روزنامه منطقه جنوب کشور

انتقاد نماینده ولی فقیه در هرمزگان از وضعیت مهارت آموزی در استان ؛

کمتر از ده درصد جوانان هرمزگانی
تحت آموزش فنی وحرفه ای هستند

با تالش ها و پیگیری های دبیرخانه شورای گفتگو دولت
و بخش خصوصی و اتحادیه آبزیان استان محقق شد

انعقادتفاهمنامهاحداثتاسیسات
نیرو رسانی جهت تامین برق 6
سایت پرورش میگو در هرمزگان
1

* در بازدیدی که از مراکز فنی و حرفهای داشتم
کمتر از  10درصد جوانان هرمزگان تحت آموزش فنی
و حرفهای بودند .
* برخی صنایع هرمزگان نیرو مورد نیاز خود را از
طریق فنی و حرفهای جذب میکنند .
* اطالعرسانی صحیح و به موقع از نحوه و روند
ارائه مهارتها در دستور کار اداره کل فنی و حرفهای
هرمزگان باشد .
► صفحه  2را بخوانید

عکس  :دریا

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان عنوان کرد
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گروه خبر  //مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت :یک کسب و کار هرگز بدون جلب رضایت
مشتریان موفق نخواهد بود و از این رو ،رضایت مشتریان با استراتژی مطالعات بازار ،خالقیت و
نوآوری در فروش و برندسازی ،اولویتهای فوالد هرمزگان در توسعه فروش و سودآوری هستند.

دکتــر عطااهلل معروفخانی در حاشــیه اجالس مدیریت برتر توســعه کســب و کار بار رویکرد
مشــتریمداری در گفت وگو با خبرنگار ما گفت :در دنیای کسب و کار ،هرگز نباید مقوله رضایت

توسط فوالد هرمزگان صورت گرفت

کسب لوح تقدیر مدیریت برتر توسعه کسب و کار با رویکرد مشتریمداری
در اجالس جامع مدیریت برتر توسعه کسب و
کار بار رویکرد مشتریمداری که  ۲۹تیرماه در
سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار
شــد ،از دکتر عطااهلل معروفخانی با اهدای لوح
سپاس و تندیس جشنواره تقدیر شد.

در متن این تقدیرنامه آمده است:
جناب آقــای دکتر معروفخانی مدیر عامل محترم

چشم انداز و نقش
هرمزگان در توسعه
تجارت با اتحادیه اوراسیا

8

رضایت مشتری از جمله عوامل موثر در موفقیت یا شکست هر کسب و کاری به شمار میرود

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

ت فوالد هرمزگان  ،توسعه بازار همگام
اولوی 
با جلب رضایت مشتریان

مشاور اجرایی ریاست اتاق بازرگانی هرمزگان در اوراسیا
و شورای تجارت بین المللی هرمزگان و نینگبو چین تشریح کرد

شرکت فوالد هرمزگان
باســام و احترام و آرزوی سالمتی با اهدای این
لوح مراتــب قدردانی خود را از بذل تالشــهای
مجدانه جنابعالــی در راه خدمتگــزاری به نظام
مقدس جمهوری اســامی ایران ابراز نموده و از
تمامی زحمات ساعی بی شائبه جنابعالی به خاطر
همکاری صادقانه در اجرای اجالس سراســری

مدیریت برتر توسعه کسب و کار با رویکرد مشتری
مداری کمال تشــکر را می نماییم یقین ًا توسعه و
پیشــرفت کشــور عزیزمان ایران مرهون تالش
بی دریغ شما عزیزان است که همواره جهت تعالی و
ارتقای کشور قدم برداشته و خدمتگزاری را افتخار
بزرگ و پاسخگویی را وظیفه مهم برای خویشتن
می دانید؛ قدردان همت واالیتان هستیم.

مشــتری را نادیده گرفت .رضایت مشتری از جمله عوامل موثر در موفقیت یا شکست هر کسب و
کاری به شمار میرود .رضایت و عدم رضایت مشتریان تاثیر مستقیمی بر میزان سودآوری و رشد
کسب و کار دارد و اگر ما بخواهیم رضایت واقعی مشتریان خود را به دست آوریم ،باید همیشه یک
گام جلوتر از تصور ذهنی مشتریان درمورد کاالها و خدمات خود عمل کنیم و این امر بدون خالقیت
و نوآوری غیرممکن است.
ادامه در صفحه 8

رئیس اتحادیه امالک  ،اتومبیل
و پارکینگ داران بندرعباس هشدار داد

احتمال کالهبرداری در اپلیکشین های
مجازی خرید و فروش
8

با تالش ها و پیگیری های دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و اتحادیه آبزیان استان محقق شد

انعقاد تفاهمنامه احداث تاسیسات نیرورسانی
جهت تامین برق  6سایت پرورش میگو در هرمزگان

گــروه خبــر  //دبیــر کل اتــاق
بازرگانی هرمزگان گفــت :با تالش و
پیگیری هــای دبیرخانه شــورای
گفتگــو دولت و بخــش خصوصی و
اتحادیــه آبزیان اســتان هرمزگان،
تفاهمنامــه احــداث تاسیســات
نیرو رسانی جهت تامین برق  6سایت
پرورش میگو در هرمــزگان اجرایی
می شود.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا  ،دکتر

پیام رضایی در این رابطه اظهار داشــت:
در شــصت و دومین نشســت شــورای
گفتگو دولت و بخش خصوصی با مبحث
برق رســانی به سایت های پرورش میگو
در استان و بررســی های صورت گرفته
و به دنبــال آن برگزاری نشســت های
تخصصی متعدد با حضــور بخش های
ذی ربط ،تفاهمنامه برق رسانی به  6سایت
پرورش میگو در استان تصویب و اجرایی

می شود.وی افزود :بر اساس این تفاهمنامه
برق رســانی به ســایت هــای پرورش
میگو با اعتباری بالغ بــر  1000میلیارد
تومان از محل ســفر ریاست جمهوری با
اولویــت بندی در فاز اول ســایت های
پرورش میگو ســایه خــوش ،کولغان،
خورنمکی ،حســن لنگی ،مجاور مقام و
نقاشــه و مشــارکت  50درصدی مزارع
صورت می پذیرد که دســتاورد بســیار
بزرگی برای بخش آبزیان اســتان است.
رضایــی در ایــن رابطه اظهار داشــت:
اتحادیــه آبزیان اســتان هرمزگان جهت
حمایت از تولید کنندگان پرورش میگو با
بررسیهایکارشناسانهوهمچنینبرگزاری
نشســت های متعدد کارشناسی شورای
گفتگو در این خصوص توانســتند با یک
کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق ازطریق

شــورای گفتگو دولت و بخش خصوصی
دستاورد بسیار خوبی برای بخش آبزیان
اســتان رقم بزنند.دبیر کل اتاق بازرگانی
هرمزگان تصریح کرد :شورای گفتگو دولت
و بخش خصوصی ظرفیت بســیار خوبی
برای مانع زدایی و رفع مشــکالت بخش
تولید استان است و خوشبختانه استاندار
هرمزگان نیز در این مسیر تعامل و همکاری
بسیار خوبی با بخش خصوصی داشته اند.
وی بیان داشــت :بر اساس این تفاهمنامه
تــا پایان این پــروژه با همــکاری اداره
شیالت ،شــرکت برق منطقه ای و شرکت
توزیع برق اســتان هرمزگان با اعتباری
بالــغ بر  15هزار هکتار از مزارع اســتان
برق رسانی خواهد شد که در آینده شاهد
تحوالت بســیار خوبی در بخش آبزیان
استان خواهیم بود .دبیر کل اتاق بازرگانی
هرمزگان در پایــان از تعامل و همراهی
اســتاندار هرمزگان با بخش خصوصی و
تالش جهادگونه برای رفع موانع تولید در
استان هرمزگان قدردانی به عمل آورد.

با همکاری فوالد هرمزگان :

مشکل سردخانه نگهداری مرکز حبیب ابن مظاهر بندرعباس رفع شد

گروه خبر  //مدیرعامل مرکــز نگهداری معلولین
حبیب ابن مظاهر بندرعباس گفت :با همکاری فوالد
هرمزگان و همت رییس کل دادگستری و دادستان
بندرعباس ،مشکل سردخانه نگهداری مواد غذایی
این مرکز رفع شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ نجمه شــرفی مدیرعامل و
رئیس هیأت امنای مرکز حبیب ابن مظاهر با قدردانی از
فوالد هرمزگان اظهار داشت :برای نگهداری مواد غذایی
افراد معلول ذهنی مستقر در این مرکز با مشکل زیادی

مواجه بودیم و بیش از  3ماه بود که عمال گرفتاریهای
زیادی در این زمینه در جریان بود تا باالخره با همت این
عزیزان نیک اندیش ،مشکل اصلی ما در این مرکز رفع
شد .وی در ادامه گفت :مهندسان شرکت فوالد هرمزگان
صمیمانه و با مهر ویژهای نسبت به رفع مشکل اساسی
این مرکز در آســتانه عید غدیر تالش کردند .شــرفی
از همه خیران نیک اندیشــی کــه در اداره این مرکز با
حمایت های خود شــرایط مناســب برای نگهداری
معــوالن ذهنی را فراهم آوردهانــد ،صمیمانه قدردانی

کرد و بیان داشــت :این مرکز جز با حمایت خیران و
مردم نوعدوست برپا نمیماند و دعای خیر تمامی این
عزیزان بدرقه راه خیران عزیز خواهد بود.مرکز نگهداری
معلولین ذهنی و جسمی حبیب ابن مظاهر بندرعباس
بیش از ســی ســال اســت که تحت نظارت سازمان
بهزیستی  ۱۵۰نفر معلول خیلی شدید ذهنی و جسمی
از رده سنی شیرخوار تا ســالمند را به صورت شبانه
روزی نگهداری و توانبخشی می کند و بیش از  ۶۰نفر
در این مرکز مشغول به کار می باشند.

خبری
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سرمقاله
لزوم توجه به تذکرات امام جمعه بندرعباس
در هفتــه های اخیر بارها گزارش ها وســرمقاله های
روزنامه دریا به موضوع واگذاری مراکز دولتی آموزش فنی
و حرفه ای به بخش خصوصی و گالیه شهروندان نسبت به
این موضوع را منتشر کردیم که قشر متوسط و محروم جامعه
توان پرداخت هزینه های ســنگین آموزشگاه های آزاد را
ندارند .از طرفی دیگر با توجه به رتبه نخست هرمزگان در
فقــر و فالکت ،بیکاری و گرانی ،ضرورت دارد که از مردم
وجوانان اســتان برای مهارت آموزی منجر به اشتغال شان
حمایت شود وفرهنگ آموزش فنی و حرفه ای در استان با
تبلیغات گسترده وافزایش مراکز دولتی حرفه آموزی رایگان
نهادینه شود که متاسفانه بجای افزایش مراکز دولتی ،تمام
مراکز دولتی فنی وحرفــه ای بانوان در بندرعباس واگذار
شد و یک مرکز هم در رسالت جنوبی تخریب شده است و
واگذاری کارگاه های تنها مرکز فنی وحرفه ای آقایان نیز
آغاز شــده است وساختمان سابق اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای به بخش خصوصی واگذار شــده که از سازمان
بازرسی ،دستگاه قضایی و دادستان بندرعباس ،امام جمعه
بندرعباس ،اســتاندار هرمزگان ،فرماندار بندرعباس و...
انتظــار می رود از ادامه واگذاری هــا جلوگیری نموده و
واگذاری های قبلــی را به بخش دولتی برگردانده و مربی
مــورد نیاز مراکــز را تامین نموده و تعــداد مراکز دولتی
فنــی وحرفــه ای را افزایــش دهند و جوانــان را برای
مهارت آموزی تشویق کنند تا صنایع وبنگاه های اقتصادی
به بهانه عدم وجود نیروهای ماهر از بکارگیری هرمزگانی ها
طفره نروند و جوانان مهارت دیده در صنایع استان مشغول
بکار شــوند و همچنان هرمزگان با این جایگاه اقتصادی
و وجود ابرپاالیشــگاه ها ،بنــادر ،گمرکات ،کارخانجات
آلومینیوم و فوالد و دهها بنگاه اقتصادی دیگر در اســتان،
شــاگرد اول بیکاری در کشور نماند  .عدم تحقق این مهم
باعث می شود جوانان هرمزگان و افراد بیکار همچنان به
سمت مشاغل کاذب بروند و برچسب قاچاقچی وسوختبر
بخورند و در آتش خودروهای شــوتی ،خانه هایی که به
انبار سوخت تبدیل شــده اند و ...بسوزند و خانواده های
زیادی عزادار و فرزندانی یتیم و زنانی بیوه شده و بر میزان
آسیب های اجتماعی در استان افزوده شود که نماینده ولی
فقیه بطور مرتب در خطبه هــای نماز جمعه به این حوزه
می پردازند و یکی از راه های کاهش آسیب های اجتماعی،
افزایش مهارت آموزی واشتغالزایی سالم ،قانونی وشرعی
است .بایستی به تذکرات امام جمعه بندرعباس در این بخش
وسایر بخشها توســط مسئوالن و متولیان مربوطه توجه
شود که مسئوالن آموزش فنی وحرفه ای کشور واستان نیز
بایستی تذکرات و درخواست های نماینده ولی فقیه در استان
را مــورد توجه قرار دهند تا گام های عملی برای افزایش
مهارت آموزی هرمزگانی ها واشتغالزایی شان برداشته شود.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز که گویا بازدیدی هم از
مراکز آموزش فنی وحرفه ای داشته اند واز وضعیت موجود
مطلع و ناراضی می باشند ؛ در خطبه های نماز جمعه این
هفته با اظهار گالیه از وضعیت آموزش های فنی وحرفه ای
در اســتان و با اشاره به روز کار آفرینی و فنی و حرفهای،
تصریح کرد :هر چه در خصوص چالش بیکاری در استان
هرمزگان تفکر میکنیم ،در نهایت به یک نقطه میرسیم و
آن هم مســاله آموزش و مهارت است .یعنی برای افزایش
ســهم جوانان از اشتغال ،نیازمند کسب مهارت جوانان این
استان هستیم .حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده ضمن
تاکیــد بر این نکته که جوانان باید مهارتهای فنی خود را
برای ورود به بــازار کار افزایش دهند ،افزود :امروز ما در
حوزه فنی و حرفــهای نیازمند ،پرورش نیروی متخصص
و کارآموز ماهر هســتیم که در نتیجه فعالیتهای اداره کل
فنی و حرفهای هرمزگان حاصل خواهد شــد.وی با اشاره
به این نکته که هرمزگان نیازمند پرورش نیروهای متخصص
و کارآموزهای ماهری است که این مهم از سوی اداره کل
فنی و حرفهای اســتان محقق میشود ،عنوان کرد :توسعه
انســانی از طریق همین آموزشهای فنی و حرفهای قابل
تحقق اســت ویکی از نیازهای اصلی هرمزگان محسوب
میشود.وی با اشاره به بازدید خود از مراکز فنی و حرفهای
هرمزگان ،ابراز کرد :در بازدیدی که داشــتم دیدم که تعداد
کمی از هرمزگانیها تحت آموزش فنی و حرفهای بودند،
شــاید کمتر از  10درصد و اغلب عزیزان خارج از استان
تحت آموزش بودند .وقتی علت را جویا شدیم اعالم شد که
علیرغم اطالعرسانی انجام شده ،این کالسها مورد استقبال
جوانان هرمزگان قرار نگرفت ه است .عبادیزاده با اشاره به
لزوم حضور جوانان هرمزگانی در این کالسهای مهارتی،
افزود :یا اطالع رسانی الزم از سوی فنی و حرفهای برای
حضور در کالسهای مهارتی انجام شــده است و جوانان
ما اهمیت موضوع را درک نمیکنند و یا اطالعرســانی به
صورت درست صورت نگرفته اســت.وی افزود :صنایع
مســتقر در استان به جای اینکه نیرو را به صورت مستقیم
جذب کنند ،اقدام به انعقاد قرارداد و یا تفاهمنامه با اداره کل
فنی و حرفهای میکنند .اداره کل افراد عالقهمند را آموزش
میدهد ،سپس به صنایع معرفی میکند؛ به همین جهت الزم
است که حضور در این کالسها مورد استقبال جوانان قرار
گیرد .وی با ذکر این نکته که نباید تنها به مشاغل خدماتی
و حراستی در صنایع بسنده کرد ،تصریح کرد :حضور فعال
جوانان هرمزگانی در مشــاغل فنی صنایع غرب اســتان
هرمزگان در گســترش و تقویت این مسیر بسیار اثرگذار
است و نباید تنها به دنبال پشت میزنشینی باشیم .اداره کل
فنی و حرفهای هرمزگان میتواند بخش عمدهای از خالء
آموزش و اشتغال استان هرمزگان را حل کند و برای تحقق
این امر باید اطالعرســانی دقیق و به موقع در دستور کار
قرار بگیرد .اداره کل فنی و حرفهای استان هرمزگان و سایر
نهادهای متولی ارائه آموزشهای مهارتی ،نقش و مسئولیت
خودرا در این موقعیت حساس برای تربیت جوانان و نیروی
کار ماهر و توانمنــد اجرا کنند تا جوانان هرمزگان بتوانند
مشاغل خوبی را با حقوقهای مناسب به دست بیاورند.
علی زارعی

خبری

انتقاد نماینده ولی فقیه در هرمزگان از وضعیت مهارت آموزی در استان ؛

کمتر از ده درصد جوانان هرمزگانی تحت آموزش فنی وحرفه ای هستند

تشکیل میدهند تا سرمایه الزم برای تهیه مواد را
تامین کنند.حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده،
تشریح کرد :معتادادان اولین آسیب را به خانواده
خود میزنند چراکه تمام دغدغه و فکر او تامین
پول و مصرف مواد مخدر است.وی ،بروز فقر را
یکی دیگر از آسیبهای اعتیاد دانست و عنوان
کرد :خانواده معتادین از نظر فقر در وضعیت بسیار
بدی قرار دارند که نهادهای حمایتی مانند کمیته
امداد امام خمینی (ره) نیز بر اساس قانون از این
گروه خبر  //حجتاالسالم والمسلمین محمد خانوادهها حمایت نمیکنند اما وقتی بررســی
عبادیزاده در خطبههای نمــاز جمعه که با میکنیم خانواده برخــی از معتادین در یکی از
حضور پر شــور مردم بندرعباس در مسجد بدترین شرایط در حال امرار معاش هستند.
جامع این شهر برگزار شد ،با ذکر این نکته که * توطئهی دشمن در نماز جمعه خنثی میشود

آرامش از مسیر تقوای الهی قابل تحقق است،
اظهارداشت :امروز بهترین سرمایه برای عموم
جامعه تقوا محسوب میشود.

به گزارش خبرنگار دریا به نقل از مرکز رسانه
و روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه بندرعباس؛ وی ،با اشاره به سلسله
بحثهای آسیبهای اجتماعی خطبه نماز جمعه
بندرعباس ،عنــوان کرد :مواد مخــدر یکی از
آسیبهای جدی است که در خطبههای گذشته
به آن پرداختیم چراکه یک آســیب جدی برای
جامعه محسوب میشــود.نماینده ولی فقیه در
اســتان هرمزگان ،با ذکر این نکته که حرام بودن
مصرف و تجارت مــواد مخدر مورد اتفاق تمام
علمای اســام اســت ،ابراز کرد :افرادی که به
مسائل دینی تعهد دارند باید به حرام بودن مصرف
مواد مخدر توجه داشته باشند؛ چراکه مواد مخدر
اضرار به نفس محسوب میشود.حجتاالسالم
والمســلمین عبادیزاده ،با بیــان این نکته که
هر چیزی که به انسان آســیب وارد کند ،حرام
محسوب میشود ،تصریح کرد :تمام دانشمندان
و کارشناسان معتقد هستند که مواد مخدر مضر
اســت و از طرفی اســراف مال نیز محســوب
میشود .وی ،با اشاره به آثار مخرب مواد مخدر،
خاطرنشــان کرد :افرادی که به مواد مخدر آلوده
میشوند از مدرسه ،علم و دانش فراری میشوند
همواره در تالش هستند که در معرض دید مردم
آشنا نباشند و عمدتا دست به مهاجرت میزنند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ،گرفتاری و
معضالت جنسی را از دیگر آسیبهای مصرف
مواد مخدر دانست و تصریح کرد :آسیبهایی از
جمله ایدز عمدتا در میان معتادین شــیوع دارد
و از طرفی بســیاری از سارقان خرد را معتادان

نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان ،با اشاره
به سالگرد اولین نماز جمعه در انقالب اسالمی،
ابراز کرد :نماز جمعه آتیه خداوند برای مردم ایران
بود و یک کنگره بزرگ هفتگی است که مومنان
را دور هم جمع میکند.حجتاالسالم والمسلمین
عبادیزاده ،با ذکــر این نکته که توطئههایی که
دشــمن برای نظام مقدس جمهوری اســامی
طراحی میکند در نماز جمعه خنثی میشــود،
تصریح کرد :نماز جمعه از شعون والیت و امامت
اســت و باید با اذن ولی و امام اقامه شــود.وی
خاطرنشان کرد :امروز مفتخریم که نماز جمعه و
کنگره بزرگ هفتگی مومنان یکی از پایگاههای
قوی و محکــم برای دفاع از اســام و انقالب
اسالمی است به همین جهت گفته میشود که نماز
جمعه از الطاف خفیه الهی بود که خداوند به مردم
کشور ما عنایت کرد.
* برخی صنایع هرمزگان نیرو مورد نیاز خود
را از طریق فنی و حرفهای جذب میکنند

نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان ،با اشاره
به روز کار آفرینی و فنــی و حرفهای ،تصریح
کــرد :هر چه در خصوص چالــش بیکاری در
استان هرمزگان تفکر میکنیم ،در نهایت به یک
نقطه میرسیم و آن هم مساله آموزش و مهارت
است .یعنی برای افزایش سهم جوانان از اشتغال،
نیازمند کسب مهارت جوانان این استان هستیم.
حجتاالسالم والمســلمین عبادیزاده ،ضمن
تاکید بر این نکته که جوانان باید مهارتهای فنی
خود را برای ورود به بــازار کار افزایش دهند،
افزود :امروز ما در حوزه فنی و حرفهای نیازمند،
پرورش نیروی متخصص و کارآموز ماهر هستیم
که در نتیجه فعالیتهای اداره کل فنی و حرفهای
هرمزگان حاصل خواهد شد.وی ،با اشاره به این

نکته که استان هرمزگان نیازمند پرورش نیروهای با حقوقهای مناسب به دست بیاورند.
متخصص و کارآموزهای ماهری است که این مهم * رسانهها و مزدوران دشمن به دنبال شانتاژ
از ســوی اداره کل فنی و حرفهای استان محقق درباره مساله حجاب هستند
میشــود ،عنوان کرد :توســعه انسانی از طریق نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان ،با ذکر
همین آموزشهــای فنی و حرفهای قابل تحقق این نکته که در بخش حجاب با مقولهای جدید
است ویکی از نیازهای اصلی هرمزگان محسوب مواجهیم ،ابراز کرد :اصل حجاب جزو ضروریات
میشود.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ،با دین محســوب میشود و رســانههای بیگانه و
اشــاره به بازدید خود از مراکز فنی و حرفهای عوامل مزدور برای مقابلــه با این موضوع مهم
هرمزگان ،ابراز کرد :در بازدیدی که داشتم دیدم اقدام به شانتاژ رسانهای میکنند.حجتاالسالم
کــه تعداد کمی از هرمزگانیهــا تحت آموزش والمسلمین عبادیزاده با بیان این نکته که امروز
فنی و حرفهای بودند ،شــاید کمتر از  10درصد دشــمن با تمام توان خود وارد میدان شده است،
و اغلب عزیزان خارج از اســتان تحت آموزش تصریح کرد :دشمن قصد دارد که جوانان مومن
بودند .وقتی علت را جویا شــدیم اعالم شد که و انقالبی ما را که نسبت به مسائل دینی دغدغه
علیرغم اطالعرسانی انجام شده ،این کالسها دارند ،با تخریب و تمسخر و اعمال فشار روحی
مورد استقبال جوانان هرمزگان قرار نگرفتهاست .و روانی از صحنه خارج کنند.وی ،با اشــاره به
حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده ،با اشاره به تخریب و موج هجمهها بر علیه پلیس ،خاطرنشان
لزوم حضور جوانان هرمزگانی در این کالسهای کرد :نباید فضا به گونهای باشد که پلیس در اثر
مهارتی ،افزود :یا اطالع رسانی الزم از سوی فنی شانتاژها نتوانتد به ماموریت خود عمل کند.
و حرفهای بــرای حضور در کالسهای مهارتی * ارسال فوری کانکس توســط سپاه ،گرمای
انجام شده اســت و جوانان ما اهمیت موضوع طاقت فرسا را برای زلزلهزدگان هرمزگان قابل
را درک نمیکنند و یا اطالعرســانی به صورت تحمل کرد
درست صورت نگرفته است.وی ،افزود :صنایع نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان ،با اشاره
مستقر در استان هرمزگان به جای اینکه نیرو را به به بررســی رونــد خدماترســانی از مناطق
صورت مستقیم جذب کنند اقدام به انعقاد قرارداد زلزله زده ،تصریح کرد :در بازدیدی که از مناطق
و یا تفاهمنامه با اداره کل فنی و حرفهای میکنند .داشــتم ،رضایتمندی مردم و روند ارائه خدمات
اداره کل افراد عالقهمند را آموزش میدهد سپس را به مناطق زلزله زده غرب اســتان هرمزگان را
به صنایع معرفی میکند به همین جهت الزم است از نزدیک مشاهده کردم که جای قدردانی دارد.
که حضور در این کالسها مورد استقبال جوانان حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده ،با اشاره به
قرار گیرد.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ،حضور به موقع وزیر کشور و استاندار هرمزگان،
با ذکر این نکته که نباید تنها به مشاغل خدماتی تشریح کرد :عزیزان ما در سپاه پاسداران و بسجیان
و حراستی در صنایع بســنده کرد ،تصریح کرد :دالور به موقع وارد صحنه شدند و اقدامات بسیار
حضور فعال جوانان هرمزگانی در مشاغل فنی بزرگی را رقم زدند.وی ،ضمن قدردانی از فرمانده
صنایع غرب استان هرمزگان در گسترش و تقویت سپاه پاسداران برای ارسال فوری کاکنس ،عنوان
این مسیر بسیار اثرگذار است و نباید تنها به دنبال کرد :این تجربه به ما آموخت که تمام استانهای
پشت میزنشینی باشیم.حجتاالسالم والمسلمین گرمســیر جنوبی باید عالوه بر چــادر دارای
عبادیزاده تشریح کرد :اداره کل فنی و حرفهای مجموعهای کانکس آماده باشــند تا در صورت
استان هرمزگان میتواند بخش عمدهای از خالء بروز اتفاق در هر نقطهای ،میان استانهای جنوبی
آموزش و اشتغال استان هرمزگان را حل کند و منتقل شود که این موضوع باید توسط هالل احمر
برای تحقق این امر باید اطالعرسانی دقیق و به و مقامات عالی استان پیگیری شود.نماینده ولی
موقع در دســتور کار قرار بگیرد.وی عنوان کرد :فقیه در استان هرمزگان ،با ذکر این نکته که ارسال
اداره کل فنی و حرفهای استان هرمزگان و سایر فوری کانکس توسط سپاه ،گرمای طاقت فرسا را
نهادهای متولی ارائه آموزشهای مهارتی ،نقش برای زلزلهزدگان هرمزگان قابل تحمل کرد ،ابراز
و مسئولیت خودرا در این موقعیت حساس برای کرد :امروز اگر این کانکسهای سپاه نبود مردم با
تربیت جوانان و نیروی کار ماهر و توانمند اجرا چالش جدی گرما روبرو میشدند اما خوشبختانه
کنند تا جوانان هرمزگان بتوانند مشاغل خوبی را رضایمتمندی خوبی حاصل شده است.

