
گروه خبر // استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه ظرفیت های معطل دولتی در بخش های مختلف 
مردمی سازی می شود گفت: ۳۶۶ سالن ورزشی متعلق به ادارات دولتی استان در اختیار مردم 

قرار می گیرد. 
مهدی دوستی در آیین افتتاح طرح مردمی سازی اماکن ورزشی استان اظهار داشت: دولت سیزدهم 
دولتی مردمی است که بنا دارد تا حد ممکن ظرفیت های معطل مانده در بخش دولتی را در اختیار 

مردم قرار دهد.وی افزود: در اســتان هرمزگان ما در سه حوزه برای مردمی سازی امکانات معطل 
ورود کرده ایم و در حال ارائه خدمت به مردم هستیم که بخش نخست با فعال کردن ظرفیت معطل 
در حوزه درمان و تشــکیل قرارگاه مردم آغاز شد، این مسئله سبب شد در نقاط مختلف استان با 
استفاده از ظرفیت گروه های جهادی پزشکی و تأمین دارو خدمات درمانی مناسبی به افراد ارائه شود.
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قطعه تخصصی در نیروگاه 

بندرعباس

ادامه از تیتر یک //
استاندار هرمزگان گفت: دومین بخش در حوزه مردمی 
سازی ظرفیت های معطل در بحث ماشین آالت سنگین 
دولتی بود که در سیالب سال گذشته این ظرفیت نیز 
به کار گیری شد و پس از سیالب نیز برای ساماندهی 

رودخانه های منطقه مورد استفاده قرار گرفت.
وی تصریح کرد: دیگر ظرفیت معطل بخش دولتی در 
استان، وجود اماکن و سالن های ورزشی متعددی بود 
که در اختیار دستگاه های دولتی بودند و عمال سودی 
برای مردم نداشتند و مردم نمی توانستند از این ظرفیت 

بهره مند شوند.
دوســتی بیان کرد: بر همین مبنا با تصمیم گیری که 
انجام شد بناست این ظرفیت معطل نیز مردمی سازی 
شده و در اختیار مردم قرار گیرد. وی افزود: در استان 

بالغ بر ۳۶۶ ســالن و مکان ورزشی وجود دارد که 
این سالن ها در اختیار ادارات دولتی بودند اما از این 
پس این ظرفیت ها به نحوی تعریف می شــوند که در 
طول هفته مردم نیز در روزهای مشخص بتوانند از این 

ظرفیت برای ورزش و تفریح استفاده کنند.
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه اجرای این طرح در 
تمام دستگاه های دولتی الزامی است گفت: اگر مدیری 
از این دستور سرپیچی کند با او برخورد خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: این ســالن ها در اختیار هیئت های 
ورزشــی نیز قرار خواهد گرفت تا به ارتقاء ســطح 
ورزش استان کمک کرده و جایگاه ما را در حوزه های 

مختلف ورزشی باال ببرد.
به گزارش ایســنا ؛ دوســتی تاکید کرد: از مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان نیز انتظار می رود احداث 

خانه های ورزشــی از جمله خانه ورزش های رزمی 
و ورزش های ساحلی را در دستور کار قرار دهد.

استاندار هرمزگان :

۳۶۶سالن ورزشی ادارات در اختیار مردم قرار می گیرد

استاندار هرمزگان :

366سالن ورزشی ادارات در اختیار مردم 
قرار می گیرد

در استان بالغ بر ۳۶۶ سالن و مکان ورزشی وجود دارد که این سالن ها در اختیار ادارات دولتی بودند اما از این پس در طول 
هفته مردم نیز در روزهای مشخص می توانند از این ظرفیت برای ورزش و تفریح استفاده کنند

ادامه در همین صفحه

حق حاشیه نشینان این نیست!  

گروه خبر // امام جمعــه بندرخمیرگفت: در اخذ 
مالیات ها اقشار کم درآمد را دریابید. 

بــه گزارش خبرنگار دریــا ، در آخرین روز از هفته 
فرهنگ مالیاتی، مدیرکل، معاونین و مسئولین اداره کل 

امورمالیاتی هرمزگان با شیخ عبدالمجید قتالی، امام 
جمعه اهل سنت شهرستان بندرخمیردیدار و گفت و 

گو کردند.
در این دیدار شــیخ عبدالجلیل قتالی امام جمعه اهل 

سنت بندر خمیر گفت: در اخذ مالیات ها باید عدالت 
رعایت شود و دقت شود که اقشار کم درآمد جامعه 

آسیب نبینند.
امام جمعه اهل سنت بندرخمیرخاطرنشان کرد: وصول 
مالیاتها به شکلی نباشد که مردم قشر پایین ترجامعه 
مالیات خود را تمــام کمال و به موقع پرداخت کنند 
اما اقشار پردرآمد از مسئولیت پرداخت مالیات واقعی 
شانه خالی کرده که در اینصورت منجر به فرار مالیاتی 

نیز خواهد شد.
امام جمعه اهل ســنت بندرخمیر از مدیران مالیاتی 
اســتان به لحاظ اتخاذ تصمیمات درست و پیگیری 
احداث پارک ها و مواردی از این قبیل که در جهت 
عمران و آبادانی و رفاه مردم به بهره برداری می رسد 

نیز تقدیر و تشکر نمود.
رضاآخوندزاده مدیــرکل امورمالیاتی هرمزگان نیز 
ضمن تشــکر از ائمه محترم جمعــه در حمایت از 
ادارات امورمالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور 
با رویکرد جدید هوشمندسازی نظام مالیاتی اقدامات 
مفیدی در زمینه عدالت مالیاتی انجام داده اســت که 
مهمترین آنها اجرای پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان می باشــد که با اجرایی شدن آن از فرارهای 

مالیاتی جلوگیری خواهد شد.

گروه خبر // معــاون فنی و نگهداری 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: با پایان تعمیرات  اساســی برج 
تخلیــه غالت و عملیــات تعویض و 
شستشــوی مکنده پرقدرت نایرو به 
به  مکنده  این  داخلی  متخصان  همت 

چرخه عملیات بندری بازگشت.
به گزارش خبرنگار دریا ، »محمدرضا 
پوررجبی« اظهار داشــت: در راستای 
نگــه داری مناســب و افزایش ظرفیت 
حمل و نقــل و آماده به کاری تجهیزات 
اســتراتژیک پایانه فله خشک و بهبود 
وضعیت فنی و ایمنی و سالمت برج های 

غالت بندر شــهید رجایی، مکنده ۶00 
تن بر ساعت نایرو 22 تیرماه امسال به 
منظور تعویض و شستشــوی تجهیزات 

فنی از چرخه عملیات خارج شد.
وی با اشــاره بــه توانمندی های فنی 
شــهید  بندر  تعمیرکاران  و  متخصصان 
تجهیــزات  تعمیــرات   در  رجایــی 
استراتژیک بندری، ادامه داد:  گردوغبار 
حاصله از تنوع کاالهای اساســی مانند 
جو، گندم، ذرت فشــار مضاعفی را به  
فیلتر شده  فیلترینگ)کیسه های  سیستم 
در قسمت استوانه ای ( وارد می سازد از 
این رو ضرورت  تعویض فیلترها مکنده  

شستشــو آن به منظــور افزایش توان 
دستگاه مورد توجه قرار گرفت.

معاون فنی و نگهــداری اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه در 
عملیات تعویض و شستشــوی مکنده 
پرقدرت نایرو ۳۶0 ســاعت کار فنی و 
مهندسی انجام شده است افزود: سیستم 
فیلترینگ تجهیــز، به مونتاژ 150 فیلتر 
نمدی بارگیر، بازســازی ۶0 عدد گیره 
غبارگیر،  نمــدی  فیلترهای  نگه دارنده 
بررسی میزان سایش لوله خم، سرویس 
و تمیــزکاری مجموعه روتاری ایرالک 
و بررسی ســایش از جمله فعالیت های 

فنی بر روی این پروژه بوده اســت. به 
گفته پوررجبی، قدرت مانور باال، توان 
عملیاتی بــا ظرفیت جابجایی ۶00 تن 
برساعت ، تسریع در عملیات و جلوگیری 
از وقفه هــای عملیاتی به دلیل داشــتن 
سیســتم های کنترل پیشرفته، استفاده از 
نیروی محرکه برق و دیزل که استفاده از 
تجهیز را در شرایط مختلف امکان پذیر 
می سازد و همچنین برخورداری از سه 
دریچه تخلیه مجزا و بارگیری به ســه 
شکل )کامیون، ســایت ذخیره سازی با 
نوار نقاله و ماشین آالت ریلی( بخشی از 

قابلیت های مهم این مکنده است.

به همت متخصصان و تعمیرکاران داخلی صورت گرفت؛

تعمیرات اساسی برج تخلیه غالت مکنده بندر شهید رجایی
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب- شماره 141893

موضوع مناقصه: احداث دو پست توزیع برق گیت غربی و مرکز طبخ و انجام کلیه عملیات تکمیلی دو پست توزیع برق ادمین و تعمیرگاه 
EPC مرکزی شرکت فوالد هرمزگان جنوب به روش

مدت قرارداد: 18 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد  مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس 33530145-076 می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه 

اقدام نمایند.
1- واریز مبلغ 500،000 ریال به شماره حســاب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان، به نام شرکت فوالد 

هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه        2- نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
توضیحات: 1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  8.120.000.000) هشت میلیارد و یکصد و بیست میلیون( ریال خواهد بود.

2- نوع تضمین:   الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما: مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل 
تمدید باشد.

 ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی  شعبه مرکزی هرمزگان 
3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني ازسازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی مي باشند.

ج( جدول زمانی انجام مناقصه:

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نکته: تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 076-44843195 )اطالعات بازرگانی( تماس حاصل نمایند. 

قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/05/04

تاریخ گشایش پاکات الف و ب 
1401/05/25

آخرین مهلت تحویل پاکات 
1401/05/24

صفحه 2 را بخوانید

گروه خبر // معاون قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی 
سپاه گفت: کار آواربرداری در ۲۴ روستای زلزله زده 

بخش مهران شهرستان بندرلنگه پایان یافته است. 
سرهنگ شهرام اســکندری گفت: کار آواربرداری این 
روستا ها شامل کالتو، بنو، نرمستان، دم گیرز، کرچی، دو 
آب، حنادان، چاه خودرو، پیشگان، خورخوار، سنگ 
ســیاه، گواکو، خومکو، دژگان، کنــخ، چاه دراز، تنب 
چکی، چاهدگی، تنب بنگرو، گنایی، گامیری، کوشک، 
قنات تنگو و تنب ســیک از سوی مدیریت بحران به 
قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه سپرده شده بود.
سرهنگ اسکندری گفت: 150 کانکس و ۶0 چشمه 

سرویس بهداشتی در این روستا ها نصب شده است.
او گفت: بیش از 2۶ هــزار پرس غذای گرم، تعدادی 

کولر و یخچال، یخ، آب معدنی، بسته های غذایی و مواد 
بهداشتی نیز بین مردم این روستا ها توزیع شده است.

معاون قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی ســپاه گفت:  
وضعیــت در مناطق زلزله زده به ثبات رســیده  وکار 
آبرسانی سیار به این روستا ها نیز به وسیله ۴ دستگاه 

تانکر انجام می شود.
* دولت هنوز تسهیالتی برای ساخت خانه ها تصویب 

نکرده است
مدیــرکل بنیاد مســکن هرمزگان نیز گفــت: تاکنون 
تسهیالتی برای ســاخت خانه ها در مناطق زلزله زده 
شهرستان بندرلنگه از سوی هیات دولت مصوب نشده 
است.شهریار نوری زاده گفت: با وجود تصویب نشدن 
تسهیالت از ســوی هیات دولت، اما کار ساخت ۶۴ 

واحد مسکونی در هشت روستا آغاز شده است.
نوری زاده گفت: بر اساس ارزیابی ها باید هزار و 1۹۶ 
واحد مسکونی در 21 روستای آسیب دیده شهرستان 

بندرلنگه ساخته شود.
* پیگیری برای افزایش وام بازسازی مناطق زلزله  زده 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، استاندار هرمزگان 
نیز گفت: 50 میلیارد تومان اعتبار برای اقدامات اولیه 
در مناطق زلزله زده غرب اســتان جذب و میزان قابل 
توجهی میلگرد نیز تهیه و به روستا ها ارسال شده است.
مهدی دوستی با بیان اینکه تسهیالت در نظر گرفته شده 
برای بازسازی هر منزل مسکونی زلزله زده 250 میلیون 
تومان است،گفت: از این میزان  ۷0 میلیون تومان کمک 
بالعوض و 1۸0 میلیون تومان وام کم بهره است، اما در 
تالش هستیم که بتوانیم سقف این وام را تا ۴00 میلیون 

تومان افزایش دهیم.

پایان آواربرداری در ۲۴ روستای زلزله زده بندرلنگه 

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31
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  امام جمعه اهل سنت بندرخمیر: 

در اخذ مالیات اقشار کم درآمد را دریابید



مديرکل آموزش و پرورش هرمزگان خبر داد 
راه اندازی مجدد درمانگاه فرهنگیان 

بندرعباس
  گــروه خبر // مدیرکل آمــوزش و پرورش هرمزگان 
با تأکید بر شایســتگی معلمان در برخــورداری از بهترین 
خدمات، درخصوص عیدانه هــای آموزش و پرورش به 
فرهنگیان این استان، گفت: به مناسبت عید سعید غدیر خم، 
از خدمات درمانی درمانگاه فرهنگیان شهرستان بندرعباس 
که با اعتباری بالغ بر ۷0 میلیارد ریال تجهیز شــده است، 
رونمایی شد. محمد قویدل با اعالم این خبر  بیان کرد: سالها 
بود که تجهیزات فرسوده این درمانگاه ، فرصت بهره برداری 
از امکانات درخور شــأن فرهنگیان را به شــدت کاهش 
داده و وقت آن رســیده بود تا با عزمی راسخ، این مکان، با 
تجهیزات و خدمات جدید راه اندازی شود.وی افزود: دراین 
راستا، با همکاری استاندار هرمزگان و رئیس هیئت مدیره 
پاالیشــگاه نفت بندرعباس، اعتبار ۷0 میلیارد ریالی برای 
تجهیز این درمانگاه از محل مسئولیت های اجتماعی صنایع 
هرمزگان، تأمین شــد.این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: 
در این مدت ، با پزشــکان متعهد و همیشه همراه آموزش 
و پرورش، قراردادهایی تنظیم شــد و برنامه های خدماتی 
از طریق اطالعیه، بروشــور و رسانه های جمعی به آگاهی 
فرهنگیان رسید.قویدل خاطر نشــان کرد: در صدد ایجاد 
فرصت های درمانی دیگری نیز هستیم که با مدد مسئولین، 
امید می رود این امر به مرور، محقق شود.به گزارش ایسنا ؛ 
وی اضافه کرد: خدمات این درمانگاه از جمله دندانپزشکی 
همه روزه در دو شــیفت صبح و عصر با تجهیزات جدید 
و پیشــرفته، خدمات تخصصی قلب و عروق با استفاده از  
دســتگاه اکوکاردیوگرافی و اکوی پیشرفته در دو روز زوج 
هفته، خدمات تخصصی داخلی طی سه روز  هفته، خدمات 
تخصصی زنان و زایمان سه روز در هفته، خدمات تخصصی 
اطفــال، دو روز از هفته، خدمات فوق تخصصی چشــم 
پزشکی دو روز در هفته، سونوگرافی با تجهیزات جدید و 
به روز به همراه متخصص مربوطه ۳ روز در هفته، همچنین 
بخش های سرم درمانی و تزریقات، بینایی سنجی، شنوایی 
ســنجی، مراقبت های مامایی و دوران بارداری، ثبت نوار 
جنین ، تغذیه و رژیم درمانی ، به فرهنگیان استان هرمزگان 

ارائه می شود.
در چهارماهه اول سال جاری محقق شد؛
ساخت و بازسازی ۸۰۰ قطعه 

تخصصی در نیروگاه بندرعباس
 گروه خبــر // مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از طراحی، 
ســاخت و بازســازی ۸00 قطعه تخصصی از ابتدای سال 
جاری تاکنون در این نیروگاه خبر داد. به گزارش خبرنگار 
دریا؛ »حســین سلیمی« اظهار داشــت: با توجه به شرایط 
تحریم و موانع موجود در تأمین قطعات خارجی، اســتفاده 
از توانمندی های ســاخت داخل بهترین گزینه برای تأمین 
قطعــات، جهت تولید بــرق پایدار در این نیروگاه اســت 
که حرکت در مســیر ســاخت داخل موجــب حمایت از 
تولیدکننده های داخلی، کمک به اشتغال و صرفه جویی ارزی 
خواهد شد. مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: این مجموعه 
تا اواخر تیر امسال، موفق به بومی سازی بیش از ۸00 قطعه 
مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی شده که عالوه بر صرفه جویی 
ارزی، گام بسیار مهمی در عرصه افزایش دانش این بخش 
مهم صنعت برق کشور برداشته است. وی اظهار داشت: در این 
بازه زمانی قطعات یدکی ولوهای آب شیرین کن، نازل تفلونی 
و هدر آب پاش آب شــیرین کن، قطعات فرم بانداســکرین، 
توری، قرقره، زنجیر بانداسکرین، ساخته شده است. سلیمی 
در ادامه افزود: هوزینگ مکانیکال ســیل، کاسه نمد، قطعات 
کمپرسور شامل: اینترکولر سوپاپ ولوها، رینگ پیستون ها، 
گلندهای روغن، دیافراگم، شاتون، شفت و پیستون کمپرسور 
فیلترهای هوا، قطعات پوســته یاتاقان بانداسکرین، یاتاقان 
و پوســته یاتاقــان G.R.FAN، پروانه پمــپ بلودان 
آب شــیرین کن، کمربند و نازل جهت انشعاب جدید مسیر 
آب دریا در کلرزنی، ساپورت های داخلی تانک میکس بد، 
اســتم اکچویتور کنترل والو آب شــیرین کن، پولی کمپرسور 
هیدروژن، شــافت پمپ بلودان آب شیرین کن در این مدت 
توســط متخصصان داخلی نیروگاه بومی سازی شده است. 
مدیرعامــل نیروگاه بندرعباس در پایان خاطرنشــان کرد: 
نیــروگاه بندرعباس با ۶ واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت 
1۳20 مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور 
است که ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از 
شبکه سراسری، بخشی از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه 
بر دانش، تجربه و تخصــص کارکنان خود طراحی و مورد 

ساخت و بازسازی قرار می دهد.
سرپرست اداره کل غله هرمزگان خبر داد

واردات ۹۰۰ هزار تن کاالی اساسی
 از بندر شهید رجایی

 گروه خبر // سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی 
اســتان هرمزگان از واردات ۹00 هزار تن انواع کاالهای 
اساســی به کشور از طریق بندر شهید رجایی این استان از 
اول امسال تا کنون خبر داد. ناصر سرگزی زاده با اعالم اینکه 
بندر شهید رجایی اســتان هرمزگان یکی از مبادی اصلی 
ورود انواع کاالهای اساسی به کشور است، اظهار داشت: از 
ابتدای سال جاری تا کنون، 52 فروند کشتی حامل کاالهای 
اساسی به وزن ۸۹۸ هزار تن در لنگرگاه بندر شهید رجایی 
پهلو گرفته اند که محموله های آن ها پس از تخلیه به انبارهای 
ذخیره سازی استان، منتقل و سپس به کانون جمعیتی ارسال 
شده است. وی با اشاره به اینکه کاالهای تخلیه شده از این 
کشتی ها، شــامل گندم، برنج و روغن خام است و به طور 
متوسط هر هفته سه فروند کشتی در بندر شهید رجایی پهلو 
می گیرند، اظهار کرد: از این میزان کاالی تخلیه شده، ۷1۹ 
هزار تن گندم با 11 فروند کشــتی اقیانوس پیما، 121 هزار 
تن برنج با ۳۸ فروند کشتِی کانتینری و 5۷ هزار تن روغن 
خام خوراکی نیز با ۳ فروند کشــتی وارد لنگرگاه این بندر 
شده اند. به گزارش مهر ؛ سرپرست اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی استان هرمزگان با تأکید بر اینکه ۸۳۷ هزار تن از 
کاالهای اساســی تخلیه شده در بندر شهید رجایی پس از 
انتقال به انبارهای استان از طریق شبکه های حمل ونقل کاال، 
به سراسر کشور ارسال شده اند، خاطرنشان کرد: باقی مانده 
این کاالها نیز بر اساس برنامه حمل ونقل شرکت بازرگانی 

دولتی ایران در حال ارسال به اقصی نقاط کشور می باشند.
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سرمقاله

