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تعاونی های تخصصی مسکن در هرمزگان کلید خورد 
آغاز عملیات اجرایی  مجتمع 150 واحدی 

پرستاران در بندرعباس 
کالف سردرگم مهارت آموزی در کشور؛

متولی آموزش های فنی ، پشت دیوار 
بخش خصوصی چه می کند؟

صدور دستور قضایی برای ترخیص 
1۴ هزار تن برنج در بندر شهید رجایی
یک کودک 1۲ ساله در شهر طبل 

جزیره قشم غرق شد
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افزایش امید به خانه دار شدن 
در هرمزگان 
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مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان خبر داد 

واگذاری 199سایت 
پرورش میگو بدون 
فراخوان در استان 

 گروه خبر // شــرکت فوالد هرمزگان موفق شــد نشــان درجه ۲ ایمن یار جنوب شــرق 
کشور را  و  عنوان واحد برگزیده و نشان درجه ۱ ایمنی جنوب شرق را به خود اختصاص 

دهد .

   به گزارش خبرنگار دریا ، کمیته اعطای نشــان ایمنی در منطقه جنوب شــرق کشــور، فوالد 
هرمــزگان را به عنوان واحد برگزیده ایمنی انتخاب و نشــان درجــه ۱ ایمنی را به دکتر عطااهلل 

معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان اعطا کرد.
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وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد 

پیشنهاد افزایش وام 
نهضت ملی مسکن 

به ۷۰۰میلیون تومان 

رتبه برتر ایمنی جنوب شرق کشور 
به فوالد هرمزگان رسید

 کمیته اعطای نشان ایمنی در منطقه جنوب شرق کشور، فوالد هرمزگان را به عنوان واحد برگزیده ایمنی انتخاب 
و نشان درجه 1 ایمنی را به دکتر عطااهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان اعطا کرد

هشدار امورمالیاتی هرمزگان 
به مالکان خانه های خالی

    

گروه خبر // دادستان مرکز استان به اتفاق مدیرکل 
بازرسی استان و مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق 
از نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین بندرعباس بازدید 

کردند. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمدی منش دادستان مرکز 

اســتان هرمزگان، مختاری بازرس کل استان هرمزگان 
و مهرانی مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق استان از 
نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین شهرستان بندرعباس بازدید 
به عمل آوردند و بحث و تبادل نظر پیرامون سختی ها 
و مشــکالت نیروگاه های استان در تولید برق صورت 

گرفت.در این بازدید میدانی مدیرعامل شــرکت تولید 
نیروی برق اســتان از عملکرد و وضعیت نیروگاه های 
هرمزگان در تولید برق در زمان پیک بار تابستان سال 
جاری به صورت تفصیلی گزارشی را ارائه کردند.مهرانی 
با بیان نقش ســاخت داخل در تامین قطعات موجود 
نیروگاهی در ســال جاری و بهــره مندی حداکثری از 
پتانسیل شــرکت های دانش بنیان جهت افزایش توان 
تولیدی واحدها در نیروگاه های ایسین و بخار بندرعباس، 
افزود: نیروگاه های استان در تولید برق پایدار و مطمئن 
از آمادگی صد در صدی برخوردار هســتند.همچنین 
در این بازدید دادســتان مرکز استان و مدیرکل بازرسی 
استان درخصوص اتصال هر چه سریعتر مخازن سوخت 
گازوییل نیروگاه ایسین به خط لوله انتقال فراورده های 
نفتی تاکید و در جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی و 
افزایش توان تولیدی برق کشور و همچنین در راستای 
پیگیری جدی اجرای طرح توسعه بخش بخار نیروگاه 

ایسین دستورات الزم را صادر نمودند.

دوســتی  مهدی   // خبــر  گــروه 
 اســتاندار هرمــزگان در حاشــیه 
نهضت ملی مسکن  زنی طرح  کلنگ 
تعاونی نظام پرستاری در شهرک پیامبر 
اعظم )ص( بندرعباس اظهار داشت: در 
ادامه طرح نهضت ملی مسکن احداث 

تعاونی های تخصصی نیز شروع شد. 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود: 
یک مجتمــع ۱50 واحدی کلنگ زنی 
شد ویژه تعاونی نظام پرستاری با اولویت 
پرســتاران بخش کووید که در 2 سال 

گذشــته زحمات زیادی برای سالمت 
جامعه متحمل شدند.استاندار هرمزگان 
گفت: اعطاء ســند زمین های تخصیص 
یافته به مردم در طرح نهضت ملی مسکن 
را از  شهرســتان بستک و بخش جناح 
آغاز که عمدتا قطعات ویالیی هستند به 
یاری خدا در شرق استان نیز این طرح 
اجرایی می شود. وی تصریح کرد: سعی 
شده به جز در بندرعباس و بخش هایی 
از میناب در سایر شهرستان قطعات زمین 
برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به 
صورت ویالیی متناسب با زندگی مردم 

منطقه باشد. 
  دوســتی گفت: تعاونی های تخصصی 
باید هرچه ســریعتر تشکیل شوند و از 
کارکنان و پرســنل بخش دولتی دعوت 

می کنیم این تعاونی ها را تشکیل دهند و 
ما هم در صورت تشکیل این تعاونی ها 
زمین هــای خوبی برای اجــرای طرح 
تخصیص خواهیم داد. وی با اشــاره به 
 مشــکالت زیرساختی شــهرک پیامبر

 اعظم )ص( بندرعباس گفت: چند روز 
گذشته کلنگ احداث پل در این منطقه زده 
شد و برای جبران ضعف حوزه آموزشی 
کارگروه ویژه ای برای تکمیل مدارس در 
شهرک پیامبر اعظم )ص( تشکیل شده 
است. استاندار هرمزگان گفت: به دنبال 
 ارتقای زیرســاخت های شهری شهرک 
پیامبر اعظم )ص( هستیم و در این راستا 
یک کارگروه متشکل از استانداری، راه و 
شهرسازی و شهرداری برای اصالح این 

زیرساخت ها تشکیل شده است.

بازدید دادستان بندرعباس ، مدیرکل بازرسی 
و مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق از نیروگاه ایسین 

تعاونی های تخصصی مسکن در هرمزگان کلید خورد 

آغاز عملیات اجرایی   مجتمع 150 واحدی پرستاران در بندرعباس 

ادامه از تیتر یک //
در متن این تقدیرنامه که از ســوی مدیرکل تعاونی سه استان کرمان، سیستان و 

بلوچستان و هرمزگان تنظیم شده آمده است:
 جناب آقای دکتر عطااهلل معروفخانی 

مدیرعامل محترم شرکت فوالد هرمزگان
انتخاب آن شرکت ازسوی کمیته اعطای نشان ایمنی در منطقه جنوب شرق کشور 
به عنوان واحد برگزیده ایمنی و کســب نشان درجه ۱ ایمنی در سال ۱۴00 را 

تبریک عرض نموده و بدینوسیله از حسن تدبیر و تالش کارکنان آن شرکت در 
راستای توسعه و ترویج فرهنگ ایمنی تشکر و قدردانی می گردد.  امید است با 
تالش و کوشش همه جانبه و در رهبری و تعهد آن مدیریت نسبت به بهبود مستمر 
و حفظ شاخص های این نشان موفق باشــید. از درگاه خداوند تبارک و تعالی 
توفیق روز افزون آن مجموعه را خوستاریم. همچنین علی اکبر محمود صالحی، 
مدیر HSE شرکت فوالد هرمزگان به عنوان ایمن یار برگزیده ایمنی در جنوب 

شرق کشور برگزیده و موفق شد نشان درجه 2 ایمنی سال ۱۴00 را کسب کند.

گروه خبــر // مدیــرکل امور مالیاتی اســتان 
هرمزگان اعالم کرد آن دسته از مالکان واحدهای 
 مســکونی خالی کــه پیامک مالیاتــی دریافت  
کرده اند، هرچه ســریعتر برای تعیین تکلیف 

پرونده مالیاتی خود اقدام نمایند. 
    بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛  رضاآخوندزاده، 
گفت: مالکین واحدهای مســکونی خالی می بایست 
 برای پذیرش یــا عدم پذیرش مالیات اعالم شــده 

با داشــتن مســتندات و اقدام های قانونی با ورود به 
 my.tax.gov.ir درگاه خدمات مالیاتی به نشانی
تکلیف پرونده مالیاتی خود را مشخص نمایند.   وی 
تصریح کرد: لیست خانه های مسکونی خالی از طریق 
وزارت مسکن وشهرســازی به سازمان امور مالیاتی 
کشور اعالم شده است و اعتراض مودیان در صورت 
وجود برخی ایرادهای وارده همراه با مستندات قابل 
رســیدگی خواهد بود.همچنیــن در اطالعیه مهمی 
از سوی ســازمان امور مالیاتی کشور درخصوص 

واحدهای مسکونی خالی آمده است :
حسب اطالعات واصله از وزارت راه و شهرسازی، 
مالیات واحدهای مســکونی خالی برای سال ۱۴00 
در اجرای مقررات ماده 5۴ مکرر قانون مالیات های 
مستقیم محاســبه و از طریق پیامک و بارگذاری در 
درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی به اطالع مالکین 
واحدهای مذکور رسیده است، لذا مالکین واحدهای 

یاد شــده حداکثر تا پایــان مردادماه ۱۴0۱ فرصت 
دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان 
به پرداخت  به نشــانی my.tax.gov.ir نسبت 
مالیات متعلق اقدام نماینــد. در غیر اینصورت برابر 
مقررات نســبت به مطالبه و محاسبه جرایم مقرر در 

قانون اقدام خواهد شد.
   در صــورت عدم پذیرش مالیات تعیین شــده )از 
جملــه خالی نبودن ملــک یا عــدم مالکیت(، این 
اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل 
آن به درگاه سامانه امالک و اسکان کشور وزارت راه 
 و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصالح و 
بروز رســانی اطالعات امالک خود در سامانه اقدام 
نمایند. بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعالم شده 
منوط به اعالم مراتب اصــالح و یا غیرخالی بودن 
 واحد مســکونی از طریق وزارت راه و شهرســازی 

می باشد.

رتبه برتر ایمنی جنوب شرق کشور به فوالد هرمزگان رسید

هشدار امورمالیاتی هرمزگان به مالکان خانه های خالی
 my.tax.gov.ir مالکین واحدهای یاد شده حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی

نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند. در غیر اینصورت برابر مقررات نسبت به مطالبه و محاسبه جرایم مقرر در قانون اقدام خواهد شد

  

گروه خبر // مرادي نســب رئیس مجمع خیرین سالمت هرمزگان در 
حاشیه تقدیر از خیرین سالمت گفت : در خصوص فرسودگي ساختمان 
فعلي بیمارستان کودکان و کمبود تخت بیمارستاني کودکان مشکالت 
زیادي داریم که با پیگیري هاي مســتمر دکتر مرادي نماینده مجلس 
بیمارستان فوق  شوراي اسالمي، پاالیشــگاه نفت بندرعباس ساخت 
تخصصي کودکان با ظرفیت ٩٦ تخــت  و اعتبار ٢٢۰ میلیارد تومان را 
در راستاي مسئولیت هاي اجتماعي بر عهده گرفت و در مراحل پایاني 

ساخت آن هستیم.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ وی اظهار کرد: عالوه بر این پروژه بزرگ 

و ده هــا پروژه خیر ســاز دیگر پروژه هاي درماني دیگري در دســت 
اقدام اســت که مهم ترین آنها شــامل، مرکز جامع سالمت روستایي در 
روســتاهاي طوال در قشم، روســتاي قالت بخش مرکزي بندرعباس، 
روستای هیزبندگان بخش رودخانه، خانه بهداشت روستاي زمین سنگ، 
مرکز جامع سالمت ســعادت بندرعباس، مرکز شیمی درمانی بیمارستان 
کودکان بندرعباس ، فاز دو مرکز اعصاب وروان ببمارستان شهید محمدی 
و اورژانس جاده ای روســتای یکدار شهرستان جاسک ، از جمله مهم 

ترین پروژه هاي درماني خیر ساز استان است.

رئیس مجمع خیرین سالمت هرمزگان عنوان کرد

مسئولیت اجتماعي ۲۲0 میلیاردی پاالیشگاه بندرعباس
 براي ساخت بیمارستان کودکان

بازدید دادستان بندرعباس ، مدیرکل بازرسی 
و مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق از نیروگاه ایسین 

صفحه 1 را بخوانید

ادامه در همین صفحه



  گــروه خبر // مدیرکل آموزش وپــرورش هرمزگان بر 
ضرورت شناســایی اولیای بی سواد به عنوان یکی از وظایف 
مدیران در آیین نامه اجرایی مدارس تاکید کرد و گفت: تاکنون 
۷۳ درصد اولیای بی ســواد از مجموع هفــت هزار و ۱۹2 
اســم در سامانه سوادآموزی پاالیش شدند. محمد قویدل در 
گردهمایی روســای اداره های سوادآموزی سراسر هرمزگان 
افزود: انتظار اســت با توجه به تاکیداتی که در نشست های 
متعدد شورای معاونان و مدیران مدارس در سطح استان  شده، 
روسا و مســووالن اداره های سوادآموزی با ایجاد همگرایی 
 بین مدیران مدارس در شهرســتان ها و مناطق و با تشکیل 
 نشست های آموزشی و توجیهی در راستای اجرای سیاست ها و 
برنامه های حوزه سوادآموزی اهمیت موضوع یک بار دیگر 
تذکر و به عنوان یک دغدغه مطرح و پیگیری شــود.وی با 
تشریح اهمیت ســوادآموزی برای افراد و آثار مثبت آن در 
جامعه، توســعه کمی و کیفی برنامه های ســوادآموزی را از 
دغدغه های آموزش و پرورش دانســت و بیان داشــت: آن 
چه در اجرای بخشــنامه ها و دستورالعمل های سازمانی مهم 
است توجه و دقت نظر در صحت و سالمت کار بوده که باید 
به شکلی یکپارچه اجرایی شــود که خدشه ای به اصل کار 
وارد نشود.قویدل با بیان اینکه سوادآموزی مسوولیت سنگینی 
اســت، اظهار داشــت: با وجود همکاران پرتالش، مجموعه 
ســوادآموزی موفقیت های زیادی در ارتقای شــاخص های 
ســوادآموزی از جمله تحت پوشش بردن بیش از ۸5 درصد 
حجم ابالغی ســال گذشــته و راه اندزی ۱۱ مرکز یادگیری 
محلی حاصل شده است که جای قدردانی دارد.دبیر شورای 
پشتیبانی ســواد آموزی هرمزگان در خصوص برون سپاری 
اظهارداشت: با توجه به اینکه آموزش دهنده ها به شکل برون 
سپاری با حوزه سواد آموزی همکاری دارند و به جهت دفاع 
از حق و حقوق قانونی آن ها از جمله پرداخت به موقع بیمه و 
حقوق آموزش دهندگان و همچنین کیفیت آموزش و کالس ها 
تحت الشعاع قرار نگیرد، فعالیت های سوادآموزی به موسساتی 
که از شرایط الزم و توانایی اجرای این طرح برخوردار هستند، 
واگذار شــود. وی گفت: موسسه ها موظف هستند که ضمن 
پیگیری امور مربوط به آموزش سوادآموزان، نسبت به نظارت 
مستمر و ارائه گزارش منظم از فعالیت کالس های سوادآموزی 
 تحت پوشش، به سوادآموزی اســتان اقدام کنند.به گزارش
 ایرنا ؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در پایان با بیان 
اینکه هم  اندیشــی می تواند ارزش فراوانی برای شناســایی 
 فرصت ها، نقاط قوت، ضعف و چاره اندیشی برای مواجهه با 
چالش های پیش رو داشته باشد، گفت: اجرای فعالیت های 
خالقانه، ابتکاری و نــوآوری در تحقق طرح و برنامه های 
 سوادآموزی با هدف اهمیت تغییر و جایگاه آن در بهبود فعالیت های 
آموزشــی از محورهای مهم این حوزه بوده که نیازمند توجه 

بیشتر است.

خبر

خبری

شنبه 8 مرداد 1401
1 محرم 1444

سال بیستم و یکم شماره 3941

    
سرمقاله

   اواخــر هفته گذشــته کلنگ احــداث یک مجتمع 
۱50 واحدی برای نظام پرســتاری با اولویت پرستاران 
بخش کووید که در 2 ســال گذشــته زحمات زیادی 
برای ســالمت جامعه متحمل شــدند به زمین زده شد 
که البته نیاز اســت تمامی پرســتاران و کادر بهداشت 
 ودرمــان از مســکن بهره مند شــوند وهمــه آنها در 
حــوزه های مختلف در این مدت ایثارگری کردند واین 
ایثار همچنان ادامه دارد. در این دوسال ونیم شاهد بودیم 
 که آنها نه تنها مرخصی واستراحت وتعطیلی نداشتند، بلکه 
شبانه روز شجاعانه و ایثارگرانه برای دفاع از سالمتی مردم 
وبیماران ایستادند وحتی خودشان وخانواده های شان هم 
 بیمار شــدند وبرخی نیز به شهادت رسیدند ویا اعضای 
خانواده شــان را از دست دادند و به همین دلیل از آقای 
اســتاندار انتظار می رود شرایطی را پیش بینی نمایند تا 
حتی یک نفر از پرســنل بهداشــتی و درمانی استان از 
دریافت مســکن در طرح نهضت ملی مســکن محروم 
نشود.مطلب دیگر اینکه استاندار محترم هرمزگان اعالم 
کرده اســت که از روز پنجشنبه هفته گذشته نیز اعطای 
زمین های تخصیص یافته به طرح نهضت ملی مسکن در 
بخش شهرستان بستک و بخش جناح که عمدتا قطعات 
ویالیی هستند به مردم آغاز و در شرق استان نیز این طرح 
اجرایی و سعی شده به جز در بندرعباس و بخش هایی 
از میناب در ســایر شهرستان قطعات زمین برای اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن به صورت ویالیی باشد. در 
این بخش هــم با توجه به وجود زمین و لزوم واگذاری 
 توســط وزارت راه وشهرسازی به این طرح ملی جهت 
ویالیی سازی در تمام شهرستان میناب و شهر بندرعباس، 
از متولیان مربوطه و نماینده عالی دولت در استان انتظار 
می روند تالش نمایند تا حد امکان بیشتر اجرای طرح 
بصورت ویالیی باشد واگر دستگاه های اجرایی ازجمله 
دانشگاه علوم پزشکی وســایر ادارات وحتی نهادهای 
نظامی هــم زمین مازاد دارند و حتی زمین هایی به آنها 
واگذار شود تا در قالب همان تعاونی های تخصصی که 
استاندار هرمزگان بر راه اندازی شان تاکید دارند، بصورت 
ویالیی این طرح برای کارمندان اجرایی شود. متاسفانه 
طرح جهش تولید مسکن در شهربندرعباس با تاخیر نه 
ماه و نیمه کلید خورد و ثبت نام از متقاضیان بندرعباسی 
از نیمه تیرماه ســال جاری آغاز شد و فرصت سوزی 
زیادی در این بخش صورت گرفت وحال بایســتی این 
فرصت سوزی جبران شود و هم سریعتر پروژه ها اجرایی 
شده و هم اینکه تا حدامکان مسکن بصورت ویالیی برای 
شــهروندان ساخته شود و همچنین برنامه ریزی شود تا 
هیچ شهروندی بدون مسکن نماند و در دولت سیزدهم 
خانه دار شــود. برای اقشــاری نیز که برای تامین سهم 
آورده با مشکل مواجهند، تدابیری اتخاذ شود تا این قشر 
هم خانه دار شوند. موضوع دیگر اینکه استاندار هرمزگان 
گفت: ›تعاونی های تخصصی باید هر چه سریع تر تشکیل 
شوند و از کارکنان و پرسنل بخش دولتی دعوت می کنیم 
این تعاونی ها را تشکیل دهند و ما هم در صورت تشکیل 
این تعاونی هــا، زمین های خوبی بــرای اجرای طرح 
تخصیص خواهیم داد«. در این حوزه نیز ضرورت دارد 
در همین ماه تعاونی کارمندان تمام ادارت فعال شوند و 
زمین هم به آنها واگذار شده تا تمام کارمندان هرمزگانی 
خانه دار شــوند و هیچ کارمندی مستاجر نماند و همه 
صاحبخانه شــوند. بطور حتم اجرای دقیق و کامل این 
طرح در استان باعث خواهد شد حباب قیمت و اجاره 
مسکن از بین برود وامالک احتکار شده وخالی از سکنه 
نیز وارد بازار شوند. اجرای طرح جهش تولید مسکن در 
هرمزگان، باعث امیدواری مستاجران و افراد فاقد مسکن 
در استان شده است وانتظار می رود این طرح با جدیت 

   علی زارعیبیشتری در استان اجرا شود.

افزایش امید 
به خانه دار شدن در هرمزگان 

  

  

گروه خبر // مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: به 
منظور کسب درآمد پایدار خانواده های تحت پوشش 
کمیته امداد هرمزگان، ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی کوچک 

در این استان نصب و راه اندازی می شود. 
   جلیل تراهی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی هرمزگان 
در بندرعباس اظهار کرد: یک تفاهم نامه سه جانبه ای 
میان کمیته امداد امام خمینی هرمزگان، بانک مهر ایران 
و شرکت توزیع برق به امضا رساندیم که بر اساس آن 
۴00 نیروگاه خورشــیدی کوچک در نقاط مشخصی 
 از استان برای خانواده های کمیته امداد احداث خواهد

 شد.
   وی افزود: این طرح را »برکت آفتاب زرین هرمزگان« 
نام گذاری کرده ایم و بر اســاس آن این نیروگاههای 5 
کیلوواتی پس از احداث به شبکه توزیع برق متصل و 
درآمد حاصل از آن برای همان خانواده ای که مسؤولیت 
آن نیروگاه و نگهداری آن را عهده دار است، خواهد بود 
و به این ترتیب سبب کسب درآمد پایدار برای خانواده 

خواهد شد.
   بــه گزارش فارس ؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
هرمزگان، اعتبار اجرای این طرح بزرگ را ۴0 میلیارد 
تومان عنوان کرد که در قالب تســهیالت ۱00 میلیون 
تومان بــرای ۴00 واحد نیروگاهی بــا 6 ماه تنفس 
 در اختیــار خانواده ها قرار می گیرد و ســپس به طور 
قرض الحسنه با اقساط ۷ ساله و از محل درآمد حاصل 

از فروش برق به شبکه، باز گردادنده می شود.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان خبر داد  

احداث 400 نیروگاه خورشیدی 
برای خانواده های کمیته امداد  هرمزگان 

گروه خبر // رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:روزانه بین 
٢۰ تا ٢۵ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان بستری می شوند. 

