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گروه خبر  //مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان بر توزیع عادالنه آب تاکید کرد.

بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پــور در بازدید امور آب و فاضالب مناطق یک و ســه
بندرعباس ضمن بررسی روند خدمات رسانی به مشترکین بر تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و افزود :تکریم
ارباب رجوع به عنوان یک اصل در شــرکت آب و فاضالب پذیرفته شــده اســت و این مهم باید در روند
خدمات رســانی مورد توجه قرار گیرد.وی تسهیل روند خدمات رســانی را مورد تاکید قرار داد و گفت :با

گروه خبر  //حسن کشت گر سرپرست
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
بندرخمیر با میرهاشم خواستار فرماندار
این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ فرماندار
شهرستان بندرخمیر در این دیدار منابع طبیعی
را سرمایهای گرانبها برای کشور دانست و
گفت :حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی
نیازمند یک عزم و اراده راسخ است .میرهاشم
خواستار با اشاره به اهمیت حفظ و حراست از
منابع طبیعی و تبیین نقش و جایگاه با ارزش
منابع طبیعی و ارزش ملی ،اقشــار مردم و
مسئوالن را به تبعات بعد از تخریب و تجاوز
به منابع ملی هشدار داد.وی خاطرنشان کرد:

به گزارش خبرنگار دریا ؛ در متن لوح تقدیری که به همین مناســبت از ســوی
میرهاشم موسوی ،مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خطاب به « عباس اکبری »
مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان صادر شده چنین آمده است :بی شک خدمت به
اقشار زحمتکش و ذینفعان سازمان تامین اجتماعی ،فرصت مغتنمی است است که
امیدوارم با نگاه مدبرانه ،مشمول لطف حق تعالی قرار گیرد و اسباب رضایت خاطر

ادامه از تیتر یک //

از ســیل و تقویت منابع آبی دارد.در ادامه
سرپرســت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان بندرخمیر به تشریح وضعیت منابع
طبیعی شهرســتان پرداخت و گزارشی از
اقدامات صورت گرفته در زمینه حفاظت و
حراست از انفال بیان کرد .حسن کشت گر
گفت :در طــی روزهای اخیر با هماهنگی
با دادگســتری و نیروی انتظامی در زمینه
رفع تصــرف اقدامات قانونی انجام خواهد

گرفت.کشــت گر عنوان کرد :با مشارکت
مردم و خیرین طرحهای آبخیزداری خوبی
در سطح شهرستان در حال اجراست که با
اضافه شدن این سازهها ،کمک خوبی به منابع
آبی خواهد شد .کشت گر خاطرنشان کرد:
یکی از معضالتی که وجود دارد ،تصرفات
غیرقانونــی برخی افراد اســت که در این
زمینه نیز تالش خواهیم کرد از منابع طبیعی
حفاظت و حراست کنیم.

آحاد مردم عزیز و انقالبی را فراهم ســازد .در این مســیر آنچه بابت سرافرازی و
سربلندی است خرسندی مخلوق و خشنودی خالق و خداوند متعال است.سازمان
تامین اجتماعی با راه اندازی نقطه تماس یکتا با ذینفعان تالش نموده تا بیش از پیش
رضایت مخاطبان خود را جلب و آن را رصد و پایش نماید .نظر به اینکه بر اساس
نظرسنجی مردمی بعمل آمده از طریق سامانه ارتباطات و نظارت مردمی()CRM
آن اســتان ،موفق به کســب  ۹۱درصد رضایتمندی ذینفعان سازمان از تیرماه سال
گذشته به مدت یکسال در بخش « خدمات مشاوره حضوری » شده است ،بدینوسیله
از تالش های ارزنده جنابعالی و همکاران آن استان کمال تقدیر و تشکر را دارم.
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اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان  ،دستگاه ممتاز کشوری در ارائه خدمات مشاوره حضوری

گروه خبــر  //اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان با کســب امتیاز 91درصدی
رضایتمندی ذینفعان طی یکسال اخیر ،به عنوان دستگاه ممتاز کشوری در ارائه
خدمات مشاوره حضوری مورد تقدیر قرار گرفت.
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مدیرعامل آبفا هرمزگان تاکید کرد

هشدار فرماندار بندرخمیر
به متصرفان منابع طبیعی
منابع طبیعی ســرمایه گرانبهایی اســت
کــه بایــد در حمایــت از آن و انتقال این
ســرمایه با ارزش به نسل های بعد کوشید
و در ایــن راســتا بــا افــراد خاطــی و
فرصت طلب برخورد جدی و قانونی صورت
گیرد.خواســتار افزود :تالش در راســتای
افزایش سطح آگاهی مردم در این حوزه و
اعمال قاطعانه قانون در برخورد با متخلفان
اثر چشــمگیری در زمینــه تحقق اهداف
مطلوب دراین بخش دارد.وی به پروژههای
آبخیزداری در حال اجرای شهرستان اشاره
کرد و گفت :اجرای طرحهای آبخیزداری و
هدایت آبهای سطحی در سطح شهرستان،
تاثیر موثری در کاهش خســارات ناشی

هدف تســهیل در خدمات رســانی به مشــترکین ،عمده خدمات آبفا بصورت اینترنتی ارائه می شــود که
انتظار اســت همکاران نیز در اســرع وقت به درخواست های مردمی پاسخ دهند تا مشترکین برای پیگیری
خواســته هایشــان نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشــند.مدیرعامل آبفا ادامه داد ،یکی از معضالتی که
باعث هدر رفت آب و ایجاد زحمت برای مردم می شــود شکستگی خطوط انتقال و شبکه توزیع است که
می طلبد رفع این مشکالت بصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
ادامه در همین صفحه

هشدار فرماندار
بندرخمیر به متصرفان
منابع طبیعی

توضیحات

حمزه پور در ادامه با اشاره به وضعیت
آب استان و برنامه ریزی های صورت
گرفته برای تامین نیاز آبی مشترکین بویژه
روستاهاگفت:مدیراناموربایستیطوری
برنامه ریزی کنند تا شاهد توزیع عادالنه
آب در اســتان باشــیم.وی ،نظارت بر
توزیع آب و شناســایی اشتراک های
غیر مجــاز را ضروری دانســت و از
مدیران امور خواســت تا در این زمینه
ضمن افزایش نظارت ،شــرایطی فراهم

در نشست مشترک مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با استاندار هرمزگان تاکید شد

تسریع روند ساخت و تکمیل بیمارستان نفت ستاره خلیجفارس
اجتماعی و خدمترســانی به مردم شریف استان
هرمزگان ،شرکت نفت ستاره خلیج فارس ساخت
بیمارســتان  264تخت خوابی مدرنی را در مجتمع
آموزشــی ،درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم اجرایی
کرده است .این بیمارستان  2800مترمربع زیربنا دارد
و در  7طبقه به اجرا در آمده اســت .وی ادامه داد:
مصوبات الزم برای ادامه روند ســاخت بیمارستان
نفت ستاره خلیج فارس که به کندی پیش میرفت
به تصویب رسیده و مناقصات آن در شرف برگزاری
است تا ساخت این مجموعه عظیم درمانی تسریع
یابد .مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان نیز در این
نشســت با ابراز تأسف از کمبود شــدید امکانات
درمانی در اســتان ،بر به بهرهبرداری رسیدن از فاز
نخست این بیمارســتان تا پایان سال  1401تأکید
گروه خبر  //در نشســت مشــترک مدیرعامل نفت ستاره خلیج فارس تشریح شد.
کرد .وی افزود :تســریع در ســاخت و تکمیل این
شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس با استاندار به گزارش خبرنگار دریا  ،علیرضا جعفرپور ،در این بیمارستان ،بخش اعظمی از مشکالت حوزه درمان
هرمزگان برنام ه تکمیل فازهای مختلف بیمارستان نشست اظهار کرد :در راستای ایفای مسئولیتهای استان را مرتفع خواهد کرد.

ساکن بندرعباس  ،حداقل  5سال سابقه کار  ،آشنایی با تعمیر

مدیر کل امورمالیاتی هرمزگان خبر داد

موتورهای دیزلی  ،تعمیرات پمپ و تجهیزات مکانیکی دوار

تخصیص شماره اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی

ساکن بندرعباس  ،آمادگی جسمانی باال ،آشنایی با زبان
انگلیسی

ساکن بندرعباس  ،حداقل  2سال سابقه کار  ،آشنایی با
روش های بازرسی جوش  ،تجهیزات ،پوشش های صنعتی
و غیرصنعتی  ،آشنایی با استانداردهای
ASME ، NACE ، ANSI ، DIN، AWS ، IPS

لطفاً ازتاریخ  1401 / 05 / 22لغایت  1401 / 05 / 29رزومه خود را در قالب  PDFبه آدرس ایمیل
 employment1384 @ gmail.comارسال فرمایید .

آورند تا نیــاز آبی مردم بدون کمترین
مشــکل تامین شــود.مدیرعامل آبفا
همچنین بر وصول بــه موقع مطالبات
تاکید کرد و افزود :وصول مطالبات در
خدمــات رســانی آبفــا تاثیــر به
ســزایی دارد ،از ایــن رو مــی طلبد
مدیــران نیــز در این زمینــه به طور
ویژه اقدامــات الزم را انجــام دهند.
حمزه پور در پایان از تالش پرسنل آب
و فاضالب منطقه یک و سه بندرعباس
در ارائه خدمات تشکر و قدردانی کرد.

در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند،
شــماره اقتصادی منحصر به فرد
تخصیص داده می شود.
گروه خبــر  //مدیر کل امورمالیاتی
هرمــزگان بــه نقــل از رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشور گفت :به
تمامی مؤدیانی که ثبت نام خود را

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛
رضاآخونــدزاده ،مدیر کل امورمالیاتی
هرمزگان از تخصیص شماره اقتصادی
جدید به مودیان از اول مردادماه اطالع
داد و گفت :در این زمینه دستورالعملی

تهیه شده و به ادارات کل امور مالیاتی
سراسر کشــور ابالغ گردیده است که
در آن دستورالعمل ،نحوه اعالم شماره
اقتصادی جدیــد به مودیان و همچنین
نحوه استفاده از شماره اقتصادی تشریح
شده است.به گفته مدیر کل امورمالیاتی
هرمزگان ،دستورالعمل ترتیبات اجرایی
مربوط به اســتفاده از شماره اقتصادی

جدیــد ،در راســتای اجــرای قانون
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
و بــا توجه به ضــرورت تخصیص و
بهره برداری از شــماره اقتصادی و با
عنایت به مــاده ( )۶آئین نامه اجرایی
تبصره ( )۳ماده ( )۱۶۹قانون مالیاتهای
مستقیم و ماده ( )۸آیین نامه اجرایی ماده
( )۹۵قانون مذکور ،صورت گرفته است.