 گهگاهی مسئوالن هرمزگان وشهر بندرعباس خبر از جمع آوری 
معتادان متجاهر مــی دهند و البته از آن طــرف می بینیم علی رغم 
جمع آوری تعدادی محدود از معتادان از ســطح شهر در برخی از ایام 
ســال، اما در کوچه های محالت و حتی پارک هایی که برخی بی نور 
یا کم نور هســتند و حتی برخی معتادان در روز روشــن هم اقدام به 
استعمال و تزریق می کنند و کامال مشهود هستند و در یک کالم جمع 
آوری معتادان، مواد ومشروب فروشان چندان در سطح شهرو بخصوص 
محالت محسوس نیست. چند روز قبل یکی از دوستان تعریف می کرد 
که چند شــب پیش به ساحل رفته بودم که از سورو تا پارک والیت و 
دولت در تصرف قلیان فروشان و... بود ونوار ساحلی دودآلود بود که 
البته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز چند هفته قبل نسبت به این 
موضوع و تبلیغات هالیوودی قلیان فروشان در حضور معاون سیاسی 
امنیتی استاندار و خبرنگاران بشدت انتقاد کرد و خواستار اقدام متولیان 
مربوطه شــد و دست یاری را به سوی دستگاه های نظارتی دراز کرد.  
این شهروند می گفت در محوطه تاریک روبروی بازارچه ماهی فروشان 
بندرعبــاس رفتم ودیدم چندین گروه از جوانان در آنجا نشســته اند 
ومشــروب می خورند، با چند تای آنها صحبت کردم که چرا این اقدام 
را انجام می دهند و آنها گفتند برای سرگرمی و بدلیل نداشتن سرگرمی 
وتفریحگاه مناسب به اینجا می آییم و دورهم می نشینیم و.... می گفت 
با خودم فکر کردم چرا در این شــهر حتــی برای کودکان و نوجوانان 
مان یک شهربازی نداریم و برای جوانان هم وخانواده های مان اماکن 
مناسبی برای تفریح و گشت گذار و... نداریم و شورای شهر هم ماهها 
برای مکان احداث شهربازی باهمدیگر جروبحث دارند و بنظر می رسد 
بندرعباس تنها شــهر ومرکز استان در کشور باشد که شهربازی ندارد 
و مردم برای تفریح با مشــکل مواجهند. بچه های بندرعباسی آرزوی 
رفتن به شــهربازی سایر مناطق کشور را دارند و واقعا برای مسئوالن 
اســتان جای تاسف دارد که در این سال ها نتوانسته یک شهربازی را 
در شهر احداث کنند. در کوهستان پارک پنجه علی بندرعباس هم قرار 
بود تله کابین، پیست های مختلف و.... راه اندازی شود که چندان محقق 
نشــد. بارها به مسئوالن اعالم کردیم که کوچه تعاون 2۶ پشت بانک 
تجارت شــعبه کمربندی بندرعباس، همچنین چند کوچه بعد از آن و 
بیشــتر کوچه های این منطقه ، معتادان زن و مرد و گاهی با بچه چند 
ماهه و کودک چندســاله شبانه روز و بخصوص شب ها و عصر ها به 
تعدادزیاد در کوچه ها نشســته اند وعلنی استعمال وتزریق دارند. بعد 
هم می روند داخل خانه اهالی و ســرقت می کنند. یکی از ساکنان که 
زنی و با پسر دانش آموز بیمارش است، می گفت گاهی معتادان سارق 
مــی آیند داخل حیاط و درب ورودی را هل می دهند تا بیایند داخل 
و ما از داخل هل می دهیم تا نتوانند وارد شــوند. همواره وسایل خانه 
مان را به سرقت می برند. آســایش و آرامش وامنیت نداریم. برخی 
از ســاکنان از عربده کشی اراذل واوباش در این محالت گالیه مندند. 
وضعیت اســفناک محالت را گویا مسئوالن نمی بینند. خانواده ها می 
گویند بچه های پنج شــش ساله مان موادمخدر و... را می شناسند. از 
برخی کودکان هم برای جابجایی مواد و مشروب و... در محالت استفاده 
می شود. برخی نوجوانان هم در محالت به سمت مواد ومشروب می 
روند. برخی خانواده های بدسرپرست که سرپرست خانواده مشروب 
خوار یا معتاد است، هم زن و فرزند را مجبور به تامین مواد ومشروب 
کرده و وادار به مصرف می کنند و ....؛ اما این زنان و فرزندان پناهگاهی 
ندارند ونمی دانند از کجا یاری بخواهند. آیا واقعا جمع آوری و پاکسازی 
معتادان، مشروب و مواد فروشــان و اراذل و اوباش از توان مسئوالن 
خارج اســت یا عزمی وجود ندارد؟ چرا در این سال ها بندرعباس به 
بهشت معتادان تبدیل شده است؟ بارها خانواده های محروم ساکن در 
این مناطق گفته اند از مسئوالن بپرسید آیا حاضرند وغیرتشان اجازه 
می دهد خانواده های خودشــان در این شرایط زندگی کنند و هر روز 
ببینند که معتادان در جلوی چشــم خانواده شان مواد مصرف می کنند 
و تزریق داشــته و مشروب می خورند و اراذل با قمه و... در کوچه ها 
عربده کشی می کنند؟ تامین امنیت در این مناطق نیازمند عزم دلسوزانه 
است که متاسفانه کمتر وجود دارد و به همین دلیل محالت حاشیه ای 
بندرعباس مامن معتادان و.... اســت که از سایر مناطق کشور به اینجا 
می آیند و بدون کمترین ممانعتی کوچه های محالت را تبدیل به پاتوق 
خودشان کرده اند. تاکنون هم مسئوالن در رده های مختلف  بارها وعده 
جمع آوری معتادان و برگرداندن به شهرهای خودشان را داده اند که بنظر 
می رسد آنها همچنان در حال ورود به شهر امن معتادان ومحالت بدون 
متولی و آرامشگاه معتادان، مواد مشروب فروشان و مشروب خواران 
و اراذل و اوباش بندرعباس هستند که نیاز است دستگاه های قضایی، 
امنیتی، انتظامی و... با قاطعیت بیشتری با این موضوع برخورد کنند تا 
خانواده های محروم همواره از ناامنی در محالت و تبعیض و بی عدالتی 
در حق شــان نگویند و احساس شهروند درجه چندمی نکنند. در دو 
دهه اخیر در هنگام تهیه گزارش، بارها از نوجوانان و جوانان محالت 
شنیده ام و گزارش نوشته ام که محله مان گلشهر نیست که به آن توجه 
شود و مسئوالن به محالت حاشیه ای توجهی ندارند و گویا جزو این 
شــهر نیستیم و از کمترین امکانات و رفاهیات و امنیت برخورداریم و 
فقط در زمان انتخابات مسئوالن و کاندیداها یادشان می آید که ما هم 
هستیم واز جمعه انتخابات به بعد ما را فراموش می کنند و گویا ما در 
سایر ایام سال وجود و نیاز نداریم. انتظار می رود نگاه به محالت تغییر 
کند و این مناطق به عنوان فرزندان ناخوانده شهر مورد بی مهری قرار 
نگیرند؛ اتفاقا ساکنان همین محالت بیشترین حضور را در صحنه های 
سیاسی، اجتماعی، مذهبی و... دارند و بایستی بیشترین خدمات را در 
حوزه های مختلف دریافت کنند که متاسفانه برعکس است. موضوع 
دیگر این اســت که نیاز است برنامه ریزی شود تا ساکنان محالت از 
دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در مراکز دولتی بهره مند شوند ویا 
این آموزش ها در محالت برگزار شود که متاسفانه در سال های اخیر 
مراکز دولتی فنی وحرفه ای  بانوان در بندرعباس به بخش خصوصی 
واگذار شده اســت و تنها مرکز فنی و حرفه ای براداران نیز واگذاری 
کارگاه هایش نیز آغاز شده اســت و نیاز است دستگاه های نظارتی 
اثرات منفی این واگذاری ها را مورد بررســی قرار دهند که هرمزگان 
همچنان در فقر وفالکت و بیکاری و گرانی صدرنشین استان های کشور 
است واز آن طرف بسیاری از حاشیه نشینان بدلیل هزینه های سنگین 
آموزش های مهارتی در مراکز غیردولتــی، از مهارت آموزی محروم 
می شــوند. در این حوزه نیز نیاز است اقدامات الزم صورت گیرد. از 
طرفی دیگر بایستی توزیع و احداث مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، 
آموزشی و... در محالت استاندارد باشد تا کودکان، نوجوانان و جوانان 
و خانواده ها بتوانند از این مراکز استفاده بهینه ببرند. کمبود این مراکز و 
عدم مهارت آموزی در محالت با افزایش آسیب های اجتماعی در این 
مناطق ارتباط مستقیمی دارد که متاسفانه کمتر به این حوزه توجهی شده 
است و دستگاه های متولی در کاهش آسیب های اجتماعی چندان موفق 
عمل نکرده اند. شــرایط بگونه ای است که حتی نیاز است روانشناسان 
و مشاوران حوزه تحصیلی، خانواده، فرزندپروری ، همسرداری و...  با 
خانواده های حاشیه نشین گفتگو نموده و مشاوره و راهنمایی ارائه دهند تا 
بتوانند در این حوزه ها یاری گرشان باشند و راهنمایی های الزم را داشته 
باشند. برای احیای بافت های فرسوده نیز بایستی مشوق ها و شرایط الزم 
وجود داشته باشدو موانع موجود برطرف شود. در یک کالم باید گفت 
حق حاشیه نشینان، شرایط فعلی نیست. بایستی انقالبی در حاشیه نشینی 
استان و بندرعباس اتفاق بیفتد و مسئوالن شرایط موجود را بهبود ببخشند.
    علی زارعی

حق حاشیه نشینان این نیست!

 گروه خبــر // نماینده مردم هرمزگان در مجلس 
شورای اســالمی گفت: پیرو مراجعات مردمی و 
درخواست های کارکنان ایثارگر برخی شرکت های 
وابسته به ســازمان تامین اجتماعی و همچنین 
برخی صنایع اســتان در خصوص تبدیل وضعیت 
فرزندان ایثارگران ، ابهاماتی وجود داشت که برخی 
از شــرکت ها و صنایع با برداشت های متفاوت از 
مقررات جــاری از تبدیل وضعیت اســتخدامی 

فرزندان ایثارگران خودداری می کردند.

احمد مرادي بیان کرد :لذا این موضوع از طریق 
معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی پیگیری 
شــد و بنابر پاسخ مکتوب ارســال شده، کلیه 
اجتماعی  تامین  شرکتهای زیرمجموعه سازمان 
و شســتا موظف به رعایت ایــن قانون و انجام 
تبدیل وضعیت هستند. وی گفت :همچنین بخش 
دیگری از عزیزانی که در پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس و شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
مشغول به فعالیت هستند، چنانچه قبل از واگذاری 

و خصوص سازی و تغییر ساختار مالکیت این دو 
شرکت،  دارای رابطه استخدامی بوده اند، مشمول 
قوانین اشاره شده می شوند و می بایست نسبت 
به تبدیل وضعیت این دســته از کارکنان این دو 
پاالیشــگاه اقدام گردد. احمد مرادی اظهار کرد: 
استفساریه مذکور آخرین نظریه معاونت قوانین 
مجلس است و نه تنها برای استان هرمزگان بلکه 
برای کلیه شرکت های مشمول این استفساریه در 

تمام کشور الزم االجراست.

احمد مرادي نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسالمي  :

تکلیف پاالیشگاه ها در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران مشخص شد

  

 گروه خبر // فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
گفت: اگر دشــمن بی عقلی کند و بخواهد 
تجاوزی علیه نظام اســالمی انجام دهد به 
گونه ای عمل می کنیم که درس عبرت بوده و 

کانون آن توطئه خشک شود. 
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی 
دریایی سپاه در روز عید غدیر، ضمن دیدار با 
رزمندگان جزایر نازعات و خانواده های مستقر 
در این جزایر از حضور فعال و مجاهدت های 

موثر آنان در این جزایر تقدیر و تشکر کرد.
در ایــن بازدید فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
هدایای ویژه مقام معظم رهبری) مد ظله العالی( 
را به رزمنــدگان مســتقر در جزایر نازعات 
خلیج فارس اهدا و ســالم گرم و محبت آمیز 

معظم  له را به آنان ابالغ کرد.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه بــه دنیا آمدن و 
پاســدار بودن در حکومتی که توسط والیت 
مطلقه فقیه، نایب امام زمان )عج( در عصر غیبت 
کبری تشکیل شده است را از الطاف و عنایات 
خداوند متعال به ما رزمندگان دریادل عنوان کرد 
و اظهار داشت: از مظلومیت و حقانیت انقالب 
اسالمی به وسیله جهاد تبیین و حفظ آمادگی 
کامل در مقابل متجاوزان و مســتکبران عالم 
دفــاع می کنیم و از خداوند متعال می خواهیم 
تا آخرین نفس مثل حاج قاسم عزیز و شهدای 
واال مقام ما را در مسیر والیت ثابت قدم بدارد.

دریادار تنگسیری تاکید کرد: رزمندگان مستقر 
در جزایر و خطــوط عملیاتی نیروی دریایی 

سپاه، باید مثل همیشه، آمادگی رزم خود را در 
باالترین سطح حفظ کنند و با توکل بر قدرت 
ال یزال الهی و توســل به إئمــه معصومین )ع( 
روحیه جهادی ،انقالبی و معنوی خود را تقویت 
کنند تا برای انجام ســخت ترین ماموریت ها 

همواره آماده باشند.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: اگر دشمن 
بی عقلی کند و بخواهد فتنه ای یا تجاوزی علیه 
نظام اسالمی انجام دهد، به گونه ای عمل می کنیم 
که درس عبرتی ســخت برای او و همراهانش 
باشد و کانون آن توطئه را در مبدأ می خشکانیم. 
وی با اشــاره به آیه شــریفه »یریدون لیطفئوا 
نــوراهلل بافواههــم واهلل متم نــوره و لو کره 
الکافرون«، گفت: اگر جمهوری اسالمی همانند 
برخی از کشــورها از آرمان هــا و ارزش های 
واالی خود دفاع نمی کرد و تن به ذلت و تسلیم 
در مقابل مستکبران می داد امروز چیزی از آن 
باقی نمی ماند و استمرار خیانت ها و فشار های 
جبهه استکبار علیه ملت قهرمان ایران اسالمی، 
دلیلی بسیار روشن است برای اینکه بدانیم در 
این ۴۴ سال انقالب اسالمی ملت شریف ایران 
اســالمی با بصیرت علوی و صبر انقالبی در 
مقابل سیل توطئه های دشمنان مقاومت کرده اند، 
البته همانگونه خداوند ســبحان در قرآن کریم 
فرموده:»مکروا مکر اهلل إن اهلل خیر الماکرین« با 
عنایت و لطف خداوند متعال تمام این توطئه ها 

به خودشان برمی گردد.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه با بیان اینکه باید 

مراقب وسوسه های شــیطانی باشیم تا پاداش 
خدمت ما به بدی تبدیل نشــود گفت: انسان 
مخلــص و مجاهد که به خدا توکل دارد و اجر 
خود را از خدا طلب می کند توفیقات خادمی به 
انقالب، نظام و مردم را از عنایات پروردگار به 

خود می داند که کمتر نصیب کسی خواهد شد.
دریادار تنگسیری همچنین با شرح حدیثی از 
حضرت امــام رضا)ع( درباره اهمیت و تکریم 
عید سعید غدیر و گرامیداشت این روز شریف 
که مــی فرمایند«اگر مردم فضیلت حقیقی این 
روز را میشــناختند، فرشتگان روزی ده بار با 
آنها دست می دادند« افزود: مسئله غدیر مربوط 
به همه مسلمانان است چون به معنای حاکمیت 
عدالت، فضیلت و والیت اهلل اســت و به همین 

خاطر غدیر مایه وحدت بین مسلمانان است.
وی خاطرنشــان کرد: غدیر قطعــًا ادامه خط 
رســالت بعثت پیامبر گرامی اســالم است و 
همانگونه که بعثت پیغمبر مایه وحدت تمامی 
انسان ها شد،غدیر نیز تداوم راه نبوت و رسالت 
است و این خط می تواند مایه وحدت شیعه و 

سنی باشد.
دریادار تنگسیری با اشــاره به فرمایش مقام 
معظم رهبری درباره »مسئله غدیر یعنی گزینش 
علم، تقوا، جهاد و فداکاری در راه خدا و سبقت 
در ایمان و اســالم و تکیه بــر روی اینها در 
تشخیص و تعیین مدیریّت جامعه« گفت: اگر 
مدیران جوامع اسالمی حائز این شایستگی ها 
باشند، جوامع اسالمی پیشرفت می کنند،رشد 

وتعالی می یابند،اینکه شــما امــروز می بینید 
متاسفانه با نفوذ منافقان و ظالمان در مواردی 
برخی جوامع را به نوعی دچار انحرافاتی نموده 
و آنها را به جــان هم انداخته اند، بر اثر همین 
فاصلــه گرفتن از آموزه های غدیر اســت که 
دعا می کنیم خداوند به همه امت های اسالمی 
معرفت و بصیرت دینی عطا فرماید تا زیر پرچم 
اســالم و نور قرآن با وحدت کلمه »ال إله اال 
اهلل« شــاهد عزت آفرینی و پیشرفت بیشتر در 

کشورهای اسالمی باشیم. 
به گزارش  تسنیم ، فرمانده نیروی دریایی سپاه 
با اشــاره بر اصل مترقی اخوت و برادری بین 
مســلمانان گفت: ما مسلمانیم و با کشورهای 
همسایه که همه آنها نیز مســلمان هستند، با 
همدیگر برادر دینی هستیم و در تمام مشکالت 
و گرفتاری ها مددیار هم هستیم و برای تأمین 
امنیــت منطقه مهم خلیج فــارس این توان و 
ظرفیت در کشورهای همســایه وجود دارد و 
اصاًل نیازی به حضور کشورهای بیگانه نیست 
که بخواهند با توجیه تأمیــن امنیت در اینجا 

حضور یابند. 

دريادار تنگسیری:  

کانون توطئه ها علیه ایران را در مبدأ می خشکانیم 

  گروه خبر // اســتاندار هرمزگان 
گفت: درمسیر دیپلماسی اقتصادی 
باید بر مشــوق معافیت تاکید و بر 
رفع مشکالت نرم افزاری، حقوقی 

و بانکی تمرکز کنیم. 
مهــدی دوســتی در اولین همایش 
دیپلماسی اقتصادی کشور با اشاره به 
اقتصادی  دیپلماسی  اهمیت موضوع 
گفت: فکــر می کنم برخــورد ما با 

دیپلماســی اقتصادی نباید پروژه ای 
باشــد ما باید به سمت بهبود محیط 
و تشــکیل یک اکوسیستم مناسب 
حرکت کنیم به نحوی که تمام ارکان 

این اکوسیستم فعاالنه کار کنند. 
وی از اصرار بر توسعه سخت افزار ی 
در این مسیر ابراز نگرانی کرد و ادامه 
داد: در حالی که مشکل ما نرم افزاری 
و در حوزه بانــک، امور حقوقی و 
مســائل مهمی از این دست است که 
باید ضمن تاکید بر مشــوق معافیت 
برای رفع مشکالت نرم افزاری مصمم 

باشیم.
استاندار هرمزگان در ادامه سخنرانی 

خود افزود: الزم است تمرکز اصلی را 
روی توسعه نرم افزار بگذاریم چراکه 
دیگر هیچ مزیت نسبی پایدار نیست، 
حتی جغرافیا بــه عنوان یک مزیت 
نســبی هم رفته رفته ارزش خود را 
از دســت می دهد، پس توجه بیشتر 
به پارامتر زمان  بسیار مهم و حیاتی 
است. دوستی تاکید کرد: ما شرکای 
سیاسی مطمئنی هستیم و باید تالش 
مضاعف و فعاالنه ای داشته باشیم تا 
بتوانیم بعنوان شرکای اقتصادی مطمئن 
نیز مطرح شویم، فعاالن اقتصادی نیاز 
دارند به این موضوع برســند که ما 
مســتقل از هر اتفاقی شرکای خوبی 

برای آنها هستیم.
وی گفــت: ما از دهه چهل در حوزه 
اقتصاد، سیاستی را شروع  سپس به 
سوی توسعه صادرات حرکت کردیم 
اما حاال از حرف جایگزینی صادرات 
در میان اســت در صورتی که باید 
مــواد خام پایه را کمتر صادر کنیم و 
به جای آن با ایجاد زنجیره های تولید 
پایین دســتی  ارزش افزوده  آنها را 

باال ببریم.
دوستی اضافه کرد: با تشویق حاضران 
در سالن روبروشد: اگر در ذهن برای 
تجارت ارزش قایل باشیم دیپلماسی 
اقتصادی توســعه پیدا می کند حرف 

پایانی من این است که اساسا تمرکز 
بر صادرات بدون دیپلماسی اقتصادی 

ممکن نیست.
به گــزارش ایســنا، اولین همایش 
دیپلماسی اقتصادی به دبیری رامین 
دیپلماسی  مدیرخانه  مهمانپرســت 
با حضور تجــار و فعاالن اقتصادی 
کشور، ســفرای کشورهای مختلف، 
مهدی صفــری معاون دیپلماســی 
امورخارجــه،  وزارت  اقتصــادی 
صالحی رییس سابق  سازمان انرژی 
اتمی،مهدی دوســتی بعنوان نماینده 
اســتانداران کشور در سالن همایش 

صدا و سیما برگزار شد.

استاندار هرمزگان :
تمرکز بر صادرات بدون دیپلماسی اقتصادی ممکن نیست

گــروه خبر //  همایش آموزشــی 
و  تخلیه  عملیــات  در  »ایمنــی 
بارگیــری« ویژه خــن کاران بنادر 
ارتقای  هدف  با  هرمزگان  اســتان 
میزبانی  به  کنترل حوادث  و  ایمنی 

بندر شهید رجایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگاردریا ، نخســتین 
همایش آموزشی »ایمنی در عملیات 
بــا حضور   بارگیــری«  تخلیــه و 
خن کاران بنادر مرکز، شــرق و غرب 

اســتان با همــت اداره  HSEاداره 
کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان به 

میزبانی  بندرشهید رجایی برگزارشد.
معاون برنامه ریزی، توســعه مدیریت 
و منابــع اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان طی سخنانی اظهار داشت: 
هم راســتا با توسعه فعالیتها در بنادر 
اســتان برگزاری دوره های آموزشی 
بمنظور جلوگیری از حوادث احتمالی 

امری ضروری است.

صابری گفت: در راســتای آموزش 
و  الزامــات  فرهنگ ســازی  و 
ایمنی  واحد  ایمنی،  دستورالعمل های 
بندر شــهید رجایی مکلف به اعمال 
جریمه ســبز برای شرکت های دارای 

حادثه می باشند.
وی ادامــه داد: پیشــگیری از وقوع 
امور  ارحــج  بایســت  می  حوادث 
پیمانــکاران مســتقر در این مجتمع 
بندری قرار گیرد و در صورت ایجاد 
حادثه، بر اساس نوع و علل بروز آن 
می بایســت نسبت به فرهنگ سازی 
زیست  و  بهداشــتی  ایمنی،  الزامات 
محیطی که مورد غفلت واقع شــده و 
موجبات بروز حادثه را فراهم آورده 

اقدام نمایند.
وی اتخاذ »جریمه های سبز«را یکی 
از موضوعــات بازدارنده در کاهش 
حــوادث در بنادر دانســت و افزود: 
برگــزاری دوره هــا و همایش های 
آموزشی تخصصی مرتبط با عملیات 

جاری در بنــدر، تهیه و نصب عالئم 
هشــدار دهنــده و اجــرای دقیق 
دســتورالعمل های ابالغی از ســوی 
HSE در محوطه هــای عملیاتــی 
امکانــات رفاهی و  تهیــه  پرخطر، 
بهداشــتی بــرای کارگــران،  امری 
اجتناب ناپذیر است و همه مکلف به 
رعایت این الزامات هســتند . رییس 
اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
نیز هدف از برگزاری این همایش را 
افزایش دانش و آگاهی کارکنان فعال 
در فرآیند تخلیــه و بارگیری کاال و 
کانتینر و ارتقای ایمنی و کنترل حوادث 

عنوان کرد.
از دیگر  »هوشــنگ محمدرضایی« 
ضرورت هــای برگزاری این همایش 
به ارتقای سطح ایمنی و کاهش آمار 
حوادث ناشی از کار در بنادر  استان 
و فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه برای 
قشر کارگری و پرسنل عملیاتی شاغل 

در بنادر برای رعایت دستورالعمل های 
ایمنی اشاره کرد. گفتنی است؛ همایش 
یکروزه آموزشی »ایمنی در عملیات 
تخلیه و بارگیری« ویژه خن کاران با 
مشارکت اداره ایمنی، بهداشت و محیط 
زیســت HSE بندر شهید رجایی و 
یکی از شــرکت های توسعه خدمات 
دریایی و بندری برگزار و »تاجور و 
میرشکار نژاد« دو تن از مدرسین  این 
حوزه آخرین دانسته های خود را در 

زمینه الزامات ایمنی تبین کردند.
شایان ذکر است؛ دوم خرداد امسال نیز 
»رانندگی  آموزش  همایش  نخستین 
تدافعــی« در بندر شــهید رجایی با 
هدف ارتقا ســطح ایمنی، آشنایی با 
مخاطــرات احتمالی، کاهش حوادث 
رانندگی در بندر شهید رجایی و توسعه 
فرهنگ ســازی در زمینه بکارگیری 
الزامات ایمنی با حضــور جمعی از 
رانندگان شــاغل در شرکت های این 

بندر برگزار گردید.