   حســین فرشــیدی گفت: کمبودی در زمینه تخــت و دارو در 
ســطح اســتان نداریم، اما باید اقدامات و پیش بینی های الزم در 
این زمینه صورت گیرد.فرشــیدی گفت: با توجه به افزایش شمار 
مبتالیان به کرونــا انتظار می رود که موج جدیــد کرونا حداقل 
بین ۴ تا 6 هفته آینده در اســتان ادامه داشــته باشد و پس از آن 
شــاهد کاهش تعداد مبتالیان و بســتری ها باشیم.او گفت: نتیجه 
تســت کرونای حدود ۴5 درصد افراد مثبت است و افراد زیادی 

نیز وجــود دارند که با وجود عالئم بیماری به پزشــک و مراکز 
درمانی مراجعه نمی کنند که این دســته از افراد در صورت تداوم 
عالئم بیش از سه روز، حتما باید معاینه و درمان شوند.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان ؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
پرهیز از حضور در مهمانی ها و دورهمی ها، اســتفاده از ماسک و 
 تزریق به موقع واکســن را از راه های اصلی پیشگیری از ابتال به 
 کرونا عنوان کرد و گفت: متاســفانه دستورالعمل های بهداشتی به 
درستی اجرا نمی شــود و همین موضوع سبب اوج گیری دوباره 

کرونا شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان : 

موج جدید کرونا حداقل تا یک ماه دیگر ادامه دارد  

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان :
شناسایی اولیای بی سواد

 در دستورکار مدیران مدارس باشد

  

  

  

ن سند مالکيت  آگهي فقدا
نظر به اينکه آقای مهران شاهی فرزند ابراهیم به استناد دو فقره استشهاديه 
محلي بشماره 140162655764000112مورخ 1401/04/14 مدعیست که 
سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان يک قطع آپارتمان به پالک ثبتي 8 
فرعي از 480- اصلي واقع در بخش 01 ناحیه يک بندرعباس مساحت 
76.5 متر مربع بنام مهران شاهی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 1347 
صادره از بندرعباس ثبت وسند مالکیت المثنی بشماره چاپي 537047 
سری الف82 که درصفحه 179 دفتر243 ذيل ثبت 59502 به ثبت وسند 

مالکیت صادر وتسلیم گرديده که سند مذکور به علت جابجايی مفقود شده است که تقاضاي صدور سند 
مالکیت المثني نموده ؛ لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصالحي و تبصره ذيل آن بدينوسیله اعالم میشود هر 
کس مدعي انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بايستي از 
تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به اين اداره تسلیم 

و رسید اخذ نمايد در غیر اين صورت وفق مقررات اقدام مي گردد .1401/163 م/الف 
  تاريخ انتشار : 1401/05/08

علی ا میری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه يک بندرعباس

ن سند مالکيت  آگهي فقدا
نظر به اينکه آقای کامبیز برين فرزند موسی به موجب وکالت نامه شماره 
2p71 fkgcwakl مورخ 1401/04/06 تنظیمی سفارتخانه يران در برن به 
استناد دو فقره استشهاديه محلی بشماره 140121723136007787 مورخ 
1401/05/01 مدعیست که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان يک باب 
خانه به پالک ثبتی-4937 اصلی واقع در بخش 01 ناحیه يک بندرعباس 
مساحت 273 مترمربع بنام هاجر/ محمدزاده شقوئی فرزند علی شماره 
شناسنامه 617 تاريخ تولد 1327/08/03 صادره از بندرعباس دارای شماره 

ملی 3391145021 ثبت وسند مالکیت بشماره چاپی 436091 سری الف سال 98 با شماره دفتر 
الکترونیکی 139820323136007825 ثبت ، صادر و تسلیم گرديده که سند مذکور به علت جابجايی 
مفقود شده است که تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده ؛ لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصالحي 
و تبصره ذيل آن بدينوسیله اعالم میشود هر کس مدعي انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود 
اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بايستي از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به اين اداره تسلیم و رسید اخذ نمايد در غیر اين صورت وفق مقررات 

اقدام مي گردد .1401/157 م/الف - تاريخ انتشار : 1401/05/08
علی ا میری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه يک بندرعباس

آگهي حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان محمد بصری فرزند حسن با 
هويت کامل به اين شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان حسن 
بصری فرزند محمد به تاريخ 1400/7/13به رحمت ايزدی پیوسته و 

وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- عايشه صابر فرزند محمد متولد 1319/7/1 به ش.ش 452 همسر 
مرحوم .2- محمد بصری فرزند حسن متولد 1348/12/10 به ش.ش 

500 فرزند مرحوم.
3-فرهاد بصری فرزند حسن متولد 1350/12/20 به ش.ش 523 فرزند مرحوم.

4- معاد بصری فرزند حسن متولد 1352/7/1 به ش.ش 2759 فرزند مرحوم.
5- آمنه بصری فرزند حسن متولد 1356/6/1 به ش.ش 58 فرزند مرحوم.

و ديگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به اين شورا ارسال فرمايید .

محمد عباسیان - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

 گروه خبر // رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه 
پیشــنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰میلیون 
تومان به شــورای پول و اعتبار خبر داد، وام این طرح در 

زمان حاضر ۴۵۰میلیون تومان است. 
   رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه 
جهان آرا با یادآوری این که طی ۱0 ســال گذشته به دلیل 
عدم توجه به بخش مســکن بین عرضــه و تقاضا فاصله 
زیادی به وجود آمده است ،  اظهار کرد: در کشور ۸ میلیون 
مستأجر داریم، ضمن این که با توجه به ازدواج ها،  ساالنه 
نیازمند ساخت ۷00 تا ۸00 هزار واحد مسکونی هستیم.

وی ادامه داد: برای رفع این نیازها، رئیس جمهوری دستور 
ساخت ۴ میلیون مســکن را داد که البته اگر ساالنه یک 
میلیون مســکن را هم بسازیم باز با کمبود مواجه خواهیم 

بود.
   وی با اشــاره به ثبت نام 5.۴ میلیون متقاضی در نهضت 
ملی مسکن و پاالیش ۳.2 میلیون نفر از این تعداد،  افزود:  
تاکنون اراضی یــک میلیون و 500 هــزار واحد تأمین 

شده است و تا شــهریور اراضی ۳.2  میلیون واحد تعیین 
تکلیف خواهد شــد.وی با یادآوری این که همه زمین های 
واگذارشــده به مردم در نهضت ملی مســکن ۹۹ساله و 
رایگان اســت، بیان کرد: در دولــت نهم و دهم برای ۱.6 
میلیون مســکن زمین تأمین شد اما در نهضت ملی مسکن 
زمین ۳.2 میلیون واحد تأمین می شود و ۸00 هزار واحد 

نیز مسکن روستایی است.
   وزیر راه و شهرســازی در ادامه بــا ابراز این که به دلیل 
تورم امکان پیش بینی قیمت تمام شده ساخت وجود ندارد، 
تصریح کرد: هزینه ســاخت هر مترمربع 6 تا ۷ میلیون با 
تورم امروز تمام می شود اگر تسهیالت نهضت ملی مسکن 
به ۷00 میلیون تومان برسد بخشی از مشکل رفع می شود 
که مــا این موضوع را به دولت و شــورای پول و اعتبار 
پیشنهاد داده ایم.قاسمی گفت: اقساط تسهیالت نهضت ملی 
مسکن 20ســاله و پلکانی است و براساس 50 درصد از 
هزینه های درآمدی خانواده ها پیش بینی شده است.  وزیر 
راه و شهرســازی از تحویل ۱00 هزار واحد نهضت ملی 
مسکن تا شهریور امسال خبر داد و با اشاره به این که اگر 
مردم در ســامانه ملی امالک و اســکان ثبت نام نکنند از 
ارائه بســیاری از خدمات محروم می شوند،  گفت: اکنون 
اطالعات ۷2 میلیون نفر را در ســامانه داریم و با وجود 
آنکه تکمیل نشده است جامع ترین سامانه اطالعات مردم 
است.قاسمی با اعالم این که »برای ۷50 هزار واحد خانه 
خالی کشور به ســازمان مالیاتی قبض مالیاتی داده ایم«،  
اضافــه کرد: از این رقم حــدود 60 هزار مالک اعتراض 
کرده اند. هــدف از مالیات خانه خالی، درآمد برای دولت 
نیســت بلکه می خواهیم عرضه مسکن را زیاد کنیم و اگر 

مالکان خانــه را خالی نگه دارند مالیات می پردازند و در 
صورت عــدم پرداخت، جریمه می شــوند.  وی با تأکید 
بر این کــه بانک های فعال در حــوزه امالک در صورت 
عدم پرداخــت مالیات جریمه خواهند شــد، اظهار کرد: 
قیمت گذاری مسکن در بسیاری از کشورها وقتی با بحران 
مواجه می شوند گرفته می شود و این مصوبه ها در دو سال 
گذشــته هم وجود داشــت، این مصوبه سقف 25 درصد 
تصویب شد و بسیاری از مالکان واحدهای اجاره ای خود 

را تخلیه نکردند و تمدید کردند.
  وزیر راه و شهرســازی با یادآوری این که »حدود ۳00 
هزار مشاور امالک در کشور داریم«، گفت: تعداد کمی از 
این مشاوران امالک در ســامانه کد رهگیری قرار دارند 
اما در اتفاق جدید تمامی بنگاه های مشــاوران امالک به 
سامانه کد رهگیری متصل می شود و تمامی معامالت رصد 
و بررسی می شود و تا سال آینده این اقدام اجرایی خواهد 
شد.قاسمی درباره حق الزحمه مشاوران امالک گفت: نرخ 
جدید متناســب  با قیمت های منطقه ای اســت که هرساله 
توســط وزارت اقتصاد و دارائی تعیین خواهد شــد و در 

کاهش قیمت ها تأثیر خواهد داشت.
   وی با بیــان این که با طراحی بســته اجاره بها آرامش 
بازار مســکن در این ماه نســبت به ماه گذشته بازگشته 
است، افزود: در بسته جدید اجاره مسکن تمدید قراردادها 
را بســیار پیگیری خواهیم کــرد و دغدغه جدید رئیس 
جمهور است.به گزارش تســنیم ؛ وزیر راه و شهرسازی 
همچنین از هزینه آورده ۱0 هزار متقاضی مسکن مهر در 
زیرساخت ها خبر داد و گفت: رئیس جمهور دستور داده 

است این مشکالت برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد 

پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰میلیون تومان 

گروه خبر // دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان هرمزگان از صدور دستور 
قضایی برای ترخیص بیش از ۱۴ هزار 
تــن برنج وارداتی پــس از چهار ماه 
رجایی  شــهید  بندر  در  بالتکلیفی 

بندرعباس خبر داد.
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان 
اظهار داشــت: در نتیجه بازرسی از 
محموله   رجایی،  بندرشهید  انبارهای 
۱۴ هــزار و پانصد تنی برنج وارداتی 
شناسایی شــد و با توجه به چهارماه 
بالتکلیفی این حجم از برنج، دستورات 
ویژه ای به منظــور ترخیص فوری 

محموله مذکور و ارسال آن به سراسر 
کشور با هدف کنترل قیمت ها صادر 
شــد. علیرضا احمدی منش در ادامه 
افزود: با توجه به دســتورات مهم و 
تخصصی رئیس قوه قضاییه در سفر به 
استان هرمزگان مبنی بر لزوم پیگیری 
و نظــارت بر نحوه ورود، نگهداری و 
ترخیــص کاال در بنادر و گمرکات و 
تأکیدات رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان در این رابطه، در  بازدید از 
بندر شهید رجایی بندرعباس، ضمن 
اتخاذ تصمیمات الزم به منظور شتاب 
بخشــی به روند ترخیــص کاالهای 

اساسی، دســتگاه های متولی مکلف 
شــدند به سرعت نســبت به بسیج 
فوری  ترخیص  و  امکانــات   تمامی 
برنج های دپو شده در انبارهای گمرک 
همچنین  منش  کنند.احمــدی  اقدام 
 از صــدور دســتورات الزم بــرای 
نمونه برداری فــوری از این محموله 
بزرگ برنج وارداتی خبر داد و تصریح 
کرد: در جریان بازدید از بندر شــهید 
رجایی بندرعباس و پس از کســب 
اطــالع از عدم ترخیــص کاالهای 
اساسی مورد نیاز کشور، به منظور رفع 
موانع موجود و تســریع در ترخیص 
این محموله ها، تصمیم گیری شد.وی 
 خاطرنشــان کرد: ترخیص نشــدن 
برنــج هــای وارداتی موجــود در 
انبارهای بندر شهید رجایی ناشی از 
عدم تعامل، عدم پیگیری و ناهماهنگی 
 میــان ادارات و نهادهای متولی و نیز 
تکمیل نشدن اســتعالمات مورد نیاز 
اداره استاندارد اســت که با توجه به 
حجم زیاد برنج های وارداتی، باعث 
شــده بود این محموله به مدت ۴ ماه 

معطل رها شــود و در معرض خطر 
تضییع و فساد قرار گیرد. 

    دادســتان بندرعباس با اشــاره به 
بــه موقع کاالهای  اهمیت ترخیص 
اساســی، تأکید کرد: بــه منظور رفع 
 مشــکل به وجود آمده بــرای این 
محموله ها، مقرر شده در اسرع وقت 
ضمن انجــام آزمایش های الزم و با 
احراز سالمت این اقالم، نسبت به تخلیه 
کامل و ارســال آن ها به اقصی نقاط 
کشور برای تأمین بخش قابل توجهی 
از نیاز بازار اقدام شــود.وی همچنین 
با تأکید بر ایــن موضوع که اطمینان 
از ســالمت کاالهــا و محموله های 
وارداتی خط قرمز مســئوالن قضایی 
است یادآور شــد: دادگستری استان 
هرمزگان با توجه به این نکات اساسی 
و از باب صیانــت از حقوق عامه و 
نظارت بر اجرای قانون، رسیدگی به 
جرایم و تخلفات احتمالی در چرخه 
 انتقــال کاالهای اساســی مورد نیاز 
مردم را با دقت و جدیت دنبال خواهد 

کرد.

صدور دستور قضایی برای ترخیص 14 هزار تن برنج در بندر شهید رجایی

گــروه خبر //  مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
هرمزگان گفت: در ســامانه بارشی اخیر، بیش از ٩۰۰ 
سازه آبخیزداری استان به میزان ۷۰ میلیون مترمکعب 

آبگیری شد.
   ســید محمدنــور موســوی در حاشــیه بازدید 
از ســازه های آبخیــزداری هرمزگان با اشــاره به 
بارندگی های اخیر افزود: در بارش های اخیر ناشــی 
 از سامانه مونســون هند، ســیالب های بسیاری از 
استان های همجوار و حوزه آبخیز وارد هرمزگان شد 
 و همچنین در برخی شهرســتان های استان نیز شاهد 
بــارش هــای گســترده ای بودیم که خوشــبختانه 
ســازه های آبخیــزداری به خوبی نقــش خود را 
در کنترل ســیالب نشــان دادند.وی بیان داشــت: 
هرمــزگان دارای ۱۷ حــوزه آبخیز با وســعت ۱0 
 میلیــون هکتار بــوده که حــدود ۳0 درصد آن در 
استان های همجوار فارس، کرمان و بوشهر قرار دارد 
و میزبان ســیالب های ورودی از استان های یادشده 
اســت. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان 
اظهار داشت: بیشــترین تعداد سازه های هرمزگان با 
عنایــت ویژه رهبر معظم انقــالب از محل اعتبارات 

صندوق توسعه ملی احداث و سازه های سال ۱۴00 
نیــز از محل اعتبــارات محرومیت زدایی و  تعدادی 
ازســازه ها نیز با مشــارکت مردم و یا توسط خیران 

احداث شده است.
   موسوی با اشاره به اینکه استان هرمزگان با شرایط 
اقلیمی ســخت و شــکننده  همواره میزبان همیشگی 
ســیل و خشکسالی اســت، گفت: بایستی به نحوی 
در راستای کاهش خســارت بارندگی های سیل آسا 
برنامه ریزی کرد تا در جهت افزایش پوشش گیاهی و 
تقویت سفره های آب زیرزمینی و در نهایت افزایش 
تولید کشاورزی و امنیت غذایی اقدام شود.وی ادامه 
داد: درواقع تالش برای کنترل فرسایش و رسوب به 
خصــوص در حوزه آبخیز ســدهای میناب، جگین، 
سرنی، شــمیل و نیان در شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
استان هرمزگان که کم آبی مهم ترین مانع توسعه این 
خطه به شــمار می رود، از جمله مهم ترین اقدامات 
زیربنایی در راستای عمران، آبادانی و پیشرفت استان 

محسوب می شود.
  وی یادآور شــد: مجموعه فعالیت های آبخیزداری 
بــه منظور اعمال مدیریت حــوزه های آبخیز عالوه 

بر اهدافی چــون حفاظت از عرصه هــای طبیعی، 
 مهار ســیل، کنترل  فرســایش خاک و جلوگیری از 
پر شدن سدها و مخازن از رسوبات، مهار روان آب ها 
و استحصال آب و پایدار ســازی منابع آبی چاه ها، 
چشمه ها و قنوات به عنوان مهم ترین نیاز کشاورزان، 
مرتعداران، دامداران و دیگر آبخیزنشینان و بهره برداران 
حوزه های آبخیز مدنظر قرار می گیرد.موسوی گفت: 
اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری در ســال های 
گذشــته ظرفیت های آبخیزداری منطقه را با اهداف 
فنــی و جامع خود هماهنگ کــرده و از این ظرفیت 
برای دســتیابی به اهدافی که همان، کنترل فرسایش 
و رســوب، حفظ و احیای پوشــش گیاهی، تامین 
 آب کشاورزی، توســعه و تولید پایدار کشاورزی و 
امنیــت غذایــی و در نهایــت عمــران و آبادانــی 
منطقه بوده، اســتفاده کرده اســت.به گزارش ایرنا، 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری هرمزگان ابراز 
داشــت: بیشــترین اقدامات خود را حــول محور 
 یادشــده برنامه ریزی کرده ایم به نحوی که بیشترین 
ســازه های آبخیــزداری در باالدســت چاه های 
کشــاورزی، قنوات، اراضی کشاورزی، چشمه سارها 
و مناطقی احداث شــده اســت که تاثیر مستقیم در 
تولید پایدار کشاورزی، ایجاد اشتغال و امنیت غذایی 
به خصوص تولیــدات محصوالت خارج از فصل در 

استان هرمزگان دارد.

    مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری :                                    

٩۰۰ بند آبخیزداری در هرمزگان آبگیری شد  
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سال بیستم و یکم شماره 3941

 فـــــــال هفته
هی نگویید فال هایت الکی است!

فروردین: این هفته به مراد دلتان می رسید. باالخره در این 
هفته یک دست لباس مناسب که هم جایی از آن پاره نباشد، 
هم آســتین و پاچه اش وسط راه کم نیاید و هم چهارتا دکمه 
داشته باشد، پیدا خواهید کرد. باالخره یک کف دست بیشتر 
پارچه استفاده شده، پارچه اش هم سالم بوده، تازه دکمه هم 

دارد. طبیعی است قیمتش بیشتر باشد!
اردیبهشت: این هفته بــه یک کنفرانس بین المللی مهم که 
به صورت آنالین برگزار می شــود، دعوت می شــوید. به به، 
تبریک می گوییم. چقدر شما باکالس شدید. زبانتان خوب 
بود دیگر؟ خیلی هم عالی. اینترنت تان چطور؟ آها، صحیح... 
پس ولش کنید. اصاًل این کنفرانس ها مگر برایتان آب و نان 

می شود؟
خرداد: این هفته باید امانتی دوســتتان را پس بدهید. نه 
عزیزم، نمی شود، باید پس بدهید. یعنی چه که دوستش داشتم، 
خیلی قشنگ است، برود یکی برای خودش بخرد! خجالت 
بکشید. آدم وسایلش را به صندوق امانات بانک فالن بسپارد 

امن تر از شماست!
تیر: آقا ما هرکجا الزم باشد شهادت می دهیم که شما قلب 
بزرگ و مهربانی دارید. کوتاه بیایید و این هفته سراغ خریدن 
گوشت و استخوان برای سگ های ولگرد نروید. المصب ها 
تکه پاره مان کردند! به جای آن یک مقدار گوشت بخرید و به 

همسایه نیازمند ته کوچه تان بدهید. هوم؟
مرداد: این هفته اتفاق خاصی در فضای مجازی نمی افتد. 
بروید استراحت کنید و قســمت »اظهارنظردان« مغزتان را 

خاموش کنید. سوخت از بس اظهارنظر کرد!
شهریور: این هفته برای تفریح در بستر هیچ رودخانه و در 
ساحل هیچ دریا و دریاچه ای نروید وگرنه یا سیل می بردتان 
یا ســونامی! مگر زاینده رود در اصفهان یا دریاچه ارومیه؛ 

این جاها خبری نیست.
مهر: می دانم هفته ســخت و پر استرسی است ولی نگران 
نباشید. اگرچه دوستانتان از امروز برنامه چیده اند که جمعه 
بعد، قبل از طلوع آفتاب بروید کوه، ولی خودشان هم جمعه 
تا ساعت ۱0 صبح می خوابند. پس آرام باشید، جای نگرانی 

نیست.
آبان: این هفته حتمًا یک خبر خیلی خوب می شنوید. اگر 
خبر خوب نشــنیدید، به ماه تولدتان شــک کنید؛ شاید ماه 
دیگری به دنیا آمــده بوده اید. هی می گویید فال هایت الکی 

هستند. نه خیرش هم! خیلی هم راست راستکی هستند.
آذر: این هفته هم به ســردرگمی خواهد گذشــت. دارید 
خودتان را برای کنکور ســال ۱۴02 آمــاده می کنید ولی 
همچنان سردرگم هستید. آن هم نه برای رشته و آموزشگاه 
کنکور و مدرسه خوب، بلکه برای اینکه بدانید باالخره دینی و 
زبان و عربی در کنکور هستند یا نه! انصافًا پیش بینی کارهای 
سازمان سنجش برای فالگیر قهاری چون من هم قفل است!

دی: ایــن هفته تان با یک کمپین کــه نه، پویش جدید گره 
خــورده. حاال یا می پیوندید یا به آن انتقاد جدی می کنید یا 
هرکس عضو شده را شماتت می کنید یا به هرکس شماتتان 
کــرد، تکه می اندازید. خالصه اگرچه با این پویش ها اتفاقی 

نمی افتد، ولی الاقل دورهم حوصله مان سر نمی رود.
بهمن: این هفته هم غصه می خورید. یعنی حاال حاالها غصه 
می خورید. کلی پول پس انداز کرده بودید، دادید اشــتراک 
شبکه نمایش خانگی خریدید که آن سریال معروف را قانونی 

تماشا کنید، ولی سریال توقیف شد!
تقصیــر خودتان اســت. دخترخاله تان هزار بــار گفت بیا 
به صورت غیرقانونی برایت روی فلش بریزم، گوش نکردید!

اسفند: این هفته شما هم مثل بهمن ماهی ها می گذرد. با این 
تفاوت که شما غصه پول اشتراک را نمی خورید، شما ناراحتید 
که کلی وقت گذاشتید سریال را دیدید ولی دیگر نمی فهمید 

آخرش چه می شود. باالخره دغدغه ها متفاوت اند دیگر.
  محدثه مطهری

***
التماس خالقیت

- از حس تون برامون بگین. امروز، اینجا... - اََد بوَد گوَد، َدَده.
)مترجم زبان نی نی ها: ما انسان های نوپا، همین که توی این 
سن رو پای خودمون وایســادیم، نشون دهنده فکر و تدبیر 

مسئوالن برای ماست.(
- آهان بله. بیشتر توضیح می دید؟

- َهَد عوَد شوَد موَده.
)مترجم زبان نی نی ها: ما از مســئوالن هم تشــکر می کنیم 
که هرچی می شــه اولین کاری که می کنن پوشک رو گرون 

می کنن.ازاینکه به فکرما و آینده مایید ممنونیم.(
 - خب از مشکالت تون بگید.

- روَد بوَد غَوده...
)مترجم زبان نی نی هــا: ما از همین حاال برای زندگی آماده 
می شیم دیگه. پوشــکی که باید روزی 5 بارعوض بشه، ۳ 
بارعوض می شه. همه مسئولیت خودمون رو خودمون برعهده 
می گیریم. همین نشون می ده که برای زندگی آماده ایم. درسته 

االن سخته، ولی یه بوی عجیب زندگی جریان داره.(
 - درسته. درخواست تون دیگه از مسئوالن چیه؟

- خوَد کوَد موَده...
)مترجم زبان نی نی ها: بیشتر هم می شه فکر کرد، تا یه اتفاق 
کوچولو می افته، می گن نمی تونیم دست روی دست بذاریم که 
ما مسئولیم مثاًل. چی کارکنیم، چی کارنکنیم... آهان پوشک رو 
گرون کنیم. یه کم خالقیت و ایده جدید داشته باشید  الاقل.(

- ممنون از پیشنهادتون. حرف آخر؟
- اَگَل بََگَله؟

)مترجم زبان نی نی ها: کی  پخش می شه؟(
- بزودی.

