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ضرب االجل رئیس جمهور
برای اختصاص زمین به نهضت ملی مسکن
رئیس جمهور به همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دستور داد به موجب قانون  ،تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعالم
شده را برای احداث مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند تا از طریق بانک زمین به متقاضیان واگذار شود

گــروه خبر  //رئیس جمهــور به منظور نظارت ســتادی به عملکــرد وزارتخانههای دولت
در جمع مدیران ارشــد وزارت راه و شهرسازی حضور یافت و برنامه پایش عملکرد مجموعه
دولت را از این وزارتخانه آغاز کرد.

آیتاهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک در جریان عملکرد ،طرحها
و پروژههای مهم این وزارتخانه ،خصوصا در زمینه احداث مسکن قرار گرفت .در این جلسه که استانداران
سراسر کشور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند ،موضوع احداث و تنظیمگری در بازار مسکن
مهمترین محور سخنان رئیس جمهور بود.دکتر رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت۴

بازدید مدیر کل ارشاد هرمزگان
از روزنامه دریا

به گزارش خبرنگار دریا ؛ اســمعیل
جهانگیری بیــان کــرد :فعالیت در
رسانه ها راه رفتن بر روی شمشیر دو
لبه اســت ،گاهی یک کلمه می تواند
تمام معنا و مفهوم خبر را از بین ببرد
و نتیجه معکوس به همراه داشتهباشد.
جهانگیری خاطرنشانکرد :از زمانی
که مدیریت ارشــاد را بر عهده داریم
سعی کرده ایم تا جایی که امکان دارد
برنامــه ها به نفع رســانه باشــد و
مشکالتشــان را حل کنیــم تا آنها با

خیالی آســوده به فعالیت خود ادامه
دهنــد .وی ادامهداد :همه فعالیتهای
فرهنگی و هنری به نوعی رسانه هستند
و میتوانند در جامعه جریانســازی
نمایند .وی اظهارکرد :رسانه باید برای
مردم بنویسد و مشکالت و معضالت
جامعه که مردم با آن درگیر هســتند
را بیــان کنند و تا رفع شــدن آنها ،به
موضوع بپردازند.وی گفت :رسانهها
در انعــکاس دغدغهها و مشــکالت
جامعه ،خــدا را در نظر بگیرند و اگر
خدا از ما و اعمال ما راضی باشد خلق
خدا هــم راضی خواهد بود .در ادامه،
مدیر مسئول روزنامه دریا ضمن تقدیر
از حضور اســمعیل جهانگیری بیان
کرد :روزنامه دریا تمام سعی و تالش
خــود را می کند که عــاوه بر چاپ
روزنامه ،از اطالعرســانی در فضای

میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود ،خاطرنشان کرد :پیشنیاز اجرای
این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با
شناســایی زمینهای مناسب و تشکیل بانک مسکن ،زمینه جهش تولید مســکن در کشور را فراهم
کند.رئیس جمهور در ادامه به همه وزارتخانهها و دســتگاههای اجرایی دستور داد به موجب قانون ،تا
پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعالم شده را برای احداث مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی
بگذارند تا از طریق بانک زمین به متقاضیان واگذار شود ،در غیر این صورت تمامی این زمینها به نام
دولت جمهوری اسالمی ایران سند خواهد خورد.
ادامه در همین صفحه

ورود جدی مسئوالن هرمزگان
به مسأله قاچاق سوخت

2

خسارت  325میلیاردی بارندگی و سیل
به تاسیسات توزیع برق هرمزگان
2

قرارگیری 7هزار نفر تحت پوشش دورههای
سواد آموزی در هرمزگان

سهم هرمزگان
از صنایع و مناطق آزاد چیست؟
صادرات مجانی آب
در پوشش هندوانه به شیخنشینها !
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ضرب االجل رئیس جمهور برای اختصاص زمین به نهضت ملی مسکن

به مناسب روز خبرنگار انجام شد

گروه خبر //مدیرکل ارشاد در بازدید
از روزنامه دریا و خســته نباشید به
خبرنگاران و مجموعه این روزنامه گفت:
اگر آبرویی داریم در راه خدمت به نظام
جمهوری اسالمی ایران باید بگذاریم و
تمام توان خود را به کار خواهیم بست
تا در راه ایوب دبیرینژادها و شهدایی
که در این راه گام نهادند حرکت کنیم.
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نماینده ولی فقیه درهرمزگان تاکید کرد

ادامه از تیتر یک //

مجازی و شبکههای اجتماعی غافل
نشود.یعقوب دبیرینژاد در خصوص
رســالت اصلی روزنامه دریا عنوان
کرد :همانطور که در تاریخچه روزنامه
دریا مشخص است ،ســعی کرده ایم
مشکالت جامعه را بدون جهتگیری
منعکس نماییم .دبیرینژاد اظهارکرد:
روزنامــه دریا زمانی بنیان گذاشــته
شد که اســتان در اوج اطالعرسانی و
فعالیتهای خبــری زمان خود بود و
توانست با انتشار منظم و پوشش اخبار
و دغدغههای جامعه ،به جایگاه کنونی
دســت پیدا کند .وی خاطرنشانکرد:
روزنامه دریا تاکنــون در مقابل همه

هجمهها ایستاده است و با تمام توان
در مسیر شــفاف اطالعرسانی پیش
خواهد رفت و از رسالت خود خارج
نمیشود .دبیرینژاد ادامه داد :با جدیت
می توانیم بگوییم که هیچ رسانهای مانند
روزنامه دریــا تاکنون در زمینه تولید
محتوا درباره مشــکالت و معضالت
روستاها و محلههای حاشیهای شهر
بندرعباس عمل نکردهاست و در این
باره نیز خوشحالیم که توانستهایم دین
خود را ادا کنیم .قابلذکراست؛ در این
بازدید با اهدای لوح تقدیر از زحمات
یعقوب دبیرینژاد مدیر مسئول روزنامه
دریا تقدیر شد.

برادر ارجمند جناب دکتر هاشم نامور
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس
اینجانــب به نمایندگی از جامعه ســختکوش بســیج کارگران و
کارخانجات استان هرمزگان موفقیت شرکت پاالیش نفت بندرعباس
را در کسب رتبه اول و تندیس سه ستاره در توسعه کسب و کار کشور
تبریک عرض میکنم و رجای واثق دارم حضور شما برادر عزیز در
سکانداری این شرکت بزرگ به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار با
کوله باری از تجربه ،باعث موفقيت بیش از پیش آن مجموعه تولیدی
در تمام زمینهها خواهد شد .
در پایان  ،توفیقات  ،مزید عزت و سالمتی جنابعالی و تمام همکاران
شما را از جهاندار جان آفرین مسالت دارم .

امیر ارسالن شهبازی
رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان

آقای رئیســی همچنین بر ضرورت اخذ مالیات از
اراضی رها شده تاکید کرد و به وزارت راه و شهرسازی
دستور داد ،عالوه بر ساخت مسکن به مردم «زمین به
شرط ساخت مســکن» هم واگذار شود تا در فرایند
ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.دکتر رئیسی
در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر فرایند تخصیص
زمین و احداث مسکن خاطرنشان کرد :دستگاههای
مسئول باید با رصد و نظارت دقیق ،مراقبت کنند که در
تمام مراحل اجرای طرح جهش تولید مسکن ،تحت
هیچ شرایطی زمینه برای واسطگری یا سوداگری مهیا
نشــود و زمینها صرفا به متقاضیان ساخت واگذار
شود.رئیس جمهور به اســتانداران نیز دستور داد که
یکــی از اولویتهای مهم خود را موضوع مســکن
قرار دهند و برنامههــای کالن دولت و وزارت راه و
شهرسازی در این زمینه را با جدیت ،سرعت و دقت
دنبال کنند.آیتاهلل رئیسی در ادامه توجه به قوانین و
اسناد باالدستی در ساخت مسکن انبوه را مورد تاکید
قرار داد و افزود :در توســعه شهرها توجه به قواعد
و دســتورالعملهای قانونی در حــوزه معماری از
اهمیت باالیی برخوردار است .ترجیح دولت توسعه
افقی شهرها به جای بلندمرتبهسازی است ،اما الزمه
این راهبرد نیز توســعه دسترسی به زیرساختهای

مربوطه در مناطقی است که برای ساخت مسکن در
نظر گرفته میشود.اطالعرسانی شفاف در خصوص
همه طرحهای در دســت اجرا در حوزه مســکن،
اعمال نظارت جــدی در فرایند اجرای طرح جهش
تولید مسکن ،تفویض اختیارات الزم به استانداران از
طریق وزارت راه شهرسازی و ارائه خدمات زیربنایی
همزمان با واگذاری زمین به مردم ،دیگر دســتورات
صریح رئیس جمهور به دستگاههای مسئول ،در حوزه
تولید مســکن بود .رئیس جمهور در دومین بخش از
سخنان خود ،نظارت به بازار مسکن و تنظیمگری در
این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست
و بیان داشت :این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها
و افزایش عرضه ،بازار را به تعادل برساند و اجازه ندهد
مردم در بحث مسکن تحت فشار قرار گیرند.آیتاهلل
رئیسی با اشاره به سهم باالی مسکن از سبد هزینههای
خانوار ،اقدامات نظارتــی و مدیریتی در این بازار را
یکی از اولویتهای مهم دانســت و گفت :ساماندهی
این بازار میتواند کمک بزرگی به معیشت خانوادهها
نمــوده و بار بزرگی را از روی دوش آنها بردارد.دکتر
رئیســی به وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد این
وزارتخانه و استانداران دستور داد برای تمامی پروژهها
زمانبنــدی دقیق تعیین کنند و حتما در فرایند اجرا به
زمابندی یاد شــده مقید باشند.رئیس جمهور با تاکید

بر ضرورت اطالعرسانی شفاف زمانبندی پروژهها به
افکار عمومی گفت :با اطالعرسانی شفاف زمابندی
باید امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رسانهها بر
روند اجرا و تکمیل طرحها در زمان معین فراهم شود.
رئیس جمهور در این جلسه همچنین پس از استماع
گزارش وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه
در حوزههای مختلف ،ضمن قدردانی از اقدامات این
وزارتخانه در رشد ترانزیت ،بسیج امکانات برای اعزام
و بازگشــت حجاج بیتاهلل الحرام ،پیگیری مصوبات
ســفرهای استانی و راهاندازی ســامانههای مختلف
هوشــمند در حیطه کاری وزارت راه و شهرسازی،
این اقدامات را زمینهســاز تحقــق برنامههای کالن
دولت مردمی دانست.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
رئیس جمهور ؛ آیتاهلل رئیســی گفت :وزارت راه و
شهرسازی خصوصا در حوزه کریدورهای ترانزیتی،
مسئولیت مهمی بر عهده دارد که اجرای دقیق و صحیح
آنها میتواند پیشــران توســعه و پیشرفت در کشور
باشد .الزم است طرحهای توسعهای در این حوزه در
زمان مقرر تکمیل شود در غیر اینصورت ممکن است
کارآیی خود را از دســت بدهد.در ابتدای این جلسه
وزیر راه و شهرسازی و شماری از معاونان ،طرحهای
در دست اجرای وزارتخانه را تشریح و در خصوص
روند اجرای آنها توضیحاتی را ارائه دادند.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان :

فرهنگسازی مالیاتی  ،افزایش اعتماد عمومی
نسبت به پرداخت مالیات را به دنبال دارد

گروه خبر  //مدیرکل امــور مالیاتی
هرمزگان گفت :فرهنگسازی مالیاتی
و تبیین آثار پرداخت مالیات در جامعه،
موجب افزایش اعتماد عمومی نسبت به
پرداخت مالیات می شود.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ رضا
آخوندزاده در دیدار با شهرداران رمکان
و الفت ،تبیین آثــار پرداخت مالیات
در جامعه و بیان اینکه زیرساختهای
مهم شــهری و روستایی تاثیر بسزایی
بر افزایش مشــارکت اجتماعی مردم
در پرداخت مالیــات دارد را از نتایج
فرهنگسازی مالیاتی برشمرد .مدیرکل
امورمالیاتی هرمزگان با بیان اینکه هر ماه
مبلغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده
به حساب شهرداریها و دهیاریهای
استان در جهت توسعه زیرساختهای

شهری پرداخت میشــود ،اظهار کرد:
فرهنگســازی و اطالع رســانی در
خصوص نحــوه هزینهکرد درآمدهای
مالیاتی ،عــاوه بر تحقــق اهداف و
سیاستهای کالن اقتصادی در زمینه
قطع وابســتگی به درآمدهای نفتی و
اتکای حداکثری بودجه به درآمدهای
پایدار مالیاتی ،به طور مستقیم نیز موجب

عمران و آبادانی شــهرها و روستاها
خواهد شد.وی ،یکی از مولفههای مهم
در ارتقــای تمکین مالیاتی مودیان را
ملموس کردن آثار پرداخت مالیات در
زندگی اجتماعی و تبیین نحوه هزینه
کرد و مصرف مالیات در جامعه عنوان
کرد و گفت :نامگذاری پروژههای مهم
شهری از جمله بوستانها ،خیابانها،

میادین ،پلها و ســایر اماکن عمومی
شهری خدمت رســان به مردم به نام
« ارمغان مالیات»یکی از مهمترین و
قابل لمسترین اقداماتی اســت که با
همکاری و مساعدت شهرداریهای
اســتان میتوان اجرایــی کرد.مدیر
کل امور مالیاتــی هرمزگان در پایان
خاطر نشــان کرد؛ انتظــار می رود
شهرداری های اســتان با نام گذاری
پروژه های عمرانی با عنوان «ارمغان
مالیات» در راستای ترویج و ارتقای
فرهنگسازی مالیاتی و نهادینه شدن
پرداخت مالیات در جامعه گام بردارند
زیرا اگر مردم به درســتی از اهداف
پرداخت مالیات اطالع و آگاهی داشته
باشــند با فراغ بال بیشتری نسبت به
پرداخت آن اقدام می کنند.

خبری
سه شنبه  11مرداد 1401
 4محرم 1444
سال بیستم و یکم شماره 3944

نماینده ولی فقیه درهرمزگان تاکید کرد

ورود جدی مسئوالن هرمزگان به مسأله قاچاق سوخت

سرمقاله

سهم هرمزگان از صنایع و مناطق آزاد چیست؟
در حالیکه هرمــزگان بدلیل اینکه صنایــع ،بنگاه های
اقتصادی ،پاالیشــگاه هــا ،گمرکات ،کارخانجــات فوالد،
آلومینیــوم ،بنادر و ...زیــادی در آن فعالیت مــی کنند ،به
قطب اقتصادی کشور شهرت دارد و از آن طرف همین استان در
صدراستانهایمحروم،فقروفالکت،بیکاریوگرانیاستواین
تناقض قابل درک نیست .متاسفانه حتی این بنگاه های اقتصادی
که همواره نیروی مورد نیازشــان را هم از خارج استان تامین
کرده اند و هرمزگانی ها همچنان بیکار هســتند وبه ســمت
مشــاغل کاذب رفتــه اند ،حتی حاضر نشــده اند مالیات و
عوارض شــان را هم بر اســاس قانون در اســتان پرداخت
کنند .سال گذشته مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان
اعالم کرد شــرکت نفت ســتاره که مالیات بر ارزش افزوده
ساالنه اش بالغ بر 1700میلیارد تومان است را برخالف قانون
مالیات های مســتقیم در محل فعالیتــش یعنی بندرعباس
پرداخت نمی کند .متاســفانه این وضعیت را سایر بنگاه های
اقتصادی نیز دارند که این اواخر با پیگیری های صورت گرفته،
پرونده های برخی از آنها به اســتان بازگردانده شده و برخی
همچنان به استان بازگردانده نشده که بایستی متولیان مربوطه این
پرونده های مالیاتی را به استان برگردانند تا با پرداخت مالیات و
عوارض شــان به اســتان ،ســهمی را این صنایــع در رفع
محرومیت ها و عمران و آبادانی استان بر اساس قانون داشته
باشند.مدیرکلدیوانمحاسباتهرمزگانهفتهگذشتهدرنشست
رسانه ای با بیان اینکه هنوز  50شرکت فعال در هرمزگان در
خارج از استان مالیات میدهند؛ گفت :انتقال پروندههای مالیاتی
شرکتهای بزرگ به هرمزگان از جمله مهمترین موضوعاتی
اســت که منافع آن نصیب توسعه استان میشود که در دو سه
ساله اخیر با پیگیری نمایندگان و دستگاه قضایی و اداره کل
امور مالیاتی استان ،پروندههای زیادی به استان منتقل شده و
ما نیز در این زمینه کمک کردهایم؛ اما هنوز  ۵۰شرکت بزرگ
که محل کارشــان در استان است و در حال پرداخت مالیات
خود در تهران و دیگر شهرها هستند .نمونه این شرکتها نظیر
نفت فالت قاره ،بهسازان صنایع خاورمیانه ،حمل و نقل توکا،
سازه ســازان ،خط دریا بندر ،نفت پاسارگاد ،گلدیران کیش،
حکمت نوین قشــم ،کشتیرانی هوپاد دریا ،مهندسی پناه ساز
ایران ،شرکت پدیدار نور قشم ،شرکت بندری سینا ،کشتیرانی
جمهوری اســامی ،شرکت کشتیرانی بنیاد و  ...است.مرادیان
همچنین با بیان اینکه باید معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد
شفاف شود؛ در بیان یکی دیگر از موارد فسادآلود در استان به
ثبت  ۱۳هزار شرکت در کیش و  ۷۲۱۵شرکت در قشم اشاره
و عنوان کرد :طبق ماده  ۱۳قانون اداره مناطق آزاد ،شرکتها
نسبت به هر نوع فعالیتی در این مناطق از مالیات بر درآمد معاف
هستند ،اما این اقدامات اقتصادی و درآمدهای حاصل از آن باید
شفاف سازی شود .به عنوان مثال در یک مورد در قشم ۵۰۰ ،
شــرکت به یک آدرس یک واحد آپارتمانی کوچک در یک
محلهای ثبت شده و برخی شرکتها صوری هستند به طوری
که در انتهای ســال ،اظهارنامه مالیاتی خود را در مناطق آزاد
ارائــه و معافیت مالیاتی میگیرند.به گفته وی ،تالش خواهیم
کرد تا برای تمام شــرکتهایی که در استان مالیات پرداخت
نمیکنند ،برگ تشخیص صادر و مالیات از آنها گرفته خواهد
شد و آن دسته از شرکتهایی که بصورت صوری ایجاد شدهاند
نیز شناسایی و برای صاحبان آنها نیز برگ تشخیص مالیاتی
صادر شود .همچنین اسامی برخی از آنها را به دیوان محاسبات
کشــور اعالم و امور مالیاتی استان را نیز مکلف کردهایم تا در
مورد آنها اقدام کند .
علی زارعی

نهضت عاشورا سبب پویایی
جامعه اسالمی شده است

گروه خبر  //معاون بنیاد نهج البالغه هرمزگان با بیان اینکه
نهضت حسینی(ع) در طول تاریخ ،همواره زنده و پویا است،
گفت :از دو جنبه میتوان این پویایی را بررسی کرد ،نخست این
نهضت برای رضای خدا به وقوع پیوست است و دومین سند
پویایی نهضت حسینی(ع) ،وجود همه محورها و خصوصیات
اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی در این قیام است.

حجت االسالم وحید نقدی معاون بنیاد نهج البالغه استان هرمزگان
ضمن تســلیت ایام عزاداری اباعبداهلل الحسین(ع) اظهار داشت :قیام
عاشورا ،مسیر هدایت انسانها به سوی رستگاری و تعالی است.وی
افزود :در طول تاریخ ،قیامهای متعددی به وقوع پیوسته است که یا
دچار انحراف شده و یا به هدف نهایی خود دست نیافته است.معاون بنیاد
نهج البالغه هرمزگان با بیان اینکه نهضت حسینی(ع) در طول تاریخ،
همواره زنده و پویا است ،خاطر نشان کرد :از دو جنبه میتوان این پویایی
را بررسی کرد ،نخست این نهضت برای رضای خدا به وقوع پیوست
است و دومین سند پویایی نهضت حسینی(ع) ،وجود همه محورها و
خصوصیات اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی در این قیام است.وی
با اشاره به اینکه عاشورا بر جان و نهاد جامعه شیعی ،مسلمان و حتی
غیر مسلمان طنین افکنده و قدرت منطق اسالم در برابر ظلم و جور
را نشــان میدهد ،گفت :این روح ظلم ستیزی و احقاق حق در برابر
گردنکشان عالم ،سبب شده است تا نظام جمهوری اسالمی به عنوان
خاری در چشم استکبار جهانی باشد.حجت االسالم نقدی تصریح
کرد :دشــمن از حرکت نظام جمهوری اسالمی که برگرفته از عدالت
علی وار و نهضت حسینی است ،هراس دارد و به دنبال ایجاد رخنه و
نفوذ بویژه در ایران اسالمی و سراسر دنیای اسالم است.وی با اشاره به
اینکه دشمن شناسی و دوست شناسی ،دو قاعده برای حرکت بسوی
حقیقت است ،عنوان کرد :روحانیون و طالب در این ایام محرم ،باید در
جهت روشنگری و تبیین حرکت کنند.معاون بنیاد نهج البالغه هرمزگان
خاطرنشان کرد  :قاطبه جوانان ما دوستدار دین هستند و این امر در
حضور جوانان در مناسبتهای مذهبی مشهود است.وی به تشریح
وظایف متولیان فرهنگی پرداخت و یادآور شد :وظیفه متولیان فرهنگی
این اســت که مبانی و خوراک فرهنگی صحیح در تمام زمینهها را
برگرفته از گام دوم انقالب ،فرمایشات مقام معظم رهبری و مبانی حقه
اســام را در اختیار جوانان قرار دهند.به گزارش خبرگزاری حوزه؛
حجت االسالم نقدی یادآور شد :در این زمینه دشمن ساکت ننشسته و
با استفاده از فضای مجازی و شبکههای متعدد در جهت انحراف افکار
جوانان گام بر میدارد.

خبر

گــروه خبر  //نماینده ولی فقیه
در هرمــزگان قاچاق ســوخت را
یکی از معضل های امروز کشور
دانست و گفت :صادرات دریایی
سوخت ال پی جی(  )LPGفرصت
جدیدی برای خلق درآمد کشــور
است که باید تقویت این حوزه در
دستور کار قرار گیرد.