مدیرکل انتقال خون هرمزگان هشدار داد

کاهش مراجعه کنندگان به مراکز اهدای خون در هرمزگان
گــروه خبــر  //مدیــرکل انتقال خــون هرمزگان گفت :شــمار
مراجعه کنندگان خون به مراکز اهدای خون کاهش یافته اســت .ایمان
زارعی در این خصوص ،افزود :شیوع کرونا و ترس از آلودگی از مهمترین
دالیل کاهش به مراکز انتقال خون است و در حال حاضر مراکز با کاهش
ذخایر خون روبرو شدند.وی با بیان اینکه همه دستگاههای خونگیری
در پایگاههای انتقال خون اســتان به طور مستمر ضد عفونی میشود و
شــهروندان در این زمینه نگرانی نداشته باشند ،اظهار کرد :با ادامه این
روند ذخایر خونی استان در چند روز آینده با کاهش روبه رو میشود و
اکنون به همه گروههای خونی در استان نیاز است.زارعی با اشاره به اینکه
هرمزگان روزانه به طور متوســط به  ۱۵۰تا  ۲۰۰واحد خون نیاز دارد،
اضافه کرد :حدود دو هزار بیمار خاص در استان وجود دارد.به گزارش
ایسنا ؛ مدیرکل انتقال خون هرمزگان با اشاره به اینکه عمده مصرف خون
در استان بیماران خاص ،عملهای جراحی و مصدومان حوادث جادهای
هستند ،تصریح کرد :پایگاههای انتقال خون در بندرعباس ،قشم ،بندرلنگه
و میناب هم آماده خدمات رسانی است و آقایان هر سه ماه یکبار و بانوان
هر چهار ماه یکبار میتوانند خون اهدا کنند.
کنترل وضعیت اراضی رفع تصرفی حریم  60متری دریا
در غرب بندرعباس
گــروه خبر  //رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس از
کنترل و بررســی وضعیت اراضی رفع تصرفی حریم  60متری دریا در
غرب بندرعباس خبرداد.به گــزارش خبرنگار دریا ؛روح اهلل وفاکیش
افزود :رفع تصرف و آزاد ســازی کل اراضی ساحلی حوزه شهرستان
بندرعباس تا مرز خمیر در دست بررســی و اقدام می باشد.وفا کیش
افزود :در چند ماه گذشته در اجرای دستور دادستانی شهرستان بندرعباس
مبنی بر رفع تصرف از اراضی در حریم  60متری دریا  ،اراضی ساحلی
بندرعباس به طول  3کیلومتر و مساحت  18هکتار تاکنون رفع تصرف
و آزاد ســازی شده است.الزم به ذکر است طرح رفع تصرف از حریم
 60متری ســواحل در سراسر کشور اجرا شده و بر این اساس با توجه
به دستور صریح رئیس جمهور و حمایت قاطع قوه قضاییه رفع تصرف
سواحل آغاز شده و همچنان با قوت ادامه دارد.
مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان :

مشترکین روستاهای سلوبلم و آبکهور
از آب شرب پایدار بهره مند می شوند
گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در
بازدید از روستاهای ســلوبلم و آبکهور بندرعباس از آبرسانی به
ساکنان این روســتاها تا پایان امسال خبر داد.به گزارش خبرنگار
دریا؛ عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه پروژه آبرسانی به روستاهای
یاد شده جمعیتی بالغ بر  ۱۹۰نفر پوشش خواهد داد ،افزود :با اجرای
این پروژه جمعیت ساکن در سلوبلم و آبکهور از نعمت آب شرب
پایدار بهره مند خواهند شد.به گفته وی ،برای تامین آب این روستاها
یک حلقه چاه احداث و بــا اجرای  ۱۰کیلومتر خط انتقال و ۲.۵
کیلومتر شبکه توزیع ،آب مورد نیاز مشترکین سلوبلم و آبکهور تامین
می شود.مدیرعامل آبفا ادامه داد ،این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵۰
میلیارد ریال تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید .

استاندار هرمزگان عنوان کرد

افزایش سطح کشت هرمزگان تا  ۶۰۰هکتار در سال
گروه خبر  //استاندار هرمزگان گفت :افزایش
سطح کشت استان تا  ۶۰۰هکتار در سال جزء
برنامه دولت اســت و اجرای طرح نوسازی
باغــات مقدمه این حرکت بزرگ اســت که
کشــاورزی اســتان را از حالت معیشتی به
کشاورزی اقتصادی ،سودده و پر بازده تغییر
خواهد داد و میتوانیم در آینده شاهد تقویت
بنیه مالی کشاورزان استان نیز باشیم.

مهدی دوستی ،استاندار هرمزگان در خصوص
مصوبات سفر رودان اظهار داشت :در ادامه سفر
به بخشهای مختلف اســتان در خدمت مردم
شریف شهرســتان رودان بودیم.وی با اشاره به
اینکه مزیت مهم رودان حوزه کشاورزی است
افــزود :تمرکز اصلی مصوبــات نیز در همین
بخش بود و مهمترین مصوبه جلســه نوسازی
 500هکتار از نخلســتانهای شهرستان رودان
بود که قرار است از محل تسهیالت و یارانهها
اعتبار قابل توجهی به این بخش تخصیص یابد
تا نخیالت فرســوده با ارقام پــر بازده دارای
محصوالت گــران قیمتتر جایگزین شــوند.
اســتاندار هرمزگان گفت :در بخش تامین نهال

نیز حمایت ها در قالب یارانه و تسهیالت با سود
کم و مدت زمان تنفس متناسب برای متقاضیان
درنظر گرفته می شود ،این بسته حمایتی برای
نوسازی نخیالت استان بســیار مناسب است
و میتوانــد موجب جهــش در تولید خرمای
شهرستان شود.
دوستی ادامه داد :افزایش سطح کشت استان
تا  ۶۰۰هکتار در ســال جــزء برنامه دولت
اســت و اجرای طرح نوســازی باغات مقدمه
این حرکت بزرگ اســت که کشاورزی استان
را از حالت معیشتی به کشــاورزی اقتصادی،
سودده و پر بازده تغییر خواهد داد و میتوانیم
در آینده شــاهد تقویت بنیه مالی کشــاورزان
استان نیز باشیم.وی با اشــاره به تامین اعتبار
برای احیای  2رشته قنات در شهرستان رودان
تصریح کرد :برای برقرســانی بــه چاههای
کشــاورزی و احداث جادههــای بین مزارع
هم اعتبارات خوبی تخصیــص یافت.مهندس
دوستی با تاکید بر مصوبات حوزه آبخیزداری
شهرســتان گفت :مهمترین سازه آبخیزداری ما

با هدف احیای دشــت نازدشت ،کنترل سیالب
و حفظ بخشــی از ذخایر سفرههای زیر زمینی
احداث می شــود.وی با اشــاره به مشکالت
آبرســانی در روستاهای رودان ادامه داد :مردم
در این حوزه مطالباتی داشــتند به همین جهت
اعتبارات مناسبی دیده شد تا از طریق ایجاد و
بازســازی خطوط انتقال آب ،مشکل آبرسانی
به روستاها مرتفع شود.اســتاندار هرمزگان با
تاکید بر اینکه خطوط انتقال آب منطقه اســام
آباد رودان فرســوده بود و برای بازسازی این
خطوط اعتبار در نظر گرفته شد اظهار داشت:
عالوه بر نوسازی و بازیسازی خطوط انتقال
آب یــک خبر خوب دیگر ویــژه مردم بخش
اســام آباد داریم که در خصوص صدور اسناد
مالکیتــی مردم هــم تصمیماتی گرفته شــد و
امیدواریم مــردم ظرف دو ماه آینده اثرات این
تصمیمات را ببیننــد.وی ادامه داد :برای منطقه
اسالم آباد احداث یک مرکز سالمت و آسفالت
معابر را نیز داشتیم که در این جلسه به تصویب
رسید.

مهندس دوســتی گفت :در حوزه ســامت
نیــز مصوبــات خوبــی داشــتیم  2تجهیز
مهــم بیمارســتانی شــامل خرید دســتگاه
ام آر آی ،دستگاه سونوگرافی پیشرفته و تامین
نیروی متخصص که نیاز واقعی شهرستان بود به
تصویب رسید که ظرف چند ماه آینده به بخش
درمان رودان افزوده خواهند شد.وی ادامه داد:
حوزه راه یکی از مهمترین مشــکالت رودان
اســت و برای تعریض ،اصالح و بازگشــایی
مســیرهای مختلف این شهرســتان تصمیمات
خوبی گرفتــه و اعتبارات مــورد نیاز تامین
شد.اســتاندار هرمزگان با اشــاره به اینکه در
حوزه ورزشی برای  9چمن طبیعی و مصنوعی
اعتبارات مناسبی دیده شــد ،گفت :برای بهره

ارائه خدمات شرکت گاز
از طریق دفاتر پیشخوان و بستر الکترونیک

گروه خبر  //سرپرست روابط عمومی
شرکت گاز اســتان هرمزگان گفت:
بــه منظور تســهیل و شــتاب در
خدمترسانی به مشترکان گاز طبیعی،
از سال جاری همه خدمات مرتبط با
شرکت گاز در دفاتر پیشخوان دولت و
بستر الکترونیک ،ارائه میشود.

به گــزارش خبرنگار دریا  ،ســید
مجید رضــوی ،سرپرســت روابط
عمومی شــرکت گاز استان هرمزگان
در خصوص ارائه خدمات این شرکت
به مشــترکین ،افزود :با هدف افزایش
رضایتمندی مشترکان ،دسترسی آسان
به خدمات و جلوگیری از اتالف وقت
شهروندان ،از سال جاری همه خدمات
مرتبط با شرکت گاز استان شامل ۲۲
خدمت ،صرفا در دفاتر پیشخوان دولت
مستقر در سطح شهر و هم چنین بدون
مراجعه حضوری به امور مشــترکین

شــرکت گاز در ســطح اســتان ،در
بســتر الکترونیک و بــا مراجعه به
ســایت این شــرکت و بــه آدرس
 ( es.nigc-hpgc.irبخش ورود
مشترک) ارائه میشود.
وی اظهار کرد:باتوجه به رشــد و
تعالی سازمانی ،تمامی تالش همکاران
ما این اســت كه مردم در منزل خود
نسبت به انجام امور و دريافت خدمات
مدنظر خود از شرکت گاز اقدام کنند و
بــا اجرای ایــن طرح ،شــهروندان
هرمزگانی مــی توانند از نزدیکترین
دفاتر پیشــخوان در محــل زندگی
خــود و یــا از طریــق موبایــل و
یا کامپیوتــر در منــزل خویش ،از
 ۲۲خدمــت شــرکت گاز بهره مند
شوند.
سخنگوی شرکت گاز استان هرمزگان

برداری از سالن ورزشــی و استخر رودان که
سالها معطل مانده هم اعتباراتی در نظر گرفتیم
همچنین برای تاسیســات و چمن زمین فوتبال
رودان هم تصمیمگیری شــد.وی با اشــاره به
مصوبات آموزشــی در حوزه احداث و تجهیز
مدارس افزود ۱۰ :مدرسه و کالسهای جدید
به مدارس موجود شهرســتان اضافه میشود و
دو فرهنگسرای عالمه حلی و شیخ طوسی هم
تقویت و تجهیز خواهند شد .به گزارش فارس؛
استاندار هرمزگان در پایان گفت :مصوبات این
ســفر به زودی بر روی سایت استانداری قرار
خواهــد گرفت و مردم شــریف میتوانند این
مصوبات را در این ســایت مشاهده و اجرای
آنها را پیگیری کنند.

با هدف تبیین و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب برگزار شد

ویژه برنامههای هفته عفاف و حجاب
در مراکز کانون هرمزگان

گروه خبر  //همزمان با گرامیداشــت دهه
امامــت و والیت و هفته عفــاف و حجاب
در مراکز کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان اســتان هرمزگان ویژه برنامههای
فرهنگی  ،هنری و ادبی اجرا شد.

تصریح کرد ۲۲ :خدمت برونسپاری
شده این شــرکت در دفاتر پیشخوان
دولت شامل اشتراکپذیری(مشترکین
جزء و عمده) ،ارائه قبض المثنی ،ارائه
استعالم بدهی ،اســتعالم سازمانها،
تغییر نام ،اصــاح آدرس ،ثبت رقم
کنتور ،اصالح قبــض ،تغییر ظرفیت،

تغییر نوع مصرف ،رفع اشــکال قبض
گاز ،تســت کنتور ،نصــب علمک،
جمــعآوری تجهیــزات ،جابهجایی
علمــک ،قطع و وصل مجــدد ،ارائه
جزئیات محاســبه صورتحســاب،
تفکیک کنتور ،درخواســت فسخ و
تعویض کنتور گاز است.

به گزارش خبرنگار دریا  ،در راســتای هفته
عفاف و حجاب ،پروین پشــتکوهی مدیر کل
کانون اســتان هرمزگان گفت:بــا عنایت به
اینکه هدف اصلی برنامههــای کانون ،تربیت
انســانهایی با ایمان و اخالقمدار می باشد
؛ تبییــن و تعمیق فرهنگ حجــاب و عفاف،
باورهای دینی و اعتقــادی در اولویت مراکز
فرهنگی هنری استان هرمزگان بوده و مربیان
کانون اســتان با اجرای فعالیتهای فرهنگی ،
هنری و ادبی به مهارتهــای تربیتی کودکان و
نوجوانــان می پردازند ،بدیــن خاطر درهفته
عفاف و حجاب با اجــرای ویژه برنامههایی
با تبیین و تعمیق هر چه بیشــتر این موضوع
ارزشمند ،پرداخته شد.

ناهیــد پذیرایــی کارشــناس فرهنگــی
اســتان ضمن تبریک هفتــه حجاب و عفاف
بــه فعالیتهــای مراکزکانون هرمــزگان در
برنامه های ویژه این مناسبت بدین ترتیب عنوان
کرد :کودکان و نوجوانان با ساخت عروسکهای
مختلف از جمله عروسکهای دست ساز آشنا
شدند ،و با آموزش عروسک دختلوک ،طریقه
دوخت و برش چادر آموختند ،همچنین اعضا
کانون روســری و چادرها را به عروسک ها
دوختند.
وی افزود:همچنین فعالیتهایی نظیر نقاشی با
موضوع حجــاب ،روایت حدیث ،قصه گویی،
معرفی کتاب ،مســابقه ،پویش «من حجابم را
دوست دارم» و....از جمله برنامههای برگزار
شده این مناسبت بود.گفتنی است به مناسبت
هفته عفاف و حجــاب ،از مربیان و کارمندان
کانون پــرورش فکری اســتان هرمزگان با
حجاب برتر با ارسال لوح تقدیر ازطرف مدیر
کل استان تجلیل بعمل آمد.

جنوب کشور

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان :

مشکلی در تامین آب شرب زوار اربعین نداریم

مرزی را در منطقه ایران و عراق در دســتور کار
قرار داده اســت و هیچ مشکلی در تامین آب در
پایانه های مرزی خوزســتان جهت زوار اربعین
حسینینداریم.

حسن سیالوی سرویس استان ها  //مدیرعامل آبفا به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدرضا کرمی نژاد  ،در
خوزستان گفت :شرکت آب و فاضالب خوزستان جلسه با فرمانده مرزبانی عراق در پایانه مرزی چذابه،
تامین آب شــرب با کیفیت مواکب در پایانه های اظهار کرد :امسال با توجه به پیش بینی  ۵میلیون زوار

از پایانه های مرزی ،شرکت آب و فاضالب خوزستان
تامین آب شرب با کیفیت مواکب در پایانه های مرزی
را در منطقه ایران و عراق در دستور کار قرار داده است
و هیچ مشــکلی در تامین آب در پایانه های مرزی
خوزســتان جهت زوار اربعین حسینی نداریم .وی
افزود :خط انتقال آب در پایانه مرزی چذابه تکمیل،
پمپ ها و مخازن سرویس و تعمیر و زیرساخت الزم

مدیرکل ارشاد خوزستان خبر لغو تمامی کنسرتها
در اهواز را تکذیب کرد

حسن سیالوی سرویس استان ها  //مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خوزستان خبر لغو تمامی کنسرتها در اهواز توسط
شورای تامین را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االســام رضا کالهکج اظهار
داشت :شورای تامین اهواز تنها اجرای  ۲کنسرت در اهواز را لغو
کرد که یکی از این کنســرتها در حال اجرا بود و کنسرت بعدی
قرار بود در روزهای یکم و دوم مردادماه برگزار شود که طی مصوبه
این  ۲کنسرت را لغو کرد .وی افزود :سه سئانس کنسرت اول که
مربوط به سیروان خسروی بود اجرا شد ولی از برگزاری  ۶سئانس
دیگر آن به دلیل مصوبه شورای تامین لغو شد .کالهکج اضافه کرد:
کنسرت دوم مربوط به سهراب پاکزاد در مرحله صدور مجوز بود

و قرار بود در همان سالن هالل اهواز برگزار شود که شورای تامین
اهواز به دلیل شــرایط کرونایی و نیز ترافیک مقابل سینما اجازه
برگزاری این کنســرت را نداد .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خوزستان افزود :با توجه به نزدیکی ایام محرم و صفر مجوزی برای
برگزاری کنســرت در اهواز داده نمی شود و شورای تامین اهواز
بعد از ماه صفر مجددا برای برگزار شــدن یا نشدن کنسرتها در
اهواز تشکیل جلسه می دهد .وی اظهار امیدواری کرد که برگزاری
کنسرتها در خوزستان و اهواز بعد از ماه صفر و پس از طی کردن
مراحل قانونی و صدور مجوز از سر گرفته شوند .کنسرت سیروان
خسروی که قرار بود طی روزهای ۲۹تا ۳۱تیر ماه در سالن هالل
اهواز برگزار شود که با مصوبه شورای تامین اهواز لغو شد.

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها  //مدیرکل آموزش
و پرورش استان بوشهر گفت :فعالیت معلمان با هیچ حقوق و
پاداشی قابل جبران نیست و این قشر در تنگنای مشکالت
هرگز از مسئولیت بزرگ خود در انسان سازی غافل نشوند.

بــه گــزارش خبرنگاردریــا  ،علــی موحــدی در آیین
فارغالتحصیلی دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان بوشهر اظهار
کرد :تنها منطقی که دستگاه بزرگ آموزش و پرورش را پدید
آورده انسان سازی است و معلمی میتواند در این امر موثر واقع
شود که بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربی
باشد وهمه معلمان ،مدیران و معاونان در مدارس باید این نقش
را داشته باشند.وی با بیان اینکه  ۱۲سال از بهترین عمر فرزندان
این مملکت برای انســان سازی در اختیار آموزش و پرورش
اســت ،افزود :معلمی در انسان سازی موفق است که محبوب
دانش آموز باشد و چنین معلمی می تواند دانش آموز گریزان از
درس را نیز مشتاق و عالقمند کند.مدیرکل آموزش و پرورش
استان بوشهر تاکید کرد :برای اینکه معلم موفق و محبوب باشد
نخست باید از شان معلم پاسداری شود و نخستین کسی که باید
این شان را حفظ کند خود وی و پس از آن آموزش و پرورش

مردم واکسیناسیون را جدی بگیرند
علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
امامجمعــه موقت یزد گفت :مــردم برای
پیشــگیری از مــوج جدیــد کرونا حتما
واکسیناســیون را جدی بگیرند و به مسائل
بهداشتی ،دقیق عمل کنند.

به گزارش خبرنگاردریا ،حجتاالســام
سید ناصر محمدی در خطبههای نمازجمعه
این هفته شــهر یزد افزود :غفلت از رعایت
بهداشتی و بیتوجهی به مقررات به خصوص
واکسیناسیون موجب شیوع کروناست.وی
ادامه داد :عمل به نظر پزشکان و کارشناسان

بهداشــتی در کاهش بیماری و آسیبهای
ناشی از کرونا موضوع مهم و اساسی است
و باید مردم همچنــان پایبند مقررات بوده
و حتما از ماســک استفاده کنند.امامجمعه
موقت یزد به اهمیت روز بزرگ مباهله در
تاریخ اسالم و مسلمین اشاره کرد و گفت:
باید مردم و جوانان با برنامههای مناســب
و برگزاری جشن نسبت به بزرگداشت آن
اقدام کنند.محمدی اظهار کرد :بزرگداشت
دهه امامت و والیت و غدیرخم در کشــور

معلمان در تنگنای مشکالت از نقش انسانسازی غافل نشوند

است که باید همه اسباب بزرگی و نیاز او را فراهم کند ،عالوه بر
این دستگاههای فرهنگی کشور نیز در حفاظت از کرامت معلم
موثر هســتند.موحدی اذعان کرد :تا کنون برای ارتقای نقش،
جایگاه و کرامت معلم در جامعه کم کار شده است که امیدواریم
این وضعیت بهبود یابد.مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر
به فارغالتحصیالن امسال دانشگاه فرهنگیان بوشهر توصیه کرد:
شــما معلمان جوان فاصله سنی کمتری با دانش آموزان دارید
و میتوانید عملکرد موثرتری داشــته باشید؛ بنابراین باید به
شــیوهای تدریس کنید تا برای بودن و خواستن شما در یک
مدرسه رقابت و خواســت والدین دانش آموزان باشد.رئیس
دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت :فارغ التحصیلی از علم
و دانش برای یک معلم وجود ندارد چرا که او همواره در حال
آموختن و فراگیری دانش برای افزودن بر اندوختههای علمی

شرکتها و صنایع کوچک خوزستان آماده خدمت
به زائران حسینی هستند

حسن سیالوی سرویس استان ها  //معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت :شرکتها و صنایع کوچک در این استان با تمام
توان آماده خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) هستند.