  علیرضا عبدی

طنز

حسن سیالوی سرویس استان ها // استاندار خوزستان 
گفت: بدون ثبت نام در ســامانه سماح، امکان خروج 
زائران اربعین حسینی از مرزهای رسمی و بین المللی 

چذابه و شلمچه نیست. 
   به گزارش خبرنگاردریا ؛ صادق خلیلیان در نشســت 
ستاد اربعین خوزستان افزود: ثبت در سامانه سماح به منزله 
دریافت روادید است از این رو زائران اربعین حسینی باید 
در این ســامانه نام نویسی کنند تا برنامه ریزی دقیق تری 
از شمار مشــتاقان به زیارت حضرت سید الشهدا)ع( در 
موسوم اربعین صورت گیرد.وی با اشاره به اینکه حرکت 
تدریجی کاروان های اربعین حسینی به سمت مرزهای چذابه 
و شلمچه و تشرف به کربالی معال از ابتدای ماه صفر یعنی 
حدود یک ماه دیگر شروع خواهد شد، اظهار داشت: همه 
زیرساخت ها و برنامه های اجرایی و رفاهی در مرزهای 
چذابه و شلمچه باید در 20 مرداد فراهم شود. 26 شهریور 
۱۴0۱ مصادف با بیســتم صفر روز اربعین حسینی است 
ولی طبق روال سال های گذشته زائران اربعین از اوایل ماه 
صفر به سمت کربال حرکت می کنند.نماینده عالی دولت در 
استان خوزستان در ادامه از موکب های اربعین و مجموعه 
بهداشت و درمان خواست با توجه به گرمای شدید هوا در 
شهریور، تجهیزات سرمایشی و امکانات الزم با پیشگیری 
 از گرمــا زدگی و بیمــاری های ویروســی و عفونی را 
آماده سازی کنند و مســایل بهداشتی را جدی بگیرند تا 
سالمت زائران به مخاطره نیفتد.   خلیلیان در ادامه تامین 
پایدار آب، ســایه بان و مه پاش، تجهیزات سرمایشــی 
به خصــوص کولــر گازی در موکب های مســتقر در 
 جوارمرزهــای چذابه و شــلمچه را ضــروری خواند و 

پیش بینی کرد امســال حدود پنج میلیون زائر اربعین از 
مرزهای رسمی کشــور به کربال مشرف شوند که حدود 
۴0درصد این زائران از مرزهای چذابه و شــلمچه راهی 

شهرهای مقدس عراق خواهند شد.
*  تکمیل طرح های آبرسانی به موکب های اربعین در 

چذابه و شلمچه 
  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان از تکمیل 
طرح های آبرســانی به موکب های اربعین در مرزهای 
چذابــه و شــلمچه و 2 پایانه مرزی شــلمچه عراق و 
شــیب)مقابل چذابه( خبر داد و افزود: 2 مخزن 20هزار 
 لیتری نیز آماده ســازی شــده تا در صورت قطع آب، 
 موکــب ها با مشــکل رو بــه رو نشــوند.محمدرضا 
 کرمی نژاد در ادامه از به پایان رسیدن طرح های دفع فاضالب 
موکــب ها در روزهای آینده خبر داد و افزود:با توجه به 
گرمای هوا در شهریور، همه تدابیر الزم فنی برای پایداری 
آب در مرزهای چذابه و شــلمچه فراهم شده است.در 
این نشست گزارشــی از پیشرفت قابل قبول طرح های 
روشنایی مسیرهای منتهی به مرزهای چذابه و شلمچه و 
پارکینگ های خودرو توسط شرکت توزیع برق خوزستان 
ارائه و اعالم شــد تا پیش از شروع حرکت کاروان های 

اربعین، این طرح ها آماده بهره برداری خواهد شد.
*  ارائه خدمات قضایی شبانه روزی در مرزهای چذابه 

و شلمچه 
  دادســتان عمومی و انقالب مرکز خوزستان در نشست 
ستاد اربعین حسینی نیز گفت: خدمات قضایی شبانه روزی 
در ایام اربعین در پایانه های مسافری چذابه و شلمچه در 

حوزه قضایی شهرستان دشت آزادگان و خرمشهر انجام 
می شود.صادق جعفری چگنی همچنین بر تامین امنیت 
زائران، جلوگیری از سرقت در پارکینگ های خودرو در 
چذابه و شلمچه، جدی گرفتن مسایل بهداشتی با توجه به 
گرمای هوا و جلوگیری از فعالیت پارکینگ های غیرمجاز 

در ایام اربعین تاکید کرد.
* راه اندازی بیمارستان سیار در چذابه و فعالیت ۱۷مرکز 

امداد و نجات هالل احمر در مسیرهای منتهی به مرزها
در این نشست اعالم شد در ایام اربعین بیمارستان سیار 
صحرایی در مرکز مین زدایی در نقطه صفر مرزی چذابه به 
صورت مشترک توسط نیروهای مسلح و تامین اجتماعی 
راه اندازی می شود تا خدمات رایگان پزشکی به زائران 
ارائه کند.وحید شــعبانی مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خوزستان نیز گفت: تا پیش از حرکت کاروان های اربعین، 
۱۷ مرکز امداد و نجات در مسیرهای منتهی به مرزهای 
چذابه و شــلمچه راه اندازی می شود که 6 مرکز بیشتر 
از اربعین سال های گذشته است.وی آمادگی کامل هالل 
احمر خوزســتان را برای ارائه خدمات پزشکی، درمانی 
و امدادرسانی در مسیرهای تردد زائران اربعین در خاک 

عراق اعالم کرد.
*  صدور کارت تردد برعهده نیروی انتظامی

   معاون انتظامی و امنیتی استاندار خوزستان گفت: صدور 
کارت تردد دست اندرکاران و مسئوالن موکب ها بر عهده 
نیروی انتظامی اســت و تا 20 مرداد کارت های تردد در 
مرزهای چذابه و شــلمچه صادر می شود.ولی اهلل حیاتی 
افــزود: در 2 روز آینده کانکس های نیروی انتظامی در 

مرزهای چذابه و شــلمچه مستقر می شوند و نیروهای 
مرزبانی نیز به وظایف خود برای نظارت بهتر و دقیق تر بر 

ترددها عمل خواهند کرد.
*  موکب داران در حال تکمیل ســاخت و ساز موکب ها 

هستند
  رئیس کمیته جذب مشــارکت های مردمی، اســکان 
و تغذیه ستاد اربعین خوزســتان گفت: موکب داران به 
 سرعت در حال تکمیل ساخت و ساز موکب ها هستند.

حجت االسالم ســیدمحمود موسوی افزود: حدود 500 
موکب مردمی در مرزهای چذابه و شلمچه به زائران اربعین 

حسینی خدمت رسانی می کنند.
*  جاده ها و مسیرهای تردد زائران اربعین در مراحل 

پایانی است
  معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خوزستان و 
 رئیس کمیته زیرساخت ستاد اربعین حسینی از پیشرفت 

بهسازی جاده ها و مسیرهای اصلی و فرعی تردد زائران 
اربعین حسینی ابراز رضایت کرد و گفت: جاده عبدالخان 
- بستان - چذابه در حال تعمیر، لکه گیری و شانه سازی 
است و تا 2 هفته آینده این طرح آماده بهره برداری است.

محمد خانچی افزود: ایمن سازی، بهسازی و لکه گیری 
جاده - اهواز - سوسنگرد - بستان نیز طبق برنامه پیش 
مــی رود و امیدواریم تا قبل حرکت کاروان های اربعین 
حســینی این طرح به سرانجام برســد.در این نشست 
گزارشی از فعالیت عمرانی استان های فارس، کهگیلویه 
و بویراحمد، اصفهان و تهران که معین خوزستان در پروژه 
اربعین ارائه شد و از اینکه استان اصفهان و شهرداری تهران 
همچون سال های گذشته به احداث پروژه های رفاهی 
اقدام نکردند، انتقاد شد. پیاده روی اربعین حسینی در 2 
 ســال اخیر به دلیل همه گیری کرونا و موافقت نکردن 

مقام های ارشد عراق برگزار نشد.

استاندار خوزستان :

بدون ثبت نام در سامانه سماح ، امکان خروج زائران از مرز چذابه و شلمچه نیست

حسن سیالوی سرویس استان ها // دبیر اجرایی اتاق 
اصناف اهواز از ثبات نسبی قیمت  کاالهای اساسی در 

بازار اهواز در آستانه ماه های محرم و صفر خبر داد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ابوالقاسم کوره چینی اظهار 
کرد: بازرســی ها از بــازار از طریق بخش های مختلف 
در حال انجام اســت. بخشــی از این نظارت ها به جهاد 
کشاورزی مربوط می شود و بخشی دیگر بر عهده سازمان 
صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف است.وی افزود: 
بخش بازرسی کشاورزی شامل محصوالت باغی، زراعی 
و دامی بر عهده جهاد کشاورزی استان است و بخش غیر 
کشــاورزی شامل سایر اقالم و کاالهای خانگی بوده که 
برعهده ســازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف 
است و در این زمینه سازمان تعزیرات حکومتی نیز فعالیت 
می کند.کوره چینی تصریح کرد: بازرسی هایی که منجر به 
کشف تخلف گرانفروشــی در بازار شوند، در نهایت به 
پرونده تبدیل می شوند و در واحد بازرسی اتاق اصناف 
نیز این موارد پیگیری و با آن ها برخورد می شــود. تعداد 
بازرسی های اتاق اصناف خیلی کم است چون ماموریت 
اصلی ما بازرســی نیست و وظیفه ما ساماندهی اصناف 
است. بازرسی از وظایف وزارت های جهاد و صمت بوده 
اما در اتاق اصناف در کنار سایر وظایف، بازرسی نیز انجام 
می شود.وی در خصوص باال رفتن قیمت  کاالها بیان کرد: 
عمده ترین مشکالت در سطح بازار بحث گرانی ها به دلیل 
حذف ارز ترجیحی است که بر تمام کاالها تاثیر گذاشته 
است. کاالهایی شامل آرد، شکر، روغن، لبنیات و سایر 
محصوالت تولیدی گران تر شده و در کنار این امر افرادی 
در ســطح بازار وجود دارند که به سود خود قانع نیستند 
و اقدام به گران فروشی می کنند.کوره چینی افزود: از هر 
۱0 مورد بازرســی ممکن است 5 درصد تخلف کشف 
شود. پس 5 درصد بازرسی ها تبدیل به پرونده می شوند 
که این پرونده ها به تعزیرات ارســال می شوند. در بحث 
بازدارندگی جرایم، اخیرا دولت مصوبه ای را ابالغ کرده که 
جرایم تخلفات صنفی در سطح بازار به پنج برابر افزایش 
پیدا کند و این مصوبه به سازمان تعزیرات حکومتی اعالم 

شــده و آن  هم به ادارات کل ابالغ کرده است.وی افزود: 
ســازمان تعزیرات حکومتی نیز موظف اســت هفتگی 
وضعیت بازار را بررســی کند تا اگر تخلفی مشاهده شد 
اقدامــات الزم را انجام دهد. همچنین بر اســاس قانون 
جدید، قانونگذار این اجازه را می دهد اگر واحد صنفی، 
تکرر تخلف داشته باشــد، عالوه بر جریمه 5 برابری با 
نصب پارچه درب واحد صنفی اعالم شود که این واحد 
به دلیل تخلف تعطیل شده است.دبیر اجرایی اتاق اصناف 
اهواز در خصوص تامین اقالم پرمصرف ماه های محرم و 
صفر گفت: در رابطه با تامین اقالم پرمصرف ماه های محرم 
و صفر جلســه تنظیم بازار در هفته جاری تشکیل شدو 
متولی این موضوع سازمان جهاد کشاورزی است. در این 
زمینه سهمیه ای به خوزستان اختصاص یافته که قرار است 
این سهمیه در اختیار سازمان تبلیغات اسالمی قرار بگیرد 
تا از این طریق به هیئت ها، موسسه های خیریه و مواکب 
تخصیص داده شود.کوره چینی بیان کرد: در مجموع بازار 
در چند روز اخیر ثبات نســبی به خود گرفته است. مثال 
در زمینه روغن افزایش قیمت نداشتیم. حتی کارخانه های 
تولید روغن بخشی از اقالم خود را با تخفیف بیشتری به 
فروشگاه ها می فروشند و قیمت  برنج نیز ثبات نسبی به 
خود گرفته اســت.وی افزود: امسال اتفاق خوبی که رقم 
خورد این بود که هر سال واردات برنج از اوایل مرداد تا 
اواخر آذر ممنوع می شــد و با این اقدام قیمت  برنج خود 
به خود افزایش می یافت اما در حال حاضر با برداشــتن 
ممنوعیت واردات برنج، واردکننــده می تواند برنج های 
خود را وارد بازار کند. ایــن اتفاق می تواند نوید خوبی 
برای جلوگیری از افزایش قیمت ها باشد.کوره چینی در 
پایان بیان کرد: اگر مردم گزارشــاتی از گرانفروشــی یا 
کم فروشــی چه در زمینه کاال یا خدمات دارند می توانند 
بــه اتاق اصناف مراجعه کنند یا تلفنی تماس بگیرند و با 
ارائه مدارک و مستندات خود که شامل فیش واریزی یا 
فاکتور خرید است به بخش بازرسی اتاق اصناف مراجعه 
و شکایت کنند تا همکاران ما در بخش بازرسی بررسی، 

پیگیری و برخوردهای الزم را انجام دهند.

دبیر اجرایی اتاق اصناف اهواز خبر داد

ثبات نسبی قیمت کاالهای اساسی در بازار اهواز
  

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000493535 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 

  .140140390001068580
شــاکی : ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی اســتان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- 

اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی فرمان امام )ره( با نمايندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاريخ تیرماه يکهزارو چهارصدويک پرونده کالسه 140140920000493535 تحت نظر است دادگاه به 
تصدی امضاء کننده ذيل تشکیل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( 
در استان مکاتبه ای به شماره 181/90780/ن - مورخه 1401/03/25 گرديده و با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام 
جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گرديده دادگاه با عنايت به جمیع 

 اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای 
مینمايد .

قرار سرپرستی : 
در خصوص يک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف ، لیردف شمالی ، قطعه 25 به مساحت 2500 متر مربع که حسب پاسخ شماره 
427/1401 مورخ 1401/02/20 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف 
از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه 
ثبتی می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است يک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش 
جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با 
استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس اين تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات 
و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش 
اقدامات خود را مستمراً به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس 

از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمايد . 

مختار صادقی  - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالســه 140140920000491667 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 
140140390001067501.  شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران 
- شــهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی فرمان امام )ره( با نمايندگی آقای  احسان کشاورز 

فرزند احمد .
 اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاريخ تیرماه يکهزارو چهارصدويک پرونده کالسه 140140920000491599 تحت نظر است دادگاه به 
تصدی امضاء کننده ذيل تشکیل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در 
استان مکاتبه ای به شماره 181/90336/ن - مورخه 1401/03/25 گرديده و با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت 

تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گرديده دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از 
درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای مینمايد .

قرار سرپرستی : 
در خصوص يک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف ، لیردف شمالی ، قطعه 12 به مساحت 2500 متر مربع که حسب پاسخ شماره 
413/1401 مورخ 1401/02/20 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از 
سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می باشد با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی 
می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،  الزم است يک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع 
و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد 
به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس اين تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان 
صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات 
خود را مستمراً به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام 

اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمايد . 

مختار صادقی -  رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //
استاندار بوشهر گفت: کارگروه حل مشکالت 
با حضور معاون  بازنشستگان این اســتان 
توسعه مدیریت و منابع استانداری و با شرکت 

دستگاه های مسئول تشکیل می شود. 
   به گزارش خبرنگار دریا ، احمد محمدی زاده 
در آیین تجلیل از بازنشستگان نمونه کشوری 
استان بوشهر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از 
مشکالت بازنشستگان استان بوشهر در خود 
اســتان و با تالش مسئوالن قابل حل است و 
بــرای موارد کالن نیز این موضوع در ســطح 
ملی پیگیری خواهد شد.وی بیان کرد: همچنین 
در راستای ســرعت بخشی به حل مشکالت 
بازنشستگان اســتان بوشهر نسبت به انتخاب 

مشاور در امور بازنشستگان کشوری و لشکری 
اقدام خواهد شد تا موارد مدنظر جامعه هدف را 
به کارگروه ویژه آنان انتقال دهد.محمدی زاده 
ادامه داد: بازنشستگان در دوران دفاع به ایران 
و عبور از این حادثه بزرگ و تاریخی خدمت 
کردند که بدون تردید پیروزی و موفقیت های 
امــروز جامعه نیز در ســایه تالش های آنان 
محقق شده اســت.وی اظهار کرد: به فرموده 
رهبر معظم انقالب بازنشســتگان افتخار نظام 
اســالمی هســتند که بیش از ۳0 سال عمر 
 خود را در راه خدمت به کشور سپری کردند.

محمدی زاده افزود: تکریم بازنشستگان و حل 
مسائل و مشــکالت خانواده های آنان وظیفه 
خطیر و مهم مدیران است که باید نسبت به آن 

اهتمام ویژه داشته باشند.وی اظهار کرد: استفاده 
از تجارب گرانبهای بازنشستگان برای مدیران 
در دســتگاه های مختلف اجرایــی می تواند 
فرصتی برای بهبود شرایط و پیشرفت امور در 
سازمان ها باشد.محمدی زاده افزود: عطف به 
این تدابیر اساسی رهبر معظم انقالب باید اقدام 
عملی انجام شود که دستورات ایشان برای حل 
مشکالت بازنشستگان اجرایی شود.وی تاکید 
کرد: بازنشســتگان وابســته به سازمان محل 
خدمت خود هســتند که باید همانند شاغالن 
سازمان نســبت به حل مشکالت آنها اهتمام 
ویژه وجود داشته باشد.در این آیین همچنین از 
بازنشستگان نمونه استان بوشهر با اهداء لوح و 

تندیس تجلیل شد.

استانداربوشهر خبر داد 

تشکیل  کارگروه حل مشکالت بازنشستگان بوشهر 
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان: 

۵0 درصد دانش آموزان استان
 در مدارس روستایی و عشایری تحصیل می کنند

آرزو توکلی سرویس استان ها // مدیرکل آموزش و پرورش 
استان کرمان گفت: حدود ۵۰ درصد دانش آموزان استان 

کرمان در مدارس روستایی و عشایری تحصیل می کنند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ رضا رضایی در نشست مجازی 
اعضای شــورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با 
مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق 
اســتان کرمان  از راه اندازی قرارگاه استانی عدالت تربیتی 
و نصیب آموزشــی برابر در استان خبر داد و مردمی سازی 
آموزش و پرورش، اختصاص سرانه به مدارس مناطق محروم 
اســتان، کاهش نرخ بازماندگان از تحصیل و جلوگیری از 
ترک تحصیل دانش آموزان را از مهمترین اهداف راه اندازی 
این قرارگاه دانست.وی انســداد مبادی بی سوادی را الزمه 

پیشگیری از افزایش تعداد افراد بی سواد دانست و اظهار کرد: 
همه نهادهای دولتی و غیردولتــی و مردم باید با آموزش و 
پرورش در راستای شناسایی افراد بی سواد در رده سنی ۱0 
تا ۴۹ سال همکاری کنند.رضایی عدالت محوری را مهمترین 
راهبرد آموزش و پرورش استان کرمان دانست و افزود: کیفیت 
بخشی به فعالیت  های آموزشی و پرورشی در استان با جدیت 
و استفاده از ظرفیت های مختلف پیگیری خواهیم کرد.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه بیش از 50 
درصد دانش آموزان استان در مدارس روستایی و عشایری 
تحصیل می کنند، گفت: امیدواریم با راه اندازی این قرارگاه 
جهادی اقدامات موثری در  تسهیل فرآیند یاددهی - یادگیری 

در مناطق روستایی و شهری صورت گیرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش :

۲0۲0 محله کم برخوردار در حاشیه شهر های کشور شناسایی شده اند
 آرزو توکلی سرویس استان ها // مشاور وزیر و دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی وزارت 

آموزش و پرورش گفت: ٢۰٢۰ محله کم برخوردار در حاشیه شهر های کشور شناسایی شده اند. 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمیدرضا خان محمدی در دیدار با معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان عنوان کرد: 2020 
محله کم برخوردار در حاشیه شهرها در سطح کشور شناسایی و ستادی با عنوان توسعه و پیشرفت نیز در این رابطه 
زیرمجموعه وزارت کشور شکل گرفته است.وی افزود: آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه حمایتی، تفاهم نامه ای را 
با ستاد پیشرفت و توسعه اجتماع محور 2020 محله کم برخوردار به امضا رسانده که پیرامون دانش آموزان و خانواده های 
آنها، کار مشترک انجام دهند.خان محمدی تصریح کرد: این تفاهم نامه در راستای مباحث آسیب های اجتماعی، پر کردن 
اوقات فراغت، پرورشی و تربیتی است.وی ابراز کرد: مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله، یکی از ارکان ستاد پیشرفت 

و توسعه اجتماع محور شناخته می شود و دوره ها و کالس های مرتبط با طرح در مدرسه برگزار می شوند.



4
شنبه 8 مرداد 1401

1 محرم 1444

سال بیستم و یکم شماره 3941

فرهنگ  و هنر

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی خبر داد
ثبت » محتشم خوانی « در فهرست ملی

   سرویس فرهنگی // قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی 
از ثبت »محتشم خوانی« و »مرثیه خوانی امام حسین )ع( به سبک 
بحر طویل« در فهرســت ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور 
خبــر داد. علی دارابی قائم مقام وزیــر و معاون میراث فرهنگی 
کشور ضمن اعالم خبر ثبت دو عنصر فرهنگی »محتشم خوانی: 
مرثیه خوانی برای امام حسین )ع( براساس اشعار محتشم کاشانی« 
و همچنین »مرثیه خوانی امام حسین )ع( به سبک بحر طویل« 
در فهرســت ملی میراث فرهنگی ناملموس کشــور، همزمان با 
آغاز ماه محرم ۱۴۴۴ هجری قمری تصریح کرد: عاشــورا در 
فرهنگ ما فقط یک حادثه نیست، بلکه رویدادی تاریخ ساز است. 
رویدادی که تاریخ اســالم به واسطه خون شهیدان آن روز برای 
ابد آبیاری شده است.او افزود: واقعه کربال در روز عاشورا حماسه 
آزادگی است و به همین دلیل مسلمانان به ویژه شیعیان، با افتخار، 
آئین ها، رسوم و سنت های ویژه ای را برای توجه عامه به میراث 
ناملموس عاشورایی آفریده و مورد پاسداری قرار داده اند که از 
جمله مهمترین و شاخص ترین عناصر آن نوحه ها و شیوه های 
مرثیه خوانی ایرانیان برای رثا و عزای اباعبداهلل الحسین )ع( هستند 
و از این رو وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
وظیفه خود می داند با اهتمام ویژه نســبت به ثبت و معرفی این 
عناصر اقدام کند.دارابی »محتشــم خوانی« و »مرثیه خوانی به 
ســبک بحر طویل« را برخاسته از فرهنگ اصیل ایرانی دانست 
که در پرتو اســالم و میراث عاشورایی تبلور یافته اند.قائم مقام 
وزیر تصریح کرد: اشعار شمس الشعرای کاشانی، مرحوم محتشم 
از دوره صفوی، در مراســم عزاداری امام حســین )ع( همچون 
چراغی می درخشــد و بازخوانی این اشــعار به مرور موسوم 
 به »محتشــم خوانی« شــده که در واقع مرثیه خوانی برای امام 
حسین )ع( براساس اشعار محتشــم کاشانی است که با طلیعه 
»باز این چه شورش است« آغاز می شود.معاون میراث فرهنگی 
کشور همچنین درباره ثبت ملی میراث ناملموس »مرثیه خوانی 
به سبک بحر طویل« گفت: بحر طویل سبکی در سرایش اشعار 
است که به گفته بســیاری از صاحب نظران از ابداعات ذوقی و 
ادبی فارسی زبانان است و منشــأ ایرانی دارد و به زبان ساده و 
بی تکلف، با بیانی حماسی، امکان خوبی برای منقبت خوانی، مرثیه 
و بیانات با محتوای مذهبی و عرفانی را فراهم می کند.به گزارش 
قدس آنالین ؛ دارابی تاکید کرد: مرثیه خوانی به سبک بحر طویل 
در تعزیه و مراثی حماســی عزای امام حســین )ع( نمونه های 
ارزشمندی از میراث ناملموس عاشورایی را آفریده که به همین 

رو در فهرست ملی ایران به ثبت رسیده است.

