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رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد 
 تقویت هیئت های صلح با جلب 

مشارکت عمومی و تقسیم کار 
بازگشت ۲۱ واحد تولیدی غیر فعال 

به چرخه تولید در هرمزگان

خسارت ۱۸۰ میلیاردی بارش های 
مونسونی به کشاورزی هرمزگان
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  زباله گردی به عنوان یکی از پدیده های شوم در پایتخت اقتصادی کشور عالوه بر 
افزایش نرخ بیکاری و نوسانات شدید قیمت از ضعف عملکرد سازمان مدیریت پسماند 

شهری نشات می گیرد .

   نوسان شدید قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تا بسیاری از خانوارها از 
پس مخارج و مایحتاج روزانه خود بر نیایند بنابراین روی آوری به انواع مشاغل کاذب شاید 

یکی از روزنه هایی است تا بتوانند از این طریق ارتزاق کنند .

 گرایش دختران به زباله گردی می تواند مقدمه ای برای به خطر افتادن سالمت جسمی آنها و در نتیجه سالمت جامعه باشد

هشداری که متولیان باید جدی بگیرند

سود باال  ؛ عامل افزایش زباله گردی 
در پایتخت اقتصادی کشور

سارقان برق را می برند

بندرعباس، قشم،  نماینده   // گروه خبر 
حاجی آباد، ابوموســی و بندرخمیر در 
مجلس شورای اسالمی خواستار اجرای 
مطالبات جامعــه محلی منطبق با  طرح 
جامع مطالعاتی سازمان بنادر ودریانوردی 
با هدف توسعه اشتغال و رونق معیشت 

ساحل نشینان این منطقه شد.
    بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ، 
» احمد مرادی « در حاشیه بازدید خود 
از بندر پل شهرستان خمیرکه با همراهی 
بنــادر و دریانوردی  مدیرکل جدیــد 
هرمزگان صورت گرفت،  اظهار داشت: 
بندر پــل یکی از بنادر قدیمی هرمزگان 
اســت و مردم این منطقه از گذشته تا به 
امروز در حوزه تجــارت دریایی نقش 
فعالی دارند و یکی از اهداف مهم ما در 
 بازدید از این بندر تاریخی نیز بررســی 
خواسته ها و مشکالت موجود لنجداران 
این منطقه است. وی افزود: دغدغه تعاونی 
 لنجداران، شــهرداری و شــورای شهر
بندر پل این اســت که در کنار مباحث 
کاپوتاژی و ترددهایی  شناورهای فلزی 
جایگاهی نیز برای لنج های سنتی دیده 
شود . نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 

شورای اسالمی گفت:  قرار شد همراستا 
 با طرح مطالعاتی که برای ســاماندهی 
قایق های تفریحی  بندر پل در حال انجام 
است طرحی جهت ساماندهی لنج های 
سنتی نیز به آن الحاق و  ظرف مدت دو ماه 
آینده با یک نگاه مثبت و سازنده عملیاتی 
شود. مرادی با بیان اینکه سازمان بنادر 
و دریانــوردی، بندر پل را جزو یکی از 
بنادر خود در سطح کشور پذیرفته و برای 
اجرای طرحهای مطالعاتی آن باید تامین 
اعتبار نماید، اظهارکرد: تصمیم گیری بر 
روی طرح های بلندمــدت با محوریت 
اقتصاد دریامحور و موانع قانونی آن ها 
باید از سوی منطقه آزاد قشم، استانداری، 
ســازمان بنادر و دریانــوردی و مجمع 
نمایندگان حوزه مرکزی استان طی یک 
جلسه بررسی و برطرف شود. مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در این 
بازدید بیان داشت: تمام تالشمان بر این 
است که خواسته های مطروحه از سوی 
مردم منطقه با رعایت تمامی الزامات فنی 
و تخصصی در طرح جامع بندر پل لحاظ 
گردد . »حســین عباس نژاد« افزود: به 

طور کلی سازمان بنادر و دریانوردی به 
دنبال خدمت رســانی و گسترده نمودن 
سفره معیشت ساحل نشینان است، اما در 
عین حال تاکید جدی بر تامین ایمنی دریا 
وصیانت از دارایی مردم در بنادر داریم. 
وی در ایــن رابطه به موضوع مطرحه و 
خواســته جامعه محلی  پیرامون موتور 
لنج های تجاری در بندر پل اشاره کرد 
 و بیان داشــت: تحقق ایــن امر نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و همکاری ســازمان 
بنادر، مردم محلــی و مجمع نمایندگان 
و ســایر ادارات از جملــه منطقه آزاد 

قشم اســت زیرا معتقدیم نتیجه این کار 
باید به توســعه اقتصادی و ایجاد رفاه 
ساحل نشینان منجر شود. مدیرکل بنادر 
و دریانــوردی هرمــزگان ضمن تاکید 
بر ســاماندهی و ایمنی لنج ها و عوامل 
محیطــی در بندرپل، ابرازداشــت: در 
راســتای رونق اشتغال و کاهش دغدغه 
لنج داران این منطقــه، نتیجه این طرح 
مطالعاتی باید در کمترین زمان اعالم و در 
همین زمان نیز با تعامالتی که با سازمان 
منطقه آزاد خواهیم داشت مباحث حقوقی 

آن را دنبال خواهیم کرد.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی :

طرح های سازمان بنادر به رفاه ساحل نشینان منجر شود
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خبرنگار متعلق 
به خودش نیست 
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 احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شورای اسالمی :

طرح های سازمان 
بنادر به رفاه 

ساحل نشینان منجر شود

استاندار هرمزگان خبر داد 

سرمایه گذاری 5 میلیاردی برای 
ایجاد پارک جامع پتروشیمیایی 

متانول در هرمزگان

1

روزنامه دریا بررسی کرد

خسارت به رانندگان ، رهاورد اجرای ناقص طرح های جاده ای هرمزگان

صفحه 8 را بخوانید

صفحه 8 را بخوانید

نوشته  هایتان طلوع حقیقت و بیان 
دردهای کسانی است که  نمی توانند 

بگویند و فریادشان بی صداست .
۱۷ مرداد روز_خبرنگار بر همه 

خبرنگارانی که شرافت قلم را پاس 
داشته و با حفظ آزادگی به روشنگری 

جامعه می پردازند مبارک .
 به امید روزی که نه قلمی شکسته شود

 و نه قلمی فروخته ....

گروه خبر// سید فخر الدین هاشمی اظهار کرد: هم اکنون 
۲۷۸ پروژه مدرسه سازی در قالب ۱۰۵۴ کالس درس با 
زیربنای ۱۳۷ هزار و ۲۵۸ متر مربع در این استان در حال 

اجراست.
   بــه گزارش خبرنگار دریا، وی افــزود: از این تعداد 
۱۸۲ پروژه مشارکتی و ۹۶ پروژه غیرمشارکتی است و 
تکمیل آنها به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان ادامه داد: 
پروژه های در دست اجرای نوسازی مدارس هرمزگان 
شامل احداث، تکمیل، توسعه، تخریب و بازسازی و تعمیر 
 مدارس، سرویس بهداشــتی، سالن ورزشی و خوابگاه 

می باشــند.به گفته هاشمی، در حال حاضر ۱۰ درصد 
مدارس اســتان نیازمنــد تخریب و بازســازی و یا 
مقاوم ســازی بوده و مابقی از اســتحکام و استاندارد 
برخوردار است.وی با اشاره به اینکه مدرسه های کانکسی 
شامل کانکس مستقل و وابسته به مدارس است، اظهار 
داشت: در حال حاضر ۴۱ مدرسه کانکسی مستقل در 
شهرهای استان وجود دارد که بیشتر این مدارس دارای 
جمعیت دانش آموزی کمتر از ۱۰ نفر هســتند.این مقام 
مسئول با اشاره به اینکه در صورت تخصیص اعتبارات 
دولتی و استمرار مشارکت خیرین مدرسه ساز تا مهرماه 
۱۴۰۲ کانکس های آموزشی در هرمزگان برچیده می 

شود.وی همچنین با بیان اینکه در تالش هستیم با اجرای 
طرح ملی »شــهید پناهی« و با مشارکت بنیاد برکت، 
مدارس کانکسی را جمع آوری کنیم و اولویت با مدارس 
 کانکسی مستقل است، خاطرنشــان کرد: طرح شهید 
دانش  آموز »رضا پناهی« به منظور ساماندهی مدارس 
سنگی و کانکســی باالی ۱۰ دانش  آموز در کشور به 
همت خیران، بسیجیان و جهادگران از ۲۸ تیرماه آغاز 
شــده و در قالب آن ساماندهی یکهزار و ۱۲۶ مدرسه 
ســنگی و کانکسی با جمعیت باالی۱۰ دانش آموز در 
کشور در دستورکار سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی 
مدارس قرار گرفته اســت.مدیرکل نوســازی مدارس 
هرمزگان در پایان اظهار کرد: امیدواریم با اجرای طرح 
شهید پناهی بتوانیم بحث مدارس کانکسی مستقلی که 
جمعیت دانش آموزی پایدار دارند، را با ساخت مدارس 

ایمن به سرانجام برسانیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان :

278 پروژه مدرسه سازی در دست اجرا است

ریا
/ د

عی
زار

ی 
 عل

س:
عک

2۱

گروه خبر // معاون شیالت هرمزگان گفت: دریابست 
از ۲۶ شــهریور ماه تا ۷ مهرماه سال جاری در آبهای 

هرمزگان اجرا می شود.   
   ابراهیم عالی زاده معاون شیالت هرمزگان اظهار 
کرد: اجرای طرح دریابست از ۲۶ شهریور ماه تا ۷ 
مهرماه و همچنین ممنوعیت صید در آبهای هرمزگان 
تا دو مایلی پیرامون جزیره کیش اجرا می شود.وی 
با بیان این که این طرح از ســنت های صیادان در 

ســال های دور بوده است و نزدیک به دودهه پیش 
در استان توسط خود صیادان به اجرا در می آمده، 
خاطرنشــان کرد: دریابست به معنای عام به حالت 
تعلیق درآوردن فعالیــت ماهیگیری و صیادی در 
زمان و مکان خاص جهت حفظ و پایداری ذخیره 
و کاهش فشار صید بی رویه بر ذخیره آبزیان است.

معاون شــیالت هرمزگان تأکید کرد: دریابست در 
آبهای هرمزگان بی شــک می تواند  فرصتی مغتنم  

برای مدیریت صید مســئوالنه و کاهش فشــار بر 
ذخایــر آبزیان باشــد.وی از هماهنگی و همراهی 
شورای تامین استان، نیروی انتظامی، نیروی دریایی 
سپاه، دریابانی استان، مرزبانی  و سایر دستگاهای 
اســتانی و شهرســتانی در اجرای ایــن طرح نیز 

پیشاپیش تقدیر کرد.
   به گزارش فارس ؛ عالی زاده تأکید کرد: با اجرای 
طرح دریابســت و با توجه به عــدم خروج کلیه 
شناورهای صیادی از ساحل و بنادر و اسکله های 
صیادی، امکان تخلف شناورهای صیادی به کمترین 

حد ممکن می رسد.

26 شهریور ؛ آغاز دریابست هرمزگان 
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سرمقاله

  روز خبرنگار هفدهم مرداد هرســال اســت و توسط شورای فرهنگ 
عمومی نامگذاری شده است. خبرنگاران با حضور در محل وقوع رویدادها، 
اخبار مختلف را به گوش و چشــم مردم می رسانند. آنها با استفاده از هنر 
خود رخدادها را به اطالع مردم جامعه می رسانند. البته نباید فراموش کرد 
که استفاده از ویژگی های متناسب با این حرفه توسط خبرنگاران، آنها را در 
این راه به موفقیت می رساند. محمد صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری 
اسالمی ایران در ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ در مزار شریف افغانستان به همراه هشت 
نفر از اعضای کنسولگری ایران توسط طالبان شهید شدند. پس از این، هرسال 
۱۷ مردادماه توسط شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز خبرنگار 
نامگذاری شد. خبرنگار فردی است که عالقه مند به فعالیت در این حرفه 
است و دارای استعداد ویژه ای در این حرفه است. او پس از طی کردن دوره 
آموزش تخصصی به دنبال تهیه، جمع آوری، تنظیم و انتقال اخبار به مخاطبان 
می رود. او اخبــار را از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری به 
اطالع مردم می رساند. خبرنگار برای تهیه اخبار روزنامه ها، رادیو و تلویزیون 
گاهی از راه دور خبر تهیه می کند.در ســال ۱۹۷۸ توسط سازمان یونسکو 
اعالمیه ای درباره نقش رســانه های جمعی در تقویت و ایجاد صلح جهانی 
و تفاهم بین المللی به تصویب رســید. در این اعالمیه در مورد لزوم تربیت 
اخالقی و اجتماعی خبرنگاران مطالبی ارائه شد. این اعالمیه بیان کرده است 
که خبرنگاران باید تالش و کوشــش خــود را به کار گیرند تا اخباری که 
به مردم انتقال می دهند، صحیح و دقیق و معتبر باشــد و از تحریف اخبار 
بپرهیزند.یکی از مهم ترین ویژگی های یک خبرنگار، داشتن عشق، عالقه و 
ذوق برای فعالیت در این حرفه است. عالوه بر این، خبرنگار باید از حوصله 
زیاد و نگاه دقیق و موشکافانه ای برخوردار باشد. او نباید احساسات خود 
را در نوشتن اخبار دخالت دهد و بهتر است اخبار را دقیقاً مانند چیزی که 
اتفاق افتاده است، انتقال دهد.ویژگی حق محوری، حق طلبی و حق گویی از 
مهم ترین ویژگی های یک خبرنگار است. بهتر است که همه خبرنگاران تنها 
واقعیت ها را بیان کنند. داشتن سرعت در تصمیم گیری و انتقال سریع خبر از 
ویژگی های یک خبرنگار است. با وجود این ویژگی، مخاطبان خبرنگاری 
را دنبال می کنند که اخبار را سریع تر و در عین حال درست تر از دیگران به 
گوش و چشم آنها برساند. باید توجه کرد که هرگز نباید صحت و درستی 
اخبار را فدای ســرعت انتشار آن کرد چراکه همین موضوع باعث می شود 
مخاطبان دیگر به آن رسانه اعتماد نکنند. در واقع خبرنگار به خودش تعلق 
ندارد و خبرنگار متعلق به مردم و جامعه است و خبرنگار واقعی همواره منافع 
و مصلحت جامعه را بر منافع ومصالح خود ارجح می داند. در استان هرمزگان 
نیز نیاز اســت در راستای تربیت خبرنگاران حرفه ای دوره های آموزشی 
توسط فرهنگ و ارشاد، خانه مطبوعات و... برگزار شود که متاسفانه در این 
حوزه ضعف داریم و بایستی تدابیر الزم اتخاذ شود. از طرفی دیگر بایستی 
خبرنگاران واقعی نیز مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند برای رفع مشکالت 

مردم قلم بزنند وبه وظایف شان بخوبی عمل کنند.
   علی زارعی

خبر

خبرنگار متعلق به خودش نیست 

رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان عنوان کرد 
لزوم نگاه علمی به توسعه آبشیرین کن ها 

ومزارع پرورش میگو در هرمزگان 
  گروه خبر // رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان گفت: باید 
نسبت به افق های توسعه هرمزگان، نگاه علمی داشت و مراکز 
علمی و دانشگاهی استان نیروهای خالق برای این حوزه ها 
تربیت کنند. محمد دلپسند رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای رفع چالش های صنعت 
و اشتغال استان، با بازنگری رشته های موجود در مرکز علمی 
کاربردی جهاد دانشگاهی استان، ایجاد رشته های متناسب با 
ظرفیت اقتصادی اســتان در سال گذشته در دستور کار قرار 
گرفت که در این راســتا توفیقاتی به دســت آمد.وی با بیان 
این که اکنون رشــته هایی همچون مدیریت خدمات بندری، 
انبارداری، مدیریت گمرک، هتلداری، اتوماســیون صنعتی، 
کســب  و کارهای دیجیتالی، مهندســی فناوری شهرسازی، 
مدیریت امور اداری، روابط عمومی و مدیریت امور فرهنگی 
به مجموعه رشــته های موجود اضافه شده، خاطرنشان کرد: 
در صورت همراهی مدیریت عالی دانشــگاه در تهران و دفتر 
اســتانی دانشگاه می توان رشته های بیشــتری را متناسب با 
نیازهای استان اضافه کرد.به گفته دلپسند، یکی از عوامل بروز 
بیماری ها و آفات در مزارع پرورش میگو در استان، استفاده 
از غذاهای غیراستاندارد است که بر این اساس و در راستای 
تکمیل زنجیره تولید و فناوری در این صنعت، حوزه پژوهش 
جهاد دانشگاهی اســتان با دریافت مأموریت از طرف دفتر 
مرکزی جهاد دانشگاهی، بناست در زمینه مدیریت بهره وری 
مزارع پرورش میگو به ویژه در موضوع استانداردسازی تولید 
خوراک آبزیان با مطالعه موردی اصالح فرموالسیون خوراک 
میگو، فعالیت تحقیقاتی خــود را آغاز کند که  امیدواریم در 
بازه تعیین شــده  ۲۴ ماهه طرح بتوانیم این پروژه مهم را به 
پایان رسانده و نمونه اولیه را ارائه کنیم.رئیس جهاد دانشگاهی 
هرمزگان همچنین افزود: گفت وگوهایی نیز با شرکت توسعه 
و تأمین زیرساخت خلیج فارس که مسئولیت تصفیه فاضالب 
بندرعباس را بر عهده دارد، صورت گرفته تا جهاد دانشگاهی 
اســتان راهکارهای الزم برای رفع چالش انباشــت پسماند 
خشــک تصفیه فاضالب شــهری را اراِئه دهد که این واحد 
آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن نتایج تحقیقات خود 
در بازه  چندماهه، برای نحوه بازیافت این پســماند را اعالم 
کرده است که البته عملیاتی شدن تفاهم اولیه ظاهراً با موانعی 
روبروست که امیدواریم مسئوالن شرکت و سایر دستگاه های 
ذی ربــط در این خصوص هرچه زودتــر به جمع بندی الزم 
برسند. به گزارش فارس ، دلپسند تأکید کرد: مأموریت توسعه 
توانمندسازی و رشد مشاغل خرد و خانگی و نیز ایجاد شبکه 
ملی ساخت، تجهیز و تولید آب شیرین کن ها و تجهیزات انتقال 
آب برای استفاده شرب، کشاورزی و صنعتی از جمله دو نیاز 
اصلی کشور است که جهاد دانشگاهی با تجربه ای که در این 
زمینه دارد، می تواند نســبت به ایفای مأموریت هایی در این 

زمینه اقدام کند.

پشت پرده سیاست 

ما در وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی به هیات دولت ارائه کردیم تا شیوه بهتر و کاراتری در بسیاری   
از کشور های دنیا از ظرفیت صنعت بیمه برای جبران خسارات ناشی از سیل و زلزله استفاده می کنند 
که در احکام قانونی هم درج شده است و صندوق بیمه همگانی ساختمان در کشور از سال گذشته 
فعال شده است. به جهت این که بودجه های الزم در اختیار قرار نگرفته بود این صندوق فعال نبود و 
امروز هیات دولت مصوب کرد که ۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰به صندوق بیمه حوادث 
طبیعی ساختمان اختصاص یابد که از طریق قرارداد با سایر شرکت های بیمه بتوانیم در کوتاه ترین 
زمان ممکن جبران خســارات را انجام دهیم.بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم از اعطای بسته 
حمایتی دولت به خانواده ها برای فرزندآوری اشاره و اذعان کرد: این مصوبه مقرر می کند سهامی 
معادل یک میلیون تومان برای متولدان سال ۱۴۰۰ و معادل ۱.۵میلیون تومان برای فرزندان متولد 
سال ۱۴۰۱، از سبد صندوق های سرمایه گذاری به نوزادان متولد این دو سال سهام واگذار شود. وی 

افزود: دولت مقرر کرد متناسب با تورم ساالنه در سال های آتی این واگذاری سهام استمرار یابد.
وزیر خارجه کشورمان پیگیر سرنوشت شهروند ایرانی بازداشت شده در عربستان شد 
وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با همتای عراقی ضمن پیگیری سرنوشــت یک شهروند 
ایرانی بازداشت شده در ایام حج در عربستان، خواستارانتقال پیام برای آزادی او شد. در گفتگوی 
تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با فواد حسین وزیر خارجه عراق برخی 
موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد رایزنی قرار گرفت.امیرعبداللهیان از تالش های وزیر 
امورخارجه عراق در کمک به برگزاری حج تمتع اخیر زوار ایرانی قدردانی کرد.وزیر امور خارجه 
کشــورمان در این تماس سرنوشت یک هموطن ایرانی بازداشت شده در ایام حج در عربستان را 
پیگیری و خواستار انتقال پیام برای آزادی وی شد.امیرعبداللهیان با توجه به وجود آتش سوزی در 
مناطق نیزار جنوب عراق که بدلیل گرمای شدید و خشکسالی منطقه رخ داده، تاکید کرد: متاسفانه 
دود ناشی از آتش سوزی نیزارهای عراق، مناطق مسکونی دشت آزادگان استان خوزستان را تحت 
تاثیر جدی قرار داده است.وی افزود: جمهوری اسالمی ایران آماده کمک مشترک برای مهار فوری 
این آتش است.فؤاد حسین وزیر خارجه عراق آمادگی و موافقت دولت عراق برای اقدام مشترک 
دو کشور در مهار آتش نیزارهای واقع در اراضی عراق را حسب هماهنگی کمیساران مرزی اعالم 
کرد.وزیر خارجه کشورمان همچنین خواستار بازگشایی مرز کیله سردشت برای تردد مردم منطقه 
شد.وزیر خارجه عراق بر پیگیری موضوع گشایش مرز مسافری کیله تاکید کرد.طرفین در این تماس 

آخرین وضعیت مذاکرات در حال انجام وین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
واکنش به فضاسازی  معاندین علیه حجاب 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشــاره به تالش رسانه های معاند برای قهرمان سازی از یک 
فعال رسانه ای خارج نشــین گفت: مسیح علینژاد و هر کسی که با همکاری با رسانه های معاند به 
ملت خودش خیانت می کند، ضعیف النفس است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار سیاســی خبرگزاری فارس، با اشاره به تالش های اخیر 
شبکه های معاند برای شخصیت سازی از مســیح علینژاد گفت: علینژاد شخصیتی خودفروخته و 
خیانت کار به ملت ایران است؛ او زمانی خبرنگار مجلس بود ولی امروز یک انسان طرد شده است و 
به ملت و خانواده خودش پشت کرده و در تفکرات شیطانی خودش دست  وپا می زند.وی افزود: من 
چند سال پیش نیز به او گفتم که تو یک انسان خود فروخته هستی و من دیگر با تو مصاحبه نمی کنم 
و کسانی هم که به تو محل می گذارند، قطعا فقط می خواهند مثل یک برده از تو استفاده کنند. به نظر 
من کسی که ملت خود را به اجنبی بفروشد، اصال جایگاهی در جامعه ندارد و ارزش صحبت کردن هم 
ندارد.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه کار رسانه های معاند این است که چنین افرادی 
را به عنوان قهرمان جا بزنند، تصریح کرد: کشورهای متبوع این رسانه ها ضربات سنگینی از ملت 
ایران و جمهوری اسالمی خورده اند و به همین دلیل وقتی یک انسان خودفروخته را پیدا می کنند، این 
چنین به او بها می دهند. مسیح علینژاد و هر کسی که به ملت و کشور خود خیانت کند، بیگانه محسوب 
می شود و فردی ضعیف النفس است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: رسانه های 
معاند به این دلیل که می بینند علینژاد در جهت منافع شیطانی کشورهای متبوع شان کار می کند، سعی 

بر شخصیت سازی از او دارند درحالی که اگر وی را رها کنند، اصال کسی محلی به او نمی گذارد.