حجتاالســام و المسلمین محمد
عبــادیزاده ،در دیــدار مدیرعامل
شــرکت پخــش و پاالیــش نفت
اســتان هرمزگان با اشــاره به لزوم
هدفگذاری درخصــوص افزایش
میزان صــادرات موادگازی ،تصریح
کرد :تقویت صادرات  LPGاز دریا
از اهمیت ویژهای برخوردار است ،اما

باید صادرات زمینی محصوالت نیز
در دستورکار قرار گیرد.وی با اشاره
به لزوم تدوین آمایش برای استقرار
جایگاههای توزیع سوخت در سطح
اســتان هرمزگان ،عنوان کرد :توزیع
متناســب و متــوازن جایگاهها در
سراســر اســتا ن از اهمیت ویژهای
برخوردار اســت که باید در دستور،
کارگــروه احداث مجــازی توزیع
فرآوردههای نفتــی هرمزگان قرار
گیرد.امام جمعه بندرعباس همچنین
با بیان این نکته که جوانان زیادی از
هرمــزگان در پدیده قاچاق در حال
آسیب دیدن هســتند ،اظهارداشت:
قاچاق سوخت آسیبهایی به مردم
و کشــور میزند؛ چراکه انسانهای
خالق جامعــه را درگیر خود کرده
است.حجت االســام و المسلمین

عبادی زاده ابراز داشت :در اجالسیه
ائمه جمعه مســاله قاچاق را مطرح
کردم ،اما حــل چالش قاچاق چند
بعدی بوده و تمام نهادهای دولتی و
حاکمیتی برای حل این مشکل باید
پای کار باشند.
وی خاطرنشــان کرد :مســئوالن
اســتان هرمزگان بایــد به صورت
جدیتر به مســاله قاچاق سوخت
ورود کننــد و طرحهای خوبی برای
تحقق این امر ارائه کنند.نماینده ولی
فقیه در هرمزگان با اشاره به اجرای
طرح رزاق در اســتان سیســتان و
بلوچســتان ،بیان کرد :طرح رزاق،
بسیار خوب اســت که اگر پختهتر
شــود میتواند اثرگذاری خوبی در
حــوزه جلوگیری از بــروز پدیده
قاچاق ســوخت در هرمزگان داشته

باشد.حجت االســام و المسلمین
عبادی زاده همچنین با اشاره به اینکه
در برخی از شهرســتانها ظرفیت
جایگاههای توزیع گاز پایین است،
اظهارداشت :افزایش تعداد و ظرفیت
جایگاههای توزیع گاز در سراســر
شهرســتانهای هرمزگان از اهمیت
ویژهای برخوردار است که باید مورد
تاکید قرار گیرد.به گــزارش ایرنا ،
وی با اشاره به لزوم مسکونی کردن
جزایر استان هرمزگان ،اظهارداشت:
مسووالن هنوز نتوانســتهاند بحث
مسکونی کردن جزایر که مورد تاکید
رهبرمعظم انقالب قرار دارد را محقق
کننــد؛ این مهم از اهمیــت ویژهای
برخوردار است؛ چراکه باعث ارتقای
ی کشــور
شــاخصهای امنیت مل 
میشود.

قرارگیری 7هزار نفر تحت پوشش دورههای سواد آموزی در هرمزگان
گروه خبر  //معاون ســواد آمــوزی آموزش
و پرورش هرمزگان با تشــریح برنامه های
سواد آموزی در سال جدید گفت 7 :هزار و 417
نفر تحت پوشش دوره های سواد آموزی قرار
خواهند گرفت.

مرتضی آخش جان معاون سواد آموزی آموزش
و پرورش هرمزگان در نشست روسا ادارات سواد
آموزی سراسر اســتان گفت :در طول سال های
گذشــته قدم های موثر و ارزشمندی در راستای
ریشــه کنی بی سوادی برداشته شــده است و با
برنامه ریزی مدون نســبت به تهیه برنامه عملیاتی
و اجرایــی ســالیانه ،پاالیش اطالعات اســمی
اولیای بی ســواد ،تقویت نظــارت بر فعالیتهای
سوادآموزی،تبلیغوترویجفعالیتهایسوادآموزی،
برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی روش های
تدریس ویژه آموزش دهندگان ،تقویت گروه بهبود
کیفیت سواد آموزی و حضور در جلسات شورای
پشتیبانی و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی
اقدام شــده است.وی از ابالغ حجم  7هزار و 417
نفر برای ثبت نام و آموزش در دوره های مختلف
ســواد آموزی در ســال  1401خبر داد و گفت:

مولفههــای موثر در برآورد و تعیین حجم ســال
جدید شهرســتان ها و مناطق بر اساس پیشنهاد
ادارات شهرســتان و مناطق ،اطالعات و عملکرد
دو سال گذشته ،آمار و اطالعات پایگاه اطالعات
ثبتی سطح ســواد ،برنامه سه سطحی ،مالحظات
اعتبــاری ،واقعیت های شهرســتانها و مناطق و
تعداد مردودی سال گذشته ابالغ گردید و فعالیت
مناطق و شهرســتانها جهت شناسایی ،جذب و
آموزش بی سوادان و کم سوادان گروه هدف آغاز
خواهد شد.معاون سواد آموزی آموزش و پرورش
هرمزگان افــزود :تالش معاونت ســواد آموزی
شناسایی ،جذب و آموزش  3هزار  327نفر ایرانی
و  450نفر از اتباع در دوره ســواد آموزی است و
ادامه داد :در دوره انتقال ،یک هزار و  335نفر ایرانی
و  250نفر اتباع برای اولین بار در دوره انتقال مجاز
به ثبت نام در شهرستان های حاجی آباد ،ناحیه یک
و ناحیه دو بندرعباس ،قشم و پارسیان می باشند
و نیز در دوره تحکیم  2هزار نفر تحت پوشــش
برنامه های سواد آموزی قرار خواهند گرفت.آخش
جانگفت:عالوهبرتحتپوششبردنحجمدورههای
سواد آموزی ،انتقال و تحکیم از دیگر برنامه ها و

فعالیت های ســواد آموزی در سال  1401تحت
پوشش بردن ســواد آموزی ندامتگاه و نیروهای
مسلح ،ســواد آموزی عشــایر ،اجرای مسابقات
فرهنگی ،طرح نماز کلید بهشت ،طرح کمیساریا،
طرح ریلیف ،نروژی و توسعه کیفی مراکز یادگیری
محلی اســت کــه نیازمند برنامه ریــزی دقیق و
منسجم و بسیج منابع و امکانات از سوی مناطق و
شهرستان ها می باشد.معاون سواد آموزی هرمزگان
در ادامه بر ضرورت تشــکیل شــورای پشتیبانی
به صورت فصلی تاکید کرد و شــتاب بخشــی به
فعالیتهای سوادآموزی و ریشه کنی بی سوادی،
سیاست گذاری برای پشتیبانی دستگاه های اجرایی
و ســازمان های مردم نهاد از فعالیت سواد آموزی
و اســتفاده از توان اجرایی دســتگاه ها استانی و
شهرستانی را از اهداف جلسات شورای پشتیبانی
برشمرد.وی با تشریح سیاست های سازمان در سال
 1401افزود :جذب نیروی انسانی جدید ممنوع است
و اولویت اصلی استفاده از ظرفیت معلمین رسمی-
پیمانی ،دانشــجو معلمان ،نهضت دانش آموزی،
حلقه های میانی و گروه های جهادی است و باید
استفاده بهینه از آموزش دهنده های فعال و شاغل

صورت گیرد و نیز حال حاضر امکان فعال سازی
آموزش دهنــده های غیر فعال تــا زمان اجرای
سیاستها و ضوابط جدید وجود ندارد و بیشتر تاکید
سازمان بر استفاده از سایر روشهای آموزشی اعم
از خود آموز و طرح پشتیبان در دوره سوادآموزی
است .به گزارش فارس  ،مرتضی آخش جان ادامه
داد :ضوابط به کار گیری آموزش دهنده در ســال
 1401بر اساس دستورالعمل سازمان شامل افرادی
می شود که الزاما  800ساعت همکاری داشته باشد
به عبارتی در ســال یک کالس انتقال داشته باشد،
در طول سال حداقل  6نفر(دو کالس) و باالتر در
دوره سواد آموزی در دو منطقه جغرافیایی مختلف
داشته باشــند ،افرادی که در طول سال دارای یک
کالس  3نفر و باالتر در دوره ســواد آموزی و 2
کالس تحکیم داشته باشند و در نهایت اینکه مدیر
مرکــز یادگیری محلی که در هفته به صورت تمام
وقت( 36ساعت) همکاری دارد و همچنین دارای
مــدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلــم در یکی از
رشتههای زیر مجموعه علوم تربیتی با ارائه تاییدیه
گزینش و گواهی قبولی دوره آموزش مهارتهای
تدریس باشد.

خسارت  325میلیاردی
بارندگی و سیل به تاسیسات توزیع برق هرمزگان
گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان
هرمزگان از خســارت  325میلیارد ریالی ســیل به شبکه و
تاسیسات توزیع برق خبر داد .محمد کریمی مدیرعامل شرکت
توزیع برق هرمزگان اظهار کرد :بیشترین حجم خسارت مربوط
به شهرســتان بندرعباس بویژه مناطق و روستاهای شمال این
شهرستان می باشد.به گفته وی ،در این بارندگیها که از اواسط
هفته گذشته آغاز و تا پایان هفته ادامه داشت ،بر اثر جاری شدن
ســیل  25کیلومتر شبکه برق رسانی 481 ،پایه فشار متوسط و
ضعیف و  72دستگاه ترانسفورماتور آسیب دید .البته با آمادگی
نیروهای عملیاتی این شرکت خسارتهای وارد شده به سرعت
رفع و شــبکه به حالت پایدار بازگشــت .به گــزارش فارس،
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان اظهار داشت :با
اعالم وضعیت هشدار بارندگی و جاری شدن سیل در استان همه
نواحی با تمام تجهیزات پشتیبانی و نیروی انسانی به حالت آماده
باش درآمدند و خوشــبختانه تاسیسات آسیب دیده به سرعت
بازسازی و برق مناطق سیل زده در کمترین زمان وصل شد.
مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد

خسارت  400میلیاردی بارندگی
به تاسیسات آبی هرمزگان
گروه خبر  //مدیرعامــل آب و فاضالب هرمزگان گفت:
بارندگی ها و ســیل اخیر حدود  ۴۰۰میلیارد ریال به تاسیسات
آب و فاضالب این اســتان خســارت زده اســت .عبدالحمید
حمــزه پور در بازدید از تاسیســات آبی هرمــزگان افزود :در
بارندگی های شدید اخیر ،خســارات زیادی به خطوط انتقال
آب ،شــبکه های توزیع و تاسیســات برقی و مکانیکی آبفا در
شهرستان های جاسک ،میناب ،بشاگرد ،حاجی آباد ،بندرخمیر
و روســتاهای حومه بندرعباس (منطقه سه ) وارد شده است .به
گزارش ایرنا ،وی بیان داشت :مدیریت بحران و حوادث و اتفاقات
آب و فاضالب هرمزگان به منظور ســرعت بخشی در پایداری
وضعیت آب این شهرســتان ها از زمان وقوع بارشها با اعالم
آمادگی به نیروهای عملیاتی اقدام به رفع اتفاقات ناشی از بارندگی
کردند.
اسکان موقت  ۲۲مادر باردار در سیل هرمزگان
گروه خبر  //معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
گفت :از زمان صدور هشدار سازمان هواشناسی  ۲۲مادر باردار
بالعبور در محلی امن از سیالب اسکان موقت داده
مناطق صع 
شــدند.به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالجبار ذاکری ،افزود :این
مادران در شهرســتانهای بندرعباس ،میناب ،رودان ،جاسک،
بشاگرد ،سیریک و بســتک هستند.وی گفت :در این مدت ۷۴
مادر باردار نیز بنا به توصیه کارشناســان بهداشــتی و پس از
پیگیریهای انجام شــده ،به منازل اقوامشان در مکانهای امن
رفتند.ذاکری افزود :همچنین چهار مادر باردار نیازمند خدمات
بالعبور بشــاگرد ،جاسک و سیریک به
درمانی از مناطق صع 
کمک نیروهای امدادی اورژانس به مراکز درمانی اعزام شدند.

پشت پرده سیاست
سریال تنش های طالبان در مرز با ایران

پس از عقبنشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان و اوج گیری مجدد طالبان
در صحنه قدرت سیاســی افغانستان ،بسیاری از ناظران و تحلیل گران ،با توجه
به این نکته که اساســا گروه طالبان با اصول و قواعد حکمرانی آشــنا نیستند و
بسیاری از ساختارهای مرتبط با این موضوع در افغانستان را نیز قبول ندارند و
ِ
احتمال انجام
حتی حذف کردهاند ،به طور خاص به این مسئله اشاره میکردند که
برخی اقدامات تنشزا از سوی آن ها (طالبان) در قبال کشورهای همسایه انتظار
میرود.در این راســتا  ،درگیری مرزی بین نیروهای مرزبانی کشورمان با برخی
نیروهای طالبان در منطقه مرزی هیرمند (نزدیک شــهر دوستمحمد) رخ داده
است .به تازگی نیز نیروهای طالبان در مجاورت مرزهای شرقی کشورمان ،نوعی
تنش مرزی را به واسطه اقدام به ایجاد راه سازی بدون هماهنگی با طرف ایرانی
ل نیز اخباری مبنی
و توجه به قوانین بین المللی سبب شده بودند .البته که مدتی قب 
بر تنشآفرینیِ نیروهای طالبان در مرزهای شــرقی کشورمان و حتی درگیری
آن ها با نیروهای مرزبانی ایرانی منتشــر شــد.در درگیریها نیروهای طالبان
ت محمد شلیک کردهاند و
گلولههایی به ســمت منازل حاشیه شرقی شهر دوس 
حجم آتش بین دو طرف برای دقایقی تشدید شده است.برخی منابع افغانستانی
مدعی شدهاند که در این درگیری یک نفر از طالبان کشته و یک نفر دیگر زخمی
شــده است .برخی اخبار رسیده به تسنیم نیز حاکی است که این درگیری بعد از
تالش برخی نیروهای طالبان برای برافراشتن پرچم طالبان در منطقهای که خاک
افغانستان نبوده رخ داده بود .پیگیریهای تسنیم درباره جزئیات چرایی درگیری
نیروهای مرزبانی ایران با طالبان ،حاکی اســت که این رویداد بار دیگر به دلیل
مراعات نکردن خط مرزی ایران و افغانستان توسط نیروهای طالبان رخ داده است.
طی سال های گذشته در منطقه «شغالک» از توابع بخش مرکزی شهرستان هیرمند
در استان سیستان و بلوچستان ،در داخل خاک کشورمان و در چند صدمتری مرز
با افغانستان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار احداث شده است ،اما
همچنان که چند ماه پیش نیروهای طالبان با رعایت نکردن این خط مرزی باعث
درگیری شده بودند ،این بار نیز با تجاوز به این منطقه منجر به تبادل آتش شدهاند.
نیروهای طالبان با درک غلط از خط مرزی تصور میکنند دیوار احداث شــده،
مرز بین ایران و افغانســتان است حال آن که چنین نیست و طی ماههای گذشته
مسئوالن مرزبانی ایران سعی کردهاند آنان را درباره این موضوع توجیه کنند .با این
حال برخی نیروهای طالبان با وارد شدن به همین منطقه سعی میکنند روی کپری
که در این محدوده (بین دیوارها و رودخانه) قرار دارد پرچم طالبان را نصب کنند
که با واکنش متناسب نیروهای ایرانی مواجه میشوند و این مسئله منجر به تبادل
آتش میان طرفین میشود.از سوی دیگر و در حالی که کشورهای منطقه تالش
میکنند تا بیثباتی و ناامنیهای افغانستان را به حداقل برسانند اما طالبان گفته که
از زمان قدرت گیری خود در کابل 1800 ،داعشی را از زندان های افغانستان آزاد
کرده است .اقدامی که در تضاد با وعدههای طالبان برای مبارزه با تروریسم بوده و
میتواند منطقه را با بحران جدی مواجه کند .تقویت داعش در افغانستان سناریویی
است که آمریکا از چند سال پیش برای ایجاد ناامنی در مرزهای ایران و روسیه
وآســیای مرکزی اجرایی کرده است و در واقع نرمش طالبان در مقابل این گروه
تکفیری ،بیش از همه برای خود دولت طالبان تهدید به شمار میرود ،چرا که این
نالمللی و همچنین قدرت این گروه
اقدام ،مشروعیت طالبان در داخل و عرصه بی 
برای ادامه حکومت داری در افغانستان را زیر سوال میبرد و دود ناامنی ناشی از
داعش ،عالوه بر کشورهای منطقه به چشم حکومت امارت اسالمی نیز خواهد
رفت و تنها طرفی که از این بازی خطرناک سود میبرد آمریکاست که با کمترین
هزینه میتواند به رقبایش ضربه بزند.

مذاکرات از سرگرفته می شود؟

همزمان با انتشــار جزئیات جدیدی از متن پیشنهادی بورل به تهران و واشنگتن ،عضو
هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی گفت :احتماال در روزهای آینده دور جدید مذاکرات
برگزار خواهد شد  .در روزهای کم خبری مذاکرات هسته ای ،ابتدا روزنامه العربی الجدید
قطر جزئیاتی جدید از بسته پیشنهادی جوزف بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا به ایران و آمریکا منتشر کرد و ساعاتی بعد یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین
خبر داد  .همه این ها در کنار تماس های روزانه وزرای خارجه قطر و عمان با همتایان
ایرانی و آمریکایی شــان نشان می دهد اگر چه هنوز اتفاقی روی زمین نیفتاده اما باید
امیدوار و آماده باشــیم تا در روزهای آینده شاهد اتفاقات جدیدی در حوزه مذاکرات
باشیم .این در حالی است که ایران همچنان بر حل موضوعات اختالفی همچون لیست
تحریم ها و ارائه تضمین از سوی آمریکا تاکید دارد و برخی طرف ها نیز نگران نزدیک
شــدن به موعد نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در اواخر شهریور
هستند که ممکن است تنش ،افزایش غیرقابل کنترلی پیدا کند .همزمان علی باقری مذاکره
کننده ارشد کشورمان در توئیتی خبر از آمادگی برای جمع بندی مذاکرات در کوتاهترین
زمان داد .در این میان یعقوب رضازاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در گفت وگو با ایسنا  ،اظهار کرد :در چند روز گذشته اعضای کمیسیون
امنیت ملی جلساتی با آقای باقری رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای داشتند .طبق مباحث
مطرح شــده با توجه به تالشهای طرفهای اروپایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات
برجام ،احتماال در روزهای آینده دور جدید مذاکرات برگزار خواهد شــد .وی درباره
مکان مذاکرات گفت :احتماال در وین برگزار خواهد شد .البته ما پیشنهاد کردیم مذاکرات
در خاک کشور ما باشد ولی در نهایت مکان قطعی مذاکرات بعد از توافق طرفین مشخص
میشود.همچنین یک رسانه عربی در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات ،جزئیات
تازهای درخصوص پیشنهاد مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به ایران منتشر کرد.
روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع خود ادعا کرد که امیرعبداللهیان ،روز چهارشنبه
گذشته در تماس تلفنی با بورل مالحظات ایران درخصوص این پیشنهاد را به وی ابالغ
ت هایی با طرح دارد اما تاکنون به طور
کرده و گفته اســت که ایران به طور کلی مخالف 
رسمی مخالفت خود را اعالم نکرده است.این منابع میگویند :مسئوالن ایرانی معتقدند که
طرح اروپایی چیز مهم و بزرگی به پیشنویس توافقی که در مارس گذشته مطرح شده،
اضافه نمی کند و پیشنهاد کنونی به طور کافی سه مطالبه اصلی تهران را برآورده نمیکند.
این منابع درخصوص مطالبات تهران تاکید کردند که ایران خواهان گسترش چارچوب
رفع تحریم ها ،دادن ضمانت های کافی و همچنین اعالن آژانس مبنی بر بستن پرونده
تضمین های مربوط به اختالفات میان تهران و آژانس است؛ اختالفاتی که به سه سایت
هســته ای ایران مربوط می شــود و آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این مدعی
شده بود که ایران در آن ها فعالیت هسته ای اعالم نشده دارد.منابع نزدیک به مذاکرات
هســته ای اعالم کردند که پیشنهاد جدید بورل رفع تحریم های بخشی از موسسات و
شرکت های وابسته به سپاه نه همه آن ها را شامل می شود و بایدن ،نیز متعهد می شود که
دولتش به توافق احترام بگذارد.این منابع همچنین تاکید کردند که پیشنهاد انجام دیدار میان
علی باقری کنی ،مذاکره کننده ارشد ایران با انریکه مورا ،معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا نیز مطرح شــده و وزیر خارجه ایران پیشنهادهای جدیدی درخصوص
مســائل مورد اختالف به بورل داده است.در این گزارش آمده است« ،به نظر می رسد
که در آینده نزدیک شاهد توافقی نباشیم و باید تا ماه سپتامبر و قبل از نشست شورای
حــکام آژانس در آن ماه منتظر بمانیم و ببینیم که چه اتفاقی رخ می دهد».منابع العربی
الجدید در پایان تاکید کردند :تماس های علنی و غیرعلنی قطر و عمان با دو طرف ایرانی
و آمریکایی به منظور نزدیک کردن رویکردهای شــان ادامه دارد و تحرکات جدیدی
درخصوص تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن در حال انجام است.

تازه های مطبوعات

س جمهوری
اعتماد -این روزنامه سکوت دولت در برابر ابالغیه رئیس مجلس به رئی 
را سوژه گزارشی که تیتر یک هم شده ،کرده و با عنوان «حقوق بازنشستگان در
اغما» نوشت :سکوت دولت در صحنهای که فعال محمدباقر قالیباف ،بازیگر اول آن
است ،میتواند به یک فرصتسوزی آگاهانه از سوی دولت تعبیر شود...این دومین
بار در طول یکسال فعالیت دولت سیزدهم است که قشر آسیبپذیر که حمایت
از آن ها ،اولین جمالت از شعارهای انتخاباتی رئیس قوه مجریه بود ،حاال پشتیبان
و حامیان خود را افرادی غیر از دولت میبینند که قطعا تناقض این مشاهدات هم
میتواند تاثیر مهم و سرنوشتسازی طی سالهای آینده داشته باشد.
کیهان -عدهای خردهگیری کردهاند که چرا فالن شهردار یا نماینده مجلس ،هنگام
حضور در منطقه سیلزده ،چکمه پایش نیست؟ یا چرا از آنها ،در حالیکه پاچه
شلوارشــان ِگلی است ،عکس گرفته شده و البد میخواستند کار نمایشی انجام
دهند .اینکه مسئوالن ،هنگام حادثه ،روز باشد یا شب ،مسئولیتشناس باشند و
از نزدیک ،امدادرسانی را مدیریت کنند ،وظیفه آن هاست نه امری مستحب .بنابراین
خردهگیری و نیتخوانی درباره رفتار آن ها بیجاست.
جمهوری اسالمی -رسانهها را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد .یک دسته اصوالً
کاری به مســائل مردم و دولت ندارند و در پی درآمد و زندگی خودشان هستند.
دسته دیگر اهل انتقاد هستند .دسته سوم اهل انتقام اند و دسته چهارم اهل توجیه و
تعریف و تمجیدند.دولتمردان ،همواره از دسته چهارم خوششان میآید ولی اگر اهل
خدمت باشند باید از دسته دوم استقبال کنند
انعکاس

صراط نیوز مدعی شــد  -ســید ابراهیم رئیســی برای معرفی وزرای جدید به
جمع بندی رســیده و بر این اساس قرار اســت محمد هادی زاهدی وفا را برای
وزارت کار  ،مهرداد بذرپاش را برای وزارت صنعت و معدن و علیرضا پیمان پاک
را برای وزارت بازرگانی معرفی کند.
جماران نوشــت -به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن،
فردی که خود را محافظ امام خوانده ،ادعاهایی را در خصوص بیماری و رحلت
رهبر کبیر انقالب اســامی بیان کرده است؛ شایان ذکر است که این فرد جز دوره
کوتاهی در ابتدای ورود امام به ایران در سال  ،۵۷در بیت امام و حفاظت از ایشان
نقشی نداشــته و ادعاهایی که مطرح شده نیز به هر انگیزه و علت که بیان شده،
سراسر کذب و بی پایه است .قرار است موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
درباره این موضوع در روزهای آینده بیانیه ای منتشر کند.
خبرآنالین نوشت  -مجتبی رضاخواه یکی از هفت نماینده تهران است که تصاویر
زل زده اش به دوربین از سیل امامزاده داوود بیشترین واکنش ها را به همراه داشته
است .او در گفت و گو با خبرآنالین در پاسخ به «االن این عکس ها وجود دارد
و نگاه عامه مردم این است که دوستان رفته اند تا فقط عکس بگیرند ».گفت« :من
فکر نمی کنم نگاه عامه مردم باشد ،اتفاقا من فکر می کنم نگاه برخی افراد در رسانه
است که می خواهند این را القا کنند .این یکی دو روز دیدید که مردم اصل حضور
را تایید می کنند .ممکن است در انتشار چند عکس بی سلیقگی اتفاق افتاده باشد.
به طور کلی انتظار از رسانه این است که به مسائل چیپ نپردازد».
تابناک نوشت  -سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم با
بیان این که  ۷۰دوربین ثبت تخلف در اســتان وجود دارد که  ۱۱دستگاه از آنها
استفاده میکنند ،گفت :بیش از  ۲۰دوربین توسط قاچاقچیان از کار افتاده است که
بیشتر در مسیرهای اصلی قاچاق قرار داشتند که برای تعمیر هر کدام از آنها باید
هزینه سنگینی بپردازیم.