خبر

سرویس فرهنگی // شهاب حسینی، امیر آقایی،   *  
مهران مدیری و شبنم مقدمی از بازیگرانی هستند 
که بعد از آخرین تجربه موفق خود در سریال های 

خانگی با مجموعه تازه ای بازمی گردند
    از میان بازیگرانی که این روزها مشغول ایفای نقش 
در سریالی ویژه نمایش خانگی هستند یا مجموعه ای 
را آماده پخش دارند، تعــدادی از آن ها آخرین بار با 
مجموعه موفق و پرمخاطبی در این مدیوم دیده شدند، 
به واسطه بازی خوب شان مورد توجه مخاطبان بودند. 
این بازیگران یعنی شهاب حسینی، امیر آقایی، صابر 
ابر، مهران مدیری، امیر جعفری، شبنم مقدمی، مهدی 
سلطانی، علی مصفا و مهران احمدی اکنون با سریال 
جدیدی در راه هستند و شــانس تازه ای برای ادامه 

موفقیت شان در نمایش خانگی دارند.
* امیر آقایی

   امیر آقایی در دهه ۹0 با ایفای نقش در سریال هایی 
ماننــد »قلب یخی ۳« به کارگردانی ســامان مقدم،  
»عالیجناب« ساخته ســام قریبیان و »رقص روی 
شیشه« کاری از مهدی گلستانه، حضور پررنگی در 
نمایش خانگی داشــت و باالخره پایان دهه ۹0 در 
چهارمین تجربه فعالیت اش در این مدیوم، با سریال 
»آقازاده« ســاخته بهرنگ توفیقی، حسابی خوش 
درخشــید. او در نقش آقازاده منفی قصه یعنی »نیما 
بحری« بازی بسیار خوبی داشت. عالوه بر عملکرد او، 
سریال هم به خوبی دیده شده و جزو آثار مهم نمایش 
خانگی بود. این بازیگر اکنون با مجموعه »خون سرد« 
به کارگردانی امیرحسین ترابی در راه نمایش خانگی و 
پلتفرم فیلم نت است. آقایی نقش اصلی این سریال را 
برعهده دارد و عامالن پرونده های مربوط به زن آزاری 
را پیدا و مجازات می کند. ژانر این سریال که گفته شده 
نسخه ایرانی مجموعه »دکستر« است، پلیسی – جنایی 
ا ست و امیر آقایی نیز در آن نقش یک پزشک قانونی 
را ایفا کرده. از شواهد پیداست آقایی نقشی منفی در 
»خون سرد« برعهده داشته است. این بازیگر تیرماه ۹۹ 
با »آقازاده« به نمایش خانگی آمد و اکنون در ســال 
۱۴0۱ نیز با سریال ترابی در بازه زمانی مشابه به این 

مدیوم می آید.
*  صابر ابر

   آخرین حضور صابر ابر در نمایش خانگی به سال 

۹۹ و اولین حضور او در نمایش خانگی برمی گردد. 
این بازیگر با مجموعه پرستاره »قورباغه« وارد این 
مدیوم شــد و همان طور که توقع می رفت به واسطه 
این ســریال در مرکز توجهات بود. او نقش »رامین« 
کاراکتر اصلی قصه را ایفا کرده بود و بازی خوبی در 
این مجموعه داشت. فضای معمایی، قصه پرکشش و 
بعضی اتفاقات سوررئال »قورباغه« توجه مخاطبان را 
جلب کرد و »قورباغه« تبدیل به یکی از مجموعه های 
پرمخاطب نمایش خانگی شد. ابر حاال پس از غیبت 
نه چندان طوالنی در این مدیوم، به عنوان دومین تجربه 
سریالی خود، در مجموعه »مترجم« به کارگردانی بهرام 
توکلی بازی کرده است. این سریال نیز مانند »قورباغه« 
فضایی رازآلود و معمایــی دارد و صابر ابر با گریم 
متفاوتی در آن ظاهر شــده است. مهرانه مهین ترابی، 
پانته آ پناهی ها، مجتبی پیرزاده و مهتاب ثروتی، دیگر 
بازیگرانی هستند که در این ســریال بازی کرده اند. 

»مترجم« قرار است در نماوا منتشر شود.
*  مهران احمدی

   یکی از محبوب ترین سریال هایی که سال ۹۹ منتشر 
شد، مجموعه »می خواهم زنده بمانم« ساخته شهرام 
شاه حســینی بود. مهران احمدی که نقش های کمدی 
مختلفی بازی کرده و تا آن زمان با آثار کمدی نمایش 
خانگی دیده شــده بود، در این سریال عاشقانه نقش 
فردی به نام »بهمن دشتی« را برعهده داشت که رئیس 
اداره کمیته بود. او جزو شخصیت های منفی قصه بود 

و از موقعیت و نفوذ خود سوءاستفاده می کرد. احمدی 
از پس ترسیم شخصیتی متظاهر و موذی برآمد و یکی 
از بازی های خوب سریال متعلق به او بود. این بازیگر 
در اولین تجربه سریال سازی خود »بی گناه« را جلوی 
دوربین بــرده و به عنوان بازیگر نیز در این مجموعه 
حضور داشته است. قصه »بی گناه« درباره شخصیتی 
 به نام »بهمن مردانی« است که پس از 25 سال، برای 
پیدا کردن راز اتفاقی که باعث شد به خارج از کشور 
فرار کند به ایران برمی گردد. این سریال ویژه فیلیمو، 
یک درام خانوادگی است و رضا کیانیان، ماهور الوند، 
مهرانه مهین ترابی و ویشــکا آسایش در آن حضور 

دارند.
*  امیر جعفری

   کارنامه ســریال های نمایش خانگی امیر جعفری 
کارنامه خوب و قابل دفاعی است. به استثنای مجموعه 
»ممنوعه«، سه سریال دیگر او »شهرزاد«، »جیران« 
و »یاغی« آثار محبوب و پرمخاطبی هستند. جعفری 
سه سال پس از تجربه ناموفق »ممنوعه«، با »جیران« 
حسن فتحی به نمایش خانگی بازگشت و مدت کوتاهی 
پس از آن با مجموعه »یاغی« اثر محمد کارت نیز در 
این مدیوم دیده شد. به این ترتیب او تا زمانی که انتشار 
»جیران« متوقف نشده بود، همزمان با دو سریال، اما دو 
نقش کامال متفاوت دیده می شد. امیر جعفری در نقش 
شخصیت بی کفایت »میرزا آقاخان نوری« و فروشنده 
ضایعات »اِسی قُلک« در این دو سریال بازی بسیار 

قابل باوری داشت و تفاوت نقش های او نیز ، توجه 
مخاطبان را جلب کرد. مخاطبان منتظر ادامه »جیران« 
هستند و »یاغی« نیز توانسته بینندگان فراوانی داشته 
باشد. امیر جعفری ســریال »هفت« ساخته کیارش 
اسدی زاده را آماده انتشار دارد. به گزارش فیلم نیوز، 
نازنین بیاتی، هانیه توسلی، رضا کیانیان و نیکی کریمی 
دیگر بازیگران این سریال پرستاره هستند. باید دید امیر 
جعفری پس از تجربه های متفاوت خود در دو سریال 
اخیرش، در »هفت« چه عملکردی خواهد داشت و 
آیا این مجموعه نیز جزو آثار موفق کارنامه او خواهد 

بود یا خیر.
*  شهاب حسینی

   شــهاب حسینی پیش از ســریال »شهرزاد«، در 
تلویزیون هم آثار موفق و پربیننده ای داشــت و به 
عنوان ستاره سینما نیز نزد مخاطبان محبوب بود. او 
با چنین شــهرت و جایگاهی سال ۹۴ با »شهرزاد« 
وارد نمایش خانگی شــد و به واسطه این مجموعه 
به محبوبیت بیشتری دست پیدا کرد. این بازیگر در 
نقش »قباد« به عنوان شخصیت منفی و در عین حال 
ترحم برانگیز قصه، حضور درخشانی داشت و با وجود 
ویژگی های منفی اش، اما تبدیل به کاراکتر مورد عالقه 
مخاطبان شد. سریال »شهرزاد« مجموعه پربیننده ای 
بود و طرفداران فراوانی داشت. اکنون شهاب حسینی 
پس از این تجربه موفق، در سریال »پوست شیر« با 
برادران محمودی که یک درام جنایی ا ست همکاری 

داشته است. حســینی سال های اخیر تصمیم گرفته 
بیشــتر در آثار کارگردانان فیلــم اولی بازی کند و 
فیلم های پرفروشی نداشته، در این شرایط »پوست 
شیر« فرصت تازه ای برای این ستاره است تا بتواند 

به روزهای اوج خود برگردد.
*  مهران مدیری

  ســریال پرطرفدار »خاتون« بــه کارگردانی تینا 
پاکروان، فرصتی بود برای مهران مدیری تا تجربه ناکام 
»قلب یخی ۳« را جبران کند. مدیری به خوبی از این 
فرصت استفاده کرد و با ایفای نقش شیرین و دوست 
داشــتنی »جهانگیر روزبه« در »خاتون«، بازگشت 
موفقی به نمایش خانگی داشت. او پس از این تجربه 
خوب، با »پدر گواردیوال« در راه اســت. با توجه به 
تصاویری که از مدیری در این مجموعه منتشر شده، 
او نقشی جدی و متفاوت برعهده داشته است. با توجه 
به تصویری که در نقش های بامزه و کمدی از مهران 
مدیری در ذهن مخاطبان باقی مانده، »پدر گواردیوال« 
اثری کنجکاوی برانگیز خواهد بود. باید دید آیا تجربه 
متفاوت و احتمــاال پرچالش مدیری تبدیل به نقطه 

عطفی در کارنامه بازیگری او خواهد شد؟
*   علی مصفا

  به گزارش خراســان ؛ علی مصفا سال ۱۴00 با دو 
سریال »میدان ســرخ« و »حرفه ای« وارد نمایش 
خانگی شد. از میان این دو تجربه، »حرفه ای« ساخته 
مصطفی تقی زاده با اســتقبال مخاطبان مواجه شد و 
علی مصفا نیز نقش چالش برانگیزی را به واســطه 
آن تجربه کرد. این بازیگر در نقش پلیس مشکوک 
و درونگــرای قصه، از آرامش ذاتی خود در خدمت 
نقش بهره گرفت و به همین دلیل کاراکتر »سماوات« 
به شخصیتی قاطع، جدی و باهوش تبدیل شد. علی 
مصفا بعد از این مجموعه پلیسی به زودی با سریال 
جدید سروش صحت یعنی »مگه تموم عمر چند تا 
بهار داره« به نمایش خانگی بازمی گردد. با توجه به 
ایــن که مصفا کمتر در آثار کمدی ایفای نقش کرده، 
احتماال حضور در این مجموعه کمدی برای او تجربه 
متفاوت و پرچالشی بوده است. این سریال در سکوت 
خبری تولید شــده، اما گفته می شود کاظم سیاحی، 
قدرت ا... ایــزدی و مریم ماهور مجری تلویزیون از 

بازیگران آن هستند.

سرویس فرهنگی // وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تشکر از وزیر 
کشور برای رفع مشکل برگزاری یک کنسرت در استان خوزستان، 

گفت: سیاست دولت در این حوزه، سیاست حمایتی است. 
   محمدمهــدی اســماعیلی، درباره ی موضع خود نســبت به لغو 
کنســرت ها در استان خوزستان، اظهار کرد: معاون حقوقی وزارت 
ارشاد و مدیرکل استان خوزستان در این زمینه رسما موضع گیری 
کردند. من از وزیر کشور هم تشکر می کنم که کامال حمایت کردند 

و بالفاصله اشکال در استان مرتفع شد.وی ادامه داد: سیاست دولت 
در این حوزه، سیاست حمایتی است. در همین دوره چند ماهه که 

کرونا تقریبا کمتر شده است، با استقبال وسیع از مراسم های فرهنگی 
و هنری مواجه ایم و مثال بیش از صدها مورد اجرا شــده که یک 

مورد هم دچار اشکال شده است.وزیر فرهنگ همچنین بیان کرد: ما 
به دغدغه جامعه ایمانی خودمان هم احترام می گذاریم و کسانی که 
مجوز می دهند باید به مسائل شرعی، قانونی و بومی توجه داشته و 
فضا را مهیا کنند. برخی دوستان دغدغه درست و احساس نگرانی 
در برخی شهرها دارند و آنها باید با عمل درست خود این نگرانی 

را رفع کنند.

  

ســرویس فرهنگی // در حالی که ساترا مدعی 
با نظارت صداوســیما بر نمایش  موافقت دولت 
خانگی است، وزیر ارشاد تلویحاً از مسئولیت این 

وزارتخانه در این حوزه می گوید.
   حواشــی اختیار نظارت بر سریال های خانگی و 
پلتفرم های وی اودی و اختالف نظر میان صداوسیما 
و دولت در این باره همچنــان ادامه دارد. در حالی 
که در روزهای گذشته، گزارش های مختلفی در این 
باره خواندید، سیر پرشتاب اظهارنظرهای طرفین در 
این باره، هرروز ابعاد تازه ای به ماجرا اضافه می کند. 
پس از آن که روابط عمومی ســاترا، از بخش هایی 
از مفاد نامه معاونت حقوقی ریاســت جمهوری به 
صداوسیما رونمایی کرد که در آن از ساترا به عنوان 
ناظر و تنظیم گر بر سریال های خانگی نام برده شده 
بود، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حیاط خلوت 
دولت در این باره سخن گفت. محمدمهدی اسماعیلی 
گفت: »ما از شــبکه نمایش خانگی به عنوان یکی 
از دستاوردهای فناوری های نوین در حوزه فیلم و 
سریال حمایت می کنیم. همه مجموعه ها ممکن است 
در روند کار ایراداتی داشته باشند که برطرف خواهد 

شد.
  مجموعه افکارســنجی های سال های اخیر نشان 
می دهد که به طرز مشهودی این شبکه های نمایش 
خانگی در جذب مخاطب موفــق بودند، بنابراین 
مــا این امر را فرصت می دانیــم و همین هم مبنای 
حمایت ماست، زیرا نگاه تهدیدمحور به این شبکه ها 
را نمی پسندیم.« سخنان اسماعیلی عالوه بر آن که 
حاوی انتقادی تلویحی راجع به ســاترا بود و نگاه 
این نهاد را »نگاه تهدیدمحور« می دانست، به عنوان 
ادعــای تلویحی این وزارتخانه نســبت به اختیار 

نظارت بر سریال های خانگی نیز تعبیر شد، چراکه 
اگر وزیر، نظارت ساترا بر پلتفرم ها را قبول داشت، 
طبعًا نباید در حوزه ای که در آن مســئولیت ندارد، 

اظهارنظر می کرد.
* ساترا: دولت ساترا را قبول دارد

  همزمان با اظهارنظر وزیر فرهنگ، یکی از مقامات 
ســاترا نیز، از موضع سازمان متبوع خود دفاع کرد. 
محمدصادق افراســیابی سرپرست معاونت کاربران 
و تنظیم گری اجتماعی ساترا در این گفت وگو بیان 
کرد: »فارغ از تمام چالش های نظری و مباحثی که 
گاهی در رسانه های جمعی و فضای مجازی مشاهده 
می شــود، دولت در حوزه صدور مجوز و نظارت 
رســانه های صوت و تصویر فراگیر تنها ساترا را به 
رسمیت می شناسد و در سامانه درگاه ملی مجوزها 
)g۴b.ir( تنها سازمان صداوسیما به عنوان متولی 
صدور مجوز رسانه صوت و تصویر فراگیر معرفی 
شده است.« او افزود: »هم اکنون درگاه ملی مجوزها 
به مرجعی برای صدور مجوز، تبدیل شــده است و 
نمایش مجوزهای مربوط به یک دســتگاه در این 
سامانه بدین معناست که تمام مراحل الزم برای تایید 
این مجوز از طریق کارگروه مربوط در دولت انجام 

شده است.«
*  رسانه های ویدئویی خبری به دولت می رسند؟

  او در بخش دیگری از ســخنان خود، برای اولین 
بار از احتمال واگذاری اختیار نظارت بر رسانه های 
»خبری« صوت و تصویر به وزارت فرهنگ خبر داد. 
افراسیابی گفت: »این مجوزها شامل فعالیت رسانه 
کاربرمحور، رسانه صوت و تصویر فراگیر خبری و 
اطالع رسانی، فعالیت رسانه آوا و نوا، فعالیت رسانه 
نمایشی و فعالیت رسانه آموزشی است که البته گفت 

وگوهایی برای واگذاری مجوز رسانه های صوت و 
تصویــر فراگیر خبری به معاونت امور مطبوعاتی و 
اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
جریان است و منتظر نهایی شدن نتیجه گفت وگوها 
هستیم. در دولت ســیزدهم هیچ اختالفی در زمینه 
مسئولیت ساترا وجود ندارد و ساترا با دولت تعامل 

خوبی دارد.
   البتــه این تعامل واقعا دوطرفه اســت و نتایج آن 
بعد از نهایی شدن نتیجه جلسات گفت وگو با وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای جامعه روشن خواهد 
شد که البته این گفت وگوها در یک سری حوزه های 
خاص مانند حوزه رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
خبری در جریان است و تکلیف نمایش خانگی مانند 

گذشته روشن است.«
* نماوا علیه ارشاد؟

  به گزارش خراســان ؛ که نمــاوا، در دعوای میان 
فیلیمو و ســاترا، سمت ساترا ایســتاده است. حال 
به نظر می رســد این پلتفرم در دفاع از ساترا، علیه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز اطالعیه می دهد. 
روابط عمومی نماوا در اطالعیه ای، مدعی سانسور 
متن بیلبورد تبلیغاتی »شبکه مخفی زنان« متعلق به 
این پلتفرم، توسط وزارت فرهنگ شد. در بخشی از 
این بیانیه آمده است: »در روزهای گذشته، برخالف 
این توافق، وزارت ارشاد استان تهران با وجود تایید 
کتبی ساترا در خصوص محتوای تبلیغاتی تهیه شده 
برای سریال »شبکه مخفی زنان«، دستوری مبنی بر 

لزوم انجام برخی تغییرات صادر کرد. 
بر اســاس دســتور فوق، متن تبلیغاتی این سریال 
روی بیلبورد، از »شــبکه مخفی زنان تشکیل شد« 
به »شبکه مخفی زنان در راه است« تغییر پیدا کرد.«

وزیر ارشاد عنوان کرد

سیاست دولت در قبال کنسرت ها ، حمایتی است

آتش زیر خاکستر اختالف بر سر نظارت بر نمایش خانگی   

  

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000492624 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390001067882.  
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - 

اجرايی فرمان امام )ره( با نمايندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاريخ تیرماه يکهزارو چهارصدويک پرونده کالسه 140140920000492624 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذيل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/90344/ن - مورخه 
1401/03/25 گرديده و با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی 

گرديده دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتی مبادرت به صدور 
تصمیم  رای مینمايد .

قرار سرپرستی : 
در خصوص يک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف ، لیردف شمالی ، قطعه 18 به مساحت 2500 متر مربع که حسب پاسخ شماره 419/1401 مورخ 
1401/02/20 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می 
باشد با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در 
ملک ،  الزم است يک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی 
و يا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون 
اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس اين تصمیم ستاد موظف خواهد 
بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش 
اقدامات خود را مستمراً به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی 

و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمايد . 

مختار صادقی 

 رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

                                        دادانهم
پرونده کالسه 140140920000493827 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390001068816.  
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 

ستاد - اجرايی فرمان امام )ره( با نمايندگی آقای  احسان کشاورز فرزند احمد . 
اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشــکار: بتاريخ تیرماه يکهزارو چهارصدويک پرونده کالســه 140140920000493827 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء 
کننده ذيل تشــکیل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 
181/90846/ن - مورخه 1401/03/25 گرديده و با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده 
منوط به صدور حکم سرپرستی گرديده دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص 

درخواست ستاد ياد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم  رای مینمايد .
قرار سرپرستی : 

در خصوص يک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف ، لیردف شمالی ، قطعه 28 به مساحت 4703/24 متر مربع که حسب پاسخ شماره 430/1401 مورخ 
1401/02/20 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو 
می باشد با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف 
در ملک ،  الزم است يک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص 
حقیقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 
49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس اين تصمیم ستاد موظف 
خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام 
و گزارش اقدامات خود را مستمراً به اين دادگاه ارائه نمايد . مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام 

اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمايد . 

مختار صادقی  

 رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

ترافیک ستاره های موفق در راه نمایش خانگی

سرویس فرهنگی // تهیه کننده »به روایت فرات« گفت: در هر برنامه یکی 
از یاران امام حسین علیه السالم در واقعه عاشورا معرفی می شود و داستان 
عاشقی و پیوستن وی به لشکر امام حسین)ع( برای مخاطبان روایت می شود 
و در ادامه رود فرات به روایت نبرد وی با دشمن و رجزهایی که برای دشمن 

خوانده می پردازد. 
   ویژه برنامه »به روایت فرات« عنوان یکی از ویژه برنامه های شــبکه رادیویی 
صبا است که به مناسبت ماه محرم راهی آنتن می شود. این برنامه در قالب مستند 
روایی به روایت واقعه کربال از زاویه دیده رود فرات می پردازد.انسیه شمس الهی 
تهیه کننده و نویسنده ویژه برنامه »به روایت فرات«، در رابطه با جزئیات ساخت 
این برنامه در ایام ماه محرم گفت: »به روایت فرات« در قالب یک مستند روایی 
بر اساس آنچه که در نبردهای تن به تن در واقعه عاشورا گذشته طراحی و تولید 
شده است. بخش عمده این برنامه به رجز خوانی لشکر امام حسین علیه السالم 

اختصاص دارد. در هر برنامه یکی از یاران امام حســین علیه السالم در واقعه 
عاشورا معرفی می شود و داستان عاشقی و پیوستن وی به لشکر امام حسین )ع( 
برای مخاطبان روایت می شود و در ادامه رود فرات به روایت نبرد وی با دشمن 
و رجزهایی که برای دشمن خوانده می پردازد.وی ادامه داد: در این برنامه مرشد 
محمدرضا معجونی برای مخاطبان نقالی می کند و مردم هم برای دشمنان رجز 
می خوانند، به این ترتیب که آتنا محمد پناه گزارشــگر این برنامه به میان مردم 
می رود و از آن ها می خواهد که فرض کنند در لشکر امام حسین علیه السالم قرار 
دارند و باید پیش از مبارزه رجز بخوانند که این از بخش های جالب و شنیدنی 
این برنامه است.به گزارش قدس آنالین، ویژه برنامه »به روایت فرات« از امروز ۸ 
مرداد مصادف با اول محرم هر روز ساعت ۱۴ به تهیه کنندگی و نویسندگی انسیه 
شمس اللهی تقدیم مخاطبان می شود. در این برنامه محسن شاهمرادی به عنوان 

راوی آتنا محمد پناه به عنوان گزارشگر حضور دارند.