در حیاط هیات  دولت چه گذشت؟ 
متن و حاشیه این هفته پاستورنشینان در حاشیه حیاط هیات دولت به سیل، احیای صندوق 
بیمه حوادث طبیعی، اختالل در اینترنت و برخورد با مقصران احتمالی و نامه فیفا درباره حضور 
زنان در ورزشــگاه اختصاص داشت. یکی از مهم ترین محور اصلی نشست هیات دولت به 
ریاست سید ابراهیم رئیسی تاکید بر اهمیت روایتگری و اقدامات تبیینی از سوی دستگاه های 
اجرایی، مسئولیت پذیری دولت و پاسخگوبودن دستگاه ها در قبال عملکردشان بود. رئیسی 
در ادامه جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت اختالالت شبکه ارتباطی و اینترنت ثابت و 
همراه در کشور از سوی وزیر ارتباطات به برخی گالیه های مردمی در این خصوص اشاره 
کــرد و گفت: وزارت ارتباطات با دقت مواردی از این دســت را پیگیری کند تا خللی در 
خدمات رسانی به مردم و فعالیت کسب وکار ها و مشاغلی که در بستر فضای مجازی جریان 
دارد، ایجاد نشــود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره اختالل اینترنت در روز های 
اخیرگفت: در هفته اخیر دو حادثه داشتیم که یکی از آن ها در مشهد رخ داد و روز شنبه بر 
اثر قصور یکی از پیمانکاران شرکت مخابرات، بخشی از فیبر های نوری مرکز قطع شده بود. 
عیسی زارع پور تأکید کرد: بر اثر این رخداد، ارتباطات چند استان اعم از خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی و کرمان حدود چهار ساعت دچار اختالل شده بود که با مقصران احتمالی آن 
برخورد خواهد شد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داشت: روز دوشنبه هم یکی 
از حوضچه های شــرکت مخابرات ایران در خیابان کارگر دچار آتش سوزی شده بود که آن 
هم منجر به قطع ارتباطات شد. وی ادامه داد: جلسه ای در این خصوص برای بررسی این دو 
حادثه برگزار شد که علت آن رعایت نکردن اصول حرفه ای توسط اپراتور ها تشخیص داده شد 
و البته اصول پدافند غیرعامل هم رعایت نشده بود. زارع پور خاطرنشان کرد: مسئول پدافند 
غیرعامل وزارتخانه مأمور شد تا همه مراکز مخابراتی را بررسی کند و شرکت مخابرات هم 
حتما باید ضرر و زیان مشــترکان را جبران کند که سازمان تنظیم مقررات پیگیر این جبران 
خسارت است.سیدحمید سجادی نیز درباره نامه اخیر فیفا اظهار کرد: در این نامه الزامی نبود 
بلکه پیشنهادی پیرو پیگیری های قبلی است و ما هم مشکلی با حضور زنان در ورزشگاه ها 
نداشــتیم.وزیر ورزش و جوانان در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: 
آنچه در نامه نوشته شده پیشنهاد بوده که در واقع همان پیگیری های قبلی است و تاکنون هم 
مشکلی با حضور خانم ها در ورزشگاه ها نداشته ایم. حتی اگر یادتان باشد آخرین بار در بازی 
ایران و عراق هم بانوان ما تشریف آوردند و به بهترین شکل حضورشان رقم خورد.وی در 
پاسخ به این سؤال که چرا در مشهد این اتفاق نیفتاد، گفت: اصال قرار نبود در مشهد تماشاچی 
داشته باشیم. شرایط طوری شد که تماشاچی ها تشریف آوردند، اما از نظر زیرساخت آمادگی 
حضور خانم ها را نداشــتیم، این مسأله اعالم هم شده بود و بعد از آن هم هیچ کس از اتفاق 
مشهد خوشحال نشد، بار ها عذرخواهی کردم و باز هم از جامعه محترم بانوان عذرخواهی 
می کنم که آن روز فرصت حضور در ورزشــگاه برایشان فراهم نشد. به عنوان خادم حوزه 
ورزش و جوانان با وجود این که پنج ماه از این اتفاق گذشته باز هم از همه عزیزان و خانواده 
محترم ورزش و بانوانــی که عالقه مند بودند آن روز بازی را ببینند عذرخواهی می کنم، اما 
تاکنون مشکل دیگری نداشــته ایم. هر زمان الزم بوده و اراده کرده ایم با مجوز دستگاه های 
مربوط هماهنگی های الزم را انجام داده و زیرســاخت را فراهم کرده ایم و به اســتادیوم 
آزادی هم به بهترین شکل تشریف آورده اند.سیداحسان خاندوزی گفت: بعد از بازدیدی 
که رئیس جمهور از مناطق سیل زده داشت یکی از تصمیمات دولت برای شیوه رسیدگی به 
خسارات ناشی از سیل تغییر رویه گذشته است.وزیر اقتصاد و دارایی هم در حاشیه نشست 
هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از بازدیدی که رئیس جمهور از مناطق 
سیل زده داشتند، یکی از تصمیمات دولت برای شیوه رسیدگی به خسارات ناشی از سیل 
تغییر در رویه گذشــته است که متاسفانه خانه خرابی مردم یکی از مسائل بسیار دردناکی 
است که نیازمند چاره جویی فوری است. وی ادامه داد: تا پیش از این از مکانیسم تخصیص 

بودجه های الزم برای مدیریت بحران یا جبران خسارت سیل و زلزله استفاده می شد.

هرمزگان  اســتاندار  خبر//  گروه 
گفت: پارک جامع پتروشــیمیایی 
متانــول و صنایع پتروشــیمی 

در زنجیــره ارزش نســاجی در 
هرمزگان احداث می شوند.

  به گزارش خبرنــگار دریا، مهدی 

از  پس  هرمزگان  اســتاندار  دوستی 
دیدار با دکتر عبدالعلی علی عسگری 
مدیرعامل شــرکت پتروشیمی خلیج 
فــارس گفت: طرح احــداث پارک 
پتروشــیمیایی متانول به مســاحت 
حدود ۱۰۰۰ هکتار با سرمایه گذاری 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
در منطقــه ویژه اقتصــادی انرژی بر 
افزود:  اجرا خواهد شد.وی  پارسیان 
پیرو موافقت نامه امضا شده با شرکت 
به  فارس  پتروشــیمی خلیج  صنایع 
عنــوان بزرگترین بنــگاه اقتصادی 

کشــور، این شــرکت متعهد شد که 
نسبت به ســرمایه گذاری های الزم 
در خصوص مهندســی، اجرا اصلی، 
طرح های جانبــی، پیش راه اندازی، 
راه انــدازی پروژه های پارک متانول 
در راســتای تکمیل زنجیره ارزش، 
ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی در 
استان اقدام نماید. استاندار هرمزگان 
گفت: در این طرح ســرمایه گذاری 
بسیار خوبی صورت خواهد گرفت و 
ارزش سرمایه گذاری در طرح پارک 
متانول حدود ۵ میلیارد دالر اســت.

مهندس دوستی تصریح کرد: با اجرای 
این پروژه ظرفیــت قابل مالحظه ای 
برای ایجاد اشــتغال در استان فراهم 
خواهد شــد. وی گفت: در این دیدار 
در خصوص احداث صنایع پتروشیمی 
مربوط به زنجیره ارزش نساجی در ابر 
شهر نســاجی ایران واقع در جاسک 
 مــوارد مربوطه مطرح شــد و مقرر 
شــد پس از بررســی های تکمیلی 
ســرمایه گذاری در توســعه زنجیره 
پتروشیمی صنایع نساجی در دستور 

کار قرار گیرد.

  گروه خبــر // ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه  گروه 
مهندســی و فنی اتحادیه کشتی سازی 
روسیه از مجتمع ایزوایکو بازدید کرده 
و چندین جلســه و نشســت مشترک با 
مدیران ایــن مجتمع صنعتی و همچنین 
برخی از مسئولین صنعت دریایی کشور 

برگزار کردند.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ سلمان ضربی 

مدیرعامل ایزوایکو ضمن ارائه گزارشی از 
پروژه ها و توانمندیهای این مجتمع صنعتی 
تاکید کرد؛ ایزوایکو قریب به نیم قرن است 
که فعالیت خود را در حوزه صنایع دریایی 
آغاز نموده و طی چهار دهه گذشته در حال 
تکمیل بخشــهای مختلف مجموعه بوده و 
هم اکنون به عنوان بزرگترین مجتمع کشتی 
ســازی امکانات منحصر بــه فرد و کامل 

جهت عملیات ســاخت و تعمیر شناورها 
و خدمات دریایی و فراســاحلی را دارد.

ایزوایکو با قریب به ۲۵۰۰ نفر پرسنل در 
تکمیل بخش هــای مختلف میدان گازی 
پارس جنوبی و میادین نفتی با ســاخت 
سکوهای گازی و تعمیر ریگ های حفاری 
و همچنین پشتیبانی از صنعت حمل و نقل 
دریایی با ســاخت تعمیر انواع شــناورها 
از کوچکترین تا بزرگترین ســایز فعالیت 
تخصصی داشته است.امروز ظرفیت و توان 
و دانش فنی ایزوایکو کامال رقابتی و طبق 
استانداردهای بین المللی میباشد که این مهم 
با تعهد و تخصص نیروی انسانی این مجتمع 
در هم آمیخته گردیده.در پایان، این بازدید 
طی جلسه ای مشترک موارد بررسی شده 
در راستای همکاری های دوجانبه و ایجاد 
راهکارهای موثر جهــت توافق در قالب 
پیشنهادات و پلن های متفاوت ارائه گردید.

بازدید فنی گروه مدیران و مهندسین اتحادیه کشتی سازی روسیه از ایزوایکو

استاندار هرمزگان خبر داد 

سرمایه گذاری 5 میلیاردی برای ایجاد پارک جامع پتروشیمیایی متانول در هرمزگان

گروه خبر// سرپرســت معاونت هماهنگی امــور اقتصادی و 
توسعه منطقه ای استانداری هرمزگان گفت: دستگاه های اجرایی 
و بانک ها بازگشت واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید استان 

را به عنوان یک اولویت مهم پیگیری و دنبال کنند .
   به گزارش خبرنگار دریا؛ عادل شهرزاد در جلسه کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید اســتان با محوریت بررسی مسائل و مشکالت 
 طرح هــای راکد و غیر فعال به تفکیک دســتگاه های اجرایی و 
واحد های تحت تملک بانک ها، عنوان کرد: کلیه واحدهای تولیدی 
که با سرمایه گذاری احداث شده اند و به دالیل مختلف در سنوات 
 گذشته راکد و غیر فعال شده اند ضروری است با برنامه ریزی مناسب 
به چرخه تولید اســتان باز گردند.وی در همین خصوص، افزود: 
دســتگاه های اجرایی و بانک ها با احصا مســائل و مشــکالت 
واحدهای تولیدی راکد و غیر فعال برای هر واحد راهکار مناسب 
جهت بازگشــت مجدد آن به چرخه تولید ارائه کنند.سرپرســت 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای استانداری 
هرمزگان، تصریح کرد: برای بســیاری از واحد های غیر فعال و یا 
واحدهای که با ظرفیت پایینی فعالیت می کنند سرمایه گذاری های 
بســیاری صورت پذیرفته است و عدم بهره برداری مناسب از این 
واحدها موجب هدر رفت منابع می شود.شهرزاد گفت: دستگاه های 

اجرایی و بانک ها به منظور جلوگیری از اتالف منابع با اســتفاده 
از ظرفیت های قانونی و همکاری بین دســتگاهی نسبت به رفع 
مشــکالت واحدهای تولیدی راکد و غیر فعال و بازگشت مجدد 
آنها به چرخه تولید اســتان اقدام کنند.وی اظهار داشت: بازگشت 
واحدهــای تولیدی غیر فعال و نیمه فعال به چرخه تولید اســتان 
موجب افزایش بهره وری، افزایش تولید و ایجاد ظرفیت های جدید 
اشتغالزایی می شود.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و 
توســعه منطقه ای استانداری هرمزگان، با اشاره به تالش ها جهت 
احیای واحدهــای تولیدی غیرفعال، افزود: ابتدای ســال تاکنون 
 بــا اقدامات و تالش های که صــورت پذیرفته ۲۱ واحد تولیدی 
غیــر فعال در بخش های کشــاورزی، شــیالت و صنعت مجدد 
به چرخه تولید اســتان بازگشــته اند.شــهرزاد تصریح کرد: احیا 
واحدهای تولیدی غیر فعال و نیمه فعال با توجه به سیاســت های 
 اقتصادی دولت و حمایت ویــژه از بخش تولید، به عنوان یکی از 
اولویت های مهم اقتصادی اســتان پیگیری و دنبال می شود.وی 
تصریح کرد: از کلیه دســتگاه های اجرایی استان انتظار است در 
راستای رفع مشکالت واحدهای تولیدی نسبت به بررسی و پایش 
مشکالت واحدهای تولیدی اقدام و نسبت به بازگشت واحدهای 

راکد به چرخه تولید استان با ارائه راهکار عملیاتی اقدام کنند.

بازگشت ۲۱ واحد تولیدی غیر فعال به چرخه تولید در هرمزگان

گروه خبر //  رئیس کل دادگستری هرمزگان 
بر لــزوم تقویت هیئت های صلح با جلب 

مشارکت عمومی و تقسیم کار تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری 
هرمزگان در جریان برگزاری نشســت ستاد 
مردمی صبر و اعضای کارگروه اســتانی اخذ 
رضایت در پرونده های قصاص اظهارداشت: 
نهادینه سازی عدالت در جامعه نیازمند جلب 
مشارکت های عمومی و ارتباط مؤثر با نخبگان، 
معتمدین محلی و سمن ها و نهادهای مردم نهاد 
می باشد و به همین منظور هیئت های صلح در 
نقاط مختلف استان هرمزگان به منظور تواصی 
به حق و تشویق به مصالحه تشکیل شده اند.
مجتبی قهرمانی با بیان اینکه تقویت هیئت های 
صلح با جلب مشارکت های عمومی و تقسیم 
کار امکان پذیر اســت، یادآور شد: استفاده از 
ظرفیت روحانیت معظم، ائمه جمعه و جماعات 
و معتمدان و افراد مورد وثوق به همراه استفاده 
از امکانات فضای مجازی و صدا و ســیما در 
نقش آفرینی بیشتر و نظام مند کردن هیئت های 
صلح استان هرمزگان بسیار مؤثر و حائز اهمیت 
اســت.وی تصریح کرد: راه اندازی پویش های 
مردمی صبر، یکی دیگر از اقدامات مهم در این 
حوزه است و با توجه به اهداف پیش بینی شده، 
افزایش مشارکت های عمومی،  انتظار می رود 

موفقیت های خوبی را برای شورای حل اختالف 
و ستاد صبر در این عرصه به همراه داشته باشد.

قهرمانی بهره برداری از فرصت به وجود آمده 
در ماه محرم با توجه به معنویت و شرف زمانی 
این ایام برای ایجــاد مصالحه در پرونده های 
قضایی را درخور توجه برشمرد و خاطر نشان 
کرد: همزمان با ماه محرم و ایام سوگواری سرور 
 و ساالر شــهیدان حضرت اباعبدالّل الحسین
)علیه السالم( پویش های مردمی نذر ماندگار و 
به عشق حسین)ع( می بخشم توسط ستاد صبر 
و ستاد دیه استان هرمزگان برگزار می شود و بر 
این اساس از عموم مردم به ویژه پیرغالمان و  
مداحان، مسئولین هیئت های مذهبی و هنرمندان 
و چهره های برجســته استانی دعوت می شود 
تا با تأسی از فرهنگ عاشورا و سیره حضرت 
سیدالشهداء )علیه الســالم( در امر خداپسندانه 
اصالح ذات البین مشــارکت نمایند. این مقام 
قضایی همچنین گفت: در راستای سیاست های 
ابالغی از ســوی ریاست قوه قضاییه مبنی بر 
لزوم تــالش برای ایجاد صلح و ســازش در 
پرونده های قصاص، با تالش اعضای شوراهای 
حل اختالف استان هرمزگان طی سال گذشته 
۲۳ فقره پرونده قتل عمد با محکومیت قصاص 
به مصالحه منتهی شــده است. رئیس شورای 
قضایی استان هرمزگان با اشاره به ایجاد صلح 

و سازش در ۹ پرونده قصاص از ابتدای امسال 
تاکنون، جلب رضایت اولیای دم در این تعداد از 
پرونده های قتل عمد باتوجه به جمعیت کیفری 
زندانهای اســتان در مقایســه با دیگر مناطق 
کشــور را یکی از نکات برجسته و تحسین 
برانگیز در عملکرد شــورا های حل اختالف 
استان هرمزگان عنوان نمود.وی بیان داشت: در 
قانون جدید شوراهای حل اختالف سعی شده 
است تمامی فعالیت ها و اقدامات این نهاد بر 
مبنای توجه به رسالت اصلی آن یعنی بسط و 
تقویت صلح و سازش متمرکز شود و در این 
راستا، موضوع تشکیل کارگروه های مصالحه 
در پرونده های قصاص بــه صورت ویژه در 
تمامی حوزه های قضایی اســتان هرمزگان 
 در دســتور کار قرار گرفته است و با توجه به 
شــیوه نامه ابالغی، اعضای این کارگروه ها 
مشخص شــده و ابالغ های خود را دریافت 
نموده اند.نماینده عالی قوه قضائیه در اســتان 
هرمــزگان تأکید کرد: اعضــای این گروه ها 
باید با تقســیم کار و به صورت مستمر ضمن 
استخراج سریع پرونده های قصاص و تفکیک 
آنها با دعوت از طرفین یا مراجعه حضوری و 
همچنین با استفاده از ظرفیت علما، روحانیون، 
متنفذان و معتمدان محلی و خیران و نهادهای 
مردمی به منظور اصــالح ذات البین و ایجاد 

مصالحه تالش کنند.مجتبی قهرمانی در ادامه 
افزود: بدیهی اســت در این راستا باید افرادی 
که مدت زمان بیشــتری تحت حکم قصاص 
در زندان به ســر می برند بــا رعایت تمامی 
جوانب در اولویــت اخذ رضایت قرار گیرند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۴۲۴ سمن ثبت 
شده با موضوع نیکوکاری و خیریه در استان 
هرمزگان ابراز داشــت: باید بــا برنامه ریزی 
مناسب و خالقانه و بهره گیری از ظرفیت های 
موجود و توانمندی های اقشار مختلف جامعه، 
بستری فراهم گردد تا عموم مردم در تأسی از 
فرهنگ بخشش و مدارا، اختالفات و مسائل 
خود را حل و فصل کند.رئیس کل دادگستری 
هرمزگان در پایان تأکید کرد: ستاد صبر استان 
و شوراهای حل اختالف باید با شناسایی افراد 
عالقه مند و ریش ســفیدان، معتمدان محلی، 
متنفذان و افراد واجد شــرایطی که می توانند 
در جهــت اصالح ذات البین همکاری کنند به 
تقویت هیئت های صلح در اقصی نقاط استان 

بپردازند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد 

 تقویت هیئت های صلح با جلب مشارکت عمومی و تقسیم کار 
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آرزو توکلی سرویس استان ها // نماینده مردم 
سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی از 
برای  معدنی  سرمایه گذاری شرکت های صنعتی 
ابرپروژه بی نظیر فوالد در شهرســتان بردسیر و 
کلنگ زنی عملیات اجرایی این پروژه عظیم در 

آینده نزدیک خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ شهباز حسن پور درباره 
جزئیات دیدار مجمع نمایندگان اســتان با رئیس 
جمهــور و معاونان وی، می گویــد: در این دیدار 
خواستار توجه جدی دولت به مسائل و مشکالت 
عدیده اســتان کرمــان در بخش هــای مختلف 
شــدیم.نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی از گریبان بودن استان کرمان و 
شهرستان های سیرجان و بردسیر با خشکسالی طی 
دو دهه گذشــته خبر داد و گفت: در ابتدای سال 
جاری مشکل »سرمازدگی« ؛ کشاورزان، باغداران 
و پسته کاران این استان را به روز سیاه نشاند و در 
چند روز گذشته نیز ســیل ویرانگر بیش از ۲۵۰ 
قنات در شهرستان های ســیرجان و بردسیر را با 
خاک یکسان کرده اســت، به شکلی که بعضی از 
روستاها حتی آب آشــامیدن هم ندارند که توجه 
جدی دولت به این موضوع و جبران فوری ضرر و 

زیان های وارده را می طلبد.
   حســن پور با اشاره به ســابقه طوالنی تأسیس 
دانشکده علوم پزشــکی در شهرستان سیرجان و 
ظرفیت علمی جوانــان و فرهیختگان این خطه، 
خواستار ارتقای دانشکده علوم پزشکی سیرجان به 
دانشگاه علوم پزشکی شد.رئیس فراکسیون اشتغال 
و اصناف مجلس شورای اسالمی همچنین در ادامه 

با اعالم این خبر که بحــث افزایش حقوق مابقی 
بازنشســتگانی که تاکنون اقدام نشده بود، قطعی 
و اجرایی می شــود و به این ترتیب ۳۸ درصد به 
حقوق آنها افزوده خواهد شــد، گفت: با توجه به 
اینکه همه زیرساخت ها فراهم شده است، در این 
دیدار از رئیس جمهور خواستار برخورد جدی و 
قاطع با مقصران تأخیر در اجرای طرح رتبه بندی 

معلمان شدیم.
   نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه در این دیدار خواستار اجرای 
تأمین اعتبار برای احداث پارک علم و فناوری و 
بازسازی مدارس خسارت دیده از سیل خصوصًا 
در مناطق عشــایری استان کرمان شد، به موضوع 
تلفات جاده ای نیز اشــاره کــرد و گفت: روزانه 
شــاهد ۵۴ نفر تلفات جاده ای در کشــور هستیم 
که آمار وحشتناک ساالنه بیش از ۱۷ هزار کشته 
در جاده های کشــور را روی دست ما می گذارد و 
بیش از یک هزار تن از آنها در جاده های اســتان 
کرمان جان شیرین خود را از دست می دهند، که در 
همین راستا خواستار تأمین بودجه جهت رسیدگی 
به نقاط حادثه خیز در جاده های استان و همچنین 
جهت تکمیل جاده های در دست اقدام و احداث و 

بهسازی جاده های موجود استان هستیم.
نایب رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس ضمن 

گالیه از این موضوع که با توجه به مصوبه مجلس 
شورای اســالمی چرا هنوز اجازه واردات خودرو 
داده نمی شــود، اظهار کرد: بعضی از خودروسازان 
داخلی به جای ساختن خودروهایی امن که وسیله 
آرامش و آسایش مردم ایران اسالمی باشد، برای 
آنها ارابه مرگ تولید می کنند. این در حالی اســت 
که برای مثال قیمت اعالمــی کارخانه برای یک 
»پراید ۱۵۱« حــدود ۱۶۵ میلیــون و در بازار 
آزاد حدود ۱۸۰ میلیون تومان اســت که حتی با 
نرخ آزاد ارز حدود ۶ هزار دالر اســت و می توان 
خودروهای بســیار با کیفیت تر از »پراید ۱۵۱« 
را با این قیمــت وارد کرده و در اختیار مردم قرار 
داد که این موضوع نه تنها باعث آســایش مردم و 
کاهش تلفات ناشــی از ناایمنی خودرو در هنگام 
تصادفات می شود بلکه باعث می شود تولیدکنندگان 
داخلی نیز ناچار بر کیفیت محصوالت خود بیفزایند. 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه با اشاره به این موضوع که در حال 
حاضر روزانه از مجمــوع ۹۰ میلیون مترمکعب 
شیرین سازی آب دریا در جهان، حدود ۲۲ میلیون 
مترمکعب شیرین سازی آب دریا در خلیج فارس 
انجام می شــود که ســهم ایران از این مقدار تنها 
۲۰۰ هزار مترمکعب اســت، خواستار حل فوری 
مشکل تأمین آب بهداشتی و سالم برای روستاهای 

مســیر خط لوله و مردم شهرســتان سیرجان با 
 به کارگیری تکنولوژی و شیرین کردن آب دریای 
خلیج فارس شد. حســن پور با اعالم این مطلب 
که ۶۵ درصد بودجه کشــور در تهران و در اختیار 
مدیران عامل بانک های کشــور می باشد، در این 
خصوص خواستار تفویض اختیارات به استانداران 
شد و گفت: کلیه شرکت هایی که در استان کرمان 
فعالیت دارند باید حساب های خود را به این استان 
و شهرستان های تابعه آن منتقل کنند و عوارض و 
ارزش افزوده تبادالت مالی درون استانی در خود 
استان و شهرستان های تابعه پرداخت و هزینه شده و 
با خاطیان از این امر برابر قانون برخورد شود.نایب 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار اجرایی 
شدن تبصره های ۱۸ قانون در رابطه با پرداخت وام 
به مردم و تبصره ۱۲ در راســتای نوسازی ناوگان 
حمل و نقل کشور شد و با اعالم اینکه امروزه بیش 
از ۲۰۰ هزار خودروی اسقاط در جاده های کشور 
در حال تردد هســتند تصریح کرد: چه کسی باید 
فکری به حال این وضعیــت کند و چرا دولت به 

وظایف خود در این خصوص عمل نمی کند؟!
   تنها راه چاره نه تنها برای این مشکل بلکه برای 
اکثر مشــکالت موجود، چابک شدن دولت است.

