روزنامه منطقه جنوب کشور

استاندار هرمزگان:

دالالن ،مجازی بازار مسکن را مدیریت می کنند

استان در کمتر از  ۵سال
آینده به قطب اول فوالد
کشورتبدیلمیشود
2

صفحه  2را بخوانید

در پی بازدید رئیس قوه قضاییه صورت گرفت

سرشماری بیش از ۱۲۲
هزار کانتینر از بندر شهید
رجایی بندرعباس
8

عکس :علی زارعی /دریا

چهارشنبه  8تیر  29 1401ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3917
 8صفحه  2000تومان

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Aba

Beton Sahel

تولید و عرضه بتن آماده

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

رییس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

مزایده خودروهای توقیفی
 650میلیاردی

فرسودگی خطوط توزیع و انتقال آب در هرمزگان

گــروه خبر //مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
هرمزگان گفت:برای بازســازی و توسعه خطوط
توزیع و انتقال آب در اســتان بــه  ۶هزار و ۷۰۰
میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گــزارش خبرنگار دریــا ،عبدالحمید حمزه پور
گفت ۶ :هزار و  ۷۹۲کیلومتر از شــبکه توزیع آب
روســتایی و  ۵هزار کیلومتر از شــبکه توزیع آب

شهری به علت فرسودگی نیازمند توسعه و بازسازی
است .او گفت ۲۵۱ :کیلومتر خط انتقال آب شهری
و  ۳هزار و  ۵۰۰کیلومتر خط انتقال آب روســتایی
نیز باید توســعه و بازسازی شود .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب هرمزگان گفت :اعتبار مورد نیاز برای
توسعه و بازسازی خطوط توزیع و انتقال مبلغ بسیار
زیادی است و باید در طول چند سال تامین شود.

رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی هرمزگان :

نقش کارگزاران گمرکی در تجارت خارجی غیرقابل انکار است

گروه خبر //رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی
هرمــزگان گفت :نقش کارگــزارن گمرکی در
تجارت خارجی نقشــی ویژه و غیرقابل انکار
است.

به گزارش خبرنگار دریا ،عارف شکرپور در دیدار
صمیمانه اعضای هیات مدیره اتحادیه کارگزاران
گمرکی هرمزگان با مدیر کل امور مالیاتی استان
کــه با حضور دبیر کل اتــاق بازرگانی هرمزگان
نیز همراه بود ،اظهار داشــت :موفقیت در کسب
و کار با بهره مندی از خدمات حرفه ای توســعه
کســب و کار یا همان دریافت خدمات تخصصی
تجاری ســازی حاصل می شــود و در این میان
نقش کارگزاران تجاری نقشــی ویژه و غیرقابل
انکار است.
وی افزود :بــا توجه اینکه تجارت خارجی خود
عامل موثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است
و مــی تواند تمامی بخش های اقتصادی را تحت
تاثیر قرار دهد ،لذا بررسی عوامل موثر در تجارت
خارجی می تواند به بهبود آن کمک شایانی کند.
شــکرپور تاکید کــرد :یکی از عوامــل مهم و
تاثیرگذار بر تجارت خارجی ،کارگزاران گمرکی
و نقش آنها در این عرصه می باشــد .کارگزاران
گمرکی به عنوان واسطه بین بازرگانان و گمرک در
روند ترخیص عمل می کنند .شیوه های مختلفی

فرهنگیان هرمزگان ،در جایگاه سوم و
چهارم مسابقههای کشوری قرآن
قرار گرفتند
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان:

 ۲۶هکتار از اراضی حریم و بستر
رودخانههای هرمزگان رفع تصرف شد

خودروهای توقیفی با ارزش بیش از  ۶۵۰میلیارد ریال در  ۳مزایده تعیین تکلیف شدند

گروه خبر //رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت
خودروهای توقیف یا ضبط شــده در خصوص پرونده های مواد مخدر گفت :از تیرماه ســال
 ۱۴۰۰تا کنون به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیف یا ضبط شــده در پرونده های مواد
مخدر ۳ ،مزایده به شــماره  ۵۸ ،۵۷و  ۵۹توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
هرمزگان انجام شده است که به ترتیب  ۵۷۰وسیله نقلیه به ارزش  ۶۰۰میلیارد ریال ۴ ،لنج و
 ۱۲ملک به ارزش  ۲۰میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال و  ۲۹۶خودرو و  ۴۳دستگاه موتور سیکلت
به ارزش  ۳۴میلیارد ریال که جمعا بیش از  ۶۵۴میلیارد ریال بوده است.

در مــورد الزامات قانونــی ،مجوزها ،نقش ها و
مســولیت ها ،هزینه ها و مکانیزم همکاری بین
گمرک و کارگزاران وجود دارد..
رییس اتحادیــه کارگزاران گمرکــی هرمزگان
تاکیــد کرد :با توجه به اینکه  50درصد از حجم
تجــارت خارجی از طریق هرمــزگان انجام می
شــود کارگزاران بیشــتری اینجا مشغول فعالیت
هستند و به عنوان نیروهای مورد اعتماد دولت و
بخش تجاری و تولیدی کشور محسوب می شوند
و مبالغی که به حسابشــان واریز می شود جنبه
درآمدی ندارد و جهت تسریع در پروسه ترخیص
کاال است و بعد از مطرح شدن مبحث تراکنش ها
مشکالت عدیده ای از طریق سازمان امور مالیاتی
برای این افراد به وجود آمد.
شــکرپور ادامه داد :بر اســاس آخرین بخشنامه
سازمان امور مالیاتی کشور که صراحتا اعالم کرده
است این مبالغ باید جنبه درآمدی داشته باشد و از
آنجا که فعالیت کارگزاران کامال مشخص و محرز
هســت امید می رود مدیر کل جدید امور مالیاتی
اســتان که خود نیز فرزند هرمزگان است نهایت
همکاری و تعامل را با این بخش داشته باشد.
شکرپور بیان داشــت :در این دیدار خوشبختانه
مدیــر کل امور مالیاتی اســتان قــول همکاری
مساعد برای رفع مشکالت کارگزاران گمرکی در

خصوص تراکنش های بانکی دادند.
رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی هرمزگان ضمن
قدردانی از مدیر کل امورمالیاتی استان برای تعامل
با فعاالن اقتصادی ،بیان داشت :جای امید است که
در آینده با مدیریت جدید بســیاری از مشکالت
فعاالن اقتصادی در حوزه مالیاتی برطرف شــود
و بتوان از انعطاف و ظرفیت قوانین و بخشــنامه
ها برای تهسیل در امور فعاالن اقتصادی استفاده
نمود .شکرپور در پایان از پیشنهاد مدیر کل امور
مالیاتی اســتان برای آموزش صنــف کارگزاران
در خصوص نحوه اجرایی اخذ مالیات براســاس
آخرین بخشنامه ها و قوانین استقبال کرد و بیان
داشت :بدون شک مبحث آموزش و به روز بودن
اعضا یکی از اهداف مهم ما در این اتحادیه است.

توقیف 2فروند قایق تندرو
حامل دام زنده قاچاق
در آبهای قشم
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به گزارش خبرنگار دریا ،رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت :به منظور تعیین تکلیف وسایل
نقلیه توقیفی در پارکینگ های سراسر استان هرمزگان ،جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم
و بیت المال ،کارگروهی متشکل از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ،رئیس پلیس اداره
آگاهی استان ،رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ،رئیس سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی استان و رئیس اداره خدمات و منابع فرماندهی انتظامی استان،تشکیل و ظرف ۳
روز ،نسبت به تنظیم شیوه نامه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی اقدام شد.
ادامه در همین صفحه

برگزیدگان جشنواره رسم جوانمردی
در هرمزگان تجلیل شدند

8
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رئیس حوزه قضایی پارسیان:

فرهنگ صلح و سازش در شهرستان
مهمترین اولویت حوزه قضایی است
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رییس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

مزایده خودروهای توقیفی  650میلیاردی
ادامه از تیتر یک //
وی در ادامــه گفت :پس از تنظیم شــیوه نامه مربوطه،
مراتب اطالع رســانی موضوع فراخوان ،توسط واحد
روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان و همچنین؛
پلیس راهنمایی و رانندگــی ،به منظور مراجعه مالکان
وســایل نقلیه توقیفی به پارکینگ جهت انجام اقدامات
مربوط به ترخیص وسائل نقلیه مربوطه ،انجام شد.
قهرمانی تصریح کرد :به تمامی واحدهای قضایی سراسر
استان و همچنین ســازمان های فوق الذکر اعالم شدکه
ظرف دو ماه ،نســبت به تعیین تکلیف کلیه وسایل نقلیه
توقیفی اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را در اسرع وقت
گزارش کنند .وی ادامه دارد  :پس از پایان مهلت  ۲ماهه،
با توجه به استقبال صورت گرفته از طرح مذکور ،مهلت
اجرای طرح به مدت یک ماه دیگر تمدید شــد که یک
هزارو  ۷۲۸موتور ســیکلت  ۳،هزارو  ۷۳۵خودرورفع
توقیف شد.
رئیس کل دادگســتری هرمزگان گفــت :در تاریخ دوم
شهریور ماه سال گذشته  ،بازدیدی از محل پارکینگ های
توقیفی مرکز استان هرمزگان انجام شد ،که با آمار اخذ

شده از سیستم بنیاد تعاون ناجا در خصوص تعداد موتور
سیکلت های توقیفی موجود در پارکینگ ها ،مشخص
شــد؛ بیش از  ۱۳هزار دستگاه موتور سیکلت توقیفی
در پارکینگ های سراســر استان هرمزگان وجود داشته
(مربوط به ســال  ۱۳۹۷و قبل)  ،که علی رغم گذشت
بیش از حداقل  ۲ســال و نیم از توقیف آنها و با توجه
به چندین مرحله فراخوان عمومی و گذاشتن تسهیالت
ویژه ،حتی با دریافت حق پارکینگ بســیار ناچیز (از
تاریخ  ۲۵اردیبهشت  )۱۳۹۹و اطالع رسانی این مورد
در رسانههای استان و سطح شهر ،با عدم مراجعه مالکان
مواجه بوده و به نظر می رســد مشــمول اموال اعراض
شدهاست.
وی ادامه داد :لذا با صدور دســتورات قضایی مقرر شد
رئیس دادگاه اصل  ۴۹دادگستری کل استان هرمزگان،
فورا ً نســبت به صدور حکم ضبط موتورسیکلتهای
مربوطه به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اقدام،
تا پس از صدور حکم ،نســبت به مزایده و فروش آنها،
از اتالف اموال عمومی جلوگیری شــود .قهرمانی گفت
:طی  ۲۴فقره مکاتبه ،لیست موتورسیکلت های مربوطه

به تفکیک هر پارکینگ و با تشــکیل پرونده مجزا ،به
دادگاه اصل  ،۴۹جهت صدور احکام مربوطه و تحویل به
ستاداجرایی به منظور انجام مزایده و فروش ،ارسال شد.
وی همچنین در خصوص خودروها و سایر وسایل نقلیه
توقیفی نیز گفت :کارگروهی متشــکل از پلیس آگاهی،
پلیس راهور ،ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و
بنیاد تعاون ناجا ،ضمن بازدید میدانی از پارکینگ های
مربوطه و مشاهده و بررسی وضعیت خودروهای توقیفی،
نسبت به تهیه لیست این خودروها ،اعم از اعراض شده
و رســوبی ،با ذکر مشــخصات کامل مبنی بر ،سرقتی،
بالصاحب ،لیزینگی ،قدیمی و فاقد ارزش ترخیص و …
اقدام کرده و نتیجــه اقدامات را جهت اتخاذ تصمیمات
قانونی ،اعالم کند.

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر شهرزاد

انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان سرپرست معاونت
امور اقتصادی استانداری هرمزگان که بیانگر تعهد ،کارآمدی،
ی های بر جسته شما در صحنههای خدمت
لیاقت و شایستگ 
صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را صمیمانه تبریک
عرض مینماییم.
بدیهی است مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب
برجسته و گرانقدر حضرتعالی به عنوان فرزند برومند هرمزگان
موجبات ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد نمود.
ضمن تبریک مجدد این انتصاب از درگاه ایزد منان عزت ،سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران
به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی را مسالت داریم و برای حضرتعالی در پست جدید
مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی تمنا دارد.
جامعه فعاالن اقتصادی استان نیز با ابراز خرسندی از این حسن انتصاب ،دوام توفیقات روز
افزون را از جهاندار جان آفرین مسالت دارند.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان

خبری
چهارشنبه  8تیر 1401
 29ذی القعده 1443

استاندار هرمزگان:

استان در کمتر از  ۵سال آینده به قطب اول فوالد کشور تبدیل میشود

سال بیستم و یکم شماره 3917

سرمقاله

دالالن ،مجازی بازار مسکن را مدیریت می کنند

مدتی قبل با یکی از مشاوران امالک منصف صحبت می کردم که حقایقی
را از بازار مسکن بیان می کرد که بایستی مورد توجه متولیان این حوزه قرار
بگیرد .موضوع اولی که اشاره کرد این بود که برخی دالالن و مشاوران امالک
از ظرفيت فضای مجازی استفاده می کنند و خانه ها را با قیمت های باالیی
برای فروش و رهن و اجاره اعالم می کنند و با یکدیگر رقابت می کنند و این
موضوع باعث شود تا مالکانی هم که قصد فروش یا رهن و اجاره امالک شان
را دارند ،وقتی این قیمت ها را می بینند ،با تصور اینکه این قیمت ها واقعی است،
اقدام به قیمت گذاری امالک شان بر همین مبنا می کنند و همین موضوع منجر به
افزایش حبابی قیمت و رهن و اجاره مسکن شده است .یک مشاور امالک دیگر
می گفت بیشتر بساز و بفروش ها هم که برخی از آنها از قومیت خاصی هستند،
اقدام به تبانی در این حوزه می کنند و قیمت ها را خودشان تعیین می کنند و با
مشاوران امالک توافق می کنند که خانه ها را با قیمت خاصی به مشتریان عرضه
کنند تا قیمت ها همینطور افزایش یابد و اگر کسی هم ملکش را برای فروش می
خواهد بگذارد ،به مالک بگویند که خانه اش ارزش باالتری دارد تا با این شیوه
مشتریان تصور کنند که قیمت واقعی امالک همین قیمت ها و بدین شیوه قیمت
ها حبابی بماند.موضوع دیگر که در سال های اخیر بدلیل عدم نظارت متولیان
مربوطه شاهد افزایش آن هستیم ،به تداخل شغلی مشاوران امالک و سازندگان
امالک بر می گردد که برخی از مشاوران امالک در ساخت و ساز و برخی از
سازندگان امالک برای خودشان دفتر مشاورامالک زده اند و این موضوع باعث
می شود مشاوران امالک خانه هایی با قیمت مناسب را خودشان بخرند و به
دیگران باالتر بفروشند و خودشان ملک بسازند و تالش کنند با قیمت باالتر
بفروشند تا به سود بیشتری دست یابند و این مشاوران امالک تمایل دارند قیمت
ها همچنان حبابی و باال بماند .سازندگانی هم که مشاور امالک دایر می کنند ،نیز
اینگونه اند که بایستی نظارت هایی در این حوزه وجود داشته باشد .البته از آن
طرف خریداران و فروشندگان هم از میزان کمیسیون مشاوران امالک رضایت
ندارند که برای معامالتی که مشاوران امالک هیچ مسئولیتی را در صورت بروز
مشــکالت حقوقی بین فروشنده و خریدار رخ دهد ،ندارد و از آن طرف حق
کمیسیون چند میلیونی و چند ده میلیونی با توجه به قیمت ملک مطالبه می کنند
که این مبالغ منصفانه نیست .متاسفانه بازار مسکن زیر چتر نظارتی چندانی
قرار ندارد و به نوعی به حال خود رها شده اند .برخی از مشاوران امالکی که
چندان با مسائل حقوقی ،شرعی ،قانونی و ...معامالت آشنایی ندارند و چندان
نمی توانند به نقش مشورتی خود عمل کنند ،در این حوزه فعالیت دارند .گرچه
اسم شان مشاور امالک است که در واقع بایستی بتوانند مشاوره منطقی را برای
فروشنده و خریدار داشته باشند تا بتوانند تصمیم مناسبی را اتخاذ نمایند ،اما
برخی از مشاوران امالک بیشتر در نقش دالل ظاهر می شوند .گرچه که هفته
گذشته رئیس کل دادگستری از برخوردهایی در این حوزه اشاره کرد ،اما انتظار
می رود میزان برخوردها افزایش یابد تا بازدارندگی داشته باشد و از طرفی به
بهانه اشتغالزایی به هر فردی مجوز مشاور امالک داده نشود و مشاوران امالک
بطور مرتب از آموزش هایی مرتبط با شغل شان برخوردار شود و فقط به وظیفه
ذاتی خودشان عمل کنند و برآنها نظارت الزم وجود داشته باشد و برای مردم
هم مشخص شود که تخلفات مشاوران امالک را به کدام نهاد اطالع دهند و یا
با چه شماره تلفن هایی تماس بگیرند و گزارش دهند .همچنین سازو کاری
بایستی اندیشیده شود تا با دالالن مجازی و غیرمجازی برخورد شود تا نتوانند
نبض بازار مسکن را به دست بگیرند.
علی زارعی

گروه خبر //اســتاندار هرمزگان
گفت :استان هرمزگان قطب سوم
فوالد کشــور اســت و براساس
برنامههایی که وجود دارد تا کمتر

کارخانه لوله های دقیق آســیاکران
هرمــزگان بــا تاکیــد به توســعه
خوشــههای صنعتی افزود :توســعه
خوشه های صنعتی صنعت فوالد به
طور قطع یکی از برنامه های اساسی
ماست که می توان میزان اشتغالزایی
باالیی در زنجیره پایین دستی فوالد
و خوشــههای مرتبط داشت.وی در
خصوص شــرکت لوله هــای دقیق
از  ۵سال آینده به قطب اول تبدیل آسیاکران بیان داشت :تولید لوله های
دقیق توسط این کارخانه نه تنها بعنوان
خواهد شد.
به گــزارش خبرنــگار ایرنا ،مهدی یکی از خوشــه های انتهایی فوالد
دوستی در حاشــیه بهره برداری از محسوب می شــود  ،بلکه می توان

آن را حلقه باالدســتی دیگر صنایع
برشمرد .اســتاندار هرمزگان تصریح
کرد :محصول تولیــدی این کارخانه
یکــی از مواد اولیه برای صنعت نفت
و گاز ،صنعت خودرو و دیگر صنایع
کارخانه ای کشور است و از این بابت
هم می تواند زنجیره های پســین و
پیشــین خود را فعال کند.دوستی با
اشــاره به پیگیری طرح توسعه این
شــرکت و تولیدات جدید ،افزود :در
بازدیدی که از کارخانه آســیا کران
انجام شــد ،مجموعه ای از فعالیتها
اعم از کارهای حرارتی ،شیمیایی و

مکانیکی درحال انجام است.
رییس ســازمان صنعــت ،معدن و
تجارت هرمزگان نیز در حاشــیه راه
اندازی ایــن کارخانه اعالم کرد :این
شرکت با ســرمایه گذاری افزون بر
 ۶۰۷میلیارد ریال زمینه اشتغال ۵۲
نفر به صورت مستقیم در بندرعباس را
فراهم کرده است.خلیل قاسمی افزود:
شرکت آسیاکران تولید کننده لوله بدون
درز دقیق ســاده کربنی و کم آلیاژی
است که ظرفیت تولید آن چهارهزار
و  ۵۰۰تن در سال است .
شــایان ذکر اســت این کارخانه در
زمینی به مســاحت  ۲۲هزار و ۴۵۱
متر مربع و زیربنای چهارهزار و ۹۹۸
مترمربع در شــهرک صنعتی خلیج
فارس مستقر است .

تعامالت جهاد دانشگاهی و ورزش و جوانان هرمزگان افزایش می یابد

گروه خبر //رییس جهاددانشگاهی استان
هرمزگان به همراه معاونین پژوهشی ،فناوری
مرکز رشــد این واحد با مدیرکل ورزش و
جوانان استان هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.

محمد دل پســند در این دیدار گفت :در طول
ایــن مدت همــکاری ،فعالیت هــای خوبی
صورت گرفته و قطعا با ادامه این همکاری ها
و تعامالت می توانیم جهت آموزش جوانان و
اشتغالزایی گام های موثری برداریم.
وی افزود :آمادگی داریــم که در زمینه های
پژوهشی ،آموزش ،فناوری و اشتغال با اداره
کل ورزش و جوانان همکاری داشته باشیم و از
تمام ظرفیت ها بهره ببریم.

به گزارش ایســنا ،دلپســند ضمن یادآوری
همکاری های فی مابین در سال های گذشته،
عنــوان کرد  :اجرای این طرح ها و فعالیت ها
برای جوانان باعث ایجاد اشــتغال زایی شده
است.وی اضافه کرد :برنامه شتابدهی کسب و
کارهای فناورانه جوانان در قالب طرح منش در
بازه سنی  ۱۸تا  ۳۵سال میتواند جوانان ما را
در حوزه کارآفرینی ،شکل گیری استارتاپ ها،
تشکیل شرکت های دانش بنیان و اشتغال سوق
دهد تا از توانمندی های کســب شده بهرهمند
شــوند .مظفر مهری خادمی نســب مدیرکل
ورزش و جوانان هرمــزگان نیز در این دیدار
گفت:سند تحول ورزش اســتان با استفاده از

صاحب نظران ،کارشناسان و متخصصین تدوین
می شــود و آمادگی تعامل با جهاددانشگاهی
جهت توانمندسازی جوانان داریم.وی اضافه
کرد :مجموعه ورزش وجوانان استان با جهاد
دانشگاهی تعامالت خوبی در حوزه برگزاری
دوره های آموزشــی و رویدادهای کارآفرینی
داشته و ســعی داریم این تعامالت را بیش از
بیش ادامه دهیم.
مهری خادمی نسب ،افزود  :طرح منش،طرح
سرباز مهارت و …ازجمله فعالیت ها و برنامه
هایی بوده که در سال های گذشته با همکاری
 ۲دستگاه انجام شده که توسعه مهارت در بین
جوانان بسیار موثر بوده است.

وی ،ادامــه داد :جهت اشــتغالزایی ،آموزش
مهارت جوانان و شناســایی افــراد خالق و
طرح های فناورانه بایــد فعالیت ها و برنامه
های زیادی را انجــام دهیم .مدیرکل ورزش
و جوانان هرمــزگان تصریح کرد :خانه جوان
بندرعباس در دســت ساخت است و پیگیریم
هر چه سریع تر مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد :باید از تمام ظرفیت های
دو دســتگاه در جهت توسعه مهارت جوانان
جهت اشتغالزایی بهره ببریم و مجموعه ورزش
و جوانان همچون گذشته این آمادگی را دارد که
با جهاددانشگاهی در حوزه آموزش ،پژوهش،
فناوری و اشتغال تعامل و همکاری کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان:

بازسازی ورزشگاه خلیج فارس و سالن فجر بندرعباس در حال انجام است

گــروه خبر //مدیــرکل ورزش و
جوانان اســتان هرمــزگان گفت:
عملیات بازسازی موقتی ورزشگاه
خلیج فارس و سالن فجر بندرعباس
نیز در حال انجام است.

مظفــر خادمی اظهار کــرد :با توجه
به حضور نماینــدگان هرمزگان در
لیگهای کشــوری و نیــاز مبرم به
بازســازی مجموعه های ورزشــی
خلیج فارس و سالن فجر بندرعباس
با هماهنگی اســتانداری هرمزگان و
وزارت ورزش و جوانان و اختصاص

بخشــی از بودجــه الزم عملیات
بازسازی آغاز شده است .وی با بیان
اینکه ترمیم صندلی های ورزشــگاه
خلیج فارس ،تقویت نور ،بهســازی
رختکن ها و سیســتم تهویه و دیوار
کشی بخشی از ورزشگاه از جمله این
اقدامات است ،اضافه کرد :البته تمامی
این اقدامات نیاز به تأمین بودجه الزم
دارد که امیــدوارم با همکاری های
صورت گرفته محقق شود.
به گزارش ایسنا ،خادمی با اشاره به
صعود تیم فوتسال صنایع هرمزگان به

لیگ برتر ،خاطرنشان کرد :این صعود
اتفاقی نیست .استان هرمزگان پتانسیل
و ظرفیت بســیاری از رشــتههای
ورزشــی را دارد کــه یکــی از این
رشتهها فوتسال است .ما استعدادهای
بســیار زیادی را در ورزش اســتان
هرمزگان داریم که ثمره آن این صعود
تیم به لیگ برتر است و خواهش من
این است که تمامی مسئوالن همچنان
در این راه کمــک کنند تا بتوانیم در
ورزش حرفــه ای گام های بســیار
خوبی را برداریم.

