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خبر اختصاصی //  مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان، گفت:ثبت نام از متقاضیان فاقد 
مسکن در بندرعباس و دیگر شهرستان های استان امروز آغاز می شود.

عباس کمالــی در گفت وگوی اختصاصی بــا خبرنگار روزنامه دریا،اظهــار کرد:با توجه به 
دغدغه و مطالبه مردم هرمزگان به خصوص شــهر بندرعباس برای تامین و ساخت مسکن در 
 این شهرســتان، تامین زمین در بندرعباس با جدیت در دســتور کار این اداره کل قرار گرفت. 
وی در ادامه افزود: خوشــبختانه با همراهی ویژه اســتاندار و امــام جمعه بندرعباس و دیگر 

مسئوالن استان توانستیم زمین در شهر بندرعباس برای ساخت مسکن تامین کنیم.  مدیرکل راه 
و شهرسازی هرمزگان، بیان کرد: زمینی که تامین شده در حد فاصل بلوار راه آهن قرار دارد و متراژ 
مفید آن برای ساخت مسکن حدود ۱۷۰ هکتار است که پیش بینی می شود پنج هزار واحد در این 
مکان جانمایی شود. کمالی در پاسخ به این سوال که این زمین همان اراضی موسوم به ۳۵۰ هکتاری 
است، گفت: خیر حد فاصل این زمین تامین شده، جدای از ۳۵۰ هکتاری است و ما همچنان پیگیر 

این اراضی و دیگر زمین ها هستیم.  
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استاندار هرمزگان خبر داد 

برآورد خسارت 600 
میلیاردی زلزله به 

روستاهای بندرلنگه 
مدیرکل شیالت هرمزگان  تاکید کرد 

 لزوم تسریع در برق و 
سوخت رسانی به مجتمع 

پرورش میگوی سایه خوش 
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رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خبر داد 
تخریب 17 واحد صنفی در روستای 

زلزله زده سایه خوش

 HSE آغاز ششمین دوره ممیزی
در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

2

تاکنون مورد مثبتی از وبا در هرمزگان 
8گزارش نشده است

8

2

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

تعیین قاضی ویژه پیگیری 
نظارت و اجرای طرح 

کاداستر اراضی کشاورزی

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان گفت: 

زلزله حــدود 600 میلیــارد تومان به 
شهرستان  مهران  بخش  روســتاهای 

بندرلنگه آسیب وارد کرده است. 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جمع 
خبرنگاران اظهار کــرد: زلزله به ۱۰۰۰ 
منزل مسکونی در بخش مهران شهرستان 

بندرلنگه خسارت وارد کرده است.
وی با بیان این زلزله ۳۰۰ میلیارد تومان 
نیز به ابنیه و تجهیزات عمومی خسارت 
زده، عنوان کرد: بــرآورد اولیه ما حدود 
6۰۰ میلیــارد تومان در مجموع منازل و 

ابنیه ها است.

به گفته دوســتی، کارشناسان بیمه نیز با 
توجه به این که سه هفته پیش کل منازل 
روستایی را بیمه کردیم، اکنون در منطقه 
حاضر شــده اند و تا سقف ۱۰۰ میلیون 
تومان به هر منزل روســتایی، خسارت 

پرداخت خواهند کرد.

استاندار هرمزگان خبر داد 
برآورد خسارت 600 میلیاردی زلزله به روستاهای بندرلنگه 

بعد از کش و قوس های فراوان؛

امروز، ثبت نام از متقاضیان مسکن 
در بندرعباس آغاز می شود

 بعد از مراحل ثبت نام و واریز وجه، ساخت مسکن را بالفاصله  شروع می کنیم
امروز، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 

1مالیاتی صاحبان مشاغل

ادامه از تیتر یک //
وی درباره زمان ثبت نام از افراد فاقد مســکن 
در ســامانه اشاره داشــت و خاطر نشان کرد: 
امــروز ثبت نام از متقاضیــان در بندرعباس و 
دیگر شهرستان های استان آغاز می شود و بعد از 
مراحل ثبت نام و واریز وجه، ساخت مسکن را 

بالفاصله  شروع می کنیم.
این مقام مســئول در پایان، گفت: آورده اولیه 
متقاضیان ۴۰ میلیون اســت و وام آن نیز ۳۵۰ 
میلیون تومان است. گفتنی است، نقش رسانه های 
استان  برای به ســرانجام رسیدن این موضوع 
بســیار حائز اهمیت است و در طول این مدت 
با انتشار خبر، یادداشت و گزارش از زاویه های 

مختلف به این موضوع پرداختند.

بعد از کش و قوس های فراوان؛

امروز، ثبت نام از متقاضیان مسکن در بندرعباس آغاز می شود

ادامه در همین صفحه

صفحه 2 را بخوانید

گروه خبر // فرمانده نیروی دریایی سپاه از کمک های 
اتاق بازرگانی هرمزگان به مردم روستای سایه خوش 

قدردانی به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار دریا ، ســردار تنگســیری در این 
رابطه اظهار داشــت: اهدای کانکس در شرایط موجود و 
 گرمای هوا بهترین گزینه برای اســکان موقت مردم این

 منطقه است. وی بیان داشــت: این اقدام اتاق بازرگانی 

هرمزگان به عنوان بخش خصوصی جای بسی قدردانی 
دارد و امید می رود که شرایط در روستای سایه خوش 

هر چه زودتر به روال عادی خود باز گردد.
در حاشیه اهدای کانکس های اتاق بازرگانی هرمزگان 
عالوه بر سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه،  
علی عظمایی فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه 

نیز حضور داشتند.

قدردانی فرمانده نیروی دریایی سپاه از اتاق بازرگانی هرمزگان

ذبح مهارت آموزی با واگذاری کارگاه ها و مراکز فنی وحرفه ای

 گروه خبر // مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان 
اظهارنامه،  ارسال  برای  مالیاتی  گفت: مودیان 
می بایست در نظام مالیاتی ثبت نام کرده باشند.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ رضا آخوندزاده 
گفــت : مهلت تســلیم اظهارنامــه مالیاتی 

اشخاص حقیقی تا امروز  است.
  آخونــدزاده افزود : ۱۵تیرماه ۱۴۰۱ موعد 
ارائه اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقیقی و 
صاحبان مشاغل اســت،لذا برای بهره مندی 
از تسهیالت و معافیت های قانونی اظهارنامه 
و تبصــره ماده ۱۰۰ می تواننــد تا امروز با 
مراجعه به سایت my.tax.gov.ir نسبت 
به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد 
سال ۱۴۰۰ خود اقدام کنند تا مشمول جریمه 
نشــوند.آخوندزاده با تشــریح دستورالعمل 
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
از سوی ســازمان امور مالیاتی کشور برای 
عملکرد ســال ۱۴۰۰، افــزود : تبصره ماده 
مالیات های مستقیم در راستای  قانون   ۱۰۰
عدالــت مالیاتی بوده و میزان مالیات مقطوع 
بر اســاس اطالعات موجــود و دریافتی از 
پایگاههای اطالعاتی ســازمان و یا فروش 

ابرازی حسب مورد تعیین شده است.
وی تغییرات اعمال شــده در دســتورالعمل 
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
را شــرح داد و تصریح کرد : سازمان امور 
مالیاتی کشــور با توجه به شــرایط سخت 
کرونایی حاکم بر مشــاغل در سال ۱۴۰۰ 
و به منظور تکریم مودیان و تســهیل وصول 

مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در 
کل کشور، میزان مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ 
برخی از صاحبان مشــاغل را با شرایطی به 
صورت مقطوع تعیین کرده است. آخوندزاده، 
ضمن تاکید بر اینکه مودیانی که میزان فروش 
آنها بر اساس اطالعات اســتخراج شده از 
از  پایگاه اطالعات ســازمان مالیاتی بیش 
۴۸ میلیارد ریال باشــد، نمی توانند از این 
تسهیالت استفاده کنند و باید نسبت به ارائه 
اظهارنامــه عادی اقدام کننــد، تصریح کرد: 
ســقف فروش کاال و خدمات افراد مشمول 
این تبصره به ۱۰۰ برابــر معافیت موضوع 
ماده ۸۴ قانون مالیات های مســتقیم، یعنی 
۴۸ میلیارد ریال افزایش یافته اســت و کلیه 
افرادی که میزان فروش آنها در سال ۱۴۰۰ 
از این مبلغ کمتر باشد، می توانند از تسهیالت 
این ماده استفاده کنند. مدیرکل امور مالیاتی 
هرمزگان، در ادامه ضمن اشــاره به مزایای 
تبصره ۱۰۰، هــدف از اجرای آن را تکریم 
ارباب رجوع عنوان کــرد و گفت: هدف از 
انجام این دستورالعمل جلب رضایت مودیان 
و تکریم ارباب رجوع و تسهیل در پرداخت 

مالیات است.
امروز،آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 1401
مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان تاکید 
کرد: آخرین مهلت ارائــه اظهارنامه مالیات 
بــر ارزش افزوده دوره بهــار ۱۴۰۱ امروز 

چهارشنبه ۱۵ تیرماه است.
رضا آخوندزاده مدیرکل امور مالیاتی استان 
خاطرنشــان کرد: مطابق قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده، مودیان محترم مالیاتی حداکثر 
پانــزده روز پس از پایــان هر فصل مهلت 
دارند اظهارنامــه مالیاتی خود را ارائه کنند؛ 
بنابراین آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات 
بر ارزش افزوده دوره ســه ماهه اول )بهار( 

۱۴۰۱، امروز چهارشنبه ۱۵ تیرماه است.
وی اظهار داشــت: مودیان محترم می توانند 
از طریــق درگاه ملــی مالیــات به آدرس 
intamedia.ir قسمت مالیات بر ارزش 
افــزوده، اطالعات تکمیلــی را دریافت و 
نســبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات 
متعلقه اقدام کنند.مدیرکل امور مالیاتی استان 
هرمزگان تاکید کرد: عدم ارائه اظهارنامه در 
مهلت مقرر قانونــی، موجب تعلق جریمه و 
محرومیت از تسهیالت و معافیت های قانونی 

خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد

امروز، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

گروه خبر // دکتر معروفخانی مدیرعامل 

فوالد هرمزگان از آمادگی این شــرکت 
برای کمک رســانی به هرمزگانی های 

آسیب دیده در زلزله اخیر خبر داد.
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ معروفخانی 
ضمن ابــراز تاســف در خصوص جان 
باختن و آسیب دیدن تعدادی از هموطنان 
در این زلزله و تسلیت به بازماندگان آنان 

، رســیدن به نقطه ثبات در روســتاهای 
آســیب دیــده را دغدغه امــروز فوالد 
هرمزگان خواند و گفت: از دقایق ابتدایی، 
جلسه مدیریت بحران در  فوالد هرمزگان 
تشکیل شــد و کمک به زلزله زدگان در 
برنامه قرار گرفت. ارســال  غذای گرم ،  
آب معدنی ،  نان و یخ به مناطق زلزله زده 

در ساعات اولیه  پس از زلزله از اقدامات 
اولیه این شرکت در جهت کمک رسانی به 
هم اســتانی های آسیب دیده و شریفمان 
بود. وی اظهار داشــت تا رسیدن به نقطه 
ثبات در این مناطق در کنار مردم هستیم . 
 مدیــر عامل فوالد هرمــزگان در ادامه 
گفــت: در حــال جمع بنــدی نهایی و 
هماهنگی با دســتگاه های مسئول برای 
ارسال کمک های بیشــتری برای زلزله 

زدگان می باشیم.

مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد 

فوالد هرمزگان در کنار زلزله زدگان

کشف چهار تن ماهی و 1۰ مایل تور 
5حلقه ای در کیش



مدیرکل شیالت هرمزگان  تاکید کرد 
 لزوم تسریع در برق و سوخت رسانی 
به مجتمع پرورش میگوی سایه خوش 
 گروه خبر // مدیرکل شیالت هرمزگان از خسارت بالغ 
بر هزار میلیارد تومانی به مجتمع پرورش میگو سایه خوش 
در پی زلزله اخیر غرب هرمزگان خبرداد و بر لزوم تســریع 
در برق و سوخت رسانی به این مجتمع پرورش میگوی  در 
جهت جلوگیری از خسارات بیشــتر تاکید کرد .به گزارش 
خبرنگار دریا ، عبدالرسول دریایی با اشاره به اشتغال بالغ بر 
دو هزار و ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این 
مجتمع پرورش میگو پیش از زلزله بیان کرد: از این میزان بالغ 
بر ۹۰۰ نفر به صورت مستقیم در این مزارع با پوشش ۹۰۰ 
خانوار مشغول به فعالیت بودند که معیشت، ارتزاق و اشتغال 
آنها در پی زلزله اخیر با مشــکل روبرو شــده است.وی با 
اشاره به خسارات سهمیگن وارده به این مزارع پس از زلزله  
اخیر که بالغ بر هزار میلیارد برآورد شده است تصریح کرد: 
خســارات وارد شده به ابنیه، استخرها و ... مجتمع پرورش 
میگوی سایه خوش در پی زلزله اخیر غرب هرمزگان بالغ 
بر ۷۵۰ میلیارد تومان اســت .دریایی خاطر نشان شد پیش 
بینی می شود  از ۵۰۰ استخر آماده برداشت مجتمع پرورش 
میگوی سایه خوش، قبل از خسارت زلزله امکان برداشت 
بالغ بر هزار و ۷۵۰ تن میگو وجود داشــته است که در پی 
خسارت وارده تنها حدود ۷۵۰ تن آن قابل برداشت بوده و 
بالغ بر هزار تن محصول این مجتمع به ارزش ۱۳۰ میلیارد 
تومان از بین رفته اســت.مدیر کل شیالت هرمزگان گفت: 
همچنین ۳۰۰ استخر ذخیره سازی  جدید در این مجتمع نیز 
با امکان تولید هزار و ۵۰ تن و با ارزش ۱۳6 میلیارد تومان 
محصول در پی زلزله اخیر و خسارت های وارده آن نیز از 
بین رفته است.وی افزود: در صورت امکان ذخیره سازی  در 
دوره دوم ســال جاری نیز امکان تولید دو هزار و ۵۵۵ تن 
میگوی پرورشی با ارزشی بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان به دلیل 
خســارات زلزله و عدم امکان ذخیره سازی در دور دوم از 

بین رفته است.
تجهیز و راه اندازی مجتمع درمانی

 در مناطق زلزله زده هرمزگان
 گروه خبر // مجتمع درمانــی صحرایی نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مناطق زلزله زده هرمزگان 
تجهیز و راه اندازی شــد.به گزارش خبرنگار دریا ، مسئول 
امداد و عملیات مرکز بهداری جنوب نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران گفت: این مجتمع درمانی دارای ۱۱ تختخواب و 
دو واحد تفکیک شده خواهران و برادران دارد.یوسفی افزود: 
ویزیت، تزریقات، سرم درمانی و دارو در این مرکز بصورت 
رایگان تجویز می شود.وی گفت: روزانه به ۵۰ تا ۱۰۰ بیمار 
در این مرکز خدمات پزشکی ارائه می شود.مسئول امداد و 
عملیات مرکز بهداری جنوب نیروی دریایی سپاه پاسداران 
گفت: در این درمانگاه امکان حمل مصدوم و بیمار تا اولین 

مرکز درمانی هم وجود دارد.

خبر

خبری
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سرمقاله

   در حالیکه در استان هرمزگان از گذشته جوانان از طریق دریا 
و صیادی و تجارت رسمی وغیررسمی امرار معاش می کردند که 
صدور مجوز صید در این ســال ها محدود وتا حدی ممنوع شد و 
دریا هم تقریبا بسته شد وانتظار می رفت که زمینه تحصیل جوانان 
در دانشــگاه ها و مهارت آموزی در مراکز فنی و حرفه ای فراهم 
شود تا بتوانند وارد صنایع فعال استان شوند که متاسفانه در هر دو 
بخش ضعف داریم وبه همین دلیل هم بنگاه های اقتصادی به بهانه 
نبود نیروی ماهر در هرمزگان، نیروی مورد نیازشــان را از خارج 
استان تامین کرده اند و جوانان هرمزگانی بیکار ماندند و به همین 
دلیل هم هرمزگان در فقر وفالکت و بیکاری و گرانی رتبه نخست 
کشوری را در این سال ها به خود اختصاص داده است . از آن طرف 
در سال های اخیر در اقدامی غیرکارشناسانه که به ضرر مردم استان 
بوده اســت، از یک طرف مراکز دولتی فنی وحرفه ای در مناطق 
استان افزوده نشده است وبدتر اینکه تعداد اندک مراکز دولتی هم که 
بخصوص در بخش بانوان وجود داشته است را به بخش خصوصی 
واگذار کرده اند ویک مرکز هم در رسالت جنوبی بندرعباس تخریب 
شده است. بارها در این سال ها نسبت به وضعیت افزایش آسیب 
های اجتماعی وبیکاری و محرومیت های اســتان هشدار دادیم و 
گزارش منتشر کردیم که متاســفانه متولیان مربوطه به این حوزه 
توجه نکردنــد. اداره کل آموزش فنی وحرفه ای هرمزگان هم در 
سیاستگذاری اشتباهی که به ضرر جوانان استان و شهر بندرعباس 
تمام شــد، اقدام به واگذاری مراکز دولتی نموده اســت و از مدتی 
قبل نیز واگذاری کارگاه های تنها مرکز دولتی شهر بندرعباس در 
محله نخل ناخدای بندرعباس را آغاز کرده اســت که از سازمان 
بازرسی استان انتظار می رود از واگذاری کارگاه ها ومراکز دولتی 
فنی وحرفه ای جلوگیری نموده و دستور دهند کارگاه های واگذار 
شــده برای آموزش های رایگان دولتی بازگردانده شــود و مرکز 
تخریب شــده در رســالت جنوبی نیز برای آموزش های مهارتی 
دولتی بازسازی شود. متاسفانه در حالیکه به اذعان مسئوالن مختلف 
استان، جوانان به سمت مشاغل کاذب و قاچاق وسوخت بری و... 
رفته اند ومتاسفانه تلفات زیادی هم در این حوزه داده می شود، اما 
برای اشتغالزایی و مهارت آموزی جوانان و زنان بدسرپرست وبی 
سرپرســت تدابیر الزم اتخاذ نشــده و اقدام به پاک کردن صورت 
مسئله با واگذاری مراکز و کارگاه های دولتی فنی و حرفه ای، بجای 
حل کردن مسئله و تامین مربی و... می کنند. دراین حوزه انتظار می 
رود نهادهای نظارتی سکوت را بشکنند واز حقوق جوانان بیکار 
نیازبه مهارت آموزی و زنان بی سرپرست وبدسرپرست دفاع کنند تا 
اینکه شاید در آینده ای نه چندان دور رتبه بیکاری هرمزگان بهبود 
یابد وجوانان مهارت دیده در صنایع و بنگاه های اقتصادی استان 
فعال شوند وبرخی هم با کارت مهارت فنی وحرفه ای و تسهیالت 

اشتغالزایی بتوانند وارد بازار کار شوند ویا کارآفرینی کنند.
    علی زارعی

ذبح مهارت آموزی
 با واگذاری کارگاه ها و مراکز فنی وحرفه ای

 گروه خبر // اســتاندار هرمزگان 
گفــت:  ۱۲0 کانکــس حمل و به 
روستای کانونی زلزله منتقل شد و 
از آنها نصب شده که کولر  بخشی 

نیز برای آنها تعبیه شده است. 
مهدی دوســتی پــس از برگزاری 
جلسه ســتاد مدیریت بحران استان 
در روستای سایه خوش، با اشاره به 

انجام عملیــات آوار برداری از تمام 
نهادهای دخیل در امر خدمت رسانی 
به زلزله زدگان غرب اســتان به ویژه 
سپاه امام ســجاد)ع( استان، نیروی 
دریایی سپاه، قرارگاه مدینه و سایر 
ارگان هــای فعال تقدیر کرد و گفت: 
اصلــی ترین چالــش و نگرانی ما 
تامیــن کانکس بــرای زلزله زدگان 

غرب استان بود.
وی افزود: خوشبختانه ۱۲۰ کانکس 

حمــل و به روســتای کانونی زلزله 
منتقل شد و بخشی از آنها نصب شده 
که کولر نیز برای آنها تعبیه شده است.

کانکس ها  گفت:  هرمزگان  استاندار 
برای زیســت مردم مناسب هستند، 
امیدواریــم روزی ۱۲۰ کانکس به 
منطقــه منتقل شــود و ظرف مدت 
ســه روز آینده روند انتقال و نصب 
کانکس ها به پایان برســد تا شاهد 
ســاماندهی مردم زلزله زده و رفع 

مهم ترین دغدغــه فعلی زلزله زدگان 
باشیم.

به گزارش ایســنا ؛ وی تصریح کرد: 
روند عملیات آوار برداری در حال 
انجام اســت و پــس از پایان این 
احداث  عملیات  بالفاصله  عملیات، 
نیــز آغــاز خواهد شــد در حال 
حاضــر در حال تامین مصالح مورد 
نیاز هســتیم و در خصوص طراحی 
سازه ها نیز تصمیم گیری شده است.