رئیس فراکسیون اشتغال و اصناف مجلس شورای 
اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار 

توجه ویژه و فوری دولت به بحث ساخت ساالنه 
یک میلیون مســکن شد و اعالم کرد: امروز بحث 
تأمین مســکن در شهرستان سیرجان و بردسیر به 
یک موضوع بغرنج و کالف ســردرگم تبدیل شده 
است.حســن پور در این دیدار خواستار حمایت 
واقعی از بخش خصوصی شد و گفت: حمایت از 
بخش خصوصی بایســتی از شعار به عمل تبدیل 

شود.
 نماینده مردم ســیرجان و بردســیر در مجلس 
شورای اســالمی با اعالم خبر ســرمایه گذاری 
شرکت های صنعتی و معدنی برای ابرپروژه بی نظیر 
فوالد در شهرستان بردسیر گفت: بیش از دو سال 
مطالعات کامل در خصوص ایــن ابرپروژه انجام 
شده و هم اکنون تجهیز کارگاه صورت گرفته، همه 
زیرساخت ها فراهم شده و مشاور، ناظر و پیمانکار 
انتخاب شــده اند و این هدیه ای است که از طرف 
بخش خصوصی در آســتانه سفر رئیس دولت در 
جهت ایجاد اشتغال و تولید و حل همیشگی معضل 
بیکاری تقدیم مردم شهرستان بردسیر و نیز مردم 

سایر شهرستان های استان کرمان می شود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

آغاز عملیات ابرپروژه فوالد بردسیر در آینده نزدیک

سرویس  جعفری  ابوالحســن  سید 
اســتان ها // معاون هماهنگی امور 
این  گفت:  بوشهر  استاندار  اقتصادی 
استان رتبه نخست چهارمین مرحله 
از طرح نظرسنجی فضای کسب و کار 

را در سطح ملی کسب کرد.
  بــه گزارش خبرنــگار دریا ، روابط 
عمومی استانداری بوشــهر به نقل از 
علی باستین اعالم کرد: این طرح ملی 
که  با نظر ســنجی فعــاالن  اقتصادی 
در اردیبهشــت و خــرداد ماه ســال 
جاری انجام شد  اســتان بوشهر اول 
و اســتان های مازندران و مرکزی در 
رده های دوم و ســوم قرار گرفتند.وی 
گفت: بــدون تردید این امر نشــانگر 
بهبود فضای کســب و کار در استان و 
رضایت فعاالن اقتصادی در یک سال 
گذشــته است.باستین بااشاره به توجه 
مسـووالن استان و دستگاههای اجرایی 

به تسهیل شرایط برای فعاالن اقتصادی 
اضافه کرد: رفع موانع تولید ، پیگیری و 
نظارت مستمر و بازدیدهای میدانی و 
دیدار با متولیان بخش های اقتصادی 
باعث رضایتمندی  اخیر  در یکســال 
و امیدواری ســرمایه گذاران و بهبود 
فضای کســب و کار در اســتان شده 
است.معاون  هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار بوشــهر  یادآورشد: افزایش 
میل به سرمایه گذاری و مراجعه بیشتر 
برای سرمایه گذاری در  سرمایه گذاران 
بخش های مختلف  این استان نشان از 
بهبود شرایط دارد و این عنوان برتری 
نشانه ای آشکار از تغییرات مثبت ایجاد 

شده است.
   باســتین برتری استان در چهارمین 
مرحله از طرح نظر سنجی فضای کسب 
و کار در سطح ملی را نشانه ای آشکار 
از تغییرات مثبت ایجاد شده در استان 

متولیان  از  قدردانی  دانست.وی ضمن 
بخش هــای اقتصادی، دســتگاه های 
اجرایی و اتاق بازرگانی بوشــهر، بیان 
کرد: دســتیابی به این موفقیت نتیجه 
همــکاری و هم افزایی دولت و بخش 
خصوصــی و پیگیری مســتمر امور 
اســت و رضایت موجود ســرمایه ای 
برای توسعه و پیشبرد بهتر حوزه های 
 اقتصــادی در این اســتان به شــمار 

می رود.
   وی یادآورشــد: بــر اســاس این 
گزارش، در چهارمین طرح ســنجش 
 رضایــت فعاالن اقتصادی در ســطح 
ملی ، عملکرد ســازمان ها ، نهاد ها و 
دســتگاه های اجرایی مرتبط با محیط 
کسب و کار مورد ارزیابی و نظر سنجی 

دقیق قرار گرفت.
   معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استاندار بوشهر اظهارداشت: مولفه های 

سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت 
در ارائه خدمات، کیفیت رســیدگی به 
درخواست های قانونی مراجعان، نحوه 
رفتار با فعاالن اقتصادی و تکریم ارباب 
رجوع و شــفافیت و اطالع رسانی در 
زمینه ارائه خدمات در این نظر سنجی 
ارزیابی شد.باستین افزود: در این طرح 
عملکــرد ۴۴ ســازمان و نهاد ملی و 
استانی در سال ۱۴۰۰بررسی و مورد 

نظر سنجی واقع شد.
   معاون اقتصادی اســتاندار بوشهر با 
اشاره به توجه و اقدامات دستگاه های 
اجرایی برای تســهیل شرایط فعالیت 
اقتصادی، اضافه کرد:چهارمین مرحله 
طرح مذکور در ماه های اردیبهشــت 
و خرداد ســالجاری با نظر سنجی از 
فعاالن اقتصادی در سراســر کشــور 
توسط اتاق بازرگانی ، صنایع ، معدن 

و کشاورزی ایران اجرا شد.

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها//  
قائم مقــام رئیس بنیاد ملی نخبگان از 
 استان یزد به عنوان یک استان نخبه پذیر 
یاد کرد و گفت: این سرمایه های ملی باید 
هم خوب شناسایی و توانمند شوند و هم 

خوب استفاده و بهره برداری شوند.
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ "ناصر 
باقری مقدم" در مراسم تودیع و معارفه 
رئیس بنیاد نخبگان اســتان یزد که در 
محل این اداره کل با حضور مســئولین 
اســتانی و جمعی از نخبه های اســتان 
برگزار شد، گفت: بهترین تعبیری که در 
مورد استان یزد می شود بکار برد، همین 
جمله ای اســت که رهبر معظم انقالب 
اسالمی رسما اعالم کردند که استان یزد، 

استان نخبه خیز کشور ماست.
   وی بــا تاکیــد بــر این کــه طبیعتًا 

استعدادهایی که در استان یزد وجود دارد 
که توجهات ویژه ای باید به آنها صورت 
گیرد، افزود: در یزد طرح های متعددی 
را می توانیم راه اندازی کنیم و بنیاد ملی 
نخبگان هم در این راستا آمادگی ۱۰۰ 
درصــدی دارد و هدف همه عزیزان این 
است که ما به نحو مناسبی نخبگان کشور 
را شناســایی و سپس توانمند کنیم و در 
راستای حل مسائل کشور بکار بگیریم.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان این که 
بحث نخبگان، یک مسئله ی ملی است، 
گفت: توجه به نخبگان بحث یک دستگاه 
و دو دستگاه نیست و واقعا طلب استمداد 
از همه ی عزیزانی که چه در استان یزد و 
چه در سایر استان ها هستند، خواستیم 
کمک کنند که این سرمایه های ملی هم 

خوب شناســایی و توانمند شوند و هم 
خوب اســتفاده و بهره برداری شوند و 
ما هم به عنوان بنیاد ملی نخبگان انشالل 
به وظایــف خودمان بیش از پیش عمل 
خواهیم کرد.باقری مقدم در پایان با بیان 
این که در آینده شاهد طرح های جدیدی 
در این استان خواهیم بود، گفت:  طبیعتًا 
مدیریت ها هم دست به دست می شود و 
باید ما به نیروی جوان هم ضریبی بدهیم 
و این اگر در کنار تجربیات ارزشــمند 
مدیران قبلی هم ضرب شود، باعث خیر 

و برکات می شود.
  در ایــن مراســم از زحمــات عباس 
کالنتری مدیر کل بنیاد نخبگان اســتان 
تقدیر و حیدر مفتاحــی زاده به عنوان 

سرپرست جدید معرفی شد.

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
اســتاندار یزد گفت: :برنامه این است که 
منازل تخریب شده از سیل را در سریع ترین 
زمان به صورت مقاوم و زیبا بسازیم و تحویل 

مردم دهیم.
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ، مهران 
 فاطمی در نشست بررسی وضعیت مناطق 
ســیل زده تفت افزود: استفاده از ظرفیت 
خیری در ســاخت و ســازها، برآورد 
خســارت لوازم خانه های تخریب شده، 
قنوات و احشــام، بهره گیری از ظرفیت 
بنیاد مستضعفان و ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( برای بازسازی قنوات 
و مزارع از دیگر تصمیمات این نشســت 
بود.وی ادامه داد: در این نشست راهداری 
موظف شــد در کوتاه ترین زمان ممکن 
خســارت هایی که به جاده هــا و پل ها 

 وارد شــده را پیگیری کند و دستگاه های 
خدمات رسان نیز موظف شدند خدمات 
خود را در این مناطق ادامه دهند.استاندار 
یزد اظهــار کرد: با وزات میراث فرهنگی 
هماهنگ شــده که ســاختمان تخریب 
شــده اداره میراث تفت بازسازی شود و 
فعالیت این اداره به حالت عادی برگردد 
و همچنیــن با رئیس جمهــوری دیدار 
 داشتیم که به موضوع رسیدگی به وضعیت 
ســیل زدگان تاکید ویژه شــد که در این 
خصوص منابع مالی خوبی در نظر گرفته 
شده و امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن 
زندگی مرم به روال عادی باز گردد.فاطمی 
با تاکید بر پیشگیری در برابر بحران های 
آینده افزود: باید وضعیت رودخانه ها تعیین 
تکلیف و همچنین با کار تخصصی سیل 

بندها ساماندهی شودکه در این خصوص 
باید منابع مالی الزم جهت مطالعه و اجرا 
در نظر گرفته شود.اســتاندار یزد با اشاره 
به خســارت به بخش های کشــاورزی، 
ابنیه و زیرساخت ها، و منازل مردم تفت 
گفت:در این خصوص بازدیدهایی انجام 
شــده و در این نشست جمع بندی نهایی 
انجام شد.نشست بررسی وضعیت مناطق 
سیل زده تفت با حضور استاندار، جمعی 
از مسئوالن استان و نماینده مردم تفت و 
میبد در مجلس شــورای اسالمی برگزار 
شد.ســیل چند روز گذشــته در استان 
یزد باعث تخریب تعداد قابل توجهی از 
واحدهای مسکونی بافت قدیمی شهر یزد 
شــد و ۶ نفر نیز در جریان این حادثه در 

استان جان خود را از دست دادند.

قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان :

نخبگان باید توانمندسازی و بهره برداری شوند
استاندار یزد :  

 خانه های تخریب شده سیل در سریع ترین زمان ساخته می شود

معاون استاندار بوشهر :

بوشهر رتبه نخست نظر سنجی فضای کسب و کار کشور را کسب کرد

خبر

نماینده دشتستان :
"تهاتر" می تواند زمینه ساز
 افزایش فروش خرما باشد

   سید ابوالحســن جعفری سرویس استان ها //نماینده 
مردم دشتستان در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
مشــکل امروز خرمای باکیفیت استان بوشهر قیمت پائین 
خرما است، گفت: تهاتر می تواند زمینه ساز افزایش فروش 
خرما باشــد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ ابراهیم رضایی در 
نشست میز ملی خرما در دشتستان با خیرمقدم به مهمانان 
و تقدیــر از بانیان این برنامه اظهار کرد: همه ظرفیت های 
اســتان برای برگزاری این نشست بسیج شده است.وی با 
بیان اینکه مشــکل امروز خرمای باکیفیت اســتان بوشهر 
قیمت پائین خرما است، افزود: در دو سال گذشته به خاطر 
قیمت پایین فشــار زیادی به نخل داران وارد شــد. قیمت 
پائین خرید خرما از کشاورز و قیمت باالی خرما در زمان 
فروش برای مصرف کنندگان صحیح نیســت و امیدواریم 
اتفاقات قبل تکرار نشود.نماینده مردم دشتستان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه برای حذف دالالن از چرخه 
تولید تا مصرف خرما باید اقدامات اساسی صورت گیرد، 
تصریح کرد: در داخل و خارج کشور باید تقاضا را افزایش 
دهیم لذا بایــد به دنبال بازارهای جدید در داخل و خارج 
کشور باشیم.رضایی اضافه کرد: خرید تضمینی و توافقی راه 
 حل مهم دیگری اســت و پیش از این نشست با مسئوالن 
جهاد کشــاورزی و دیگر نهادهــای مربوطه صحبت های 
خوبی در این زمینه داشتیم و امیدواریم که اتفاقات خوبی 
درا ین زمینه شاهد باشیم.وی با اشاره به نشست های خود 
با کشــاورزان، تصریح کــرد: ورود دولت به عرضه خرید 
تضمینی و ورود به موقع خریداران، معرفی خرمای کبکاب 
و تبدیل آن به برند بین المللی، یافتن بازارهای جدید برای 
خرمای ایران، افزایش قیمت خرما و ارائه تســهیالت الزم 
به کشــاورزان و فعاالن این عرصه از عمده ترین مطالبات 
نخل داران است.نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای 
اســالمی خواســتار افزایش ظرفیت ســردخانه ای برای 
ذخیره ســازی خرما شــد و بیان کرد: تهاتر خرما از دیگر 
موضوعاتی اســت که می تواند زمینه ساز افزایش فروش 
خرما باشد.رضایی افزود: می توانیم با برخی کشورها تفاهم 
کنیم و خرما را صادر کنیم و محصوالت مورد نیاز کشور را 
وارد کنیم و این آمادگی در اســتان بوشهر و در بین فعاالن 
حوزه خرما وجود دارد.وی خاطرنشــان کرد: دور این میز 
جمع شــده ایم که فکری به حال کشــاورزان کنیم. چشم 
کشــاورازن به این میز است و این می طلبد که مسئوالن در 

سطح ملی نگاه خاصی به این حوزه داشته باشد.

طرح :  بیتا  هوشنگی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : 

اولویت اول ما اتمام اجرای خط انتقال آب خلیج فارس به کرمان است

 آرزو توکلی ســرویس اســتان هــا // رئیس 
استان  اول  اولویت  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
کرمان را اتمام اجرای خط انتقال آب خلیج فارس 

به شهرستان کرمان دانست.
  به گزارش خبرنگار دریا ، در نشســت مشترک 
مجمع نمایندگان استان کرمان با رئیس جمهور دکتر 
پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با 
تشــکر از برگزاری این نشست قبل از سفر دولت 
به اســتان کرمان بیان داشــت امیدوارم با حضور 
رئیس جمهور و وزرای محترم دولت شاهد بهبود 
شرایط معیشتی و رفاهی مردم باشیم.نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شــورای اسالمی خطاب 

به رئیس جمهور گفت: آنچه مسلم است بحران بی 
آبی شرایط خاصی برای کرمان و راور ایجاد نموده 
و لذا اولویــت اول ما اتمام اجرای خط انتقال آب 

خلیج فارس به شهرستان کرمان می باشد.
   رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس در ادامه 
بیان نمود ســیل اخیر آسیبهای بســیار زیادی به 
استان کرمان به ویژه در شهرستان های رفسنجان، 
شــهربابک و کرمان و راور وارد نموده که انتظار 
داریم با دستور ویژه رئیس جمهور محترم در اسرع 
وقت بودجه های الزم برای حل مشــکالت مردم 

تخصیص یابد.
  عضو شــورای عالی هماهنگی ســران قوا یکی 
از مشــکالت مهم کنونی اســتان را لغو تفویض 
اختیارات شــورای عالــی معادن برای اســتان 
 دانســت و گفت: از رئیس جمهــور محترم انتظار 
داریم این تصمیم غیر کارشناســی وزارت صمت 
را اصالح تا مردم مظلوم اســتان از ظرفیت معادن 
متعلق به خود اســتفاده نمایند ضمن آنکه حقوق 
دولتی قانونی قابل پرداخت به استان نیز باید کامل 

اجرا شود.
  پورابراهیمی در ادامه افزود: مرقد مطهر ســردار 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی نیازمند طرح جامع 

ایســت که باید با هماهنگی دولــت و ارکان نظام 
در ســطح ملی و منطقه ای مصوب و اجرایی شود 
البتــه در کنار منابع مالی مردم که خودجوش ارائه 
می کنند ردیف بودجه مصوب دولت نیز نیاز دارد که 

به صورت ویژه در دستور کار دولت باشد.
  رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس در ادامه از 
انتخاب استاندار بسیجی و فعال استان کرمان دکتر 
فداکار و زحمات ایشــان در طول ایام اخیر تشکر 
و قدردانی کرد و بیان داشت امیدوارم دولت محترم 
با افزایش اختیارات اســتانداران شــاهد افزایش 
باشند.پورابراهیمی  استانی  مدیریت های  کارآمدی 
در ادامه افزود: خوشــبختانه علی رغم مشکالت 
داخلی و گرفتاری های تحریمی کشــور طرح های 
مهم اقتصادی اســتان به ویژه مرکز استان متوقف 
نشــده و با حمایت دولت ســیزدهم بیش از ۵۰ 
هزار میلیــارد تومان طرح های اقتصادی شــامل 
تولید ســلول های خورشــیدی، الکترود گرافیتی، 
الستیک های فوق سنگین، وغیره آغاز به کار نموده 
است.پورابراهیمی در ادامه گفت: با توجه به شرایط 
خاص اســتان کرمان انتظار داریم ســفر دولت به 
اســتان دو روزه باشد تا مسائل استان بیشتر مورد 

توجه قرار گیرد 
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اقتصادی

 مالیات بر نقل و انتقال خودروهای صفر 
به خودروسازان منتقل شد 

  ســرویس اقتصادی // ســازمان امور مالیاتی مسئول 
پرداخــت مالیات بر اولین نقل و انتقــال خودروهای صفر 
کیلومتر را شــرکت های تولیدکننده اعالم کرد. بر اســاس 
اعــالم داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس ســازمان 
امور مالیاتی به حسین فرهیدزاده سرپرست سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروســازان را مسئول 
پرداخت اولین مالیات خودروهای صفر کیلومتر تولید داخلی 
و همچنین خودروهای مونتاژ داخل عنوان کرد.در این نامه 
آمده: بر اســاس ماده ۳۰ قانون مالیات بــر ارزش افزوده 
مصوب سال ۱۴۰۰، مالیات اولین نقل و انتقال خودرو اعم 
از تولید کارخانجات داخلی یا مونتاژ از سوی واردکننده ها 
 بر عهده شــرکت های خودروســاز اســت.بر اساس اعالم 
 معاون وزیــر اقتصاد، شــرکت های خودروســاز داخلی 
یا واردکنندگان قطعــات خودروهای خارجی که در داخل 
مونتاژ می شوند، بدون درج مالیات مذکور در صورتحساب 
فروش، مالیات مذکور را به ســازمان امور مالیاتی پرداخت 

کنند.
نظارت بانک مرکزی بر حسن

 اجرای پرداخت تسهیالت ساخت مسکن
  سرویس اقتصادی // طبق اعالم بانک مرکزی و بر اساس 
قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلفند تسهیالت ساخت 
مسکن را متناســب با پیشرفت ساخت واحدها، به صورت 
مرحله ای به متقاضیان واجد شرایط پرداخت نمایند. روابط 
عمومی بانک مرکزی درباره روند پرداخت تسهیالت ساخت 
مســکن توضیحاتی ارائه کرد.طبق اعالم بانک مرکزی و بر 
اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلفند تسهیالت 
ساخت مسکن را متناســب با پیشرفت ساخت واحدها، به 
صورت مرحله ای به متقاضیان واجد شرایط پرداخت نمایند.

در این توضیحات آمده اســت:  طبق این قانون، متقاضیانی 
واجد شرایط دریافت تســهیالت ساخت مسکن هستند که 
پس از تکمیل مدارک، ســهم آورده نقــدی خود را واریز 
کنند.بدیهی اســت اگــر بانکی پس از تکمیــل مدارک و 
واریز حصه نقدی )آورده( از ســوی متقاضی، سهم خود را 
 نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی لحاظ شده در قانون جهش 
تولید مســکن خواهد شــد.بانک مرکزی پیشتر، بخشنامه 
مربوطه را به شــبکه بانکی ابالغ کرده بر حسن اجرای آن 

نظارت می کند.

خبر

    *  
سرویس اقتصادی // ارزش سهام عدالت نسبت به ابتدای 
 مردادماه ســال ۹۹ با کاهش ۵۷ درصدی مواجه شــده

 است. 
   این روزها ســهام عدالت و مسائل پیرامون آن در کانون 
توجه ســهام دارانش قرار گرفته اســت. پرداخت سود به 
جاماندگانی که شــماره شبای درســت در سامانه سجام 
بارگذاری نکرده اند و یا پرداخت برگه های سهام عدالت به 
افراد جامانده نیز از موضوعاتی است که در هفته های گذشته 

خبرهایی درباره آن منتشر شده است.
   پیمان حدادی دســتیار ویژه و مشاور رئیس سازمان در 
امور سهام عدالت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، 
با اشاره به اینکه ســود نقدی پرداخت شده به سهامداران 
سهام عدالت سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، 
نوشــت: با توجه به برگزاری مجمع فوالد و در پیش بودن 
مجامع فارس، جم، حکشتی، شراز، رمپنا و دیگر شرکت ها، 
 پیش بینی می شــود، ســود نقدی امسال ســهام عدالت با 
رشد بیش از ۱۰۰ درصدی از ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور 

کند.
* هزینه برگزاری مجدد مجمع عمومی از جیب مدیرعامل 

پرداخت شود
   در پی صادر نشدن اجازه برای حضور نماینده سهامداران 
عدالت بــرای ورود به مجمع عمومی شــرکت فجرانرژی 
 خلیــج  فــارس، رئیس ســازمان خصوصی ســازی در 
نامه ای به رئیس هلدینگ خلیــج فارس، این موضوع را 
 تخلف دانست. در نامه قربان زاده به علی عسگری آمده است: 
» متأسفانه علیرغم اعالم قبلی سازمان خصوصی سازی در 
تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱ به شرکت فجرانرژی خلیج فارس 
جهت پذیرش نماینده ســهام عدالت در مجمع عمومی، این 
شــرکت برخالف این نامه و در واقع خــالف مصوبه ۱۳ 
بهمن ۱۴۰۰ شــورای عالی بورس از پذیرش نماینده سهام 
عدالت در مجمع عمومی مــورخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱ امتناع 
 کرده اســت و با علم به غیرقانونی بودن مجمع به دلیل عدم 
 پذیــرش نماینده ســهام عدالــت موجبــات تأخیر در 
پرداخت سود تقسیمی و ضرر ســهامداران خرد را فراهم 

کرده است.
   لذا ضمــن اعالم مخالفت با صــدور مجوز ثبت مجمع 
عمومی این شرکت به اطالع می رساند از این تاریخ به بعد 
 تمامی مجوزهای شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
و شــرکت های کنترلــی وابســته معلــق خواهد شــد و 
 صورتجلســات هیــأت مدیره و مجامع عمومی شــرکت 
صنایع خلیــج  فارس و شــرکت های کنترلی زیرمجموعه 
 آن مجــوز ثبت دریافت نخواهد کرد تــا زمانی که حقوق 
صاحبان ســهام عدالت را به روشنی به رسمیت شناخته و 

تثبیت نمایند.
  مضافا اقدام خالف قانون مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره 
شــرکت فجرانرژی خلیج فارس نیز جهــت پیگرد قانونی 
گزارش خواهد شد ضمنا هزینه کامل تجدید جلسه مجمع 

عمومی این شرکت نیز باید از حساب شخصی مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره پرداخت شود«.