معرفی یاران امام حسین در ده شب اول محرم ؛

به روایت فرات از شب اول محرم روی آنتن می رود



چاه آب، جان ۳عضو خانواده را گرفت 
بــرای دختر  آوردن آب   // ســرویس حوادث 
خردســال از چاه کشاورزی، جان پدر، پدر بزرگ 
و شوهر خاله اش را گرفت. نقص فنی موتور برق 
باعث جمع شــدن دود در چاه و گازگرفتگی این 

سه نفر شد. 
مرد جوانی به نام حامد عصر دوشنبه سوم مرداد امسال 
وارد چاه آب کشاورزی روستای دشت آب شهرستان 
باخرز استان خراسان رضوی شد تا آب بیاورد و تشنگی 
خانواده اش رفع شود اما دچار گازگرفتگی شد . بعد از 
آن که دو نفراز اعضای خانواده وی، یکی پس از دیگری 
برای نجات هم وارد چاه شدند آنها نیز دچار گازگرفتگی 
شده و هر سه فوت شدند.محمد افضلی معاون عملیات 
سازمان آتش نشانی شهرستان باخرز گفت: ساعت ۱۸ 
و 20 دقیقه عصر دوشــنبه، با تماس چند نفراز اهالی 
در محل حادثه حضور یافتیم و مشــاهده کردیم چاه 
کشــاورزی عمقی حدود ۸ متری داشــته که چند متر 

از آن را آب پر کرده اســت. بعد از ۱5دقیقه عملیات ، 
حادثه دیدگان را بیرون آوردیم و تحویل اورژانس دادیم 
که بعد از انتقال به بیمارســتان فوت شدند. بررسی های 
اولیه نشان داد این چاه با موتور برق بوده که خوب عمل 
نکرده و با تولید گاز سمی و انتشار آن به داخل چاه باعث 
شده پدر و پسر و باجناق پسر جوان دچار گازگرفتگی 
شوند و فوت کنند.قاسم، دایی این خانواده داغدار همراه 
بقیه خانواده و اهالی روستای دشت آب در سوگ آنها 
نشسته اند. او که برای تحویل اجساد برای خاکسپاری به 
پزشکی قانونی رفته و به سختی می توانست حرف بزند 
گفت: یکی از فوت شدگان ، شوهر خواهرم اکبر بود. او 
دو دختر داشــت و حامد تنها پسر خواهرم بود. حامد 
ازدواج کرده و دختری ۸ســاله و پسری 6 ساله دارد. 
مسعود باجناق حامد ، سومین نفری بود که فوت شد. او 
نیز متاهل بود و سه فرزند از وی به یادگار مانده است. 
اکبر و پسرش در روستای دشت آب زندگی می کردند 

اما مسعود در روســتای مجاور ساکن بود. سوم مرداد 
امسال حامد همراه همسر و دو فرزندش و پدرش برای 
هرس علف های هرز به زمین کشاورزی شان رفته بودند. 
هنگام عصر دختر حامد تشــنه شد . حامد سمت چاه 
کشاورزی قدیمی رفت تا آب بیاورد. او با ورود به چاه 
دچار گازگرفتگی شــد و با رمقی که برایش مانده بود ، 
درخواست کمک کرد. همســرش باالی چاه رفته و با 
فریادهای کمک خواهی این زن، پدر شوهرش متوجه 
حادثه شده و وارد چاه شد که او هم بیرون نیامد. عروس 
خانواده درادامه با شوهر خواهرش در روستای مجاور 
تماس گرفت و کمک خواســت. مسعود خودش را به 
روستا رساند. چند رهگذر و چوپان آنجا خواستند مانع 
ورود مسعود به چاه شوند اما او برای نجات باجناقش 
و پدر او وارد چاه شد و باال نیامد. با کمک آتش نشانان 
آنها را از چاه خارج کردیم و به بیمارستان انتقال دادیم 

اما در آنجا فوت شدند.
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حوادث

يي كامل، با هضمي آسان و سرشار از مواد مغذی گوشت ماهي و میگوغذا روابط عمومي
شیالت رهمزگان

جهان

راز تلخ تازه عروس! 
بعد از آن که از نامزدم طالق گرفتم، از سوی خانواده ام نیز طرد شدم 
چرا که آن ها انتظار نداشتند من بعد از دو ماه نامزدی، حقیقت تلخی را 

برای نامزدم فاش کنم و...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر ۱۹ ساله با بیان این که من جرمی 
مرتکب نشده ام و تنها حقیقت زندگی ام را بازگو کرده ام، درباره این واقعیت 
تلخ به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت: در یک خانواده 
متعصب و سخت گیر به دنیا آمدم اما سرنوشت من با خواهر دوقلویم تفاوت 
زیادی داشت. اگرچه من و سهیال دوقلو بودیم ولی او مشکالت مرا نداشت و 
در همان دوران دبیرســتان ازدواج کرد و به خانه بخت رفت. در این میان من 
شرایط متفاوتی داشتم. با آن که پدر و مادرم نام لیال را بر من گذاشته بودند اما 
من از همان دوران کودکی رفتار پسرانه داشتم و همواره با کودکان فامیل بازی 
های پسرانه انجام می دادم. سال ها در مدرسه دخترانه تحصیل کردم ولی نمی 
توانستم مانند آن ها رفتار کنم. وقتی بزرگ تر شدم پزشکان تشخیص دادند که 
من »ترنس« )دوجنسی( هستم اما پدر و مادرم به خاطر حفظ آبروی خودشان 
اهمیتی نمی دادند و این موضوع را به شدت پنهان می کردند تا این که باالخره 
در ۱۷ ســالگی یکی از بستگان پدرم به خواستگاری ام آمد. تردیدی عجیب 
سراسر وجودم را فرا گرفته بود و نمی دانستم چه تصمیمی بگیرم. در دو راهی 
وحشتناکی گیر افتاده بودم که هر مسیر آن به جاده تباهی می رسید. باالخره 
سکوت کردم و با اصرار پدرم با انوشیروان ازدواج کردم. مراسم عقدکنان برگزار 
شــد اما من احساس خوبی نداشــتم. خالصه هنوز دو ماه بیشتر از برگزاری 
مراســم عقدکنان نگذشته بود که مهر طالق بر سند ازدواجم خودنمایی کرد و 
من از انوشــیروان جدا شدم چرا که در همان هفته اول دوران نامزدی، همسرم 
متوجه شد که من دوجنسی هستم. از سوی دیگر من شخصیتی مردانه داشتم و 
نمی توانستم برای او مانند یک زن رفتار کنم. این ماجرا موجب شد تا نامزدم 
در همان هفتــه اول دوران نامزدی ارتباطش را با خانواده ما قطع کند ولی به 
خاطر نسبت فامیلی قصد نداشت آبروریزی به پا کند، این بود که بی سروصدا 
از انوشیروان جدا شدم ولی این ماجرا باعث شد تا خانواده ام نیز مرا طرد کنند 
چرا که در همین روزها تصمیم گرفتم با مراجعه به پزشکان تغییر جنسیت بدهم 
و از این وضعیت رها شوم اما این کار ساده ای نبود. خانواده ام نیز به شدت با 
این تغییر جنسیت مخالف بودند، به همین دلیل شبانه از شهرستان به مشهد آمدم 
و قصد داشتم در یکی از مراکز تجاری مشهد به شغل فروشندگی مشغول شوم 
ولی در همین اثنا صاحب مغازه از من کارت شناســایی خواست و من هم به 
ناچار حقیقت ماجرا را فاش کردم ولی هیچ گاه قصد سوء استفاده نداشتم و... 

منابع چینی:
 ناوگروه تهاجمی آمریکا به سمت تایوان به راه افتاد 
 یک گروه تحلیلی چینی مستقر در هنگ کنگ می گویند ناو هواپیمابر 
»رونالد ریگان« به همراه گروه رزمی خود ســنگاپور را ترک کرده و به 
سمت خلیج تایوان حرکت می کند.  به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
فارس، علی رغم هشدارهای چین درباره تردد کشتی های جنگی غربی در 
آبراه تایوان و گزارش ها درباره آماده شدن پنتاگون برای حافظت نظامی از 
سفر »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه، اکنون از 
به راه افتادن ناوگروه تهاجمی آمریکایی به سمت این جزیره خبر می رسد. 
روزنامه »ســاوث چاینا مورنینگ پست« بامداد پنجشنبه به نقل از یک 
گروه تحلیلی محلی گزارش داد که ناوگروه تهاجمی نیروی دریایی آمریکا 
در شرق آسیا به ســمت تایوان در حال حرکت است. طبق این گزارش، 
کشتی های جنگی آمریکایی در حالی به سمت این جزیره حرکت می کنند 
که احتمال سفر پلوسی به تایوان باعث افزایش خشم و نارضایتی مقامات 
چین شده است. به نوشته وبگاه »ریانووستی«، دو هفته پیش بود که ناوگان 
هفتم آمریکا گزارش داد که این گروه در دریای جنوبی چین فعالیت می کند 
و عملیات امنیت دریایی انجام می دهد. به گفته کارشناسان این گروه تحلیلی، 
ناو هواپیمابر »یو.اس.اس رونالد ریگان« به همراه گروه رزمی خود بامداد 
پنجشنبه سنگاپور را ترک کردند. آمریکا نقطه پایانی مسیر کشتی ها را فاش 
نکرده است، اما تحلیلگران می گویند که آنها به سمت خلیج تایوان می روند. 
پیشتر خبرگزاری »آسوشیتدپرس« به نقل از مقامات واشنگتن گزارش داده 
بود که پنتاگون در حال تدوین طرحی برای اقدامات احتمالی در صورت 
سفر پلوسی و همچنین امکان جذب نیرو و ابزار اضافی در منطقه است. آنها 
در عین حال اقدام چین را علیه هواپیمای پلوسی بعید می دانند، اما معتقدند 
برخی »اشتباهات محاسباتی یا سوء تفاهم« می تواند امنیت آن را به خطر 
بیندازد. چین تایوان را یک استان می داند و همواره با هرگونه تماس بین 
نمایندگان تایوانی و مقامات غربی به ویژه مسئوالن عالی رتبه سیاسی یا 
نظامی از کشورهایی که پکن با آنها روابط دیپلماتیک دارد، مخالف است. 
پکن همواره با سفر مقامات خارجی به این جزیره مخالف بوده و می گوید 
این ســفرها، اصل چین واحد را نقض می کند و سیگنال های نادرستی به 
نیروهای جدایی طلب تایوان ارسال می کند. سفر  پلوسی به تایوان اولین 
ســفر یک رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از سال ۱۹۹۷ به این جزیره 
خواهد بود. گفته می شــود ارتش آمریکا در حال بررسی حرکت ناوهای 
هواپیمابر یا ارسال جنگنده ها برای پشتیبانی نزدیک هوایی به عنوان بخشی 
از این سفر است. پیش از این نیز منابعی در دولت آمریکا گفته بودند که کاخ 
سفید به دلیل نگرانی از تهدیدهای چین درباره سفر احتمالی رئیس مجلس 

نمایندگان این کشور به تایوان، به او هشدار داده است.

با    ســرویس حوادث//  مرد شــیاد که 
اینستاگرامی  معرفی خود به عنوان رمال 
از خانواده دوســتش ٢٦۰ میلیون تومان 

کالهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
چنــدی قبل مردی بــا مراجعه بــه پلیس فتا 
استان آذربایجان شــرقی از یک رمال شکایت 
کرد و گفت: مدتی اســت که همســرم  به دلیل 
داشتن مشــکالت روحی و افسردگی، در یکی 
از صفحات اینســتاگرامی با یک فالگیر و رمال  

آشنا شــده  که با دادن وعده اینکه مشکل شما 
را با ترفند هایی حل خواهم کرد، از وی اقدام به 

کالهبرداری می کند.
ســرهنگ »محســن محمودی« رئیس پلیس 
فتا استان آذربایجان  شــرقی در این باره گفت: 
پس از این شــکایت و تشکیل پرونده  مبنی بر 

کالهبرداری با ترفند رمالی در شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام ، پلیس  رسیدگی به موضوع را در 
دســتور کار قرار داد و کارشناسان پلیس فتا در 
بررسی های اولیه دریافتند که رمال کالهبردار با 
فریب دادن اعضای این خانواده و با بیان مطالب 
کذب و دروغ که شما طلسم شده اید، جمعًا مبلغ 

260 میلیون تومان طی چندین فقره در بازه های 
زمانی مختلف برای رفع طلسم دروغین دریافت 
کرده اســت.رئیس پلیس فتا استان آذربایجان 
 شرقی گفت: با اقدامات فنی و تخصصی صورت 
گرفته توسط افسران ســایبری فرد کالهبردار 
شناســایی و برای پاسخگو بودن به اعمال خود 

در قبال قانون به پلیس فتا فراخوانده شــد. پس 
از حضور متهم در مقر پلیس و در ادامه تحقیقات 
پیرامون موضوع پرونده مشخص شد این رمال 
کالهبردار از آشــنایان نزدیک یکی از اعضای 
خانواده شاکی بوده که علت و انگیزه خود از این 
کار را مشکالت مالی عنوان کرد و با دادن تعهد 
مبنی بر جبران خســارات و بازگرداندن تمامی 
مبالغ دریافتی، وی به همراه پرونده برای ســیر 

مراحل قضایی به دادسرا معرفی شد.

کالهبرداری از دوستان خانوادگی در پوشش رمــــال

از  سرویس حوادث //  شهردار طبل 
غرق شــدن یک کودک ۱٢ ساله در 
سد خاکی شهر طبل پس از بارندگی 

روزهای اخیر خبر داد. 

سید مسلم هاشمی با اعالم این خبر افزود: 
با ورود موج بارشــی مونسونی به جزیره 
قشم میزان بارندگی ۷0 میلی متر در شهر 

طبل ثبت شده اســت. وی ادامه داد: این 
میزان بارش موجب پرشدن سدخاکی این 
شهر شده است که متاسفانه یک پسربچه ۱2 
ساله در این سد غرق شد.هاشمی بیان کرد: 
جسد این کودک پس از سه ساعت مفقودی 
توسط مردم محلی از آب گرفته شد.به گفته 
شهردار طبل، سابقه احداث این سد به بیش 
از 60 ســال پیش بازمی گردد و در زمان 
احداث خارج از محدوده ســکونت واقع 
بوده اما به مرور زمان با افزایش ســاخت 
 و ساز در محدوده مســکونی قرار گرفته 
است.هاشمی تصریح کرد: هم اکنون منتظر 
تصویب طرح جامع شهری هستیم تا با نظر 
مشاور محدوده ایمن در اطراف سد ایجاد 

کنیــم اما تا تا زمان تصویب نیز از هرگونه 
ساخت و ساز اطراف سد جلوگیری خواهد 
شد.به گفته شهردار طبل نبود بارندگی در 
سال های گذشــته موجب شده است مردم 
فکر کنند این سد کارایی ندارد و اطراف آن 
مکان مناسبی برای ساخت و ساز است اما 
از آنجاییکه مسیر آبهای باالدست به محل 
ســد ختم می شود در ســال های پربارش 

خطرآفرین است.
به گزارش ایسنا؛ وی اظهار کرد: هشدارهای 
الزم توســط ســتاد بحــران فرمانداری 
شهرستان قشم و شــهرداری به خانواده ها 
اعالم شده و از همه مردم درخواست داریم 
در زمان بارندگی به مســیرهای سیالب، 
سدها و تجمع آب نزدیک نشوند و موارد 
ایمنی را رعایت کنند و مراقبت از کودکان 

را جدی بگیرند.

یک کودک 1۲ ساله در شهر طبل جزیره قشم غرق شددر امتداد تاریکی

کمیسیون معامالت

)آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي (  7- 1401
سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم را از طریق 
مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار صاحب صالحیت در رشته ساختمان و ابنیه و رشته تاسیسات و تجهیزات توامان، با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.  
- موضوع مناقصه : اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم با شرح كار اجرایي و سایر شرایط مناقصه درج در 
اسناد مناقصه وفق فهارس بهای » ابنیه« ، » تاسیسات برقی«، » راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن«، » شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب«، » توزیع نیروی 
الکتریکی« و شامل عملیات خاكی، بنایی با سنگ، اجرای دیوار بلوكی، اجرای میلگرد، كفسازی، زیرسازی، آسفالت، اندودكاری و پالستر، اجرای كامل روشنایی 
محوطه، اجرای سپتیک و پکیج تصفیه فاضالب و اجرای سایر عملیات مرتبط با موضوع مناقصه با مصالح   - محل اجرای کار : استان هرمزگان- جزیره 

قشم – محدوده ی فرودگاه بین المللی جزیره قشم
-  مدت زمان اجرای کار:  12ماه شمسي مي باشد.   - مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه عملیات موضوع فراخوان 191.644.838.009 ریال می باشد كه 

شامل ضریب باالسری 1.41 و ضریب منطقه ای جزیره قشم است.
- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکي بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698 و كد اقتصادي 411443335884 
یا واریز به حساب جاري 4651525348 بانک ملت شعبه قشم با شماره شباي IR870120020000004651525348  با شناسه واریز 99009803129 ( 
به میزان 11.000.000.000ریال )یازده میلیارد ریال( تهیه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاریخ اولین روز تحویل پیشنهادها 
به مدت سه ماه و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید مي باشد، عالوه بر آن ضمانتنامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول تنظیم شود، )ضمانتانه بانکي 
از بانک هاي خصوصي و دولتي مورد تایید بوده و ضمانتنامه هاي مربوط به موسسات مالي و اعتباري مورد تایید نمي باشد.(     مهلت دريافت اسناد مناقصه : 
متقاضیان مي توانند پس از واریز مبلغ 35.000.000  ریال به حساب جاري 4651525348  بانک ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ 
1401/05/08  تا تاریخ  1401/05/12 جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه مراجعه نمایند .   - محل تحويل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- مجاور 
اسکه بندر بهمن – ساختمان مدیریت حقوقي و امور قراردادها – دبیرخانه كمیسیون معامالت 35252150 – 076 و فاكس 35241706 -076   - مهلت 
تحويل پاکات مناقصه : از تاریخ  1401/05/13  تا 1401/05/25 )آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 13:30 تاریخ 1401/05/25 مي باشد(   - زمان و 
محل تشکیل كمیسیون و بازگشایي پاكتها: روز چهارشنبه تاریخ 1401/05/26 رأس ساعت00.:13 در دفتر مدیریت امور حقوقي و قراردادها ، واقع در اسکله 
بندر بهمن قشم .  -  مكان دريافت و تحويل اسناد مناقصه :جزیره قشم- اسکله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقي و قراردادها – دبیر خانه كمیسیون معامالت. 
تلفن35252150 – 076 و  فاكس 35241706-076 )كد پستی : 7951617444(    - پیش پرداخت : قرارداد شامل پیش پرداخت برابر 20 درصد مبلغ 

پیمان می باشد.
- ساير توضیحات :   - به پیشنهاداتي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

- هزینه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .   - تضمین حسن انجام كار در موضوع این مناقصه لحاظ خواهد شد.  - سایر اطالعات و 
جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 1401/033 م /الف    

نوبت دوم 

 دبیرخانه کمیسیون معامالت

کمیسیون معامالت

) آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي ( 10- 1401
سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات افزايش قدرت پست برق برج مراقبت 
و ساختمان تكنیكال بالک فرودگاه بین المللی جزيره قشم را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکاران مورد تایید 

شركت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ) فعال در حوزه مدیریت برق قشم ( با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .
موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای عملیات افزایش قدرت پست برق برج مراقبت و ساختمان تکنیکال بالك فرودگاه بین المللی 
جزیره قشم با شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه ، شامل تامین مصالح ، تجهیزات )براساس لیست لوازم مورد تایید شركت 

توزیع هرمزگان( ، ماشین آالت و حمل و نقل و دستمزد نیروی انسانی به شرح ذیل:
- تهیه و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور كم تلفات 500 كاوا، حفاری كانال برق فشار ضعیف و پركردن با مصالح، احداث شبکه 
فشار ضعیف زمینی با كابل مسی 150*3 به طول 180 متر و كابل 120*3 مسی به طول 120 متر و كابل 70*3 مسی به طول 180 
متر، تهیه و نصب تابلو كمپکت فشار متوسط CCV با دو سلول سکسیونر و یک سلول دژنگتور، تهیه و نصب تابلو فشار ضعیف با 
كلید اصلی 800 آمپری A.C.B و دو خروجی 400 آمپر M.C.CB و یک خروجی  250 آمپر M.C.CB، اجرای 5 دستگاه سیستم 
اتصال زمین جهت پست برق ) بدنه ترانس ، بدنه تابلوها ، شیلد كابل فشار متوسط (، برچیدن و جمع آوری ترانسفورماتور 200 كاوا 

و تابلو فشار ضعیف موجود و تحویل به انبار فرودگاه
محل انجام شرح خدمات : استان هرمزگان- جزیره قشم – فرودگاه بین المللی جزیره قشم

مدت زمان اجرای کار: 2 ماه شمسي مي باشد.  برآورد اولیه: 15.206.289.125 )پانزده میلیارد و دویست و شش میلیون و 
دویست و هشتاد و نه هزار و صد و بیست و پنج(ریال با ضرایب باالسری و منطقه

ملي 14002861698  با شناسه  آزاد قشم  منطقه  بنام سازمان  بانکي  نامه  : ضمانت  مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه 
شباي  شماره  با  قشم  شعبه  ملت  بانک   4651525348 جاري  حساب  به  واریز  یا   411443335884 اقتصادي  كد  و 
IR870120020000004651525348  با شناسه واریز) 99009803129 ( به میزان 770/000/000 ) هفتصد و هفتاد میلیون 
ریال ( تهیه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانت نامه فوق از تاریخ اولین روز تحویل پیشنهادها به مدت سه 
ماه و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید مي باشد، عالوه بر آن ضمانت نامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول تنظیم شود،         
)ضمانت نامه بانکي از بانک هاي خصوصي و دولتي مورد تایید بوده و ضمانت نامه هاي مربوط به موسسات مالي و اعتباري مورد 

تایید نمي باشد.( 
مهلت دريافت اسناد مناقصه : متقاضیان مي توانند پس از واریز مبلغ 1.500.000)یک میلیون و پانصد هزار( ریال به حساب جاري 
شماره 4651525348  بانک ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ 1401/05/09  تا تاریخ  1401/05/18 
جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه مراجعه نمایند . محل تحويل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- اسکه بندر بهمن – 

ساختمان مدیریت حقوقي و امور قراردادها – دبیرخانه كمیسیون معامالت 35252150 – 076 و فاكس 35241706 -076
مهلت تحویل پاكات مناقصه : از تاریخ  1401/05/19 تا 1401/5/30 ) آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 13:30 تاریخ 
1401/05/30  مي باشد (   زمان و محل تشكیل کمیسیون و بازگشايي پاکتها : روز دوشنبه 1401/05/31 رأس ساعت 15:00 
در دفتر مدیریت امور حقوقي و قراردادها ، واقع در اسکله بندر بهمن قشم .   مكان دريافت و تحويل اسناد مناقصه :جزیره 
 قشم- اسکله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقي و قراردادها – دبیر خانه كمیسیون معامالت. تلفن35252150 – 076 و  فاكس 

35241706-076 ) كد پستی :  7951617444 (   پیش پرداخت : قرارداد شامل پیش پرداخت طبق ضوابط می باشد.
ساير توضیحات :  - به پیشنهاداتي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .  - تضمین حسن انجام كار در موضوع این مناقصه لحاظ خواهد 
شد.    - هزینه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 1401/036 م /الف

نوبت اول 
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 سال  بیست و یکم شماره 3941

شهرستان

فرماندار بندرلنگه تاکید کر د 
حمایت از تشکل هاي مردمی  

و ایجاد فرصت هاي بهتر براي فعالیتشان
 عبدالحســین اسدپور - سرویس شهرستان // جلسه تشکل ها 
و انجمن های غیر دولتی شهرســتان بندرلنگه به ریاست مهندس 
مرادزاده فرماندار و با حضور صابری معاون سیاسی امنیتی، اجتماعی 
فرمانداری و جمعی از مدیران عامل انجمن ها،  خانه ها، خیریه ها، 
جمعیت ها و دیگر تشــکل های مردم نهاد و غیر دولتی شهرستان 
بندرلنگه  در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار دریا ؛ در ابتدای این جلسه مسئوالن این تشکل ها به بیان 
دیدگاهها، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند. سپس مهندس مراد 
زاده فرماندار شهرستان بندرلنگه با اشاره به فرا رسیدن 22 مرداد به 
عنوان روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی، اظهار داشت:  
این روز بهانه ای است برای گرامیداشت و تجلیل از حضور فعالین 
اجتماعی، خیرین، گروههای مرجع و معتمدین، داوطلبان، تشکل ها 
و سازمان های مردم نهاد و مجموعه های جهادی و اعضای آنها که 
در لحظه لحظه حیات اجتماعی شان و بر اساس احساس مسئولیت 
اجتماعی خود در جامعه حضور فعال دارند و به عنوان یک سرمایه 
اجتماعی ارزشمند بر غنا و کیفیت جامعه می افزایند. وی افزود: یکی 
از مهمترین شاخصه های پیشرفت و توسعه جوامع حضور مردم در 
قالب تشکل های مردمی و گروههای داوطلب است که نشان دهنده 
جاری بودن یک نظام مردم ســاالر و حضور مردم در فرایندهای 
تصمیم گیری و حاکمیتی است. مردم شهرستان بندرلنگه با تکیه بر 
اصل همراهی مردم و نظام، خلق کننده صحنه های تاثیرگذاری در 
قالب گروهها، تشکل ها و سازمان های مردمی و خیریه بوده اند که 
خروجی این حضور همواره باعث سربلندی این خطه پرافتخار شده 
است که در زلزله اخیر »ســایه خوش« به عینه مشاهده کرده ایم. 
فرماندار شهرســتان بندرلنگه تاکید کرد: نامگذاری این روز ، نشان 
توجه به تشــکل های مردمی است و در مدیریت نوین ، توانمندی 
جامعه در جهت مشــارکت و افزایش سرمایه های اجتماعی مورد 
توجه می باشــد و از این پتانسیل استفاده می شود و پیشاپیش این 
روز فرخنده به کلیه فعاالن ارجمند ، داوطلبان عرصه سالمت و نیک 
مرامان ، آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون را از خداوند منان دارم. 
نماینده عالی دولت در شهرستان بندرلنگه گفت: حمایت از توسعه 
کمي و کیفي تشــکل هاي مردمی  و ایجاد فرصت هاي بهتر براي 
فعالیت هاي آنان در فرایند توسعه هر جامعه از اهداف و برنامه هاي 
مدیریت کالن کشــور و این فرمانداری است. در پایان این نشست 
برای برگزاری گرامیداشت  22 مرداد به عنوان روز ملی تشکل ها 
و مشــارکت های اجتماعی توسط تشکل های غیر دولتی بحث و 

تبادل نظر شد.