برگزاری همایش آموزشی »ایمنی در عملیات تخلیه و بارگیری« به میزبانی بندر شهید رجایی 

مدیر کل آمــوزش و پــرورش هرمزگان از 
افتتاح ۴ آزمایشــگاه دانش آمــوزی در دو 
ناحیه آموزش و پرورش بندرعباس با حمایت 
استاندار هرمزگان و تخصیص اعتباری بالغ بر 

15 میلیارد ریال ،خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد قویدل ضمن 
تقدیر از حمایت های بی دریغ مهندس دوستی، 
اســتاندار هرمزگان از برنامه های آموزش و 
پــرورش ، در ادامه این خبــر افزود: با توجه 
به وجود ظرفیت و استعدادهای قابل پرورش 
دانش آموزان هرمزگانی در زمینه های علمی ، 
تدارک آزمایشگاه های مجهز برای انجام امور 
پژوهشی و تحقیقات و مطالعه این عزیزان در 
دستور کار شورای آموزش و پرورش هرمزگان 

قرار گرفت.وی افزود: دراین راستا با تخصیص 
اعتبار 15 میلیارد ریال ، آزمایشگاه های فیزیک 
، زیست شناسی در پژوهش سرای ناحیه یک 
بندرعباس و  شــیمی ، زمین شناسی درحوزه 
آموزش و پــرورش ناحیــه دو بندرعباس ، 
 تجهیز و به مناســبت عیــد امامت و والیت ، 
با حضور استاندار هرمزگان و دیگر مسئولین، 

افتتاح شد.
قویدل تأکیــد کرد: در نظــام تعلیم و تربیت 
براســاس اهداف ســند تحــول بنیادین، بر 
فعالیت های پژوهش محــور و پرورش ذهن 
خالق و پویا تأکید شده است، لذا تمام تمرکز را 
باید برای تحقق این مقاصد آموزشی و پرورشی 

مهم ، منعطف نمود.

افتتاح  ۴ آزمایشگاه دانش آموزی در بندرعباس
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مهران ســلطانی نژاد سرویس استان 
تجارت  و  معدن  صنعت،  //مدیرکل  ها 
فقره  پرداخت ۱۵۱  از  بوشــهر  استان 

تســهیالت طرح رونق تولید به مبلغ 
بنگاه های  بــه  ریال  میلیــارد   ۲۳۱۴
تولیدی استان به منظور ایجاد و توسعه 

سرمایه گذاری و اشتغال خبر داد. 
به گزارش خبرنگاردریا ؛ مهدی صفوی 
با اشــاره به توســعه و رونق اقتصادی 
حــوزه صمت  در  تولیدی  بنگاه هــای 
وکشــاورزی اظهار کرد: از ابتدای سال 
گذشته تا کنون 1۹0 متقاضی تسهیالت 
طرح رونــق تولید پس از طرح موضوع 
در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید استان و تصویب به بانک های عامل 
معرفی شده که از این تعداد 151 فقره به 

مبلغ 2۳1۴ میلیارد ریال موفق به دریافت 
تسهیالت شده و مابقی درخواست ها نیز 
در شــعب بانک های عامل در دســت 
پیگیری و اقدام اســت. وی تصریح کرد: 
گرفته  اقدامات صــورت  راســتای  در 
حمایت از تولید و اشتغال، در مدت زمان 
گفته شده اداره کل صمت استان به عنوان 
دبیرخانه کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولید استان ضمن رصد و پایش مسائل و 
مشکالت بخش اقتصادی استان، نسبت به 

برنامه ریزی و برگزاری تعداد ۳۴ جلسه 
کارگروه مذکور با ریاست استاندار محترم 
ویا معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری اقدام کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان 
بوشــهر اضافه کرد: این جلسات منتج به 
صدور تعداد 55۴ مصوبه به منظور رفع 
مسائل و مشــکالت واحدهای تولیدی، 
طرح های صنعتی، کشاورزی وگردشگری 

مرتبط انجام گرفته است.

صفــوی عنوان کــرد: مصوبــات ابالغ 
شــده در حوزه امــور بانکــی )تامین 
مالــی، تعییــن تکلیف بدهــی معوق(، 
تامیــن اجتماعی، امــور مالیاتی و امور 
زیربنایی و زیرساختی، محیط زیست و 
سایرموضوعات بوده است که با همکاری 
دســتگاه های اجرایی مرتبط از مجموع 
55۴ مصوبه تاکنون تعداد ۳۳۳ مورد آن 
اجرایی و مابقی در دست بررسی و اقدام 

الزم است.

مهران ســلطانی نژاد ســرویس اســتان ها //
کارشــناس مســئول واحد بهبود تغذیه مرکز 
بهداشت شهرســتان بوشهر گفت: دریافت مواد 
غذایی با مقادیر باالی آنتی اکســیدان به کاهش 

اثرات مخرب استنشاق ریز گردها کمک کنند. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدصادق موجی اظهار 
کرد: ریزگردها در حین تنفس وارد بدن شــده و به 
سطح ریه ها می چسبند و بدین وسیله التهاب را در 
بدن تحریک کرده و باعث کاهش آنتی اکسیدان های 
بدن به خصوص آنتی اکسیدان های مایع پوششی ریه 

می شوند.
وی اضافــه کرد: به دنبال آن ســلول های مختلف 
تخریب شــده و خطر ابتال به ســرطان به خصوص 
سرطان ریه افزایش پیدا می کند؛ لذا دریافت غذاها 
و مواد مغذی که التهاب را کاهش می دهند در کنار 
دریافــت مقادیر باالی آنتی اکســیدان های غذایی 
می توانند به کاهش اثرات مخرب ناشی از استنشاق 
ریز گردها کمک کنند. موجی در خصوص این مواد 
مغذی توضیح داد: استفاده از میوه ها و سبزیجات زرد 
و نارنجی مانند هویج، کدو حلوایی، گوجه فرنگی، 
زردآلو، آلو، طالبی، موز و انبه باعث می شــوند تا 
بتاکاروتن باالی آن ها اثرات مضر ناشی از ریزگردها 
را کاهش دهند. کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه 
مرکز بهداشت شهرستان بوشهر تصریح کرد: همچنین 
میوه ها و سبزیجات غنی از ویتامین C مانند پرتقال، 
لیموترش، نارنج، نارنگی، توت فرنگی، سیب، خربزه، 
طالبی، انار و ســبزیجات سبز تیره همچون اسفناج 
و سبزی خوردن، انواع فلفل از جمله فلفل دلمه ای 
و پیاز را در روزهای آلودگی با ریزگردها بیشــتر 

مصرف کنید.
موجــی مصرف اســتفاده از جوانه ها و آجیل های 
گیاهــی را در روزهای آلودگی هــوا اولویت قرار 
داد و بیان کرد: انــواع جوانه ها، مغزهای آجیلی و 

تخم آفتابگردان، حاوی ویتامین E باالیی هستند 
که می توانند به کاهش التهــاب در بدن و مقابله با 
اثــرات مضر آلودگی هوا بر ســالمت کمک کنند.
وی توصیه کرد: همشــهریان ماهی، گردو و خرفه 
را بیشــتر مصرف کنند، زیرا این مواد غذایی امگا 
۳ خوبی دارند که می توانند در حفظ سالمت ریه ها 
مؤثر باشند.این کارشناس مسئول گفت: از مصرف 
سبزیجات خانواده کلم غافل نشوید، کلم بروکلی، 
گل کلم و کلم برگ ماده ای دارند که می توانند به روند 
حذف سموم و پیشــگیری از سرطان کمک کنند. 
همچنین یافته های تحقیقاتی حاکی از آن است که 
مصرف این سبزیجات اثرات منفی گردوغبارهای 
استنشاق شــده بر ریه را تا حد چشمگیری کاهش 

می دهند.
وی تصریح کرد: هندوانه، پیاز، تخم مرغ و سیر در 
برنامه غذایی روزانه خود قرار دهید و دلیل آن نیز 
مــاده مؤثر موجود در ایــن غذاها جهت کمک به 

تقویت ریه ها و کاهش خلط در ریه است.
موجی استفاده از مکمل ویتامین دی مصرف به عنوان 
تقویت کننده سیستم ایمنی نقش حائز اهمیت دانست 
بنابراین از وضعیت ویتامیــن D بدن خود با یک 
آزمایش ساده خون آگاه شوید و در صورت کمبود 
حتمًا با مشورت کارشناسان یا متخصصین تغذیه از 

مکمل ویتامین D استفاده کنید.
موجــی تأکید کرد: به دلیل وجــود کورکومین در 
زردچوبه، تهیه غذا با این ادویه باعث بهبود عملکرد 

ریوی بدن می شود.
کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت 
شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: چاقی و اضافه وزن 
باعث ایجاد التهاب و فشــار بــر ارگان های بدن 
به خصوص قلب و ریه می شــود و می تواند سیستم 
ایمنی بدن را در مقابله با عوامل ایجادکننده بیماری 

از جمله آلودگی هوا با ریزگردها ضعیف کند.

نسخه غذایی برای روزهای گرد و غباری

آب نیست، حّتی کمش هم نیست 
چند خبر کوتاه از سال 14۶0 

 در پی کاهش چشمگیر آب های سطح زمین و نیز آب های 
زیر ســطح زمین، قیمت جهانی هر بشکه آب خام دریای 

شمال، یک میلیون دالر تعیین شد.
 جنگ جهانی ســوم که بر سر کمبود آب شکل گرفته بود، 
با تمام شــدن ذخایر آبی طرفین درگیر، رسمًا تمام شد و 

نیروهای نظامی طرفین درگیر کاماًل تلف شدند.
 چند کاوشــگر فضایی که از طرف یک سیّاره ی مسکونی 
در کهکشان آندرومدا برای کشف آب به کره ی زمین آمده 
بودند، پس از جستجوی فراوان و نیافتن آب کافی در زمین، 
در مأموریت خود شکســت خورده و به سیّاره ی خویش 

بازگشتند.
 ایران برای بار هزارم درخواست کشورهای مختلف را برای 
صادرات آب های باقی مانده در دریای عّمان و خلیج فارس 
به سایر مناطق جهان، قاطعانه رد کرد. این در حالی بود که 
کشورهای خشک و بی آب و علف جهان حاضر بودند برای 
هر بشکه آب خام، تا سقف چهار میلیون دالر پول بپردازند.

 ورزشگاه ده میلیون نفری صبح امروز در محّل کویر خزر با 
حضور مسئوالن افتتاح شد. گفتنی است کویر خزر که قباًل 
دریای خزر نام داشته، از 10 سال پیش که آخرین قطره ی 
آبش هم برای تصفیه اســتخراج شد، به کویر تغییر کاربری 
داده و اکنــون به محّلی برای احــداث پروژه های عمرانی، 

فرهنگی، تفریحی و ورزشی بدل شده است.
 محّققان ایرانی توانستند راهی برای تصفیه و تبدیل اشک 
انسان به آب آشامیدنی دست پیدا کنند. در همین راستا از 
ابتدای ماه آینده شهروندان موّظفند قطرات اشک خود را در 
بطری هایی که به همین منظور تولید شده، جمع آوری کنند و 

در اختیار بانک مّلی اشک و عرق قرار دهند.
 در پی کشف راهی برای تبدیل اشک به آب آشامیدنی، صدا 
و سیما و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد خبر از افزایش 100 
درصدی تولید فیلم ها و سریال های غم ناک و جان گداز برای 

تشویق شهروندان به تولید اشک خبر دادند.
 تهرانی ها در تولید اشک رکورد زدند. تهرانی ها در مقایسه با 
سایر شهروندان کشور موفّق به تولید حجم بیشتری از اشک 
برای تصفیه شدند. سال ها پیش و در دورانی که هنوز اندکی 

آب بود، تهرانی ها در مصرف آب نیز رکورد زده بودند.
 با توّجه به شّدت آلودگی هوای تهران و سایر کالن شهرها 
و نباریدن باران و نوزیدن باد به طّی سالیان دراز، مسئولین 
این شهرها از شهروندان خواستند، فداکاری کرده و سهمیه ی 
آب مصرفی خود را به جای نوشیدن، از روی پشت  بام ها به 
هوا پاشیده، بلکه افاقه کرده و به مّدت چنددقیقه هوا پاک 
شود. شهروندان هنوز به این خواسته واکنشی نشان نداده اند.
 در یکی از مناطق روستایی، یک چوپان که خوابش برده 
بود و حواســش به گوسفندان گّله نبود، پس از بیدار شدن 
دید تمام گوســفندان از مناطق دارای سایه بان خارج شده 
و به کباب بّره تبدیل شــده اند. گفتنی  است سال ها به دلیل 
خشکســالی بسیار شــدید جهان، هوای بیرون از سایه ها 
به شّدت داغ بوده و هیچ موجود زنده ای توانایی زنده ماندن 

بیرون از مناطق رسمی و حفاظت شده را ندارد. 
 محمد رضا رضایی 

شکواییه امریکا

پیش ایران کودکم اما مرا او پیر کرد

ژست شیطان بزرگی مرا تحقیر کرد

 معترض هستم چرا حجم گلوی عده ای

سد راه من شد و پایم به آنها گیر کرد

چون که رنگ پوست آن عده خیلی تیره بود

رنگ تیره بر روان شاد من تأثیر کرد

پیش تر از رنگ سرخ بومیان حالم گرفت

الجرم گاِو درونم کلشان را زیر کرد

چندتایی قارچ دادم هیروشیما را، پوکید

پرخوری کردند ورنه قارچ من که سیر کرد

تا هواپیمایتان رد شد دو دست ناو من

هی برایش دل کشید و کاملش با تیر کرد

تیر بود اول ولی موشک به جای آن گذاشت

اوستایی که برایم ناو را تعمیر کرد

چند سالی می شود کابوس می بینم یکی

زد خلیج خوک ها را در زمین تکثیر کرد

زیر پای نقشه ام بوده حیاط خلوتم

آخ از ایران که آمد گربه ها را شیر کرد
  زهرا آراسته نیا

طنز

مديرکل صمت بوشهر خبر داد

پرداخت ۲3۱۴ میلیارد تسهیالت رونق تولید در بوشهر

  

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها// 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
با کشاورزان بخش  بوشهر در نشست 
بردخون شهرســتان دیر وعده ایجاد 
این  در  گلخانه ای  شهرک های  ساخت 

استان را داد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مشــکالت 
بخش کشــاورزی بخــش بردخون با 
حضور مســؤوالن و کشــاورزان مورد 
تبادل نظر و بررســی قرار گرفت.احمد 
عابدزاده رئیس شــورای شهر بردخون 
در این نشســت اظهار داشت: بردخون 
یکی از مهم ترین قطب های کشــاورزی 
خارج از فصل اســتان و کشور است و 
معضالت مربوط به این بخش در سطح 
ملی اثر منفی می گذارد.رئیس شــورای 
شــهر بردخون افزود: کشاورزان منطقه 
بردخون از کاشت تا برداشت با مشکالت 
متعددی روبه رو می شوند که یکی از آن ها 
نگرانی بابت تامین ســوخت مورد نیاز 

برای ماشین آالت است.
 مطالبات کشاورزان چه بود؟

چندین نفر از کشاورزان به نمایندگی از 
دیگر کشاورزان منطقه بردخون مهم ترین 
موانع و مشکالت از جمله رفع تداخل به 
مشکل مالکیت اراضی برخی کشاورزان 
با منابع طبیعی، سهمیه سوخت چاه های 
دارای پروانه و فاقد پروانه، برق دار نمودن 
چاه های کشــاورزی، عدم صدور پروانه 
بهره برداری را بر شمردند.آنان مشکالت 
بانکی جهت دریافت تســهیالت کم بهره 
جهت ســاخت گلخانه، صادرات گوجه 
فرنگی، خرید گوجــه ربی، قطعی برق 
کشاورزان،  بیمه  کشــاورزی،  چاه های 

کشــاورزی،  آالت  ماشــین  واگذاری 
مشکالت وثیقه های بانکی جهت ضمانت، 
عدم نظارت بــر تعاونی های خدماتی و 
در مشکالت بخش کشاورزی  حمایتی 
را به گوش مسؤولین حاضر در نشست 
رساندند.یعقوب کرمی رئیس نظام صنفی 
کشاورزان استان بوشهر نیز به بیان نکاتی 
در این حــوزه از جملــه مدیریت آب 
تصفیه کن های بخش کشــاورزی، ایجاد 
شــورای قیمت گذاری، مــوازی کاری 
برخی نهادها از جمله تعاونی روستایی، 
بازرگانــی ایران، خدمــات حمایتی و 
تشــکیل کاگروه رفع موانــع و پیگیری 
جهت کوتــاه کردن دســت دالالن این 

بخش پرداخت.
 ســاخت شــهرک های گلخانه ای در 

بوشهر
نوذر منفرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان بوشــهر در این نشســت اظهار 
داشــت: ایجاد تشکل های صنفی قوی و 
نظام مند جهت پیگیری و رفع موانع بخش 
کشاورزی این بخش می تواند گره گشای 
برخی از مشکالت کشاورزان این منطقه 
باشد. رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان بوشــهر عنوان کرد: وعده ایجاد 

شهرک های گلخانه ای در استان را می دهیم 
و از افرادی که حاضر باشند در این بخش 

سرمایه گذاری کنند استقبال می کنیم.
صادرکننــده  بزرگتریــن  دیــر؛    

محصوالت یخچالی جنوب کشور
یونس باربرز فرماندار شهرستان دیر نیز 
اظهار داشت: بدون مشارکت مردم هیچ 
کاری به جلو نخواهد رفت و مسؤولین 
بایــد تمام تالش خــود را جهت مرتفع 
کردن مشکالت مردم انجام دهند.وی با 
بیان اینکه شهرستان دیر به عنوان یکی 
از قطب های مهم کشــاورزی خارج از 
فصل کشــور اســت، خاطر نشان کرد: 
لزوم بهــره وری بهینه از پایــه تولید و 
استفاده از شــیوه های نوین و علمی در 
کاهش هزینه ها  برای  عرصه کشاورزی 
و اقتصادی کردن تولید همراه با افزایش 
بهره وری نیازمند مســاعدت مسؤوالن 
کشــوری، استانی و شهرســتانی است.

فرماندار شهرستان دیر تصریح کرد: بندر 
دیر بزرگترین صــادر کننده محصوالت 
یخچالی جنوب کشور است و ما باید تمام 
تالشــمان را جهت جذب سرمایه گذار 
خارجی و افزایش صادرات محصوالت 

کشاورزی در این بخش انجام دهیم.

آگهي تجدید مزایده عمومی فروش شهرک های گلخانه ای در بوشهر ساخته می شود 
ماشین آالت شهرداري بندرخمیر

    به استناد مصوبه شماره 58  مورخ 1401/3/07  شوراي اسالمي شهر بندرخمیر و در اجراي 
ماده 13 آئین نامه مالي شهرداریها، شهرداري بندرخمیر در نظر دارد 4 دستگاه ماشین آالت خود 
شامل : یکدستگاه لودر shndog-zl30  مدل 2009 – یک دستگاه پژو پارس معمولی به رنگ 
سفید مدل 1390 - یک دستگاه کامیون بنز تک آتکو مدل 1384 و یک دستگاه سواری سمند 
سورن مدل 1387 از طریق مزایده عمومي در سامانه ستاد ایران با شرایط زیر به فروش برساند :
1-تضمین شــرکت در مزایده طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد )معادل 5 

درصد مبلغ پایه فروش( 
2-آخرین مهلت دریافت شرایط و اسناد مزایده و فرم پیشنهاد قیمت از سامانه : ساعت 15 روز 

چهارشنبه مورخ 1401/04/29 
3-آخرین مهلت تکمیل و بارگزاری اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 15 روز 

شنبه 1401/05/08 
4-.به فرمهاي فاقد سپرده و یا مبهم ترتیب اثر نخواهد شد.

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

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

7-هزینه آگهي و کارشناسي  به مبلغ 50.000.000 ریال) پنجاه میلیون ریال(  بازاء هر دستگاه 
به عهده برنده مزایده و خریدار مي باشد.

8- پیگیري و دریافت سند ثبتي و پرداخت کلیه هزینه هاي متعلقه با خریدار مي باشد.
9- زمان افتتاح پاکات پیشنهادي: روز شنبه مورخ 1401/05/08 ساعت 16

10-محل دریافت و تحویل اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir با شماره مزایده سیستمی 1001093551000002 

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

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

باشد.
15-کسانیکه اســناد مزایده را در مهلت مقرر دریافت نموده اند حداکثر تا آخرین روز مهلت 

بارگزاری اسناد می توانند با حضور در پارکینگ موتوری شهرداری بازدید نمایند.
16- متقاضیــان مي توانند در صورت نیاز به کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفنهاي                              

33227601-33227602-076  یا امور قراردادها شهرداري تماس حاصل نمایند.

شهرداري بندرخمیر

نوبت دوم

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //مدیرکل 
تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: این استان 
در مجموع ۲۲ هزار کارگاه فعال را تحت پوشش 

دارد. 
به گزارش خبرنگاردریا، عباس دیری در جشــن 
عید غدیر استان بوشــهر با تبریک دهه امامت و 
والیت و همچنین بزرگداشت هفته تامین اجتماعی 
اظهار کرد: اســتان بوشهر ۳۴۶ هزار نفر بیمه شده 
اصلی دارد که در 22 هزار کارگاه اشتغال دارند و 

شماری نیز بیمه آزاد هستند.
وی بیان کرد: شمار بازنشستگان تامین اجتماعی 
در استان بوشــهر نیز اکنون ۳5 هزار نفر است که 
با احتســاب  خانواده  ها شمار آنها به ۷۷ هزار نفر 
می رسد که پرداختی ماهانه آنها 1۶۸ میلیارد تومان 

است.

مدیرکل تامین اجتماعی اســتان بوشــهر گفت: 
امنیت امروز صنعت و تولید کشور مرهون تالش 
بازنشستگان اســت که باید همواره قدردان آنان 
باشــیم.دیری ادامه داد: شمار مقرری بگیران بیمه 
بیکاری نیز  در اســتان بوشــهر یک هزار و ۷00 
نفر است که ماهانه هشــت میلیارد تومان به آنان 
پرداخت می  شــود و در ارتباط با ســایر تعهدات 
کوتاه مدت نیز ماهانه پنج میلیارد تومان پرداخت 
می  شود. وی یادآور شد: از مجموع جمعیت یک 
میلیون و 2۷۸ هزار نفری استان حدود ۷5 درصد 
جمعیت استان در پوشش سازمان تامین اجتماعی 

قرار دارند.
دیری اضافه کرد: از لحاظ عملکردی نیز اســتان 
بوشــهر عملکردی خیره کننده در بین استان  های 
کشور دارد به نحوی که در آخرین ارزیابی صورت 

گرفته در نیمه دوم سال گذشته رتبه  های نخست و 
دوم کشور را کسب کرده است.