* دولت قبل در موضوع سهام عدالت غیرقانونی عمل کرد
  مهدی ســعادتی، رئیس فراکســیون سهام عدالت مجلس 
 گفــت: از  اقدامــات غیرقانونــی دولت قبــل در بحث 
ســهام عدالت، تشــویق مردم به انتخــاب روش مدیریت 
مستقیم بود تا استان ها سهم کمتری در مالکیت شرکت های 
 ســرمایه پذیر داشته باشــند و ســرمایه دار بتواند با خرید 
بخشی از ســهام شــرکت ها، در اعمال رای این شرکت ها 

قدرت بیابد.
* سهام عدالت چقدر می ارزد؟

   ســبد سهام عدالت از تعدادی ســهام ارزنده و نمادهای 
بزرگ بازار ســرمایه تشکیل شده اســت که در هفته های 
گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام 
در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شــد و در اسفندماه نیز 

روند نوسانی داشت.
  ارزش این ســهام در هفته اول فروردین ماه برخالف رشد 
شــاخص های عملکردی بازار ســرمایه، با کاهش ارزش 

مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد شاخص 
کل، ارزش ســهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. 
البته ارزش این ســهام در هفته ســوم فروردین ماه با افت 
مواجه شــد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه 
با رشد ۴ درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

ســهام عدالت در تمام هفته های اردیبهشت ماه با افزایش 
ارزش روبرو شد.

    ارزش ســهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد 
۰.۸۵ درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته 
دوم اردیبهشت ماه کاهش ۰.۴۲ درصدی یافت. ارزش این 
سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد ۰.۶۸ درصدی 
را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت 
ماه با رشد ۱.۷ درصدی روبرو شد. ارزش برگه های سهام 
عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش ۱.۲۹ درصدی 
روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا 
کرد و ارزش ســهام عدالت در هفته گذشته با کاهش ۲.۱۳ 

درصدی مواجه شد.
   ارزش برگه های سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز 

هم با کاهش ۱.۵۵ درصدی روبرو شد که این مساله به دلیل 
افت در شاخص های عملکردی بورس رخ داده است. سبد 
ســهام عدالت در هفته چهارم خردادماه با رشد ۲ درصدی 
مواجه شد. ارزش این سهام در هفته پایانی خردادماه نیز با 

افت ۲.۱۵ درصدی داشت.
   البته ســبد سهام عدالت به دلیل تشــکیل شدن از سهام 
شــرکت های بزرگ، بسیار متاثر از شــاخص کل بورس 
اســت. ســهام عدالت در هفتــه ابتدایی تیرمــاه با افت 
۲.۸۶ درصد مواجه شــده اســت. این ســهام هفته دوم 
تیرماه را با کاهش ۱.۳۹ درصدی در ارزش پشــت ســر 
 گذاشــته است و در هفته ســوم تیرماه ارزش این سهام با 
کاهش ۱.۳۷ درصدی روبرو شــده است. ارزش این سهام 
 در هفته چهــارم و پایانی تیرماه افت ۲ درصدی داشــته

 است.
  بورس در هفته های گذشته با وضعیت نوسانی همراه بوده 
اســت که این مساله بر روند ارزش برگه های سهام عدالت 
نیز تاثیر زیادی داشــته اســت. برگه های سهام عدالت در 
هفته ابتدایی مردادماه با کاهش ۲.۶۵ درصدی روبرو شده 
است؛ اما در هفته گذشته این میزان کاهش ارزش در سهام 
عدالت به شــدت افت کرد و در هفته دوم مردادماه ارزش 
ســهام عدالت ۴۶ صدم درصد کاهش یافت .این مساله در 
حالی رخ داده اســت که شاخص کل بورس با کاهش ۰.۴ 
درصدی و شــاخص کل هم وزن بورس نیز کاهش ۱.۳۹ 

درصدی داشته اند.
  برگه های ســهام عدالت در قیمت های اســمی ۴۰۹ هزار 
 تومانــی، ۴۹۲ هــزار تومانی، ۵۳۲ هــزار تومانی و یک 
 میلیــون تومانی در هفتــه ابتدایی مردادماه بــه ترتیب با 
 کاهــش  ۳۰ هزار تومانــی، ۳۶ هزار تومانــی، ۳۹ هزار 
تومانی و ۷۴ هزار تومانی نســبت به هفته گذشــته مواجه 

شده اند.
  بســیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد 
سهام عدالت از ارزنده ترین سهم های بازار سرمایه هستند. با 
این حال، ارزش برگه های سهام عدالت در برگه های مختلف 
به ترتیب برابر اســت با ۶ میلیــون و ۶۲۲ هزار تومان، ۷ 
میلیون و ۹۶۶ هزار تومان، ۸ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان و 

۱۶ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان.
  ارزش فعلی سهام عدالت نســبت به دوران اوج بازار در 
مرداد ســال ۹۹ با افت ۵۷ درصدی مواجه شده است. از 
مهمترین دالیل ریزش قیمت سهام عدالت،  ضعف مدیریت 
در شرکت های سرمایه گذاری و عدم برگزاری مجامع این 
شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه  ای برای این شرکتها به 

شمار می رود.
  بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد 
سال گذشته برای سه نوع سهام عدالت، به ترتیب با کاهش 
قیمت ۸ میلیون و ۹۵۷ هــزار تومانی، ۱۰ میلیون و ۷۷۴ 
هزار تومانی، ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی و ۲۱ میلیون 

و ۸۹۹ هزار تومانی روبرو شده است.

سود سهام عدالت دو برابر می شود

سرویس اقتصادی // وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه اگر بانک ها تعهدات خودشان را در زمینه 

تسهیالت مسکن انجام ندهند، طبق قانون اقدام 
می کنیم، گفت: قانون برای بانک هایی که همکاری 

نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه ای 
برابر۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده 

است.
   رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی در 
رابطه بــا احتمال تشــکیل پرونده قضایی 
برای بانک های مســتنکف از اجرای ماده 
)۴( قانون جهش تولید مسکن در خصوص 
پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تســهیالت 
پرداختی به بخش مسکن، گفت: حتما اگر 
بانک ها تعهدات خودشــان را انجام ندهند، 
طبــق قانون اقدام می کنیم. طبق اعالم خانه 

ملت، وزیر راه و شهرسازی در رابطه با عدم 
همکاری تعدادی از بانک ها برای پرداخت 
تســهیالت اضافه کرد: تعدادی از بانک ها 
بانک مســکن که  مانند  همکاری می کنند 
به تمام تعهدات خــود در این حوزه عمل 
کرده اســت، اما قانون برای بانک هایی که 
همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل 
نکنند جریمه ای برابر۲۰ درصد تعهد انجام 

نشده، پیش بینی کرده است.
  طبق ماده ) ۴( قانون جهش تولید مسکن، 
بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداقل 

بیست ۲۰ درصد از تسهیالت پرداختی نظام 
بانکی در هر ســال را با نرخ سود مصوب 
شــورای پول و اعتبار به بخش مســکن 
اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول 
اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت برای واحدهای 
موضوع ایــن قانون کمتر نباشــد و برای 
ســالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیالتی 
افزایــش درصــد صدرالذکر  بــا   مذکور 
 مطابــق بــا نرخ تــورم ســاالنه افزایش 
یابد. مجلس شــورای اســالمی در قانون 

جهش تولید و تامین مسکن ضمانت اجرایی 
این ماده قانونی را نیز در تبصره )۵( این ماده 
پیش بینی کرده که مطابق با آن؛ ســازمان 
امور مالیاتی کشور موظف بوده در صورت 
عــدم رعایت موضوع این مــاده، در قالب 
بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد 
انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری 
مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور 
واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص 
یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن 

واریز می شود.
   بر همین اساس همچنین محمدرضا رضایی 
کوچی - رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز 
در جلســه مشــترکی که با رئیس سازمان 

برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرســازی 
داشت در پاســخ به گالیه وزیر راه از عدم 
تسهیالت  پرداخت  برای  بانک ها  همکاری 
حوزه مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی 
نباید در کمیسیون از عدم همکاری بانک ها 
در پرداخت تسهیالت گالیه داشته باشد چرا 
که در قانون برای عدم همکاری بانک ها و 
بی توجهی به اجرای قانون جریمه در نظر 

گرفته ایم.
    لذا وزارت راه  وشهرســازی امروز باید 
مدعی و در جایگاه شــاکی باشــد و طی 
مکاتبــه ای با رئیس قــوه قضاییه از عدم 
اجرای قانون توسط بانک ها، شکایت کرده 

و موضوع را پیگیری کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر
 در سبد سهام عدالت از ارزنده ترین سهم های بازار سرمایه هستند

ســرویس اقتصادی //  سدهای هرمزگان از ابتدای 
سال آبی جاری )مهر ۱۴۰۰( تا ۸ مردادماه باالترین 
رشد آب موجود را دارند که از میان آنها سد شمیل 
و نیان رشد ۲۳۶ درصدی نسبت به سال آبی پارسال 
)ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا آخر شــهریور ۱۴۰۰( را تجربه 

کرده است. 
 سامانه بارشی مونســان گرچه تأثیر چشمگیری بر 
افزایش حجم آب موجود در سدهای کشورمان نداشت 
اما در حوضه هــای آبریز خلیج فارس و دریای عمان 
بیشترین میزان تأثیر را داشــت.گزارش تازه شرکت 
مدیریت منابع آب هم نشــان از آن دارد که ســدهای 
اســتان هرمزگان از باالترین میــزان حجم موجودی 
آب از ابتدای سال آبی جاری تا ۸ مردادماه برخوردار 
شده اند.براین اساس حجم آب موجود در سد استقالل 
هرمزگان از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر ۱۴۰۰( 
تا ۸ مردادماه به رقم ۱۸۲ میلیون مترمکعب رسیده که 
نسبت به مدت مشــابه سال آبی پارسال با رشد ۱۱۷ 
درصدی روبرو شده است و نیز درصد پرشدگی آن به 
رقم ۷۶ درصد بالغ شده است.همچنین سد شمیل و نیان 
نیز از ابتدای ســال آبی جاری تا هشت مردادماه  ۶۰ 
میلیون مترمکعب آب دریافت کرده که نسبت به مدت 
مشابه در سال آبی گذشته با رشد ۲۳۶ درصدی روبرو 
شده و درصد پرشــدگی آن نیز به ۶۱ درصد رسیده 
است.حجم آب موجود در سد دز استان خوزستان نیز 
از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر ۱۴۰۰( تا هشت 
مردادماه به رقم یــک هزار و ۸۲۰ میلیون مترمکعب 
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته با رشد 
۳۸ درصدی روبرو شده و درصد پرشدگی آن نیز رشد 
۶۹ درصدی را نشــان می دهد.سد شهر بیجار استان 
گیالن از ابتدای ســال آبی جاری تا ۸ مردادماه  حجم 
آب ۶۹ میلیون مترمکعبی را تجربه کرده  که در مقایسه 
با مدت مشابه سال آبی پارسال رشد ۲۲ درصدی را 
نشان می دهد و درصد پرشدگی این سد هم ۶۶ درصد 

است.حجم آب موجود در سد درودزن - مالصدرای 
استان فارس از ابتدای سال آبی جاری تا ۸ مردادماه در 
حالی به رقم  ۷۳۹ میلیون مترمکعب رسیده که با رشد 
۲۲ درصدی همراه شــد و میزان پرشدگی آن نیز ۵۳ 
درصد شده است.حجم آب موجود در مخزن سدهای 
۱۳ گانه دریاچه ارومیه در حالی از ابتدای ســال آبی 
جاری )ابتدای مهر ۱۴۰۰( تا ۸ مردادماه به رقم ۸۳۵ 
میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه در 
ســال آبی پارسال )ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور 
۱۴۰۰( از رشد ۱۵ درصدی برخوردار شده و درصد 
پرشدگی آنها نیز ۵۰درصد است.موجودی مخزن سد 
یا مچی در استان اردبیل از ابتدای سال آبی جاری تا ۸ 
مردادماه ۲۴ میلیون مترمکعب شده که نسبت به مدت 
مشابه پارسال رشد ۱۱ درصدی را نشان می دهد.سد 
ارس، خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی با دریافت 
۷۹۷ میلیون مترمکعب آب از ابتدای سال آبی جاری 
تا ۸ مردادماه با رشــد ۱۰ درصدی نسبت به سال آبی 
پارسال روبرو شده و درصدی پرشدگی این سد هم ۲۸ 
درصد اعالم شــده است.سدهای زنجیره کارون هم از 

ابتدای سال آبی جاری تا ۸ مردادماه با دریافت ۸ هزار 
و ۳۸۸ میلیون مترمکعب آب با رشد ۹ درصدی نسبت 
به پارسال و درصد پرشــدگی ۶۸ درصدی از جمله 
سدهای هستند که با رشد موجودی آب روبر شده اند.

*  کدام ســدها بــا کاهش موجــودی آب روبرو 
شده اند؟

  درحالی که تعدادی از ســدهای کشور از ابتدای سال 
آبی جاری تا ۸ مردادماه با رشد موجودی آب روبرو 
شــده اند تعداد بیشتری هم کاهش موجودی را تجربه 
کرده اند.سد اکباتان، آبشینه در استان همدان با دریافت 
تنها ۴ میلیون مترمکعب از ابتدای سال آبی جاری تا ۸ 
مردادماه با کاهش ۷۳ درصدی مقام نخست بیشترین 
میزان کاهش را به خود اختصاص داده است.سد کرخه 
در استان خوزســتان نیز در حالی از ابتدای سال آبی 
جاری تــا ۸ مردادماه  ۸۶۳ میلیــون مترمکعب آب 
دریافت کرده که این رقم نســبت به سال آبی پارسال 
با کاهش ۵۸ درصدی روبرو شــده است.چاه نیمه ها 
در اســتان سیستان و بلوچســتان هم از ابتدای سال 
آبی جاری تا ۸ مردادماه ۱۸۳ میلیون مترمکعب آب 
دریافت کرده اند که کاهش ۵۶ درصدی را نســبت به 
سال آبی پارسال نشان می دهد.بقیه سدهای مهم کشور 

نیز کم و بیش با کاهش موجودی آب روبرو شده اند.

افزایش موجودی آب سدهای هرمزگان

خط و نشان  وزیر راه و شهرسازی برای بانک هایی که وام نمی دهند

آگهی مزایده )نوبت اول (  اصالحیه :140140990003613326  
اجرای احکام مدني دادگستری بندرعباس شعبه 11 حقوقي بندرعباس و بموجب پرونده کالسه 9409987700100721 اجرایي 950713 حسب اجراییه 
صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس به طرفیت محکوم له: طیبه علي محمد حسیني محکوم علیه : فرید فقیرپور محکوم 
پرداخت مهریه - سکه گردیده است ، . لذا در قبال آن نسبت به ارزیابی خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره انتظامی: 292 ج 67 ایران 84 

توقیف که پس از کارشناسي ، از طریق مزایده کتبي با شرایط ذیل به فروش می رساند : 
موضوع مزایده :یکدستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی: 292ج67 ایران 84 نوع : سواری تعداد سیلندر : 4 شماره موتور 2470999 پالک : 
شخصي سیستم : پراید جی تی ایکس تعداد محور :2 تعداد چرخ : 4 شماره شاسي : 1412287486707 مدل : 1387 رنگ : سفید نوع سوخت : بنزین

وضعیت ظاهري و فني :
از نظر بدنه آثار پوسیدگی در قسمت کاپوت ، سقف، گگیرها، درب جلو، عقب و صندوق عقب - آثار ضربه : قسمت های درب عقب چپ و گلگیر عقب چپ - وضعیت 

موتور: خاموش - باطري : فرسوده - داشبورد و صندلي معیوب و داراي پوسیدگي - الستیک : فرسوده
توضیحات : فاقد سابقه رهن میباشد - فاقد بیمه نامه - خالفی خودرو : 1/946/000 ریال - هزینه پارکینگ : روزانه مبلغ 87/000 ریال تا مورخ 1401/01/23 مبلغ 115/623/000 

ریال و الزم به ذکر است خودرو فوق همچنان توقیف و روزانه مبلغ پارکینگ به آن اضافه میگردد و همچنین ارزیابي قیمت اعالمي بدون محاسبه مبالغ مذکور میباشد .
مبلغ کارشناسي : 

که به مبلغ 200/000/000 ریال )معادل بیست میلیون تومان( کارشناسي و ارزیابي گردیده است ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته 
میشود . 

شرایط مزایده :
 ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود . 1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد .

 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است. 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام 
 IR 220100004062012907685962 مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابي شده را بصورت  سپرده نقدي بحساب دادگستري نزد بانک مرکزي حساب نسیم بانک مرکزی به شماره شبا
تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5- مزایده در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/06/01 در محل 

دفتر شعبه3 اجرای احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ./
 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده 
حاصل شود خواهد بود که بدواً  از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده  مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع 

بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه3 دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
معبود رئيسي  -  دادورز 3 اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 

اتحادیه تعاون روستایی خلیج فارس استان هرمزگان

این شرکت در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودرو )سواری پژو405 مدل 87 دوگانه سوز ( متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده پس از درج آگهی به مدت یک هفته از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ ظهر به دبیرخانه این 

اتحادیه واقع در خیابان طلوع روبروی اداره کل دامپزشکی . اتحادیه تعاون روستایی خلیج فارس استان هرمزگان مراجعه نمایند . تلفن ۳۳۳۱۳۹۹۴

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



ســرویس حوادث// روابط عمومی 
شبکه بهداشت و درمان دشتستان در 
خصوص فیلم منتشر شده در فضای 
مجازی از پدر اتباع غیر مجاز خارجی 
در برازجان که قصد کشتن نوزاد خود 

را داشت، توضیحاتی داد. 
فردی از اتباع غیر مجاز خارجی که 
فرزندش در بیمارستان گنجی برازجان 
متولد شــده بود، در همان روزی که 
مادر زایمــان کرده اصرار بر ترخیص 
مادر و نوزاد خود داشته است و حال 
آن که با توجه به شرایط پزشکی نوزاد 
از جمله وزن پایین و هیپوگلیســمی 

ترخیص وی به صالح نبوده است.  
بر همین اساس سوپروایزر شیفت شب 
بیمارستان گنجی، ضمن راهنمایی این 
تبعه افغان به او یادآور شــده که طبق 

دســتورالعمل وزارت بهداشت مادر و 
نوزاد باید ۲۴ ساعت پس از وضع حمل 
تحت مراقبت بوده و درصورت نداشتن 
از حیث ســالمت، ترخیص  مشکل 
شــوند و این مادر وکودک نیز صبح 
روز بعد پس از انجام واکسیناســیون 
نوزاد و بررســی حال مادر ترخیص 
خواهند شد.  سوپروایزر شیفت شب 
همچنین بــه این فرد یادآوری کرد که 
با توجه به نداشــتن هر گونه اســناد 
هویتی، به مــددکار اجتماعی مراجعه 
کند تا روال اداری ترخیص همســر و 
کودک وی طی شده و همچنین هزینه 
زایمان وی با دستور رییس بیمارستان 
با تخفیف یا رایگان محاسبه شود.  با 
وجود توضیحات فوق، این تبعه افغان 
به مددکار اجتماعی مراجعه نکرده و 

توضیحات ســوپروایزر مبنی بر لزوم 
حضور نوزاد در بیمارســتان با توجه 
به وضعیت نامساعد جسمی نوزاد را 
نپذیرفته و اقدام بــه تهدید، هیاهو و 
جنجال کرده است. با وصف فوق الزم 
به تاکید اســت که هزینه مالی زایمان 
علت نداشــتن موافقت ســوپروایزر 
با ترخیص نوزاد نبــوده و مجموعه 
بیمارستان های استان بوشهر و به ویژه 
بیمارستان شــهید گنجی در این گونه 
موارد همــواره با بیماران اتباع بیگانه 

همراهی و مساعدت الزم رادارد.
گفتنــی اســت در نهایــت کارکنان 
بیمارســتان به منظور پیشــگیری از 
هرگونه حادثــه احتمالی و به ناگزیر 
بــا ترخیص زودتــر از موعد مادر و 
نوزاد این تبعه افغان، موافقت کرده اند. 

در عین حال فیلمی که در شبکه های 
اجتماعی منتشــر شــده، تالش ها و 
حمایت های نیروهای درمان برای آرام 
کردن تبعه افغان به منظور پیشگیری 
از تحقق تهدیــد و وقوع حادثه را به 

تصویر نکشیده است.
به لطف خدا ایــن مادر و کودک پس 
از دریافــت خدمات الزم بهداشــتی 
و درمانی به ســالمت از بیمارستان 

ترخیص شده اند.
به گزارش ایسنا، مطابق تصمیم دولت، 
حتی اگر مادر بارداری بیمه نباشد، همه 
هزینه های خدمات دوران بارداری و 
زایمــان و همچنین ترخیــص او و 
کودکش از بیمارستان رایگان است و 
مادر شــیرده تا دو سال و کودک تا ۵ 

سالگی بیمه رایگان خواهند بود.