خبری

دبیرشورایعالی   // شهرســتان  سرویس 
مناطق آزاد تجاری و صنعتی گفت: امسال 
گذاری ٦۰  فرایندهای سرمایه  تسهیل  با 
هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری 
کشــور از سوی ســرمایه گذاران بخش 

خصوصی سرمایه گذاری شد. 
ســعید محمد در آییــن رونمایی از طرح 
ســاماندهی ســواحل جزیره کیش اظهار 
داشت: سال گذشته با اقدامات انجام یافته 
۳60 هزار میلیارد ریــال در مناطق آزاد 
تجاری کشــور از سوی بخش خصوصی 
سرمایه گذاری شده بود که سه ماهه نخست 
امســال این عدد به 60 هزار میلیارد ریال 
رســیده است. وی افزود: همچنین در سال 
گذشته برای اولین بار در تاریخ تشکیل ۳0 

ساله مناطق آزاد تراز تجاری این مناطق در 
واردات و صادرات برابر شد به طوریکه در 
این مدت یک میلیارد و ۱00 میلیون دالر 
کاال در مناطق آزاد صادر و به همین میزان 
نیز کاالهای مورد نیاز کشــور وارد شده 
اســت. محمد با بیان اینکه این 50 درصد 
کاالهای وارد شده مواد اولیه کارخانجات 
و 50 درصد دیگــر نیز کاالهای ضروری 
که تولید داخل ندارند اســت اضافه کرد: 
البته تراز تجاری مناطق آزاد و مناطق ویژه 

اقتصادی کیش از سال های گذشته مثبت 
بوده و ســعی می کنیم در سال جاری این 
تراز مثبت را در بین هشت منطقه آزاد کشور 
برسانیم. وی با اشاره به تاکید رهبر معظم 
انقالب اسالمی مبنی بر استفاده هرچه بیشتر 
از سواحل کشور گفت: با وجود ظرفیت های 
مناسب در حوزه سواحل درکشور، تا کنون 
از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده و 
بهره گیری مناســب تر از سواحل و صنایع 
دریا محور و توســعه این مناطق مستلزم 

بکار گیری قواعد و اصول مدیریتی است. 
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد کشــور با 
اشاره به اقدامات الزم برای افزایش رونق 
گردشگری کیش گفت: در این راستا برای 
توقف روند واگذاری شــرکت هواپیمایی 
کیش به سازمان خصوصی سازی اقداماتی 
انجام یافته است و سازمان منطقه آزاد کیش 
هم در ایام تابســتان و کاهش ورود مسافر 
به کیش در تالش است با تخصیص منابع 
مالی شرایط افزایش پرواز دیگر شرکت های 

هواپیمایی را به کیش فراهم کند.وی افزود: 
22 بسته تشویقی ویژه جام جهانی 2022 
قطر در کیش طراحی شــده اســت و این 
بسته ها زمینه حضور هرچه بیشترگردشگر 
در کیــش را فراهم می کند. بــه گزارش 
ایرنا، طرح ســاماندهی و طراحی شهری 
نوار ســاحلی کیش با تاکید بر سه محور 
توسعه ای گردشگری، اجتماعی و اقتصادی 
در مقیاس ۸00 هتکار به طول ۴۳ کیلومتر 
و به عمق 200 متر در نوار ساحلی جزیره 
کیش طراحی با هــدف الگوهای معماری 
شهرسازی، بازتعریف دستورالعمل ها برای 
ضوابط طرح، شناســایی پهنه های تاثیر 
گذار، توجه به بومیان و ســاکنان و اقتصاد 

دریا طراحی شده است.

دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی:

۶۰ هزار میلیارد در مناطق آزاد کشور سرمایه گذاری شد

سرویس شهرســتان  // مسئول ستاد 
گفت:  هرمزگان  مسکن  بنیاد  بازسازی 
نخســتین اســکلت فلزی واحدهای 
مســکونی زلزله زدگان غرب هرمزگان 

نصب شد. 
داریوش مردانــی در جمع خبرنگاران، 
افزود: تا پایان هفته اســکلت فلزی ۱0 

واحدمسکونی دیگر نیز نصب می شود.
وی اظهار کرد: این واحدهای مسکونی 
با زیربنای 60 مترمربع ساخته می شود و 

امکان توسعه واحدها نیز وجود دارد.
مردانی بیان کرد: ســی گــروه پیمانکار 
در 2۱ روســتای آســیب دیده از زمین 
لرزه، مشــغول فعالیت از جمله پی کنی، 
آرماتوربنــدی و نصب  فوندانســیون، 
اسکلت هستند.مســئول ستاد بازسازی 
بنیاد مسکن هرمزگان اضافه کرد: تاکنون 

تسهیالتی برای ساخت خانه در مناطق 
زلزله زده استان مصوب نشده است.

همچنین مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان 
گفــت: براســاس ارزیابی های صورت 
گرفته، باید هزار و ۱۹6 واحد مسکونی 
در 2۱ روستای آسیب دیده از زمین لرزه 

ساخته شــود.به گزارش ایسنا ؛ شهریار 
نوری زاده افزود: بر اثر زمین لرزه به ۱۱ 
روستا بین هفتاد تا ۱00 درصد خسارت 
وارد شده اســت.در زمین لرزه شش و 
یک دهم ریشتری بامداد ۱۱ تیر درغرب 

هرمزگان، هفت نفر جان باختند.

نصب نخستین اسکلت فلزی واحد مسکونی زلزله زدگان هرمزگان

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

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

محمد زارعی- سرویس  شهرستان ها//فرماندار شهرستان 
سیریک در جلسه شورای اداری گفت: ٢۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای بهبود وضعیت تامین آب شــرب شهرستان سیریک با 
مشارکت آبفا، گروههای جهادی، بسیج، هالل احمر و شوراهای 

و دهیاران هزینه شده است.
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ محمد رضا پاکــروان افزود: این 
اعتبارات برای۱20 کیلومتر اصالح، بازسازی و توسعه شبکه، 
حفر و تجهیز دو حلقه چاه، ساخت مخزن 2 هزار متر مکعبی، 

25 کیلومتر خط انتقال شبکه اصلی آب، 2۸00 متر خط انتقال 
برق و جاده دسترسی بوده است.

وی اضافه کرد: تاکنون بخش عمــده ای از پروژههای آبفای 
شهرستان تکمیل و مابقی با پیشرفت باالی ۸0 درصد در دست 

اجرا می باشند.
شهرستان 5۳ هزار نفری سیریک دارای سه شهر ، دو بخش و 
۷6 روستاست که در فاصله ۱۷5 کیلومتری شرق مرکز استان 

هرمزگان قرار دارد

فرماندار سیریک خبر داد 
اختصاص ۲0 میلیارد اعتبار برای تامین آب شرب در سیریک 

// مســوول سازمان  سرویس شهرستان 
بسیج رسانه سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان 
از فعال شدن بسیج رسانه رودان خبر داد. 

محمد رسول جاللی مسوول سازمان بسیج 
رسانه سپاه امام سجاد علیه السالم هرمزگان 
در جمع خبرنگاران شهرستان رودان اظهار 
داشت: تشکیل جبهه رسانه ایی تراز انقالب 
باید به بهترین شکل اتفاق  بیفتد و خبرنگاران 

فعال سازماندهی شوند.
وی تاکید کرد: بار مطالبه مقام معظم رهبری 
در بحث جهاد تبیین ، بصیرت افزایی و تحقق 
فرزند آوری و شعار سال  بر دوش رسانه ها 
است و آگاهی سازی  و روشنگری رسانه ها 

را می طلبد.

محمد رسول جاللی افزود: نام نهادن افسران 
جنگ نرم برای فعاالن اصحاب رسانه بسیار 
زیبنده اســت و یکی از ماموریت ها برای 
مدیریــت افکار عمومی جامعه در مقابله با 
حربه های مختلف رسانه ای دشمنان که اخبار 
را به شکل مورد دلخواه خود بازنشر می دهند 
همین اســت و در واقع وظیفه خبرنگاران 
انعکاس اخبار صحیح است. وی تاکید کرد: 
باید یک سازمانی داشته باشیم  با یک مرکز 
هم اندیشــی تا فرمان معظم له را به بهترین 

شکل ممکن به پیش ببریم.
وی ادامه داد: : ارائــه راهکار با همفکری 
در کنار بازگو کــردن اخبار و اطالعات از 
خدمات نظام جمهوری اسالمی از رسالت 

این مرکز خواهد بود.
جاللی خاطر نشــان کرد: سواد رسانه ایی 
نیاز امروز جامعه اســت و در مقابل شایعه 
سازی ها باید برای انتشار اخبار صحیح گام 

برداشت.
مسوول سازمان بسیج رسانه سپاه امام سجاد 
علیه السالم هرمزگان در ادامه از آغاز دوره  
آموزش خبرنگاری در شهرســتان رودان  

خبر داد.
بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛ وی گفت: 
بسیج رسانه شهرســتان رودان هم بزودی 
با تخصیــص کد اختصاصــی  راه اندازی 
خواهد شد و گام های اساسی برای حمایت 

رسانه های شهرستان برداشته می شود.

بسیج رسانه رودان فعال خواهد شد 

                                        دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000493467 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390001068524.  

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

گردشکار: بتاريخ  تیر ماه يکهزارو چهارصد و يک پرونده کالسه 140140920000493467 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذيل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/90476/ن - مورخه 
1401/03/25 گرديده و با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی 
گرديده دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتی 

مبادرت به صدور تصمیم می نمايد.
 قرار سرپرستی : 

در خصوص يک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک شهر لیردف ، لیردف شمالی، قطعه 24 به مساحت 2500 متر مربع که حسب پاسخ شماره 426/1401 مورخ 1401/02/20 
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنايت جمیع 
اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است يک مرجع 
قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس اين تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه 

صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به اين دادگاه ارائه نمايد . 
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان 

تصمیم بعدی را اتخاذ نمايد . 
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

                                        دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000491599 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390001067253.  

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

گردشکار: بتاريخ  تیر ماه يکهزارو چهارصد و يک پرونده کالسه 140140920000491599 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذيل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/90336/ن - مورخه 
1401/03/25 گرديده و با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی 
گرديده دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتی 

مبادرت به صدور تصمیم می نمايد.
 قرار سرپرستی : 

در خصوص يک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک شهر لیردف ، لیردف شمالی، قطعه 12 به مساحت 2500 متر مربع که حسب پاسخ شماره 413/1401 مورخ 1401/02/20 
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنايت جمیع 
اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است يک مرجع 
قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس اين تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه 

صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به اين دادگاه ارائه نمايد . 
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان 

تصمیم بعدی را اتخاذ نمايد . 
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

                                        دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000491768 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390001067679.  

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

گردشکار: بتاريخ  تیر ماه يکهزارو چهارصد و يک پرونده کالسه 140140920000491768 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذيل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/90340/ن - مورخه 
1401/03/25 گرديده و با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی 
گرديده دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتی 

مبادرت به صدور تصمیم می نمايد.
 قرار سرپرستی : 

در خصوص يک قطعه زمین واقع درشهرســتان جاســک شهر لیردف ، لیردف شمالی، قطعه 15 به مســاحت 2478/09 متر مربع که حسب پاسخ شماره 416/1401 مورخ 
1401/02/20 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با 
عنايت جمیع اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است 
يک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و يا حقوقی محافظت 
نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی 
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس اين تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای 
دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به اين دادگاه ارائه نمايد . 
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان 

تصمیم بعدی را اتخاذ نمايد . 
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

                                        دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000493186 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهايی شماره 140140390001068298.  

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

گردشکار: بتاريخ  تیر ماه يکهزارو چهارصد و يک پرونده کالسه 140140920000493186 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذيل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمايندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/90361/ن - مورخه 
1401/03/25 گرديده و با توجه به اينکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی 
گرديده دادگاه با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده با استعانت از درگاه احديت متعال در خصوص درخواست ستاد ياد شده به شرح آتی 

مبادرت به صدور تصمیم می نمايد.
 قرار سرپرستی : 

در خصوص يک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک شهر لیردف ، لیردف شمالی، قطعه 22 به مساحت 2500 متر مربع که حسب پاسخ شماره 423/1401 مورخ 1401/02/20 
کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنايت جمیع 
اوراق و محتويات پرونده قطعه مذکور متضمن اين مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است يک مرجع 
قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و يا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آيین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمايندگی ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس اين تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه 

صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظايف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمراً به اين دادگاه ارائه نمايد . 
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( نمايندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدرالبیان 

تصمیم بعدی را اتخاذ نمايد . 
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

   سرویس شهرستان // فرماندار ویژه شهرستان میناب از آسیب 
۱۰۰ میلیاردی ســیالب به مسیرهای مواصالتی و ابنیه فنی این 

شهرستان خبرداد. 
از روز شنبه هفته گذشته سامانه بارشی مونسون در نقاط مختلف 
استان فعالیت و بخش های مختلف را تحت تاثیر قرار داد.بیشترین 
فعالیت این سامانه در بخش های شمالی استان به ویژه در دهستان 
کوهشــاه و در بخش های شــرقی به خصوص میناب بود، البته 
بارش های قابل توجهی در مرکز اســتان و بخش های بندرعباس 
نیز به وقوع پیوست.خســارت های ناشی از سیالب نیز عالوه بر 
کوهشــاه احمدی در میناب گزارش شــد، در ایــن زمینه مجید 
سلحشور فرماندار ویژه شهرستان میناب در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم اظهار داشت: بارندگی های روزهای گذشته در شرق استان به 
ویژه بخش های شهرستان میناب سبب جاری شدن سیالب شد.وی 

افزود: خوشــبختانه در بارندگی های اخیر هیچ تلفات و آســیب 
جانی نداشــتیم تنها در برخی روستاها و در چند خانه روستایی 
آبگرفتگی داشتیم که این مشکل نیز به سرعت رفع شد.سلحشور 
گفت: بیشترین آسیب به بخش راه ها در بخش سندرک و توکهور و 
هشتبندی وارد شد که بر اساس محاسبات انجام شده بیش از ۱00 
میلیارد تومان به راه ها و ابنیه فنی شــامل پل و آبنماها خسارت 
وارد شده اســت.وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی محورهای 
مواصالتی شهرســتان بازگشایی شده و مشکل تردد وجود ندارد. 
فرماندار میناب در خصوص آب گیری ســد اســتقالل نیز گفت: 
مطابق برآورد اولیه شرکت آب منطقه ای استان، بالغ بر 5 تا ۷ میلیون 
متر مکعب رواناب به ذخیره این سد افزوده شده است اما با توجه به 
اینکه هنوز انتظار ورود سیالب های بارش های اخیر به سد وجود 

دارد این میزان افزایش خواهد یافت.  

خسارت 100میلیاردی سیل در میناب 



کارت مباشرت  بنام عبداهلل خوش طالع فرد شماره مباشرت۵۵۵ تاریخ صدور 1۳9۶/۵/۲1 صنف پوشاک 
بانوان آدرس  قشم  مجتمع تجاری سیتی سنتر  1طبقه اول الین پی 1 پالک ۲09۵ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد

سند مالکیت  خودرو سواری رنو لوگان پالک  ۶7۲49  شخصی قشم مالک: یحیی اسالمی رمچاهی
به شماره شاسی VF1LSRFBXBA۵84۶۶۵ شماره موتور R00۳۵4۶ مدل ۲011 رنگ: نقره ای 

مفقود و از درجه اعتبارساقط میباشد

مفقودی

مفقودی نوبت اول

ســرویس اقتصادی // طبق مصوبه سران 
قوا تمامی قراردادهای اجاره باید با سقف 
مجاز افزایش اجاره بها به میزان ٢۵ درصد 
در تهران و کالنشهرها و ٢۰ درصد در دیگر 
نقاط شهری تمدید شــود اما استثنائات 
شش گانه ای وجود دارد که منجر به فسخ 
قراراد می شود؛ این موارد عبارتند از فروش 
پرداخت  بازســازی،  مالک،  توسط  واحد 
نکردن اجاره بها از ســوی مستاجر، عدم 
پذیرش نرخ مصوب توسط مستاجر، ازدواج 
فرزند مالک و نیاز مالک به واحد مسکونی. 
مصوبه تعیین سقف مجاز برای قراردادهای 
اجاره ۲۸ خردادماه امسال به تایید سران 
قوا رســید. طبق این مصوبه که با هدف 
کنتــرل اجاره بها به تصوب رســید کلیه 
قراردادهای اجاره واحدهای مســکونی 

در ســال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابالغ این 
مصوبه، به صورت خودکار و به مدت یک 
سال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به 
قراردادهای موجود تمدید می شود: شهر 
تهران و سایر کالنشهرها ۲۵ درصد، سایر 
نقاط شــهری ۲۰ درصد. این قانون یک 
تبصره هم دارد که طبق آن، توافق مالک 
و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد فوق 
بالمانع است.اما موارد استثنایی که منجر 
به فســخ قراردادهای اجاره می شود در 
یک برنامه تلویزیونی توسط رستم قاسمی 
ـ وزیر راه و شهرســازی اعالم شد که به 
شــرح زیر تعیین می شود:در صورتی که 
مالک، ملک یا واحــد مورد اجاره را به 
فروش رسانده باشــد و قرارداد فروش 
را در ســامانه ثبت معامالت امالک ثبت 

کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و 
همچنین )عــالوه بر این( اطالعات ملک 
را در ســامانه امالک و اسکان ثبت کرده 
باشــد.اگر مالک برای تخریب، بازسازی 
یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی 
از مرجــع ذی ربط اقدام کرده باشــد.در 
صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی 
با تشــخیص مرجع قضایی )شورای حل 
اختالف(، نسبت به انجام به موقع تکالیف 
اقدام نکرده باشــد.عدم پذیرش افزایش 
مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب 
توسط مستاجر.در صورتی که فرزند مالک 
ازدواج رســمی انجام و برای سکونت به 
واحد مورد اجاره بر اســاس تشــخیص 
مرجع قضایی نیاز داشته باشد.در صورتی 
که مالک صرفــًا دارای همین یک واحد 
مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و 
نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید 
مراجع قضایی )شــورای حل اختالف(، 
رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای 
چند واحد مسکونی در همان شهر باشد، 
صرفًا می تواند تقاضای ســکونت خود 
را برای یکی از واحدهای مســکونی در 

اختیار ارائه کــرده و رای مراجع قضائی 
)شورای حل اختالف( صرفا برای همان 
واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد 
شد.قاسمی افزود: این موضوع دو تبصره 
هم دارد: اول اینکه: مالک رســیدگی و 
بررسی حقوقی اختالفات اجاره بین موجر 
و مستاجر در مراجع قضائی )شورای حل 
اختالف( اطالعات ثبت شــده در سامانه 
کد رهگیری و امالک و اسکان است.   و 
دوم اینکه: مراجع قضائی )شــورای حل 
اختالف(، مکلف اند در کوتاه ترین زمان 
ممکــن و حداکثر ظرف مــدت یک ماه 
نسبت به بررسی موارد اختالف و صدور 
رای اقدام کنند.وی اضافه کرد: جهت حل 
بلندمدت و اساسی بازار اجاره مسکن و 
همچنین ساماندهی این بازار، وزارت راه 
و شهرســازی طرح اجاره داری حرفه ای 
و احــداث ۳۰۰ هزار واحد مســکونی 
اجاره ای را در دستور کار قرار داده و در 
این راستا مجوزهای الزم را از دولت اخذ 
کرده اســت. با اجرای این طرح ها ضمن 
ایجاد امکان ســاماندهی بازار اجاره  و 
کمک به موجرین و مســتاجرین، عرضه 

مسکن اســتیجاری نیز با افزایش مواجه 
می شــود.به گزارش ایســنا، وزیر راه و 
شهرسازی در پاسخ به این سوال که سامانه 
کد رهگیری از وزارت صمت به وزارت 
راه و شهرســازی برای نظارت بیشــتر 
بر قراردادها منتقل شــده و قرار است از 
طریق این سامانه بر کل قراردادها نظارت 
داشته باشید. این سامانه در چه مرحله ای 
است؟ گفت: حســب قانون جهش تولید 
مسکن سامانه صدور کد رهگیری )سامانه 
ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور( 
می بایست از وزارت صمت به وزارت راه 
و شهرسازی منتقل شود ولی با توجه به 
گستردگی ســامانه و اتصال بالغ بر ۱۷۰ 
هزار بنگاه مشــاور امالک به این سامانه، 
برای انتقال این ســامانه می بایســت با 
هماهنگی وزارت صمت، بسترهای مورد 
نیاز شناســائی و تامین می شــد. حسب 
آخرین اقدامات و هماهنگی های صورت 
پذیرفته، در صورت ایجاد بسترهای سخت 
افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، این سامانه 
تا پایان تیرماه به وزارت راه و شهرسازی 

منتقل می شود.

رئیس بنیاد مسکن خبر داد 
آغاز پرداخت وام 
200 میلیون تومانی 

مسکن روستایی 

  طالع بینی  

شنبه 8 مرداد 1401

1 محرم  1444

 سال  بیست و یکم شماره 3941

فروردین :  
امروز آن قدر ســر عقل هستید که بتوانید که یک 
برنامه ی درست و منطقی را طرح ریزی کنید، اما 
هر لحظه ممکن است احساسات تان مانع رسیدن به 
اهدافی شوند که در سر دارید. حتی اگر سعی کنید بر خواسته های تان 
سرپوش بگذارید، آن ها بار دیگر و به شکل دیگر بروز خواهند کرد. 
اگر اکنون با کسی مخالفتی دارید بر او خشم نگیرید، خشم شما نشان 
دهنده ی احساسات ناگفته ای است که در تب و تاب اند تا بروز کنند.  

