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دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
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دفاتر مشاوران از ارزان شدن
امالک و خودرو استقبال می کنند
مشاوران امالک فقط کمیسیون را از طرفین خرید و فروش ویا رهن واجاره دریافت میکنند و قانونی است

و چیزی به نام «شیرینی» که در برخی معامالت مطرح می شود را قبول نداریم و غیرقانونی است و برخورد می شود
خبر اختصاصی  //رئیس اتحادیه امالک ،اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس گفت:دفاتر مشاوران از بیشــتر دفاتر مشاور امالک و خودرو می شود .وی افزود :سود مشاوران امالک در افزایش تعداد معامالت
ارزان شدن امالک و خودرو استقبال می کنند.
است و هرچه ملک و خودرو ارزانتر شود ،میزان معامالت افزایش یافته وبه نفع مشاوران امالک و خودرو
به گزارش خبرنگار دریا ؛ امید رنجبر افزود :تحقق این موضوع باعث افزایش تعداد معامالت وسودآوری هم می باشد و به همین دلیل آنها هم موافق ارزان شدن خودرو وملک هستند.
ادامه در همین صفحه

رئیس اتحادیه امالک ،اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس :

دفاتر مشاوران از ارزان شدن امالک و خودرو استقبال می کنند

ادامه از تیتر یک //

رئیس اتحادیه امالک ،اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس
گفت :مشاوران امالک فقط کمیسیون را از طرفین خرید
وفروش ویا رهن واجاره دریافت میکنند و قانونی است
و چیزی به نام «شــیرینی» که در برخی معامالت مطرح
می شــود را قبول نداریم و غیرقانونی اســت و برخورد
می شــود .وی در خصوص رعایت 15درصدی میزان
اجاره بها در شهر بندرعباس نیز گفت :بخشنامه مصوب
هنوز به اتحادیه اعالم نشــده اســت و براســاس اعالم
رسانه ای ،اتحادیه نیز این موضوع را به مشاوران امالک

اعالم نموده است .رنجبر افزود :بر اساس مصوبه اخیر نحوه
افزایش اجاره بها مقرر گردیده که شوراهای حل اختالف
نیز دستور تخلیه صادر ننمایند؛ مگر اینکه موجر بخواهد
واحد مورد اجاره را برای خود و یا افراد تحت تکفل خود
استفاده نمایند و یا اقدام واقعی به فروش واحد بر اساس
مستندات نموده باشد و یا مستاجر در سال قبل بر اساس
قــرارداد به تعهدات خود در خصــوص پرداخت بموقع
اجاره بها عمل نکرده باشــد .وی موضوع دوقراردادی را
در معامالت غیرقانونی خواند و آن را تخلف منجر به لغو
پروانه کسب مشــاوران امالک خواند .رنجبر گفت :بازار
مسکن هم به مانند دیگر بازارها به برجام گره خورده است
و همچنین از عواملی که باعث رکود در بازار مسکن شده،
گرانی مصالح و قیمت تمام شده ساخت مسکن و فاصله
قیمت تمام شده ساخت مسکن تا قیمت اعالمی توسط
سازنده است و دیگری انتظار برای تعیین تکلیف موضوع
برجام است .در این مدت شاهد این بوده ایم بازار مسکن
با کوچکترین پالس مثبتی از مذاکرات برجام واکنش نشان
میدهد.وی اظهار داشــت :یکی دیگر از عوامل مهم در
رکود معامالت مسکن پیش بینی میزان تورم در سال آینده
است که همین امر موجب نگرانی مالکان از آینده تورم در

بخش مسکن و به دنبال آن عدم تمایل به فروش ملک را
در پی دارد.وی گفت :موضوع دیگر آن است که در گذشته
به علت عدم تورم چشمگیر در حوزه مسکن ،انبوه سازان
و سازندگان مسکن در زمان شروع پروژه ساخت ،اقدام
به پیش فروش واحدهای خــود می نمودند که با توجه
به شرایط اخیر و پر ریسک اقتصادی ،سازندگان تمایلی
به فروش واحد های خود نداشــته و ترجیح میدهند در
شرایط افزایش قیمت ها اقدام به فروش نموده و به سود
چشــمگیرتری از تورم حاصله دست یابند.رنجبر گفت:
یکی از عواملی که شــاید بتواند در کاهش قیمت مسکن
توسط انبوه سازان و سازندگان مسکن تاثیر داشته باشد،
تسهیل درصدور مجوز ساخت وساز و پروانه شهرداری و
همچنین اعطای مجوز تراکم باالتر ساخت در مناطق بافت
فرسوده میباشد؛ بطور مثال :در صورتیکه در یک قطعه
زمین  ۴۰۰متری که در حال حاضر مجوز  ۶طبقه صادر
میشود؛ چنانچه امکان افزایش تراکم به  ۸الی  ۱۰طبقه
باشد ،هزینه زمین و ساخت به جای تقسیم بر  ۶طبقه به
 ۱۰طبقه تقســیم شده و سازنده منصف قیمت تمام شده
ســاخت خود را با در نظر گرفتن سود منطقی با قیمت
متعارف تری به خریداران عرضه خواهد نمود.

تصریح کرد :در این مدت رفت و آمد از
مدیرکل بنادر هرمزگان خبر داد
بندر پل به الفت و برعکس امکانپذیر
است و شهروندان میتوانند از این مسیر
تردد کنند.به گزارش ایســنا ؛ محمدی
کرجی ران در پایان خاطرنشــان کرد:
گروه خبر  //مدیرکل بنادر و دریانوردی علیرضا محمــدی کرجی ران ،در جمع در غرب هرمزگان تا روز شنبه تعطیل اکنون رفت و آمد از بندر مسافری شهید
هرمزگان از تعطیلی بنادر مسافری غرب خبرنگاران ،اظهار کرد :به علت شرایط است.
حقانی به قشــم و هرمز و برعکس با
هرمزگان تا روز شــنبه به علت شرایط
نامســاعد جوی ،بنادر چارک و آفتاب مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اتخاذ تدابیر ایمنی سفر برقرار است.
نامساعد جوی خبر داد.

تعطیلی بنادر مسافری غرب هرمزگان تا شنبه
محمد جواد رفیعی
شاگرد ممتاز پایه اول

دبستان شاهد حاجی آباد

فرمولمحاسبه
کمیسیون مشاوران
امالک کشور تغییر کرد

2

نماینده ولی فقیه در هرمزگان مطرح کرد

افزایش مطالبهگری مردم با برپایی
میز خدمت ادارات در نماز جمعه
2

استاندار هرمزگان :

تحقق حکمرانی هوشمند
بسترهای فسادزا را از بین می برد
پساب تصفیه فاضالب بندرعباس
 ۳۰ماه دیگر به صنایع غرب می رسد

2
2

راه اندازی  8سایت جدید همراه اول
درهرمزگان
2
قطعی برق و کالفگی مردم

4

جناب آقای شهرزاد سرپرست محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان
جناب آقای مهندس قاسمی ریاست محترم سازمان صمت هرمزگان
جناب آقای عیدانی مدیر عامل محترم آب منطقه ای هرمزگان

مدیریت افتخار بزرگی اســت که پــروردگار متعال

آن را بــر عهده ی کســانی قرارداده کــه با عمل

خالصانهیخویشدرمسیرخشنودیورضایتمردمگام
بر مــی دارند و هرمزگان به داشــتن چنین فرزندان

برومندی به خود می بالد .

بدین وســیله به نمایندگی از جامعه اقتصادی استان

هرمزگان بر خود واجب می دانیم از زحمات بی دریغ

مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جنابان در کارگروه رفع موانع تولید در راستای حمایت از جامعه کشاورزی

اســتان و منابع آب زیرزمینی تشکر و قدردانی نموده و توفیق روز افزونتان را از درگاه احدیت مسئلت

می نماییم .امید است در پرتو عنایات حضرت حق در عرصه های مدیریتی و همچنین در کلیه مراحل
زندگی موفق و موید باشید .

اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی هرمزگان

خبری
پنجشنبه  6مرداد 1401
 28ذی الحجه 1443
سال بیست و یکم شماره 3940

سرمقاله

ضرورت تحقق دستورات استاندار در حوزه محالت
دستور استاندار هرمزگان به فرمانداران شهرستان های استان این است که
«با انتخاب یک محله در شهرستان ،بازآفرینی شهری را آغاز کنید» و « اولویت
در بازآفرینی شهری به گشایش معابر در محالت اختصاص یابد » که تحقق
این مهم باعث می شود بخش زیادی از مشکالت محالت و بافت های فرسوده
در حوزه های مختلف از جمله بازگشایی معابر ،صدور سند ،نوسازی امالک
فرســوده و ...برطرف شود و با عمران و آبادانی این مناطق ،مردم از تبعیض و
بی عدالتی نخواهند گفت  .در اولین نشســت ستاد بازآفرینی شهری استان
هرمزگان که به ریاست استاندار هرمزگان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی
در استانداری هرمزگان برگزار شد؛ استاندار هرمزگان در این نشست با تاکید
بر لزوم آغاز طرحهای بازآفرینی شهری در استان اظهارداشت :طرحها زمانی
که خیلی بزرگ میشوند نمیتوانیم آن را سریعا به نتیجه برسانیم؛ لذا در بحث
بازآفرینی بایستی در امر طراحی کار را جامع ببینیم ،اما اجرا را به صورت فاز
به فاز و مقطعی پیشببریم؛ چرا که بیشترین گرفتاری ما در حوزه معماری و
شهرسازی است .وی با تاکید بر لزوم بازگشایی معابر در محالت افزود :برای
همراهکردن مردم نیاز است که بخشی از طرح اجرا شده را ببینند تا باورپذیری
در بین آنها نسبت به طرحهای بازآفرینی افزایش یابد ،ما از ظرفیت تسهیالت
نهضت ملی مسکن و اعتبارات استانی برای اجرای این طرح استفاده خواهیم
ش رود.وی تصریح کرد :در بحث بازآفرینی
کرد تا کار با سرعت بیشتری پی 
اول باید روی یک نقطه در هر شــهر تمرکز کنیم تا همزمان با اجرای آن ها
شاهد همراهی مردم نیز باشیم و مدت هاست درگیر بحث مطالعه طرح بودهایم
به طوریکــه اگر اقدامات عملی را نیزهمزمان آغاز میکردیم امروز به نتایج
مثبتی میرسیدیم .دوستی تاکیدکرد :همه فرمانداران ملزم هستند در شهرستان
خودشان یک محله را انتخاب کنند و اهداف بازآفرینی خود را تعریف کنند و با
همافزایی ظرفیت های شهردار ی و فرماندار ی کار در دیگر نقاط استان نیز آغاز
شود؛ چرا که محدود کردن این طرح به بندرعباس نمیتواند به درستی ثمربخش
باشد .وی انتخاب محالت دارای مطالعات طرح را در اولویت انتخاب دانست
و ادامه داد :رعایت این اولویت برای اجرای طرحهای بازآفرینی یک گام رو
به جلو خواهدبود که بعد از تاییدیه اداره کل راه و شهرســازی هر فرمانداری
الزم است یک خیابان در آن محله را بازگشایی معبر کند.استاندار هرمزگان
با اشاره به واگذاری اسناد زمین محالت به مردم بیانکرد :هدفگذاری ما در
واگذاری اسناد در محالت حداقل واگذاری  ۱۵تا  ۲۰هزار سند در سال است؛
اما با سرعت فعلی این امر محقق نمیشود و نهایتا بتوان  ۲تا  ۳هزار سند صادر
کرد از این رو با توجه به اینکه رساندن میزان واگذاری اسناد به حد انتظار کار
سختی است باید تمهیداتی دقیق برای تسریع امور بیاندیشیم .وی خاطرنشان
کرد :بســیاری از مردم توانایی پرداخت اندک هزینههای اخذ سند را ندارند
از این رو شهرداریها و دســتگاههای متولی نباید از بافت فرسوده به دنبال
درآمدزایی باشند بلکه باید نگاه آنها خدماتی باشد ،از شهرداری بندرعباس این
درخواست را داریم که هزینههای دریافتی از مردم برای صدور سند در محالتی
چون آیتاهلل غفاری را کاهش دهد و سرعت صدور سند را افزایش دهد.
علی زارعی

