷- مشکل شوره سر نیز در فصل تابستان 
تشدید می شود.

شوره سر می تواند موجب ریزش مو شود 
و یک مشکل پوستی جدی است. در این 
مــورد مصرف مواد غذایی خنک و آبکی 
مانند ماست، آب هندوانه و توت ها بسیار 
مفید خواهد بــود. این خوردنی ها کالری 
کمی دارند و برای هضم آنها، انرژی کمتری 

مورد نیاز است.
همچنین مصرف مواد غذایی حاوی اماح 
معدنی در این فصل بسیار توصیه می شود 
که شــامل انواع مواد غذایی نظیر میوه ها، 

سبزیجات، شیر و غات می شوند.

 ۸- عاوه بر این ها مصرف مواد غذایی 
و نوشیدنی های خیلی ســرد در این 
فصل توصیه نمی شود، چون بدن برای 
متعادل ساختن دمای خود باید خیلی 
بیشتر فعالیت کند و این وضعیت به 

بدن آسیب می زند.

 ۹- در پایان نیز تاکید می شود که حتما در 
تابستان از موادغذایی استفاده کنید که به 
روش بهداشتی تهیه شده اند، چون بسیاری 
از باکتری ها و ویروس های خطرناک در این 
فصل رشد می کنند و از طریق آب و غذای 
آلوده به بدن وارد می شــوند و اغلب عامل 

بروز بیماری های خطرناکی هستند.

9 توصیه سالمتی برای تابستان 

نشانه های
 بیماری کبد 

روی کف دست ها
سرویس سالمت// نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد، زنانی که دچار 
سقط جنین یا مرده زایی می شوند تا یک سوم بیشتر در معرض خطر سکته 

مغزی در آینده هستند.
 محققان درباره وضعیت سامتی زنانی که دچار سقط جنین یا مرده زایی 
می شــوند هشدار دادند. نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد، زنانی که 
دچار سقط جنین یا مرده زایی می شوند تا یک سوم بیشتر در معرض خطر 
سکته مغزی در آینده هستند.محققان تجزیه و تحلیل داده های مربوط به 
مرده زایی، سقط جنین و ناباروری را که بر سکته مغزی تأثیر می گذارند، 
بررسی کردند و دریافتند زنانی که نوزاد مرده به دنیا می آورند ۳۱ درصد 
بیشتر در معرض خطر سکته مغزی هستند.به گزارش همشهری آناین، این 
بررسی همچنین نشان داد که ناباروری و سقط جنین، زنان را در معرض 

خطر بیشتری برای ســایر بیماری ها قرار می دهد.کارشناسان داده های 
جهانی را بررسی کردند و دریافتند زنانی که سه بار یا بیشتر سقط جنین 
کردند تا ۳۵ درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی غیر کشنده در طول 

زندگی خود قرار داشتند.
یک سقط جنین با ۷ درصد افزایش خطر سکته مغزی غیر کشنده مرتبط 
بود، در حالی که دو سقط با افزایش ۱۲ درصدی خطر مرتبط بود. خطر 
مرگ ناشی از سکته مغزی در مقایسه با جمعیت عمومی حتی بیشتر بود. 
باریک شدن رگ های خونی قلب ممکن است عامل افزایش خطر سکته 
مغزی برای زنان با سابقه مرده زایی است.سکته مغزی سومین علت مرگ 
و میر زنان در بریتانیا اســت که در ســال ۲۰۱۸، ۲۰۵۲۳ نفر را به کام 

مرگ کشاند.
 ارقام حاکی از آن اســت که در سال ۲۰۱۹ حدود سه میلیون زن بر اثر 
سکته مغزی جان خود را از دست داده اند و میلیون ها نفر دیگر با ناتوانی 
مداوم زندگی می کنند.این مطالعه که توسط کارشناسان دانشگاه کوئینزلند 

استرالیا انجام شد، در مجله پزشکی )BMJ( منتشر شد.