اردیبهشت :  
اگر برای رســیدن به اهداف تان هرچه زودتر دست 
به کار شوید، وقتی به آن ها رسیدید احساس بهتری 
خواهید داشت. یادتان باشد که انجام بعضی از کارهای 
روزمره ممکن است بیش از آن چه فکرش را می کنید 
طول بکشد و به این ترتیب برنامه ریزی های تان را با اختالل مواجه 
کند. بهترین راهکار این است که کارها را یکی یکی به دست بگیرید 

و برای انجام آن ها عجله نکنید و هیجان زده نشوید. 
خرداد : 

امروز دوســت دارید هر کاری که دل تان می خواهد 
انجام دهید، اما متأسفانه فرصت کافی برای پرداختن 
بــه امور مورد عالقه ی تــان را ندارید. اگر این همه 
مســئولیت و کار به دوش نداشتید خوشحال تر می 
بودید، اما امور نیمه تمام زیادی انتظارتان را می کشــد. سعی کنید 
وظایف تان را با دقت انجام دهید، زیرا اقداماتی که اکنون در پیش می 

گیرید در طول ماه مؤثر خواهند بود. 
      تیر :

درباره ی آشــکار کردن یک سری مسایل شخصی 
مردد به نظر می رســید، اما هنوز هم تمایل دارید که 
برای رسیدن به اهداف تان با دیگران همکاری کنید. 
امروز ممکن اســت دوستان و اطرافیان تان به خاطر 
صمیمیتی که نشــان می دهید متعجب شــوند. این که روابط تان را 
محدود کنید و مرز مشخصی داشته باشید بد نیست، اما حواس تان 
باشد که بیش از حد پنهان کاری نکنید. از حصاری که به دور خود 
کشیده اید خارج شوید و بعد خواهید دید که دیگران چگونه با دل و 

جان به کمک تان خواهند شتافت.
     مرداد :

به نظر می رسد که دوستان و آشنایان از شما فاصله 
گرفته اند. این موضوع موجب شده تا به ترس از رها 
شــدن فکر کنید. اما نکته ی مهم این جاست که باید 
یاد بگیرید تا خاطرات تلخ گذشته را کنار بگذارید و 
ببینید که آن چه اکنون در جریان اســت با گذشته فرق دارد. اگر به 
تازگی شکست عشقی خورده اید، آن را بیش از حد شخصی نکنید، 
شاید الزم بوده تا برای مدتی احساسات عشقی شما و طرف مقابل 

فروکش کند.
     شهریور : 

به نظر می رسد که مشتاقانه تمایل دارید تا چندین کار 
را همزمان شروع کنید، اما باید بدانید که این حمله ی 
چند جانبه می تواند شــما را به جاهای نا آشــنایی 
بکشاند. بهتر است برای رسیدن به اهداف تان مرحله به مرحله پیش 
بروید، اما مشکل این جاســت که از انجام کارهای تکراری خسته 
شده اید. برای این که حال و هوای تان عوض شود بد نیست یک کار 
کاماًل متفاوت را شروع کنید. آستین ها را باال بزنید و از همین حاال 

دست به کار شوید.
     مهر : 

به نظر می رســد که از اضطراب و نگرانی شما کاسته 
شــده و به همین خاطر احساس خیلی خوبی دارید. 
شــاید تصمیم بگیرید که در منزل یا محل کارتان به 
تغییرات اساسی دست بزنید، اما یک مشکلی سر راه تان وجود دارد 
که به نظر می رســد به این زودی ها حل نخواهد شد. خوشبختانه 
اکنون به شما مهلت اضافی داده شــده است، پس می توانید دوابره 
اولویت های تان را بررسی کنید. از این فرصت استفاده کنید تا بعداً 
پشیمان نشوید، زیرا ممکن است دوباره اضطراب و نگرانی به سراغ 

تان بیاید.
      آبان : 

از طرفی دل تــان آزادی می خواهد و از طرف دیگر 
کارهای نیمه تمامی دارید که انتظارتان را می کشند، به 
همین خاطر احســاس خوبی ندارید و نا آرام به نظر 
می رسید. مثل این است که اکنون در گردابی از مشکالت گیر افتاده اید 
و باید از همه جهت گوش به زنگ باشید. فعاًل نمی توانید یک مسیر 

مشخص را انتخاب کنید، در عوض سعی کنید تعادل را برقرار کنید. 
     آذر :  

اگر تصمیــم دارید تا برای آینده برنامه ریزی کنید به 
شما توصیه می شود که به چیزهای دست یافتنی فکر 
کنید و فقط روی یک هدف تمرکز کنید. لزومی ندارد 
برای رسیدن به هدف تان عجله کنید، زیرا جایی که اکنون ایستاده اید 
فاصله ی زیادی با مقصد مور نظر دارد. اکنون همین قدر کافی است 
کــه یک قدم کوچک بردارید و قدم های بزرگ تر را به بعد موکول 

کنید، یعنی زمانی که از پیشرفت مسیر مطمئن شده اید.
      دی : 

فعل و انفعاالت کهکشانی پیام های درهم پیچیده ای 
را برای شــما به ارمغان آورده اند. شاید مجبور شوید 
کار جدیدی را که شــروع کرده اید برای مدتی کنار 
بگذارید، زیرا ممکن اســت کارهای نیمه تمام گذشته دوباره سر راه 
تان قرار بگیرند. تا زمانی که به این امور رسیدگی نکنید نمی توانید 
به اهداف جدیدی که تعیین کرده اید دست پیدا کنید. اولین قدم برای 
نظم بخشیدن به امور این است که اولویت های تان را طبق برنامه ای 

عملی مجدداً مشخص کنید.
  بهمن : 

اکنون باید راهی پیدا کنید تا روابط کاری و شــخصی 
خود را مدیریت کنید، زیرا برای رسیدن به اهدافی که 
در ســر دارید به کمک دیگران و حمایت آن ها نیاز 
پیدا خواهید کرد. شــاید تصمیم بگیرید که بدون توجه به دیگران به 
راه و شــیوه ی خودتان ادامه دهید، اما باید بدانید که نادیده گرفتن 
 اطرافیان تان و خواســته های آن ها کار درســتی نیست که به نفع

 شما باشد. 
اسفند : 

به نظر می رسد که افکارتان مخلوطی از گذشته و حال 
و آینده اند، اما خوشبختانه می توانید هر زمان که الزم 
شد از فکر و خیال خارج شوید و به دنیای واقعی برگردید. تا زمانی 
که واقعیت ها را فراموش نکرده اید اجازه دارید درباره ی آینده خیال 
پردازی کنید. اما دیروز و فردا اهمیتی ندارند، باید به همین حاال توجه 
کنید. سعی کنید خودتان را باور داشته باشید و به مسیرتان ادامه دهید.
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۷ اقتصادی

  ســرویس اقتصــادی // رئیس بنیاد 
مسکن از آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون 
تومانی مســکن روستایی از امروز هشتم 
مــرداد خبر داد.  اکبر نیکــزاد در تماس 
تلفنی با شــبکه خبر اعالم کرد: براساس 
دســتور رئیس جمهور پرداخت وام ۲۰۰ 
روستایی  مسکن  تومانی ساخت  میلیون 
با نــرخ ۵ درصد و قرض الحســنه و با 
تضمین زنجیره ای ســه نفره از روستاییان 
با ارائه سفته پرداخت می شود.وی افزود: 
پرداخت وام مســکن روستایی به بانک 
مرکزی و بانک های عامل ابالغ شــده و 
از امروز هشتم مردادماه عملیاتی می شود. 
روســتاییان می توانند به بنیاد مسکن در 
شهرستان ها مراجعه کرده و با ارائه مدارک 
به بانک عامل معرفی می شوند. رئیس بنیاد 
مســکن در مورد اینکه کسانیکه قبالً وام 
۱۰۰ میلیونی مســکن روستایی گرفتند، 
گفت: کســانی کــه از ۲۵ آبــان ۱۴۰۰ 
عملیات اجرایی ساخت مسکن آنها شروع 
شده و پروانه ساختمانی گرفته و در حال 
ساخت هســتند به شرط اینکه ساخت و 
ساز آنها زیر مرحله سقف بندی پیشرفت 
کرده باشد می توانند عالوه بر ۱۰۰ میلیون 
قبلی ۱۰۰ میلیون تومان دیگر نیز دریافت 
کنند و ساخت مســکن خود را به اتمام 
برســانند.نیکزاد تأکید کرد: روستاییان از 
امروز هشتم مرداد به ادارات بنیاد مسکن 
محل خود مراجعه کرده و تقاضای دریافت 
وام مسکن روستایی ۲۰۰ میلیون تومانی 
داشــته باشــند که بعد از بررسی شرایط 
برای دریافــت وام به بانک عامل معرفی 
می شوند. وی افزود: سامانه بنیاد مسکن به 
ادارات بنیاد مسکن شهرستان ها نیز متصل 

شده است. 

موارد فسخ قرارداد اجاره چیست؟

سرویس اقتصادی // طبق اعالم سخنگوی سازمان 
هدفمندی یارانه ها، فرایند بررسی جهت پرداخت 
معوقات یارانه افراد مشمول، در حال انجام است و 
به زودی با تکمیل اطالعات، به حساب سرپرستان 

خانوار واریز خواهد شد. 
معوقه یارانه ها مربوط به دو گروه اســت؛ کســانی 
کــه تا اردیبهشــت امســال یارانه نقــدی دریافت 
می کردنــد ولــی با واریــز مبالغ جدید، بــه عنوان 
 دهک پردرآمد یارانه آنها قطع شــد و در ســامانه

 hemayat.mcls.gov.ir  اعتــراض خود را ثبت 
کرده و درخواســت بازبینی دهک بندی را داشــتند. 
گروه دیگر کسانی که تا پیش از این یارانه ای دریافت 
نکرده و از اردیبهشــت ماه برای ثبت نام در سامانه 
my.gov.ir  اقدام کردند. درنهایت درخواست های 

هر دو گروه بررســی و افرادی که بین دهک اول تا 
نهم قرار گرفتند، به لیست یارانه بگیران اضافه شدند.
بر این اســاس برای افراد معترض، همــراه با یارانه 
تیرماه، اولین پرداخت انجام شــد و حدود یک هفته 
بعد برای ثبت نام کنندگان نیز به تناسب دهکی که در 
آن قرار داشــتند، یک پرداخت صورت گرفت. قرار 
بود که یارانه اردیبهشت و خرداد )مبالغ جدید( نیز به 
عنوان معوقه برای آنها پرداخت شود که در اعالم اولیه 
اواخر تیرماه مطرح بود ولی تاکنون واریز نشده است.
در رابطــه با آخرین وضعیت پرداخت معوقات یارانه 
و زمان آن که مورد ســوال افراد مشمول قرار دارد، 
حسینی- سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها - به 
ایسنا گفته است که این تاخیر به معنی عدم پرداخت 
معوقات نیست و حتما اتفاق خواهد افتاد.وی با بیان 

اینکه بررسی وضعیت مشموالن در حال انجام است، 
توضیح داد: در مورد افرادی که نســبت به قطع یارانه 
خود اعتراض کرده بودند، قبال یک مرحله یارانه ۳۰۰ 
هزار تومانی واریز و مسدود شده بود که این رقم متعلق 
به دهک چهار تا ۹ اســت، بنابراین باید برای کسانی 
که دهک اول تا سوم تشخیص داده شده اند، این مبلغ 
به تناســب پرداختی برای آنها که هر نفر ۴۰۰ هزار 
تومان اســت، تغییر کند. از این رو باید فرایند بررسی 
و انجام محاسبات طی شــده و پرداخت های انجام 
شده در قالب دهک بندی صورت گرفته انجام شود.به 
گفته سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها، به محض 
تکمیل جریان بررسی و محاسبات، معوقه اردیبهشت 
و خرداد به حساب مشموالن واریز می شود.یارانه های 
نقدی  از سال ۱۳۸۹ با شروع طرح هدفمندی یارانه ها 

بــا مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بــه ازای هر نفر در 
حــال پرداخت بود و از ســال ۱۳۹۸ نیز با افزایش 
قیمت بنزین، یارانه معیشتی از محل این مابه التفاوت 
در دستور کار قرار گرفت که دولت حدود ۶۰ میلیون 
نفر از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر نقدی را گزینش و 
مبلغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به تناسب اعضای 
خانوار پرداخت کرد.اما از اردیبهشت امسال و با اقدام 
برای حذف ارز ترجیحی و اصالح نظام یارانه ای، رویه 
پرداخت تغییر و با حذف حدود شش میلیون نفر تحت 
عنوان دهک دهم، پرداخت برای ۹ دهک دیگر شروع 
شد. برای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار 
تومان و دهک چهار تا شــش نیز هر نفر ۳۰۰ هزار 
تومان در هر ماه پرداخت می شــود.به گزارش ایسنا، 
متقاضیان دریافت یارانه همچنان می توانند نسبت به 
ثبت اعتراض به دلیل قطــع یارانه و یا ثبت نام برای 

ورود به لیست یارانه بگیران اقدام کنند.

آخرین خبر از پرداخت معوقه یارانه های ۳00 تا ۴00 هزار تومانی

وزارت راه و شهرسازی
 سازمان بنادر و دریا نوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

آگهی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور
شماره : 17/عمران /1401

اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد  خدمات مشاوره  با موضوع ذیل را از روش QCBS به مشاور واجد شرایط  
واگذار نماید .

1- کارفرما : اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
2- موضوع: انجام مطالعات خطوط لوله نفتی كریدورهای B و V بندر خلیج فارس

3- نوع گواهی نامه رشته ، تخصص و پايه موردنیاز : حداقل پایه 2 تخصص بندرسازی و سازه های دریایی از گروه راه و 
ترابری و حداقل پایه 2 تخصص خطوط انتقال نفت و گاز از گروه نفت و گاز

4- مبلغ برآورد پروژه : 000ر000ر000ر15 ریال
5- مدت اجراي کار : 10 ماه

6- محل ، زمان و مهلت دريافت اســناد ارزيابی : متقاضیان شركت در فراخوان مي توانند  از تاریخ 1401/5/8 تا مورخ  
1401/5/15 روز شنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به دریافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند. 
* ضمناً دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز  بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه 

نقد به كارفرما امکان پذیر است.
7- مهلت و محل بارگذاري اسناد توسط مشاور: متقاضیان باید پیشنهـــادات خود را  تا ساعت 14:00 روز شنبه مـورخ 

1401/5/22 در سامانه تداركات الکترونیکی  دولت ) ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 
تبصر1 :كلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد ارزیابي كیفي تا ارائه پیشنهاد مشاوران و گشایش پاكت از طریق درگاه سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت ) ســتاد ایران( آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم است مشاوران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در فراخوان محقق سازند 

بدیهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذكور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
8- زمان و محل بازگشايي پاکت ارزيابي کیفي : مهلت بررسی استعالم ها: یک هفته پس از آخرین روز بارگذاري پاكات 

الکترونیکي در سامانه تداركات الکترونیکی دولت  ) ستاد ایران( .
- برای كسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد با تلفن های 32123606-076 و 32123608-076 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی اداره کل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان 
شناسه آگهی : 1356160

کلیف وضعيت ثبتي اراضي وساختمان اهی افقد سند رسمي    آگهي موضوع ماده 3 اقنون وماده 13آئین انهم اقنون تعیین وت
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گرديده 
است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم نمايند
قطعه يک بخش 5

ملی  به شماره  ازمیناب و  به شماره شناسنامه 3410171304 صادره  بهرام  فرزند  1-آقای مسعود رسولی سلیمانی 
3410171304 و به شماره رای  140160323057000311 ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 226/42 متر مربع 
قسمتی از پالک 173 -اصلی  قطعه 1 بخش5 واقع در میناب محله سلیمانی خريداری مع الواسطه   از مالک رسمی 

مشاعی آقای احمد حقیری  
  2  -آقای حسین فردی زاده فرزند احمد به شماره شناسنامه 192 صادره ازمیناب و به شماره ملی 3420527659 و 
به شماره رای  140160323057000379 ششدانگ يک باب خانه به مساحت456/01  متر مربع قسمتی از پالک 176 

-اصلی قطعه 1بخش5 واقع در میناب محله سلیمانی  خريداری مع الواسطه  از مالک رسمی  خانم شريفه ستايش 
3  - خانم مريم عباسی دمشهری فرزند محمد به شماره شناسنامه 1695 صادره ازمیناب و به شماره ملی 3420508042 و به 
شماره رای  140160323057000382 ششدانگ يک باب خانه به مساحت495/69  متر مربع قسمتی از پالک 176 -اصلی 

قطعه 1بخش5 واقع در میناب محله سلیمانی  خريداری مع الواسطه  از مالک رسمی  خانم شريفه ستايش
4-خانم نمک ريحانی نژاد مینابی فرزند حسن   به شماره شناسنامه  8877صادره از میناب   و به شماره ملی3420088817  
و به شماره رای  140160323057000385 ششدانگ يک قطعه باغ به مساحت 2215/25  متر مربع قسمتی از پالک 275 

-اصلی قطعه 1بخش5 واقع درمیناب سولقان خريداری ازمالک رسمی حسن ريحانی نژاد مینابی
5-آقای علی  غفاريان  فرزند اسداله    به شماره شناسنامه  25صادره از میناب و به شماره ملی3421931011  و به شماره 
رای  140160323057000347 ششدانگ يک باب خانه   به مساحت 250متر مربع قسمتی از پالک شماره 570-اصلی 

قطعه 1بخش 5واقع در میناب کريم آباد خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکريم احمدی
6-آقای پژمان مرادی فرزند اله داد  به شماره شناسنامه  11صادره از باختران   و به شماره ملی3255291356 و به شماره 
رای  140160323057000312 ششدانگ يک باب خانه   به مساحت 295/94متر مربع قسمتی از پالک شماره 570-

اصلی قطعه 1بخش 5واقع در میناب کريم آباد خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکريم احمدی
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

2072 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول:1401/05/08

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/23
عقیل قاسمی رئیس ثبت اسناد و امالک میناب

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک 1334 فرعي از ۱۰ اصلي   
نظر به اينکه تحديد حدود عمومی پالک 1334 فرعی از 10- اصلی تحت ششدانگ يک قطعه 
زمین محصور مشتمل بر مغازه به مساحت 2241.52 بنام آقای عیسی قلندر شقوئی فرزند عبداله 
واقع در آبشورک قطعه يک بخش دو بندرعباس در روزنامه دريا منتشر که در آگهی مذکور نام 
خانوادگی اشتباه ذکر گرديده و تحديد حدود نسبت به ملک فوق تاکنون بعمل نیامده، بر حسب 
درخواست کتبی متقاضیان، تحديد حدود اختصاصی در مورخ 1401/06/08 راس ساعت 9 
صبح در محل بعمل خواهد آمد. اينک به موجب اين آگهی به استناد ماده 14 قانون ثبت، از 

متقاضی و کلیه مجاورين دعوت میگردد که در تاريخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورين نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی، از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی ظرف مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض میتواند 
به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع 
قضايی از بین رفته است مصوب 1373/2/25 و ماده 86 آيین نامه قانون ثبت، میبايست ظرف مدت يکماه پس از اعتراض به 
مراجع قضايی مراجعه و تقديم دادخواست نمايند و گواهی تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند، در غیر اينصورت 

اين اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود . 1401/158 م الف
تاريخ انتشار : 1401/05/08

محمد اسالمی موحد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



امام جعفر بن محمد)ع(: هرگز تهی دست نشد کسی که در زندگی میانه 
)روضه بحار ج 2 ص 165  (روی را رعایت کرد.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.
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گزارش اختصاصی  // مدیرکل دیوان محاســبات استان 
توســط  صورت گرفته  تالش های  بــا  گفت:  هرمزگان 
حسابرسان در سراسر کشور، گزارش تفریغ بودجه سال 
۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس تقدیم شد. 
به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ ابراهیم مرادیان افزود: 
یکی از وظایف ســازمان دیوان محاسبات کشور، ارائه 
گزارش تفریغ بودجه کل کشــور بــه مجلس به منظور 
تصمیم گیری های بهتر در نوشــتن بودجه ساالنه کشور 
اســت.  مرادیان اظهارداشت: دیوان محاسبات به عنوان 
بــازوی مجلس عمل می کند و با ارائــه گزارش تفریغ 
بودجه، به نماینــدگان مجلس کمــک می نماید تا در 

بودجه نویسی بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند. 
وی عنوان کــرد: دیوان محاســبات وظیفه دارد گزارش 
تفریــغ بودجه را تا پایان دی ماه ســال بعد به مجلس 
ارائه نماید امــا در دوره جدید برای اینکه تفریغ بودجه 
کارآمدی بیشتری داشته باشد تا نمایندگان مجلس بتوانند 
تصمیمات بهتری بگیرند شــش ماه زودتــر از از زمان 
قانونی به مجلس ارائه شــد که این امر در سال گذشته 
نیز چهار ماه زودتر بوده است. مرادیان خاطرنشان کرد: 
با ارائه سریعتر گزارش تفریغ بودجه به مجلس، نظارت ها 
به روز شده و می توان تصمیمات دقیق تری برای کشور 
گرفته شود و از تخلفات احتمالی نیز جلوگیری خواهد 
شد.  وی به کارهای انجام شده توسط دیوان محاسبات 
کشور اشــاره و خاطر نشان کرد: افزایش سرعت کارها 
در نظارت، اســتفاده از شبکه یاوران مردمی در نظارت، 
راه اندازی سامانه ۱۹۸ برای ثبت تخلفات گزارش شده 
از ســوی مردم از جمله اقداماتی است به منظور کارایی 
بیشتر دیوان محاسبات انجام شده است. وی عنوان کرد: 
کلیه دستگاه ها موظف هســتند از سال جاری گزارش 
صورت های مالی خود را از طریق ســامانه ارائه نمایند 
که این امر باعث سرعت بیشــتر در ارائه تفریغ بودجه 
خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار گروه 
مستشاری در دیوان محاسبات استان هرمزگان حضور 

پیدا کردند. مرادیان به فصل الخطاب کار دیوان اشاره و 
خاطرنشان کرد: فصل الخطاب کار دیوان محاسبات قانون 
اســت و ما اگر به مدیری بگوییم کاری را انجام دهد یا 
ندهد به جز بر اســاس قانون نمی باشد. وی با اشاره به 
اینکه برخی مدیران از دستگاه های نظارتی انتقاد دارند 
عنوان کرد: بعضی از مدیران می گویند که دستگاه های 
نظارتی از انجام کار جلوگیری می کنند که این موضوع 
اشتباه است دســتگاه های نظارتی بر اساس قانون عمل 
می کنند و از مدیران انتظار است که قوانین و مقررات را 
بخوانند و هر جایی که نیاز باشد از دستگاه های نظارتی 
راهنمایی بخواهند. مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان 
ادامه داد: مهمترین چالشــی که با مدیران دســتگاه های 
اجرایی داشته ایم، عدم تسلط به قوانین و مقررات از سوی 
مدیران دستگاه های اجرایی و همچنین عدم دفاع موثر 
دستگاه های اجرایی در مراجع قضایی در خصوص حفظ 
بیت المال بوده است. وی اضافه کرد: ترک فعل مسئوالن 
و مدیران دستگاه های اجرایی یکی دیگر از چالش هایی 
است که ما در استان با آن مواجه هستیم به همین دلیل به 
کارکنان دیوان محاسبات اعالم کردیم که هر جایی ترک 
فعلی صورت گرفت با جدیت دنبال کنند تا این معضل به 

صورت ریشه ای حل شود.
 فقط سه سایت با فراخوان واگذار شده است 

 وی یکی دیگر از چالش های موجود در استان را برخی 
تخلفات رانتی واگذاری زمین و اراضی دولتی در کشور 
دانســت و گفت بعضًا در واگذاری ها مشاهده شده است 
که بدون برگــزاری فراخوان عمومی این واگذاری ها به 
افــراد دارای عدم صالحیــت و به صورت خصوصی و 
فامیلی واگذار شــده است که ما با آنها برخورد خواهیم 
کرد. وی یکی از این واگذاری ها را اعطای ســایت های 
پرورش میگو با افراد بدون صالحیت عنوان کرد و افزود: 
در ســنوات گذشته 202 واگذاری سایت پرورش میگو 
با مســاحت 2۱ هزار و ۸50 هکتار انجام شده است که 
تنها سه مورد از این 202 مورد با انجام فراخوان عمومی 