به گزارش خبرنگار دریا  ،محمد خانچی در جلسه کارگروه صنایع کوچک کمیته زیرساخت اربعین استان خوزستان
بر مردمی ماندن موکب داری اربعین تاکید کرد و افزود :از شرکتها و صنایع استان درخواست میشود که با تمام توان
در ایجاد زیرساخت اربعین حسینی به میدان بیایند.وی از شرکتها و صنایع خوزستان که تاکنون به خدمت رسانی
به زائرین حسینی (ع) پرداختند ،قدردانی کرد و گفت :با توجه به حجم عظیم فعالیتهای زیرساختی که در دو مرز
شلمچه و چذابه در حال انجام است ،انتظار آن است که صنایع کوچک به کمک دستگاههای اجرایی بیایند تا عملیات
تکمیل زیرساختها با سرعت بیشتری به نقطه مطلوب برسد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز:

دولت برای حل مشکالت زیرساختی
مرزهای خوزستان برنامهریزی کند

به گزارش خبرنگار دریا ؛ شهال عموری با اشاره به مشکالت
موجود در مرزهای تجاری خوزستان اظهار کرد :باید هرچه
ســریعتر به وضعیت زیرســاختهای موجود در مرزهای
تجاری خوزســتان رسیدگی شود تا شــاهد بهبود شرایط
صادرات و تجارت در مرزهای استان باشیم.وی افزود :برای
توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه زیرساختهای
مورد نیاز در مرزها از جمله مرزهای اســتان خوزســتان
نیازمند رســیدگی و ساماندهی فوری اســت و باید به این
مساله رسیدگی شود.رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه
زیرساختهای مرزهای خوزستان از  ۱۵سال گذشته تاکنون
توسعه و بهسازی چندانی نداشتهاند ،گفت :دولت باید برای

امامجمعه موقت یزد :

بسیار باشــکوه برگزار شد و انتظار میرود
روز مباهله نیز با عظمت و توســط مردم
پرشور برگزار شــود.امامجمعه موقت یزد،
سالگرد اقامه نمازجمعه را در پنجم مردادماه
گرامی داشــت و گفت :باید این اجتماع که
عبادی سیاســی است و امر مهم نظام است
باشکوه برگزار شــود؛اقامه نمازجمعه در
انقالب اســامی دارای برکات فراوان بوده
و باید مردم و مسئوالن در کنار متولیان امر
برای برگزاری هرچه بهتر آن اقدام داشــته
باشــند.وی به اهمیت خانــواده و تقویت
بنیان آن در نظام اسالمی اشاره کرد و گفت:
دشــمنان در فضای مجازی و فعالیتهای
سوء فرهنگی ،این کانون مهم را مورد هجمه
خود قرار دادهاند.

مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر:

معاون استاندار خوزستان :

حسن سیالوی سرویس استان ها  //رئیس اتاق بازرگانی
اهواز با بیان اینکه زیرساختهای مرزهای خوزستان از ۱۵
سال گذشته تاکنون توسعه و بهسازی چندانی نداشتهاند،
گفت :دولت باید برای حل مشکالت زیرساختی در مرزهای
خوزستان ،برنامهریزی کند و اقدامات جدی را در دستور
کار قرار دهد.

برای تامین آب شرب باکیفیت و پایدار برای این تعداد
زائر تامین شده است.مدیرعامل آبفا خوزستان تصریح
کرد :شــبکه فاضالب پایانه مرزی چذابه به منظور
جمع آوری پساب تولیدی نیز تکمیل و الیروبی شده
و بر این اســاس در بخــش آب و فاضالب در ایام
اربعین آمادگی الزم ایجاد شده است.کرمی نژاد گفت:
یک هزار و  ۴۵۰میلیارد ریال برای تکمیل خطوط

انتقال آب و شبکه فاضالب مرزهای چذابه و شلمچه
هزینه شده است که با اقدامات انجام شده وضعیت این
مرزها برای پذیرایی مناسب از زائران اربعین از نظر
آب و فاضالب در شرایط پایداری قرار گرفته است.
وی با اشاره به دغدغه زوار حسینی در خارج از پایانه
مرزی ایران در چذابه تصریح کرد :امســال خدمات
رسانی به زوار اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه
بعد از مرز در کشور عراق در حال بررسی است.وی
خاطرنشان کرد :امکانات شــرکت آب و فاضالب
خوزســتان برای آبرســانی به زوار اربعین حسینی
چه در کشــورمان و چه در منطقــه عراقی ها برای
خدمات دهی به زوار بسیج شده است.

حل مشکالت زیرساختی در مرزهای خوزستان ،برنامهریزی
کند و اقدامات جدی را در دستور کار قرار دهد.عموری عنوان
کرد :مدیریت واحد در مرزهای خوزستان در سالهای اخیر
بهعنوان یکی از مطالبههای جدی فعاالن اقتصادی اســتان،
تاکنون به طور کامل محقق نشده و این موضوع مانعی برای
توسعه مراودات تجاری بین ایران و عراق است.وی با تاکید بر
بهبود وضعیت زیرساختها در مرزهای خوزستان ادامه داد:
در استان عالوه بر اتاق اهواز ،اتاقهای آبادان و خرمشهر نیز
فعالیت دارند که ظرفیت مناسبی برای توسعه ارتباطات تجاری
با کشورهای منطقه هستند و باید از این ظرفیتها به بهترین
شکل اســتفاده کرد.رئیس اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد:
کاهش مشکالت در مرزهای استان قطعا میتواند به توسعه
تجارت و همچنین رشد صادرات از این مرزها کمک کند .این
مساله با همکاری دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد
زیرا بخش خصوصی راهکارهایی برای حل این مشکالت
دارد که با ظرفیت دولت قابل اجرا هستند.

قائم مقام آب و فاضالب یزد مطرح کرد

وابستگی شدید یزد به آب انتقالی

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان یزد از وابستگی شدید استان یزد به آب
انتقالی خبر داد و گفت :حیات استان به آب انتقالی وابسته است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد فاتحی اظهار داشت :با توجه به افت آبهای سطحی و وابستگی استان یزد به آب انتقالی و نیز با
توجه به این که  ۵۰درصد آب شرب استان از آب انتقالی تامین می شود ،حیات یزد به شدت به آب انتقالی وابسته است.وی بیان
کرد :در صورت قطع شدن آب انتقالی به استان ،یزد با مشکالت جدی مواجه خواهد شد.فاتحی ادامه داد :در حال حاضر  ۵۳پروژه
حفر و بهسازی چاه در سطح استان انجام شده است.قائم مقام آب و فاضالب استان یزد افزود :آب شرب  ۳۳۰روستای استان از
طریق تانکر آبرسانی تامین می شود که بیشتر این روستاها در شهرستان تفت و مهریز قرار دارند.فاتحی تصریح کرد :پروژه های در
دستور کار شرکت آبفا شامل پروژه جهاد آبرسانی با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) سپاه که  ۵۸روستا در این طرح قرار
گرفته است.وی همچنین ساخت بیش از  ۱۶۵هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب را نیز از پروژه های مقابله با تنش آبی برشمرد.

خود است تا بتواند به بهترین شکل نقش معلمی خود را ایفا کند.
دکتر رضا درویشــی بیان کرد ۶۲۵ :نفر از دانشجویان ورودی
 ۹۷پردیسهای بنت الهدی صدر و عالمه طباطبایی بوشهر در
مقطع کارشناسی دانش آموخته شدند وعرصه نوینی از زندگی
خود را در جایگاه ارزشمند معلمی آغاز کردند.وی افزود :این
گروه از امروز به صورت عملی و اجرایی سکاندار دانش آموزان
این مرز و بوم در نظام تعلیم و تربیت کشــور در اســتان های
نیمه جنوبی کشــور میشوند.درویشــی اضافه کــرد :دانش
آموختگان نباید به تحصیل در این مقطع اکتفا و فراگیری دانش
را در مقاطع باالتر به طور جدی دنبال کنند و همواره در حال
کسب ارتقای دانش خود باشند.رئیس دانشگاه فرهنگیان استان
بوشــهر خطاب به دانشآموختههای ورودی  ۹۷این دانشگاه،
توصیه کرد :در تدریس و کار نظم داشــته و با مطالعه بسیار به

دنبال افزودن بر دانش خود باشند ،مسائل فرهنگی و پرورشی
را در اولویت قرار داده و نسبت به مسائل روز و اجتماع آگاهی
خود را بروز کنند چرا که معلم باید جامعه شناس و روانشناس
باشــد.وی اضافه کرد :معلمان باید فعال ،پویا ،خالق و فکور
باشند و کادر مدیریت مدرسه را نیز یاری کند.درویشی تاکید
کرد :معلم باید به روز بوده و هم در حوزه دانش تخصصی و هم
در کسب مهارت های اجتماعی خود را تقویت کند تا اثربخشی،
تاثیرگذاری و الگوپذیری دانش آموزان از وی بیشــتر باشد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر افزود :امسال به دنبال آن
هستیم که مهارت آموزی را برای دانشجومعلمان دانشگاه الزامی
کنیم تا هر یک ۲ ،مهارت را به شــکل رسمی و با اخذ مدرک
فنی کسب کند که به طور حتم این مهارتها در زندگی شغلی و
اجتماعی آنها کاربرد بسیار خواهد داشت.

آگهي مناقصه یک مرحله اي
شــركت صبا فوالد خليج فارس در نظر دارد " خرید یک دســتگاه ) X-Ray Fluorescence) XRF
به همراه متعلقات دستگاه شامل دستگاه پرس جهت آماده سازی نمونه ها،UPS ،
رگالتــور گاز  P10و کپســول گاز  "P10از طریق برگــزاري مناقصه عمومی یک
مرحله اي با ارزیابی کیفی به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید  .لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه
فعالیــت دارند  ،دعوت به عمل می آید جهت دریافت پاکات اختصاصی مناقصه به آدرس  :بندرعباس – کیلومتر
 13بزرگراه شــهید رجایی – منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس – شــرکت صبافوالد
خلیج فارس – واحد حراست مراجعه نمایند .
نحوه دریافت اسناد مناقصه :
 -1واریز مبلغ  1،000،000ریال بابت خرید اســناد به شــماره حســاب  1036203591و شــماره شــبا
 IR570700001000223620359001نزد بانک رســالت گلشــهر بندرعباس به نام شــرکت صبافوالد
خلیج فارس .
-2ارسال نامه اعالم آمادگی که در آن ایمیل رسمی آن شرکت همراه با شماره تماس با کارشناس مربوطه ذکر
شده باشد  ،به عالوه فیـــش واریزی به دبـیرخانه کمیسیون معـامالت به آدرس ایمیل زیر با موضـوع اعـالم
آمادگی برای شرکت در مناقصه 01-116
Email: tco@sabasteel.co
پس از دریافت فیش های ارسالی  ،اسناد مناقصه  ،قرارداد و تمامی تغییرات احتمالی از طریق ایمیل به مناقصه
گران ارسال و اعالم خواهد شد .
تضمین شرکت در مناقصه :
ضمانتنامه بانکی به مبلغ ( 9000،000،000نه میلیارد) ریال
جدول زمانی انجام مناقصه :

آخرین مهلت دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ گشایش پاکات الف و ب تاریخ گشایش پاکت ج
1401/5/11
1401/6/01
1401/5/25
1401/5/25

كليه متقاضيان مکلفند نســبت به تكميل اسناد (مطابق موارد مندرج در آگهی) در سه پاكت جداگانه (شامل
ضمانت نامه بانکی  ،اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت ) مهر و موم شده  ،اقدام و تا ساعت  13روز سه شنبه
مورخ 1401/5/25به آدرس ذيل ارسال نمايند .
آدرس جهت ارسال اسناد :
اســتان هرمزگان  ،بندرعباس  ،كیلومتر  13جاده بندر شهيد رجايي  ،منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و
فلزي خليج فارس  ،مجتمع صبا فوالد خليج فارس  ،واحد حراست
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  3100با کد  ۰۷۶داخلی  235و
داخلی  400تماس حاصل نمایند  .هزینه انتشار آگهی درج شده در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .
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پــــرونـــده
مالیات بیشتر  -مرگ بهتر
کارشناس مالیاتی :نفر اول بفرمایید.
نفر اول :آقای دکتر .ســازمان امور مالیاتی ما رو مجبور کرده که از
دســتگاه کارتخوان استفاده کنیم .در صورتی که واقع ًا ما طرز کار با
کارتخوان رو بلد نیستیم .چه کار کنیم آخه؟
کارشناس :میفهمم عزیزم .متأسفانه اون دسته از عزیزانی که سواد
خوندن و نوشتن ندارن کار با دستگاه کارتخوان براشون سخته .ما شما
رو به صورت رایگان در طرح نهضت سوادآموزی ثبتنام میکنیم تا
این مشکلتون حل بشه پدرجان.
نفر اول :نه مشکل سواد نیست .یه چند کالس سوادی دارم آقای دکتر.
کارشناس :نه خب چون این دستگاهها یه مقدار تنظیمات داره ،دو سه
کالس سواد فایده نداره.
نفر اول :نه بیشتر از دو سه کالس سواد دارم.
کارشناس :یعنی سیکل دارید؟
نفر اول :یه کوچچچچولو بیشتر.
کارشناس :دیگه دیپلم ردی دیگه درسته؟
نفر اول :آهاا .یه کم باالتر.
کارشناس :لیسانس دارید پدرجان؟
نفر اول :دارید نزدیک میشیدا.
کارشناس :فوق لیسانس داری؟
نفر اول :آها دمشی!
کارشناس :دکتراااااای چی داری؟
نفر اول :دکتراااااا که نه .یه دکترای ساده دندونپزشکیام من .خیلی ساده.
کارشــناس :خب تو که ســواد داری! پس چرا میگی نمیتونم با
کارتخوان کار کنم؟
نفر اول :ببین راستش اص ً
ال نمیدونم این کارت را باید از پایین به باال
بکشم ،از باال به پایین بکشم ،از بغل بکشم .خیلی پیچیده است .نمیشه
ما کارتخوان نذاریم حاال؟
کارشناس :ببین دکتر جون! دیگهداری عصبانیام میکنیها!
نفر اول :آقای دکتر باور کنید من قصد فرار مالیاتی ندارم .فقط یه راه
خدایی چیزی نشونم بدید کافیه .حق راهنمایی شما محفوظه .اص ً
ال
تشریف بیارید مطب خودم دندوناتونو سرویس میکنم.
کارشناس :یعنی همه دندونام رو مفتی جراحی میکنی.
نفر اول :بله بله .یه نخ دندون رایگان هم تقدیم میکنم.
کارشناس :خب ببین راستش رو بخواهی اص ً
ال ارتعاشات موجود در
دستگاه کارتخوان بسیار برای سالمت دندان بیماران شما مضره و اص ً
ال
به صالح نیســت شما از کارتخوان استفاده کنید .تأثیری که دستگاه
کارتخوان در پوسیدگی دندان داره ،نوشابه نداره .اص ً
ال یه تحقیق هست
که یه دندون رو میاندازن تو یه دستگاه کارتخوان .بعد دو روز میرن
سراغ دستگاه کارتخوان و میبینن هیچ اثری از دندون نیست( .لحنش
عوض میشود) که گویا دندون طال بوده و یه پدر نیامرزیدهای اونو
دزدیده بوده .من حاال ادامه آموزش رو تو مطبتون در خدمت هستم.
***
کارشناس :کارشناس امور مالیاتی هستم .بفرمایید.
نفر دوم :آقای دکتر سالم .من یه کارگر ساده هستم .راهی هست که از
حقوق ما مالیات کم نکنن؟
کارشناس :ببینید عزیزم! پرداخت مالیات به نفع خود ماست .مالیاتی که
شما پرداخت میکنید ،صرف اصالح جادهها میشه و خودروی شما
در هنگام رانندگی کمتر آسیب میبینه.
نفر دوم :ولی آخه ما که ماشین نداریم دکتر.
کارشناس :عه .خب .ببینید .آها .باالخره از قطار یا اتوبوس که برای
مسافرت اســتفاده میکنید دیگه .خب این مالیاتها صرف اصالح
ارگان حمل و نقل عمومیمیشه.
نفر دوم :واال ما آخرین ســفری که رفتیم 25 ،سال پیش بود که ماه
عسلرفتیمشابدولعظیم.
کارشناس (کالفه میشــود) :عزیزم نفس که میکشی؟! از اکسیژن
موجود در هوای شهر استفاده میکنی دیگه! به خاطر همین هم....
نفر دوم :واال اتفاق ًا چند سالی هست که مشکل تنفسی دارم .با کپسول
اکسیژن نفس میکشم.
کارشناس :ای بابا! آقاجان باالخره شما یه روزی میمیری دیگه! اون
مردهشور خونه و قبرستون هزینه داره دیگه .مالیات شما صرف اون
میشه .بنابراین پرداخت مالیات به نفع خودتونه عزیزان .اص ً
ال از قدیم
گفتن مالیات بیشتر ،مرگ بهتر.
محمد اسدی
مالیات ندهندگان
در این نوشتار سعی بر آن است تا با مالیات ندهندگان خرد و کالن
آشنا شویم .این آشنایی میتواند مسیری صحیح پیش روی جوانان
جویای کار و پشــت کنکوریها برای یافتن شغل مناسب با درآمد
عالی قرار دهد.
 -1آزی ،تینا و سایرین :این صنف شامل آرایشگران ،ناخونکاران،
پدیکورگران و مانیکوریان بوده و هزینه هر حرکت روی مو و ناخن به
میلیون نیز میرسد .این صنف دارای نوبتدهی طوالنی است و برای
حضور نزد آنها نیازمند وقت قبلی هستید .داشتن نرمافزار بانکی جهت
انتقال هزینهها و مخارج که توسط شوهر و پدر بدبخت با هزار زحمت
و مالیاتدهندگی کسب شده برای این افراد ضروریست.
 -2نوید و دوستان :انجام کارهای سخت در جلوی دوربین مانند پک
زدن به سیگار ،عصبانیت بیش از حد و گریه کردن ،آواز خواندن در
جلوی هزاران نفر که بسیار استرس زاست ،تهیهکنندگی کارهای هنری
و سختی کار داشتن خبرگزاریهای تبلیغگیر ،سیستم مالیاتی کشور را
به این نتیجه رسانیده که از این افراد کار سخت کن به رغم درآمدهای
چند صد میلیونی مالیاتی گرفته نشود زیرا هنرمندان بواسطه روحیه
لطیف خود در صورتی که درگیر مالیات شوند ،نمیتوانند هنرنمایی
کنند و پایههای تمدن ما ویران خواهد شد.
 -3معدن داران :از آنجا که کار در معدن بسیار سخت است و کارگران
در معرض خطرهای مختلف هســتند ،صاحبان شرکتهای معدنی
معاف از مالیاتند .شــاید بگویید ربطش به صاحب معدن و شرکت
استخراجگر چیست .خب بگویید.
 -4صادرکنندگان محصوالت کشاورزی مانند زعفران :میدانید نامه
نگاریها و صادرات محصوالت کشاورزی چقدر سخت است؟ اگر
نمیدانید بروید و زندگی حشمت فردوس را در ستایش  3ببینید .در
این صورت حق را به ندادن مالیات خواهید داد.
 -5مدارس غیرانتفاعی :زحمت میکشــند و فرزندان ما را تعلیم و
تربیت میکنند و این وسط کمی پول هم میگیرند ،حاال نه کمی ،کمی
بیشتر از کمی ،مالیات هم بدهند؟ خجالت بکشید ،بروید توبه کنید!
 -6ســرمایهگذاری در مناطق آزاد :همانگونه که از اسم این مناطق
معلوم اســت ،با ســرمایهگذاری در این مناطق از هفت دولت آزاد
میشوید .هرچند مدت این آزادی فع ً
ال به مدت بیست سال است ،ولی
تا بیست سال آینده با بستن بار از این مناطق کوچ خواهید کرد و به
پرداخت مالیات نخواهید رسید.
 -7ترانزیتگری :همان داللی ســابق است .وارد میکنند ،میکشند
روی قیمت ،صادرش میکنند ،چرا باید مالیات بدهند؟
مجتبی قبادی

بانوی ردیا
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صبحانه که نباید همیشه تخممرغ و پنیر و شیر
باشــد .در این مطلب با چند نمونه از بهترین
صبحانههای گیاهی آشنا میشوید.

صبحانه که نباید همیشه تخممرغ و پنیر و شیر
باشد .وقتی کسی قصد الغر شــدن دارد ،باید
لبنیات پرچرب و گوشــت را کنار بگذارد .در
ادامه چند نمونه از بهترین صبحانههای گیاهی را
مشاهده میکنید:

آشپزی

م پر
باگت شک 

* بلغور جو و موز

اگر قصد دارید یک صبحانه مفصل و متفاوت تدارک ببینید،
باگت شکم پر را که ساندویچ خوشمزهای است ،حتما امتحان
کنید.

اگر قصد دارید یک صبحانه مفصل و متفاوت تدارک ببینید این
ساندویچ خوشمزه را حتما امتحان کنید ،برای مشاهده آموزش
کامل و مرحله به مرحله طرز تهیه باگت شــکم پر خوشمزه و
فوری برای صبحانه در ادامه با ما همراه باشید.
مواد الزم برای  ۴نفر

تخم مرغ ۳ ...............................................عدد
نمک و فلفل سیاه ..........................به مقدار الزم
شیر ۳ ......................................قاشق غذاخوری
فلفل دلمهای کوچک .......................به میزان الزم
فلفل سبز تند ۱ ..................عدد در صورت تمایل
سوسیس۱۵۰ ..........................................گرم
پنیر پیتزا۱۰۰ ..........................................گرم

طرز تهیه
مرحله اول  :در ابتدا برای درســت کردن باگت شکم پر ،فلفل

دلمهای و فلفل ســبز را روی تخته آشپزخانه به صورت نگینی
خرد میکنیم و سوسیس را هم به همین شکل خرد کرده و کنار
میگذاریم.
مرحله دوم :به جای سوســیس میتوانیــد از هات داگ و یا
ژامبون گوشــت و مرغ هم استفاده کنید  .کامال اختیاری است
و با توجه به ذائقه خود میتوانید آن را تغییر دهید و در آشپزی
استفاده کنید.
مرحلــه ســوم :تخم مرغها را در ظرفی می شکنیم و نمک و
فلفل و شیر را اضافه میکنیم و مواد تخم مرغی را با هم مخلوط
می نماییم ســپس سبزیجات و سوسیس نگینی خرد شده را به
این مواد بیافزایید.
مرحله چهارم  :در انتها پنیــر پیتزا را اضافه میکنیم و مواد را
مخلوط کرده و کناری میگذاریم .نوبت برش نان باگت است نان
باگتها را به شکلی که از دو طرف باریکتر و از وسط حدود ۲
سانت پهن تر برش میزنیم.
مرحله پنجم :منظور از برش نان باگت باز کردن دهانه آن است.
همان طور که در عکس آماده شده غذا میبینید فقط یک برش
سر تا سری نیست و قسمت کوچکی از روی نان برش خورده
و جدا شده است.
مرحلــه ششــم :بعد از برش مقدار کمی از خمیر داخل نان را
خارج میکنیم و با موادی کــه آماده کرده بودیم پر می کنیم و
داخل سینی فر می چینیم .سپس ماکروفر را در حالت کانوکشن
قرار میدهیم.
مرحله هفتم  :ماکروفر را با دمای  ۲۰۰درجه از  ۱۵دقیقه قبل
گرم می کنیم و ســینی را داخلش قرار می دهیم البته با توجه
به دمای فر برای پخت تخم مرغ ها ،ممکن اســت کمی زمان
بیشتری ببرد.
مرحله هشتم  :برای پخت این ساندویچ خوشمزه میتوانید از
فر گازی هم اســتفاده کنید و با دمای  ۱۸۰درجه در فر از قبل
گرم شده قرار میدهیم.حدود  ۱۵تا  ۲۰دقیقه زمان الزم دارید
تا پخته شود.
مرحله نهم  :بعد از گذشت  ۱۵دقیقه ساندویچ نان باگت آماده
است .برای ســرو راحتتر میتوانید نان باگتها را به دو تا سه
قســمت برش بزنید و یک صبحانه خوشمزه و متفاوت داشته
باشید.
فکر ســازماندهیکردن خانه و مرتبماندن آن ،در
افراد واکنشهای مختلفی دارد.