  استاندارهرمزگان خبر داد 

انتقال و نصب 120 کانکس به کانون زلزله هرمزگان 

  

گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان 
از تعیین قاضی ویژه پیگیری، نظارت و اجرای 
طرح کاداستر اراضی کشاورزی در این استان 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ نشســت مشترک 
مسئوالن قضایی استان هرمزگان با مدیران اداره 
کل ثبت اســناد و امالک استان در بندرعباس 
برگزار شد.رئیس کل دادگستری هرمزگان در 
این نشست با اشاره به توصیه رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار اخیر با رئیس و مسئوالن قوه 
قضاییه مبنی بر لزوم معطل نماندن هیچ بخشی 
از اختیارات و مأموریت های قوه قضائیه اظهار 
داشــت: بازدید رئیس قوه قضاییه از سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور و نظارت میدانی به 
منظور بررسی چگونگی پیشبرد کامل و اتمام 
اجرایی شدن طرح کاداستر، بالفاصله پس از 
بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص به 
خوبی مبین اهمیت فوق العاده این موضوع و 
ضرورت بسیج تمامی امکانات جهت اجرای 

منویات رهبر معظم انقالب اسالمی می باشد. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان 
اینکه اگر چه اســتفاده از لفظ »توصیه« برای 
بیانات رهبر فرزانه انقالب تنها نشانه بزرگواری 
ایشان است اما همچنان که برای همگان واضح 
و مبرهن است عمل به منویات ایشان به عنوان 
والیت مطلقه فقیه، وظیفه ای شرعی و قانونی 
است و از این رو در خصوص تثبیت مالکیت ها 
و اجرای کامل طرح کاداستر حتی یک لحظه 
معطلی هم جایز نیســت. قهرمانی با اشاره به 
جنبه پیشگیرانه اجرای طرح کاداستر اراضی و 
ثأثیر قابل توجه آن در کاهش دعاوی ملکی، 
تصریح کرد: نکته ای که باید در این جلسه مورد 
توجه قرار گیرد این است که روال معمولی که 
در این رابطه در حال انجام است به هیچ وجه 
قابل پذیرش نیســت و بر این اساس باید در 
روش کار به منظور شتاب بخشی به اجرای آن، 
تجدید نظر کنیم. این مقام قضایی تأکید کرد: در 
رویکرد جدید، نباید منتظر مراجعه مردم بمانیم 

بلکه ما باید به ســراغ مردم و مالکین اراضی 
برویم و از آنها بخواهیم که برای سنددار نمودن 
زمین های کشاورزی خود اقدام کنند. رئیس 
شورای قضایی اســتان هرمزگان تأکید کرد: 
اجرای موفق این طرح نیازمند تدبیر و استفاده 
از مشوق هایی است که در نتیجه آن، مراجعه 

مردم به ادارات ثبت جهش پیدا کند. 
وی یادآورشــد:  به موازات این امر باید حجم 
کار هم افزایش یابد و میزان هماهنگی ها میان 
متولیان امر نیز از طریق ایجاد ارتباط لحظه ای 
و دریافت مستمر مدارک، مستندات، اطالعات 
و نتایج کمیسیون های مربوطه تسریع شود تا 
در نتیجه آن اداره ثبت بتواند به ســرعت طبق 
قانون اســناد را صادر کند.  مجتبی قهرمانی با 
بیان اینکه برای اجرای کامل طرح کاداســتر 
اراضی کشــاورزی نیازمنــد جهش و تحول 
و کار جهادی هســتیم، از تعیین قاضی ویژه 
پیگیری، نظارت و اجرای طرح کاداستر اراضی 
کشاورزی در اســتان هرمزگان خبر داد.وی 

با اشــاره به اینکه معاون دادستان عمومی و 
انقالب مرکز استان هرمزگان به عنوان قاضی 
ویژه جهت پیگیری، نظــارت و اجرای طرح 
عهده دار  اســتان،  کشاورزی  اراضی  کاداستر 
وظایــف قانونــی خواهد بود، بیان داشــت: 
قاضی ویژه پیگیــری، نظارت و اجرای طرح 
کاداستر اراضی کشــاورزی با حضور مستمر 
در ادارات متولی ایــن امر، برای اجرای طرح 
مذکور در هرجایی که نیاز به صدور دستورات 
قضایی و ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر باشد، 
بالفاصله اقدام خواهد کــرد و از این طریق، 
کار را پیش خواهد برد.رئیس کل دادگستری 
اســتان هرمزگان همچنین بر لزوم استفاده از 
ظرفیت علما، روحانیون، متنفذان و معتمدین 
محلی به منظور تشویق مردم و مالکین اراضی 
به منظور مشــارکت در اجرای طرح کاداستر 
اراضی کشاورزی نیز تأکید کرد و خاطر نشان 
ساخت: همکاران ما در اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان باید با برنامه ریزی دقیق و همت 
مضاعف از طریق فعال کردن همه ظرفیت ها 
با توجه به رعایت دقیق موازین قانونی، زمینه 

دستیابی به این هدف مهم را فراهم سازند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 

تعیین قاضی ویژه پیگیری، نظارت و اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی

گروه خبر // رییس سازمان صنعت، 
معدن وتجارت هرمزگان در بازدید 
زلزله  روستای  صنفی  واحدهای  از 
زده ســایه خوش گفت: تعداد ۱۷ 
واحد صنفی در این روستا فعالیت 
داشتند که متاســفانه با توجه به 
شرایطی که بررســی شد، به طور 
کامل تخریب شده و قادر به فعالیت 

نیستند. 
خلیل قاسمی در حاشــیه بازدید از 

واحدهای صنفی سایه خوش بندرلنگه 
افزود: واحدهای صنفی تخریب شده 
این منطقه شامل سوپر مارکت، نانوایی 
تافتون ماشــینی، خواروبار، تولیدی 
ابزار  فروشی  زنانه، خرده  پوشــاک 
آالت ساختمانی، تولید تیرچه و بلوک 
و قطعات بتونی، کارواش، پنچرگیری 

و تعویــض روغنی، خرده فروشــی 
مصالح ســاختمانی و خرده فروشی 
ماهی است.وی با اشاره به نیاز مبرم 
منطقه ســایه خوش به ماشین آالت 
سنگین اظهار داشت: طی هماهنگی 
که بــا معادن صورت گرفته اســت، 
ماشــین آالت مورد نیاز این منطقه  

هرچه سریع تر تهیه و ارسال خواهد 
شد.بامداد شــنبه ۱۱ تیرماه ۲ زلزله 
بزرگ به قدرت 6.۱ و 6.۳ ریشــتر 
منطقه غرب هرمزگان را لرزاند و در 
این حادثــه تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر 

مصدوم و پنج نفر فوت شدند.
براثر این زمین لرزه ها که چندین پس 

لرزه بزرگ نیز به دنبال داشته، شماری 
از واحدهای مســکونی به طور کلی 
تخریب شدند. به گزارش ایرنا، وزیر 
کشــور و وزیر بهداشت به دنبال این 
زمین لرزه ها، جهت بررسی وضعیت 
مردم و مناطق زلزله زده به اســتان 

هرمزگان سفر کردند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خبر داد 
تخریب 17 واحد صنفی در روستای زلزله زده سایه خوش 

پشت پرده سیاست 

بیانیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در مورد حمله   
سایبری اخیر

ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی در خصوص اختالل در سامانه های 
اینترنتی در بیانیه ای توضیح داد: مطابق بررسی های فنی و دقیق صورت گرفته، 
ابعاد خسارت ناشی از این حمله سایبری محدود بوده و عملیات بازیابی داده ها 
به خوبی انجام شــده است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در خصوص 
اختالل در ســامانه های اینترنتی این مجموعه، بیانیه ای صادر کرده است.درا 
ین بیانیه آمده اســت :طی ساعات ابتدایی ) یکشنبه ۱۲ تیرماه ( ، شاهد وقوع 
اختاللی موقت در ســامانه های اینترنتی  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
بودیم. تشدید اقدامات مخرب  سایبری در سرتاسر دنیا و فعالیت های معاندین 
در ضدیت با نشــر فرهنگ اصیل اسالمی و ایرانی در فضای مجازی، منجر به 
بروز این اختالل چند ســاعته گردید.ضمن تشــکر از دست اندرکاران فنی و 
متخصصین عزیز بابت احیای فوری  سامانه الکترونیکی مذکور و بازگرداندن 
آن به وضعیت اولیه و طبیعی، فعالیتهای ســایبری و مجازی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی از ســر گرفته خواهد شد. به اطالع می رساند که مطابق 
بررســی های فنی و دقیق صورت گرفته، ابعاد خســارت ناشی از این حمله 
ســایبری محدود بوده و عملیات بازیابی داده ها  به خوبی انجام شــده است.
جدیت و اهتمام روزافزون  ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی  تبیین و 
ترویج ارزشهای ذاتی و اصیل فرهنگی کشور در سطح جهان،  منجر به خشم 
دشمنان کژاندیش و کوته نگری شــده است که سالهاست در تالطم طغیان و 
مواجهه با ملت عزیز و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران سردرگم و مستاصل 
مانده اند. دشــمنانی که در میدان نبرد فرهنگــی و جهاد تبیین خود را روز به 
روز در برابر نظام مقدس جمهوری اســالمی و ملت ایران ناتوان و شکســت 
خورده می بینند، تالش کردند خاک بر صورت خورشید بپاشند، غافل از اینکه 
اصالت و بنیان مستحکم قرارگاه فرهنگی نظام در عرصه بین الملل ، روزنه ای  
برای طرد شــدگان ملت ایران باقی نگذاشته است.تالش مذبوحانه دشمنان و 
معاندین در ایجاد اخالل سایبری اخیر در سامانه ها و بزرگنمایی آن، حکایت 
از هدفگذاری صحیح  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در مسیر جهاد تبیین 
و نشر فرهنگ غنی کشورمان در سرتاسر دنیاست. هر چند خشم معاندین  از 
عزم استوار  و اراده  قوی این سازمان در خصوص  تبیین و ترویج فرهنگ غنی 
کشــورمان در عرصه بین الملل قابل درک می باشد، اما  انشااهلل مسیر طراحی 
شده و هدفمند کنونی با قوت و جدیت از سوی سربازان والیتمدار جبهه نبرد 
فرهنگی با دشــمن طی خواهد شد. بدخواهان فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم 
اطمینان داشته باشــند که چنین اقدامات بی ارزش و مضحکانه ، تاثیری جز 
افزایش انگیزه و  قدرت این مجموعه فرهنگی عظیم و اســتوار  در پیشــبرد 

اهداف خود نخواهد داشت.
مدیران دوتابعیتــی در حوزه فرهنگ نباید به کار گرفته 

شوند 
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: مدیران دارای تابعیت 
مضاعف یا اقامت کشور دیگر نباید در مصدر کار در امور فرهنگی و ... باشند. 
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی  گفت: افراد 
دوتابعیتی و یا دارای اقامت کشــورهای دیگر نباید در مصدر امور فرهنگی و 
همچنین دیگر حوزه ها قرار گیرند.وی افزود: در مورد منع به کارگیری مدیران 
دوتابعیتی قانون داریم اما اینکه مدیر اقامت و یا همان گرین کارت نداشته باشد 
در قانون مطلبی ذکر نشده اســت.نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: در تابعیت مضاعف و یا در اکثر موارد در اقامت، فرد قسم 
یاد می کند که برای دفاع از منافع کشــوری که تابعیت و اقامتش را دارد، تمام 

خاطرنشان کرد: طبیعی اســت که داشتن اقامت یا تابعیت کشور دیگر تعلق 
خاطر به آن کشــور را در فرد ایجاد می کند و چنین افرادی نمی توانند دلسوز 
کشور باشند که در سمت های مدیریتی بشود آنها را به کار گرفت.وی افزود: 
ما در حوزه های مختلف و به ویژه فرهنگ نیاز به مدیران دلسوز داریم که دل 
در گرو پیشرفت مملکت داشته باشند نه افرادی که دارای تابعیت مضاعف و یا 

اقامت کشور دیگر باشند.
پیام صریح رئیسی به آمریکا 

امیرعبداللهیان آمریکا را فاقد ابتکار در دوحه دانست. رئیسی نیز ضمن گالیه 
از صــدور قطعنامه اخیر گفت: آمریکا باید تصمیم بگیرد که به الزامات مذاکره 
و توافق پایبند بماند .یک هفته پس از پایان مذاکرات کوتاه و ۴۸ساعته دوحه 
قطــر ، حاال علی باقری مذاکره کننده ارشــد ایران مــی گوید: زمان و مکان 
گفت وگوهای آینــده در تبادلی که بین ما و مورا در جریان اســت، در حال 
نهایی سازی است و این یعنی فعال خبری از مذاکرات هسته ای نیست و شاید 
قرار اســت طبق ادعای بلومبرگ ، پس از سفر بایدن به عربستان یعنی اواخر 
تیرمــاه اتفاق بیفتد . باقری همچنین در باره جزئیات مذاکرات دوحه نیز گفته 
است مذاکرات در قطر در چارچوبی که قبال مشخص شده بود شکل گرفت و 
ادامه گفت وگوها براساس توافقی که بین ما و طرف مقابل به صورت مشخص 
انریکه مورا در حال رایزنی است،شــکل می گیرد.مذاکره کننده ارشد ایران در 
گفت وگو با ایلنا نیز به برخی انتقادها در باره ســفرش به مسکو پاسخ داد و 
گفت: ما در طــول دوران مذاکرات، با همه طرف های مذاکره از جمله چین و 
روسیه رایزنی و مشورت می کنیم.  روس ها چون محدودیت کرونایی ندارند، گاه 
یا آن ها می آیند یا ما می رویم. چین به دلیل وضعیت کرونا شرایط مناسبی برای 
سفر ندارد به این دلیل ما با چینی ها از طریق سفارت  آن ها در تهران و سفارت 
ما در پکن و از طریق تلفن رایزنی های مستمری داریم و به علت آن که روس ها 
محدودیت کرونایی ندارند بعضی وقت ها یا آن ها می آ یند یا ما می رویم .از سوی 
دیگر در حالی که یک ماه از صدور قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گذشته و دو ماه دیگر نشست بعدی شورای حکام آژانس خواهد 
بود ، رئیس جمهور در دیدار با سفیر جدید سوئیس با بیان این که آمریکا باید 
تصمیم بگیرد به الزامات مذاکره و توافق پایبند باشد، اظهار کرد: اقدام آمریکا 
و سه کشور اروپایی در پیشــنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام زمانی که 
مذاکره برای توافق در جریان است، اقدامی غیرمسئوالنه و ناقض روح مذاکره 
و توافق و بیانگر تناقض رفتاری آن هاست.رئیس جمهور همچنین با اشاره به 
نقش دیپلماتیک سفارت سوئیس در تهران افزود: آمریکا و کشورهای اروپایی 
در قبال ایران گرفتار اشتباه محاسباتی هستند و امیدوارم شما واقعیات ایران را 
به دولت متبوع و دیگر کشــورها منتقل کنید تا متوجه شوند که ایران به رغم 
دشمنی ها، به پیشــرفت خود ادامه داده و سیاست های سلطه طلبانه آن ها اثر 
معکوس گذاشــته است.اما شــاید مهم ترین تحول خبری در حوزه برجام به 
اولین تماس میان وزیرخارجه کشورمان و وزیرخارجه جدید فرانسه اختصاص 
داشته باشد. امیرعبداللهیان در این گفت وگوی تلفنی ضمن تبریک انتصاب خانم 
کاترین کولونا به عنوان وزیر امور خارجه فرانسه، با اشاره به گفت وگوهای رفع 
تحریم ها در وین و دوحه گفت: ارزیابی ما از گفت وگوهای اخیر دوحه مثبت 
است. اما باید دید طرف آمریکایی چگونه می خواهد از فرصت دیپلماسی بهره 
گیرد. اکنون مســیر دیپلماسی باز است. ما برای رسیدن به نقطه نهایی توافقی 
خوب و پایدار، جدی و صادق هســتیم و همواره در مذاکرات، پیشــنهادها و 
ایده های مثبت خود را مطرح کرده ایم. وی خاطرنشــان کرد: طرف آمریکایی  
بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت. معتقدیم نباید 

جای ابتکار سیاسی را تکرار مواضع قبلی پر کند.

مرندی: آمریکا و اروپا به توافق با ایران نیاز دارند
خانم کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه از  وجود روابط خوب بین تهران و 
پاریس استقبال و بر ضرورت تداوم مذاکرات و لغو تحریم ها تأکید کرد و گفت: 
باید از فرصت گفت وگو و مذاکره استفاده کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد 
رضایت همه طرف ها باشد، تالش کنیم.وی افزود: ما معتقدیم پنجره دیپلماسی 
همچنان باز اســت و باید از آن به بهترین شکل استفاده کنیم تا توافق حاصل 
شود. انجام توافق، بهتر از نداشتن توافق است.همچنین محمد رضا مرندی مشاور 
رسانه ای تیم مذاکراتی ایران که این روزها در مصاحبه های متعدد مواضع غیر 
رســمی ایران را بیان می کند، در گفت وگو با خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« 
ضمن اعالم این خبر که محل برگــزاری دور بعدی مذاکرات رفع تحریم های 
ایران هنوز نامشخص است و توافقی در باره آن صورت نگرفته ، گفت:آمریکا 
و اروپا به دلیل شیوع کرونا و بحرانی که در اوکراین ایجاد کرده اند تحت فشار 
هســتند و به توافق با ایران نیاز دارند.وی دربــاره روند مذاکرات اخیر دوحه 
گفت: »واشنگتن خواستار ابزاری برای اعمال فشار به تهران است و تغییراتی 
در مواضع آمریکایی ها صورت گرفته است اما نمی توان گفت که مذاکرات قطر 
پیشرفت هایی نداشته است. پذیرش خواسته ها و شرایط تهران برای واشنگتن 

سخت است و اگر تصمیم فقط با اروپایی ها بود حتمًا توافق می شد.« 
دیپلماسی کف خیابانی و انتقادها به سفر باقری 

روزی که علی باقری مســئولیت تیم مذاکره کننده ایران را پذیرفت، شاید فکر 
نمی کرد دوره مسئولیتش به سال نرسیده این قدر مورد انتقاد قرار بگیرد.حسن 
بهشتی پور در گفت وگو با فردا درباره میزان زیاد انتقادها به علی باقری گفت: 
مشکل ما این است که مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی را به کف خیابان 
آوردیم و در محافل غیرکارشناسی درباره این مسائل بحث می کنیم. متأسفانه 
همه نیز خود را در این زمینه صاحب نظر می دانند.قضاوت درباره این که یک 
کاری خوب و یک کاری بد است بســتگی به مالک قضاوت دارد. نفس کار 
دیپلماتیک آن است که به دیپلمات اعتماد کنیم. منتقدانی که از سفر آقای باقری 
به مسکو انتقاد می کنند، متأسفانه به آقای باقری اعتماد ندارند. مثل دوره ای که 
منتقدان به آقای ظریف و عراقچی اعتماد نداشــتند و آن ها را به انواع و اقسام 
کارها متهم می کردند؛ حال آن که آن ها داشتند وظایف ذاتی دیپلماتیک خود 
را انجام می دادند و در خدمت منافع کشور بودند.یادمان نمی رود که در دوره 
وزارت آقای ظریف، مخالفان موضوعات مختلفی را سوژه می کردند و به انتقاد 
از او مــی پرداختند . امروز آقای علی باقری مذاکره کننده ایران اســت، چون 
منتقدانش به او اعتماد ندارند، برای انتقاد به او سوژه درست می کنند.وظیفه ذاتی 
دیپلمات آن است که به جاهایی برای مذاکره برود که الزم است یعنی دیپلمات 
برای تأمین منافع ملی به هر کشوری الزم شد باید سفر کند. در واقع باید دست 
دیپلمات باز باشــد تا گفت وگو و مذاکره کند. من تعجب می کنم که چرا در 
ایران هر موضوعی را برای طرح انتقاد سوژه می کنند.ای کاش آقای باقری قبل 
از سفر به مســکو این خبر را اعالم می کرد و به جای آن که خبر این سفر را 
منابع روسی اعالم کنند، رسانه های ایرانی منتشر می کردند چون در این حالت 
خیلی از حرف و حدیث ها کاهش پیدا می کرد. البته آن ها که تنها هدف شان 
ایراد گرفتن به تیم مذاکره کننده است، این کار را انجام می دادند.متأسفانه بخش 
دیپلماسی عمومی ما قوی نیست و آن طور که باید و شاید توضیحاتی که باید در 
عرصه رسانه منتشر شود، منتشر نمی شود بنابراین وقتی موضوعات دیپلماتیک 
در کف خیابان نقد و بررسی می شود قضاوت ها تحت تأثیر موج های تبلیغاتی 
قرار می گیرد.یک دیپلمات صالح دانسته است به مسکو برود تا با طرف روسی 
مذاکره کند،چــرا باید این قدر این موضوع را پیچیده جلوه دهیم، معتقدم علت 

عمده این اتفاق به بی اعتمادی نسبت به مذاکره کننده های ما بر می گردد. 

حال آن که این سفرها نه تنها عیب نیست بلکه خیلی هم حسن است که دیپلمات 
به ســفرهای مختلف برود تا منافع ملی تأمین شود. یعنی از قطر به مسکو، از 
مسکو به پکن، از پکن به پاریس و ... برود چون این سفرها ضرورت های کار 

دیپلماتیک است.
بمباران شیمیایی سردشت، اوج وقاحت صدام بود

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بمباران شیمیایی سردشت اوج وقاحت رژیم 
صدام در جنگ تحمیلی علیه کشورمان بود. 

حســین امیر عبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر در سالگرد بمباران 
شــیمیایی سردشت توسط رژیم صدام نوشت:»بمباران شیمیایی سردشت، اوج 
وقاحت رژیم صدام در جنگ تحمیلی علیه کشورمان بود. سکوت و همدستی 
مدعیان حقوق بشــر در این جنایت وحشیانه و مغایر با حقوق بین الملل، هرگز 
از خاطر ملت بزرگ ایران فراموش نخواهد شد.روز ملی مبارزه با سالح های 
شیمیایی و بیولوژیک را گرامی می داریم.«بمباران سردشت جنایتی جنگی بود 
که نیروی هوایی عراق در تاریخ ۷ تیر ۱۳66 با استفاده از بمب های شیمیایی در 
چهار نقطه پر ازدحام شهر سردشت انجام داد. در این جنایت ۱۱۰ نفر از ساکنان 
غیرنظامی شــهر به شهادت رســیدند و حدود  ۸۰۰۰ نفر نیز به دلیل استشمام 

گازهای سمی به شدت مسموم شدند.
تازه های مطبوعات

ایران -نتایج یک نظرســنجی درباره »سنجش میزان رضایتمندی عمومی« که 
در خرداد ۱۴۰۱ انجام شده است، نشان می دهد ۷۵ درصد مردم ایران در سطح 
زیاد و تا حدی زیاد در زندگی احســاس آرامش و آسایش می کنند.6۹ درصد 
نیز از زندگی لذت می برند. در این زمینه، ۹۱ درصد در ســطح زیاد و تا حدی 
زیاد از ســازگاری و همدلی در خانواده خود رضایت دارند، ۵۲ درصد از مردم 
مقصر مشکالت را دولت قبل می دانند و۸۰ درصد معتقدند  مردم در کار های خیر 

شرکت   و به یکدیگر کمک می کنند.
 رسالت - حمایت کاریکاتوری، نمایشی و بیمارگونه از حقوق حیوانات، باعث 
تورم هرچه بیشتر تعداد سگ های ولگرد شده است. چند سال پیش که شهرداری 
تهران درصدد حذف تعدادی از این ســگ ها برآمد اعتراضات بسیاری صورت 
گرفت که چرا حیوانات را می کشــید؛ اکنون که این ســگ ها تبدیل به معضلی 
شده اند که امنیت کوچه و خیابان شهرها را زیر سوال برده اند صدایی در دفاع از 

حقوق بشر بر نمی خیزد؟
  اعتماد - عباس عبدی نوشــت : سهمیه های اعضای هیئت علمی، سهمیه های 
جانبازان، رزمندگان، خانواده های شــهدا و... و همه این گونه سهمیه ها اختالل 
جدی در کارکرد نظام آموزش عالی ایجاد کرد. از همان ابتدا هم گفته شد که به 
جای این گونه سهمیه دادن، برای آنان آموزش های پیشرفته در دبیرستان فراهم 
کنید تا سطح آموزشــی آنان باال رود و از طریق کنکور و با شرایط یکسان با 

دیگران پذیرش شوند، نه آن که سطح عمومی آنان پایین تر از دیگران باشد.
انعکاس

انصاف نیوز خبر داد: محمدرضا غالمرضا، معاون سیاسی جدید وزارت کشور 
در کارنامه  کاری خود ِسَمت هایی مانند معاونت نیروی قدس سپاه پاسداران در 
دوران فرماندهی سردار شهید قاسم سلیمانی، معاونت وزیر اطالعات، ریاست 

سازمان اطالعات تهران و... را بر عهده داشته است.
 شفقنا خبر داد: منابع عراقی گزارش دادند که مقام های فرودگاه اربیل در مرکز 
اقلیم کردستان عراق از فرود یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به یکی از 
شــرکت های ایرانی، جلوگیری کردند. مقام های کرد گفته اند که علت این کار 

نداشتن مجوز فرود در فرودگاه اربیل بوده است.
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     مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها 
//نماینده مردم دشتستان گفت: به وزیر 
تومان  هزار  پایه ۲0  نرخ  جهادکشاورزی 
برای خرید تضمینی خرما این شهرستان 

پیشنهاد شد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ ابراهیم رضایی 
در جلسه بررسی مسائل خرما که با حضور 
فرماندار و جمعی از اعضای شــوراهای 
اسالمی شهرها و روستاهای دشتستان در 
وحدتیه برگزار شد، اظهار کرد: بخش عمده 
افت قیمت خرما در سال گذشته مربوط به 
مســئله کرونا بود. حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار 
تن از خرمای ما به خارج از کشور صادر 

می شــد که در دوران کرونا آمار صادرات 
بشدت پایین آمد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها 
ورودی خود را در دوران کرونا بسته بودند، 
اضافه کرد: سال قبل پیش از فصل برداشت، 
خرمای بســیار زیادی در سردخانه ها و 
انبارها وجود داشت و این موضوع باعث 
می شد خرما با قیمت پائین تری به فروش 

برسد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای 
اســالمی تناســب عرضه و تقاضا را از 
مهمترین عوامل در تعیین قیمت محصوالت 
عنوان کرد و ادامه داد: به اعتقاد بنده قیمت 

تضمینی راه حل دائمی حل مسئله خرما 
نیست. مگر خرمای پیارم یا مجول قیمت 
تضمینــی دارد؟ ایــن گونه ها یک قیمت 
جهانی دارند و بر اساس آن معامله می شود. 
وی با بیان اینکه خرمای کبکاب دشتستان 
یک برند مطرح در کشــور اســت و باید 
تقاضا را برای این خرما فراهم کنیم افزود: 
امسال شــرایط بد پارسال از جمله کرونا 
و بسته بودن بازارهای صادراتی را نداریم 
و خرماهای سال گذشته هم فروش رفته 
است.رضایی با اشاره به اینکه حرکت های 
خوبــی برای صادرات خرما آغاز شــده 
است خاطرنشــان کرد: توقع از بنده برای 
ســاماندهی بازار خرما یک توقع منطقی 
اســت و در این زمینه تالش های بســیار 