وی یادآور شــد:  این ارزیابی در ۳۹ شــاخص 
صورت گرفته است که از شاخص  ترین آنها می توان 
به تکریم ارباب رجوع، تسهیل در خدمت رسانی به 
جامعه هدف و ارائه خدمات غیرحضوری به بیمه 

 شده ها است.
سازمان تامین اجتماعی در استان بوشهر در بخش 
تامین اجتماعی 15 شعبه اصلی، 15 شعبه اقماری 
و هفت کارگزاری داشته و در بخش درمان نیز سه 

بیمارستان و هفت درمانگاه دارد.
در این آئین ســید علی بکاء به عنوان بازنشسته 
برتر استانی و کشوری و احمد عبیدی، غالمرضا 
دالویزیان، عباس خواجه و علی اصغر صدیق به 

عنوان پنج بازنشسته برتر استانی تجلیل شدند.

مديرکل تامین اجتماعی استان بوشهر خبر داد

۲۲ هزار کارگاه در بوشهر تحت پوشش تامین اجتماعی

مهران سلطانی نژاد سرویس استان 
استان  اســتاندارد  //مدیرکل  ها 
بوشــهر گفت: برخی از تجهیزات 
ممنوعه مانند نشیمن فلزی تاب ها 
با همکاری دادســتانی ها از سطح 
بوشهر جمع  استان  شهرستان های 
آوری شــده ولی با این وجود هنوز 
برخی از افراد اقدام به بکارگیری آن 

در پارک ها می کنند. 
 بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛  
محمدرحیم بهره مند مدیرکل استاندارد 
بوشــهر در جمع خبرنگاران  استان 

اظهار داشــت: با وجــود تذکرهای 
مکررهای داده شده تجهیزات ممنوعه 
در برخی از شــهرها و روستاها دیده 
می شــود که از لحاظ اســتانداردی 
به طور کامل غیراســتاندارد هستند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: 
خرید چنیــن تجهیزاتی بدون تردید 
اتالف اعتبار و بودجــه دولتی بوده 
که جان شــهروندان و بویژه کودکان 
به عنوان قشری با آسیب پذیری باال 
را به دنبال دارد؛ سازه های پارک های 
بادی ویژه بازی کودکان نیز استاندارد 

خاص خود را داشته که باید نسبت به 
استانداردسازی آن اقدام شود.

بهره مند تأکید کرد: اســتفاده از ســه 
وســیله تاب دارای نشــیمن فلزی، 
تاب های کجاوه ای و خانواده در استان 

بوشهر ممنوع است.
وی عنوان کــرد: برخی از تجهیزات 
ممنوعه مانند نشــیمن فلزی تاب ها 
با همکاری دادســتانی ها از ســطح 
جمع  بوشهر  اســتان  شهرستان های 
آوری شــده ولی با این وجود هنوز 
برخی از افراد اقدام به بکارگیری آن 

در پارک ها می کنند.این مقام مسؤول 
گفت: از شــهرداری ها و بــه ویژه 
شهرداری مرکز استان به عنوان الگویی 
برای سایر شهرداری ها انتظار است در 
همکاری و تعامل دو سویه با اداره کل 
استاندارد نسبت به انجام وظایف خود 
اقدام کنند.بهره منــد تصریح کرد: در 
حوزه استاندارد این راهش نیست که 
با بکارگیری چند کارشناس در بخش 
حقوقی نسبت به استانداردسازی اقدام 
شــود بلکه باید بخش های مختلف 
خودشان پیشگام این موضوع باشند. 

آگهی ابالغ اجرائیه سند رهنی  
بدین وسیله به شرکت بازرگانی آذر ارس جلفا شماره ثبت: ۷۵28 تاریخ ایجاد: 1384/1۰/26 شناسه ملی: 
1۰8۰۰1۰3۰۵4 شعبه بانک: به نشانی: بندرعباس و طبق متن تقاضانامه بستانکار )بانک ملی( : بندرعباس فلکه 
بلوکی ساختمان پاساژ طال طبقه 4 واحد 13 کدپستی ۷۹1۹۷۷8۷6۵ با وکالت علی اصغر حسن زاده میلق به 
نشانی: بندرعباس، محله گلشهر شمالی، خیابان ایثار ، کوچه دانشگاه 12 ساختمان زمرد ، طبقه چهارم ابالغ 
می شود که بانک بانک ملی ایران شعبه گلشهر بندرعباس به استناد سند رهنی شماره شماره سند: 2۰۹83۰، 

تاریخ سند : 13۹۹/11/21 جهت وصول مبلغ 2.88۹.4۰3.841 ریال تا تاریخ 14۰1/۰2/26 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 14۰1۰۰3۰1 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 14۰1/۰4/1۵ مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در 
سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی 

استیفا خواهد شد.14۰1/146م/الف
مریم چمنی- رئیس اداره ثبت اسناد رسمی بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



ســرویس فرهنگی // به مناســبت 
اعیاد مبارک قربان و غدیر در سراسر 
مراکز کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان هرمزگان جشن قصه 
و قصه گویی با حضور اعضای کودک و 

نوجوان برگزار شد. 
به گزارش خبرنــگار دریا ،از عید 
قربــان تا عید غدیر، مربیان و اعضا 
در مراکــز کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان هرمزگان 
در جشــن قصه و قصــه گویی با 
اجرای قصه های مناســب به معرفی 
این ایام مبارک و آشــنایی با وقایع 
ارزشمند عید قربان و عید غدیر خم 

پرداختند.
ناهید پذیرایی کارشــناس فرهنگی 
استان گفت:در این ویژه برنامه جشن 
تعمیق ارزش های  با هدف  قصه که 
دینی بــا حضور اعضــای کودک 

و نوجــوان برگزار شــد، دو تن از 
نویسندگان استان نیز حضور داشتند.

پذیرایی افزود:حیدر حیدری نژاد از 
قنبری  شهرستان جاسک و محسن 
شــهواری از شهرســتان میناب از 
نویسندگان و شاعران برجسته استان 
در نشســت قصه و قصه گویی این 
مراکز به عنوان مهمان ویژه در کنار 

اعضای کانون حضور داشتند.
حیدری نژاد بــا روایت قصه بومی 
بیاهو اعضا  نام ماهی  به  جاســک 
را بــا دانایی، توانایی و اخالق نیکو 
که سر منشا خشنودی و خوشبختی 
است آشــنا کرد، وی گفت:هدف از 
قصه گفتن ، آگاهی دادن به مخاطب 
است،ما قصه ها را برای پرنور کردن 

زندگی روایت میکنیم.
 قنبری شــهواری با بیان قصه یک 
جرعه عسل و دویدم و دویدم گفت: 

قصه وقصه گویی در رشد، یادگیری، 
مهارت های  وافزایــش  خالقیــت 

اجتماعی تاثیرگذار است. 
به مناسبت عید قربان تا عید غدیر 
اعضای کانون هرمــزگان در مراکز 

فرهنگی هنری شهرهای بندرعباس ، 
میناب ، ابوموسی ، سیریک ، جاسک 
، بندرلنگه ، بندر خمیر،بستک،هرمز 
و قشــم در این جشن قصه و قصه 

گویی شرکت کردند.

۴
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فرهنگ وهنر

سرویس فرهنگی // در پایان مسابقه استعدادیابی 
شبکه ۳ چه گذشت و آیا تعداد آرای برندگان مسابقه 

کاهش داشته است؟
  یک شنبه شب نتایج آرای مردمی »عصر جدید« در 
مرحله فینال اعالم شــد و برندگان مسابقه مشخص 
شدند. به این ترتیب پرونده فصل سوم »عصر جدید« 
هم بسته شد و مشــخص نیست این مسابقه در فصل 
چهارم نیز، ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟ به بهانه پایان 
فصل سوم این مسابقه، ویژه برنامه و برنامه اصلی اعالم 
نتایج و وضعیت تعداد آرای »عصر جدید« را بررسی 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.
 ویژه برنامه طوالنی اعالم نتایج

شنبه شب فینالیســت های فصل سوم به همراه خانواده 
و مربــی خود در ویژه برنامــه »عصر جدید« حضور 
پیدا کردند و برندگان فصل قبلی مســابقه نیز، در کنار 
فینالیست ها حاضر شــدند. گفت وگوهای طوالنی با 
شش فینالیست مسابقه و مرور اجرای آن ها در مرحله 
نیمه نهایی و فینال، باعث شــد این برنامه تقریبا ســه 
ســاعت و ۳0 دقیقه طول بکشد و مخاطب را خسته 
کند. طوالنی شدن برنامه باعث شد فینالیست ها برای 
جمع آوری رای شرایط مســاوی نداشته باشند. مثال 
پیمان ابراهیمی که در پایان و ساعت دو بامداد به برنامه 
آمد، نسبت به فینالیست هایی که ابتدا در این ویژه برنامه 
حاضر شدند، شانس کمتری برای ترغیب مردم به رای 

دادن داشت. برخالف این ویژه برنامه، برنامه اعالم نتایج 
اصلی با ریتم منطقی و مناسبی پیش رفت.

  اولین خواننده قهرمان
علی طوالبی خواننده نوجوان »عصر جدید ۳« با کسب 
پنج میلیون و 5۶2 هزار و ۴5۳ رای موفق شد جایگاه 
قهرمان را از آن خود کنــد. او پیش از این در مرحله 
نیمه نهایی بیشــترین آرای مردمی را کسب کرده بود، 
بنابراین، قهرمانی طوالبــی اتفاقی دور از انتظار نبود. 
ســن و سال طوالبی و توانایی او در زمینه خوانندگی، 
یادآور حضور پارســا خائف در فصل اول این مسابقه 
بود؛ منتها با این تفاوت که خائف رتبه ســوم برندگان 
را به دســت آورد. در فصل دوم هم، عرفان طهماسبی 
به عنوان تنها خواننده حاضر در جمع فینالیســت ها، 
جایگاه دوم را کســب کرده بود اما اجرای طوالبی به 
حدی مورد استقبال قرار گرفت که برای اولین بار، یک 
خواننده توانست در جایگاه قهرمان مسابقه بنشیند.در 
فصل اول و دوم »عصر جدید« به ترتیب فاطمه عبادی 
و گروه »فرشتگان نینجا«  به عنوان نفر اول این مسابقه 

انتخاب شده بودند.
 پیروزی دوباره ورزش زورخانه ای

اعضــای گروه »پهلوانک های ایران زمین« با کســب 
چهــار میلیون و 5۹ هــزار و ۸5۴ رای، عنوان نایب 
قهرمان را به دست آوردند. پیش از این در فصل دوم، 
گــروه »جوانمردان ایران زمین« که آن ها نیز در حوزه 

ورزش باستانی فعالیت می کردند، موفق شدند جایگاه 
سوم را کســب کنند. در »عصر جدید ۳« مربی آن ها، 
علی َجلیجو به همراه تعدادی از استعدادهای کودک و 
نوجوان و با گروه »پهلوانک های ایران زمین«، دوباره 
به میدان رقابت »عصر جدید« آمد و این بار گروهش 

توانست یک پله باالتر و در رتبه دوم برندگان بایستد.
  موفقیت تنها نماینده استندآپ کمدی

حضور پیمان ابراهیمی به عنوان کمدین در فینال »عصر 
جدید« جزو اتفاقات جدید این مسابقه بود. او توانست 
با کسب سه میلیون و ۶۷۷ هزار و ۹1۴ رای، مقام سوم 
را تصاحب کند. ســاینا شیخی استعداد نوجوان حوزه 
دوبله نیز سه میلیون و 2۶۳ هزار و ۶0۷ رای داشت و 
جایگاه چهارم را به دست آورد. او نیز اولین نماینده هنر 
دوبله در فینــال »عصر جدید« بود. گروه آکروبات باز 
»ستیال و آنیسا« سه میلیون و 12۴ هزار و ۳۶1 رای 
کسب کردند و پنجمین برنده مسابقه بودند. پیشتر محمد 
زارع به عنوان استعداد این رشته توانسته بود به فینال 
فصل اول راه پیدا کنــد و دومین برنده »عصر جدید« 
شود. احسان یاسین دیگر فینالیست خواننده مسابقه هم 
با ســه میلیون و ۸۹ هــزار و ۷۹۸ رای آخرین برنده 

مسابقه شد.
 کاهش تعداد کل آرا

مقایسه تعداد کل آرای »عصر جدید« در فصل سوم با 
تعداد کل رای هــا در فصل دوم، اُفت عجیب و غریبی 

را نشــان نمی دهد. اگر تعداد کل آرای این دو فصل را 
مقایسه کنید، خواهید دید که تعداد رای های این مسابقه 
در مرحله فینال فصل سوم حدود سه میلیون کمتر شده 
 است. ناگفته نماند که فصل قبل، پنج استعداد به فینال 
رسیده بودند و در فصل سه، شش شرکت کننده در فینال 
حضور داشتند؛ بنابراین، اگر تعداد فینالیست ها مساوی 
بود، این احتمال وجود داشــت که میزان اختالف آرا 

بیشتر شود.
 اُفت آرای برندگان

تعداد آرای هر فینالیست نیز، نسبت به فصل قبلی کمتر 
شده است. در »عصر جدید 2« قهرمان مسابقه با حدود 
شش میلیون و ۷00 رای، به عنوان نفر اول انتخاب شده 
بود، اما در فصل سوم، علی طوالبی با تقریبا پنج میلیون 
و 500 رای قهرمان مسابقه شده است. در »عصر جدید 
2« نفرات سوم تا پنجم این رقابت، چیزی حدود چهار 
و نیم میلیون رای داشتند، اما در فصل سوم، به استثنای 

پیمان ابراهیمی که تقریبا سه میلیون و ۶۷۷ هزار رای 
داشت، آرای نفرات چهارم تا ششم به سه و نیم میلیون 

رای نرسید.
 »عصر جدید 4« شاید وقتی دیگر

به گزارش خراســان ؛ احسان علیخانی در پایان فصل 
ســوم »عصر جدید«، با اما و اگرهای فراوانی درباره 
تولید ادامه مســابقه صحبت کرد. او ضمن اشــاره به 
مالحظاتی که وجود دارد و پذیرشــی که برای دعوت 
از رشــته های متنوع باید وجود داشــته باشدگفت: 
»رشته هایی هست که دعوت کردن شان به این جا سخت 
است و جنگ و دعوا و بحث دارد.«  او درادامه  توضیح 
داد: »ســه گانه »عصر جدید« ساخته شده است و اگر 
قرار باشد فصل بعدی ساخته شود، خیلی باید بزرگ تر 
و باشکوه تر باشد. رشــته های متنوع تر داشته باشد و 
دختر و پســر، زن و مرد در کنار هم باشند که حتمًا به 

موقعش اتفاق خواهد افتاد.«/ 

محمد بحرانی: 
»خندوانه« شاید به تاریخ بپیوندد

 سرویس فرهنگی // حمد بحرانی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی، 
از پایان ضبط »خندوانه« خبر داد و گفت که شــاید دیگر این برنامه ساخته 
نشــود. او از مردم خواســت که هر گونه کم و کاستی برنامه و سازندگانش 
را ببخشــند و بدانند آن ها تمام توانشان را برای این برنامه گذاشته اند. محمد 
بحرانیـ  صداپیشــه جناب خانـ  در این یادداشت با یادآوری اینکه هفت 
سال از همکاری اش با »خندوانه« می گذرد و پیش از آن هم همکاری هایی 
با رامبد جوان داشته است، به سیل انتقادهایی که در سال های اخیر به دالیل 
مختلف به رامبد جوان شده اســت اشاره و تاکید کرد که گاهی خودش هم 
منتقد او بوده است.بحرانی در عین حال نوشت: در این سال های همکاری با 
این آدم، بزرگترین انگیزه را دیدم برای ساخت یک برنامه درست و باکیفیت 
و شــاهد بودم که برای رســیدن به این هدف تمام جان و وقت و انرژی و 
عشقش را گذاشته اســت.او در ادامه اضافه کرده است: نمی دانم »خندوانه« 
توانســته اهداف سازندگانش را برآورده کند یا نه اما می دانم تمام تالشش را 
کرده که یک برنامه سرگرم کننده باشــد که دغدغه هم داشته باشد و حرف 
هم بزند و باور کنید حرف زدن با هزاران اصالح برای رســیدن به پخش کار 
ساده ای نیست.او سپس به امکان ساخته نشدن »خندوانه« اشاره کرده و آورده 
است: »ضبط »خندوانه« تمام شده و فکر می کنم 10 برنامه برای پخش مانده 
باشد. شاید بعد از این »خندوانه« برای همیشه به تاریخ بپیوندد. معلوم نیست 
که دیگر »خندوانه« ساخته شود یا نه و معلوم نیست اگر ساخته شود من در 
»خندوانه« باشــم یا نه. از شما خواهش می کنم هر گونه کم کاری و خطایی 
را که در این ســال ها از خندوانه، سازنده اش رامبد جوان و همکارانش دیده 
اید، به بزرگی خودتان و محدودیت توان این برنامه ببخشید. و در این شک 
نکنید که این همه توان تیم بود. ما بیش از این زوری و استعدادی نداشتیم.«به 
گزارش ایســنا، برنامه »خندوانه« شامگاه 2۳ تیر ماه اقدام به حذف نام وریا 
غفوری کرد که پس از انتشار ویدئوی این برنامه و برخی انتقادها، رامبد جوان 
و همچنین محمد بحرانی  صداپیشه »جناب خان« به صورت جداگانه از این 
بازیکن و هوادارانش عذرخواهی کردند.و این در حالی است که روابط عمومی 
شبکه نسیم هم در اطالعیه ای اعالم کرد، »این شبکه هیچ گونه محدودیت و 
ممنوعیتی در پخش اسامی فرد خاصی ندارد.« و این رویکرد را به »سلیقه و 

نظر تیم تولید برنامه« مربوط دانست.
پایان فاز سوم مرمت بافت تاریخی بندرکنگ

  سرویس فرهنگی  // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان از پایان فاز سوم مرمت بافت تاریخی بندرکنگ خبر داد.  سهراب 
بناوند بابیان این مطلب گفت: در این فاز از عملیات مرمت، 2۶0 مترمربع از 
کوچه های بافت تاریخی بندر کنگ، کف سازی و محوطه سازی شد.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اینکه برای 
عملیات مرمت، مبلغ 5 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود، افزود: این 
عملیات در راســتای حفاظت و صیانت از بافت باارزش تاریخی بندرکنگ 
انجام شده است.به گزارش ایسنا ؛ وی در پایان اضافه کرد: بافت تاریخی کنگ 

در سال 1۳۸1 به شماره ۶5۳0 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

خبر

سرویس فرهنگی // فرزاد قائمی می گوید: 
شخصا با حذف درس های عمومی و حتی 
زبان و ادبیات فارسی مخالفتی ندارم اما 
منوط به این کــه در ازای این حذف در 
فرایند احراز نمره کل ســابقه تحصیلی 
برای درس زبان و ادبیات فارسی، با توجه 
به اهمیتی که از جنبه های سیاســی و 
تاریخی و فرهنگی قائل هستیم، جایگاه 

خاصی درنظر گرفته شود. 
این اســتاد دانشــگاه و پژوهشگر در 
گفت وگو با ایســنا در پی تصمیم حذف 
درس های عمومی از کنکور، اظهار کرد: 
این تصمیم مبتنی بر این است که فرایند 
انتخاب پذیرفته شدگان دانشگاه از صرف 
آزمون کنکور خارج شود و در کنار آن، 
یک فرایند پایش بر مبنای معدل وجود 
داشته باشد؛ این تصمیم بر اساس مصوبه 
جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقالب فرهنگی 
است که یکی از ضوابط این طرح حذف 
دروس عمومی و ســنجش داوطلبان بر 
میزان دانش،  ارزیابی  اســاس »فرآیند 
توانایی و پیشــرفت تحصیلی متقاضیان 
برای ورود به دانشگاه است که از طریق 
»نمره کل سابقه تحصیلی« و »نمره کل 

آزمون اختصاصی« انجام می شود.
 او بــا بیان این که اصل فلســفه  تجدید 
نظر انجام شــده در جلســه ۸۴۳ برای 
محدودتر کردن نقش کنکور، اتفاق مثبتی 
است، گفت: کنکور، فرایند معیوبی است 
که عمال انتخاب دانشــجویان را در یک 
سیســتم ناقص انجام می دهد، سیستمی 
که از طرفی آزمون علمی کاملی نیست 
و مبتنــی بــر ســواالت غیربنیادین و 
تکنیک های تســت زنی است و از طرف 
دیگر نقش عالقه و ظرفیت و اســتعداد 
در  پذیرفته شدن دانشجویان را به حداقل  
ممکن رسانده است اما مشکالتی که در 
سیستم آموزشی کشــور وجود داشته، 
باعث شــده با وجود مشکالت کنکور، 
جایگزین خوبی برای آن پیدا نشــود و 
آرزوی حذف کنکور، صرفا در حد گفتار 

محدود بماند.
 قائمی  با اشــاره به این که مصوبه ۸۴۳ 
تالشــی برای حــذف تدریجی کنکور 
است، بیان کرد: این که کنکور را محدود 
به درس های تخصصی کنیم و در کنارش 
نمره کل سابقه تحصیلی را به عنوان یک 
عامل تأثیرگذار در انتخاب پذیرفته شده ها 
درنظر بگیریم هم مسائل خود را خواهد 
داشت. همه ما می دانیم که فرایند تحصیل 

و آمــوزش، احراز نمرات معدل در یک 
انجام نمی شود مثال  چهارچوب یکسان 
دانش آموزان مناطــق مختلف امکانات 
متفاوتــی دارند و  عوامل متعدد دیگری 
هم در این فرایند دخیل اســت. بنابراین 
فرایند احراز نمره کل سابقه تحصیلی هم 

مسائل  و موانع خود را خواهد داشت.
او در ادامه خاطرنشــان کرد: با توجه به 
این که در فرایند انتخاب دانشجویان در 
دانشگاه ها، کنکور )نمره ای که از آزمون 
اختصاصی احراز می شــود( نقش اصلی 
را خواهد داشــت، خواه یــا ناخواه هر 
درسی که از این آزمون اختصاصی حذف 
شود، اتفاقی که خواهد افتاد این است که 
اهمیت آن درس هم برای دانش آموزان و 
هم برای مدارس و نظام آموزشی متوسطه 
کم خواهد شد. بی اهمیت شدن یک درس 
در میان مــدت نیز در کیفیت تدریس و 
مهارت هایی که از آن درس قرار است به 

دست آید، تأثیرگذار خواهد بود.
این اســتاد ادبیات فارســی دانشــگاه 
فردوسی تأکید کرد: در این مصوبه قرار 
اســت چند درس حذف شود؛ معارف، 
زبــان و ادبیات فارســی، زبان عمومی 
و عربــی. هرکدام ایــن درس ها اهمیت 
خــاص خود را دارد امــا درس زبان و 
ادبیات فارسی عالوه بر اهمیت محتوایی، 
کارکرد سیاسی و تاریخی هم دارد. زبان 
فارســی در طول هزار سال گذشته، به 
عنوان زبان مشترک، موزاییک فرهنگی 
ایرانی اسالمی و خرده فرهنگ های اقوام 
مختلــف را بهم متصل کــرده و یکی از 
عواملی بوده که هویت کالن ایرانی را در 
برابر همه موانع و مشکالت و تندبادهای 

سیاسی و اجتماعی حفظ کرده است. 
 او با تأکید بر اهمیت زبان فارســی در 
تحکیم اتحاد ملی و حفظ هویت کشور 
و ایجاد یکپارچگــی بین اقوام مختلف، 
افزود: هر فرونهشت و سستی و تضعیفی 
که در جایگاه زبان فارسی به وجود بیاید، 
طبعا در دراز مدت تأثیرات منفی ای در 
امنیت عمومی کشور خواهد گذاشت. در 
نتیجه باید نسبت به زبان فارسی هوشیار 
بود و در حفــظ و نگهداری این میراث 
کهن فرهنگی و تاریخی که عامل  پیوند 
اقوام و هویت های مختلف بوده، کوشا بود 

و احساس مسئولیت کرد.
 قائمی سپس بیان کرد: همه با این تغییر 
که اصلش مثبت و در راســتای محدود 
کردن چرخه معیــوب کنکور در فرایند 

انتخاب دانشجویان است، موافق هستند 
اما شکل جایگزینی آن  اگر به کم اهمیت 
شدن این درس منجر شود، ممکن است 
تأثیرات منفی قابل توجهی در این حوزه 
بگذارد. فکر می کنم باید نسبت به تأثیرات 
منفی آن تدابیر مناسبی اندیشیده شود تا 
جایگاه این درس را در میان نسل جدید 
و دانش آموختگان رشــته های مختلف 
کمرنــگ نکند. تا جایی که در این طرح 
می بینم، در این باره پیش بینی مناســبی 
انجام نشــده و اگر هم شده باشد چیزی 
اعالم نشده که نگرانی مان کاهش پیدا کند.