این زنان بیشتر از دیگران 
در معرض خطر سکته قلبی هستند

فراخوان مزایده عمومی شماره 401/06
فروش تعداد 8 دستگاه خودروهای  فرسوده و مستعمل نیروگاه بندرعباس   

 روابط عمومي شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان       

شــرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظــر دارد خودروهای خود به شــرح 
 مذکــور و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده را با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت
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گروه گزارش// در گذشــته می گفتند جوانان 
بروند آموزش هــای مهارتی و فنی وحرفه ای 
ببینند تا بتوانند وارد بازار کار شــوند و ادارات 
کل آمــوزش فنی و حرفه ای هــم به عنوان 
متولیان مهارت آموزی در این ســال ها در این 
حوزه برنامه ریزی کردند که البته هرمزگان از 
این حوزه و قافلــه مهارت آموزی عقب ماند و 
بسیاری از جوانان نتوانستند با فنی و حرفه ای 
ارتباط بگیرنــد و برخی هم که عالقمند بودند 
آمــوزش ببینند، اما بدلیل واگذاری بیشــتر 
رشــته ها، کارگاه ها و مراکز دولتی به بخش 
خصوصی و هزینه باالی آموزشــگاه های آزاد، 
از فراگیری دوره های فنی و حرفه ای بازماندند 
و اداره کل فنی و حرفه ای اســتان به وضعیت 
اقتصادی خانواده ها و قرار گرفتن هرمزگان در 
رتبه نخست فقر و فالکت، بیکاری، گرانی و... در 
کشور توجهی نکرد و تالش نکرد مراکز دولتی 
را افزایش دهد و متأســفانه اقدام به واگذاری 
مراکز دولتی و رشته ها و کارگاه ها کرد که باعث 
قطع ارتباط محرومان و افراد فاقد تمکن مالی با 
مراکز فنی و حرفه ای در بیشتر مناطق استان 

واز جمله بندرعباس شد. 
در حالیکــه هرمزگانــی هــا و بخصــوص 

بندرعباسی ها از واگذاری مراکز دولتی بانوان 
گایه مندنــد و یکی از مراکز دولتی بانوان هم 
در منطقه رســالت جنوبی تخریب شده است، 
خبر می رســد که گویا اداره کل آموزش فنی 
و حرفــه ای هرمزگان عزمــش را جزم کرده 
اســت تا کارگاه های تنها مرکز دولتی آقایان 
در محلــه نخل ناخدای بندرعبــاس را اندک 
اندک به بخش خصوصی واگذار کند. در حال 
حاضر هم که فصل تابستان است و مدارس و 
دانشگاه ها نیز تعطیل است و با فروکش کردن 
کرونا، خانواده ها می توانند فرزندان شــان را 
در دوره های آموزشی تابستانی ثبت نام کنند 
که متأسفانه بدلیل واگذاری بیشتر آموزش ها 
و کارگاه های مهارتــی و فنی و حرفه ای به 
بخش خصوصی، بسیاری از خانواده ها توان 
پرداخت این هزینه های سنگین آموزشگاه های 
آزاد را ندارند و از آمــوزش های مهارتی که 
اغلب منجر به اشتغال می شوند، باز می مانند و 
حتی جوانان بومی فاقد تمکن مالی، اما عاقمند 
به مهارت آموزی و زنان سرپرســت خانوار و 
بدسرپرســت نمی توانند از آموزش های فنی 
و حرفه ای در آموزشــگاه های آزاد بهره مند 
شوند .از طرفی دیگر انتظار می رفت ساختمان 
ســابق اداره کل آموزش فنــی و حرفه ای در 
رســالت جنوبی برای آمــوزش های مهارتی 
دولتی اختصاص یابد که اینگونه نشــد و این 