مشاوره
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حوادث

  

با آن که مدت زمان عقد موقتم به پایان رسیده 
است و قصد دارم از همسرم جدا شوم اما او مرا 
تهدید به قتل می کنــد، در حالی که رفتاری 
بســیار پرخاشــگرانه دارد و مدام مرا کتک 

می زند... .
این زن جوان گفــت: از روزی که به دنیا آمدم به 
طور مادرزادی دچار بیماری حســی و حرکتی 
بودم. از همان زمان تحت پوشش بهزیستی قرار 
گرفتم اما ۱۰ سال بیشتر نداشتم که پدر و مادرم 
را در یک ســانحه تصادف از دســت دادم و این 
گونه سرنوشــت من تغییر کرد. از آن روز به بعد 
عموی پیرم سرپرســتی من و برادر کوچکم را به 
عهده گرفت، به همین دلیل در همان دوران کودکی 
درس و مدرســه را رها کردم تا بتوانم به مخارج 
زندگی خانواده عمویم کمک کنم. با آن که دختری 
منزوی و گوشه گیر بودم اما سبزیجات، زرشک و 
زعفــران را به طور امانتی به خانه می آوردم و با 
پاک کردن آن ها درآمدی داشــتم. از سوی دیگر 
این معلولیت جســمی بســیار مرا آزار می داد و 
نمی توانستم با این شرایط کنار بیایم. این در حالی 
بود که مرگ پدر و مــادرم نیز روحیه مرا از بین 
برده بود. در همین روزها با پروانه آشــنا شدم. او 
از من بزرگ تر بود و در همســایگی ما زندگی 
می کرد. ســاعت های زیادی را با پروانه همکالم 
می شــدم و اوقاتم را با او سپری می کردم تا این 
که دوســتم مرا در فضای مجازی با جوانی آشنا 
کرد که مدعی بود مشاور خانواده و ازدواج است. 
آن جــوان چند بار به صورت تلفنی با من تماس 
گرفت و به حرف ها و درددل هایم گوش داد. او از 
امید به آینده و یک زندگی رویایی برایم سخن می 
گفت به طوری که شیفته حرف هایش شدم. مدتی 
بعد اصرار کرد تا به دیدارش بروم و از نزدیک با 
من صحبت کند ولی زمانی که ســر قرار رفتم او 

مرا به خانه یکی از دوســتانش برد و هدف آزار 
قرار داد. اگر چه تصمیم گرفتم از او شکایت کنم 
ولی هیچ گونه نشانی یا شماره تلفنی از او نداشتم. 
همان خطی هم که چند بــار با من تماس گرفته 
بود، به فردی تعلق داشت که یک سال قبل از دنیا 
رفته بود. از ســوی دیگر من پولی برای پیگیری 
شکایت نداشتم تا هزینه های آن را پرداخت کنم، 
به همین دلیل تصمیم گرفتم دیگر با چشم باز به 
اطرافم نگاه کنم تا فریب شــیادان شیطان صفت 
در فضاهــای مجازی را نخورم. خالصه با اصرار 
عمویم با مردی ازدواج کردم که ۲۰ سال از خودم 
بزرگ تر بود و نمی خواست همسر و فرزندانش از 
این ماجرا مطلع شوند اما یک سال بعد و در حالی 
که دخترم را باردار بودم، همسر اول شوهرم متوجه 
این ازدواج شد و تقی هم به ناچار مرا طالق داد. 
این گونه بود که من با یک دختر خردسال دوباره 
به خانه عمویم بازگشتم ولی او توان نگهداری از 
من و فرزندم را نداشت، به همین دلیل وسایلم را 
برداشتم و به خانه پدری ام رفتم. برادر کوچک ترم 
کار می کرد و مبلغی برای مخارجم می پرداخت 
ولی زمانی که برادرم به خدمت ســربازی رفت، 
جوان ۲۰ ساله ای از من خواستگاری کرد و مرا 
به عقد موقــت خودش درآورد اما »فرید« تعادل 
روحی و روانی ندارد و مرا تا سرحد مرگ کتک 
می زند. او جوانی مشــروب خوار است و با هر 
بهانه ای سر و صدا به راه می اندازد. قبال به خاطر 
این که دوباره سرگردان و آواره نشوم، کتک هایش 
را تحمل می کردم ولی دیگر خســته شده ام و می 
خواهم از او جدا شوم. این در حالی است که مدت 
زمان عقد موقتمان ســپری شده ولی فرید حاضر 
نیست مرا رها کند به همین دلیل مدام مرا تهدید به 

قتل می کند و... .

سرگذشت دختری که فریب مشاور قالبی را خورد!
در امتداد تاریکی

گوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است   روابط عمومي اداره کل
شيالت رهمزگان

ماجرای پدری در برازجان که قصد کشتن نوزاد خود را داشت

ســرویس حوادث//  رییــس اداره تعزیرات 
حکومتی قشم از تشکیل پرونده برای ۶ واحد 
میوه  فروشــی متخلف و پلمب این واحدها به 
دلیل گرانفروشــی و عدم درج قیمت در این 

شهرستان خبر داد. 
وحید ترکاشــوند  اظهار داشت: با اعالم گزارش 
بازرسان دستگاه های نظارتی مبنی بر گرانفروشی 
و عدم درج قیمت در این واحدهای میوه فروشی 

پرونده هایی برای آنها تشکیل شد.
وی توضیح داد: پس از انجــام تحقیقات الزم و 
طی مراحل قانونی، از سوی شعبه بدوی تعزیرات 
حکومتی شهرســتان قشــم با توجه به مستندات 
موجود در پرونده هــا و احراز تخلف، واحدهای 
متخلف عالوه بر پرداخت جزای نقدی نســبت به 
پلمب و نصب پارچه تخلف بر سر در این واحدها 

به مدت ۱۰ روز محکوم شدند.
رییس اداره تعزیرات حکومتی قشم ادامه داد: یکی 
از مهم ترین اصولی که واحدهای صنفی باید رعایت 
کنند درج قیمت تمام اجناس و کاالها به صورت 
واضح در دید مشتریان است و واحدهایی که این 
مورد را رعایــت نکنند خالف قواعد نظام صنفی 

عمل کرده و متخلف محسوب می شوند.
 ترکاشــوند اعالم کرد: هفته آینده نیز با تشکیل 
گشــت های مشــترک و انفرادی بــا تمرکز بر 
گرانفروشی، تقلب در کسب، عدم رعایت دستور 
العمــل بهداشــتی و عدم درج قیمــت از تمامی 
اصناف سطح شهرستان قشم به ویژه میوه فروشی 
ها، واحدهای عرضه مرغ و گوشــت و فروشگاه 
های زنجیره ای بازرســی های انجام می شود که 
با مشــاهده کوچکترین تخلف، پرونده برای آنان 

تشــکیل و با متخلفان برخورد خواهد شد. وی با 
اشاره به اینکه جریمه  متخلفان طبق مصوبه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۱۰ برابر شده  
است اظهار داشت: برخورد قاطع با متخلفان بازار 
در دســتور کار تعزیرات حکومتی قــرار دارد و 
کوتاهی در این امر تضییع حقوق مردم خواهد بود.

به گزارش ایرنا، رییــس اداره تعزیرات حکومتی 
قشــم اعالم کرد: قشــموندان می توانند هر گونه 
گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و قاچاق کاال را 
با شماره تلفن ۰۷۶۳۵۲۴۱۲۱۰ یا با سامانه ۱۳۵ 
سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴ سازمان 

صنعت، معدن و تجارت مطرح کنند.
وی افزود: شماره ۰۷۶۳۵۲۵۲۵۲۴ اصناف منطقه 
آزاد قشــم نیز آماده دریافت گزارش مردمی در 

خصوص موارد یادشده است.

۶واحد میوه فروشی متخلف در قشم پلمب شد

سرویس حوادث//  دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان هرمزگان اعالم 
کرد: با تــالش و بازدیدهای صورت 
گرفته و اجــرای طرح های ضربتی 
هزار   ۳۸۱ دریابانی،  ماموران  توسط 
لیتر ســوخت قاچاق در بندرعباس 

کشف شد. 

علیرضا احمدی منــش با اعالم این 
خبر اظهار داشــت: به دســتور مقام 
قضایــی، مأمــوران دریابانی ضمن 
اجــرای طــرح ضربتــی و پس از 
تشــکیل اکیپ های منسجم، نسبت به 
پاک ســازی لنگرگاه های بندرعباس 
از مخــازن، باراندازها و جایگاه های 

نگهداری سوخت قاچاق اقدام کردند.
وی بیان داشت: با اجرای این طرح ها 
 ۳۸۱ هــزار لیتــر ســوخت قاچاق 
کشــف و یک فروند کشتی صیادی، 
یک فروند یدک کش، دو قایق و چهار 
قاچاقچیان  به  متعلق  ماری  مشــک 

توقیف شد.

به گزارش ایرنا، احمدی منش با اشاره 
به دستگیری ۸ نفر در این خصوص، 
افزود: بنابر گزارش ضابطان، تحقیقات 
به منظور شناسایی و دستگیری دیگر 
عوامل نگهداری این حجم از سوخت 
قاچاق ادامه دارد که نتایج آن متعاقبًا 

اعالم خواهد شد.

381هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس کشف شد

آگهی مزایده زمين 
بدینوسیله به اطالع عموم اهالی شهر رمکان وروستاهای کووه ای،مسن،گوری،تنبان ،گورزین ،باسعیدو وتم گز می رساند 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان در نظر دارد تعدادی  قطعات زمین را  با کاربریهای آموزشی،تجاری،جهانگردی، 
گردشگری، صنعتی و کارگاهی،انبار شهرستان قشم از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط و اهالی آن شهر وروستاهای یاد شده 

به شرح ذیل واگذار نماید 
۱-یک )۱(قطعه زمین با کاربری آموزشی واقع در شهر رمکان شهرستان قشم 

2-دو )2(قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در روستای کووه ای  شهرستان قشم 
۳-سه)۳(قطعه زمین با کاربری تجاری  واقع در روستای مسن  شهرستان قشم 

۴-یک)۱(قطعه زمین با کاربری گردشگری واقع در روستای گوری شهرستان قشم 
5-هفت)7(قطعه زمین با کاربری گردشگری واقع در روستای تنبان شهرستان قشم 

6-دو)2(قطعه زمین با کاربری جهانگردی و گردشگری واقع در روستای گورزین شهرستان قشم 
7-چهار)۴( قطعه زمین با کاربری صنعتی و کارگاهی واقع در روستای تنبان شهرستان قشم 

۸-چهار )۴( قطعه زمین با کاربری صنعتی و کارگاهی واقع در روستای باسعیدو  شهرستان قشم
۹-چهار )۴( قطعه  زمین  با  کاربری انبار  واقع  در  روستای  تم گز  شهرستان  قشم 

آدرس جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به شهرستان قشم -جنب اسکله بهمن بنیاد مسکن انقالب اسالمی -امور زمین
لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام از روز سهشنبه تاریخ ۱۴0۱/05/۱۸تا چهار شنبه ۱۴0۱/06/02به 

آدرس های فوق مراجعه نمایند.
.)توجه : هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد( 

روابط عمومی بنياد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان
شناسه آگهی:۱۳5۹270

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

یادداشت

بی برقی امان اهالی محله ۲۰متری شاه حسینی را 
بریده است و اهالی این محله بیش از ده روز است 
که هر روز و گاهی چند بار در روز شــاهد قطعی 
برق هستند. قطعی که از یک ساعت تا چند ساعت 
زمان برای وصل شدن مجدد برق زمان نیاز دارد. 
از یک سو اعالم می شود که قطعی برق برنامه ریزی 
شده به دلیل گرما و مصرف بیش از حد در تابستان 
امسال وجود نداشته است اما قطعی بدون برنامه تا 
دلتان بخواهد در این محله رخ داده است و مردم هر 
روز قطعی برق را تجربه کرده اند. وقتی علت قطعی 
برق را پیگیری می کنیم می گویند سرقت سیم علت 
این قطعی هاست. بیش از ده روز و هر روز سرقت 
سیم در یک محله اگر رخ دهد، چرا نیروی انتظامی 
به این امر ورود نمی کند و با راه اندازی گشــت در 
چنین محله هایی که سرقت رخ می دهد، امنیت را 
تامین نمی کند. از ســوی دیگر وجود ضایعاتی ها 
در شــهر بندرعباس که مانند قارچ هر روز سبز 

می شوند و شاهد افزایش آنها هستیم، علتی شده که 
سارقان خریداری برای کاالهای خود داشته باشند. 
خریدارانی که بدون اخذ مجوز و تنها با داشــتن 
یک تابلو و صندلی به وفور در ســطح شهر دیده 
می شوند و همه ضایعات شما را به باالترین قیمت 
خریدارند. اما در بســاط این ضایعاتی ها هر چه 
بخواهید پیدا می شود و یکی از اصلی ترین دالیل 
افزایش سرقت ها نیز وجود همین ضایعاتی هایی 
است که محل خرید اموال مسروقه هستند و نظارت 
و توان مقابله با آنها وجود ندارد. هر از گاهی دیده 
و شنیده می شود که انبارهای ضایعاتی موجود در 
شهر پلمب شده اســت اما پس از چند روز شاهد 
فعالیت مجدد آنها هســتیم. برای مقابله با فعالیت 
ضایعاتی های غیرمجاز نیز چندی پیش دادســتان 
مرکز استان دســتور داد که از خروج کامیون های 
حامل ضایعات بدون مجوز جلوگیری شود اما گویا 
این موضوع نیز نادیده گرفته شده و گزارش هایی 

مبنی بر عدم اجرای این دســتور وجــود دارد و 
دیده شده این کامیون ها به راحتی از استان خارج 
می شــود. تا زمانی که این ضایعاتی ها که خریدار 
اجناس به ســرقت رفته وجود دارند و نظارتی بر 
آنها وجود نداشــته باشد، مردم امنیت ندارند و هر 
روز باید شاهد وقوع سرقت، چه منازل و چه اموال 
عمومی باشیم. ســرقت سیم نیز هم در شهر و هم 
روســتاها، افزایش بسیار زیادی داشته است که در 
این زمینه نیز نیروی انتظامی باید به مسئولیت خود 
که برخورد با متخلفان و سارقان است بیش از پیش 
عمل نماید و از فعالیت انبارهای ضایعاتی غیرمجاز 
نیز جلوگیری و با خاطیان برخورد کند. در این بین 
تنها مردم مناطق حاشیه ای هستند که باید سختی 
را تحمل کنند و صدایشــان به جایی نرسد. مردم 
این مناطق از این بی امنیتی موجود خسته شده و 
خواهان برخورد جدی با سارقان هستند تا امنیت و 

آسایش به محله آنها بازگردد. 

سارقان برق را می برند            امین زارعی/ دریا
Amin.zch2011 @                        gmail.com

عفو و گذشت و تاٌثیر آن بر انسان 
وقتی از عفو وگذشت در روابط بین فردی صحبت می شود نباید فواید 
عفو و گذشت را منحصر به بهبود روابط خالصه کرد، عفو و گذشت 
ابعاد گسترده تری دارد که از جمله این ابعاد می توان به رشد معنوی 
انسان ها اشاره کرد افراد وقتی از لحاظ نوعی و فردی به شکوفایی 
معنوی نزدیک تر می شوند، جوانه های گذشت در آنها سر میکشد 
و بخشــیدن از درون آنها رشد می کند و این فرآیند به رشد معنوی 
افراد بستگی دارد، حتی بهترین روانشناسان نمی توانند این فرآیند را 
در مراجعان خود ایجاد کنند، آنان فقط گام برداری در این فرآیند را 

تسهیل می کنند.
 آزاد کردن خود از کینه ی دیگران عالوه بر اینکه به سالمت روانی 
و بهبود روابط بین فردی کمک می کند، باعث می شود که انسان در 
فرآیند رشــد معنوی بتواند گام های استواری بردارد، البته بخشیدن 
دیگران به این معنا نیســت که انسان از حقوق خودش دفاع نکند و 
آمادگــی های الزم برای حفظ و صیانــت از حریم قانونی خود را 
نداشته باشد بلکه به معنای دل مشغول نشدن به کینه ها به خاطر جفا 
کاری های گذشــته است. عرفا زندگی را عبارت از سیر و سلوک و 
سفر دانسته اند و انسان را همیشه مسافر به طرف زیبای های معنوی 

و در حال خود شکوفایی دیده اند.
اشتغال ذهنی به کینه ها و تکرار ذهنی رنج و جفای حاصل از خطا 
کاری دیگران انسان مسافر را از سفرش باز می دارد و به جای نگاه 
کردن به زیبایی های آینده او را در گذشته رنج آور محبوس می دارد.
 البته به این نکته نیز باید اشــاره شود که بخشــیدن خود به اندازه 
بخشیدن دیگران و حتی بیشتر از آن اهمیت دارد، افرادی که به خاطر 
اشتباهات گذشــته مدام خود را سرزنش می نمایند اعتماد به نفس 
خود را خدشه دار نموده و  نمی گذارند که روان آنان فرآیند طبیعی 
درمان و عبور از  گناه و خطا را طی نماید و به سوی فرآیند رشد و 
کمال پیش رود. انسان های رشد یافته می دانند همانطور که خداوند 
آماده ی بخشیدن گناه بندگان خویش است، آنان نیز بایستی این قدرت 
را داشته باشند که از اشــتغال ذهنی به گناه و خطا عبور کنند و به 
رشــد معنوی خود ادامه دهند ونگذارند که ذهن آنان بیش از اندازه 
به خطا متمرکز شود. هر چند که هر خطایی ما را از سالمت معنوی 
باز می دارد تمرکز بر آن خطا و سرزنش بیش از اندازه در مورد آن 
نیز بازدارنده رشد معنوی است، پس چشمانتان را باز کنید و ببینید 
که خشــم و رنجش با شما چه می کند، قدرت خود را از کسانی که 
موجب رنجش شما شده اند باز پس بگیرید. تنفر، خشم و رنجش 
احساسات مخربی هستند که بار سنگینی به قلب و روح انسان تحمیل 
می کنند، به طوری که آرامش لذت وآســایش را از قلب انسان می 
گیرند و او را از درون فرسوده و نابود می کند، هر اندیشه و احساسی 
در شما یک واکنش فیزیولوژیک ایجاد می کند تجمع احساساتی از 
قبیل تنفر، خشم و رنجش تعادل شیمیایی بدن شما را به هم می ریزد 
و افرادی که در این شــرایط بحرانی و برافروختگی باقی می مانند، 
اغلب با اختالل خواب، ســردرد، گرفتگی عضالنی، تمرکز ضعیف، 
زخم معده، کابوس، حمالت قلبی و مانند آن روبرو هســتند. انسان 
نمی تواند همزمان هم شاد و هم غمگین باشد، امکان ندارد به طور 
هم زمان آرام و برافروخته باشد. وقتی این احساسات مخرب در فرد 
ایجاد می شود عالوه بر تاٌثیر جسمانی، این احساسات موجب می 
شــود انرژی منفی بر کل زندگی شما چیره شود و این انرژی منفی 
ممکن اســت به روابط دیگر شما نیز سرایت کند. در نهایت اگر چه 
ممکن اســت برای شما دشوار باشد اما باید بپذیرید که با بخشیدن 

کسانی که برضد شما یا عزیزانتان کاری
کرده اند لطف بزرگی در حق خودتان کرده اید پس رنجش را زنده 
نگه ندارید شما می توانید از آن رهایی یابید، اگر بخواهید وکمی تالش 

کنید، بخشیدن دیگران نشانه قدرت شماست. 
 مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان 

هرمزگان
شماره تماس:333406۲4-۲۱8۲۱355

ضربتی  تــالش  با  حوادث//  ســرویس 
مامــوران انتظامی میناب ۱۳ دســتگاه 
خودرو شوتی حامل سوخت قاچاق توقیف 
و ۱۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشــف و 

ضبط شد. 
 عباس قاســمی فرمانده انتظامی شهرستان 
میناب اظهار کــرد: مأموران انتظامی یگان 
امداد شهرستان میناب طرح ضربتی مبارزه 
و مقابله با قاچاق ســوخت را به مدت ۴۸ 
ساعت در مناطق آلوده این شهرستان اجرا 

کردند.
وی افــزود: ماموران انتظامــی در اجرای 
این طــرح در چندین عملیات جداگانه ۱۳ 
دستگاه انواع خودرو شوتی حامل سوخت 

قاچاق شناســایی و توقیف و پس از انتقال 
خــودرو ها به یگان در بازرســی دقیق از 
آنها مقدار ۱۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به 

ارزش ۵ میلیارد ریال کشف کردند.
به گزارش فارس، ســرهنگ قاسمی بابیان 
اینکه قاچاقچیان ســوخت از خودروهای 
نیمــه ســنگین )ایســوزو و فوتــون ( و 
خودروهای یخچال دار جهت حمل سوخت 
استفاده می کردند، اظهار داشت: در این رابطه 
تعداد ۱۰ متهم دستگیر، سوخت های قاچاق 
کشف شــده به شرکت پخش فرآورده های 
نفتی شهرســتان تحویل و متهمان دستگیر 
شــده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

توقیف۱۳ خودروی شوتی سوخت قاچاق در میناب 



سرویس شهرســتان// تعداد پروازها در مسیرهای کیش به 
تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، بندرعباس، ساری و بالعکس 
به منظور رونق حضور گردشگران در این جزیره افزایش یافت. 
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد 
کیــش در رابطه بــا پیگیری های مکــرر و برگزاری 
جلسات و مذاکره با شرکت هواپیمایی کیش و مسئوالن 
مربوطه جهت افزایش پروازها؛ گفت: در راســتای رفاه 
حال ســاکنان و گردشگران و رونق صنعت گردشگری 
در مسیرهای کیش به تهران، مشــهد، شیراز، اصفهان، 
بندرعباس، ســاری و بالعکس، افزایش پرواز خواهیم 
داشت.مهدی کشاورز افزود: به دلیل اورهال و تعمیر کامل 
یک فروند از هواپیماهای شرکت کیش ایر و بازگشت به 
خطوط پروازی شاهد افزایش پرواز هستیم.وی اضافه 
کرد: پس از ایام تاســوعا و عاشورای حسینی، بیش از 
هفتاد درصد از پروازهای شــرکت هواپیمایی کیش  از 
مبدا و مقصد کیش انجام شد. به گزارش ایرنا، کشاورز 
یادآور شد: مذاکرات با ســایر شرکت های هواپیمایی 
جهت افزایش پروازها در حال انجام اســت و نتایج آن 

اطالع رسانی خواهد شد.

تعداد پروازهای 
جزیره کیش افزایش یافت

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان 
// عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در 
مجلس شورای اســالمی، افتتاح بندر 
چنــد منظوره بندر خمیــر را یکی از 
آرزوی های دیرینه مردم این شهرستان 
دانست که در آینده ای نزدیک محقق 

خواهد شد .
به گزارش خبرنگار دریا ، »احمد مرادی« 
در حاشیه بازدید از بندرگاه خمیر اظهار 
داشــت: این طرح بندرسازی با مدیریت 
و راهبری اداره کل بنــادر و دریانوردی 
هرمــزگان به زودی آمــاده بهره برداری 
و مورد اســتفاده تجار، صادر کنندگان و 

دریانوردان قرار خواهد گرفت .
وی ادامــه داد: احداث بندرگاه خمیر در 
این منطقه، باعث فعال شدن معادن خمیر، 
توسعه ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
در پســکرانه، ایجاد اشتغال برای جوانان 
منطقه خمیر و اســتان و در نهایت توسعه 
و رونق بخشی معیشت ساحل نشینان که 
راه اندازی این بندرگاه را خواسته  دیرینه 

خود می دانند  خواهد شد.
نماینده مردم بندرعباس، خمیر، قشــم و 
حاجی آباد در مجلس شــورای اسالمی، 
از این بندرگاه به عنوان کانونی مهم برای 
صادرات مــواد معدنی و افزایش راندمان 

تجارت محلی و منطقه ای یاد کرده و ادامه 
داد: با بهره بــرداری از این بندرگاه زمینه 
توســعه صادرات مواد  معدنی از طریق 

شناورهای فلزی فراهم می شود.
مرادی در ادامه ســخنان خود با اشاره به 
اهمیت این طرح که نقش مهمی در اقتصاد 
در یاپایه و رونق معشیت ساحل نشینان 
دارد بر هماهنگی بین دستگاهی به ویژه 
استانداری، اداره کل بنادر و دریانوردی و 

فرمانداری شهرستان خمیر تاکید کرد.
وی اســتقرار گمرک در بندر خمیر را در 
توســعه منطقه بســیار ضروری دانست 
و افزود: ســازمان بنــادر و دریانوردی 
براساس وظیفه ذاتی و حاکمیتی خود بر 
همه  بنادر کشور حضور قوی و پررنگی 
دارد و با توجه به بازدید امسال مدیرعامل 
این ســازمان در ایام عید نــوروز از این 
بندرگاه و تاکید بر محوطه سازی و حضور 
دســتگاه های مرتبط گویای این واقعیت 

است. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی از دیگر موضوعات مهم 
در توسعه رونق اقتصادی در این بندرگاه 
به توســعه پسکرانه این بندر اشاره کرد و 
بیان داشت: آنچه در این راستا مهم است 
پیگیری موانع و معارضات حقوقی موجود 
از طریق فرمانداری است و در بحث موانع 
اشــخاص حقوقی از جمله منابع طبیعی 
نیز مجوزها گرفته شده و مشکلی در این 

رابطه وجود ندارد.
مرادی در خصوص الزامات زیست محیطی 
نیز بیان کرد: این طرح در ســال ۸۹ طی 
یک صورت جلســه ای در اســتانداری 
مدیرکل محیط زیست استان مجوز شروع 
به کار این بندرگاه را داد و اعالم شد طرح 
هیچ مشکل زیست محیطی ندارد اما براثر 
یک بی توجهی و سهل انگاری  در یکی از 
دستگاهی کار در یک مقطعی متوقف شد.