نماینده ولی فقیه در هرمزگان مطرح کرد

افزایش مطالبهگری مردم با برپایی میز خدمت ادارات در نماز جمعه

گروه خبــر  //نماینده ولی فقیه
در استان هرمزگان گفت :میتوان
با برپایی میز خدمت دستگاههای
اجرایی در نماز جمعه شهرستانها،
سطح مطالبهگری مردم را افزایش
داد؛ از طرفی ایــن مهم در جذب
مــردم به نماز جمعه و پاســخگو
کردن مسئولین نسبت به مطالبات
مردمی ،بسیار موثر است.

حجتاالســام والمسلمین محمد
عبادیزاده در نشســت ائمه جمعه،
مسئولین ستاد نماز جمعه و رابطین
رســانهای دفاتر ائمه جمعه سراسر
استان هرمزگان که در سالن اجتماعات
دفتر امام جمعه برگزار شد ،با اشاره به

اهمیت تالش برای اقامه نماز جمعه،
اظهار کرد :خوشبختانه اقدامات خوبی
با وجود تمام محدودیتها انجام شده
اســت که جای قدردانی دارد.وی ،با
اشاره به اهمیت برگزاری دورههای
توانمندســازی رابطین ،عنوان کرد:
اســتفاده از تجربیــات یکدیگر و
برگــزاری دورههای آموزشــی از
اهمیت ویژهای بــرای ارتقاء کیفیت
خدمات برخوردار است.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان،
با اشاره به تکالیف ستاد نماز جمعه در
پیش ،حیــن و پس از برگزاری نماز
جمعه ،ابراز کرد :ستاد نماز جمعه پس

از برگزاری نماز ،بازخورد برگزاری
نماز جمعه را از طرق مختلف دریافت
و جمعبندی و در راســتای بهبود و
حل نارضایتیها تــاش کند.وی،
ضمن تاکید بر این نکته که دستگاهها
را در قالب میز خدمت با نماز جمعه
ارتباط دهید ،خاطرنشان کرد :میتوان
با برپایی میز خدمت دســتگاههای
اجرایی در نماز جمعه شهرستانها،
سطح مطالبهگری مردم را افزایش داد؛
از طرفــی این مهم در جذب مردم به
نماز جمعه و پاسخگو کردن مسئولین
نسبت به مطالبات مردمی ،بسیار موثر
است.

به گزارش ایسنا ؛ نماینده ولی فقیه
در استان هرمزگان ،با بیان این نکته
کــه حضور مومنــان در نماز جمعه
یکی از مولفههای ارزیابی ستادهای
نماز جمعه سراســر هرمزگان است،

تصریح کــرد :برنامههای الزم برای
حضور پرشــور مومنان در نمازهای
جمعه تدوین شود و این مهم باید به
عنوان یکی از اولویتهای ستادهای
برگزاری نماز جمعه تعریف شود.

استاندار هرمزگان :

تحقق حکمرانی هوشمند
بسترهای فسادزا را از بین می برد
گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان گفت :برای
اینکه بتوانیم ســرعت را در هوشمندسازی
فرآیندها باال ببریم الزم است به صورت پروژه
محور و مسئله محور به موضوعات ورود کنیم
و با طراحیهای متناسب با هر حوزه وارد فاز
عملیاتیشویم.

مهدی دوستی در نشست حکمرانی هوشمند
با اشــاره به اهمیت هوشمندسازی فرآیندها
در اســتان ،اظهارداشــت :امــروزه یکی از
ابزارهایی که در بحــث افزایش نظارتها و
تســهیل امور میتواند موثر باشد استفاده از
ابزارهای حکمرانی هوشــمند اســت از این

رو الزم اســت تمام تالش خــود را برای
هوشمندســازی فرآیندها در اســتان به کار
بگیریم.وی افزود :برای اینکه بتوانیم سرعت
را در هوشمندسازی فرآیندها باال ببریم الزم
است به صورت پروژه محور و مسئله محور
به موضوعات ورود کنیــم و با طراحیهای
متناســب با هر حــوزه وارد فــاز عملیاتی
شویم .دوستی دستیابی به یک مدل کارکردی
را مهم دانســت و اظهار کرد :این مدل نمونه
موفق مدیریتی در ســطح کشور خواهدبود

که کار را برای همه آســان خواهدکرد و به
سرعت نمونه های مشــابه آن گسترش پیدا
خواهد کرد .به گزارش ایســنا ؛ اســتاندار
هرمزگان خاطرنشانکرد :بدون شک تحقق
حکمرانی هوشمند در جامعه میتواند بسیاری
از بســترهای فسادزا را از بین ببرد و موجب
میشــود مردم بتوانند به درســتی خدمات
مورد نیاز خود را دریافت کنند و از ســوی
دیگر میتواند گامی اساسی در جلوگیری از
تصدیگریها باشد.

پساب تصفیه فاضالب بندرعباس  ۳۰ماه دیگر به صنایع غرب می رسد
گروه خبر  //طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب بندرعباس
به صنایع غرب تا  ۳۰ماه آینده به بهره برداری میرسد.

مدیرعامل شرکت توســعه و زیرساخت خلیج فارس گفت:
این طرح  ۱۳درصد پیشــرفت فیزیکی دارد.شــهروز شجاعی
افزود :این طرح شــامل بازسازی و ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه
و ایســتگاههای پمپاژه اصلی از  ۶۴هــزار متر مکعب به ۱۰۰
هزار متر مکعب در شبانه روز ،ساخت ایستگاه پمپاژ و تکمیل

مخزن  ۱۰هزار مترمکعبی و  ۲۲کیلومتر خط انتقال اســت.وی
گفت:طرح ساماندهی تصفیه خانه فاضالب بندرعباس و انتقال
پساب این تصفیه خانه به صنایع غرب در  ۷مرحله و با همکاری
 ۷شرکت صنعتی غرب بندرعباس اجرا میشود.
بــه گزارش مرکز خلیــج فارس ،اکنون روزانــه  ۱۰۰هزار
مترمکعب پســاب از تصفیه خانه فاضــاب بندرعباس وارد
خورگورسوزان و دریا میشود.

پشت پرده سیاست
تکمیل ترکیب دوره جدید شورای نگهبان

خبر

کدخدایی  ،خیرا ...پروین و ره پیک ،با رای نمایندگان مجلس به عنوان اعضای
حقوقدان شورای نگهبان برای یک دوره  6ساله انتخاب شدند.نمایندگان مجلس
شورای اسالمی که انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان به عهده آن هاست،
در جلســه علنی انتخاب  ۳عضو حقوقدان شــورای نگهبان را در دستور کار
خــود قرار داده و از مجموع  ۲۵۴رای ماخوذه ،دکتر عباســعلی کدخدایی با
 ۱۸۲رای ،دکتــر خیرا ...پروین با  ۱۴۹رای و دکتر ســیامک ره پیک با ۱۱۶
رای برای یک دوره  ۶ســاله ،به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب
شــدند .پیشتر نیز با توجه به پایان یافتن دوره  ۶ساله عضویت  ۳تن از فقهای
شــورای نگهبان ،رهبر انقالب در احکامی جداگانه ،عضویت آقایان آیتا...
جنتی ،حجتاالسالم مدرسییزدی و حجتاالسالم شبزندهدار را برای یک
دوره جدیــد تمدید و آنان را به عنوان عضو فقهای شــورای نگهبان منصوب
کردند.با این اوصاف خیرا...پروین تنها عضو حقوقدانی اســت که پیش از این
سابقه حضور در شورای نگهبان را نداشته است.پروین دارای مدرک کارشناسی
حقوق و کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران بوده و مدرک دکترای
حقوق عمومی خود را از دانشگاه الجامعة اللبنانیه لبنان دریافت کرده است .وی
هماکنون عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.
شورای نگهبان عالوه بر عمل به وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون
اساسی ،از ابتدای تأسیس تا به امروز ،مجموع ًا  ۱۳انتخابات ریاست جمهوری،
 ۱۱دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی ،شش انتخابات مجلس خبرگان
رهبری ،یک همهپرســی بازنگری قانون اساسی و  ۱۶انتخابات میان دورهای
مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری را نظارت کرده است.نهادی با ترکیب
دوگانه ،توصیفی ساده اما حقوقی از ساختار شورای نگهبان است .این شورا ۱۲
عضو دارد که طی فرایندی برای یک دوره شــش ساله انتخاب میشوند .نیمی
از اعضا ( ۶نفر) فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هســتند .اصل  ۹۱قانون اساسی
«عدالت»« ،فقاهت» و «آگاهی به مقتضیات زمان» را از مهمترین شاخصههای
 ۶عضو فقیه شورای نگهبان اعالم کرده است .این فقها براساس آن ویژگیها و
به تصریح قانون اساسی از سوی مقام رهبری انتخاب میشوند .اصل  ۱۱۰قانون
اساسی هم عزل ،نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان رااز وظایف و
اختیارات رهبری قرار داده است.شرایط انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان هم
در اصل  ۹۱قانون اساســی آمده است؛ رئیس قوه قضاییه تعدادی (بیش از ۶
نفر) حقوقدان واجد شرایط را به قوه مقننه معرفی میکند و نمایندگان مجلس
شورای اسالمی از میان آن ها  ۶نفر را انتخاب و شورای نگهبان معرفی می کنند.
بر اســاس ماده هفت آیین نامه داخلی شورای نگهبان ،اگر هریک از این فقها
استعفا کنند ،دبیر شورای نگهبان ،به منظور معرفی گزینه جایگزین این استعفا را
به روسای قوه قضاییه و مقننه اعالم میکند.