 ایــن شــاهنامه پژوه دربــاره این کــه 
کردن  بــرای عالقه مند  اقداماتــی  چه 
دانش آموزان بــه ادبیات می توانیم انجام 
دهیم، توضیح داد: این مســئله چند بعد 
مختلف دارد؛ از یــک طرف به کیفیت 
آزمون کنکور و شکل ارائه درس ادبیات 
فارســی در کنکور برمی گردد این که آیا 
این کنکور بــه باال بردن کیفیت تدریس 
این درس در نظام آموزشــی مان کمک 
کرده یا خیر؟ به باور اغلب صاحب نظران 
پاسخ منفی است. شکل برگزاری کنکور 
و چارچوبی که برای ســواالت فارغ از 
محتوای کتاب های درسی طراحی شده 
اســت، به گونه ای بوده که دانش آموز به 
جای این کــه محتوای ادبیات را بهتر یاد 
بگیــرد، با مجموعــه ای از مهارت های 
فرعی آشنا می شــده اند که برای گرفتن 
نتیجه ای بهتر بــه او کمک کند. در واقع 
موفق شــدن در این آزمون به فرا گرفتن 
زبان و ادبیات فارســی منجر نمی شده 
اســت و حتی بعضا شکل آزمون نه تنها 
به فراگیری ادبیات کمک نمی کرده بلکه 
آســیب می زده است. تنها حسن آن این 
بوده که اهمیــت درس ادبیات را برای 
دانش آموزان و نظام آموزشی باال می برده 
اســت. او ادامه داد: محتوای کتاب های 
درســی مرتبط با ادبیات نه تنها در دوره 
متوســطه بلکه در کل دوران تحصیلی 
نقص هــای جدی دارد و در ســال های 
اخیر پررنگ تر هم شده است. طبیعتا هر 
نقصی که در طراحی کتاب های درســی 
وجود داشته باشــد، خروجی آن را در 
از حیث  نظام  آموزشی  فارغ التحصیالن 
تسلطی که بر روی زبان فارسی و عالقه 
و اهتمامــی که به هنر و ادبیات دارند در 
طول سالیان متمادی می بینیم. این فرایند 
هر سال تشدید می شــود و امکان دارد 
حــذف این درس از کنکور و کم اهمیت 

شدنش به این فرایند، دامن بزند.
 این استاد دانشــگاه همچنین بیان کرد: 
شــخصا با حذف درس های عمومی و 
حتی زبان و ادبیات فارسی مخالفتی ندارم 
اما منوط به این که در ازای این حذف در 
فرایند احراز نمره کل ســابقه تحصیلی 
برای درس زبان و ادبیات فارســی، با 
توجه به اهمیتی که از جنبه های سیاسی و 
تاریخی و فرهنگی قائل هستیم، جایگاه 
خاصی درنظر گرفته شود. در واقع طرح 
جایگزین در کنکور، نه تنها به کم اهیمت 
شدن این درس در نظام آموزشی منجر 
نشود بلکه خیلی از نقص های کیفی این 
درس را که در کنکور شــاهد بودیم، با 

فرایند بهتر و مطلوب تر جایگزین کند.
  او اظهــار کرد: یکی از اشــکاالتی که 
نظام آموزشی مان در مقطع متوسطه دارد 
این است که بیش از حد مبتنی بر کتاب 
درسی است. کتاب درسی، درس نامه و 
کتاب های مرجع در نظام آموزشی وجود 
داشته اما کنکور باعث شده که کتاب ها 
به کتاب های شــبه مقدس تبدیل شوند، 
فارغ از محتوای درس ها، ســواالت از 
آن کتاب ها استخراج می شود و محتوای 
این درس ها اهمیت افراطی پیدا می کنند. 
هر نقصی که در کتاب ها وجود داشــته 
باشد، خروجی اش را در فراگیران دانش 
می ببینم. اگر در فرایند ارزیابی ســابقه 
تحصیلــی، خیلــی از درس به مهارت 
تبدیل شــوند آن زمان نتایــج بهتری 
خواهیم گرفت. زبان و ادبیات فارســی 
درس مهارتی است؛ مهارت هایی درباره 
نگارش، خوانش و درک متن. اگر همه 
این مهارت ها بخشــی از نمره و فرایند 
سابقه تحصیلی باشند مانع از کم اهمیت 
شــدن زبان و ادبیات فارســی در نظام 

آموزشی می شود.
فرزاد قائمی با تأکید بر این که این طرح ها 
نیاز به بررسی دقیق تر دارند، گفت: این 
تصمیم  طبیعتا جایگاه این درس را کاهش 
می دهد و شاید تأثیرش در دراز مدت با 
ضعیف تر شدن دانشجویان در حوزه زبان 
و ادبیات فارسی، خود را نشان دهد. اگر 
تدابیر مناســبی برای حفظ جایگاه زبان 
و ادبیات فارسی در بین دانش موختگان 
وجود نداشته  باشد، دور از انتظار نخواهد 
بود که ما با افت تحصیلی دانشــجویان 
مواجه شویم. البته از قبل هم با این مسائل 
روبه رو بودیم که در آینده بیشتر خواهد 
شــد. اگر قرار است این درس از کنکور 
حذف شود، باید سازوکاری تعریف شود 
که بر مبنای جنبه های مهارتی باشــد نه 

مبتنی بر کتاب های درسی.

در دهه امامت و والیت از عید قربان تا غدیر برگزار شد؛ 

شرط و شروط حذف ادبیات از کنکور جشن قصه و قصه گویی در مراکز کانون هرمزگان

پایان شیرین »عصر جدید 3«

سرویس فرهنگی // چرا تازه ترین مجموعه های 
شعر سید علی صالحی و فاضل نظری با استقبال 

کم نظیر مخاطبان روبه رو شده است؟
 حدود دوماه از پایان ســی و ســومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران می گــذرد. در این دوره از 
نمایشگاه، دو مجموعه شعر جدید از فاضل نظری 
و سیدعلی صالحی، شاعران شناخته شده کشورمان 
به دست عالقه مندان رسید که با استقبال چشمگیری 
همراه بــود. »وجود« مجموعه شــعر تازه فاضل 
نظری است که در جشن امضایش، صفی  طویل در 
نمایشگاه کتاب تشکیل شد و استقبال از مجموعه 
شعر »لهجه آوریل«، ســروده سیدعلی صالحی به 
قدری بود که حتی کتاب، به خود این شاعر نرسید! 
در ادامه، به معرفی این دو مجموعه شعر جدید که با 

استقبال مخاطبان همراه شده اند، می پردازیم.
  هوای تازه در »لهجه آوریل« علی صالحی

مجموعــه شــعر جدید ســید علی صالحــی، از 
بنیان گذاران شــعر موج ناب با نام »لهجه آوریل« 
در اردیبهشت امسال منتشر شد و نسخه های چاپ 
اول آن خیلی زود تمام شد و حاال ناشر در تدارک 

چاپ دوم این دفتر اســت. شاعر، این مجموعه را 
با نگاهی بر زندگی اُســیپ ماندلشــتام، شاعر و 
نویسنده روس که در دوران استالین تحت ظلم بود، 
سروده است. سید علی صالحی درباره این مجموعه 
شــعر و نام آن در مصاحبه با روزنامه آرمان ملی 
گفته است: »مجموعه شــعر »لهجه آوریل« چاپ 
مرکز انتشــاراتی-  فرهنگی نگاه، برای خودم هم 
جاذبه های تازه و خوشــایندی داشــت. به عکس 
گذشــته، متوجه نشدم کی سروده و کی مهیا  شد و 
چرا با این ســرعت مورد استقبال قرار گرفت. البته 
دایره ممیزی کتاب، ما را بی نصیب نگذاشت. لهجه 
آوریل، ابداً و از هر حیث، شــبیه آثار دو دهه  اخیر 
من نیست. در »لهجه آوریل«، تم و تماشا، درک و 
فضا، زبان و تُنالیته  زبان و شخصیت تصویرها، همه 
در خدمت »روایت درونی« ظهور کرده اند. شعرهای 
این مجموعه، از هر حیث حضوری متفاوت دارند. 
نوعی بازســرایی روان یک شــاعر غایب است. 
ماندلشتام حتی در معرفی به زبان پارسی هم مظلوم 
واقع شده است؛ مثل خود شاعر، خود سرنوشت او 
که از دو سو مورد ستم قرار گرفته بود؛ از یک طرف 

زیرفشار حکومت استالینی ضد شعر بود، از جانبی 
دیگر مورد سوءظن از سوی روشنفکران بود. بعد از 
موفقیت این دفتر شــعر، دوستان و دو ناشر محترم 
دیگر هم پیشنهاد دادند برای مایاکوفسکی و فرخی 
یزدی نیز چنین اثری خلق کنم. نمی شود. غیرممکن 
اســت. تا آن جا دشوار اســت که انگار من »لهجه 
آوریل« را به خواست امیلی ماندلشتام بازسروده ام«. 
صالحی از جمله شاعران پیش کسوت شعر معاصر 
است که آثارش معموالً با استقبال مخاطبان روبه رو 
می شــود. برای نمونه می توان به مجموعه  شعرهای 
»دختر ویولــن زن در کوچه های برفــی آذرماه«، 
»رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ«، »سمفونی 
سپیده دم« و »زندگی کن بگذار دیگران هم زندگی 
کنند« اشاره کرد که در سال های اخیر منتشر شده و 

به تجدیدچاپ رسیده اند.
  رسیدن »وجود« به چاپ هشتم در 2 ماه

به گزارش خراسان ؛ در روزهای برگزاری نمایشگاه 
کتاب تهران، تصاویر صــف طوالنی مخاطبان در 
جشــن امضای مجموعه شــعر »وجــود« فاضل 
نظری، یکی از پربازدیدهــای فضای مجازی بود 

و دوســتداران کتاب را به کتاب خوانی نسل جوان 
امیدوار کرد. این مجموعه شعر در همین مدت کم به 
چاپ هشتم رسیده است. »وجود« را انتشارات سوره 
مهر منتشــر کرده و شامل 52 شعر جدید از فاضل 
نظری است. »رفیق«، »آزمون و خطا«، »هرزه گرد«، 
»به ســالمت«، »چمــدان غــرور«، »بادبادک«، 
»چشــم هایش«، »چــرخ و فلک«، »مــردم«، 
»بوتراب«،  »تقدیر«،  »خوشــبختی«،  »خیانت«، 
»سکه صفوی«، »سبک باران« و »لغزش« از جمله 
عناوین اشعار کتاب »وجود« هستند.   مجله اینترنتی 
»الف یا« وابســته به بنیاد شــعر و ادبیات داستانی 
ایرانیان، فهرســتی از پرمخاطب ترین مجموعه های 
شعر ایران در دهه ۹0 را منتشر کرد که فاضل نظری 
با دو مجموعه شعر »کتاب« و »ضد« در صدر این 
فهرست قرار گرفت. »ضد« چهارمین مجموعه شعر 
فاضل نظری اســت که در ســال ۹2 منتشر شد و 
دربرگیرنده 51 غزل است. مجموعه شعر »کتاب« 
هم شامل ۴0 غزل است که در سال ۹5 منتشر شد. 
ویژگی اصلی شــعر فاضل نظری که مخاطب را به 

خود جذب می کند، زبان ساده و روان آن است.

رکوردزنی دو شاعر در ۶0 روز



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف دو وعده ماهي و میگو در هفته
در تقویت هوش و ذکاوت خانواده خود کوشا باشید

حوادث جهان

سیل در چین ۱2 کشته بر جای گذاشت
  سیل در چین دستکم 12 کشته بر جای گذاشت و موجب 
تخلیه هزاران نفر از ساکنان مناطق سیل زده شد. رسانه های 
دولتی چین گزارش کردند که سیل در جنوب و شمال غرب 
این کشــور دستکم ده ها کشته برجای گذاشته و هزاران نفر 
دیگر را در معرض آسیب قرار داده است.رسانه های این کشور 
در گزارشی اعالم کردند که در استان سیچوان به دنبال بارش 
باران های سیل آسا دستکم شش نفر جان خود را از دست 
دادند و 12 نفر دیگر ناپدید شدند. همچنین حدود 1۳00 نفر 
از ساکنان مجبور به ترک خانه های خود شده اند.همچنین در 
شهر النگ نان )Longnan( در استان گانسو وقوع سیالب 
شش کشته بر جا گذاشــت و ۳000 نفر خانه های خود را 
تخلیه کردند.به گزارش روزنامه گاردین، بارش باران  و وقوع 
سیالب درحالیست که موج گرما بخش هایی دیگری از این 

کشور را فرا گرفته است.
سقوط هواپیمای مسافربری در پایتخت سومالی

  یــک فروند هواپیما هنگام فــرود در فرودگاه پایتخت 
ســومالی دچار سانحه شد.  یک فروند هواپیما هنگام فرود 
در فرودگاه پایتخت ســومالی سقوط کرد و واژگون شد اما 
این حادثه با تلفات جانی همراه نبود.تصاویر منتشر شده در 
نزدیکی فرودگاه موگادیشــو حاکی از بلند شدن دود سیاه 
غلیظی در محل حادثه بود . به گفته مقامات فرودگاه مسافران 
و خدمه این هواپیما که بیش از ۳0 نفر بودند، جان سالم به 
در برده اند.در حال حاضر جزئیاتی در مورد علت وقوع این 

حادثه منتشر نشده است.
تیراندازی مرگبار 

در یک مرکز خرید در ایندیانای آمریکا
  در پــی وقوع تیراندازی در یــک مرکز خرید در ایالت 
ایندیانای آمریکا دستکم چهار تن کشته شدند. پلیس محلی 
ایاالت متحده اعالم کرد: در حادثه تیراندازی در یک مرکز 
خرید در ایالــت ایندیانا  اتفاق افتاد چهار نفر از جمله فرد 
ضارب کشته شدند.پلیس با بیان اینکه در این حادثه دو نفر 
نیز مصدوم شده اند، اعالم کرد: یک غیرنظامی مسلح به فرد 
ضارب شــلیک کرده و او را از پا درآورده است.به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، جزئیاتــی در رابطه با انگیزه احتمالی 

ضارب منتشر نشده است.
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حوادث
  

    

اگر می دانستم این زندگی تا این اندازه کوتاه و بی ارزش است نه تنها همسرم را اذیت نمی کردم بلکه 
به او عشق می ورزیدم اما اکنون برای عذاب وجدانی که دارم چند بار دست به خودکشی زدم و. ..

   به گزارش خراسان جوان ۳5 ساله در حالی که به شدت اشک می ریخت با بیان این که به خاطر عذاب 
وجدانی که دارم زندگی برایم سیاه و تلخ شده است به کارشناس و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی 
مشهد گفت: 2۶ ساله بودم که با »صغری« ازدواج کردم. او نوه عمویم بود و آن زمان تنها 15 سال داشت اما 
من عاشق یکی از همکارانم در شرکت بودم و قصد داشتم با او ازدواج کنم. با وجود این خانواده ام به شدت 
مخالف ازدواج من و »نســترن« بودند. مادرم معتقد بود صغری از بستگان خودمان است و اصل و نسب 
او را می شناسیم اگر خدای ناکرده مشکلی در زندگی شما به وجود بیاید به دلیل همین ارتباط های فامیلی 
خیلی زود حل می شود.خالصه اصرارهای من برای ازدواج با نسترن بی فایده بود تا این که روزی وقتی از 
شرکت به خانه بازگشتم صغری و خانواده اش مهمان خانه ما بودند آن شب برای اولین بار بود که صغری را 
از نزدیک می دیدم ولی دیگر نمی توانستم در برابر خواسته  مادرم مقاومت کنم. با خودم فکر کردم حاال که 
ناچار به ازدواج با او هستم آن قدر او را در زندگی مشترک اذیت می کنم تا خودش مرا ترک کند و من بتوانم 
با کسی که دوستش دارم ازدواج کنم مدتی بعد از برگزاری مراسم عقدکنان، متوجه شدم که نسترن هم ازدواج 
کرده اما با همسرش اختالف دارد این بود که آزار و اذیت هایم را شروع کردم برای هر چیز بی ارزشی بهانه 
می گرفتم و اشک همسرم را در می آوردم اما صغری با آن که دختری نوجوان بود بیشتر از سنش می فهمید 
و مدام به من محبت می کرد او چنان به زندگی مشترکمان می رسید و خانه داری می کرد که من به سختی 
می توانستم بهانه ای برای مشاجره و سرزنش او پیدا کنم در حالی که دخترم »هدی« به دنیا آمده بود نسترن 
هم از شوهرش جدا شد به همین دلیل درگیری ها و ناسازگاری های من با صغری شدت گرفت. چند بار به 
چهره اش نگاه کردم و فریاد زدم »من تو را  دوست ندارم!« ولی او فقط مرا می بوسید و اشک می ریخت. 
خالصه بهانه گیری های من پایانی نداشت و من همچنان همسرم را با گفتار و رفتارم زجر می دادم تا این که 
در نزدیکی تحویل سال نو یک شب وقتی از سرکار به خانه بازگشتم با صحنه عجیبی روبه رو شدم صغری 
طوری خانه تکانی کرده بود که گویی وارد بهشت شده ام. او همه لوازم منزل را برق انداخته و گل آذین کرده 
بود با آن که از شدت خستگی نای حرکت نداشت باز هم به سرعت غذایی حاضر کرد تا من بعد از صرف 
چای منتظر تهیه غذا نمانم ولی همین موضوع بهانه خوبی بود تا من دوباره اشک او را در بیاورم. باالخره 
بهانه گیری را شروع کردم و از این که غذایی ساده آماده کرده است ایراد گرفتم و سرزنش هایم را شروع 
کردم او نیز طبق معمول فقط اشک ریخت و عذرخواهی کرد. آن شب زمانی که صغری از شدت خستگی 
نمی توانست بیدار بماند با همان چشمان اشک آلود رو به من کرد و گفت: »تخت پشتم تیر می کشد« و سپس 
از من خواست تا کمی ستون فقراتش را ماساژ بدهم ولی من با بی اعتنایی و بیان جمله ای توهین آمیز به او 
گفتم »هنوز دستت معلول نیست خودت ماساژ بده!« بعد هم پتویم را برداشتم و در اتاق دیگر منزل خوابیدم 
صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم صغری را مانند همیشه در حال آماده کردن صبحانه ندیدم. او هر 
روز قبل از آن که من از خواب بیدار شوم صبحانه را آماده می کرد لباس هایم را اتو و کفش هایم را واکس 
می زد و سپس با لحنی مهربان مرا صدا می کرد، تا چشمانم را باز کنم ولی وقتی دیدم صغری هنوز از اتاقش 
بیرون نیامده است او را صدا زدم، وقتی پاسخم را نداد با خودم فکر کردم قصد دارد  برایم ناز کند برای همین 
دیگر اعتنایی نکردم و کتری را روی گاز گذاشتم تا چای آماده کنم یک ساعت بعد متوجه شدم که همسرم 
حتی به دخترم نیز اعتنایی نمی کند که او را مدام صدا می زد دیگر نگران شدم و در حالی که هنوز غرورم 
اجازه نمی داد باالی سر همسرم رفتم و صدایش زدم اما او هیچ عکس العملی نشان نداد وقتی دستش را 
گرفتم تازه فهمیدم که دستانش به شدت یخ کرده و اتفاقی افتاده است هراسان و سراسیمه گوشی را برداشتم 
و با اورژانس تماس گرفتم سپس وحشت زده همسایگان را خبر کردم دقایقی بعد امدادگران اورژانس از راه 
رسیدند ولی دیگر دیر شده بود همسرم یک ساعت بعد از آخرین مشاجره ما و در همان نیمه شب از دنیا 
رفته بود. پزشکی قانونی علت مرگ همسرم را »سکته« تشخیص داد ولی من به دلیل رفتارهایم از همان 
روز دچار عذاب وجدان شده ام از نگاه کردن به چهره فرزندم شرم دارم هیچ کس جز من نمی داند صغری 
تا چه اندازه زنی نجیب و با گذشت بود اما من قدر محبت های او را ندانستم و برای یک عشق پوچ خیابانی 
زندگی ام را به تباهی کشاندم. اگر فقط ذره ای از دریای محبت او را درک می کردم امروز خوشبخت ترین مرد 
روی زمین بودم حاال به خاطر عذاب وجدانی که دارم چند بار دست به خودکشی زدم اما هر بار یکی از 
نزدیکانم متوجه شده و مرا از مرگ نجات داده اند نمی دانستم زندگی تا این اندازه کوتاه و بی ارزش است و. ..