وی ادامه داد  :مردمی بودن و ورزشی
بودن مســئولین و حس همکاری در
استان باعث شــد که همه دست به
دست یکدیگر دهند و کمک کنند تا
این آرامش به ورزش استان هرمزگان
باز گردد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان
هرمزگان پ ضمن اشــاره به ایجاد
زیر ســاخت های ورزشــی جدید
در اســتان هرمزگان گفت :ما امسال
چندین ســالن ورزشی و زمین های
چمن مصنوعی را در شهرستان ها و

تازه های مطبوعات
کیهان-این روزنامه با ابراز نگرانی از تداوم مذاکرات برجامی ایران در قطر
نوشت:اگرچه راهبرد جمهوری اسالمی هیچوقت ترک میز مذاکره نبوده اما
آغاز مذاکرات غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا در قطر ،پیام اشتباهی را به
طرف مقابل مخابره میکند.دولت سیزدهم یکی از سیاستهای اصولی و کالن
خود را جداسازی معیشت مردم از مذاکرات هستهای اعالم کرده است .تصمیم
اخیر در سطح کالن به این سیاست اصولی ضربه میزند.
جمهوری اسالمی-لبخند زدن به سرگئی الوروف و لقب «عالیجناب»
دادن بــه پوتین هم این گره را باز نخواهد کرد .قطع ًا با لبخند زدن به آمریکا
هم این گره باز نخواهد شــد زیرا اصو ًال مشکل را نباید در مسکو و پکن و
واشنگتن و لندن جست وجو کرد ،مشکل در همین جاست ،در فاصله گرفتن
از سیاست موازنه بینالمللی.
ایران -چه اتفاقی افتاد که برخی از نمایندگان مجلس ،طرح اســتیضاح
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت را امضا کردند؟ تاکنون درباره شــکلگیری
استیضاح سیدرضا فاطمی امین ،روایتهای مختلفی مطرح شده اما یکی از
موضوعاتی که در برخی از محافل عنوان شده تسویه حساب شخصی برخی
از گروههاست که میخواهند بر نظر نمایندگان مجلس اثر بگذارند.
رسالت -ســرمایه اجتماعی مادامی اســت که اعتماد اجتماعی وجود
داشتهباشــد و اعتمــاد اجتماعی زمانی وجود خواهد داشــت که دولت به
وعدههایش به خوبی عمل کند و به تعبیر رهبری حرف و عمل مسئوالن باید
یکی باشد و مردم به چنین درکی برسند.
جوان  -این روزنامه با تیتر «  ۱۰۰۰صندلی دندان پزشــکی دانشگاهها
سهم افراد خاص!» نوشت :حراج صندلی رشتههای برتر دانشگاههای برتر
به نفع افراد خاص است ،اما به رشته پزشکی محدود نمیشود .سال گذشته
هم  ۲۰نفر از فرزندان هیئت علمی دانشگاهها به دانشگاه صنعتی شریف به
عنوان یکی از برترین دانشگاههای کشور راه یافتند و خالصه این قصه سر
دراز دارد!
همشهری آنالین نوشــت :مدیرعامل شرکت صنایع فوالد خوزستان
میگوید :حمله سایبری به شــرکت صنایع فوالد خوزستان همزمان با سه
شرکت تولیدی فوالد در اصفهان ،خوزستان و هرمزگان رخ داده است.به گفته
امین ابراهیمی این حمله سایبری اگرچه خسارتی به مجموعه صنایع فوالد
وارد نکرده ،اما سیستم آی تی ،ایجاد یک باگ را در سیستم نشان میدهد که
در تالشیم آن را رفع کنیم.او همچنین اطالعیهای را که از زبان روابط عمومی
فوالد خوزســتان در حال انتشار اســت،تکذیب کرد و از هک شدن کانال
تلگرامی این شرکت خبر داد.
اعتماد آنالین خبرداد :آیت ا ...ســید ابراهیم رئیسی در راس هیئتی
عالی رتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان ،برای شرکت در ششمین
اجالس ســران کشورهای حاشیه خزر به ترکمنســتان سفر میکند.رئیس
جمهور در این سفر عالوه بر شرکت و سخنرانی در اجالس سران کشورهای
حاشیه خزر ،با روسای جمهور کشــورهای حاضر در اجالس نیز دیدار و
گفت وگو خواهد داشت.
حوزه نیوز نوشــت :مدیریت حوزه علمیه فارس در واکنش به کلیپ
منتشر شده کشف حجاب دختران در بولوار چمران شیراز ،خواستار برخورد
با عوامل این هنجارشــکنی شد و مردم را به شرکت در پویش «نه به گناه»
دعوت کرد.

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی:

 ۱۱اسکله فلزی امسال در بنادر هرمزگان
تعمیر اساسی میشود

گروه خبر //معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان گفت :بر اســاس برنامه زمانبندی شــده  ۱۱فروند از
اسکلههای فوالدی مستقر در بنادر استان امسال نوسازی و پس
از دریافت مجوزهای ســازمانهای رده بندی به چرخه خدمات
دریایی برمیگردد .محمدرضا پوررجبی در تشریح ساخت ،نصب و
تعمیرات اساسی اسکلههای شناور در بندر شهید رجایی بیان اینکه
تاکنون  ۶۰فروند از این شــناورها به دست متخصصان کشورمان
بومی سازی شده است ،اظهارکرد :امسال تعمیر اساسی  ۱۱فروند
از این اسکلهها در دســتور کار قرار دارد که تا کنون  ۲فروند آن
تعمیر اساسی شده و  ۲فروند دیگر در دست تعمیر است.به گزارش
خبرنگار ایرنا ،وی ادامه داد :سالها اسکلهها از جنس بتن مسلح بود
و خرید آن از خارج حدود  ۲۰هزار دالر برای هر فروند هزینه در
برداشت و به دلیل سنگین بودن نوع بتن آن با آبخور پایین مناسب
شناورهای مدرن مســافری نبود.معاون فنی و نگهداری اداره کل
بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :اسکلههای بتونی بعد از گذشت
حدود ســه سال به دلیل نداشتن مقاومت در برابر امواج دریا بروز
ترک بر روی عرشه و خوردگی بخشهای زیرآبی درآن مشاهده و
از طرفی نواقص پیتههای طنابگیری مزید بر علت شده بود و این
پیتهها از جای خود کنده و ایمنی پهلوگیری و تردد مسافری را با
خطر مواجه میکرد.پوررجبی افزود :ارزبری عدم ایجاد اشتغال و
انحصاری شدن تکنولوژی معایبی بود که متخصصان داخلی را برآن
داشت تا برای نخستین بار مطالعه ساخت اسکله فوالدی شناور را
از ســالهای  ۸۷آغاز و در سال  ۸۸موفق به ساخت و نصب آن
در بندر مسافری شهید حقانی شدند.وی با بیان اینکه اسکلههای
شــناور مسافری ۲۰متر طول و  ۵متر عرض دارد ،گفت :این نوع
اسکلهها بعد از طی مراحل آزمایش کاربردی در بندر شهید حقانی
در بنادر شهید ذاکری قشم و جزایر هرمز ،الرک ،هنگام و شرق و
غرب استان در دستور کار قرار گرفت وکل فرآیند ساختن سازه نیز
زیر نظر موسسه رده بندی انجام که منجر به اخذ گواهینامه ایمنی
از مرجع یاد شــده گردید.معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان اظهار داشت :به منظور بازدید بدنه زیرآبی و
سازه ،اسکلههای فلزی شناور هر پنج سال یک بار از آبگیری و
تعمیرات زیرآبی آنها انجام وگواهینامههای یاد شده تمدید میشود.

بازدید وزیر صمت از غرفه های هرمزگان
در نخستین نمایشگاه «توانمندیهای صادراتی
شرکتهای کوچک و متوسط»

روستا های استان برای افتتاح داریم و
در حوزه زیر ساخت ها در سالنهای
ورزشی نیز رشد چشم گیری خواهیم
داشت و امیدواریم با کمک یکدیگر
موفقیت های بیشتری را در استان رقم
بزنیم.

پشت پرده سیاست
وزیر کشور خبر داد
اعطای همه اختیارات قانونی به اســتانداران برای تحقق وعده
ساخت مسکن
وزیر کشــور در همایش معاونان عمرانی اســتانداریهای سراسر کشور با بیان
اینکه فقدان مسکن مناسب باعث پیدایی و بروز مشکالتی از قبیل فقر و گسترش
حاشیهنشینی میشود ،گفت :هیچ دلیلی برای عدم تحقق ساخت  ۴میلیون مسکن
در کشور وجود ندارد و باید در نظر داشته باشیم که فعال شدن صنعت مسکن در به
حرکت افتادن سایر صنایع کشور کمککننده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
احمد وحیدی با بیان اینکه در ســاخت مسکن ،رویکرد دولت چند بعدی است و
تالش بر این است که همه امکانات و نیازهای مردم چون مدرسه ،پارک و مساجد
هم احداث شــود ،گفت :در صحبتهایی که با وزیر راه و شهرسازی انجام شده
اســت ،همه اختیارات و ابزارهای قانونی برای تحقق مسکن به استانداران اعطا
میشود .صحبتهای وزیر کشور درپی انتشار مطلبی از سوی یکی از رسانههای
کشور مبنی بر عقبنشینی دولت از وعده ساخت  4میلیون مسکن به نقل از رستم
قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایراد شده است.
واکنش سرلشکر باقری به حضور صهیونیست ها در خلیج فارس
سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با «ندیم رضا»
رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد ارتش پاکستان رژیم صهیونیستی را در رأس
مداخلهگری ها و زمینه ســاز بی ثباتی در منطقه اعالم کرد و گفت :این رژیم با
اجرای طرحهایی درصدد ایجاد ارتباط با کشــورهای منطقه و دستیابی به اهداف
مداخله گرانه است.وی عضویت رژیم صهیونیستی در سنتکام و استقرار تجهیزات
و حضور آن در رزمایشها را بسترساز ایجاد تهدیداتی برای منطقه دانست و افزود:
ما این تهدیدات را برنمی تابیم و مطمئن ًا در قبال آن عکس العمل نشان میدهیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در باره مداخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی در
منطقه گفت :تشکیل گروههای تروریستی و تکفیری در منطقه به ویژه در سوریه و
عراق از دیگر مواردی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه ایجاد کردند
و به آن دامن زدند و در ادامه روند سلطه گری تا سقوط این دو کشور پیش رفتند.
سرلشــکر باقری با اشاره به تحوالت یمن گفت :از دیگر مسائل منطقه ما فاجعه
یمن اســت که برای مدت زمان زیادی این روند ادامه یافته و باید به سرعت به
این جریان خاتمه داد .وی گفت :مسئله کشمیر یکی دیگر از مسائل جهان اسالم
محسوب میشود و موضع جمهوری اسالمی ایران در این باره همان تدبیر و موضع
رهبر معظم انقالب اسالمی اســت که حمایت از مردم مظلوم و مسلمان را مورد
توجه قرار میدهد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تحلیل مسائل منطقه
گفت :جنگ روسیه و اوکراین قطع ًا بر منطقه و جهان تأثیرگذار خواهد بود و توسعه
ناتو به سمت مرزهای روسیه خطری برای امنیت این کشور محسوب میشود که
امیدواریم طرفین با گفت وگو مسائل و مشکالت را حل و فصل کنند/.مهر
مقتــدی صــدر هرگونه فشــار ایــران علیه گروههای شــیعه
را تکذیب کرد
خبر اول اینکه ،مقتدی الصدر ،رهبر جریان الصدر عراق شایعات مربوط به مداخله
ایران در امور عراق و فشار به گروههای شیعی این کشور را تکذیب کرد .به گزارش
تسنیم او در بیانیهای که منتشر شد ،گفت« :برای اولین بار میگویم که جمهوری
اسالمی ایران هیچگونه فشاری بر هیچ یک از طرفهای شیعه وارد نکرده است».
مقتدی صدر درباره شایعات مربوط به کنارهگیری خود از فرایند تشکیل دولت نیز
گفت« :آنچه گفته میشود علت کنارهگیری ما از تشکیل دولت ب هدلیل تهدید ایران
بوده ،دروغ بوده است و صحت ندارد ».وی همچنین تصریح کرد که بهاندازه کافی

خبر

شجاعت دارد و علت اینکه از نمایندگان جریان متبوع خود در پارلمان خواسته
است استعفا بدهند ،به این دلیل بوده که او نخواسته است در نابودی آنچه از عراق
باقی مانده ،مشــارکت کند .هفته گذشته مقتدی صدر از نمایندگان جریان متبوع
خود که  73نفر میشدند ،خواست ب هدلیل بینتیجه بودن ائتالف با گروههای دیگر
برای تشکیل دولت از نمایندگی استعفا بدهند.
سخنگوی جدید وزارت خارجه کیست؟
شایعه تغییر ســخنگوی وزارت خارجه که از چند هفته قبل مطرح شده بود ،به
تحقق پیوست و «ناصر کنعانی» رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره به جای
خطیبزاده و به عنوان ســیزدهمین سخنگوی وزارت امور خارجه منصوب شد.
سعید خطیبزاده هم مشاور وزیر شد .او گفت که آخرین نشست او با خبرنگاران
است و از این به بعد به عنوان مشاور وزیر امور خارجه به فعالیت خواهد پرداخت.
فردانیوز نوشت:درباره سخنگوی جدید باید بدانیم که از تیر ماه  ۱۳۹۷عهدهدار
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در قاهره (پایتخت مصر) بوده است.
او پیش از این نیز ریاســت ســتاد عراق وزارت امور خارجه را برعهده داشت.
دبیر سیاسی سفارت جمهوری اسالمی ایران در تاشکند (ازبکستان) ،معاون اداره
خاورمیانه عربی و شمال آفریقا ،معاون سفارت جمهوری اسالمی ایران در امان
(اردن) ،کاردار ســفارت ایران در اردن ،کارشــناس ارشد حوزه معاونت عربی و
آفریقایی از دیگر ســمتهای کنعانی در دوران فعالیتش در وزارت امور خارجه
است.کنعانی دارنده مدرک کارشناسی ارشد در رشته روابط بی نالملل و مسلط به
زبانهای انگلیسی و عربی است.گفتنی است ،مرتضی سرمدی ،محمود محمدی،
حمیدرضا آصفی ،سید محمدعلی حسینی ،حسن قشقاوی ،رامین مهمانپرست،
ســید عباس عراقچی ،مرضیه افخم ،حسین جابری انصاری ،بهرام قاسمی ،سید
عباس موســوی و سعید خطیبزاده پیش از کنعانی ،عهدهدار سخنگویی وزارت
امور خارجه بودند.
پژوهش پیرامون جنگ روسیه و اوکراین در دستور کار نیروهای
مسلح
ششمین جشنواره سلمان فارسی با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ،امیر آشتیانی وزیر دفاع و محققان و نخبگان نیروهای مسلح به
میزبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد .سرلشکر باقری در
بخشی از این نشست با اشاره به نبردهای قفقاز ،جنگ اوکراین و روسیه و اتفاقات
منطقــهای و بی نالمللی که در اقصی نقاط جهان در حال رخ دادن اســت ،گفت:
بررســی و واکاوی این نبردها بخشی از نیاز امروز و فردای ما را تعیین میکند و
پژوهشگران باید با سنجش دقیق نیازها ،بررسی نوع و شیوههای تهدیدات و آینده
پژوهی ،اقدامات مؤثر و کارآمدی را در این حوزه به انجام رسانند.
ادعای  CNNدر خصوص بیخبری امریکا از ترور شهید صیاد
خدایی
یانان در گزارشی به نقل از «یک مقام امریکایی و یک منبع اطالعاتی که در
س
جریان امور قرار دارد» فاش کرد که رژیم صهیونیستی در ترور حسن صیادخدایی
دســت داشته است .در ادامه این گزارش البته ادعا شده است که «اسرائیل ،دولت
بایدن را در مورد این عملیات در تاریکی و بیخبری نگه داشــته است چراکه نه
قبل ازعملیات به مقامات امریکایی چیزی گفت ه شده و نه بعد از آن در این مورد
حرفی زده شده است ».در این گزارش همچنین آمده است این مقامات اطالعاتی
به سیانان گفتهاند که در مقابل ،ایران نیز سطح هشدار نیروی دفاعی هوافضای
خود را افزایش داده است که این خود شاخص بالقوهای است مبنی بر اینکه تهران
ممکن است حمالت اسرائیل را تالفی کند.

گــروه خبر //فاطمی امیــن وزیر صنعت ،معــدن و تجارت
و رســولیان معاون وزیــر و رئیس ســازمان صنایع کوچک و
شــهرکهای صنعتی ایران در نخستین نمایشگاه «توانمندیهای
صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط» از غرفه های سه شرکت
هرمزگانی بازدید به عمل آوردند.این ســه شرکت شامل «شرکت
دی نهاد آرتین»« ،شرکت دانش بنیان هرمز برکه» و «شرکت برتر
اســتارتاپی بلو فیش ( »)blue fishمی باشد.به گزارش شبکه
اطالع رســانی هرمز؛ این سه شرکت با حمایت شرکت شهرکهای
صنعتی در نمایشگاه مذکور حاضر شدند .شرکت بلو فیش اواخر
ســال  ۹۹حائز رتبه برتر در رویداد استارتاپی «ماهی ساردین و
متوتا» شد« .شــرکت هرمز برکه» نیز اوایل سال  ۹۹با پیگیری
شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان و اقدامات کارگزار فن
بازار منطقه ای اســتان ،موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان تولیدی
در خصوص تکنولوژی دورانی و ســاخت بویه های اقیانوسی از
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.

آزادی  ۵۴۳نفر از زندانیان هرمزگان
با کمک خیرین

گروه خبر //طی مراســمی با حضور مسئوالن قضایی استان
هرمزگان از  ۳۷نفــر از فعاالن مردمی صلح و ســازش در این
استان تقدیر شد.به گزارش خبرنگار دریا،اولین همایش تقدیر از
فعاالن صلح و سازش به مناسبت هفته قوه قضائیه در بندرعباس
برگزار شد.مظفر حمزه ای معاون قضایی رئیس کل دادگستری و
رئیس شوراهای حل اختالف استان هرمزگان در این همایش بیان
داشت :اســتان هرمزگان در موضوع نهادینه کردن فرهنگ صلح
و ســازش در سطح کشور پیشتاز اســت و پس از انتصاب دکتر
مجتبی قهرمانی به عنوان رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان
این روند شتاب بیشــتری گرفته و بر این اساس ،شوراهای حل
اختالف اســتان موفق شده اســت از تعداد  ۵۶هزار فقره پرونده
دارای قابلیت صلح و ســازش ،تعداد  ۲۴هزار مورد از آن یعنی
چیزی در حدود  ۴۱درصد را به مصالحه منجر نماید.وی در ادامه
افزود :توســعه حل اختالف استان هرمزگان طی این مدت تعداد
 ۲۹فقره پرونده قصاص را با میانجیگری به صلح وسازش منجر
نموده و با جلب رضایت اولیای دم موجبات بازگشــت به زندگی
محکومین این پرونده ها را فراهم ساخته است.وی یکی دیگر از
اقدامات شوراهای حل اختالف استان هرمزگان را ایجاد مصالحه
در پرونده های کالن مالی عنوان کرد و از ایجاد صلح و سازش در
پرونــده  ۱۷۰میلیارد تومانی به عنوان یکی از موفقیت های مرکز
توسعه حل اختالف استان در این خصوص نام برد .وی همچنین
خاطرنشان کرد :شوراهای حل اختالف استان هرمزگان با کمک
اعضا ،صلح یاران ،معتمدین محلی و خیرین موفق به آزادی ۵۴۳
نفر زندانی شــده است.گفتنی است؛ در جریان این همایش معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان و معاون پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان نیز به بیان نقطه نظرات
خود پرداختند و در پایان از تعداد  ۳۷نفر از فعاالن مردمی عرصه
صلح و سازش در استان هرمزگان تقدیر شد.

مصرف برق در هرمزگان به اوج خود رسید

گروه خبر //مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع برق هرمزگان گفت:
بــا اوج گرفتن گرما در هرمزگان ،این روزها مصرف برق افزایش
پیدا کرده است .علیرضا عباسی با بیان اینکه اوج مصرف برق در
تاریخ  ۳۱خرداد اتفاق افتاد و میزان مصرف برق به دو هزار و ۵۰۵
مگاوات رســید ،افزود :میزان مصرف برق نسبت به مدت مشابه
پارســال هفت درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا ،وی با
اشاره به اینکه بسیاری از دستگاههای اجرایی در مدیریت مصرف
برق خوب عمل کــرده اند ،اما اگر ادارهای در این بخش عملکرد
مناسبی نداشته باشد با اطالع قبلی در ساعت اداری برق آن دستگاه
اجرایی قطع میشود ،تصریح کرد :با صرفه جویی در مصرف برق
به خصوص در بخش خانگی میتوان پیک مصرف برق را کاهش
داد.مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به اینکه
هرمزگان  ۶۰۵هزار مشترک برق در بخش خانگی دارد ،بیان کرد:
ســاعت اوج مصرف برق  ۱۳تا  ۱۷است که با راهکارهای ساده
از جمله تنظیم دمای مناسب کولر میتوان مصرف را کاهش داد.
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وژیه کرمان

استاندار کرمان:

آرزو توکلی ســرویس استان ها //
استاندار کرمان گفت :قرارگاه لشکر
ثاراهلل کرمــان در ابتدای جاده اهواز
خرمشــهر فعال شــده و به زائران
پیادهروی اربعین ارائه خدمت میکند .بــا در اختیار گرفتن زمینی از ســپاه ،وی با اشــاره به زائران خارجی اربعین استاندار کرمان افزود :در سالهای اخیر نشست ســتاد مرکزی اربعین حسینی از

قرارگاه لشکر ثاراهلل در شلمچه فعال میشود

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدمهدی
فداکار در نشســت ستاد مرکزی اربعین
حسینی به ریاست احمد وحیدی وزیر
کشــور عنوان کرد :استان کرمان امسال

قرارگاه لشکر ثاراهلل را در ابتدای جاده
اهواز – خرمشهر فعال کرده که بخشی
از بار زائــران پیادهروی اربعین در مرز
شلمچه از دوش استان خوزستان کاسته
میشود.

حســینی نیز که از مرزهای شرقی وارد
کشور و اســتان کرمان میشوند ،گفت:
موکب ماهــان واقع در نزدیکی پلیسراه
کرمان – ماهان برای زوار خارجی آماده
و تجهیز میشود.

جمــع کثیــری از زوار خارجی اربعین
حســینی را داریم که به زیــارت مزار
شهید حاج قاسم سلیمانی میروند و لذا
مسائل بهداشــت ،امنیتی و تغذیهای آنها
برنامهریزی میشود.