تازه های مطبوعات

نالمللی ،تهران را به خویشــتن داری و
کیهان -بعضی در این تحوالت بزرگ بی 
بیطرفی فراخوانده و از واژه نقش موازنهدهنده میان شرق و غرب سخن گفتهاند.
این یک پیشنهاد منفعالنه است ،اگر وارداتی نباشد .ایران در این روند نباید به نام
بیطرفی ،چشم خود را به فرصتهای بزرگ تحوالت ببندد و به خود ضرر بزند.
جمهوری اسالمی-بعضی از افراد تالش میکنند پیروزی احتمالی اوکراین در این
جنگ را یک خطر برای ایران قلمداد کنند و از این طریق به این نتیجه برسند که
ایران باید به روســیه کمک کند تا در جنگ اوکراین پیروز شود .این ،یک تفکر
بسیار خطرناک است که میتواند کشور ما را در گردابی عمیق فرو ببرد و گرفتار
چنان مشکالتی کند که تا دهها سال قابل جبران نباشند.
همشــهری-مردم با افشــاگریهای پی در پی اوال دچار بیحسی دربرابر فساد
میشــوند و دوم این که دچار خطای ذهنی تعمیم جزء به کل میشوند و از همه
مهمتر چون ثمره این افشــاگریها را در زندگیشــان نمیبینند ،تصور میکنند
دستهای پشت پردهای در ابعاد فساد سیستمی وجود دارد که هر میزان هم با آن
مبارزه میشود ،همچنان مافیایی است و جوالن میدهد.
اعتماد-بر خالف برخی تصورات این نوع انتقادات قالیباف -به سوپر انقالبی ها-
به ماههای اخیر و موضوعات جاری کشور ارتباطی ندارد و سالهاست ،شهردار
اسبق تهران و رئیس مجلس فعلی با یک چنین ادبیاتی راجع به آن چه رکود در
گفتمان اصولگرایی بیان میشود ،انتقادات جدی دارد.
صبح نو -یکی از ابداعات اصالحطلبان علیه مردمساالری ،بیاحترامی به اندیشه
مخالف و تقسیم رأی مردم به کمی و کیفی در انتخابات سال 84و همچنین اظهارات
عجیب حسین مرعشی ،سخنگوی وقت حزب کارگزاران سازندگی و دبیرکل فعلی
این حزب در پی شکســت اصالحطلبان در انتخابات مجلس در سال 94بود که
مدعی شد مردم شهرستانها عقبمانده سیاسی هستند.
شهروند -آمارها از پدیده عجیب افزایش تحصیل دانشآموزان ایرانی در خارج
از کشور و کاهش ســن مهاجرت حکایت میکند .خانوادهها فرزندانشان را با
صرف هزینههای میلیاردی روانه روســیه و مالزی و ترکیه میکنند تا پزشک و
دندانپزشک شوند.
انعکاس

عصرایران نوشت  :سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت :برخی به بهانه
جلوگیری از  ۲قطبی شدن جامعه ،میخواهند مانع امر به معروف و نهی از منکر
شوند در حالی که  ۲قطبی کردن در مسائل سلیقهای معنا پیدا میکند نه در جایی که
دین ،هدف قرار گیرد .خاتمی خطر ارتجاع را جدی توصیف کرد و گفت :بازگشت
به دوران طاغوت خطر بزرگی است که باید مراقب بود و مرتجعان کسانی هستند که
میخواهند ارزشهای دوران طاغوت از جمله بیحجابی را ترویج کنند.

تابناک نوشت  :محمدجواد الریجانی گفت :ما نباید دنیا را کوچک ببینیم و این بد
اســت که فکر کنیم رابطه فقط باید با چند کشور مدرن وحشی باشد .جمهوری
اسالمی بعد از انقالب پیشرفت عظیم علمی و فناوری داشته است و پیشرفتهای
علمی کشور بدون شک یکی از نتایج پرچمداری و هدایت رهبری بوده است.
بولتن نیوز نوشــت  :انتشــار دو توئیت در موضوع عفــاف و حجاب به نقل از
آیت ا ...جوادی آملی در تاریخ پنج شنبه سیام تیرماه امسال ،واکنش دفتر این
مرجع تقلید را در پیداشــت؛ در همین زمینه دفتر آیت ا...جوادی آملی «انتشار
ناقص و گزینشی سخنان معظم له در فضای مجازی» را اقدامی نادرست دانست
و از مخاطبان خواســت به اصالت منبع خبر توجه الزم را داشته باشند و اخبار
ایشان را صرفا از سایت اسرا دنبال کنند .در این توئیت ها ،عباراتی در خصوص
عفاف و حجاب به نقل از آیت ا ...جوادی آملی در چهارم و ششــم آذرماه سال
 ۱۳۹۶بیان شده بود.
انتخاب نوشت  :رئیس سازمان محیط زیست گفت :با قطعیت میگویم که پرونده
توســعه پتروشــیمی در میانکاله برای همیشه بسته شــد و دیگر شاهد چنین
فعالیتهایی در این منطقه نخواهیم بود.
اژه ای  :چشم پوشی از خطای مسئول دولتی کمک به دولت نیست

حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در بیست و پنجمین گردهمایی
سراسری ائمه جمعه کشور با اشاره به اولویتهای دستگاه قضایی در دوره اخیر،
بیان کرد :من تالش دارم تا آن جا که ممکن اســت آرامش در جامعه حاکم باشد
و دستگاه قضایی ملجأ و پناه آحاد مردم باشد و مساعدت و معاضدت بیشتری به
طبقات و اقشار بیبضاعت داشته باشیم.رئیس دستگاه قضا با اشاره به تعامالت
مطلوبی که میان قوه قضاییه و دولت و مجلس در این دوره برقرار است ،تصریح کرد:
اگر در دولت و از سوی یک مسئول دولتی خطایی سر زد ،ما نباید چشم پوشی کنیم
و این چشمپوشی کمک به دولت نیست ،بلکه باید متناسب با موضوع ،تذکر دهیم یا
برخورد کنیم؛ اما امر مزبور نیز به این معنا نیست که هر روز یک نزاع و جدل داشته
باشیم چرا که مردم از این اختالفها رنج میبرند و از ما مسئوالن توقع دارند دست
در دست هم مشکالت کشور را رفع کنیم.وی افزود  :امروز رئیسجمهور ما یک
شخصیت مردمی ،والیتمدار و پرکار است؛ بنابراین باید با او همکاری داشته باشیم؛
البته این همکاری به آن معنا نیست که اگر جایی وظیفهای داریم ،از ایفای آن وظیفه،
چشمپوشــی کنیم.رئیس دستگاه قضا همچنین گفت :در قوه قضاییه طی  ۱۳ماه
اخیر بیشترین تعامل را با نمایندگان مجلس داشتیم و تقریبا با تمامی کمیسیونها و
فراکسیونهای مجلس نشستهای هماندیشی برگزار کردهایم.وی افزود :این اعتقاد
را دارم که چنان چه مراکز و مراجع قضایی دارای اشکال و ایراد هستند نباید این
ایراد و اشکال از چشم نمایندگان مردم و شما ائمه جمعه پنهان بماند لذا به شما ائمه
جمعه نیز پیشنهاد میکنم از مراکز و مراجع قضایی و زندان ها بازدید کنید همان طور
که این پیشنهاد را به نمایندگان مجلس ارائه کردم.