خبری
شنبه  22مرداد 1401
 15محرم 1444

سال بیستم و یکم شماره 3951

فرماندار بندرعباس خبر داد

اختصاص  ۲۲درصد از اعتبارات عمرانی هرمزگان به بندرعباس
گروه خبر  //فرماندار بندرعباس از تخصیص ۲۲
درصد اعتبارات عمرانی استان به این شهرستان
خبر داد.

سرمقاله

محمد ُمرودی فرماندار بندرعباس در جلسه
کمیته برنامهریزی شهرســتان ضمن تشکر از
استاندار هرمزگان بابت تخصیص اعتبار ویژه
به شهرســتان بندرعباس اظهار کرد :برای سال
جاری ۲۸۰ ،پروژه عمرانی در سطح شهرستان
بندرعباس تعریف و به تصویب شده است.وی

درمان هرمزگان نیاز به درمان دارد

کمبود مراکــز و تجهیزات درمانی ،پزشــک متخصص وفوق
تخصص ،دارو و ...در هرمزگان باعث شــده اســت برخی بیماران
همچنان برای درمان به یزد ،شــیراز ،تهران و ...بروند و کمبودها در
این استان پابرجاســت .هرمزگان که در فقر صدرنشین استان های
کشور است و همچنان در محرومیت به ارث گذاشته شده گذشتگان
قرار دارد؛ بیمارانش رنج زیادی می برند و برخی بدلیل عدم توانایی
در درمــان جان می دهند و یا عضوی از بدن شــان را از دســت
می دهند و یا سال ها رنج می کشند و نمی توانند بروند خودشان را
درمان کنند .هرمزگان که قطب اقتصادی کشور است ،در مرکز درمانی
دانشگاهی اش مرکز اســتان یک دستگاه ام ار آی وجود داشت که
بدلیل حجم باالی نیاز بیمارانش  ،مرتب خراب می شــد و از سال
گذشته خراب شــد و بیماران سرگردانند .منطقی این است در شهر
مهاجرپذیری مانند بندرعباس حداقل ســه تا پنج دستگاه ام آر آی
دولتی وجود داشته باشند و با تعرفه دولتی به بیماران خدمت ارائه نماید
و نیاز است صنایع غرب بندرعباس و خیرین در این حوزه مشارکت
کنند .موضوع بعدی این اســت که همواره یزد ،شــیراز ،تهران و...
پناهگاه بیماران بوده و هرمزگانی ها برای درمان به استان های دیگر
مــی روند که چندی قبــل نیز نماینــده ولی فقیه در اســتان نیز
نســبت به این موضوع به شــدت انتقاد کرد  .از یک طرف برخی
فوق تخصص ها مانند فوق تخصص دست  ،زانو توراکس ،قلب نوزاد
و ...در اســتان نداریم و از طرفی دیگر کمبود در سایر تخصص ها
وجود دارد و بیماران به راحتی به پزشکان متخصص و فوق تخصص
دسترســی ندارند .ســال قبل به یاد دارم نوزادی با مشکل قلبی در
بیمارستان شریعتی بندرعباس بدنیا آمد ومسئوالن بیمارستان گفتند
پزشک قلب نوزاد در هرمزگان نداریم وبایستی خانواده اش نوزاد را به
شیراز ببرند که موضوع را از طریق استانداری و دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان نیز پیگیری کردیم و در روز دوم تولد و قبل از اعزام ،نوزاد
فوت کرد که اگر متخصص یا فوق تخصص قلب نوزادان در اســتان
داشــتیم ،پدر و مادری داغدار نمی شدند  .چرا قطب اقتصاد کشور
همچنان با کمبود پزشک ،تخت بیمارستانی ،پرستار ،تجهیزات درمانی
مواجه باشد و مسئوالن فقط زجر کشیدن و مرگ بیماران هرمزگانی را
نظاره گر بوده اند و مشکالت همچنان پابرجاست؟ برخی بیماران هم
از بعضی پزشکان گالیه مندند که عمل های شان را در بیمارستان های
دولتی انجام نمی دهند و فشار چند برابری به آنها می آید و مجبورند از
خیرین کمک بگیرند و یا وسایل زندگی شان را بفروشند و یا قید درمان
را بزنند و زجر بکشند ویا جان دهند .از طرفی دیگر شنیده می شود که
تعویض مفصل لگن و زانو و درمان پارگی رباط زانو و شانه را بایستی
بیماران با هزینه های سنگین در مراکز درمانی خصوصی انجام دهند
که بیماران محروم قادر به پرداخت این هزینه ها نیستند .از طرفی دیگر
بیشتر بیماران چشمی مجبورند به مراکز درمانی خصوصی مراجعه
کنند و هزینه های باالیی را متقبل می شوند .در حال حاضر شرایط
بگونه ای رقم خورده اســت که بسیاری از بیماران قادر به پرداخت
هزینه های ســنگین درمان نیســتند و بیمه ها نیز پرداختی شــان
رضایتبخش نیست و به همین دلیل هم داروخانه ها ،آزمایشگاه ها،
سونوگرافی و اندوسکوپی و ...بیشتر بصورت آزاد محاسبه می کنند که
همه بیماران توان پرداخت این هزینه ها را ندارند .انتظار می رود دولت
سیزدهم به نیازهای درمانی در هرمزگان پاسخ مناسب دهد و صنایع
نیز یاریگر بخش درمان باشند و پاالیشگاه نفت ستاره نیز سریعتر به
وعده اش در ساخت بیمارستان 264تختخوابی در بندرعباس عمل کند
تا به بخشی از مسئولیت های اجتماعی خود عمل کرده باشد و مالیات
و عوارضش را براســاس قانون در استان بپردازد تا صرف عمران و
آبادانی شهر شود .البته در جلسه ای که با حضور استاندار و مدیرعامل
شرکت نفت ستاره هفته گذشته برگزار شده است ،تسریع در احداث این
بیمارستان مورد تاکید قرار گرفته است و تحقق آن و همچنین تسریع در
اتمام بیمارستان530تختخوابی بندرعباس باعث می شود بخش زیادی
از کمبود درمانی استان برطرف شود.
علی زارعی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد

نارنجی و قرمز ،رنگ غالب نقشه کرونایی کشور
گروه خبر  //شــیراوژن به وضعیت شهرهای کشور اشاره کرد
وگفت:نقشه کشور بیشــتر به رنگ قرمز و نارنجی درآمده است؛
اگرچه بر تعداد مبتالیان به کرونا هفته به هفته افزوده میشود ولی
امیدواریم درقله موج بوده و با رعایت کردن مردم به زودی شاهد
شــیب نزولی موج هفتم باشیم .عباس شیراوژن در یک گفتگوی
رادیویی به وضعیت شهرهای کشــور اشاره کرد و گفت :در حال
حاضر هفته به هفته هم در تعداد مراجعین ســرپایی و هم بیماران
بستری و اخیرا فوتی شاهد افزایش هستیم .تعداد شهرهای قرمز
به حد باالیی رسیده اســت و نقشه کشور بیشتر به رنگ قرمز و
نارنجی درآمده است.وی افزود :اگرچه بر تعداد مبتالیان به کرونا
هفته به هفته افزوده میشود ولی امیدواریم در قله موج باشیم و با
رعایت کردن و همراهی مردم به زودی شاهد شیب نزولی موج هفتم
باشیم.سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره چرایی ایجاد موج
هفتم در کشور اظهار کرد :مجموعهای از عوامل در این امر دخیل
هستند؛ یکی از موارد این است که سطح ایمنی جامعه به دلیل اینکه
فاصله زمانی از واکسیناسیون گذشته ،پایین آمده است .همچنین
سویه جدیدی که قدرت انتشار باالیی دارد ،وارد کشور شده است،
اصل ابتال به خاطر سرایتپذیری باالیی است که این ویروس دارد.
ولیکن کاهش استفاده از ماسک و شیوه نامههای بهداشتی باعث
شده سرعت و میزان ابتال افزایش یابد.وی افزود :در بخشی از مردم
به دلیل استفاده نکردن از واکسن ،شدت بیماری ممکن است منجر به
بستری و فوت شود و باید این مسئله را با واکسیناسیون کنترل کنیم.
شیراوژن متذکر شد :هرچه جلوتر میرویم زیر سویههای جدید و
جهشهای جدیدی در ویروس کرونا اتفاق میافتد و باید ســطح
ایمنیمان را برای مقابله باال نگه داریم .در تداوم این ویروس ،تزریق
واکسن همانند واکسن آنفوالنزا برای افرادی که سن باالیی دارند و
یا بیماریهای زمینهای دارند ،ضروری است.به گزارش ایسنا ،وی
به موج هفتم کرونا اشــاره کرد و گفت :در این موج تعداد بیماران
سرپایی بیشتر است و بخش کمی به سمت بستری شدن و بخش
کمتری از آنها به ســمت مراقبتهای ویژه حرکت میکنند .در
مقایسه میبینیم هرچه جهش ویروس اتفاق میافتد قدرت سرایت و
بیماری زایی بیشتری داریم و شدت بیماری کمتر میشود .البته یک
تئوری نیز وجود دارد که بخاطر موجهای قبلی و واکسنهایی که
زده میشود سطح ایمنی جامعه افزایش مییابد.