ب کردن خانه را امری ســاده و راحت و
برخی مرت 
البته ضــروری میدانند ،درحالیکه برخی دیگر آن را
مانعی پردردسر میدانند .اما مرتب کردن خانه فقط به
ســازماندهی فیزیکی وسایل خانهتان کمک نمیکند،
بلکه اعتمادبه نفس شما را افزایش میدهد و زندگیتان
را بهتر میکند.مرتب بودن خانه باعث میشود که ذهن
مثبتی داشته باشید (چیزی که بسیاری از ما این روزها
بیشتر از همیشه به آن احتیاج داریم) .در این گزارش
 ۶روش ســاده برای سازماندهی و مرتب کردن خانه
پیشنهاد شده است که مطالعه آنها خالی از لطف نیست.
وقتی همه وسایل خانه سر جای خود قرار داشته باشند،
مشکالت روزمره راحتتر حل میشوند؛ مثال موقع نیاز
به باتری نو برای کنترل از راه دور ،خیلی سریع و بدون
دردسر آن را پیدا میکنید .درضمن توانایی برطرفکردن
این مشکالت ساده و کوچک باعث میشود کارهایتان
را بهخوبی انجامدهید .همچنین از اینکه میدانید دقیقا
کجای خانه بهدنبال وسیله موردنظرتان باشید ،حس
میکنیــد همهچیز تحتکنترلتان اســت.کری پیپلز،
مالک شرکت  neatsmartدر آتالنتا که در زمینه
سازماندهی و مرتب کردن خانه فعالیت میکند ،برخی
از مهمترین رازهای مرتب نگهداشتن خانه را با شما در
میان گذاشته است تا بتوانید خانهای مرتب و درنتیجه
ذهن سالمتری داشته باشید.با استفاده از رازهای زیر
میتوانید فضای محیط زندگیتان را هر روز مرتب و
خوب نگه دارید:

یکی از غذاهای مقوی برای گیاهخواران استفاده
از بلغور جو دوسر است .حتما میدانید این ماده
غذایی تاثیر زیادی در تامین انرژی روزانه بدن
دارد .اگر آن را با موز ترکیب کنید ،مطمئنا تاثیر
بیشــتری برای تامین انرژی روزانهتان خواهد
داشت.
این دستورالعمل باورنکردنی مفید و سیرکننده
میتواند اشتهای کاذب شما را برای وعده ناهار
نیز کاهش دهد .حتی میتوانید این غذا را برای
مهمانان هم تهیه کنید.
برای این کار باید بلغور جو دوســر را بپزید و
سپس برشهای موز و کمی کره بادام زمینی را با
آن مخلوط کنید.

زمینی است .البته این کره باید به مقدار کم مصرف * درست کردن اسموتی میوه

شود تا چاقی را به همراه نیاورد .این غذا سرشار
از پروتئین اســت و میتواند تا زمان ناهار شما
را سیر نگه دارد .همچنین میتوانید به جای کره
بادام زمینی از مربای توت فرنگی هم اســتفاده
کنید.
عسل هم ماده غذایی دیگری است که پیشنهاد
میدهیم آن را با نان تست میل کنید .این صبحانه
* نان تست با کره بادام زمینی
رژیمی میتواند از افزایش وزن پیشگیری کند.
یکی دیگر از چند نوع غذای گیاهی خوشمزه البته به شــرط اینکه در خوردن آن زیادهروی
برای صبحانه همراه کردن نان تست با کره بادام نکنید.

اینطور به نظر میرســد که تهیه سیبزمینی پخته کار بسیار
سادهای اســت ،اما اشــتباهات رایجی در روند آمادهسازی
سیبزمینی پخته اتفاق میافتند.

یکی از این اشــتباهات نپختن سیبزمینی به اندازه کافی است
که بافت غیرعادیای به سیبزمینی میدهد و حتی میتواند طعم
ســیبزمینی پخته را هم خراب کند .اما یکی دیگر از اشتباهات
اساسی و رایج در پختن سیبزمینی ،پیچیدن سیبزمینی درون فویل
آلومینیومی است که شاید حتی شما هم انجامش داده باشید.شاید
شما هم با دستورآشپزیهایی مواجه شده باشید که میگویند ابتدا
سیبزمینی را درون فویل بپیچید و سپس داخل فِر بگذارید تا با این
ترفند بتوانید یک سیبزمینی آبدار و بخارپز داشته باشید.اما واقعیت
این است که چنین کاری مشکلساز خواهد بود .درواقع ،پیچیدن
سیبزمینی درون فویل آلومینیومی باعث حبس رطوبت درون فویل
میشود و درنتیجه کاری میکند که سیبزمینی بهصورت عادی نپزد
و صرفا بافتش بهواســطه تماس با بخار متالشــی شود .بهعالوه،
پوســت بیرونی ســیبزمینی با این کار بههیچوجه ترد نمیماند
و درنتیجه نمیتوان پوست ســیبزمینیهای کوچک را همراه با
آنها مصرف کرد.طرفداران ایده پیچیدن ســیبزمینی درون فویل

یکی از مشکالت رایج گیاهان شوک شدن است
که بر اثر جابهجایی یا تعویض گلدان گیاه این اتفاق
میافتد .یکی از مهمترین و اصلیترین عالئم شوک
شدن گیاه هم کاهش رشد است.

شوکه شدن گیاهان یکی از مشکالت گیاهان آپارتمانی
زمانی که
هنگام جابهجایی است.
یک گیاه از
مکانی
به

مــکان

اول با آن متولد شــوند ،بلکه چیزی است که باید آن
را یاد گرفت ».او توضیح میدهد که دیدن آشفتگیها
و درهموبره م بودن وســایل خانه ،برخی از افراد را
طوری به وحشــت میاندازد که نمیدانند باید از کجا
شروع کنند .در واقع گاهیاوقات ب هدلیل اینکه نمیدانید
قدم بعدیتان چیست ،برایتان راحتتر است که اصال
هیچ کاری نکنید.آهسته کارکردن و هنگام کار با خود
ب کردن خانه را از
مهربانبودن ،بخشــی از ترس مرت 
میان برمیدارد .پیپلز میگوید« :مضطرب نشوید و با
خودتان مهربان باشید ».درضمن دورریختن برخی
از وسایلی که به آنها دلبستگی عاطفی داریم ،ممکن
است موجب احســاس گناه و شرمندگی در ما شود.
در اینگونه مواقع ،وقتی تصمیم میگیرید وسیلهای را
دور بریزید ،احتمال دارد به یاد دوســتتان یا یکی از
اعضای خانواده بیفتید که آن وسیله را به شما هدیه داده
است .دورانداختن آنها حتی اگر ازمدافتاده یا شکسته
باشد ،ســخت و ناراحتکننده شود.این احساس گناه
برای دورریختن لباسهایــی هم وجود دارد که برای
موقعیتهای خاصی مانند دوران ماهعسل خریدهاید.
باوجوداینکه احتمال دارد هرگز آن لباسها را نپوشید
و دیگر مناسب نوع پوشش یا اندازه فعلیتان نباشد ،باز
هم نمیتوانید آنها را دور بریزید.در اینجا پیپلز توصیهای
میکند« :هر لباسی را که دیگر اندازهتان نیست ،حتما
دور بریزید .».اگر هم لباســی را خیلی دوست دارید
که اندازه فرد دیگری اســت ،آن را به او هدیه دهید.
همچنین میتوانید آن لباس را در ســایتهای فروش
وسایل دستدوم بفروشید.

یک صبحانه ســالم وگان عبارت اســت از
میوههایی مثل آووکادو ،نارگیل و گرانوال و میوه.
انواع توت و خرما میتواند در کنار عسل و کره
بادام زمینی در این وعده غذایی مصرف شود .در
ایاالت متحده آمریکا مصرف میوه برای صبحانه
یک عادت رایج است.
شــما میتوانید مثال توت فرنگی را خرد کرده
و همراه با یک قاشــق عسل میل کنید .این غذا
سرشار از ویتامین است و انرژی روزانه بدن را
هم تأمین میکند.

اسموتی سیب سبز میتوان یک غذای فوقالعاده با این صبحانه میتواند شما را تا وعده ناهار سیر
رژیمی باشد .البته به شرط اینکه شیطنت نکنید نگه دارد.
و داخل آن شکر نریزید .آب میوه طبیعی سیب * دستور العمل گرانوالی سالم
سبز هم میتواند به الغری و سالم نگهداشتن بدن یکی از چند نوع غذای گیاهی خوشمزه برای
کمک زیادی کند .این غذا به معنای واقعی کلمه صبحانه درســت کردن گرانوالی ســالم است.
حاوی مواد مغذی بیشماری نیز هست.
بسیاری از گرانوالهایی که در فروشگاهها کالری
* پنکیک زغال اخته
زیادی دارند .شما میتوانید در منزل هم صبحانه
یکی دیگر از غذاهای مقوی برای گیاهخواران سالم وگان را با استفاده میوههای خشک ،چند
اســتفاده از زغال اخته است .پنکیک بلوبری یا مغز و عســل طبیعی تهیه کنید .گرانوالی آماده
همان زغال اخته به دلیل اینکه یک صبحانه ساده ممکن است حاوی روغن یا شکر زیادی باشد
رژیمی است میتواند از افزایش وزن جلوگیری که شما را چاقتر کند.
کند.
برای درست کردن این غذای مقوی گیاهی ابتدا
ضمن اینکه طعم این غذا عالی است و اگر یک جودوســر و دانههای آفتابگردان را پودر کنید.
بار امتحان کنید ،حتما به آن عالقمند میشوید .سپس برای مدت  ۱۵دقیقه در فر قرار دهید و در
نوشیدن یک فنجان قهوه تلخ هم میتواند همراه آخر از فر خارج کنید روی آن عسل بریزید .شما
با این غذا دلچسب باشد.
میتوانید به جــای دانه آفتابگردان از مغز گردو
استفاده کنید.
* نان تست فر با موز کارامل شده
یک صبحانه ســالم وگان استفاده از نان تست * آب نارگیل
همراه با موز است .شما میتوانید به دو روش این یکی دیگر از غذاهای مقوی برای گیاهخواران
صبحانه را تهیه کنید .در ابتدا نان را با دو قاشق استفاده از میوه نارگیل است .برای درست کردن
غذاخوری شیرکم چرب خیس کنید و روی آن این صبحانه سالم وگان ابتدا تکههای نارگیل را
داخل میکسر بریزید تا نرم و خمیری شود .سپس
موز له شده بریزید و میل کنید.
همچنین برای اینکه وعده صبحانهتان مغذیتر به همان مقــدار به آن آب اضافه کنید .این مایع
شــود به آن دانههای چیا اضافه کنید .همچنین سفید رنگ میتواند یک غذای سالم برای وعده
خوردن یک قاشــق غذاخوری کره بادام زمینی صبحانه شما باشد.

هرگز سی

ب
ز
م
ی
ن
ی را به این روش نپزید

ت پخت سیبزمینی
آلومینیومی میگویند که این روش به کاهش مد 
کمک میکند ،اما چنین چیزی واقعیت ندارد .در حقیقت ،با توجه به
اینکه خود فویل آلومینیومی قبل از شروع فرایند پخت سیبزمینی
ت پخت سیبزمینی هم نهایتا بیشتر از حالت
شدیدا داغ میشود ،مد 
عادی خواهد شد.حاال که میدانیم پیچیدن سیبزمینی درون فویل
آلومینیومی به پخت سریعتر یا خوشمزه شدن سیبزمینی کمکی
نمیکند ،پس بهترین راه برای تهیه یک سیبزمینی پخته ،کامل و
همراه با پوست چیست؟
بهترین روش کدام است؟

بهتریــن راه برای پختن ســیبزمینیها درون فِر ،این اســت که
ســیبزمینیها را بدون پیچیدن درون فویل آلومینیومی به مدت
 ۵۵تا  ۶۰دقیقه و با دمای حدود  ۲۲۰درجه ســانتیگراد داخل
فِر بگذارید .اگر همهچیز درست پیش برود ،دمای قسمت مرکزی
سیبزمینیها باید به حدود  ۱۰۰درجه سانتیگراد برسد .در این

شرایط ،پوست سیبزمینی هم کامال ترد و دلپذیر خواهد
شــد ،درحالی که درونش هم لطیف و نرم خواهد
ماند.اگر میخواهید ســیبزمینیها را پس از
پختن کامال گرم نگــه دارید ،پس از پایان
مدتزمان پخت میتوانید آنها را درون
فویــل بپیچیــد و درون یــک ظرف
مقاوم به حــرارت بگذارید .با این کار
ســیبزمینیها حداقل  ۴۵دقیقه در
دمای کامال گرم باقــی میمانند .این
ترفند برای کســانی مناســب است که
میخواهند سیبزمینیها را زودتر بپزند و
برای وعده ناهار یا شام کنار بگذارند.گذشته
از همــه این نکات ،اگر همچنــان میخواهید
سیبزمینی را درون فویل آلومینیومی بپیچید و داخل

فِر بگذارید ،ابتدا سیبزمینیها را داخل یک کاغذ روغنی بپیچید
و سپس درون فویل آلومینیومی قرار دهید .با این ترفند معموال
کیفیت سیبزمینیها حفظ میشود و
ت پخــت آنها نیز
مد 
کاهــش پیدا
میکند.

رایجترین مشکل گیاهان آپارتمانی

دیگر یا از گلدانی به گلدان دیگر جابهجا میشــود
دچار شوک میشود .زیرا گیاهان برای جابهجا شدن
ساخته نشــدهاند .در واقع ما با جابهجا کردن آنها
خالف طبیعتشــان عمل میکنیم .هنگام جابهجایی
ممکن است ریشه گیاه آسیب ببیند .این اتفاق باعث
میشود که جذب مواد مغذی توسط ریشه از خاک کم
و گیاه دچار شوک شود.
* چگونگی تعویض گلدان
برای شوکه نشدن گیاه هنگام تعویض گلدان باید حتما
* عالئم شوک شدن گیاهان
معموال در زمان شــوک شدن برگهای برخی نــکات را رعایت کرد.در تعویض گلدان نباید
گیاه پژمرده و چروکیده یا رشد آن کند ریشه آسیب ببیند ،بنابراین بهتر است موقع تعویض
میشود .همچنین کوچک و زرد شدن گلدان بخشــی از خاک اطراف ریشه را نگه دارید و
اندازه برگها و خمیده شدن شاخهها با احتیاط این کار را انجام دهید .هرچه ریشــههای
از عالئم کندی رشــد هستند .به طور بیشــتری همراه گیاه باشد ،شــوک وارد شده کمتر
کلی نشــانههای زیر دلیل شوک شدن میشود.پس از تعویض گلدان هم آبیاری کافی انجام
گیاهان است:
دهید .بهتر است موقع جابهجایی ،ریشهها مرطوب هم
* بیحالی و افتادگی برگها
باشند .زیرا اگر ریشه خشک باشد ،راحتتر آسیب
* زرد شدن برگهای پایینی و گسترش و سرایت میبیند .خاکی که برای کاشت گیاه استفاده میکنیم باید
* زردی به برگهای باالیی
* خمیده و کج شدن ساقه
* کندی یا توقف رشد
* چروک یا لول شدن برگها
* چروک شدن ساقه
* خشک شدن برگهای پایینی گیاه

چطور خانه مرتبی داشته باشیم؟

ســاختاری در زندگی خود نیازمندیم .انسان بهطور  .۳برنامههای ۱۵دقیقهای داشته باشید

برای اینکه بتوانید از شر خانه نامنظم و نامرتب رها
شوید و کارهای روزمرهتان را بهسرعت انجام دهید ،هر
روز بخشی از کارهای مربوط به خانه را انجام دهید.
انجامدادن یک کار از فهرست کارها ،میتواند احساس
ی که برای انجامدادن یک
موفقیت به شما بدهد؛ تا جای 
کار کوچــک دیگر در روز بعد ،پر از انگیزه شــوید.
این کارهای کوچک میتوانند به سادگیِ مرتبکردن
ایمیلها ،سازماندهی کشوی جوراب ،تمیزکردن جعبه
داروها یا شستن سینک کثیف ظرفشویی باشد.

طبیعی در پی احســاس موفقیت و کاملشدن است؛
حال میخواهد این کار با حل جدول کلمات متقاطع
انجام شود و یا یادگیری مهارتی جدید یا سازماندهی
و مرتب کردن خانه.برای منظم نگهداشتن خانه ،برنامه
و فهرست کار داشته باشید.
در آن صورت ،هر وقت کاری از کارهای فهرستتان
را انجام دهید ،احســاس مفیدبــودن میکنید .یادتان
باشد که الزم نیســت برنامه ریزی تان بسیار دقیق و
سختگیرانه باشــد .این برنامه فقط باید طوری باشد
 .۱نترسید و احساس گناه نداشته باشید
 .۲برنامهریزی کنید
که احساس کنید روی زندگی و مشکالت روزمرهتان  .۴تقسیم وظایف بزرگ به بخشهای کوچک
نیست.
مشــکل
پیپلز میگوید« :مرتبنبودن ایراد و
های
ه
برنام
از
بسیاری
روزها
این
که
اســت
درست
تسلط دارید.
برای اینکه کارهای بزرگ باعث وحشت شما نشوند،
درحقیقت منظم بودن مهارتی نیست که همه مردم از زندگیمان تغییر کرده اســت ،اما هنوز هم به وجود

زهکشی خوبی داشته باشد تا آب بهراحتی از آن عبور * استفاده از کود ضد تنش اسید آمینه

کند .اکثر گیاهان در صورتی که ریشــه آنها به مدت
طوالنی در آب غرق باشد ،دچار خفگی میشوند ،زیرا
اکسیژن به ریشه نمیرسد.

بعد از شوکه شدن چگونه گیاه را درمان کنیم؟
 .۱دادن آب قند به گیاهان

تجربه نشان داده است که محلول رقیق آب و قند به
درمان شوک گیاه کمک میکند .البته این روش فقط
برای بعضی از گیاهان جوابگو است.

 .۲استفاده از آسپرین

استفاده از آســپرین یک روش مرسوم برای درمان
شوکه شدن گیاه است .برای این کار آسپرین را در آب
حل کنید و به گیاه بدهید.
 .۳هرس کردن گیاهان

هرس کردن به گیاه کمک میکند انرژی خود را صرف
تقویت ریشهها کند.

کود اسید آمینه پودری  ۸۰درصد دارای مقدار زیادی
از آمینو اســیدهای مهم و مورد نیاز است .همچنین
این کود از نیتروژن با منشا طبیعی تشکیل شده است
که برای گیاه بســیار مفید است.این ترکیب کود اسید
آمینه بــا دارا بودن درصد باالیی از آمینو اســید ،به
گیاه کمک میکند تا پروتئین ضروری خود را خیلی
ساده و بیزحمت بســازد و در میزان مصرف انرژی
صرفهجویی کند .این کود خاصیت تنشزدایی دارد و
معمــوال از آن در مواقعی که گیاه دچار تنش دمایی،
خشکی و یا آفت شده است استفاده میشود.بنابراین
هر  ۲۰روز باید گیاه را با اسید آمینه تقویت کنید .اگر
به ریشه گیاه هم آسیب وارد شده باشد باید از محرک
ریشهزایی استفاده کنید .این کود کمک میکند تا ریشه
قوی شود و یا مجددا شروع به رشد کند.این روند باید
هر  ۲۰روز تکرار شــود تا تنش وارد شده به سرعت
برطرف شود.

از کارهای کوچک شروع کنید؛ مثال هنگام مرتبکردن و به آنها کمک کنید که خالقانه بیندیشند ،آنها بیشتر به
آشــپزخانه ،ابتدا ظرفهای کثیف را بشــویید یا اول کمککردن تمایل پیدا میکنند.
وسایل تاریخمصرفگذشــته را دور بریزید یا از شر  .۶وســایلی را کــه نمیخواهید ،هدیــه کنید یا
وسایلی خالص شوید که معموال پای ثابت طبقههای بفروشید
کابینتتان هستند اما از آنها استفاده نمیکنید .اگر این اکنون که کابینتها و کمدهای خود را تمیز کردهاید،
وســایل قابلیت اهدا دارند ،آنها را به خیریهها هدیه آخرین مرحله ،منظمکردن وســایل قدیمیتان است.
بدهید .سپس روز بعد بقیه وسایل را مرتب کنید (مثل برای خالصشدن از وسایلی که نمیخواهید ،از حلقه
مرتبکردن مواد خوراکی صبحانه ،ادویهها و حبوبات دوستان و اعضای خانوادهتان شروع کنید .از آنها بپرسید
و قراردادن آنها در قفسههای مجزا).پیپلز میگوید که که آیا از میان وسایلی که شما نمیخواهید ،چیزی الزم
ل مربوط به ارثیه خانوادگی
هنگام مرتبکردن کمد لباسهایتان ،ابتدا سبک زندگی دارند یا خیر .البته به وسای 
ل
و مدل لباسهایی را که این روزها میپوشید ،در نظر توجه بیشتری کنید.همچنین میتوانید برخی از وسای 
بگیرید .آیا کمد لباستان معرف سب 
ک زندگیتان است؟ منزلتان را به خیریه ببخشید .هدیهدادن چیزی به کسی
مان
ی
کار
های
ط
محی
سبک زندگی بهاندازه بدن و حتی
که به آن وســیله نیاز دارد ،احســاس خوبی به شما
را
هایی
س
لبا
فقط
بنابراین
پس از مدتی تغییر میکنند؛
میدهد .درنتیجه راحتتر میتوانید از برخی از وسایل
دارید.پیپلز
دوست
را
آنها
و
نگهدارید که برایتان مهماند
خانهتان دست بکشید.اگر هم میخواهید وسیلهای را
است
ممکن
که
نباشید
فکر
این
میگوید« :هرگز در بند
بفروشید ،میتوانید از سایتهای فروش آنالین وسایل
که
آنچه
از
کار
ن

ای
جای
ه
ب
بپوشید.
لباسی را در آینده
دستدوم شروع کنید.
امروز هستید و میخواهید باشید ،بدون هیچ قضاوتی
کالم آخر
لذت ببرید ».بهتر است بگذارید دیگران هم از پوشیدن
بهمحض اینکه ســازماندهی و مرتب کردن خانه را
برخی از لباسهایتان لذت ببرند.
شروع کردید ،یادتان باشــد که باید خان ه را متناسب
 .۵از کودکانتان کمک بگیرید
با ســبک زندگی خودتان مرتب کنیــد .در واقع این
کودکان
به
خانه
کردن
مرتب
آموزش سازماندهی و
سازماندهی باید نشاندهنده شخصیت شما باشد و شما
نوه،
کودک،
لتان
ز
من
در
اگر
بنابراین
هیچگاه دیر نیست.
آن را دوست داشته باشید.یک روش خوب دیگر برای
کردن
مرتب
در
آنها
از
دارید،
ای
ه
بــرادرزاد
خواهر یا
منظمماندن ،سازماندهی فصلی خانه است .بدین ترتیب
وسایل
کردن
ع
«جم
گوید:
ی
م
بگیرید.پیپلز
کمک
خانه
میتوانید لباسها و سبک زندگیتان را بهطور مرتب
به
کودکان
تشــویق
کنید».
تبدیل
بازی
نوعی
بــه
را
ارزیابی کنید و در بهترین وضعیتی که دوســت دارید،
کمک
خانه
کردن
مرتب
و
ســازماندهی
در
مشارکت
قرار بگیرید .فقط یادتان باشــد که با وظایف کوچک
میکند که کمال گرایی را کنار بگذارید ،قدر تالشهای شروع کنید .پیپلز میگوید« :روز اول تمرین نمیتوانید
کودکانتان را بدانید و برای آنها ارزش قائل شوید.هرچه دونده ماراتن شوید».
بیشتر کودکان را در امور مرتبسازی خانه شریک کنید
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پلیس:

اگر نتوانستید با  ۱۱۰تماس بگیرید ،به  ۱۱۰ ۱۱۰پیام بدهید

ســرویس حوادث  //معاون عملیات
فرماندهی انتظامی تهران از راهاندازی
سامانه پیامکی  ۱۱۰۱۱۰برای باال بردن
سطح خدمترسانی به مردم خبر داد.

به گزارش همشــهری آنالین ،ســرهنگ
عبدالوهاب حســنوند معــاون عملیات
فرماندهی انتظامی تهران گفت :شهروندانی

در امتداد تاریکی

ماجرای زنی در چنگ شیاطین کوه!

دو ســال قبل زمانی که از محــل کارم به منزل
میرفتم ،دو جوان نقابدار به زور مرا درون خودرو
انداختند و به کوه های خلج مشهد بردند .آن جا
بود که طالهایم را از سروگردنم بیرون آوردند و
سپس...

زن  20ســاله که به خاطر دستگیری یکی از متهمان
فراری پرونده اش زبان به قدردانی از پلیس گشــوده
بود ،درباره این ماجرای وحشــتناک به کارشــناس
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :چهار سال بیشتر
نداشــتم که پدر و مادرم را در یک سانحه دلخراش
رانندگی از دست دادم و بدین ترتیب عمه ام سرپرستی
مرا به عهده گرفت .آن زمان در اســتان سیســتان و
بلوچســتان زندگی می کردیم و من عمه ام را همانند
مادرم دوست داشــتم تا این که وقتی به  18سالگی
رسیدم مرا برای یکی از فرزندانش خواستگاری کرد.
«آبتین» جوانی خوشــرو و با اخالق بود اما من او را
مانند برادرم دوســت داشــتم چرا که از همان دوران
کودکــی در کنار آن ها زندگی می کردم .با وجود این
نمی توانستم خواسته عمه ام را رد کنم به همین دلیل
بدون آن که کالمی بگویم پای سفره عقد نشستم و به
عقد آبتین درآمدم .بعد از این ماجرا به مشهد مهاجرت
کردیم تا زندگی بهتری داشته باشیم .منزلی در حاشیه
شهر اجاره کردیم و من با اجازه نامزدم برای آموختن
هنر آرایشــگری نزد زن جوان مطلقــه ای رفتم که
متصدی یک سالن بزرگ آرایشگری بود اما احساس
می کردم محبوبه به ارتباط و عالقه صمیمانه بین من و
آبتین حسادت میکند چرا که او به هر مناسبتی برای
مــن طال می خرید و من هم هدایایم را به او نشــان
مــی دادم .طایفه ما عالقه زیادی به طال و زیورآالت
دارند ،به همین دلیل مردها بیشــتر از هر چیزی برای
نشان دادن عالقه خودشان به طرف مقابل برای او طال
میخرند .خالصه محبوبه وقتی این رفتارها را می دید،
مرا نصیحت می کرد که با فروش طالهایم برای خودم
ســرمایه ای جداگانه پس انداز کنم چرا که نمی شود

که بــه هر طریق امکان تمــاس تلفنی با
سامانه  ۱۱۰را ندارند ،میتوانند از طریق
سامانه  ۱۱۰۱۱۰با پلیس تماس بگیرند.
بــه گفته او ســامانه  ۱۱۰صرفــ ًا برای
فوریتهای پلیسی راهاندازی شده است.
معاون عملیــات فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ بیان کــرد :در چهار ماه اخیر بیش

از  ۲۹۰درصــد افزایــش تماسهــای
غیرضروری با ســامانه  ۱۱۰را داشته ایم.
در حالی که این سامانه برای فوریتهای
پلیســی طراحی و پیشبینی شده است.
انجام تماسهای غیر ضروری با این سامانه
موجب نقصان در انجام ماموریتهای ۱۱۰
پلیس است.