زیادی را در دو سال گذشته داشته ایم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: تالش شد که مشکالت 
صادرکنندگان را در سطح وزارت خانه حل 
کنیم و زمینه صادرات خرما تسهیل شود. 
وی اســتفاده از ظرفیت شهرداری تهران 

و مجموعه نیروهای مســلح برای فروش 
خرمای دشتســتان را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: صادرات خرما به روسیه که یک 
کشور سردســیر، ثروتمند و نیازمند خرما 
اســت اهمیت فراوانی دارد و شرایط آن 
فراهم است، اما متأســفانه صادرکننده ای 
که بتواند پاســخگوی نیازهای این کشور 
اگر  کرد:  نداریم.رضایی خاطرنشان  باشد 
صادرکننده ای بتواند نیازهای فروشگاه های 
زنجیــره ای را تأمیــن کنــد صــادرات 

تضمین شده ای خواهد داشت. 
وی گفــت: دولت نمی تواند بســته بندی 
و صــادر کند بلکه تســهیالت الزم را به 
متقاضیان می دهــد، اما نمی تواند خودش 
خرید، بسته بندی و صادرات را انجام دهد. 
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای 
اســالمی اظهار کرد: کار دیگری که روی 
آن متمرکز شــده ایم و جلسات متعددی 
را داشته ایم، استفاده از ظرفیت شهرداری 
و میادین میوه و تره بار تهران اســت. این 
میادین محل مناسبی برای فروش خرمای 

دشتســتان اســت که باید از این ظرفیت 
اســتفاده کنیم. وی افزود: در شهرســتان 
و اســتان باید یــک متولی بــرای ارائه 
خرما انتخاب شــود و خرمای باکیفیت با 

استانداردهای مد نظر تأمین و ارائه کند.
رضایی با بیان اینکه ســود اصلی به جای 
دالل باید به جیب کشاورز برود تاکید کرد: 
اگر برای ۱۰ درصد از خرمای دشتســتان 
بازار جدید و مناسبی فراهم کنیم، بر روی 
قیمت نهایی خرمــا اثرگذار خواهد بود و 

قیمت تعدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: هفته گذشــته نشستی را 
با وزیر جهاد کشــاورزی داشتیم. عمده 
مطالبات ما حول مسئله خرما از جمله آب 
و آبیاری، زهکشی و نرخ خرید تضمینی 
بود و تاکید کردیم که نباید شاهد مشکالت 

سال گذشته در زمینه فروش خرما باشیم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: نامه ای را در این زمینه 
تنظیم کردیم و به وزیر جهاد کشــاورزی 
دادیم و نرخ پایه ۲۰ هزار تومان را پیشنهاد 

کردیم و به تعاون روستایی دستور دادند که 
هم در زمینه صــادرات خرما و هم خرید 

تضمینی خرما اقدام کنند.
وی با بیــان اینکه خرید تضمینی راهکار 
اصلی نیســت اما نباید از آن غافل شویم، 
گفت: باید تقاضا برای خرمای دشتستان 
را افزایش دهیم. نماینده مردم دشتستان در 
مجلس شورای اسالمی در مورد نرخ حقابه 
هم بیان کرد: باید تالش کنیم که نرخ حقابه 
به گونه ای تعیین شود که کشاورزان متضرر 
نشــوند. وی افزود: هر کسی که آمادگی 
دارد در زمینه بسته بندی، سردخانه و دیگر 
صنایع مرتبط با خرما سرمایه گذاری کند، 
آماده حمایت هســتیم. در زمینه صادرات 
هم باید تالش کنیم که خرمای دشتستان 
بازارهای مورد نیاز را کســب کند.وی از 
برگزاری میز خرما در آینده نزدیک خبر 
داد و تصریــح کرد: قیمــت خرما باید به 
گونه ای تعیین شــود که کشاورزان متضرر 
نشوند و ســود اصلی نیز نصیب باغداران 

شود.

حسن سیالوی سرویس استان ها // نماینده اهواز در 
مجلس شورای اسالمی گفت: نباید دستمزد قشری ۱0 
درصد و قشر دیگر 60 درصد افزایش داشته باشد زیرا 
همه جامعه در این تورم زندگی می کنند بنابراین در 
مجلس شورای اسالمی تالش می کنیم که حقوق ها بر 

اساس عدالت پرداخت شود. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی یوســفی در آیین 
تجلیل از مدافعان سالمت مراکز بهداشت اهواز در تاالر 
اجتماعات شرکت گاز خوزستان برگزار شد، با اشاره 
به نقش کادر بهداشت و درمان در دوران جنگ اظهار 
کرد: در دوران کرونا نیز مدافعان ســالمت با کمترین 
حقوق و مزایا، بی منت و در بدترین شــرایط به مردم 
خدمت رسانی کردند و بیش از ۳۰۰ شهید در این راه 

تقدیم کردند.
وی افزود: در دو ســال گذشته کسی جرات نمی کرد 
وارد بیمارســتان شود اما کادر درمان با علم به خطر، 
جان خود را کف دســت گرفتند و از خانه و فرزندان 

دور شدند و به مردم خدمت کردند.
نماینده اهواز در مجلس شــورای اسالمی گفت: در 
خوزســتان حدود ۵۰ نفر از مدافعان سالمت به طور 

مستقیم و غیر مستقیم در این راه جان شان را از دست 
دادند که پیگیر ثبت شهادت این افراد هستیم.

وی ادامه داد: ســال گذشته در این بازه زمانی روزانه 
۷۵۰ نفر تلفات ناشــی از کرونا در کشور داشتیم که 
با واردات ۱۵۰ میلیون دوز واکسن و تالش مدافعان 

سالمت، در نهایت به شرایط کنونی رسیدیم.
یوسفی با اشــاره به پرداخت حقوق های متفاوت به 
کادر بهداشــت و درمان گفت: در بخش بهداشــت و 
درمان انواع و اقســام قراردادها را داریم که موجب 
شــده با وجود اینکه همه یک کار را انجام می دهند 
حقوق متفاوتی دریافت کنند. با پیگیری ها در سال ۹۹ 
آزمون استخدامی برگزار شد و موضوع تبدیل وضعیت 

نیروهای شرکتی ایثارگر نیز انجام شد.
وی افزود: در آزمون اســتخدامی برای کسانی که در 
حوزه کرونا خدمت کردند ضریبی در نظر گرفته شد. 
اکنون نیز پیگیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ۸۹ 
روزه هســتیم زیرا نباید کسانی که در شرایط سخت، 
جان فشانی کردند تنها در آن دوران مورد توجه قرار 

بگیرند و بعد بگوییم به آن ها نیاز نداریم.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: عدالت 

نیســت که برای یک کار چند نــوع حقوق پرداخت 
شود بنابراین این موارد را مجددا در مجلس پیگیری 
می کنیم. در این زمینه داریــم تعاملی با دولت انجام 

می دهیم تا بار مالی آن تامین شود.
وی بیان کرد: در پرداخت حقوق و دســتمزد به این 
موضوع اعتقاد نداریم که لزوما عدالت به معنی برابری 
است؛ عدالت نیســت فرد با تحصیالت بیشتر  و کار 
بیشتر حقوق کمتری بگیرد. اگر در یک وزارتخانه برای 
یک کار با یک مدرک چند نوع حقوق پرداخت شود، 
بی عدالتی است. اگر حقوق فردی که در بدترین شرایط 
از جان خود مایه می گذارد نیز با فردی که در تهران و 
در شرایط آب و هوایی خوب پشت میز نشسته است، 

یکسان باشد عدالت برقرار نشده است. 
یوسفی با بیان اینکه شرایط مالی کشور سخت است، 
افــزود: با این وجود پیگیر حق کارمندان و پرســنل 
هستیم. نباید دستمزد قشری ۱۰ درصد و قشر دیگر 
6۰ درصد افزایش داشــته باشد زیرا همه جامعه در 
این تورم زندگی می کنند بنابراین در مجلس شورای 
اسالمی تالش می کنیم که حقوق ها بر اساس عدالت 

پرداخت شود.

نماینده اهواز:

نباید دستمزد قشری ۱۰ درصد و قشر دیگر ۶۰ درصد افزایش داشته باشد

ظاهرا همسرت بودم 
من از روز اّول

ظاهراً همسرت بوده ام
به میخانه ی خانه زادان لُرد
چو لِرد ته ساغرت بوده ام

به دیزی اگر گوشت نه دنبه نه
اقّل کمش اُلورت بوده ام

به هر جا تنوری برافروختی
نه هیزم که خاکسترت بوده ام

تو راننده ی کامیون حیات
و من طایر پنچرت بوده ام

تو شمع شبستان احساس و من
چو پروانه دور سرت بوده ام

جفاکار چون گرگ و کفتار نه
وفادار چون کفترت بوده ام
گه رزم مانند سرباز صفر
گه بزم خنیاگرت بوده ام

به پشت هرآنکس که دشمن توراست
اگر تیغ نه خنجرت بوده ام

به افسونگری شهره ی خاص و عام
زمانی که جادوگرت بوده ام
به بستان اگر نخل نابارور
ولیکن گل باورت بوده ام

خداوند مکری اگر، بنده نیز
مددکار پیغمبرت بوده ام

شب و روز از بهر تحمیق خلق
به محراب و بر منبرت بوده ام

مدیدی است در باغ وحش جهان
تو لوطی و من عنترت بوده ام
برابر به خاک رهم کرده ای
اگر روی سر افسرت بوده ام

اگر یار شاطر نبودم کجا
گر انبار بر خاطرت بوده ام؟
به اوج جنون هم اگر رفته ای
همانا که بال و پرت بوده ام
گشودم به رویش در دوستی
کجا دشمن مادرت بوده ام؟

خدا را سپاس آبرومندتر
هم از شوهر خواهرت بوده ام
همان باجناقی که فامیل نیست
و می گفت من نوکرت بوده ام
لب تشنه محروم از آبم مکن
که من مرد نان آورت بوده ام

اگر هیچ اگر پوچ اگر حذف و محو
در این سالها شوهرت بوده ام
تو گاه اینور و گاه آنور شدی
ولی صاف پشت درت بوده ام

به هرجا که فرماندهی کرده ای
مسلّم که فرمانبرت بوده ام

پس ای زن ببخشا، طالقم مده
خبرهای تلخ فراقم مده!

 عباس خوش عمل کاشانی
***

فضای مجـازی!
ای کاش از فضای مجازی اثر نبود
این بی پدر مزاحم نسل بشر نبود

ای کاش واتساپ و تلگرام و اینستا
چون چاه ویل در ره هر رهگذر نبود
ای کاش فیسبوک ز فیس و افاده اش
خاری به چشم مردم صاحب هنر نبود
در وادی مجاز حقیقت گریز نیست
چون ما و ناگزیرتر از ما دگر نبود

مصداق آن رطب خور منع رطب کنم
کز خویش در مقایسه هایم خبر نبود
زیرا که بر فضای مجازی عالقه ام

کمتر نبود از تو، اگر بیشتر نبود
با معنویّتم همه جا مادیّت است

کز باطلم به نفع حق اصالً حذر نبود
دنیا و آخرت به متاعی فروختم

کز آن مرا نتیجه به غیر از ضرر نبود
در تندباد حادثه های هزار رنگ

افسوس نخل زندگی ام را ثمر نبود
مرگ از دریچه آمده و می کند نگاه
بر من که هیچ آگهی ام از خطر نبود

باور کنید وارث فردای بدترید
از سرنوشت من چو شما را عبر نبود!

  عباس خوش عمل کاشانی

طنز

نماینده مردم دشتستان در مجلس خبر داد

پیشنهاد نرخ پایه 20 هزار تومان برای خرمای دشتستان

  

ها  استان  زاده ســرویس  حائری  علیرضا 
//اســتاندار یزد از موضــوع تامین آب به 
عنوان فصل مشــترک مطالبــات مردم و 
دغدغه مندان این حوزه یاد کرد و با اشاره 
به اجرای طرح خــط پدافندی آب در یزد 
تنها طی دو ماه، خاطرنشان کرد: این خط 
پدافندی برای مواقع اضطرار بوده و بخشی 
از مشکل آبی استان را برای مدت محدودی 

رفع می کند. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ "مهران فاطمی" 
در نشست کارگروه ســازگاری با کم آبی 
اســتان، ضمن قدردانــی از مجموعه آب 
و فاضالب و آب منطقــه ای یزد به جهت 
پیگیری دغدغه مندانه مســائل این حوزه، 
گفت: طرح های این حــوزه باید با روحیه 
جهادی و با کیفیت و سرعت مضاعفی دنبال 
شــود.وی دغدغه اصلی و مشکل ریشه ای 
استان در حوزه زیربنایی را مباحث مربوط 
به آب دانســت و افزود: رفع این مشــکل، 
حجــم باالیی از اقدامــات را می طلبد کما 
این که اقدامات خوبی انجام شــده و دولت 
در ایــن زمینه همراه اســتان های درگیر با 
مســاله کم آبی بوده است.استاندار با اشاره 
به برگزاری بیش از ۱۰ جلســه کمیته آب 

نهاد ریاست جمهوری به ریاست معاون اول 
رییس جمهور و با حضور چهار نفر از وزرا، 
دستگاه های مرتبط ملی و سازمان برنامه و 
بودجه، اظهار کرد: برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت خوبی برای اســتان 
تعریف و مصوب شده است.فاطمی با بیان 
ایــن که یکی از طرح های ذیل برنامه کوتاه 
مدت آبی استان ساخت قریب به ۱۵۰ هزار 
متر مکعب مخزن اســت، افزود: منابع مالی 
آن در ســازمان مدیریت و برنامه ریزی به 
تصویب رسید.وی با اشاره به قرارگیری خط 
پدافنــدی آب در مراحل پایانی اجرای آن، 
بیان کرد: خط پدافندی برای مواقع اضطرار 
بوده و بخشی از مشکل آبی استان را برای 
مدت محدودی رفع می کند.اســتاندار یزد 
تصریح کرد: طرح خط پدافندی که باید ۱۸ 
ماهه اجرا می شــد، دو ماهه در حال اتمام 
اســت و این طرح به خوبی نشان داد؛ »اگر 
بخواهیم، می توانیم.«فاطمی از پیگیری های 
جدی استان جهت تخصیص دو هزار میلیارد 
تومان از محل صنایع به طرح های حوزه آبی 
خبر داد و اضافه کــرد: موضوع تخصیص 
معدن برای انتقال آب به جد در حال پیگیری 
است.وی در بخش دیگری از سخنانش بر 

مدیریت مصــرف آب در تمامی حوزه ها 
از طریق تعریف طرح هایی در این راســتا 
تاکید کرد.استاندار یزد با اشاره به عملکرد 
نامناسب استان در اخذ تصویب نامه از هیئت 
دولت و اســتفاده از آن طی سالیان گذشته، 
گفت: در راســتا باید متناسب با نیاز استان 
پیشــنهاداتی تجمیع و با رایزنی های ملی و 
توجیه و تبیین، در صدد اخذ تصویب نامه 

از دولت برای پیشبرد مسائل استان برآییم.
فاطمی با بیان این که حمایت از محصوالت 
دانش بنیان کاهش دهنده مصرف آب باید 
در دســتور کار قرار گیرد، ادامــه داد: در 
همین راستا پیگیر مشوق هایی برای خرید 
کولرهای آبی کم مصرف و نیز سرویس و کم 

مصرف کردن کولرها خواهیم بود.
وی فرمانداران را اســتانداران شهرستان ها 
خواند و افزود: فرمانداران، توزیع عادالنه و 
مدیریت مصرف را دنبال کنند و طرح های 
آبی شهرستان را بررسی و پیگیر رفع مسائل 

آن ها باشند.
استاندار در پایان به حاضرین در جلسه تاکید 
کرد که تمام تالش های خود را بر مدیریت 
وضعیت آبی استان و تحمیل کمترین فشار و 

سختی بر مردم معطوف کنند.

استاندار یزد:

اجرای ۲ ماهه خط پدافندی آب نشان داد؛ "اگر بخواهیم، می توانیم"
)آگهی مزایده-نوبت اول(  

 اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان به موجب پرونده اجرایی9309987197100469 که 
محکوم علیه احمد نهاری فرزند غیب سرتیپ وثریا باقری فرزند محمد محکوم به فروش شناور 
لنج بشــماره ثبت 12447 وشماره موتور 1371بابت اصل خواسته ، مبلغ 11460000ریال بابت 
هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و مبلغ 55400000 ریال دستمزد 
کارشناس در حق محکوم له محمدبهمنی و مبلغ5درصد به عنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده 
اند لذا نسبت به مزایده یکفروند لنج باری فایبر گالس مدل 94وموتور یانمار با قدرت 458کیلو 

وات وظرفیت خالص 23 وظرفیت ناخالص 69 به ابعاد 23متر طول 7/13 عرض و 3/75 عمق اقدام می نماید.
 موضوع مزایده به شرح ذیل: 

یکفروند لنج باری با مشخصات فوق کال بمبلغ پایه 65/000/000/000 ریال 
وقت انجام مزایده روز شنبه 1401/5/1 ساعت 9 صبح می باشد. 

محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان می باشد. 
مال مورد مزایده فعال توقیف می باشد و با شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.

 1- فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قیمت بصورت نقدی به حساب سپرده دادگستری پارسیان پرداخت والباقی مبلغ 
حداکثر ظرف یکماه می باشد. 

2- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
3-مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع می شود و باالترین پیشنهاد برنده مزایده خواهد بود در صورتیکه برنده تا یکماه از جلسه 
مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید 

مزایده حاصل می شود خواهد بود. 
و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند./

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

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

برگ سبز خودروی پژو پارس مدل ۱399 رنگ سفید به شماره پالک 
۶83 ط 7۱ ایران 84 به شماره موتور ۱۲4k۱5۱5344 و شماره 

شاسی naan۰۱cE3lH33۰۶۲۲ به نام سیاوش جمالی بستانوئی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

 مجوز سالح ساچمه زنی تک لول مدل کوسه 
کالیبر ۱۲ ساخت روسیه به شماره بدنه ۰3۰4۶897مفقود 

شده است

مفقودی

  

آرزو توکلــی ســرویس اســتان ها // 
استاندارکرمان با اشــاره به حادثه خیز 
بودن راه های کرمان، برتالش همه ارکان 
راه ها  ایمنی  افزایش  منظور  به  اســتان 

تاکید کرد.
به گزارش خبرنــگار دریا ، محمدمهدی 
فداکاردر جلسه کمیسیون ایمنی راه ها با 
تاکید بر حضور فیزیکی پلیس و نیروهای 
راهــداری در جاده هــا گفــت: حضور 
فیزیکی نیروهــای پلیس در محورهای 
مواصالتی اثرگذاری بیشــتری نســبت 
به وجود دوربین های کنترل ســرعت و 
نظارتی داشته و جوابگویی بهتری خواهد 
داشت. وی با تاکید بر اینکه حضور مداوم 
پلیس در جاده ها باعث خواهد شــد که 
رانندگان بیشتر قوانین و دستورالعمل های 
رانندگی را رعایت کنند افزود: در حوزه 
ایمنی راه ها باید هم به صورت نرم افزاری 

و هم به صورت سخت افزاری کارکرد.

کمیسیون  در  کرمان همچنین  اســتاندار 
ایمنی راه ها با اشــاره به پر حادثه خیز 
بودن محورهای مواصالتی شمالی استان 
گفت: باید کار را بر اســاس مجموعه ای 
پلکانی تعریف کرده و بر اساس نیروهای 
انســانی مورد نیاز پیش رویم و از کاری 
شروع کنیم که خیلی سخت نباشد و همه 
دستگاه های ذیربط بتوانند همکاری کنند 

و به نتیجه برسد.

استاندار کرمان خواستار شد

افزایش ایمنی جاده های کرمان



سرویس فرهنگی// با ابالغ اسمعیل جهانگیری مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان محمد میر دادی بعنوان 
سرپرست فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی هرمزگان منصوب شد. 
به گزارش خبرنگار دریا، اسمعیل جهانگیری ضمن تکریم 
صادق ارشیا و تقدیر از زحمات ایشان در مدت حضور در 
معاونت فرهنگی و رســانه ای اداره کل گفت : به توانمندی 
نیروهــای داخلی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
شهرســتان های تابعه اعتقاد راســخ دارم و همه تغییرات 
تاکنون با استفاده از ظرفیت و توانمندی داخلی بوده است. 
وی افزود : سخت ترین تصمیم برای یک مدیر کل جابجایی 
نیروهای انســانی آنهم در یک مجموعه صمیمی و نزدیک 
به هم که همگی کاردان و متخصص هســتند می باشد اما 
جابجایی یک الزام برای تحــول آفرینی در یک مجموعه 
و فضا دادن به جوان ها برای نشــان دادن توانمندی های 

خود می باشد.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی هرمزگان به جایگاه 
حســاس معاونت فرهنگی و رســانه ای اشاره کرد و بیان 
داشــت : فرهنگ مبنا و پایه ساختار و فعالیت در وزارت 
است و سایر معاونت ها و بخش ها در خدمت فرهنگ و با 
هماهنگی با آن باشند تا فرهنگ جامعه رشد و اعتالء یابد.