با اشــاره به اینکه این پروژه ها با اعتباری بالغ
بر ســه هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال اجرا خواهد
شد ،افزود :بر اساس پیشبینی صورت گرفته،
اعتبار مورد نیــاز این پروژهها از محل تملک
داراییهای ســرمایهای استان و قانون متوازن
تامین خواهد شد.فرماندار بندرعباس با اشاره به
اختصاص  ۲۲درصد از اعتبارات به پروژههای
عمرانی این شهرســتان ،عنوان کرد :اعتبارات
عمرانی شهرستان بندرعباس ۳۳درصد نسبت به

سال گذشته افزایش یافته است.مرودی در بخش
دیگری از سخنانش ضمن تاکید بر نظارت در
اجرای پروژههای عمرانی ،خاطرنشــان کرد:
توجه ویژه به پروژه های نیمه تمام با پیشرفت
فیزیکی باال از اولویت های کمیته برنامه ریزی
شهرستان است.به گزارش فارس ،وی همچنین
گفت :توجــه ویژه به پروژه های اشــتغالزا و
محرک توســعه و دانش بنیان در ســطح این
شهرستان ،از سیاست های دولت است.

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان :

نیاز آبی  ۱۵هزار نفر در بخش تخت و قلعه قاضی بهبود یافت

گروه خبر  //مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
هرمزگان افزایش ظرفیت تولید آب مورد نیاز
شهر قلعه قاضی و روستاهای تغذیه شده از این
مجتمع را در راستای تحقق شعار «برنامه ریزی،
تالش شــبانه روزی و پایداری آب هرمزگان»
عنوان کرد.

بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ عبدالحمید
حمزه پور در بازدید از عملیات اتصال یک حلقه
چاه جدید برای تامین نیاز آبی شهرهای قلعه
قاضی ،تخت و  ۱۷روستای تحت پوشش افزود:

برای رســیدن به نقطه مطلوب عالوه بر برنامه
ریزی و تامین اعتبار نیازمند تالش شبانه روزی
هستیم که این مهم در عملیات های مختلف آبفا
در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه نتایج
مثبتی نیز به همراه داشته است.به گفته وی،آب
شــهرهای تخت و قلعه قاضی و  ۱۷روستا که
تا پیش از این از طریق ســه حلقه چاه تامین
می شــد اکنون با اضافه شدن یک حلقه چاه
جدید  ۴۰لیتر بــر ثانیه بر دبی آب این منطقه
اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد ،از بامداد پنجشــنبه آب شــهر
قلعه قاضی و روستاهای این مجتمع تحت تاثیر
پروژه یاد شده قرار گرفتند.
به گفته مدیرعامل آبفــا ،این اقدام عالوه بر
بهبود کمی تامین آب ،باعث بهبود کیفیت آب
دو شهر و  ۱۷روستا با جمعیتی بالغ بر  ۱۵هزار
نفر خواهد شد.حمزه پور با قدردانی از تالش
پرســنل آب و فاضالب منطقه سه بندرعباس
گفت :آبفا تامین نیاز آبی مردم را یک ضرورت
می داند و تالش خواهد کرد تا زمینه پایداری

آب تمامی مناطق را فراهــم آورد.وی افزود:
پرســنل آبفا در راســتای خدمات به مردم و
کاهش رنج کم آبی در اوج تابســتان با تحمل
گرما پروژه های اینچنینی را در اسرع وقت به
سرانجام می رسانند.

در مراسمی با حضور مسئولین ؛

سالن تیراندازی بندرعباس افتتاح شد

گروه خبر  //با حضور استاندار هرمزگان ،مدیرکل
راه و شهرســازی و جمعی از مسئوالن استانی
سالن تیراندازی بندرعباس به بهره برداری رسید.

به گــزارش خبرنگار دریــا  ،مدیرکل راه و
شهرسازی اســتان در حاشیه این مراسم گفت:
ســالن تیراندازی جدید بندرعباس اولین سالن

استاندارد برای عموم مردم است که با دارا بودن
 ۲۵خط ایســتاده تفنگ و تپانچه بادي  ۱۰متر
در فضایی به وسعت یک هزار و  ۲۶۷متر مربع
احداث شده است  .عباس کمالی در ادامه با بیان
این که امیدواریم با افتتاح این ســالن شــاهد

رشد وشکوفایی استعدادهای تیراندازی باشیم
اعالم کرد :ســالن تیراندازی بادی بندرعباس با
ظرفیت بیش از  ۲۰۰نفر تماشاگر و اعتبار هزینه
شده  ۵۳میلیارد ریال به افتتاح رسیده و دارای
تجهیزاتی شامل  ۲۵خط سیبل کش الکتریکی،
 ۲۵عدد پرژکتور روی هدف ،بخش های سالن
تمرین و مسابقه ،اتاق اداری و داوری ،نمازخانه،
بوفه ،رختکن و سرویس بهداشتی است.استاندار
هرمزگان هم در این آیین ضمن تســلیت ایام
سوگواری و عزاداری ساالر شهیدان ابا عبداهلل
الحســین (ع) گفت :تیراندازی ورزشی است
که در قرآن و احادیث به آن تاکید شــده است،

این رشته ظرفیت های باالیی را در بخش زنان
و مــردان دارد و حضور پررنگ بانوان تیرانداز
در مراسم تایید کننده این موضوع است.مهدی
دوستی افزود :برخی رشته های ورزشی به یک
دوره سنی محدود است اما تیراندازی جامعیت
بیشتری دارد و برای اوقات فراغت وسالمتی نیز
بسیار مفید است.استاندار هرمزگان در خصوص
رفع مشــکل ســاح و تجهیزات در این رشته
ورزشی گفت :در حال پیگیری موضوع هستیم
و با توجه به قولی که دادیم امید اســت مهمات
و سالح مرغوب را خریداری کرده و در اختیار
نخبگان این رشته قرار دهیم.

خبر
وزیر علوم تحقیقات و فناوری :

آموزش ترم آینده ،قطعا حضوری است
گــروه خبر  //وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعالم کرد:
آموزش ترم آینده به صورت قطعی حضوری اســت و اص ً
ال
کالس غیرحضوری برای ترم آینده نداریم .محمد علی زلفی
گل از قطعی شدن آموزش حضوری در ترم آینده دانشگاهها
خبر داد و افزود :بر اســاس مصوبه ستاد ملی کرونا ،آموزش
ترم آینده دانشــگاهها به شــکل حضوری خواهد بود.وی
درباره برگزاری برخــی از کالسها در ترم آینده به صورت
غیر حضوری توسط برخی از دانشگاهها گفت :اص ً
ال کالس
غیر حضوری بــرای ترم آینده نداریم.وزیر علوم تحقیقات و
فناوری افزود :همه کالسهای ترم آینده به صورت حضوری
برگزار خواهد شد مگر اینکه شرایط خاصی ایجاد شود که قابل
پیش بینی نباشد ،در غیر این صورت تمام کالسها حضوری
است.بر اســاس این گزارش ،در بخشی از مصوبه ستاد ملی
کرونا که به وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ،آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد
ابالغ شده است آمده اســت با توجه به قطعی بودن آموزش
حضوری در مدارس و دانشگاهها  ،قبل از آغاز سال تحصیلی
جدید  ،تزریق نوبت یادآور واکسن برای دانشجویان پیگیری
شود.همچنین وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها نسبت به
آماده سازی تهویه مناسب در کالسهای درس و خوابگاههای
دانشجویی اقدام کنند.
اتصال تمامی کارتخوانها
و درگاههای پرداخت به پرونده مالیاتی
گروه خبر  //معــاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از
اتصال تمامی کارتخوانهــا و درگاههای پرداخت اینترنتی
فعال در شــبکه پرداخت کشــور به پرونده مالیاتی خبر داد.
مهران محرمیان گفت :در حال حاضر  ۸میلیون ابزار پرداخت
در کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی متصل هستند
و ســازمان امور مالیاتی اقدامات الزم را برای رســیدگی به
این پروندهها انجــام خواهد داد.معــاون فناوریهای نوین
بانک مرکزی افزود :اتصال ابزارهای پرداخت به پروندههای
مالیاتی از دو طریق انجام شد؛ تعدادی از ابزارهای پرداخت
با هدایت صاحبان این ابزارها در سایت سازمان امور مالیاتی
به پرونده مالیاتی متصل شدند و تعدادی هم که این اتصال از
سوی صاحبان آنها انجام نشد عملیات قطع و غیرفعال شدن
این ابزارها از شبکه پرداخت انجام شد.محرمیان افزود :اتصال
کارتخوانها و درگاههای پرداخت اینترنتی پس از دو سال
همکاری بسیار خوب شبکه پرداخت ،مردم محترم ،سازمان
امور مالیاتی و همکاران بانک مرکزی میســر شده است.وی
خاطرنشان کرد :اتصال تعداد محدودی از ابزارهای پرداخت به
شبکه پروندههای مالیاتی باقیمانده است که این ابزارها مربوط
به مشاغل حساس مانند بیمارستان یا امثال آنها هستند که در
این زمینه نیز با سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف آنها
مکاتبه شده است.