سال بیست ویکم شماره 3936

ســرویس حوادث //اختالف ملکی بین دو
خانواده در روستای داش کسن شهرستان
مشگینشهر منجر به جنایت شد.

نیمه شب چهارشنبه گذشته خبر قتل مردی 72
ســاله مقابل یک معدن زغال ســنگ به پلیس
اعالم شد .نخستین بررسیها نشان میداد مقتول
پیمانکار معدن بوده که از ســوی سه مرد مورد
ضرب و جرح قرار گرفته و به آتش کشیده شده
است.علی رضایی دادستان شهرستان مشگینشهر
در این باره گفت :این جنایت در پی یک اختالف
ملکی در روســتای داشکسن ،بخش الهرود از
توابع شهرســتان مشگینشــهر رخ داده و یک
معدنکار به قتل رســیده که نتیجه نهایی بعد از
بررسیهای پزشــکی قانونی اعالم میشود .در
حال حاضر چهار مظنون شناسایی و دستگیر و
با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدهاند
که طبق بررسیهای اولیه ظاهرا ً در این قضیه بعد
از قتل اقدام به آتش زدن مقتول کردهاند.دادستان
شهرستان مشگینشهر تصریح کرد :تأمین امنیت
و آرامش مردم اولویت مهم و خط قرمز دستگاه
قضایی اســت و در این زمینــه با مخالن نظم و
امنیت عمومی و نیز متخلفانی که قانون را زیر پا
میگذارند ،بشدت برخورد قانونی خواهیم داشت.
* گفتوگو با پسر مقتول

پس از این حادثه محمد پسر مقتول در گفتوگو
با «ایران» در تشــریح این جنایت گفت :ما از
سالها پیش بر سر یک قطعه زمین دو هکتاری
با کســانی که در حال حاضــر در این پرونده
دستگیر شدهاند ،اختالف داشتیم .به طور قانونی
فقط مالکیت  10درصد زمین مورد نظر مربوط به
یکی از این افراد بود اما او مدعی بود که کل زمین
متعلق به او اســت .به همین خاطر ما از طریق
قانونی موضــوع را پیگیری کردیم و دادگاه هم
بر اساس اسناد و مدارک رأی را به نفع ما صادر
کرد ،اما مظنون اصلــی این پرونده زیر بار رأی
دادگاه نمیرفت و هر بار به شکلهای مختلف
مانع کار معدن میشد و پدرم را تهدید به مرگ
میکرد .حتی من بارها به آنها گفتم هر رأیی که
دادگاه بدهد ،تمکین میکنم اما حاضر نیستم پول
زور بدهم .با این حــال آنها نه توجهی به رأی
دادگاه میکردند نه خواهش ما برای پایان دادن
به اختالفات اثری داشــت .وی در ادامه افزود:
اختالف بین ما در این  3ماه اخیر بیشــتر شد،
به طوری که گاهی مجبــور بودیم کار معدن را
تعطیل کنیم اما قاضی به ما میگفت که رأی به نفع
شماست و به خاطر مشکالت کارخانههای تولید
سیمان کارتان را متوقف نکنید .ما هم بدون توجه
به تهدیدهای این افــراد به کارمان ادامه دادیم،

تا اینکه پنجشنبه شب گذشــته پدرم در حالی
که با یکــی از رانندگان بیل مکانیکی در معدن
حضور داشت 3 ،نفر ناگهان به پدرم و راننده بیل
مکانیکی حمله کرده و آنها را با چوب کتک زدند
و در حالــی که پیکر نیمه جان پدرم روی زمین
افتاده بود ،او را آتش زدند .راننده بیل مکانیکی
با دیدن این صحنه پتویی روی پدرم میاندازد و
یک بار آتش را خاموش میکند اما آنها دوباره
راننده را کتک میزنند و بار دیگر پدرم را آتش
زده و میســوزانند و پس از آن هم دو دستگاه
بیل مکانیکی و خــودروی پدرم را نیز به آتش
میکشــند و بعد هم از محل متواری می شوند.
پســر مقتول در باره  4نفر بازداشتی این پرونده
نیز گفت :این افراد همه با هم فامیل هستند .پدرم
از خیرین روستا بود و نیمی از درآمدش را برای
کمک به مدرسه ،شورای محله ،لولهکشی آب و
آبادانی روســتا هزینه میکرد .وقتی از موضوع
خبردار شــدم ،نمیخواســتم خانوادهام متوجه
شــوند پدرم چگونه به قتل رسیده است و دلم
نمیخواست تصویر آخری که از پدرم میبینند،
تصویر سوخته او باشــد .بنابراین به هیچ کس
نگفتم تــا او را دفن کردند و بعد هم که خبر در
رسانهها منتشر شد ،خانوادهام به عمق این جنایت
پی بردند.

کیفرخواست 20متهم پرونده متروپل صادر شد

سرویس حوادث //کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان برای 20
نفر از متهمان صادر شــد و پس از ارسال به محاکم کیفری  ۲اهواز
جلسه محاکمه متهمان برگزار خواهد شد.

به گزارش مرکز رســانه قوهقضائیه ،در پی تأکیدات رئیــس قوهقضائیه برای
رسیدگی دقیق و سریع به حادثه متروپل آبادان و با پیگیری مستمر دادستان کل
کشور ،کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان علیه ۲۰نفر صادر شد.با توجه
به اهمیت موضوع و گستردگی ابعاد حادثه ،این پرونده ب ه صورت دقیق در شعب
ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اهواز مورد ارزیابی و کارشناسیهای

تخصصی قرار گرفته و بر این اساس کیفرخواست صادر شده است .در این پرونده
۲۱نفر مقصر شناخته شدهاند که علیه ۲۰نفر از افراد مؤثر کیفرخواست صادر شده
است .در بخشی از کیفرخواست صادر شده با توجه به فوت مالک ساختمان و
طبق تبصره یک ماده  ۸۵قانون آیین دادرسی کیفری ،درخواست پرداخت دیه به
نسبت تقصیر از دادگاه درخواست شده است .تمامی متهمان این پرونده در حال
حاضر با قرار تأمین مناسب در بازداشت هستند .ظهر روز دوشنبه ۲خرداد ۱۴۰۱
برج متروپل در خیابان امیرکبیر (امیری) واقع در مرکز آبادان ریزش کرد و تعدادی
از هموطنان در این حادثه جان خود را از دست دادند.

سرویس حوادث //ســرایدار خانه
شمال شهر تهران که میلیونها تومان
از خانه خانم مهندس سرقت کرده و
او را تا یک قدمی مرگ کشانده بود ،بودند اما وقتی برگشتند متوجه سرقت از عابربانکم را گرفت و به همسرش داد .او اما همسرش مانع شد او خیلی اصرار و قرار داد.
خانه سرایداری شان شدهاند.
هم بــه محض گرفتن کارت و رمزش از التماس کرد که همســرش مرا نکشد و او گفت :برای خرید از خانه خارج شده
پس از یک ماه دستگیر شد.

نقشه زوج سرایدار برای سرقت از خانه خانم مهندس

اوایل تیر امسال زن جوانی به شعبه چهارم
بازپرسی دادسرای ویژه سرقت رفت و از
سرایدار خانهاش و همسر او شکایت کرد.
زن جوان گفــت :در یکی از محلههای
شمال تهران زندگی میکنم ،همسرم برای
مأموریت کاری از تهران خارج شده بود
و من در خانه تنها بودم .شــب حادثه به
خانــه یکی از اقوام رفتم اما زمانی که به
خانه برگشتم ،پس از ورود به پارکینگ
ســاختمان ناگهان متوجه ســرایدار و
همسرش شــدم .آنها گریهکنان به سمتم
آمده و مدعی شــدند به درمانگاه رفته
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به ابراز عالقه های دوران نامزدی اعتماد کرد ،اما من
هیچ گاه نمی توانستم این حرف ها را قبول کنم به این
دلیل که در زندگی مشترک مادیات جایگاهی ندارد
و تنها همین هدایا و ابــراز عالقه ها پایه های آن را
مستحکم می کند .این تضاد فکری بین من و محبوبه
ادامه داشــت تا این که یک روز وقتی از آرایشگاه به
طرف منزلم در حرکت بودم ناگهان دو سرنشین نقابدار
یک دستگاه پژو  405مقابلم توقف کردند و مرا به زور
داخل خودرو انداختند .در حالی که جرئت فریاد زدن
هم نداشــتم و از ترس بر خودم می لرزیدم ،آن ها به
طرف کوه های خلج حرکت کردند .وقتی فهمیدم آن
دو جوان قصد سرقت طالهایم را دارند ،خیلی مقاومت
کردم ولی یکی از آن ها مرا تهدید کرد که اگر طالها
را ندهی تو را بی آبرو می کنیم .با شــنیدن این جمله
وحشت زده طالهایم را بیرون آوردم تا هدف آزار و
اذیت آن ها قرار نگیرم .من دوران نامزدی را ســپری
می کردم و اگر چنین حادثه ای برایم رخ می داد ،آینده
ام تباه می شــد ولی متاسفانه دو جوان شیطان صفت
بعد از این که طالها را از سروگردنم بیرون کشیدند به
التماس های من توجهی نکردند و مرا هدف آزار قرار
دادند .آن ها سپس گوشی تلفنم را نیز گرفتند و مرا در
تاریکی شــب در حالی رها کردند که فقط توانستم 4
رقم پالک خودروی آن ها را حفظ کنم و. ...
خالصه به هر بدبختی بود خودم را به منزل رســاندم
و ماجــرا را برای نامزد و عمــه ام بازگو کردم .آن ها
ابتدا این ماجرا را باور نمی کردند اما بعد که به حقیقت
موضوع پی بردند همراه من به کالنتری آمدند و از آن
دو جوان زورگیر شکایت کردند .بعد از گذشت حدود
دو سال از این ماجرا باالخره مخفیگاه یکی از آن دو
جوان توســط پلیس شناسایی شــد و نیروهای زبده
کالنتری سپاد با صدور دستوری از سوی سرگرد جعفر
عامری (رئیس کالنتری ســپاد) موفق شدند او را که
طراح و عامل این زورگیری بود دستگیر کنند.

زن جوان ادامه داد :با صحبتهای سرایدار
و همســرش دلم به حال آنها سوخت و
گفتم االن دوربینهای مداربسته ساختمان
را بازبینی میکنــم و به پلیس هم خبر
میدهم .اما زمانی که به سراغ دوربینها
رفتم ،متوجه شــدم که قطع اســت .مرد
سرایدار از من خواست به اتاقشان بروم
و وضعیت بههم ریخته خانهشان را ببینم.
اما به محض ورود ناگهان مرد ســرایدار
چاقویــی را زیر گلویم قرار داد و تهدید
کرد که اگر صدایم دربیاید ،زنده نخواهم
ماند .سپس دستهایم را بست و کارت

سرهنگ حســنوند با بیان این که روزانه
بین  ۴۳تا  ۵۰هزار تماس با سامانه ۱۱۰
پلیس پایتخت گرفته میشود ،تاکید کرد :از
شهروندان میخواهیم که فقط فوریتهای
پلیسی خود از قبیل ســرقت ،درگیری و
تصادفات راهنمایــی و رانندگی را با این
سامانه (سامانه  )۱۱۰در میان بگذارند.

یکشنبه  2مرداد 1401

خانه خارج شد و دقایقی بعد متوجه شدم
حسابم خالی شده است.
بعد از اینکه زن سرایدار به خانه برگشت
اینبار آنها با احتیاط که کســی متوجه
نشود مرا با دستان و دهان بسته به خانه
خــودم بردند و دوباره بــا تهدید چاقو
مجبور شــدم رمز گاوصندوق را به آنها
بگویم که حدود  600میلیون تومان پول
و دالر ،جواهرات ،طال و  6گوشی تلفن
همراه گرانقیمت از آن سرقت کردند .زن
جوان ادامه داد :ســرایدار بعد از سرقت
میخواســت مرا با چاقو به قتل برساند،

در نهایت هم شــوهرش مرا دست و پا
بســته در اتاقی حبس و در را قفل کرد
و رفت .مــن دو روز با همان حالت در
اتاق حبس بودم که کم کم بیهوش شدم.
دو روز بعد در بیمارستان به هوش آمدم
و متوجه شدم که همسرم وقتی از غیبت
من باخبر شده با نگرانی خود را به تهران
رسانده و مرا نجات داده است .با شکایت
زن جوان ،تحقیقات آغاز شد ،چند روز
بعد از سرقت ،زن جوان هراسان با پلیس
تماس گرفت و اطالعــات جدیدی از
زوج سرایدار در اختیار مأموران پلیس

بودم که مرد سرایدار را در نزدیکی خانهام
دیدم .شروع به سر و صدا کرده و از مردم
کمک خواســتم .آنها هم کمک کردند و
زوج سرایدار را دستگیر کردیم.
متهــم پس از انتقال به اداره پلیس ضمن
اعتراف به ســرقت گفت :من و همسرم
در این خانه سرایدار بودیم و از وضعیت
مالی افرادی که در ساختمان بودند خبر
داشتیم .میدانستم این زن و شوهر وضع
مالی خوبی دارند .از طرفی من اعتیاد به
شیشه دارم و برای تأمین هزینه مواد ،پول
زیادی باید پرداخت کنم .وضع مالی خانم

مهندس و نیاز خودم به پول باعث شد که
وسوسه سرقت به جانم بیفتد.
او ادامه داد :وقتی ماجرا را برای همسرم
گفتم او مخالفــت کرد .اما آنقدر کتکش
زدم که در نهایت موافقت کرد با من همراه
شود .من میخواســتم خانم مهندس را
هم به قتل برســانم تا ردی از خودم بجا
نگذارم اما التماسهای همسرم باعث شد
که از قتل منصرف شوم.
او ادامه داد :بعد از سرقت ،بدهیهایم را
پرداخت و خانــهای اجاره کردم و حتی
یک موتورســیکلت هــم خریدم وقتی
پولها تمام شد ،تصمیم به سرقت از خانه
دیگری گرفتم اما شاکی مرا دید و دستگیر
شدم .با اعتراف مرد جوان ،همسرش نیز
بازداشت شد و تحقیقات برای شناسایی
دیگر جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.

حوادث جهان
نیروهای امنیتی عراق  ۵داعشی
را دستگیر کردند
نیروهای امنیتی عراق با انجام چند رشته عملیات اطالعاتی و
شناسایی ،پنج تروریســت از اعضای داعش را در سه استان این
کشور دستگیر کردند .ســتاد رسانههای امنیتی عراق در بیانیهای
اعالم کرد کــه یگانهای آژانس امنیت ملی موفق شــدند ،پنج
تروریست از بقایای گروه تکفیری داعش را در استان های بغداد،
کرکوک و صال ح الدین دســتگیر کنند.همچنین در عملیات دیگر،
نیروهای امنیتی عراق ســه انبار شامل مقادیر زیادی انواع اسلحه
از جمله راکت و خمپاره متعلق به داعش را کشف و ضبط کردند.
پنجشنبه گروه تروریستی داعش سه برادر نظامی شاغل در ارتش
عــراق و یک کودک همراه آنان را هنگام شــنا در اطراف ناحیه
«المنصوریه» حوالی «بعقوبه» مرکز استان دیاله به قتل رساندند.
تروریســتها همچنین خودرو کشته شدگان را به آتش کشیده و
از محل گریختند .پس از آن یگان امنیتی در محل حاضر شــده و
تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرد .برخی رسانههای عراقی
سهشــب پیش نیز به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش دادند
ت های
که در حمله افراد مسلحی که «به نظر می رسد از تروریس 
داعش باشند» در استان صال ح الدین  ۶پلیس فدرال عراق کشته
شدند .رسانههای دیگر هم به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که
در این حمله  ۷عضو پلیس فدرال عراق زخمی شدهاند .این حمله
در ســاعت پایانی سهشنبه شب در منطقه خالی از سکنه در ۱۴۰
کیلومتری شمال بغداد (استان صال حالدین) رخ داده و حدود یک
ساعت تبادل آتش میان گروه  ۱۰تا  ۱۵نفری مهاجم به یک مرکز
پلیس فدرال و نیروهای عراقی در جریان بود .حمله به نیروهای
پلیس فدرال عراق در منطقه «الجالم» استان صال حالدین رخ داده
اســت؛ جایی که تروریستهای داعش جسته و گریخته در آنجا
فعال هستند.
سوء قصد به جان معاون نخست وزیر اسبق

فلسطین
منابع فلسطینی اعالم کردند «ناصرالدین الشاعر » معاون نخست
وزیر پیشین فلسطین از یک ســوء قصد جان سالم به در برد .به
گزارش ایســنا،افراد مسلح به خودروی ناصرالدین الشاعر معاون
نخست وزیر اسبق فلسطین و مدرس دانشگاه در روستای کفرقلیل
در جنوب نابلس تیراندازی و وی را هدف سوء قصد قرار دادند.
سخنگوی پلیس فلسطین اعالم کرد که الشاعر پس از تیراندازی
توسط مهاجمان ناشناس در نابلس زخمی و به بیمارستان منتقل
شد .وی افزود :پلیس و سرویسهای امنیتی اقدامات الزم را برای
جستوجو و تحقیق از عامالن این حمله آغاز کردهاند.منابع محلی
هم اعالم کردند که الشاعر از ناحیه پاها مورد اصابت چندین گلوله
قرار گرفت و وضعیت جســمانی وی مســاعد است.پس از این
س تشکیالت خودگردان فلسطین با
سوءقصد محمود عباس ،رئی 
ناصرالدین الشاعر تماس گرفت تا از سالمت وی اطمینان حاصل
کند.کابینه فلسطین نیز به نوبه خود حمله به ناصرالدین الشاعر را
محکوم کرد و به دستگاه های امنیتی دستور داد که سریعا عامالن را
شناسایی کرده و آنها را به دست عدالت بسپارند.همزمان گروههای
مقاومت فلســطین در بیانیهای تالش برای ترور دکتر ناصرالدین
الشاعر را با شــدیدترین الفاظ محکوم کردند.آنها تاکید کرد که
حمالت به شــخصیتهای ملی در کرانه باختری و ســوء قصد
وحشیانه برای ترور آنها اقدامات جنایتکارانهای است که تنها در
خدمت منافع اشــغالگران است.در این بیانیه آمده است :این اقدام
غیراخالقی بسیار شبیه به اتفاقی است که توسط دستان بدخواهان
برای نزار بنات ،فعال فلسطینی رخ داد.این گروهها گفتند مسوولیت
کامل این اقدام جنایتکارانه بر عهده تشکیالت خودگردان است و
باید عواقب آن را متحمل شود.همچنین مقاومت فسلطین خواستار
تشــکیل یک کمیته تحقیقات مســتقل برای شناسایی و محاکمه
عامالن این ســوء قصد و رهبران شیطانی آنها شد که دستورات
این جنایات را صادر میکنند.

قاتل شهید رنجبر به دار مجازات آویخته شد

زرد شیراز صبح دیروزبا حضور خانواده اکبر رنجبر جمعی پاسگاه بیدزرد شیراز
با ضربه ســاح سرد این شرور از ناحیه
اولیای دم اجرا شد.
ســرویس حوادث  //صبح دیروز حکم مجــازات قصــاص نفس قاتل شــهید به گزارش جام جم آنالین ،چهارشــنبه شــریانهای حیاتی مجروح شــده و به
علیاکبر رنجبر ،جانشین وقت پاسگاه بید  ۱۳بهمــن  ،۱۴۰۰ســرهنگ دوم علی شهادت رسید.
قصاص قاتل شهید رنجبر اجرا شد.

آگهي مزایده نوبت دوم

اجرای احکام حقوقي شوراي حل اختالف بندرعباس بموجب پرونده فوق این اجراء اموال مشروحه ذيل:
 /1ســواری سمند دارای پالک انتظامي به شــماره 723د 63ایران 84مدل  1390ال ایکس سوخت بنزین ،سفید ،چهار سیلندر ،شماره موتور  ،249693شماره شاسي
قوه قضائیه
 ،246991موتور آماده به کار نبود ،الستیک ها فرسوده ،تودوزي مستعمل ،رنگ روغني در اثر تابش نور آفتاب و شرایط جوي شفافیت خود را از دست داده است ،آثار
خط و خش و برخورد بر روي بدنه وجود دارد شامل :سپر جلو ،سپر عقب ،درب موتور پوسیده شده ،گلگیر جلو ،گلگیر جلو راست ،گلگیر جلو چپ و رکاب ،باتري ،دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
شيشه عقب ،طلق چراغ هاي جلو و عقب فرسوده ،آثار زنگ زدگی و پوسیده در اتاق شامل قسمت هاي مختلف منجمله پاالني و لچکي کلگير ها ،...سیستم روشنایی
فرسوده ،بعضي از قسمت هاي بدنه به صورت غیرحرفه اي بازسازي و نقاشي شده که با کسر کسر هزينه هاي تعویض پالک:پارکینگ ،عوارض شهرداری ،مالیات ،خالفي ،خسارت وارده
و ...با قیمت پایه  800.000.000ریال ارزیابی و کارشناسي گرديده است.
اموال متعلق به محكوم عليه آقاي احمد تقي پور دريائي در قبال بدهي به محكوم له خانم فاطمه شبان درگیری که به مبلغ  800.000.000ريال ارزيابي وكارشناسي شده است با شرایط زیر
از طریق مزایده کتبي بفروش میرسد .
 -1فروش نقدي است حداکثر مهلت پرداخت بهاء سه رور ميبا شد .
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت بعهده خریدار است.
-3پیشنهاد دهندگان باید قبال %10مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب سیبا توديع وقبض سپرده را به این اجراء تحویل نماید.
-4اجراي احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5مزايده در ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخه 1401/05/10به صورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
-6در صورتیکه برنده تا يكماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضاي مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود
خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استيفاي ميشود و برابر ذیل ماده  129قانون اجراي احكام مدنی سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزايده تجدید میگردد متقاضیان شرکت
در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بندرعباس واقع در بلوار امام خميني -ميدان ابوذر -مجتمع جزایی بندرعباس مراجعه نماید.
پریسا ورزنده -دادورز شعبه  2اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندرعباس

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالءهب بيماري گوارت و آسم كاهش مي يابد

شهرستان

یکشنبه  2مرداد 1401
 24ذی الحجه 1443
سال بیست ویکم شماره 3936
خبری

جوانان بندرکالهی مدرسه می سازند

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان  //باحضور سیدعبداهلل
هاشمی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز هرمزگان  ،شیخ محمدصالح
پردل خیرمدرسه ساز ،هاشمی مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان و
سلحشور معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب  ،حامدی مدیر آموزش
وپرورش میناب و جمعی از خیرین و مسئولین محلی عملیات اجرایی
مدرسه بندرکالهی با مشارکت جوانان بندرکالهی آغاز شد .به گزارش
خبرنگار دریا ؛ هاشمی در این آیین اظهار کرد :مدرسه بندرکالهی با
زیربنای ۳هزار مترمربع درقالب ۱۵کالس به صورت صددرصد خیری
احداث می شود .وی در ادامه اعتبار ساخت جهت این فضای آموزشی
را ۳۰میلیارد تومان اعالم داشت و افزود :جوانان بندرکالهی تمامی
هزینه ســاخت این پروژه آموزشی را تقبل نمودند .مدیرکل نوسازی
مدارس استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد :با بهره برداری از این
مدرسه بیش از ۵۰۰نفر دانش آموز درفضای ایمن تحصیل خواهند کرد.