کانون صلح و سازش بسیج حقوقدانان
در کرمان افتتاح شد

آرزو توکلی سرویس استان ها  //دفتر
مشاوره حقوقی و کانون صلح و سازش
بسیج حقوقدانان در مجتمع خانواده
کرمان به مناسبت هفته قوه قضاییه و
با حضور رییس کل محاکم عمومی و
انقالب ،رییس بسیج حقوقدانان سپاه
ثاراهلل و جمعــی از قضات و کارکنان
دستگاه قضایی این استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رییس کل
محاکم عمومی و انقالب کرمان در آیین
افتتاح دفتر مشــاوره حقوقی و کانون
صلح و سازش بســیج حقوقدانان در
مجتمع خانــواده کرمان گفت :خداوند
عنایت خاصی به بندگان خود دارد و
به یقین هر فردی کــه به بندگان خدا
کمک کند ،مورد عنایت ویژه خداوند
قــرار می گیرد و از ایــن رو می توان
گفت قضات و کارکنان دستگاه قضایی
که مرجع مهم مراجعات مردم هستند،
در صورت توجه به کرامت مراجعان و
تالش برای رفع مشکالت آنها مشمول
توجه و عنایت خاص خداوند خواهند
بود.حجت االسالم محمد امیرابراهیمی
با اشاره به اینکه دشمن تالش مضاعفی
برای فروپاشی خانواده دارد ،تاکید کرد:
همانگونه که قانــون ،دادگاه خانواده،
قضــات و کارکنان این حــوزه را به
صــورت ویژه مد نظر قرار داده باید به
جایگاه ایــن دادگاه ها توجه و زمینه
ای فراهم شــود که با ارائه مشاوره ها
و راهنمایــی های تخصصی از جدایی
زوجین جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه در دادگاه خانواده،
صدور حکم هنر نیست زیرا به فروپاشی
کانون خانواده می انجامد ،اظهار داشت:
قضات دادگاه های خانــواده افرادی

ماهر و مجرب هستند اما به دلیل ازدیاد
پرونده ها نمی توانند در راستای صلح
و سازش بین زوجین اقدام کنند از این
رو ضمن تالش در راســتای کاهش
ورودی پرونده ها باید از ظرفیت های
موجود از جمله کانون صلح و سازش
در راســتای رفع مشکالت زوجین و
پیشگیری از طالق اقدام کرد.
رییس کل محاکــم عمومی و انقالب
کرمان ،ضمن تاکید بر اینکه کانونهای
صلح و ســازش با ارائه مشاوره های
تخصصــی روانشناســی ،حقوقی و
مذهبی می توانند مشکالت ریشه ای
اختالفات خانوادگی را شناسایی کرده
و با رفع آنها ،از فروپاشی کانون خانواده
جلوگیری کنند ،عنوان کرد :بسیاری از
مشکالت موجود در بین زوجین اگر به
موقع و به درستی تشخیص داده شود،
به آسانی قابل رفع است .حجت االسالم
ابراهیمی با اشــاره به راه اندازی شعبه
هشــتم دادگاه خانواده اظهارداشت :با
راه اندازی این شعبه ورودی پرونده ها
به شعب دادگاه خانواده کاهش می یابد
و زمینه ای فراهم می شــود که قضات
با وقت بیشتری نسبت به رسیدگی به
پرونده ها اقدام کنند.
رییس بســیج حقوقدانان سپاه ثاراهلل
استان کرمان نیز گفت :یکی از اهداف
اصلی دشمن ،فروپاشی خانواده است از
این رو ،ضربه زدن به بنیان های خانواده
را در برنامه های خود قرار داده است.
ســرهنگ مســعود رفیعی افزود :در
مجموعــه دادگســتری روزانه حجم
گســترده ای از پرونــده های حقوقی
به کانون های صلح و ســازش بسیج
حقوقدانــان ارجاع می شــود و این

کانونها تالش گستردهای را در راستای
ایجاد صلح و سازش انجام می دهند.
وی با اشــاره به این مطلب که در سال
جاری بیش از  ۹۰درصد پرونده های
ارجاع شده به صلح و سازش انجامیده
است ،اظهار داشــت :صلح و سازش،
جایگاه واالیی در مبانی دینی ما دارد
لذا تالش می شــود پرونده ها قبل از
طــرح در محاکم به صلح و ســازش
بیانجامد.
رییس بســیج حقوقدانان سپاه ثاراهلل
استان کرمان با اشاره به راه اندازی دفتر
مشاوره حقوقی و کانون صلح و سازش
بســیج حقوقدانان در مجتمع خانواده
کرمان ،عنوان کرد :در این دفتر روزانه
یک وکیل مستقر شده و مشاوره حقوقی
به مراجعه کنندگان ارائه می شود و در
کنار وی ،اعضای کمیته صلح و سازش
در راســتای اصالح ذات البین و ایجاد
سازش اقدام می کنند.سرهنگ رفیعی
یادآور شــد :در گذشته بالفاصله پس
از وقوع اختالف بین زوجین ،بزرگترها
برای رفع اختالف ورود می کردند اما
این موضوع در حــال حاضر کاهش
یافتــه و از این رو بســیج حقوقدانان
تالش مــی کند که این نقــش را ایفا
کند.رییس شــعبه اول دادگاه خانواده
کرمان نیز در سخنانی گفت :راه اندازی
دفتر مشــاوره حقوقی و کانون صلح
و سازش ،تاثیر بســزایی در آرامش
بخشیدن به خانواده ها و جلوگیری از
فروپاشی کانون خانواده دارد.
حجت االســام محمد شفیعی افزود:
الزم اســت عملکرد مراکز مشاوره در
حوزه صلح و سازش در پرونده های
طالق مورد بازنگری قرار گیرد.

متخلفان بازار سیمان نقرهداغ میشوند

آرزو توکلی ســرویس استان ها  //معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان
با بیان اینکه مشکل اصلی در بحث سیمان
در توزیع است ،گفت :سازمان صمت لیست
افرادی که سیمان را در این مدت از بورس
دریافت کردهاند احصا کنــد و افرادی که
سیمان را توزیع نکردهاند توسط اداره کل
تعزیرات حکومتی استان نقرهداغ شوند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ از ابتدای اصالح
قیمتهای کاالهای اساسی در کشور ،ستاد
تنظیم بازار استان کرمان بهصورت یک روز
در میان با حضور کلیه اعضای این ستاد در
استانداری کرمان برگزار میشود تا نظارت
بیشــتری بر بازار داشته باشد و از تخلفات
احتمالی جلوگیری به عمل آید و با متخلفان
برخورد قانونی داشته باشد..
رحمان جاللی معاون سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی اســتانداری کرمان در کارگروه
تنظیم بازار اســتان کرمان در سالن پیامبر
اعظم اســتانداری اظهار داشت :بازرسیها
به گونهای باشــد که مردم آن را حس کنند
که بازار رها شده نیست و نظارت بر حوزه
بازار وجود دارد.
وی تصریح کرد :در کل کشــور  ۱۲۳هزار
واحد صنفــی داریم و اگــر کل نیروهای
حاکمیتــی را برای نظارت مســتقر کنیم،
نمیتوانیم و تنها راه این است که از ظرفیت
مردمی استفاده کنیم.
معاون سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی استانداری
کرمان عنوان کرد :در جمعبندی جلســات
که با ســازمانهای مربوطــه مانند جهاد
کشــاورزی ،صمــت و دیگر دســتگاهها
داشتیم ،شــکایات مردم در سه حوزه میوه
و ترهبار ،کاالهای اساسی و خدمات مرتبط
با کاالهای اساســی ،حوزه نان و در پنج
مولفه قاچاق ،احتکار ،کمفروشی ،تقلب و
گرانفروشی عمده است.
جاللی افــزود :حوزه کاالهای اساســی
و خدمات مرتبط به کاالهای اساســی به
ســازمان صمت واگذار شــده است و آنها
توسط ناظران افتخاری صمت و اصناف و
اتحادیهها آنالیز قیمت را استخراج میکنند
و نرخنامه بهصورت واحد و شکل برچسب
در واحدهای صنفی نصب شود.
جاللی عنوان کرد :میوه و ترهبار و کاالهای
اساسی بر عهده ســازمان جهاد کشاورزی
اســتان اســت و بســیج اصناف و اداره
اطالعات استان به جهاد کشاورزی کمک
خواهند کرد.

وی خاطرنشــان کرد :با توجه به بازدیدی
که داشــتیم ،به این نتیجه رسیدیم در میدان
ترهبار کرمان داللها حضور دارند و یکی
دیگر از مســائلی که در این بازار اختالل
ایجاد کرده است ،همین ماشینهاییست که
بیرون از میدان ترهبار کار انجام میدهند و
شهرداری و راهنمایی و رانندگی باید در این
زمینه ورود پیدا کنند.
مردم از کیفیت نان ناراضی هستند

این مســؤول ابراز داشت :قیمت و وزن در
حال درســت شدن اســت اما درخواست
مردم در زمینه کیفیت نان است و برخی از
نانواییها از کیفیت نان کم کردهاند.
معاون سیاســی ،امنیتی ،اجتماعی استاندار
کرمان ادامه داد :ایــن اتفاقی که امروز در
قرارگاه رقم میخورد نباید موجب شــود
دوســتان مســؤولیت ذاتی خــود را کنار
بگذارند و بــار را روی دوش فرد دیگری
بیندازند .ما تسهیلگر لجستیک هستیم.
وی بیان داشت :اگر در بازرسیها ۱۰واحد
پلمب میشــود در مقابــل  ۵واحد را هم
تشــویق کنیم؛ بهعنوان مثال در آرد و نان
کســی را جریمه میکنید سهمیه آرد را به
فردی که درست کار انجام داده اختصاص
دهید.جاللی عنوان کرد :مشکل ما در زمینه
ســیمان قطعی برق ،تولید و عرضه نیست،
بلکه مشــکل اصلی در توزیع است و یک
عده سودجو از این فضا استفاده کردند.
وی گفت :قرار شد صمت لیست افرادی که
ســیمان را در این مدت از بورس دریافت
کردهاند احصا کند و افرادی که ســیمان را
توزیع نکردهاند توســط اداره کل تعزیرات
حکومتی استان نقرهداغ شوند.
جاللی در زمینه اعالم قیمت شــن و ماسه
اظهار کرد :ما در ســتاد تنظیم بازار قیمت
را تعیین نمیکنیم و باید بر اســاس قانون
قیمتگذاری انجام شود و اگر قیمت بگذاریم
دوباره میآیند و درخواست افزایش قیمت
خواهند داشــت ،زیرا زیادهخواه هستند و
باید این روش را اصالح کنیم.
تشکیل شــعبه ویژه رسیدگی به تخلفات
بازار سیمان

ارســان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی
استان کرمان در زمینه مسأله سیمان گفت:
قرار شــد صمت شــمال و جنوب استان
افرادی که سیمان را از طریق بورس تحویل
گرفتند و در سامانه جامعه تجارت فرایند
آن را ثبــت میکردند و ایــن کار را انجام
ندادند پروندههای آنها تشــکیل شده و از
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طریق ارتباط ویدئوکنفرانس با استانهای
سراسر کشور برگزار و محمدمهدی فداکار
استاندار کرمان امروز در سفر به پایتخت
در نشست ستاد مرکزی اربعین حسینی
شرکت کرد.

طنز

فتح ُگ ّله های سواد در کالسهای مجازی

هشدار نسبت به طغیان تب کریمه کنگو در کرمان

آرزو توکلی سرویس استان ها  //بنا به گفته دکتر محمد موقری
معاون درمان دانشــکده علوم پزشکی ســیرجان دو نفر در این
شهرستان به تب کریمه کنگو مبتال شــده اند که یک نفر از آنها
درمان و ترخیص و دیگری نیز تحت درمان قرار دارد و حال عمومی
وی خوب است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ با توجه به آندمیک بودن ایران از نظر تب
کریمه کنگو ،طغیان این بیماری ممکن است در هر زمان اتفاق افتد.
به نظر می رسد با شناسایی یک مورد دیگر از این بیماری در استان
کرمان ،احتمال طغیان بیماری دور از انتظار نباشد.
حــال "محمد موقری" معاون درمان دانشــکده علوم پزشــکی
سیرجان با اعالم خبر ابتالی دو نفر در این منطقه ،به ایسنا میگوید:
خوشــبختانه این افراد به موقع به پزشک مراجعه و تحت درمان
قرار گرفته اند ،گفتنی است تعدادی با عالیم مشابه به مراکز درمانی
مراجعه کرده اند که آزمایش یا عالئم بالینی آنها منفی بوده است.
از سوی دیگر ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ابتالی
شش نفر به تب کریمه گنگو در استان خبر داد و در ادامه گفت :دو

نفر در جیرفت و در شهرهای کرمان ،بم ،رفسنجان و سیرجان یک
نفر به تب کریمه کنگو مبتال شــده اند.از نظر دکتر سعید صحبتی تا
ظهر ششم تیرماه فقط ابتالی یک نفر در شهرستان سیرجان مورد
تایید قرار گرفته و دیگری هنوز مورد تایید قطعی قرار نگرفته است.
صحبتی با بیان این مطلب که همه افراد مبتال به تب کریمه کنگو در
استان کرمان بهبود یافته اند و فوتی در این خصوص نداشته ایم ،در
ادامه در پاسخ به این سوال که چند درصد احتمال فوت فرد مبتال
وجود دارد؟ اظهار کرد :تا امروز در کشــور  34نفر به این بیماری
مبتال شده اند که دو نفر آنها متاسفانه جان باخته اند.
تب کریمه کنگو یک بیماری ویروســی است که نوعی کنه سخت،
هم مخزن و هم ناقل آن اســت .این ویروس میتواند بســیاری از
حیوانات اهلی و وحشی را مبتال کند .انسان هم در صورت تماس
با حیوان مبتال یا کنه آلوده به ویروس ممکن است مبتال شود .این
ویروس بیشتر حیوانات را مبتال می کند ،اما موارد تک گیر یا اپیدمی
انسانی هم میتواند اتفاق بیفتد .پرندگان به جز شترمرغ در مقابل این
ویروس مقاوم هستند .تماس با فرد مبتال هم میتواند باعث بیماری
شود.شیوع بیماری بیشتر در فصل گرم سال همزمان با فصل فعالیت
کنه است .عالئم بیماری در انسان شامل؛ سردرد ،تب شدید ،کمردرد
و درد مفاصل و عضالت ،دل درد ،اسهال ،استفراغ ،قرمزی چشم و
سرخی گونه ،خونریزی (مثال بصورت نقطههای ریز مثل سر سوزن
یا خونریزیهای وسیعتر یا خون دماغ) ،یرقان است.
عالئم بیماری یک تا سه روز بعد از نیش کنه آلوده یا پنج تا شش
روز بعد از تماس با حیوان آلوده ایجاد میشــود .بعد از چند روز
بیماری وارد مرحله خونریزی میشود .خونریزی خطر اصلی برای
بیمار است و موارد منجر به مرگ اکثرا به دلیل خونریزیهای شدید
داخلی اســت .مرگ و میر بر اثر بیماری زیاد است و به  30درصد
میرسد.

اهدای زندگی دوباره به یک بیمار

آرزو توکلی سرویس استان ها  //مسئول واحد
پیوند اعضای دانشــگاه علوم پزشکی کرمان
گفت :با اهدای کبد نوجوان  ۱۶ساله از شهرستان
راور جان یک بیمار نیازمند نجات یافت.

به گزارش خبرنگار دریــا ؛ رضا جعفری
اظهار کرد :اهدای کبد علی اصغر کاربخش
راوری به یک بیمار ،زندگی دوباره بخشید.
وی افزود :این نوجوان  ۱۶ساله اهل و ساکن

طریق سامانه ســیما به اداره کل تعزیرات
ارسال خواهد شد.
وی افزود :یک شعبه ویژه برای این مسأله
تشــکیل خواهیم داد و تــا دو روز آینده
خارج از نوبت تحت عناوین توزیع خارج
از شــبکه مانند گرانفروشــی و احتکار
رسیدگی خواهیم کرد و مقرر شد افرادی که
سیمان را توزیع نکردند باید توضیح دهند
این سیمانها کجا رفتند.
ضرورت تشکیل انجمن توزیع کامیونداران
رضا ســنجری مدیــرکل هماهنگی امور
اقتصادی اســتانداری کرمان بیــان کرد:
اتحادیه معدنکاران شــن و ماسه همیشه
سیستم دولتی را تحت فشار قرار میدهند
و هیچگاه صورت حسابهای خود را ارائه
نمیدهند ،همچنین وضعیت مالیات و خرید
و فروش آنها شــفاف نیست ،که دو تا سه
بار در سال درخواست افزایش قیمت دارند،
هرچند بدون مجــوز از نهادهای مربوطه
افزایش قیمت خود را اعمال میکنند و حتی
به جریمه میرسد ،اما بازدارنده نیست.
وی عنــوان کرد :طبق قانــون موانع تولید
واحد تولید شن و ماسه موکلف است قیمت
خود را آنالیز کند بر اســاس آنالیز صورت
گرفته قیمت بدهــد؛ بهعنوان مثال اگر ۴۰
معدن داریم باید  ۴۰قیمت داشته باشیم اما
آنها سیستم را تحت فشار قرار میدهند و
یک قیمت میانگین دســتوری میگیرند و
کارشان را انجام میدهند و پیشنهاد من این
است بر اساس قانون پیش برویم.
ســیدحامد میرحســینی معاون فرماندار
کرمان با اشــاره به اینکه در حوزه شن و
ماسه انحصار وجود دارد ،اظهار داشت :بر
اساس قانون معادن شن و ماسه حق توزیع
ندارند و آنها معدن هستند و توزیع بر عهده
کامیونداران اســت .وی گفــت :اکنون در
زمینه توزیع شنو ماسه انحصار در توزیع
وجــود دارد در حالی که فقط اداره صمت
مجوز معدن داده و مجوز توزیع نداده است.
میرحســینی تاکید کرد :اگــر بخواهیم این
انحصار شکسته شود دو راهکار وجود دارد؛
یکی اینکــه باید حتما به کامیونداران یک
معدن واگذار شود و دوم باید کامیونداران
انجمنی در بحث توزیع تشکیل دهند.
داریــوش ماهری مدیرکل شــرکت غله و
خدمات بازرگانی اســتان هــم گفت :در
اســتان  ۲۴۸۶نانوایــی داریم که تا کنون
برای یکهزار و  ۷۱۱نانوایی کارتخوان
نصب شده است.

راور به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده
بود که روز دوشنبه ششــم تیرماه کبد وی
برداشته و به یک بیمار نیازمند دریافت عضو
اهدا شــد .جعفری ادامه داد :وی در بخش
آی سی یو  ۳بیمارستان شهید باهنر کرمان
بستری بود که با اعالم مرگ مغزی از سوی
تیم پزشــکان ،مرحله رضایت گیری اهدای
عضو از خانواده این بیمار با حضور این تیم

خانوم موعلم ،مادرمان به ما میگوید از وقتی مدرسهها
هضوری شده میترسم قلتهای امالیی ات سر به فلک
بزند و باز هم پدرت ســرکوفت بزند که این چه بچه ای

است که تربیت کرده ای!

خانــوم موعلم ،زمانی که ما در فــزای مجازی درس

میخواندیم ،نمره های خیلــی خوبی میگرفتیم چون
مادرمان حتی یک قلت امالیی هم از زیر دســتش رد

نمیشــد و ما آنگدر «خیلی خــوب» گرفته بودیم که

پدرمان حنگ کرده بود .ما فکر میکنیم نقرانی مادرمان
بیعلت نبود ،ما با روش آموزشــی مادرمان کم مانده بود
ُگله های نوشتاری را یک تنه فتح کنیم اما از وقتی مدرسه

ها هضوری شده شما زیر امالیمان مینویسید« :نیازمند

تجدید دوره اول ابتدایی» .ما گاگ نیستیم رفتیم از همه
پرسیدیم دیدیم اصال همچین نمره ای نداریم .به خاطر این
نمره پدرو مادرمان به هم پریدند و ما آن وسط شرمنده

شدیم .آقایی که در دادقاه بود گفت این مسعله این همه

الم شنگه ندارد و همه اش بخاطر کرونای لنتی است که
سواد پایه دانش عاموزان را به گند کشیده .خانوم موعلم
خاهش میکنم شما هم کمی دندان روی جیگر بگذارید
و هی فرت و فرت ننویســید «نیازمند تجدید دوره اول
ابتدایی» .ما ُگل میدهیــم در کالس های هضوری یک

ِگلی به سرمان بگیریم ،چون مادرمان رفته و کسی نیست
کاربن بگذارد تا ما درست بنویسیم.خیالتان راهت باشد.

در کرمان انجام و در نهایت کبد علی اصغر
برای پیوند به شیراز ارسال شد .مسئول واحد
پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی کرمان از
همکاری خانواده مرحوم کاربخش راوری و
تالش دست اندرکاران کادر درمان قدردانی
کــرد و گفت :فرهنگ اهدای عضو که امری
خداپسندانه است در جامعه در حال ترویج
است.

کاریکاتور

قرص های الغری

سمیه قربانی

***

یک ،کالغ چهل کالغ

میگویند :گاوها و گوســفندان در واکنش به اظهارات

مدیرعامل اتحادیه دامداران مبنــی بر صادرات دام ،در

طویلــه خود را قفل کرده و کلیــدش را قورت دادهاند.
آنها در بیانیهای اعالم داشــتند که او ًال چه کاری است از

در آنوری گمرک صادر شــوند و دوباره بهدلیل کمبود و
گرانشدن در کشور از در اینوری گمرک وارد شوند؟ ثانی ًا

اگر آب به آب شدند در آن شهر غریب که کسی زبانشان
را نمیفهمد قرص ضد تهوع از کجا بیاورند؟

میگویند :اسرائیلیها بسیار به هوای پاک اهمیت داده و

در راستای اهداف محیط زیستی در روزهایی خاص نه

تنها با ماشین از خانه خارج نمیشوند بلکه کال آن روز

خود را در خانه حبس میکنند و حتی قایم میشوند تا
یک وقت کسی نیاید آنها را از خانه بیرون بکشد .آنقدر
در این تصمیم جدی هســتند که برای آن آژیر خطر نیز

گذاشتهاند که بتوانند بموقع پنهان شوند.

میگویند :یکــی از بازیگران زن تقریبــ ًا ایرانی ضمن

تبریک نگفتن به لیال حیــدری برای گرفتن اولین مدال

تاریخ دوچرخهســواری بانــوان ،از او به خاطر ترک
مبارزه و شرکت در مسابقات غیرضروری قهرمانی آسیا

طرح  :بیتا هوشنگی

و کسب مدال انتقاد کرد و خواستار برگشتنش به کشور،
انداختن روســریاش پشت گوش و غصه خوردن برای

کاریکاتور

گرمای تابستان

ورزشکاران اوکراین شد .وی در توئیتی نوشت :اص ً
ال چه

معنی میدهد آدم به جای مبارزه مدال بگیرد ،آن هم در

آسیا؟

میگویند :موجودات فضایی ســایر کرات بعد از پخش

این خبر توسط روســیه که اروپاییها به سمت جنگ
فضایی رفتهاند ،کل راه شیری را مینگذاری کرده و دور

سیارهشان را کمربند انتحاری بستهاند که دست اروپاییها
یا نوادگان کریستوف کلمب بهشان نرسد.

میگویند :فلســفه اینکه دو دوچرخهسوار همتیمی در

مسابقات تور اسلوونی ،بعد از جلو زدن از سایر رقبا ،قبل

از خط پایان ،با بازی سنگ ،کاغذ ،قیچی تعیین کردهاند
که کدامیک زودتر از خط پایان رد شــود ،این بوده که

یکی از بازیهای قدیمی و ســنتی را زنده نگه داشته و
به آیندگان منتقل کننــد .آنها در پایان به مدیر برگزاری

طرح  :بیتا هوشنگی

مسابقات پیشــنهاد دادند به جای اینهمه رکاب زدن و

مخاطبان و هم استانی های گرامی

تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم
عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
شماره تماس 09039165090:

خستگی و گرفتگی ماهیچه بهتر است دوچرخهسواران
همانطور که روی دوچرخه نشستهاند بازیهای قدیمی

از جمله یهقل دو قل ،هفتسنگ ،گرگم به هوا ،قایمباشک
و غیره را انجام داده و به برنده مدال داده شود.

فیروزه کوهیانی

4

چهارشنبه  8تیر 1401
 29ذی القعده 1443
سال بیستم و یکم شماره 3917
خبر

بیش از  ۳۰هزار زائر ایرانی وارد
عربستان شدند

ســرویس فرهنگی //سازمان حج و زیارت اعالم کرد:
تعــداد زائران و عوامل کاروانهای حج تمتع  ۱۴۰۱از مرز
 ۳۰هزار نفر گذشت .ســتاد مکه در اطالعیهای اعالم کرد
که تعداد زائــران و عوامل کاروانهای حج تمتع  ۱۴۰۱در
عربســتان به بیش از  ۳۰هزار نفر میرسد که بیش از ۷۷
درصد ســهمیه  ۳۹هزار و  ۶۰۰نفری کشــورمان است.به
گزارش ایرنــا ،همچنین  ۹کاروان با ظرفیت  ۱۰۵۹زائر از
مدینه منوره به ســمت مکه مکرمه حرکت کرده و پس از
احرام بستن درمسجد شــجره برای انجام عمره تمتع وارد
مکه میشوند.بر اســاس این گزارش ،تعداد کل پروازهای
انجام شــده به فرودگاه جده (زائــران مدینه بعد) از ابتدای
آغاز عملیات حج به بیش از  ۴۷مورد می رســد که شامل
 ۹۰کاروان با ظرفیت  ۱۰۵۱۳نفر است.این اطالعیه افزود:
تعــداد زائران ایرانی در جوار بیت اهلل الحرام به بیش از ۲۲
هزار و  ۸۲۵نفر در قالب  ۱۸۵کاروان خواهد رسید.

فرهنگ وهنر

برگزیدگان جشنواره رسم جوانمردی در هرمزگان تجلیل شدند

ســرویس فرهنگی //آیین تجلیل از
برگزیدگان نخســتین جشنواره رسم
جوانمردی هرمزگان با معرفی برترین
ها با حضور حجت االسالم علی احدی
مدیرکل فرهنگی وزارت ورزش وجوانان
و جمعی از روسای هیات ها و مسووالن
استانی در بندرعباس برگزار شد.

مدیرکل فرهنگی وزارت ورزش وجوانان
دراین آیین اظهارداست :نگاه نتیجه گرا
مانع اشاعه فرهنگ در ورزش شده است.