جهانگیــری اضافه کرد : دادن جایگاه خدمتی به فرد دیگر 
می باید همراه با تذهیب نفس و فضایل اخالقی باشد و همه 
کارها  و امورات باید با نگاه عالمانه ، متعهدانه ، دلسوزانه 
و همراه با حساسیت پیگیری شود. در ابالغ انتصاب محمد 
میردادی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه ای 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است : 
جناب آقای محمد میردادی ســالم علیکم؛  نظر به تجربه، 
تعهد و توانمنــدی جنابعالی، به موجب این ابالغ به عنوان 
»سرپرست معاونت فرهنگی و رســانه ای« این اداره کل 

منصوب می شوید.
امید است با اتکال به ایزد منان و تعامل سازنده با اصحاب 
فرهنگ و رســانه انجمن های فرهنگی و ادبی، مسئوالن و 
مدیران و ارتباط نزدیک با همکاران، در جهت رشد فضایل 
اخالقی و شــکوفایی و اعتالی فرهنگ و هنر اسالمی – 

ایرانی موفق و مؤید باشید.
 گفتنی اســت : محمد میــر دادی دارای تحصیالت دکترا 
در رشــته تاریخ می باشــد و عالوه بر تدریس دانشگاه و 
همکاری با صدا و ســیما در بخش مطبوعات و رسانه و 
پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان سابقه 

فعالیت دارند.
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فرهنگ وهنر

 ســرویس فرهنگی // آخرین قســمت 
»جوکر« بــا حضور احســان علیخانی و 
این  تولید  چالش های  درباره  او  توضیحات 

مسابقه پرمخاطب منتشر شد
مســابقه »جوکر« به آخر رسید و پرونده این 
مســابقه بسته شد. فعال خبری از تولید فصل 
جدید این مسابقه نیســت، اما تجربیاتی که 
»جوکــر« در این ۷ فصل و ۷ ماه به دســت 
آورده و پیگیــری مخاطبان برای ســاخت 
ادامــه آن، موفقیت »جوکر« در فصول بعدی 
را تضمیــن می کند. به بهانه پایان این رقابت، 
مروری داشــتیم بر آن چه در طول این مدت 
بر مسابقه گذشت و صحبت هایی که احسان 

علیخانی در آخرین قسمت آن مطرح کرد.
 رقابتی سرگرم کننده و مفرح

»جوکــر« نمونه خارجی داشــت و ایده اش 
جدید نبــود، اما تصمیم علیخانی برای تولید 
نســخه ایرانــی آن، تصمیم هوشــمندانه و 
پرچالشــی بود. مخاطبان معموال در سینما، 
تلویزیون و نمایش خانگــی، از آثار کمدی 
اســتقبال ویژه ای می کننــد، »جوکر« هم در 
مقایســه با دیگر برنامه ها و مسابقاتی که در 
نمایش خانگی ساخته شده بود، اثر متفاوت 
و جدیدی بود، بنابراین توانست جای خود را 
میان مخاطبان باز کند و در کنار »شــب های 
مافیا« جزو محبوب ترین آثار غیرنمایشــی 
باشــد. موقعیت متناقض و سخت بامزه بازی 
بدون خندیدن یــا حتی لبخند زدن، لحظات 

خنده دار فراوانی را در »جوکر« ایجاد کرد و 
نتیجه اثری سرگرم کننده و مفرح بود. طبیعتا 
همه شــرکت کنندگان مســابقه در خنداندن 
شرکت کنندگان و مخاطبان موفق نبودند، اما 
در بیشــتر فصل های »جوکر« کمدین هایی 
بودنــد که با کارهای بامــزه و خالقانه خود 
دیگــران را به خنده بیندازنــد یا حتی جور 
شــرکت کنندگان کمتر فعال را هم بکشند و 

تماشاگر را راضی کنند.
 استقبال مخاطبان

پس از انتشار قســمت اول »جوکر« معلوم 
شــد این مسابقه، شــانس زیادی برای دیده 
شــدن دارد و شکست نمی خورد. همان طور 
که انتظار می رفت، این مسابقه با واکنش های 
مثبت تماشــاگران مواجــه و بازخوردهای 
مثبتی نصیب آن شــد. قسمت اول مسابقه در 
۱6 ساعت اولیه انتشار، با ۱۰ میلیون و ۲۴۹ 
هزار و ۳۸۰ دقیقه تماشــا رکورد تماشــای 
یک مجموعــه در روز اول را به نام خود زد 
و قسمت دوم نیز با ۱۸ میلیون و ۴۱۰ هزار و 
۴۹۱ دقیقه تماشا در ۱6 ساعت اول، برای بار 
دوم این رکورد را ثبت کرد. بریده ویدئوهای 
بامزه تریــن لحظات این رقابــت در فضای 
مجازی دست به دست می  شد، شرکت کنندگان 
مسابقه در معرض توجه بودند و فضای کلی 
نظرات مخاطبان مثبت بــود. ابراز امیدواری 
تماشــاگران برای تولید فصل های جدید نیز 
شاهد دیگری برای ادعای موفقیت »جوکر« 

است.
 اوج و فرود »جوکر«

بی شک »جوکر« بدون ایراد و نقطه ضعف نبود 
و در طول انتشــار افت و خیزهایی را تجربه 
کرد. مسابقه در فصل اول با حضور چهره هایی 
مانند امیــن حیایی، امیرمهدی ژوله، ســام 
درخشــانی و هومن حاجی عبداللهی شروع 
خوبی داشت و در فصل دوم نیز حضور عباس 
جمشیدی فر و ایمان صفا باعث شد این فصل 
با استقبال مواجه شــود، اما در فصل سوم با 
وجود کمدین های محبوبی مانند حمید لوالیی 
و رضا شفیعی جم کیفیت مسابقه افت کرد، تا 
این که فصل چهارم منتشر شد، یوسف صیادی 
و یوسف تیموری به ستاره های »جوکر« تبدیل 
شــدند و مسابقه دوباره اوج گرفت. سیروس 
میمنت و حامد آهنگی شرکت کنندگان فصل 
پنجم نیز پایان خوبی را برای مســابقه رقم 
زدند. فصل ششــم و هفتم »جوکر« به عنوان 
»فینال« منتشر شدند. شرکت کنندگان این دو 
فصل ترکیبی بودنــد از چهره های محبوب، 
منتخب و برندگان فصول قبل. در فینال اول 
عباس جمشیدی فر، یوسف تیموری و ایمان 
صفا مورد توجه مخاطبان بودند و در دومین 
فینال نیز حامد آهنگی و غالمرضا نیکخواه 
بیشتر محبوب بودند. یکی دیگر از نقاط ضعف 
مسابقه پخش صحبت های چهره ها در حاشیه 
رقابت بود. روایت شرکت کنندگان از آن چه 
در مسابقه اتفاق می افتاد، چندان جذاب نبود 

و مسابقه را از ریتم می انداخت. اگر این بخش 
کمتر و کوتاه تر می شــد این موضوع به چشم 

نمی آمد.
  حواشی جایگاه علیخانی در پروژه

یکی از حاشــیه های »جوکر«، شیوه مطرح 
شدن نام احســان علیخانی به عنوان یکی از 
سازندگان مســابقه بود. با توجه به تبلیغات 
احسان علیخانی برای »جوکر« و اشاره او به 
حضورش در مسابقه، همچنین حضور حامد 
میرفتاحی، امیرحسین بزرگ زادگان و ایمان 
قیاســی در جمع عوامل آن، مشخص بود که 
علیخانی به این پروژه بی ارتباط نیســت، اما 
ِســمت او در »جوکر« ابتدا »مشاور پروژه« 
مطرح شــد و پس از استقبال تماشاگران این 
عنوان در قسمت دوم به »مدیر پروژه و مدیر 
هنری« تغییر کرد، سپس در اخبار رکوردزنی 

برنامه و تیتراژ، نام علیخانی به عنوان یکی از 
کارگردانان مسابقه مطرح شد.

 ترس علیخانی از شکست »جوکر«
احســان علیخانی در قسمت آخر به دعوت 
ســیامک انصاری، برای اولین بار وارد صحنه 
مسابقه شد. او در بخشی از صحبت های خود 
به شک و تردیدهایش درباره موفقیت مسابقه 
اشــاره کرد و گفت :ابتدا با حضور استندآپ 
کمدین ها و بازیگران تئاتر، چهار ضبط صفر 
داشته اند. او در ســومین ضبط آزمایشی به 
نتیجه امیدوار شده و پس از آن برای اجرای 
مســابقه از سیامک انصاری دعوت می کند و 
در آخرین ضبط صفر و آزمایشــی مطمئن 
می شود که این مسابقه با حضور کمدین های 
چهره ،موفق خواهد شد. امیرمهدی ژوله نیز در 
بخشی از صحبت های خود با احسان علیخانی 
درباره حضور خانم ها در این مســابقه ابراز 
امیدواری کرد. علیخانی نیز از این پیشــنهاد 
اســتقبال کرد و گفت که اگر مجوز این اتفاق 
صادر شــود، آماده هستند که در فصل بعد از 
حضور خانم ها و حتی خانواده ها استفاده کنند. 
ژوله همچنین با کنایه طنزآمیز به سابقه احسان 
علیخانی، گفت این مسابقه برای او که همیشه 
به دلیل درآوردن اشک مردم، فحش خورده   
چالش عجیبی بوده اســت! کنایه امیرمهدی 
ژوله با شــوخی علیخانی همراه شد و او نیز 
ادامه داد در جاده شمال روی نیسان می نوشتند 

»سلطان غم احسان علیخانی!«

انتشار فراخوان جشنواره فیلم فجر در عید قربان
 سرویس فرهنگی // فراخوان چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر 
بنابر اعالم دبیر این رویداد همزمان با عید قربان منتشر خواهد شد. 
مجتبی امینی دبیر جشنواره درباره زمان انتشار فراخوان این رویداد 
گفت: طی دو ماه گذشــته جلسات کارشناســی متعددی را جهت 
آماده سازی فراخوان این دوره از جشنواره برگزار کردیم و با آسیب 
شناسی دوره های گذشــته، به نسخه نهایی رسیدیم که روز یکشنبه 
۱۹ تیرماه همزمان با عید سعید قربان منتشر خواهد شد.وی در ادامه 
افزود: با توجه به بین المللی شدن این دوره از جشنواره فراخوان در دو 
بخش ملی و بین الملل آماده شده است. به گزارش قدس آنالین، دبیر 
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از آغاز به کار دبیرخانه 
جشــنواره خبر داد و گفت: برای برگزاری یک جشنواره باشکوه در 
گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برنامه ریزی شده و کارها 

مطابق با زمان بندی صورت گرفته در حال انجام است.
پخش سریال حسن فتحی از تلویزیون

  سرویس فرهنگی // ســریال »پهلوانان نمی میرند« از ۱6 تیر 
ماه از شــبکه آی فیلم به روی آنتن مــی رود.  مجموعه »پهلوانان 
نمی میرند« به کارگردانی حسن فتحی و تهیه کنندگی حسن بشکوفه 
از پنجشنبه، ۱6 تیر ماه هرشب ساعت ۲۰ از شبکه آی فیلم پخش 
خواهد شد.»پهلوانان نمی میرند« محصول سال ۱۳۷6 است که برای 
اولین بار در ۲۵ قسمت از شبکه دو سیما پخش شد.مرحوم جمشید 
مشایخی، فخری خوروش، فریماه فرجامی، کتایون ریاحی، عنایت 
اهلل بخشی، عبدالرضا اکبری، علی اوسیوند، فخرالدین صدیق شریف، 
حمیرا ریاضی، زنده یاد صدیقه کیانفر، آتش تقی پور، ولی اهلل مومنی، 
رضا فیاضی، رضا بنفشه خواه و ... در این مجموعه تلویزیونی ایفای 
نقش داشتند.»پهلوانان نمی میرند« به نویسندگی حسن فتحی و اعظم 
بروجردی داستانی در زمان قاجار را روایت می کند. در شهر تهران 
که پهلوانان ورزش باستانی مورد اعتماد و احترام همه مردم بودند و 
ناگهان پهلوان اول پایتخت کشته می شود و در ادامه شخصیت های 

دیگری از پهلوانان نیز کشته می شوند و ...
شهرک کلیله و دمنه؛ قبح شکنی از رذایل اخالقی

 سرویس فرهنگی // بی شک »شهرک کلیله و دمنه« نه تنها برای 
کودکان بلکه برای بزرگساالن نیز به جز قبح شکنی از رذایل اخالقی 
و عادی سازی روابط محرم و نامحرم، ترویج سبک زندگی غربی و 
ترویج موسیقی های مبتذل دستاوردی به دنبال ندارد. در شهرک قصه 
کلیله و دمنه زنی روســتایی به اصرار شوهرش که سودای پیشرفت 
را در ســردارد، خانه و زندگی خود در روستا را رها کرده و به شهر 
مهاجرت کرده و در یک مجتمع مســکونی ساکن می شوند. شهری 
شــلوغ و پر از دود که داعیه برابری شهروندانش را دارد، شهروندانی 
از نژادهــا و قومیت های مختلف که بایــد با فراموش کردن خوی و 
طبیعت اصلی و ذاتی خود که خدا در سرشــت آنها نهاده در کنار هم 
زندگی کنند تا یک آرمانشهر فرضی را بسازند.همسایه های این زوج 
در مجتمع هر کدام نماینده یک قشر از جامعه هستند؛ مالک مجتمع 
برای فروش واحدهای خود به هر دوز و کلکی متوســل می شــود، 
خانم دکتری که برخالف عالقه و اســتعدادش بخاطر دخالت های 
مادرشــوهرش خانه نشین شده اســت، زنی که برای فرار از تنهایی 
به آشــپزی روی آورده و همواره به دنبال گوشی شنوا برای درد دل 
کردن است، پدری که زیر بار مسئولیت های خانواده شلوغش شانه 
خم کرده و جلوی پنجره و خیره در افق سیگار می کشد، مادری که 
در تجمل گرایی فضای مجازی غرق شــده و بچه خود را فقط برای 
فیگورها و استوری های اینستاگرام الزم دارد، دختر جوان و مجردی 
که نقاش و خواننده خیابانی است و دل به پسر همسایه سپرده اما پسر 
به همین رابطه دوستی راضی است و حاضر نیست زیربار مسئولیت 
ازدواج برود، مرد هیزی که کارش فریب دادن زنان ساده لوح و سوء 
استفاده از آنان است ...خالصه! هیچ کدام از خانواده های ساکن در این 
مجتمع مسکونی خوشبخت نیستند، همه مشکالت و اشتباهات خود 
را دارند و برای برون رفت از این وضعیت تالشی هم نمی کنند، زن و 
شوهرها رابطه پرمهر و با احترامی با یکدیگر ندارند، تنها مادربزرگ 
داستان به عنوان بزرگتر خانواده فردی غر غرو است که مدام درحال 
تحقیر و توهین به عروس خود است، جوانان داستان عمدتا بیکار و 
االف و مسخ شــده در فضای مجازی هستند، مردان داستان هیز و 
بدنبال سوءاســتفاده از  زنان، در این  مجتمع حریم شخصی معنایی 
ندارد و درهای خانه ها با کوچکترین اشــاره باز می شود.سطرهای 
باال خالصه داســتان های مربوط به مجموعه ای عروسکی است که 
تمام شخصیت های آن حیوانات عروسکی هستند تا فیلمساز بتواند 
به راحتی خطوط قرمز را دور زده و روابط خصوصی زن و شــوهر 
و دوســت دختر و دوست پسر داستان را آزادانه نشان بدهد. اما غیر 
از داســتان آشفته و شخصیت های الکن و بی هویت این مجموعه که 
نام وزین »کلیله و دمنه« را یدک می کشد و اشاراتی به ماهیت همان 
قصه هم دارد، آنچه بیشتر باعث تأسف می شود آن است که سازنده 
این مجموعه »مرضیه برومند« اســت. شخصیت های عروسکی او، 
بخشــی از خاطرات و فصل مشترک چند نسل با هم است. برومند 
چه در تجربه ای چون مدرســه موش ها که هنوز هم از ماندگارهای 
سینمای عروسکی اســت،چه در مجموعه بی نظیر و دوست داشتنی 
خانــه مادربزرگه و چه در قصه های تا به تا که عروســک زی زی 
گولو را محبوب نســلی کرد، درایت خود در بهره گیری از عروسک 
به عنوان کاراکتر محوری در اثر را نشــان داده است و همواره سعی 
داشــته تا از طریق این عروسک ها با بچه ها ارتباط بگیرد و مفاهیم 
ارزشــمند اخالقی را بطور غیرمستقیم به آنها آموزش دهد اما اینکه 
چه شده برومند با این  سابقه چنین مجموعه مملو از مشکالت اخالقی 
را ساخته است هم جای تعجب دارد و هم مایه تأسف است. در این 
اثر کارگردان عامدانه از تمهیدی قدیمی که ریشه در ادبیات کالسیک 
فارسی دارد بهره می برد، یعنی شخصیت های اصلی قصه اش را از میان 
حیوانات انتخاب می کند تا آن را در خدمت »ایده« ساختارشکنانه 
خود در آورد. »ساختار شکن« از این جهت که این اثر، تمام  الگوهای 
اخالقی فرهنگ ایرانی اسالمی را کنار زده و هر آنچه ناهنجاری است 
را بــه خورد مخاطب می دهد. انگار کارگردان عامدانه در کار اوراق 
کردن تمامی اخالقیات و حتی گذشــته کاری خود اســت.بی شک 
»شــهرک کلیله و دمنه« نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگساالن 
نیز بجز قبح شــکنی از رذایل اخالقی و عادی سازی روابط محرم 
و نامحرم، ترویج ســبک زندگی غربی و ترویج موسیقی های مبتذل 
دستاوردی بدنبال ندارد.  آرمانشهری که فیلمساز به مخاطب معرفی 
می کند بسیار شبیه به انیمیشن »زوتوپیا« بوده و هیچ نشانی از عرف و 
اخالق جامعه ایرانی اسالمی ندارد و این نمونه همان تهاجم فرهنگی و 
جنگ نرم است که اینبار در پوشش یک مجموعه عروسکی پررنگ و 

لعاب به خورد مخاطب داده شده است./ قدس آنالین 

خبر

ســرویس فرهنگی // با توجه به افزایش تقاضا برای 
ســفر زمینی عتبات در عرفه به صــورت انفرادی، 
ســازمان حج و زیارت طرح ســاماندهی سفرهای 
زمینی عتبات را اجرایی کرد و به این ترتیب امکان 
سفرانفرادی یا حتی گروهی به کربال از مرز مهران و 

شلمچه فراهم شد. 
ســفرهای زمینی عتبات برای کاروان های زیارتی از 
هفته گذشــته برقرار شد و زائران پس از ۲۸ ماه وقفه 
به دلیل شیوع کرونا، از مرزهای شلمچه و مهران بدون 
داشتن ویزا به عراق سفر کردند و روند اعزام زائران در 

حال انجام است.
 گالیه زائران از بسته بودن مسیر سفر انفرادی به 

عتبات در عرفه
بر اســاس تصمیم مسئوالن، فقط کاروان های زیر نظر 
ســازمان حج و زیارت امکان عبور از مرز زمینی را 
دارند و افــراد به صورت انفرادی یــا حتی در قالب 
کاروان غیرمجاز نمی توانند بــه صورت زمینی عازم 
عراق شوند. با نزدیک شــدن به روز عرفه، بسیاری 
از مشتاقان زیارت عتبات که قصد سفر زمینی و البته 
انفرادی و کوتاه مدت به عراق و تشــرف به حرم امام 
حســین علیه السالم را داشتند، از بســته بودن مرزها 
برای ســفرهای انفرادی گالیه داشته و خواستار ارائه 
بسته های زیارتی متنوع از سوی سازمان حج و زیارت 
یا بازگشایی مرزها بدون محدودیت برای سفر زمینی 

عتبات شده اند.
 ســازمان حج و زیارت سفر زمینی عتبات را برای 

همه مشتاقان مهیا کرد
بر همین اســاس، ســازمان حج و زیارت با توجه به 
تقاضای باالی مشتاقان زیارت امام حسین علیه السالم 
برای ســفرهای کوتاه مدت یا حتی انفرادی هم زمان با 
روز عرفه، به استان های مختلف دستورالعملی به منظور 
امکان تشــرف زائران عتبــات در این ایام به صورت 

انفرادی و گروهی ابالغ کرده است.
 طرح ســاماندهی سفر زمینی عتبات در عرفه اجرا 

می شود
صحبــت اهلل رحمانی، معاون عتبات ســازمان حج و 
زیارت با بیان اینکه در سفرهای زیارتی سه موضوع 

بیمه، بهداشــت و امنیت زائران در اولویت قرار دارد، 
می گوید: با افزایش تقاضا برای ســفرهای انفرادی به 
عتبات در عرفه از طریق مرزهای زمینی، دفاتر زیارتی 
مجری اعزام ها، موظف شــدند تا در صورت مراجعه 
افراد برای سفر انفرادی یا گروهی به عتبات، خدمات 
مورد نیاز زائران را بر اساس سلیقه و توانمندی آن ها 
ارائه دهند.  به این ترتیب ســفرهای زیارتی به عتبات 
در عرفه به صورت انفرادی هم ســاماندهی می شود 
و مشتاقان زیارت امام حســین علیه السالم در کربال 
می توانند بدون کاروان ها هم از طریق مرز زمینی عازم 
عراق شــوند. وی با  اشــاره به تالش سازمان حج و 
زیارت برای آسان و  ارزان کردن سفر عتبات، می افزاید: 
این تصمیم به منظور سهولت اعزام زائران به عتبات در 
عرفه است و بسته طرح ســاماندهی سفرهای زمینی 
عتبات برای این ایام از اجرایی می شود و تا عرفه ادامه 
دارد.در روزهای اخیر بســیاری از مشــتاقان زیارت 
عتبات در عرفه به دلیل باال بودن هزینه ســفر هوایی، 
امکان تأمین هزینه ها را نداشته و منتظر اخباری خوش 
برای ســفر زمینی عتبات بودند که اکنون با توجه به 
ابالغیه سازمان حج و زیارت به دفاتر، سفرهای زمینی 
انفرادی و گروهی به عتبات برای عرفه امکان پذیر شده 
است و عالقه مندان به زیارت امام حسین علیه السالم 
در عرفه می توانند فقط از مرز مهران و شــلمچه عازم 
عراق شــوند. گفتنی است پس از بازگشایی مرزهای 
زمینی به روی زائران، این ســفرها فقط با کاروان زیر 
نظر سازمان حج و زیارت ممکن شد. بر همین اساس، 
اســامی زائران پس از تأیید سازمان حج و زیارت، به 
مرز ارسال می شــود و افراد بر اساس لیست ارسالی 
امــکان عبور از مرز مهران و شــلمچه را دارند. البته 
اکنون در آستانه عرفه، ســازمان حج و زیارت برای 
سفرهای انفرادی و گروهی به عتبات طرحی با عنوان 
طرح ساماندهی سفر زمینی اجرایی کرده است تا افراد 
بــه صورت انفرادی هم بتواننــد از مرزهای زمینی به 
عراق ســفر کنند و روز عرفه را به زیارت سیدالشهدا 
علیه السالم مشرف شوند. اعزام زائران عتبات در قالب 
کاروان حج و زیارت بــرای عرفه تا ۱۸ تیرماه ادامه 

دارد. / قدس آنالین

معاونت فرهنگی و 
رسانه ای اداره کل ارشاد 
هرمزگان منصوب شد 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان حاجی آباد )سهامی خاص( می رساند که 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مذکور راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/0۵/03 در محل سالن 
جلسات مدیریت جهاد کشاورزی واقع در بلوار امام خمینی رو به روی شبکه بهداشت برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و 
نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن معرفینامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن 

کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف : دستورات جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده )راس ساعت ۱۰ صبح(

1( ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده در خصوص مصوبات مجامع قبلی 
۲( ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1400 

3( بررسی و تصویب صورتهای مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان ( شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذرماه 1400 
4( بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت 

۵( بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت 
۶( بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس    ۷( انتخاب بازرسین قانونی شرکت 

۸( انتخاب حسابرس   9 ( تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
10( بررسی و تصویب آیین نامه معامالت    11( بررسی و تصویب دستورالعمل تنخواه گردان

ضمناً گزارش گزارش صورتهای مالی شــرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق 
آماده میباشد.

شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان حاجی آباد )سهامی خاص( ثبت شده به شماره: 5۷۴
شناسه ملی :1۴008833۷05 

برقراری سفر انفرادی به عتبات
 از طریق مرز زمینی 

 پروانه کسب بنام علی فرهمند شماره پروانه یا شماره مجوز۱534۶ تاریخ 
صدور 94/۱۲/۲۶ صنف مواد غذایی  آدرس درگهان میدان وحدت روبرو اداره 

پست مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

 مجوز کسب به شماره ۱5۶59 اعتبار ۱4۰۰/3/۲7 به نام محمد دریانورد فعالیت صنفی 
معامالت ملکی بنگاه معامالت ومشاورامالک ) کاخ ( واقع در منطقه آزاد قشم درگهان بلوار 

 ساحلی روبروی مجتمع تجاری الماس مفقود گردیده است و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد

مفقودی

 مجوز کسب  به شماره ۲7ع5 اعتبار 93/۲/۲۱  به نام :لیال نادرلو  فعالیت صنفی: 
فروشندگان پوشاک آقایان  ) صابر  ( واقع در منطقه آزاد قشم  .درگهان  ،مجتمع تجاری 

دریا ،طبقه همکف .الین ساحل .پالک ۱35۶
مفقود و ازدرجه اعتبارساقط میباشد 

مفقودی

سفر دلپذیر »علیخانی« از اشک به لبخند



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

اگر طول عمر بیشتري مي خواهید 
باید ماهي و میگو مصرف کنید

حوادث جهان
 تداوم بارش ها در استرالیا و تخلیه هزاران نفر

 از ساکنان سیدنی
  با تداوم بارش ها و وقوع سیالب هزاران نفر از ساکنان شهر سیدنی استرالیا 
مجبور به ترک خانه های خود شدند.  پس از بارش بی وقفه باران در چندین 
منطقه از بزرگترین شهر اســترالیا، دستور تخلیه برای ده ها هزار نفر دیگر از 
ساکنان سیدنی صادر شد و مقامات محلی نسبت به تداوم وضعیت نامناسب آب 
و هوایی هشــدار دادند. پیش بینی شده که بارش شدید باران  در سراسر ایالت 
نیوســاوت ولز رخ دهد. تاکنون وقوع این حادثه طبیعی با مرگ و میر همراه 
نبوده اما مقامات از شهروندان درخواست کرده اند خانه های خود را تخلیه و از 
تردد در جاده های گرفتار در سیل خودداری کنند. در بسیاری از مناطق بیش از 
۲۰۰ میلی متر بارش باران ثبت و در برخی مناطق از روز شنبه ۳۵۰ میلی متر 
باران گزارش شــده است. شورای اقلیم استرالیا اعالم کرده است که تغییرات 

اقلیمی فاکتوری موثر بر بروز چنین حوادث جوی است.
توفان در آمریکای مرکزی قربانی گرفت

  بر اثر وقوع طوفان استوایی بانی دستکم سه تن در آمریکای مرکزی جان 
خود را از دســت دادند.  مرکز ملی توفان ایاالت متحده در گزارشــی اعالم 
کرد که وقوع توفان اســتوایی بانی )Bonnie( در السالوادور و نیکاراگوئه 
ســه کشته برجای گذاشت و پس از آن به سمت مکزیک حرکت کرده است. 
بانی سومین توفان این فصل در سواحل مکزیک است که حداکثر سرعت آن 
به ۱۲۵ کیلومتر بر ســاعت رسیده است. توفان بانی که در سواحل اقیانوس 
آرام رخ داده، پیش از حرکت به ســمت مکزیک، در دو کشور السالوادور و 
نیکاراگوئه خسارت هایی به جا گذاشت، موجب شکستگی درختان و طغیان 

رودخانه ها و آبگرفتگی شد.
۶ کشته بر اثر سقوط بهمن در آلپ

 در بحبوحه موج گرما و بر اثر سقوط بهمن در کوه های آلپ در ایتالیا شش 
تن کشته شدند.  رسانه ها در گزارشــی اعالم کردند: در پی سقوط بهمن در 
کوه های آلپ در ایتالیا دست کم شش تن جان خود را از دست دادند و هشت 
نفر دیگر مصدوم شدند همچنین تعدادی دیگر در این حادثه مفقود شده اند. 
گفته شده این حادثه در کوه مارموالدا که مرتفع ترین کوه در رشته کوه دولومیت 
است، رخ داده است. حادثه سقوط بهمن در بحبوحه افزایش بی سابقه دما در 
ایــن منطقه رخ داده که طبق گزارش ها دما در مناطق مرتفع کوه به حدود ۱۰ 
درجه سانتیگراد رسیده است. بسیاری از مناطق اروپا از جمله ایتالیا طی ماه 

گذشته میالدی با موج شدید گرما مواجه بوده اند.