جنوب کشور
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وزیر کشور :

ایران نیازمند  ۹۰میلیون هکتار طرح آبخیزداری است

آرزو توکلی سرویس اســتان ها  //وزیر
کشور گفت :در کشــور نیاز به  ۹۰میلیون
هکتار طرح آبخیــزداری داریم که از این
میزان ،طرح مطالعاتی بــرای  ۱۸میلیون
هکتار انجام شده است.

به گــزارش خبرنگاردریا  ،احمدرضا
وحیدی در نشست ســتاد بحران استان
کرمان در رفســنجان افــزود :طرح های
آبخیزداری از اولویــت های مهم بوده و

درحفظ آب و خاک موثــر و مانع بروز
ســیالب و حرکت روان آب ها به سمت
شــهرها و روستاها هســتند .وی افزود:
عالوه بــر آن ،طرح هــای آبخیزداری
به حفــظ منابــع آب ،خــاک و تغذیه
ســفره های آب زیرزمینی بسیار کمک
می کند؛ بنابراین آبخیزداری را باید جدی
گرفت.وزیر کشور بیان کرد :برای اجرای
 ۱۸میلیــون هکتار طــرح آبخیزداری

در کشــور  ۵۰هــزار میلیــارد تومان
بودجه و اعتبار نیاز اســت ،پس اجرای
طــرح آبخیزداری در کشــور از اهمیت
ویــژه ای برخوردار اســت.وی تصریح
کرد :برای انتقــال یک متر مکعب آب از
خلیج فارس و دریای عمان به داخل کشور
هزینه ای بالغ بر  ۶۰هــزار تومان در بر
دارد ،از طرفی میلیاردها متر مکعب آب در
ســطح ملی بر اثر طغیــان رودخانه ها
و ســیالب ها از دســت مــی رود که
می توان با تقویت آبخــوان ها و اجرای
طرح هــای آبخیــزداری ســفره های
زیرزمینی را پر کرد و از بروز سیالب ها و
خسارت های هنگفت هم جلوگیری کرد.
وحیدی تاکید کرد :خســارت سیل ها به
بخش های مختلف اعم از باغات کشاورزی،

احشام ،وسایل خانگی و غیره می رسد،
لذا اجرای طرح های آبخیزاری می تواند
در جلوگیری از بروز ســیالب ها و روان
آب ها و کاهش خسارات ناشی از سیل موثر
و ارزشمند باشد.وحیدی با اشاره به سخن
شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه در
تهدیدات فرصت هایی وجود دارد که در
فرصت ها نیست ،افزود :قدردان تهدیدها
باشــیم و فرصت ها را شناسایی کنیم؛ در
اجرای طرح هــای آبخیزداری از تمامی
ظرفیت ها و شرکت های پشتیبان استفاده
کنید.وی اظهار داشــت :سیالب در اکثر
نقاط کشور طی روزهای اخیر بروز کرده
و مســئوالن پای کار بودند تا مشکالت
را برطرف کنند و این پــای کار بودن از
خصوصیات نظام و انقالب اسالمی است

قائم مقام در امور جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران :

معاون اقتصادی استاندار بوشهر:

خدمات بنیاد شهید باید عادالنه بین جامعه هدف ارائه شود

میز ملی خرما در استان بوشهر برپا میشود

ســید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها  //معاون هماهنگی امور
اقتصادی استاندار بوشهر از آغار بکار میز ملی خرما در استان بوشهر
در  ۱۳مرداد خبر داد و گفت :این برنامه بهمنظور حمایت از بازار خرما و
کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول در استان برگزار میشود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی باستین در نشست هماهنگی برگزاری میز
ملی خرما در استان بوشهر با بیان اینکه این هفته این رویداد مهم اقتصادی
در استان محقق میشود اظهار کرد :پنجشنبه  ۱۳مرداد ماه میز ملی خرما
با حضور وزارتخانههای مختلف جهاد کشــاورزی ،صمت ،امور خارجه
و ســایر نمایندههای متولی خرما در سطح ملی و استانی برگزار میشود.
وی هدف از تشــکیل میز ملی خرما را بهمنظور حمایت از بازار خرما و
کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول دانست و بیان کرد :میز ملی خرما
در راستای تثبیت قیمت مناسب این محصول و تقویت کشاورزان تشکیل
میشــود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه
برگزاری میز ملی خرما مصوبات خوبی برای کشاورزان و فعاالن این بخش
بهدنبال دارد گفت :در این برگزاری میز ملی خرما شــش استان خرماخیز
کشور از جمله فارس ،کرمان ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان ،خوزستان و
بوشهر مشارکت دارد.باستین با بیان اینکه میز ملی خرما در آستانه برداشت
محصول برگزار میشــود تصریح کرد :هر ساله میز ملی خرما در آذر ماه
تشکیل میشد ،ولی با توجه به حساسیت قیمت این محصول  ۲ماه قبل از
برداشت خرما میز ملی خرما در استان برگزار میشود تا برنامهریزی الزم
در تثبیت قیمت انجام شود تا دیگر کشاورزان و فعاالن این عرصه دغدغه
نداشته باشــند.وی میز ملی خرما را مقدمهای برای بازاریابی و ارائه این
محصول در بازارهای جدید جهانی دانست و افزود :بر اساس برنامهریزی
نمایشــگاه و بخشهای جانبی میز ملی خرما پس از پایان برداشت این
محصول در آذر ماه امسال در استان بوشهر برگزار میشود.

که همه از دل و جان و با عمق احســاس
در صحنه حضور پیــدا می کنند و این از
برجستگی های اخالقی ،انسانی و معنوی
است که در کشورمان موج می زند و هر
جا مشکلی ایجاد شود همه تا رفع مشکل
پای کار می آیند.وزیر کشــور با اشاره به
سیالب اخیر در رفسنجان ادامه داد :ابتدا
باید معابر را از آب تخلیه فوری کرد که با
آمدن حجم عظیمی از تجهیزات از جمله
دســتگاه های مکش و لجن کش این کار
انجام می شــود ،البته باغات کشاورزی
هم دچار گرفتاری گل و الی ناشــی از
سیالب شــدند که باید این گل و الی ها
از سطح باغات برداشــته شوند تا ریشه
درختان پسته خشک نشــود.وی با بیان
اینکه قنوات آسیب دیده اصالح و تعمیر

می شــوند ،گفت :اســکان اضطراری و
موقت خانوارهایی که از محل زندگی شان
تخلیه شدند در دستور کار است و تعدادی
کانکس برای اسکان موقت تهیه می شود و
هالل احمر نیز درجهت اسکان اضطراری
افراد تمهیدات الزم را داشــته باشد.وی
تصریح کرد :تأسیسات و زیرساخت هایی
که توسط سیل خراب شدند ساماندهی و
آب ،برق و گاز به ســرعت وصل شوند
و کســانی که احشام و وســایل داخل
منزلشــان بر اثر سیالب از بین رفته است
نگران نباشند چون از طریق ستاد اجرایی
فرمان امام تأمین می شود.وحیدی افزود:
خسارت های باغات کشاورزی هم توسط
سازمان مدیریت بحران برآورد هزینه شده
و پرداخت می شود.

حسن سیالوی سرویس استان ها  //مراسم تودیع و معارفه
مدیرکل بنیاد شهید خوزستان در سالن اجتماعات گیت
بوستان اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ کامیار ثقفی ،دستیار ویژه و قائم مقام
در امور جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم
اظهار کرد :این جلســه برای تکریم تالشهای طوالنیمدت
یکی از فرزندان شــما در یکی از نهادهای جمهوری اسالمی
برگزار شــده است .این جلسه را جلسه تودیع تلقی نمیکنم،
چراکه عرصه خدمت همیشــه باز است .از زحمات فرجیان
قدردانی میکنیم و امیدواریم عرصههای خدمت جدید همچنان
برای وی فراهم باشد و از توانمندیهای وی بهره ببریم .وی
تصریح کرد :برخالف برخی انتصابات که ممکن است مدیرکل
جدید آشنایی و سبقه کافی در کار نداشته باشد ،جابجایی انجام
شده در بنیاد شهید خوزستان معقول است .خوشبختانه در این
انتصاب ،نورانی که خود فرزند شهید و از مدافعان حرم است
در معاونت فرهنگی خدمت میکردند .ســبقه وی در کار این
نوید را میدهد که نیازی به شــناخت وضع موجود از سوی

ایشان نداریم ،چون مســلط به وضعیت است .این جابجایی
یک تجدیدقــوا و یک فکر جدید مدیریتــی به حوزه بنیاد
شــهید اضافه میکند و امیدواریم شاهد تغییرات مطلوب در
دوره جدید باشــیم.ثقفی با بیان اینکه جابجاییها به خودی
خود یک ظرفیت و نیاز است ،افزود :جابجاییها نوع ًا ایجاد
ظرفیت جدید برای پیشرفت است.دستیار ویژه و قائم مقام در
امور جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد:
خوزســتان برای تمام مردم دنیا نماد مقاومت است .برای ما
که به دنبال ترویج فرهنگ ایثار هستیم ،خوزستان نماد چنین
ویژگی است که مردم این خطه آن را اثبات کردهاند .خوزستان
همچنان در معرض سختیهایی قرار دارد .باید اعتراف کنیم در
طول سالهای بعد از انقالب کاستیها و کمکاریها کم نبوده
است .در حوزه توزیع منابع عادالنه ،بعض ًا شاهد قصورهایی از
طرف کارگزاران بودهایم ،اما مردم خوزستان با روحیه گذشت
خود این ســختیها را تحمل کردهاند و همچنان از انقالب و
آرمانهای خود دفاع میکنند .امیدواریم شاهد آسایش بیشتر
این مردم و وضعیتی در شأن آنها باشیم .وی درباره رسالتهای
مدیرکل جدید اظهار کرد :در این تغییر قاعدت ًا انتظار است مدیر
جدید مبنی بر سیاستهای رئیس بنیاد شهید که متأثر از دولت
سیزدهم است حرکت کند .در چهل و چند ساله بعد از انقالب
موفقیتهای شــگرفی به دســت آمد .در بیانیه گام دوم این
پیشرفتها تحت عنوان عظمتها یاد شده است .با همه اینها
همه ما قائل به این هستیم که عقبماندگیها و کاستیهایی
داریم و همچنان فاصله ما تا وضع مطلوب زیاد اســت .آنچه

ضرورت دارد این است که ما ناگزیر به جبران عقبماندگیها
هستیم .کلیدواژه تحول که رهبر انقالب از آن استفاد میکنند
به معنای حرکتهای جهشی برای جبران عقبماندگیها با
به کارگیری شیوههای نو است .ثقفی تصریح کرد :ما درگیر
یک سری قواعد و نظاماتی شــدیم که بعض ًا مانع حرکت و
پیشــرفت است و قابلیت تغییر دارد .آنچه حائز اهمیت است
این است که وضعیت موجود حاصل رویهای است که تاکنون
طی کردهایم .اگر نقدی داریم روشهای خود را تغییر دهیم و
نوآوری در مدیریت داشــته باشیم .این نوآوری هم در بخش
دولتی اســت و هم مردمی .تجربه موفقیتها به ما نشان داده
است هر جا کار به دست مردم سپرده شده و مبتنی بر باورها
و اطمینان به وعده الهی عمل کردیم ،موفق شدیم .وی با بیان
اینکه شاهبیت این حرکت عدالت است که به شدت بر اساس
سیاستهای جدید بنیاد شهید دنبال میشود ،گفت :آنچه باعث
میشود مردم ،جانانه در صحنه حاضر بشوند ،عدالت و رفع
تبعیض اســت و این اتفاق باید در بنیاد شهید بیفتد .یکی از
مشکالت بنیاد شهید تاکنون این بود که اگر عضوی از خانواده
شــهیدی مراجعه کرد ما پیگیری میکردیم و از حقوق خود
بهرهمند میشد و اگر عزیزی مبتنی بر عزت مراجعه نمیکرد از
حقوقش بهرهمند نمیشد .برخی از والدین شهدا افرادی هستند
که حقوقی دریافت نمیکنند و اصرار دارند که معامله دیگری
کردهاند ،اما نظام تکلیف و وظیفه دارد .اگر منابعی هســت که
هست باید عادالنه توزیع شــود .در حوزه اشتغال و مسکن
ایثارگران هم وضعیت همین است.

استاندار کرمان :

 ۵۴۸راه روستایی در استان کرمان بر اثر سیل تخریب شد
آرزو توکلــی ســرویس اســتان ها
 //اســتاندار کرمان گفــت ۵۴۸ :راه
روستایی و عشــایری در استان کرمان
در بارندگیهای اخیر تخریب شد و ۱۸۰
روستا نیز در معرض تخریب سیالب قرار
گرفت.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدمهدی
فداکار در ســتاد هماهنگی و فرماندهی
عملیات پاسخ به بحران استان کرمان با
حضور احمد وحیدی وزیر کشور اظهار

کرد :طی روزهای اخیر ۲۰شهرســتان
اســتان تحت و تاثیر ســامانه بارشــی
قــرار گرفته اند که پیــش بینی ما عمده
بارش هــا در جنوب کرمــان بود ،اما
سامانه پس از یک روز فعالیت به شمال
استان منتقل شد.وی با بیان اینکه بیشترین
گرفتاری در بحث سیل را در رفسنجان
داشــتیم و افزود :بارندگی این چند روز
در رفســنجان معادل یکسال بارش بود.

فداکار با بیان اینکه در رفسنجان  ۸۰هزار
هکتار باغ پسته وجود دارد ،تصریح کرد:
میانگین بارش باران در رفسنجان سالیانه
 ۸۰میلی متر در سال است در حالی که
در چند روز گذشــته به اندازه یک سال
بارندگی در این شهرستان انجام شد.وی
خاطرنشان کرد :در اســتان کرمان طی
بارندگی های اخیر  ۵۴۸راه روســتایی
و عشایری تخریب شــد و  ۱۸۰روستا

نیــز در معرض تخریب ســیالب قرار
گرفتند .استاندار کرمان گفت :همچنین در
روزهای اخیر بر اثر ســیالب  ۳۸روستا
تخلیه شدند ّاما  ۱۸۰روستا در معرض
تهدید سیل قرار دارند ،در این بازه زمانی
آب  ۱۶۳روستا در استان قطع ،و نیز برق
سیالب شــدند ،گفت :در رفسنجان سه شــده اند و خســارت های زیادی به
 ۶۳روستا هم خاموش شد.
فداکار با بیان اینکه در این سیالب  ۲۱نفر بر اثر ســیل فوت شدند؛ ضمن اینکه بخــش هــای دام ،زیرســاخت ها و
راه اصلی مســدود و  ۶هزار نفر درگیر  ۲هزار منزل در سیالب دچار آبگرفتگی کشاورزی وارد شده است.

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شرکت آب و برق و تأسیسات قشم
جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان
شرکت آب و برق و تأسیسات قشم رأس ساعت  13روز یکشنبه مورخ 1401/05/23در
محل سالن کنفرانس شرکت آب و برق و تأسیسات قشم به نشانی  :جزیره قشم  ،شهر
قشم  ،میدان گلها  ،بلوار  22بهمن  ،خیابان بوستان شمالی  ،سایت آب شیرین کن واحدی
تشکيل مي گردد  .لذا از کليه اعضاء دعوت مي شود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه
عضويت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا وکيل /نماينده خود را
کتباً معرفي نماييد .
* ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد
بود .اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي  ،ميبايست بههمراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ
 1401/05/22در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت،
برگه ورود به مجمع را دريافت نمایند .
* دستور جلسه :
 گزارش هيئت مديره و بازرس /بازرسان طرح و تصویب صورت های مالی سال های  1397و  1398و  1399و 1400 انتخاب بازرس اصلی و علی البدل انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل -تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی و تعیین بودجه پیشنهادی سال جاری

تاريخ انتشارآگهي 1401/05/11 :

هيئت مديره  -شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شرکت آب و برق و تأسیسات قشم

طرح :
بیتا هوشنگی
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نقد طنز بر آثار سینمایی فاخر
سیگارت را من روشن میکنم
نام فیلم :آتابای
کارگردان :نیکی کریمی
خالصهفیلم:
کاظم یا همان آتابای پسر مش اسماعیل بافوری ،بعد از مدتی
که در سرزمین فسق و فجور تایلند مشغول عشق و حال بوده
است ،حاال به وطن بازگشته و هنوز از گرد راه نرسیده است
که چند مرتبه خواهر زاده اش آیدین را با لفظ “پدسگ” مورد
عنایت قرار می دهد.
آیدین ،تنها یادگار فرخ لقا خواهر کاظم اســت .فرخ لقا در
سن پانزده ســالگی با مردی به نام پرویز ازدواج می کند اما
پرویز خیلی زود زیر سرش بلند می شود و یک زوجه دیگر
هــم اختیار می کند ،در نتیجه فرخ لقا با یک پیت نفت و یک
کبریت ،سر و ته ماجرا را هم می آورد و خودش را می کشد.
پرویز هم در حرکتی سوسمار گونه وقتی که کاظم در تایلند
کیف دنیا را می برده ،با راضی کردن مشاسماعیل ،باغ فرخ لقا
را به شخصی با نام شیرازی می فروشد.
حاال برای اینکه از جذابیت تماشای فیلم کاسته نشود ،ما همه
فیلم را تعریف نمی کنیم و نمی گوییم که مرگ فرخ لقا ربطی
به پرویز نداشته و همه چیز زیر سر یحیی ،رفیق جینگ کاظم
بوده است و آخرش هم کاظم ،عاشق دختر شیرازی می شود
و شکست عشــقی می خورد .لذا خودتان بروید تماشا کنید،
لذتش را ببرید.
چگونه (( آتابای )) ببینیم:
بالــش خود را در حالتی ایده آل قــرار دهید ،طول و عرض
پتوی خود را بیابید ،چراغ ها را خاموش کنید ،به تماشای فیلم
بنشینید( .ما به این نکات بی توجه بودیم؛ وسط فیلم که بیدار
شدیم ،گردنمان درد می کرد).
چگونه(( آتابای )) بسازیم:
تعدادی آدم سیگاری بی اعصاب را در لوکیشن های مختلف به
جان هم بیندازید و هر چند دقیقه یکبار بین آنها مراسم آشتی
کنان برپا کنید.
اسپانسرهایاحتمالیفیلم:
* کارخانجات سیگار بهمن (آنجایی که مش اسماعیل از کاظم
می پرسد سیگار بهمن می کشی؟).
* یکی از موسســات کنکوری که می خواست نامش فاش
نشود!
نتیجهگیریهایفیلم:
نتیجه گیری عاطفی :پدر عشق بسوزد.
نتیجه گیری تربیتی :نوجوان ۱۷-۱۶ساله می تواند با نظارت
بزرگترها دوست دختر و دوست پسر داشته باشد.
نتیجه گیری فامیلی خانوادگی :بعضی از دایی ها هســتند که
حق االرث مادر آدم را باال نمی کشند (ما که ندیدیم).
نتیجه گیری آموزشی :زشتیهای ســرطان برای ما بدبخت
بیچارههاست ،پولدارها تا آخرین نفس خوشکلاند.
میالد سعیدی

سیل زدگان یزد خارج از نوبت
بیمه بیکاری دریافت می کنند
علیرضــا حائــری زاده ســرویس اســتان هــا //
مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان
از اختصاص بیمه بیکاری به کارگران مناطق سیلزده بدون
سابقه یکسال در اسرع وقت خبر داد.

به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ "محمدرضا فالحتی" در
این رابطه افــزود :طبق تبصره  ۲ماده  ۲قانون بیمه بیکاری،
بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از
ش سوزی و  ...بیکار میشوند با
قبیل سیل ،زلزله ،جنگ ،آت 
معرفی واحد کار وامور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری
استفاده خواهند کرد .وی گفت :این افراد برای دریافت مقرری
بیمه بیکاری نیاز به داشــتن سابقه پرداخت بیمه برای مدت
زمان خاص ندارند و با رعایت سایر شرایط مقرر میتوانند
مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند .مدیر کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اســتان تصریح کرد :بیمهشده بیکار برای دریافت
مقرری بیمه بیکاری در شرایط عادی باید حداکثر ظرف مدت
 ۳۰روز از تاریــخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ذیربط اطالع دهــد و آمادگی خود را برای
اشــتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه اعالم کند .وی
تاکید کرد :بر اساس قانون بیمهشدگانی مقرری بیمه بیکاری
دریافت میکنند که مشــمول قانــون کار و تأمین اجتماعی
باشند ،تبعه کشورهای خارجی ،مستمریبگیر ،بازنشسته و یا
ازکارافتاده کلی نباشند و در زمره صاحبان حرف و مشاغل
آزاد و بیمهشدگان اختیاری نباشند .فالحتی درباره نحوه اقدام
بــرای دریافت بیمه بیکاری افزود :افراد متقاضی ابتدا باید به
دفاتر پیشخوان مراجعه و ضمن احراز هویت و دریافت رمز و
پسورد ،با مراجعه به سامانه جامع روابط کار درخواست خود
را به ثبت برسانند .وی تاکید کرد :کارگران مشمول قوانین کار
و تأمین اجتماعی که در سراسر استان در اثر سیل کار خود را
از دست دادهاند به رغم داشتن حتی یک ماه سابقه بیمه پردازی
میتوانند جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند .این
مســئول اظهار کرد :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
جهت صیانت از نیروی کار ،حفظ حیات اقتصادی بنگاههای
تولیدی و اشتغال مجدد نیروهای بیکار شده در اثر سیل تمام
توان خود را بــرای کمک به کارفرمایان در جهت راهاندازی
بنگاه اقتصادی آنها بــه کار خواهد گرفت .فالحتی گفت:
چنانچه بنگاه اقتصادی که در اثر سیل دچار خسارت شده،
نیاز به اصالح ســاختار اعم از بازسازی و یا نوسازی داشته
باشد ،در دوران اصالح ساختار با تصویب شورای عالی کار
مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
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خبر
صادرات مجانی آب
در پوشش هندوانه به شیخنشینها !
سرویس اقتصادی  //کاشت محصوالت آببر مانند هندوانه
در ایران و صادرات آن به سایر کشورها همیشه حاشیههایی
به همراه داشته است .اقلیم خشک ایران و کمبود آب در کنار
روشهای ســنتی کشاورزی ،حتی تأمین آب شرب را هم به
مخاطره انداخته است .کاشت محصوالت آببر مانند هندوانه
در ایران و صادرات آن به سایر کشورها همیشه حاشیههایی
به همراه داشته است .اقلیم خشک ایران و کمبود آب در کنار
روشهای ســنتی کشاورزی ،حتی تأمین آب شرب را هم به
مخاطره انداخته اســت.تصاویری از هرمزگان منتشر شده که
در آن لنجهای بــاری در حال بارگیری انبوهی از هندوانهها
به مقصد کشــورهای حاشیه خلیج فارس هستند .مطابق این
تصاویر ،هرمزگان میزبان محمولههای هندوانه و صیفیجات
برای صادرات از طریق بندر شهید باهنر به کشورهای حاشیه
خلیجفارس اســت .این محصوالت در شهرهای حاجیآباد،
میناب و جاسک تولید و صادر میشود.چندین سال است که
شهرهای کویری و خشک ایران با کاشت هندوانه و خربزه و
صادرات این محصوالت به ســایر کشورها ،عم ً
ال آب مورد
نیاز ایران را ،آن هم در این شــرایط بحرانی ،به طور رسمی
ســرقت میکنند.بر اســاس گزارشها ،برای تولید هر کیلو
هندوانه و خربزه بیش از  ۲۵۰لیتر آب مصرف میشــود .این
یعنی برای تولید یک هندوانه معمولی به وزن  ۴کیلوگرم ،هزار
لیتر آب صرف شده است .مدتهاست که کارشناسان هشدار
کمآبی میدهند .از یک طرف کشورهای ترکیه و افغانستان با
سدسازی مانع ورود آب به ایران شده و ریزگرد و گردوغبار
را روانه کشورمان کردهاند ،از طرف دیگر کمآبی و کمبارشی
در داخل کشور هم باعث شــده زایندهرود و بسیاری دیگر
از رودها و تاالبهای مهم خشــک شوند .پدیده فرونشست
هم بهصورت وحشــتناکی در حال گسترش است.در چنین
شــرایطی واقع ًا چه اصراری به ادامه کشت هندوانه و خربزه
وجود دارد؟! از این وضعیت حتی کشاورزان هم سود نمیبرند،
چون در نهایت با قحطی آب ،آنها هم نخواهند توانست دیگر
کشــاورزی کنند و محصوالت عادی و کمآببر را هم کشت
کنند .بحرانهای متعدد اجتماعی در اثر این سرقت رسمی آب
با کشــت هندوانه و خربزه و صادرات آن به ســایر کشورها
هم که قصه پرغصه دیگری اســت .واقعــ ًا هیچ نهاد ناظری
نیســت که جلوی این صادرات رسمی ،اما غیرقابل توجیه و
ُکشنده را بگیرد و کشورمان را بیش از این درگیر جنگ آب
نکند؟!  /فارس

سرویس اقتصادی  //سیلهای اخیر دوباره بحث توجه به
آبخیزداری را داغ کرده است ،برای نمونه معاون اول رییس
جمهور از وزارت جهاد کشــاورزی خواست ه الیحه قانون
آبخیزداری را با قید فوریت تدوین کند.