مردی که »عشق« را کشت! 
رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داددر امتداد تاریکی

کشف مخازن زیرزمینی سوخت قاچاق در یکی از روستاهای بندرعباس
ســرویس حوادث //  // رئیس کل 
دادگســتری هرمزگان از کشف ۴ 
مخزن زیرزمینی ســوخت قاچاق 
در یکی از روســتاهای ســاحلی 

بندرعباس خبر داد.
   مجتبی قهرمانــی تصریح کرد: در 
اجرای مأموریت های ابالغی از سوی 
قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با 
قاچاق سوخت و به منظور جلوگیری 
از هدر رفت سرمایه های ملی، مأموران 
پلیس آگاهی بندرعباس موفق شدند 
با رصد اطالعاتی و گشت زنی های 
نامحسوس، مخازن زیرزمینی و محل 
دپوی محموله بزرگ سوخت قاچاق 

را در روســتای ساحلی گچین پایین 
شناســایی کنند.وی افزود: به دستور 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
از  بازرســی  در  مأموران  هرمزگان، 
محل مورد نظر، ضمن کشف و ضبط 
لیتر گازوئیل قاچاق، مخازن  هزاران 
نگهداری ســوخت در این بارانداز را 
جمع آوری و معدوم کردند.به گزارش  
مهر، رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمــزگان تصریح کرد: بنابر گزارش 
ضابطین، عوامل نگهداری این محموله 
قاچاق، شناسایی شده اند و اقدامات 
پلیسی جهت دســتگیری آنان ادامه 
 دارد.وی با تأکید بر ادامه روند مبارزه 

بی امان با پدیده شوم قاچاق سوخت، 
خاطرنشــان کرد: دستگاه قضایی در 
مسیر صیانت از منابع ملی با هیچ کس 

تعارف نــدارد و با تمام توان و بدون 
اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد 

کرد.

ســرویس حوادث// پسر جوانی که 
یک سال قبل در جریان یک درگیری 
مرتکب قتل شــده بــود در دادگاه 

کیفری استان تهران محاکمه شد.
   شهریور ســال گذشته گزارش یک 
درگیری خونین در یکی از بوستان های 
تهرانپــارس اعالم و بالفاصله مأموران 
به محــل حادثه اعزام شــدند. جوانی 
25 ســاله به نام نادر پسر 2۴ ساله ای 
به نــام حمید را با ضربه چاقو مجروح 
کرده و پس از آن هم متواری شده بود.
پس از انتقال پسر مجروح به بیمارستان 
وی ساعاتی بعد فوت کرد و کارشناسان 
پزشکی قانونی پارگی ریه و خونریزی 
 ناشــی از برخورد جســم ســخت را 
علــت مرگ اعــالم کردنــد.در ادامه 
مأموران پس از دوماه متهم را بازداشت 

کردند.
   متهم پس از دســتگیری اتهامش را 
پذیرفــت و در بازجویی ها عنوان کرد: 
روز حادثــه من و دوســتانم به همراه 
دوست دختر یکی از دوستانم در پارک 
نشســته بودیم. من بــه خاطر مصرف 
مشروبات الکلی در حالت طبیعی نبودم. 
همان موقع دوستم پیش من آمد و گفت 
دخترش  دوست  برای  پســری جوان 

مزاحمــت ایجاد کرده اســت. من هم 
 سراغ پسر جوان رفتم و کار به درگیری 
فیزیکی کشــید تا اینکه مــا را از هم 
جدا کردند. نیم ســاعت بعد همان پسر 
با دوســتانش به پارک برگشــت تا به 
اصطالح تالفی کننــد. در همین حین 
دوستم چاقویی  به من داد تا در صورت 
درگیری بتوانم از خودم دفاع کنم.  وقتی 

من و پسر جوان در حال بحث و جدل 
بودیم او ناگهــان چند ضربه به من زد 
که آســیب دیدم و برای دفاع از خودم 
چاقویی را که دوســتم به من داده بود 
به سمت او پرتاب کردم که چاقو به او 
خورد و روی زمین افتاد من هم از ترس 

فرار کردم.
  پس از اظهارات صریح متهم، پرونده 

او به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد، البته پدر مقتول در 
مرحله دادسرا و پیش از برگزاری جلسه 
رسیدگی از قصاص متهم گذشت کرد.

اما در جلسه دادگاه مادر مقتول به عنوان 
پرونده درخواست قصاص  تنها شاکی 
کرد و گفت: به هیــچ عنوان حاضر به 

گذشت نیستم.
   قاضی از مادر مقتول پرسید: با توجه 
به اینکه همسرتان متهم را بخشیده آیا 
حاضر هســتید با دریافت دیه رضایت 
بدهیــد؟ اگر خواهان قصاص باشــید 
باید مبلغی را به عنــوان دیه پرداخت 
کنید.مادر مقتول در پاسخ عنوان کرد: 
گذشت نمی کنم و فقط با اعدام متهم آرام 
می گیرم. دیــه را هم اگر به من فرصت 

بدهید فراهم می کنم.
   پس از آن متهــم به جایگاه رفت و 
در حالی که اشــک می ریخت، گفت: 
من شرمنده خانواده مقتول هستم. بواقع 
قصدی برای کشــتن او نداشتم. اگر آن 
روز در حالت طبیعی بــودم قطعًا این 
اتفــاق نمی افتاد. حاال هــم از مادر او 
می خواهــم تا من را ببخشــد.پس از 
اظهارات متهم قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند. 

مـــرگ به خاطر ۱۵ کیلو اضافه وزن
ســرویس حوادث //  زن جوان وقتی برای 
کاهش وزن و الغری زیر تیغ جراحی رفت 

دیگر به هوش نیامد و جان باخت.
  چند روز قبل گــزارش مرگ زن جوانی در 
یک کلینیک زیبایــی به بازپرس محمد وهابی 
اعالم شــد. به دنبال اعالم خبر مرگ زن جوان 
تحقیقات آغاز شــد و همسر او گفت: همسرم 
15 کیلو اضافه وزن داشت و این موضوع باعث 
افسردگی و ناراحتی اش شده بود. خیلی سعی 
کــرد که با ورزش و رژیم خودش را الغر کند 
اما بی فایده بود.به همین خاطر با دیدن تبلیغات 
جراحی های الغری در فضای مجازی تصمیم 

گرفت از این طریق الغر شود. بعد از جست و 
جوهای فراوان تبلیغات الغری در یک کلینیک 
زیبایی به روش ساکشــن و بدون بازگشت را 
پیدا کرد که داخل صفحه اینســتاگرام نیز کلی 
عکس و فیلم از بیماران بود که رضایت خود 
را اعالم کرده بودند. فیلم ها و عکس ها اعتماد 
همســرم را جلب کرد و درنهایت با مراجعه به 
آنجا وقت عمل گرفت. روز عمل همســرم به 
اتاق جراحی رفت، قرار بود عمل دو ســاعت 
طول بکشد اما بعد از گذشت دو ساعت خبری 
از همسرم نشد. بعد هم متوجه رفت و آمدهای 

مشکوک تیم پزشکی دیگری به اتاق عمل شدم 
و از هرکدام درباره وضعیت همسرم پرس وجو 
می کردم پاســخ درســتی نمی دادند، درنهایت 
هم خبر مرگ همســرم را حین عمل جراحی 
دادند. من از پزشک معالج و تیم درمان و مدیر 
کلینیک به خاطر مرگ همسرم شکایت دارم.با 
شکایت مرد جوان، به دستور بازپرس شعبه دوم 
دادسرای امور جنایی تهران پرونده با قرار عدم 
صالحیت برای رســیدگی به دادسرای جرایم 
پزشکی ارجاع شد و تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد. 

  ســرویس حوادث // مشــاجره و نزاع ۲ کارگر با 
کارفرما به قتل انجامید. 

   فــردی که در یک نزاع مرگبار دو کارگر خود را به 
قتل رسانده بود و از صحنه جنایت گریخت در کمتر 
از 12 ســاعت  به چنگ پلیس افتاد.فرمانده انتظامی 
شهرستان سیرجان درباره این حادثه هولناک توضیح 
داد: به دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
بر وقوع نزاع و درگیری خونین منجر به قتل در یکی 
از روستاها، بالفاصله نیروهای  انتظامی به محل حادثه  

اعزام شدند. سرهنگ مرتضی امیرسبتکی ادامه داد: با 
حضور نیروهای پلیس در این روستا مشخص شد دو 
کارگر به ســبب نزاع و درگیری با کارفرمای خود با 
اسلحه شکاری او  از ناحیه سر و شکم دچار صدمات 
شدید شــده و جان خود را از دست داده اند و عامل 

جنایت از صحنه جرم گریخته است.
   وی افزود:بی درنگ تعقیب متهم به قتل در دســتور 
کار پلیس قــرار گرفت، که در ایــن زمینه با تالش 
تیم هایی از پلیس آگاهی و امنیت عمومی و با اقدامات  

گسترده  اطالعاتی، عامل قتل کمتر از 12 ساعت در 
ســیرجان دستگیر و به مقر پلیس منتقل و در ادامه به 

پنجه عدالت سپرده شد. 
   این مسئول انتظامی  گفت:از مخفیگاه متهم  یک قبضه 
سالح شکاری و دو فشنگ ساچمه ای  کشف شد. وی 
خاطر نشان کرد:براساس تحقیقات اولیه،  علت و انگیزه 
این نزاع منجر به قتل، اختالف و درگیری لحظه ای، بین 
این دو کارگر و کارفرما بوده است. بنابراین گزارش این 
جنایت در روستای »بلورد«در ۳0 کیلومتری سیرجان 
اتفاق افتاده اســت. گفته می شود این  دو کارگر  تبعه 
خارجی  بوده که روی زمین های کشاورزی متهم کار 

می کردند.

قتل خونین  ۲ کارگر با                            کارفرما 

ســرویس حوادث// معاون نظــارت بر اماکن 
بازداشت  از  بزرگ  تهران  امنیت  پلیس  عمومی 
دو نفر و پلمب دو باشــگاه ورزشی ایران مال به 

علت انجام ورزش مختلط خبر داد.
   به گزارش ایسنا، سرهنگ نادر مرادی در این باره 

گفت: پس از انتشــار فیلمی از مجموعه ایران مال 
در فضای مجــازی که در آن آقایــان و بانوان به 
صــورت مختلط در حال انجام حرکات ورزشــی 
بودند رســیدگی به موضوع در دستور کار معاونت 
نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ 

قرار گرفته و ضمن هماهنگی با سازمان ورزش و 
جوانان بدون فوت وقت در همان روز به محل اعزام 
و واحدهای باشــگاه »بیلیارد لوتوس« و »بولینگ 
گلکسی« پلمب شد. به گزارش ایسنا،  وی با اشاره 
به اینکه بــا این گونه اقدامات هنجارشــکنانه در 
حوزه اصناف و اماکن برخورد قانونی خواهد شد، 
اظهــار کرد که دو نفر از  عامــالن اصلی این اقدام 

هنجارشکنانه تحویل مرجع قضایی شدند.

پلمب دو باشگاه ورزشی » ایران مال«

 اسلحه شکاری

طرح : بیتا هوشنگی

مادر مقتول در دادگاه :

قاتل پسرم باید اعدام شود
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خبری

شهرستان

سرویس شهرستان // برداشت خرما از ۵00 هکتار نخلستان های بخش فین آغاز شد.
    مسئول مرکز جهاد کشاورزی فین پیش بینی کرد ۳00 تن خرما از نخلستان های بخش فین برداشت شود.امید 
سرودی افزود: برداشت خرما در این منطقه بصورت دستی است و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.وی گفت: با توجه 
به مبارزه نخلداران با آفت زنجره خرما محصول امسال 20 درصدافزایش داشته است.مسئول مرکز جهاد کشاورزی 
فین افزود: نگار، خاسویی، بن گرد و خنیزی از جمله ارقام خرما در بخش فین است.به گزارش مرکز خلیج فارس؛ 
سرودی افزود: خرمای این منطقه عالوه بر تازه خوری برای مصارف صنعتی نیز به استان های دیگر ارسال می شوند.

برداشت خرما از ۵۰۰ هکتار نخلستان های فین 

آغاز فاز دوم تکمیل
 و بهسازی بندرصیادی رمچاه 

  ســعیده دبیری نژاد- سرویس شهرستان // مدیرکل 
شــیالت هرمزگان از آغاز فاز دوم پروژه بندرصیادی 
رمچــاه باهمت و پیگیری شــیالت اســتان و حمایت 
های اســتانداری هرمزگان، سازمان شیالت ایران پیرو 
مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان در راستای 
ارتقای خدمت رسانی بهینه به جامعه صیادی خبرداد.به 
گزارش خبرنگار دریا ، عبدالرسول دریایی با بیان اینکه 
 اعتبار این پــروژه در فاز دوم بالغ بر 2۴ میلیارد تومان 
 می باشــد تصریح کرد : امیدواریم هرچه سریعتر شاهد 
بهره برداری این پروژه و تســهیل در بهره مندی جامعه 
صیادی از آن باشــیم.وی خاطر نشان شد: بندر صیادی 
رمچــاه با توجه به موقعیــت جغرافیایی و اقلیمی خود 
دارای شــرایط ویژه ای است و این شرایط به  نوبه خود 
می تواند وضعیت متفاوتــی را درزمینه رونق صیادی ، 
معیشت مردم و جذب توریست در این شهرستان فراهم 
کند.گفتنی اســت بندر صیادی رمچاه قشــم به بیش از 
۳۳0 نفر صیاد و حدود 110 فروند شناور در قالب یک 
تعاونــی صیادی با بیش از 2۶ هــزار و 500 تن صید 

خدمات دهی می کند.

 بازسازی واقعه تاریخی غدیر خم 
و بر پایی غرفه های فرهنگی در قشم 

  زهراغفوری ســرویس شهرستان // با حضور افشار 
فتح الهی، حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حاجبی 
امــام جمعه قشــم ، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد و 
رئیس شــورای آموزش و پرورش شهرســتان قشم ، 
حســین دیرباز مدیر آموزش وپرورش شهرستان قشم   
و جمعی از مســئوالن اجرایی شهرستان و فرهنگیان ، 
مراســم بازســازی واقعه تاریخی غدیر خم و همچنین 
 برپایی غرفه ی فرهنگی غدیر در محل حاشــیه اتوبان 
 خلیج فارس بعداز اســکله شــهید ذاکری قشم  برگزار 
شــد . به گزارش خبرنگار دریا ؛ حســین دیرباز مدیر 
آموزش وپرورش شهرســتان قشم در حاشیه این جشن 
بزرگ افزود: فرهنگیان با حضور فعال در این مراســم 
باشکوه در بخش های مختلف این غرفه ها شرکت و به  
منظوراشاعه و نشرفرهنگ امامت و والیت با همکاری 
تعدادی از مدارس ، کانون فرهنگی تربیتی شهید  ذاکری  
و حوزه معاونت پرورشــی میزبان محبان اهل بیت )ع(

بودند .   

 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 :

سعیده دبیری نژاد - سرویس شهرستان // مدیرکل شیالت 
هرمزگان از برگزاری نشست بررسی آخرین وضعیت حمایت 
و پشتیبانی از مجتمع پرورش میگوی زلزله زده سایه خوش 
با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، 
مدیر شعب بانک کشــاورزی هرمزگان، نمایندگان سازمان 
شیالت ایران، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
آبزیــان اســتان هرمزگان،نماینــدگان بیمه،کارخانجات 
غذا،مراکز تکثیر میگو و همچنین نمایندگان مجتمع سایه 

خوش در اداره کل شیالت هرمزگان  خبر داد .

   به گزارش خبرنگار دریا ،در این نشســت معاون هماهنگی 
 امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به شدت و بزرگی 
آســیب های وارده بر مجتمع پرورش میگوی سایه خوش در 
 زلزله اخیر،بر کاهش دغدغه های تولیدکنندگان در مسیر تولید به 

عنوان یک اولویت تاکید کرد.
   عادل شــهرزاد همچنین از همه دســت اندر کاران این مهم 
خواســت که به صــورت عملیاتی و ویژه پیگیر باشــند و بر 
آورد نیاز تســهیالتی و تامین اعتبار در اســرع وقت از منابع 
موجود جهت تامین نقدینگی اقدام شــود.وی ارتقای همکاری 

 و تعامل سازمان برنامه و بودجه ،ستادبحران کشور، بانک ها، 
بیمه ها، بهره برداران، شــرکت توزیع بــرق و دیگر ارگان ها 
و نهادهای مرتبط  را در ارســتای جبران خسارات و اعطای 
تسهیالت کم بهره را خواستار شد و افزود: خوشبختانه بخشی 
از خسارات مزارع که بیمه بوده اند ، در دست پیگیری قرار داد 

که   در آینده ای نزدیک  پرداخت می گردد.
    در ادامه مدیر کل شــیالت هرمزگان با اشاره به اینکه برق 
رســانی پایدار، ترمیم کانالهای آبرسان و زهکش یک اولویت 
مهم برای این مزارع است تصریح کرد با توجه به شدت باالی 

خسارات وارده و تخریب های ناشی از زلزله، ترمیم و بازسازی 
بخش های آســیب دیده به دلیــل نیازمند بودن تخریب کامل 
و از نو ساخته شدن با ســختی و هزینه بیشتری همراه است.

عبدالرسول دریایی همچنین از کارخانجات غذا،  مراکز تکثیر و 
بانکها  که تهیه کننده غذا ، الرو و نقدینگی مورد نیاز این مزارع 
بوده خواست تا نسبت بر دریافت مطالبات مالی خود مساعدت 

بیشتری بامزارع  آسیب دیده داشته باشند.
   وی در راســتای ممانعت از تکــرار این چنین رخ داد های 
تاکید کرد: باید بهسازی مزارع  بصورت نوین و با شرایط جدید 

صورت بگیرد تا تولید پایدار داشته باشیم . 
  گفتنی اســت در ادامه این نشست حضار و مدعوین به بیان 
نظرات، عملکــرد و راه حل های خود در جهت بررســی و 
جبرات خسارات ناشی از زلزله به مجتمع پرورش میگوی سایه 

خوش پرداختند.

مديرکل شیالت هرمزگان عنوان کرد 

بازسازی مزارع مجتمع پرورش میگوی سایه خوش به صورت نوین

   

 سرویس شهرســتان // فرماندار شهرستان سیریک 
گفت: بیش از ۷۸ میلیارد تومان اعتبار جهت توسعه 

و عمران شهرستان سیریک تخصیص یافت. 
   محمد رضا پاکروان با تاکید بر اینکه، مســئوالن 
دستگاه ها تالش کنند که اعتبارات تخصیص یافته 
به طور کامل جذب کنند، اظهار کرد: در سالجاری 
بیش از ۷۸ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به این 
شهرســتان اختصاص یافته اســت.پاکروان با بیان 
اینکه، این میــزان اعتبار جهت اجرا و تکمیل بیش 
از 100 طرح عمرانی شهرستان هزینه خواهد شد، 

تصریح کرد: این اعتبارات در بخش های آموزش، 
توسعه و عمران شــهری و روستایی، گردشگری، 
 شــیالت، ورزش و جوانان، راهداری و حمل و نقل 
جــاده ای، راه و شهرســازی، فرهنگــی هنری و 
کشاورزی و… تخصیص یافته است.به گزارش مهر؛ 
پاکــروان درادامه عنوان کرد: نظارت دقیق بر هزینه 
کرد اعتبارات و پیشرفت فیزیکی طرحها از وظایف 
اصلی دســتگاههای اجرایی به حساب می آید، که 
نیاز است دستگاه ها نظارت دقیق تری بر هزینه ها 

در اجرا داشته باشند.

فرماندار سیريک خبر داد 

 اختصاص ۷۸میلیارد جهت توسعه و عمران سیریک 
عبدالحسین اسدپور - سرویس شهرستان // 
مدیر بنادر و دریانــوردی غرب هرمزگان از 
رشد ۱۵ درصدی ترانزیت نفتی و غیر نفتی 
در بنادر غرب هرمزگان و ترانزیت بیش از ۳0 
به عنوان  بندرلنگه  هزار دستگاه خودرو در 
چهار راه ترانزیت خودرو طی تیر ماه امسال 

خبر داد.

   بــه گــزارش ،خبرنــگار دریــا؛  »قاســم 
عسکری نســب« با اینکه : طی دوره زمانی یاد 
 شــده، حجم ترانزیت کاالهای نفتی و غیرنفتی 
)که عمــده آن محموله خودرو بوده اســت( به 
۶۶ هزارو ۸۴0 تن رســید که نشانگر رشد 15 
درصدی در همسنجی با مدت مشابه سال پیش از 

آن است و همچنین بنادر غرب هرمزگان توانسته 
جایگاه سوم این بخش از عملیات حمل و نقلی 
در ســطح بنادر ایران را به خود اختصاص دهد.

عسکری نسب ضمن اشاره به جابجایی ۳0 هزار 
و 502 دســتگاه خودروی ترانزیتی طی تیر ماه 
ســال جاری افزود: تخلیه این تعداد خودروی 
ترانزیتی توســط 51۶ فروند شناور فلزی انجام 
گرفت که پس از تخلیه و انجام تشریفات گمرکی  
توسط 5 هزار و ۸۴ سواری کش و کامیون حمل 
خودرو بارگیری و به درب خروج هدایت شــده 
است.گفتنی اســت، رونق فعالیت های ترانزیتی 
 در این بندر و بهره گیری از موقعیت جغرافیایی 
 و راهبــردی و نیــز ایجاد زیر ســاخت ها و 
رو ســاخت های الزم، بستری مناسب را فراهم 
نموده تا به ازای هر سرمایه گذاری در این حوزه، 
با ایجاد اشــتغال مستقیم و غیر مستقیم، معیشت 

قابل توجهی از خانوارها تامین شود.

مدير بنادر و دريانوردی غرب هرمزگان خبر داد 

رشد ۱۵ درصدی ترانزیت نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب هرمزگان

دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ 1401/04/21 شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان 
بندرعباس به علت عدم حضور         اعضاء رسمیت نیافت بدینوسیله برای نوبت دوم به اطالع اعضا محترم می رساند که 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی نوبت دوم راس ساعت 17 روز شنبه 1401/05/15 در محل دفتر شرکت 

تعاونی پل رسالت طبقه فوقانی بانک رفاه واحد 211 برگزار می گردد . 
 ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 
3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود 
حداکثر تا تاریخ 1401/05/12 در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ی ورود را دریافت 

دارند .
 * دستور جلسه :  تمدید مهلت فعالیت شرکت تعاونی

  

  

آگهی فوت فرضی نوبت سوم
به حکایت محتویات پرونده 14۰14۰۹2۰۰۰۰۰16۰64 که در این شعبه دادگاه تحت رسیدگی می باشد اعالم گردیده متوفی 
فوت فرضی آقای علی جهانگیری فرزند احمد به شماره ملی 33۹164۵38۵ از سال 13۹6 غایب و ناپدید شده و هیچگونه 
 خبری از نامبرده در دست نیست لذا بدین وسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت 
می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد . این آگهی سه 
نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه در اجرای ماده 1۰23 قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است 
چنانچه یک سال ازتاریخ اولین اعالن )نشر آگهی( حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد .
فروغ اعظمی ساردوئی - مدیر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر عباس

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظر به اینکه آقای حسن وام گیر بیکاه فرزند علی به شماره ملی 46۹۹6۷۹4۰4 به موجب دو فقره استشهادیه محلی مدعی شده 
است که سند مالکیت پالک 833 فرعی از 4- اصلی تحت عنوان ششدانگ خانه به مساحت ۵38/6۵ متر مربع واقع در بیکاه بخش 
سه بندرعباس که در صفحه 244 دفتر جلد 31 ذیل ثبت 4۹68 ثبت و سند مالکیت آن به شماره سریال 6۹۹۹۹۰ سری الف سال 
۹1 صادر وتسلیم گردیده و برابر خالصه معامله شماره ۵۰۹۵۵ مورخ ۹4/۰۷/21 دفترخانه اسناد رسمی شماره 3 شهرستان رودان 
بنام متقاضی با مشخصات فوق انتقال قطعی گردیده لکن به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می 
گردد چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 1۰ روز 

اعتراض خود را به این اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم اعتراض وعدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده 
12۰آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود . در ضمن پالک مزبور برابر سند رهنی ۵۰۹۵۷ مورخه 13۹4/۰۷/21 دفترخانه 

اسناد رسمی شماره 3 رودان در رهن بانک رفاه کارگران شعبه رودان می باشد .12/م/الف - تاریخ انتشار: 14۰1/۰4/2۹

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سعیده دبیری نژاد - سرویس شهرستان // 
با حضور دکتر علیپور رئیس هیئت مدیره 
کانون کارشناســان رســمی دادگستری 
رئیس  تهران، سیدعبداهلل هاشمی  استان 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان، 
و  مدارس  نوسازی  مدیرکل  هاشمی  دکتر 
قویدل مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان 

کلنگ مدرسه ۶کالسه کارشناس در منطقه 
زلزله زده سایه خوش به زمین زده شد.