مهار حریق در ساختمان 1۲ طبقه در ابوظبی
 پلیــس ابوظبی از مهار موفقیت آمیز حریق در یک ســاختمان ۱۲ 
طبقه خبر داد.  رسانه ها اعالم کردند: ساعات اولیه آتش سوزی در یک 
ســاختمان ۱۲ طبقه رخ داد که تیم های امداد و نجات ابوظبی توانستند 
شــعله های آتش را مهار کنند.   این حادثه ساعت یک بامداد به وقت 
محلی رخ داد و مصدومی نداشت. کارشناسان در حال بررسی علت وقوع 

حریق هستند.
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حوادث
  

    

با آن که زندگی تلخ و دردناکی را پشــت سر گذاشته 
بودم باز هم همواره ســرزنش می شدم تا این که برای 
دومین بار ازدواج کردم اما اکنون همسرم بعد از ۷ سال 
زندگی مشترک تحت تاثیر سخنان خیانت بار دیگران 

قرار گرفته است و. ..
زن ۲۳ ســاله در حالــی که بیان می کــرد از زندگی 
مشــترکم رضایــت دارم اما اکنون ســوء ظن بیهوده 
همسرم، زندگی ام را در آستانه نابودی قرار داده است 
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری توضیح داد: تازه 
وارد نهمین بهار زندگی ام شــده بودم که  مادرم مسیر 
طــالق را در پیش گرفت و از پدر معتادم جدا شــد 
چرا که اعتقاد داشت همســرش به او خیانت می کند 
بعد از این ماجرا من و خواهر ۵ ســاله ام در کنار مادر 
ماندیم. او هم بــا کارگری در خانه های مردم مخارج 
زندگــی را تامین می کرد چند ماه بعــد مادرم با مرد 
متاهلی آشنا شد و با او ازدواج کرد اما آن مرد حاضر 
نشد سرپرستی من و خواهرم را به عهده بگیرد چرا که 
می ترسید  ازدواج پنهانی اش آشکار شود به همین دلیل 
مادرم من و خواهرم را نزد پدرم فرستاد که او نیز با زن 
دیگری ازدواج کرده بود و یک دختر خردسال داشت. 
برای آن که نامادری ام ما را بیرون نکند و در خیابان ها 
ســرگردان نشــویم هرکاری از من می خواست انجام 
می دادم به خوبی از خواهر ناتنی ام مراقبت می کردم و 
امور خانه را با دقت و وسواس انجام می دادم با وجود 
این باز هم پدرم به پیشنهاد همسرش من و خواهرم را 
به بهزیستی سپرد تا بیشتر از این سربار آن ها نباشیم. 
مادرم وقتی در جریان موضــوع قرار گرفت به پای 
شــوهرش افتاد و با التماس از او خواست تا ما را به 
خانه خودشــان بازگرداند. باالخره من و خواهرم نزد 
مادرم بازگشــتیم اما هنوز ۲ ماه بیشتر از حضور ما 
نگذشــته بود که باز هم بحث و جدل بین آن ها شروع 
شــد و مادرم که فهمید نمی تواند از ما مراقبت کند و 
پایه های زندگی خودش لرزان شده است دوباره ما را 
به بهزیستی برد. وقتی روزهای سختی را در بهزیستی 
می گذرانــدم دیگر آن احســاس قبلــی را به مادرم 
نداشــتم چرا که فکر می کردم مــن و خواهرم قربانی 
خوشــگذرانی و آسایش او شده ایم. خالصه چند ماه 
بعد روزی پدربزرگم به سراغ ما آمد و من و خواهرم 
را از بهزیســتی تحویل گرفت و به خانه خودشان برد 
در حالــی که به تازگی طعم خوشــبختی و آزادی را 
می چشــیدم ناگهان پدربزرگم دچار سکته قلبی شد و 
جان خود را از دســت داد و بدین ترتیب سرنوشــت 
ســیاه من و خواهرم دوباره به ســراغمان آمد در این 
شرایط وقتی مادرم وضعیت دردناک و زجرآور ما را 
دید به ناچار ما را نزد خودش برد یک سال بعد از این 

ماجرا پسری به خواستگاری ام آمد که همبازی دوران 
کودکی ام بود. من پوالد را دوست داشتم به همین خاطر 
خیلی زود مراسم عقدکنان ما برگزار شد. با آن که من 
۱۴ سال بیشتر نداشتم اما به نامزدم عشق می ورزیدم 
و آرزو داشتم هرچه زودتر زندگی مشترکمان را آغاز 
کنیم اما متاسفانه خانواده های ما به خاطر هر موضوع 
کم اهمیتی با یکدیگر اختالف پیدا می کردند و زندگی 
ما را تحت تاثیر خواسته ها و اعتقادات خودشان قرار 
می دادنــد تا جایی که باالخره مــن و پوالد در همان 
دوران نامــزدی از یکدیگر جدا شــدیم. حاال دیگر 
روزگار بسیار تلخی را می گذراندم. شوهر مادرم مدام 
غر می زد و ما را نان خورهای اضافه می خواند. مادرم 
نیز با تیغ ســرزنش هایش همواره قلبم را می خراشید 
ولی من چاره ای جز تحمل نداشــتم. در همین شرایط 
خواهر کوچکم نیز برای فرار از این شــرایط اسفبار با 
اولین خواستگارش ازدواج کرد اما در مدت کوتاهی 
طالق گرفت چرا که شوهرش مردی معتاد و پرخاشگر 
بود. حاال دیگر زندگی در این آشــفته بازار برای من 
خیلی دردناک بود تا این که کیان به خواســتگاری ام 
آمد. او در امور خدماتی و نظافتی یکی از شرکت های 
هواپیمایی کار می کرد و نامزدش به خاطر اعتیاد از او 
طالق گرفته بود. اما بعد از این جدایی، کیان اعتیادش 
را ترک کرده بود به گونه ای که ۴ سال از زمان ترکش 
می گذشت از سوی دیگر من هم که در شرایط خوبی 
نبودم به خواستگاری او پاسخ مثبت دادم. این گونه بود 
که زندگی مشــترک ما آغاز شد و یک سال بعد پسرم 
امیر به دنیا آمد. ۲ سال بعد نیز دختران دوقلویم را در 
آغوش گرفتم و زندگی عاشقانه ای را در حالی تجربه 
می کردم که مادرم نیز از شــوهرش طالق گرفت و به 
عقد موقت مرد دیگری درآمد. خالصه بعد از گذشت 
۷ سال از زندگی مشــترک تازه در مسیر خوشبختی 
قدم گذاشته بودم که یک شیطان خناس دوباره مسیر 
زندگی ام را به بیراهه کشاند چرا که یک روز من برای 
بیماری زنانگی نزد پزشک متخصص رفتم و فرزندانم 
را به عروس عمه همسرم سپردم وقتی از مطب پزشک 
بیــرون آمدم ســاعتی را در یکــی از مراکز تجاری 
گذراندم و به ویترین لباس فروشــی ها نگاه می کردم 
وقتی به خانه بازگشــتم همســرم با عصبانیت سوال 
می کرد چگونه ۳ ســاعت را در خارج از منزل سپری 
کرده ام او هیچ کدام از مدارکی را که داشتم باور نمی کرد 
و نسبت به من ســوء ظن داشت تازه فهمیدم که پسر 
عمه کیان به او گفته است همسر سابقش با همین شیوه 
و نیرنگ ها ۲ ســال به او خیانت کرد تا این که متوجه 
شد همسرش بیماری زنانگی را بهانه ای برای معاشرت 

با یک مرد غریبه قرار داده است و. ..

وسوسه های شیطانی! 
در امتداد تاریکی

کشف چهار تن ماهی و  10 مایل تور حلقه ای در کیش
فرمانده  حوادث//  ســرویس 
دریابانی  پایگاه  و  ویژه  انتظامی 
ناوگروه  کیش گفت: مامــوران 
شــناوری این فرماندهی حین 
گشــت زنی در آبهــای جزیره 
تور  مایل   چهار تن ماهی ک ۱0 

حلقه ای را کشف کردند. 
جمالی  اصغــر  علی  ســرهنگ 
اظهار داشــت: ماموران ناوگروه 
شــناوری پایگاه دریابانی کیش 
حیــن گشــت زنی در آبهــای 
جزیره کیش متوجــه صیادی با 
 استفاده از تورهای منوفالمنت و 
حلقه ای شــدند. وی افزود: پس 
از هماهنگی با دســتگاه قضایی 
در بررســی لنج، چهار تن ماهی 

صید شــده، که قصد فروش در 
کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
را داشــته اند از یک فروند لنج 
توقیف شــده، کشف و ضبط شد. 
ســرهنگ جمالی اضافه کرد: در 
ادامه  بازرســی به عمل آمده این 
شناورها نیز ۱۰ مایل تور حلقه ای 
نیز کشف شد و در این خصوص 
۲۰ نفر از خدمه شناورها دستگیر 
قضایی شدند. مقامات  تحویل  و 

به گــزارش ایرنا، چهار تن ماهی 
کشــف شده با دســتور دادستان 
جزیره کیش، بــه فروش رفته و 
مبلغ حاصله، به افراد کم بضاعت 
داده شــد.  تورهای منوفالمنت 

به صورت تورهای تک رشته و 
از جنس پالســتیک هستند و به 
راحتی در آب توسط آبزیان دیده 

نمی شــوند و موجب خسارات 
آبزیان  به ذخایر  ناپذیری  جبران 

می شوند.

سرویس حوادث// رئیس پلیس فتا استان 
از همشــهریان نوع دوســت  هرمزگان 
درخواست کرد برای پیشگیری از تخلفات 
و سوءاســتفاده کالهبرداران، کمک های 
 خود را فقط در اختیار دستگاه های متولی و
 یا سمن ها و سازمان های مردم نهاد معتبر 

قرار دهند.
   به گزارش خبرنگار دریا، سرهنگ »احسان 
بهمنی« بیان داشت: حادثه زلزله بامداد شنبه 
۱۱ تیرماه ســبب شد تا مردم مناطق غربی 
استان هرمزگان در شهرستان های بندر لنگه 
دچار خسارت های فراوان شوند. وی افزود: 
افرادی که قصد کمک به آســیب دیدگان را 
دارند ضــرورت دارد قبل از هر گونه اقدام، 
تحقیقات الزم در خصوص کمک رسانی به 
نیازمندان را انجــام دهند. رئیس پلیس فتا 

هرمزگان ابراز داشــت: مجرمان سایبری با 
انتشار تصاویری از خانه های تخریب شده 
 و افــراد بی خانمان یا کودکان بیمار و... در 
شبکه های اجتماعی تالش دارند احساسات 
انسان دوســتانه کاربران را تحریک کنند تا 
بتوانند برنامه های مجرمانه خود را پیش ببرند 
 و حتی در این خصوص شــاهد بارگذاری 
سایت های جعلی هســتیم که ادعا فعالیت 
خیرخواهانــه دارنــد و در راســتای رفع 
مشــکالت زلزلــه زدگان فعالیت می کنند 
در حالیکــه ایــن امر صحت نــدارد. این 
مســئول انتظامی تصریح کــرد: این افراد 
ســودجو و کالهبردار از حس نوع دوستی 
که در ذات زیبای ما ایرانیان نهادینه شــده 
با ایجــاد صفحات جعلی در شــبکه های 

 اجتماعــی با عناوین فریبنده و وابســته به 
موسســه های خیریه و قرار دادن شــماره 
حســاب و نشانی جعلی ســعی در جلب 
اعتماد و کالهبرداری از مردم را دارند. وی 
اضافه کرد: هموطنان بــرای هرگونه واریز 
کمک های مالی خود به زلزله زدگان، فقط 
از طریق مراجع ذیصالح که توسط رسانه ها 
و خبرگزاری های رســمی اعالم شده اقدام 
 و از پرداخــت های اینترنتــی در این گونه 
صفحه ها خودداری کنند. ســرهنگ بهمنی 
افزود: کاربران به ویژه در فضای اینستاگرام 
چنانچه قصد کمک انسان دوستانه را دارند 
به صفحه های معتبر مراجعه تا گرفتار این 
انتظامی  مسئول  این  نشــوند.  کالهبرداران 
خاطرنشــان کرد: این افراد با جلب اعتماد 
مردم در فضای مجازی و دریافت مبالغی به 
عنوان کمک به  زلزله زدگان، حساب کاربران 
را هک کرده و ســپس نســبت به برداشت 
آن اقدام می کنند. رئیس پلیس فتا اســتان 
هرمزگان یادآور شــد: کاربران در صورت 
مشکوک شدن به صفحات جعلی با عناوین 
کمک به زلزله دگان، موضوع را ســریعا به 
 پلیس فتا این اســتان به نشــانی اینترنتی 
www.cyberpolice.ir اطالع دهند.

کمک به زلزله زدگان  هرمزگانی، شیوه جدید کالهبرداران مجازی

  

 شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندر عباس به موجب پرونده اجرائي 9909987610500481 بایگانی 0001797 که طي آن محکوم علیه سیدمحمدرضا خلیلي فرزند 
سیدمحمود محکوم به پرداخت گردیده است که راستاي اجراي حکم صادره اموال غیرمنقول محکوم علیه شامل سه دانگ یك باب مغازه تجاری آدرس ملك: واقع در بندر عباس 

- گلشهر جنوبي - بلوار 12 فروردین
1-مغازه مذکور واقع در بندر عباس - گلشهر جنوبي - بلوار 12 فروردین و با مشخصات عرصه و اعیان  یك قطعه زمین به شماره 16406 فرعي از یك اصلي قطعه 4 تفکیکي مفروز 
و مجزي شده از 4892  فرعي از اصلی مذکور بخش 2 بندر عباس به مساحت 65.6متر مربع شماره سریال سند چاپي 277445 ب 95 وطبق تصویر سند تك برگی ارائه شده مالك 

سه دانگ عرصه و اعیان مغازه مذکور به نام آقاي سیدمحمدرضا خلیلي فرزند سید محمود و 3 دانگ مشاع عرصه و اعیان سهم آقای امیر غیاثوند قزویني مي باشد.
نظریه کارشناسي :

 شرح ارزیابي پالك16406/1 به تنهایي و با توجه به شرایط ملك از نظر عدم وجود پایان کار صورتجلسه تفکیکي و سند مجزاي مغازه ها و اینکه تصمیم گیری در خصوص امکان مزایده پالك 16406/1به 
تنهایــي خــارج از صالحیــت اینجانب و در حوزه اختیارات مقام محترم قضایي مي باشــد ، ارزش عرضه واعیان احداثــی در پالك مذکور با توجه به موقعیت، کیفیت ، مســاحت، کاربري و صرف نظر از 
احراز اصالت و صحت اســناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتســاب آن به هر شــخص حقیقي و حقوقي موارد بازداشتي ، رهني ، سوابق ثبتي و مالکیتي )مانند مصادره اي بودن( ، هر گونه موانع قانونی جهت 
 نقل وانتقال ، هرگونه بدهي به اشــخاص حقیقی و یا حقوقی و یا ســایر موسســات و نهادهاي دولتي یا خصوصي ، تعهدات و دیوني که ممکن اســت وجود داشــته باشــد و همچنین بدون در نظر گرفتن 
مستحق للغیر بودن ارزش ملك مورد با توجه به جمیع جوانب دیگر در امر قیمت گذاري بخصوص نرخ عرفي و معامالتي امالك در منطقه وقوع ملك جمعا به مبلغ 58،000،000،000ریال ) پنجاه و هشت میلیارد 

ریال ( برآورد و سهم قابل مزایده مربوط به محکوم علیه آقای سیدمحمدرضا خلیلي فرزند سید محمود به میزان 29/000/000/000ریال اعالم مي گردد.
با توجه به تورم موجود ، نوسانات آتی قیمت در بازار مسکن و امالك و مستغالت ، خارج از مسئولیت کارشناس مي باشد.

 1- فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یك ماه مي باشد.
2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.

3- پیشــنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یك ســاعت قبل از شــروع مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 
IR 0100004062012907685962  نزد بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .

4_ اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
 5- مزایده در ساعت 9 مورخ 1401/05/02ساعت 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقي بندر عباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .

 6- در صورتیکه برنده تا یك ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداري نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ازسپرده او 
استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند.

اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهي مناقصه عمومي
مناقصه  شماره 2001000161000008

روابط عمومي حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان
شناسه آگهی : 13۴6169

حوزه نظارت گمرکات اســتان هرمزگان در نظر دارد مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی ۶ دستگاه آسانسور 
مجتمع ۶۵ واحدی گمرک به شماره ۲0010001۶100000۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1401/04/14 

میباشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:  تا ساعت 19 مورخ 1401/04/1۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : تا ساعت 19 مورخ  1401/04/۲۸
زمان بازگشایی پاکت ها : مورخ 1401/04/۲9

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس اسکله شهیدرجائی- 
ساختمان مرکزی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان- طبقه سوم – واحد امور قراردادها مراجعه نمایید.

  

نظر به اینکه آقای فرید لشکری محله به استناد 2 فقره استشهادیه محلی در خصوص پالك 16431 فرعی از 1_اصلی بخش دو بندرعباس 
) واقع در گلشهر جنوبی ( مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یك دستگاه آپارتمان که به نام وی ثبت و سند مالکیت به شماره 
سریال 772077 سری ب / 95 به نام ایشان صادر گردیده است و برابر اسناد رهنی 29695 و 29696 _ 96/8/14 دفتر خانه 50 بندرعباس 
در رهن بانك قرض الحسنه رسالت قرار گرفته سند مالکیت فوق به علت جا به جائی مفقود گردیده نامبرده تقاضای صدور اسناد مالکیت 
المثنی نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هر کس مدعی انجام معامله نسب به 
پالك مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود می باشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 

ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور  و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . م الف : 140/138 

تاریخ انتشار : 1401/04/15 

اسمعیل ربیع نژاد _ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه 2

ن سند مالکیت  آگهی فقدا

آگهی مزایده )نوبت اول(

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

دادگستری  کل  رئیس  حوادث//  ســرویس 
استان هرمزگان از شناســایی و امحاء ۳۱۸ 
کانتینر کاالی فاسد شده و غیر قابل مصرف در 

بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا، رئیس کل دادگستری 
اســتان هرمزگان از شناســایی و امحاء ۳۱۸ 
کانتینر انواع کاالی فاســد شــده و مشــمول 
معدومــی در انبارهــا و محوطه بندر شــهید 
رجایی بندرعباس خبــر داد. مجتبی قهرمانی 
در تشــریح جزئیات این خبر اظهارداشت: در 
راستای اجرای دســتورات رئیس قوه قضاییه 
مبنــی بر لزوم پایش مســتمر و تعیین تکلیف 

 کاالهای مرتبط با امــوال تملیکی، در جریان 
بازرسی ها از مجتمع بندری شهید رجایی و پس 
از بررســی های کارشناسی و تفکیک کاالهای 
تاریخ مصرف گذشته، تقلبی، فاسد شده و غیر 
بهداشتی از ســایر اقالم موجود، ۳۱۸ کانتینر 
کاالی فاسد شــده و تاریخ مصرف گذشته که 
از سالیان گذشته باقی مانده بود، شناسایی شد.  
وی تصریح کرد: پــس از انجام آزمایش های 
مختلف و اخذ نظر کارشناسی نمایندگان وزارت 
بهداشت، سازمان استاندارد و سایر دستگاه های 
ذیربط مبنی بر غیرقابل مصرف بودن این اقالم 
و مضر بودن آنها برای سالمت جامعه، با صدور 

دســتور قضایی و با همــکاری اداره کل بنادر 

و دریانوردی اســتان هرمزگان ضمن رعایت 
بهداشتی  دســتورالعمل های  و  قانونی  موازین 

عملیات امحاء آنها در حال انجام است. 
امحاء 3۱8 کانتینر کاالی فاسد شده در بندر شهید رجایی
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خبری

شهرستان

با همکاری شیالت هرمزگان 
 اداره کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی صورت گرفت

 ثبت بیمه بیکاری شاغلین مزارع پرورش میگو 
در سایه خوش

  ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// معاون آبزی پروری 
شــیالت هرمزگان و دبیر ســتاد بحران شیالت استان در مجتمع 
 پرورش میگــوی زلزله زده ســایه خوش از پیگیــری و ثبت

بیمه بیکاری جهت شاغلین مزارع پرورش میگو زلزله زده سایه 
خوش با همکاری شیالت هرمزگان،اداره کار و رفاه اجتماعی استان 
و تامین اجتماعی هرمزگان خبرداد.به گزارش خبرنگار دریا، مسعود 
بارانی با اشــاره به اینکه خسارت های وارده ناشی از زلزله به این 
مجتمع پرورش میگو بسیار سنگین و گسترده بوده است گفت: با 
توجه به تاکیدات و پیگیری های خوب استانداری، سازمان شیالت 
ایران و مدیرکل شیالت  هرمزگان تمامی دستگاه ها برای کمک و 
خدمات دهی به این مزارع آســیب دیده بسیج شده اند.وی افزود: 
بدلیل تخریب شدید دایک ها و خروجی ها امکان برداشت در حال 
حاضر وجود ندارد و در این باره نیز تهمیدات الزم در دست اقدام 
است.بارانی تصریح کرد: در بررسی های اولیه تیم اعزامی شیالت 
هرمزگان به مناطق زلزله زده تخریب شــدید دیواره استخرهای 
پرورش میگو، تخریب کامل کانال آبرسان مزرعه، تخریب شدید 
ورودی و خروجی استخرها، تخریب شدید کف استخرها، تخریب  
ایستگاه پمپاژ و موتور خانه ها، ایجاد شکاف های بزرگ در کلیه 
مزارع، تخلیه و آب بردگی خروجی ها ، افتادن بالغ بر 6۰ پایه برق 
و ... مشخص گردید.گفتنی است؛ زلزله ای با بزرگی بیش از  شش 
در مقیاس ریشتر ساعت ۲:۰۲ بامداد شنبه و همچنین در ساعت 

۳:۵۴ در روستای »سایه خوش« بندرلنگه را لرزاند.
 4 G ارتقاء تکنولوژی نسل چهارم

در روستای زلزله زده سایه خوش بندرلنگه
  سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان//  با تالش همکاران 
خدوم مخابرات منطقه هرمزگان جهت تســهیل ارتباطات در 
روستای زلزله زده ســایه خوش و کمک به ارگان های امداد 
رسان ، شبکه همراه اول در این روستا از G ۳ به G ۴ ارتقاء 
یافت و مشکلی در ارتباطات مخابراتی وجود ندارد و به شکل 
نرمال در حال سرویس دهی به تمامی مشترکان در استان است.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ گفتنی است بامداد شنبه ۱۱ تیر زمین 
لرزه ای  با شدت 6.۳ ریشــتر و دو زمین لرزه 6.۱ ریشتری 
 شهرســتان های بندرلنگه و بندرخمیــر در غرب هرمزگان را 
لرزاند . کانون زمین لرزه روستای سایه خوش در ۴۰ کیلومتری 
شرق بندر لنگه می باشد که با سیصد خانوار خسارت زیادی به 

این روستا وارد شده است.

 ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

  

  

  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000189021 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000831688.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی 
فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ هفتم تیرماه یکهزارو چهارصد ویك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه 140140920000189021 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت 

از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه «  

در خصوص شش دانگ یك قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 144 به مساحت 284/04 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/43880/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملك بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه 
شماره 140040390000345273مورخه 1401/02/22 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالك وتوجهاً به 
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالك 
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیك ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت یك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/102039/ن 
مورخه 1401/04/04 درخواست صدورحکم تملك ملك موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالك یا قائم مقام 
قانونی ویا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000193992 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000831868.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی 
فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ هفتم تیرماه یکهزارو چهارصد ویك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه 140140920000193992 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت 

از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه «  

در خصوص شش دانگ یك قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 156 به مساحت 349/19 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/43888/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملك بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه 
شماره 140040390000361710مورخه 1401/02/24 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالك وتوجهاً به 
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالك 
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیك ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت یك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/102037/ن 
مورخه 1401/04/04 درخواست صدورحکم تملك ملك موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالك یا قائم مقام 
قانونی ویا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000194061 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000831936.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی 
فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشــکار: بتاریخ هفتم تیرماه یکهزارو چهارصد ویك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساســی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه 140140920000194061 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه «  

در خصوص شش دانگ یك قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 159 به مساحت 342/82 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/43883/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملك بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه 
شماره 140040390000362058مورخه 1401/02/24 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالك وتوجهاً به 
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالك 
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیك ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت یك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/101965/ن 
مورخه 1401/04/04 درخواست صدورحکم تملك ملك موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالك یا قائم مقام 
قانونی ویا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000194049 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000831914.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی 
فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ هفتم تیرماه یکهزارو چهارصد ویك در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
اســت پرونده کالســه 140140920000194049 تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا 

استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
» رای دادگاه «  

در خصوص شش دانگ یك قطعه زمین واقع در شهرستان میناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه 158 به مساحت 291/94 متر مربع طی نامه 
شــماره 181/43884/ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملك بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه 
شماره 140040390000361934مورخه 1401/02/24 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به 
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالك وتوجهاً به 
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملك موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالك 
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیك ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملك مزبور مهلت یك ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/101967/ن 
مورخه 1401/04/04 درخواست صدورحکم تملك ملك موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالك یا قائم مقام 
قانونی ویا صادر واعالم میدارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .
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قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

نگاهی به پوشش مردم بندرخمیر در بستر تاریخ

 ســرویس شهرســتان//  بندرخمیر قدیــم دارای 
 کارگاه هــای متعــدد خانگی برای درســت کردن 
صنایع دستی در زمینه پوشش مردان و زنان بوده است. 
    عبابافــی، گیــوه بافــی ، ملکــی دوزی ، 
 گالبتــون دوزی ، شــک بافــی و ... از جمله 
صنایع دســتی مردم بندرخمیر در زمینه پوشش 
بوده است. برخی از پوشش های مردم بندرخمیر 
نیاز به دوخت و دوز نداشته و از تکه ای پارچه 
یکسره درســت می شد که لنگ از جمله همین 
 موارد بود. لنگ یک پوشــش کامل برای پایین 
تنه افراد در هوای گرم جنوب ایران و بندرخمیر 
 بوده است. نگارنده پیرمردان زیادی را با لنگ های 
راه راه دیده اســت. لنگ به وســیله نخی کلفت 
به نام نشــپیل که به کمر افراد بســته شده بود، 
متصل مــی گردید. نشــپیل به مثابــه کمربند 
عمل نموده و نمی گذاشــت لنگ از کمر پایین 
بیایــد و مهره هایی که افراد بدن خود اســتفاده 
 می کردنــد هم به همــان بند نشــپیل متصل 
مــی گردید. لنگ های آماده از چین و هند وارد 
دبی شده و بندرخمیر آورده  می شد. در کارهای 
دریانوردی و مشــاغلی که نیاز به سرعت عمل 
داشت، لنگ را تبدیل به لنگوته می نمودند. شیوه 
تبدیل کــردن لنگ به لنگوته به این صورت بود 
بود که لنگ را از باالی زانو به صورت شــرت 
مانند به بخش باالیی لنــگ متصل می کردند. 
در ایــن صورت بخش پایینی لنگ تا زانو جمع 
 شده و دیگر لنگ برای سرعت کار در پای افراد 
نمی پیچید. در این حالت لنگ نقش یک شرت 
بلند را ایفا می کــرد و نیاز به دوخت و دوز هم 
نداشت. در حال حاضر لنگ به ندرت در پوشش 
مردم بندرخمیر مورد اســتفاده قرار می گبرد و 
به جای آن پیرمردها و جوانان از زیر شــلواری 
 ســفید از پارچه کندوره که به آن شــلوار سفید 

می گویند، اســتفاده می کنند. استفاده از لنگ به 
دلیل گرمای زیاد هوا بوده است و با آمدن وسایل 
برودتــی و غیره تا حدودی پوشــیدن لنگ در 
جوامع جنوب ایران کمرنگ گردید. این نوشتار 
که با حمایت های فرهنگی شورای اسالمی شهر 
بندرخمیر و شهردار فرهنگ دوست و پر تالش 
این شهر جناب آقای مهندس جواد محمودی به 
رشــته تحریر در می آید در نظر دارد به پوشش 
مردم بندرخمیر و تحول در این پوشش در بستر 
زمان بپردازد.پوشش مردم بندرخمیر همانند سایر 
بنادر و جزایر خلیج فارس در بستر زمان تغییراتی 
داشته است. اما این تغییرات تدریجی بوده و افراد 
مسن و کهنســال تالش داشتند همواره پوشش 
سنتی خود را حفظ نموده و از جنس پارچه های 
مرغوب تر استفاده نمایند. استفاده از شرت های 
بلند که در بندرخمیــر به آن هاف می گفتند در 
زیر کندوره کاربرد زیادی داشت.دوخت هاف کار 
ساده ای بود و بیشــتر زنان در خانه هاف های 
بزرگ درست می کردند. معموال در هاف ها جیب 
نیز می دوختند که افراد پول یا شی قیمت دار را در 
آن قرار داده تا از دستبرد افراد در امان باشد. هاف 
چون زیر کندوره پوشیده می شد و دیده نمی شد، 
در دوخت آن ظرافت زیادی الزم نبود و اگر نقصی 
 در کار دوخت هم صورت می گرفت به چشــم 
نمی آمد. دریانوردان در لنج های ماهیگیری و حمل 
بار از هاف های بلند استفاده نموده و با آن در کار 
 دریانوردی آزادی عمل بیشتری داشتند. برخی از 
 هاف ها به شکل نیم شلوار بوده است و از اضافات 
پارچه ای که برای دوخت کندوره استفاده می شد، 
هاف درست می کردند. به تدریج هاف های انده 
وارد بازار بندرخمیر شده و افراد هاف های بزرگ 
و کوچک مردانه از بازار خریداری می کردند. زیر 
جومه یا تنبون که حالت پیژامه کنونی را داشت نیز 
با توجه به آب و هوای گرم بندرخمیر در پوشش 
مردم این بندر کاربرد زیادی داشت. زیر جومه را 

از پارچه نازک و مرغوب استفاده می کردند که 
عرق گیر بوده و به بدن نچسبد.  زیر جومه ها هم 
توسط زنان خانه دار دوخته شده و در دوخت آن 
ظرافت زیادی الزم نبود. بیشتر زنان خانه دار با 
چرخ خیاطی هایی که داشتند می توانستند هاف و 
 زیر جومه را به راحتی درست کنند. به تدریج زیر 
جومه های آمــاده با قیمت پاییــن وارد بازار 
بندرخمیر شــده و دیگر برای بسیاری از زنان 
خانواده صرفه اقتصادی نداشت که برای درست 
کردن زیــر جومه و غیره اقدام نمایند. مندیل که 
همان عمامه باشد، از دیگر انواع پوشش مردان 
بندرخمیر بوده اســت که عمامه های مشکی، 
ســفید و ســبز در بندرخمیر مورد استفاده قرار 
می گرفت. معموال ســادات عمامه مشــکی و 
 سبز می پوشیدند و شیوخ و مالها عمامه سفید 
بر سر می گذاشتند. جنس عمامه از پارچه هایی 
بود که کشــور هند وارد بندرخمیر می گردید. 
در حال حاضر هم عمامه توســط افراد نامبرده 
 در بندرخمیر پوشــیده می شــود و بسیاری از 
 پارچه های این عمامه ها اکنون از دبی و پاکستان وارد 
می گردد. در بندرخمیر پای افرازهای متعدد هم 
همانند بسیاری از نقاط جنوب ایران دوخته می شد 
و هریک از آن ها کاربرد خاص خود را داشت. 
با توجه به وجود باغات زیاد نخل در بندرخمیر 
و لشتغان در این بندر یک پای افزار تحت عنوان 
 ســواس از ســیس یا لیف درخت خرما بافته 
می شود. سواس را در بیشتر مناطق جنوبی ایران 
بافته و استحکام زیادی داشت و در مکان های متعدد 
 و از جمله در باغات درخت نخل که دارای خار

 و خاشــاک زیــادی بود، پوشــیده می شــد. 
درست کردن این پای افزار هم ساده نبود و افراد 
متخصــص آن را می بافتند. اما مــواد اولیه این 
پای افزار در دســترس بوده و بنابراین ساخت 
آن ارزان بوده اســت. کفــش را در بندرخمیر 
 و بســیاری از مناطــق جنوب ایــران جوتی 

می گوینــد. جوتی های متعــدد در بندرخمیر 
مورد اســتفاده قرار می گرفــت.در یک دوره 
 خــاص از کفش هــای تخت ســبز چینی و 
کفش های دانه دار سیاه ساخت چین که جنس 
آن ها از پارچه ضخیم بود اســتفاده زیادی در 
 بندرخمیر می شــد. افراد بر روی کندوره هم از 
کفش های پاشــنه دار که بســیاری از آن ها از 
 دبی آورده شده بود، استفاده می کردند. به تدریج 
 کفش های چرمی ایرانی که از تبریز و دیگر مناطق 
 مــی آمــد در پوشــش مــردم بندرخمیــر 
استفاده های زیادی پیدا کرد. کفش های بارانی 
که به آن کفش بوت می گفتند و ســاخت ایران 
بود در بندرخمیر در روزهــای بارانی در حفر 
چاه و کار در مزارع اســتفاده می شــد. معموال 
کفش های خارجی از بچه گانه تا بزرگســاالن 
به وسیله لنج های بندرخمیر وارد بندرخمیر شده 
و در بازار و فروشــگاه های این شهر به صورت 
جزئی و کلی با قیمت مناسب فروخته می شد و 
در حال حاضر هم بدین گونه است. کفش لکی 
که از پارچه های ضخیم درســت می شد نیز به 
دلیل ســبک بودن کاربرد زیادی در بندرخمیر 
 داشــت.در صحرا و گردش و حتــی رفتن به
  کــوه هــا از کفــش لکــی اســتفاده زیادی 
می گردید. بیشــتر این کفش ها ساخت چین، 
تایلنــد، هنــد و دیگر کشــورها بــود. اما در 
بندرخمیر قدیم افراد کفش های ســاده دیگری 
را از مواد اولیه در دســترس درست می کردند 
کــه از جمله آن هــا چپل بــود. چپل نوعی 
پای افــزار بود که از الســتیک و تایر اتومبیل 
درســت می کردند.)دانشــنامه بندرخمیر، ج۲، 
 ۱۳۹۸، ص۷۵۳( چپل بســیار محکم بوده و در 
زمان های دور استفاده زیادی در بندرخمیر داشت. 
جیرو از دیگر پای افزارهای مردم بندرخمیر بود و 
این پای افزار شبیه ملکی بوده و بافت آن درشت 
تر از ملکی بود و از ظرافت ملکی برخوردار نبوده 

است. نعلین یا دمپایی از دیگر پای افزارهای مردم 
 بندرخمیر از گذشته تاکنون است. این نعلین ها از 
نعلین های ســاده پالســتیکی تــا نعلین های 
گران قیمت چرمــی را در بر می گیرد. به علت 
گرمای زیاد هــوا و عرق کردن پاها اســتفاده 
 از دمپایــی در ســواحل شــمالی و جنوبــی 
خلیج فارس زیاد است. دمپایی را بر روی کندوره 
هم می پوشند و در فروشگاه های بندرخمیر این 
 نوع از گذشــته تاکنون این پای افزارها فروخته 
می شــود. کشــورهایی نظیر آلمــان، چین، 
کشــورهای جنوب شــرقی آســیا و ایران با 
 توجه به اســتفاده زیــاد دمپایــی در مناطق 
 خلیــج فــارس، دمپایــی هــای متعــدد با 
قیمت هــای مختلف  می ســازند. نعلین را در 
بندرخمیــر بدون جوراب که بــه آن در جنوب 
 ایران دالغ می گویند، می پوشــند. بسیاری از 
نعلین هــای مردانه طبی بــوده و حتی کودکان 
هــم در بندرخمیــر نعلین می پوشــند و برای 
انــدازه آن هــا نعلین های کوچک اســت که 
 از نظر قیمتی بــا دمپایی بزرگســاالن برابری 
می کند. در گذشــته دمپایی های ساده و ارزان 
قیمت مردانه و زنانه پالستیکی ساخت چین از 
دبی وارد مناطق جنوبی ایران و از جمله بندرخمیر 
می شد که بیشتر اقشــار مردم به ویژه در فصل 
تابستان از آن استفاده می کردند. در حال حاضر 
پوشش نعلین های داخلی و خارجی در بندرخمیر 
بسیار رایج اســت و از آن جایی که برودت هوا 
در بندرخمیر زیاد نیست، مردان بندرخمیری در 
فصل زمستان هم از نعلین استفاده می کنند. اقلیم 
گرم و مرطوب بندرخمیر و راحت بودن پاها و 
عدم تعرق آن ها ایجاب می کند که پوشش نعلین 
در بندرخمیر همانند سایر مناطق جنوبی ایران از 
گذشته  تاکنون مورد استفاده باشد و برخی از این 
دمپایی های چرمی با دوام بوده و چند سال متوالی 

مورد استفاده قرار می گیرند. 

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354
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 عبدالحسین اسدپور ســرویس شهرستان// با دستور ریاست محترم 
جمهور دستور یکپارچه سازی حکمرانی در مناطق آزاد به منظور رفع 
دوگانگی مدیریت و اجــرای ماده 65 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 

ابالغ شد.
   به گزارش خبرنگار دریا، با پیگیری های دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد کشور، زمینه برای رفع بسیاری از مشکالت چندین ساله مناطق 
آزاد کشور مخصوصا قشــم که از گستردگی و مشکالت بیشتری 
رنج می برد، فراهم شد.دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: 

ریاست شورای تامین شهرســتان، صدور حکم شهردار، انتخاب 
فرماندار و رییس گمرک هر منطقه بر عهده مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد آن منطقه بوده و در تالشیم اختیارات قانونی سایر دستگاه ها 
نیز طبق قانون به مدیرعامل واگذار شود.سعید محمد تصریح کرد: 

طبق قانون هر دستگاهی که در این زمینه همکاری نکرد، به عنوان 
ترک فعل گزارش شده و طبق قانون با آن برخورد قضایی شود.ماده 
 6۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور بیان 
می دارد که تمامی اختیارات اجرایی در مناطق آزاد بجز مسئولیت های 

نظامی و انتظامی و برگزاری انتخابات بر عهده مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد هر منطقه بوده که در ســالیان گذشته اجرانشدن درست 
این قانون، باعث عدم توسعه و بروز اختالفات و ضررهای زیادی 
برای مردم از یکسو و از سوی دیگر با موازی کاری های دولت شده 
است.پیش بینی می شود با افزایش تعامل و یکپارچگی مسئولین در 
مناطق آزاد، بتوان ریل توســعه را در بزنگاه های مهم اقتصادی در 
قلب اقتصاد کشــور به چرخش درآورد تا موتور نیمه کاره مناطق 
آزاد در دوران پساکرونا، با توان بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور خبر داد 

یکپارچه  سازی حکمرانی در مناطق آزاد با دستور رئیس جمهور
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فروردین :
امروز ممکن است دچار اضطراب و تشویش شوید، 
به ویژه اگر نتوانید به تمام وعده هایی که داده اید عمل 
کنید. به خاطر چیزهایی که انجام دادن شان از جمله 
وظایف خودتان است دیگران را سرزنش نکنید. اکنون این قابلیت را 
دارید که مشکل تان را با یک رویکرد منطقی حل کنید. می توانید 
آن چه را باعث نگرانی شما شده با کسانی که به نوعی در این قضیه 

دخیل اند در میان بگذارید.
    اردیبهشت :

اگر امروز تصمیم بگیرید که آن چه را در ذهن تان 
می گذرد با دیگران در میان بگذارید ممکن است در 
نتیجه ی آن دچار احساس عدم امنیت شوید. از این 
می ترسید که وقتی دیگران حرف های تان را بشنوند چه واکنشی 
نشان خواهند داد. اگر فقط بخشی از احساسات تان را فاش کنید 
ممکن است شرایط طوری شود که ناخواسته یکی از صمیمی ترین 
دوستان تان یا کسی که عاشق اش هستید با شما احساس غریبی 
کند. اگر همه چیز را که در دل تان می گذرد نگویید حتمًا خواهند 
فهمید. بهتر است هرچه در دل دارید بگویید و سعی کنید با عواقب 

آن هم کنار بیایید. صداقت بهترین سیاست است.
    خرداد :

شــاید تصمیم بگیرید که آرزوهای تان را نزد کسی 
فاش نکنید، اما اگر احساسات تان را سرکوب کنید, 
چیزی درست نمی شود. پس اگر مشکلی وجود دارد 
بهتر است با آن روبرو شوید تا بعد گریبان تان را نگیرد. اگر برنامه 
هایی که در حال حاضر دارید برای پیشرفت کارتان مناسب و کافی 

نیستند می توانید آن ها را اصالح کنید. 
    تیر :

شــاید امروز یک فرصت هیجان انگیز به شما دست 
دهد و بتوانید یک لحظه آینده ی تان را به چشم ببینید. 
اما برای این که به مسیرتان ادامه دهید باید اهداف و 
هوس های زودگذر را کنار بگذارید. شاید بهتر باشد که مسیرتان 
را تغییر دهید، اما این به معنی شکســت نیست، فقط این که مسیر 
کنونی شما هرچه قدر هم که مستقیم به نظر برسد بهترین راه ممکن 
برای رسیدن به اهداف تان نیست. نتیجه گیری هایی را که قباًل کرده 
بودید فراموش کنید. به شما توصیه می شود که با توجه به اطالعاتی 

که امروز به دست آورده اید یک برنامه ی جدید ترتیب دهید.
      مرداد :

شاید کارتان دقیقًا همان طور که برنامه ریزی کرده 
بودید پیش نرود. تا زمانی که سعی نکنید همه چیز 
پیرامون تان را کنترل کنید و تحت فرمان داشته باشید 
کارها خوب پیش خواهند رفت. هرچه بیشــتر در برابر تغییرات 
کنونی مقاومت نشــان دهید, سازگار شــدن با اتفاقات برای تان 
دشوارتر خواهد شد. بهتر است که چند روزی اهداف کوتاه مدت 
تان را کنار بگذارید و به آینده فکر کنید، البته یادتان نرود که نسبت 

به شرایط حاضر واکنش صحیحی را در پیش بگیرید.
   شهریور :

 بــه نظر می رســد که بهتریــن هایتــان را به کار
 گرفته اید و بسیار با اعتماد به نفس حرکت می کنید، 
اما شــاید همکاران تان هنوز انتظار بیشتری از شما 
داشــته باشند. اکنون بسیار نگران هستید و می خواهید که اهداف 
کاری تان درست پیش بروند. از این که به محدودیت هایتان اذعان 
داشته باشید نترسید. صداقت شما می تواند دیگران را تحت تأثیر 
قرار دهد و ترغیب شــان کند که شما را در رسیدن به اهداف تان 
همراهی کنند. اگر نقاط ضعف تان آشکار شدند نترسید، چون پیامد 

بدی ندارند، فقط موجب احترام دوطرفه می شوند
     مهر :

 نقشی که امروز در محل کارتان به عهده دارید بسیار تعیین 
کننده است، اما شاید کمرنگ به نظر برسد، البته دیگران هم 
به قدرت شما اذعان دارند. شاید مجبور شوید برای این که نظرات تان 
را بشنوند دست به مبارزه بزنید، اما به شما توصیه می شود که زیرکی به 
خرج دهید. شاید مدیریت زیرپوستی شما باعث شود که موفقیت تان به 
تأخیر بیفتد. اما یادتان باشد تا زمانی که شما هم در تغییرات نقش دارید 
دیگر اهمیتی ندارد که در چه پست و مقامی هستید. اکنون باید قدرت را 

با دیگران تقسیم کنید تا به موفقیت برسید.
       آبان :

روابط تان آن قدرها که به نظر می رسد پیچیده نیستند، 
حتی اگر شدت احساسات تان باعث شود که دیگران 
نتوانند به راحتی با شــما کنار بیایند باز هم آن قدرها 
پیچیده نیستند. دل تان می خواهد که روی شیوه ی معاشرت کردن 
تان کار کنید. دوست دارید که به خاطر نیت های خوبی که دارید و 
تالش مضاعفی که می کنید مورد توجه قرار بگیرید. متأسفانه ممکن 
است به یاد خاطرات ناخوشایند بیفتید و نتوانید بازخوردهای مثبتی 
را که دریافت می کنید بشنوید. نگذارید که این احساسات قدیمی 

مانع راه تان شوند و نتوانید از تحسین دیگران لذت ببرید.
    آذر :

شــاید امروز نتوانید به راحتی واقعیــت را از دروغ 
تشخیص دهید، زیرا ممکن است کسی چیزی بگوید 
اما منظور دیگری داشته باشد. اما شاید تمایل داشته 
باشید که حتی به خاطر راحتی هم که شده با این جریانات همگام 
شوید. اهدافی که اکنون در سر دارید ممکن است ریشه در واقعیت 
نداشته باشند، اما می توانند ترغیب تان کنند تا از محدودیت های 

گذشته خالص شوید. 
     دی :

امروز ممکن اســت به مانع بربخورید، شاید اهداف 
کاری شــما موجب بــروز بحران هــای کوچکی 
شــوند که مجبورتان کنند دســت به انتخاب بزنید. 
خوشــبختانه به وســیله ی قوانین دیگران محدود نشــده اید، 
پس مــی توانید راه حل تان را حتی جاهایــی پیدا کنید که قباًل 
دیگران امتحان کرده اما شکســت خورده اند. پذیرفتن مسئولیت 
 های جدید می تواند بین شــما و موفقیت تــان مانع ایجاد کند. 

   بهمن :
امروز به سختی می توانید کارتان را جدی بگیرید، مگر 
این که بدانید می توانید در حین کار با همکاران تان 
صحبت کنید . حتی شخصی بودن یا کاری بودن این 
 صحبت برای تان مهم نیست. اگر بتوانید همه ی کارها را سر وقت 
به پایان برسانید از ســوی همکاران تان مورد توجه قرار خواهید 

گرفت. 
  اسفند : 

دیدگاه تان نســبت به آینده مورد توجه همکاران تان 
قرار گرفته اســت، به همین خاطر به نظر می رســد 
 که اکنون مــی توانید قدرت را در دســت بگیرید. منظورتان این 
 نیست که همه کاره و رییس باشــید، اما دیگران شما را شخصی 
می بینند که می تواند با هوشــمندی تکه های پازل را پیدا کند و 

کنار هم بچیند. 