اما مشکالت زیادی بر سر راه اجرای طرحهای آبخیزداری
وجــود دارد .از بیتوجهی مدیران گرفتــه تا فعالیت مافیای
سدسازی و نبود برنامه جامع آبخیزداری .سیلهای اخیر بار
دیگر ثابت کرد که مدیران فقط زمانی به یاد مســائلی مانند
آبخیزداری میافتند که کشور با حوادثی مانند سیل دست به
گریبان شــود .برای نمونه معاون اول رئیس جمهور به نقش
آبخیزداری و آبخوان در پیشــگیری از تخریب و آسیبهای
ناشی از سیالب اشاره کرد و گفت اجرای طرحهای آبخیزداری
ی منافع اقتصادی نیز برای کشور به همراه دارد.
و آبخوان دار 
کشاورزی الیحه

به همین دلیل او دســتور داد وزارت جهاد
قانون آبخیزداری را با قیــد فوریت تدوین کند.این درحالی
است که بیتوجهی به آبخیزداری در کشور سبب شده برخی
مدیران درباره میزان اجرای طرحهای آبخیزداری در کشــور
نیز با یکدیگر اختالف نظر داشته باشند.
هوشــنگ جزی ،مدیــر کل دفتر آبخیــزداری و حفاظت
خاک ســازمان منابع طبیعی درباره اینکه چه میزان عملیات
آبخیزداری در کشور انجام شده است ،عنوان میکند :در حدود
 20میلیون هکتار از عرصههای کشــور عملیات آبخیزداری
انجام شده است.
البتــه آمار دیگری نیز درخصــوص میزان اجرای عملیات
آبخیــزداری در کشــور مطرح اســت و برخــی مدیران
ســازمان منابع طبیعــی معتقدند حــدود  30میلیون هکتار
عملیات آبخیزداری در کشــور انجام شده است.این درحالی
اســت که به نظر میرســد دســتکم حــدود  125میلیون
هکتار از عرصههای کشور به عملیات آبخیزداری نیاز داشته
باشــد ،چراکه این عرصههای کشــور دچار فرسایش آبی
هستند.
آن طور که مدیرکل دفترآبخیزداری و حفاظت خاک سازمان
منابع طبیعی در اینباره توضیح میدهد از 125میلیون هکتار
از عرصههای کشــور که دچار فرسایش آبی هستند تاکنون
برای 39میلیون هکتار مطالعات آبخیزداری انجام شدهاست.
* جای خالی برنامه جامع آبخیزداری

عوامل مختلفی دســت به دست هم داده است تا برنامههای
آبخیزداری به طور مناســب در کشــور اجرا نشود .از نبود
اعتبار گرفته تا برخوردهای ســلیقهای برخی مدیران.به گفته
کارشناسان برای رفع این مشکالت نیاز است تا برنامه جامع
آبخیزداری در کشور تدوین و اجرا شود تا به این شکل تمام
مشکالت باالدست و پایین دست حوضه آبخیز بررسی شود.
جزی با اشــاره به اینکه نبود برنامهای جامع ســبب شده هر
بخش و دستگاهی کار خود را انجام دهد ،عنوان میکند :اکنون
برای اجرای طرحهای آبخیزداری شاهد هستیم که استاندار و
فرمانــدار مناطق مختلف نظرات متفاوتی مطرح میکنند .این
درحالی اســت که برای اجرای طرحهــای آبخیزداری نباید
شــرایط به گونهای باشد که براســاس مرز سیاسی در شهر،

قدرت چانهزنی مستاجران بیشتر شد

مهار اجاره بها با ورود دستگاه قضا

سرویس اقتصادی  //با آرامشدن فضای بازار
اجاره مسکن و فروکش کردن التهابات بازار،
صاحبخانهها یا به کنارآمدن با مستاجران روی
آوردهاند یا با قراردادهای غیررسمی ،مستاجر
خود را وادار به تخلیه یــا تمدید قرارداد به
سبکی که خودشان میخواهند میکنند.

اقدامات دولت و مجلس برای تمدید خودکار
قرارداد مســتاجران ،تا حدودی توانسته بازار
اجارهبها را مدیریت کند و حمایت دستگاه قضا
نیز تا حدودی صاحبان خانــه را متقاعد کرده
که مطابق دستورالعمل نسبت به تعیین اجارهبها
اقدام کنند .با افزایش نرخ تورم در کشور ،بازار
مســکن نیز از این قافله عقــب نماند و قیمت
اجارهبها افزایش چشــمگیری داشت .در برخی
از مناطق تهران این افزایش تا سهبرابر نیز رسید.
اینگرانی باعث شد بسیاری از مستاجران برای
تامین یک ســرپناه امن با مشکالت عدیدهای
مواجــه شــوند و پدیدههایی ماننــد افزایش
حاشیهنشینی و ساکنشدن در پشتبام خانهها
تشدید شــود.این مشــکالت باعث شد دولت
ســیزدهم با قیمتگذاری قانونــی وارد بازار
مسکن شــود .دولت در گام نخست اعالم کرد
افزایش قیمت اجارهبها تا سقف ۲۵درصد مجاز
خواهد بود ،اما این مصوبه با مقاومت مشاوران
امالک و صاحبان خانه مواجه شــد و برخی از
صاحبان خانه با توجه به نبودن پشتوانه قانونی
این مصوبه مســتاجران خود را تهدید کردند که
در صورت پرداخت نکــردن قیمت روز واحد
مسکونی نسبت به حکم تخلیه این واحدها اقدام
خواهند کرد.
وزارت راهوشهرســازی نیز برای جلوگیری
از ایــن موضوع عالوهبر تمدید خودکار ،گرفتن
حکم تخلیه را منوط به ارائه ســند ازدواج کرد
و ارائه حکم تخلیه از سوی دفاتر حل اختالف
نیز متوقف شد .حمایت دستگاه قضا باعث شده
برخی صاحبان خانه برای تخلیه واحد مسکونی
خود اقدام به اجیرکردن افراد زورگو برای اعمال
فشار به مســتاجران کنند .حتی آگهیهایی در
سطح شــهر چسبانده شد که در آن وعده تخلیه
مسکن در کمتر از یک هفته داده شد.
در تماس خبرنگار جامجم با یکی از این افراد
وی اعالم کرد :درصــورت دریافت ۲۰میلیون
تومان در کمتر از یک هفته واحد مســکونی را
تخلیه خواهند کرد .اســتفاده از این روشهای
تهدیدآمیز با واکنش دســتگاه قضا همراه شد.
مســعود ستایشی ،سخنگوی دســتگاه قضا در
واکنــش به این خبرهــا از حمایت قوه قضاییه

از قانون جدید خبر داد و گفت قانون ،پشــت
مستاجران اســت و چنانچه هر صاحبخانهای
بخواهــد برخالف هنجارهــای اجتماعی عمل
کند با پاسخ دستگاه قضا مواجه میشود .وی با
تأکید بر اینکه چنین آگهیها و تبلیغاتی غیرقابل
پذیرش اســت و با آنها برخورد خواهد شد،
میگوید« :با کسانی که در این زمینه مبادرت به
تشویش اذهان عمومی ،اخالل در امنیت جامعه
و تضییع حقوق افراد کنند مطابق موازین قانونی
برخورد قاطعانه میشود».
* تاثیر در بازار

بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف و صحبت
با مشاوران امالک نشان میدهد که بازار نسبت
به قانون جدید پاسخ منعطفی داده است؛ درست
برخالف روزهای نخست که کسی آن را جدی
نمیگرفت .یکی از مشاوران امالک در محدوده
کریمخان میگوید با توجه به اینکه قوه قضاییه
و شــورای حل اختالف از ســقف ۲۵درصدی
حمایت میکنند صاحبخانهها کمی عقب نشسته
و ســعی میکنند با رقمی بیشــتر از ۲۵درصد
با مســتاجران خود توافقکننــد .یکی دیگر از
مشاوران امالک در محدوده خیابان انقالب هم
میگوید ۲۵درصد رعایت نمیشود و بیشتر بین
 ۳۵تا ۴۰درصد در نوسان است.
مستاجران ســعی میکنند قراردادشان تمدید
شــود و بر همین اســاس حاضرند با توافق با
صاحب ملک خود قراردادشان را تمدید کنند و
هیچ اعتراضی هم نداشته باشند .مشاور امالکی
دیگر در محدوده میرداماد هم میگوید با وجود
اختالفاتی که میان مستاجر و موجر وجود دارد،

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی مطرح کرد

مافیای سدسازی علیه آبخیزداری

* سدهای غرق شده در رسوب

شهرستان واستان تصمیم گیری شود.
مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان منابع
طبیعی ادامه میدهد :برای نمونه شــش استان در باالدست و
پایین دستحوضه آبخیز کارون بزرگ قرار دارد و نمیتوان
براساس سلیقه استانداران و فرمانداران این حوضه آبخیز را
مدیریت کرد.
* آبخیزداری بدون اعتبار

مســاله دیگری که سبب شــده برنامههای آبخیزداری در
کشورمان به درســتی اجرا نشــود ،نبود اعتبار است .برای
نمونه امســال تاکنون اعتباری برای این مهم تخصیص داده
نشده است .این درحالی اســت که برای هر هکتار عملیات
آبخیزداری به  2.5میلیون تومان اعتبار نیاز اســت .آن طور
که جزی میگوی د برای اجرای عملیات آبخیزداری در حدود
 90میلیون هکتارعرصــه به 728هزار میلیارد تومان اعتبار
نیاز است.
او میافزاید :اگر این هزینه برای آبخیزداری انجام شــود،
دســتکم  4.7برابر آن ارزش اقتصادی برای کشــور تامین
میشود ،چراکه با انجام عملیات آبخیزداری میزان رسوب و
فرسایش کاهش پیدا میکند و آب مورد نیاز کشور نیز تامین
میشود.
مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان منابع
طبیعی درباره اعتبار در نظرگرفته شده برای اجرای طرحهای
آبخیزداری در ســال  1401میگوید :امسال ب ا  750میلیارد
تومان از محل محرومیتزداییو حدود 1300میلیارد تومان
از ردیف های جاری قرار اســت عملیات آبخیزداری انجام

اما بیشتر قراردادهایشان را توافقی تمدید کردند
و البته مواردی هم بوده که مستاجر به قانون تکیه
کرده وهمان ۲۵درصد را به امضا رساندهاست.
از نظر بیشتر مشــاوران امالک ،پشتوانه قانونی
بســته مســکن دولت که با تایید قــوه قضاییه
همراه شده توانســته از تب وتاب و قیمتهای
باالی صاحبخانهها بکاهد و بر همین اســاس
اوضاع کمی آرام گرفته است .موضوعی که طی
هفتههای اخیر در حد یک بحران بهپیشمیرفت
و ایــن روزها کمی آرامش به بازار تزریق کرده
است .با وجود این هنوز هم مشکالتی در بازار
دیده میشود و راهکارهایی برای دور زدن قانون
مورداســتفاده برخی دالالن و صاحبان امالک
قرار میگیرد.
* قراردادهای غیررسمی

*

پیامدهای این اتفاق خیلی زود به آســیبهای اجتماعی نیز
دامن میزند .برای نمونه این روزها بســیاری از کشاوزان به
دلیل نبود آب قادر به کشاورزی و دامداری نیستند .به همین
دلیل روســتاها را ترک میکنند و به دلیل شــرایط اقتصادی
نامناسب در اطراف کالنشهرهای کشور حاشیهنشین میشوند.
مدیــر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان منابع
طبیعی توضیح میدهد :اکنون حاشیه نشینی در کشور افزایش
پیدا کرده است و ریشه بســیاری از جرم و جنایتها نیز به
بیکاری بر میگردد .این درحالی است که میتوان با استفاده
درســت از مناب ع اشــتغال ایجاد کرد و مانع از متروکه شدن
روستاهای کشور شد.
به گفته او با اجرای طرحهای آبخیزداری و مشــارکت دادن
مردم در این طرحها میتوان شرایط روستاهای کشور را بهبود
بخشید.

به گزارش جام جم  ،هماهنگی دســتگاه قضا
و دولت برای مدیریت بازار مسکن نتایج مثبتی
را به همراه داشــته است ،اما در برخی از موارد
مخصوصا در مناطق شــمالی تهــران ،نوعی از
قرارداد شــکل گرفته اســت که در آن عالوهبر
انعقاد قرارداد رسمی که در آن ۲۵درصد افزایش
قیمت لحاظ شده ،یک قرارداد غیررسمی بسته
میشــود که در آن براســاس توافق مازاد این
۲۵درصــد در آن لحاظ خواهد شــد .معموال
این رقــم درصد افزایش اجارهبها را در مجموع
به ۶۰درصد خواهد رســاند .ایــن قراردادهای
غیررسمی معموال در قولنامههای کاغذی ثبت
میشــود و به دلیل مصوبه اعالمی به مشاوران
امالک مبنــی بر ثبت نکــردن قراردادهایی که
باالی ۲۵درصد افزایش داشته باشند ،هنوز نقش
مهمــی در دور زدن قانون دولت دارد .با اینکه
این قولنامهها در سامانه جامع اسکان و امالک
ثبت نمیشــود ،اما به لحاظ حقوقی نیز معتبر
است.

شــود ،اما تاکنون ریالی از این اعتبارات تخصیص پیدا نکرده
است.
به گفته اوسال گذشته نیز اعتبار در نظر گرفته برای اجرای
طرحهای آبخیزداری از بخش محرومیتزدایی 1400میلیارد
تومان بــود که 50درصد آن تخصیص پیدا کرد.به این ترتیب
اگر تمام 2000میلیارد تومانی که امسال برای آبخیزداری در
نظر گرفته شده است به این مهم تخصیص داده شود ،میتوان
بود حــدود 800هزار هکتار عملیات آبخیزداری در
امیدوار 
کشور انجام شود.
* حفظ امنیت غذایی و اجتماعی با آبخیزداری

آبخیزداری اگر براساس مطالعات دقیق و مناسب

طرحهای
انجام شــود میتواند عالوه بر کنترل سیل در رفع مشکالت
دیگر کشور نیز تاثیر گذار باشــد.آن طور که مدیر کل دفتر
آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی توضیح می
دهد اگر به مدیریت جامع حوضههای آبخیز توجه نشــود،
امنیت غذایی و اجتماعی کشــور نیز در معرض تهدید قرار
خواهد گرفت.
او ادامه میدهد :امنیت غذایی به خاک و آب وابســته است
و با انجام طرحهای آبخیزداری میتوان آب و خاک کشــور
را حفظ کرد.
به گفته جزی اگر منابع آبی را به درســتی مدیریت نکنیم،
تولید کشــاوزی از بین میرود ،ســطح آبهای زیر زمینی
کاهش مییابد و زمین دچار فرونشست میشود .در واقع به
این شکل بستر تولید در کشور از بین میرود و امنیت غذایی
کشور به خطر میافتد.

کارشناســان معتقدند اگر طرحهای آبخیزداری براســاس
شیوههای استاندارد انجام شود ،میتواند زمینه را برای احیای
قنوات و چاهها فراهم کند و از میزان خسارتی که فرسایش
آبی به کشــور تحمیل میکند نیز بکاهد .جزی میگوید :هر
ســال دســتکم حدود  352میلیون متر مکعب خاک وارد
سدهای کشــور میشود .این درحالی اســت که مخزن سد
امیرکبیر 204میلیون مترمکعباست.
بنابراین میتوان گفت هر سال حدود دو برابر سد امیرکبیر
رســوب وارد سدهای کشور میشود.به همین دلیل او توصیه
میکنــد باید به جای توجه به پروژههــای بزرگ مقیاس به
اجرای طرحهای آبخیــزداری پرداخت و مانع از هزینههایی
شد که هرسال به کشور تحمیل میشود.
مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان منابع
طبیعی در پاســخ به این پرســش که چرا آبخیزداری مورد
توجــه مدیران قــرار نمیگیرد ،عنوان میکنــد :طرحهای
آبخیزداری بزرگ مقیاس نیســت ومدیــران نمیتوانند در
مراسم افتتاحیه روبان قیچی کنند به همین دلیل جذابیتی برای
آنها ندارد.
عالوه براین برخی کارشناسان معتقدند مافیای سدسازی نیز
در کشــور تالش میکند تا توجهها را از آبخیزداری منحرف
کند.جزی درباره اینکه برخی آســیبهای آبخیزداری را با
ســد ســازی مقایســه میکنند و میگویند با اجرای طرح
آبخیزداری حقابه محیطزیســت به خطــر میافتد ،توضیح
میدهد :ارتفاع بندهای ما زیاد نیست و مخزن آنها آب زیادی
در خود نگه نمیدارد به همین دلیل نمیتوا ن گفت آنها سبب
از بین رفتن حقابه محیط زیست میشوند.
او دربــاره اینکه براســاس چه شــاخصهایی در مناطق
مختلف کشــور اجرای طرحهای آبخیزداری در اولویت قرار
میگیرد نیز عنوان میکند :برای اجرای طرحهای آبخیزداری
به مســائلی مانند دشــتهای بحرانی ،خشکســالی ،تعداد
شهرهای استان ،جمعیت بهرهبردار ،فرسایش و رسوبتوجه
میشود/.جام جم

خودروهای بی کیفیت داخلی روزانه  ۵۰میلیون لیتر بنزین بیش از استاندارد مصرف می کنند!

هدر رفت  50درصد بنزین کشور

ســرویس اقتصادی  //مصرف بنزین در خودروها ی داخلی دو سال به کشور وارد میشود.

برابر میانگین جهانی اســت که این موضوع ایران را از درآمد * هزینه  -فایده تعطیل کردن خودروسازان چیست؟
ساالنه  ۲۷۰هزار میلیارد تومانی از طریق صادرات بنزین محروم به گزارش خراســان ،برخی معتقدند بــا فرض تعطیلی کامل
کرده است.
شرکت های خودروســاز و به جای آن واردات کل خودروهای

بعد از گذشــت پنج ماه از سال  ،۱۴۰۱پیشبینیها درباره سربه
ســر شدن تولید و مصرف بنزین در کشــور محقق شده و بنا بر
گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ،مصرف
بنزین به بیش از  ۱۰۰میلیون لیتر در روز رسیده است .در صورت
تداوم روند فعلی ،مصرف از تولید پیشــی گرفته و ایران تبدیل به
واردکننده بنزین میشود .این در حالی است که بخش عمده ای از
این مصرف باال ناشی از استانداردهای پایین خودروهای داخلی
است.طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بررسی
رویکردهای مختلف به توسعه صنعت پتروپاالیشگاهی در کشور»
مصرف سرانه بنزین در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی است.
امــا دلیل اصلی مصرف باالی بنزین در کشــور به کیفیت پایین
خودروهای داخلی بازمیگردد .جلیل ساالری ،مدیرعامل شرکت
ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ،در اینباره میگوید :تعداد
خودروهای شخصی و موتورسیکلت در کشور حدود  ۲۵تا ۲۶
میلیون دستگاه را شامل میشود ،اگر استاندارد جهانی را در این
خودروها و موتورسیکلتها داشته باشیم  ۵۰درصد یعنی روزانه
 ۵۰میلیون لیتر کاهش مصرف خواهیم داشت و این حجم کاهش،
ارزش افزوده باال و برای کشــور ،ارزآوری دارد.اگر قیمت بنزین
بین  ۰.۵تا  ۰.۷دالر در هر لیتر در نظر گرفته شود ،با یک حساب
سرانگشتی میزان هدررفت بنزین به دلیل کیفیت پایین خودروهای
داخلی ساالنه  ۱۰میلیارد دالر است .حتی اگر نرخ ارز را  ۲۵هزار
تومان در نظر بگیریم ،خسارتی بیش از  ۲۷۰هزار میلیارد تومان در

مورد نیاز ،منافع بیشتری نصیب کشور می شود .حتی سردار تیمور
حسینی جانشین رئیس پلیس راهور اوایل امسال گفته بود« :با یک
حساب دو دو تا چهارتا ،ایرانخودرو و سایپا اگر تعطیل شوند ،ما
با واردات خودروی خارجی ،تنها با صرفهجویی مصرف سوخت
این خودروها ،حقوق تمام کارکنان آنان را میدهیم .تعطیلی این
دو شرکت به نفع کشور اســت ».با این حال محاسبات خراسان
نشان می دهد با وجود ناکارآمدی صنعت خودروسازی داخلی و
هزینه های هنگفتی که این صنایع روی دست کشور می گذارند ،باز
هم ادعای صرفه اقتصادی تعطیلی خودروسازان و واردات کل نیاز
کشور با اما و اگرهایی مواجه است .با فرض قیمت میانگین ۱۵
هزار دالر برای هر خودروی وارداتی و حداقل نیاز ساالنه به یک
میلیون دستگاه خودرو برای واردات (تولید خودرو پس از کاهش
تولید در سال های اخیر  ۸۰۰تا  ۹۰۰هزار دستگاه در سال بوده اما
میانگین  ۱۰سال اخیر و نیاز بازار بیش از یک میلیون دستگاه در
سال است) ،در سال  ۱۵میلیارد دالر باید صرف واردات خودرو
شود که با در نظر گرفتن نرخ ارز  ۲۵هزار تومانی سامانه نیما ،در
ســال  ۳۷۵هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد .همچنین تعداد
حقوق بگیران مستقیم شرکت های خودروساز داخلی که حدود
 ۱۰۰هزار نفر هستند با فرض میانگین حقوق  ۱۰میلیون تومان
برای هر فرد ،در سال  ۱۲هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد .به
این ترتیب فارغ از هزینه ورود قطعات و خدمات پس ار فروش
خودروهای خارجی و فقط با پرداخت حقوق ماهانه  ۱۰میلیون

تومانی به کارکنان مستقیم خودروسازی و بدون در نظر گرفتن سایر
مشاغل مرتبط که بیکار می شوند ،از جمله کارکنان قطعه سازی،
در ســال حدود  ۳۹۰هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم تعطیلی
شرکت های خودروساز و پرداخت حقوق به بیکاران مستقیم آن
است که نسبت به هزینه  ۲۷۰هزار میلیارد تومانی مصرف بیش
از استاندارد سوخت خودروها ،هزینه بیشتری است .البته در این
میان آمار خسارت ناشی از ناایمن بودن خودروهای داخلی را که
منجر به تصادفات جاده ای می شود نیز می توان در نظر گرفت .به
گزارش مرکز پژوهش های مجلس ،خسارت تصادفات در کشور
معادل  ۸درصد تولید ناخالص داخلی است که رقمی حدود ۳۰۷
هزار میلیارد تومان را شامل می شود اما این که سهم خودروهای
ناایمن در مقایسه با بی احتیاطی و فرهنگ غلط رانندگی و همچنین
غیراستاندارد بودن جاده های کشور ،چقدر است و چه مقدار از این
رقم را باید به ضعف کیفیت خودروهای داخلی ربط داد ،مشخص
نیست .عالوه بر این اساسا کاهش مصرف سوخت به میزان اشاره
شده در گزارش ،به تدریج رقم خواهد خورد چرا که خودروهای
داخلی تولید شده تا زمانی که در چرخه فعالیت قرار دارند ،با همین
مصرف ســوخت باال تردد خواهند کرد و خودروهای وارداتی به
اندازه سهمی که از کل  ۲۵میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت
در حال تردد در کشور دارند ،موجب کاهش مصرف خواهند شد
و رسیدن به مصرف بنزین استاندارد زمانی محقق می شود که همه
وسایل نقلیه داخلی از رده خارج شود و کل وسایل نقلیه در حال
تردد در کشور محصوالت خارجی استاندارد باشد.در مجموع به
نظر می رسد ،اگرچه آمارهای هدررفت نیمی از بنزین کشور در
خودروهای داخلی و خسارت های تصادفات و دیگر زیان هایی
که بی کیفیتی خودروهای داخلی به بار آورده ،باالست اما اصالح
صنعت خودروسازی داخلی و تالش برای کاهش مصرف سوخت
و ارتقای اســتانداردهای ایمنی خودروهای تولید داخل ،گزینه
منطقی تری برای خروج صنعت خودرو از هزینه های ســنگین
ناشی از مصرف سوخت باالست.