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد

اختصاص ۸۰میلیارد اعتبار برای بهبود وضعیت آب روستاهای رودان

سعیده دبیری نژاد  -سرویس شهرستان //
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان
از رفع مشــکل آب  ۹روستای شهرستان
رودان با تزریق اعتبارات استانی تا پایان
امسال خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار دریــا  ،عبدالحمید

حمزه پور در جلسه شورای اداری استان
که در شهرستان رودان به ریاست استاندار
برگزار شد ،گفت :با حمایت ویژه استاندار
هرمزگان و به منظور تامین نیاز آبی جمعیت
 ۹روســتای برزرد ،ســیاه مغان ،سکل،
خراجی ،کم گوران ،میانچیالن ،زیارت سید

تا پایان سال آتی تمامی شهر قشم
از نعمت گاز بهره مند می شود

امام جمعه میناب :

نیروی انتظامی در جابجایی کاال
در سطح شهرستان سخت گیری نکند

گروه خبر  //امام جمعه میناب با تقدیر از همکاری و تالش نیروی
انتظامی این شهرستان در حفظ امنیت و برقراری نظم عمومی ،از آنان
خواســت تا در جابجایی کاال در سطح شهرستان سخت گیری نکند.
حجت االسالم محسن ابراهیمی امام جمعه میناب در خطبههای نماز
جمعه میناب ضمن تبریک روزمباهله گفت :روز مباهله راجشن بگیرید
و پیام هــای آن را دریافت کنید.وی افزود :مباهله اختصاص به یک
مذهب ندارد و پیروان تمام مذاهب به اهمیت این موضوع یادآوری و
اشاره کردهاند.خطیب جمعه میناب گفت :مباهله نشان دهنده حقانیت
حضرت محمد (ص) است.حجت االسالم ابراهیمی اضافه کرد :در برابر
مسیحیان زمان مباهله ظهور حقانیت اسالم است و اسالم دربرابر دیگر
ادیان حق است و مباهله آیه ای درمنزلت اهل بیت علیهم السالم است.
آیه مباهله برعصمت و حقانیت حضرت علی علیه السالم داللت دارد.
خطیب جمعه میناب به روز خانواده و بازنشستگان اشاره کردو گفت:
بهترین تکریم خانواده در قرآن مطرح شده است و پیام آیه در قرآن این
است که خدمات رسانی و دلسوزی و محبت زوجین باعث استحکام
خانواده می شود.وی به روزکارافرینی اشاره کرد و گفت :تحقق اقتصاد
مقاومتی در گروی کارآفرینی و آموزش نیروهای متخصص در جامعه
است.ابراهیمی به ضرورت تکریم بازنشستگان نیز اشاره کرد و افزود:
برای بازنشســتگان باید زمینه فراهم شود زیرا برای جامعه مفیدند و
بازنشستگی به معنای از کارافتادگی نیست و باید به وضعیت معیشتی
بازنشستگان رسیدگی جدی شود.امام جمعه میناب به سفر تبلیغاتی
بایدن رییس جمهور آمریکا اشــاره کرد و گفت :این ســفر تبلیغاتی
بایدن پوچ وبی فایده بود و آمریکا نشان داده که هیچ دستاوردی برای
ملتهای منطقه جز تجاوز و زورگویی نداشته و در برابر ایران اسالمی
نیز هیچ غلطی نمی تواند بکند.به گزارش فارس  ،وی در پایان از تمام
مسئوالن و آحاد مردم که در برگزاری جشن عید غدیر تالش کردند
قدردانی واز تالش نیروی انتظامی میناب در مسائل فرهنگی شهرستان
تقدیر و از آنان خواست تا در جابجایی یک کاالی مورد نیاز مردم در
سطح شهرستان میناب سخت گیری نکند.
مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان خبر داد

نصب اسکلت اولین واحد مسکونی زلزلهزدگان
در سایه خوش

عبدالحسین اسدپور  -سرویس شهرستان  //مدیرکل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان هرمزگان از نصب اسکلت اولین واحد مسکونی
زلزلهزدگان در سایه خوش خبرداد  .به گزارش خبرنگار دریا؛ شهریار
نوری زاده ،مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان هرمزگان با
بیان اینکه عملیات اجرایی  125واحد مســکونی در هشت روستای
زلزلهزده بخش مهران و مرکزی شهرســتان بندرلنگه از ســوی ستاد
بازسازی بنیاد انقالب اسالمی استان هرمزگان آغاز شده است .از این
رو اولین اسکلت فلزی از سوی اکیپهای مستقر بنیاد مسکن انقالب
اسالمی هرمزگان در منطقه زلزلهزدهی سایه خوش نصب شد .در ضمن
عملیات آواربرداری  237خانه با اولویت روستای سایه خوش تاکنون
به اتمام رسیده است و با همکاری سایر دستگاهها بهویژه استانداری
هرمــزگان این عملیات بهزودی در تمامی این منطقه به پایان خواهد
رســید .مطمئن ًا با تصویب اعتبارات در هیئت دولت عملیات اجرایی
شتاب بیشتری خواهد گرفت و با یک برنامه زمانبندی سعی خواهیم
کرد تا واحدهای مســکونی را بسازیم .بنیاد مسکن انقالب اسالمی
تا پایان بازســازی در کنار مردم زلزلهزده خواهد بود ،قطع ًا مشارکت
خیرین ،بانکها و سایر دستگاههای بخش خصوصی و دولتی با بنیاد
مسکن انقالب اسالمی میتواند ما را در بازسازی مناطق زلزله یاری
کند تا روستاییان هر چه سریعتر به روال عادی زندگی بازگردند و از
اسکان دائم برخوردار شوند.
در راستای مصوبههای سفر استاندار به سیریک؛

تفاهمنامه توسعه رشته مهارتی پرورش میگو
در هرمزگان منعقد شد

سرویس شهرستان  //مدیرکل شیالت هرمزگان گفت :تفاهم نامه
توسعه رشته مهارتی پرورش میگو و سایر رشتههای شیالتی شاخه
کاردانش بین اداره کل شیالت و آموزش و پرورش استان در راستای
مصوبه های سفر استاندار هرمزگان منعقد شد .عبدالرسول دریایی با
اشاره به ظرفیت های موجود شیالت در استان هرمزگان و نیاز مبرم به
تربیت نیروی کار ماهر در این حوزه افزود :خوشبختانه با پیگیریهای
انجام شده به جز رشتههای «پرورش میگو» و «دریانوردی صیادی»
که دارای سرفصلهای مصوب هستند ،رشتههای «فن آوری پرورش
ماهی در دریا» و «بهداشت و بیماری های آبزیان با تاکید بر میگو و
ماهیان دریایی» نیز در دست اقدام است .به گزارش ایرنا ؛ وی ،آموزش
و ارتقای مهارت و توانمندســازی جوانان عالقهمند به فعالیتهای
شیالتی در راستای تامین نیاز استان به نیروی انسانی دارای مهارت در
زمینههای شیالتی را از اهم اهداف این تفاهمنامه عنوان کرد.

ســلطان محمد ،اسالم آباد و مناطق تحت
پوشــش مجتمع خیرآباد رودان مبلغ ۸۰
میلیارد ریال از محل اعتبارات اســتانی با
هدف کمک به رفع مشکل آب مورد نیاز
مردم این شهرستان اختصاص یافت.
وی افــزود :عملیات اجرایی این پروژه ها

زهرا غفوری نژاد  -سرویس شهرستان
 //بر اســاس تفاهمنامه شــرکت گاز
استان هرمزگان و سازمان منطقه آزاد
قشم در تیرماه ســال جاری ،تا پایان
سال  ۱۴۰۲تمامی شهر قشم از نعمت
گاز بهره مند می شود.

بــه گــزارش خبرنگار دریــا ،فواد
حمزوی ،مدیر عامل این شرکت ضمن
اشاره به انعقاد تفاهم نامه شرکت گاز
هرمزگان با ســازمان منطقه آزاد قشم
در تیرماه ســال جاری ،اظهار کرد :بر
اساس شرایط مندرج در این تفاهمنامه،
تا دوماه آینده ،گازرســانی به فاز دو
شهر قشــم آغاز و تا پایان سال آتی
تمامی شهر قشم از نعمت گاز بهرهمند
میشود .وی افزود:شرکت گاز استان
هرمزگان با هدف جایگزینی سوخت
مایع با ســوخت پاک گاز ،نسبت به
طراحی و اجرای عملیات گازرسانی به
آبشیرینکن شهر قشم اقدام میکند تا
روند تولید در این بخش با هزینه کمتر

و رفاه بیشتری برای مردم همراه شود.
حمزوی اظهار کرد :همکاری در تأمین
گاز شهرک صنعتی طوال و زمینه سازی
تزریق گاز و بهره مندی شهرک صنعتی
از گاز طبیعی بهمنظور دستیابی صنایع
جزیره به سوخت ارزان و پاک و پایدار
و کمک بــه افزایش روند تولید ،از دو
هفته آینده در دستور کار قرار خواهد
گرفت .مدیر عامل شرکت گاز استان
هرمــزگان تصریح کرد :گازرســانی
به مجتمعهای خدماتی روســتاهای
دفاری ،حمیری و کابلی که بهرهمندی
روســتای اطراف از این خدمات را به
همراه خواهد داشــت ،از مفاد دیگر
تفاهمنامه مذکور است.
وی بیــان کرد :پروژه گازرســانی به
شهر سوزا ،شــهرک صنعتی شیالت
و روســتاهای اطراف این شهر نیز تا
پایان سال  ۱۴۰۲محقق شده و در گام
بعدی و بهمنظور بهرهمندی همه ساکنان
جزیره از خدمات رفاهی ،شــهرهای

طرح تفکیکی  9شهر هرمزگان برای نهضت ملی مسکن تصویب شد

الفت ،طبل و رمکان و روســتاهای
اطــراف ایــن مناطق نیز در لیســت
پروژههای گازرسانی قرار دارند.
حمزوی افزود :با توجه به اجرای خط
انتقال گاز  ۳۰اینچ بندرعباس به قشم
توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز
ایران ،شــرکت گاز اســتان هرمزگان
نسبت به همکاری در پیگیری به منظور
تسریع این خط انتقال گاز برای تامین
پایدارخوراک گاز صنایع پتروشیمی و
نیروگاه های جزیره قشم ،برابر برنامه
زمانبندی اقدام خواهد کرد.
مدیــر عامل شــرکت گاز اســتان
هرمزگان اظهــار کرد  :هدف از ایجاد
زیرســاختهای گازرسانی و توسعه
اشــتراک پذیری گاز ،تغییر ســبک
زندگی مردم به ســمت رفاه اجتماعی
بهتــر و ایمنی بیش تر ،اشــتغالزایی،
اســتفاده بهینه از مزایای جایگزینی
گاز طبیعی با سوخت مایع(ارزآوری)،
صرفه جویی اقتصادی و رعایت نکات
زیست محیطی است.
گفتنی است در این مراسم ،افشار فتح
الهی ،رییس هیات مدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تشکر
از اقدامات شرکت گاز استان هرمزگان
عقد این تفاهم نامــه را فرصتی برای
رشد و شکوفایی جزیره اعالم نمود.
اعتبــار این تفاهم نامه به مدت ســه
سال از تاریخ امضاء خواهد بود که در
صورت توافق طرفین با تنظیم الحاقیه
قابل تمدید می باشد.

ســرویس شهرســتان  //طرح تفکیکی
آمادهســازی اراضی شــهرهای میناب،
پارسیان ،دشتی ،گروک ،خمیر ،سندرک،
ســیریک ،زیارتعلی و حاجیآباد به منظور
اجرای نهضت ملی مســکن در شورایعالی
شهرسازی و معماری تصویب شد.

ابراهیم رســتمگورانی معاون شهرسازی و
معماری راه و شهرسازی هرمزگان با اعالم
این خبــر در گفتوگوی رســانهای اظهار
داشت :در راستای طرح نهضت ملی مسکن

کمیته امداد امام خمینی (ره)استان هرمزگان در نظر دارد،
وســائط نقلیه و ماشین آالت ســنگین راهسازی خود را
با جزئیات مندرج در اســناد مزایده را ،با بهره گیری از بستر سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( ) setadiran.irو با شماره مزایده 5001004247000001
بصورت اجاره واگذار نماید.
1-زمــان انتشــار در ســایت 0405/1401/ســاعت  8صبح تــا تاریخ
2205/1401/ساعت 19 :
2-مهلت دریافت اســناد مزایده از تاریخ 0405/1401/ســاعت  8صبح تا
1205/ 1401/ساعت 19
3-تاریــخ بازدید از تاریخ 0405/ 1401/ســاعت  8صبح تا 1405/1401/
ساعت 13
4-آخرین مهلت ارائه پیشنهادات قیمت از تاریخ 0405/ 1401/ساعت  8صبح
تا تاریخ 2205/ 1401/ساعت 19
5-زمان بازگشایی پاکات مزایده تاریخ 2305/ 1401/ساعت 10
6-زمان اعالم به برنده تاریخ 2505/ 1401/ساعت 10
7-هزینه کارشناسی کاال و انتشار در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
8-آدرس بازدید  :شهرستان سردشت بشاگرد –خمینی شهر
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
)1برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و
کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود
هزینه مربوطه )  ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه)،ارسال پیشنهادات
قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر
سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
)2پیشنهاد می گردد ،با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه
پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
)3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی
الکترونیکی ( توکن ) با مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934 :021-
اطالعــات تمــاس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها،در ســایت ســامانه
() www.setadiran.irبخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر» موجود است.

در کلیه شــهرهای هرمزگان و تولید سالیانه
یک میلیون واحد مســکونی در کشــور با
اســتفاده از ظرفیت قانونی زمینهای دولتی
موجــود موافقت شــد .وی افــزود :ضمن
برگزاری جلســات هم اندیشــی متعدد با
مهندسین مشاور و شهرداری شهرهای استان
و برداشــت نقشه اراضی محدوده مورد نظر،
طرح تفکیکی اراضی تهیه و جهت تصویب
به کمیته فنی و کمیســیون مــاده پنج قانون
شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال شد

که با اصالحاتی به تایید رسید و مصوب شد.
به گزارش فــارس ،معاون شهرســازی و
معماری راه و شهرسازی هرمزگان گفت :با
توجه به لزوم تامین زیرساختهای طرحهای
آمادهسازی جهت نهضت ملی مسکن ،اولویت
مکانیابی اراضی در ابتدا با محدوده شهرها
بوده و امید اســت با همکاری و هماهنگی
کلیه حوزهها در راســتای مشکالت مسکن
شــهروندان بتوان گام موثر و مفیدی در این
راه برداشت.

امام جمعه قشم:

کرایه خانه های باال کمر مستاجران را شکسته است

سرویس شهرستان  //امام جمعه قشم گفت:
این روزها دریافت کرایه خانه های تا چندین
برابر از سوی صاحب خانه ها کمر مستاجران
بی پناه را در این شهرستان شکسته است.

حجــت االســام غالمرضــا حاجبی در
خطبههــای نمــاز جمعه این هفته قشــم
که با حفظ شــیوه نامه های بهداشــتی و
فاصلهگــذاری اجتماعــی در مصلی امام
علی(ع) این شهرســتان برگزار شد ،اظهار
داشت :خودم و تمام شــما نمازگزاران را
به رعایت تقوای الهی ســفارش می کنم که
باالترین زاد و توشه است.
وی با اشاره به اینکه چند هفته قبل هم در
خطبه های نماز جمعه شهرســتان راجع به
بحث مسئله اجاره نشینی در قشم صحبت
کردیم ،گفت :من دوبــاره تمامی موجران
(اجاره دهنده گان مسکن) ،صاحبان قدرت
و دارایی را بــه این موضوع و رعایت تقوا
در مقابل مستاجران(کرایه نشین ها) توجه
می دهم.امام جمعه قشــم افزود :مسووالن

ن
وبت
اول

(آگهیمزایدهاجارهعمومیشماره1)1401/

پیش تر آغاز شده که بدلیل کمبود اعتبار
به مرحله بهره برداری نرســیده اســت و
امیدواریم با کمک اعتبارات مصوب استانی
در شــورای اداری بتوانیم این پروژه ها را
تکمیل کنیم.
به گفته حمزه پــور ،با بهره بــرداری از این پــروژه ها ،آب مــورد نیاز جمعیتی بالغبر۲۲هزار نفر بهبود خواهد یافت.

شهرســتان را هم به تقوایی نظارت در این
خصوص توصیه و ســفارش می کنم ،این
روزهــا دریافت کرایه خانه های تا چندین
برابر از ســوی موجران کمر مســتاجرین
را شکســته اســت ،بعضی ها خانه های
خودشــان را برای اجاره های شبانه خالی
نگه میدارند ،این افراد از کی مجوز گرفته
اند ،اماکن و ســایر دستگاههای نظارتی به
این موضوع ورود پیدا کنند.حجت االسالم
حاجبی اضافه کــرد :جوان های ما نیاز به
این مساعدت جدی از سوی همه مسوولین
دارند و اطالع هم داریم که مســوولین در
بازار و جاهای دیگــر ورود پیدا کرده اند
امــا باید یک مقدار جدیت بیشــتر در این
خصوص داشته باشیم .وی با بیان اینکه همه
ما باید به مسئله بهداشت و بیماری عفونی
توجه بیشتری داشته باشیم ،اظهار داشت :در
این خصوص همه ما موظف هستیم هر چه
را که متخصصین فرمودند انجام دهیم.
امام جمعه قشــم گفت :در سال های قبل

بهترین جا برای رعایت این دستور العملهای
بهداشــتی با همه شــلوغی ها هیاتهای
عزاداری ســید الشــهدا (ع) و مساجد به
اذعان وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی بود .وی با بیان اینکه نماز جمعه
عامل پاکی جامعه و یک عبادت اجتماعی
اســت ،افزود :اگر کسی سه هفته پشت سر
هم بدون علت و عــذر و از روی عمد در
نماز جمعه حاضر نشود ،مهر نفاق به قلب
او زده می شــود .حجت االسالم حاجبی با
اشاره به اینکه مردم از حضور نیافتن برخی
مسووالن در صفوف نماز جمعه گالیه مند
هســتند ،گفت :این میزهای خدمت الگوی
مناسبی برای خدمت به جامعه مومنین در
نماز جمعه است.
به گزارش ایرنا ،وی اظهار داشــت :حضور
یک مدیر در صف های نماز جمعه راهگشا
خواهد بود چرا که تربیون نماز جمعه صحنه
مطالبات حــق با زبانی حق و گفتاری حق
است.

آگهيمناقصهعمومييكمرحلهايتوامباارزيابيكيفي()2001001105000075

مناقصه گزار  :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
موضوع مناقصه  :تعویض پوشش خط لوله « 26فراورده محدوده قطب آباد  -مهرآران حدفاصل كيلومتر  154الي  162و 172
ش كرتمليپخشفرآوردهاهينفتياريانمنطقهرهمزگان
الي 174
ش کرتخطوطلوهلومخارباتنفتاریان
مبلغ برآورد مناقصه  183.292.057.394 :ريال
 -1محل و مكان اجراي كار :مسیر خط لوله ً 26قطب آباد/مهراران حدفاصل كيلومتر  154الي  162و  172الي 174
 -2مدت اجراي كار 365 :روز  -3نام دستگاه نظارت :واحد مهندسی حفاظت از خوردگی منطقه خلیج فارس.
 -4قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
 -5روش ارزيابي مالي بر اســاس دستورالعمل روش ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره  20/2/796مورخ 99/12/11
وزارت نفت خواهد بود
نوع و مبلغ تضمين شــركت درفرآيند ارجاع كار  :مبلغ  9،164،602،870ريال (نه میلیارد و یکصد و شــصت و چهار میلیون و ششصد و دو هزار و هشتصد
و هفتــاد ریــال) بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح  ،خ ماده  4آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شــماره
 5069/123402مورخ  94/9/22هيئت محترم وزيران میباشــد  .تضمين وجه نقد ميبايست به شماره شبا  320100004101046871202043بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران واريز گردد ضمنا» ضمانتنامه يا رسيد وجه آن در سامانه بارگزاري گردد .
گواهينامه هاي مورد نياز  .1 :درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي (الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد الزامی است .2 .ارائه
و بارگذاری گواهينامه تعیین صالحيت پیمانکاری معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته نفت و گاز با رتبه  5یا رشته تاسيسات و تجهيزات با رتبه
 5الزامي ميباشد.
 .3ارائه و بارگذاری گواهينامه تاييد صالحيت معتبر ايمني صادره از وزارت تعاون کار و رفاه جتماعی الزامي مي باشد .
زمان ونحوه خريد اسناد ارزيابي كيفي :شركت كنندگان مهلت دارند تا ساعت  13:00مورخ  1401/05/15و با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت(
ستاد) به نشاني  www.setadiran.irنسبت به خريد اسناد ارزيابي كيفي و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.
الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت
عدم عضويت قبلي در ســامانه ستاد  ،نســبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند و جهت عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره
 02141934تماس حاصل فرمايند.
زمان و مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده  :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت  13:00مورخ  1401/06/02نسبت به تكميل اسناد مربوطه و
بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) در مهلت مذكور اقدام نمايند..
اعالم نتايج ارزيابي كيفي  :پس از انجام ارزيابي كيفي ،دعوتنامه برای مناقصه گرانی که صالحیت ارزیابی کیفی را احراز نموده اند ارسال خواهد شد
و درآن زمان می بایست تا مهلت مقرر مندرج در دعوتنامه نسبت به تکمیل اسناد و پاکات مناقصه و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام
نمایند  .ضمنا» شرکت کنندگان درمناقصه میبایست اصل پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار  /اصل رسید واریز وجه نقد ) را الک و مهر شده در
مهلت مقرر به دفتر کمیسیون مناقصات تحویل و رسید دریافت نمایند .
زمان ومحل گشایش پاکات  :پیشنهادات واصله در مهلت مقرر در دعوتنامه و اسناد مناقصه  ،در محل کمیسیون مناقصات به آدرس  :تهران – خیابان سپهبد
قرنی – نرسیده به خیابان سپند – پالک  – 188شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – طبقه هشتم از طریق سامانه تدارکات دولت ( ستاد ) بازگشایی و
خوانده خواهد شد .جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه هاي ذيل مراجعه و يا با شماره هاي  076-32469034تماس حاصل فرمائيد .
www.shana.ir
www.setadiran.ir
www.ioptc.ir

روابط عمومي

شناسه آگهی 1353267:

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

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش

باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

شناسه آگهی 1351683:

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۳۶:۲۳
۰۶:۰۴:۲۹
۱۲:۵۲:۰۳
۱۹:۳۸:۰۹
۱۹:۵۵:۱۲

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۵۲:۵۴
۰۶:۲۶:۴۲
۱۳:۲۲:۳۰
۲۰:۱۶:۴۵
۲۰:۳۴:۴۰

بوشهر
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

۰۴:۵۲:۳۰
۰۶:۲۲:۴۹
۱۳:۱۳:۴۷
۲۰:۰۳:۱۳
۲۰:۲۰:۳۷

ورزشی

اذان صبح ۰۴:۱۰:۳۷
طلوع آفتاب ۰۵:۴۱:۴۰
اذان ظهر ۱۲:۳۳:۴۲
غروب آفتاب ۱۹:۲۴:۱۲
اذان مغرب ۱۹:۴۱:۴۲

شیراز

اذان صبح ۰۴:۴۳:۲۰
طلوع آفتاب ۰۶:۱۴:۳۶
اذان ظهر ۱۳:۰۶:۵۶
غروب آفتاب ۱۹:۵۷:۴۵
اذان مغرب ۲۰:۱۵:۱۷

کرمان
اذان صبح ۰۴:۲۲:۵۵
طلوع آفتاب ۰۵:۵۵:۱۰
اذان ظهر ۱۲:۴۸:۵۱
غروب آفتاب ۱۹:۴۱:۰۲
اذان مغرب ۱۹:۵۸:۴۲

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۴۳:۲۴
طلوع آفتاب ۰۶:۱۶:۱۷
اذان ظهر ۱۳:۱۰:۵۱
غروب آفتاب  ۲۰:۰۳:۵۴غروب آفتاب ۱۹:۵۵:۰۹
اذان مغرب  ۲۰:۲۱:۴۰اذان مغرب ۲۰:۱۳:۱۳

اذان صبح ۰۴:۲۷:۵۱
طلوع آفتاب ۰۶:۰۲:۳۷
اذان ظهر ۱۲:۵۹:۳۹

راه اندازی پیست قایقرانی در تمام شهرهای هرمزگان
سعیده دبیری نژاد /دریا
Dabiri_ 91 @yahoo.com

مصاحبه اختصاصی  //هرمزگان استان
ساحلی است که چندین کیلومتر مرز
آبی دارد و از این جهت با پتانسیلی که
در هرمزگان وجود دارد ،انتظار آن می
رود که در رشته های ورزشی آبی حرف
های بیشتری برای گفتن داشته باشد.