سرویس اجتماعی // پژوهشگر سواد رسانه ای 
گفت: اگر بخواهیم به قضیه فعالیت کودکان در 
فضای مجازی ریشه ای نگاه کنیم، به این نتیجه 
می رســیم که این بچه ها مجرم نیستند، بلکه 

قربانی پدر و مادرها هستند.
حضور کودکان در خیابان  برای کسب درآمد معضلی 
است که از طرف نهادها و فعاالن اجتماعی مطرح 
می شود فارغ از نتیجه بخش بودن یا نبودن طرح این 
مسئله و اقداماتی که در این زمینه انجام می شود، در 
این میان به کودکانی که در فضای مجازی فعالیت 
دارند کمتر پرداخته می شــود شاید به این دلیل که 
در نگاه اول به نظر می رسد آسیب چندانی متوجه 
آن ها نیست و شاید کمتر به نظر برسد پشت پرده 
عکس ها و ویدئوهای جذاب و رنگارنگ ممکن 
است به این کودکان به دلیل بهره کشی، کار اجباری 
و استفاده ابزاری آسیب های فراوانی وارد شود.  با 
جست وجوی اندکی در اینستاگرام صفحات زیادی 
را می بینیــم که کودکان معصومی در آن ها غالبا از 
سوی والدینشان به کار گرفته شده اند و در بسیاری 
از موارد این والدین متوجه این نیســتند که ممکن 
است فرزندشان دچار آسیب های جبران ناپذیری 
شود. جای تامل و البته تاسف دارد که سال هاست 
با وجود هشدارهای کارشناسان و فعاالن در حوزه 
سواد رسانه ای بهره کشی از این کودکان مغفول مانده 
است. هم مسئوالن و قانون گذاران آن طور که باید 
به این معضل نپرداخته اند هم مردم به قدر کفایت در 
برخورد با این صفحات مسئوالنه عمل نمی کنند که 
البته همین امر هم نشان دهنده نبود آموزش مناسب  
در این زمینه اســت.   مسئله ای که مطرح است و 
باید درباره آن آگاهی بخشی کرد آسیب هایی است 
که همه کــودکان فعال در فضای مجازی را تهدید 
می کنــد و باید پدر و مادرها را از این آســیب ها 
مطلع کرد. در این باره با حورا طهرانی پژوهشگر و 
مدرس سواد رسانه ای گفت وگو کرده ایم که در ادامه 
می خوانید:  او درباره این که چرا باید کودکان فعال 
در فضای مجازی را در زمره کودکان کار به شمار 
آوریم، گفت: کودک کار در کشور ما و به طور کلی 
در دنیا پدیده ای جدید نیست. بچه هایی که به هر 
دلیلی مجبور می شوند برای امرار معاش خودشان 
و خانواده شان کودکی شان را زیر پا بگذارند و مثل 
یک بزرگسال دغدغه به دست آوردن درآمد داشته 

باشند کودک کار هستند.
   کودک کار مدرن

  طهرانــی بیان کرد: بچه هایی هــم که در فضای 
مجازی از آن ها استفاده می شود به اختیار خودشان 
فعالیت ندارند چون توانایی، ابزار و پشتوانه مالی 

این فعالیت را ندارند و درواقع در بهترین حالت پدر 
و مادرهــا این بچه ها را هدایت می کنند که ابزاری 
باشند برای جلب توجه، جلب تایید، کسب شهرت 
و در نهایت کسب درآمد.  این پژوهشگر و مدرس 
سواد رسانه ای افزود: در این شیوه نوین نیز کودکی 
بچه نادیده گرفته می شود و به ابزاری تبدیل می شود 
برای کســب درآمد. این کودک همه کودکی اش را 
زیر پا می گذارد و تالش می کند برای گرفتن تایید 
و جلب توجه و درنهایت قربانی افرادی می شــود 
که از آن سوءاستفاده می کنند. پس این کودک کار 
مدرن است حاال چرا مدرن؟ چون ابزار این کودک 
شیشه پاک کنی و فروش فال و آدامس نیست ابزار 
این کودک موبایل و اینترنت اســت. درواقع این 
کودک هم ابزاری است برای کسب اعتبار و درآمد 
او هم مثل همان کودکی که در خیابان کار می کند 
حق کودکی کردنش سلب شده است. کودک فعال 
در شبکه های اجتماعی همان کودک کار است اما 
در بستر نوین و ما به این بچه ها می گوییم »کودک 
کار مــدرن«. او گفت: در ایران برای پدر و مادری 
که فرزندشان را زیر سنین قانونی وارد فعالیت های 
فضای مجازی می کنند قانون بازدارنده با ضمانت 
اجرایی نداریم. این که چرا همه در مورد این کلیپی 
که اخیرا در فضای مجازی منتشر شد واکنش نشان 
دادند این اســت که مطالبی که از سوی این بچه ها 
مطرح شد مسائلی است که بیشــتر افراد جامعه 
به لحاظ فرهنگی، اجتماعــی و مذهبی در مورد 
آن ها حساســیت دارند یعنی اگر ماجرای حضور 
غیرقانونی و نابهنجار کودکان در فضای مجازی را 
یک بیماری در نظر بگیریم، این صفحه اینستاگرام 
که اخیر خبرساز شد و گفته شده برخورد قضایی 
هم با آن ها می شود آن قسمت از بیماری است که 
آدم ها دردش را بیشتر حس می کنند درحالی که در 
سرتاسر فعالیت هایی از این دست خطر وجود دارد.
  کســب درآمد و ناآگاهی والدین؛ دالیل اصلی 

سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی 
این پژوهشــگر خاطرنشــان کرد: پدر و مادرها 
برای این که اعتبار کسب کنند، شهرت کسب کنند، 
بیشــتر دیده شــوند، برای این که در رقابت های 
مصرف گرایانه امــروزی عقب نمانند و با مصرف 
بیشــتر خودشــان را به طبقه باالتر نسبت دهند 
بچه شان را وارد فعالیت های فضای مجازی می کنند. 
به دلیل این که حضور زنان در فضای مجازی کشور 
ما ممکن اســت محدودیت هایی داشــته باشد و 
آن قدر تاثیرگذار نیســت از بچه ها بیشتر استفاده 
می شود. حضور بچه ها جذابیت ها و شیرینی های 
خاص خود را دارد و مســلما پســت های بچه ها 

الیک بیشــتری می گیرد و همین به پدر و مادر 
اعتبار بیشتری می دهد و بیشتر دیده می شوند. او 
افزود: پدر و مادرهای ما بسیاربسیار در خصوص 
اســتفاده از فضای مجازی هم در مورد خودشان 
هم فرزندانشان ناآگاهند. حتی جریان های غالب 
آموزش رسانه ای در ایران رویکرد اشتباهی دارند. 
پدر و مادرها بیشتر به این سمت هدایت می شوند 
که زمان استفاده فرزندانشان را از فضای مجازی 
مدیریت کنند؛ این که فرزندشان از چه برنامه هایی 
استفاده کند، در روز چند ساعت بازی کند، با چه 
کسانی در ارتباط باشد، اما مهم تر از این ها چرا و 
چطور اســتفاده کردن است. اما این مورد از سوی 
آموزگاران و مربیان سواد رسانه تا حد زیادی مورد 
غفلت قرار گرفته است. آن چیزی که مهم است این 
است که فرزندان ما یاد بگیرند زندگی شان مفاهیمی 
مهم دارد، حفظ حریم خصوصی و امنیتشان جزو 
این مفاهیم بســیار مهم است و برای تحقق این ها 
باید طوری از شــبکه  مجازی استفاده کنند که این 
موضاعات مهم در زندگی شــان به خطر نیفتد. اما 
پدر و مادرهای مــا از این موضوع آگاهی ندارند 
پس ما نیازمند تغییر رویکرد عمومی در آموزش 
سواد رسانه ای هستیم. طهرانی گفت: باید به پدر و 
مادرها و بچه ها یاد بدهیم که ما باید خودمان افسار 
استفاده از ابزار ارتباطی را به دست بگیریم نه این که 
افسار زندگی مان را به دست شبکه های اجتماعی و 
رسانه های نوین بدهیم. همه آموزش ها باید به این 
منتهی شود که ما نباید مصلوب االختیار این ابزار 

شویم و اختیارمان باید در دست خودمان باشد.
  آسیب های فعالیت کودکان در فضای مجازی

این مدرس حوزه سواد رسانه ای درباره آسیب هایی 
که در کمین کودکان فعال در فضای مجازی است 
توضیح داد: حتی در صفحه های شخصی هم پدر 
و مادرها از طریق پســت هایی که از بچه هایشان 
می گذارند الیک های زیــادی دریافت می کنند و 
اعتبار زیادی به دســت می آورند و این برایشان 
خوشایند است و درواقع ابزار قرار دادن کودک برای 
کسب درآمد است حاال نه به صورت مادی، اما به 
صورت معنوی، اعتباری یا اجتماعی کسب درآمد 
می کنند. گاهی همین فعالیت ها کم کم گسترش پیدا 
می کند تا این که تمام وقت کودک صرف آماده شدن 
و عکس گرفتن و... می شود درنتیجه زمانی برای 
کودکی کردن این بچه وجود ندارد مثال پسر معروف 
فضای مجازی که بدنســازی کار می کرد درواقع 
کودکــی اش از او گرفته شــده و بچگی نمی کند 
همه زمان این کودک صرف دغدغه ای می شــود 
که مختص این ســن نیست و این آسیب است. او 

افزود: آســیب دیگر این است که زوجی از زمانی 
که متوجه می شوند فرزندی در راه دارند یا از بدو 
تولد پیجی می سازند بچه بزرگ می شود و به 6 تا 
۷ سالگی می رسد و به آرشیوی که برایش ساخته 
شــده نگاه می کند و متوجه می شود تمام مراحل 
زندگی اش به شکل اغراق آمیزی مورد توجه قرار 
گرفته مثال امری عــادی مثل رویش اولین دندان 
به جشنی خاص و مجلل تبدیل شده و عکس ها 
و فیلم های متعــددی از این فرایند کامال عادی و 
طبیعی ثبت شده و به اشتراک گذاشته شده و بسیار 
هم مورد اســتقبال و تایید و تمجید دنبال کننده ها 
قرار گرفته است نتیجه این است که به این بچه القا 
می شود حتما تافته جدا بافته و خاصی است که یک 
اتفاق کوچــک در زندگی اش این قدر مورد توجه 
قرار گرفته اســت و دچار خودشیفتگی می شود.  
طهرانی ادامــه داد: این بچه تصور می کند آنچه را 
که باید به دست آورده است و دیگر به خودش به 
عنوان یک انسان عادی نیازمند به هدف داشتن و 
نیازمند به تالش کردن نگاه نمی کند. ما با بچه هایی 
برخورد داریم که مطالبه توجه و تایید مبالغه آمیزی 
دارند و قطعا این آســیب به دوران کودکی محدود 
نمی شــود و در بزرگسالی هم همراه آن ها خواهد 
بود. همان قدر که کودکی نکردن تا آخر عمر گریبان 
انسان را می گیرد، مطالبه بیش از حد توجه و تایید 
هم مشــکالتی را به همراه دارد.  این پژوهشگر با 
اشاره به این که فعالیت کودکان در فضای مجازی 
مانع رشد آن ها می شود، گفت: از طرف دیگر بچه 
به این نتیجه می رســد من باید همه وقت و انرژی 
منابــع معنوی و مالی ام را خرج این بکنم خودم را 
در یک قاب عکس به افراد ارائه کنم و آن ها برای 
من کف بزنند یعنی پدر و مادر سدی محکم جلوی 

رشد و شکوفایی بچه خودشان ساخته اند. 
  نبود قوانین کارآمد در حوزه رسانه

این پژوهشگر حوزه سواد رسانه ای در خصوص 
قوانین وضع شده در حوزه رسانه بیان کرد: در کشور 
ما غالبا این طور است که وقتی جرمی اتفاق می افتد 
اگر حساسیت های زیادی در جامعه در این زمینه 
وجود داشته باشد، قانون آن را پیگیری می کند اما 
آیا همه پدر و مادرهایی که از کودکانشان در فضای 

مجازی به عنوان منبع درآمد استفاده می کنند مجرم 
شناخته می شوند و جریمه می شوند؟ خیر، این طور 
نیست و ما هیچ جریمه ای برای این پدر و مادرها 
نداریم.  او با اشــاره به کلیپ پسربچه و دختران 
کم سن و ســال که اخیرا در فضای مجازی منتشر 
شد، گفت: در این مورد، مقصر اصلی پدر و مادرها 
هستند و بچه ها تقصیری ندارند. تا سنین زیر ۱۵ 
ســال باید به صورت مستقیم بر استفاده بچه ها از 
اینترنت نظارت شــود پس در مورد اخیر پدر و 
مادرها مجرم اند به این دلیل که وقتی بچه های شما 
این محتواها را تولید می کردند شــما کجا بودید؟ 
وقتی از بچه هایتان سوءاستفاده می شد کجا بودید؟ 
و اساســا چرا این بچه ها باید طوری تربیت شده 
باشــند که به تولید چنین محتوایی تن بدهند؟ اگر 
بخواهیم این قضیه را ریشه ای نگاه کنیم به این نتیجه 
می رسیم این بچه ها مجرم نیستند، این بچه ها قربانی 
ـ چه  بزرگ ترها هستند؛ قربانی پدر و مادر هستندـ 
آن ها در تولید این فیلم ها نقش داشــته باشند چه 
نداشته باشند چراکه با سهل انگاری و عدم نظارت 
بستری را برای حضور بچه هایشان در این موقعیت 
فراهم آوردند.  او افزود: این اتفاق برآیند عواملی 
مثل ناآگاهی، خأل قانونی، رویکرد غلط و... است 
و من فکر می کنم در آینده بیشتر شاهد این موارد 
خواهیم بود. طهرانی توضیح داد: دختربچه ها چون 
سن باالتری داشــتند دستگیر و تفهیم اتهام شدند 
درحالی کــه این بچه ها در پایــان مراحل کودکی 
قرار دارنــد و با اغماض می تــوان گفت در رده 
نوجوانی قرار دارند و باید به این نکته توجه کنیم 
که این بچه ها هم به نوعی ابزار قرار گرفتند. نکته 
مهم گفتمانی اســت که بر روابط این بچه ها حاکم 
است وقتی گفت وگوی این پسربچه را با دخترها 
یا مخاطبانش خوب گوش می دهید اصال رویکرد 
گفتمانی کودکانه و حتی نوجوانانه نیســت. دلیل 
این اتفاق اینترنت یلــه و رها و بی قاعده و قانون 
است که از طرف خانواده هم کنترل و مدیریتی در 
استفاده بچه وجود ندارد و وارد فضایی می شود که 
مختص سن او نیست و در نتیجه گفتمان کودکانه و 
نوجوانانه خودش را فراموش می کند و وارد گفتمان 

خاصی از گروه خاصی از جامعه می شود. 

 کودکان کار مدرن چه کسانی هستند
 و چه ویژگی هایی دارند؟

ســرویس اجتماعی // مقاومت یک سازه 
در برابر حوادثی نظیر زلزله، توفان و ... در 
فاکتورهای متعددی است که مصالح  گرو 
مناسب و استاندارد یکی از آنها محسوب 
می شــود. در این میان امــا گاهی دیده 
شــده که کیفیت و استانداردهای مصالح 
چندان مورد توجه قرار نگرفته و این مهم 
از چشــم ناظران نیز دور مانده است، این 
بی توجهی اما ممکن اســت سال ها از دید 
پنهان مانده اما ناگهان در یک زلزله یا حتی 
بروز حوادثی کوچک در ساختمان خود را 
نشان دهد، یک کارشناس ایمنی و سوانح 
طبیعی به تشریح اهمیت استفاده از مصالح 
استاندارد در ایمنی سازه ها پرداخته است. 
حامد حقی با اشاره به بتن به عنوان یکی از 
مهم ترین مصالح ســاختمانی و تاثیر کیفیت 
آن روی مقاومت ســازه ها در برابر حوادث 
اظهارکرد: بتن به عنــوان یکی از مهمترین 
مصالح ساختمانی شناخته می شود. به همین 
علت مقاومت و کیفیت این ماده بســیار مهم 
اســت و کیفیت پایین آن می تواند ســبب 
خســارت جبران ناپذیری شــود. همچنین 
کاربرد فراوان بتن در صنعت ساخت وســاز 
از جمله سازه های مســکونی، پتروشیمی، 
بنادر و اسکله ها اهمیت توجه به کیفیت آن را 
دوچندان می کند. این کارشناس سوانح طبیعی 
با اشاره به ترکیبات بتن گفت: بتن ترکیبی از 
سیمان، آب، سنگدانه ها و شن و ماسه است 
و به تبــع کاربردی که ما از آن انتظار داریم، 
مواد دیگری نیز به آن افزوده می شود. ترکیب 
آب و سیمان سبب ایجاد چسبندگی می شود 

و از گسستگی سنگدانه ها جلوگیری می کند. 
این مورد ســبب می شــود تا جسم مقاوم و 
مستحکمی ایجاد شود.  حقی ادامه داد: با توجه 
به کاربردی که از بتن انتظار می رود، اختالط 
مواد به انواع گوناگونی در آن انجام می شود. 
برخی مواد مانند سنگدانه ها و پوزوالن برای 
سبکتر شدن و موادی مانند پرکننده ها برای 
افزایش مقاومت بتن به آن اضافه می شــود. 
همچنین زودگیرکننده ها اســتفاده از بتن در 
نقاط پرحرارت یا در معرض بادهای شدید 
و خشک را ممکن می کنند. دیرگیرکننده ها نیز 
همین قابلیت را برای بتن در مناطق ســرد و 
دماهای پایین فراهم می کنند. هواسازها نیز 
بــرای آنکه بتن اصطالحا  آب نیندازد مورد 
استفاده قرار می گیرند و هر کدام از این مواد 
اســتاندارد خاص خود را دارند و بر اساس 
آن اســتفاده می شوند.وی با بیان اینکه برای 
افزایش مقاومت بتن باید افزودنی ها متناسب 
با شرایط به آن اضافه شود، گفت: همچنین 
عالوه بر آن مقدار آب مورد اســتفاده، نوع 
سیمان، اندازه شــن و ماسه به نسبت آب و 
هوا، کاربرد مدنظر و ظرفیت مورد انتظار از 
مقاومــت بتن و ...  جزو مواردی اســت که 
در کیفیــت و مقاومت بتن اثــر دارد. دراین 
خصوص نیز یکســری اســتانداردها برای 
تولید یا اصطالحــا اختالط بتن وجود دارد 
که این استانداردها به نسبت حوادث جدید 
به روز می شوند.مدیرعامل سازمان مردم نهاد 
موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران 

اضافه کرد: بیش از ۱۰ عنوان استاندارد برای 
بتن وجود دارد. استاندارد بتن آماده، استاندارد 
مقاومت کششی و استاندارد مقاومت فشاری 
بخشی از این استانداردها هستند که همه در 
قالب اســتاندارد ملی بتن تدوین شده اند. در 
کنار طرح اختالط نکته ای که بســیار مهم تر 
از مباحث تئوری اســت، اجرای درســت 
استانداردهای بتن است. حضور مهندس ناظر 
و استفاده از  کارگر آموزش دیده می تواند در 
اجرای درست استانداردهای بتن موثر باشد. 
حقی افزود: رعایت این موارد بســیار مهم 
است و در صورتی که مورد توجه قرار نگیرد، 
می تواند خســارات جبــران ناپذیری مانند 
ریزش ناگهانی ســازه و ... را به دنبال داشته 
باشد. وی درباره روش های ارزیابی بتن برای 
جلوگیری از وقوع حادثه افزود: اندازه گیری 
مقاومت و دوام بتن در الیه های ســطحی و 
درونی بتن انجام می شــود تا از مقاومت آن 
در برابر آتش سوزی، یخ زدگی و نفوذ عناصر 
شــیمیایی اطمینان حاصل شود. برای مثال 
بتنی که در اســکله ها استفاده می شود با بتن 
مورد اســتفاده در پاالیشگاه ها فرق می کند 
و نحوه درســت کردن این بتن ها با یکدیگر 
متفاوت اســت و حتما باید مهندس ناظر و 
کارگر متخصص و حرفه ای بر آن نظارت کند.  

بتن در مقابل زلزله
حقی با اشــاره به زلزله به عنــوان یکی از 
اصلی ترین بالیای  طبیعــی در ایران گفت: 
زلزله در ایران یکی از بالیای طبیعی دارای 
بیشــترین احتمال وقوع اســت. ایران جزو 
یکی از کشــورهای بالخیز و به خصوص 
زلزله خیز دنیامحســوب می شود. از این رو 
بســیار مهم اســت که کیفیت مصالح مورد 
استفاده قرار گرفته در سازه ها کیفیت مطلوب 
و مطابق با استانداردها باشد. وی ادامه داد: 
وقتی زلزله رخ می دهد نیروهای مختلفی از 
جهات مختلف به سازه وارد و سبب تخریب 

آن می شود که این تخریب می تواند موجب 
بروز تلفات جانی و مالی هم بشــود. در این 
میان مقاوم ســازی مصالح نقش مهمی دارد 
و حتما بایــد مورد توجه قــرار بگیرد. در 
حوادث متعددی مانند زلزله ما شاهد مقاومت 
ساختمان هایی بودیم که زلزله آن ها را تخریب 
نکرده بود و وقتی  آن را مورد بررســی قرار 
دادیم مشخص شد که مصالح مورد استفاده 
در این ســاختمان استاندارد و دارای کیفیت 
باال بوده اســت. حقی افزود: ضروری است 
که اســتفاده از بتن بــرای کنترل صدمات و 
خســارات حوادث در دو بعد بررسی شود. 
بعد اول مقاوم ســازی ساختمان های قدیمی 
و بعد ساخت ساختمان های جدید بر اساس 
استانداردهای روز صنعت بتن یا فوالد است.