پشت پرده سیاست
انتقاد اژه ای از افراط و تفریط در احکام

قاضی القضات :گذراندن یک سوم از مجازات حبس ،تنها یک شرط اعطای آزادی
مشروط اســت و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهم ترین
آن ها ،تنبّه فرد محکوم اســت .قاضی القضات در ادامه بازدیدهای میدانی خود از
مراجع و مراکز قضایی ،از دادگستری و دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دماوند
بازدید کرد .بازدیدی که  3ســاعت به طول انجامید و محسنی اژه ای از نزدیک در
جریان کم و کیف خدمترسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار
گرفــت ،درخصوص تاخیر در ارجاع پرونده ها تذکر داد و در مواجهه با موجودی
باالی پرونده ها در یکی از شــعب این دادسرا دستور داد که اقدام ویژه و فو قالعاده
در دســتور کار قرار گیرد تا رســیدگی به دعاوی مردم و استیفای حقوق آن ها،
طوالنی و زمانبر نشــود .به گزارش میزان ،رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دماوند ضمن کسب اطالع از آمار پروندههای
موجودی ،ورودی و مختومه این شــعب و فرایند دریافــت و ارجاع پروندهها در
آن هــا ،به صورت موردی به مطالعه چند پرونــده پرداخت و خطاب به قضات و
مسئوالن این واحد قضایی بر اعمال نهایت دقت و سرعت در رسیدگی به پروندهها
و فوریت در ارجاع آن ها به مراجع قضایی بعدی برای پیشگیری از اطاله دادرسیها
تاکید کرد .در این بازدید ،رئیس دستگاه قضا پای صحبت و درددل مردم و مراجعه
کنندگان به این دادســرا نشست و دســتورات الزم برای پیگیری هرچه سریع تر
خواسته ها و مشکالت آن ها را داد .باید گفت که در کنار گفت و گوی بی واسطه با
مراجعه کنندگان و بررسی مشکالت آن ها ،آسیبشناسی از روندها و فرایندهای
موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی دیگر از اصلیترین اهداف حجتاالســام
والمسلمین محسنی اژهای از بازدیدها و سرکشیهای خود از واحدهای قضایی است؛
یالقضات از دادگستری و دادسرای عمومی و انقالب
این مهم در جریان بازدید قاض 
شهرســتان دماوند نیز مورد توجه بود و رئیــس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و
موشــکافانه ،روندهای موجود در این واحد قضایی را ارزیابی کرد .اژه ای در پایان
بازدید چند ساعته خود از دادســرای عمومی و انقالب دماوند؛ در جمع قضات و
کارکنان این دادسرا نیز حاضر شد و در بخشی از سخنان خود توصیهها و دستوراتی
را درخصوص اعمال تاسیسات ارفاقی در قبال محکومان مطرح کرد «:نباید در حوزه
اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان ،افراط و تفریط صورت گیرد؛ این گزاره
بدان معناست که اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیرمرخصیهای
پایان حبس ،قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط  ،تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت
نظارت سامانه الکترونیکی و غیره در قبال محکوم ،منوط به متنبه شدن او و کسب
اطمینان در خصوص عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه اوســت ».رئیس عدلیه در
همین راســتا  ،تصریح کرد«:محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد
ارفــاق قرار گیرد؛ چرا که ارفاق در قبال او ظلم به دیگران اســت؛ محکومانی که
حضورشان در جامعه مضر نیست ،حتم ًا باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهرهمند
شوند اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودنشان در جامعه برای مردم
مضر است ».قاضی القضات در بخش پایانی سخنان خود افزود «:اکنون در برخی
موارد در این زمینه شــاهد افراط و تفریط هستیم؛ از یک سو درست است که تاکید
داریــم باید جمعیت کیفری زندانها کاهش یابد و از مجازاتهای جایگزین حبس
استفاده شود اما این قبیل تاسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی شود که حضورشان
در جامعه برای مردم مضر و آسیبزا نیست؛ برخی مدعیاند چون یک سوم مجازات
را سپری کردهاند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه
ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس ،تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط
است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهمترین آن ها ،تنبّه
فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است».

دولت رکورد سفرهای استانی را شکست

معاون پارلمانــی رئیس جمهور  :دولت نهم و دهم طی  2ســال به همه
اســتان ها رفت امــا در این دولت ،رئیس جمهور در یک ســال به همه
استان ها سفر کرد .ســید محمد حسینی ،معاون پارلمانی رئیس جمهور
با بیان این که ۴۲الیحه تقدیم مجلس شــورای اســامی شــده است ،
گفت :تاکنون دو اجالســیه مشــترک با مجلس برگــزار کردهایم و روز
یک شنبه جلســهای با حضور همه اعضای دولت اعم از وزرا و معاونان
رئیس جمهور ،هیئت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیونها خواهیم داشت
و این جلسه در آستانه سالگرد دولت برگزار میشود .حسینی اظهارکرد:
ک ســاله دولت ،اگر افراد ذرهای انصاف داشــته باشند
درباره عملکرد ی 
میدانند که دولت شــبانه روز کار کرده و وجود ضعف و نقص هم امری
طبیعی است ،اما چند هفتهای است که عدهای در تالش هستند مطالبی بیان
کنند که این موارد را زیر ســوال ببرند .ممکن است شیوهها و شگردهایی
در رســانهها به کار گرفته شود که واقعیتها آنچنان که باید مطرح نشود.
دولت نهم و دهم طی دو ســال به همه اســتان ها رفت اما در این دولت،
رئیسجمهور در یک سال به همه استانها سفر کرد.حسینی تصریح کرد:
این رکوردی اســت که سابقه ندارد و هیچ دولتی در یک سال به کل ایران
ســفر نکرده است .ما همچنین مجامع استانی تشکیل داده ایم و با هر ۳۱
اســتان و نمایندگان آن ها با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه دادیم.
این امکان بوده است که همه نمایندگان حضور پیدا کنند و انگشت شمار
افرادی بودند که ممکن است از این شرایط استفاده نکرده باشند .وی با بیان
این که یکی از اقدامات معاونان پارلمانی رئیسجمهور بررســی سواالت
نمایندگان مجلس اســت ،افزود ۲۳۶۵ :ســوال تاکنون از وزرا مطرح یا
ارتباط برقرار شده ۴۰ ،درصد سوال کنندگان از طرح سوال انصراف دادند
و موضوع به کمیســیونها نرسیده است که حدود  ۹۰۰سوال میشود که
از دستور خارج شده است .معاونان پارلمانی سعی میکنند تالش کنند که
میزان سواالت کم شود.حسینی ادامه داد :در دولت دوازدهم در سال اول
 ۴۱سوال به صحن مجلس آمده بود که هفت مورد آن به رأی گذاشته شده
و کارت زرد دریافت نکرده بود .در دولت ســیزدهم  ۱۳سوال در صحن
آورده شــده که در سه مورد آن مجلس قانع نشده است که مورد آخر آن
بسیار برای ما عجیب بود.
تازه های مطبوعات

صبح نو -چرا وقتی که همه از مشــکالت جامعه خبر دارند و درباره آن
حرف میزنند کســی قادر به حل آن نیست؟ شاید عوامل نفوذی دشمن
تالش دارند مردم را در تامین نیازهای اساسیشــان از جمله مســکن،
خودرو ،بهداشــت ،ســامت و تغذیه در تنگنا قرار دهند تا از این طریق
بتوانند بین ملت و دولت فاصله و تفرقه بیندازند.
جــام جم  -اکنون تنها کشــوری که باید از بینقشــی خارج شــود و
(بــرای توافق) تصمیم بگیرد که باالخره میخواهــد چه کار کند ،رئیس
جمهور فرتوت آمریکاســت اما کســی که حتی از پوشیدن کت خود هم
عاجز اســت آیا میتواند از نقش ترامپ فاصله بگیــرد و دولت واقعی
خودش باشد؟
ســازندگی -عمر جراحی اقتصادی دولت هنوز به شش ماه نرسیده ،نه
خبری از ثبات قیمتهاست در سطح شهریور که هیچ ،در حد اسفند 1400
است و نه تصمیمی برای توزیع کاالبرگ الکترونیکی.

شــرق -مهدی تاج که این روزها با ثبتنام در انتخابات فدراسیون فوتبال بسیار
پرحاشیه و پر سروصدا ظاهر شده  ،با حضور در دادگستری تهران ،شکایتی علیه
ترامپ تهیه کرده است تا پرونده ویلموتس و جریمه چند میلیوندالری را بهگردن
او بیندازد!
کیهان -این تنها کشور ما نیست که برای پرتاب ماهواره از ماهوارهبر سایوز استفاده
میکند .به دلیل درصد بسیار باالی موفقیت پرتابگر سایوز ،پرتاب ماهواره خیام به
کشور روسیه واگذار شده است .بسیاری از کشورهای صاحب چرخه کامل فناوری
فضایی که خود توانایی پرتاب ماهواره را دارند نیز از پرتابگرهای روسی استفاده
میکنند.
جوان -با صدور کارنامه اولیه کنکور و آغاز مهلت انتخاب رشــته ،ای ن بار نوبت
مشاوران زرد انتخاب رشته کنکور است که همچون مافیای کنکور رؤیا بفروشند! کم
نیستند داوطلبانی که با وعده پذیرفتهشدن در رشتهها و دانشگاههای مد نظر خود
با ترفندهای انتخاب رشته در دام «مشاوران زرد» انتخاب رشته کنکور میافتند و
پولهای کالنی خرج میکنند بیآن که برایشان سودی داشته باشد.
آرمان ملی -اکنون بهترین زمان برای توافق برجام است چون اروپا تشنه نفت است.
حتی اگر فردی مثل ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود نمی تواند به برجام لطمه بزند.
انعکاس

جماران نوشت  :محســن رضایی ،معاون اقتصادی رئیس جمهور و عضو مجمع
تشــخیص مصلحت نظام به علت کثرت ســفر برای حضور در مراس م عزاداری
سیدالشهدا(ع) در اســتانهای زنجان ،اردبیل و قزوین در زمان بازگشت به تهران
به بستری در بیمارستان نیاز پیدا کرد .سردار رستم علی رفیعی آتانی ،فرمانده سپاه
صاحب االمر(عج) استان قزوین ادامه داد :خوشبختانه نتیجه بررسیهای پزشکی
مورد خاصی را نشان نداده و ایشان حال عمومی خوبی دارد.
عصر ایران مدعی شد :در حالی که هنوز به طور رسمی مقامات تهران و مسکو
ادعای خریداری صدها فروند پهپاد ایرانی از ســوی روســیه را تایید نکرده اند،
یک مقام آمریکایی به شبکه خبری ســی ان ان گفته که آموزش افسران روسی
برای استفاده از پهپادهای ایرانی در هفته های اخیر در ایران آغاز شده است.منابع
آمریکایی پیشتر ادعا کرده بودند هیئت هایی نظامی از روسیه دو مرتبه در ماه های
ژوئن و جوالی برای بازدید از پهپادهای ایرانی در پایگاهی در کاشان به ایران سفر
کرده اند.
تابناک نوشت  :فعال سیاسی اصالح طلب ،نقل قولی هستهای از خبرنگار رویترز
را افشا کرد .محمدعلی ابطحی ،فعال سیاسی اصالح طلب نوشت ۱۷ «:سال پیش
خبرنگار رویترز گفت که به آنها گفتند باید اصطالحات هستهای را یاد بگیرند؛ حاال
حاالها مسئله ایران این خواهد بود».
خبرآنالین خبر داد :اسحاق جهانگیری نوشت :من در این یک سال به قولی که
دادم صادقانه عمل کردم و بنا به درخواست رئیسجمهور و معاون اول ،با نوشتن
نامهها و گفت وگوهای حضوری و تلفنی ،در حد توان و بنا به تجربهام در مواجهه
با مسائل مشابه و دشوار گذشته ،راهبردها و راهکارهای مشخصی ارائه دادم .هنوز
هم بر این باورم که ایران عزیز فرصتها و ظرفیتهای فراوانی بهویژه از نظر نیروی
انسانی برای غلبه بر مشکالت پیش رو دارد .سیاست خارجی سازنده (بیتحریم و
بیتنش) ،از جمله همین فرصتهاست.
الف خبر داد :جیحون بایرامف ،وزیر خارجه جمهوری آذربایجان گفت :آذربایجان
یک مســیر جایگزین برای اتصال به نخجوان از طریق رود ارس دارد و ارمنستان
را دور میزند .به همین منظور طبق توافق با ایران ،باکو هم اکنون ساخت اولین پل
روی رود ارس را آغاز کرده است.
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جنوب کشور