آگهی مزایده ( نوبت اول )

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده بشماره بایگاني  0100013و کالسه  140040920000939023در خصوص حکم به تقسیم ترکه محكوم
عليهم زهرا عابديني فرزند جعفر  ،علي مالح فرزند محمد  ،ابوالفضل مالح فرزند محمد  ،ابوالقاسم مالح فرزند محمد  ،مجتبي مالح فرزند محمد بطرفیت محکوم لهم ليال مالح
فرزند محمد  ،فاطمه مالح فرزند محمد  ،كلثوم مالح فرزند محمد محکوم به فروش ملك مسكونی گردیده است که در این راستا ملك مسكوني به شرح ذیل به مزایده گذاشته
مساحت
مي شود  .خالصه گزارش بازدید :ملك مورد ارزيابي عبارتست از يك باب خانه وياليي قديمي به شماره پالك ثبتي  2405فرعي از يك اصلي قطعه  116تفکيکي به
قوه قضائیه
جم
گس
ت
ه
م
بصورت
ساختمان
 200متر مربع واقع در بندرعباس  -بلوار امام خميني  -کوچه حر (پشت پمپ بنزین بالل)  -کوچه شهيد علي آب سواران.کف حیاط مفروش از موزائيك و
داد ری ور ی اسال ی اریان
دوبلکس با نمای سنگ قديمي که دسترسي به طبقه باال هم بوسيله راه پله از داخل و هم از طریق راه پله با سازه فلزي و از طریق حیاط امکان پذیر می باشد .ساختمان ملك
بازسازي شده بطوري که دیوارها تا ارتفاع يك متر سراميك و مابقي گچکاري و نقاشي مي باشد .سقف بوسیله ابزار گچکاري شده و نقاشي گردیده است .طبقه پائین شامل پذیرایی  ،آشپزخانه اپن  ،حمام و
حیاط خلوت که با سازه فلزي سبك مسقف گردیده  .اتاق خوابها در طبقه باال واقع گردیده است .نظریه کارشناسي  :با عنایت به مراتب فوق و با توجه به موقعیت ،کیفیت  ،مساحت ،کاربري و صرف نظر از
احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي  ،موارد بازداشتي  ،رهني  ،سوابق ثبتي و مالكيتي (مانند مصادره اي بودن)  ،هر گونه موانع قانون جهت نقل
و انتقال  ،هرگونه بدهي به اشخاص حقیقی و یا حقوقي و یا سایر موسسات و نهادهاي دولتي يا خصوصي  ،تعهدات و دیوني که ممکن است وجود داشته باشد و همچنین بدون در نظر گرفتن مستحق للغير
بودن  ،ارزش ملك مورد با توجه به جميع جوانب دیگر در امر قيمت گذاري بخصوص نرخ عرفي و معامالتي امالك در منطقه وقوع ملك جمع ًا به مبلغ  39،000،000،000ریال (سي و نه میلیارد ریال ) برآورد
و اعالم مي گردد .فروش نقدي است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه مي باشد -2 .کلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است  -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از
انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره  2171295409008نزد بانك ملي شعبه دادگستري تودیع یا از طریق کارتخوان
موجود در اجرا پرداخت و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -4 .اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و در صورت ابطال یا عدم تایید تشریفات (بدليل قانوني) توسط مقام قضایی حق
هرگونه اعتراض از شرکت کننده و برنده مزایده سلب و ساقط مي باشد  -5 .مزایده در روز چهارشنبه ساعت  9مورخ  1401/05/26در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در
رسالت جنوبي کوچه فتح المبين مجتمع قضايي شهيد بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  -6 .در صورتیکه برنده تا يك ماه از جلسه مزایده و با
انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتي که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعيين کسر قیمت
و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
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5

حوادث

ســرویس حوادث //فرمانده انتظامی استان
هرمزگان گفت :با هوشیاری پلیس مبارزه با مواد
مخدر شهرستان میناب ،تالش قاچاقچیان مواد
مخدر در انتقال یک محموله  ۴۵۵کیلوگرمی
تریاک و حشیش ناکام ماند.

سردار «غالمرضا جعفری» افزود :ماموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر شهرستان میناب با انجام کار

455کیلوگرم تریاک و حشیش در میناب کشف شد
اطالعاتی از قصد انتقال یک محموله مواد مخدر
در پوشش خودروهای حامل سوخت توسط یک
باند قاچاق مطلع و موضوع را به صورت ویژه در
دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد :ماموران بــا همکاری یگان امداد
شهرستان و هدایت اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد
مخدر استان با تشکیل تیمی به محل مورد نظر در

محور هشتبندی به میناب اعزام و حین گشت زنی
و تعقیب و مراقبت به دو دستگاه خودرو سواری
پژو  ۴۰۵مشکوک و دستور توقف دادند.
این مقام انتظامی اســتان هرمزگان اظهار داشت:
قاچاقچیان بدون توجه به دستور پلیس و عالئم
هشــدار دهنده اقدام به فــرار کردند که در یک
عملیات ضربتی خودروها متوقف و دربازرســی

در امتداد تاریکی

مادربزرگ سرکرده باند نوه ها!

من و خواهران کوچکم هرچه پول و لوازم از مسافران
و گردشگران سرقت می کردیم بالفاصله مادربزرگم
آن ها را برای عمویم کارت به کارت می کرد و ...

این ها بخشــی از اظهارات دختر  13ساله ای است که
با پوششــی کثیف و مندرس مقابل مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری نشسته بود در حالی که برادر هشت
ساله نجمه پس از گریه ای کوتاه در آغوش خواهرش
به خواب عمیقی فرو رفت او درباره سرگذشت خود و
ماجرای سرقت از مسافران و گردشگران به کارشناس
اجتماعی کالنتری گفت :پــدرم مردی معتاد و کارتن
خــواب بود و مخارج زندگی را بــه مادرم نمی داد و
ما به سختی زندگی می کردیم او ما را رها کرده بود و
گاهی چندین ماه از پدرم بی خبر می ماندیم مادرم نیز
نمیتوانســت از من و خواهر و برادر دیگرم نگهداری
کند به همین دلیل تقاضای طالق داد و با رها کردن ما
به دنبال زندگی خودش رفت .ما هم به ناچار نزد مادر
بزرگمان رفتیم آن زمــان در بابل زندگی می کردیم و
همین برادرم که در آغوشم خوابیده است دو سال بیشتر
نداشــت ولی مادربزرگم نمی توانست مخارج زندگی
مــا را بپردازد چرا که او با کمــک های کمیته امداد و
خیرین امرار معاش می کرد و درآمد دیگری نداشــت.
با این حال ما را از خانه بیرون نکرد و با هر ســختی
بود نزد او ماندیم این درحالی بود که از پدرم نیز خبری
نداشتیم .خالصه روزگارمان به سختی میگذشت تا این
که دو ســال قبل مادربزرگم از ما خواست برای جمع
کــردن پول به او کمک کنیــم .او هر یک یا دوماه من
و خواهر و برادرم را به مشــهد مــی آورد تا در مکان
های تردد مسافران و گردشــگران گدایی کنیم وقتی
پول زیادی جمع می شد همه ما به بابل بازمی گشتیم
و بعد از مدتی دوباره به مشــهد می آمدیم اما از یک
سال قبل مادربزرگ و عمویم نقشه دیگری کشیدند تا
پول بیشتری به دســت بیاوریم این بار مادر بزرگم ما
را به مشــهد می آورد تا با شگردی خاص از مسافران

از آنهــا  ۱۱۰کیلوگرم تریــاک و  ۳۴۵کیلوگرم
حشــیش که به طرز ماهرانه در پوشش سوخت
در خودرو جاساز شــده بود به همراه  ۶هزار و
 ۵۰۰لیتر گازوئیل قاچاق کشف و دو قاچاقچی
دستگیر شــدند.به گزارش ایرنا ،فرمانده انتظامی
هرمزگان با بیان اینکه متهمان با تشــکیل پرونده
به مرجع قضائی معرفی شدند ،خاطرنشان کرد :در

سه شنبه  11مرداد 1401
 4محرم 1444

سایه اقدامات اطالعاتی پلیس ،سوداگران مرگ از
توزیع و انتقال این محموله مواد افیونی ناکام شدند
و الزم اســت عموم شهروندان و مردم قدرشناس
استان نیز در صورت مشاهده و اطالع از هرگونه
قاچاق مواد مخدر ،سوخت و کاال در سطح خرد و
کالن مراتب را از طریق سامانه تلفنی فوریت های
 ۱۱۰به پلیس گزارش کنند.

نجات گروگان  20ساله از چنگال آدم ربایان مخوف در فارس

و به ویژه کســانی که پوشــش عربی داشتند سرقت
کنیم .ابتدا چند بار شــیوه سرقت را تمرین می کردیم
و ســپس به هسته مرکزی شهر میآمدیم تا در اطراف
بازارهای خرید طعمه های خود را شناسایی کنیم .ابتدا
برادر هشت ســاله ام در حالی که لباس های کثیف به
تن داشــت خود را به فردی می رساند که او را از دور
شناســایی کرده بودیم سپس پای آن فرد را محکم در
آغوش می گرفت و التماس می کرد تا به او پولی بدهد
در این هنگام آن فرد با توجه به کثیفی «ارشیا» و بوی
بد لباس هایش خم می شد تا به هر طریق ممکن او را
از خود دور کند در این لحظه و با اشاره مادربزرگم من
و خواهرم نیز اطــراف آن فرد حلقه می زدیم و جیب
هایش را خالی می کردیم پس از آن ارشیا از پای آن
فرد مسافر جدا می شد و ما هرکدام به سمتی می رفتیم
و در محل قــرار یکدیگر را می دیدیم ولی حدود 20
روز قبل یکی از طعمه ها متوجه سرقت شد و خواهرم
را دســتگیر کردند در حالی که من و برادرم از آن جا
فرار کردیم ولی بعد فهمیدم که خواهرم را به بهزیستی
برده اند با وجود این به بابل بازنگشتیم و با درخواست
مادربزرگم به جیب بری ها ادامه دادیم تا این که وقتی
از یک گردشــگر خارجی مبلغ زیادی دینار با همین
شگرد سرقت کردیم او در یک لحظه متوجه ماجرا شد
و با فریادهایش از ماموران گشــت موتوری کالنتری
امام رضا (ع) کمک خواســت ماموران هم با دیدن این
صحنه من و برادرم را به کالنتری آوردند در عین حال
مادربزرگم همه پول های ســرقتی را برای عمویم در
بابل کارت به کارت می کرد و هیچ چیزی برای ما نمی
خرید و  ...با دستور رئیس کالنتری امام رضا (ع) و با
هماهنگی های قضایی مادر بزرگ  70ساله کودکان در
یک عملیات پلیسی دستگیر و روانه زندان شد در ادامه
این ماجرا کودکان ســارق نیز در حالی با دستور مقام
قضایی تحویل بهزیستی شدند که سه تن از مال باختگان
با مراجعه به کالنتری آن ها را شناسایی کردند.

سرویس حوادث //فرمانده انتظامی استان
فارس از عملیات غافلگیرانه و ضربتی پلیس
و رهایی گروگان در شیراز خبر داد.

ســردار رهام بخش حبیبی اظهار کرد :در پی
اعالم مرکز فوریتهای پلیســی  110مبنی بر
وقوع یک فقره آدمربایی در شهر شیراز ،موضوع
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس
قرار گرفت.وی ادامه داد :در بررسیهای بیشتر
مشخص شد سرنشینان یک دستگاه خودروی
پژو  405که پنج نفر بودهاند یک فرد  20ساله
را به صورت مسلحانه ربودند و سپس متواری
شــدند .فرمانده انتظامی استان فارس گفت :با

تالش ها و اقدامات اطالعاتی و پلیسی توسط
کارآگاهــان پلیس آگاهــی و ماموران پلیس
فتای اســتان ،در نهایت مخفیگاه ربایندگان در
یکی از باغ شــهرهای اطراف شهر شیراز مورد
شناسایی قرار گرفت.سردار حبیبی با بیان این
که مأموران به محل مد نظر اعزام شدند ،افزود:
طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی هر پنج
نفر ربایندگان دستگیرشدند  ،یک قبضه اسلحه
گرم و تعدادی سالح سرد از آنان کشف و فرد
گروگان نیز به صورت صحیح و سالم آزاد شد.
این مقام ارشد انتظامی گفت :سرکرده  30ساله
این باند دارای ســابقه آدم ربایی در سال 92

همچنین محکومیت قضایی  25ساله و متواری
بوده اســت.وی درباره علت و انگیزه افراد از
انجام این گروگانگیری گفت :در بازجوییهای
صورت گرفته ،مشــخص شد که ربایندگان در
قبال آزادی گروگان درخواست مبلغ  40میلیارد
ریال از خانواده وی کرده بودند .فرمانده انتظامی
اســتان فارس با بیان این که گروگان  20ساله
تحویل خانواده وی شد ،تاکید کرد :استان فارس
محل ناامنی بــرای انجام فعالیتهای مجرمانه
است و مخالن نظم و امنیت عمومی بدانند که در
صورت ارتکاب جرم با برخورد قاطع و قانونی
پلیس مواجه خواهند شد.

 2کشته و یک مصدوم بر اثر اصابت صاعقه

سرویس حوادث //اصابت صاعقه مرگ وی شد.
در خوزستان منجر به مرگ دو
مرد و مصدوم شــدن دختری
جوان شــد .بهروز فرجاللهی،
فرماندار باغملــک در اینباره
گفت :فعالیت ســامانه بارشی
مانســون در باغملک و اصابت
صاعقه به یک مرد در روستای
سرحانی بخش میداود منجر به

همچنین عارف شــرهانی ،مدیر
روابــط عمومــی اورژانس پیش
بیمارســتانی و مدیریت حوادث
دانشــگاه علوم پزشکی اهواز نیز
گفت :یک مرد در هفتکل خوزستان
بر اثر اصابت صاعقه فوت کرد .این
حادثه در ساعت  ۱۹:۳۵شنبه در
روستای طوف شــیرین گزارش

شــد و نیروهای امدادی اورژانس
در محل حادثه حاضر شــدند اما
مرگ این فرد تأیید شــد.ابراهیم
ســپاسزاده ،بخشــدار صیدون
باغملک نیز از برخورد صاعقه به
دختری جوان خبــر داد و گفت:
برخورد صاعقه با تلفن همراه یک
دختر منجر به آسیب شدید به وی
شــد و او را روانه بیمارستان کرد.

این دختر  ۱۸ساله هنگام استفاده از
تلفن همراه دچار صاعقه شد.
وی افزود :این حادثه در روستای
سرآسیاب اتفاق افتاد و فرد حادثه
دیده در مرکز درمان صیدون احیا
و برای ادامه درمــان به باغملک
اعزام شد .سپاسزاده تأکید کرد :در
هنگام رعد و برق تلفن همراه را از
خود دور کنید.

ثبت ۳۸عقربگزیدگی در میناب

سرویس حوادث //در  ۲۴ساعت پس از بارندگی
 ۳۸عقرب گزیدگی در شهرستان میناب به ثبت
رسیده است.

رئیس بیمارســتان حضرت ابوالفضل (ع) میناب
گفت :بیشــترین آمار عقرب گزیدگی مربوط به
هشــتبندی و توکهور است.یداهلل رئیسی ماکیانی
افــزود :در همین رابطه کودک چهار ســاله تبعه

آگهی مزایده (نوبت دوم)

شعبه سوم اجرای احکام حقوقي دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي  9909987610500481بایگانی  0001797که طي آن محكوم
عليه سيدمحمدرضا خليلي فرزند سیدمحمود محکوم به پرداخت گردیده است که راستاي اجراي حكم صادره اموال غیرمنقول محكوم عليه
شامل سه دانگ یک باب مغازه تجاری آدرس ملك :واقع در بندرعباس  -گلشهر جنوبي  -بلوار  12فروردین
-1مغازه مذكور واقع در بندرعباس  -گلشهر جنوبی  -بلوار  12فروردین و با مشخصات عرصه و اعیان يك قطعه زمین به شماره  16406فرعي
از يك اصلي قطعه  4تفکیکی مفروز و مجزي شده از  4892فرعي از اصلي مذكور بخش  2بندرعباس به مساحت  65.6متر مربع شماره سریال
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
سند چاپي  277445ب  95وطبق تصویرسند تک برگی ارائه شده مالك سه دانگ عرصه و اعيان مغازه مذکور به نام آقای سیدمحمدرضا خليلي
فرزند سید محمود و  3دانگ مشاع عرصه و اعیان سهم آقاي امير غیاثوند قزويني مي باشد.
نظریهکارشناسي:
شرح ارزيابي پالك  16406/1به تنهايي و با توجه به شرایط ملك از نظر عدم وجود پایان کار صورتجلسه تفکيکي و سند مجزاي مغازه ها و اینکه تصمیم گیری در خصوص
امکان مزایده پالك 16406/1به تنهایی خارج از صالحیت اینجانب و در حوزه اختیارات مقام محترم قضايي مي باشد ،ارزش عرضه و اعيان احداثي در پالك مذکور با توجه
به موقعيت ،کيفيت ،مساحت ،کاربري و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي ،موارد بازداشتي
 ،رهني  ،سوابق ثبتي و مالكيتي (مانند مصادره ای بودن)  ،هر گونه موانع قانونی جهت نقل و انتقال  ،هرگونه بدهي به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا سایر موسسات و
نهادهاي دولتي يا خصوصي ،تعهدات و ديوني که ممکن است وجود داشته باشد و همچنین بدون در نظر گرفتن مستحق للغير بودن ارزش ملك مورد با توجه به جميع
جوانب دیگر در امر قیمت گذاري بخصوص نرخ عرفي و معامالتي امالك در منطقه وقوع ملك جمع ًا به مبلغ  58،000،000،000ریال ( پنجاه و هشت میلیارد ریال ) برآورد
و سهم قابل مزایده مربوط به محكوم عليه آقای سیدمحمدرضا خليلي فرزند سید محمود به میزان  29/000/000/000ریال اعالم مي گردد.
* با توجه به تورم موجود  ،نوسانات آتي قيمت در بازار مسکن وامالك و مستغالت  ،خارج از مسئولیت کارشناس مي باشد*.
 -1فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه مي باشد.
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  %10مبلغ ارزیابی شده را بصورت
سپرده نقدي بحساب شماره  IR 0100004062012907685962نزد بانک ملی شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
-5مزایده در ساعت  9مورخ  1401/05/25ساعت  9صبح در محل دفتر اجراي احكام شعبه سوم دادگاه حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 -6در صورتیکه برنده تا يك ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداري نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده
حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استيفاء ميشود و سپرده تا تعيين كسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع
بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند.

افغانستانی در بخش آی ســی یو بستری و تحت
درمان قرار گرفت کــه حال عمومی او خوب و به
بخش کودکان منتقل شده است.به گزارش خبرگزاری
صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ وی گفت :با توجه به
گرمی هوا و بارندگیهای اخیر ،هجوم عقربها به
منازل افزایش یافته و ضرورت دارد مردم نسبت به
پاکسازی و سم پاشی محیط اقدام کنند.