  به گزارش خبرنگار دریا ؛ هاشــمی در این 
آیین اظهار کرد: مدرسه ۶ کالسه کارشناس 
بازیربنای 500مترمربع بــا اعتبار ۶میلیارد 
تومــان با مشــارکت صددرصــدی کانون 
کارشناسان رســمی دادگستری استان تهران 

احداث می شود . وی همچنین با بیان اینکه 
دانش آموزان منطقه زلزله زده سایه خوش تا 
مهرماه سالجاری در مدرسه مذکور به تحصیل 
خواهند پرداخت، خاطرنشان کرد: این مدرسه 
در منطقه زلزله زده ســایه خوش در غرب 
استان هرمزگان تعداد 2۴0نفر دانش آموز را 

پوشش خواهد داد .

کلنگ مدرسه ۶ کالسه » کارشناس « به زمین زده شد

آگهی مزایده ) نوبت اول(   
شــعبه دوم اجرای احکام حقوقي دادگستری 
بندرعباس به موجب پرونده اجرایي ۰1۰۰3۰1 
که طي آن در خصــوص دعوي خانم طوبي 
خوارزمي بطرفیت از آقایان سیاوش ابوالحسني، 
سینا ابوالحسني و سیامک ابوالحسني و خانم 

الدن ابوالحسني مبني بر تقسیم ترکه
آدرس: بندرعباس چهــار راه فاطمیه خیابان 

شــریعتي شمالي کوچه جاودان 2 ســاختمان سینا . مشخصات فني و 
ثبتي ملک : ملک عبارتســت از سه دانگ از ششدانگ اعیان یک واحد 
واقع در طبقه همکف ساختماني 6 طبقه با نماي آجر که برابر پایان کار 
ساختماني شــماره 2/14۷۷8 مورخ ۷8/1۰/22 دارای کاربری درمانگاه 
بوده که بر روي آن ۹ واحد مسکونی در پنج طبقه احداث گردیده است 
براساس ســند مالکیت به شماره سریال ۰3۰۹۵2 ســري )د( سال ۹4 
 پالک ثبتي 621.6 قطعه یک به مساحت 24۰.14 مترمربع متعلق به آقاي 
لطف اله ابوالحسني به شماره 1۵۰1۷۷۹613 مي باشد)قدمت بنا حدود 
23 سال(. نظریه کارشناسي : نظر به مشروح فوق و با ملحوظ قرار دادن 
محل موقعیت ملک ، نحوه ســاخت و نوع مصالح به کار گرفته شده و 
قدمت بنا و دسترســي به شــوارع موجود و عرض آنها و نیز توجه به 
جمیع جوانب دیگر در امر قیمت گذاري ، خاصه نرخ عرفي و معامالتي 
امــالک در منطقه محل وقوع ملک موضوع کارشناســی با احتســاب 
مفروضات و مشاعات و مشترکات و توابع متعلقه از نظر این کارشناس، 
ارزش ششــدانگ ملــک 36/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )ســي و شــش میلیارد( 
ریال و ارزش ســه دانــگ آن 18/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هیجده میلیارد( 
 ریــال برآورد و جهت هرگونه اقدام مقتضي اعــالم مي گردد . 2-کلیه 
هزینــه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار 
است . 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده 
با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 1۰% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده 
نقدي بحساب شماره ir22۰1۰۰۰۰4۰62۰12۹۰۷68۵۹62 نسیم بانک 
مرکزي تودیع و قبض ســپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4- اجرای 
احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . ۵- مزایده در ساعت 13 مورخ 
14۰1/۰۵/22 در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس 
واقع در رسالت جنوبی - کوچه فتح المبین - مجتمع قضایي شهید بهشتي 
بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید .  6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با 
انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداري نماید سپرده او پس 
از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مي گردد و مزایده تجدید مي 
گردد . متقاضیان شــرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به 

اجرای احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
ایل زاده - دادورز اجرای احکام شعبه دوم دادگاه 

حقوقي دادگستري بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس به شماره ثبت 3699

بهروز ایمانی -  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
به نظر می رسد که احساســات مثبت و خوبی که هم 
اکنون دارید هم چنان پایدار خواهند بود، اما از طرفی هم 
می دانید که چنین چیزی تا ابد ادامه نخواهد داشت. اگر 
اعتماد به نفس تان را از دست دهید ممکن است ناگهان زمین بخورید. 
شــاید فکر کنید که اگر آن چه را در ذهن تان مــی گذرد به دیگران 
بگویید همه ی مشکالت حل خواهد شد، اما حواس تان باشد که اگر 
 زیاده روی کنید بیشتر مشکل درست می شود. امروز باید تا جایی که 
 می توانید احتیاط کنید، وگرنه ممکن اســت احساســات کسی را که 

دوست اش دارید زیر پا بگذارید.
  اردیبهشت :

دل تان می خواهد به حال خودتان باشــید، اما کارهای 
زیادی هســتند که انتظارتان را می کشند. اگر در منزل 
تنها بمانیــد و کاری نکنید، آن وقت فکرتان مدام پیش 
کارهایی خواهد بود که باید انجام شــان دهید. اگر هم اوقات تان را با 
دوستان و خانواده سپری کنید، آن وقت شاید دل تان بخواهد که ای کاش 
در ســکوت و آرامش منزل می ماندید. در هر صورت یادتان باشد که 
عدم رضایتی را که احساس می کنید به دیگران نسبت ندهید. بهتر است 
شرایطی را که در آن قرار گرفته اید بپذیرید تا بتوانید از چیزهایی که حتی 

فکرش را هم نمی کنید لذت ببرید.
   خرداد :

منشأ مشکالت امروز شما دوستان نزدیک تان هستند، 
به ویژه اگر برنامه های آن ها با آن چه شما می خواهید 
متفاوت باشد. فعالیت های اجتماعی نقش مهمی را در 
آخر هفته ایفا می کنند، اما ممکن است از این که همه چیز طبق برنامه 
 پیش می رود احساس کسالت و بی حوصلگی کنید. بعضی چیزها را 

نمی شود تغییر داد، پس بیهوده برای دست کاری آن ها تالش نکنید. 
  تیر :

به دنبال راهی هستید تا وظایف تان را با دیگران تقسیم 
کنید. به نظر می رسد که کاسه ی صبرتان لبریز شده است، 
زیرا همه ی کارها اکنون بیشتر از آن چه باید طول کشیده 
است. اگرچه تمایل دارید که دیگران را به شتاب دعوت کنید، اما به شما 
توصیه می شود که رویکردتان را تغییر دهید و به جای عجله کردن با 
سرعت آهســته تر حرکت کنید. از انتظاراتی که دارید کوتاه بیاید، بعد 
خواهید دید که چه قدر همه چیز بهتر پیش خواهد رفت. پس بهترین 

راهکار این است که موافق جریان آب شنا کنید.
   مرداد :

 خیلــی دل تان مــی خواهد که به ســفر بروید، حتی 
همه ی جزییات آن را در ذهن تان تجسم کرده اید. اما به 
خاطر برنامه ها و وظایفی که دارید نمی توانید به یک سفر 
طوالنی بروید. البته همین که یک آخر هفته ی خوب داشته باشید کافی 
است تا کمی احساس رضایت کنید. اگر هنوز برنامه ی خاصی برای این 
آخر هفته ترتیب نداده اید نگران نباشید. یک سفر یک روزه ی ناگهانی 
به خارج شــهر می تواند دقیقاً همان چیزی باشد که به آن نیاز دارید تا 

انرژی دوباره بگیرید.
  شهریور :

 بایــد به دنبــال یک راه کامــاًل متفــاوت برای حل 
مشکالت تان در یک رابطه باشید، یعنی تغییر رویکرد 
شما می تواند در حل مشکالت تان مؤثر واقع شود. اما 
انتظار نداشته باشید که همه چیز ناگهان و بدون ناراحتی حل شود. اولین 
قدم برای این که حس نیت تان را نشان دهید این است که از صمیم قلب 
حرف بزنید. وقتی احساسات تان را با دیگران در میان بگذارید، آن ها 
هم می فهمند که چه طور باید با شما رفتار کنند و به این ترتیب مشکالت 

کم کم از بین خواهد رفت.
 مهر :

 چنــد روزی بود که با یــک تضاد درونی دســت و 
 پنجه نرم می کردید و حاال امروز ممکن اســت که این

 نا آرامی های درونی منفجر شوند و بروز کنند. شاید فکر 
کنید که حق با شماست، اما یادتان باشد که طرف مقابل تان هم ممکن 
اســت حق را به خودش بدهد. اگر می بینید که نظرات متفاوتی وجود 
دارند دعوا نکنید، در عوض به دنبال راهی باشید تا برای حل مسایل به 

یک راه حل مشترک برسید.
  آبان :

سعی کنید در انجام کارهای عادی و روزمره تنوع ایجاد 
کنید تا شــادی و هیجان الزم را به روزتان اضافه کرده 
باشید. اگر احساس می کنید که افکارتان خالقانه و جالب 
انــد، این را هم بدانید که نمی توانید آن ها را یک باره به واقعیت تبدیل 
کنید. به جای این که زیاده روی کنید و دست به کارهای خیلی بزرگ 
بزنید، بهتر است به دنبال تغییرات و اصالحات کوچک باشید و بعد منتظر 
بمانید و نتیجه اش را ببینید. یک تغییر کوچک می تواند آن قدر تأثیرگذار 

باشد که حتی فکرش را هم نمی کنید.
     آذر :

دل تان می خواهد که امروز تفریح و شــادی کنید، اما 
ممکن است احساســات ناگفته ی کسی چنان شما را 
درگیر کند که نتوانید امروز را به شــادی بگذرانید. اگر 
تصمیم بگیرید که به احساسات دیگران توجه نکنید، آن 
وقت حتماً احساس گناه خواهید کرد و دیگر نمی توانید خوش باشید. 
برای این که از این وضعیت خالص شــوید عجله نکنید. بهتر است به 
 دیگران کمک کنید و در عالم دوســتی طــوری رفتار کنید که دل تان 

می خواهد با شما رفتار شود.
  دی :

حتی اگر امروز در منزل بمانید باز هم نمی توانید استراحت 
کنید، یعنی هر کاری کنید باز هم چیزهای زیادی هستند 
که حواس تان را پرت خواهند کرد. شاید تصمیم بگیرید 
که خودتان را در هیچ ماجرایی دخالت ندهید، اما در هر 
 صورت به این ماجراها کشــیده خواهید شد، پس چرا بیهوده مقاومت 
می کنید؟ خودتان پا به صحنه بگذارید و با دیگران همراه شــوید. بهتر 
است فعال باشید و کارهای تان را زمان بندی کنید تا احساس رضایت 

بیشتری به سراغ تان بیاید.
   بهمن :

اگــر امروز را در تنهایی و انزوا بگذرانید ممکن اســت 
احساس کنید که مشکالت تان یکی پس از دیگری به 
سراغ تان می آیند. به نظر می رسد که دیگران می خواهند 
بیشــتر از چیزی که شما دوست دارید همراهی تان کنند. اما اگر به هر 
دلیلی تنها ماندید، بدانید که نمی توانید آسوده باشید، زیرا وظایف بسیاری 

هستند که باید انجام شان دهید.
   اسفند : 

شاید بهتر باشــد که احساسات تان را با دیگران در میان 
بگذاریــد تا حال تان بهتر شــود، اما این بهبودی موقتی 
 خودش نشــانه ی یک موضوع جدی تر اســت. به نظر 
می رسد که باورها و ارزش های تان تغییر کرده اند و حاال دوست دارید 
اطراف تان را با چیزهایی پر کنید که نشان گر باورهای جدیدتان باشند. 
با خودتان صادق باشید و بپذیرید که اکنون تمایل به خرج کردن دارید. 
فقط حواس تان را جمع کنید تا چیزهایی که می خرید کاربردی باشند، 

یعنی از روی هوس خرید نکنید.

    
ســرویس اجتماعی // ازدواج می تواند هندوانه در بسته 
نباشــد اگر دختر ها و پسر ها با چشــم های باز دست به 

انتخاب بزنند.
    ایــن که مالک های انتخاب چه باشــد هــم با موفقیت 
در ازدواج ارتباط مســتقیم دارد و این ها نکاتی اســت که 
حجت االسالم ســید محمد هاشــمی، مدیر مرکز خانواده 
و جمعیــت نهــاد رهبــری در دانشــگاه ها در گفتگو با 
جام جم مطــرح می کند. او معتقد به لزوم عشــق ورزی در 
زندگی مشترک است و نگاه آســمانی و توکل به خالق را 
 بهترین روش برای تحکیم بنیان خانــواده می داند. ما با او 
درباره ازدواج های دانشــجویی نیز حرف زدیم که شنیدیم 
برخالف تصور عامه با افزایش تحصیالت، شــانس داشتن 
یک ازدواج پایدار لزوما بیشتر نمی شود بلکه حتی می توان 
با مدارک پایین تر تحصیلی، زندگی های مشــترک پردوامی 

داشت.
* هر وقت صحبت از موانع ازدواج و کاهش آمار های آن 
می شود بحث ازدواج آسان به میان می آید. ازدواج آسان 

چه ویژگی هایی دارد؟
  یک آیه ای هســت که در مجالس عقد خوانده می شود و 
مردم فکر می کنند خطاب به عروس و دامادهاست درحالی 
که خطاب آن به پدر و مادر ها )و آحاد جامعه( است که شما 
فرزندان خود را به ازدواج برســانید و اگر نگران وضعیت 
مالی آن ها هســتید و فکر می کنید فقیرند خداوند از فضل 
و کرمش به آن ها عنایت می کند. منظور از نگاه آســمانی به 
ازدواج همین است یعنی ما وظیفه داریم زمینه های ازدواج 
اعم از وســاطت، آمادگی ذهنی بــرای ازدواج، آموزش و 
امکانات ساده شــروع زندگی را فراهم کنیم، اما این که این 
ازدواج آیا ثمر خواهد داد یا نه، چون نگاه آســمانی است 
پس توکل ها هم به خداســت. این البته به این معنا نیســت 
که ما نباید برای بهبود شرایط جوان ها تالش کنیم.  ازدواج 
آســمانی از منظری دیگر به این معناســت که در الگو های 
انتخاب، نگاهی الهی، عاقبت نگر و توحید محور داشته باشیم. 
وقتی نگاه به این صورت شد معیار ها از مادیات به معنویات 
و از مســائل ظاهری به موضوعات مبنایی و اساسی تغییر 
می کند. طبیعتا وقتی ازدواجی آسمانی باشد آسان هم خواهد 
بود. گاهی حرف و حدیث هایی درباره ازدواج دانشجویی و 

دوام آن شنیده می شود که بعضا چندان موفق نیستند.
*  به عنوان کسی که با این موضوع مستقیما ارتباط دارید 

ازدواج های دانشجویی را چطور می بینید؟
  ازدواج هایــی که در دوران اولیه ورود به دانشــگاه اتفاق 
می افتد دو جور اســت؛ یک مدل که بــدون تجمالت و بر 

مبنای عشق ورزی اســت و یک نوع ممکن است هیجانی 
باشــد که البته تعدادشان کم اســت، چون نگاهی به پایایی 
ازدواج های دانشجویی نشان می دهد این وصلت ها معموال 
 معقول هستند و استحکام مناسبی دارند. آمار های ما نیز نشان 
می دهد درصد طالق در زوج هایی که در دوره دانشــجویی 
ازدواج کرده اند کمتر از ۶درصد اســت و این باعث افتخار 

است.
* چرا ازدواج های دانشجویی استحکام بیشتری دارند؟

   یک دلیل این که وقتی ازدواج در مرحله اول دانشــجویی 
صورت می گیرد خود تحصیل باعث می شود تا وقفه ای ایجاد 
شــود و زوج ها به یکباره زیر یک سقف نروند و ناگهان با 
چالش ها مواجه نشوند. دلیل دیگر آموزش هایی است که در 
دانشگاه ها می بینند و نکته مهم این که این ازدواج ها عمدتا بر 
مبنای عشق ورزی شکل می گیرد. در واقع انتخاب آگاهانه 

به همراه محبت که به زندگی این زوج ها گره می خورد عامل 
اصلی استحکام آن است.

* آیا در مراحل بعدی تحصیل یعنی از کارشناسی به بعد 
هم وضع همین طور است؟

خیر، چون در دوره کارشناســی ارشــد و دکتری معموال 
ازدواج هــا بر مبنــای دودوتا چهارتا و محاســبات مادی 
)مدرک تحصیلی، جایگاه اجتماعی و شغلی( انجام می شود 
و عشق ورزی آنچنان که باید شکل نمی گیرد. علت این است 
که هرچقدر ســن افراد هنگام ازدواج پایین تر باشد پذیرش 
بیشــتری هم نســبت به آموزش ها و هم نسبت به شرایط 
یکدیگر دارند که با افزایش ســن دیگر اینچنین نیســت.
بله، درصد طالق در ازدواج دانشــجویان کارشناسی ارشد 
و دکتری بیشتر از سایر دوره هاســت، چون این ازدواج ها 
عمدتا حول محور هایی می چرخد که اساسا به بنیان زندگی 

ربطی ندارند. در حالی که همدلی، عشق ورزی، ساده زیستی، 
سالمت و نگاه الهی است که باعث استحکام ازدواج می شود.

* پس این که قرار شــده تست شخصیت شناسی اسالمی 
ــ ایرانی از دانشــجویان متقاضی ازدواج گرفته شــود 

ضروری به نظر می رسد؟
   البته این را تاکید کنم که شــخصیت فقط یکی از مقدمات 
ازدواج است نه همه آن، چون مهم تر از شخصیت، الگو های 
انتخاب و سایر تناسب هایی است که باید میان زن و شوهر 
وجود داشــته باشــد. با این حال، چون شخصیت افراد نیز 
برای ازدواج مهم اســت تست های شخصیت از دانشجویان 
گرفته می شود، ولی مشکل این است که این تست ها عمدتا 
با فرهنگ ما همخوانی ندارند و اطالعات دقیقی به دســت 
نمی دهند. مشکل بعدی این است که همین تست ها درست 
اجرا نمی شوند یعنی یک مشاور گاهی فقط به همین تست 
اکتفــا می کند در حالــی که در بحث تناسب ســنجی افراد 
نمی توانیم فقط بر مبنای یک تســت، نظر قطعی بدهیم. ذکر 
این نکته هم ضروری اســت که نباید نگاه ما به تست های 
شخصیت، صفر و صدی باشد یعنی اگر گفت نه، قید ازدواج 
را بزنیم و اگر گفت بله، حتما ازدواج کنیم بنابراین ما برای 
ـ ایرانی  اولین بار در کشور تست شخصیت شناسی اسالمیـ 
را مطرح کرده ایم که از نظــر علمی قوام الزم را دارد، ولی 
باید به صورت آزمایشــی اجرا شود تا بازخورد های آن در 
زیست بوم های مختلف گرفته و ایرادات احتمالی آن برطرف 

شود.
ـ ایرانی چیست؟ * تست شخصیت شناسی اسالمیـ 

  این تســت حاوی ۸0 سوال اســت که متقاضیان ازدواج 
دانشــجویی حتما بایــد آن را انجام دهند کــه یک بار در 
ســایت »همرســان« و یک بار در مراکز مشاوره وابسته به 
نهاد نمایندگی رهبری انجام می شــود. این تســت طوری 
طراحی شده که مبنای علمی اش اسالمی و ایرانی است، ولی 
پرسش های آن از واقعیت های جامعه امروز نشأت می گیرد. 
مثال در بحث شخصیت افراد گفته می شود که خلق و خوی 
آن ها باید سنجیده شود که به طور مثال آیا درونگرا هستند 
یا برونگرا. پس پرســش ها با همان دایره واژگانی امروز ما 
طراحی می شود، اما مبنای ســنجش و انتخاب مولفه های 
علمی آن براساس مبانی اســالمی است؛ بنابراین سواالت 
اسالمی از افراد پرسیده نمی شود بلکه مولفه هایی که از منابع 
اسالمی اســتخراج کرده ایم در قالب سوال از آن ها پرسیده 
می شود، مولفه هایی همچون صبوری، طمأنینه یا دوراندیشی 

که همگی در اسالم مورد تاکید قرار گرفته است. 

ســرویس اجتماعی //یک کارشناس جمعیت 
نوشت: مسئله جدی در ایران هم اکنون بحث 

سالمندی و پیری جمعیت است.
   مســئله  ای که اگر برای آن برنامه  ریزی صحیح 
انجام نگیرد، کشــور با بحران های بسیار جدی 
مواجه خواهد شد. امیر نوده فراهانی جامعه شناس 
و کارشناس جمعیت در یادداشتی ، نوشت: دنیای 
امروز در حوزه جمعیت چهار روند بزرگ و عمده 
را تجربه می کند: رشد جمعیت، سالمندی جمعیت، 
رشد شهرنشــینی و افزایش مهاجرت بین المللی. 
این ۴ پدیده هرکدام به نحوی بر مســیر توســعه 
کشورهای مختلف اثرات مهم و گوناگونی دارند، 
از سوی دیگر میتوان گفت که دو مورد از روندهای 
مذکور  از فراگیری و اثرگذاری بیشتر برخوردار 
هستند و سایر روندهای جمعیتی نیز تاحد زیادی 
متاثر از این دو هستند. اول افزایش امید به زندگی 
و طول عمر بیشــتر افراد و دوم کاهش مســتمر 
سطح باروری، روندهایی که تغییر در آنها می تواند 

ساختار جوامع و هرم جمعیتی را دگرگون سازد.
ایران نیز همچون ســایر کشورهای جهان درگیر 
با این کالن روندهای جمعیتی می باشــد؛ البته که 
می دانیم میزان و نسبت این روندها در کشورهای 
مختلف، متفاوت هســتند ولی همه کشــورهای 
جهان کمتر یا بیشتر با این مسایل روبرو هستند.  
براســاس اطالعات مرکز آمار، امید به زندگی در 
ایران از ســال 1۳۳5 تا ســال 1۳۹5 از حدود 

۴0 سال به بیش از ۷5 ســال افزایش پیدا کرده 
و میــزان باوری کل از حدود ۷ فرزند به 2 فرزند 
و کمتر از آن کاهش یافته اســت.با توجه به این 
مقدمات، مســئله جدی در ایران هم اکنون بحث 
سالمندی و پیری جمعیت است. مسئله  ای که اگر 
برای آن برنامه  ریزی صحیح انجام نگیرد، کشور 
با بحران های بسیار جدی مواجه خواهد شد. در 
موارد بسیاری بازنشستگی همراه با کاهش درآمد 
اســت. این کاهش درآمد معموال به دلیل افزایش 
هزینه های زندگی سالمندان، از جمله هزینه  های 
بهداشتی و درمانی می باشد. با توجه به این مسئله 
و مخصوصا اگر سالمندان با بیماری مزمنی درگیر 
باشند، تعداد زیادی به دهک های پایین تر حرکت 

می کنند. 
  اگــر نظام اجتماعی توان حمایت و کارکرد الزم 
را برای حمایت فراگیر و کافی از سالمندان نداشته 
باشــد، دامنه بحران گسترده می شــود و باعث 
نارضایتی و عدم حفظ کرامت سالمندان می گردد.