ســید ابوالحســن جعفری سرویس
استان ها  //استاندار بوشهر گفت :صید
ترال و خارج از فصل در آبهای استان
بهعنوان یک مشکل قدیمی صیادان و
تخلف به شمار میرود که سازمان شیالت
ایران به دنبال ســاز و کاری است تا به
ساماندهی اسکلههای صیادی خبر داد و بهعنوان یک مشــکل قدیمی صیادان و وی با اشــاره به  ۱۷مرداد روز خبرنگار،
صورت نهادینه جلو این کار را بگیرد.

استاندار بوشهر:

شنبه  22مرداد 1401

"صید ترال" مشکل قدیمی صیادان بوشهری است

بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛ احمد
محمــدی زاده در آئین اعــزام لنجهای
صیادی برای صید میگو در اسکله جاللی
بوشهر با تاکید بر سخت و زیان آور بودن
حرفه صیادی ،اظهار کرد :در زمان حاضر
اقدامات الزم برای شناخته شدن سخت و
زیان آور بودن حرفه صیادی انجام شــده
که سازمان شــیالت ایران به دنبال انجام
این کار اســت و قرار است این طرح به
مجلس رفته و تبدیل به قانون شود.وی از

افزود :اسکلههای صیادی در استان دارای
سن زیادی هستند و در بیشتر آنها ِگل و
الی قابل توجهی رسوب کرده ،به همین
دلیل الیروبی اســکلهها یکی از مهمترین
برنامههای اســتان برای ساماندهی آنها
اســت .همچنین تالش میشــود با ارائه
امکانات و خدمات مناســب در اسکلهها
زمینه کار بــرای صیادان در اســکلهها
روانتر شود.اســتاندار بوشهر گفت :صید
ترال و خارج از فصل در آبهای استان

تخلف به شمار میرود ،که سازمان شیالت
ایران به دنبال ســاز و کاری اســت تا به
صورت نهادینه جلــو این کار را بگیرد و
تالش میشود با تشــکیل کارگروههایی
پیگیریهای الزم برای جلوگیری از این
شیوه صید مخرب انجام شود.محمدی زاده
باتاکید بر فراهم شدن شرایط بیمه ملوانان
شناورهای صیادی گفت :بیمه صیادان در
حال پیگیری است و با تصویب در مجلس
شورای اسالمی به قانون تبدیل میشود.

گفت :نقــش خبرنــگاران در جمهوری
اســامی همان نقش حضرت زینب (س)
اســت و اینها پیام رسان مجاهدتهای
مردم ،شهدا و رهبر معظم انقالب هستند.
وی گفــت :این خبرنگاران هســتند که
آنچه شــهدا و مردم در دفاع از سرزمین،
انقالب ،کشــور و ناموس خــود انجام
میدهند را بازگو میکنند و همیشــه این
گــروه عالوه بر نقش پیام رســانی نقش
رزمنده خط مقدم را نیز داشتهاند.استاندار

آرزو توکلــی ســرویس
استان ها  //قائم مقام صندوق
بیمه کشــاورزی کشور گفت:
مبلــغ  ۶۰۰۰میلیارد تومان در
بودجه برای جبران خســارت
دیدگان بخش کشاورزی دیده
شــده اما متاســفانه تاکنون
ســازمان برنامه و بودجه سهم
خودش را پرداخت نکرده است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر
محمد ابراهیم حســن نــژاد در
حاشیه بازدید از باغات خسارت
دیــده در جنوب کرمــان گفت:
مجلس از ســهم بیمه صندوق
حمایت خوبی کرده است و مبلغ
 ۶۰۰۰میلیارد تومان در بودجه
دیده شده تا جبران خسارت ها
در بخش کشاورزی بشود که تا
این تاریخ سازمان برنامه و بودجه
ســهم خودش را پرداخت نکرده
است و این منطقه هم چون تک
محصولی اســت تالش خواهیم
کرد با یک برنامه ریزی مناسب،
بعد از وصول حــق بیمه دولت
کشاورزان بتوانند برای سال آینده
باغات خود را احیا کنند .وی با
اشــاره به میزان خسارت بخش

کشاورزی در منطقه جنوب کرمان
افزود :عامل خطر خشکیدگی و
ترشیدگی محصوالت کشاورزی
تحت پو شــش بیمه هستند و به
میزان آسیب و مطابق تعهدی که
داده ایم جبران خسارت خواهیم
کرد.قائــم مقام صنــدوق بیمه
کشاورزی کشــور ،ستاد بحران
را مســئول جبران باغات فاقد
بیمه دانســت و افزود :باغاتی که
فاقد بیمه هســتند بعــد از تایید
دستگاه های استان مورد حمایت
قرار خواهنــد گرفت و در حال
حاضر خسارات سیل جمع بندی
و به وزارت کشــور نیز ارســال
شده اســت .حسن نژاد پرداخت

خســارت بر اســاس عملکرد
درآمــد را عنوان کــرد و گفت:
اینکــه میانگیــن را مالک عمل
قرار بدهیــم احتمال کاهش این
میزان دور از انتظار نیســت .ما
بیمه شــاخص عملکرد را تنظیم
کردیم و اگر بدانیم این باغ طی ۵
سال به صورت نرمال یک میزان
برداشت داشته می توانیم میانگین
تعهد را بــاال ببریم .وی میانگین
تولید را مورد تاکیــد قرار داد و
اظهار کرد :بیمه های کشاورزی به
جهت پراکندگی و اینکه ارزیابی
سخت است ،دچار مشکل هستند
و بیمه های دنیا به سمت شاخص
رفتند که به نوعی شاخص میثاقی
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بوشهر با اشــاره به نقش خبرنگاران در
مقابل این هجمه بزرگ رســانهای دشمن
تاکید کرد :اگر امروز انقالب اســامی در
مقابل دشمن محکم ایستاده و نقش خود
را ایفا میکند بخشی از آن را مدیون تالش

بیــن بیمه گر و بیمه گذار بوده به
طوری که اگر تولید میانگین در
حالت نرمال  ۱۰تن اســت بیمه
 ۸تــن را تعهد می کند .قائم مقام
صندوق بیمه کشــاورزی کشور،
تعهد بیمه را بــرای ایجاد انگیزه
باغداران نســبت به بیمه یادآور
شد و گفت :بیمه باید رقمی کمتر
از میزان تولید را تعهد کند و تعهد
بیمه ای باید به نحوی باشــد که
باغدار آســیب دیده وارد شود و
نه کسی آسیب جزئی دیده است.
وی ورود به خســارات جزئی را
از مشکالت فراروی بیمه دانست
و اظهار کرد :یکی از مشــکالت
بیمه این اســت در مورد خرما یا
محصوالت دیگر اگر بیمه های
کشــاورزی به خســارت های
جزئــی ورود کنند وضعیت بهتر
از این چیزی که می بینیم نخواهد
بود و اگر خسارت اثر گذار باشد
کشــاورز حتما به ســمت بیمه
خواهد آمد و فــرار از پرداخت
خســارت های جزئــی باعث
می شــود بیمه خســارت ها را
مناسب تر جبران کند.

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد گفت :با
توجه به استقبال صنایع استان در بکار گیری دانش
آموختگان دانشگاه یزد و توافق این دانشگاه با اتاق
بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی و بنیاد نخبگان
استان تعدادی از پذیرفته شــدگان دانشگاه یزد از
سراسر کشور در  16کد رشته بورسیه شغلی می شوند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدعلی امرالهی ،در جمع
برخی خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به اهمیت تدوین
برنامه پذیرش دانشجو با بورسیه شغلی در این دانشگاه،
اظهار کرد :این نوع بورســیه به ابتکار دانشگاه یزد و با
همراهی مدیران استان ،اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و
کشــاورزی و واحدهای اقتصادی استان برای اولین بار
در کشور اجرایی میشود.وی افزود :برای اطالع بیشتر
داوطلبان عزیز ،به عنوان مثال ظرفیت پذیرش دانشجو
در رشته مهندسی برق برای دانشگاه یزد  ۱۲۰نفر است
که این تعداد در دو کد رشته  ۳۱۴۳۰با ظرفیت  ۹۰نفر
غیربورسیه و ۳۱۴۳۱با ظرفیت  ۳۰نفر بورسیه تعریف
شده اســت.معاون آموزش دانشگاه یزد در ادامه گفت:
در کد رشــته  ۳۱۴۳۱سه برابر ظرفیت یعنی  ۹۰نفر به
دانشگاه معرفی و مصاحبه می شوند .نتیجه مصاحبه این
 ۹۰نفر به ســازمان سنجش اعالم و در نهایت سازمان
ســنجش  ۳۰نفر پذیرفته شده نهایی کد رشته ۳۱۴۳۱
(کد رشته بورسیه) جهت ثبت نام و شروع به تحصیل به
دانشگاه معرفی میکند.امرالهی با بیان اینکه توضیحات
کامل درباره نحوه پذیرش دانشجوی بورسیه شغلی در
دفترچه انتخاب رشته آمده اســت ،تصریح کرد :برای
پذیرفته شدگان مرد در کد رشته بورسیه شغلی با نظام
وظیفه نیز هماهنگی الزم انجام شــده تا بصورت امریه