یکی از رشته های آبی که در حال حاضر
در بندرعباس فعال است رشته قایقرانی
است،که در سال های گذشته ورزشکاران
این رشته در مسابقات داخلی وخارجی
خوش درخشیده اند و مدال های مختلفی
را کســب نموده اند.هفته گذشــته مجمع
انتخاباتــی هیات قایقرانــی هرمزگان با
حضور رئیس فدراســیون برگزار شد و
آرزو پاسالر به مدت چهار سال سکاندار
هیات قایقرانی هرمزگان شــد .به سراغ
آرزو پاسالر اولین خانم رئیس فدراسیون
قایقرانی هرمزگان رفتیم تا با ایشان بیشتر

آشنا شــویم .آرزو پاسالر هستم رییس
هیات قایقرانی هرمزگان ،کارشناس ارشد
مدیریت ورزشی ،از سن 14سالگی وارد
ورزش قایقرانی شده ام و از سال 1376
در ســن  17سالگی به عنوان کوچکترین
فرد درکالس مربیگری درجه  3شــرکت
کــردهام و از ســال  90تاکنون مربی بین
المللی قایقرانی هستم و کارت بین المللی
خود را از کشــور مجارســتان دریافت
نمودهام .در سال  83اولین مدال قایقرانی
در رشــته کایاک بانوان در کشور ،برای
استان هرمزگان کســب نمودم .همچنین
مربی ملی از ســال  93تا  1400هم بوده
ام .از ســال  85با ســرمربیگیری بنده
تیم استان در کشور توانست جایگاه اول
تا ســوم رو از آن خود کنــد و در لیگ
های برتر همیشه قهرمان کشوری باشیم.
در ســال  85تا  95مدال های طال  ،نقره
و برنز مسابقات آسیای در چین در سال
 94دو مدال نقره در مســابقات آســیای
در اندونزی و در ســال  4، 96مدال بین

دختران کاراته کای کیش  ۲۹مدال کسب کردند

سرویس ورزشــی  //دختران کاراته
کای کیش در مسابقات قهرمانی سبک
گوگوریو ســی واکای کشور  ۲۹مدال
رنگارنگ کسب کردند.

تیم کاراته دختران کیش در مسابقات کاراته
قهرمانی کشور سبک گوجوریو سی واکای
که به میزبانی استان مازندران برگزار شد با
کســب  ۱۰طال  ۱۳ ،نقره و  ۶برنز را کسب
کردند .این مسابقات در  ۲بخش کاتا و کمیته
و در پنج رده سنی نونهاالن ،نوجوانان،جوانان
 ،امید و پیشکسوتان برگزار شد و تیم کیش
در هردو بخش کاتا و کمیته در مجموع با ۲۹
مدال پس از تیم های مازندران و مرکزی،

عنوان سوم مشترک با استان فارس را کسب
کردند.در این مســابقات هستی جهان تیغی
مدال طال در رده سنی امید کمیته انفرادی و
عایشه صادق پور،هستی جهان تیغی ،آیالر
قربانی و آناهیتا عبدالملکی نیز مدال طالی
کمیته تیمی جوانان را کسب کردند.
در بخش کاتا انفرادی نوجوانان هم موژان
مومنی مدال طال ،حدیثه فتحعلی مدال نقره و
دالرام ولی پور مدال برنز و در کمیته انفرادی
این رده سنی نیز عایشه صادق پور ،مهدیه
خجســته،مبینا پوزاد و حدیثه فتحعلی هر
چهار نفر مدال نقره و ایالر قربانی و فاطمه
حق پناه هر  ۲مدال برنز را کســب کردند.

همچنین مهدیه خجسته ،مبینا پوزاد،فاطمه
حق پناه هر ســه مدال نقــره کمیته تیمی
نوجوانان و فاطمه صــادق پور مدال طال،
فاطمه کاشانی و شاینا حسن زاده هر  ۲مدال
نقره ،مهتا معصومیان و سنا ملک محمد هر ۲
مدال برنز کاتا انفرادی نونهاالن این مسابقات
را کســب کردند.در بخــش کمیته انفرادی
نونهاالن نیز نیلوفر جهان تیغی و نیوشا نصیر
زاده هر  ۲به مدال نقره ،فاطمه صادق پور،
فاطمه کاشانی و شــاینا حسن زاده هر سه
به مدال نقره و مهتا معصومیان و سنا ملک
محمد هر  ۲به مدال برنز دست یافتند.کیش
 ۴۳۹هزار متر مربع فضای ورزشی دارد که

یکشنبه  2مرداد 1401
 24ذی الحجه 1443
سال بیست ویکم شماره 3936
طالعبینی

آرزو پاسالر رئیس هیات قایقرانی هرمزگان خواستار شد

المللی طال در قبرس و در سال  98مدال
طال در ابوظبی راتوانســتیم کسب کنیم .
یکی از مشــکالت اساسی که در ورزش
قایقرانی در شــهر بندرعباس وجود دارد
نبود پیست اســتاندارد برای تمرین است.
در شهرســتانهای اطــراف بندرعباس
پیســتهای خوبی وجود دارد با مسافت
باال ،در خود شــهر بندرعباس پیســت
مناسب قایقرانی وجود ندارد.در این بین
چندین سال است که بحث دهکده ساحلی
مطرح ولی هنوز محقق نشده است.ساخت
و اجــرای کامل این دهکده بودجه کالنی
را می طلبد که در شــرایط اقتصادی حال
حاضر تا چندســال آینده مقدور نخواهد
بود .بــه هر حال ما انتظــار داریم اداره
ورزش و جوانان ،اســتانداری ،شهرداری
هرمزگان و ارگانهای مربوطه این دهکده
جهانی را هر چه زودتــر به بهرهبرداری
برسانند ودر فاز اول آن بچههای قایقرانی
بتوانند فعالیت ورزشی خود را انجام دهند
و در مسافت استاندارد پارو بزنند .تا قبل

7

از اینکه دهکده ساحلی آماده شود پیست
هخامنش  ،پیســت بندرعباس و نیروی
دریایــی درخود شهرســتان بندرعباس
وجود دارد  ،اما این پیســت ها باید زیر
ساختشــان برای اســتفاده ورزشکاران
محیا شــود .با حمایت اداره کل ورزش
جوانان هرمزگان که نگاه ویژه ای به رشته
قایقرانی دارند ،پیگیر مسئله پیست قایقرانی
هستیم و من امیدوارم که اتفاقهای خوبی
بــه زودی رخ دهد.امــا در حال حاضر
حوضچهای که ورزشکاران رشته قایقرانی
در آن تمرین می کنیم ،حوضچه پشــت
فرمانداری اســت .جای مناسب دیگری
در حال حاضر وجود ندارد که ما بتوانیم
تمرینات خود را انجام بدهیم ،این پیست
در اختیــار ما قــرار داده اند تا زمانی که
پیستهای استاندارد دیگر آماده شود .من
به عنوان رئیس هیات استان وظیفه دارم
که حداقل زیر ســاخت مناسب تری را
برای ورزشکاران رشته قایقرانی مهیا کنم،
تا بتوانند با آســایش و آرامش بیشتری
سرانه ورزشی آن  ۱۱متر برای هر نفر بوده
که  ۱۱برابر کل کشور و  ۴برابر میزان جهانی
است.هم اکنون  ۴۰هیات ورزشی در جزیره
کیش فعال بوده که مرکز ورزش و تفریحات
سالم این جزیره امسال برنامههای آموزشی،
ارتقــاء ،اعزام ،اردو و مســابقه مختلف را
تدارک دیده اســت؛ در جزیره کیش حدود
هفت هزار ورزشــکار سازمان یافته و بیمه
شــده و  ۶۷مربی فعالیت دارند .به گزارش
ایرنــا ؛ این جزیره از دیرباز تاکنون به دلیل
موقعیت استراتژیک ،زیبایی های بی نظیر
و توسعه همهجانبه اقتصادی و گردشگری
مقصد گردشگران و فعاالن حوزه تجارت و
اقتصاد بــوده و همواره یکی از مطرح ترین
مناطق آزاد کشور محسوب میشود.

فروردین :

امروز ممکن است از نظر احساسی اذیت شوید ،به ویژه
اگر بفهمید که نمی توانید آن چه را از صمیم قلب می
خواستید به دست آورید .شاید حتی از دست خودتان
هم دلگیر باشــید ،زیرا قربانی انتظارات غیر واقعی خودتان شده اید.
خوشبختانه اگر متوجه شوید که علت نارضایتی کنونی شما خودتان
هستید ،آن وقت به جای عصبانیت لبخند بر لبان تان خواهد نشست.
شاید واقعیت چیزی نباشد که آرزوی آن را داشتید ،اما هنوز هم این
فرصت را دارید که خودتان را رها کنید.

به فعالیت قایقرانی بپردازند ،ورزشکاران
مســتعد و با استعدادی که در استانمان به
خصوص در رشــته قایقرانی وجود دارند
باید هدف و فکرشــان فقط پارو زدن و
کسب مدال برای اســتان باشد و دغدغه
دیگری نداشته باشند.خیلی خوشحالم که
اعضای هیات قایقرانی به من اعتماد کردند
وفکر می کنم اولین بار هســت در هیات
قایقرانی استان هرمزگان یک نفراز خانواده
خود قایقرانی به این جایگاه رسیده است
.امیدوارم من نماینده کوچکی برای خانواده
قایقرانی باشم تا بتوانم برای استانم در این
رشته آن چیزی را که الیقش است انجام
دهم  .من در باالترین حد توانم برای بهتر
بودن اســتانم می جنگم .امیدوارم روزی

هرمزگان در باالترین جایگاه فدراسیون
قرار بگیرد .اما امســال در بخش بانوان
عملکرد خوبی داشته ایم  ،در بخش آقایان
هم ســعی می کنیم امســال در مسابقات
المپیاد کشوری ،مسابقات کشوری و لیگ
های مختلف بدرخشیم و نماینده شایسته
ای برای استان هرمزگان باشیم .هرمزگان
با توجه به اینکه چندین کیلومتر مرز آبی
دارد ،در تمام شهرستان ها ی ما باید قطبی
برای قایقرانی وجود داشته باشد .در بندر
خمیر ،هرمز ،جاسک و میناب و...شرایط
راه اندازی پیست قایقرانی را داریم و باید
این اتفاق بیفتد و قایقرانی ما فعال شود و
هر کدام از شهرهای ما قطبی برا ی خود و
نه تنها در استان بلکه کشور باشند.

ستاره اتحاد سرخون قهرمان لیگ فوتسال
نوجوانان هرمزگان شد

سرویس ورزشی  //تیم ســتاره اتحاد
ســرخون با پیروزی مقابل آینده سازان
بندرعباس بر سکوی قهرمانی لیگ برتر
فوتسال نوجوانان استان ایستاد.
در دیدار پایانی این رقابتها تیم ســتاره
اتحــاد ســرخون  ۲بر  ۱آینده ســازان

بندرعباس را شکست داد و جام قهرمانی را
باالی سر برد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ؛ مسابقات لیگ فوتسال نوجوانان
هرمزگان با شــرکت  ۹تیم برگزار شد و
در پایــان تیمهای قهرمان و نایب قهرمان
به مسابقات لیگ مناطق کشور راه یافتند.

اردیبهشت :

امروز خیلی رفتارتان خوب شده است .اما اگر فکر کنید
که می توانید همه چیز را درست کنید ،آن وقت ممکن
است خودتان را به دردسر بیندازید .خیلی دل تان می
خواهد که پیامدهای مثبت اقدامات تان را بیش از حد بزرگ کنید .می
خواهید از فرصت جدیدی که دســت داده نهایت استفاده را ببرید ،اما
شــاید این فرصت همان قدر سریع که پیش روی تان قرار گرفت از
میان برود .اما در هر صورت دلیلی وجود ندارد که امیدتان را از دست
بدهید .در برابر رویاهایی که در سر دارید مقاومت نکنید ،بگذارید شما
را تا مرز موفقیت بکشانند.
خرداد :

اکنــون نباید کارهای مختلفی را که ربطی به هم ندارند
همزمان شروع کنید ،زیرا از شما انتظار می رود که فقط
بر انجام یک کار تمرکز کنید و تا آخر انجام اش دهید.
خستگی ناپذیر به نظر می رسید و تمایل شدیدی دارید که از این کار
به آن کار بپرید .اما حواس تان باشد که روند انجام امور را مختل نکنید،
نباید زیاد سرعت بگیرید .بهتر است فقط به یک هدف فکر کنید ،همین
یک چیز فرصت های مختلفی را پیش روی تان خواهد گذاشت.
تیر :

فقط یک چیز از زندگی می خواهید ،آن هم یک زندگی
آزادانه در یک دنیای گل و بلبل اســت .اما متأسفانه
واقعیت نمی تواند به انتظارات شــما پاسخ دهد .ماه به
نهمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی افکار بزرگ وارد شده است،
اما از آن جایی که کارهای مهم تری برای انجام دادن دارید این فعل و
انفعاالت کهکشانی به دردتان نمی خورد .اشکالی ندارد اگر کمی هم
بی هدف به رویاهای قشنگ فکر کنید ،اما حواس تان باشد خیلی زود
به دنیای واقعی برگردید.
مرداد :

امروز افکار فوق العاده ای در ســر دارید .اگر صبوری
به خرج دهید و افکارتان را دنبال کنید می توانید دست
به کارهای شفگت انگیز بزنید .اگرچه دوست دارید که
دیگران شما را به خاطر استعدادهای تان تحسین کنند ،اما باید بدانید که
نکته ی مهم این است که خالقیت تان را نشان دهید ،حتی اگر دیگران
توجهی به شما نکنند .یادتان باشد که اکنون فقط باید به فرآیند انجام
کار فکر کنید و نه نتیجه ی نهایی.
شهریور :

امروز اگر بخواهید همه ی تمرکزتان را روی فقط یک
چیز مث ً
ال پاسخ یک سؤال مشخص قرار دهید ،آن وقت
ممکن است اذیت شوید .هرچه بیشتر به یک چیز فکر
می کنید ،بیشتر ذهن تان آشفته می شود .مشکل این جاست که منطق
اجباری موجب آشفتگی ذهن می شود .به جای این که عقالنی با این
قضیه برخورد کنید ،به شما توصیه می شود که نتیجه ی مطلوب را در
ذهن تان مجسم کنید و در همان جهت شروع به حرکت نمایید.
مهر :

تمایل دارید که ایده های تان را با همکاران تان در میان
بگذارید ،اما شاید شــنوندگان شما حرف های تان را
قبول نکنند .وقتی خودتان به ایده هایی که در سر دارید
فکر می کنید همه چیز خوب به نظر می رسد ،اما وقتی آن ها را بروز
می دهید زیر سایه ی ابهام می خزند .حتی ممکن است کارآمدترین
برنامه های تان هم وقتی وارد جزییات شان می شوید تغییر کنند .پس
فع ً
ال بهتر است از توضیح اضافی خودداری کنید .می توانید چند روز
دیگر که شنوندگان تان آمادگی بیشتری برای دریافت پیام شما دارند
دست به کار شوید و توضیحات تکمیلی را در اختیارشان قرار دهید.
آبان :

امروز تصمیــم دارید که وقت تــان را به خاطر بحث
دربارهی موضوعات بی اهمیت تلف نکنید ،اما متأسفانه
نمی توانید از این وضعیت اجتناب کنید .ترجیح می دهید
در بازی بی پایان کلمات درگیر نشوید ،اما امروز مجبورید که در محل
کارتان در یک سری از بحث ها شرکت کنید .ناراحت نباشید ،زیرا این
فرصت مهیا شده که بتوانید با کسی که مورد اعتماد شماست درباره ی
موضوعات معنی دار حرف بزنید.
آذر :

در حال برنامه ریزی برای آینده هســتید ،اما شک و
تردید به سراغ تان آمده و خودتان هم نمی دانید چرا.
تصمیم دارید که برای یک ســفر برنامه ریزی کنید ،اما
نگران خانواده و امنیت شخصی تان هستید و به همین خاطر احساس
می کنید که نمی توانید به ســفر بروید .امــا راه حلی وجود دارد که
کمکتان می کند بدون خروج از منزل به این خواسته ی خود برسید.
به یک گشت و گذار ذهنی بروید ،به این ترتیب هیچ کس متوجه عدم
حضور شما نخواهد شد.
دی :

دل تان می خواهد که بیهوده در دنیای خیاالت پرســه
بزنید ،اما حواس تان باشد که زیاده روی نکنید .شاید
وقتی در اوج رویا پردازی های تان هســتید ببینید که
دیگر راهی برای برگشــت به دنیای واقعی ندارید ،به همین خاطر از
دست چیزهایی که مانع راه تان می شوند عصبانی خواهید شد .برای
این که دچار این اضطراب ها نشوید باید به کارتان بچسبید ،حتی در
حین رویا پردازی دست از کار نکشید .خالقانه فکر کنید ،اما آن قدر
زیاده روی نکنید که در میان ابرهای توهم گم شوید.
بهمن :

شــاید احساس کنید که از واقعیت ها دور شده اید ،اما
این فقط یک توهم است .دیگران نمی توانند آن چه را
که در ذهن تان می گذرد ببینند ،به همین خاطر متوجه
کشمکش های درونی شما نخواهند شــد .تا زمانی که این وضعیت
شــما دیگران را به خطر نیندازد مشکلی نخواهد بود .قاطع باشید و
برای به دست آوردن چیزی که می خواهید تالش کنید .اگر بتوانید با
محدودیت های تان کنار بیایید ،آن وقت از مشاهده نتیجه ی خوشایند
نهایی ,متعجب خواهید شد.
اسفند :

امــروز به راحتی می توانید بین دنیــای واقعی و دنیای
خیاالت در رفت و آمد باشــید و هیچ کس هم متوجه
این قضیه نخواهد شد .حتی وظایف جدی هم نمی توانند
شما را از رویاپردازی های گاه به گاه متوقف سازند .اما به جای این
که این طور بی برنامه رویاپردازی کنید ،بهتر است زمان خاصی را به
این کار اختصاص دهید.
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ادامه از تیتر یک//
وی افزود :توجه و دنبال کردن رضایت مشتری و تالش
در جهت بهبودآن برای ایجاد مشــتریانی وفادار که به
عنوان سفیران نام تجاری شرکت قلمداد میگردند ،امری
بسیار ضروری برای شرکت به شمار میرود.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان تصریح کرد :ارائه
خدمات به موقع با کیفیت مطلوب میتواند قلب و جان
مشتریان را تســخیر نموده و نام تجاری شر کت را از
سایرین متمایز کند .بنابراین ضروری است که نسبت به
ارائه خدمات و کیفیت محصوالت شرکت دقت بسیار
زیادی را به خرج دهیم.وی عنوان کرد :تالش ما بر این
است که با بررســی موضوع رضایت مشتری و دالیل
اهمیت آن ،عالوه بر ارتقای رضایت مشتریان به دنبال
تعالی در عملیات و بهبود مســتمر در ارائه خدمات و
کیفیت محصوالت شرکت باشیم.
دکتر معروفخانی مطرح کرد :تحقیقات نشــان میدهد
که هزینه به دســت آوردن یک مشتری جدید ،چندین
خبراختصاصی//شــهروندان به راحتی به
اپلیکیشن های مجازی برای خرید وفروش
ملک و خودرو اعتماد نکنند.

رئیس اتحادیه امــاک ،اتومبیل و پارکینگ
داران بندرعبــاس در گفتگو با خبرنگار دریا؛
با هشــدار به خریداران و فروشندگان ملک و
خودرو و مستاجران گفت :شهروندان به راحتی
به اپلیکیشن های مجازی برای خرید وفروش
ملک و خودرو اعتماد نکنند .امید رنجبر افزود:
در این فضای مجازی که نظارتی برآن وجود
نــدارد و باعث التهاب آفرینــی و غیرواقعی
وحبابی شــدن قیمت ها در بازار مسکن نیز
شــدهاند؛ در صورتیکه به هشدارهای امنیتی
توجه نشــود ،کالهبرداری از مردم را بدنبال
خواهد داشت .رنجبر به شهروندان توصیه کرد:
برای خرید وفروش امالک و خودرو و اجاره
ملک به دفاتر مشــاور امالک و خودرو مجاز
مراجعه کنند تا درصورت بروز مشــکلی و،...

برابر بیشتر از هزینهای است که باید برای حفظ مشتری
صرف گردد .به همین خاطر است که نهایت تالش خود
را بــه عمل میآوریم تا یک مشــتری وفادار را حفظ
نموده و برای کسب رضایت مشتری اقدامات ویژهای
را انجام داده تا رضایت مشتری به بهترین شکل ممکن
جلب گردد.
وی گفت :به دســت آوردن مشتریانجدید فرآیندی
اســت که نه تنها پرهزینهتر از حفظ مشتریان موجود
به شــمار میرود ،بلکه به مراتب دشوارتر نیز هست.
بنابراین ،بهتر است هنگام سازماندهی و مدیریت امور
مربوط به خدمات مشــتری ،این امر را به خاطر داشته
و بهترین رسیدگی و توجه ممکن را به مشتریان خود
داشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان بیان کرد :توجه به
گرایش مشتریان در حقیقت نشاندهنده اهمیت و توجه
ما به نیازها و انتظارات مشتریان است .اگر ما توجه به
خواستههای مشتریان را جزو اولویتهای برنامه خود
قرار دهیم ،مشتریان اشتیاق باالیی نسبت به محصوالت
شر کت پیدا خواهند کرد و به محصوالت شر کت اعتماد
خواهند کرد و این امر مطمئنا سودآوری زیادی را برای
ما خواهد داشت .برای اینکه مشتریان ارزیابی دقیقی از
محصوالت شرکت ما داشته باشند ،الزم است که ما با
صداقت کامل محصوالت و خدمات را به آنها معرفی
کنیم ،به مشتریان جهت تصمیمگیری درست کمک کنیم

و از فروش اجباری محصوالتمان اجتناب نماییم.
وی تاکیــد کرد :توجه به گرایــش فروش یک عامل
منفی در برقراری ارتباط با مشتری بوده و در تضاد با
گرایش مشتری است .اگر خواهان جلب اعتماد مشتری
هستیم باید به گرایش مشــتری توجه بیشتری داشته
باشیم .مشــتری وفادار عالوه بر اینکه نماینده برند ما
میشود ،میتواند کسب و کار و محصول ما را به سایر
مشتریان دیگر و همکاران خود معرفی کند و مشتریان
جدیدی را برای محصوالت ما جذب کنند .این امر جدا
از تاثیر فوقالعادهای که بر روی شهرت و محبوبیت برند
ما میگذارد ،سودآوری باالیی را برای شرکت تضمین
خواهد کرد.وی اذعان کرد :عملیات فروش و بازاریابی
معیار موفقیت تمام فعالیتهای شر کت به شمارمیرود.
یعنی حاصل تمام فعالیتهــای طراحی تولید ،توزیع،
بازاریابی در فعالیتهای فروش منتج میگردد و نهایتا
فروش موفق برابر است با درک نیازهای مشتری ،ارائه
راه حلها برای رفع این نیازها و کسب توافق با مشتری
تا در این فرآیند یک رابطه برد-برد برای طرفین ایجاد
شود و مجددا ً این چرخه تکرار میگردد ،فروش بیشتر
یعنی سودآوری بیشتر.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان ادامه داد :فروش
موفق هنر و توانایی به ثمر رســاندن کلیه تالشهای
بازاریابی اســت که به صورت ایجاد بازار ،حفظ بازار
یا افزایش سهم بازار متجلی میشود .با توجه به اینکه

امروزه فروش از حالت ســنتی خود خارج شده و به
صورت علمی در آمده ،رویکرد شرکتهای موفق در
انجام مطالعات و تحقیقات بازار متمرکز میگردد .از این
رو ،بخش تحقیقات بازاریابی شرکتها پیشرو صنعت
فوالد در همه جای دنیا ،متولی مطالعات بازار خواهند
بود و موجب شناخت نقاط قوت و ضعف محصوالت
و خدمات سازمان خواهند بود.دکتر معروفخانی اضافه
کرد :مطالعات بازار استراتژیهای فروش را بر اساس
تواناییهای نیروی فروش مشخص میسازد ،مشتری
بالقوه و بازارهای هدف جدیــد و نحوه نفوذ در بازار
را مشــخص میکند ،به تیم فروش برای ارتباط موثر
با مشــتری و پیگیری فرآيند فروش آموزش میدهد،
وضعیت کنونی بازار را رصد و تجزیه و تحلیل میکند و
در نهایت راهکارهایی را برای نوآوری در محصوالت
و خدمات جهت کسب رضایت مشتریان ارائه میدهند.
وی تصریح کرد :وفاداری مشتری یعنی تکرار خرید او
از شرکت ،یعنی سود بیشتر ،یعنی بقای سازمان .برای
این که مشتریان وفاداری داشته باشیم و بتوانیم وفاداری
آن ها را افزایش دهیم ،باید به خواستههای آنان توجه
نماییم .به عبارت دیگر میتوانیم از آنها نظرسنجیهایی
به عمل آوریم تا به بهترین نحو خواســتههای آنها را
بــرآورده کنیم و در تولیدات بعدی از پیشــنهادات و
انتقادات آنها بهــره گیریم.دکتر معروفخانی بیان کرد:
یکی دیگر از روشها این است که مشتریانی که وفادار

هستند را انتخاب نموده و برای آنها تسهیالت خاصی
در نظر گیریــم .همچنین روشهای دیگری نیز وجود
دارند که همگی بر روی برآورده کردن خواســتههای
مشتریان متمرکز هستند.
وی افزود :در فضای کســب و کارهای سراسر جهان،
جلب رضایت مشتری مســاوی با موفقیت تجارت و
افزایش سوددهی است .به همین خاطر ،کسب و کارها
چه خــرد و چه کالن ،تالش میکننــد تا حد ممکن
مشتریان وفادار خود را حفظ کنند و با جلب رضایت
مشتریان بالقوه ،تجارت خود را توسعه دهند.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد:
یک کسب وکار موفق ،برای جلب رضایت مشتری به
بازخوردها ،شکایات و اعتراضات مشتریان با آرامش
کامل گوش میدهد .هیچ چیز بیشتر از یک کسب وکار
بیمسئولیت و غیر پاسخگو ،برای مشتریان دافعه ایجاد
نمیکند .به همین خاطر حتما توجه داشــته باشیم که
سیستمهای متنوع اخذ بازخورد و نظر مشتریان را در
کسب و کار خود استفاده کنیم.
دکتر معروفخانی در پایان تاکید کرد :روشهایی مانند
ارسال فرم نظرسنجی به تلفن یا ایمیل مشتریان ،تقاضا
برای پر کردن فرم نظرسنجی در محل کسب وکار خود
و ....میتوانند در راســتای دریافت نظرات و انتقادات
مشتریان و به تبع آن جلب رضایت مشتری تاثیرگذار
باشد.