وی خاطرنشــان کــرد: در دوره اخیــر 

با جلســاتی که در تهران برگزار شــده 
تصمیمات سازنده ای گرفته شد و الزاماتی 
نیز اعالم شد که از سوی سازمان بنادر و 
دریانوردی و اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان تمام الزامات پیاده و یا در دست 
اقدام اســت  و درحال حاضر مشــکل 
خاصی در بحث الزامات زیست محیطی 

وجود ندارد.
این نماینده مردم هرمــزگان در پایان با 
بیان اینکــه احداث بندرگاه خمیر در این 
منطقه، باعث فعال شــدن معادن خمیر و 
ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه خمیر و 
استان می شود، یادآور شد: رویکرد همدلی 
و همکاری برای برطرف شدن مشکالت 
موجود در این طرح که زمینه فعالیت های 
دریانوردی و رونق تولید و اشــتغال خود 
مردم منطقه را به دنبال خواهد داشت، در 

مردم خمیر وجود دارد.
اســکله بندر خمیر در جوار شرقی شهر 

بنــدر خمیر قرار گرفته و در این محدوده 
درحال حاضر ۱۳ هکتار پسکرانه در نظر 

گرفته شده است.
فاز ۲ پروژه چند منظوره خمیر شــامل 
چهار پست اسکله، ۱۷ هکتار پسکرانه، 
۶۹ هزار تن عملکرد پیش بینی شده در 
طول ســال،  مســیر دسترسی )سنگی و 
شمع و عرشه( به طول ۲۹۷ متر می باشد. 
عملیات اجرایی فاز دوم پروژه بندر چند 
منظوره خمیر با کاربری تجاری و مواد فله 

از دی ماه سال ۹۷ شروع شده است.
این طرح با هدف ســاخت سه به منظور 
پهلوگیری براج پنج تنی و لنج های ۴۰۰ 
و ۲۰ تنی، ایجاد زیرساخت های الزم به 
منظور صادرات مواد معدنی و فه با توجه

به موقعیت معادن منطقه و ایجاد فرصت 
شــغلی و جلوگیری از مهاجرت ساکنان 
بومی با ۹۸.۵ درصد پیشــرفت درحال 

اتمام است.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:

افتتاح بندر چند منظوره بندر خمیر آرزوی دیرینه مردم است

روابط عمومی اداره کلته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سه شنبه ۱8 مرداد ۱40۱

۱۱ محرم ۱444

سال بیست و یکم شماره 3948

شهرستان

توزیع یخچال در مناطق زلزله زده غرب هرمزگان 
 سرویس شهرستان// مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان 
از توزیع ۲۰ دستگاه یخچال بین زلزله زدگان غرب هرمزگان خبر داد. 
حجت االسالم حسین مهدیان اظهار کرد: از محل موقوفات واقفین 
خیراندیش، ۲۰ دستگاه یخچال بین زلزله زدگان غرب هرمزگان در 
منطقه دژگان توزیع شد.وی اظهار کرد: مهمترین وظیفه اوقاف و امور 
خیریه اجرای صحیح نیت واقف در موقوفات وقف شده است.حجت 
االسالم مهدیان ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان از زلزله گفت: 
از محــل نیات واقفین خیراندیش مرتبط مبلغ  دو میلیارد ریال، ۲۰ 
دستگاه یخچال خریداری و بین زلزله زدگان غرب هرمزگان توزیع 
شد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان با بیان اینکه اوقاف و امور 
خیریه یک نهاد صددرصد مردمی است و هر آنچه از دستمان بربیاید 
برای مردم این منطقه انجام خواهیم داد، خاطر نشــان کرد: دستگاه 
وقف و منافع آن متعلق به مردم اســت و خود را جدای از مردم به 
ویژه مناطق زلزله زده نمی دانیم.به گزارش فارس، وی در پایان گفت: 
وقف در حمایت از کیان خانواده که سنگ بنای جامعه است و حفظ 
انسجام و یکپارچگی آن از طریق حمایت های مالی و تدارکاتی نقش 

مهمی ایفا می کند.
پیرو مصوبه سفر استاندار هرمزگان به جزیره بوموسی: 

مشکل تامین برق تنب بزرگ مرتفع شد
 سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان// پیرو سفر استاندار هرمزگان 
در ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری به جزیره بوموسی چندین مصوبه در 
این سفر به تصویب رسید و مقرر شد در زمان تعیین شده به سرانجام 
برسند. به گزارش خبرنگار دریا، یکی از مهم ترین مصوبات سفر، تامین 
برق جزیره تنب بزرگ  از طریق ارســال و نصب دو ژنراتور بود که 
با پیگیری استاندار هرمزگان این ژنراتورهای ۱۶۷۵ وات به جزیره 
تنب بزرگ منتقل و نصب شدند. یکی از این ژنراتورها در تیرماه سال 
جاری و مولد شماره ۲ کامینز نیروگاه تنب بزرگ در مدار تولید قرار 

گرفت و مشکل تامین برق این جزیره مرتفع شد.
شهرستان بستک قرمز کرونایی شد

 سرویس شهرستان// ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان 
هرمزگان گفت: در اعالم تازه ترین رنگ بندی کرونا در کشور، بستک 
در استان هرمزگان را قرمز اعالم کرد. دکتر فاطمه نوروزیان افزود: در 
هرمزگان فقط شهرستان بشاگرد در وضعیت آبی قرار دارد و دیگر 
شهرها در وضعیت زرد و نارنجی هســتند.وی با بیان اینکه قشم، 
پارسیان، سیریک و جاسک در وضعیت زرد قرار دارند، خاطرنشان 
کرد: مرکز هرمــزگان نیز وضعیت نارنجی دارد.به گزارش خبرنگار 
ایسنا، نوروزیان در پایان عنوان کرد: با فوت یک نفر در اثر کرونا در 
شبانه روز اخیر در بندرلنگه، شمار موارد فوتی در استان به دو هزار 
و ۶۳۶ نفر رسید. شمار بستری بیماران کرونایی هم به ۶۰ نفر رسید.

خبری

ســرویس شهرستان// ســامانه بارشی مونسون 
و ســیالب های اخیر در هرمزگان عالوه بر اینکه 
توانســت حجم قابل توجهــی روان آب را روانه 
ســدهای اســتان کند اما در بخش کشاورزی و 
زیرســاخت های این حوزه خســارتی حدود ۱۸۰ 

میلیاردی به بار آورد. 
هرمزگان در دو هفته گذشــته شاهد فعالیت موج 
جدیدی از ســامانه بارشی مونسون بود که تقریبا 
تمام مناطق اســتان را تحت تاثیر قــرار دارد و 
بارش های مناسبی نصیب این استان در فصل گرم 
سال شــد. این بارش ها به سبب رگباری بودن و 
شــدت آن مطابق اظهار نظر کارشناسان نتوانست 
کمــک چندانی بــه تغذیه آبخوان و ســفره های 
زیرزمینی استان کند اما توانست حجم قابل توجهی 
روان آب را به سدهای استان وارد کند. این مسئله 
سبب شــد که هرمزگان حداقل برای سال جاری 
مشــکلی در تامین آب شرب و کشاورزی نداشته 
باشد و ۴ سد اصلی استان آبگیری قابل مالحظه 
ای داشتند به طور مثال سد استقالل میناب به ۷۵ 
درصد پرشدگی رســیده که می تواند خبر خوبی 
برای کشــاورزان پایین دســت این سد باشد. اما 

در سوی دیگر این بار ش ها به بخش های مختلف 
نیز خســارت هایی وارد کرد، از جمله در بخش 
زیرساخت های راه و مسیرهای مواصالتی و ابنیه 
فنی که خسارت در این بخش قابل مالحظه و باال 
گزارش شد.بخش کشاورزی استان نیز درگیر این 
بارش ها شد و از همان ابتدا با شروع فعالیت سامانه 
در شمال هرمزگان و در منطقه کوهشاه خسارات 
زیادی به باغات و محصوالت کشــاورزی وارد 
کرد و از سویی زیرساخت های مرتبط با آبرسانی 
را تحت تاثیــر قرارداد. برای اطــالع از آخرین 
برآوردهای خسارات به بار آمده از سامانه مونسون 
و سیالب های اخیر به بخش کشاورزی با رئیس 
ســازمان جهاد کشاورزی استان گفتگویی ترتیب 
دادیم که وی در این مصاحبه به تشریح خسارات 
وارد آمده پرداخت. عباس مویدی اظهار داشــت: 
بندرعباس،  اخیر شهرســتان های  بارش های  در 
بندرخمیر، بســتک، رودان، میناب و حاجی آباد 
در حوزه کشاورزی دچار خسارت شدند. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با اشاره 
به اینکه بیشترین خســارات وارد آمده در حوزه 
کشاورزی در بخش باغی بود گفت: در این حوزه 

استان متحمل خسارت زیادی بالغ بر ۱۶۳ میلیارد 
و ۱۹۰ میلیون تومان شــد. وی تصریح کرد: این 
خسارات در شهرستان های حاجی آباد)۹۵ میلیارد 
و ۲۶۰ میلیون تومان(، میناب )۴۷ میلیارد و ۷۸۰ 
میلیون تومان(، بندرخمیــر )۱۲ میلیارد تومان(، 
رودان)۸ میلیــارد تومــان( و بندرعباس با ۱۵۰ 
میلیون تومان بود. وی افزود: در حوزه دام و طیور 
در سطح استان در مجموع شاهد تلف شدن ۵۴ دام 
بودیم که ۲۶ دام در بستک، ۳ دام در حاجی آباد و 
۲۵ دام نیز در میناب بود و خسارتی بالغ بر ۱۳۸ 
میلیون تومان به دامداران وارد شد. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: در حوزه 
زراعی بارش و ســیالب در میناب و حاجی آباد 
خسارت به بار آورد که مجموع خسارات این دو 
شهرستان ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان )میناب 
یک میلیارد و حاجی آبــاد ۴۵۰ میلیون تومان( 
بود. وی تصریح کرد: در حوزه منابع آبی شــامل 
قنات، چاه و اســتخر نیز در میناب، حاجی آباد و 
بندرخمیر شــاهد خســارت بودیم و در مجموع 
خســارتی در حدود یک میلیارد و چهل میلیون 
تومان)حاجی آباد ۶۰۰ میلیون، میناب ۴۰۰ میلیون 

و بندرخمیر ۴۰ میلیون تومان( به این حوزه وارد 
شــد. مویدی با اشاره به اینکه بارندگی های اخیر 
به زیرساخت های کشــاورزی شامل ساختمان، 
تاسیسات و ادوات کشاورزی نیز خسارت سنگینی 
زد گفت: در این بخش کشــاورزی استان متحمل 
خسارتی بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان 
در شهرستان های بندرعباس، میناب، حاجی آباد، 
بستک و بندرخمیر بود که بیشترین خسارت در 
میناب با ۱۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و حاجی آباد 
با ۲ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان بود. به گزارش 
تســنیم، وی با اشاره به اینکه عمده خسارات این 
ســامانه در شهرســتان حاجی آباد و میناب بود 
گفت: حاجی آبــاد با بیش از ۹۸ میلیارد و ۶۶۳ 
میلیون تومان خسارت و میناب نیز با ۶۰ میلیارد و 
۵۴۰ میلیون تومان شاهد بیشترین حجم خسارات 
بارش ها و سامانه مونسون بودند. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: در مجموع 
در حوزه هــای، باغی، زراعی، زیرســاخت های 
کشاورزی، منابع آبی و دام و طیور استان هرمزگان 
متحمل خســارتی بالغ بــر ۱۷۹ میلیارد و ۹۵۱ 

میلیون تومان شده است. 

خسارت ۱8۰ میلیاردی بارش های مونسونی به کشاورزی هرمزگان 

                                        دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000353912 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001134753.  

شاکی : ستاد اجرایی 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 49 قانون اساسی 

گردشکار: بتاریخ دوازدهم مرداد ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. 
پرونده کالسه 140140920000353912 تحت نظر است  دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم  وبا استعانت از درگاه احدیت 

متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای دادگاه ( :

در خصوص شــش دانگ یک واحد آپارتمان به پالک ثبتی 13 فرعی از 235 اصلی واقع درشهرســتان بندرعباس،خیابان شــهید مطهری، مجتمع وطن طبقه ششم،  به مساحت 149/53 متر 
مربع طی نامه شماره 181/88994/ن از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 
140140390000805049 مورخه 1401/04/05 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می 
نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجها به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط 
ستاد اجرایی حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای 
اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره(درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه 
شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/148998/ن مورخه 1401/05/11 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است.النهایه این دادگاه 
با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و اینکه ملک 
موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام 
)ره( در تحریرالوسیله)کتاب لقطه( حکمبه تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( در ملک مزبور صادر و اعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در 

این دادگاه  و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .
مختار صادقی  -رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

                                        دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000383746 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390001134663.  

شاکی : ستاد اجرایی 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 49 قانون اساسی 
گردشکار: بتاریخ دوازدهم مرداد ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. 
پرونده کالسه 140140920000383746 تحت نظر است  دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم  وبا استعانت از درگاه احدیت 

متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای دادگاه ( :

در خصوص شــش دانگ یک واحد آپارتمان به پالک ثبتی 15 فرعی از 235 اصلی واقع درشهرســتان بندرعباس،خیابان شــهید مطهری، مجتمع وطن طبقه ششم،  به مساحت 104/43 متر 
مربع طی نامه شماره 181/88997/ن از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 
140140390000812317 مورخه 1401/04/06 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می 
نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجها به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط 
ستاد اجرایی حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده، لذا در راستای 
اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام )ره(درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه 
شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/149001/ن مورخه 1401/05/11 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است.النهایه این دادگاه 
با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و اینکه ملک 
موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام 
)ره( در تحریرالوسیله)کتاب لقطه( حکمبه تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( در ملک مزبور صادر و اعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در 

این دادگاه  و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .
مختار صادقی  -رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم

شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز سرخون 

و قشم

  آگهــی تجدیــد فراخــوان ارزیابی کیفی جهــت برگزاری مناقصــه عمومــی – مناقصـــه شمـــاره  م ب ل/۱۴0۱/7۴5 درخصوص خرید 
Complete Atmospheric Tower Over Head Condenser تقاضاي شــماره RLD -۴00۳۱2۸-LA )مجوز شماره 5۳۱2۴۱۳5(- 
)میزان سپرده-۱,6۹۱,۸56,250 ریال(-)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 200۱0۹۳76۹000۱۱۱( تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی: 

۱۴0۱/05/۱0، مهلت دریافت اسناد: ۱۴0۱/05/2۹ ، مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران(: ۱۴0۱/06/۱2

  شــرکت پاالیش نفت الوان درنظردارد خرید Complete Atmospheric Tower Over Head Condenser را  پس از انجام فرآیند 
ارزیابی کیفی و احراز صالحیت از طریق مناقصه عمومی به شرکت های مجرب و واجد شرایط واگذار نماید.

 لذا از متقاضیانی که دارای شــرایط زیر می باشــند دعــوت می گردد تا پس از مطالعه شــرایط مناقصه از طریق دریافت اســناد  از  آدرس 
WWW.LORC.IR )لینک مناقصه هاواستعالم ها –زیر گروه مناقصه  ( مطابق با اطالعات درخواستي نسبت به دریافت اسناد و بارگزاری پاسخ 
استعالم در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد ایران اقدام نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید صالحیت، جهت شرکت در مناقصه اقدام الزم به عمل آید.

مناقصه گر می بایست متعهد گردد مفاد قانون حداکثری تولید و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی طی بخشنامه شماره ۳0206 مورخ 
۹۸/0۳/۱5 ریاست محترم جمهوری و بخشنامه شماره ۳6۴/۱۹0۹۱ مورخ ۹۸/0۳/۱2 مجلس شورای اسالمی جهت تامین این کاال رعایت 
نموده و نســبت به ثبت توانمندی خود در خصوص تامین کاالی مورد مناقصه در سامانه ماده ۴ قانون مذکور)Tavaniran.ir  ( ثبت نماید.لذا 

مناقصه گزار  در این خصوص هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت و کلیه مسئولیت این بند بعهده فروشنده می باشد.
الف : شرایط انجام کار

۱- دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار
2- دارا بودن توانایی مالی و فنی کافی جهت انجام موضوع مناقصه

۳- دارا بودن شخصیت حقوقی
۴- مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت و مناقصات باشد.

ب : مدارک مورد نیاز
)www.setadiran.ir( اعالم آمادگی و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران

۱- یک نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل(
2- یک نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل(

۳- یک نسخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت براساس روزنامه رسمی )برابر اصل(
۴- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی )خریداران(

5- تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات.
6- ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و کد پستی.

7- ارائه رزومه کامل مناقصه گر ، لیست و آدرس مشتریان.
۸- طبق مصوبات هیئت محترم وزیران، ارائه شناسه ملی کاال و خدمات )ایران کد( الزامی میباشد.

۹- توانایی ارائه سپرده شرکت در مناقصه در صورت تأیید صالحیت فنی
)AVL(۱0- ارائه مستندات مربوط به عضویت در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزي وزارت نفت

۱۱-  ارائه مستندات مربوط به درج نام شرکت در فهرست توانمندی های داخلی مندرج در سامانه توانیران 
 کلیه مدارک باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته بندی شده در سامانه ستاد ایران بارگزاری شوند و به مدارک ارسالی مبهم، ناقص،مخدوش 

و دارای مغایرت و همچنین مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نظر به اهمیت موضوع ،شرکت پاالیش نفت الوان حسب مدارک و مستندات ارائه شده نسبت به تایید و یا رد صالحیت هر یک از شرکت های 

متقاضی بر اساس قوانین و مقررات مختار بوده و مناقصه گر از این بابت حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.
- بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت های حاضر  در مناقصه، 

امکان تمدید مهلت زمانی در سامانه ستاد ایران وجود دارد.            

www.lorc.ir :آدرس اینترنتي شرکت پاالیش نفت الوان
 آدرس : هرمزگان، بندرعباس، گلشــهر شمالی، بلوار دانشــگاه، بلوار مصطفی خمینی، پالک 0، ســاختمان آریا، طبقه همکف، کد پستی:

۱۹7۴۴-7۹۱5۳   تلفــن:07۱۳۸۳۱۸۸۸۱ داخلــی )۱۴7-۱۴۸( و 07۱۳۸۱7۳۴۳0 - 076۹۱0۹۱0۸۱، فاکس :۳۸۳۱۸۸۸2 ) 07۱( 
Lavantenders@lorc.ir : آدرس ایمیل

آدرس روابط عمومی و امور بين المللی  شرکت پاالیش نفت الوان



سرویس ســالمت // عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: 
تاثیر واکسن های موجود در کاهش ابتال به فرم شدید بیماری، 
بستری در بخش های عادی، مراقبت های ویژه و مرگ و میر 

ناشی از کرونا ثابت شده است. 
مجید مختاری با بیان اینکه در مطالعات مختلف با مطالعات 
بسیار پیچیده ریاضی نشان داده شده که اگر واکسن کرونا 
نبود، مرگ و میر بیماران کرونا بســیار زیاد بود، افزود: در 
یک مطالعه اخیراً مشخص شد که اگر جمعیت دنیا بر اساس 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت در زمان غلبه واریانت 
دلتا، ۴۰ درصد واکسینه شده بودند، می توانست از مرگ و 

میر ۲۰ میلیون نفر جلوگیری کند.
وی ادامه داد: اُمیکرون مرگ و میر باالیی نســبت به سویه 
دلتا ندارد اما ابتالء به اُمیکرون بســیار بیشتر و حتی ۵ تا 
۶ برابر دلتا اســت که این قدرت سرایت اُمیکرون و هجوم 
بیماران در سراسر دنیا به مراکز درمانی، فشار زیادی را به 
سیستم درمانی کشورها وارد می کند. در حال حاضر مرگ 
و میرها نیز نه به خاطر رفتار ویروس بلکه بخاطر ســایر 
بیماری ها و ابتالء به کووید ۱۹ در افرادی که مستعد هستند 
و در بیمارستانها بستری می شوند و در این مراکز به کووید 

۱۹ مبتال می شوند، مقداری افزایش یافته است.
عضو کمیته علمی کشوری کرونا تاکید کرد: مطالعات اولیه 
در شروع پاندمی کرونا نشان داد که رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، 
شستشوی دست ها، تهویه مناسب در اماکن مسقف و پرهیز 
از ترددهای غیرضروری می تواند تأثیر بســیار زیادی در 

پیشگیری از ابتالء، بستری و مرگ و میر داشته باشد.
مختاری یادآور شــد: متأســفانه گویا دنیا رعایت شیوه 
نامه  های بهداشتی را فراموش کرده در حالی که برگشتن به 
رعایت این شیوه نامه، می تواند در کنترل کرونا در هر موجی 

از بیماری، مؤثر باشد.
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فروردین :
امروز ممکن است موجی از خوش بینی به سراغ تان 
بیاید، البته تحمل این مقدار مثبت اندیشی برای تان 
دشوار خواهد بود. شــاید حتی از تأثیری که روی 
دیگران می گذارید آگاه نباشید. دوستان تان ممکن است از دست 
شما خســته شــوند، زیرا مدام از این حرف می زنید که چه قدر 
زندگی تان خوب و خوش می گذرد. سعی کنید کمی از هیجانات تان 

کم کنید تا دیگران هم راحت تر باشند. 
  اردیبهشت :

تصمیم دارید که احساســات تان عمیــق تان را به 
صمیمی ترین دوســت یا عشق تان بگویید و از این 
کار خجالت نمی کشید. اگر چه طرز بیان شما دیگران 
را شــگفت زده خواهد کرد، اما با شما کنار می آیند، فقط به شرط 
این که به آن ها فرصت دهید تا خودشان را با رفتار شما هماهنگ 
کنند. باید بدانید که به راحتی نمی شود با عقاید دیگران کنار آمد، اما 
شما این قابلیت دارید که اعتماد طرفین را جلب کنید. وقتی دیگران 

انعطاف پذیری نشان دهند آن وقت می توانید به مقاصدتان برسید.
  خرداد :

به نظر می رسد که دل تان نمی خواهد به تنهایی وارد 
عمل شــوید، زیرا بیشــتر تمایل دارید که با دیگران 
مشــارکت کنید. اکنون ماه به هفتمین خانه در طالع 
شما یعنی خانه ی تعامالت وارد شده است، در نتیجه دیگر به فکر 
نیازهای شخصی نیســتید و توجه تان به سمت دیگران است و به 
افکار و ایده های آن ها اشتیاق بیشتری دارید. اما شاید قدرت تجزیه 
و تحلیل کافی نداشته باشید، پس وقتی به دنبال همکاری با کسی 

هستید باید بیشتر دقت کنید. 
  تیر :

اکنون چنان اعتماد به نفســی داریــد که می توانید 
مســیرتان را به راحتی هموار کنیــد و عالوه بر این 
فرصت زیادی هم در دستان شماست. اما ممکن است 
در زمان بندی کارهای تان اشتباه کرده باشید، زیرا به نظر می رسد 
که هنوز نمی دانید دقیقًا چه قدر طول می کشد تا کارها به سرانجام 
برسند. برای تک تک کارها زمان اضافی در نظر بگیرید، اگر کاری 
را نیمه کاره رها کنید دیگر فرصتی برای استراحت نخواهید داشت، 

زیرا مدام باید به کارهای نیمه تمام تان فکر کنید. 
  مرداد :

به شدت به دنبال هیجان هستید، اما هنوز کارهای نیمه 
تمامی دارید که باید انجام شان دهید. فکر می کنید که 
رســیدن به اهداف تان نباید مانع شادی و تفریح شما 
شــود. اکنون چنان به جنب و جوش افتاده اید که هر لحظه ممکن 
است از محل کارتان فرار کنید. اما اگر تصمیم دارید که کارها را نیمه 
تمام رها کنید، حداقل به دیگران بگویید که بعداً در اســرع وقت به 