در واحد اقتصــادی محل خدمت ،خدمت نظام خود را
انجام دهند.معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
شرایط پذیرش دانشــجو در تمام  16کد رشته بورسیه
شــغلی را تشــریح کرد و گفت :تعهد و التزام به نظام
جمهوری اســامی ،اصل والیت فقیه و قانون اساسی،
رعایت ضوابط و مقررات دانشــگاه و واحد اقتصادی و
ســپردن تعهد محضری به واحد اقتصادی مبنی بر :عدم
تغییر رشته در طول تحصیل بدون اطالع واحد اقتصادی
محل خدمت از جمله شرایط پذیرش دانشجو بورسیه در
دانشگاه یزد است.وی ارائه گزارش از روند تحصیل در
پایان هر نیمسال به واحد اقتصادی محل خدمت ،پذیرش
خدمت در واحداقتصادی که اتاق بازرگانی تعیین میکند،
خدمت به مدت  ۴برابر مدت بورس در واحدی که اتاق
بازرگانی یزد ،حضور دو روز در هفته در واحد اقتصادی
و انجام وظایف محوله از طرف دانشگاه و واحد اقتصادی،
ادامه تحصیل در مدت تعهد صرف ًا با هماهنگی و در رشته
مورد نیــاز واحد اقتصادی ،عدم اســتفاده از بورس و
کمک هزینه سایر وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی ،قبل
از تحصیالت و اتمام تعهدات از دیگر شــروط پذیرش
دانشجو با بورسیه شغلی در یزد است.امراللهی در پایان
از همه مدیران ،بنــگاه های اقتصادی و اتاق بازرگانی،
صنایع معادن و کشاورزی استان که برای جذب نخبگان
در صنایع استان تالش می کنند تشکر کرد و یادآور شد
باوجود درخواست صاحبان صنایع برای بورسیه بیشتر،
دانشــگاه در جذب پذیرش دانشــجوی بورسیه برای
ســال  ۱۴۰۱از نظر زمانی محدودیت داشت که انشااهلل
برای ســال آینده با ظرفیت بیشــتر و با هدف اشتغال
دانش آموختگان بورسیه شغلی را توسعه خواهیم داد.

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد

نظر موافق وزارت بهداشت با راهاندازی دانشکده علوم پزشکی مسجدسلیمان
حسن سیالوی سرویس استان ها  //معاون درمان
وزات بهداشت از موافقت با راهاندازی دانشکده
علوم پزشکی در مسجدسلیمان خبر داد و گفت:
باید شــاخصهای الزم پر شود تا مشخص شود
این شهرستان پتانسیل دانشکده علوم پزشکی
را دارد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر ســعید کریمی
در جلسه جمعبندی مشکالت بهداشت و درمان
مسجد سلیمان که در دانشگاه آزاد این شهرستان
برگزار شد ،اظهار کرد :مدیریت این گونه نیست که
مدیر در تهران بنشیند و از طریق واسطهها گزارش
دریافت کند و در شهرســتانها امور اصالح شود.
مدیر باید با چشم مشکالت را ببیند و بشنود زیرا
این مسائل بسیار در تصمیمگیریها تاثیر دارد.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :شعار وزارت بهداشت
در دوره جدید "عدالت و تعالی نظام سالمت" است

یعنی هر مجموعهای از جایی که هست یک مرحله
باالتر برود بنابراین شهر برخوردار باید برخوردارتر
شود و به شهر محروم هم بیشتر رسیدگی شود تا
فاصله با شــهر برخوردار کاهش یابد و به عدالت
برسیم و سالمت برای همه مردم تامین شود.معاون
درمان وزارت بهداشت گفت :در این راستا سه یا
چهار سفر به خوزســتان داشتم؛ در اولین سفر از
بیمارســتانهای اهواز بازدید داشتم که اوایل کار
دوره ریاست کنونی بود و برخی بخشها در حال
تعطیل شدن بودند اما در این مدت با اقدامات انجام
شده و حمایت وزارت بهداشت ،تجهیزات خوبی به
خوزستان اختصاص داده شد و بخشهایی که در
آستانه تعطیل شدن بودند فعال شدند.کریمی بیان
کرد :در چند ماهه اخیر با توجه به صدمات کرونا،
وزارت بهداشــت با اجازه حضرت آقا حدود ۱۶

هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت
و بین دانشــگاههای علوم پزشــکی توزیع کرده
است.وی با اشــاره به پرداخت دو سه ماه کارانه
و برنامهریزی برای پرداخت بدهی دانشــگاهها
بابت دارو افزود :دو ســال و نیــم درگیر جنگ
ویرانگر با کرونا هســتیم به گونهای که تمام منابع
بیمارستانها را کرونا بلعیده و نیروی انسانیمان را
خسته کرده است اما خوشبختانه با تالشها در این
مدت به تدریج ترمیمهایی در حال انجام اســت.
معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر مدیریت
منابع تصریح کرد :شرایط به گونهای نیست که هر
تجهیزاتی درخواســت داده شود بالفاصله تامین
شود .دانشگاهها باید درخواست خود را در سامانه
دادخواه ثبت کنند و سپس بررسی میشود که چه
میزان از این تجهیزات موجود اســت و چه میزان

پیشبینی برداشت  ۵۰۰تن « مغز سبز » از باغات پسته رفسنجان
آرزو توکلی سرویس استان ها  //مدیر
جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان
گفت :امســال پیشبینی میشــود
حدود  ۵۰۰تن مغز سبز از باغات پسته
شهرستان رفسنجان برداشت شود.

به گــزارش خبرنــگار دریا ؛ عباس
حاجعبداللهی مدیر جهاد کشــاورزی

شهرستان رفسنجان اظهار کرد :در سال
جاری پیشبینی میشــود حدود ۵۰۰
تن مغز ســبز از باغات پسته شهرستان
برداشت شود که سال گذشته  ۳۰۰تن مغز
سبز در شهرستان برداشت شد.وی ادامه
داد :با توجه به اینکه امسال باغات پسته

شرایط خاصی دارند و سال کممحصول
داریم ،کشاورزان ترجیح میدهند پسته
را بیشتر بهصورت کال(مغز سبز) برداشت
کنند.
حاجعبداللهی افزود :برداشت پسته کال
معموال از اول مردادماه انجام میشــود
و هرچه روزهای اولیه مرداد برداشــت
انجام شود ،کیفیت محصول بهتر خواهد
بود.وی در ادامه بــه وضعیت گلوالی
در باغات پســته که بر اثر ورود سیالب
ایجاد شــده اســت ،پرداخت و عنوان
کرد :ده هــزار هکتار از باغات پســته
شهرســتان دچار گلگرفتگی شدند و تا
کنون عملیات اجرایی گلبرداری شروع
نشده است و کشاورزان منتظر تسهیالت
و مســاعدتهای دولت برای انجام این
عملیات هستند.

خبرنگاران در انعــکاس فعالیت مردم و
مسئوالن هستیم.محمدی زاده اضافه کرد:
خبرنگاران از لحاظ مالی ،بیمهای و شغلی
در شرایط خوبی قرار ندارند و تالش دارم
اگر بتوانم کاری برای آنها انجام دهم.

جزئیات پذیرش دانشجوی بورسیه شغلی
در دانشگاه یزد

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی عنوان کرد

 ۶۰۰۰میلیارد بودجه دولت
برای خسارتدیدگان بخش کشاورزی

 15محرم 1444

از آن استفاده میشــود و در صورت اثبات نیاز،
دستگاه تامین میشود.
وی با اشــاره به پتانسیلهای مسجد سلیمان و
تالش بــرای رفع محرومیتها در حد توان گفت:
شرایط در مسجدســلیمات زیاد بد نیست .مرکز
اســتانی داریم که  MRIدولتــی ندارند اما در
مسجدسلیمان وجود دارد .باید از هر جایی و راهی
تکنسین مورد نیاز جذب شود تا از منابع موجود
حداکثر استفاده شود.
کریمی در خصوص کمبــود آمبوالنس گفت:
مساله آمبوالنس مشکل کشوری است و مدتها
است آمبوالنســی خریداری نشده است اما اخیرا ً
در جلســه سران قوا مصوب شــد که یک هزار
آمبوالنس خریداری و در کشور توزیع شود.وی با
اشاره به وجود  ۱۵۰هزار تخت در کشور گفت :در

شش هفت ماه گذشته حدود  ۱۰هزار تخت تجهیز
شــد که چنین کاری بیسابقه است و نشاندهنده
تالش دولت برای ارتقــای عدالت و تعالی نظام
سالمت است.
معــاون درمان وزارت بهداشــت در خصوص
درخواســت راهاندازی دانشکده علوم پزشکی در
مسجدســلیمان بیان کرد :نظر درمورد راه اندازی
دانشکده علوم پزشــکی در این شهرستان مثبت
اســت اما باید شاخصها پر شــود تا نشان داده
شود پتانسیل راهاندازی دانشکده وجود دارد.وی
با اشــاره به اجرای طرح دارویار تصریح کرد :در
حال حاضر مصوب شده دارو بر اساس قیمت سال
 ۱۴۰۰توزیع شود؛ در طرح دارویار ما به تفاوت
افزایش قیمت داروهایی که تولید داخل بودهاند ،از
ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شدهاند که در این
خصوص افزایش قیمت از مردم گرفته نمیشود و
ما به تفاوت را بیمه پوشش میدهد بنابراین سهم
بیمار ثابت اســت .ارز  ۴۲۰۰داروهای خارج نیز
در حال اختصاص است .گرانی تولید داخل را هم
بیمه میدهد نه مردم.