ساختمان نیز مانند ساختمان فناوری اطاعات 
در کنار پایانه مســافربری بندرعباس و... به 
بخش خصوصی واگذار شــد و مردم اســتان 
از آموزش های دولتی با سیاســت های اشتباه 
متولیان و مســئوالن فنی وحرفه ای کشــور 
و اســتان در ادوار مختلف محروم شده اند و 
هیچکس در این حوزه نیز خودش را پاسخگو 
نمی داند. چرا هرمزگان پیشتاز واگذاری مراکز 
دولتی بوده است و در سایر استان های کشور این 
انفاق نیفتاده است؟  موضوع دیگر اینکه کمبود 
مربی در فنی و حرفه ای بدلیل انتقالی مربیان و 
عدم جذب نیروهای بومی باعث شده است که 
این چالش برطرف نشود و بهانه ای باشد برای 
واگذاری برخی رشــته ها، کارگاه ها و مراکز 
که قابل توجیه نیســت و بایستی مربیان مورد 
نیاز از بومیان تامین شود تا نخواهند از سهمیه 
استخدامی استان استفاده کنند و مدتی بعد هم 
ساز انتقال از هرمزگان را بنوازند و باشگردهای 
مختلف بخواهند به اهداف شــان برسند و اگر 
با انتقالی شان موافقت نشود، نخواهند بخوبی 
به مسئولیت آموزشی شان بپردازند. همچنین 
مربیانی که آموزش دیده اند بایستی در بخش 
غیراداری و در کارگاه های آموزشــی استفاده 
شــوند و مربیان جدید جذب شوند. البته یکی 
از گایه های همیشگی هرمزگانی ها در بخش 
مدیریت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
این اســت که از زمان راه اندازی این اداره کل، 
هیچگاه مدیری بومی ســکاندار این مجموعه 
نبوده اســت و انتظار می رود در دولت مردمی 
آیت ا... رئیســی، با سپردن سکان مدیریت به 
مدیــری بومی از مدیران باســابقه و متعهد و 
متخصص از اداره کل آموزش فنی وحرفه ای 
استان، بتوان خاء های موجود را برطرف کرد 
که از رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز 
انتظار می رود به این خواسته هرمزگانی ها توجه 
نمایند و اجازه ندهند با تــداوم مدیریت های 
ناکارآمد، چالش های حوزه فنی و حرفه ای در 

استان تداوم یاید. 
 گایه های شهروندان

برخی از شــهروندان بندرعبــاس با گایه از 
گران بودن آمــوزش های فنی و حرفه ای در 

آموزشگاه های آزاد و بدسلیقگی مدیران گذشته 
تاکنون در واگذاری مراکز و کارگاه های دولتی 
به بخش خصوصی می گویند: مسئوالن با چه 
منطقی این مراکز و رشــته های فنی وحرفه ای 
را واگذار کرده اند؟ نتیجــه این واگذاری ها و 
عدم تاش مسئوالن استان برای نهادینه شدن 
فرهنگ آموزش های فنی و حرفه ای در استان 
باعث شده است که بیشــتر جوانان در دو سه 
دهه اخیر با آموزش های مهارتی بخوبی ارتباط 
نگیرند و آموزش نبینند و به ســمت مشاغل 
کاذب و قاچاق و... رفتند. از طرفی دیگر شرایط 
فعلی بگونه ای است که کسانی هم که عاقمند 

به آموزش های مهارتی باشــند، نمی توانند از 
آموزش های رایگان بهره مند شــده و محروم 
می شوند. در واقع گویا اگر پول نداشته باشی 
تا هزینه های ســنگین آموزشگاه های آزاد را 
بپردازیــد، باالجبار از آمــوزش محروم می 
شــوید. چرا دولت برای آموزش عاقمندان به 
آموزش های مهارتی که فاقد تمکن مالی هستند، 

چاره و تدبیری نیندیشیده اند؟ 
هرمزگانی ها از دستگاه های نظارتی و قضایی 
می خواهند از یک طرف مراکز دولتی بانوان که 
واگذار شده اند را به بخش دولتی برگردانند و 
ساختمان سابق اداره کل آموزش فنی وحرفه ای 
را نیــز برای آمــوزش های رایــگان دولتی 

اختصاص دهند. از طرفــی دیگر از واگذاری 
کارگاه های مرکز شماره یک فنی و حرفه ای 
آقایــان بندرعباس جلوگیری کنند و همچنین 
تدبیری بیندیشند تا رشــته های مورد عاقه 
جوانان هرمزگانی بصورت رایگان هم آموزش 