برگزاری همایش طالیه داران تبلیغ در بندرعباس
گــروه خبــر  //در آســتانه مــاه محــرم همایش
طالیه داران تبلیغ با حضور روحانیان هیاتهای مذهبی در
بندرعباس برگزار شد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ مدیرکل
سازمان تبلیغات اســامی هرمزگان در این مراسم گفت:
در ایــام محرم  ۸۵۰مبلغ برای تبلیغ و اطالع رســانی به
سراسر اســتان اعزام میشــوند.حجت االسالم علی اکبر
انصاری راد افزود :هزار و  ۶۰۰هیات مذهبی در اســتان
متولی برگزاری مجالس ماه محرم هســتند.وی با اشاره به
اینکه یکی از مطالبات رهبر معظم انقالب اســامی جهاد
تبیین اســت گفت :محور اصلــی فعالیتهای هیاتهای
مذهبی و سخنرانی مبلغان انتقال مفاهیم جهاد تبیین است.
مدیرکل سازمان تبلیغات اســامی هرمزگان افزود :شیوه
برگزاری مراســمهای مذهبی با حفظ دســتور العملهای
بهداشتی و مصوبات ســتاد ملی و استانی کرونا در استان
برگزار میشود.حجت االســام انصاری راد از مسئوالن
هیاتهای مذهبی خواست شیوه نامههای بهداشتی و فاصله
گذاری اجتماعی را رعایت کنند.رئیس اداره و ساماندهی
شورای هیات مذهبی کشوره در این مراسم گفت :همایش
طالیه داران با هدف هم افزایی و هماهنگی هر چه بیشــتر
هیاتها و مســئوالن مذهبی برای برگزاری مراســمهای
دهه اول محرم در سراســر کشور برگزار شده است.حجت
االسالم علی علمی با اشاره به گذشت دو سال از بیماری
کرونا در کشــورافزود :بنا بر توصیه رهبرمعظم انقالب از
مهمترین وظیفه هیات مذهبی هماهنگی و شــور بیشتر در
برگزاری مراسمات دهه اول محرم است.
فرمول محاسبه کمیسیون مشاوران امالک کشور
تغییر کرد
گروه خبر  //فرمول حق الزحمه مشــاوران امالک از
ســوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد که براساس آن
تعیین کمیســیون بنگاههای امالک بــر مبنای درصدی از
قیمت معامالتی که سبب ذینفع شــدن بنگاهها از گرانی
مسکن میشــد ،لغو شد .به گزارش خبرنگار دریا  ،تعیین
کمیســیون بنگاههای امالک بر مبنــای درصدی از قیمت
معامالتی که ســبب ذینفع شدن بنگاهها از گرانی مسکن
میشد ،لغو شد.طبق ابالغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور،
نرخ حقالزحمه مشــاوران امالک تغییر و هرسال این نرخ
تغییر خواهد کرد.معاون اول رئیس جمهور ،مصوبه هیئت
وزیران در خصوص تغییر حقالزحمه مشاوران امالک را به
وزارت راه و شهرسازی ،وزارت صمت ،نیرو ،دادگستری،
سازمان برنامه و بودجه ،بانک مرکزی سازمان ثبت اسناد
و امالک ،معاونت اقتصادی رئیــس و اتاق اصناف ایران
ابالغ کرد.بر اســاس این مصوبه نحوه محاسبه حقالزحمه
مشــاوران امالک از تعیین درصدی طرفهای معامله به
رقم ارزش منطقهای معامالت که کمیســیون تقویم امالک
که ســاالنه تعیین میکند ،تغییر کرد.گفتنی است ،تهران در
این کمیســیون به  ۱۰۰بلوک تقسیم شده و متوسط قیمت
امالک هر بلوک بر اساس شاخصهای مختلف برای یک
سال تعیین میشود.
راه اندازی  8سایت جدید همراه اول درهرمزگان
گروه خبر  //در راســتای توســعه متوازن خدمات
ارتباطی در سطح اســتان و خدمت رسانی و برخورداری
مناطق روســتایی از خدمات همراه اول  8 ،سایت جدبد
همــراه اول در مناطق محله ســنگی رودان  ،شــمع جو
ســیریک ،تونل تنگ زاغ  1شهرستان حاجی آباد  ،سایت
مهسان کیش ،میدان شهدای شهرستان پارسیان ،نوبنیاد 3
کیش  ،پارکینگ صدف کیش و ســایت ارم کیش نصب
و راه اندازی شــد.نصب و راه اندازی ســایت تلفن همراه
یاد شــده به همت کارکنان مخابــرات منطقه هرمزگان با
ســرمایه گذاری از محل اعتبارات دولــت( )usoانجام
شد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ گفتنی است بهبود وضعیت
پوشش همراه اول در استان از اولویت های مخابرات منطقه
هرمزگان است .
ایجاد مسیرهای جایگزین فیبرنوری جهت جلوگیری
از قطعی ارتباط در حاجی آباد
گروه خبر  //معاونت شــبکه مخابرات منطقه هرمزگان
از ایجاد مســیرهای جایگزین فیبرنوری جهت جلوگیری
از قطعــی ارتباط در شهرســتان حاجی آبــاد خبر داد.به
گــزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر علــی اکبر عامری معاونت
شــبکه مخابرات منطقه با اعالم این خبر افزود  :دو مسیر
پشتیبان فیبر نوری در شهرستان حاجی آباد ایجاد شد  .وی
عنوان کرد  :مســیرهای جایگزین فیبر نوری در شهرستان
حاجی آباد با تالش شبانهروزی گروه فنی مخابرات منطقه
جهت مقابله با تهدیدات و شرایط اضطراری و نیز پایداری
شــبكه در برقراری ارتباطات برقرار شــد  .تا در شرایط
بحرانی پاسخگوی نیاز شهروندان در ارتباطات دیتا و موبایل
باشد.
سهلانگاری در ایمنی یک پروژه ساختمانی
در بندرعباس حادثه آفرید
گروه خبر  //بر اثر ســهلانگاری در ایمنی یک پروژه
ساختمانی در بندرعباس متأسفانه  3نفر جان باختند .سهل
انگاری در ایمنی آسانســور کارگاهی در خیابان والفجر
(صمدو) بندرعباس جان  3نفر را گرفت.متأسفانه این سه
نفر در حین پایین آمدن از طبقات باالی ســاختمان سوار
بر آسانسور کارگاهی میشوند که نبود ایمنی سبب سقوط
آسانســور کارگاهی میشــود.به گزارش فارس  ،یکی از
کشته شدگان ،سعید مجاهدی مهندس ناظر پروژه ،دیگری
سیده الهه بنادری دانشجوی رشته عمران دانشگاه هرمزگان
(در حال انجام کارورزی) و یک نفر نیز جوشــکار پروژه
ساختمانی بوده است.

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

زمان وزش باد هرگز آتش روشن نکنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان مطرح کرد

3

جنوب کشور

پنجشنبه  6مرداد 1401

فروش امالک مازاد آموزش و پرورش برای تکمیل پروژههای مدرسهسازی
حسن ســیالوی سرویس اســتان ها  //مدیرکل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خوزستان بر لزوم
اســتفاده از ظرفیت فروش امالک مازاد آموزش و
پرورش برای تکمیل پروژههای مدرسهسازی در حال
اجرا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی قربانی در نشست
مشترک مسئوالن مشارکتهای مردمی آموزش و
پرورش و نوسازی مدارس خوزستان اظهار کرد :بین
 ۵هزار و  ۵۰۰تا  ۵هزار و  ۷۰۰فضا اعم از آموزشی
و اداری به آموزش و پرورش استان خوزستان تعلق
دارد و هرگاه آســیب و بالیای طبیعی رخ میدهد
همیشه آموزش و پرورش در صدر آسیبها است.
در هر شهرستان بیش از  ۳۰۰فضا متعلق به آموزش
و پرورش است و مدیریت این فضاها قبل از بحران
و بعد از آن ،برای دولت چالش است.وی افزود :در
خصوص کیفیت این ساختمانها آمارهای مختلفی
در سطح کشــور وجود دارد؛  ۳۰درصد از مدارس
ما باید تخریب و مجددا احداث شوند .البته منظور
این نیســت که مدارسی وجود دارند که سقف آنها

هر آن ممکن است تخریب شود ،وضعیت اصال این
گونه نیست بلکه به این معنا است که باید برنامهریزی
کنیم و در ســالهای آینده آنها را نوسازی کنیم.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خوزستان
گفــت :مدارس  ۱۲تا  ۱۵کالســهای که به تازگی
احداث شدهاند ،طبق استانداردهای مدنظر ما هستند.
امیدواریم با کمک خیرین مدرسهســاز بتوانیم در
ساخت مدارس بعدی نیز به استاندارد مدنظر برسیم
اما این کار نیاز به اعتبارات هنگفت دارد که با توجه
به شــرایط فعلی از توان دولت خارج است.قربانی
ادامه داد :برای حل مشــکالت ،ظرفیتهای بسیار
خوبی وجود دارد؛ اولین ظرفیت شــورای آموزش
و پرورش اســتان و شهرستانها اســت و از تمام
دستگاههای عضو شورای آموزش و پرورش باید
برای حل مشکالت استفاده کرد ،مثال در سالهای
گذشته شهرداریها در زیباســازی و رنگآمیزی
مدارس کمــک میکردند اما اکنون خــود را کنار
کشــیدهاند.وی عنوان کرد :یک ظرفیت جدید نیز

وجود دارد و آن هم فروش امالک مازاد اســت؛ در
هر شهرستان حداقل پنج شش فضا داریم که برای
تجارت مناسب هستند و مدرسه نیستند؛ نیاز است
این امالک شناســایی شوند و با فروش این امالک،
پروژههای مهم و حیاتی در همان شهرســتان اجرا
شود .زیبا صالحپور رئیس مجمع خیرین مدرسهساز
خوزستان نیز در این نشست گفت :سه پویش طرح
آجر به آجر را پشت سر گذاشتهایم و پویش چهارم
نیز آغاز شده است .در پویش اول استان خوزستان
رتبه چهارم را در جذب اعتبارات بیشــتر به دست
آورد و در پویش دوم خوزســتان درخشــید و به
یکباره رتبه اول را به دســت آورد .هدف افزایش
تعداد شرکتکنندگان و آشنایی عموم با این طرح
و ایجاد فرهنگ ایثار بود .وی افزود :در پویش سوم
نیز استان خوزســتان همچنان رتبه اول خود را در
کشور حفظ کرد .پویش کنونی نیز پویش حضرت
نالحجج هست و قرار است در آن هشت مدرسه
ثام 
استثنایی در کشور ساخته شود .در این پویش نیز تا
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رئیس ستاد مرکزی اربعین:

امروز اســتان خوزستان رتبه اول را به دست آورده
است و نباید این رتبه را از دست دهیم.رئیس مجمع
خیرین مدرسهساز خوزســتان گفت :سند تحول
بنیادین ،شش نظامنامه دارد که یکی از این نظامنامهها
مربوط به مشارکت ها است .این نظامنامهها مسیر
تحولی بنیادین آموزش و پــرورش را در بر دارد
و هدف ،دعوت از نیکوکاران برای مدرسهســازی
است .اســتان خوزستان خوشبختانه توانسته بیش
از بقیه استانها مدرسه بسازد اما نسبت به آنچه که

آرزو توکلی سرویس استان ها  //معاون پارلمانی سازمان نظام
پرستاری گفت :نیروهای پرســتاری اعم از شرکتی و طرحی
نقش بسیار بزرگی در دوران کرونا و مدیریت بیماری داشتهاند؛
امــا علیرغم وعدههایی که در خصوص جــذب به آنها داده
شده بود ،به محض اینکه موج ششم کرونا فروکش کرد تمام
وعدهها به فراموشی سپرده شد و مسئوالن به قول خود عمل دو سال در سختترین شرایط کار کردند و جسم و روحشان کشور را تهدید می کند .همچنین در حال حاضر بحث صدور
نکردند.
تحلیل رفته ،بیانصافی اســت.جهانپور افــزود :بزرگترین مجوز استخدام  ۱۰۰هزار پرستار وجود دارد اما تا زمانی که

معاون پارلمانی سازمان نظام پرستاری عنوان کرد

عدم همکاری مسئولین در جذب پرستاران

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدتقــی جهانپور در جمع
خبرنگاران افــزود :فروکش کردن موج ششــم کرونا با لغو
طرحهــای تعهد خدمــت اجباری پرســتاران و لغو قرارداد
نیروهایی همراه بود که به شکل  ۸۹روزه و با وعده استخدام
وارد بیمارستانها شدند؛ اکنون چشم امید بیش از  ۵۰۰۰پرستار
در کشور به قولهای دولت و مجلس ،برای ابالغ ردیفهای
استخدامی و جذب پرســتاران در مراکز درمانی است.معاون
پارلمانی سازمان نظام پرستاری ادامه داد :نیروهای پرستاری
اعم از شرکتی و طرحی نقش بسیار بزرگی در دوران کرونا و
مدیریت بیماری ،در بیمارستانها و مراکز درمانی داشتهاند؛ اما
علیرغم وعدههایی که در خصوص جذب به آنها داده شــده
بود و قرار شد که این پرســتاران تبدیل وضعیت و استخدام
شوند ،اما به محض اینکه موج ششم کرونا فروکش کرد تمام
وعدهها به فراموشی سپرده شد و مسئوالن به قول خود عمل
نکردند.
وی گفت :برخورد با پرســتاران مثل نیروهای فصلی ،محلِ
انتقاد ما به وزارت بهداشــت است .وزارت بهداشت نمیتواند
هر زمان که نیاز داشت پرســتاران را به خدمت بگیرد و بعد
آنها را کنار بگذارد .چنین برخوردی با نیروهایی که در این