به گزارش ایرنا ،حجت االســام علی
احدی بیان داشت :مشکل اصلی مابرای
پیشبرد اهداف فرهنگی در ورزش نگاه
نتیجه گرایانه حاکم براین عرصه است و
تالش ما بر این اســت تا نگاه موجود را
تغییر دهیم .مظفر مهری خادمی مدیرکل
ورزش وجوانان اســتان هرمزگان نیز با
قدردانی از تمام دست اندرکاران برگزاری
جشــنواره اظهار داشت :جشنواره رسم
جوانمردی از سوی وزارت به اداره های

کل سراسر کشور ابالغ شده است و تمام
ورزشــکارانی که در این زمینه برگزیده
شده اند ،شاخص وجوانمرد هستند.
در پایان نفرهای برترنخستین جشنواره
رسم جوانمردی معرفی شدند.
در بخش ورزشکاران برتراین جشنواره
مجید عســگری  ،اسالم جاهدی ،حسن
دهقانی ،محسن خاکی زاده ،هادی باللی
پور ،عباس کروکی ،هدبه کاظمی ،مرضیه
کمایی و فرزانه حیدری برگزیده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

فرهنگیان هرمزگان ،در جایگاه سوم و چهارم
مسابقههای کشوری قرآن قرار گرفتند

جهانگردی تلویزیونی با «سندباد»

سرویس فرهنگی« //ســندباد» نام یکی از تازهترین
تولیدات شــبکه دو سیماست که با هدف آشنایی مخاطبان
ایرانی با کشــورهای مختلف جهــان از دریچه روایات و
بازگویی تجربههای جهانگردان ســایر کشورها از ایران و
همچنین ایرانیان ساکن کشــورهای دیگر تهیه شده است.
ِ
مختلف
یکی از اهداف برنامه سندباد پرداختن به موضوعات
کشــورهای متفاوت در حوزه فرهنگ و سبک زندگی در
فرمی جدید و متنوع شــامل بخشهــای گوناگونی چون
گفتوگو ،مصاحبه ،گزارش ،مســتند و مناظره اســت.به
گزارش ایرنا ،محور اصلی این برنامه گفتوگو با جهانگردان
و گردشگران خارجی و ایرانیانی است که به نحوی تجربه
زیســت یا ارتباط با خارج از ایران را داشتهاند .پرداختن
به موضوعات مختلف در حوزه ســبک زندگی و همچنین
جزییــات مغفول مانده در این حــوزه از رویکردهای مهم
برنامه محسوب میشــود.همچنین ارتباط بدون میانجی و
مستقیم با شرح زندگی مسافران از فرهنگهای مختلف و
شنیدن روایات و تجربیات بی واسطه آنان تصویری واقعی
و بدون کژتابیهای نشــات گرفته از شبکههای مجازی و
رسانه های خبری را به دست میدهد.برنامه سندباد هر هفته
دوشنبه حوالی ساعت  ۲۲:۳۰دقیقه از شبکه دو سیما پخش
خواهد شــد .بازپخش این برنامه روز بعد ساعت  ۷:۰۰و
 ۱۵:۰۰خواهد بود.

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی خبر داد

تائید صالحیت حرفهای کارگردانان فیلم اولی توسط بنیاد فارابی

سرویس فرهنگی //معاون نظارت و راهاندازی شده است.

سرویس فرهنگی //مدیرکل آموزش و پرورش
هرمزگان ،از موفقیت فرهنگیان این استان در
هفتمین دوره از مســابقه های قرآن ،عترت
و نماز و کســب  ۲رتبه سوم و چهارم کشوری
خبر داد.

محمد قویــدل ضمن بیــان این خبــر افزود:
مسابقههای قرآن  ،عترت و نماز  ،همه ساله در
بخش فرهنگیان و دانش آموزان با استقبال بسیار
خوبی در سطح مدارس همراه است و همواره در
سال های گذشته موفقیت های قابل توجهی در
این زمینه ها برای استان رقم خورده است.
به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :امسال نیز پس از
برگزاری این مسابقهها در مرحله مقدماتی۱۰ ،
برگزیده ( ۵آقــا و  ۵خانم) به مرحله نهایی راه
یافتند و در مرحله نهایی  ،کبری درویشــی در
رشــته حفظ  ۱۰جزء و زهره حیدری در رشته

حفظ کل قرآن کریم ،خانم قاســمی در رشــته
نهجالبالغه و آقای خلفانی در رشــته حفظ کل
قرآن کریم به مرحله کشوری راه یافتند.
قویدل اذعان داشــت :از چهار فرهنگی اعزامی
به هفتمین مسابقههای کشوری قرآن  ،عترت و
نماز ،کبری درویشی از شهرستان پارسیان رتبه
ســوم حفظ  ۱۰جزء و زهره حیدری از منطقه
جاســک رتبه چهارم کشــوری در رشته حفظ
کل قرآن کریــم را از آن خود نمودند .این مقام
مسوول تصریح کرد :با حضوری شدن مدارس،
فعالیت تربیتی و فرهنگــی با همت مضاعف و
ایجاد انگیزه و اشتیاق ،بیش از پیش از سرگرفته
می شود و به طور قطع با برنامه ریزی و مدیریت
بهینه ،در این مســیر شــاهد توفیق روزافزون
فرهنگیان و دانش آموزان این خطه از سرزمین
ایران اسالمی در سطوح عالی خواهیم بود.

ضمن اشــاره به آغاز ثبت نام و
فرآیند تاییــد صالحیت حرفهای
ی از  ۱۱تیرماه
کارگردانان فیلم اول 
از طریق ســامانه باشــگاه فیلم
اولیهــای فارابی اظهار داشــت:
با توجه به واگــذاری روند تایید
صالحیت حرفــهای کارگردانان
ی به بنیاد سینمایی فارابی،
فیلم اول 
نیازمند طراحی فرآیندی بودیم که
هم بتواند به افراد واجد شــرایط
ساخت فیلم خدمترسانی کند و
هم استعدادهای موجود در سراسر
کشور را شناســایی و به سینمای
حرفهای کشــور معرفی کند .در
همین راستا ســامانه احراز تایید
صالحیت حرفــهای کارگردانان
ی در باشگاه فیلم اولیهای
فیلم اول 
بنیاد ســینمایی فارابی طراحی و

گفت وگو با نصیر حیدریان ـ رهبر ارکستر

ارکستر سمفونیک با چوب رهبر ثابت مینوازد؟

ســرویس فرهنگی //پس از قطع همکاری یک باره شــهرداد
روحانی با ارکستر سمفونیک تهران در سوم بهمن  ،۹۸تا امروز
اعالم رســمی مبنی بر تعیین یک رهبر ارکستر ثابت صورت
نگرفته است و ارکستر ســمفونیک تهران در تمام این مدت با
رهبرهای مهمان به روی صحنه رفته اســت که البته عمده این
رهبری ها را نصیر حیدریان عهده دار بوده است.

پایان غیرمنتظره همکاری شهرداد روحانی با ارکستر سمفونیک
تهران که تاکنون آخرین رهبر ثابت رســمی این ارکســتر به
حساب می آید ،حاشیه هایی را برای این ارکستر باقی گذاشت
و هنوز مدت زیادی از این اتفاق نگذشته بود که ویروس کرونا
در کشــور شیوع پیدا کرد و امکان اجرای زنده و حتی تمرین
گروهی از ارکســتر گرفته شد .به گزارش ایسنا ،مدتی بعد هم
در مهر ماه ســال  ۹۹شــورایی با هدف «هدایت فعالیتهای
ارکستر سمفونیک تهران و ارتقای سطح عملکرد این ارکستر»
تشکیل شد اما معرفی رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران در
تصمیمگیری های این شورا نبود.
 ۳۰بهمــن ســال  ۹۹ـ یعنی حدود یک ســال پس از رفتن
شــهرداد روحانی ـ نادر مشــایخی ـ یکــی از اعضای این
شــورا ـ که پیشتر در گفتوگویی با ایســنا اداره ارکستر را با
رهبر ثابت امری منقضی خوانده بود ،در جریان نشســتی در
سیوششمین جشنواره موسیقی فجر ،امید آیندهای بسیار خوب
در ســال  ۱۴۰۰را برای ارکستر داد .و این در حالی است که
برخی از رهبران باسابقه ارکستر همچون علی رهبری ،لوریس
چکناواریان و یا نصیر حیدریان ،گزینه اداره ارکستر سمفونیک
تهران تنها با رهبران مهمان را مردود می خواندند.
با این حال پس از شــیوع کرونا و استعفای روحانی ،ارکستر
سمفونیک تهران اجراهای محدودی داشت که البته بخش عمده
این مساله ،به لغو اجراهای حضوری به دلیل رعایت پروتکلها
بازمی گشــت .این ارکستر در ســال  ۹۹تنها یک بار پس از
مدتها سکوت ،در جریان جشنواره موسیقی فجر به رهبری
نصیر حیدریان به روی صحنه رفت .پس از آن هم در ســال
ن ماه به مدت دو شب به رهبری نصیر حیدریان
 ،۱۴۰۰در بهم 
اجرا داشت .در اردیبهشت  ۱۴۰۱ولفگانگ ونگنروت به مدت
دو شــب چوب رهبری را به دست گرفت و خرداد ماه امسال
هم به مدت دو شب ارکستر سمفونیک با رهبری حیدریان به
روی صحنه رفت.
در شب های ســوم و چهارم تیر ماه این ارکستر بار دیگر به
رهبــری نصیر حیدریان به روی صحنه رفت و حاال با نگاهی
به روند اجراهای متعــدد و متناوب به رهبری این هنرمند ،به
نظر میرســد باید او را حداقل رهبر ثابت غیررسمی ارکستر
سمفونیک تهران بدانیم .البته حضور این رهبر ثابت غیررسمی
چندان هم برای ارکستر سمفونیک تهران بی فایده نبوده است؛
چراکه با وجود مشــکالت بنیادین و خصوصا مسائل مالی که
بارها از سوی هنرمندان و فعاالن موسیقی نسبت به آنها هشدار
داده شــده ،حضور رهبر ثابت می تواند به برگزاری تمرینات
بیشتر و مســتمر اعضای ارکستر کمک کند و در نهایت شاهد
برنامه ریزی دقیقتری برای ارکســتر باشیم .ضمن اینکه باید
این مسئله را هم در نظر بگیریم که با وجود تعیین رهبری ثابت
برای ارکستر سمفونیک تهران ـ حال چه نصیر حیدریان باشد

بر روی سامانه مذکور در دسترس سینمایی دانست.

ارزشیابی ســازمان سینمایی از آغاز
تائید صالحیت حرفهای امری جدا از
استقرار دبیرخانه تائید صالحیت میباشد.
ویژگیهای استقرار این دبیرخانه فرآیندتصویبفیلمنامههاست
ثبت نام متقاضیــان تائید صالحیت حرفــهای کارگردانــان فیلــم اولی
ایل بیگی اظهار کرد :تائید صالحیت
در بنیاد سینمایی فارابی
حرفــهای کارگردانی فیلــم اولی در در فارابی

باشــگاه کارگردانهای فیلم اولیها
در بنیاد ســینمایی فارابی خبر داد
و تسهیل در بررســی صالحیتها،
شفافســازی روندها و فرآیندها و
عدالــت محــوری را از ویژگیهای
استقرار دبیرخانه در این بنیاد برشمرد.

«به وقت پروانه شدن» بر طبقات
کتابفروشیها نشست

سرویس فرهنگی //نویســنده «به وقت پروانه شدن»
گفت :این کتاب حاصل گفتگوی چند ساله او با رزمندگانی
است که از جنگ باز میگشتند .شهناز آلوش درباره داستان
کتاب به وقت پروانه شــدن به خبرنــگار ایرنا توضیح داد:
این کتاب داســتان رزمندگان کل ایران اســت که از همه
شهرهای کشور به صورت داوطلبانه برای شرکت در جنگ
جمع شدند .آنها با پوست ،گوشت و استخوان و بر اساس
عقایــد خود ،جنگیدند .برای آنها مهــم نبود از چه دینی
باشند از مســیحی ،یهودی و هر اعتقادی برای شرکت در
جنگ داوطلب شدند .این نویسنده با رزمندگانی که از جنگ
بازمیگشتند سالها به گفتوگو پرداختهاست ،او ادامه داد:
برادران رزمنده اصال دوســت نداشتند که خانمها در درمان
به آنها کمک کنند ،اما ماد ِر الیوت (یکی از شخصیتهای
داســتان از رزمندگان مسیحی ایران) آنقدر خوب و مهربان
بود که برادران رزمنــده او را خواهر مریم صدا میکردند.
آلوش با تاکید بر اینکه برای شناخته نشدن نزد رزمندگان و
خانواده آنها به صورت گمنام با آنها مصاحبه کردهاست،
افزود :داستانهایی که رزمندگان تعریف میکردند ،سالها
در ذهنم ماندهبود ،همه داستانها را نگه داشتم تا زمانی در
فرصت آنها را بنویسم .از سال  ۹۵شروع به نوشتن کردم.به
گفته او شخصیت اصلی داستان در اهواز زندگی میکرد ،اما
همه اعضای خانواده خود را از دست دادهبود.الیوت همراه
پدر و مادرش به جبهه آمده بودند ،پدرش آرپیجیزن بود
و مادرش پزشک و پشت جبهه خدمت میکرد و گاهی هم
که امکان جابهجایی مجروحی نبود ،با موتور به محل حادثه
میرفت ،الیوت هم مســئول غذا بود .مادر الیوت با اینکه
نمیتوانست خوب فارسی حرف بزند ،ولی هرچه بیماران و
مجروحان جنگی میگفتند ،متوجه میشد .دنیایی از صداقت
و پاکی همراه خدمت صادقانهاش بود ،همراه کادر پزشکی به
جنوب آمده بود و جزو نیروهای بسیجیای بود که به جبهه
اعزام شدهبودند .جراح ماهری بود و هرچه در توان داشت
برای مجروحان انجام مــیداد.آن روزها برادرهای رزمنده
زیاد راغب نبودند که پزشــک زن آنها را معالجه کند و به
او خواهر مریم میگفتند .شــب و روز در خدمت مردم بود
و با کمترین امکانات پایگاه زندگی میکرد ،همســرش هم
مدام در خط مقدم بود ،انســان برای اینکه به مرتبه باالی
معنویت برســد ،باید از گذرگاههای سختی عبور کند و به
مرحله عبور از ناشــناختهترین مراحل خود برسد؛ چراکه
برتر از موجودات و آفریدههای دیگر خداوند اســت.پدر
الیوت هم جزو همین گروه بود ،نقاش ،داستانسرا ،نویسنده
و شــاعر بود ،به راستی که حکایت داستان را در یک نگاه،
در یک خط ،در یک کالم نشــان میداد .از الیوت خواستم
یــک روز تعطیل با هم به دیدار پدرش برویم ،برایم الگوی
صبر و مقاومت بود .در ایام کودکیام ،پدرش ،در شهر اهواز
کتابفروشی داشت ،سعی میکردم پولهایم را جمع کنم تا به
مغــازهاش بروم ،آنقدر خوشرو و خوش اخالق بود که هر
کسی را میتوانست جذب خود کند .زمانی که مغازهاش با
اصابت موشــک ویران شد ،به قول خودش ،موزه عبرت را
در گوشــهای از خانهاش قرار داد ،تا هرکس نیاز به کتاب
پیدا کرد ،به او مراجعه کند ،بعضی مواقع فکر میکردم او اهل
زمین نیست.به وقت پروانه شدن توسط انتشارات اردیبهشت
در  ۱۲۵صفحه منتشر شــد .زهرا سلیمان ویراستاری این
کتاب را بر عهده داشتهاست.

در بخش مربیان رضا هنگام پور  ،منصور
روشــن قیاس و محســن حیدریان این
عنوان را به خود اختصاص دادند.
در بخــش پیشکســوتان عبدالحمیــد
سعیدیان ،فیصل دانش به عنوان برترین
برگزیده شــدند و همچنین امیر حسین
طاهری فر ،ســجاد عامــری به عنوان
فعاالن اجتماعی در زمان کرونا و حجت
اهلل مدرســی به عنوان خانواده شــهید
معرفی شدند.

و یا هر فرد دیگــری ـ همچنان نیازمند آن خواهیم بود که با
صرف هزینه قابل قبول ،از رهبران مهمان حرفهای برای هدایت
ارکستر دعوت شود.خود حیدریان هم با تایید این مطلب ،پیشتر
در گفتوگویی با ایسنا درباره اداره ارکستر با رهبران مهمان و
ثابت ،گفته بود که باید در کنار یک رهبر خوب ثابت ،از رهبران
مهمان خارجی حرفهای هم دعوت شود .حال باید دید مدیریت
جدید بنیاد رودکی و شــورای جدید ارکســتر سمفونیک چه
فکری برای ارکستر سمفونیک تهران خواهند کرد و آیا میتوان
نصیر حیدریان را به عنوان رهبر ثابت این ارکستر شناخت؟البته
تاکنون خبری مبنی بر تعیین حیدریان به عنوان رهبر ثابت ارکستر
سمفونیک تهران اعالم نشده و خود او هم به ایسنا میگوید که
هنوز صحبتی درباره این مسئله با او نشده است.در حقیقت این
هنرمند در گفتوگویی با ایسنا درباره این امر توضیح میدهد:
فعال به عنوان رهبر مهمان با ارکستر همکاری میکنم و تاکنون
از طرف کســی درباره حضور من به عنوان رهبر دائم ارکستر
سمفونیک تهران پیشنهادی داده نشده است .حیدریان اخیرا به
عنوان یکی از اعضای شورای ارکستر سمفونیک تهران معرفی
شده اســت ،به همین جهت از او درباره برنامه این شورا برای
رهبر دائم ارکستر سوال میکنیم .میگوید :فعال که صحبتی نشده
و خود من هم به تنهایی نمیتوانم چنین مسئلهای را مطرح کنم.
تصمیمگیری درباره رهبر ثابت ارکســتر سمفونیک تهران باید
از طرف مســئوالن و مدیران جدید و یا از طرف خود ارکستر
و اعضای شــورا پیشنهاد شود که بتوانند این مسئله را بررسی
کنند .این هنرمند در ادامه خبر میدهد که قرار است به زودی
حامد گارسچی به عنوان رهبر مهمان از آلمان به ایران بیاید .به
گفته حیدریان ،گارسچی رهبر ارکستر جوانی است که در آلمان
تحصیالتش را تمام کرده و قرار است برای اولین بار به پیشنهاد
شورای پیشین ،به همراه ارکستر سمفونیک تهران به روی صحنه
برود .از این رهبر ارکســتر درباره تغییر برخی از نوازندگان
ارکستر سمفونیک تهران میپرسیم .میگوید :طبیعی است که
هر ارکستری به بهترین نوازندههای آن کشور نیاز داشته باشد؛
چراکه بهترین نوازندهها در ارکستر سمفونیک ،فیالرمونیک و یا
اپرا مینوازند .نوازندگان فعلی ارکستر سمفونیک تهران پتانسیل
پیشرفت و ارتقاء سطح را دارند و نوازندگان خوبی هستند ولی
به نظر میرسد ،نوازندههای خوب دیگری هم خارج از ارکستر
فعالیت میکنند که قبال به علت مشکالتشان با رهبرهای پیشین
و مســائل مالی ،از ارکستر سمفونیک تهران رفتهاند .اگر بتوان
این نوازندگان را هم به ارکســتر بازگردانند ،به بهبود وضعیت
کمک خواهد کرد .او همچنین درباره سیســتم تمرین ارکستر
ســمفونیک تهران که از ســوی عمده رهبران ارکستری که با
این گروه همکاری کردهاند ناکافی دانســته شده است ،توضیح
میدهد :پشت سر هم نبودن تمرینات یک مشکل اساسی است
و نوازندگان ارکستر سمفونیک هم به این مسئله واقف هستند.
وقفه بین تمرینات باعث میشود نوازندگان نکات ذکر شده را
فراموش کنند .در حال حاضر ارکستر سمفونیک تهران طی یک
هفته ســه روز؛ یکشنبه سه شنبه و چهارشنبه تمرین میکند و
پنجشنبه ،جمعه و شنبه هم تعطیل است .ولی روش درست این
اســت که ارکستر باید در هفته پنج یا شش روز پشت سر هم
تمرین کند تا نتیجه بهتر شود.

وی با اشاره به مصوبه قبلی شورای
مدیران ســازمان ســینمایی در
سپردن مسئولیت تائید صالحیت
حرفهای کارگردانــان فیلم اولی
به بنیاد ســینمایی فارابی مطابق
اختیارات رئیس سازمان و حسب
اسناد باالدســتی و آئیننامهها از
استقرار دبیرخانه تائید صالحیت
حرفهای کارگردانان فیلم اولی در
فارابی خبر داد و اعالم داشــت:
مرحله اول فرآیند تائید صالحیت
متقاضیان کارگردانان فیلم اولی از
تاریخ  ۱۱تیرماه و از طریق نشانی
 https://fcfaval.irخواهد
بود.
به گــزارش ایرنا ،ایــل بیگی در
ادامــه تاکید کرد :بــا اصالحاتی
که دســتورالعمل تائید صالحیت
حرفهای کارگردانــان فیلم اولی
داشته است تالش شده تا مجموع
فعالیتهای فرهنگی و هنری افراد
به ویژه تجــارب آنها در تولیدات
کوتاه ،مستند و غیرسینمایی مورد
توجه قرارگیرد که این دستورالعمل

معــاون ســازمان ســینمایی از
ویژگیهای استقرار این دبیرخانه
در بنیــاد ســینمایی فارابــی را
تسهیل در بررســی صالحیتها،
شفافســازی روندها و فرآیندها
و عدالت محوری در ایجاد زمینه
مساعد برای همه استعدادها برای
ورود به ســینما عنوان کرد.معاون
نظــارت و ارزشــیابی ســازمان
ســینمایی ادامه داد :سابق بر این
افرادی که تهیهکننده و سرمایهگذار
مشخصی نداشتند عم ً
ال از چرخه
ورود به سینما باز میماندند ،حتی
اگر سرشار از استعداد بودند .لیکن
در فرآیند پیشرو بنا بر آن است که
فارغ از جریان سرمایه همه افرادی
کــه اســتعدادی در کارگردانی و
فیلمسازی دارند بتوانند از شرایط
ورود به ســینما بهرهمند شوند و
از اینرو راهاندازی دبیرخانه تائید
صالحیت حرفهای کارگردانان فیلم
اولی در بنیاد ســینمایی فارابی را
باید گامی در جهت تحقق شــعار
عدالت محوری دولت و ســازمان

حرفهای امــری جــدا از فرآیند
تصویب فیلمنامههاست و در واقع
هر فــردی که متقاضــی ورود به
عرصه کارگردانی بــرای اولین بار
اســت ابتدا باید صالحیــت او در
شورای ذیل این دبیرخانه تصویب
و ســپس میتوانــد مانند ســایر
کارگردانان برای تصویب فیلمنامه
خود به ارشاد مراجعه کند.
متقاضیــان ســاخت فیلــم اول
میتواننــد بــا مراجعه بــه لینک
h t t p s :// f c fava l . i r /
 instruction.pdfپــس از
مطالعه دســتورالعمل و با توجه به
شــرایط مندرج در آن به سامانه
مراجعه نمایند .ابتدا باید در سامانه
فرآیند عضویت طی شــود و پس
از انجام مراحــل آن ،با اطالعات
کاربری وارد ســامانه میشــوند
و نســبت به تکمیــل اطالعات
درخواســتی اقدام مینمایند .در
نهایــت بعد از ثبت درخواســت،
صالحیت متقاضی بررسی شده و
به ایشان اطالعرسانی میشود.

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

شــرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر دارد خودروهای خود به شرح
مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )www.setadiran.irبا شماره مزایده  1001007021000002به صورت الکترونیکی به فروش
برساند.
زمان انتشار در سایت :ساعت  12روز دوشنبه مورخه 1401/04/06
مهلت دریافت اسناد مزایده :ساعت  19روز سه شنبه مورخه 1401/04/14
تاریخ بازدید :روز دوشنبه مورخه  1401/04/20از ساعت  9الی 12
آخرین مهلت ارسال و بارگذاری پیشنهاد قیمت :ساعت  15روز سه شنبه مورخه 1401/04/28
زمان بازگشایی پیشنهادات :ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخه 1401/04/29
زمان اعالم به برنده :ساعت  11صبح روز چهارشنبه مورخه 1401/04/29
همچنین مبلغ ودیعه بر طبق اسناد می باشد.
ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

 .1برگزاری مزایده صرفاً از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل
فرایند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت
تضمین شــرکت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم به برنده،
واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
 .2پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم
موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
 .3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی
(توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش
ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

روابط عمومي شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
آگهی تغییرات

شــرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشــاورزی استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 9834و شناســه ملی  10862069304به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ1401/01/31
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1400/9/30به تصویب رسید.
قوهقضائیه
 شرکت صید و پرورش میگو شوریده پرور بندر ثبت شده به شماره  2929در اداره ثبت میناب به شناسه ملیکش
ثب
سازمان تاسنادوامالک ور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
 10800057472به نمایندگی آقای آزادی دولتی به شماره ملی  3131221178به عنوان بازرس اصلی  ،موسسه
حسابرســی کارای پارس ثبت شده به شماره  710در ثبت شیراز به شناسه ملی  10861779819به نمایندگی
آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی  1209356392به عنوان بازرس اصلی  ،اتحادیه شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان
بندرعباس به شناسه ملی  10800080412به نمایندگی آقای غالم ساالری به شماره ملی  3479476910به عنوان بازرس علی البدل برای
یک سال مالی انتخاب شدند  - .روزنامه دریا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .شناسه آگهی1343856 :

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

حوادث

در امتداد تاریکی

 30سال زندگی مشقت بار
پس از  30ســال زندگی مشترک دیگر تحمل رفتارهای خیانت بار همسرم را ندارم و
می خواهم از او طالق بگیرم چرا که دیگر امیدی به آینده این زندگی مشترک نیست
و ...