همه ی آن ها رسیدگی خواهید کرد. 
 شهریور :

اگر ساعت های طوالنی کار کرده اید، اکنون زمان آن 
است که کمی هم شادی و تفریح کنید. اکنون صورت 
فلکــی قوس به چهارمین خانه در طالع شــما یعنی 
خانه ی ریشــه ها وارد شده است، به همین خاطر بهتر است امروز 
را در منزل بمانید و برای گردش به بیرون از شهر نروید. می توانید 
همین جا در منزل دست به کارهایی بزنید که که حس ماجراجویی 
شما را ارضا کنند. بد نیست چند نفر از دوستان تان را دعوت کنید تا 

با آن ها گپ و گفتی بزنید. 
 مهر :

خســتگی ناپذیری امروز شــما همه چیز را پیچیده 
خواهد کرد، زیرا اکنون صورت فلکی قوس با ویژگی 
عمل گرایی به سومین خانه در طالع شما یعنی خانه ی 
تفریحات کوتاه مدت وارد شده است. شاید احساس کنید که حبس 
شده اید و بخواهید فقط برای این که مدت کوتاهی بیرون باشید به 
خریــد بروید. اما اگر تا پایان روز موفق نشــدید نباید خودتان را 
سرزنش کنید. اگر می بینید که نمی توانید روی کارتان تمرکز کنید 

باید به خودتان بگویید که اشکالی ندارد و فردا از نو شروع کنید.
 آبان :

روی ابرها سیر می کنید، آن قدر احساس امنیت می کنید 
که می توانید برای خرید چیز خاصی پول زیادی خرج 
کنید. از درآمد اقتصادی خود بسیار راضی هستید، به 
همین خاطر با دســت و دل بازی خرج می کنید. اما به شما توصیه 
می شود که چند روزی صبر کنید و بینید آیا باز هم همین نظر خواهید 
داشت، اگر در خرید عجله کنید ممکن است بابت چیزی پول بدهید 

که بعداً پشیمان شوید.
   آذر :

اگر از احساسات تان با یک دوست حرف بزنید مطمئن 
باشید که وارد یک تجربه ی جادویی خواهید شد. به 
دنبال این هستید که با دیگران ارتباط قلبی برقرار کنید، 
زیرا اکنون ماه به نشــانه ی شما بازگشته است و احساسات تان به 
شدت آشکار و نمایان اند. اما بیان احساسات و ترس های تان فقط 
بخشی از معادله است. باید به دیگران هم فرصت دهید که ماجراهای 

شان را بگویند. یک رابطه ی سالم باید دو طرفه باشد.
 دی :

همیشه توصیه نمی شود که خوش بینی و مثبت اندیشی 
خود را پنهان کنید، اما گر امروز در روابط اجتماعی 
خود دقت کنید و حواس تان به احساسات تان باشد 
بیشتر به نفع تان خواهد بود. اعتماد به نفس بیش از حد شما ممکن 
اســت دیگران را اذیت کند. از آن جایی که به دنبال جلب رضایت 
دیگران هستید و برای پیشبرد اهداف تان از آن ها کمک می خواهید 

باید بیشتر دقت کنید. 
  بهمن :

رویاهای تان بســیار واقعی به نظر می رسند، درست 
مثل بیداری، به همین خاطر تمایل دارید که آن ها را با 
کسی که طرز فکرش مثل شماست در میان بگذارید. 
اکنون ماه به دوازدهمین خانه در طالع شــما یعنی خانه ی روابط 
اجتماعی وارد شــده است، از این رو دوستان و آشنایان زیادی در 
اطراف تان هستند که می توانید به آن ها دسترسی داشته باشید. با این 
که آدم های زیادی اطراف تان را گرفته اند، اما همین طور که پیش 
می روید دوست دارید که با افراد بیشتری درآمیزید. اما بدانید که در 

جمع های کوچک تر بهتر می توانید به نتیجه برسید. 
 اسفند : 

دفاع از عقاید سیاســی و اجتماعی تان به شما قدرت 
می دهد. چــه در محل کار و چــه در جمع دیگران. 
دیدگاه شما دیگران را ترغیب خواهد کرد، پس وقتی 
درباره ی آینده حرف می زنید مبادا حرف تان را نیمه کاره رها کنید. 
حواس تان باشــد که به چیزهای غیر واقعی فکر نکنید، در عوض 
روی کارهای تان تمرکز کنید. طوری رفتار کنید که خالقیت های تان 
بروز کنند و راهنمای دیگران شوید تا در این مسیر پیرو شما شوند.
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سرویس سالمت // تحقیقات جدید نشان می دهد 
که مصرف روزانه یک همبرگر ممکن اســت خطر 
ابتال به بیماری قلبی را افزایش دهد، اما نه لزوماً به 

دالیلی که مردم اغلب فکر می کنند.
مطالعه حدود ۴۰۰۰ فرد مسن نشان داد افرادی 
که گوشــت قرمز زیادی می خوردند در معرض 

خطر بیماری قلبی و سکته بودند.
اما هیچ مدرکی وجود نداشــت که این ارتباط به 

خاطر افزایش سطح کلسترول »بد« خون است.
در عوض، محققان این خطر را تا حدی در مواد 
خاصی که توسط میکروبیوم روده تولید می شود 
ردیابی کردند. وقتی این باکتری ها گوشت قرمز 
 TMAO را هضم می کنند، ماده شیمیایی به نام
تولید می کنند که می تواند التهاب و لخته شــدن 

خون را تحریک کند.
به گفته کارشناسان، برای یک فرد معمولی، این 
یافته یک پیام آشنا به همراه دارد: مصرف گوشت 

قرمز خود را محدود کنید.
به گفته محققان، این یافته ها به این معنا نیست که 
کلسترول خون اهمیتی ندارد. اما کلسترول خون 
ارتباط بین گوشت قرمز و بیماری قلبی را توضیح 

نمی دهد.
در عوض، این مطالعه »موضوع قوی تری« ارائه 

باکتری های  که  می کند 
و  روده 

 T M A O
یکی  اســت  ممکــن 

از مسیرهایی باشــند که از طریق آن 
گوشــت قرمز منجر به بیماری قلبی و ســکته 

می شود.
»منــگ وانگ«، عضو تیم تحقیق از دانشــگاه 
تافتس در بوســتون، گفــت: »وقتی صحبت از 
گوشت قرمز و ســالمتی به میان می آید، بیشتر 
تحقیقات بر روی چربی اشباع شده و اثرات آن 

بر کلسترول خون متمرکز شده است.«

اما در حالی که چربی 
شده  اشــباع 
می تواند 

بد  کلسترول 
افزایــش  را   LDL
دهد، اختالف نظر وجــود دارد که 
آیا مقادیری که مردم معموالً مصرف می کنند در 
نهایت بر خطر بیماری قلبی آنها تأثیر می گذارد 

یا خیر.
وانگ گفت: »یافته های جدید از نگاهی فراتر از 
چربی های اشباع شده نیز پشتیبانی می کند: گوشت 
قرمز ممکن اســت از طریق مکانیسم های دیگر 

بیماری قلبی را ایجاد کند.«

بــه طور کلی، تیم وانــگ دریافتند هرچه مردم 
گوشــت قرمز بیشتری مصرف کنند، خطر حمله 

قلبی یا سکته مغزی در آنها بیشتر می شود.
به طور متوســط، این خطر با هر وعده مصرف 

روزانه گوشت قرمز ۲۲ درصد افزایش می یابد.
هنگامی که محققان بــه دنبال توضیحات بالقوه 
بودنــد، دریافتند که قند خون باالتر نیز تا حدی 
باعث ارتباط بین گوشــت قرمز و ناراحتی قلبی 
می شــود. دلیل این موضوع مشخص نیست، اما 
محققان حدس می زنند که آهن موجود در گوشت 
قرمز ممکن است یکی از دالیل آن باشد. مصرف 
زیاد آهن با افزایش خطر ابتالء به دیابت مرتبط 
اســت. توضیح دیگری نیز وجود دارد: سه ماده 
شــیمیایی تولید شده توســط باکتری های روده 
حدود ۱۰ درصد از ارتباط بین گوشــت قرمز و 

بیماری های قلبی عروقی را تشکیل می دهند.
این مواد شــیمیایی شامل TMAO و دو پیش 
ساز برای آن بود که همگی با تجزیه باکتری های 
روده ال کارنیتیــن، یک ماده مغــذی فراوان در 

گوشت قرمز، تولید می شوند.
 TMAO تحقیقات قبلی نشــان داده است که
می تواند التهاب عروق خونی و لخته شدن خون 

را افزایش دهد.

محققان هشدار می دهند؛

گوشت قرمز ریسک بیماری قلبی را افزایش می دهد

ایران، امکان اخذ پوشش بیمه سه ماهه برای  سرویس ســالمت // سازمان بیمه سالمت 

از جمله  بیمه  فاقد پوشش  کلیه هموطنان 
بیماران صعب العالج را فراهم کرده است. 

سازمان بیمه ســالمت ایران بنابر بند 
د تبصره ۱۴ قانون بودجه ســالجاری 
مبنی بر بیمه نمودن افراد فاقد پوشش 
بیمــه پایه، بیش از ۵ میلیــون  نفر از 
افراد مشمول دهک های درآمدی یک 
تا ســه را با معرفی از ســوی وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در ظرف 
مــدت یک هفته تحت پوشــش بیمه 
رایگان ســالمت همگانی قرار داده که 
بالطبــع در صورت قرار داشــتن افراد 
مبتالبه بیماری های نادر در دهک های 
مذکور، ایشان نیز از این پوشش بیمه ای 

برخوردار گردیده اند. بنابر اعالم روابط 
عمومی سازمان بیمه سالمت، همچنین 
بر اســاس تصمیمات اتخاذ شــده در 
حال حاضر امکان اخذ پوشــش بیمه 
سه ماهه بدون پرداخت حق بیمه برای 
تمامی هموطنان فاقد پوشــش بیمه ای 
از جمله بیماران صعب العالج از طریق 
مراجعه به سامانه شهروندی به نشانی  
BiMehsALAMATirAniAn.ihiO.

gOv.ir  و یا دفاتر پیشــخوان دولت 
فراهم می باشــد.همچنین بنابر بند ن 
تبصره ۱۷ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ 
مبنی بر » ارائه خدماتی مازاد بر خدمات 
پایه و تکمیلی به بیماران خاص و صعب 

العالج، اساسنامه ای از سوی سازمان 
بیمه سالمت ایران تهیه و پیشنهاد گردید 
که اخیراً در دولت محترم تصویب شده 
است و ســازمان بیمه سالمت ایران به 
محض ابــالغ اجرایی خواهد نمود.  بر 
این اســاس ضمن تســهیل در روند 
پوشــش بیمه ای مشمولین، در دریافت 
خدمات مورد نیاز و پرداخت هزینه های 
درمانی این افراد نیز تســهیل خواهد 
شد.روابط عمومی سازمان بیمه سالمت 
اعالم کرد که تا کنون اعتبارات خاصی 
تحت عنــوان بیمه رایگان بیماری های 
به ســازمان  خــاص و صعب العالج 

اختصاص نیافته است.

امکان بیمه درمان سه ماهه رایگان
 برای ایرانیان فاقد بیمه

عضو کمیته علمی کشوری کرونا تاکید کرد 

ابتال به اُمیکرون ۶ برابر دلتا

سرویس ســالمت // مراقبت از سالمت 
روان نــه تنها برای مقابله با فشــارهای 
روزمره، داشــتن روابط خوب با دیگران و 
تحقق اهداف کاری مهم است، بلکه برای 
داشتن احســاس خوب و مدیریت آن و 
برخورداری از الگوهای فکری ســالم نیز 

اهمیت دارد. 
 در حالیکه ممکن اســت به این موضوع 
دقت کافی نداشته باشیم اما عادات روزانه 
می تواند تاثیر قابل توجهی بر ســالمت 
روان داشــته باشــد. تنبلی کــردن، دیر 
خوابیدن، مصرف مواد غذایی ناسالم، دیر 
از خواب بیدار شدن همگی می توانند منجر 
به تحلیل وضعیت سالمتی شوند. ترکیب 
عادات مثبت مانند مدیتیشــن، گذراندن 
زمان در طبیعت، تغذیه سالم، انجام یوگا و 
تمرینات تنفسی می تواند به بهبود سالمت 

روان کمک کند.
کارشناسان تاکید دارند: عادات ما نه تنها 
روز ما بلکه ذهــن، بدن و روح ما را نیز 
شــکل می دهند. در سبک زندگی شهری 

تنها چیزی که نیاز داریم، آرامش اســت. 
برای رسیدن به تعادل کامل بین ذهن، بدن 
و روح تنها کاری کــه باید انجام داد این 
اســت که از برخی عادات سالم پیروی 
کنیم. روزنامه هندوســتان تایمز در ادامه 
به برخی از عادات روزانه که به ســالمت 
جســم و روح کمک می کند، اشاره کرده 
است. انجام مدیتیشن: مدیتیشن یک روش 
عالی برای بهبود آسیب ها و از بین بردن 
اســترس و اضطراب غیر ضروری است. 
ذهن، ماهیچه ها و اعصاب را آرام می کند و 
باعث می شود ذهن به سطح آرامش برسد. 
انجام منظم مدیتیشن می تواند بهبود قابل 
توجهی در ســالمت روان به همراه داشته 
باشد و هنگامی که ذهن در آرامش باشد، 

بدن نیز عاری از بیماری می شود.
ساعاتی را در طبیعت بگذرانید: بدن نیاز 
دارد تا ســاعاتی را به استراحت و دور 
از فضای کار و محیط بســته خانه سپری 
کند. گذراندن دقایقی در طبیعت به شادابی 
بدن و ذهن کمک می کند. هوای تازه یک 

محرک عالی برای مغز اســت و می تواند 
کمک کند تا ذهن آرام شود.

رعایــت یک رژیم غذایی ســالم: رژیم 

غذایی نقش بسیار مهمی در سالمت کلی 
روح و جســم دارد. هنگامی که از غذای 
سالم مصرف می کنیم، بدن و ذهن به طور 

موثرتری واکنش نشان می دهند و در سطح 
عمیق تری به هم متصل می شــوند. سعی 
کنید یک رژیم غذایی متعادل را در برنامه 

روزانه خود بگنجانید که مواد مغذی مورد 
نیاز بدن را تامین کند. ســبزیجات تازه، 
میوه ها از جمله غذاهای ســالم هستند. 
الزم اســت تا حد امکان از مصرف شکر 
و غذاهای سرخ شده خودداری و آنها را 
با غذاهای سالم و خوشمزه جایگزین کرد.
تنفس عمیــق: نفس عمیق به اندازه کافی 
قدرتمند اســت که الگوی افکار منفی را 
تغییر دهد. در مواقع اضطراب، نفس عمیق 
بکشید و خوبی های طبیعت را استشمام 
کنید. در این شرایط می توان به یک حس 
آرامش رسید که در آن تمام افکار منفی از 

ذهن پاک می شود.
خواب کافی: خواب هورمون های رشــد 
را در بدن ترشح می کند که برای سالمتی 
ضروری است. عالوه بر این، خواب کافی 
به بدن اجازه می دهــد روز بعد عملکرد 
موثرتری داشته باشــد و از انرژی کافی 
برخوردار باشــید. زمانی که خواب کافی 
داشــته باشــید، بدن و ذهن شــما بهتر 

هماهنگ می شوند.

5 عادت روزانه برای تقویت سالمت روان

میانی  روزهای  در   // سرویس ســالمت 
تابستان و زمانی  که گرمای هوا به اوج خود 

می رســد خطر گرمازدگی تهدیدی 
جــدی برای تمام افــراد بویژه 

کسانی اســت که مجبور به 
خارج شدن از منزل باشند. 
اما چگونــه می توان راهی 
یافت که احتمــال ابتال به 
گرمازدگی و کم آب شــدن 

بدن را از خود دور کنیم؟ 
غذاهــای حــاوی آب، نه تنها 

کالری کمتری دارند و به کاهش وزن 
کمک می کنند، بلکه انتخاب مفیدی برای 
جلوگیری از کم آبی بدن هستند. اگرچه 
آب آشــامیدنی بهترین راه برای هیدراته 
کردن )تامین آب بدن( اســت، اما شــما 
می توانید بدن خود را با خوردن غذاهای 

خاص هم هیدراته کنید.
بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقای سالمت 
وزارت بهداشــت، استفاده از مواد غذایی 
زیر می تواند در تامین آب مورد نیاز بدن 

موثر باشد:
_ ماســت: یک بسته ماست ساده حاوی 
۸۵ تا ۸۸ درصد آب است. به عالوه این 
که مصرف آن نیاز به کلســیم و برخی از 
ویتامین های گروه ب مانند ویتامین ب۱۲ 
و ریبوفالوین را برطــرف می کند. برای 

خرید 
ماست، مطمئن باشید که نوع پروبیوتیک 
آن را برای حفظ سالمت گوارش و تقویت 

سیستم ایمنی بدن انتخاب می کنید.
_ ساالد ســبز: دو فنجان ساالد حاوی 
سبزیجات ســبز، حاوی ۱۵ کالری و ۹۰ 
درصد آب اســت. این سبزیجات غنی از 
مواد مغذی مانند فــوالت، ویتامین ث، 
فیبر و آنتی اکسیدان ها هستند و به حفظ 
سالمت چشم و پوست نیز کمک می کنند.

_ توت فرنگی: غنی از ویتامین ث، فوالت 
و ویتامین ب برای رشد سالم سلول های 
جدید است. توت فرنگی ۹۱ درصد آب، 
زغال اخته ۸۵ درصد آب و تمشــک نیز 

۸۵ درصد آب در هر فنجان دارد.
_ هندوانه: تقریبــا ۹۲ درصد از یک 
هندوانه را آب تشــکیل می دهد. 
هندوانه منبع خوبی از ویتامین 
ث است و لیکوپن و آنتی 
اکسیدان موجود در آن به 
محافظت در برابر سرطان 
و بیماری های قلبی کمک 

می کند.
از  اسفناج غنی  اسفناج:   _
فیبر است. همچنین ۹۲درصد 
آب دارد. اســفناج شــامل آنتی 
اکسیدان بوده و مصرف یک فنجان از آن 
در روز، ۱۵ درصد از میزان نیاز به ویتامین 

e را برطرف می کند.
_ گوجــه فرنگی: در هر زمان از ســال 
وجود دارد. یک کاســه گوجه فرنگی را 
می توانید همراه با پنیر و ریجان به عنوان 
میان وعده مصرف کنید. گوجه فرنگی ۹۴ 
درصد آب دارد و بهترین انتخاب برای رفع 

تشنگی در طول روز است.
_ خیــار: ۹۵ درصد از یک فنجان خیار 
خرد شــده را آب تشکیل می دهد. خیار 
حاوی فیبر و برخی از ویتامین ها از جمله 
ویتامین ث است و مصرف یک فنجان از 
آن، ۶ درصد از میزان نیاز به این ویتامین 

را در روز برطرف می کند.

کدام غذاها بدن را از کم آبی نجات می دهند؟
ســرویس ســالمت //  رئیس دانشگاه 
بیمار  گفت: ۱۷  هرمزگان  پزشکی  علوم 
از مناطق محروم شهرســتان سیریک 
به همت گروه های جهادی برای عمل و 
تکمیل درمان خود به بیمارستان شهید 

محمدی بندرعباس اعزام شدند. 
دکتر حسین فرشیدی در تشریح این خبر 
با بیان اینکه به همت استاندار هرمزگان، 
گروه های جهادی تشــکیل شــدند که 
بصــورت دوره ای در مناطق دورافتاده 
اقدام به ویزیت و درمان رایگان بیماران 
می کنند، اظهــار کرد: به دنبال ویزیت و 
توســط  رایگان  درمانی  خدمات  ارائه 
گروهی از پزشــکان جهادی در تیرماه 
سال جاری در شهرســتان سیریک به 
بیش از ۵ هزار نفر از اهالی روستاهای 
محروم این شهرســتان خدمات درمانی 
و بهداشــتی ارائه شــد و از این تعداد 
۱۷ بیمار به بیمارســتان شهید محمدی 

بندرعباس جهت انجــام عمل جراحی 
چشم و آنژیوگرافی قلبی ارجاع شدند.
وی با اشاره به اینکه این اعمال جراحی 
طی روزهای پنجشــنبه و جمعه دراتاق 
عمل های بیمارســتان شهید محمدی و 
بخــش آنژیوگرافی ایــن مرکز درمانی 
با موفقیت انجام شــد، خاطرنشان کرد:  
اقدامات اولیه و معاینات پیش از جراحی 
و انجام مراحل نخســت درمانی توسط 
متخصصین حوزه درمان در شهرســتان 
میناب صورت  بیمارســتان  و  سیریک 
گرفت و ســپس جهت انجام جراحی و 
تکمیل درمان، به مرکز فوق تخصصی در 
مرکز استان ارجاع شدند.وی خاطرنشان 
کــرد: ۱۰ بیمار از روســتاهای محروم 
توسط گروه  اعزامی  شهرستان سیریک 
های جهادی به بیمارستان شهید محمدی 
بندرعباس، با عارضــه آب مروارید و 
ناخنک چشــم، بصورت کامال رایگان 

تحت عمل جراحی چشم قرار گرفتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
اضافه کرد: ۷ بیمار که شــامل ۵ آقا و 
۲ خانــم بودند نیز بــا عارضه قلبی به 
بخش قلب مرکز آموزشی، پژوهشی و 
درمانی پیامبر اعظــم )ص( بندرعباس 
ارجاع و مورد آنژیوگرافی قرار گرفتند 
کــه ۴ بیمار نیز با تشــخیص گرفتگی 
عروق کرونر تحت عمل استنت گذاری 
)بازگشایی رگ( قرار گرفتند.به گزارش 
ایســنا، در تیرماه سال جاری بیش از ۵ 
هزار بیمار توســط گروه های جهادی با 
همکاری استانداری هرمزگان، دانشگاه 
علوم پزشکی استان و با حضور پزشکان 
و کادر بهداشــتی و درمانی دانشگاه در 
بخش های داخلی، چشم پزشکی، اطفال، 
دندانپزشــکی، قلب، زنــان و زایمان، 
سونوگرافی، رادیولوژی و آزمایشگاهی 

ویزیت و خدمات الزم ارائه شد.