واگذار شــده است و ۱۹۹ مورد آن بدون انجام فراخوان 
عمومی و اهلیت ســنجی به افراد واگذار شــده است و 
دیوان محاســبات به این پرونده ورود کرده اســت. وی 
عنوان کرد: پیش از واگذاری زمین ها باید حاکمیت زمین 
و موضوعات زیســت محیطی و غیره آن مورد بررسی 
قرار می گرفت که این امر انجام نشده است و بعضًا پس 
از انجام کار افرادی ادعای مالکیت زمین را داشــته اند 
یا محیط زیســت به پرونده ورود کرده است. همچنین 
برخی واگذاری ها به صورت خانوادگی انجام شده است 
که اهلیت اینکار را نداشــتند و در مواردی مشاهده شده 
اســت که کار پیشرفت فیزیکی مناسبی نداشته است که 
باید این زمین ها پس گرفته و به افراد دارای صالحیت 

واگذار شود. 
  پرونده مالیاتی ۱4شرکت به استان برمی گردد

 مرادیان عدم فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی را 
یکی دیگر از چالش های موجود در استان عنوان کرد و 
اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید اموال مازاد خود 
را به فروش رسانده و هزینه آن را به حساب دولت واریز 
نمایند اما برخی از دســتگاه ها به دلیل وابستگی به این 
اموال از فروش آنها خودداری می نمایند که این موضوع 
نیز در دســتور کار ما قرار دارد. وی در ادامه به معوقات 
مالیاتی و پرونده های مالیاتی در اســتان اشــاره کرد و 
گفت: تا پایان سال ۱۴00، هشت هزار و سیصد میلیارد 
تومان معوقات مالیاتی در اســتان وجود داشته است که 
علی رغم تالش های سازمان امور مالیاتی این مبلغ وصول 
نشده است. مرادیان ادامه داد: در حال حاضر 50 شرکت 
بزرگ در استان شناسایی شده اند که مالیات خود را در 
خارج از هرمزگان پرداخت می کنند و پیگیر هستیم که 
پرنده مالیاتی آنها را به استان منتقل نماییم. وی به پرونده 
مالیاتی شــرکت هایی که به استان منتقل شده اند اشاره و 
عنوان کرد: تاکنون 25 شرکت بزرگ پرونده مالیاتی آنها 
به اســتان آمده است و ۱۴ شــرکت نیز در حال آوردن 
پرونده مالیاتی به استان هستند و تالش داریم 50 شرکتی 

کــه چند صد میلیارد درآمد مالیاتی دارند را به اســتان 
بازگردانیم تا عواید مالیاتی آنها به استان هرمزگان برسد. 
 ثبت شرکت در مناطق آزاد، فعالیت سراسر کشور

مدیرکل دیوان محاســبات هرمــزگان در ادامه به ثبت 
شرکت های صوری در مناطق آزاد استان به منظور استفاده 
از معافیت های مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق آمار 
اولیه که کسب کرده ایم 20 هزار و ۳۳۴ شرکت در مناطق 
آزاد کیش و قشم به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۳ 
هزار و ۱۱۹ شــرکت در کیش و ۷ هزار و 2۱5 شرکت 
نیز در قشم به ثبت رسیده است. وی خاطرنشان کرد به 
دلیل این که اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد 
فعالیت می کنند می توانند تا بیست سال از معافیت مالیاتی 
استفاده نمایند تعداد شرکت های ثبت شده در این مناطق 
بســیار باالست که بسیاری از آنها قطعًا حضور فیزیکی 
ندارند که یک نمونه در قشم می توان اشاره کرد که چند 
هزار شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی ثبت شده اند 
که نشان دهنده صوری بودن محل فعالیت آنها می باشد. 
این مســوول اضافه کرد: ثبت این شــرکت ها در استان 
انجام شده تا بتواند از معافیت مالیاتی برخوردار شود اما 
فعالیت کاری آنها در سراسر کشور می باشد به همین دلیل 
درخواست داده ایم شرکت هایی که از سال ۱۳۸5 تا سال 
۱۴00 در این مناطق ثبت شــده اند به ما معرفی نمایند 
و شــرکت های صوری که از این طریق از معافیت های 
مالیاتی برخوردار شــده اند تمام مالیات و معوقات آن را 

باید پرداخت نمایند.
 تمامی پرداخت ها در یک فیش تجمیع شود

مرادیان اظهارداشت: تمام ادارات را طبق قانون رسیدگی 
می کنیم و اگر تخلفی رخ داده باشــد قطعًا با آن برخورد 
خواهد شــد و پرونده ها با ســرعت بیشتری پیگیری 
می شود. وی به موضوع رسیدگی به پرونده های نیروی 
انسانی شــاغل در ادارات نیز اشاره و خاطرنشان کرد: 
احکام سرپرستی نباید بیش از چهار ماه به طول بیانجامد 
و هر شخص در هر پست قرار می گیرد باید حکم داشته 

باشد و در دستگاه مربوطه فعالیت نماید و کلیه حقوق ها 
و دریافتی های کارکنان باید در یک فیش تجمیع شود در 
غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شــد. وی درباره 
مناطق آزاد نیز گفت: در بحث نیروی انسانی در مناطق 
آزاد نیز تخلفاتی صورت گرفته است که تذکرات الزم به 
آنها داده شده و اگر برطرف نشود با آنها برخورد خواهد 

شد. 
 واگذاری بی ضابطه و با رابطه 

وی به موضوع دیگری در قشم اشاره و خاطرنشان کرد: 
در منطقه آزاد قشم مشاهده شده است که زمین هایی را 
بدون ضابطه و با رابطه به افراد واگذار شده است. همچنین 
مواردی مانند مشکالت و ایراداتی در صورت های مالی 
و پرداخت ها، ثبت شــرکت های صــوری و کاغذی، 
هزینه های غیرضــرور و تجمل گرایی، پرداخت به افراد 
مختلف بدون ضابطه، به کارگیری نیروها بدون ضابطه و 
قراردادهای مختلف از جمله مواردی است که در منطقه 
آزاد قشم در دستور رسیدگی قرار دارد. وی به واگذاری 
اراضی در شهرک های صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: طبق 
قانون اگر واگذاری صورت گیرد باید به مدت ســه سال 
فعالیت در آن آغاز شــود کــه در ۱66 فقره قرارداد، به 
مسئولیت خود عمل نشده است که تاکنون ۴0 مورد فسخ 
قرارداد صورت گرفته و مابقی به آنها فرصت داده شــده 
است تا صنایع خود را در این شهرک ها راه اندازی نمایند.

 وی در پایان به مطالبات معوق بانک های دولتی استان 
اشاره و خاطرنشان کرد: اصل تسهیالت، سود و جرایم 
معوقات بانکی بانک های دولتی استان تا پایان فروردین 
ماه سال جاری ۴ هزار و ۸۹۱ میلیارد تومان بوده است 
که در مجموع روند پیگیری مطالبات در رقم های کالن 
رضایت بخش نیست و با توجه به گذشت چندین سال از 
پرداخت تسهیالت، بدهکاران از بازپرداخت اصل و سود 
آن خودداری کردند که مکاتباتی با بانک ها انجام شده تا 
پیگیری نمایند که این مطالبات وصول شــود و به ورطه 

فراموشی سپرده نشود.

گروه گزارش // آموزش های فنی و حرفه ای 
را می تــوان یک نقطه قوت بــرای ایجاد 
اشــتغال های پایدار در سطح کشور نامید، 
اما این پروسه رایگان با اجرای سیاست های 
پیچیده، در اختیــار بخش خصوصی قرار 
گرفته است که بزرگ ترین چالش آن کاهش 

متقاضیان آموزشی در این عرصه است.
به گزارش شــبکه اطالع رسانی راه دانا؛ به 
نقل از هرمز؛ اســتعدادهای نهفته در وجود 
انسان ها را می توان به دسته های مختلفی 
تقسیم کرد، این استعدادها که در حالت بالقوه 
قرار دارند، با طی کردن مراحل آموزشی و 
پرورشی، می توانند به حالت بالفعل درآیند 
و فواید قابل توجهی برای خود فرد و حتی 

افراد زیادی در جامعه داشته باشد.
سیر مراحل آموزشی را می توان از دوران 
کودکی در پایه هــای تحصیلی در مدارس 
ابتدایی تــا دوران نوجوانــی و جوانی در 
مقاطع دبیرستان و دانشــگاه ها به تکامل 
رســاند، اما خروجی همه آنها را نمی توان 
منتج به اشتغال دانست، زیرا این علم آموزی 
در کنار تجربه گزینی می تواند زمینه های 
اشتغال پایدار را فراهم کند . بی شک انسان 
ها برای کسب مهارت های فنی،بنا به سالیق 
و عالقه ای که دارنــد، نیازمند مراجعه به 
مراکزی هستند که بتوانند استعدادهای نهفته 
در وجودشان را شناسایی و به منصه ظهور 
قرار دهند و این اتفاق خوب در زندگی شان 

باعث خیر و برکت های فراوان شود.
در کشــورعزیزمان برای رفع این دغدغه، 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که 
وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است 
از ادغام سه نهاد آموزشی در سال ۱۳5۹ و 
به منظور ارائه آموزش های فنی و حرفه ای 
تشکیل شد. رسالت اصلی این سازمان ارائه 
آموزش های فنی و مهارتی به افرادی بود 
که متقاضی و نیازمند حرفه آموزی بودند که 
با طی کردن سیکل آموزشی در رشته مورد 
عالقه شــان و کسب امتیاز الزم در آزمون 
پایانی دوره آموزشی، گواهی مهارت آموزی 
را دریافــت می کردند. ایــن اقدام خوب 
سازمان فنی و حرفه ای در سالیان گذشته 
باعث گردید که دامنه اشتغال آفرینی نیز از 
شعاع بیشتری در ســطح کشور برخوردار 
شود اما با پیشــبرد اهداف این سازمان به 

سمت و ســوی بخش خصوصی از تعداد 
مراجعه کنندگان نیز کاسته شد.

 ســازمان فنی و حرفــه ای به قطب 
درآمدزایی بخش خصوصی تبدیل شده 

است
فرزین حسینی یکی از شهروندان بندرعباسی 
در ایــن رابطه اظهار کرد: ســازمان فنی و 
حرفه ای می تواند قطب ایجاد تخصص در 
سطح کشور باشد، اما هم اینک به دلیل عدم 
سیاســت گذاری صحیح به حاشیه رفته و 
به قطب درآمدزایی بخش های خصوصی 

تبدیل شده است.
حســینی یکی از چالش های خصوصی 
ســازی مهارت های رایــگان مراکز فنی 
و حرفــه ای را پایین آمدن ســطح علمی 
آموزشــگاه های خصوصی عنوان کرد و 
افزود: با این اقدام، آموزشــگاه های بخش 
خصوصی بــه دنبال درآمد زایــی بوده و 
کمیت جذب متربی برایشان نسبت به کیفیت 

آموزش مهم تر می باشد.
 وقتی دود مربی ناکارآمد در چشــم 

متربی می رود
وی به بیان علت های کاهش کیفیت آموزشی 
در آموزشــگاه هــای بخــش خصوصی 
پرداخت و گفت: میزان پرداخت دستمزد به 
اساتید و مربیان در دوره های آموزشی نیز 
برای آموزشــگاه ها حائز اهمیت بوده و به 
همین دلیل برخی از این آموزشگاه ها برای 
کاهش هزینه ها، از اساتید با تجربه کمتری 
بهره گیری می کنند کــه دود این اقدام در 

چشم متربی می رود.
 هزنیه های گزاف آموزش خصوصی 

را نمی توان پرداخت کرد
مهســا صالحی یکی دیگر از شــهروندان 
بندرعباسی اظهار کرد: اقدام سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور در راستای خصوصی 
سازی آموزشــگاه ها یک اقدام غیر حرفه 
ای می باشــد، زیرا بسیاری از نوجوانان و 
جوانان این مرز و بوم با مشکالت اقتصادی 
مواجه هستند و نمی توانند هزینه های گزاف 
مورد درخواست بخش های خصوصی را 
تامین کنند.صالحی با بیــان اینکه هر روز 
بر آمار بیکاری جوانان کشــور افزوده می 
شــود، تصریح کرد: الزم می دانیم سیاست 
های کالن کشــوری در خصــوص نحوه 

فعالیت ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای 
در مراکز اســتان ها تغییر رویه داده شود تا 
بســیاری از افرا مستعد با دریافت آموزش 
رایگان در جهت فن آموزی و تبدیل آن به 

مشاغل تاثیرگذار در جامعه برآیند.
این جــوان هرمزگانی در بخش دیگری از 
گفت وگوی خود با اشاره به اینکه آموزش 
یکی از شاکله های اصلی اشتغال آفرینی می 
باشد، خاطرنشان کرد: چه بسیار از افرادی 
در جامعه را می شناســیم کــه با فراگیری 
آموزش های رایگان مراکز فنی و حرفه ای 
در سالیان گذشته توانسته اند گلیم خود را 
از آب بیرون بکشند و حتی چتر اقتصادی 
را برای چندین نفر دیگــر از افراد جامعه 

گسترده کنند.
 جوانــان باید مهارت های فنی خود را 

برای ورود به بازار کار افزایش دهند
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده، نماینده 
ولی فقیه در استان هرمزگان در خطبه های 
نماز عبادی سیاسی جمعه ضمن تاکید بر این 
نکته که جوانان باید مهارت های فنی خود را 
برای ورود به بازار کار افزایش دهند، افزود: 
امروز ما در حوزه فنی و حرفه ای نیازمند، 
پرورش نیروی متخصص و کارآموز ماهر 
هستیم که در نتیجه فعالیت های اداره کل فنی 

و حرفه ای هرمزگان حاصل خواهد شد.
وی عنوان کرد: توســعه انســانی از طریق 
همین آموزش های فنــی و حرفه ای قابل 
تحقق اســت ویکــی از نیازهــای اصلی 

هرمزگان محسوب می شود.
 تعــداد کمــی از هرمزگانی ها تحت 

آموزش فنی و حرفه ای بودند
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره 
بــه بازدید خود از مراکــز فنی و حرفه ای 
هرمزگان، ابراز کرد: در بازدیدی که داشتم 
دیدم که تعــداد کمی از هرمزگانی ها تحت 
آموزش فنی و حرفه ای بودند، شاید کمتر از 
۱0 درصد و اغلب عزیزان خارج از استان 
تحت آموزش بودنــد وقتی علت را جویا 
شدیم اعالم شد که علی رغم اطالع رسانی 
انجام شــده، این کالس ها مورد اســتقبال 

جوانان هرمزگان قرار نگرفته است.
عبادی زاده، با اشاره به لزوم حضور جوانان 
هرمزگانــی در این کالس هــای مهارتی، 
افزود: یا اطالع رســانی الزم از سوی فنی 

و حرفــه ای برای حضــور در کالس های 
مهارتی انجام شده است و جوانان ما اهمیت 
موضوع را درک نمی کنند و یا اطالع رسانی 

به صورت درست صورت نگرفته است.
 فنــی و حرفه ای هرمــزگان می تواند 
بخش عمده ای از خالء آموزش و اشتغال 

استان را حل کند
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده تشریح 
کرد: اداره کل فنی و حرفه ای استان هرمزگان 
می تواند بخش عمده ای از خالء آموزش و 
اشتغال استان هرمزگان را حل کند و برای 
تحقق این امر باید اطالع رسانی دقیق و به 

موقع در دستور کار قرار بگیرد.
وی عنوان کــرد: اداره کل فنی و حرفه ای 
استان هرمزگان و ســایر نهادهای متولی 
ارائه آموزش های مهارتی، نقش و مسئولیت 
خودرا در این موقعیت حساس برای تربیت 
جوانان و نیــروی کار ماهر و توانمند اجرا 
کنند تا جوانان هرمزگان بتوانند مشــاغل 
خوبی را با حقوق های مناســب به دست 

بیاورند.
 ۶۶ گروه آموزشــی در چهار خوشه 

اصلی قرار دارند
رضا علیزاده سرپرســت اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای هرمزگان در نشست خبری 
هفته مهارت با بیان اینکه در آموزشگاه های 
سیار شهری، رشــته های متنوعی از قبیل 
جوشکاری، برق، صنایع خودرو، در حال 
انجام و ارائه آموزش های مهارتی هستیم؛ 
اظهار کرد: تمام این مراکز در چهار خوشه 
اصلی اعم از صنعت، کشاورزی، خدمات و 
فرهنگ و هنــر فعالیت می کنند، این چهار 
خوشــه، 66 گروه آموزشی را پوشش می 
دهند.وی افــزود: ظرفیت های متعددی در 
اســتان هرمزگان وجود دارد، همان گونه 
که در رشــته های مراکز ثابت دولتی قابل 
مشاهده است برخی از ظرفیت ها در جدول 
وجود ندارد که تالش خواهیم کرد این رشته 
ها و استاندارد های موجود را ارتقاء ببخشیم 
و استانداردهای مطابق با ظرفیت های استان 
را تدوین کنیم و مراکز آموزشــی را به این 

گونه کارگاه ها مجهز نماییم.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
هرمزگان با بیان اینکه امور باغی و زراعی و 
همچنین صنایع دریایی به صورت محدود در 

مراکز دولتی فنی و حرفه ای استان هرمزگان 
فعال هستند، تصریح کرد: مرکز دولتی شامل 
5۷ کارگاه ثابت ثبت شده در پرتال جامع 
آموزش فنی و حرفه ای کشــور است که 

بخشی از این کارگاه ها غیر فعال هستند.
 کمبود نیروی انسانی، علت غیرفعال 

بودن برخی از کارگاه ها
 علیزاده علت غیر فعال بودن سایر کارگاه 
ها را کمبود نیروی انســانی و مربی برای 
آموزش عنوان کرد و ادامه داد:  بایستی همه 
کارگاه های غیرفعال را فعال کرد که یکی از 
راه های تحقق این برنامه واگذاری آن ها به 
بخش خصوصی است. وی با اشاره به اشباع 
رشــته ها گفت: در سال گذشته به صورت 
عرضه محــور فعالیت می کردیــم اما در 
وضعیت کنونی می بایست به سمت اجرای 
آموزش های تقاضا محور تغییر رویه بدهیم 

که البته در این مسیر گام برداشته ایم.
 نمی توانیم هر ۱۹ جامعه هدف مان را 
تحت پوشش آموزش های مهارتی قرار 

دهیم
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
هرمزگان گفت: با توجه به منابع و ظرفیت 
های محــدود دولتی، نمــی توانیم هر ۱۹ 
جامعه هدف مان را تحت پوشش آموزش 
های مهارتی قرار بدهیم بر همین اســاس 
در یکی دو سال گذشته یک سیاستگذاری 
جدیدی در سازمان شکل گرفته است. لذا 
همه دســت در دســت یکدیگر داده و در 
راستای جذب شرکای مهارتی، تالش می 
کنیم تا از این رهگذر بتوانیم هر ۱۹ جامعه 
هدف را پوشــش دهیم، یکی از شــرکای 
مهارتی بخش خصوصی یا غیر دولتی فنی 
و حرفه ای که بســیار حائز اهمیت است 
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای است.

علیزاده ابراز داشــت: در ســالیان گذشته 
صدور مجوز تأســیس برای متقاضیان این 
امر، یک پروســه بســیار زمان بر و بسیار 
خســته کننده بود ولی خوشبختانه از سال 
قبل ، با توجه به تغییر سیاستگذاری دولت 
مردمی ، این مجوز، سه روزه صادر می شود 
و تمام نظارت های پیشینه به نظارت های 

پسینی تبدیل شده است.
وی بــا تایید برخــی واگــذاری مراکز و 
ســاختمان های فنی و حرفــه ای به بخش 

خصوصی، اولویت اداره کل فنی و حرفه ای 
استان هرمزگان در سیاست آموزش، ارائه 
آمــوزش رایگان به متقاضیــان در بخش 

دولتی و خصوصی نام برد.
سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای استان 
هرمــزگان با بیان اینکــه امکانات دولتی 
محدود است و به همین دلیل برخی مراکز 
و ساختمان های فنی و حرفه ای در استان 
به بخش خصوصی واگذار شــده اســت، 
تصریــح کرد: نمونه آن ســاختمان اداری 
اداره کل سابق بوده که تقریبا مخروبه بود به 
بخش خصوصی واگذار شد همچنین مرکز 
آموزش فناوری اطالعات نیز که تنها یک 
مربی داشت و متقاضی خاصی برای آن نبود 
به بخش خصوصــی واگذار کردیم و مربی 
نیز در بخش دولتی در حال تدریس است.

علیزاده گفت: یک ساختمان نیز در منطقه 
کمربندی بندرعباس مخروبه بود و به دلیل 
مولد سازی به بخش خصوصی واگذار شد. 
در شهرستان میناب نیز یک مرکز که تنها ۳ 

مربی داشت که واگذار شد.
وی با اشــاره به تجهیز 6 مرکز دولتی در 
اســتان ویژه بانوان گفت: ایــن مراکز در 
رشته های مختلف به زودی افتتاح می شوند.

 توازن منطقه ای در تاسیس آموزشگاه 
ها رعایت نشده است

سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای اســتان هرمــزگان ابراز داشــت: در 
شهرستان بندرعباس ۱۳۴ آموزشگاه آزاد 
فنی و حرفه ای دایر شــده است این بدین 
معناست که توازن منطقه ای رعایت نشده 
اســت، لذا می بایست این آموزشگاه ها با 
توجه به ظرفیت های هر محله تاســیس 
شــود و این شرایط برای تمام مناطق حتی 
روستاها  ایجاد گردد.علیزاد همچنین گفت: 
۱5 مرکز جوار، ۱0 مرکز در پادگان، هفت 
مرکز در زندان و ۱0 دهســتان هدف در ۹ 

شهرستان فعال است و آموزش های مهارتی 
را به مهارت جویان در این استان آموزش 
می دهند. وی با اشــاره بــه اینکه هدف از 
واگذاری کسب درآمد نیست بلکه به دنبال 
ارتقای زیرســاخت ها در استان هستیم تا 
بتوانیم با اســتفاده از ظرفیت خیرین مراکز 
بیشتری احداث کنیم گفت: در واگذاری ها 
نیز به بخش خصوصی الزام می شود در همه 
رشته ها با نامه اداره کل آموزش برای برخی 

افراد رایگان انجام شود.
سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای اســتان هرمزگان اذعان داشت: برخی 
خانوارها توان مالی مناسبی برای پرداخت 
ندارند،  را  آزاد  شــهریه آموزشــگاه های 
برخی خانواده ها هم توان مالی مناســبی 
دارند و مرکز آموزشی فناوری اطالعات و 
ارتباطات این اداره کل در سال آخر فعالیت 
خود تنها یک مربی داشــت، باید ببینیم آیا 
نگهداری مرکز با این شــرایط و نبود مربی 

منطقی است؟.
علیــزاده گفــت: دیدگاهــم در خصوص 
واگذاری مراکز آمــوزش فنی و حرفه ای 
این است که مراکز واگذار شوند ولی اجاره 
دریافت نکنیم و در قبال آن، تعهد آموزش 
رایگان اجباری کنیم. البته دو کارگاه مرکز 
شماره یک بندرعباس واگذار شده اما برای 
هر دو ، تعهد آموزش رایگان لحاظ شــده 

است.
 وی بــا بیان اینکــه اداره کل فنی و حرفه 
ای اســتان هرمزگان با کمبود شدید نیروی 
انســانی برای فعال کردن کارگاه ها روبرو 
بوده و درصدد اســت مجوز استخدام نیرو 
دریافت کند، گفت: نیروهای انســانی این 
اداره کل فراتــر از وظایفی سازمانی شــان 
کار می کنند و این اداره کل دارای ۱۱۷ نفر 
رسمی، ۹ نیروی پیمانی مربی حق التدریس، 

56 نفر نیروی قراردادی است.

کالف سردرگم مهارت آموزی در کشور؛

متولی آموزش های فنی، پشت دیوار بخش خصوصی چه می کند؟

 در هرمزگان هشت هزار و 3۰۰میلیارد تومان معوقات مالیاتی وجود دارد
 ۵۰شرکت بزرگ شناسایی شده است که باید در استان مالیات بپردازند

 ٢۰هزار و 33۴شرکت در مناطق آزاد استان ثبت شده است 
 هزار شرکت در قشم به آدرس یک آپارتمان برای برخورداری از معافیت مالیاتی ثبت شده است 

 بانک های دولتی استان چهار هزار و 8٩۱میلیارد تومان مطالبات دارند

مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان خبر داد 

واگذاری 199سایت پرورش میگو بدون فراخوان در استان 