زن  52ســاله با بیان این که در طول  3دهه زندگی با همسرم جز رنج و بدبختی
چیز دیگری ندیدم به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری توضیح داد 22 :ساله بودم
که با «اردالن» ازدواج کردم چرا که پدرم اوضاع مالی خوبی نداشت و من هم بیشتر
از مقطع ابتدایی درس نخوانده بودم هنوز یک ماه از مراسم عقدکنان نگذشته بود که
روزی همسرم با یک بهانه واهی مرا به شدت کتک زد .آن زمان به ناچار از نامزدم
شــکایت کردم وقتی دادگاه از من شاهد خواست برادر شوهرم به دادگاه آمد و علیه
برادرش شهادت داد که اخالق و رفتار پرخاشگرانه ای دارد! همین موضوع باعث شد
تا اردالن کینه برادرش را به دل بگیرد و به فکر انتقام جویی باشد .او باالخره مانند
عقرب نیش خودش را زد و با سخن چینی و دروغ گویی زندگی دختر برادرش را از
هم پاشید و او را مطلقه کرد با وجود این من به زندگی با او ادامه دادم و صاحب یک
پسر و دختر شدم که اکنون پسرم  23ساله و دخترم  15ساله است.هنگامی که دخترم
را باردار بودم آن قدر کتک خوردم و دچار ناراحتی های روحی و روانی شــدم که
جنینم دچار ضایعه نخاعی شد .بعد از آن که دخترم به دنیا آمد چندین بار تحت عمل
جراحی قرار گرفت اما همه این درمان ها بیهوده بود و در نهایت «فریده» از کمر به
پایین فلج شد این درحالی بود که ما اوضاع مالی خوبی نداشتیم و به ناچار هر سال
منزل اجاره ای را تغییر می دادیم چرا که همسرم نمی توانست اجاره صاحبخانه ها را
پرداخت کند و آن ها هم ما را بیرون می کردند حتی مدتی مجبور شدیم در یک مغازه
زندگی کنیم تا این که به کمک آشنایان و خیّران دخترم را به مرکز نگهداری معلوالن
سپردیم تا کمی از مشکالتمان کاسته شود از سوی دیگر نیز پسرم به خاطر فشارهای
شدید روحی و روانی دچار بیماری های اعصاب شده است و اکنون بیکار و عالف
روزگارش را سپری می کند و مرا نیز کتک می زند از سوی دیگر همسرم نیز سرکار
نمی رفت و بیکار بود به همین خاطر با ارثیه پدری ام یک دستگاه پراید خریدم تا با
آن مسافرکشی کند و هزینه های زندگی را بپردازد .اما خیلی زود متوجه شدم که او نه
تنها با این خودرو کار نمی کند بلکه مدام زنان غریبه را سوار می کند و شیوه خیانت
را در پیش گرفته است ،دیگر نمی توانستم رفتارهای زشت و زننده او را تحمل کنم
به همین دلیل یک روز به طور ناگهانی زودتر از معمول از ســرکار به خانه بازگشتم
و زن غریبه ای را در منزلم دیدم بالفاصله با پلیس  110تماس گرفتم و آن ها را به
کالنتری آوردم ولی باز هم برای حفظ این زندگی مشترک از خیانت او چشم پوشیدم
و رضایت دادم اما باز هم همسرم دست از این رفتارهای ناشایست برنداشت تا این
که من هم تصمیم به طالق گرفتم و ...

کشف یک تن مواد افیونی با طعم ماهی در سیریک

ســرویس حوادث //مامــوران انتظامی هرمزگان یک تــن و  ۶۰۰کیلو گرم
مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان سیریک کشف کردند.

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت :این محموله در بازرســی از یک دستگاه وانت
نیسان یخچالدار حامل بار ماهی کشــف شد.سردار غالمرضا جعفری افزود :در
این رابطه پس از تعقیب و گریزی طوالنی مأموران ،راننده با رها کردن خودرو و
استفاده از تاریکی هوا و پوشش جغرافیایی منطقه از محل متواری شد .به گزارش
ایرنا ،وی گفت :متهم اصلی به همراه ســایر عناصر پرونده شناسایی و اقدامات
پلیسی برای دستگیری آنان ادامه دارد.

توقیف 2فروند قایق تندرو حامل دام زنده قاچاق درآب های قشم

ســرویس حوادث //فرمانده پایگاه
دریابانی قشم از توقیف  ۲فروند قایق
تندرو حامل  ۷۱راس دام زنده قاچاق
در آبهای قشم خبر داد.

ســرهنگ صفر متاجی اظهار داشت:
مرزبانــان ناوگروه شــناوری پایگاه
دریابانی قشــم هنگام گشــت زنی
و کنتــرل مرزهای آبــی در محدوده
آب های این جزیره در خلیج فارس ۲
فروند قایق تندرو حامل احشام قاچاق
را مشاهده و در عملیات تعقیب و گریز،
آنهــا را ناچار به توقــف کردند.وی
ادامه داد :در بازرســی از این  ۲شناور
توقیفی  ۷۱راس دام زنده (گوسفند) از
قاچاقچیان کشف و ضبط شد.فرمانده
پایگاه دریابانی قشــم توضیح داد :در

اجــرای این عملیــات انتظامی  ۲نفر
قاچاقچی دســتگیر و تحویل مراجع
قضایی شدند.
ســرهنگ متاجی ،ارزش احشــام
کشف شده از سوی ناوگروه شناوری
پایگاه دریابانی قشــم را سه میلیارد و
 ۵۵۰میلیون ریال عنوان کرد.وی اعالم
کرد :دریادالن پایگاه دریابانی قشم با
قاطعیت و اشــراف کامل بر مرزهای
آبی این خطه از میهن اسالمی نظارت
کامل دارند و مقابله با قاچاق دام زنده،
قاچاق ســوخت و برخــورد با افراد
سودجو را در دســتور کار خود قرار
مرز دریایی از ســواحل شرق استان (پارسیان) و برخورداری از جزایر ۱۴
داده اند.
(جاسک) در دریای عمان تا سواحل گانه خلیج فارس ،یکی از مهم ترین و
بــه گزارش ایرنا ،اســتان هرمزگان
نیلگون خلیج فارس در شــرق استان راهبردی ترین استان های ایران است.
بــا دارا بودن بیــش از  ۹۰۰کیلومتر

دالیل اصلی سانحه قطار مشهد  -یزد اعالم شد

سرویس حوادث //کمیسیون عالی سوانح با
بررسی دقیقتر سانحه خروج قطار مشهد –
یزد از ریل 6 ،عامل از جمله سرعت غیرمجاز
و قصور لکوموتیــوران را مقصر اصلی این
حادثه معرفی کرد.

در اطالعیه شماره  2کمیسیون عالی سوانح،
گزارش تکمیلی علت حادثه چنین آمده است:
تجزیــه و تحلیــل مســتندات و اطالعات به

دســت آمده از محل حادثه حاکی از رعایت
نکردن ســرعت مجاز در مسیر قطار مسافری
در محل ســانحه ،انســداد غیرمجاز مســیر
حرکت قطار مســافری توسط بیل مکانیکی و
رعایت نشدن مقررات ایمنی در محل عملیات
تعویض تراورس بهعنوان عوامل اصلی وقوع
سانحه است.
همچنین در این خصــوص عوامل دیگری

سرویس حوادث //سخنگوی فراجا در بحث سرقت
از بانک ملی شعبه دانشگاه نیز گفت :عملیات کشف
سرقت از بانک ملی که با رمز حضرت ثامنالحجج(ع)
انجام شد یکی از درخشانترین دستاوردهای پلیس
است ،بهطوری که دیگر کشورها نیز خواستار انتقال
تجربیات پلیس ایران در این زمینه بودند.

متأســفانه رسانههای خارجی بهدنبال این بودند تا
با اســتفاده از این سرقت جامعه را ناامن نشان دهند،
اما پلیس نشان داد که در کمتر از  48ساعت توانست
عامالن ســرقت بزرگ را شناســایی و اغلب آنها را
دســتگیر کند .ما در این پرونــده بیش از  90درصد
اموال سرقتی را کشف کردیم و غیر از  2نفر از سارقان
که در خارج از کشور هســتند مابقی سارقان را نیز
دســتگیر کردیم .به نظر میرسد که این پرونده دیگر

چرخ گوشت ،انگشتان دختربچه  ٢ساله را بلعید
سرویس حوادث //در حادثه ای دلخراش ،چرخ گوشت ،انگشتان دختربچه دو ساله کرمانی
را قطع کرد.

سرپرســت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان بیان کرد :با تماس
بخش اورژانس بیمارستان مهرگان با سامانه اطالع رسانی این مرکز ،مبنی بر حادثه
دلخراش گیر کردن دست دختر بچه در چرخ گوشت بالفاصله امدادگران و نجاتگران
ایستگاه شماره یک سازمان آتش نشانی به بیمارستان اعزام شدند.ابراهیم بابایی تصریح
کرد :این دختربچه که به شــدت از ناحیه دســت دچار آسیب دیدگی شده بود ،چهار
انگشت دست راست آن کامال آسیب دیده است ،که پس از انتقال به بیمارستان بالفاصله
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حوادث جهان
2کشته بر اثر انفجار گلوله خمپاره در افغانستان

بر اثر انفجار یک گلوله خمپاره در شهرستان سید آباد در والیت میدان
وردک واقع در افغانستان ۲ ،نفر کشته و زخمی شدند .مقامات محلی در
والیت میدا ن ورک واقع در افغانستان اعالم کردند که در پی انفجار یک
ل نکرده در شهرستان سیدآباد این والیت یک کودک
گلوله خمپاره عم 
جان خود را از دست داده است .در این حادثه همچنین یک نفر دیگر نیز
ل نکرده
زخمی شده است .این حادثه زمانی رخ داد که کودکان با گلوله عم 
ل
ی کردند .مینها ،گلول ه های خمپاره و مواد منفجره عم 
خمپاره بازی م 
نکرده طی چندین دهه جنگ در نقاط مختلف افغانستان باقی مانده است.
پیش از این نیز انفجار انواع گلوله های عملنکرده در افغانستان قربانیان
زیادی گرفته و بیشتر آنها نیز از کودکان هستند .اشغال  ۲دهه افغانستان از
سوی محور غربی که از سال  ۲۰۰۱میالدی به سرکردگی آمریکا به بهانه
مبارزه با تروریسم آغاز شد ،هرروزه باعث قربانی شدن تعداد زیادی از
ی شود.
مردم این کشور م 

کشته شدن یک سرکرده القاعده در حمله پهپادی به ادلب

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که در حمله پهپادی این
کشور به ادلب سوریه ،یکی از سرکردگان ارشد وابسته به گروه تروریستی
القاعده هدف قرار گرفته است .فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی
کشته شدن یکی از سرکردگان وابسته به گروه تروریستی القاعده در حمله
پهپادی به ادلب سوریه شد .بر اســاس این گزارش ،فرماندهی مرکزی
آمریکا ادعا کرد که در حمله پهپادی این کشور به ادلب سوریه ابو حمزه
یکی از سرکردگان ارشد گروه حراس الدین وابسته به القاعده را هدف قرار
داده است .طبق اعالم آمریکا ،ابوحمزه هنگام این حمله به تنهایی سوار بر
یک دستگاه موتور بوده است .سنتکام همچنین ادعا کرد که کشته شدن این
سرکرده وابسته به القاعده قدرت این گروه برای اجرای حمالت علیه افراد
بیگناه در سراسر جهان را مختل خواهد کرد .ارتش آمریکا در عین حال
مدعی شد که طبق بررسیهای اولیه در این حمله تلفاتی بین غیرنظامیان
گزارش نشده است.

خارج شدن یک قطار از ریل در آمریکا

منابع خبری از خارج شدن چند واگن یک قطار در ایالت میسوری
آمریکا پس از برخورد آن با یک دســتگاه کامیون و کشته شدن  ۳نفر و
زخمی شدن شماری دیگر در این حادثه خبر دادند .رسانههای آمریکا
از خارج شــدن یک قطار از ریل درپی برخورد با یک کامیون در ایالت
میســوری خبر دادند .بر اساس این گزارش ،در پی برخورد این قطار با
کامیون چندین واگن آن از ریل خارج شدند .منابع خبری از کشته شدن
سه نفر درپی این حادثه خبر دادند .رسانههای آمریکایی همچنین گزارش
دادند که درپی این حادثه شــماری از سرنشینان قطار نیز زخمی شدند
اما هنوز شــمار دقیق آنها مشخص نیست .شرکت راه آهن اعالم کرد که
قطار مذکور در نزدیکی شهر میندون با یک دستگاه کامیون برخورد کرد.
این قطار از لس آنجلس به ســمت شیکاگو در حال حرکت بود و ۲۴۳
سرنشینداشت.

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر عدالت

تالش برای بازگرداندن  2سارق بانک ملی به کشور
ابعاد پنهانی چندانی نداشته باشد .من معتقدم که این
ســارقان حداقل دو ماه برای انجام این سرقت نقشه
کشــیده بودند ،البته ما همچنان پیگیر بازگرداندن 2
ســارق دستگیر شــده در خارج از کشور هستیم و
پرونده همچنان مفتوح است.ســردار حاجیان تأکید
کرد :ما از صداوسیما گالیه داریم ،چراکه این خبر را
به گونهای منتشــر کردند که گویی ما کار بدی انجام
دادهایم و در حالی که ما در اسرع وقت عامالن یکی
از پیچیدهترین ســرقتهای قرن را که هیچ سرنخی
از خود به جا نگذاشــته بودند کشــف کردیم ،البته
ما قدردان سایر رســانهها هستیم که عالوهبر اینکه
موجب دلگرمی ما هستند ،بهعنوان پل ارتباطی مردم
با پلیس رسالت خود را ایفا میکنند .از اینرو سهم
بسزایی از رضایتمندی باالی مردم جامعه از پلیس

نیز وجود داشــت که به شــرح زیر اســت:
رعایت نکردن ســرعت مجاز توسط راهبران
قطار مسافری ،انسداد غیرمجاز مسیر حرکت
قطار مســافری توسط بیل مکانیکی ،واگذاری
مسئولیت راهبری قطار به کمک لکوموتیوران
بر خالف مقررات عمومی سیر و حرکت توسط
لکوموتیــوران ،اعالم اتمــام عملیات تعویض
تــراورس و برچیدن ایســتگاه موقت قبل از
جمعآوری ادوات و تجهیزات از روی خط آهن
توسط سرپرســت عملیات و مسئول ایستگاه
موقت ،بیتوجهی راهبــران قطار به تابلوهای
هشــداردهنده (تابلوهای تقلیل ســرعت) و
یادآوری نکردن تقلیل ســرعت 15کیلومتر بر
ساعت از سوی مسئول ایســتگاه عباسآباد.
کمیسیون عالی سوانح پیشنهاد میکند بهمنظور
جلوگیری از تکرار سوانح و به حداقل رساندن
خطای نیروی انســانی ،نســبت به استفاده از
تجهیزات ایمنی و نظارتی هوشــمند ،اصالح
ســاختار نظارت بر ایمنی شبکه ریلی تکمیل
کادر نظارت مناطق ،ارتقای ســطح آموزش و
اصالح ســاختار نظارت بر عملیات اجرایی با
عنایت به برونسپاری فعالیتها اقدام شود.
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مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر عدالت میناب در ساعت ۱۷روز پنجشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/23در
محل دفتر شرکت برگزار میشود از کلیه اعضا دعوت میشود تا در ساعت مقرر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در
این مجمع حضور به هم رسانند بدهی است کلیه کساني که نمی توانند به هر دلیلی در جلسه فوق شرکت کنند می توانند حق
رای خود را به شخص دیگری وکالت دهند .
دستور جلسه :
 _۱تصمیم در خصوص افزايش تسهیالت
تاریخ انتشار 1401/04/08 :
به خاطر نقش رسانه هاست.وی در ادامه نشست به
کشــف جرایم جنایی و دارندگان سالح پرداخت و
تصریح کرد :آمار ما در زمینه کشــف جرایم جنایی
نظیر قتل 100درصد و در سایر جرایم جنایی بیش
از  ۹۲درصد اســت .به طور قطع پلیس با دارندگان
ســاح برخورد میکند و رســیدگی بــه این مورد
بهصورت ویژه در دستور کارمان است.

از آتش نشانان درخواست کمک کرده بودند.وی در ادامه گفت :نجاتگران آتش نشانی
در اتاق عمل بیمارستان مهرگان تحت نظارت پزشکان متخصص ،در عملیاتی حساس
که حدود دو ساعت طول کشــید  ،بدنه چرخ گوشت خانگی را به دقت برش داده و
دست این کودک را از میان چرخ دنده های این وسیله خارج کردند .وی ،بی احتیاطی
در اســتفاده از چرخ گوشت را علت بروز این حادثه دلخراش ذکر و خاطرنشان کرد:
پس از پایان عملیات ،دختر بچه برای انجام اقدامات درمانی تحویل پزشکان متخصص
بیمارستان مهرگان شهر کرمان شد.
سرپرست سازمان آتش نشانی کرمان در پایان به والدین توصیه کرد:هرگز در حضور
کودکان از چرخ گوشــت اســتفاده نکنند و دقت کنند پس از استفاده از چرخ گوشت
دوشاخه برق آن از پریز نیز جدا شود و به یاد داشته باشید کودکان ،کنجکاو هستند و از
خطرات محیط پیرامون خود بی اطالع هستند.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه بهمن نوحه خوان مدبر به استناد استشهادیه محلی بوارده 140162655756000054مورخ  1401/02/27درخصوص پالک  39020فرعی از  3اصلی
واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به نام بهمن نوحه خوان مدبر در دفتر  305صفحه  268ذیل ثبت
 58651ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  365832د  91/به نامش صادر گردیده است و برابر سند رهنی  62094مورخ  1392/12/05دفترخانه  2بندرعباس
در رهن بانک مسکن قرار دارد نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده  120آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم
قوهقضائیه
میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض
و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد  1401/117 .م/الف  -تاریخ انتشار 1401/04/08 :

اسمعیل ربیع نژاد  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه 2
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نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس خواستار شد

تداوم برنامه رفع تداخل اراضی در غرب هرمزگان
عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان //احمد جباری نماینده مردم
غرب هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی در نشست با ساداتی نژاد
وزیر جهاد کشاورزی ،ضمن تشکر از تالش های وزیر ،خواستار توجه
جدی به مشکالت صیادان ،کشاورزان و صنایع وابسته به این حوزه از
جمله تولید مرغ و دام شد.به گزارش خبرنگار دریا؛ احمد جباری در
ادامه با اشــاره به اقدام بســیار خوب وزارت جهاد کشاورزی در رفع
تداخالت اراضی ملی و مستثنیات ،این برنامه را از اقدامات بسیار مثبتی
ارزیابی کرد که می بایست تداوم یابد .نماینده مردم غرب هرمزگان در
مجلس شــورای اسالمی خواستار تداوم برنامه رفع تداخل اراضی در
سراســر نقاط کشور به ویژه غرب هرمزگان شده و گفت :ضروریست
نسبت به بازنگری و توسعه اراضی رفع تداخل شده فعلی در محدوده
و اطراف شهرها و روســتاها به منظور شامل شدن بخش بیشتری از
زمین های مستثنیات مردم اقدام شود تا بدین ترتیب عالوه بر کاهش
پرونده های قضایی ،ارائه خدمات توســط دولت تسهیل و بهبود یابد.
ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز دســتورات الزم جهت رفع
مشکالت حوزه جهاد کشــاورزی از جمله صید و صیادی ،شیالت،
مرغداری ها و  ...را صادر نموده و در پاسخ به دعوت احمد جباری برای
سفر به غرب هرمزگان ضمن عذرخواهی از مردم و نماینده مردم غرب
هرمزگان ،اعالم کرد در اولین فرصت به غرب هرمزگان سفر خواهم کرد
تا از نزدیک در جریان مشکالت و مسائل قرار گرفته و تصمیماتی را
جهت ارتقاء شاخص های حوزه جهاد کشاورزی در هرمزگان به ویژه
حوزه غربی آن ،اتخاذ نماییم.وزیر جهاد کشاورزی همچنین با استقبال از
پیشنهاد نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در خصوص کمیسیون
رفــع تداخل اراضی ،تصریح کرد :در ایــن دوره فعالیت هایی را آغاز
کرده ایم و امروز نیز آمادگی داریم با اعالم نقاط نیازمند بررســی در
کمیسیون رفع تداخل توسط مهندس جباری ،دستورات الزم را جهت
بررسی درخواست ها در کمیسیون صادر نماییم.
تاسیس پردیس بینالمللی مشترک دانشگاههای
عمان و شیراز در کیش
سرویس شهرســتان //مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت:
طرح پیشنهادی دانشــگاههای ملی عمان و صنعتی شیراز برای ایجاد
دانشگاه بی نالمللی مشترک دو کشور ایران و عمان ارائه شده است .مهدی
کشاورز در نشست با رییس ،معاون و مدیر برنامه ریزی دانشگاه عمان
اظهار داشت :حمایت از گردشگری آموزشی یکی از برنامه های کوتاه
مدت و میان مدت ســازمان منطقه آزاد کیش است.وی افزود :احداث
شهرک دانشــگاهی در کیش و حضور پردیس دانشگاه شریف ،تهران،
امیرکبیر ،علم و صنعت در جزیره یکــی از ظرفیتهای موجود برای
حمایت از طرح پیشــنهادی دانشگاه های ملی عمان و صنعتی شیراز
است.کشاورز افزود :سازمان منطقه آزاد کیش از آمادگی الزم برای هر
گونه همکاری و حمایت جهت تشکیل دانشگاه بین المللی در این منطقه
برخوردار است.وی مشارکت های بین دانشگاهی را عاملی برای معرفی
این مراکز در سایر کشورها اعالم کرد و گفت :یکی از اهداف دانشگاه ملی
عمان فعالیت به صورت بین المللی است که از این طریق مورد تایید جامعه
بین المللی نیز قرار خواهد گرفت.علی االیمانی رییس دانشگاه عمان نیز با
بیان این که دانشگاه ملی عمان فعالیت بین المللی خود را با سایر کشورها
آغاز کرده است ،افزود :دانشگاه شیراز یکی از دانشگاه های مهمی است
که با آن همکاری می کنیم.علی حقانی مسوول پردیس مشترک کیش و
عمان با معرفی دانشگاه صنعتی شیراز یادآور شد :این دانشگاه به عنوان
نخستین دانشگاه صنعتی در منطقه جنوب با قدمت بیش از چهل سال
یکی از دانشکده های مهم در تربیت نیروهای کارآمد و مورد نیاز جامعه
صنعتی است.به گزارش ایرنا ،وی ،افزود :دانشگاه صنعتی شیراز شامل
هفت دانشکده مهندسی برق ،دانشــکده مهندسی مکانیک و هوافضا،
دانشــکده علوم ،دانشکده مهندســی مواد ،دانشکده مهندسی عمران و
محیط زیست ،دانشکده صنایع و دانشکده مهندسی شیمی نفت وگاز است
که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت می کند.
انتقاد امام جمعه بندرخمیر
از خوانندگی زنان در عروسیها
سرویس شهرستان //امام جمعه بندرخمیر از برخی ناهنجاری ها
فرهنگی در شــهر گالیه کرد و گفت :موتور سواری و خوانندگی زنان
در عروسی ها در شهرســتان بندرخمیر جای بسی تاسف است و از
همه مسئولین انتظار است تمهیداتی اندیشیده و از عمومیت بخشی به
چنیــن افعالی جلوگیری کنند .حجت االســام شــعیب صالحی در
جلسه شورای فرهنگ عمومی بندرخمیر که با چهار دستور از جمله
برنامه ریزی دهه امامت و والیت ،نامگذاری خیابان به نام شهدا ،محرم
و اربعین حسینی در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد ،اظهار
کرد :احساس والیت پذیری و والیت مداری را با برنامه ریزی مدون و
اجرایی تقویت کنیم.وی بیان کرد  :واقعه غدیر یک مسئله قطعی ،عمومی
و قابل پذیریش در بین مذاهب اسالمی است که باید به تمام جنبه های
آن پرداخته شــود و به نمادی برای وحدت اسالمی تبدیل شود.رئیس
شورای فرهنگ عمومی شهرستان بندرخمیر با بیان اینکه دشمن در صدد
نشان دادن مسائل کشور به مذهبی و سیاسی است ،افزود :با برنامه ریزی
دقیق و بر اســاس تعلیمات اسالمی سبب ناکامی دشمن در این زمینه
شویم.وی تصریح کرد :آنچه در بقا و حیات انقالب اسالمی تاثیر شگرف
داشــته و دارد جانفشانی و از خود گذشتگی شهدای است.امام جمعه
بندر خمیر گفت :نام شــهدا باید در محل عبور و مرور مردم به وضوح
دیده شود و این کار خود مصادیقی از جهاد تبیین است.حجت االسالم
صالحی از برخی ناهنجاریهای فرهنگی در شــهر گالیه کرد و گفت:
موتور سواری و خوانندگی زنان در عروسیها در شهرستان بندرخمیر
جای بسی تاسف است و از همه مسئولین انتظار است تمهیداتی اندیشیده
و از عمومیت بخشی به چنین افعالی جلوگیری کنند.به گزارش فارس،
وی با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی ،خاطرنشان کرد :در این
مراسم معنوی تالش شود با حضور جامعه نخبگانی جلساتی با محوریت
اربعین در سطح شهرستان برگزار شود.