افزایش شدید مصرف برق
با ورود سامانه بارشی اخیر در یزد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیرعامل شرکت
توزیع برق یزد با بیان این که جلوگیری از خاموشی بخش
خانگی اولویت برق منطقهای اســت ،گفت :مصرف برق در
استان یزد با ورود ســامانه بارشی اخیر به شدت افزایش
یافته است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ابوالفضل اســدی در یازدهمین
نشست کارگروه مدیریت مصرف برق استان ،با اشاره به اینکه
مدیریت پیک بار استان یزد ،از اواسط خرداد ماه سال جاری
آغاز شده است ،اظهار کرد :عدم خاموشی در بخش خانگی
مورد تأیید است.وی با بیان اینکه خوشبختانه با اقدامات انجام
شده ،هیچگونه خاموشــی در بخش خانگی و تجاری ایجاد
نشده است ،افزود :تالش شده به گونهای عمل شود تا صنایع
نیز بتوانند حداکثر تولید ممکن را در این ایام داشــته باشند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای یزد با طرح موضوع فرونشست
زمین در برخی از نقاط به دلیل ورود سیل به استان گفت :یکی
از خطهای کابلی به دلیل سیل و نشست زمین ،نقاطی از مسیر
این خط در معرض خطر قرار گرفت و اقدامات اصالحی برای
جلوگیری از آســیب به کابل خط مذکور در سریعترین زمان
انجام شد.اسدی تصریح کرد :میبایست هر چه سریعتر بخشی
از بار پستهای حساس به پستهای مجاور منتقل شود تا با
لحاظ اصول پدافند غیرعامل ،در صورت بروز مشــکل روی
این پســت و یا خطوط ورودی آن ،مشترکین متصل به پست
مذکور خاموش نشــوند.علی جم مدیرعامل شــرکت توزیع
نیروی برق اســتان یزد نیز در ادامه با اشاره به اینکه مصرف
برق کشور در روز  ۲۹تیر با عدد  ۶۹هزار مگاوات به بیشترین

میزان خود در تاریخ صنعت برق رسید ،بیان کرد :خوشبختانه
میانگین دمای استان در زمان ثبت پیک بار کشور پایینتر بوده
و مدیریت بار و کاهش مصرف مناسبی در استان رقم خورد.
وی ورود سامانه بارشی در هفته گذشته به استان را خاطرنشان
کرد و افزود :این سامانه با اضافه کردن عامل شرجی شدن هوا
به دمای محیط ،موجب افزایش شدید مصرف برق استان شد
که خوشــبختانه با پایینتر بودن میانگین دمای کشوری ،این
بازه نیز با کمترین چالش پشت سر گذاشته شد.جم ادامه داد:
وقوع طوفان و ســیل در برخی از نقاط استان موجب ایجاد
حوادثی در شبکه توزیع برق شد که با تالش کلیه واحدهای
عملیاتی و بهره برداری ،این خاموشیها در سریع ترین زمان
ممکن رفع شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
با اشاره به مصوبه شورای تامین استان در خصوص چاههای
کشاورزی افزود :با توجه به وضعیت خشکسالی ،استان یزد
مدیریت بار محدودی را در بخش کشاورزی داشته و سهمیه
مشخص شــده از سوی شورای تامین نیز رعایت شده است.
سیدعباس حسینی مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت
برق منطقهای یزد نیز در این نشست با اشاره به گرمای بیسابقه
هوای استان در روز سه شنبه  ۴مرداد ماه افزود :این افزایش
دما باعث ثبت رکورد  ۲۰۵۲مگاواتی نیاز مصرف استان شد
که باالترین میزان مصرف ثبت شده تاکنون بوده و  4.4درصد
رشد را نشان میدهد.وی خاطرنشان کرد :خوشبختانه با تالش
مجموعه صنعت برق اســتان و همکاری صنایع ،تامین برق
مشترکین خانگی در زمان افزایش نیاز مصرف نیز به صورت
پایدار و بدون قطعی انجام شد.

این مالیاتها را کی داده کی گرفته
ده خانه بیست ویال ،بس الکچری گرفته
ماشین میلیاردی دو تا یکی گرفته
گفتم نمیهراسی از مالیات؟ گفتا:
«این مالیاتها را کی داده کی گرفته؟!»
ابوالقاسم سیفی
***
یک کلبهی درویشیِ صد میلیاردی
یک دانه لگن« ،بیامو» عین «آردی»!
"موجودی دخل" و "خرج" نامیزان است
ما را چه به مالیات؟ گیر آوردی؟!
طاهره ابراهیم نژاد
***
پیچاندیشان همیش ه با دوز و کلک
این دفعه ولی خفن کشیدند سرک
یا بند حساب بانکیات را شل کن
یا آنکه نجستی و به دستی ملخک
طاهره ابراهیم نژاد
***
در جیب خود دارد فقط سوییچ و ریموت
کارت طالیی میکشد در بانک بیروت
سر خم نموده تا کمر توی اداره
شاید کند کم مالیاتش را ز مینوت
مینوت :پیشنویس نامه اداری
ابراهیم صفایی
***
میکنیم از هر قبیلی واردات
میشود پسته به جایش صادرات
چون معافیم عمدتا از دادنش
باید از خارج بیاید مالیات
مهنا صادقی
***
این کاخ که ویرانهی خالی شدهاست
بی عشق تو پیمانهی خالی شدهاست
گفتند که مالیات باید بدهم
زیرا دل من خانهی خالی شدهاست!
مهدی احمدلو
***
ده خانهی خالی و یک بیامدبلیو
غیر از طالهایی که دارم کنج پَستو
گفتم که کم کن مالیاتم را که گفتا:
“این سنگ پای اصل قزوین است یا رو؟”
محمدعلی کمالی مقدم
***
ماجرای رخش و دندان درد
تا وقتی روغن میخک هست
شب در ســیاهی محو شــده بود!! صدای هیچ جنبدهای به گوش
نمیرسید به جز اسب و االغهای عبوری واقعا نمی دانند مردم خواب
هســتند و نباید این موقع شــب عرعر کنند البته فرسودگی و مدت
زمان کارشان هم در ایجاد این صداها بی تاثیر نیست ،کیکاوس باید
سریعتر طرح تعویض االغها،قاطرها و اسبهای فرسود را اجرا کند
وگرنه دیگر چیزی از الیه اوزون باقی نخواهد ماند و البته دســتگاه
شنوایی راوی.
بله صدایی نبود جز موارد گفته شده که ناگهان صدای نالهی رخش
به هوا برخاست.
رستم سراســیمه خود را به آغل رساند و رخش را دید که به زمین
افتاده و ناله میکند وای دندونم! آدم رستم درد بگیرد ولی درد دندان
نگیرد!!
تا چشم رخش به رستم افتاد گفت :ای رستم دستان چارهای بیندیش
وگرنه من با این درد طلوع که هیچ نیمه شــب شرعی را هم نخواهم
دید.
رستم چو دید رخش را بدین سان
گرفت او را به پشت گران
رستم رخش را بر پشت خویش گذاشت و به سمت درمانگاه رفت.
اما وقتی به آنجا رســید در بسته بود و شروع به کوبیدن در کرد ،که
ناگهان مردی بلند قامت در آستانه در نمایان شد و رو به رستم گفت:
سر آوردی آقا ،چخبرته نصف شبی؟!!
رستم گفت :دندان درد امان رخش را پاره کرده است نزد دندا ن طبیب
آمدیم.
مرد به رســتم گفت :ساعت کاری ۸تا  ،۱۴دندا ن طبیب هم فقط دو
روز آخر ماه اینجاست که تا پنج ماه نوبتها پر است .برو درمانگاه
شهر سمنگان البته ساعت ۸تا ۱۴شــاید نوبت خالی داشت .و مرد
چنان در را به هم زد که زمین شش شد و آسمان هشت.
رســتم و رخش به سمت سمنگان راهی شدند و نیمه های روز بود
که به آنجا رسیدند .همین که به آنجا رسیدند صفی طویل را مشاهده
کردند که سرش سمنگان و تهش ایاالت متحده ثریای کبیر.
رستم به ســمت منشــی رفت و گفت :نوبت برای دندانطبیب می
خواهیم؟
منشــی گفت :طبیب دو روز اول ماه می آید و تا چهار ماه وقتش پر
است.اسمتان را بنویسم؟؟
رســتم گفت :نمیشود کاری کرد این زبان بسته تا صبح با سیر توی
گوش و پیاز کف نعل ،نوافن و مفنامیک اسید سر پا است؟
منشی با گفتن نمیشود آقا! مکالمه را پایان داد.
رستم به رخش گفت :میرویم شهر بعدی
رستم و رخش عزم رفتن کردند که یکی از افراد در صف گفت :داداش
توی شهرهای دور ور هم گیر نمیاد ،همین جا نوبت بگیر چون طبیب
اول و دوم ماه سمنگان ،ســوم و چهارم اصطخر ،پنچم و شش آذر
آبادگان و تا آخر ماه که در شــهرهای دیگر در گردش است .ما این
هفتخان رستم را طی کردیم ،آخرش میرسی همینجا.
ت خان ما
ت خان ما بد در رفته این کجا هف 
رســتم گفت :اســم هف 
کجا؟!!
و از مرد در صف سپاسگزاری کرد و به رخش گفت :چارهای نیست،
چهار ماه تحمل کن.
چهار ماه رخش با انواع درمانهای خانگی و داروهای اینور و آنور
گذشت ،و روز موعود فرارسید .پس از چند ساعت در صف ماندن
باالخره نوبت رخش شد و نزد دندانطبیب رفتند ،وی پس از بررسی
ی و پر کردن دارد که جمعا میشود:
ب کشــ 
گفت :دندان نیاز به عص 
۱۲۰۰۰سکه طال
رســتم که تمام پولهایش را برای ویزیــت داد بود ،اگر جفت کلیه،
پانکراس ،لوزلمعده ،اثنی عشرش همراه با رخش را هم بفروشد پول
درمان یک دندانش را نمی توانســت بدهد پس رو به رخش کرد و
گفت :تحمل کن طول عمر یک اســب ۲۳تا  ۳۳ساله اگه حوداث
مترقبه و غیرمترقبه تسریع ندهد .و نوید اینکه رخش عزیزم در خانه
هنوز روغن میخک هست.
*پند داســتان* :به نظافــت دهان و دندان اهمیــت دهید در غیر
اینصــورت جامعه مافیای بیچاره دهان و دندان چه گناهی دارند که
شما هزینه دندانپزشکی ندارید و یا اصال خو ِد خو ِد دندانپزشک!! اصال
بروید شهرتان را عوض کنید.
سیما شرفی
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سال بیستم و یکم شماره 3951
خبر
تایید ممنوعالکاری نوید محمدزاده؟
ســرویس فرهنگی  //محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و
ارشاد اســامی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی
درباره اکران فیلمهای ایرانی از جمله فیلم «قهرمان» در سرزمین های
اشــغالی فلسطین اظهار کرد« :ما به همه کسانی که در داخل فعالیت
میکنند ،اعالم کردیم که موضوع اکران در سرزمینهای اشغالی جزو
خطوط قرمز است و حتم ًا با عوامل این کار برخورد میکنیم .هیچ نوع
مسامحهای نداریم .تشکر هم میکنیم از تهیهکنندگان و فیلم سازانی
که به محض این که اطالع پیدا کردند برخی از حامیانشان قصد دارند
فیلمهایشان را در سرزمینهای اشغالی اکران کنند ،جلوی این کار را
گرفتند ».وی یادآور شد« :من توصیه اکید میکنم به همه تهیهکنندگان
و فیلم سازان که مواظب باشند این سوءاستفاده اتفاق نیفتد که اگر رخ
دهد برای ما قابل قبول نیست و با آن برخورد میکنیم ».اسماعیلی در
پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سریال «جیران» و توقیف قضایی آن،
اظهار کرد« :این در حوزه نمایش خانگی اتفاق افتاده و یک اختالف
حقوقی است .من در چند روز گذشته به سازمان سینمایی گفتم که در
تعامل با این مجموعهها تالش کنند که این مشکل حل شود .ما حامی
فعالیت این مجموعههای نمایش خانگی هستیم و فرصت خیلی خوبی
برای مخاطبان ما است و نباید به خاطر اختالفاتی ،حق مخاطبان ضایع
شود».وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فیلمهای نوید
محمدزاده که گفته میشــود اکنون ممنو عالفعالیت است و چگونگی
نمایش این فیلمها تأکید کرد« :اگر فیلمی در نوبت اکران است تالش
ما این اســت که محرومیتهایی که احیان ًا بازیگران پیدا میکنند ،به
اکران فیلم لطمه نزند .اکران فیلم متعلق به تهیهکننده و مجموعه ای از
عوامل فیلم تا سینمادارهاست و این حتم ًا نباید اتفاق بیفتد ».اسماعیلی
تصریح کرد« :ما درباره هر موضوعی نه این موضوع خاص ،نگاهمان
این است که محرومیت احتمالی یک هنرمند به فیلمی که ساخته شده
لطمه نزند .ما به این امر مقید هستیم و به دوستان هم تذکر میدهیم که
در چنین مواردی حتما به نفع جامعه هنری توجه کنند نه یک مورد
خاص ».وزیر ارشاد همچنین درباره اکران فیلمها در خارج ازکشور
تاکید کرد« :هر فیلمی بدون دریافت مجوز نمایش در خارج کشور
نمایش داشــته باشد ،حتم ًا از نظر ما مشمول محدودیتهای قانونی
میشود .هیچ درنگی در این زمینه وجود ندارد و سابق بر این شاید
مماشاتی صورت میگرفته است ،اما من به همکاران تاکید کردم که در
این زمینه هیچ مماشاتی صورت نگیرد .بنای ما این است که با جامعه
هنری و فرهنگی کشــور نهایت همکاری را داشته باشیم ،اما قانون
باید رعایت شود ».اسماعیلی گفت« :دوستان بیایند و قبل از نمایش
مجوزهای الزم را دریافت کنند ،ایرادی ندارد که فیلمی برای اولین بار
در خارج کشور نمایش یابد .ایراد در اخذ مجوز است و برای ما هیچ
کس در این زمینه فرقی نمیکند» .