همه مواردی که ذکر شد منجر به افزایش نابرابری و 
فاصله طبقاتی می شود. افزایش جمعیت سالمند که 
پیامد کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی 
است، موجب تشدید نابرابری درآمد شده است. 
به عبارت دیگر، افزایش یک درصدی شــاخص 
سالمندی، یعنی نسبت جمعیت باالی ۶5 سال به 
جمعیت زیـر پانزده سـال، در سطح معناداری ۹5 

درصد، منجر به افزایش 0/1۴ درصد ضریب جینی 
خواهد شد. در نتیجه به طور کلی افزایش میانگین 
سن در یک کشور باعث نابرابری و افزایش ضریب 
جینی می شود.اما مسئله اینجاست که رشد جمعیت 
سالمندان در جهان به گونه ای است که در سالیان 
آتی با معضلی به نام انفجار جمعیت سالمندان روبرو 
خواهیم شد. براساس آمار سازمان ملل، در حال 
حاضر جمعیت افراد باالتر از ۶0 سال در جهان، 
بیش از۹00 میلیون نفر است. پیش بینی می شود 
 که در سال 2050 تعداد سالمندان به 2،1 میلیارد 

نفر افزایش یابد.
   جمعیــت ســالمند ایــران حــدود 5 میلیون 
 نفــر در ســال 1۳۹5 بــوده و بـــر اســـاس 
پیش بینی های سازمان ملل متحد در سال 2050 
این تعداد بـه حدود ۳0 میلیون نفر خواهد رسـید.

 این روند باعــث عدم توازن منابــع و مصارف 
صندوق های بازنشســتگی و ایجاد نگرانی هایی 
در زمینه هزینه مراقبت های ســالمتی در دوران 
سالمندی می شود. همین مسئله دولت ها را مجبور 
به اعمال اصالح در نظام بازنشستگی می کند. یعنی 
دولت باید تالش کند تا با بهبود تامین اجتماعی، 
جلــوی نابرابری را بگیــرد و خدمات بهتری به 
ســالمندان ارائه نماید.در ایران منابع اصلی مالی 
صندوق های بازنشستگی از طریق دریافت حق 
بیمه اجباری تأمین می شود، یکی از شاخص های 

»نسبت  بازنشستگی  مالی صندوق های  پایداری 
پشــتیبانی«، به معنای نســبت بیمه پردازان به 
مســتمری بگیران در یک سازمان بیمه ای است. 
براساس استانداردهای بین المللی، مقدار عددی ۶ 
برای این نسبت نشان دهنده سر به سر شدن منابع 
ورودی و خروجی اســت.در اغلب صندوق های 
بازنشستگی کشور نسبت پشتیبانی در سال های 
گذشته روند نزولی داشته است و با توجه به پیری 
جمعیت کشور و افزایش نسبت مستمری بگیران 
به بیمه پردازان، این نسبت در سال 1۳۹۸ به عدد 
۳.05 رسیده است. یعنی حقوق یک بازنشسته از 
مبلغ پرداختی ۳ نفر تامین می شود، درحالی که باید 

۶ نفر این بار را به دوش بکشند.
   با ادامه پیری جمعیت و روند کاهشــی نسبت 
پشتیبانی، میزان حق بیمه افزایش می  یابد و ممکن 

است خدمات درمانی نیز کم شود. از سوی دیگر 
به دلیل کمبود نیروی انســانی و نیروی فعال که 
شامل جوانانی اســت که در سن کار قرار دارند؛ 
سن بازنشستگی باال می رود. در حال حاضر یک 
فرد پس از ۳0 سال فعالیت مشمول بازنشستگی 
می شــود ولی این احتمال وجود دارد که با ادامه 
روند پیری جمعیت مدت زمان فعالیت باالتر رود 
یعنی فرد پس از ۳2 یا ۳5 ســال بازنشسته شود. 
این موضوع باعث کاهــش کارآمدی و چابکی 
نظام اقتصادی می شود، زیرا ممکن است تعدادی 
از افراد در سن بازنشستگی توانایی انجام صحیح 
فعالیت هایشــان را به دلیل بیمــاری یا هر علت 
دیگری نداشته باشــند. پیامد این مسئله عبارت 
اســت از فشــار بر صندوق های بازنشستگی و 

بحرانهای جدی تر اقتصادی./فارس

مدير مرکز خانواده و جمعیت نهاد رهبری در دانشگاه ها :

نگاه آسمانی ، ازدواج را آسان می کند 

چطور برای دوران بازنشستگی برنامه ریزی کنیم؟ 

0۴:33:28 اذان صبح
06:02:2۴
12:51:5۴
19:39:56
19:5۷:06

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:۴9:25 اذان صبح
06:2۴:16
13:22:21
20:18:5۴

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

0۴:۴9:22 اذان صبح
06:20:36
13:13:3۷
20:05:10
20:22:۴1

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:0۷:2۴ اذان صبح
05:39:2۴
12:33:32
19:26:11
19:۴3:50

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

0۴:۴0:05 اذان صبح
06:12:19
13:06:۴۷
19:59:۴5
20:1۷:25

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:19:3۴ اذان صبح
05:52:۴9
12:۴8:۴2
19:۴3:05
20:00:55

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:۴0:00 اذان صبح
06:13:5۴
13:10:۴2
20:06:00
20:23:55

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

0۴:2۴:16 اذان صبح
06:00:0۷
12:59:30
19:5۷:22
20:15:3۴

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب20:36:58 اذان مغرب اذان مغرب

ســرویس اجتماعی //مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: حدود یک میلیون و ۵00هزار کارگر ســاختمانی در 
کشور در حال فعالیت هستند، در این میان ۷00 هزار نفر 
پشت نوبت قرار دارند که اگر اصالح ماده ۵ قانون بیمه های 
کارگران  تمــام  ما  بگیرد،  کارگران ســاختمانی صورت 
ســاختمانی را تحت پوشــش بیمه تأمین اجتماعی قرار 

می دهیم. 
 پویش های متعددی برای بیمه شــدن کارگران ســاختمانی 

و فصلی در ســامانه مردمی فارس من ایجاد شــده است، به 
اذعان مدیــران این پویش ها، آن ها نگــران از آینده خود و 
خانواده هایشان هستند، درآمدهای ناچیز و اغلب چند روزه 
در یک ماه شــاید کفاف زندگی های ســاده آن ها را ندهد و 
همین موجب شــده تا نگرانی آن ها دربــاره نبود بیمه های 

درمانی و بازنشستگی دوچندان شود.
   برخــوداری کارگران ســاختمانی از خدمــات درمانی و 
بازنشســتگانی امری مهم و ضروری است و در قانون بیمه 
اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1۳۸۷ بر حمایت 
از این اقشار کم درآمد تأکید شده است. براساس ماده 5 این 
قانون؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت 
درصد )۷%( حق بیمه ســهم بیمه شده )از کارگر( و پانزده 
درصد )15%( مجموع عوارض صــدور پروانه )از مالک( 
نسبت به تداوم پوشــش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام 
کند. در صورت عدم تأمین منابع الزم جهت گسترش پوشش 
بیمــه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش ســقف 

مجموع عوارض تا بیست درصد )20%( بالمانع است.طرح 
این ماده قانونی در حالی اســت که چندسالی است کارگران 
ساختمانی به انحاء گوناگون نتوانسته اند از بیمه های درمانی 
و بازنشســتگی ســازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، 
موضوعــی که کم برخوردار بودن این طیف از جامعه اهمیت 
آن را دوچندان می کند، در این راســتا پرسش از مدیرعامل 
ســازمان تأمین اجتماعی درباره چرایی عدم بیمه کارگران 

ساختمانی را در دستور کار قرار دادیم.
   میرهاشــم موسوی، مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی 
درپاســخ به پرســش خبرنگار فارس درباره چرایی پشت 
نوبت ماندن کارگران ساختمانی برای بیمه شدن، اظهار کرد: 
برآورد ما این است که حدود یک میلیون و 500هزار کارگر 
ساختمانی در کشور در حال فعالیت هستند که ۸00هزار نفر 
آن ها تحت پوشــش بیمه های اجتماعی قــرار دارند. در این 
میان ۷00 هزار نفر پشــت نوبت قــرار دارند که اگر اصالح 
ماده 5 قانون بیمه های کارگران ســاختمانی صورت بگیرد، 

ما تمام کارگران ســاختمانی را تحت پوشــش بیمه تأمین 
اجتماعی قرار می دهیم.مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی 
با اشــاره به مشــکالت پیش روی ماده 5 قانون بیمه های 
کارگران ســاختمانی، خاطرنشــان کرد: مشکل تأمین منابع 
این موضوع اســت، آن محاســباتی در ماده 5 برای حمایت 
از کارگران ســاختمانی تدوین شده است اما بررسی های ما 
نشان می دهد صندوق مورد نظر 15هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه صندوق دارد؛ یعنی آن کارفرمایی که باید حق بیمه را 
براســاس ماده 5 به بیمه ها برای پوشش کارگران ساختمانی 

بدهد این را تقریبا پرداخت نکرده است.
   وی تأکید کرد: اگر اصالح ماده 5 قانون بیمه های کارگران 
ســاختمانی صورت بگیرد هیچ کارگر ساختمانی خارج از 
پوشــش بیمه نخواهد ماند و همه تحت پوشش بیمه تأمین 
اجتماعی قــرار خواهند گرفت.به گــزارش فارس،کارگران 
ساختمانی در پویش های متعددی با عناوینی چون »کارگران 
ساختمانی در انتظار بیمه« و »درخواست بیمه شدن کارگران 
ساختمانی« همواره خواستار توجه مسئوالن به موضوع بیمه 
این گروه از جامعه شــده اند.خبرگزاری فارس موضوع بیمه 

کارگران ساختمانی را از مسئوالن پیگیری خواهد کرد.

بیمه شدن»کارگران ساختمانی« در گرو حل این مشکل! 

ازدواج آسمانی از منظری دیگر به این معناست که در الگو های انتخاب، 
نگاهی الهی، عاقبت نگر و توحید محور داشته باشیم



روزنامه منطقه جنوب کشور

مزایده عمومی 
فروش اموال غیر منقول مازاد بانک صادرات هرمزگان  با شرایط استثنایی

بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان هرمزگان درنظردارد اموال منقول و غیرمنقول مازاد 
خود را بامشخصات ذیل در شهرستانهاي استان هرمزگان از طریق مزایده عمومي بفروش برساند. لذا متقاضیان محترم میتوانند 
از تاریخ انتشــار این آگهي به مدت 10 روز ،  همه روزه از ســاعت 7:30 صبح الي 13:30 بعداز ظهر بجز ایام تعطیل جهت 
 کسب اطالعات بیشتر ومطالعه مدارک و  بازدید از امالک و دریافت اسناد مزایده وتسلیم پیشنهادات به نشاني : بندرعباس بلوار 
امام خمیني )ره( گلشــهر جنوبي چهار راه رسالت ساختمان ادارات مرکزي بانک صادرات هرمزگان طبقه اول دایره تدارکات 
وساختمان مراجعه و یا با شماره تلفن هاي 07633683108 و 07633670370 و 07633618234 تماس حاصل نمایند و 
پاکتهای حاوی پیشنهادات خرید را تا قبل از ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 به دایره دبیرخانه تحویل و رسید اخذ 
نمایند . تاریخ بازگشایي پاکات راس ساعت 10 صبح مورخ 1401/05/12 درمحل اداره مرکزي میباشد. ضمناً کلیه هزینه های 
مالیات ، عوارض شهرداری )نوسازی ( و هزینه ارزیابی . آگهی برگزاری مزایده . هزینه مالیات نقل و انتقال . هزینه های حق الثبت 

و حق التحریر و استعالمات و شارژ ساختمان و غیره در دفتر خانه اسناد رسمی به عهده برنده مزایده می باشد  . 
حضور پیشنهاد دهندگان  یا نماینده گان آنها  با معرفی نامه درجلسه بازگشایی پاکات  اختیاری است .

توضیحات و شرایط
1( مبلغ سپرده شرکت در مزایده میبایست بحساب شماره 0104241532008 به نام دایره تدارکات و ساختمان بانک صادرات 

هرمزگان واریز شود و یا چک بانکی تضمین شده بانک صادرات ایران و یا ضمانت نامه بانکی غیر از بانک صادرات ایران بی قید 
و شرط که مدت اعتبار آن 3 ماه و قابل تمدید باشد اخذ و ارائه گردد.  ضمناً جهت خرید پاکات مزایده و اسناد و اوراق مزایده ارائه 
فیش واریزی به مبلغ 1.500.000 ریال بحساب شماره 0104241532008 و یا شماره کارت 6037-6919-9054-3928 
الزامی است . 2( بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوط قبل از شرکت در مزایده ضروری می باشد در صورت عدم 

بازدید مسئولیت بعهده پیشنهاد دهنده می باشد . 3( کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود بفروش می رسد . 
4( بانک در رد و یا قبول هریک از پیشنهادها یا ابطال مزایده مختار است .

5( در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی  ، اولویت  با فروش نقدی است یا حصه  نقدی باالتر 
 6( در صورت انصراف یا امتناع برنده از پرداخت ثمن در موعد مقرر و انعقاد قرارداد تضمین شــرکت در مزایده وی ضبط می 
گردد .  7( امالکی که دارای متصرف می باشد تخلیه ملک و طرح اقامه دعوی در مراجع قضایی بعهده خریدار میباشد و بانک 
هیچ گونه  تعهدی در هیچ زمینه ای ندارد. 8( در صورت فروش نقد و اقساط به باقیمانده قیمت مورد معامله برابر نرخ مصوب 

بانک بشرح ذیل:
1(تجاری 18%        2(مسکونی 18%      3(صنعتی 18% سود تعلق خواهد گرفت .                          

روابط عمومی بانک صادرات هرمزگان

فروش امالک مازاد و تمليکي بانک صادرات هرمزگان

کليه امالک عرضه شده با هریک از شرایط ذیل بفروش می رسد
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

9

ميزان پرداخت نقدی
%100
%70
%50
%30
%20
%10

شرایط بازپرداخت الباقی مانده بصورت اقساط
------

30% الباقی بصورت اقساط از 36 ماهه تا حداکثر 60 ماه با  سود مصوب بانکی 
50% الباقی بصورت اقساط از 36 ماهه تا حداکثر 60 ماه با  سود مصوب بانکی 
70% الباقی بصورت اقساط از 36 ماهه تا حداکثر 60 ماه با  سود مصوب بانکی 
80% الباقی بصورت اقساط از 36 ماهه تا حداکثر 60 ماه با  سود مصوب بانکی 
90% الباقی بصورت اقساط از 36 ماهه تا حداکثر 60 ماه با  سود مصوب بانکی 

اولویت با پرداخت نقدی ردیف 1 
در صورت فروش نقد و اقساط  با پیشنهاد قیمت مساوی الویت با حصه نقدی باالتر می باشد 

در صورت فروش نقد و اقساط  با پیشنهاد قیمت  و حصه نقدی مساوی الویت با پیشنهاد بازپرداخت اقساط در مدت زمان کمتر می باشد 

ملک

سرقفلی محل قدیم شعبه امام رضا )بازار مرکزی(

سرقفلی محل قدیم شعبه شهید چمران

محل قدیم شعبه درگهان

سرقفلی محل قدیم شعبه میدان ابوذر

یک واحد صنعتی در پارسیان

محل قدیم شعبه نخل ناخدا

سرقفلی محل قدیم شعبه خلیج فارس )بازار نیلی(

یک واحد صنعتی در شهرک طوال قشم

یک قطعه زمین در بندرعباس دامایی

محل قدیم شعبه احشام

یک واحد مسکونی آپارتمان در میدان 12فروردین

یک قطعه زمین در الفت

یک واحد آپارتمان واقع در ششصد دستگاه

یک واحد آپارتمان واقع در ششصد دستگاه

یک واحد آپارتمان واقع در ششصد دستگاه

یک واحد آپارتمان واقع در ششصد دستگاه

 تولیدی شن و ماسه 

محل قدیم شعبه میناب

محل قدیم شعبه بالل

یکباب مغازه با کاربری خدماتی درمیرمهناکیش

یکباب مغازه با کاربری تجاری بازار ونوس

یک واحد تجاری در بازار ونوس کیش

یک واحد مسکونی در مجتمع خانه گستر کیش

یک واحد اداری در مجتمع خانه گستر کیش

یک قطعه زمین در امیر آباد

استان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

هرمزگان

شهرستان

بندرعباس

لنگه

قشم-درگهان
بندرعباس

پارسیان

بندرعباس

بندرعباس

قشم

بندرعباس

پارسیان

بندرعباس

قشم

بندرعباس

بندرعباس

بندرعباس

بندرعباس

بندرلنگه

میناب

بندرعباس

کیش

کیش

کیش

کیش

کیش

بندرعباس

 »شماره
پالک«

871 و 872

576

7747

***
7340و 735 و 739 

و 4215
1939

16053
***

18395 فرعی از 1 
اصلی

8198/1939

3384/3571

3375/3571

3383/3571

3381/3571

محل اجرای طرح

1204

21735

19241

ميزان مالکيت

سرقفلی

سرقفلی

ششدانگ

سرقفلی

ششدانگ

ششدانگ

سرقفلی
 »ششدانگ

عرصه و اعیان«
ششدانگ

ششدانک

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ
محل اجرای طرح

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ

ششدانگ

نوع ملک 

تجاری

تجاری -مسکونی

تجاری

صنعتی

بانک

تجاری

محل اجرای طرح

زمین

بانک

آپارتمان

زمین

آپارتمان

آپارتمان

آپارتمان

آپارتمان

صنعتی

بانک

بانک

خدماتی

تجاری

تجاری

مسکونی

اداری

زمین مسکونی

اعيان

120

760

146.24

2001

227.75

96

0

0

789

170

0

75.2

74.93

74.93

74.93

244

169

224

62

62

42

94

336.3

عرصه

0

190.26

0

5102

150

0

4948

155

752
 »قدر

السهم از عرصه« 

881

0

قيمت ماشين آالت

17.000.000.000

4.300.000.000

قيمت عرصه و اعيان

*

87.100.000.000

55.000.000.000

67.450.000.000

*

52.130.210.000

43.000.000.000

40.000.000.000

*

29.102.700.000

2.000.000.000

94.799.100.000

سپرده تودیعی 

2.025.000.000

1.450.000.000

1.100.000.000

885.500.000

810.000.000

787.250.000

761.000.000

710.651.050

665.000.000

650.000.000

602.500.000

595.513.500

500.000.000

455.000.000

455.000.000

455.000.000

481.500.000
1.088.800.000

923.995.500

1.210.000.000

970.000.000

580.000.000

560.000.000

755.000.000

755.000.000

توضيحات

با وضع موجود - رضایت مالک با 
خریدار - مستاجر دارد

با وضع موجود - رضایت مالک 
با خریدار - 

با وضع موجود 
با وضع موجود رضایت مالک با 

خریدار - مستاجر دارد
با وضع موجود 

تخلیه -  با وضع موجود -سند 
تک برگ دارد 

با وضع موجود - رضایت مالک 
با خریدار

سند منطقه آزاد دارد - تخلیه 
نگردیده 

با وضع موجود -- سند انتقال 
اجرایی اصالحیه دارد

با وضع موجود - سند عادی
با وضع موجود یک واحد انباری 

پارکینگ سند تک برگ تخلیه می باشد
با وضع موجود سند تک برگ 

دارد
سند تک برگ دارد تخلیه 

نگردیده با وضع موجود
سند تک برگ دارد تخلیه 

نگردیده با وضع موجود
سند تک برگ دارد تخلیه 

نگردیده با وضع موجود
سند تک برگ دارد تخلیه 

نگردیده با وضع موجود
با وضع موجود شامل اعیان و ماشین 

آالت و عرصه با حق جانشینی
با وضع موجود 

با وضع موجود سند تک برگ 
دارد

با وضع موجود
 مالکیت و سرقفلی واگذار 
می گردد با وضع موجود

 فقط مالکیت واگذار می شودسرقفلی 
متعلق به غیربا وضع موجود

با وضع موجود

با وضع موجود

با وضع موجود 

آدرس

بندرعباس بازار مرکزی

بندرلنگه

قشم درگهان

بندرعباس میدان 17 شهریور

پارسیان شهرک صنعتی

بندرعباس نخل ناخدا
بندرعباس مجتمع تجاری نیلی

قشم شهرک صنعتی طوال نبش خیابان 
حافظ 1 و 13

بندرعباس داماهی گوهران 33 

پارسیان احشام

بندرعباس ضلع شرقی میدان 12 فروردین

قشم الفت

بندر عباس ششصد دستگاه

بندر عباس ششصد دستگاه

بندر عباس ششصد دستگاه

بندر عباس ششصد دستگاه

بندر لنگه روستای چاه مسلم

میناب

بندرعباس بلوار سید جمال الدین اسدآبادی

کیش میرمهنا

کیش بازار ونوس

کیش بازار ونوس

کیش مجتمع خانه گستر

کیش مجتمع خانه گستر

بندرعباس امیرآباد

قيمت کل

315.000.000.000

200.000.000.000

130.000.000.000

87.100.000.000

72.000.000.000

67.450.000.000

62.200.000.000

52.130.210.000

43.000.000.000

40.000.000.000

30.500.000.000

29.102.700.000

10.000.000.000

9.100.000.000

9.100.000.000

9.100.000.000

6.300.000.000

127.760.000.000

94.799.100.000

152.000.000.000

104.000.000.000

26.000.000.000

22.000.000.000

61.000.000.000

61.000.000.000

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

موقعيت

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمایندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد    علیرضا حائری زاده                 09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر    مهران سلطانی نژاد             09211487009

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23
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چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور
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امام  حسین )ع( : تجربه بسیار آموختن مايه افزايش عقل است
) روضه بحار ج 2 ص 128(

ثواب انتشار حديث روز تقديم به : 
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