شهرستان
رئیس حوزه قضایی پارسیان :

صلح و سازش در پرونده های قضایی مهمترین اولویت دستگاه قضایی است

قاسم گلستانی سرویس شهرستان //رئیس حوزه قضایی پارسیان با
اشاره به فرهنگ صلح و سازش در شهرستان ،گفت :توجه به صلح و
سازش در پرونده ها از اولویت های دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرنگار دريا؛ حســین عباســی ،رئیس حوزه قضایی
شهرستان پارسیان در نشســت خبری خود با جمعي از خبرنگاران
شهرستان پارسيان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی ،وی
را الگویی تمام عیار برای قضات ،دســتگاه قضایی و همه کارکنان و
کارمندان این نهاد و دیگر ارگان های انقالب دانست.وی با بیان اینکه
این هفته فرصت مغتنمی است که مسئولین دستگاه قضایی با حضور
در میان مردم به دستاوردهای قوه قضائیه پرداخته و هم چنین بتوانند
برخی از مشکالت مردم را گره گشایی نمایند.عباسی با اشاره به اینکه
طبق اصل  ۱۵۶قانون اساســی ،قوه قضائیه قوه ای مستقل و مسئول
تحقق بخشیدن عدالت است ،گفت :اولین وظیفه قوه قضائیه تحقق شعار
سال است ،دومین وظیفه احیای حقوق عامه و سومین وظیفه ،تعقیب،
رســیدگی و مجازات مجرمان و وظیفه دیگر این نهاد اقدام در جهت
پیشــگیری از وقوع جرم است.وی به اقدامات حوزه قضایی پارسیان
در جهت تحقق شــعار سال اشاره و تاکید کرد :هدف دستگاه قضایی

جلوگیــری از تعطیلی واحدهای تولیدی اســت ،یک واحد تولیدی
مرغ که به مرز تعطیلی رســیده بود با ورود دستگاه قضایی هم مطابق
قانون به دعوای طرفین رســیدگی شد و هم وضعیت مرغ شهرستان
ساماندهی شد که امروز  ۱۰۰درصد مرغ شهرستان و  ۷۰درصد مرغ
شهرســتان های کیش و المرد و همجوار رافراهم آورده است.رئیس
حوزه قضایی پارســیان افزود :دومین واحدی که در شهرستان مورد
پیگیری قرار گرفت ،واحد بهداشت ودرمانی شهر کوشکنار بود که چند
سال به حال خود رها شده بود که با تشکیل جلسه با محوریت دستگاه
قضایی این پروژه به ســرانجام رسید و امروز شهروندان و روستاهاي
تابعه از خدمات درمانی استفاده می کنند.عباسی به کشفیات مواد مخدر
ی ماههای اخیر اشــاره و تصریح کرد :مبارزه با قاچاق کاال و مواد
ط
مخدر ،یکی از راه های تحقق شــعار ســال است که اقدامات خوبی
صورت گرفته و به صدور احکام رسیده است ،مجموع مواد مخدری که
سال گذشته و سال جاری کشف شده  ۵تُن مواد مخدر بوده که از ورود
آن به شهرستان جلوگیری شده است.وی مبارزه با قاچاق سوخت را
نیز یکی دیگر از اقدامات مثبت در راســتای تحقق شعار سال دانست

جشنواره تابستانی قشم  ۱۸تیرماه جاری آغاز می شود

سرویس شهرستان //مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
قشم اعالم کرد :جشنواره تابستانی سرزمین آب و
آفتاب از روز شنبه ( ۱۸تیرماه) جاری آغاز و تا پایان
روز جمعه( ۳۱تیر  )۱۴۰۱در نگین خلیج فارس ادامه
پیدا می کند.

افشــار فتح الهی اظهار داشت :معرفی ظرفیت های
گردشگری جزیره ،کاهش هزینه سفر و اقامت در قشم
در فصل تابســتان و معرفی قشم به عنوان منطقه ای با
شرایط خرید مناسب و با تخفیف ویژه از اهداف جشنواره
تابستان  ۱۴۰۱قشم اســت.وی ادامه داد :همچنین با
برگزاری جشنواره تابستانی پس از چند سال وقفه به
دنبال زمینه سازی برای افزایش ورود گردشگران ،رونق
فعالیت بازارها ،مجتمع های تجاری و فعاالن اقتصادی
و اماکن اقامتی و همچنین ارائه خدمات به عالقه مندان
حوزه گردشگری هستیم.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
قشم تبلیغات مناسب برای معرفی جشنواره تابستانی
قشم و تشکیل باشگاه مشتریان و گردشگران قشم را
برای حضور گردشگران بســیار مهم دانست و افزود:
برگزاری هرچه بهتر جشــنواره تابستانی با استفاده از
توان و ظرفیت های بخش اقتصادی ،به معرفی بهتر نشان
( )Brandقشم کمک می کند.فتح الهی با تاکید بر ایجاد
زیرســاخت ها برای برگزاری این برنامه ،تصریح کرد:
برنامه ریزی برای اجرای جشــنواره تابستانی از  ۱۸تا
 ۳۱تیر  ۱۴۰۱باید به نحوی انجام شــود که عالوه بر
تابستان ،در ماه های آینده و ایام برگزاری جام جهانی

 ۲۰۲۲قطر و همچنین ســال های آینده نیز با استقبال
گردشگران همراه باشد.وی خاطرنشان کرد :همچنین
همزمان با اعیاد مبارک قربان و غدیر ،ویژه برنامه های
شاد و مفرح با حضور هنرمندان رشته های مختلف بومی
و محلی در جشنواره تابستانه قشم برگزار خواهد شد.به
گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛ نحوه برگزاری
برنامه های فرهنگی و هنری در ایام جشنواره تابستانی
باید به نحوی باشد که در تمام جزیره قابل مشاهده باشد.
فتح الهی خاطرنشان کرد :بهسازی برخی زیرساخت ها
و همچنین انجام اقداماتی جهت زیباسازی فضای شهری
و روستاهای جزیره نیز باید با سرعت و دقت انجام شود.
جلسه برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره تابستانی
قشــم  ۱۴۰۱با حضور افشار فتح الهی ،رییس هیات
مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم و جمعی
از معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد.به گزارش
ایرنا ،مردم ایران همه ســاله برای شرکت در جشنواره
تابســتانی با سفر به جزیره قشــم به عنوان سرزمین
زیباییها از شگفتیهای عالم خلقت در قالب سایتهای
مهم گردشگری قشم همچون طوالنی ترین غار نمکی
جهان ،دره ستارهها ،دره و تنگه چاهکوه ،دره تندیسها،
موزه ژئوپارک ،چاههای تال و بادگیرهای بندر تاریخی
الفت ،جزایر ناز ،سواحل زیبا ،سایت تخمگذاری الک
پشتهای پوزه عقابی ،جنگلهای دریایی حرا ،خلیج
دلفینهای هنگام ،غارهای خوربس ،بام قشــم و دهها

و عنوان کرد :در ســال گذشته  ۴۰۰هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف
شــد و متهمین دستگیر و پرونده در حال رسیدگی است.رئیسحوزه
قضایی پارســیان همچنين تاکید کرد :وظیفه دادگستری ،رسیدگی به
پرونده هاست که در رسیدگی به پرونده ها اولین مورد اینکه با سرعت و
دقت باید رسیدگی شود ،در این زمینه اطاله رسیدگی به حداقل رسیده و
پرونده های مســن را در دادگســتری به حداقل رســاندیم.وی به
برنامه ریزی در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی اشاره
کرد و گفت :با اقدامات پیشگیرانه با دستگاه های اجرایی این موضوع
در حال کاهش است ٥٨٠٠ ،فقره پرونده وارد دستگاه قضایی شده که
تمام این پرونده ها توسط دو قاضی رسیدگی شد و سعی شد خروجی
پرونده ها نیز تناســبی با تعداد پرونده های ورودی داشــته باشد ،در
همین یک ماهه خردادماه بیش از  ۶۰۰پرونده ورودی حوزه قضایی
بوده است.عباســی به موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان اشاره و
اضافه کرد :یکی از سیاست ها و اهداف زندان ،اصالح و بازپروری فرد
خطا کار است و اشتغال مولد زندانیان یکی از مواردی بوده که زندانیان
در عیــن گذراندن محکومیت خود ،امرار و معاش زندگی خود را نیز

پدیده دیگر زمین شــناختی دیــدن میکنند.ارتباط با
مردمان شــریف و میهمان دوست جزیره قشم ،استفاده
از خانههای بوم گردی در روستاهای هدف گردشگری،
بازدید از موزه لنج ســازی گوران ،استفاده از سواحل
زیبا ،خرید از بازارها و مجتمعهای تجاری ،اســتفاده
از مدارس غواصی برای تماشــای شگفتیهای زیبای
زیر آب ،شنا در ســواحل و بهره بردن از ورزشهای
مختلف آبی به همراه خرید صنایع دستی بانوان هنرمند
جزیره هم از دیگر امتیازات سفر به این جزیره شگفتیها
است.سفر به قشم از سه مسیر هوایی (فرودگاه بی نالمللی
قشم) ،زمینی (سفر با خودروهای شخصی و عمومی از
طریق بندر پهل بندرعباس به بندر الفت جزیره قشــم
توسط شــناورهای لندینگ کرافت) و دریایی (از بندر
شهید حقانی بندرعباس به بندر شهید ذاکری شهر قشم)
امکانپذیر است.جزیره زیبای قشم با فرصت های عالی
تجاری ،دارای مساحتی  ۲.۵برابر بزرگتر از سنگاپور و
بحرین می باشد.این جزیره با سواحل آرام و پوشیده از
شن های طالیی و نقره ای و غروب منحصر به فرد به
عنوان نگین خیج فارس شناخته می شود .این جزیره
زیبا با وســعت یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر مربع از تنگه
هرمز به موازات ســاحل جنوبی ایــران به طول ۱۳۵
کیلومتر و عرض میانگین  ۱۱کیلومتر داز توابع هرمزگان
است و  ۳۰۰کیلومتر خط ساحلی دارد.شهرستان قشم
شــامل جزیرههای قشم ،هنگام و الرک با حدود ۱۵۰
هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان
هرمزگان به طول  ۱۵۰و عرض میانگین  ۱۱کیلومتر در
میان آبهای خلیج فارس گسترده شده است.

افزایش ظرفیت آب شیرینکن درگهان به  5هزار مترمکعب

ســرویس شهرســتان //فرماندار شهرستان قشم از
افزایش ظرفیت تولید آب شیرینکن درگهان به  5هزار
مترمربع خبر داد.

رئیس شورای آموزش و پرورش بندرلنگه :

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

آگهی حصروراثت

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان احمد حقانی فرزند عبدالرحمن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان
فاطمه بحری فرزند جابر به  1378/9/1به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 -1شهناز افشار فرزند یوسف متولد  1349/4/9به ش.ش  2514فرزند مرحوم.
 -2احمد حقانی فرزند عبدالرحمن متولد  1356/8/9به ش.ش  565فرزند مرحوم.
 -3مریم حقانی فرزند عبدالرحمن متولد  1365/6/30به ش.ش  63فرزند مرحوم.
 -4نصره حقانی فرزند عبدالرحمن متولد  1354/8/9به ش.ش  564فرزند مرحوم.
 -5عبدالرحمن حقانی فرزند احمد متولد  1336/9/9به ش.ش  403همسر مرحوم .
و دیگر وارثی ندارد  .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

آگهی مزایده نوبت دوم

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی بشماره بایگانی  0001091در خصوص دعوی مهدی
کهن سال بطرفیت محکوم علیهم آرمین حسینی و محمد علی تنیده که محکوم به فروش تعدادی فرش و آلت موسیقی عود ( بربط)
گردیده است که در این راستا اقالم مذکور به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود :
 6تخته فرش  12متری  700شانه به مشخه شاهرخ قیمت هر تخته  90/000/000ریال جمعا بمبلغ  540/000/000ریال .
قوه قضائیه
 4تخته فرش  12متری 1200شانه به مشخصه کاشان قیمت هر تخته  110/000/000ریال جمعا بمبلغ  440/000/000ریال .
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
فرش ها بصورت جمعا و کلی بفروش می رسد  -1.فروش نقدی است  .وحداکثر مهلت پرداخت بهاءیک ماه می باشد .
 -2کلیه هزینه های مربوط به معامله ازهرقبیل وازهرجهت به عهده خریداراست  -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی
اجرای احکام مبلغ  % 10مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به
این اجرا تحویل یا توسط کارتخوان موجود در اجرا ده درصد را پرداخت نمایند .
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشــنهاد مختار اســت  -5 .مزایده در روز چهارشنبه ساعت  9مورخ  1401/04/22در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی
دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت
را پیشنهاد نماید  -6.در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و
خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و
متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .
فخرالدین افضلی  -دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس

گفته فرماندار قشــم ،ظرف ده روز آینده جابجایی تامین
آب از ســایت آب شیرینکن درگهان به شرکت آب ،برق
و تاسیسات قشم انجام میشود.محمدحسینی تصریح کرد:
برای نزدیک شــدن تولید به نیاز واقعی ( هر اشتراک یک
متر مکعب) اضافه کردن یک واحد تولید به ظرفیت  6هزار
و  250متر مکعب به ظرفیت اب شــیرینکن درگهان ،در
حال پیگیری است.وی تاکید کرد :با توجه به قرارداد خرید
تضمینی ،پیمانکار باید زیر ساخت افزایش خط تولید را در
سال جاری فراهم سازد.به گزارش فارس ،فرماندار قشم
افزود :مشکالت ناشی از کمبود آب که مردم روستاها با
آن روبرو هستند؛ بر مسئوالن پوشیده نیست و امیدواریم با
روحیه جهادی و همدلی بتوانیم یک به یک آنها را رفع کنیم.

محمد محمدحســینی تختــی در بازدید از ســایت
آب شــیرینکن درگهان با اعالم این خبر گفت :تاکنون 3
هــزار و  500متر مکعب آب بین  10هزار مشــترک در
درگهان ،شهرک امام حسن (ع) ،مسکن مهر و هلر توزیع
میشــد که با پیگیریهای انجام شده تولید به  5هزار متر
مکعب در شبانه روز رسید.وی ادامه داد :طبق رایزنیهای
انجام شــده برای برطرف ساختن کمبود آب در این شهر
از این پس آب  3هزار اشــتراک مســکن مهر و شهرک
امام حسن (ع) از سهمیه آب شهر قشم تامین خواهد شد.به

آگهی حصروراثت

احترام ًا به اســتحضار می رساند خواهان یوسف بحری فرزند جابر با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان
مریم دست افشان فرزند احمد به  1382/4/9به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 -1مدینه بحری فرزند جابر متولد  1340/10/22به ش.ش  30فرزند مرحوم .
 -2احمد بحری فرزند جابر متولد  1335/3/15به ش.ش  1800فرزند مرحوم .
 -3عایشه بحری فرزند جابر متولد  1325/7/15به ش.ش  1608فرزند مرحوم .
 -4زلیخا بحری فرزند جابر متولد  1329/7/11به ش.ش  1610فرزند مرحوم .
 -5یوسف بحری فرزند جابر متولد  1346/12/20به ش.ش  2228فرزند مرحوم  .و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

انجام می دهند و اکنون قریب به  ۸۰درصد از زندانیان در شهرســتان
اشتغال مولد دارند.وی ،با بیان اینکه سال گذشته با ويروس كرونا روبرو
بوديم و نتوانستيم همايش جشن گلريزان بر پا كنيم اما خوشبختانه با
کمک خیرین و نیکوکاران بالغ بر  ۲۰۰میلیون تومان به حساب ستاد
دیه اســتان برای آزادیزندانیان جرائد غیرعمد واریز شد ،تاکید کرد:
در حال حاضر کمترین تعداد زندانــی مانده در بند داریم ۳۲ ،درصد
در ســه ماهه سال جاری نسبت به سال قبل کاهش ورودی به زندان
داشــته ایم.حسین عباسی ،توجه به صلح و ســازش در پرونده ها را
از اولویت های دســتگاه قضایی دانست و افزود :صلح و سازش در
شــورای حل اختالف هم به صورت صلح و هم به صورت رای انجام
می شــود ،شورای حل اختالف یک نهاد مردمی از مردم و برای مردم
است ،در سال  ۴۳ ،۱۴۰۰درصد از پرونده های حوزه قضایی شهرستان
به شورای حل اختالف ارسال شد و  ۶۳درصد از این تعداد با تالش و
همت عزیزان به نتیجه رسید.در رفع تصرف اراضی ملی  ۲۰۰هکتار از
این اراضی رفع تصرف شد و در اختیار منابع طبیعی ،مردم و صاحبان
اصلی آن قرار گرفت ،در سواحل ساخت و سازهای غیر مجاز زیادی
وجود دارد ،رفع تصرف در بستر و حریم رودخانه ها هم وجود داشته
که  ۵هکتار رفع تصرف شــده است.عباسی ،خاطرنشان کرد :یکی از
مشکالتی که مردم ما در سال های گذشته داشته اند وقوع سیالب به
سطح شــهر بود که با هماهنگی با ادارات متولی کانال هدایت آب در
حال ایجاد شدن است که با طول دو و نیم کیلومتر در حال انجام است.

نهاد آموزش و پرورش
موثرترین نهادهای اجتماعی است
عبدالحسین اســدپور سرویس شهرستان//
سومین جلسه شــورای آموزش و پرورش به
ریاست مرادزاده فرماندار شهرستان و رئیس
شورای آموزش و پرورش شهرستان و صابری
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار،
اتمام مدیــر آموزش و پــرورش ،معاونین،
کارشناســان آموزش و پرورش شهرستان و
سایر اعضای شورا در محل سالن اجتماعات
فرمانداری برگزار شد.

به گــزارش خبرنگار دریا؛ رئیس شــورای
آموزش و پرورش شهرستان بندرلنگه ادامه داد:
یکی از مهمترین و موثرترین نهادهای اجتماعی،
نهاد آموزش و پرورش اســت که مســئولیت
پرورش کودکان و نوجوانان ،جوانان ،انتخاب و
انتقال عناصر فرهنگی را به نســل نوخواسته بر
عهده دارد ،در چنین نهاد گستردهای استفاده از
تجارب صاحب نظران و دستاندرکاران تعلیم و
تربیت و تشکیل شوراهای مختلف برای اتخاذ
تصمیم های بایســته و شایسته کام ً
ال ضرورت
دارد.فرماندار بندرلنگه افــزود :یکی از اهداف
مهم تشکیل شوراهای آموزش و پرورش توجه
به اصل مشــارکت در جریــان تعلیم و تربیت
اســت و از آنجا که رسالت آموزش و پرورش
در جامعه بســیار حســاس و مهم می باشد از
اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار اســت .وی

در ادامه گفت :با توجه به تحقق مصوبات جلسه
قبل شــورای آموزش و پــرورش حصول این
مهــم نتیجه همــکاری کلیه اعضای شــورا و
پیگیری هــا مجموعه ی آمــوزش و پرورش
می باشــد که باید این همکاری و همدلی تداوم
داشــته باشــد تا شــاهد موفقیت های بیشتر
ایــن مجموعه باشــیم.اتمام مدیــر آموزش و
پرورش در این جلســه ضمن ارائه گزارشی از
فعالیت های آموزش و پرورش اظهار داشت :برای
سال تحصیلی جدید مجوز راه اندازی رشته های
صید و صیادی ،پرورش میگو ،رشته تاسیسات
و تعمیر موبایل برای هنرســتان های شهرستان
را کســب کرده ایم و این رشته ها دایر خواهد
شد.مدیر آموزش و پرورش افزود :در خصوص
پروژه های نیمه تمام تالش خواهیم کرد 90درصد
از این پروژه ها برای سال تحصیلی جدید آماده
بهره برداری گردد.گفتنی است در این جلسه در
خصوص موضوعاتی از جمله برگزاری کنکور
سراســری  ۱۴۰۱و پیگیری پــروژه های نیمه
تمام شهرســتان ،طرح تثبیت یادگیری ،هیئت
امنایی شدن دبستان شهیدان عزت زاده در جهت
تقویت این آموزشگاه ،توسعه مدارس در سطح
شــهر و روستا و وضعیت مدارس متوسطه شهر
بندرکنگ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مفقودی نوبت دوم
سند مالکیت موتورسیکلت تیپ یاماها FZS _ Fi 150cc
پالک  3117م شخصی قشم مالک سعید قادری به شماره شاسی (تنه)
 ME1RG4423H0008377شماره موتور  G3J3E0010744مدل
 2017رنگ نوک مدادی _فیروزه ای مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد

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

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
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زاهدان

اجتماعی

اذان صبح ۰۳:۵۴:۴۷
طلوع آفتاب ۰۵:۲۸:۳۱
اذان ظهر ۱۲:۲۹:۲۲
غروب آفتاب ۱۹:۳۰:۱۰
اذان مغرب ۱۹:۴۹:۲۴
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کرمان

اذان صبح ۰۴:۲۷:۲۴
طلوع آفتاب ۰۶:۰۱:۲۳
اذان ظهر ۱۳:۰۲:۳۷
غروب آفتاب ۲۰:۰۳:۴۸
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اذان صبح ۰۴:۰۶:۳۳
طلوع آفتاب ۰۵:۴۱:۴۰
اذان ظهر ۱۲:۴۴:۳۲
غروب آفتاب ۱۹:۴۷:۲۱
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اذان صبح ۰۴:۲۶:۴۵
طلوع آفتاب ۰۶:۰۲:۳۷
اذان ظهر ۱۳:۰۶:۳۲
اذان ظهر
غروب آفتاب  ۲۰:۱۰:۲۵غروب آفتاب
اذان مغرب  ۲۰:۲۹:۵۸اذان مغرب
اذان صبح
طلوع آفتاب

۰۴:۱۰:۲۵
۰۵:۴۸:۲۶
۱۲:۵۵:۲۰
۲۰:۰۲:۱۰
۲۰:۲۲:۰۵

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
برای تشریح نحوه برگزاری کنکور ۱۴۰1برگزار شد ،با اشاره
به طراحی یک نرمافزار جهت کشف تقلب در آزمون توضیح
داد :نرم افزارهایی برای بعد از آزمون سراســری طراحی شده
که اگر تقلب روی داده را در زمان آزمون کشــف نکنیم ،بعد
از آن میتوانیم متوجه تقلب صورت گرفته شــویم؛ البته این
روشهای تقلب که میگویم در  ۲ســال شیوع کرونا و بهدلیل
حذف بازرسیهای بدنی بیشتر شــد .پورعباس همچنین در
پاسخ به سؤالی درمورد امکان تقلب در آزمون سراسری اظهار
داشــت :بعضی از داوطلبان در برخی شبکههای اجتماعی یا
کانالهایی عضو هســتند که مدعی میشوند ،امکان تقلب در
کنکور سراســری را دارند .از این داوطلبان میخواهیم پیش
از آزمون از این شــبکهها خارج شوند ،اگر داوطلبان یا حتی
والدین آنها در این شــبکهها عضو باشند بعد از آزمون دچار
مشکل میشوند.در عین حالی که طی دو سال گذشته صحبت
از باال رفتن تقلب در کنکور سراسری بود اما پورعباس گفت:
عدهای از متخلفان سعی میکنند به سؤاالت کنکور دسترسی
پیدا کنند در حالی که یکی از سختترین قرنطینههای ممکن در
بخش سؤالها انجام میشود و ما دفترچهها و پاسخنامهها را به
هم پیوند کرده و در یک نایلون پلمب میکنیم و این دفترچههای
شخصیسازی شده توسط خود داوطلبان باز میشوند .تالش
برای دسترسی به سؤاالت از سوی متخلفان زمانی آغاز میشود
که دفترچه توســط داوطلب باز میشود و ممکن است افرادی
خود داوطلبانه بخواهند با دوربینهای پیشرفته نظیر انگشتر،
کــراوات یا دگمه دوربیندار عکس بگیرند و تقلب کنند اما ما
این افراد حرفهای را شناســایی کردیم و در جلسه آزمون نیز
شناســایی این افراد ادامه دارد و مجازاتهای سنگینی برای
آنها در نظر گرفته شــده اســت .به طوری که اگر این تخلف
توســط داوطلب اتفاق بیفتد محرومیت  ۱۰ساله و اگر توسط
غیرداوطلب صورت بگیرد تا  ۵ســال زندان برای آنها در نظر
گرفته خواهد شد.موضوع تقلب آنقدر پیچیده و در عین حال
در سال گذشــته جدی مطرح شد که رئیس سازمان سنجش

سرویس اجتماعی //تعداد دانشآموزان غیرایرانی
ثبتنام شده در مدارس کشور ایران از سال ،۱۳۸۵
با شــیبی ثابت رو به افزایش بوده است و به بیش از
 ۵۰۳هــزار دانشآموز اتباع در بیــش از  ۲۸هزار
مدرسه ایرانی در دوسال اخیر رسیده؛ این در حالی
است که همواره سیاستهای متفاوتی طی  ۴۰سال
اخیر پیرامون نحوه مواجهه با این دانشآموزان اعم
از پذیرش یا عدم پذیرش ،هزینه تحصیل ،شــرایط
تحصیل نسبت با مسائل اقامتی آنها و مانند آن ،اتخاذ
* نگاه آماری به تحصیل دانشآموزان اتباع در ایران
شده است.