بتن یا فــوالد، کدام یــک در مقابل حوادث 
مقاوم ترند؟

حقی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه از 
میان ســازه های بتنی و فــوالدی کدام یک 
مقاومت بیشتری دارد، گفت:  برخی معتقدند 
ســازه فلزی مقاوم تر از سازه بتنی است. اما 
این ذهنیت نادرست است؛ اگر هردو سیستم 
بر اساس استانداردهای خود طراحی شوند 
می توانند مقاومت مورد انتظار را نشان دهند. 
اما توجه داشــته باشید که بتن در سازه های 
فلزی نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد و از 
این رو کیفیت بتن چه در ســازه های بتنی و 
چه در ســازه های فلزی حائز اهمیت است. 
مدیرعامل سازمان مردم نهاد موسسه مقاوم 
سازی و بهســازی لرزه ای ایران اضافه کرد: 
از سوی دیگر زمانی که ما با سوانحی مانند 
آتش ســوزی مواجه هستیم، فوالد مقاومت 
بســیار پایینی دارد اما بتن استقامت بسیار 
بیشتری از خود نشــان می دهد. نمونه ای از 
این موضوع در حادثه پالســکو دیده شد. 
عالوه بر آن با توجه به اینکه اسکلت فوالدی 
برش کاری و جوشکاری به مراتب سخت تر 

و کارگر ماهرتری نسبت به اسکلت بتنی نیاز 
دارد، می توان مزیتی نسبی برای سیستم های 
بتنی در نظر گرفت. هزینه ساخت سیستم های 
فــوالدی نیــز ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشــتر از 
اســکلت های بتنی در ســازه های مشــابه 
اســت. در سمت دیگر ماجرا اما، برای عمل 
آوری بتن به زمان نیاز اســت و این باعث 
طوالنی ترشــدن فرآیند می شود. زمان عمل 
آوری بتن به فصول خاص مانند زمستان و 

بارندگی و سرما بستگی دارد.
 چــه ســازه هایی در برابر زلزلــه مقاوم 

هستند؟
وی تصریــح کرد:  بگذاریــد یک موضوع 
را خیلــی واضح بگویم و آن اینکه ســازه 
ضدزلزلــه نداریم. در واقع اگــر زلزله ای با 
شدت باال در مدت زمانی نسبتا طوالنی رخ 
دهد، هیچ ســاختمانی نمی تواند در برابر آن 
ایستادگی کند. این مورد اما، دلیل نمی شود 
که ما برای مقاوم سازی تالش نکنیم. آنچه 
که تحت عنوان ضدزلزله مشــهور شده در 
واقع ســازه هایی است که با توجه به الگوی 
زلزله های قبلی مقاوم سازی شده و در مقابل 
شدت و جهت مشــخصی از زلزله مقاومت 
دارد.حقی درباره استفاده از آب در ساخت 
بتن نیز اضافه کرد: اســتفاده درست از آب 
در ســاختمان های بتنی اهمیت زیادی دارد 
و اتفاقا موضوعی است که باید جدی گرفته 
شود. بهتر اســت از آب لوله کشی یا آبی با 
ترکیبات مشابه آن برای ساخت بتن استفاد 
شــود. همچنین استفاده از اســتانداردهای 
طراحی برای تیر و ســتون نیز مهم است و 
توجه بــه آیین نامه ۲۸۰۰ نیز نباید فراموش 
شــود. بر اســاس این موارد باید ساختمان 
منظم باشــد و معماری آن به شــکلی باشد 
که ایمن تر و مقاوم تر باشــد. ساختمان هایی 
که وزن کمتــری دارند، مقاومترند. این یکی 
از مشــکالت بتن است که نســبتا سنگین 

اســت. این مــورد می تواند با اســتفاده از 
اسکلت منسجم و یکپارچه و اجرای درست 
سیستم های لرزه ای مانند بادبندها و دیوارهای 
برشی برطرف شود. وی با اشاره به روش های 
اطمینان از کیفیت بتن گفت: برای اینکه بتوان 
از درون بتن باخبر شــد، روش های مخرب 
و غیرمخــرب وجــود دارد. روش مخرب، 
آزمایش مغزه گیری یا کرگیری است که در 
آن با استفاده از دستگاه کرگیر از بتن نمونه 
گیری می کنند. این آزمایشات به بتن آسیب 
می زند و باعث تمرکز تنش در بتن می شود 
و از این رو در سازه هایی که به بهره برداری 
رسیده توصیه نمی شود. حقی اظهارکرد: در 
روش های غیرمخرب نیــز دو روش وجود 
دارد. یکی از آن ها چکش اســمیت اســت 
که در آن با تحلیل نیروی برگشــت ضربه 
مقاومت بتن ســنجیده می شود که این روش 
درصد خطای باالیــی دارد. روش دوم که 
روشی استاندارد است، آزمایش التراسونیک 
است. در این روش با شکست صوت در بتن 
عمق ترک و مقاومت آن ارزیابی می شــود. 
به طور کلی، در کنار بحث زمین شناســی و 
مکان یابی درســت سازه ها، برای جلوگیری 
از تاثیرات مخرب حوادث حتما باید ســازه 
در زمان ســاخت از سه جهت بررسی شود. 
مورد اول طراحی بر اساس کاربری مربوطه، 
مورد دوم مصالح مرغوب و باکیفیت و مورد 
آن هاست.مدیرعامل  اجرای صحیح  ســوم 
ســازمان مردم نهاد موسسه مقاوم سازی و 
بهسازی لرزه ای ایران تاکید کرد امیدوارم که 
پیمانکاران و سازندگان حتما موضوع بتن و 
ترکیبات به کار رفته در آن را جدی بگیرند. 
خدای نکرده اگر مهنــدس ناظر یا اپراتور 
یا حتی شــرکت های تولیدکننده بتن در این 
مهم غفلتی داشته باشند، این غفلت غیرقابل 
جبران بوده و متاسفانه با چشم عادی نیز قابل 
تشخیص نیست. این غفلت در هنگام بروز 
حوادثی مانند زلزله خود را نشان می دهد. به 
عبارتی کلی می توان گفت که گاه همین بتن 
که ممکن اســت از سوی مالکان نیز چندان 
جدی گرفته نشود، در نجات جان ساکنان آن 

ساختمان بیشترین تاثیر را داشته باشد.

از بتن خوب و ایمنی تا بتن بد و آوار؛ 

تاثیر کیفیت مصالح بر ایمنی ساخت وساز چیست؟
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آگهی نوبت سوم  دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن کارگری رحمت گستر قشم راس ساعت ۸ صبح  شنبه 
1401/0۵/0۲ ) درمحل کانون شهید ذاکری به آدرس قشم بلوار ولیعصر جنب دادسرای عمومی انقالب شهرستان قشم برگزار می شود ، لذا 
از کلیه اعضاء دعوت می شود با دردست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید یا وکیل/نماینده خود را کتبا معرفی نمایید. 
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای 
خواهد بود . و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 04/۲9/ 1401 ساعت 1۲ روز چهارشنبه در محل دفتر شرکت تعاونی 
حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت مجوز ورود به مجمع را دریافت نمایند . دستور جلسه : 1-تعیین تکلیف اعضایی که سهم واحد های خودشان را واگذار نموده 
از طریق مبایعه نامه بنگاه های مشاور امالک یا وکالت نامه فردجایگزین خریدار واجد شرایط هیات مدیره موظف به معرفی به اداره تعاون و ثبت شرکت ها درخصوص 
عضویت جدید و عضویت فروشنده لغو و اخراج وحذف نمایند طبق ماده 11 قانون بخش تعاون و آگهی مجامع عمومی ماده 1۲ تبصره 10 آیین نامه و طبق مجامع 
۸9-91-93 -9۷حذف گردیده اند و حتی اقرارنامه تنظیم گردیده عضویت لغو و اخراج  ۲- رسیدگی و تعیین تکلیف اعضای بدهکار فازدوم پروژه ۲00 واحدی که 
سهم آورده خودشان طبق اخطاریه های شرکت تعاونی و سهم آورده اعالمی طبق متراژ واحد و امتیاز بندی انتخاب واحد نموده و سهم آورده تکمیل نکرده اند با افزایش 
خرید مصالح و نوسانات قیمت جهت ساخت و تکمیل واحدها انجام می شود به نرخ تورم محاسبه و دریافت گردد و در غیر اینصورت عدم همکاری طبق ماده 1۵ و 1۷ 
اساسنامه شرکت تعاونی حذف و جایگزینی فرد واجد شرایط صورت می پذیرد و تمامی هزینه های حقوقی و  وکیل و هزینه دادرسی به عهده فرد بدهکار می باشد ./ 

واحد های بلوک ۱8 )شماره واحد 249 طبقه دوم 72.49 و شماره واحد 247 طبقه اول متراژ72.93( 
3- طرح و تصویب بنا به افزاریش شدید نوسانات قیمت مصالح و دستمزد اجرا در فاز دوم پروژه ۲00 واحدی از سال پایان 9۸ شروع و فعالیت مجدد پروژه با هیات 
مدیره انتصابی و انتخابی سال 99 تا کنون در همه ی فاز ها امتیاز بند تعدیل قیمت ها بابت هر واحد به مبلغ ۲۵0.000.000 میلیون ریال از بلوک های 11 تا ۲۵ در فاز 
دوم پروژه مورد تصویب قرار گیرد طبق صورت جلسات تحویل موقت واحد ها عضو متعهد و به مبلغ ۲۵0.000.000 میلیون ریال تعدیل در ساخت و تکمیل واحد ها 
و بلوک های نامبرده دربند )ب( صورت جلسه تحویل موقت واحد برای تمامی اعضای فاز دوم پروژه ۲00 واحدی بصورت یکسان مبلغ اعالمی پرداخت نمایند و عدم 
پرداخت و عدم تنظیم صورتجلسه تحویل موقت واحد آن دسته از اعضای که تا کنون هیچ توجهی به اخطاریه ها و اظهارنامه های الکترونیکی قضایی نداشته اند طبق 
ماده 1۵ و 1۷ اساسنامه شرکت تعاونی و عضوی که همکاری الزم را نداشته حذف گردد و فرد واجد شرایط جایگزین واحد ها حذفی به نفع سهامدارن و اعضایی 
 که همکاری الزم داشته اعم از مشارکت درپرداخت مبلغ اعالمی ۲۵0.000.000 میلیون ریال جهت تکمیل پروژه ۲00 واحدی و صورتجلسه تحویل موقت را انجام 
داده اند و و همکاری الزم جهت فروش اقساطی نزد بانک مسکن شعبه شهید رجایی قشم مراجعه و تسهیالت قطعی  فروش اقساطی را انجام داده، واحدی های 
حذفی مزائده و درآمد حاصله آن در بند )الف( صورت جلسه تحویل موقت واحد که جز هزینه های عمومی می باشد هزینه گردد . 4- نحوه حذف و جایگزین آن دسته 
از اعضایی که در فازدوم پروژه ۲00 واحدی قرار دارند که جز بلوک های 11 الی ۲۵ پروژه به تعداد 1۵ بلوک می باشند که صورت جلسه تحویل موقت انجام نداده 
اند یا اینکه صورت جلسه انجام شده و تمامی تعهدات صورتجلسه را پذیرفته اند اماسهم آورده هزینه تعدیل در ساخت و تکمیل پروژه ۲00 واحدی فاز دوم به مبلغ 
اعالمی ۲۵0.000.000 میلیون ریال از سوی شرکت تعاونی همکاری الزم را با توجه به تمامی اخطاریه های کتبی و واتساپی و سامانه الکترونیکی قضایی توجهی 
نداشته و پرداخت ننموده اند که باعث ضرر و زیان دیگراعضا و سهامدارن شرکت تعاونی شده اند ، واحد های نام برده ) بلوک 25:  واحد 348 طبقه اول متراژه 
87.93 -واحد 345 طبقه اول متراژ 77.۰3 - واحد 36۰ طبقه چهارم متراژ 86.92 - واحد 347 طبقه اول متراژ7۰.62 -بلوک 24 طبقه دوم شماره 
واحد 334 متراژ 82/69 ( والزم به ذکر است فروش اقساطی تسهیالت دریافتی نزد بانک مسکن شعبه شهید رجایی قشم دریافت نموده و عدم مراجعه جهت 
تعیین و تکلیف قرارداد قطعی و اقساط انجام نداده طبق ماده 1۵ و 1۷ اساسنامه شرکت تعاونی و قانون بخش تعاون حذف واحد های فوق الذکر به نفع دیگر اعضایی 
که تعهدات مالی سهم آورده و هزینه تعدیل درساخت پروژه به مبلغ ۲۵0.000.000 میلیون ریال پرداخت نموده اند و تسهیالت فروش اقساطی صورت پذیرفته 
 از طریق مزائده  به افراد واجدشرایط واگذار و درآمد حاصله هزینه در فضا های عمومی و بند )الف( صورت جلسه تحویل موقت آپارتمان صورت پذیرد و تمامی 
هزینه های دادرسی و حقوقی و کارشناسی و داوری بر عهده عضوهای واحدهای فوق الذکر می باشد .۵- نحوه حذف و جایگزین آن دسته از اعضایی که تا کنون در  
فاز ۲40 واحدی و ۲00 واحدی نسب به فروش اقساطی تسهیالت دریافتی نزد بانک مسکن شعبه شهید رجایی تخصص واحد شده اند طبق ماده 1۵ و1۷ اساسنامه 
شرکت تعاونی و قانون بخش تعاون .عضویت لغو و اخراج و به افراد واجد شرایط واگذار گردد. ۶- نحوه حذف و جایگزین آن دسته از اعضایی که انتخاب واحد نکرده اند 
و سهم آورده خودشان در موعد مقرر واریز ننموده و باعث ضرر وزیان دیگر اعضای شرکت تعاونی شده باتوجه به اخطاریه های واتساپی و کتبی و اظهارنامه الکترونیکی 
قضایی هیچ گونه توجهی نداشته اند طبق ماده 1۵ و 1۷ اساسنامه شرکت تعاونی و قانون بخش تعاون . وطبق مجامع ۸9-91-93 طبق مجمع 9۷ و اظهار نامه های 

ارسالی 9۸حذف گردیده اند . 

رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگری رحمت گستر قشم 
تاریخ انتشار آگهی :1۴01/0۴/15

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ) نوبت دوم ( 

آگهی مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت دوم ( 

 بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن مهر معزآباد دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شــرکت که در روز جمعه رأس ساعت 9:00 صبح مورخ 1401/04/31 در محل حسینیه شهید بهشتی 
معزآباد به نشانی : رودان - خیابان شهید دستغیب ، حسینیه شهید بهشتی تشکیل می گردد ، حضور به هم رسانند .

 * دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل اعالم می گردد :
1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هئیت مدیره و بازرسان 

۲- تصویب صورت های مالی سال های 139۸ و 1399 .
3- گزارش هئیت مدیره . 4- درخواست اخذ و افزایش تسهیالت از بانک

 ضمناً داوطلبان تصدی ســمت های هئیت مدیره و بازرســی به موجب ماده ۲0 دستور العمل موظفند حداکثر ظرف
یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و به دفتر تعاونی تحویل نمایند .

  بدینوســیله از کلیه اعضــای محترم تعاونی مســکن مهر معزآباد دعــوت می گردد تا در جلســه مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت که در روز جمعه رأس ساعت 9:00 صبح مورخ 1401/04/31 در محل حسینیه شهید بهشتی معزآباد 

به نشانی : رودان - خیابان شهید دستغیب ، حسینیه شهید بهشتی تشکیل می گردد ، حضور به هم رسانند .
 * دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل اعالم می گردد :

تمدید مهلت قانونی شرکت به مدت سه سال

هئیت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر محله معزآباد

هئیت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر محله معزآباد

شرکت تعاونی مسکن مهر معزآباد رودان
به شماره ثبت 362 به شناسه ملی به شماره 10980125318 

شرکت تعاونی مسکن مهر معزآباد رودان
به شماره ثبت 362 به شناسه ملی به شماره 10980125318 

تاریخ انتشار آگهی : 1۴01/0۴/15

تاریخ انتشار آگهی : 1۴01/0۴/15

گروه خبر // سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان با عنوان اینکه  تا کنون هیچ مورد 
مثبتی از وبا در استان هرمزگان گزارش نشده 
اســت گفت:  تمامی بیماران مشکوک به وبا 
مورد آزمایش های تخصصی قرار می گیرند 
که خوشبختانه تا کنون تست هیچ کدام از آنها 

مثبت نشده است.
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ دکتر فاطمه 
نوروزیان با بیان اینکه وبا یک بیماری اسهالی 
واگیردار و خاص انســان اســت که توسط 
نوعی باکتری بنام ویبریوکلرا ایجاد می شود 
گفت:  این بیماری در صورت عدم پیشگیری 
و درمان به موقع و مناســب ، بسیار کشنده 
اســت.نوروزیان در خصوص راههای انتقال 
بیماری وبا و منابع شایع این بیماری گفت: این 
بیماری از دو طریق تماس مستقیم و تماس 
غیر مســتقیم انتقال می یابد.وی در مورد راه 
تماس مستقیم در انتقال بیماری گفت:بیماری 
می تواند از طریق دست های آلوده ، تماس 
بامواد دفعی و استفراغ بیماران و یا وسایل و 

لوازم آلوده به مدفوع بیمار منتقل شود.
  راه های  تماس غیرمستقیم که افراد ندانسته 

به آن مبتال می شوند عبارت است از: 
۱- مصرف آب آلوده به مدفوع ) آلودگی آب 
توســط مدفوع به طور ثانوی ، دفع ناصحیح 
 فاضالب و نشــت آن به آب آشــامیدنی ( 
 منابــع آب حفاظت نشــده ماننــد چاهها ، 

دریاچه ها ، استخرها ، جوی ها و…
۲- استحمام یا شستشوی لوازم آشپزخانه در 

آب آلوده
۳- شستشوی سبزی و میوه ها با آب آلوده
۴- یخ آلوده که از آب آلوده تهیه شده باشد.

۵- غذاهای آلوده کــه در خارج از یخچال 
نگهداری شوند و انبار کردن غذاهایی همچون 
شیر ، برنج پخته ، تخم مرغ و …. در خارج 

از یخچال
6- غذاهای دریایی ناپخته و خام مثل صدف، 

ماهی و…
۷- تغذیه کودکان و نوزادان با بطری ) آلوده( به 

جای شیرمادر نیز می تواند یک عامل انتقال 
بیماری باشــد. دکتر فاطمه نوروزیان عالئم 
بالینی و خصوصیات بالینی بیمار مبتال به وبا 
 را بدین شرح برشمرد،اسهال آبکی حجیم و 
سریع السیر و جهنده ، با دفعات اجابت مزاج 
غیرقابل شمارش و بسیار زیاد، اسهال بدون 
تب و بدون دل درد و پیچ شــکم، استفراغ 
بدون حالت تهوع قبلی، گرفتگی ) اسپاسم( و 
درد عضالت پشت ساق پا، عطش و تشنگی 

فراوان، کم شدن یا قطع ادرار.
  سخنگوی دانشگاه در ادامه گفت:با توحه 
به فصل گرما و  سفرهای تابستانه ، با هدف 
پیشگیري از بروز مشکالت بهداشتي و همه 
گیری بیماري هــاي منتقله از آب و غذا، به 
خصوص بیماري واگیــر نکات مهم خاطر 
نشان می گردد . به تمامی شهروندان توصیه 
می گردد جهت حفظ سالمتی در طول سفر 

به نکات و تذکرات بهداشتی زیر توجه کرد.
ویــژه  بــه  موادغذایــی  خریــد  از   -۱ 

نوشیدنی ها، که توسط فروشندگان دوره گرد 
عرضه می شــوند و مواد غذایی روباز ، غیر 
بهداشــتی و فله ای بویژه لواشک ، ترشک ، 
ماکارونــی و... که فاقد بســته بندی ومجوز 
وزارت بهداشت می باشــند جدا خودداری 

نمایید.
۲- شستن دســتها با آب و صابون قبل از 
خوردن غذا نقش مهمی در پیشگیری از ابتال 
به بیماریهای روده ای )اسهال و …( دارد . 
در بین راه در دستشویی ها از صابون جامد 
استفاده نکنید و به جای آن از صابون مایع 

برای شستن دست ها استفاده کنید. 
۳- توجه داشته باشید که مواد غذایی پخته 
شده نباید بیش از دو ساعت در دمای محیط 

نگهداری شود و بیشتر از یکبار گرم شود.
  استفاده از یخدان می تواند مواد غذایی را تا 
چند ساعت سالم نگه دارد. در صورتی که از 
یخدان استفاده می کنید غذاهای خام و پخته 
را مجاور هم قرار ندهید و از تماس آن ها با 

هم جلوگیری کنید .
۴- در صورتي که قصد استفاده از غذاهای 
کنسرو شده را دارید مراقب باشید که قوطیها 
برآمده یا فرورفته نباشند و نشتی یا شکستگی 
نداشــته  و پس از اطمینان از تاریخ مصرف 
آن و دارا بودن مجوز وزارت بهداشــت باید 

به مدت ۲۰ دقیقه قبل از مصرف بجوشانید.
۵- از خرید یخ های قالبی در طول ســفر 
خودداری کنید و جهت آب آشــامیدنی از 
یخ های بسته بندی و دارای مشخصات دار 

استفاده شود.
6- از مصرف آب های سطحی، چشمه ها و 

دریاچه ها خودداری کنید و آب آشامیدنی را 
از منابــع مطمئن تامین کنید و تا حد امکان 
از بطري های آماده آب  بسته بندی استفاده 
کنید و در پارکها و تفریحگاهها به تابلوهای 
راهنمای آب شــرب و غیر شــرب )مورد 
اســتفاده جهت آبیاری فضای سبز( توجه 

کنید .
۷- در صورت مشــاهده تخلف از مقررات 
بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و 
اماکن عمومی، مراتب را به سامانه رسیدگی 
به شکایات وزارت بهداشت به شماره ۱۹۰ 

اطالع دهید.

وبا یک بیماری مسری و کشنده ؛

 تاکنون مورد مثبتی از وبا در هرمزگان گزارش نشده است

گروه خبر// ششــمین دوره ممیــزی HSE در منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس در راســتای بررســی عملکرد، تبادل 
اطالعات و اشــتراک گذاری تجربیات با هدف اصالح امور آغاز 

شد.
 HSE  به گزارش خبرنگار دریا، »پوریا فاضلی« سرممیز    
ســازمان ایمیدرو با حضور در منطقه ویژه ی اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس از آغاز ششمین دوره ی ممیزی این 
منطقه عظیم اقتصادی خبر داد و گفت: این سری اقدامات از سال 
۱۳۹۵ و در پنج گروه آغاز شــد که شامل ۵۰۰ امتیاز است و 
سطح هر مجموعه با توجه به امتیازات کسب شده تعیین می شود.
وی ضمن اشاره به متعادل سازی امتیازات بر اساس اولویت های 
سازمان ایمیدرو در حوزه ی HSE و فراوانی حوادث، اضافه 
کرد: پاشــنه آشیل ها را خصوصاً در زمینه ی ایمنی و مدیریت 
رویداد شناسایی کرده ایم و با تمرکز بیشتر بر این حوزه ها امور 
ممیزی را پیش خواهیم برد.فاضلی به سیر بهبود عملکرد منطقه 
ویژه ی اقتصادی خلیج فارس از ســال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ 
اشــاره کرد و گفت: در اولین دوره ی ممیزی، این منطقه جزء 
 صنایــع آالینــده و در ممیزی HSE در گســتره ی ضعیف 
دســته بندی شد و در دوره های بعدی نیز برخی الزامات دیگر 

رعایت نشده بود اما از سال ۱۳۹۸ با تدابیر مدیران منطقه ویژه ی 
اقتصادی خلیج فارس این منطقه به سطح خوب یعنی امتیاز بین 
۳۰۰ تا ۴۰۰  ارتقا پیدا کرد و این ظرفیت را دارد که به ســطح 
HSE  عالی یعنی امتیاز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هم برسد.سرممیز

سازمان ایمیدرو تعداد مناطق قرار گرفته در وضعیت عالی در 
سطح کشــور را بسیار محدود خواند و افزود: تبادل اطالعات 
و اشتراک گذاری تجربیات از دیگر اهداف این ممیزی خواهد 
بود.در ادامه ی این نشست، »مسعود پاکزاد« عضو هیئت مدیره 
 و معاون منابع انســانی و اجتماعی منطقــه ویژه ی اقتصادی 
خلیج فارس بر اهمیت رعایت مبانی HSE در مناطق صنعتی 
تأکید کرد و گفت: امیدواریم حضور گروه ممیزی سبب تبادل 
دانش و تجربه و ارائه ی راهکار در راستای بهبود عملکرد و ارتقا 
جایگاه HSE  در منطقه شود.پاکزاد از برگزاری منظم جلسات 
ماهیانه ی HSE در منطقه ویژه ی اقتصادی خلیج فارس خبر 
داد و افزود: در تمامی بخش ها ضمن آسیب شناســی سعی در 
اصالح فرآیند و ارتقای سطح امور داریم.وی در پایان توجه به 
سالمت روحی و روانی کارکنان را مسئله ای مهم و حیانی خواند 
و تأکید کرد: توجه به فضای فیزیکی و روانی پرسنل به افزایش 

بهره وری و بهبود شرایط کسب وکار منجر می شود.

برگزاری نخستین رویداد ملی » مدارس آینده « در مهرماهآغاز ششمین دوره ممیزی HSE در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

گروه خبر // سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در نظر دارند در راستای اجرایی نمودن 
شعار سال ۱40۱)تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین( و بر مبنای اهداف سند 
تحــول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و 
فناوری، »نخستین رویداد ملی مدارس آینده« با محوریت نقش فناوری  های 
نو در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی را در مهر ماه سال جاری برگزار 

نمایند.
   به گزارش خبرنگار دریــا ؛ این رویداد در دو بخش »محیط کالبدی 

فضاهای آموزشــی« و »تجهیزات و فناوری  های آموزشی)نرم افزار / 
ســخت افزار( در مدارس آینده« و با مشارکت شرکت  ها و موسسات 
دانش بنیان، شرکت  های مهندسین مشاور، محققان و صاحبان ایده و مراکز 
تحقیقاتی/ آموزشــی و با هدف شناسایی فناوری و دانش روز ساخت 
فضاهای آموزشــی و در جهت حمایت از طرح های برگزیده و اجرای 
طرح های منتخب رویداد در مدارس صورت خواهد پذیرفت. هر کدام از 
شرکت کنندگان می  توانند در محورهای هفت گانه که در فراخوان رویداد 
ذکر شــده اســت، بدون محدودیت در تعداد محورهای انتخابی شرکت 
 کنند.شــرکت  در قالب تیم های حقیقی حداکثر ۵ نفره یا حقوقی صورت 
خواهد پذیرفت و در صورت تایید کمیته داوران در خصوص عملیاتی و 
اجرایی بودن طرح امکان نمایش طرح ها در نمایشــگاه فن بازار وجود 

خواهد داشت.
   الزم به ذکر است ثبت نام و شرکت در رویداد، به صورت اینترنتی و با 
تکمیل فرم ثبت نام، از طریق مراجعه به تارنمای سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشــور بــه آدرس HttpS://drES.ir و یا تارنمای 
رویداد HttpS://futurE.drES.ir تا پایان مرداد ماه ســال جاری 

امکان پذیر خواهد بود.