داده شود.
 آموزش در محات 

آموزش در محات حاشیه ای و بافت فرسوده 
بندرعباس که دو ســوم شهر را نیز تشکیل می 
دهد، بایستی بطور جدی مورد توجه مسئوالن 
فنی و حرفه ای و ســایر ارگان ها قرار گیرد 
که برخی از ساکنان از عدم ارائه آموزش های 
مهارتی در محات گایه مندند و بارها در زمان 
تهیه گزارش از محــات در دو دهه اخیر  به 
این موضوع اشــاره کردیم و حتی به مدیرکل 
سابق آموزش فنی وحرفه ای استان هم در این 
خصوص گفتیم.از یک طرف میزان آموزش ها 
در محات بسیار کم اســت و از طرفی دیگر 
برگــزاری کارگاه های فنــی و حرفه ای نیاز 
به تجهیــزات الزم دارند کــه در محات این 
تجهیزات وجود ندارد و آموزش های اندک با 
کیفیت مناسب و تجهیزات نبوده است ومسئوالن 
فقط آمار آموزش داده اند و به کیفیت آموزش ها 
و نوع آموزش ها توجه نکرده اند و رشته هایی 
کــه در آموزشــگاه های آزاد آمــوزش داده 
می شود، در محات آموزش داده نشده است و 
به همین دلیل این آموزش منجر به اشتغال نشده 
است. ساکنان این مناطق معتقدند که با توجه به 
محرومیت اهالی و عدم توان پرداخت هزینه های 
باالی آموزش های مهارتی در آموزشگاه های 
آزاد، نیاز است که در محات کارگاه ها و مراکز 
فنی و حرفه ای دولتی مجهز راه اندازی شوند 
تا جوانان دختر و پســر و زنان بدسرپرست و 
بی سرپرست و...بتوانند آموزش هایی ببینند که 
منجر به اشــتغال پایدار شود. همچنین جوانان 
در این محات را بایســتی آموزش هایی داد 
کــه بتوانند در صنایع و بنــگاه های اقتصادی 
استان مشغول بکار شوند و هیچ جوان بیکاری 
در محات نباشد که متاسفانه تاکنون سیاست 
اداره کل فنی و حرفه ای در این حوزه مناسب 
نبوده و همان تعــداد اندک مراکز دولتی فنی و 

حرفه ای را نیز واگذار کرده اند. در مرکز فناوری 
اطاعات که در دهه ۹۰ بارها گزارش هایی را 
از آموزش های مهارتی در این مرکز تهیه کردیم، 
اما متأســفانه با واگذاری این مرکز، جوانان و 
بانوان از آموزش های رایگان مهارتی در این 
مرکز در محله نخل ناخدای بندرعباس محروم 
شــدند.اگر که در محات مختلف کارگاه ها و 
مراکز فنی و حرفه ای دولتی دایر شود، جوانان 
عاقمند و زنان می توانند آموزش ببینند که از 
استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس، اعضای 
شورای اسامی شــهر بندرعباس و دادستان 
بندرعباس انتظار می رود برای مهارت آموزی 
جهت اشتغالزایی در محات بندرعباس توسط 
اداره کل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان، 
پیگیری های الزم را داشته باشند و اجازه ندهند 
حق و حقوق ساکنان این مناطق و سایر مناطق 
شهر بندرعباس و محرومان تضییع شود تا منجر 
به بیکاری و سوق یافتن به سمت مشاغل کاذب 
و قاچاق و مرگ های دردناک شان و افزایش 
آســیب های اجتماعی در این مناطق نشود. 
چرا حاشیه نشــینان که توان پرداخت هزینه 
های سنگین آموزشــگاه های آزاد را ندارند، 
باید از آموزش هــای دولتی فنی و حرفه ای 
در نزدیگی خانه شــان محروم شوند. اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای، مرکز دولتی خواهران 
که چند سال قبل در کنار پارک شتری معروف 

قرار داشــت و مرکزی که در آزادگان است و 
مرکز فناوری اطاعات و همچنین ســاختمان 
قدیم فنی و حرفه ای را بایستی به بخش دولتی 
برگرداند تا جوانان بندرعباسی و بانوان بتوانند 
از آموزش های دولتی فنی و حرفه ای بهره مند 
شوند و به این خواسته بندرعباسی ها بایستی 

توجه شود. 
 آموزش رایگان در آموزشگاه های آزاد 

یکــی از جوانان عاقمند به آموزش ماســاژ 
درمانی می گوید در بندرعباس فقط آموزشگاه 
آزاد در این حوزه فعالیت دارد که هزینه باالیی 
هم از متقاضیان اخذ می کند. از اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای می خواهیم بخش دولتی را در 
این حوزه نیز فعال کند و یا اینکه برای این رشته 
و رشته های دیگر سهمیه ای را بصورت رایگان 
به آموزشگاه ها معرفی کنند تا عاقمندان بتوانند 
آموزش رایــگان در مراکز غیردولتی ببینند و 
هزینه اش را دســتگاه های دولتی و حمایتی 
و... متقبل شــوند. االن هزینه های دوره های 
دیگر نظیر خیاطی، آرایشــگری و... نیز بسیار 
باالست و در واقع فقط بچه پولدارها می توانند 
آموزش ببینند و محرومان و افراد فاقد تمکن 
مالــی از آموزش های فنی و حرفه ای محروم 
هستند که این موضوع عادالنه نیست و بایستی 
آموزش های مهارتی بگونه ای باشــد که همه 