مفقودی
برگ معاینه فنی ،کارت ماشین ،برگ سبز ،سند و
بیمه نامه خودروی پیکان وانت مدل  1386رنگ
سفید به شماره پالک  778س  43ایران  84و
شماره موتور  11486046899و شماره شاسی
 31641110به نام فرهاد خرمی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت مباشرت بنام فرزین اقدسی شماره
کارت مباشرت/562ص ک م  96/تاریخ صدور
 1396/7/1صنف عطر وادکلن آدرس قشم
مجتمع تجاری سیتی سنتر ۱طبقه همکف پالک
آ  ۴پالک ۱۳۱۶مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد

روابط عمومی اداره کل
شیالت رهمزگان

حوادث جهان

انهدام مخفیگاههای بقایای داعش توسط حشد شعبی
نیروهای حشــد شــعبی تعدادی از مخفیگاههای متعلق به بقایای عناصر
تروریستی داعش در شهر «تکریت» واقع در استان صالح الدین را منهدم کردند.
سلسله عملیات های ضد تروریستی نیروهای حشد شعبی در نقاط مختلف
عراق همچنان ادامه دارد .نیروهای حشد شعبی عملیات جدیدی را علیه بقایای
تکفیری ها ترتیب دادند.بر اساس این گزارش ،عملیات نیروهای حشد شعبی
عراق در شهر «تکریت» واقع در استان صالح الدین انجام شد .نیروهای حشد
شعبی در جریان این عملیات تعدادی از مخفیگاه های متعلق به بقایای داعش
را شناســایی و منهدم کردند .پیشتر واحد اطالعرسانی امنیتی عراق با صدور
بیانیه ای از کشته شدن هشت تروریست داعشی در بمباران هوایی مواضع آنها
در مناطق کوهستانی غرب استان نینوا خبر داد.واحد اطالعرسانی امنیتی عراق
اعالم کرد که جنگندههای اف  ۱۶ارتش عراق مواضع تروریستهای داعش در
رشتهکوه عدایه در غرب استان نینوا را بمباران کردند که در نتیجه آن هشت نفر
از عناصر این گروه تروریستی به هالکت رسیدند.
تصادف جادهای مرگبار در والیت بلخ افغانستان
مقامات پلیس والیت بلخ افغانســتان اعالم کردند کــه در پی وقوع یک
تصادف جادهای مرگبار در این والیت ،دستکم چهار تن کشته و  ۱۰تن دیگر
نیز زخمی شــدند .این مقامات همچنین افزودند که حادثه بر اثر برخورد دو
خودرو با یکدیگر رخ داده که چهار سرنشین آنها در دم جان باختند.مقامات
پلیس این والیت بی احتیاطی رانندگان و وضعیت نامناسب جاده ها را عامل
وقوع این تصادف مرگبار عنوان کردند.هفته قبل نیز در یک حادثه مشــابه در
والیت بادغیس افغانستان چهار مسافر کشته و هشت تن دیگر نیز زخمی شدند.
 ۵۰روستا در پاکستان به زیر آب رفت
بنابر اعالم مقامات داخلی ،پس از رسیدن جریان سیل ناگهانی از بلوچستا ِن
پاکستان به استان «سند» در این کشور ۳۰ ،روستا در این استان نیز به زیر آب
رفته و تاکنون تعداد کل روستاهای غرق شده در این منطقه تپهای به  ۵۰مورد
رسیده است .ادامه بارشهای منطقهایِ ســیل آسا برای چندین روز و وقوع
سیالب های ناگهانی در بلوچستان ،موجب وقوع جریان دوم سیالب در نواحی
مختلف استان سند شد و خسارات زیادی را به بار آورد.رسانه های محلی گفته
اند که مردم در مناطق آسیب دیده برای حفظ جان خود مجبورند به تپه ها و
خاکریزهایحفاظتیپناهببرند.مقاماتادارهملیمدیریتبالیایطبیعیپاکستان
اعالم کردند که به دنبال بارندگی شدید و سیل در استانهای بلوچستان و ایالت
خیبر پختونخوا واقع در شمال غرب این کشور ،صدها نفر آواره شدهاند.همچنین
اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی پاکستان ( )NDMAاعالم کرد :در حوادث
مرتبط با ســیل ناشی از ادامه بارشهای موسمی شدید و مداوم برای بیش از
پنج هفته در این کشور بیش از  ۳۵۰نفر کشته و صدها نفر دیگر نیز زخمی و
مصدوم شدهاند.به گفته یکی از مقامات ،از روز جمعه به شهروندان توصیه شده
است تا  ۱۰روز از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

مج
آگهيدعوت مععمومیعادیسالياهن-نوبتدومش كرتتعاونيخدماتصياديقشم

بدينوسيله به اطالع كليه اعضاء محترم شركت تعاوني خدمات صيادي قشم مي رساند ،جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه
نوبت دوم شركت تعاوني راس ساعت  ۱۷:۴۵روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۱/۵/27در محل قشم مسجد خلفای راشدین
روبروی اسکله صیادی دوحه  ،برگزار مي شود .لذا از كليه اعضاء شركت تعاوني دعوت مي شود تا شخصاً و يا با استفاده از
حق وكالت نماينده تام االختيار را باهمراه داشتن كارت ملي و يا دفترچه عضويت و برگ وكالت معتبر ،جهت اتخاذ تصميم
نسبت به موضوعات مندرج در جلسه مجمع عمومي در اين جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
 -١گزارش هيئت مديره وبازرس /بازرسان
 -٢انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
-۳انتخاب بازرس /بازرسان اصلي و علي البدل
 -4طرح و تصویب صورتهای مالی  ۹۸الی ۱۴۰۰
 -5تعيين خط مشي و بودجه سالجاري شركت تعاوني
توضيحات الزم:
 -١به موجب ماده  ١٩آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي ،تعداد آراء وكالتي هرعضو حداكثر سه ( )٣رأي و هرشخص
غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود .و اعضاء متقاضي اعطاي نمايندگي ،مي بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ
 ۱۴۰۱/۵/26در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت وتاييد وكالت توسط نماينده هيئت مديره ،برگه ورود
به جلسه مجمع عمومي را دريافت دارند .در غير اينصورت در روز برگزاري مجمع عمومي برگه وكالت صادر نخواهد شد.

هيئت مديره شركت تعاوني خدمات صيادي قشم

اجرای احکام شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس

مفقودی

سال بیست و یکم شماره 3944

گوشت ماهي و میگو  ،حاوي چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهي گوانگون است

تاريخ انتشار ۱۴۰۱/۵/11 :

شهرستان

بهرهمند ی  67روستای هرمزگان از آب پایدار با اجرای طرح جهاد آبرسانی

سه شنبه  11مرداد 1401
 4محرم 1444
سال بیست و یکم شماره 3944
خبری

آغاز ساخت  ۴۰۰واحد مسکونی مددجویان
رودانی

سرویس شهرستان //ساخت  ۴۰۰واحد مسکونی مددجویان
کمیته امداد و بهزیســتی در شهرســتان رودان آغاز شد .مدیر کل
بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان گفت :این واحدها بر اساس
تفاهمنامه بین بنیاد مســکن ،کمیته امداد و بسیج سازندگی برای
خانوادههای زیرپوشش حمایت کمیته امداد و بهزیستی شهرستان
رودان ســاخته میشــود.نوری زاده افزود :هر کدام از واحدهای
مســکونی با زیر بنای  ۵۰متر مربع در مدت یک ســال ساخته
میشــود.به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛وی
گفت :برای ســاخت هر واحد  ۲۰۰میلیون تومان اعتبار در نظر
گرفته شده است که  ۱۰۰میلیون تومان آن را کمیته امداد به صورت
تسهیالت بالعوض و  ۱۰۰میلیون دیگر را بنیاد مسکن به بانکهای
عامل معرفی میکند.
فرماندارقشم:

اصحاب رسانه در بیان دغدغهها
زمینه بهبود شرایط را فراهم میکنند

سرویس شهرستان //فرماندار شهرستان قشم گفت :قلم تحلیلی،
آینده نگری و نگاه به چشم اندازها از نیازهای شهرستان قشم است
و باید در قلم زنی ها به سند های باالدستی و سیاست های مورد
تاکید رهبر معظم انقالب هم توجه شود .محمد محمدحسینی فرماندار
قشــم با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری و سوگواری
سید و ســاالر شهیدان و آزادگان حضرت ابا عبداهلل الحسین علیه
السالم و یاران با وفایش اظهار داشت :خبرنگاران چشم بینا ،گوش
شنوا و زبان گویای جامعه در بیان دغدغه ها ،مصائب و مشکالت
هستند که می توانند زمینه بهبود شرایط و تغییر را فراهم آورند.وی،
خبرنگاران را طالیه داران خط مقدم اطالعرسانی و فرهنگسازی
جامعه و سرداران و سربازان جبهه فرهنگی و رسانهای توصیف و
اضافه کرد :بزرگ خبرنگار واقعه کربال حضرت زینب کبری (س) و
حضرت امام سجاد(ع) هستند که با روایت دقیق حقایق از تحریف
و فراموشی نهضت عاشــورا جلوگیری کردند.به گزارش فارس،
فرماندار شهرستان قشــم ادامه داد :در حوزه حمایتی از اصحاب
رسانه در شهرستان قشم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم داشت.در
این آیین رســمی و صمیمی از  ۳۰نفر از خبرنگاران ،پیشکسوتان
رسانه و همچنین فعاالن فضای مجازی که پیرامون بازنشر اخبار و
انتقال مطالب از طریق شبکه های مجازی فعالیت می کنند تقدیر
شد ۱۷.مرداد سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار جمهوری
اسالمی ایران به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده که امسال با
عاشورای حسینی مقارن شده است.

سرویس شهرستان //مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب هرمزگان گفت :با اجرای
طرح جهاد آبرسانی که یکی از مهمترین
پروژههای آبرسانی در استان است۶۷ ،
روستا از آب آشامیدنی پایدار بهرهمند
میشوند.

عبدالحمید حمزهپور اظهار داشــت :این
طرح مهم در اســتان هرمزگان در قالب

پروژه محرومیتزدایی با مشارکت نیروی
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
حال انجام است و با اجرای آن بخشی از
جمعیت روستایی شهرستانهای بندرلنگه،
بستک ،بندرخمیر ،میناب ،قشم ،جاسک،
رودان و سیریک به آب آشامیدنی پایدار
دست خواهند یافت.
وی خاطرنشان کرد :طرح جهاد آبرسانی

در هرمزگان شامل اجرای یکهزار و ۶۰۴
کیلومتر خط انتقال و شــبکه توزیع و ۶۷
مخزن با ظرفیت  ۱۱هــزار و  ۵۲۶متر
مکعب با اعتبار بیش از  ۱۰هزار میلیارد
ریال اســت که با تکمیل آن  ۸۱هزار و
 ۵۸۶نفر از نعمت آب آشــامیدنی پایدار
بهرهمند خواهند شد.
حمزهپور تصریح کرد :هم اکنون طرح های

فرماندار بندرلنگه :

فرماندار بندرخمیر در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید؛

میزان ثبت اشتغال دستگاه ها
در سامانه رصد رضایت بخش نیست

عبدالحسین اسدپور سرویس
شهرستان //فرماندار بندرلنگه
از ایجاد  ۳هزار فرصت شغلی
تا پایان سال در بندرلنگه خبر
داد.

بــه گــزارش خبرنــگار دریا؛
کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری
شهرســتان به ریاســت مهندس
مــرادزاده فرمانداربندرلنگــه
با حضــور رمضانی پاســاالر
معــاون برنامهریزی و توســعه
فرماندار،رمضانی رئیس اداره کار
و اعضای این کار گروه و جمعی

از سرمایه گذاران و کار آفرینان
در ســالن اجتماعات فرمانداری
تشکیل شد.
در این جلسه مهندس مرادزاده
فرماندارشهرســتان بندرلنگه با
انتقاد از روند ایجاد و ثبت اشتغال
در ســامانه رصد گفــت :میزان
ایجاد و ثبت اشــتغال در سطح
شهرستان توســط ادارات عضو
کارگروه رضایت بخش نیست.
وی یاد آور شــد :بــا توجه به
توانایی و پتانسیل شهرستان باید
تا پایان بیش از میزان پیش بینی

شده شهرستان شغل ایجاد و در
نهایت ثبت در سامانه رصد شود.
رئیس شــورای اداری شهرستان
اضافه کــرد :با ایجــاد 3هزار
فرصت شــغلی تا پایان ســال
توســط دســتگاه هــای عضو
کارگروه پیشبینی شده که از این
میزان تاکنون  ۹۵۶فرصت شغلی
یعنی  ۳۲درصــد ایجاد و ثبت
سامانه رصد شده است که در این
جلسه مقرر شد ادارات تا جلسه
کارگروه آینده نســبت به رشد
شاخص اشتغال اقدام نمایند.

پیگیری ها برای حذف مالیات از کارکنان
مناطق آزاد در حال انجام است
سرویس شهرستان //مشاور عالی فراکسیون مناطق
آزاد مجلس شورای اســامی گفت :پیگیری های
الزم برای حذف مالیات از حقوق کارکنان شــاغل
در مناطق آزاد توســط نمایندگان مجلس در حال
انجام است.
طهمورث قاســمی با اعالم این خبر به رسانه ها با
اشاره به دیدار اعضای فراکسیون مناطق آزاد مجلس
شورای اسالمی با وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار
داشت :خروج دســتور کاهش مدت زمان معافیت
مالیاتی در ایــن مناطق و حذف اخــذ مالیات از
کارکنان شاغل در مناطق آزاد از جمله موارد مطرح
شده در این جلسه است.

آبرسانی در هرمزگان با حمایت استاندار
هرمزگان و همکاری فرمانداران با سرعت
خوبی در شهرستان های بندرلنگه ،بستک،
بندرخمیر و رودان آغاز شده و در دیگر
مناطق نیز در حال اجرا است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
هرمزگان ابراز داشت :طرح جهاد آبرسانی
به عنوان یک اقدام بی نظیر در اســتان به

یادگار خواهد ماند و هرمــزگان با دارا
بودن  ۴۵درصد جمعیت روســتایی در
پایان اجرای این طرح به شاخص باالیی
از سطح بهرهمندی از آب آشامیدنی سالم
دست خواهد یافت.
به گزارش ایرنا ،هرمزگان در طی دو دهه
اخیر با توجه به خشکسالیهای پی در پی
و پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی و

کاهش آب سدها ،همواره با بحران جدی
آب مواجه بوده است.
خشکسالی و کم آبی  ۲۰ساله در هرمزگان
موجب خشک شدن  ۳۶۵حلقه چاه آب
آشامیدنی ۱۸ ،دهنه چشــمه و قنات و
 ۱۰۰حلقه چاه آب کشاورزی و کاهش
آب  ۱۳۵حلقه چاه بین ۳۰تا  ۷۰درصد
شده است.
میزان مصرف آب شــرب در هرمزگان
هشت هزار و  ۳۰۰لیتر در ثانیه است که
 ۲هزار و  ۵۰۰لیتر کسری تولید آب دارد.

وی با تقدیر از دیدگاه های توسعه گرایانه در مناطق
آزاد افزود :سید احســان خاندوزی در این جلسه
موافقت اولیه خود نسبت به حذف ماده  ۱۴۰الحاقی
الیحه پیشــنهادی و اصالح پاره ای از مواد قانون
مالیات های مســتقیم که دوره معافیت مالیاتی در
مناطق را به پنج سال کاهش می دهد را اعالم کرد.
به گزارش ایرنا ،قاســمی گفت :نمایندگان مجلس
همچنین حذف اخذ مالیات از حقوق و دســتمزد
کارکنان مناطــق آزاد را مجددا مورد پیگیری قرار
دادند که مقرر شد وزارت اقتصاد و دارایی مکاتبات
الزم برای حذف این موضوع به مجلس شــورای
اسالمی اعالم کند.

امیــن درســاره ســرویس
شهرستان //میرهاشم خواستار
گفت:دولت حامی اصلی بخش
تولید اســت و قطع ًا دولت از
واحدهای تولیدی شهرستان که
در راستای ایجاد اشتغالو شعار
سال فعالیت می کنند حمایت
جدی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،فرماندار
بندر خمیــر افزود :مســئوالن
شهرســتان نیز آمــاده هرگونه
حمایت از واحدهــای تولیدی
را دارند .خواســتار در جلســه

دولت حامی اصلی بخش تولید است

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
که به منظور رسیدگی به مشکالت
واحدهای بســته بندی و توزیع
سیمان در بندرخمیر تشکیل شده
بود ،با بیان این مطلب عنوان کرد:
جلسه کارگروه تســهیل و رفع
موانع تولید در راستای حمایت از
واحدهای تولیدی برگزار می شود
و در این جلسات مسئوالن تا حد
امکان تالش خود را جهت رفع
مشــکالت واحدهای تولیدی از
جمله بخش سیمان به کار خواهند
گرفت.

وی افــزود:در حال حاضر افراد
زیادی در حوزه بســته بندی و
توزیع سیمان در بندرخمیر فعال
هستند از این رو یکی از اهداف ما
در جلسه این کارگروه  ،حمایت و
رسیدگی به مشکالت این بخش
از واحدهای تولیدی است.
فرماندارخمیر ادامه داد:البته این
موضــوع بدین معنا نیســت که
الزامات قانونی از سوی واحدهای
تولیدی رعایت نشود.
فرماندار در ادامه به برخی الزامات
قانونی در این بخش اشاره کرد و

یادآور شــد:با توجه به مصوبه
کارگروه تنظیم بازار و در راستای
تسریع شــفافیت زنجیره تامین
کاالهای بورسی از جمله سیمان
در سامانه جامع تجارت و رصد
پذیر نمودن ایــن کاال ،عالوه بر
داشتن کد بورسی ،ارائه کد نقش
در سامانه جامع تجارت نیز الزامی
است و هر گونه امتناع از اجرای
مصوبه یاد شــده ،مصداق اخالل
در تنظیم بــازار و عرضه خارج
از شبکه تلقی گردیده که اعمال
قانون خواهد شد.

کوتاه کردن فرآیندهای خدمت به مردم اولویت منطقه آزاد قشم است

سرویس شهرســتان //مدیرعامل سازمان
منطقــه آزاد قشــم گفت :کوتــاه کردن
فرآیندهای خدمت به مردم یکی از اولویتها
و وعده های مســوولین ایــن منطقه به
قشموندان و ساکنان جزیره است که باید با
همکاری بین بخشی محقق شود.

این مطلب را افشــار فتح الهی در جلسه شورای

معاونیــن این منطقــه اعالم و اظهار داشــت:
الکترونیکی کردن تمامی خدمات ســازمان در
ارتباط با اربابرجــوع ،راهکاری جانبی برای
ســرعت بخشی به خدمات مردمی است که باید
اجرایی شــود.وی خدمت به مردم را عنایتی از
سوی خدا دانست و گفت :سازمان منطقه آزاد قشم
با سرعت در راه مصلحت مردم جزیره درحرکت
است و همه نهادها و شــرکتها باید خود را با
این سرعت منطبق کنند تا فرصت خدمت به خلق
را ُشکر کرده باشند.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
قشم با اشاره به دستور مقام معظم رهبری(مدظله
العالی) به ریاســت جمهــوری مبنی بر تزریق
روحیه امید به مردم افزود :موضوع مسکن جوانان
قشم و طرح زمین رایگان بهشرط ساخت ،طرحی
نوآورانه بود که با تایید دبیر شورای عالی مناطق
آزاد به اجرا در آمــد و موهبت و فرصتی برای

عمل بهفرمان رهبر فرزانه انقالب شد.فتح الهی در
ادامه خواستار آمادگی معاونتها و مدیریتهای
مختلف برای رفع کاســتیها در حوزه خدمات
و زیرساختهای جزیره شــد و افزود :ما باید
پیشــاپیش هر گونه کمبــود در این بخشها را
احصا کــرده ،برای آن برنامهریــزی و برطرف
کنیم تا برای تعطیالت و مناســبتهای مختلف
ســال ،ب ه ویژه مراســم جام جهانی و تعطیالت
سال نو ،میزبانی شایسته باشیم.به گزارش ایرنا،
وی برای همکاری با همه مجموعههای ورزشی
کشور برای مشارکت در ســاخت و راهاندازی
باشگاههای ورزشی اعالم آمادگی کرد و گفت :به
زودی شاهد راهاندازی باشگاه تیم استقالل در این
جزیره خواهیم بود که ظرفیتی ارزنده برای کشف
و شکوفایی استعدادهای این منطقه و در کنار آن،
توسعه گردشگری ورزشی است.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000490262شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001067073
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه  140140920000490262تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل
قوه قضائیه
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/89724ن  -مورخه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 1401/03/24گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی
گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی
مبادرت به صدور تصمیم می نماید.
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک شهر لیردف  ،لیردف شمالی ،قطعه  9به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  409/1401مورخ 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 عنایت جمیع
اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک 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 یا حقوقی محافظت نموده و مانع
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این 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 وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید .
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان
تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقی -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000491476شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001067231
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه  140140920000491476تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل
قوه قضائیه
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/90310ن  -مورخه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 1401/03/25گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی
گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی
مبادرت به صدور تصمیم می نماید.
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک شهر لیردف  ،لیردف شمالی ،قطعه  11به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  411/1401مورخ 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 عنایت جمیع
اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک 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 یا حقوقی محافظت نموده و مانع
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این 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 وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید .
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان
تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقی -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000492680شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001067961
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
ذیل
کننده
امضاء
گردشکار :بتاریخ تیر ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه  140140920000492680تحت نظر است دادگاه به تصدی
قوه قضائیه
جم
مورخه
/181/90346ن
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره
گس
ت
ه
م
س
ی
ا
د د ر ور ی ا ال ی اریان
 1401/03/25گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی
گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی
مبادرت به صدور تصمیم می نماید.
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان جاسک شهر لیردف  ،لیردف شمالی ،قطعه  19به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  420/1401مورخ 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 عنایت جمیع
اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک 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 یا حقوقی محافظت نموده و مانع
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این 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 وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید .
مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدرالبیان
تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقی -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

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

ته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم

روابط عمومی اداره کل
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مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای
غیرواگیر وزارت بهداشت مطرح کرد

اضافه وزن ،اولین عامل خطر
بیماریهایاسکلتیعضالنی

سرویس سالمت  //مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر
وزارت بهداشت با اعالم اینکه نظام ثبت پوکی استخوان (استئوپروز)
در کشــور ایجاد میشود ،گفت :اختالالت عضالنی ،اسکلتی شامل
 ۱۵۰بیماری میشــود و کمر درد علت اصلی ناتوانی افراد در ۱۶۰
کشــور جهان اســت .دکتر کوروش اعتماد در نشست کارشناسان
برنامههای عضالنی ،اســکلتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در
هتل قلب تهران ،گفت :افزایش وزن اولین عامل خطر ،بیماریهای
شــغلی دومین عامل و مصرف دخانیات ،اضافه وزن و بیماری های
کلیوی عوامل خطر بعدی بیماری های اسکلتی ،عضالنی هستند.وی
با اشاره به اینکه پیشگیری و کنترل بیماریهای عضالنی ،اسکلتی
(اســتئوپروز) هم اکنون یکی از سه برنام ه پایلوت دفتر بیماریهای
غیرواگیر در کشور است ،افزود :این بیماری از نظر کمیت درگیر کردن
افراد جامعه ،قبل از بیماری دیابت قرار دارد و هرچه سن فرد باالتر
ی های اسکلتی ،عضالنی بیشتر میشود.
میرود درصد ابتال به بیمار 
وی ادامه داد :از نظر ســالهای از دست رفته عمر و معلولیتها این
بیماری در کشوری مثل استرالیا که دریافتهای علمی آنجا به نوعی
قابل تعمیم یه سایر کشورهاست ،رتبه اول را داراست .بانوان بیشتر
از آقایان در معرض خطر این بیماری قرار دارند ،بنابراین در برنامه
پایلوت ما خانمها بیشــتر مورد توجه قرار میگیرند.مدیرکل دفتر
مدیریــت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشــت با بیان اینکه در
آمریکا بار مالی ساالنه افتادگی بر اثر بیماری های عضالنی ،اسکلتی
 ۱۷.۹میلیارد دالر است ،بیان کرد :بیش از دو سوم بیماران از فواید
تشخیص استئوپروز بیاطالع اند .در کشورهای پردرآمد  ۴۴۰میلیون
نفر درگیر عوارض این بیماری بوده و  ۱.۷۱میلیارد نفر در جهان به
بیماریهای اسکلتی ،عضالنی مبتال هستند.بنابر اعالم روابط عمومی
وزارت بهداشت ،اعتماد افزود :نتایج یک مطالعه علمی در سال ۲۰۱۹
نشــان داد از هر سه نفر یک نفر نیاز به بازتوانی دارد و  ۵۷۰میلیون
نفر در دنیا به کمر درد مبتال هستند.وی در بخش دیگری از سخنانش
با اشاره به اهمیت اجرای اسناد دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر،
توجه به این اسناد در برنامه هفتم توسعه کشور را مورد تاکید قرار داد.
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دارد؟