رئیس اتحادیه امالک ،اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس هشدار داد

احتمال کالهبرداری در اپلیکشین های مجازی خرید وفروش

امکان پیگیری شکایت و رسیدگی به شکایات
وجود داشته باشد .وی به شهروندان هم تاکید
کرد  :برای خرید ملک یا خودرو حتما پروانه
کســب و کارت مباشرت مشــاور امالک یا
خودرو را مالحظه کنند ودر زمان انعقاد قرارداد
اصل مدارک خودرو وملک را با اسناد هویتی
مطابقت دهند و پس از نوشــتن قرارداد دست
نویس ،از مشاور امالک بخواهند کدرهگیری را
دریافت کنند و اگر دفتر مشاور امالک مقاومت
کرد و تمکین ننمود ،به اتحادیه شکایت کنند.
رئیس اتحادیه امــاک ،اتومبیل و پارکینگ
داران بندرعبــاس همچنین از خریداران ملک
و خودرو خواست تا مفاد قراردادها را مطالعه

کنند و اگر شــبههای وجود داشت ،از مشاور
بخواهند معانی و نکات مبهم قرارداد را توضیح
دهد و شبهه زدایی داشته باشد.
وی افــزود :خریداران خــودرو حتما قبل از
معاملــه ،خودرو را پیش کارشــناس معتبر و
رســمی رنگ و فنی ببرند وبا خودرو مقداری
رانندگی کننــد و مدارک خــودرو را ببینند.
همچنین برای خودروهای شــرایطی توصیه
اکید می شود همانطور که برای شرایط اقساط
و تاخیر ،خســارت می گذارنــد؛ برای عدم
ارســال مدارک و تحویل خودرو نیز خسارت
درنظر بگیرند.وی در مورد خرید یا اجاره ملک
وخرید اتومبیل هم گفت :خریداران ومستاجران

در زمان بازدیــد از امکانات ملک یا خودرو
بصورت کامل و با جزئیات کامل یادداشــت
برداری و صورت برداری و عکسبرداری کنند
تا در زمان معامله ،مالکان امکانات را تعویض
نکنند یا برندارند تا خریدار و مالک یا مستاجر
متحمل خســارت نشــوند.وی درخصوص
جزییات ابطال پروانه فعالیت مشاوران امالک
و خــودرو نیز گفت :در صــورت تعطیلی و
غیرفعال بودن دفاتر برای مدت طوالنی ،پروانه
فعالیت شان باطل می شود و اگر بنگاهها دارای
تخلفات متعدد باشــد ،پرونده شــان به اتاق
اصناف ارجاع داده می شــود و از طریق اتاق
اصناف به ســازمان صمت و دستگاه قضایی

ارجاع می شــود و با دستور دستگاه قضایی،
پروانه فعالیت شان ابطال می شود.
رنجبر گفت :شــکایات شهروندان از تخلفات
مشــاوران امــاک در خصوص دســتمزد
وخدمات ،دریافــت کد رهگیری ،عدم رویت
مستندات و ...در مورد ملک و خودرو و قصور
دفاتر مشاوره ،مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی گفت :میزان شــکایات در ســال جاری
بدلیل آموزشهای مرتبط و اشرافیت مشاوران
امالک و اتومبیل به قانون کاهش یافته است و
درصورت قصورمشاوران امالک و خودرو ،با
آنها برخورد قانونی می شود.
رئیس اتحادیه امــاک ،اتومبیل و پارکینگ

داران بندرعباس در مورد نرخ کمیســیون باال
که مورد گالیه خریداران ومستاجران می باشد :
کمیسیون تابع تورم است و مشاوران امالک نیز
هزینه هایی اجاره ،حقوق کارکنان و ...دارند.
وی به شهروندان توصیه کرد :مردم از اپلیکیشن
مجازی که اقدام به قیمت سازی و قیمت گذاری
غیرواقعی می کنند ،برای معامالت شان استفاده
نکنند تا مورد کالهبرداری قرار نگیرند.

مشاور اجرایی ریاست اتاق بازرگانی هرمزگان در اوراسیا و شورای تجارت بین المللی هرمزگان و نینگبو چین تشریح کرد

چشم انداز و نقش هرمزگان در توسعه تجارت با اتحادیه اوراسیا

بــا توجه به امضاء قانون بازار آزاد ایران و اوراســیا به
منظور بررســی مزایا و منافع شــکل گیری بازار آزاد
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا و تعیین نقشه راه و
شناسایی نقش استان هرمزگان در تحقق اهداف آن،
با جناب دکتر محمد محســنی از اندیشمندان حوزه
اقتصاد دریایی و حمل و نقل بین المللی اســتان که
تجارب ارزنده مدیریتی و اجرایی در حوزه بنادر ،مناطق
آزاد قشم و اروند و صنایع فوالد استان دارند و در حال
حاضر مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی ،معادن و کشاورزی
استان هرمزگان هستند و از نزدیک تحوالت اقتصادی
و تغییرات الگــوی حمل و نقل دریایی و بین المللی را
رصد می کنند گفتگویی را انجام دادیم که در ادامه به
آن می پردازیم:

دکتر محمد محســنی گفت :منطقه در ســال های اخیر
تحوالت زیادی را از نظر اقتصادی پشــت سر گذاشته که
مهمترین آنها منطقه گرایی اقتصادی است.
طبق موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا امضا
شــده بین کشور و اتحادیه اوراسیا در سال  890 ، 97قلم
کاال که عمدت ًا شامل کاالهای صادراتی ایران بود مشمول
کاهش تعرفه گردید که فرصت خوبی برای دستیابی به بازار
محصوالت ایرانی در منطقه اوراســیا است .اجرایی شدن
این موافق نامه حجم تجــارت فیمابین را به  2میلیارد و
چهارصد میلیون دالر در سال  ۹۹افزایش داد با تحوالت
سیاسی و ژئو استراتژیک پیش آمده و همگرایی کشورهای
عضو با رشــد  66درصدی ،ارزش این مبادالت در پایان
سال  1400به بیش از  5میلیارد  600میلیون دالر رسید.
دکتر محســنی افزود :در خصــوص کاالهای تولیدی در
استان هرمزگان که راه صادارت آنها به اتحادیه اوراسیا پس
از اجرایی شده موافقت نامه تسهیل گردیده شامل کاالهای
کشــاورزی و محصوالت باغی ،مواد معدنی و کاالهای
صنعتی تولید شــده در مناطق آزاد و ویژه و شهرکهای
صنعتی استان را شامل می شوند.
دکتر محســنی در ادامه بیان داشت :با شرایط اقتصادی و
سیاسی کنونی و تاثیرات پسا بحران های اقتصادی از جمله
بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸و پاندمیک کرونا و درخشش
قدرت های نوظهور اقتصادی ،اقبــال جهانی از موافقت
نامههــای همکاری دوجانبه در مقایســه با اتحادیههای
همکاری چندجانبه بین المللی رو به افزایش است.
موافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا یکی از گامهای
مهم در همین راستا اســت و گام بعدی تبدیل موافقتنامه

تجارت ترجیهی به موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و
کشورهای اوراسیا می باشد که نیازمند تصویب آن توسط
پارلمان  5کشــور عضو و مجلس محترم شورای اسالمی
کشور می باشد که خوشبختانه با تاکیدات دولت خدمتگزار
و اهتمام مجلس روند بررســی و تصویب آن در مجلس
شورای اسالمی و همچنین کشــورهای عضو اوراسیا در
حال انجام است .همزمان جهت جلوگیری از خالء اتمام
زمان موافقت نامه ترجیهی تا تصویب موافقت نامه تجارت
آزاد ،با پیگیری وزارت صنعت معدن و تجارت موافقتنامه
ترجیحی برای یک سال دیگر تمدید و در آخرین اقدام در
این خصوص والدمیر پوتین ریاست جمهوری فدراسیون
روســیه قانون تجارت آزاد ایران و اوراسیا را امضا نمود.
اهمیت امضای این قانون توسط ریاست جمهوری روسیه
از این جهت حائز اهمیت است که از لحاظ ارزش مقصد
 49.6درصد از کاالهای صادراتی کشور به اتحادیه اوراسیا
در سال  1400فدراسیون روسیه بوده است یعنی فدراسیون
روسیه به تنهایی مقصد نیمی از کاالهای صادراتی ایران در
اتحادیه اوراسیا را به خود اختصاص داده است و از این رو
تصویب قانون تجارت آزاد بین ایران و کشورهای اوراسیا
را تسهیل می کند.
دکتر محسنی در خصوص نقش اســتان هرمزگان را در
اجرایی سازی هرچه بهتر توافق نامه و بهره مندی استان از
مزایای آن را این گونه بیان نمود:
در لیست کاالهای مشمول تخفیف تعرفه بخش محصوالت
باغی و کشاورزی استان می توان به آبزیان و فرآورده های
پروتئینی آبزی ،محصوالت کشاورزی باغی و صیفی جات
تولیدی استان و مواد غذایی کشاورزی فرآوری شده اشاره
کرد همچنین حالل های صنعتی چســب و رزین تولیدی
شهرک های صنعتی اســتان محصوالت فوالدی تولیدی
صنایع و منســوجات و محصوالت دست بافت استان را
می توان با اســتفاده از ظرفیت ایجاد شده توافق نامه به
کشورهای اوراسیا را با سهولیت بیشتر از قبل صادر کرد.
نظر دکتر محسنی در خصوص این پرسش که سایر مزایای
توافق نامه تجارت ترجیحی در چه بخش هایی است بیان
نمود:
جدای از شــرایط تســهیل و بهبود صادارت محصوالت
تولیدی استان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا،
به دلیل موقعیت منحصر به فرد استان هرمزگان و نیازمندی
کشورهای عضو به زیر ساخت های حمل و نقل دریایی
قطع ًا با برنامه ریزی و رفع موانع نقشی محوری در تامین
نیازهای کشورهای اوراسیا را ایفا خواهد کرد.
نقشی که نباستی با توســعه مراودات تجاری بین ایران و
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا غافل شد نقش
ترانزیتی استان هرمزگان است که می تواند تاثیر بسزایی در
معادالت تجاری حوزه اوراسیا و جنوب شرق آسیا و حتی
خاور میانه ایفا کند.
اســتان هرمزگان در محوریت اصلی  2کریدور ترانزیتی

بی نالمللی مهم در این مسیر قراردارد .به عنوان مثال تجارت
فدارسیون روسیه و کشور هندوستان بالغ بر  8میلیارد دالر
می رسد این در حالیست که همانطورکه پیشتر گفتم کل
تجارت اوراسیا در سال  2021بالغ بر  5میلیارد دالر بوده
است بنابراین تجارت فدراسیون روسیه به تنهایی با کشور
هند  %160مجموع تجارت کشورهای عضو اوراسیا است
و مناسب ترین محور ترانزیتی برای این حجم از تجارت
مسیر کریدور شمال جنوب است که استان هرمزگان نقش
کلیدی در این زمینه ایفا می کند .البته استان هرمزگان بجز
نقش کلیدی در کریدور شــمال جنوب نقش بسزایی در
کریدور جنوب شرق آسیا نیز ایفا میکند که جنوب شرق
آسیا را از طریق هند به بنادر جنوبی ایران و از راه زمینی از
مرز میرجاوه وارد و از شمال غرب کشور خارج می شود.
بنابراین هرمزگان به عنوان دروازه طالیی کشور و عبور 2
کریدور ترانزیتی بین المللی شمال – جنوب و جنوب شرق
آسیا نقشی انکار ناپذیر در توسعه همکاری های اقتصادی
با اتحادیه اوراسیا ایفا خواهد کرد.
در پاسخ به این سوال که آیا بجز نقش ترانزیتی ،هرمزگان
را تا چه حد تاثیرگزار در توســعه تجارت با اوراسیا می
دانید و توسعه این تجارت چه منافعی برای استان در پی
دارد؟ این گونه توضیح داد:
قطع ًا نقش استان هرمزگان قابل مقایسه با سایر استان های
کشور در توسعه ترانزیت کاال نیست در اینجا توجه شما را
به آمار ترانزیت سال  1400کشور جلب می کنم :
بر اســاس آمار رســمی وزارتخانههای اقتصاد و راه و
شهرسازی ،طی ســال  1400بیش از  12میلیون و 641
هزار تن کاالی ترانزیتی از قلمروی جمهوری اسالمی ایران
عبور کرده که نســبت به مدت مشابه سال  1399بیش از
 %68رشد داشته اســت .در عین حال با بررسی مبادی
برتر ورود کاالی ترانزیتی بندر شهید رجایی با  4میلیون و
 37هزار تن و بندر لنگه با  228هزارتن جزو  10مبدا برتر
ترانزیتی کشــور و  %34کل ترانزیت کاالی کشور را در
سال  1400به خود اختصاص داده است.
از دســتاوردهای ترانزیتی همکاری های ایران با اتحادیه
اوراسیا در سال جاری افزایش  32درصدی حجم ترانزیت
کشور در بهار  1401نسبت به ســال  1400است که به
لحاظ نقش ترانزیت  37درصدی ترانزیت دریایی و پیشرو
بودن استان در حوزه ترانزیت بین المللی کشور ،نه نقش
و نه منافع ترانزیتی تجارت با اتحادیه اوراسیا برای استان
قابل انکار و چشم پوشی نیست.
همچنین جدای از عبور کریدورهای ترانزیتی بین المللی
استان ،کریدور ساحلی کشور به طول  1850کیلومتر نوار
ساحلی کشور را از پسابندر استان سیستان بلوچستان با
عبور از استان های هرمزگان و بوشهر را به مرز شلمچه در
استان خوزستان به هم متصل می کند و بیشترین طول مسیر
این کریدور جاده ای با  837کیلومتر در اســتان هرمزگان
قراردارد لذا درآمد هــای خدماتی که صرف محرومیت

زدایی سواحل استان می شود جدای از درآمدهای حقوق
ترانزیتی را برای استان در پی دارد.
قراردادن تصویر بین المللی مسیرهای ترانزیتی  ،کریدور
ســاحلی جنوبی و نقش زیر ساخت های دریایی و ریلی
را در کنار یکدیگر ،اســتان هرمزگان را هاب حمل و نقل
و توزیع ترافیک بین المللی ترانزیتی اتحادیه اوراســیا در
مسیرهای شمال -جنوب و غرب به شرق و دسترسی به
دریای آزاد فرآهم می آورد.
جناب دکتر محسنی در خصوص نگرانی برخی اندیشمندان
اقتصادی اســتان که کریدورهای ترانزیتــی بین المللی
و کریدور ســاحلی جنوب بیشــتر دربخش حمل و نقل
کاالهای غیر نفتی تاثیر گذار اســت و آیا در زمینه حمل
و نقل مواد نفتی اســتان هرمزگان می تواند در ارتباط با
اتحادیه اوراسیا نقشی ایفا کند؟ توضیح داد:
اســتان هرمزگان دارای زیر ســاخت های الزم جهت
ورود مواد نفتی و گازی و مشــتقات و فرآورده های نفتی
کشورهای اتحادیه اوراسیا به بازار های جهانی است .در
گذشته هم ســواپ نفت کشورهای آسیای میانه از طریق
استان هرمزگان انجام می شده .در حال حاضر زیرساختها
و تاسیسات مناســب نفتی در بنادر شهیدرجایی ،خلیج
فارس ،شهید باهنر و مجتمع کشــتی سازی بندر عباس
جهــت انبارش و بارگیری مواد نفتی کشــورهای عضو
اتحادیه اوراسیا وجود دارد .با تکمیل پایانه نفتی جاسک
ظرفیت  10میلیون بشکه نفت خام در سواحل مکران ایجاد
و بخشی از این ظرفیت می تواند به نگهداری و بارگیری
نفت صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارد .معنی
واقعی تحقق این اهداف در زمینه تجارت با اتحادیه اوراسیا
نوید بخش توســعه صنعتی و اقتصادی بیشــتر استان و
محرومیت زدایی در سواحل مکران است.دکتر محسنی به
عنوان مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی ،معادن و کشاورزی
هرمزگان ارتباط سایر اتحادهای منطقه ای را در عملکرد
استان در توسعه اقتصادی با اتحادیه اوراسیا مثبت و اینگونه
ارزیابی می کند:
الزم اســت یادآوری کنــم که اتاق بازرگانــی ،معادن و
کشاورزی استان هرمزگان در اسفند ماه گذشته نشستی با
حضور نمایندگان دائم اکو برگزار و اهداف و رئوس سند
توسعه کشور در ارتباط با اکو با محوریت استان هرمزگان
ارائــه گردید .ما در حال حاضر بــا  8اتحادیه اقتصادی
بیــن المللی مــراودات تجاری داریم ایــن اتحادیههای
اقتصادی شــامل شــواری همکاری اســامی ، OIC
شورای همکاری اقتصادی  ، ECOهشت کشور اسالمی
در حال توســعه  ، D8شــورای همکاری خلیج فارس
 ،PGCCکشورهای مشترک المنافع  ، CISکشورهای
عضو همکاری جنوب شرق آسیا  ، ASEANاتحادیه
اقتصادی اوراسیا  EAEUو اتحادیه اورپا  EUهستند.
با بررســی اعضای این اتحادیه های بین المللی مشخص
می شود که بیشترین اعضای آن همسایگان و کشورهای

آسیایی هستند و بیشترین ارزش و حجم مبادالت تجاری
با شــورای همکاری اسالمی ،سازمان همکاری اقتصادی
 ECOو گروه هشــت کشور اســامی  D8و شورای
همکاری خلیج فارس است و اتحادیه اروپا کمترین حجم و
ارزش صادرات و واردات کشور را در بین این اتحادیههای
اقتصادی به خود اختصاص داده اســت .با پیوستن ما به
منطقه آزاد اوراسیا و همچنین و جایگاه مناسب کشور در
اتحادیه های منطقه ای که اشــاره شد و ایجاد ارتباط بین
نیازهای اتحادیه های اقتصادی و منابع اوراســیا از طریق
کشور عزیز ایران با محوریت استان هرمزگان قطع ًا میتوان
جهش چشمگیر تجارت و فعالیتهای اقتصادی را در این
بخش شاهد باشیم.
این اندیشمند حوزه اقتصاد دریایی و حمل و نقل بی نالمللی
نقشه راه استان برای نقش آفرینی درخور استان در راستای
اجرایی شدن توافق نامه تجارت آزاد با اوراسیا این گونه
ترسیم می کند:
بی شک دستیابی به چشم انداز ترسیم شده و منافعی که
برای اســتان برشمردیم تنها با برنامه ریزی و رفع موانع و
مشــکالت موجود که استان با آنها دست به گریبان است
محقق می شود .ابتدا بایستی برنامه ای منسجم و از پیش
آماده برای پاســخگویی به نیازهای حوزه اوراسیا داشته
باشیم سپس با بهره گیری از مدیران شایسته و اندیشمندان
اقتصادی به طور مستمر و فعال در راه حذف موانع دستیابی
سهم بازار اوراسیا برای اســتان اقدامات هماهنگ انجام
شود .در بخش زیر ســاخت های موجود نیز بایستی به
شتاب بیشتری کمبود های موجود برطرف شود و نبایستی
رفع کمبودها و عقب ماندگی در این موقعیت خاص پیش
آمده ناشــی از ایجاد بازار آزاد اقتصادی اوراسیا مشمول
مرور زمان و درگیر بروکراسی های اداری گردد .بایستی
اگر در بخش هایی ضعف هــای مدیریتی وجود دارد به
ســرعت با بکارگیری مدیران دارای درک الزم از شرایط
پیش رو و با برنامه و دســتور کار مشخص تقویت شود.
تکمیل زیر ساخت ها باید در دســتور کار قرار گیرد از
جمله بخش های باقی مانده کریدور ساحلی در استان به
سرعت تکیمل شود .دریافت مجوز ها و ارایه مشوق های
الزم برای فعالین اقتصادی در دستور کار قرار گیرد .مشکل
تامین انرژی واحد های تولیدی و خدماتی به ســرعت بر
طرف شود.تســریع در ساخت مخازن و زیرساخت های
دریایی و اتصال خطوط لوله به خطوط لوله سراسری نفتی
کشور در پایانه نفتی جاســک از دیگر اقدامات الزم در
زمینه آماده سازی زیر ساخت ها می باشد.
برگزاری نشســت های بین اتحادیه های اقتصادی عضو
همچون ابتکار اتاق بازرگانی و معادن و کشاورزی استان
در دعوت از سفرای دائمی  ECOدر با محوریت استان
با ســایر اتحادیه های اقتصادی تاثیرگذار به منظور ایجاد
حلقههای ارتباطی بین اتحادیه های اقتصادی با محوریت
استان هرمزگان در دستور کار مدیران اقتصادی استان قرار

گیرد.با توجه به عظم سیاسی ایجاد شده پس از برگزاری
موفقیت آمیز نشت هفته گذشته روند آستانه در تهران که
با حضور روئسای جمهوری کشورمان ،فدارسیون روسیه
و ترکیه برگــزار گردید ،با دعــوت از مدیران اقتصادی
اوراسیا و برگزاری نشست های مشترک فیمابین مدیران
و اندیشمندان اقتصادی اســتان با طرف ها و نمایندگان
اوراسیا نســبت به شناساندن توانمندی های استان و رفع
موانع موجود به سرعت اقدام شود.
در پایان جناب دکتر محســنی سخنان خود در خصوص
نحوه اقدام و عمل اســتان در دســتیابی کشور به اهداف
موافقت نامه تجــارت آزاد با بازار اوراســیا را اینگونه
جمعبندی نمودند:
موضوع فهم ،دانش و شــناخت واقعی مدیران کشــور و
استان هرمزگان بخصوص ادارات و سازمانهای اقتصاد پایه
و حمایتی از اقتصاد جهانی ،تعامل و ارتباطات و افزایش
سهم ایران و استان از رهگذر جریانات سیاسی و اقتصادی
جهان و منطقه اســت.و بدانند که نقش آفرینی دولتها در
بازار جهانی و کســب منفعت برای جوامع آنها مســتلزم
داشتن برنامه اجرایی و ارزیابی مستمر رفتارهاست .چون
بازار جهانی و دولتهای باهوش منتظر جبر اقتصادی و سر
ریز منافع دیگران نمی شوند بلکه خود با جدال و کوشش
همــه جانبه و متداول منطقی تولید ،تقاضا و عرضه کاال و
خدمات به نقش آفرینی و درآمد می پردازند.
لذا در ســالی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال
تولید ،دانش بنیان و اشــتغال آفرین نام گذاری کردند و
با اتکا به اســناد باال دستی کشور از جمله اصل یکصد و
بیست و سوم( )۱۲۳قانون اساسی جمهوری اسالمی ،سند
چشم انداز  ،1404سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  ،بند
(ب و پ ) ماده  105قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
اقتصادي  ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایران
 ،قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
کشــور مصوب ۱۳۹۴/۲/1و ماده ( ، )۶۰قانون احکام
دائمی برنامه های توسعه کشــور و برنامه های کاهش
اثرات تحریم می توان برش اقتصادی کشــوری و استان
در بازار های اقتصادی جهان و منطقه به ویژه اوراســیا و
شرق آسیا که چین از بزرگترین بازار مصرف تلقی میگردد
ترسیم و با هدف گذاری واقعی طرح «پیمایش و پایش»
فعالیتهای بخش دولتی ازحیث ایجاد زیر ســاخت و
حمایتی و بخش خصوصی از حیث اقدام ،سرمایه گذاری
و انجام مبادالت اقدام جدی صورت گیرد .و فرصت های
غیر قابل تکرار را غنیمت شــماریم .و از سطحی نگری
و ســپردن امور به افراد نابلد و بدون کرسی در اندیشکده
اقتصاد و تجارت خوداری گردد تا ســهم و نقش ایران و
هرمزگان در بازارها بستانیم .اساتید و نخبگان با مطالبهگری
و گزارش گیری دائما عملکرد دولت و بخش خصوصی را
در حوزه فرصتهای اقتصادی جهانی و منطقه به قضاوت
عمومی بگذارند.