بتوانند از این آموزش ها بهره مند شوند.

daryaz           @gmail.com1359
                 علی زارعی/ دریا 

استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس، شورای شهر و دادستان بندرعباس از حق مردم در این حوزه دفاع کنند

 در حالیکــه هرمزگانی ها و بخصوص 
بندرعباســی هــا از واگــذاری مراکز 
دولتی بانوان گالیــه مندند و یکی از 
مراکز دولتــی بانوان هــم در منطقه 
رسالت جنوبی تخریب شده است، خبر 
می رســد که گویــا اداره کل آموزش 
فنی و حرفــه ای هرمزگان عزمش را 
جــزم کرده اســت تــا کارگاه های تنها 
مرکــز دولتــی آقایــان در محله نخل 
ناخدای بندرعباس را اندک اندک به 

بخش خصوصی واگذار کند

,,

گــروه گزارش//طی دیــدار مدیرکل بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران استان هرمزگان و 
خلیج فارس،  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
وضعیت خانواده ایثارگران مشغول به کار در 
جهان  گازی  میعانات  پاالیشگاه  بزرگ ترین 

بررسی و پیگیری شد.
به گــزارش خبرنگار دریــا؛ مدیرعامل 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس در این 
دیدار بیان کرد: جانبازان شــهدای زنده 
هســتند و دردهای بســیاری را متحمل 
می شــوند و بار این دردها چه از لحاظ 
روحی و جسمی ســال های سال با این 
بزرگواران اســت که بر شرایط فردی و 
خانوادگی آنان تأثیرگذار است و دیدار با 

ایثارگران برایم افتخار بزرگی است.
علیرضا جعفر پــور ادامه داد: همان طور 
که مقام معظــم رهبری فرموده اند، جنگ 
امروز مــا جنگ اقتصادی اســت، باید 
دید که متأســفانه دشــمن پاشنه آشیل 
کشــور و اقتصاد ما را مورد هدف قرار 
داده اســت و در شرایط تحریم همکاران 
من با الگو گیری از شــهدا و جانبازان با 
چنگ و دندان در این جبهه اقتصادی در 
تاش هستند تا چرخ های اقتصاد کشور 
لحظه ای از حرکت نایســتد و این شرایط 

نیازمند به رسیدگی های فراوانی دارد.
وی افــزود: در دورانی کــه تحریم های 
بنزین شــدت گرفته بود بــا راه اندازی 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس در این 
حوزه از جنگ اقتصادی پیروز شــدیم و 
نباید نقش ارزشــمند این پاالیشگاه در 

اقتصاد کشور را دست کم گرفت.
جعفر پــور اضافه کرد: بــا وجود اینکه 
لیاقت شهادت و جانبازی را نداشته ایم اما 
توفیقی حاصل شده است تا در این جنگ 
اقتصادی به عنوان سربازی وظیفه شناس 
در خدمت ملــت، نظام مقدس جمهوری 

اسامی و مقام عظمای والیت باشیم.
وی عنــوان کرد: پاالیشــگاه ســتاره 
خلیج فــارس دو وظیفه اصلی در صنعت 
نفت کشــور را عهده دار اســت که اولین 
آن تولید بخش عمده ای از فرآورده های 
استراتژیک ســبد سوخت کشور است و 
دومین وظیفه اســتحصال میعانات گازی 
برای تأمین گاز کشــور است که پس از 
بهره برداری از سه فاز این پاالیشگاه طرح 

افزایش ظرفیت در آن آغاز شد و اکنون 
ظرفیت پاالیشــی بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان به ۴۵۵ هزار بشکه 
در روز رسیده اســت و اهداف سترگی 
برای آینده این ابرپاالیشــگاه جهانی در 