نکاتبهداشتی
در توزیع نذورات و اطعامدهی
در مراسم عزاداری ماه محرم

سرویس سالمت  //دکتر ماشاهلل مریدی ،مدیر گروه سالمت محیط
و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به
در پیــش رو بودن ماه محرم و صفر و ایام ســوگواری حضرت ابا
عبداهلل الحسین (ع) با هدف پیشگیری از بروز مشکالت بهداشتی و
همهگیری بیماریهای منتقله از آب و غذا و به خصوص بیماریهای
واگیر و شیوع ویروس کرونا ،به نکات بهداشتی که در توزیع نذورات
و اطعامدهی در مراسم عزاداری محرم صفر باید رعایت گردد ،اشاره
کرد.
 -1توصیه به توزیع نذورات بصورت بسته های خشک درب منازل
با اولویت منازل نیازمندان صورت پذیرد.
 -2در صورت پخت و پز بایســتی هرگونه پخت و پز در مکانی با
شرایط بهداشتی صورت گیرد.
 -3تمامی افراد درگیر در توزیع آب و غذا باید دارای کارت بهداشت
و دارای کارت واکسن معتبر بوده و رعایت بهداشت فردی (استفاده از
ماسک و دستکش) در هنگام ارائه خدمت ضروری است.
 -4مواد خام مصرفی باید سالم و بهداشتی باشد و توصیه می گردد
از مواد غذایی مشمول بســته بندی و مورد تایید وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی استفاده شود.
 -5از فرآورده خام دامی با کشتار مجاز و یا بسته بندی شده مورد
تایید وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی ،استفاده شود.
 - 6ذبح و قربانی در جلوی هیئت انجام نشود.
 -7از نمک های بســته بندی یددار و تصفیه شــده دارای مجوز
ســاخت از ســازمان غذا و دارو در تهیه و پخت و پز غذا و برنج
استفاده شود.
 -8در تهیه غذا از روغن های دارای مجوز ساخت از سازمان غذا
و دارو با ترانس پایین استفاده شود.
 -9از ظروف مناسب در آشپزی استفاده شود.
 -10در نگهداری مواد غذایی پخته شــده در دمای محیط به مدت
طوالنی (حداکثر  ۲ســاعت) خودداری گردد ،در صورت الزام به
نگهداری بیشتر از دو ساعت باید مواد غذایی پخته در زیر  ۴درجه
ســانتیگراد یا در باالی  ۶۳درجه ســانتیگراد (روی شمعک گاز)
نگهداری تا درجه حرارت ماده غذایی به زیر  63درجه نرسد.
 -11از بســته بندی مواد غذایی بیش از  ۲ساعت قبل از مصرف
خودداری شود( .گاهی هیئت ها ونذر دهنده ها غذا را چند ساعت
قبل از مصرف عزاداران به اشــتباه بسته بندی می کنند که این کار
باعث به خطر افتادن سالمتی عزادارن می شود).
 -12از نگهداری مواد غذای خام و پخته شده در مجاورت هم در
داخل یخچال و سردخانه خودداری شود.
 -13از آب آشامیدنی سالم در تهیه غذااستفاده گردد.
 -14در صورت استفاده از ظروف یکبار مصرف برای توزیع مواد
غذایی گرم ،از ظروف یکبار مصرف مناسب دارای مجوز از معاونت
غذا دارو با اولویت ظروف بر پایه گیاهی استفاده شود.
 -15اســتفاده از ظروف یکبار مصرف فاقد مجوز و مشخصات و
همچنین ظروف پلی استایرنی (ظروف پالستیکی شفاف و نازک) در
توزیع نوشیدنی گرم و غذای پخته شده خودداری گردد.
 -16از توزیع آب ،شربت و شیر فاقد بسته بندی در بین دسته های
عزاداری و یا در مراسم جدا ً خودداری گردد.
 - ۱۷ضمن رعایت نظافت شستشو و گندزدایی مستمر سرویسهای
بهداشتی ،نسبت به نصب سیستم لوله کشی مایع دستشویی و یا نصب
جای مایع محتوی مایع دستشویی اقدام گردد.
 -۱۸پسماندهای تولید شده به صورت بهداشتی جمع آوری ،انتقال
و دفع گردد به ویژه در کنار ایستگاه صلواتی سطل و یا کیسه جهت
جمع آوری مرتب ظروف و لیوان های یکبار مصرف استفاده شده،
نگهداری شود.
***

شیراز

کرمان

سرویس سالمت  //اغلب پدران و مادران با نگرانی
به دفتر مشــاوره مراجعه میکنند و میخواهند
بدانند آیا کودکشــان بیش فعال است یا فقط یک
کودک با شیطنت های معمولیست؟ پاسخ به این
سوال کار ساده و آســانی نیست ،به خصوص که
در علم رو ِز روانشناسی ،مشــاوران از تشخیص
زودهنگام اختالالت منع می شوند.

معمولی یا بیش فعال؟

به گزارش سالمت نیوز ،عاصفه الهوردی – روان
درمانگــر کودک ،نوجوان و خانــواده در ضمیمه
خانواده روزنامه اطالعات نوشت :کودکان معمولی
هم گاهــی وقتها در برابر فشــارهای روانی و
اجتماعی ،رفتارهــای غیرعــادی از خود بروز
میدهند .ولی این رفتارها دائمی و ماندگار نیستند
و پس از فروکش کردن آن فشــار ،رفتارها عادی
میشود.
چه ویژگیهایی دارند؟

اغلب کودکان بیش فعــال ،از نظر توانایی ذهنی
و رشد جســمانی در حد متوسط هم ساالن خود
هستند .این کودکان اغلب بسیار پرتحرک و بیقرار
هستند و نمی توانند روی فعالیتی که انجام میدهند
متمرکز شــوند .مث ً
ال در هنگام تعریف یک داستان
مرتب راه میروند جمله ها را به صورت ناقص ادا
میکنند و از این شاخه به آن شاخه می پرند.
در دفتر مشاوره

گاهی وقت ها که از یک کودک بیشفعال می پرسم
دوست داری نقاشی کنی؟ میگفت ”:وقت نیست”
سرویس ســامت  //آیا وقتی کسل یا
ناراحت هستید میل به خوردن خوراکی
ندارید یا خودتان را کنار چند شیرینی
پیدا نمی کنید؟ پیــدا کردن غذا برای
آرامش امری شایع است و با نام پرخوری
عصبی یا احساسی شناخته می شود.

یا “حوصله ندارم” یا “خسته هستم” .وقتی مداد  ADHDما شــاهد بیش فعالی و عملکردهای
به دستش میدهم ،آن را طوری بر کاغذ میکشد ،ناگهانی به همراه کمبود توجه و تمرکز هستیم.
چه عالیمی دارد؟
که نوک آن می شکند .اغلب برای کشیدن نقاشی
مقاومت دارد .بعد از آنکه با کلی تشویق تصویری نشانه ها و عالئمی که در این کودکان بیش از همه
را می کشد ،بالفاصله آن را سیاه و خط خطی می دیده می شود .فعالیت حرکتی بیش از اندازه ،عدم
تمرکز حواس و بروز حرکات تکانه ای یعنی دست
کند.
از زبان مادر و پدرها
زدن به کاری بدون هیچ فکر و اندیشــه قبلی .این
مادرو پدرهــای این کــودکان میگویند”:وقتی کودکان معمو ًال در مورد کارها و اشــیائی که باید
خواسته های او برآورده نشود ،پاهایش را به زمین به صورت طبیعی در برابر آنها احساس خطر کنند،
می کوبد و داد و فریاد می کند و گاهی گریه های خطری احساس نمیکنند .گرایش به دروغگویی
طوالنی سر می دهد تا به آنچه می خواهد برسد ”.در آنها بسیار باال اســت و اغلب وسایل خود را
سه شکل دارد
گم میکنند و دچار فراموشکاریاند .این کودکان
بیش فعالی معمو ًال به ســه صورت خود را نشان همچنین به طور افراطی حرف می زنند.
کی قابل تشخیص است؟
می دهد کودکانی با نشــانه هــای بالینی وراجی
کردن ،ورجه ورجه کردن ،نداشــتن صبر ،پریدن این اختالل معموال بعد از دو ســالگی تا قبل از ۷
وســط صحبت دیگران ،ناتوانی در برنامه ریزی سالگی قابل تشخیص است و پس از  ۱۲سالگی تا
و اتمام تکالیف ،حواس پرتی و فراموشــکاری که  ۲۰سالگی رو به بهبود میرود و درصد کمی از این
اغلب تا سه سالگی پدیدار می شود .شاید عجیب عالئم اختالل تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند .بیش
به نظر برســد ،اما بعضی از کودکان اص ً
ال عالئمی فعالی در پسران ،سه تا پنج برابر بیشتر گزارش شده
از فعالیتهای بیش از اندازه نشــان نمیدهند ،اما به است .این کودکان در دوره شیرخوارگی هم اغلب
 ADHDدچار هستند .این کودکان به نوع دوم” پر تحرک هستند و دســت و پاهای خود را زیاد
کم توجهی و کم تمرکزی” مبتال هستند .این اختالل حرکت می دهند .کم خواب و کم غذا هستند .زیاد
معمو ًال دیرتر و در ســنین مدرسه تشخیص داده گریه می کنند و سریع عکس العمل نشان میدهند.
میشــود و این کودکان وسایل شخصی خود را به در سنین دبستان اغلب اختالالت یادگیری را نشان
طور مرتب گم میکنند و در خانه جای وسایل را می دهنــد .آنها همچنین ،با پــرت کردن حواس
فراموش می کنند .این کودکان بیشترین مسئله را همکالسی ها نظم کالس را به هم می زنند.
راه حل در مدرسه
در درس های دیکته و ریاضی دارند.در نوع سوم
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بهترین کار این است که برای معلم ،یک دستیار در
نظر گرفته شــود که بتواند بطور ویژه با این کودک
ارتباط بگیرد .معلم یار ،با وقت گذاشــتن بیشتر و
تکرار و تمریــن ،کمک میکند تاعقب افتادگی او
در کالس جبران شود و البته بدترین راه حل ،جدا
کردن این کــودکان و آموزش آنها در کالس های
ویژه است ،که به طور قطع روشی اشتباه است.
درمان میشود؟

درمان این اختالل غیرقابل پیش بینی است و ممکن
اســت خود به خود در هر سنی خاموش شود و
حتی طول مدت زمانی که کــودک نیاز به درمان
خواهد داشت نامشخص است .معموال در درمان ،از
روش های دارویی ،همزمان با رواندرمانی استفاده
میشود.
اختاللبیشفعالییااشتباهاتفرزندپروری؟

در تشــخیص ” ”ADHDفعالیت بیشازحد،
نقصتوجه_ تمرکز و عدم عملکرد درست ،در دو
محیط خانه و مدرســه بررسی شود .بنابراین اگر
کودک تنها در محیط خانه این مشکالت را دارد
و در مدرسه کنترل خوبی از خود نشان میدهد،
به احتمال زیاد بیشفعالی نــدارد و این والدین
هستند که روشهای نادرســت فرزند پروری را
اجرا میکنند.
بیشفعال است یا پرتحرک؟

تشخیص این که یک کودک به اختالل بیشفعالی
مبتالست و یا فقط شیطنت طبیعی دارد ،کار چندان
سادهای نیست .کودکان بیشفعال بسیار پرتحرکاند
و نمیتوانند یکجا آرام بنشیند .آنها نوعی اصرار
و اجبار برای خرابکاری دارند .اختالالت یادگیری،
مشــکالت عصبی ،عدم تشخیص دست راست و
چپ از یکدیگر ،اضطراب ،افسردگی و در نهایت
اختالالت سلوک را هم به دنبال خواهد داشت.
مرز تشخیص کجاست؟

مرز تشــخیص کودکان بیش فعــال با بچههای
بازیگوش این اســت که در کــودکان معمولی و
بازیگوش فعالیت زیاد آنهــا باعث کاهش بازده
کودک نمیشود .به عبارتی کودک در کنار فعالیت
زیاد جســمی در تحصیل و روابط اجتماعی خود
فرد موفقی اســت ،اما کودکان مبتال به بیش فعالی
در کنار فعالیت زیاد ،اختالالت رفتاری اختالالت
تحصیلی نشان می دهند .پس در واقع میزان فعالیت
آنها نیست که میتواند مرزی برای تشخیص باشد
بلکه اختالل در عملکرد آن هاست.

تفاوت پرخوری عصبی با گرسنگی چیست؟

افرادی که به پرخــوری عصبی مبتال
هســتند چندین بار در هفتــه برای از
بین بردن احساســات منفی به سراغ
غذا میروند .شــاید این افــراد بعد از
خوردن غذا احساس گناه و شرمندگی
کنند اما به علت وجود این احساسات
دوباره و دوباره به سراغ غذا می روند
و وزن شان افزایش پیدا می کند و چاق
میشوند .جالب اینجاست که پرخوری
احساسی فقط در هنگام ناراحتی نیست
و گاهی به دلیل خوشــحالی نیز اتفاق
میافتد.
پرخوری عصبی چیست؟

هــر اتفاقی ،از اســترس کار گرفته تا
نگرانی های مالی ،مشــکالت سالمتی
و حتی درگیری در رابطه ممکن است
ســبب پرخوری عصبی باشــد .این
مشکلی است که هم مردان و هم زنان با
آن درگیر هستند اما بر اساس تحقیقات
مختلف ،غذا خوردن احساسی در زنان
کمی بیشتر از مردان است.
پرخوری عصبی؛ چرا غذا؟

احساسات منفی سبب احساس پوچی
یا خالء احساســی در فرد می شوند
و در ایــن میان غذا نقــش پر کردن
این خالء دارد و فــرد به طور موقت
احســاس پُری می کند .دیگر شاخص
های این مشــکل عبارتند از :تاثیرات
اجتماعی یعنی در زمان هایی که از نظر
احساسی به کمک دیگران نیاز دارید.
درگیر نشدن در فعالیت هایی که سبب
کاهش ناراحتی و استرس شوند .درک
نکردن تفاوت بین گرسنگی فیزیکی و
احساســی به کار بردن الفاظ منفی در
صحبت کردن با خود که یکی از عوامل
شروع رفتن به ســمت غذا است .این
مورد چرخهای از غذا خوردن عصبی
را ایجاد میکند .تغییر سطح کورتیزول
در پاسخ به استرس سبب غذا خوردن
عصبی میشود.
پرخــوری عصبــی در مقابــل
گرسنگیواقعی

انســان ها برای زنده مانــدن باید غذا
بخورند .بنابراین باید یاد بگیرید چگونه
غذا خوردن احساســی را از گرسنگی
واقعــی تشــخیص دهید .بر اســاس
تحقیقات تفاوت هــای زیادی وجود

دارند که نشان می دهند آنچه تجربه می
کنید گرسنگی واقعی است یا احساسی.
گرسنگی فیزیکی گرسنگی احساسی
به مرور و پس از گذشت مدتی شکل
میگیرد ناگهانی به ســراغتان میآید
هوس گروه های مختلف غذایی را می
کنید تمایل به خــوردن غذای خاصی
دارید احساس سیری میکنید و آن را به
عنوان سرنخی برای توقف غذا خوردن
می دانیــد ممکن اســت در خوردن
یک غذا پرخوری کنیــد و کنترلی بر
غذاخوردن ندارید هیچ احساس منفی
درباره غذا خوردن ندارید به خاطر غذا
خوردن احساس گناه و شرم می کنید.
چگونه جلوی پرخوری عصبی را
بگیریم؟

پرخــوری عصبــی بــه ســادگی با
غذا خوردن تمام نمی شــود .شــاید
غذاخوردن در همان لحظه آرام تان کند
اما بعد از مدتی سبب می شود غمگین
تر از قبل باشید .این چرخه تا زمانی که
فرد احساسات خود را ریشه یابی نکند،
متوقف نمی شود.
پرخوری عصبی؛  ۹راهکار برای
مقابله با استرس

غذا خوردن راهی مناسب برای کاهش
اســترس اســت اما باید روش های
دیگری مانند نوشــتن یــک دفترچه
خاطرات ،خواندن کتاب و یا چند دقیقه
وقت گذاشتن برای ریلکس کردن برای
مقابله با استرس انجام دهید.
 -۱ورزش کنیــد برخی افراد با انجام
ورزش روزانه احساس آرامش میکنند.
پیاده روی ،دویدن آهســته و یا انجام

روتیــن حرکات یوگا بــرای مقابله با
احســاس پرخوری مناسب است .در
یک تحقیق به داوطلبان گفته شــد به
مدت هشــت هفته یک روتین یوگا را
دنبال کنند .ســپس محققان به ارزیابی
آرامــش ذهنــی و درک در این افراد
یعنی درک شخص از خود و شرایطی
اطرافش پرداختنــد .نتایج این تحقیق
نشان داد که انجام یوگا به خنثی کردن
احساساتی نظیر اضطراب و افسردگی
کمک می کند.
 -۲مدیتیشن را امتحان کنید برخی نیز
ادعا می کنند مدیتیشن به از بین بردن
چنین احساسی کمک می کند .تحقیقات
بسیاری نشان دادند که تمرین مدیتیشن
برای آرامش دهی به ذهن راه مناسبی
برای درمان اختالل پرخوری و همچنین
غذا خوردن احساســی اســت .نفس
عمیق کشیدن خود به سادگی یک نوع
مدیتیشن است .در جایی آرام بنشینید
و روی تنفســتان تمرکز کنید .هوا را به
آرامی داخل و خارج بینی خود هدایت
کنید.
 -۳یــک دفترچه غذایــی برای خود
درســت کنید دفترچه یادداشت برای
ثبت اینکه هر غذایــی را در چه زمان
و در چــه حالتــی خوردید کمک می
کنــد تحریــک کننده هــای خوردن
عصبی را شناسایی کنید .با اینکه کمی
چالش برانگیز اســت اما ســعی کنید
تمــام چیزهایی کــه میخورید را در
آن دفترچه یادداشــت کنید (چه وعده
ای بــزرگ و چه کوچــک) همچنین
احساسی که در آن لحظه داشتید را نیز

یزد

بنویسید .اگر خواستید برای مشاوره به
پزشک مراجعه کنید این دفترچه بسیار
مفید است.
 -۴یــک رژیم غذایی ســالم را مورد
اســتفاده قرار دهید مطمئن شوید مواد
مغذی سالم و کافی به بدنتان می رسانید
چون این مورد نیز بســیار مهم است.
تفاوت قائل شدن بین گرسنگی فیزیکی
و احساسی بسیار دشوار است اما وقتی
رژیم غذایی سالمی داشــته باشید به
راحتی زمان هایی که از روی ناراحتی
و کسلی غذا می خورید قابل شناسایی
است.
 -۵مظنونین همیشگی را از سبد غذایی
خود حذف کنید ســعی کنید غذاهایی
که هنــگام عذا خوردن های عصبی به
سراغشــان می روید را از سبد خرید
حذف کنید و آنهایی را هم که دارید دور
بیندازید .غذاهایی را برای حذف از این
لیست مانند چیپس ،شکالت و بستنی
در نظر بگیرید که چربــی باال دارند،
شــیرین و یا سرشار از کالری هستند.
همچنین در هنــگام ناراحتی به خرید
نروید .غذاهایی که در زمان ناراحتی،
اســترس و کســلی هوس می کنید را
خارج از دسترس قرار دهید که این کار
به شکستن چرخه غذا خوردن عصبی
کمک بسیاری می کند.
 -۶به حجم غذایتــان توجه کنید در
برابر خوردن یک بســته کامل چیپس
یا دیگر غذاهــا در حجم باال مقاومت
کنیــد .وعدههای خود را اندازه بگیرید
و بشقاب های کوچک را انتخاب کنید
تا به کنترل وعده ها کمک کند .همین

کــه یک وعده را تمام کردید ابتدا کمی
به خود فرصت دهید و بالفاصله برای
بشــقاب دوم اقدام نکنیــد .چند نفس
عمیق بکشید و تمرکز کنید تا ببینید آیا
واقعا هنوز گرسنه هستید یا خیر؟
 -۷به دنبال حمایت باشید اگر احساس
تنهایی و افسردگی می کنید در برابر تنها
بودن مقاومــت کنید .حتی یک تماس
تلفنی کوتاه با یک دوســت یا یکی از
اعضای خانواده برای خلق و خویتان
معجزه می کند .در رژیم غذایی به اندام
این امکان برای شــما وجود دارد که با
مشاور خود تماس بگیرید و اوضاع را
کنترل کنید.
 -۸چیزهایی که مــورد حواس پرتی
می شوند را حذف کنید شاید در مقابل
تلویزیون ،کامپیوتر یا موارد دیگری که
سبب پرت شــدن حواستان می شوند
غذا بخورید .سعی کنید دفعه بعدی خود
را در این شرایط قرار ندهید .با تمرکز
روی غذا ،لقمــه هایی که می جوید و
سطح گرسنگی متوجه خواهید شد که
آیا غذا خوردتان عصبی است یا خیر.
بعضی نیز  ۱۰تا  ۳۰بار جویدن غذا را
قبل از بلعیدن توصیه می کنند و معتقدند
این کار باعث تمرکز می شود .انجام این
کارهــا به مغزتان زمان می دهد تا پیام
سیری از معده را دریافت کند.
 -۹روی مثبت صحبت کردن با خود کار
کنید احساس گناه و پشیمانی با خوردن
عصبی ارتباط دارد .اگر با غذاخوردن
احساس ناراحتی دارید هرگز خود را
ناامید نکنید و از تجربهای که داشــتید
اســتفاده کنید تا به نوان فرصتی جهت
برنامه ریزی برای آینده داشته باشید.
پرخوری عصبــی؛ چه زمانی به
پزشک مراجعه کنیم

کار دشــواری اســت اما به پرخوری
عصبی به عنوان یک فرصت نگاه کنید
تا بیشــتر با خود و احساساتتان رابطه
برقرار کنید .دنبال کــردن روز به روز
ایــن فرآیند ســبب درک بهتر از خود
و همچنین گســترش دامنه سالم غذا
خوردن می شود .توجه نکردن به غذا
خوردن عصبی و ریشــه یابی نکردن
آن ممکن اســت به مشکل بزرگتری
تحت عنوان اختالل پرخوری یا دیگر
اختالالت تغذیه ای تبدیل شــود .اگر
متوجه شدید الگوهای غذا خوردنتان از
کنترل خارج است بهتر است با پزشک
صحبت کنید .پزشک ممکن است شما
را به یک مشــاور یا متخصص تغذیه
ارجاع دهد تا علت را بیابید.
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طالعبینی
فروردین :

به دنبال راهی هســتید تا ایده های منحصر به فرد
خود را با دیگران در میان بگذارید .رویکرد خالقانه
ی شــما نسبت به زندگی می تواند همه ی کارهای
تان را تحت الشعاع قرار دهد .اما انگار نمی توانید تصورات تان
در قالب کلمات بیان کنید .شاید حتی تصمیم بگیرید که حرفی نزنید
و ســاکت بمانید ،زیرا فکر می کنید که سکوت بهتر از هر چیزی
جواب میدهد .اگر از نظر عاطفی و احساســی از اطرافیان تان
فاصله بگیرید به نفع تان نخواهد بود.
اردیبهشت :

می توانید طوفانی از احساســات را در افق پیش
رویتان ببینید ،اما نمی دانید که این آشفتگی از کجا
نشــأت می گیرد .به جای این که به فکر چیزهایی
باشــید که برای تان قابل درک نیستند ،به شما توصیه می شود بر
انجام وظایف تان تمرکز کنید .حواس تان باشــد که هنگام برنامه
ریزی واقعیت هــا را فراموش نکنید و مهلتی را که دارید در نظر
بگیرید .البته اولویت بندی کارها کمی سخت به نظر می رسد ،اما
بهتر اســت اول از همه به آن دسته از اموری بپردازید که بیشترین
تأثیر را روی زندگی اکنون شما می گذارند.
خرداد :