وقتی حضور گروه های جهادی در مناطق محروم منشأ خیر می شود
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گروه گزارش // زباله گردی به عنوان 
یکی از پدیده های شــوم در پایتخت 
اقتصادی کشــور عالوه بــر افزایش 
قیمت  شدید  نوسانات  و  بیکاری  نرخ 
از ضعف عملکرد ســازمان مدیریت 
پسماند شهری نشات می گیرد چرا که 
معامله با زباله گردان سبب شکل گیری 
ســاختار غیررسمی قدرتمندی شده 

است. 
شــرایط رکود تورمی یکــی از بحران های 
اقتصادی اســت که در حــال حاضر اثرات 
زیان بار خود را در جامعه به ویژه بر معیشت 

خانوارهای ایرانی گذاشته است. 
 کندی رشد اقتصاد، نرخ باالی بیکاری، پایین 
بودن میزان تولیــد ناخالص داخلی، افزایش 
قیمت و تورم از جمله مواردی است که سبب 
می شــود تا اقتصاد هر جامعه ای در شرایط 

رکود تورمی قرار گیرد.
این مســاله در شرایط افزایش نابرابری های 
اقتصادی بــه ویژه از زمان شــیوع اپیدمی 
ویروس کرونا از فصل زمســتان سال ۱۳۹۸ 
تاکنون چهره نه چندان خوشایند خود را در 

معرض دید همگان قرار داده است.
نوسان شدید قیمت ها و کاهش قدرت خرید 
مردم سبب شده تا بســیاری از خانوارها از 
پس مخارج و مایحتاج روزانه خود بر نیایند 
بنابراین روی آوری به انواع مشــاغل کاذب 
شــاید یکی از روزنه هایی است تا بتوانند از 
این طریق ارتزاق کنند. در ســال های اخیر 
زباله گردی یکی از پدیده های اقتصادی است 
که در اکثر شهرهای کشور ابتدا توسط کودکان 
کار انجام می شــد؛ کودکانی که از رویاهای 
شیرین کودکانه خود دســت کشیده و برای 
یافتن لقمه نانــی هر چند مختصر و اندک از 
سحرگاهان تا شامگاه خود را وقف گشت و 
گذار در میان زباله هــا می کردند. عالوه بر 
کودکان کار در بندرعباس شاهد فعالیت مردان 
و زنانی هســتیم که در خیابان ها و کوچه ها 
برای سیر کردن شکم خود و خانواده هایشان 

در میان انواع زباله ها روزگار می گذرانند.
   طالی کثیــف روزنه امید برای ادامه 

حیات 
پدران و مادرانی که زیر فشارهای اقتصادی و 
افزایش شدید قیمت ها کمر خم کرده اند گویی 
جستجوی قوت روزانه از میان زباله هایی که 
طالی کثیف نام گرفته، تنها روزنه امیدشــان 

برای ادامه حیات است.
افرادی که کیسه هایی در اندازه های مختلف 
را در دســتان و یا بر روی شانه های خود از 
این کوچه به آن کوچه در محالت بندرعباس 
حمل مــی کنند، تمام روز را به دنبال کارتن، 
اشــیاء، مواد پالســتیکی قابل بــاز یافت، 
قوطی های آهنی و..... سپری می کنند تا کمی 

وضعیت معیشت خود را بهبود ببخشند. 
این افراد کم درآمد و تنگدســت برای کسب 
روزی، گاهی سر خود را تا کمر درون سطل 
زباله می برند تا با دست های بدون دستکش 
در میان انواع و اقسام زباله ها، اشیای مورد 
نظر خود را بیایند و گاهی هم ســطل ها را 
روی زمین وارونه کرده تا جســتجوی اشیا 

برایشان راحت تر شود. 
با نگاهی به محل قرارگیری سطل های زباله 
در کنار خیابان ها و کوچه های ســطح شهر 
بندرعباس قطعــًا نظاره گر جوالن حیواناتی 
نظیر موش، گربه، سگ و انواع حشرات موذی 
خواهیم بــود چون این مکان ها منبعی برای 
تغذیه این دسته از موجودات هستند، حکایت 
کســب نان به قیمت جان در حقیقت گویای 
زندگی رنج دیدگانی است که برای لقمه نانی 
نه تنها سالمتی خود را به خطر انداخته بلکه 
سالمتی سایر شهروندان را نیز در معرض انواع 

و اقسام بیماری ها قرار می دهند.
این قشــر از جامعه بــرای در امان ماندن از 
نگاه های نه چندان مطلوب مردم ســعی می 
کنند در ساعت کم رفت و آمد و یا حتی در 
شــب ها به فعالیت خود ادامه دهند چرا که 
گاهی دیدگاه منفی سایر شهروندان برایشان 

غیرقابل تحمل است.
 فقر یکی از عوامل زباله گردی 

مصطفی سراجی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد بندرعباس در گفتگو با 
تسنیم با اشــاره به اینکه فقر یکی از عوامل 

زباله گردی و افزایش آن است، اظهار داشت: 
اگر زباله گردی را به صورت مصداقی در شهر 
بندرعباس مورد بررســی قرار دهیم متوجه 
می شویم که در گذشــته این پدیده بیشتر به 
افــراد معتاد و کودکان کار محدود می شــد. 
امروزه افزایش زباله گردها به نوعی می تواند 
ناشی از نامناسب بودن شرایط اقتصادی کشور 
باشد که در واقع به نوعی ناگزیر هستند برای 
امرار معاش خود به این سمت روی بیاورند و 
چه بسا برای بسیاری از آنها سخت و دردناک 
است که عنوان شغل خود را جمع آوری زباله 
و زباله گردی قرار دهند. مدرس دانشگاه با 
بیان  اینکه در حال حاضــر نمی توان زباله 
گردان را در رده ســنی خاصی قرار داد و یا 
محدودیت جنسی قائل شد؛ گفت: می توان از 
همه رده های ســنی و هر دو جنسیت در این 
قشــر، افرادی را دید که به نظر می رسد این 
موضوع به زنگ خطر بسیار جدی در سطح 

شهر بندرعباس تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بدسرپرستی و بی سرپرستی 
می تواند از عوامل شکل گیری کودکان کار در 
زمینه زباله گردی باشد، افزود: مهاجرت افراد 
به شــهرهای گران قیمتی نظیر بندرعباس و 
راندن آنها به سوی حاشیه نشینی شاید نقشی 

در افزایش زباله گردی در سطح شهر دارد.
 سودباال دلیل دیگر است 

عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد بندرعباس 
با بیان اینکه قیمت زباله یا طالی ســیاه به 
تبع تورم و تغییرات زیاد قیمت سایر کاالها 
افزایش پیدا کرده اســت، بیان کرد: به دلیل 
سود زیادی که از این طریق حاصل می شود 
بسیاری از افراد فارغ از جنس و رده سنی به 
این فعالیت ترغیب می شوند تا جایی که برخی 
از افراد با وسایل نقلیه ای نظیر موتور سیکلت 
و اتومبیل اقدام به جمع آوری زباله می کنند. 

سراجی با بیان اینکه شاید دسترسی آسان به 
انواع زباله ها یکی از دالیلی اســت که افراد 
بــه زباله گردی تمایل پیــدا می کنند، تاکید 
کرد: اگر مســائل اقتصادی را به نوعی منشا 
اصلی گرایش افراد به این پدیده بدانیم شاید 
تنگناهای شغلی، عدم حمایت های خانوادگی 

و در درجه دیگــر اعتیاد می تواند به عنوان 
بستری برای زباله گردی محسوب شود.

 زباله گردی ساختارمند شده است 
وی با اشاره به تصویب قانون مدیریت پسماند 
و آیین نامه هــای اجرایی آن در دهه ۸۰ و 
مشخصًا در ســال ۸۳ اظهار داشت: به نظر 
می رســد در اجرای مفاد این قانون به خوبی 
عمل نشده و در رسیدن به اهداف قانونگذار 
در تصویــب آن موفق نبــوده ایم. مدرس 
دانشگاه اظهار داشت: موضوع زباله گردی در 
جامعه دچار ساختار غیر رسمی قدرتمندی 
شده که به نوعی با ســاختار رسمی آن هم 
مرتبط شــده است، چرا که حوزه رسمی بنام 
مدیریت پســماند تحت مدیریت شهرداری 
وجود دارد که به پیمانکاران واگذار می شود، 
اما گاهی اوقات برخــی پیمانکاران با زباله 
گردانــی که حتی کودکان کار هســتند وارد 
معامله می شوند. سراجی طرح این مدعا که 
برخی  پیمانکاران محالت مشخصی از شهر 
را در اختیار این افراد قرار می دهند، تشریح 
کرد: با توجه به اینکه زباله های جمع آوری 
شده پس از فروش به پیمانکاران در اختیار 
ســاختار رســمی قرار داده می شود لذا این 
مراودات غیر قانونی باعث می شود که زباله 
گردها به شکل نازیبایی در شهر حضور پیدا 
کنند. وی با تاکید بر اینکه پیمانکاران از نظر 
قانونــی نمی توانند کودکان را به کار بگیرند، 
یاد آور شــد: مطابق قانون بکار گیری افراد 
زیر ۱۵ سال به نوعی جرم انگاری شده است 
و ممنوعیت دارد لذا چون پیمانکاران اجازه به 
کار گیری این افراد را ندارند برخی از آنها به 
صورت غیررسمی وارد مراودات با این افراد 
می شوند ســپس اجازه می دهند زباله ها را 

جمع آوری و از آنها خریداری می کنند.
ســراجی با اشاره به ایرادات شیوه گردآوری 
پسماند در اکثر شهرها گفت: سهولت دسترسی 
به زباله باعث بروز مشــکالتی نظیر نشــت 
شیرابه و ایجاد انواع آلودگی در اطراف سطل 
و مخازن زباله می شود که ناشی از مدیریت 
ناصحیح پسماندهاست چون کسی که زباله ها 
را جمــع آوری می کند هیچ گونه تعهدی در 

قبال تبعات بعدی آن ندارد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی 
بندرعباس با بیان اینکه زباله گردی پیامدهای 
پیامدهای حقوقی  و  اجتماعی -فرهنگــی 
بهمراه دارد، تصریح کرد: متاســفانه امروزه 
شاهد دخترانی هستیم که گاهی برای تامین 
معیشت خود و خانواده هایشان به زباله گردی 
روی می آورند که ناشــی از نامناسب بودن 

شرایط اقتصادی حاکم بر خانواده هاست.
 گرایش دختران به زباله گردی مقدمه  

به خطر افتادن سالمت جامعه 
سراجی با تاکید بر اینکه گرایش دختران به 
زباله گردی می تواند پیامد منفی چه بســا 
غیرقابل جبرانی را در جامعه داشته باشد، بیان 
کرد: گرایش دختران به زباله گردی می تواند 
مقدمه ای برای به خطر افتادن سالمت جسمی 

آنها و در نتیجه سالمت جامعه باشد.
وی با اشــاره به تبعات زباله گردی در ادامه 
حیات جامعه بشری اظهار داشت: با توجه به 
اینکه نقش دختران در شکل گیری خانواده ها 
در آینده بسیار مهم است لذا این موضوع نباید 
مقدمه ای برای به خطــر افتادن امنیت  آنها 
باشد، زباله گردی می تواند باعث در معرض 
خطر قرار دادن این قشــر بــه بیماری های 
جســمی و روحی و زمینه ســاز مشکالت 

جدی تری در جامعه باشد.
سراجی با اشاره به پیامد حقوقی و اجتماعی 
زباله گردی گفت: از آنجایی که با افزایش این 
پدیده شــاهد منافی عفت و فحشا در جامعه 
هستیم بنابراین باید معایب زباله گردی به ویژه 
در زنان و دختــران را  در نظر بگیریم چرا 
که حضور زنان و دختران در هر ســاعتی از 
شبانه روز در اطراف سطل ها و مخازن زباله 

می تواند امنیت آنها را به خطر بیندازد.

عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی 
بندرعباس با اشــاره بــه پیامدهای حقوقی 
مرتبط با مسائل اقتصادی زباله گردی اظهار 
داشت: وقتی قشر نیروی کار ساده جامعه به 
سمت زباله گردی سوق پیدا کند، کارفرمایان 
و پیمانکاران برای تامین نیروی کار ساده در 
بخش های مختلف اقتصاد با مشکل کمبود 
و یا نبود نیروی کار مواجه می شــوند که به 
نوعی رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت 
چون به دلیل درآمــد باالی زباله گردی این 
روزها افراد بیشتری به این سمت گرایش پیدا 
می کنند. مدرس دانشگاه با بیان اینکه ایجاد 
چهره نامناســب از شهر از تبعات فرهنگی و 
اجتماعی زباله گردی است، تصریح کرد: این 
چهره نامناســب می تواند تبعات دیگری هم 
داشته باشد مثاًل ریختن زباله و افزایش زباله 
گردی در سطح شــهر به ویژه ساحل که به 
منزله چشم بندرعباس است، می تواند یک 

عامل منفی در جذب توریست باشد.
ســراجی با اشــاره به راهکارهای مقابله با 
زباله گردی و افزایــش آن گفت: به نظر می 
رســد که ابتدا به ساکن، نیاز به حمایت های 
قانونگــذار از کــودکان کار و حمایت های 
دولت در این زمینه باشــیم، حمایت دولت 
همیشــه نیاز به تصویب قانون جدید ندارد 
بلکه همین قوانین موجود می تواند برای این 
موضوع مکفی باشــد. وی با تاکید بر اینکه 
قانون مدیریت پسماند تاکنون نتوانسته است 
به اهداف مورد نظر قانونگذار دست پیدا کند، 
راســتای حمایت های  در  کرد:  خاطرنشان 
دولت از  قشری که به صورت کودکان کار به 
این فعالیت روی آورده اند به نظر می رسد تغییر 
در مدیریت پسماند با توجه به معایب مذکور، 

شاید مفید فایده قرار بگیرد./تسنیم 

هشداری که متولیان باید جدی بگیرند

سود باال ؛ عامل افزایش زباله گردی در پایتخت اقتصادی کشور
 هشدار نسبت به شکل گیری ساختار غیررسمی در کنار سازمان مدیریت پسماند 

گروه گزارش // گالیه های مــردم و رانندگان از 
وضعیت جاده ای استان ترانزیتی هرمزگان همواره 
مطرح بوده و علی رغم اقدامــات صورت گرفته 
در ادوار مختلف، امــا همچنان جاده های خاکی، 
غیراســتاندارد، ناایمن، خطرساز و... در هرمزگان 

وجود دارد که تصادفات مرگبار را رقم می زند. 
از جاده های کوهشــاه تا بشاگرد وحتی در روستاهای 
مرکز اســتان نیاز به استانداردســازی دارنــد که بارها 
گزارش های زیادی در این حوزه در رسانه ها واز جمله 
روزنامه دریا منتشر شده اســت و ضرورت دارد دولت 
و همچنین صنایع، معادن، بنگاه های اقتصادی بزرگ و 
کوچک در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی نسبت 
به احداث جاده های اســتاندارد وایمن اقدام نمایند تا به 
خودروها خسارت وارد نشود و شهروندان جان شان را 
ازدســت ندهند. از طرفی دیگر باید نصب آرم و عالئم 
راهنمایــی ورانندگی مورد توجه قرار گیرد و درصورت 
احداث ســرعتکاه و سرعت گیر، هم این موانع سرعتی 
بایستی اســتانداردهای الزم را داشته باشد که برخی از 
آنها در سطح خیابان ها  و معابر شهری وجاده های برون 
شهری از استانداردهای الزم برخوردار نیستند و همچنین 
در برخی از جاده ها و حتی جاهایی که سرعتکاه نصب 
شده است، عالئم مورد نیاز بخصوص جهت دید در شب 
نصب نمی شــود وهمین موضوع باعــث بروز حوادث 
جرحی و فوتی وخسارات زیادی به رانندگان می شود 
که از دستگاه های نظارتی و قضایی  انتظار می رود در 
این حوزه افزایش نظارت هــا و برخورد با متخلفان و 
ترک فعل کنندگان را با شــدت بیشتری در برنامه داشته 
باشــند. متاســفانه در این حوزه ها همچنان در استان 
مشکالت زیادی داریم و نیاز است تدابیر الزم اتخاذ شود 
تا از حوادث جاده ای کاسته شــود. جاده های اسکله 
شــهیدرجایی، بابا غالم، بندرعباس میناب و بالعکس، 
غرب و شرق استان و... را گویا مسئوالن هیچگاه عبور 
نمی کنند ویا با خودروهای آخرین سیستم گذر دارند که 
دســت اندازها و پینه های جاده ها و... چندان احساس 

نمی کنند و برای ترمیم شان اقدامی نمی شود. 
 سه سرعتگیر بدون عالئم شبانه 

پنجشنبه شب بود که از جاده حسنلنگی به سمت شمیل 
در شهرستان بندرعباس رفتم که آرم و عالئم و خط کشی 
دو طرف جاده در بیشــتر طول مسیر نداشت و دیدکافی 
در جــاده نبــود و بدلیل نبود روشــنایی در این جاده، 
رانندگان خودروها با نورباال می راندند که در این مواقع 

دید رانندگان تقریبا کامال کور می شود و بدتر اینکه دو 
طرف جاده هم هیچ خط کشی وجود ندارد تا رانندگان 
با نگاه کردن به این خطوط و عالئم، ادامه مســیر دهند.  
سه دست انداز وسرعت گیر بزرگ و غیراستاندارد عریض 
آسفالتی ســیاه بدون دیدکافی به فاصله چند صدمتر از 
همدیگــر و  تقریبا در دو کیلومتری ابتدای این جاده در 
حوالی روســتای علی آباد بود که اصال دیده  نمی شد 
و بســیاری از خودروها و موتورسیکلت ها از روی آن 
پرتاب می شوند و آسیب می بینند که خودم هم پرت شدم 
و خدا کمک کرد خودرویم واژگون نشد که بعد از پرس 
وجو متوجه شدم شبیه چنین اتفاقی برای رانندگان زیادی 
پیش آمده وبرخی متحمل ضرر وزیان زیادی هم شده اند. 
اولین ســوال این است که این سرعت گیرهای آسفالتی 
براساس چه استانداردی اینگونه نصب شده اند که بدلیل 
همرنگ بودن با آسفالت، دیده نمی شوند و از طرفی دیگر 
چرا عالئم وجود سرعت گیر یا سرعتکاه و سرعت مجاز 
در نزدیکی به این موانع سرعتی بدون چراغ چشمک زن 

و... در شــب چرا نصب نشده اند تا رانندگان در شب که 
دید کافی ندارند، از وجود این موانع در جاده مطلع شوند 
و با توجه به اینکه جاده روشنایی الزم را ندارد، رانندگان 
خودروها با نور ســوباال رانندگی می کنند که میدان دید 
را کم می کنند و جاده هم بخوبی دیده نمی شــود ، با چه 
توجیهی سرعتکاه بدون عالئم هشداری دید در شب در 
جاده ایجاد شده است که خودروها با سرعت از روی آنها 

پرش دارند و متحمل خسارت می شوند؟
 شــاید اولین فرضیه ای که به ذهن متبادر می شود این 
است که گویا برای کم کردن سرعت خودروهای شوتی 
و سوختبر گازوئیلی این سرعت گیرها نصب شده اند  که 
بالی جان دیگران شده است و نیاز است تا قبل از مرگ 
مردم در این جاده نســبت به نصب عالئم و خط کشی و 

اصالح واستاندارد سازی این سرعت گیرها اقدام شود.
موضوع دیگر اینکه با اهالی روســتاهای مختلف هم که 
صحبت می کردیم، از بروز خســارت به وســایل نقلیه 
خودشان و یا سایرین در اثر دیده نشدن این سرعت گیرها 

می گفتند و از وضعیت موجود ناراضی بودند. این موانع 
در جاده شــمیل باعث خسارت به جلوبندی خودروها، 
رادیاتــور، کولر و... برخی خودروها شــده اســت که 
رانندگان نیز از این وضعیت گالیه مند بودند و خواستار 
رفع مشکالت این حوزه شدند. آنها می پرسند کدام نهاد 
بایســتی این خســارات را جبران کند؟ چرا طرحی را 
غیرکارشناسی شده اجرا کرده اند که به رانندگان خسارت 
وارد کند؟ چرا بگونه ای این ســرعت گیرها نصب شده 
است که برخی رانندگان متوجه وجودشان نشده واز روی 
آن پرتاب می شوند و به خودروهای شان خسارت وارد 
می شود؟ چرا عالئم هشداری دید در شب در دو طرف 
سرعت گیرها نصب نمی شود تا رانندگان متوجه وجود 
این موانع در جاده شوند. آیا مگر  بالفاصله بعد از احداث 
سرعتگیرها، نباید عالئم هشداری مناسب بخصوص برای 
شب ها نصب شوند؟ مقصر این سهل انگاری و تاخیری 

که منجر به خسارت به مردم می شود، کیست؟ 
آیــا باید ماه ها وســال ها بگذرد و به مردم خســارت 

وارد شود تا بعد مســئوالن بخواهند اقدام کنند؟ معلوم 
نیســت متولیان مربوطه در همه جاده ها اینگونه عمل 
می کنند یا در جاده های روســتایی و محروم طرحی را 
غیرکارشناســانه و به گونه ای اجرا می کنند که به مردم 
خسارت وارد شــود؟ای کاش خودروهای پلیس که در 
جاده بندرعباس میناب رفت و آمد دارند، از این جاده هم 
بازدید می کردند وشرایط جاده را می دیدند وبرای رفع 

نواقص پیگیری می کردند. 
از دادستان محترم بندرعباس می خواهیم به این موضوع 
رســیدگی و از حق مردم دفاع کنند تا بیش از این جان 
ومال مردم در معرض خطر قرار نگیرد و به مردم خسارت 

وارد نشود. 
یکی از روستاییان نیز با بیان اینکه این جاده در دهه ۶۰ 
احداث شــده است که برای آن زمان تا یکی دو دهه بعد 
مناسب بود و با افزایش خودروها وترددها نیاز به عریض 
شدن تمام طول جاده حسنلنگی به شمیل و همچنین ایمن 
سازی این جاده است؛ وی به ورودی روستای ُکرمون هم 

اشاره می کند که در پیچ جاده حسنلنگی به شمیل قرار 
دارد که برای ورود به جاده روســتای کرمون حتی برای 
ساکنان این روستا و روستاهای اطراف شرایط خطرناکی 
دارد و تاکنون بارها تصادف خودرو یا موتور ســیکلت 
اتفاق افتاده اســت و نیاز اســت راهداری آنجا را ایمن 
سازی و استانداردسازی نماید. از طرفی دیگر شانه جاده 
مناسبی در بسیاری از نقاط طول جاده حسنلنگی و شمیل 

و بالعکس وجود ندارد. 
 پیگیری های بی سرانجام 

»موســی تراهی« رئیس شــورای اســالمی روستای 
حســنلنگی باال نیز در گفتگو بــا خبرنگار دریا گفت : 
روســتاییان این منطقه بخاطر تصادفات مرگبار و کشته 
شدن انسان ها و حیوانات بدلیل سرعت باالی خودروها، 
پیگیری هایی را داشتند واهالی تقاضای اتخاذ تدابیری در 
این منطقه برای کاهش تصادفات بودند. تراهی افزود: ۴ 
بهمن ۱۴۰۰  شورای ترافیک مصوبه ای را برای احداث 
ســرعت گیر در این منطقه داشت و دو ماه قبل نیز این 
سرعتگیرها اجرا شده اســت. اما چراغ چشمک زن و 
چشم گربه ای برای دید در شب نصب نشد و خود اهالی 
تا چند شــب برای اطالع رانندگان خودرو،ها، الستیک 
آتش زدند و ســرعت گیرها را رنگ زدند و برای نصب 
عالئم استاندارد جهت دید در شب پیگیری زیادی کردیم 
ونامه به متولیان مربوطه از جمله راهداری نوشتیم که  با 
جابجایی های مدیران و....، پیگیری های مان بی نتیجه 

مانده است و فقط وعده تحقق آنرا داده اند. 
وی از وضعیت روشنایی این جاده هم اظهار نارضایتی 
کرد وگفت: نیاز است که روشنایی این جاده تامین شود 
و دوطرف جاده در مســیر رفت وبرگشــت نیز بایستی 
رنگ آمیزی شــود.  تراهی افزود: اینکه گفته می شــود 
احداث این ســرعتگیرها اســتاندارد نیست را بایستی 

مسئوالن راهداری و پیمانکار مربوطه پاسخ دهند. 
وی گفــت:دو روز بعد از احداث این ســرعت گیرها، 
مسئوالن در بخشداری جلسه داشتند و قرار بود که عالئم 
مورد نیاز دید درشــب و... نصب شــود که هنوز نصب 
نشده است.  وی گفت:عکس و فیلم وضعیت این جاده و 
سرعت گیرها را به  مدیر راهداری شهرستان بندرعباس 
هم ارسال کردم تا نسبت به رفع نواقص اقدام شود و قول 

داده اند که نواقص برطرف شود. 
تراهی نیز تایید کرد که شرایط فعلی باعث بروز خسارت 
به برخی از وســایل نقلیه ای می شــود که از این مسیر 

وبخصوص در شب ها تردد می کنند. 
وی گفت: چراغ های خورشیدی که در روزهای نخستین 
نصب شــد، نورش ضعیف بود و بعد از چند ســاعت 

خاموش می شد که جمع آوری شدند.

از دادستان محترم بندرعباس می خواهیم به این موضوع رسیدگی و از حق مردم دفاع کنند تا بیش از این جان ومال مردم در معرض خطر قرار نگیرد و به مردم خسارت وارد نشود

روزنامه دریا بررسی کرد

خسارت به رانندگان، رهاورد اجرای ناقص طرح های جاده ای هرمزگان

daryaz           @gmail.com1359
                  علی زارعی/ دریا 