سر داریم.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
افزود: با توجه به راه اندازی شیفت چهار 
پاالیشگاه قطعًا نیازمند به جذب نیروی 
متخصص در زمینه های فنی هســتیم و 
طبق سیاست گذاری های صورت گرفته با 

اولویت نیروی بومی ماندگار با برگزاری 
آزمون تخصصی این مهم را دنبال خواهیم 

کرد.
وی در پایــان خطاب بــه مدیرکل بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: 
انقاب  افتخارات  بزرگ ترین  از  شــهدا 
اســامی هســتند و از جایگاه ویژه ای 
هماهنگی های  تقاضامندم  و  برخوردارند 
الزم برای خاک ســپاری پیکر شــهدای 
گمنام در پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس 
برای پاسداشت یاد شهدا را صورت دهید.

مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
اســتان هرمزگان نیز در این دیدار ابراز 
کرد: دفاع اقتصادی کمتــر از جهاد فی 
ســبیل ا... نیست و شــما تاشگران در 
در عرصه  خلیج فارس  ستاره  پاالیشگاه 
جهــاد اقتصادی مســئولیت خطیری را 

عهده دار هستید.
عطا ناوکی با بیان اینکه جامعه ایثارگران 
اســتان هرمزگان در راســتای پیشبرد 
اهداف شرکت نفت ستاره خلیج فارس در 
کنار شما هستند، افزود: امروز فرماندهی 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس به دست 
جوان پرتوانی اســت که باید به فال نیک 
بگیریم و مطابق با گام دوم انقاب چنین 
نیرویــی می بایســت در مدیریت کان 

صنعت پاالیش کشور قرار بگیرد.
وی عنوان کرد: با حمایت های اســتاندار 
ایثارگران  فرزنــدان  به کارگیری  محترم 
در صنایع هرمزگان اجرایی شــده است 
و از مدیران صنایع که در این راســتا که 
ایثارگری همکاری داشــته اند  با جامعه 
و بــاری را از دوش ایثارگــران ارجمند 

برداشته اند کمال تشکر را دارم.
ناوکی بیان کرد: بــرای آموزش فرزندان 
ایثارگر نیــز تفاهم نامه ها صورت گرفته 
اســت که با وجود صنایــع مختلف در 
اســتان باید آموزش های الزم برای این 
بزرگواران اجرایی شــود تا زمینه اشتغال 

آن ها بیش از پیش فراهم شود.
مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
استان هرمزگان در پایان گفت: امیدواریم 
سهمیه ایثارگران برای آزمون جذب نیرو 
در شرکت نفت ستاره خلیج فارس اجرایی 
شــود و با توجه به قول های وزیر نفت، 
تبدیل وضعیت فرزنــدان ایثارگر نیز در 
این مجموعه اجرایی شود تادغدغه هایاین 
قشر ارجمند در این خصوص مرتفع شود.

در ایــن دیــدار جانبازانعالی قدر جناب 
آقای امیر کســبت وعلی درویش نژاد و 
پدر شهیدگران قدرمدافع حرم خلیل تختی 
نژاد نیز ناوکی را همراهی می کردند که پدر 
شهید تختی نژاد ضمن بیان خاطراتی از 
روحیات، اخاقیات و چگونگی شهادت 
فرزند رشیدش به دست کوردالن داعش، 
بر گرامیداشت و پاسداشت یاد و خاطره، 

منش و روش شهدا تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس:

با الگو گیری از شهدا و جانبازان 
پیروز جنگ اقتصادی هستیم

کــه  دورانــی  در  جعفرپــور: 
تحریم های بنزین شدت گرفته 
بود بــا راه اندازی پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فــارس در ایــن 
حوزه از جنگ اقتصادی پیروز 
شدیم و نباید نقش ارزشمند 
ایــن پاالیشــگاه در اقتصــاد 

کشور را دست کم گرفت

,,
فرماندهــی  امــروز  ناوکــی: 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
به دست جوان پرتوانی است 
که باید به فال نیک بگیریم و 
مطابق با گام دوم انقالب چنین 
نیرویی می بایست در مدیریت 
کالن صنعــت پاالیش کشــور 

قرار بگیرد

,,

مهارت آموزی رایگان در کما ؛

گالیه بندرعباسی ها از واگذاری 
مراکز و کارگاه های دولتی فنی وحرفه ای