به نظر می رسد که این روزها درگیر مسایلی هستید
که به روابط تان مربوط می شــوند ،به همین خاطر
تمایل دارید که خودتان را با کار کردن سرگرم کنید.
برای این که گرفتار احساسات نشوید ممکن است وظایف بیشتری
را متعهد شوید .اما دوری از مسأله راه حل درستی نیست ،باید با نرم
خویی با این موضوع مواجه شوید تا نتیجه ی بهتری حاصل شود.
بدانید که مجبور نیستید همین اآلن همه ی موانع را از میان بردارید.
تیر :

اکنون به هیجان احتیاج دارید و همین باعث خواهد
شــد که در یک رابطه بیشتر دچار اضطراب شوید.
به نظر می رســد که انتظارات یکی از نزدیکان تان
شما را از بیان احساســات تان باز می دارد .اگر سعی کنید همه
چیز را نادیده بگیرید ممکن اســت دچار توهم شوید .به هر حال
اگر نگرانیهایتان را پنهان کنید اص ً
ال به نفع تان نخواهد بود .باید
به تدریج دســت به کار شوید .طوری برنامه ریزی کنید تا بتوانید
کارهای خالقانه انجام دهید و در کنارش به وظایفتان هم برسید.
مرداد :

اکنون فعل و انفعاالت کهکشــانی به نفع شــما رقم
خوردهاند ،به همین خاطــر فکر می کنید که امروز
میتوانید در هــر کاری اوج بگیرید ،اما باید بدانید
که اکنون برای موفقیت به چیزی بیش از این ها نیاز دارید .شدت
فشــارها امروز چند برابر می شود .بهتر است مراقبه کنید یا راز و
نیاز انجام دهید تا بتوانید به یک رویکرد مثبت دست پیدا کنید. .
شهریور :

امروز ممکن است هر کاری را که انجام می دهید زیر
سؤال ببرید ،زیرا فعالیت های تان با خواسته های قلبی
شما جور نیستند .اما قبل از این که به سرنوشتتان
فکر کنید باید وظایف روزمره ی خود را به پایان برسانید .می توانید
با یک سفر معنوی خودتان را بهتر بشناسید .دلیلی وجود ندارد که
انرژی های تان را تلف کنید و مدام به فکر شک و تردید باشید .هر
کاری که انجام می دهید باید اول از همه به ندای درون تان گوش
کنید .بگذارید حس ششم شما راهنمایتان گردد.
مهر :

شــاید امروز مجبور شــوید بــرای چیزهایی که
میخواهید به دست آورید مبارزه کنید .می دانید که
موفقیت به هیچ وجه مسیر آسانی نیست ،به ویژه اگر
آن چه در ذهن دارید با حقیقت هماهنگ نباشــد .ارزش هایی را
که باورشــان دارید با حقایق آمیخته نکنید ،آن وقت ممکن است
دیگران به انگیزه های شــما شک کنند .بهترین راهکار این است
که به حس ششــم تان اطمینان کنید ،اما جانب عقل را هم در نظر
داشته باشید.
آبان :

امروز به شــدت احساساتی هســتید ،حتی فعل و
انفعاالت کهکشانی باعث شده که ماجراهای احساسی
شــدت بگیرد .اما نیت های خوبی که در دل دارید و
خستگی ناپذیری شما کمک تان خواهد کرد تا بر همه ی مشکالت
غلبه کنید .نباید وقت را تلف کنید ،زیرا اکنون همه ی اطرافیان تان
می توانند از تحوالت درونی شما سود ببرند.
آذر :

امروز ممکن است خشم های پنهان شما بروز کنند،
از این رو فشــارها و مشکالت بیشتری را احساس
خواهید کرد .شاید در نظر شخص خاصی یک تهدید
به حساب بیایید ،پس به نفع خودتان است که اوضاع را آرام نگه
دارید .از طرف دیگر امروز قابلیت جذب هم دارید ،پس در مسایل
عشقی می توانید مؤثر عمل کنید .به هر حال موقعیت اکنون شما
به طور کلی ایده آل نیست ،نباید سعی کنید که همین اآلن همهی
مشــکالت را از میان بردارید ،در لحظــه زندگی کنید و از اکنون
لذت ببرید.
دی :

امروز استعداد فوق العاده ای در تعیین موقعیت دارید،
یعنی می دانید که تا کجا باید پیش بروید و چه وقت
عقب نشینی کنید .البته زندگی کردن با چنین قابلیتی
کمی دشوار به نظر می رسد ،اما باید آن را بپذیرید .اکنون فرصتی
استثنایی پیش آمده که می توانید از آن به نفع خودتان استفاده کنید.
بد نیست برای مدت کوتاهی لنگرهای کشتی را بیندازید و نگران
این نباشید که کجا توقف کرده اید .سعی کنید گم نشوید تا بتوانید با
کارآمدی بیشتر به جستجوی ناشناخته ها بروید.
بهمن :

امروز ممکن اســت از دست احساسات تان خسته
شــوید .عقل تان به شما می گوید که خواسته های
غیر منطقی خود را سرکوب کنید ،زیرا بیش از این ها
دیگر در توان تان نیست .می توانید خودتان را با انجام وظایف تان
سرگرم کنید ،اما این راهکار در طوالنی مدت جواب نمی دهد .به
چیزهای بزرگ فکر کنید و از این که در زمان مناسب برای آن ها
سرمایهگذاری کنید ترس نداشته باشید.
اسفند :

امروز دچار خواســته ها و آرزوهایی هستید که به
قدرت شما مربوط می شوند .شاید مجبور شوید برای
این که قدرت تان را نشان دهید فوری عمل کنید .به
نظر می رسد که رفتارتان تحت تأثیر انگیزه های ناخودآگاه قرار
دارد .اما اگر احساســات تان را بدون دقت عمل بیان کنید ممکن
اســت مشکل به بار بیاید .آهسته و با فکر قدم بردارید ،بدانید که
هنوز برای بیان احساسات قلبی تان فرصت زیادی دارید.
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روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور
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تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
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آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
یزد علیرضا حائری زاده
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۱۷۷۷۴۶۰۲۰
بوشهر سید ابوالحسن جعفری

گروه گزارش //وحید دلپسند رئیس
جهاددانشگاهی استان هرمزگان به
همراه سیدمحمد میرحسینی معاون
فرهنگی جهاد دانشــگاهی استان از
دفتر روزنامه دریا بازدید و با یعقوب
دبیرینژاد مدیرمسئول روزنامه دریا
گفتگو کردند.
به گزارش خبرنــگار روزنامه دریا؛ رئیس
جهاد دانشــگاهی هرمزگان در این بازدید
گفت :روزنامه دریا در سالها فعالیت خود
نشان داده اســت که یک روزنامه پیشرو و
دغدغهمند است.
وحید دلپســند افــزود :روزنامــه دریا از
روزنامههایی اســت که سعی کرده است به
مسائل به صورت عمقی نگاه کرده و سطحی
کار نکند و وارد جریانهای سیاسی مختلف
که آفت رسانههاست نشود و همیشه به کار
اصلی و رسالت خبری خود پرداخته است.
دلپســند عنوان کرد :همه رسانههای استان
هرمزگان تاکنون تالش کردند که به مشــی
رسانهای خود عمل کنند و روزنامه دریا نیز
در این زمینه به خوبی عمل کرده است.
وی با اشاره به ســخت بودن انتشار نسخه
چاپی روزنامهها در شرایط فعلی عنوان کرد:
با وجود رسانههای دیجیتال و فضای مجازی
روزنامههای استان باید به سمتی حرکت کنند
که بتوانند از این ظرفیت نیز بهره خوبی ببرند.
دلپسند با اشاره به اینکه در استان رسانهای را
می خواهیم که بتواند چهره استان هرمزگان
را در سطح ملی و بین الملل به تصویر بکشد
خاطرنشان کرد :روزنامه دریا در این زمینه
میتواند پیشــرو بوده و فعالیتهای خوبی
از خود نشــان دهد .وی جهاددانشگاهی را
بازویی برای دولتها عنــوان کرد و گفت:
جهاددانشــگاهی میتواند اتــکا به توان و
نوآوری های داخلی را به تصویر بکشد.
رییس جهاددانشگاهی هرمزگان اضافه کرد:
با توجه به اینکه کشــور ایران در شــرایط
تحریمی قرار دارد ،استفاده از ظرفیت و توان
داخلی میتواند برای دســتگاههای مختلف
صرفه اقتصادی بهتری داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه صنایــع تمایل دارند
کار ارزان وارد کنند عنوان کرد :اگر شــرایط
غیرتحریمی باشد اتکا به توان داخلی کمتر
مورد توجه قرار میگیرد اما با توجه به اینکه

«دریا» روزنامهای دغدغهمند است

اکنون ما در شــرایط تحریم قرار داریم اتکا
و توجه به توان داخلی میتواند راهگشــای
کارهای ما باشد.
این مسئول خاطرنشــان کرد :در چند سال
اخیر جهاد دانشــگاهی امکان بروز و ظهور
بهتری برای کمک به دولت ها داشته و بازویی
خوبی برای دولت ها بوده اســت و این نهاد
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهارکرد :استفاده اجباری از توانمندی
داخلی نمیتواند بازخورد خوبی داشته باشد
بلکه باید اســتفاده از ظرفیت و توان داخلی
به باور و انتخاب اول مسئوالن تبدیل شود.
دلپســند ادامه داد :در دولــت فعلی که نگاه
ویژهای به توان و ظرفیت داخلی دارد امیدوار
هســتیم که جهاددانشگاهی را در کنار خود
ببیند و از ظرفیتهای آن استفاده نماید.
رییس جهاددانشگاهی هرمزگان خاطرنشان
کرد :در استان هرمزگان در مسائل مختلفی
ورود کردیم کــه از جملــه آن میتوان به
بحث فناوری های آبشیرینکنها و مزارع
پرورش میگو و استفاده از بازیافت پسماند
فاضالب اشــاره کرد .وی بــه فناوریهای

فیلم سینمایی رها و انگشتر جادو آماده نمایش می شود

گروه خبر //فیلم سینمایی رها و انگشتر
جادو به تهیه کنندگــی و کارگردانی
امیر مومنی اصــل و با بازی متفاوت و
درخشــان نیما فالح  ،سحر ولدبیگی
و رها باللی که هر سه بازیگران اصلی
فیلم را تشکیل می دهند  ،برای عموم
مخاطبین کودک و نوجوان و بزرگسال
تهیه و تولید شده است .
فیلم ســینمایی رها و انگشتر جادو ؛ ضمن
برخورداری از آموزه های علم روان شناسی
و توجه به مفاهیم رشد و تربیت و آموزش ،
توانسته است که از بین  137فیلم سینمایی از
کشور ایران و  105کشور جهان  ،در جمع 9
فیلم سینمایی برتر راه یافته به پنجاه و یکمین
جشنواره بین المللی فیلم رشد حضور داشته
باشــد و در دل کودکان و نوجوانان راه پیدا
کند و پیش بینی می شود که همزمان با آغاز
نمایش فیلــم  ،مخاطبین کودک و نوجوان و
بزرگســال برای تماشای فیلم لحظه شماری
نمایند.
در خالصه داســتان فیلم ســینمایی رها و
انگشــتر جادو آمده اســت که ؛ بابا محسن
باستان شناس است و همراه با دخترش رها
برای کشــف یک غار مخوف به شمال ایران
سفر می کنند ؛ وقتی به غار می رسند ،ناگهان
زمین لرزه اتفاق می افتد و باعث وحشــت
بابا محسن و رها می شــود  .زلزله که تمام
میشود  ،آتوسا بعد از  6هزار سال استراحت،
از درون یک تابوت قدیمی بیدار شده و وارد
زندگی انســان های امروزی می شــود  .با
ورود آتوسا  ،زندگی بابا محسن و رها دچار
اتفاقات بسیار پر هیجان و چالش بر انگیزی
می شود  .اما  ،تا اینکه . . .
نگارش فیلمنامه رها و انگشتر جادو را دکتر
منصور باللی با توجه به علم روان شناســی
بر عهده داشته و کیانوش اسالمی با همراهی
پرویز قدســی به عنوان مشاوران فیلمنامه با
نویسنده همکاری داشته اند .
تولید فیلم ســینمایی رها و انگشــتر جادو
در لوکیشن های بســیار متنوع و زیبایی از
جمله :مــوزه برج آزادی تهران  ،ســواحل
دریای خزر  ،جنگل عباس آباد بهشهر  ،غار
هوتو و مناطقی از لواســان بزرگ  ،جاجرود
 ،تهرانپارس و غرب تهران انجام شده است .
رو نمایی و اکران خصوصی فیلم ســینمایی
رها و انگشــتر جادو با حضــور هنرمندان
برجســته ،بازیگــران ســینما و تلویزیون ،
خوانندگان محبوب و ورزشکاران گرامی در
سینما سپیده شهر تهران برگزار گردید و مورد
توجه بسیاری از هنرمندان و هنر دوستان و

عالقهمندان قرار گرفت .
تدابیر خاصی برای نمایش فیلم ســینمایی
رها و انگشــتر جادو در نظر گرفته شــده و
پیش بینی می شــود که بسیاری از کودکان و
نوجوانان و بزرگســاالن از تماشای این فیلم
زیبا که به طور مستقل تهیه و تولید گردیده،
لذت ببرند و لحظات شــیرینی را با تماشای
این فیلم تجربه کنند .
شایان ذکر است که تیتراژ پایانی فیلم سینمایی
رها و انگشتر جادو با صدای دلنشین بهروز
محمدی اســت و پیام نیکومنــش به عنوان
مدیر فیلمبرداری می باشــد و آهنگسازی و
ترانه سرایی تیتراژ پایانی فیلم توسط محمد
محتشــمی و بــا تنظیم امیــر پناهی و رضا
پناهی انجام شــده است و صدای گرم استاد
منوچهر والی زاده به عنوان گوینده رادیو در
بخشهایی از فیلم شنیده می شود .
از دیگر بازیگران فیلم سینمایی رها و انگشتر
جادو می توان به چهره هایی از جمله  :عارفه
نظامی  ،النا منیعی  ،میثم حسینی  ،محمد رضا
نجفی  ،هــادی عبدالمالکی  ،مهدی بیگدلیا ،
آزاده قدیمی  ،کیانا صفر زاده و سودابه توفیقی
اشاره کرد .
ســایر بازیگران فیلم سینمایی رها و انگشتر
جادو را سیما رحمتی  ،پرنیا مرادی  ،مرتضی
خندان  ،حجــت بابایی  ،رضا منیعی  ،حورا
موســی خانی  ،نیکا صفوی  ،یسنا آوخ  ،النا
عبدی زاده و کیانا اسالمی تشکیل می دهند .
از عوامل فیلم سینمایی رها و انگشتر جادو
به این ترتیب می توان نام برد  :برنامه ریز و
دســتیار اول کارگردان  :سید میثم حسینی ـ
دستیار دوم کارگردان  :قاسم اصغری ـ منشی
صحنه  :افسانه مومنی اصل ـ عکاس  :آرزو
مومنی اصل – دســتیاران فیلمبردار  :رضا
مومنی اصل  ،ســاالر موال وردی  ،سروش

نجفی ـ دســتیار نورپــرداز  :پیمان منتظر
مشــمول ـ فیلمبرداران هوایی  :صابر اهری،
رامین بابایی ـ مدیــر صدابرداری  :علیرضا
عباسقلی  -دستیار صدابردار  :موسی همتیـ
صداگــذار  :امیر مومنی اصــل ـ گویندگان
زندان  :ســید علی بهبودی  ،بهمن داداشی ـ
ضبط صدا  :علی چاوشــی ـ استودیو ضبط
صدا  :اســتودیو بل ـ تدوین و اصالح رنگ:
امیر مومنی اصل ـ طــراح جلوه های ویژه
بصری  :عباس حضرتــی ـ طراح گرافیک:
علی یزدانی ـ پخش و مشــاور رســانه ای
و روابط عمومی  :بهمــی دات کام ـ مترجم
شنیداری  :حســن کاظمی ـ تنظیم موسیقی:
رضــا کامیار ـ ناظر ضبط  :دیبا دانشــور ـ
میکس  :امیر پناهــی  ،آرش آزاد ـ گیتار :
فراز فراهانی ـ ساز  :افشین کامیار ـ استودیو
ضبط موسیقی  :استودیو آکا شیک ـ آوازها:
حامد قدمی  ،رسول رضایی  ،علی تیر مایهـ
ترانه ســرایان  :باران بهرامی  ،یوسف زمانیـ
مجری پروژه  :گروه فیلمســازی نقطه دید ـ
مجری طرح  :موسســه تبســم مهر نیکان ـ
جانشین و دستیار تهیه کننده  :منصور باللیـ
مدیر تولید  :محســن مومنی اصل ـ جانشین
مدیــر تولید  :بهزاد مرادی ـ دفتر پیش تولید
 :موسســه هلیا فیلمـ مدیر تدارکات  :نیمتاج
پور صفر ـ دســتیاران تدارکات  :ابوالفضل
موالیی ،علیرضــا علیزاده ،صادق محمدی ـ
امور بیمه  :محمد شــفیعیـ ترابری  :ابوالفضل
مشهدی حسن  ،جواد مشــهدی رمضانی ـ
طراح چهره پردازی و جانشــین تهیه کننده :
حجت بابایی ـ مجری بانوان  :فریبا مجیدی ـ
مجری آقایان  :محمد سفری ـ طراح دکور و
صحنه و لباس  :مریم یادگاری ـ دستیار دکور
و لباس :آزاده عباس زاده ـ دســتیار صحنه :
بنیامین محمدی .

استفاده شــده در آبشــیرینکنها اشاره
کرد و اظهار داشــت برخی از فناوری ها و
قطعات آبشــیرینکنها متکی به خارج از
کشــور اســت و ما این آمادگی را داریم که
در این زمینه ورود کرده و وابستگی صنعت
آبشیرینکن به دانش و فناوری خارجی را
برطرف کرده و آنها را بومی سازی کنیم.
دلپســند به مــزارع پرورش میگو اشــاره
کرد و گفت :در حــال حاضر  ۵۰درصد از
مزارع پرورش میگو در استان فعال هستند
که میانگین تولید آنها نیز بســیار پایینتر از
میانگین استانداردها است و در این زمینه نیز
آمادگی داریــم فناوریهای مورد نیاز برای
افزایش میزان تولید محصول را ارائه نماییم.
وی ادامــه داد :مدیریت بهــرهوری مزارع
پرورش میگو به شکل سنتی انجام میشود
و نیاز اســت که این روشها ،جدید و مدرن
شــود .همچنین فرمول تهیه خــوراک این
مزارع با مشــکالتی مواجه اســت که برای
تکمیل چرخه تولید آن نیز ما آمادگی داریم
فعالیتهای تحقیقاتی و تولیدی را انجام دهیم.
این مســئول با اشاره به اینکه آموزش نقش

مهمی در برطرف کردن مشکالت اشتغال دارد
خاطرنشان کرد :در ســال گذشته دو واحد
آموزشــی با همکاری نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی در منطقه یک و جاسک
برای پوشش نیازهای آموزشی خانوادههای
کارکنان نیروی دریایی راه اندازی شــد .وی
خاطرنشان کرد :در جاسک نیز این آمادگی را
داریم که عالوه بر خانوادههای کارکنان ،سایر
متقاضیان نیز از آموزشهای جهاددانشگاهی
بهره مند شوند.
رییس جهاددانشــگاهی هرمزگان یکی از
مشــکالت موجود در زمینه اشتغال استان
را عدم تطابق نیازهای اســتان با رشت ههای
تدریسی در دانشگاههای استان اعالم کرد و
گفت :زمانی که تصمیمی برای راهاندازی یک
صنعت در استان گرفته میشود باید همزمان
دانشگاههای استان رشتههای مورد نیاز برای
این صنایع را در دانشــگاه ها تدریس کرده
و افراد و نیروهــای مورد نیاز این صنایع را
آمــاده نمایند .وی درباره مشــاغل خانگی
نیز عنوان کرد :از یک ســال و نیم گذشــته
جهاددانشــگاهی به عنوان مرکز پایلوت در

,,

دلپسند با اشــاره به اینکه در
استان رسانهای را میخواهیم
کــه بتوانــد چهــره اســتان
هرمــزگان را در ســطح ملی و
بیــن الملل به تصویر بکشــد
خاطرنشــان کرد :روزنامه دریا
در این زمینه میتواند پیشرو
بــوده و فعالیتهــای خوبی از
خود نشان دهد
سراسر کشور مسئولیت اشتغال  ۵۰هزار نفر
در زمینه مشــاغل خانگی را برعهده گرفت
و این تعداد برای اســتان هرمزگان 2هزار و
دویست نفر بوده است.
دلپســند افزود :تا مرحله تولید و راهاندازی
کارگاه ،تولیدکنندگان مشکلی ندارند و چالش
اصلی آنهــا از زمان اتصال به بازار و عرضه
محصوالت خود شروع میشود.

وی یکی از مهمترین دالیل عدم عرضه این
محصوالت را نبوده نمایشگاه دائمی یا فصلی
در استان عنوان کرد و گفت :اگر میخواهیم
مشــاغل خانگی در اســتان فعال شــده و
بازخورد خوبی داشــته باشد باید بازارهای
فروش محصوالت آنها نیز دیده شود.
وی از پروســه دریافت مجوزهای مشاغل
خانگی به ویژه در زمینه بهداشــتی انتقاد و
عنوان کرد :گاهی دیده میشــود که پروسه
دریافت مجوزهای بهداشــتی بسیار زمانبر
بوده و ســختگیریهای بیش از حدی نیز
انجام میشود تا کار دست نیافتنی شود.
وی با اشــاره به اینکه جهاددانشــگاهی در
زمینه مشــاغل خانگی فعالیتهای خوبی
انجام دادهاســت اظهارکرد :مشکالتی که در
این زمینه وجود دارد برای ما ملموستر است
و میدانیم افرادی کــه در این زمینه فعالیت
میکنند با چه مشکالتی روبرو هستند .وی با
اشاره به اینکه دستگاه های مختلفی در زمینه
مشــاغل خانگی فعالیت دارند خاطرنشان
کرد :وجود دستگاههای مختلف برای ایجاد
مشاغل خانگی مشــکالتی را دربردارد به
همین دلیل قرار اســت طرح توسعه مشاغل
خانگی به عهده جهاددانشــگاهی قرار گیرد
که ایــن امر میتواند کمک بســیار بزرگی
بــه افرادی باشــد که می خواهنــد در این
زمینه فعالیت نمایند .در ادامه مدیرمســئول
روزنامه دریا با تقدیر از حضور مســئوالن
جهاد دانشگاهی در دفتر این روزنامه گفت:
مجموعه جهاددانشگاهی تاکنون فعالیتهای
بســیار خوب و امیدوارکنندهای انجام داده
اســت .یعقوب دبیرینژاد افزود :رشتهها و
دورههایــی که در جهاددانشــگاهی برگزار
میشود کاربردی است که میتواند به اشتغال
استان کمک بسیار خوبی نماید.
دبیرینژاد خاطرنشان کرد :افرادی که در این
دورهها و رشــتهها شرکت میکنند اندوخته
خوبی برای اشتغال دارند.
وی عنــوان کرد :یکی از مشــکالتی که در
اســتان هرمزگان وجود دارد این اســت که
آموزشهایی که در دانشگاه ها ارائه می شود
با نیاز جامعه همخوانی ندارد و به رشتههای
مورد نیاز استان در دانشگاه ها پرداخته نشده
است که این چالش بزرگ برای افراد تحصیل
کرده استان است .وی در پایان گفت :باید در
جوامع دانشگاهی استان برای رشتههای مورد
نیاز استان نیازسنجی انجام شود تا بازدهی
بهتری داشته باشد.