مشکل جامعه پرستاری کمبود نیرو است که این مشکل باعث
فشار مضاعف به پرستاران و عواقب دیگری است که متوجه
سالمت جامعه میشود و به طور غیرمستقیم نارضایتی مردم،
افزایش مرگومیر و تلفات و عوارض دیگری را به دنبال دارد.
این مشکالت در اثر کمبود نیرو ایجاد شده است و باید برای
آن چارهاندیشی شــود؛ گرچه پرستاران با وجود کمبود نیرو
و مشــکالت در جهت بهتر شدن مراقبتها و افزایش کیفیت
آن تالش میکنند اما اگر نسبت به این مسئله بیتفاوت باشیم
مشکل کماکان عمیقتر میشود.معاون پارلمانی سازمان نظام
پرستاری بیان کرد :در کل کشور با کمبود بیش از  ۱۰۰هزار
پرستار روبهرو هستیم و براساس گواهیهای صادر شده اخیر،
ماهانه حدود  ۱٠٠تا  ۱۵٠پرســتار مهاجرت میکنند؛ آن هم
در شرایطی که به شدت نیازمند پرستار هستیم و به طور قطع
مردم آسیب زیادی از این کمبود نیرو میبینند.وی گفت :آمار
نگران کننده مهاجرت پرستاران از کشور ،که دلیل آن هم مساعد
نبودن وضعیت استخدامی ،وضعیت مالی و معیشتی ،نبود امنیت
شغلی و نداشتن تسهیالت رفاهی  ،فرسودگی شغلی  ،و میزان
باالی ســختی کار و اضافه کار های اجباری ،رعایت نشدن
نسبت پرستار به بیمار و  ...است ،روز به روز ،آینده ی سالمت

این قولها عملی نشود کام پرستاران شیرین نمی شود.جهانپور
افزود :با وجود وعدههایی کــه درباره پاداشهای کرونا داده
شد ،هیچیک از آنها عملیاتی نشد .آنچه در عمل اتفاق افتاد
این بود که بقیه افراد جامعه در این دوران ،ساعت کاری کمتر
همچنین امکان اســتفاده از دورکاری را داشتند ،درحالی که
پرستاران با شرایط سختتری کار کردند و چیزی هم اضافهتر
دریافت نکردند.وی تصریح کرد :دو ســال است که وعده و
قولهای تعرفهگذاری خدمات پرستاری تکرار میشود ،از دی
ماه ســال  ۱۴۰۰نیز وزارت بهداشت تعهد کرده که تعرفههای
پرســتاری را اجرا کند در حالی که تاکنون بابت این موضوع
ریالی به پرستاران پرداخت نشده است .البته مسئوالن میگویند
طلب پرستاران ،محفوظ اســت اما طلبی که وصول نشود یا
دیر وصول شــود در عمل ،شیرینی خود را از دست میدهد.
وی گفت :برقراریِ فــوق العاده خاص در آیین نامه اداری و
استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی پیشبینی شده است .این
مطالبه بعد از شــیوع کرونا رنگ و بوی جدیتری گرفت تا
جایی که نه تنها کادر ســامت بلکه مسئوالن نیز بیان کردند
ِ
زحمات این دو ِ
سال سخت و ایجاد انگیزه
که به منظور جبران
ِ
خاص کارکنان حوزهی سالمت را برقرار کرد.
باید فوقالعاده

تشریح عملیات پلیس کرمان در انهدام باند بینالمللی قاچاق مسلحانه مواد مخدر

آرزو توکلی سرویس اســتان ها  //فرمانده انتظامی
اســتان کرمان گفت :در عملیات همکاران فرماندهی
انتظامی اســتان ،شــش نفر از اعضــای اصلی باند
بیــن المللی قاچــاق مســلحانه مواد مخــدر به
هالکت رســیدند و قریب به  ۷۰۰کیلوگرم مواد مخدر
کشف شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســردارعبدالرضا ناظری
در جمع خبرنگاران در تشریح این عملیات اظهار کرد:
در ادامــه برخوردهای نیروی انتظامی علیه گروه های
قاچاق مواد مخدر ،مطلع شــدیم گروهی قصد انتقال
مواد را به صورت مســلحانه از اســتان های شرقی و
به مرکز کشور داشــتند .وی افزود :با رصد اطالعاتی

و رشادت همکاران ما ،ساعت یک بامداد در درگیری
این اشــرار با پلیس ،شــش نفر از اعضای اصلی باند
قاچاق مواد مخدر به هالکت رســیده و مقداری سالح
و مهمات جنگی ،سه دستگاه خودرو و قریب به ۷۰۰
کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشــیش کشف
شد.
ناظری تصریح کرد :تعدی به ماموران نیروی انتظامی،
حمل مسلحانه مواد مخدر به عنوان باند سازمان یافته
در جنوب شرق کشــور ،قتل و  ...از سوابق مجرمانه
اعضای این باند اســت.فرمانده انتظامی استان کرمان
گفت :شناسایی و دســتگیری ادامه این باند در برخی

استان ها در دستور کار ما قرار دارد و با باقی مانده باند در
استان های همجوار برخورد خواهیم کرد.وی با اشاره به
اینکه وفور سالح در دست افراد ،مشکالتی ایجاد کرده
اســت ،افزود :با مخالن نظم و امنیت برخورد قاطعانه
خواهیم داشــت.ناظری در ادامه با اشــاره به شهادت
سرتیپ علی برزگر در این عملیات گفت :شهید برزگر
از نیروهای شجاع ما بود که در عملیات های مختلف
نقش محوری داشت .بسیار موفق عمل می کرد و بارها
تا مرز شهادت پیش رفت.وی اظهار کرد :مراسم تشییع
شهید برزگر پنجم مردادماه ساعت هشت صبح از محل
حسینیه ثاراهلل شهر کرمان برگزار شد .

باید باشیم هنوز فاصله داریم پس باید شتاب خود
را افزایش دهیم .دولت وظیفه مدرسهسازی دارد و
اعتبارات در هر صورت مشخص هستند اما آنچه که
نیاز است زمینهسازی برای حضور نیکوکاران و به
سراغ آنها رفتن و حفظ کردنشان است .صالحپور
یادآور شد :برای حل مشکالت آموزش و پرورش
باید دســت به دست هم دهیم و انتظار داریم شاهد
تحول باشیم؛ اولین قدم نیز تشکیل مجامع خیرین در
شهرستانها است.

جهان پور ادامه داد :این قانــون اما با وجود موافقت وزارت
بهداشت هنوز محقق نشده اســت .قرار بود حتی اگر وزارت
بهداشــت نمیتواند اعتبارات الزم برای تحقق این مطالبه را
برقرار کند ،وظیفهی تأمین اعتبا ِر فوقالعاده خاص را سازمانِ
برنامه و بودجه کشور برعهده بگیرد اما این سازمان نیز به دلیل
ِ
پذیرش این مسئولیت نرفته است.
کمبو ِد بودجه هنوز زیر بار
ِ
مطالبات
(بودجه نداریم) این تنها جملهای است که در پاسخ به
پرستاران داده میشود.معاون پارلمانی سازمان اضافه کرد :عالوه
بر تبدیل وضعیت نیروها ،اجرای قانون تعرفه گذاری و برقرای
فوق العاده خاص ،موارد روبه رو نیز از مطالبات بر زمین مانده
جامعه پرستاری است .که شامل؛ اعمال سهمیه ایثارگری کادر
پرستاری ،حذف مالیات بر درآمد کادر پرستاری ،بازنشستگی
کادرپرستاری با 20سال ســابقه کار ،احتساب 4سال دوران
تحصیل کادر پرستاری جزو سنوات خدمت ،پوشش بیمهی
درمان صد درصدی کادر پرستاری ،پرداخت تعرفه خدمات
پرســتاری و اضافه کار به صورت ماهانه ،افزایش مبلغ حق
مســکن  ،حق لباس و ایاب و ذهــاب ...با توجه به افزایش
تورم ،تسریع در ساخت پانسیون های پرستاری ،در نظر گرفتن
بودجه اختصاصی برای ادارات پرستاری جهت پیشبرد امورات
پرســتاری از قبیل آموزش ،ارتقاء شاخص های پرستاری ،
برگزاری مراسمات و  ...از جمله مطالبات پرستاران به شمار
می رود.جهان پور در پایان تصریح کرد :شایسته است حداقل
به پاس خدماتی که این عزیــزان در دوره کرونا ارائه دادند،
مطالبات پرستاری ،بر حســب قول و قرارهایی که از سوی
مسئوالن داده شده است ،محقق شود.