موج ســوم؛ مهاجران افغانســتانی همزمان با ظهور و
قدرت گرفتن طالبان در افغانســتان؛ موج چهارم؛ پس
از حمله آمریکا به افغانستان و موج پنجم مهاجرت نیز
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال ۱۴۰۰
اتفاق افتاد .از همان بــدو ورود مهاجران و پناهندگان
به کشــور ایران ،مســئله تحصیل و آموزش ،یکی از
دغدغه های اصلی خانوادههای مهاجر در ایران محسوب
میشد.

به گزارش ایسنا ،تحصیل کودکان مهاجر پس از امنیت
یکی از دغدغههای همیشگی مهاجران ساکن در ایران
از دیرباز تا به امــروز بوده و امکان تحصیل کودکان و
نوجوانان مهاجر افغانســتانی در ایران همواره با فراز و
نشیبهایی روبهرو بوده است.به گزارش ایسنا ،از یک
سو ،سیاستهای ناظر بر تحصیل کودکان اتباع قانونی
به صورتی نسبتا مطلوب پیگیری شده و از سوی دیگر،
بــه دلیل حضور بیش از دو میلیون و  ۲۵۰هزار مهاجر
غیرقانونی  -بهویژه پس از حمالت مکرر طالبان در این
کشور  -عمال سازوکار مشخص و با وحدت رویه قانونی
و اجرایی در خصوص این گروه از مهاجران وجود ندارد.
فقدان ساماندهی این حوزه خود را در قالب مسائلی از
جمله عدم پذیرش کودکان فاقد مدارک قانونی اقامت،
رایــگان نبودن آموزش در برخــی دورهها به صورت
قانونــی و دریافت پول در قبال آمــوزش به صورت
غیرقانونی در برخی دورههــا برخالف آییننامههای
داخلی آموزش و پرورش ،فعالیت مدارس خودگردان و
به رسمیت نشناختن این مدارس تا دوره زمانی مشخص
و عدم نظارت بر نحوه فعالیت و مانند اینها نشــان داده
است.مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی در
گزارشی تحت عنوان «تحصیل کودکان مهاجر در ایران
چالشهای تقنینی ،نظارتــی و اجرایی و راهکارهای
پیشــنهادی دفتر مطالعات اجتماعی» که در خرداد ماه
 ۱۴۰۱منتشر شده به موضوع تحصیل کودکان مهاجر
پرداخته اســت که در ادامه مروری بر مهمترین مباحث
مطرح شده در این گزارش خواهیم داشت:
* مواجهه ایران با پدیده مهاجرتهای بینالمللی

در سال تحصیلی  ۱۳۷۰ -۱۳۷۱تعداد دانشآموزان
اتباع خارجی ثبتنام شده در مدارس ایران حدود ۱۲۱
هزار دانشآموز بود .در سال تحصیلی ،۱۳۸۳-۱۳۸۴
به دلیل ممنوعیتهای وضع شده توسط نیروی انتظامی
و وزارت کشــور در راستای اجبار مهاجران به خروج
از کشــور ،تعداد دانشآموزان مهاجر در مدارس ایران
به کمترین حد خود در  ۳۰سال اخیر (حدود  ۸۴هزار
دانشآموز) رسید.اما پس از سال  ۱۳۸۵و تغییر سیاست
ایران نسبت به مهاجران مقیم در ایران و کسانی که سابقه
حضورشان در کشور به بیش از  ۱۰سال میرسید ،روند
ثبتنام دانشآموزان مهاجــر در مدارس ایران همواره
افزایشی بوده اســت؛ به گونهای که در سال تحصیلی
 ۱۳۹۸ -۱۳۹۹تعداد دانشآموزان مهاجر ثبتنام شده
در مدارس ایرانی به رقم  ۵۰۳هزار نفر رسید.در مورد
افزایش تعداد دانشآموزان افغانستانی در مدارس ایران
بعد از فرمان رهبری تحلیلهــای متنوعی را میتوان
ارائه کرد .در ســال تحصیلی  ۱۳۹۳-۱۳۹۴و پیش از
اجرایی شــدن فرمان رهبری توسط دولت وقت تعداد
دانشآمــوزان اتباع خارجی در مــدارس ایران بالغ بر
 ۳۶۱هزار نفر بود .در ســال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
بعد از اجرایی شــدن فرمان رهبری این رقم به حدود
 ۳۸۶هزار نفر رسید .تعداد این دانشآموزان بعد از سال
 ۱۳۸۴-۱۳۸۵با یک شــیب ثابت رو به افزایش بوده
است و بعد از فرمان رهبری گرچه تعداد دانشآموزان
ثبتنامی افزایش پیدا کرده ،اما شــیب ثبتنام کودکان
مهاجر افزایش نداشته است.برخی افزایش ثبتنامها بعد
از فرمان رهبری را به افزایش مهاجرتها نسبت میدهند
اما بررسی میدانی نشــانگر آن است که یکی از دالیل
اصلی این امر افزایش دسترسی به تحصیل برای کودکان
مهاجر است .دسترسیپذیری تحصیل کودکان مهاجر نیز
طی دهههای اخیر همواره روندی افزایشی داشته است.
اگر فاصله ســالهای  ۱۳۷۵تا  ۱۳۹۵بررســی شود،
مالحظه خواهد شد که در سال  ،۱۳۷۵تنها  ۴۹درصد
از کودکان زیر  ۱۸سال مهاجر در ایران در مدارس ایران
مشغول به تحصیل بودند در حالی که در سال  ،۱۳۹۵این
نسبت به حدود  ۶۹درصد رسید .بنابر گفتههای رئیس
مرکز امور بی نالملل و مدارس خارج از کشــور وزارت
آموزش و پرورش این نســبت در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸
افزایش پیدا کرده و  ۸۰درصد واجدان شرایط توانست هاند
در مدارس ثبتنام کنند.

مواجهه کشور ایران با پدیده مهاجرتهای بی نالمللی از
ابتدای انقالب اسالمی آغاز شد .عموما نوع مهاجرتها
به کشور ایران از نوع اجباری ،پناهندگی و پناهجویی
بوده است .براســاس سرشماری نفوس و مسکن سال
 ۱۳۹۵مرکز ملی آمار ایران ،جمعیت مهاجران بی نالمللی
که به صورت رسمی در ایران سکونت دارند ،بالغ بر یک
میلیون و  ۶۵۴هزار نفر بــود که از این تعداد مهاجران
افغانستانی،عراقیوپاکستانیاکثریتمهاجرانبی نالمللی
را تشکیل میدهند .در حقیقت ۹۵درصد مهاجران حاضر
در ایران «افغانســتانی» و دو درصد «عراقی» و حدود
یک درصد «پاکستانی» هستند.پناهندگان افغانستانی
طی پنج موج اصلی به ایران وارد شــدند .موج اول؛ در
سال  ۱۳۵۸و با حمله شوروی به افغانستان شروع شد.
موج دوم؛ پس از خروج شوروی از افغانستان و وقوع * افزایش معنادار باسوادی مهاجران
درگیری های داخلی در افغانســتان به وقوع پیوست .میزان باسوادی مهاجران افغانستانی ساکن در ایران از
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فروردین :

تأثیر قطعی سوابق تحصیلی  ،چالش جدید کنکور
سرویس اجتماعی //فصل آزمونهای سراسری فرا رسید و
از روز چهارشنبه  8تیرماه رقابت دانشآموزان برای ورود به
دانشگاهها با رقابت داوطلبان رشتههای هنر آغاز میشود و
تا روز شنبه بهمدت  ۴روز ادامه دارد.

چهار شنبه  8تیر 1401

طالعبینی

نحوه برگزاری کنکور  1401که از  8تیر آغاز میشود توسط رئیس سازمان سنجش کشور تشریح شد

یکی از دالیل افزایش تعداد دفترچهها را از بین بردن این امکان
مطــرح کرد و گفت :ما برای این که با تخلف در آزمون مقابله
کنیــم اقدامات زیادی انجام دادهایم مث ً
ال حدود  ۳۰دقیقه طول
میکشد که داوطلب بتواند از دفترچه سؤاالت عکس بگیرد و به
بیرون از جلسه آزمون ارسال کند و  ۳۰دقیقه هم طول میکشد
کلید ساخته شود و  ۳۰دقیقه هم زمان میبرد این کلید به دست
داوطلب برســد .به همین جهت ما دفترچهها را به  ۳دفترچه
تقسیم کردیم و داوطلب بعد از پاسخ به هر دفترچه موظف است
آن را تحویل دهد .به همین جهت فرصت تقلب از بین میرود.
در حالی که در ســالهای گذشته پاسخنامهها و دفترچهها ۴
ســاعت و  ۴۵دقیقه در اختیار داوطلبان بود و فرصت تقلب
بسیار بود و امنیت کاهش پیدا میکرد.
رئیس ســازمان سنجش آموزش کشور در مورد اسکنرهای
خواندن پاسخنامهها توضیح داد :پنج دستگاه اسکنر هم اکنون
وجود دارد که  ۲دســتگاه اسکنر آن فوق پیشرفته است و در
مجموع با توجه به افزایش تعداد پاســخنامهها به حدود پنج
میلیون پاسخنامه ،امیدواریم با سرعت پاسخنامهها خوانده شود.
گرچه عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش
کشور در این نشست درباره مصوبه جدید شورای عالی انقالب
فرهنگی و حاشیههایش صحبتی نکرد اما دو روز پیش در یک
برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه تأثیر قطعی سوابق تحصیلی
دانشآموزان در پذیرش آنها از سوی دانشگاهها موجب تشدید
تبعیض بین دانشآمــوزان مناطق برخوردار با مناطق محروم
و مدارس خصوصی با ســطح علمی باال و مدارس دورافتاده
میشــود ،گفت :سطح آموزش در کشــور متفاوت است ،در
جاهای دوردست ممکن است معلمان با سطح دانش معلمانی
که در مناطق و مدارس برخوردار فعالیت میکنند وجود نداشته
نباشــند و امکانات آموزشی و کمک آموزشی نیز برابر نیست
و تأثیر قطعی ســوابق تحصیلی در کنکــور نیز یک چالش
بزرگ دیگر اســت که آموزش و پــرورش باید برای حل آن
اقدام کند .رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به
این سؤال که بعضی شرکتکنندگان در کنکور دیپلم نظام قدیم
هســتند یا عنوان دیپلم آنها با رشتهای که مایلند در دانشگاه
بخوانند ،مطابقت ندارد (مث ً
ال دیپلم ریاضی هستند اما در گروه
پزشکی شرکت میکنند یا دیپلم تجربی در رشته حقوق و…)
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اگر شما كسی را تحت كنترل خود دارید سعی نكنید
كه او را متقاعد كنید ،برای اینكه موفق نمیشــوید.
از طــرف دیگر ،این موضوع مســأله مهمی برای
نگران شدن نیست .فقط بدون اینكه اضطراب داشته باشید در مورد
توالی غیر قابل پیشبینی اتفاقات واكنش نشــان بدهید .واكنش
نشان دادن به موقع شما را قادر میسازد كه یك موقعیت پیچیده را
به موقعیتی تبدیل كنید كه برای دیگران مفید است.
اردیبهشت :

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

و این تأثیر قطعی ســوابق تحصیلی به زیان آنها تمام میشود،
توضیــح داد :در مصوبه جدید کنکوری ،ماده  ۹وجود دارد که
شورای سنجش و پذیرش را به رسمیت شناخته و اختیارات
کامل درباره تطبیق دروس و ســوابق تحصیلی و میزان تأثیر
آن را به این شــورا داده است ،یعنی وقتی این سوابق تحصیلی
موجود نیست شورای سنجش و پذیرش تصمیم گیرنده است
که چه میزان سوابق تحصیلی و چه میزان آزمون سراسری برای
داوطلب لحاظ شــود .یعنی به میزانی که این سوابق تحصیلی
وجود ندارد چه درصد کنکور و چه درصد ســوابق تحصیلی
برای داوطلب لحاظ شود.
معاون فنی و آماری ســازمان سنجش آموزش کشور نیز
گفت :تأثیر ســوابق تحصیلی داوطلبان در کنکور امسال در
مقایسه با سال گذشته  ۱۰درصد بیشتر شده است و این تأثیر
بهصورت ۴۰درصد مثبت اعمال خواهد شد.وی درخصوص
وضعیت داوطلبانی که ســوابق تحصیلی ندارند نیز گفت :بر
اســاس مصوبهای که به ما ابالغ شده ذکر شده است که تأثیر
ســوابق تحصیلی حداکثر  ۴۰درصد باشــد و این سوابق در
رشتههای با آزمون اعمال شود اما اگر داوطلبان بهصورت کامل
سوابق تحصیلی داشته باشــند این تأثیر بهصورت  ۴۰درصد
ســوابق و  ۶۰درصد آزمون خواهد بود و اما اگر هر بخشی از
داوطلبان ســوابق تحصیلی الزم را نداشته باشند آن بخش از
سوابق تحصیلی به نمره کنکور انتقال پیدا میکند و داوطلبانی
نظیر فنیحرفهای ،کاردانش یا هنر که سوابق تحصیلی ندارند

مالک عمل نمره کل کنکور خواهد بود و  ۱۰۰درصد سؤاالت
کنکور تأثیرگذار خواهد بود.
معاون فنی و آماری ســازمان ســنجش آموزش کشور نیز
در این نشست گفت :ما در کنکور امسال شاهد روند افزایشی
در بین داوطلبان گروه علوم انســانی هستیم و تعداد داوطلبان
گروه ریاضی طی ســالهای قبل یا ثابت بوده یا تغییراتی در
جهت کاهش تعداد داوطلبان اتفاق افتاده و آمار نزولی داشتیم.
متأسفانه این وضعیت آسیبهای جدی در رشتههای علوم پایه
در سنوات اخیر وارد میکند و عمده ظرفیتهای خالی ما در
گروه ریاضی است و ظرفیت ما تقریب ًا تا  ۲.۵برابر بیشتر از تعداد
داوطلب این رشــته است و رقابتی که در گروه ریاضی شاهد
هستیم فقط برای رشته محلهای پرطرفدار و در دانشگاههای
خــاص صورت میگیرد در صورتی که در گروه علوم تجربی
عکس این اتفاق روی میدهد.همچنین بنا به آماری که در این
نشست اعالم شد امسال دو داوطلب  ۸۱ساله ۱ ،نفر  ۷۸ساله،
 ۲نفر  ۷۵ســاله و  ۳نفر  ۷۴ساله و همچنین یک نفر نیز ۷۳
ساله بهعنوان داوطلب کنکور شرکت میکنند و  ۴داوطلب نیز
 ۱۳ساله هستند .همچنین بردن موبایل در سر جلسه آزمون تا
 ۵ســال محرومیت همراه دارد و اگر موبایل روشن در درب
ورودی آزمون تحویل داده شود تقلب محسوب میشود .چرا
که ما به کمک ابزارهایی که از ســوی شرکتهای دانش بنیان
ساخته شده است میتوانیم داوطلبانی را که این موارد را رعایت
نمیکنند شناسایی کنیم.

نگاهی به تحصیل کودکان مهاجر
در ایران طی  ۴۰سال اخیر

تعداد افراد باسواد در افغانستان بیشتر است  .به طور * تحصیل کودکان مهاجر در  ۴۰سال اخیر

کلی ســطح باسوادی در میان مهاجران طی چند دهه
اخیر به طرز معناداری افزایش پیدا کرده اســت .فقط
حدود  ۱۰درصد از نسل اول مهاجران که در سالهای
ابتدایی دهه  ۶۰وارد ایران شدند ،پیش از ورود ،باسواد
بودند .این شــاخص در حال حاضر به  ۶۴درصد در
میان کل مهاجران رسیده اســت .در ابتدای دهه ۹۰
میزان باسوادی در میان مهاجران حدود  ۵۲درصد بود
اما در ســال پایانی دهه  ۹۰این میزان به  ۶۴درصد
رسیده است.میزان باسوادی در نسلهای دوم و سوم
مهاجران بسیار باالتر است ۷۶ .درصد از جوانان ۱۵
تا  ۲۹ساله افغانستانی در ایران سواد خواندن و نوشتن
دارند .میزان باسوادی مهاجران افغانستانی ساکن در
ایران (که  ۹۵درصد از مهاجران ساکن ایران را تشکیل
میدهند) از تعداد افراد باسواد در خود کشور افغانستان
بیشتر اســت .به گونهای که نرخ باسوادی نسل دوم
مهاجران افغانستانی در ایران به نرخ باسوادی ایرانیان
بسیار نزدیکتر است.در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
از بیــن کل دانشآموزان ثبتنامی غیر ایرانی۱۶۱۰ ،
نفر در رده پیشدبســتانی ۳۳۵ ،هزار و  ۹۶۳نفر در
دوره اول و دوم ابتدایــی ۱۰۴ ،هــزار و  ۴۵۸نفر در
دور اول متوســطه و  ۵۵هزار و  ۵۹۰دانشآموز در
دور دوم متوسطه مشغول به تحصیل هستند .یک سوم
دانشآموزان ثبت نام شده بدون مدرک و غیرقانونی
هستند.
* تهــران رکورددار میزبانی از بیشــترین دانش
آموزان مهاجر

 ۱۴۱هــزار و  ۲۴۴نفر با برگه حمایت تحصیلی در
مدارس ثبت نام شــدهاند .این افراد فاقد مدرک اقامت
قانونی هستند .در  ۱۷استان کشور که حضور مهاجران
افغانســتانی مجاز اســت ،این دانش آمــوزان در کنار
دانش آموزان ایرانی مشــغول به تحصیل هستند .استان
تهران بیشــترین دانشآموز را با  ۱۶۱هزار و  ۷۸۰نفر
دارد .خراسان رضوی ،فارس ،قم ،البرز ،کرمان ،سیستان
و بلوچستان و یزد ،استانهایی هستند که به ترتیب میزبان
بیشترین تعداد دانشآموزان مهاجر هستند.

در  ۴۰ســال اخیر ،همواره سیاســتهای متفاوتی
در خصوص نحوه مواجهه بــا دانشآموزان اتباع اعم
از پذیرش یا عــدم پذیرش آنها ،رایگان یا پولی بودن
تحصیل آنها ،شــرایط تحصیل کودکان اتباع به نسبت
مسائل اقامتی ایشان و مانند آن ،اتخاذ شده است .مسئله
تحصیل اتباع همواره متأثر از سیاستهای کلی دولت در
خصوص اتباع افغانستانی به دلیل غلبه تعداد اتباع این
کشور نسبت به سایر کشورها در ایران بوده است.از یک
سو ،در ایران خدمات آموزشی به اتباع قانونی به شکلی
سخاوتمندانه ارائه میشــود و از سوی دیگر ،به دلیل
حضور حدود دو میلیون و  ۲۵۰هزار مهاجر غیرقانونی،
موانع متعددی پیش روی این کودکان قرار داشته است.
بر این اساس ،میتوان گفت همواره دو قطب مخالف در
مسئله تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی در ایران در
سطح سیاستگذاری وجود داشته است :نخست نگاه
تهدیدمحور به دلیل غلبه سیاستهای بازگشت مهاجران
غیرقانونی و بار مالی آموزش اتباع افغانســتانی برای
دولت ایران و دوم نگاه فرصتمحور بهویژه در خصوص
مهاجران قانونی و همچنین پس از انتشار فرمان رهبری.
* دهه ۱۳۹۰؛ فرمان رهبری و حق تحصیل کودکان
مهاجر در ایران

انتشــار فرمان رهبری برای تحصیل کودکان مهاجر
افغانســتانی در ســال  ،۱۳۹۴به نوعی پایان دادن به
دوقطبیهای مذکور در حوزه سیاستگذاری تحصیل
کودکان مهاجر بود و البته این تقابل در الیههای اجرایی
کماکان باقی اســت .با مقایسه آمار تعداد دانشآموزان
افغانستانی در مدارس ایرانی ،مشاهده میشود که فرمان
رهبری در ســال  ، ۱۳۹۴بــه افزایش هفت درصدی
ثبتنام دانشآموزان افغانستانی در مدارس ایران منجر
شــد (از حدود  ۳۶۱هزار دانــش آموز غیر ایرانی در
سال تحصیلی  ۱۳۹۳-۱۳۹۴تا پیش از انتشار فرمان
رهبری ،به حــدود  ۳۸۷هزار دانشآموز غیرایرانی در
ســال تحصیلی  .)۱۳۹۴-۱۳۹۵البته پنج سال پس از
صدور این فرمان ،در ســال تحصیلی ،۱۳۹۹ -۱۴۰۰
تعداد این دانشآموزان به حدود  ۵۰۳هزار نفر در ۲۸
هزار مدرسه رسید که رشد  ۴۰درصدی نسبت به قبل

از سال  ۱۳۹۴دارد و بیانگر رشد کامال تدریجی تعداد
این دانشآموزان در مدارس ایران است.به طور کلی این
فرمان سه اثر عمده بر وضعیت تحصیلی کودکان اتباع به
همراه داشته است:

 رایگان شدن حضور دانشآموزان مهاجر در مدارسدولتی ایرانی

هزینه تحصیل  ۳۳۰هزار دانشآموز مهاجر در ســال
 ۹۵بالغ بر  ۵۰۰میلیارد تومان بوده که فقط  ۱۰میلیارد
تومــان از این مبلغ را کمیســاریای عالی پناهندگان
ســازمان ملل متحد به ایران پرداخته است .براساس
ماده ( )۲آییننامه نحوه آموزش اتباع خارجی ،مصوب
اول اردیبهشت  ۱۳۹۵هیئت وزیران ،تا پیش از فرمان،
تحصیل دانشآموزان افغانستانی در مدارس دولتی ایران
با پرداخت شــهریه به مدارس میسر بوده است.همین
مبلغ نیز برای قشر محروم مهاجران افغانی (مخصوصا
خانوادههای پر جمعیــت با چند دانشآموز) به عنوان
سدی برای حضور در مدارس تلقی میشد .این فرمان
به نوعی دلگرمــی برای این خانوادههای مهاجر ایجاد
کرد .با وجود این در عمل ،آموزش و پرورش با تغییر
بخشنامههای قدیمی که حضور دانشآموزان مهاجر را
با پرداخت شهریه مجاز میدانست ،عمال اخذ شهریه و
ســایر وجوه را به طور رسمی ممنوع کرد ،اما این امر
در برخی مدارس به طور غیررســمی از سوی مدیران
مدارس انجام میشود.
 امکان تحصیل کودکان مهاجر غیرقانونی و بدونمدرک

پیامد مهم دیگر این فرمان ،عمومی شدن مسئله تحصیل
مهاجران بود که سالها نادیده گرفته شده بود .پس از
این ،تحصیل کودکان مهاجر غیرقانونی که پیش از آن
امکان ورود به مدارس دولتی را نداشــتند ،مورد توجه
قرار گرفت و شــرایط حضور آنان در مدارس دولتی
تسهیل شــد .حضور دانشآموزان مهاجر در مدارس
دولتی که از یک ســو به تثبیت اقامت آنان منجر شده
و از سوی دیگر مدرک معتبر آموزش و پرورش ایران
از ارزش قابــل توجهی برای آنها برخوردار اســت و
همچنین هزینه مدارس رســمی در مواردی که خالف
آییننامههای جدید عمل میشــود ،باز هم از مدارس
خودگردان ارزانتر است و این موارد برای خانوادههای
مهاجر ارزش زیادی دارد.
 -تعیین تکلیف مدارس خودگردان

براســاس نکات طرح شده در جلسات کارشناسی
مرکز ،این مدارس سالها بدون مجوز و خارج از دایره
اســتحفاظی آموزش و پرورش فعالیت میکردند .در
مدت زمان کوتاهی در تابســتان  ،۱۳۹۴فرایند ثبت و
قانونی شدن تعدادی از این مدارس در شهرهای مختلف
ایران انجام شد .از جمله پیامدهای قانونی شدن مدارس
خودگردان ،تعلق گرفتن کتاب درسی به دانشآموزان
این مــدارس بود که ســالهای طوالنی از معضالت
کودکان مهاجر در تحصیل محسوب میشد .همچنین
بخشی از فرایند ادغام اجتماعی نیز در دستور کار این
مدارس گنجانده شد.