مرز خسروی برای سفر زائران
عتبات عالیات بازگشایی میشود
حسن سیالوی ســرویس استان ها  //رئیس ستاد
مرکزی اربعین گفت :براســاس توافق صورت گرفته با
مقامات عراق ،مرز خسروی در استان کرمانشاه به زودی
بازگشــایی خواهد شد .به گزارش خبرنگار دریا  ،سید
مجید میر احمدی در نود و چهارمین نشست ستاد مرکزی
اربعین حســینی(ع) که با حضور نمایندگان دستگاهها
در وزارت کشــور ،افزود :در اربعین امســال موضوع
گرمازدگــی اهمیت بســیاری دارد و در این خصوص
براساس تقسیم وظایف ،وزارت بهداشت مسئولیت حفظ
ســامت زائران اربعین حسینی را در پایانههای مرزی
و ســازمان هالل احمر در عراق برعهــده دارد.رئیس
ســتاد مرکزی اربعین ادامه داد :باید مکانهایی را برای
استراحت و درمان بیماران گرمازده در پایانههای مرزی
و حتی در طول مســیر عتبات عالیات فراهم ســازیم.
میراحمدی اضافه کرد :قرار شد کمیته اطالع رسانی ستاد
مرکزی اربعین حســینی با محوریت صدا و سیما ،شیوه
و نحــوه مقابله با گرمازدگی را به عالقه مندان حضور
در مراســم اربعین حسینی آموزش دهد.وی با اشاره به
اینکه تاکنون بیش از  ۷۵۰هزار نفر در ســامانه سماح
پیش ثبت نام کردهاند؛ گفت :متوســط روزانه  ۲۵هزار
نفر در این ســامانه ثبت نام میکنند.بازگشایی مرزهای
تمرچین ،باشماق و خسروی از دیگر محورهای مورد
اشــاره میراحمدی بود.وی اظهار کرد :تاکنون بیش از
پنج هزار کادر درمان به صــورت داوطلبانه برای ارائه
خدمات به زائران عزیز حسینی اعالم آمادگی کرده اند.
رئیس ســتاد مرکزی اربعین حسینی از شهروندان عزیز
کشور خواســت برنامه ریزی خود را متکی بر استفاده
از وســیله نقلیه شخصی خود داشته باشند ،البته برنامه
افزایش سهم حمل و نقل عمومی کشور در انتقال زائران
هم در دستورکار است.میراحمدی همچنین در خصوص
ورود اتباع خارجی هم گفت :براســاس سنوات گذشته
دو مرز شــلمچه و مهران برای پذیرش اتباع خارجی
اســتفاده میشــود که در نظر داریم از مرز تمرچین و
خســروی هم اســتفاده کنیم.معاون امنیتی و انتظامی
وزیر کشور خاطرنشان کرد :در خصوص موضوع بیمه
اتباع خارجی به دنبال این هســتیم که هر شــرکتی که
اتباع ایرانــی را مورد حمایت پوشــش بیمه ای قرار
میدهد؛ به همان شــکل اتباع خارجــی را هم مورد
حمایت قرار دهد.

آگهی مزایده (نوبت اول )

اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس شعبه  11حقوقي بندرعباس و بموجب پرونده کالســه  9909987700100144اجرایی 9901414
حسب اجرایيه صادره از شعبه  11دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس به طرفیت محکوم له  :مریم داوری محكوم عليه :مهرداد ملك زاده
بابت پرداخت نفقه (ریال)  .که در این راستا يك قطعه زمین مسکونی به نشانی بندرعباس ،شهر جدید علوی که حسب مندرجات قرارداد ابرازی
به شماره /1/91/4/388ص مورخ  91/04/27از شرکت عمران شهر جدید علوي به آقای مهرداد ملك زاده ،يك قطعه زمین با مشخصات زیر
قوه قضائیه
واگذار گردیده است که از طریق شرکت عمران شهر جدید علوی توقیف گردیده است و از طریق مزایده کتبي با شرایط ذیل به فروش مي رساند
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 :خالصه شرح كارشناسي و قيمت ملك :یک قطعه زمین به مساحت  1000متر مربع مجزي شده از پالك  530فرعي از  50اصلی جزء حوزه
ثبتي دو واقع در محله نخست قطعه شماره  50( 46جدید) در محدوده شهر جدید علوي با جهات اربعه شماالً به طول  20متر رو به خیابان  16متري ،شرق ًا به طول  50متر به
قطعه شماره  ،47جنوب ًا به طول  20متر به قطعه شماره  66و غرب ًا به طول  50متر به قطعه شماره  . 45نظریه کارشناسي  :با توجه به موقعيت ملك ،کاربري ،مساحت ،حدود
اربعه و سایر پارامترهای کارشناسي و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و فارغ از موارد بازداشتي و رهني و نداشتن احتمال هر گونه مغایرت مربوط به حدود ثبتي
و نداشتن هر گونه منعي از جهات قانوني ،حقوقي و شرعي جهت معامله و عدم دیون و بدهي هاي احتمالي بابت مالیات و عوارض و جرائم و غیره به بانك ها و اشخاص
حقيقي و حقوقي و ساير بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني که ممکن است وجود داشته باشد و بدون در نظر گرفتن انتصاب مالكيت آن ها به هر شخص حقیقی یا حقوقی
و بدون در نظر گرفتن هر گونه قرارگیری در مسیر احتمالی اصالحات و بهسازي شهري و چنانچه ملك بالمعارض و غیر اوقافي باشد ،ارزش پایه قطعه زمین مذكور جمع ًا به
مبلغ  5/000/000/000معادل پنج میلیارد ریال برآورد و اعالم مي گردد .شرایط مزایده :ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود
 -1 .فروش نقدي است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد -2 .کلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است -3 .پیشنهاد
دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ  10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب دادگستری نزد بانک مرکزی
حساب نسیم بانک مرکزی به شماره شبا  IR 220100004062012907685962تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -4.اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد
مختار است  -5 .مزایده در ساعت  9صبح روزچهارشنبه مورخ 1401/06/02در محل دفتر شعبه  3اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید -6.در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر
احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد
و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه  3دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .

معبود رئیسی  -دادورز  3اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس

آگهی حصروراثت

احترام ًا به اســتحضار می رساند خواهان محمد محمدزاده فرزند حسن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان
حسن فکری فرزند عبداله به تاریخ 1350/4/15به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 -1محمد محمدزاده فرزند حسن متولد  1330/1/15به ش.ش  4فرزند مرحوم  -2.علی محمدزاده فرزند حسن متولد  1330/1/15به ش.ش
 5فرزند مرحوم .و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی تغییرات ش کرت سهامی خاص صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان رهمزگان هب شناهس ملی  14007214868و هب شماره ثبت 18021

روابط عمومی شهرداری میناب

طرح  :بیتا هوشنگی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/03/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -ترازنامه و صورتهای مالی شرکت سال مالی منتهی
به 1400/9/30به تصویب رسید  - .شرکت صنعت پایا مهر قشم به شناسه ملی  14005166238به نمایندگی آقای بهنام دهقانی به کدملی 3380125946
و موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شناسه ملی  10861779819به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به کدملی  1209356392بعنوان
قوهقضائیه
بعنوان
بازرسان اصلی و شرکت توسعه طبیعت بارزین به شناسه ملی  14009003229به نمایندگی آقای شهاب باقرزاده همائی با کدملی 5370006148
سازمانثبتاسنادوامالککشور
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند  - .روزنامه دریا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد)1357120( .
ک
اداره لثبتاسنادوامالکرهمزگان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

اگر چاق هستيد  ،اگر چربي خون داريد
روابط عمومی
يا اوره خونتان زياد است آبزيان مصرف كنيد شیالت رهمزگان

مفقودی
فعالیت اقتصادی شرکت آذر پرتو قشم به شماره مجوز
 91/۲۷۳تاریخ صدور مجوز ۹۱/۴/۲۵مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا
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گروه خبر  //رهبر معظم انقالب اسالمی صبح
دیروز در دیدار ائمهجمعه سراســر کشور،
نماز جمعه را در سلســله قــدرت نرم نظام
اسالمی ،حلقهای بســیار مهم و فریضهای
استثنایی خواندند و تأکید کردند :امامجمعه
سخنگوی انقالب اسالمی اســت و یکی از
وظایف اساسی او بازتولید مفاهیم معرفتی و
مبانی انقالبی و پاسخگویی به شبهات با زبان
روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه با همه
است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام
معظم رهبری ؛ حضرت آیتاهلل خامنهای در
ابتدای سخنان خود با گرامیداشت ایام متعلق
به اهلبیت علیه مالسالم ،به بیان اهمیت جایگاه
نماز جمعه پرداختند و با اشــاره به جایگاه
اســتثنایی آن در میان فرائض دینی گفتند:
«پیوند میان توجه به خدا و حضور و اجتماع
مردمــی»« ،ذکــر و یــاد خــدا بهصورت
دســتهجمعی و نزول بــرکات آن بر جمع»،
«استمرار بدون توقف نماز جمعه در هر هفته»،
«پایگاهی مهم برای طرح مســائل مختلف
جامعــه اعم از مســائل فکــری ،خدمات
اجتماعی ،همکاریهای عمومی و آمادگیها
و بســیج نظامی» و «آمیختــن معنویت با
سیاست» از مهمترین ویژگیهای نمازجمعه
اســت که آن را تبدیل بــه ظرفیت عظیم و
فرصت فو قالعاده کرده است.ایشان افزودند:
نماز جمعه با چنین ویژگیهایی ،حلقهای مهم
در سلسله قدرت نر ِم ُمفصل و طوالنی نظام
اسالمی است.رهبر انقالب اسالمی سپس با
طرح این سؤال که «آیا در جمهوری اسالمی
توانستهایم ،نماز جمعه را در جایگاه رفیع و
شایسته خود قرار دهیم» گفتند :به نظر میآید
کوتاهیهایی داشتهایم که باید همت کنیم تا این

کوتاهیها برطرف شود که در این میان ،برخی
مسائل بر عهده شــخص ائمهجمعه است و
برخی هم بر عهده مدیریت کالن ائمه جمعه.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص ائمهجمعه به
دو موضوع اشاره کردند -۱ :منش و روش و
شــیوه زندگی امامان جمعــه  -۲محتوای
خطبههای نمــاز جمعه.حضــرت آیتاهلل
خامنــهای درباره منــش و روش امامجمعه
گفتنــد :امامان جمعــه همانگونــه که در
خطبه های نماز جمعه ،همــه را امر به تقوا
می کنند ،خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل
به آن حداکثر تالش خود را انجام دهند زیرا
اگر غیر از این باشد ،نتیجه عکس خواهد داد.
ایشــان «رفتار پدرانه با همــه» را از دیگر
الزامات رفتار و منش امامجمعه دانســتند و
افزودند :در نماز جمعه قشــرها و ســایق
مختلف حضور دارنــد ،رفتار امامجمعه باید
همانند رفتار پدر با فرزندان خود باشد و باید
همه را بر سر سفره معنویت و دین بنشاند.رهبر
انقالب اسالمی با اشاره به جشن میلیونی غدیر
در تهران و حضور قشرها و ظواهر مختلف ،آن
را پدیدهای عجیب خواندند و خاطرنشــان
کردند :در این جشن همه جور آدمی حضور
داشتند و همه نیز با وجود تفاوتهای ظاهری
طرفدار دین هستند.حضرت آیتاهلل خامنهای
افزودند :من در یکی از ســفرهای استانی در
جمع علمای آن استان به حضور افراد مختلف
در مراسم استقبال اشاره کردم و گفتم در میان
مردم ،افرادی گریه میکردند که شاید شما در
برخورد با آنها احتمال دهید که حتی اعتقادی
به دین ندارند در حالی که همه آنها معتقد به
دین هســتند.حضرت آیتاهلل خامنهای در
توصیه بعدی ،امامان جمعه را به سلوک مردمی