خرداد :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ایران اســامی را می توانیم یک کشور با موقعیت
جعرافیایــی منحصر به فرد عنــوان کنیم ،چرا که در
زحمتکشان صنعت سبز از افت قیمت و نبود صنایع تبدیلی گالیه دارند
جنوب این کشور موقعیت اقلیمی آن گرم و مرطوب،
در مرکز آن گرم و خشــک و در استان های شمالی
این کشور فضای حاکم بر اقیلم آنها سرد و مرطوب
می باشــد که چنین افلیمی را در کمتر کشور دیگری
می توانیم شاهد باشیم.در فصولی که صنعت کشاورزی
در سرمای زمستانی در خواب عمیق به سر می برد،
در جنوب ایران به خصوص در استان هرمزگان آغاز
برداشت محصوالت خارج از فصل را شاهد هستیم
که انواع صیفی جات نمونه بارز این موضوع هستند.
عالوه بر شرایط اقلیمی ،نوع کشت درختان و گیاهان
نیز با توجه به نوع زیست بوم منطقه دارای متغییراتی
می باشد و از این حیث ارقام محصوالت کشاورزی
در کشــور ایران از تنوع باالیی برخودار می باشد اما
این ظرفیت های خدادادی نیازمند برنامه ریزی بهتر بیان شده است.
فنا می رود و برای آنان اصال مقرون به صرفه نیست.
قیمت خرید ۱۰هزار تومانی برای کشاورزان به
تاکید متخصصین تغذیه بر مصرف لیمو
برای ورود به بازارهای داخلی و بین المللی دارد.
طبــق مطالعــات صورت گرفتــه لیموترش میوه صرفه نیست
رودان ،قطب کشاورزی هرمزگان
شهرستان رودان یکی از قطب های مهم کشاورزی ارزشمندی است که اکثر متخصصین تغذیه به مصرف همزمان با فصل برداشت لیمو ،قیمت این محصول در
هرمزگان اســت و اشــتغال و اقتصاد آن وابسته به فراوان آن اشــاره دارند که یکی از پر مصرفترین و این وضعیت اقتصادی تنور گالیه باغداران و کشاورزان
کشاورزی بوده و  ۸۰درصد از جمعیت این شهرستان پر خاصیتترین مواد غذایی در جهان اســت ،تقریبا را داغ کرده اســت و لیمو بین  ۱۰تا ۱۲هزار تومان
به طور مســتقیم و غیر مستقیم در بخش کشاورزی ،برای هرچیزی ،از گوشــتهای کباب شده گرفته تا می باشــد کــه می تــوان گفت چوب حــراج به
دامداری و صنایع وابسته به آن مشغول فعالیت هستند .بسیاری از پایها و کیکهای خوشمزه ،از آن استفاده باکیفیتترین لیموی کشــور است .عالوه بر قیمت داریم اما مشکل ما در این منطقه وجود دالل و نبود
به گزارش شبکه اطالع رسانی هرمز؛رودان هرمزگان می شــود.از لیمو می توان برای اهداف مختلفی که خرید پایین لیمو از کشاورزان توسط دالالن در بهار و ثبات بازاری می باشد.
بین  ۴۲تا  ۴۶درصد تولید لیموترش کشور و دو درصد حتی برخی از آنها خوراکی نیســتند نیز استفاده کرد ،تابستان ،افزایش قیمت کود و سم ،بیماری و آفات در
سر و سامان بخشــیدن به بازار لیمو ،مطالبه
تولید در جهان را به خــود اختصاص داده و کیفیت ماهیت اســیدی لیمو و روغن موجود در پوست این برخی از باغ ها ،بازار ثابت ،نبود کارخانجات صنایع جدی ماست
باالی این محصول عالوه بر تامین نیاز شهرســتان و میــوه آن را به یک عامل چنــد منظوره تبدیل کرده تبدیلی ،افزایش هزینه های تولید(آبیاری قطره ای و داوری یکی دیگر از باغداران شهرستان رودان در
استان ،زمینه صادرات به سایر کشورها را فراهم کرده است ،افزون بر این ،لیمو به آسانی در دسترس است غیره) از دیگر مشکالت باغداران این شهرستان است .این رابطه در گفتوگو با خبرنگار هرمز اظهار کرد:
حتی پول کارگر هم برایمان نمی ماند
و به جایگاه خوبی دســت یافته است؛ اما باغداران و محصولی مقرون به صرفه محسوب می شود .در
هرساله در شهرستان رودان انواع لیمو(مکزین الیم یا
در
رودان
شهرســتان
باغداران
از
یکــی
نجفــی،
رودانــی از پایین بودن قیمت ایــن محصول(۱۰الی واقع لیموترش درختچهای اســت کــه بلندی آن به
لیموی محلی ،لیسبون ،خارکل و پرشین) تولید و با
را
مسئوالن
حمایت
عدم
هرمز،
خبرنگار
با
وگو
ت
گف
چهارمتر میرسد و کشت آن فقط در مناطق گرمسیر
پایین ترین قیمت به واسطه دالالن از کشاورزان خرید
۱۲هزار تومان) گالیه دارند.
محصوالت
خرید
برای
دالالن
حضور
موجب
و
خأل
امکان دارد ،شــاخههایش بلنــد و برگهایش پهن و
و راهی بازار می شود.
محصول لیمویی متفاوت در بهشت جنوب
رودان که بهشت جنوب شــهرت دارد توانسته از سبز مات و بیضوی اســت ،دمبرگها واضح و اندکی خود دانسته و اظهار کرد :اگر حمایت مسئوالن بود وی با بیان اینکه ســر و ســامان بخشیدن به بازار
موقعیت و ماهیت وجودی منابع محلی خود به خوبی بالدارند ،گلهایش از درون سفید و از بیرون ارغوانی قطعا دالالن سوءاســتفاده نمیکردند و مشکل حمل لیمــو را یک مطالبه جدی مــی دانیم ،تصریح کرد:
اســتفاده نماید و محصول لیمویی خود را متفاوت تر است و به غایت معطر است .قیمت خرید پایین لیمو محصول برداشــت شده و عرضه به قیمت بازار حل عــدم وجود تعاونــی های دولتــی خرید تضمینی
در کیفیت نســبت به دیگر نقــاط هرمزگان و حتی از کشاورزان به یکی از مشــکالت و دغدغه های میشد .وی افزود:می توان گفت لیمو را به واسطهها محصــوالت کشــاورزی در ســطح شهرســتان،
استان های کشــور به بازار عرضه کند .لیمو ترش اصلی آنان تبدیل شده است که با هزینه باالی تولید و دالالن عرضه میکنیم ،اگر فقط پول کود و کارگر کشــاورزان وئ باغداران را کالفه کرده اســت.به
به عنوان طالی ســبز جنوب کشور یکی از مرکبات همخوانی ندارد و باغدار نیمی از محصول خود را با عاید ما میشد چه خوب بود حتی این مخارج را هم گفته داوری ،شهرستان رودان و حتی استان هرمزگان
پرخاصیت است که تقویت کننده زیباییست و باعث کمترین قیمت به دالالن به فروش می رســاند که نه بعضی اوقات از جیب میدهیم.
با توجه به موقعیت اقلیمی خاصــی که دارد اما در
که
شکرگذاریم
را
خدا
افزایش ســامتی ،طراوت ،شادابی ،جوانی و نیروی تنها ســودی عاید وی نمی شود بلکه ضرر و زیان و این باغدار رودانی ادامه داد:
حوزه کشاورزی به پیشــرفت چشم گیری نرسیده
پربار
و
مرغوب
محصول
حیات می شود و در مورد آن تاکنون مطالب زیادی زحمات بی دریغ و خستگی ناپذیر یکساله کشاورز به امسال شرایط خوبی را برای
است.

سرشماری بیش از  ۱۲۲هزار کانتینر از بندر شهید رجایی بندرعباس
بــه گزارش خبرنگاردریــا ،مجتبی قهرمانی
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان
برگزاری همایش سراسری قوه قضاییه ،پیرامون
بحث نظــارت و پیگیری حقوق عامه در دوران
نویــن تحول و تعالی قوه قضاییه به ســخنرانی
پرداخــت و دیدگاه ها و نقطــه نظرات خود را
مطرح کرد .وی در جریان این نشســت گفت:
سابقه پیدایش حقوق عامه مقارن است با آغاز
تشکیل جوامع بشــری و در طول زمان هم در
قانون اساســی و هم در قوانین عادی و هم در
دستورالعمل ها بر این موضوع تأکید شده است.
قهرمانی با اشــاره به سفر رئیس قوه قضاییه به
استان هرمزگان در اسفند ماه  ،۱۴۰۰تصریح کرد:
در جریان این سفر موضوعی ،تخصصی و بدون
تشریفات به همت حوزه ریاست قوه قضاییه و با
همکاران مرکز رسانه فایل صوتی بیانات ریاست
قوه قضاییه پیاده سازی شد و از محتوای آن ۶۳
دستور تدوین و استخراج شد و برای اجرای هر
کدام از آنها زمانبندی اجرا تعیین گردید.رئیس
کل دادگســتری اســتان هرمزگان اضافه کرد:
از این  ۶۳دســتور  ۲۷مورد آن ماهیت حقوق
عامه ای دارند ،که موضوعاتی چون بنادر ،گمرکات
و اموال تملیکی را در بر می گیرد.این مقام قضایی
تصریح کرد :نکته قابل توجه در دستورات مذکور
این است که ما تاکنون در خصوص دادخواست
و شکایت تصمیم می گرفتیم اما در  ۲۳دستور
از این  ۶۳دســتور رئیس قوه قضاییه ما مأمور
شــدیم که تحلیل کنیم ،آســیب شناسی کنیم و
راهکار صحیح در موضوعات مختلف ارائه دهیم
که این هم از ویژگی های خاص مدیریتی دوران
نوین تحول و تعالی در قوه قضاییه است.رئیس
کل دادگستری استان هرمزگان گفت :در حوزه
سازمان اموال تملیکی  ۳۳مکاتبه و گزارش بعد
از سفر ریاست قوه قضاییه صورت گرفته است
کــه در نتیجه آن ۱۶ ،بازدید از  ۴۱بازدید انجام
شــده با موضوع تعیین تکلیف کاالهای متروکه
بوده کــه در نتیجه ،فروش امــوال تملیکی در
اســتان هرمزگان با رشد  ۲۱۰۰درصدی معادل
 ۴۶۳میلیارد تومان و معدومی کاالهای متروکه
رشد  ۹۲۰درصدی را نشان می دهد .وی اظهار
داشت :کانتینر های تعیین تکلیف شده هم رشد
بیش از  ۹۰۰درصدی داشــته و فروش اسفند

صنایع تبدیلی نیاز اصلی کشاورزان رودانی

قصه تکراری لیمو  ،غصه هرساله باغداران

در پی بازدید رئیس قوه قضاییه صورت گرفت

گروه خبر //رئیس کل دادگســتری استان
هرمزگان از سرشــماری بیــش از  ۱۲۲هزار
کانتینر در نتیجه بازدید رئیس قوه قضاییه از
بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.
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ماه معادل کل فروش سال قبل از آن بوده است.
مجتبی قهرمانی بیان داشت :همچنین یک جلسه
با هیأت مدیره سازمان اموال تملیکی برگزار شده
است که خروجی آن ،افزایش اختیارات سازمان
اموال تملیکی استان هرمزگان بوده و یک جلسه
نیز با مدیرکل ساختار های سازمانی اداره امور
اســتخدامی کشور برگزار شد که طی آن چارت
امــوال تملیکی افزایش یافته اســت.رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد :در نتیجه
سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان برای
اولین بار یک کار بزرگ و بی ســابقه در حوزه
بنادر استان هرمزگان انجام شده است ،کاری که
در نگاه اول غیر ممکن بود اما در نتیجه اجرای
دستور ریاست قوه قضاییه برای آسیب شناسی
حوزه بنادر میســر شــد و طی آن  ۱۲۲هزار و
نود و پنج عدد کانتینر تک تک شمارش شدند،
شــماره آنها در نرم افزار وارد شد ،پر یا خالی
بودن آنها ثبت شــد و اطالعاتشان با اطالعات
ترمینال ها تطبیق داده شد.وی با بیان اینکه نتیجه
این سرشماری ها بسیار قابل توجه است ،عنوان
داشت :در حین سفر رئیس قوه قضاییه به استان
هرمزگان ،حدود  ۱۵۰کانتینر کشف شد که فاقد
اطالعات بودند و بر این اســاس ریاست محترم
قوه قضاییه دســتور دادند که در خصوص تمام
کانتینرها و انبارها سرشــماری صورت بگیرد و
با دو مرحله مغایرت گیری مشخص شد که بیش
از  ۱۳هزار کانتینر دارای مغایرت در اطالعات
بــوده اند که البته این موضوع در مرحله ســوم
مغایرت گیری و راســتی آزمایی قــرار دارد.
مجتبی قهرمانی همچنین از تعامل خوب استاندار
هرمــزگان و اداره کل بنــادر و دریانوردی و
گمرکات استان به منظور اجرای این سرشماری
تشــکر کرد و اذعــان داشــت :تعیین تکلیف
محموله ۴هزار تنــی گچ ،محموله بزرگ چای،
محمولــه های المــپ ،برنج ،الــکل ،پارچه و
آمبوالنس های معطل مانده در بندر شهید رجایی
هــم از دیگر نتایج اجرای دســتورات  ۶۳گانه
ریاست قوه قضاییه در سفر به استان هرمزگان می
باشند که برای تک تک آنها گزارشاتی برای ایشان
ارسال شد و در خصوص هرکدام شخص ًا دستور
صادر نمودند یا نکات تکمیلی را بیان داشــتند.
رئیس شورای قضایی اســتان هرمزگان تأکید
کرد :در نتیجه ســفر رئیس قوه قضاییه به استان
هرمزگان در حوزه گمرکات  ۹هزار و سیصد و
هشت فقره اظهار نامه تعیین تکلیف و بروزرسانی
شده است و در خصوص بخشی از آنها صاحبان

کاال مراجعه نمــوده اند و پس از تحویل گرفتن
محموله های خود ،آنهــا را روانه بازار کردند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از
صدور  ۲هزار و صد و شصت و دو دستور مرتبط
با حقوق عامه توسط دادسرای بندرعباس طی
دوسال خبر داد و گفت فقط یک دستور قضایی
برای توزیع عادالنه بار باعث رضایتمندی بیش
از  ۵۰۰هزار راننده کامیون در سراســر کشور
شد.وی همچنین از دســتور حمل یکسره بار
کشــتی ها که در نتیجه آن از هر کشتی حداقل
 ۱۰میلیارد تومان ســرفه جویی صورت گرفته
است خبر داد و در ادامه ،تعیین تکلیف خودروها
و موتورسیکلت های موجود در پارکینگ های
استان ،حل کامل مشکل افراد فاقد شناسنامه به
عنوان مطالبــه بحق رئیس قوه قضاییه ،عمل به
مســئولیت اجتماعی شرکت ها و صنایع ،مقابله
با صید ترال ،انتقال پرونده شــرکت های بزرگ
به استان ،کشــف احتکار بیش از  ۶۷هزار تن
کاغذ و تعیین تکلیف ســازه های دریایی غیر
مجاز را به عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته
در استان هرمزگان در حوزه احقاق حقوق عامه
نام برد .رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان
در پایان تأکید کرد :برای دســتیابی به تحول در
قوه قضاییــه مرکز یا مراکز ثقلی نیاز هســت
که اصلی تریــن مرکز می توانــد حقوق عامه
باشــد ،چرا که حقوق عامه قابلیت پیش بینی و
پیش دستی و پیشگیری دارد و قوه قضاییه متحول
و متعالی به ســراغ ریشــه ها می رود و بر این
اساس باید از هم اکنون در خصوص موضوعات
جدید چون ارزهای دیجیتال و اینترنت اشیا پیش
بینی و چاره اندیشی شود.
مجتبی قهرمانی همچنین پیشنهاد ایجاد رشته
تحصیلی حقوق عامه در مقطع تحصیالت تکمیلی
در دانشــگاه علوم قضایی را مطرح کرد و بیان
داشــت با توجه به ویژگی های موضوع حقوق
عامه این رشــته می تواند رشــته ای پرمحتوا،
کارآمد و جذاب باشد.

باغــدار رودانی یکی از علت های عدم پیشــرفت
کشاورزی و توســعه واقعی آن در استان هرمزگان
به خصوص شهرســتان رودان را نبود صنایع تبدیلی
دانســت و گفت:تا زمانی که در کنار محصولی که به
دست می آوریم ،صنایع تبدیلی را راه اندازی نکنیم،
نمی توانیم به اشتغال آفرینی حداکثری فکر کنیم.وی
با اشــاره به اینکه این شهرستان قطب تولید محصول
لیمو در کشور می باشد ،خاطرنشان کرد :نمونه بارز
صنایع تبدیلی را می توانیم در احداث کارخانه های
آبلیمو گیری در ســطح روســتاها و حتی مرکزیت
شهرستان عنوان نماییم.

برداشت لیمو از  ۹هزار و  ۳۰۰هکتار از اراضی
زیر کشت

ضیاءالدین صامتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
رودان در گفتگو با خبرنگار هرمز اظهار کرد :محصول
ش در سطح شهرســتان ۹هزار و ۳۰۰هکتار
لیموتر 
از باغات شهرســتان رودان درحال برداشــت است
و شهرســتان رودان مقام اول در سطح زیر کشت و
تولیــد این محصول با ارزش را در کشــور دارا می
باشــد.وی افزود :پیش بینی می شــود از این میزان
ســطح زیرکشــت بیش از ۱۰۰هــزار تن محصول
لیموترش از تمامی ارقام مورد کشت منطقه از جمله
مکزینالیم،لیسبون،خارکلوپرشینبرداشتشود.مدیر
جهاد کشاورزی شهرستان رودان حمایت از باغداران
این شهرستان را یکی از مهم ترین اولویت های کاری
عنوان و خاطرنشــان کرد :مجموعه جهاد کشاورزی
شهرســتان رودان تمام سعی و تالش خود را می کند
تا با تالش در زمینه های مختلف کشاورزی ،حمایت
ویژه ای در ارتقاء این صنعت در سطح شهرستان داشته
باشد.

مقدمات حضور مردم هرمزگان در راهپیمایی اربعین مهیا شود
گروه خبر //معاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی
اســتانداری هرمزگان گفت :با توجه به در پیش بودن
ماه محرم و صفــر از هم اکنون مقدمات حضور بدون
دغدغه مردم هرمــزگان در راهپیمایی عظیم اربعین
مهیا شود.

احسان کامرانی در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره
به اهمیت پیاده روی عظیم اربعین ،عنوان کرد :راهپیمایی
بزرگ اربعین نماد عشــق و دلدادگی مثال زدنی مردم به
سید و ساالر شــهیدان امام حسین علیه السالم و یاران
باوفایــش و مانور اقتدار اســام اســت.وی در همین
خصوص ،افــزود :راهپیمایی میلیونــی و عظیم اربعین
حرکت بی نظیری در پاسداشــت نهضت کربال است که
در دنیا بی نظیر است .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان ،خاطرنشان کرد :راهپیمایی باشکوه
اربعین با صحنه های زیبا و ماندگاری از میهمان نوازی
مردم عراق در تکریم زائران امام حسین (ع) همراه است
که در نوع خود بی نظیر است.
به گزارش ایســنا ،کامرانی با اشاره به در پیش بودن
ماه محرم و صفر ،تصریح کرد :ستاد اربعین از هم اکنون
با فعال کردن کمیته های تخصصی نســبت به مهیا کردن
شــرایط حضور بدون دغدغه مردم استان در راهپیمایی
و اجتماع عطیم اربعین را با بسیج امکانات مهیا کند.وی

گفت :با توجه به سبقه دینی و مذهبی مردم هرمزگان و
عشق و ارادت ویزه مردم استان به سید و ساالر شهیدان
امام حســین(ع) در راهپیمایی اربعین پیش رو همچون
سال های گذشته شاهد حضور باشکوه مردم استان در این
اجتماع عظیم خواهیم بود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان،
با اشاره به اهمیت تامین ناوگان مورد نیاز زائران در ایام
پیاده روی اربعین ،اظهار داشــت :دستگاه های اجرایی
ذیربــط از هم اکنون تامین ناوگان به ویژه اتوبوس مورد
نیاز برای انتقال و جابجایی زائران به مرز ها و بالعکس
برنامــه ریزی کنند تا خللی در اعــزام زائران اربعین به
وجود نیاید .وی با اشــاره به حضور موکب های استان
در مســیر پیاده روی اربعین ،تصریح کرد :دستگاه های
اجرایی متولی نســبت به ســاماندهی موکــب داران با
برگزاری دوره های آموزشــی مورد نیاز موکب داران و
سرکاروان ها اقدام کنند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان،
با اشاره به اهمیت تزریق دوز سوم واکسن توسط زائران
همزمان با اربعین حسینی ،افزود :با توجه به تاکید ستاد
مرکزی اربعین تزریق دوز ســوم و یادآور واکسن کرونا
برای زائران اربعین جهت ایجــاد ایمنی و جلوگیری از

شیوع موج جدید کرونا ضروری است.وی گفت :با توجه
به اهمیت ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی مناسب به
زائران حضور تیم های پزشکی و امدادی در موکب های
ویژه استان ضروری است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان،
با اشاره به اهمیت جذب مشارکت های مردمی جهت ارائه
خدمات مناسب به زائران امام حسین علیه السالم در طول
پیــاده روی اربعین ،افزود :با توجه به محدود بودن منابع
دولتی ستاد اربعین تدابیر الزم را برای جذب کمک های
مردمی و خیران جهت ارائه مناسب خدمات به زائران در
دستور کار قرار دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان :

 ۲۶هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه های هرمزگان رفع تصرف شد

گروه خبر //مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای هرمزگان گفت :از ابتدای
سالجاری تاکنون  ۲۶هکتار از اراضی
حریم و بستر رودخانه های استان
که به طــور غیرقانونی مورد تصرف
قرار گرفته ،رفع تصرف شده است.

جمشــید عیدانی اظهــار کرد۲۱ :
هکتار از اراضی روستای چاه اسماعیل
مینــاب بوده کــه با پیگیــری های
شــرکت آب منطقه ای هرمزگان رفع
تصرف شده اســت.وی بیان داشت :با
پیگیــری هــای شــرکت ســهامی
آب منطقه ای هرمــزگان و همکاری
دادستان و فرمانده انتظامی شهرستان
پارســیان  ۵هکتار از بســتر و حریم
رودخانه منطقه احشــام شهرســتان
پارســیان بمنظور حفاظــت از اموال
عمومی و ثروت ملی مورد آزاد سازی
قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ،مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای هرمزگان اظهارداشت :ورود

غیرقانونی برخی افراد به حریم و بستر
رودخانه ها که اقدام به ساخت و ساز
یا کشاورزی می کنند ،زمان وقوع سیل
و طغیــان رودخانه ها خود را نشــان
می دهد و باید توجه کرد به دلیل ایجاد
موانــع در رودخانه ها ،آب از مســیر
اصلی منحرف می شود و به خانه ها،
زمین های کشــاورزی و زندگی مردم
آســیب های جــدی را وارد می کند.
وی ادامــه داد :در این راســتا یکی از
ماموریت های شــرکت آب منطقه ای
هرمزگان رفع تصــرف ها و برخورد
با ورودهــای غیر قانونــی به حریم
رودخانه ها و مسیل ها است.
عیدانــی با اشــاره به ایــن نکته که
ورود غیرقانونــی به حریم و بســتر
رودخانه تخلف است تاکیدکرد :شرکت
آب منطقــه ای برابر الزام های قانونی
و طی نمــودن مراحل قضایی اقدام به
رفع تصرف می کند و در این راســتا

نمایندگان دســتگاه قضــا و نیروی
انتظامی هم حاضر هستند.مدیر عامل
شــرکت آب منطقه ای هرمزگان ادامه
داد :این اقدام ها در راســتای اجرای
قانون توزیع عادالنه آب و جلوگیری
از ســاخت و ســازهای غیرمجاز در
بســتر و حریم رودخانه ها و همچنین
پیشــگیری از بروز خسارات جانی و
مالی در ســیالب های احتمالی انجام
می شود .عیدانی با اشاره به اهمیت حفظ
و حراست از منابع آبی استان و توزیع
عادالنه آب گفت :در راستای اجرای
طرح احیای و تعادل بخشــی از منابع
آب زیرزمینی که بــه منظور احیاء و
حفظ آب زیرزمینی انجام می شــود،
به طور دائم و پیوســته طــرح ها و
فعالیتهــای متعدد در حــال اقدام و
پیگیری است .وی با اشاره به اهمیت
انجام اقدام های به موقع و برخورد با
اقدام خالف قانون در این حوزه گفت:

طرح های نصــب کنتورهای حجمی
هوشــمند ،پــر و مســلوب نمودن
چاه های غیرمجــاز ،پلمب چاه های
مجــاز و غیرمجــاز دارای تخلف و
همچنین جلوگیری از اضافه برداشت
چاه ها و تعیین تکلیف چاه های فاقد
پروانه بهره برداری و اصالح و تعدیل
پروانه ها در سطح استان هرمزگان از
جملــه اقدام های صــورت گرفته در
این راستا اســت .مدیرعامل شرکت
آب منطقه ای هرمزگان تاکید کرد :این
اقداما ها به طور دائم و به طور جدی در
حال انجام است و با توجه به عملکرد
طرح در این پروژه ها ،میزان اثربخشی
اجرای طرح احیای و تعادل بخشی منابع
آب زیرزمینی اســتان در سال ۱۳۹۹
و  ۱۴۰۰در راستای برنامه سازگاری
با کم آبــی میــزان  ۴۹.۲۹۶میلیون
مترمکعب بوده که توانسته اهداف برنامه
سازگاری با کم آبی را محقق نماید.