یعنی حضور در بین مــردم و گفتگو با آنان
توصیه کردند و افزودندِ :ص ِ
رف رفتن بین مردم
کار مهمی است بنابراین از مردم فاصله نگیرید
و ارتباطــات خود را به یــک گروه خاص
محدود نکنید ،البته در طول این سالها ،شبکه
امامت جمعه جزو مردمیترین نهادهای انقالبی
بوده است.ا«رتباط با جوانان و تدارک دیدن
سازوکار مناسب برای آن» توصیه دیگر رهبر
انقالب بود.ایشان با اشاره به فعالیت گروههای
پُر شمار جوان ،خودجوش ،گمنام و بیادعا در
سراسر کشور ،وظیفه ائمهجمعه را ارتباط با
این گروهها و حمایت از آنان خواندند و گفتند:
شرکت در خدمات اجتماعی ،همچون کمک به
مردم در حوادث طبیعی و در مقابله با کرونا و
جمعآوری کمکهای مؤمنانه برای نیازمندان
جــزو کارهای الزم امامان جمعه اســت که
بعضی از ائمهجمعــه نیز انصاف ًا در این زمینه
خوش درخشیدهاند.رهبر انقالب اسالمی در
این زمینه تأکید کردند :مــا طرفدار عدالت
هستیم و پرچم آن را بلند کردهایم اما تحقق
عدالت بدون کمک به طبقه محروم و مستضعف
معنــا ندارد.حضرت آیــتاهلل خامنهای در
توصیهای دیگر ،با قدردانــی از تالشهای
ســتادهای برگزاری نماز جمعه در سراسر
کشور ،ائمهجمعه را به نظارت بر سالمت این
ستادها سفارش کردند و با تأکید بر پرهیز از
ورود در فعالیتهای اقتصادی ،خاطرنشــان
کردند :از فعالیت اقتصادی حتی بهعنوان تأمین
هزینههای نماز جمعه باید اجتناب شود چرا که
آثار منفی ورود بعضی از آقایان محترم به این
فعالیتها ،هنوز هم دامنگیر نظام اســامی
است.ایشــان اداره تشــکیالت روحانیت و
حوزههای علمیه را همواره مردمی خواندند و
افزودند :حوزههای علمیه ،مراجع و فضالی
حوزه ،وابسته به مردم هستند و احتیاجی به
دولتها و قدرتهــا ندارند و این یک افتخار و
امتیاز است .به همین علت است که حوزههای
علمیه در قضایای مختلف توانســتهاند بدون
رودربایستی با دولتها در کنار مردم بایستند.

آگهی نوبت اول دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن کارگری رحمت گستر قشم راس ساعت9صبح پنج شنبه
 ( 1401/05/27درمحل کانون شهید ذاکری به آدرس قشم بلوار ولیعصر جنب دادسرای عمومی انقالب شهرستان قشم برگزار می شود ،
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با دردست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید یا وکیل/
نماینده خود را کتبا معرفی نمایید  .ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر
عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود  .و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود
حداکثر تا تاریخ  1401 /05/26ساعت  12روز چهارشنبه در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت مجوز
ورود به مجمع را دریافت نمایند .
دستور جلسه  -1 :تصمیم گیری در خصوص اخراج و لغو عضویت یک عضو که سهم واحد خویش طبق فرم انتخاب واحد و مستندات
و اقرار نامه مورخ  1397/08/28را واگذار نموده از طریق مبایعه نامه طی رای اعالمی اتاق تعاون استان هرمزگان تاریخ حکم رای داور
 1401/05/02بابت اخراج و لغو عضویت فروشنده به استناد ماده  11و  13بخش تعاون اخراج عضویت ایشان لغو از سمت هیات مدیره
و فرد علی البدل جایگزین به اداره تعاون شهرستان قشم بابت عضو اصلی هایت مدیره معرفی می گردد و درخصوص جایگزین فرد واجد
شرایط خریدار به اداره تعاون شهرستان قشم جهت معرفی به بنیاد مسکن درخصوص تخصیص واحد و معرفی به بانک مسکن درخصوص
فروش اقساطی تسهیالت و تکمیل سهم آورده طبق اقرار نامه فروشنده مورخ  1398/08/28طبق فاز  3محاسبه و جایگزین گردد .
-2تصمیم گیری در خصوص حذف و اخراج و لغو عضویت  15نفر از اعضای بدهکار که تاکنون سهم آورده اولیه طبق اعالم امتیاز بندی فاز
های  3-2-1خویش طبق اخطاریه های الکترونیک تا پایان سال  98هیچگونه توجهی و اقدامی صورت نپذیرفته و از سال  99طبق اخطاریه
های کتبی و شفاهی و الکترونیکی و واتساپی شرکت تعاونی جهت باز احیاء شدن و برگشت به تعهدات مالی سهم آورده هرمتر مربع در
انتخاب واحد سال  99به بعد سهم آوره عضو به مبلغ هر متر مربع  40میلیون ریال و سهم تسهیالت بانکی هر واحد  450میلیون ریال می
باشد هیچگونه توجهی در تکمیل سهم آورده طبق اخطاریه ها نداشته و مطابق قوانین ماده 15و  17اساسنامه شرکت تعاونی و به استناد ماده
11و  13بخش تعاون به علت عدم تعهدات مالی در تکمیل سهم آورده حذف و اخراج و عضویت آنها لغو گردد و فرد واجد شرایط مطابق
قوانین بخش تعاون جایگزین گردد  -3 .طرح تصویب هزینه پرداخت تعدیل درساخت واحد در پروژه 200واحدی فاز  2به مبلغ  250میلیون
ریال از بلوک 11تا  25برای تمامی اعضایی که در این بلوک ها بطور یکسان دریافت و طبق بند (ب) صورت جلسه تحویل موقت -4.طرح
تصویب پرداخت هزینه ی محوطه سازی و اجرای روشنایی و دوربین معابر سایت فاز یک  240واحدی و فاز دو  200واحدی (.به مبلغ برای
هرواحد بطور علی الحساب  120میلیون ریال )
 -5طرح و تصویب اخراج آن دسته از اعضایی که تسهیالت بانکی بانک مسکن شعبه شهید رجایی قشم انجام نداده اند که باعث ضرر و
زیان شرکت شده اند طبق ماده 15و  17اساسنامه و به استناد ماده 11و  13قانون بخش تعاون اخراج و حذف و فرد واجد شرایط جایگزین
گردد  -6 .طرح تصویب دریافت هزینه شارژ بابت هر واحد فاز 1و فاز  2از تاریخ  1401/07/1هرماه دریافت می گردد .
 -7تصمیم گیری درخصوص ساخت و استحکام بنای بلوک  15و ادامه مراحل ساخت به نرخ روز و تورم بازار و قیمت هر مترمربع ساخت واحد
سهم آورده عضو بطور علی الحساب به مبلغ  80میلیون ریال و سهم آورده بانک به مبلغ  450میلیون ریال می باشد و هزینه انبار  ،مشاعات
 ،پارکینگ و تاسیسات عمومی آب و برق و نظارت نظام مهندسی و تاییدیه استحکام بنا و مقاوم سازی جداگانه محاسبه میگردد -8 .حذف
واخراج  4نفر از اعضایی که  3نفردر بلوک  25یک نفر در بلوک  24طبق فرم انتخاب واحد وصورت جلسه تحویل موقت  ،عدم رعایت تعهدات
مالی و همکاری در زمینه هزینه تعدیل درساخت واحد در بلوک های فاز  2پروژه همانطوری که بقیه اعضا همکاری الزم درپرداخت مبلغ 250
میلیون ریال مشارکت درساخت از سال  99تا کنون در پروژه داشته اند  4نفر از اعضای نامبرده بلوک های فوق الذکر عدم همکاری درپرداخت
مبلغ اعالمی  250میلیون ریال هزینه تعدیل درساخت و عدم مراجعه به موقع عقد قرارداد بانکی و فروش اقساطی تسهیالت بانکی نزد بانک
مسکن شعبه شهید رجایی قشم پس از پرداخت هزینه تعدیل و اعالم شرکت تعاونی که باعث ضرر و زیان دیگر اعضا شده اند و شرکت
تعاونی گردیده اند طبق ماده  15و  17اساسنامه حذف و به استناد ماده 11و 13قانون بخش تعاون حذف و اخراج وعضویت آنها لغو گردد و
فرد واجد شرایط طبق قوانین بخش تعاونی جایگزین گردد .
تاریخ انتشار آگهی  :روز پنج شنبه 1401/05/06

رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگری رحمت گستر قشم

بنابراین نمازجمعه نیز باید به همین شکل و با
کمکهای مردمی اداره شود.رهبر انقالب در
ادامــه به بیان چند نکتــه درباره خطبههای
نمازجمعه و محتوای آنها پرداختند.ایشــان،
خطبه نمازجمعه و خطیب آن را ســخنگوی
انقالب اسالمی و تبیینکننده و مطالبهگر مبانی
انقالب خواندند و افزودند :هنر بزرگ خطیب
جمعه این باشد که مفاهیم معرفتی و انقالبی
همچون مســئله بسیار مهم عدالت ،استقالل،
حمایت از مستضعفین و پیروی از شریعت را
متناســب با نیازهای روز و با ادبیات جدید
بازتولید کند.حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید
بر اینکــه خطبهها باید پُر مغــز ،آموزنده و
پاسخگوی ســؤاالت عمومی باشد ،گفتند:
ادبیات خطبه باید گرم ،صمیمی ،اتحادآفرین،
امیدبخش ،بصیرتافزا و آرامشبخش به مردم
باشد نه آنکه موجب اضطراب ،حاشیهسازی،
تالطم روحی ،بدبینی به وضع کنونی و آینده
شود و برای هجمه معاندان نیز دستاویز ایجاد
کند.ایشان یک مأموریت مهم خطبههای نماز
جمعه را مقابلــه با شــبههپراکنیهای دائم
بدخواهان دانستند و گفتند :میدان رزم امروز،
میدان قدرت نرم است و دشمن در این میدان
با شبههافکنی به دنبال رخنه در دژ مستحکم
ایمان مردم و از بین بردن آنان اســت چرا که
عامل پیروزی انقالب اســامی و ایستادگی
مردم در دفــاع مقدس و فتنهها و هر عرصه
دیگر ،ایمان مردم بوده است.رهبر انقالب ،کار
بزرگ جمهوری اسالمی را باطل کردن نقطه
ِ
مرکزیِ
هویت تمدن غرب یعنی «تفکیک دین
از سیاســت» خواندند و افزودند :جمهوری
اسالمی با شعار دین ،نه تنها خود را حفظ کرد،
بلکه با پیشرفت ایران تالش طوالنی غربیها
برای ناسازگار نشــان دین و سیاست را به
چالش کشید بنابراین مافیای قدرتهای غربی
که در رأس آن صهیونیستها و سرمایهداران آن
هستند و آمریکا نیز ویترین آنها است ،از این
حقیقت درخشــان عصبانی ،و دائم ًا در حال
طراحی برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی

هستند.رهبر انقالب در ادامه به مسائلی که در
روزهای اخیر درباره موضوع زن و حجاب
مطرح اســت اشــاره کردنــد و گفتند :این
موضوعات از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی
همواره مطرح بوده است و اخیرا َ هم بار دیگر
به بهانه حجــاب ،همان تالش های ناکام در
حال تکرار اســت.حضرت آیتاهلل خامنهای
افزودند :چند سال قبل ،در جلسه ای ،از من
سؤال شد که در موضوع زن ،در مقابل غرب
چه دفاعی دارید کــه من گفتم «دفاع ندارم،
حملــه دارم .آنها کــه زن را تبدیل به کاال
کرده اند ،باید دفاع کنند و پاسخ دهند».ایشان
با طرح این ســؤال که «چرا به یکباره و بار
دیگر رسانههای رســمی و دولتی امریکا و
انگلیس و مزدورانشــان بــه بهانه حجاب،
موضوع زن را مورد هجوم قرار داده اند؟ و آیا
واقعــ ًا غربی هــا مدافع حقــوق زن ایرانی
هستند؟» ،گفتند :غربیها همانهایی هستند که
اگر میتوانســتند آب را به روی ملت ایران
ببندند ،میبستند ،همانطور که داروی کودکان
پروانهای را تحریم کردهاند و اجازه نمیدهند به
این کودکان دارو برســد؛ حاال غربیها واقع َا
دلسوز زن ایرانی هستند؟ رهبر انقالب اسالمی
خاطرنشان کردند :حقیقت قضیه این است که
ز ِن با شــرف و با اســتعداد ایرانی یکی از
بزرگترین و مهمترین ضربهها را به ادعاها و
دروغ های تمدن غربی زده است و آنها از این
موضوع بهشــدت عصبانی هستند.حضرت
آیتاهلل خامنهای گفتند :غربیها سالها است که
میگویند تــا زمانی که زن از قیود اخالقی و
شرعی رها نشود ،نمیتواند پیشرفت کند و به
مدارج عالیِ علمی ،سیاسی و اجتماعی برسد
اما زن ایرانی در بیش از چهل ســال گذشته
توانســته است با حجاب اسالمی و چادر در
میدانهای مختلف علمی ،اجتماعی ،ورزشی،
سیاسی ،مدیریتی ،اقتصادی و فرهنگی حاضر
شود و به موفقیتها و سربلندیهای بزرگ
دست یابد.ایشان تأکید کردند :موفقیتهای زن
مســلمان ایرانی باطل کننــده تالش های

دویست ،سیصد ساله غربیها بوده و به همین
علت آنها از زن ایرانی عصبانی هســتند و به
بهانه حجاب ،اقدام به شبههافکنی و فضاسازی
می کنند.رهبر انقالب با اشاره به مطرح شدن
موضوع حجاب در خطبههای نماز جمعه در
هفته گذشته و همچنین در فضای مجازی و
رسانهها ،خاطرنشان کردند :در این موضوعات
باید بســیار متیــن و منطقی و بــه دور از
ِ
احساسات بیمورد ،ورود کرد و باید با دالیل
روشن ،آن منطق استعماری غربی افشا و تبیین
شود.حضرت آیتاهلل خامنهای ،تبیینِ همراه با
متانت و اِتقان را در موارد دیگر نیز ضروری
دانستند و افزودند :ممکن است در منطقهای
ناهنجاری وجود داشته باشد که امامجمعه با
در نظر گرفتن همه مالحظــات ،تصمیم به
مطرح کردن آن در نمازجمعه دارد که باید با
کیفیت مناسب و متناسب با جایگاه امامجمعه
باشد.رهبر انقالب با تأکید مجدد بر مقابله با
شبهات دشــمن و لزوم جدی گرفتن وظیفه
جهاد تبیین ،گفتند :برخــی افراد در جنگ
سخت و در مقابل ضربات شمشیر ایستادگی
کردنــد اما در میدان جنگ نــرم و در مقابل
شبهات زمین خوردند که البته یکی از دالیل
این اتفاق ،دنیاطلبی است.ایشان ،توصیههای
بیانشــده خطاب بــه ائمهجمعــه را برای
سخنرانیهای ایام محرم نیز صادق دانستند و
با تأکید بر ضرورت جذب مخاطب و تالش
برای ارتقاء اجتماع مردم در نمازهای جمعه،
افزودنــد :بر خالف برخی افــراد که مدعیِ
ضعیف شدن اعتقادات مردم هستند ،مراسمهای
بزرگی همچون جشــن غدیر ،عزاداریهای
محرم و صفر ،راهپیمایی اربعین و کمکهای
مالی مردم به حوزههای علمیه نشــاندهنده
قویتر شدن ایمان و دینداری عمومی است و
نباید ناتوانیِ فــردی در جذب مردم به یک
اجتماع به حساب بیدینی مردم گذاشته شود
چرا که مردم در میدان هستند و این ما هستیم
که باید بــا عمل به وظایف ،خود را از میدان
کنار نکشیم.در ابتدای این دیدار ،حجتاالسالم
والمســلمین حاجعلیاکبری رئیس شورای
سیاستگذاری ائمهجمعه با اشاره به برگزاری
فریضه نماز جمعه در  ۹۰۰پایگاه در سراسر
کشور ،گزارشــی از رویکردها ،برنامهها و
فعالیتهای ناظر به افزایش کیفیت نمازهای
جمعه بیان کرد.
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در هفتــه جاری و با اعالم وضعیت قرمز آب و هوایی
در بسیاری از نقاط کشــور از جمله جنوب ،نهادها و
دستگاههای مختلف اجرایی در حالت آمادهباش قرار
گرفتند .پس از آنکه در آخرین روز تیر ماه سال جاری،
سیل در استان فارس باعث غافلگیری تعداد زیادی از
هموطنان شد و بیش از بیست نفر نیز به دلیل قرار گرفتن
در مسیر رودخانه ،جان خود را از دست دادند هشدارها
بیشتر شد .اما گویا این آمادگی فقط برای شهروندان و
مردم بودهاست و برخی دستگاههای اجرایی در استان
هرمزگان هیچ آمادگی برای این موضوع نداشــتند .از
نمونه دســتگاههایی که بدون آمادگی به استقبال این
طوفان و بارندگی رفتند میتوان به شرکت توزیع نیروی
برق استان هرمزگان اشــاره کرد که بیش از مردم این
شــرکت غافلگیر شد چرا که با کمترین بارندگی و باد،
شاهد قطعی برق در نقاط مختلف استان از جمله شهر
بندرعباس و روســتاهای اطراف آن بودیم .گزارشها
حاکی از آن است که با شروع بارندگی در بندرعباس و
برخی روستاها ،برق قطع شده و بیش از چندین ساعت
مردم در خاموشی به سر بردهاند .این میتواند یک نمونه
ناکارآمد از آمادگی در بحرانها باشد که شرکت توزیع
نیروی برق استان از خود نشان داد .گرمای هوای این
منطقه طاقت فرساســت و بدون برق مردم با مشکل

قطعی برق و کالفگی مردم
مواجه میشوند و این امر برای خانوادههایی که دارای
بیمار یا نوزاد در منزل هســتند سختتر است .از چند
روز پیش از آغاز بارندگی در استان ،هشدارهای الزم
از ســوی دســتگاههای متولی داده شدهاست اما گویا
مسئوالن متولی برق اســتان نتوانستهاند خود را برای
زمان بحران آماده نمایند و در خواب ماندهاند .در این
شرایط نیز با قطعی برق ،میزان تماسها با اتفاقات برق
نیز افزایش مییابد و بعض ًا شاهد بودیم که بیش از هفتاد
نفــر در صف انتظار برای برقــراری ارتباط با اپراتور
اتفاقات برق بندرعباس بودهاند .از جمله مواردی که به
مسئوالن شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان ایراد وارد
اســت ،وضعیت بسیار بد اپراتورهای اتفاقات است که
کم بودن تعداد اپراتورها برای پاسخگویی ،زمان منتظر
ماندن مردم را افزایش میدهد و هزینههای تماس آنها
را باال میبرد .از سوی دیگر برای راحتی کار ،اپلیکیشن
برق من توسط وزارت نیرو برای موضوع برق طراحی
شــده و خدمات مختلفی ارائه میکند که یکی از این
خدمات ،اعالم خاموشــی است که متأسفانه برای این
موضوع نیز مردم با مشــکل مواجه میشوند و اعالم
خطا میکند.البته شــرایط استان و کوتاهی عمر لوازم،
میزان سرقتهای باالی تجهیزات برق ،کم بودن تعداد

تکنسینهای رفع خرابی و ...از جمله مواردی است که
باعث شــده میزان قطعی برق در استان هرمزگان باال
باشد و نیاز است مسئوالن برای این موارد راهکارهای
الزم را به کار ببرند تا مردم دچار مشــکالت کمتری
باشند .قطعی برق در فصل تابستان در استان هرمزگان
قابل تحمل نیست به ویژه برای بیماران و کودکان .آنچه
در مورد اخیر و علیرغم اعالم هشدار از سوی نهادهای
مختلف استان شاهد بودیم ،عدم آمادگی شرکت توزیع
نیــروی برق هرمزگان در مواجهه با طوفان و بارندگی
بود که بیش از آنکه مردم غافلگیر شــوند ،مسووالن
این شــرکت دچار شک و سردرگمی شدند و مردم در
خاموشی بسر بردند .اگر این بارندگی که البته میزان آن
زیاد هم نبود بدون اطالع و هشدار قبلی میآمد ،شاید
شرایط بهتر بود چرا که اعالم آمادهباش دادن به برخی
دستگاهها میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و زحمت
مردم را بیشتر کند.
بــه هر حال آنچه شــاهد بودیــم عملکرد ضعیف
مسئوالن شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در مواجهه
با بارندگی اخیر در اســتان بود که بخشهای مختلف
شهر بندرعباس و روســتاها را در خاموشی فرو برد.
شاید بهتر باشــد از این پس اعالم آمادهباش از سوی
مسئوالن استان به ویژه ستاد بحران صادر نشود تا شاید
مشکالت پیش آمده برای مردم قابل توجیه تر باشد نه
اینکه هشدار صادر و دستگاههای اجرایی آماده نباشند.
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