*

سرویس فرهنگی  //شــهاب حسینی ،نگار
جواهریان ،هانیه توسلی ،مهتاب کرامتی ،پارسا
پیروزفر ،امیر جعفری و ...نتوانستند به گیشه 8
فیلم در حال اکران رونق ببخشند

پس از گذشــت چندین ماه از واُکسیناسیون
عده زیادی از مردم و از سر گرفته شدن فعالیت
عادی ســینماها و مشــاغل ،همچنان سینماها
بــا بحران مخاطــب مواجه هســتند و نمایش
بسیاری از فیلمها با فروش ناامیدکنندهای مواجه
هستند .پخش نشدن تیزر فیلمها در تلویزیون و
گران شدن بلیت سینما نیز هرکدام به سهم خود،
به این وضعیــت دامن زد و اکنــون فیلمهای
انگشت شماری هســتند که موفق میشوند در
گیشه به فروش متوســط یا نسبتا خوبی دست
یابند و شکست نخورند .تقریبا در سه ماه گذشته،
فیلمهــای مختلفی با ژانرهــای گوناگون روی
پرده سینما رفتند ،اما بیشتر این فیلمها با وجود
چهرههای محبوب و شناخته شدهای که داشتند
نتوانستند فروش خوبی داشته باشند و کمتر از 50
هزار مخاطب را به سینماها کشاندند.
* المینور

فیلم جدید داریوش مهرجویی با نام «المینور»
با حاشیههای فراوانی به اکران رسید .ابتدا قرار بود
این فیلم به مناسبت نوروز به نمایش دربیاید ،اما
اکران آن به اردیبهشتماه موکول شد .این اتفاق
اعتراض شدید مهرجویی را برانگیخت و شائبه
توقیف فیلم برای او به وجود آمد ،اما در نهایت
فیلم از هفتم اردیبهشتماه اکرانش را آغاز کرد.
نام داریوش مهرجویی کافی بود که این فیلم بتواند
مخاطبان را به سینما بکشاند و گروه بازیگران آن
هم ترکیبی از بازیگران پیش کســوت یا باسابقه
مانند علی نصیریان ،علی مصفا ،سیامک انصاری
و بهناز جعفری در کنــار بازیگران جوان مانند
پردیس احمدیه ،مهرداد صدیقیان و دیبا زاهدی
بود ،اما در نهایت شرایط به نفع فروش «المینور»
پیش نرفت .این فیلم نتوانست تماشاگرانی را که
به اعتبار سابقه درخشان مهرجویی به سینما رفته
بودند راضــی کند و واکنشها به آن مثبت نبود.
«المینور» پس از ســه ماه اکران ،با فروش یک
میلیارد و  492میلیون تومانی راهی ســینمای
آنالین است و  46هزار مخاطب داشته است.
* مجبوریم

رضا درمیشــیان سال  98پنجمین فیلم خود

بــا نام «مجبوریــم» را جلــوی دوربین برد.
این کارگردان پس از آثــار موفق خود مانند
«النتــوری» و «عصبانی نیســتم» ،در فیلم
جدیدش نیز به مســائل اجتماعی پرداخت و
دست روی مصائب زنان کارتن خواب گذاشت.
درمیشــیان کارگردان شــناخته شدهای است
و حضور بازیگرانی ماننــد فاطمه معتمدآریا،
پارسا پیروزفر ،نگار جواهریان نیز کنجکاوی
مخاطب برای تماشای فیلم را تحریک میکرد.
«مجبوریــم» از  21اردیبهشــتماه به نمایش
درآمــد ،اما هنوز زمان زیــادی از اکران فیلم
نگذشته بود که نسخه قاچاق فیلم با کیفیت باال
منتشر شــد و طبیعتا به فروش فیلم ضربه زد.
ناگفته نماند تلخــی «مجبوریم» نیز کار آن را
برای استقبال مخاطب و فروش باال در شرایط
فعلی ،ســختتر کرد .فیلم درمیشیان در زمان
اکران ،یک حاشــیه هم داشت .پردیس احمدیه
بازیگر نقش اصلی فیلم مدتی پیش پستی منتشر
کرد و راجع به حــذف کاراکتر او از تبلیغات
فیلم طبق نگاه شخصی درمیشیان ،انتقاد کرد .او
به رفتار درمیشیان با کارتن خوابها در طول
فیلم بــرداری و معطل کردن آنها نیز اعتراض
کرد .رضا درمیشــیان واکنــش خاصی به این
موضوع نداشت و انتقاد احمدیه سروصدایی به
پا نکرد .با همه حواشی و اتفاقات ،این فیلم به
فروش یک میلیارد و  710میلیون تومانی رسید
و تقریبا  49هزار مخاطب داشت.

تشکیل داده بودند« .سلفی »...چهارم خردادماه
اکران شد و با فروش  9میلیونی در سه روز اول
نمایش ،افتتاحیه خوبــی را تجربه نکرد .اکران
فیلم در ادامه هم خوب پیش نرفت ،تنها  3هزار
و  490مخاطب به تماشای آن نشستند و فروش
تقریبا  113میلیونی نصیب آن شد.

افشاری و مهران احمدی همه جزو چهرههای
محبوب و شناخته شده هستند ،بنابراین «روز
ششــم» ظرفیت فروش متوســط را دارد ،اما
حدود  786میلیون فروش و  23هزار و 433
مخاطب میگوید این فیلم نتوانســته در گیشه
حرف زیادی برای گفتن داشته باشد.

فیلــم «بیصدا حلزون» به کارگردانی بهرنگ
دزفولیزاده ،از  25خردادماه به جمع آثار روی
پرده اضافه شد .این فیلم به مشکالت ناشنوایان
میپردازد و هانیه توســلی و محســن کیایی
بازیگران اصلی آن هستند .مهران احمدی ،پدرام
شــریفی و علیرضا جاللیتبار نیز در «بیصدا
حلزون» ایفای نقش کردهاند .ســوژه متفاوت
فیلم و نقش متفاوت توســلی و کیایی به عنوان
زوجی ناشنوا ،توجه تعداد زیادی از مخاطبان را
جلب نکرد و «بیصدا حلزون» با تقریبا 679
میلیــون فروش و  20هــزار و  350مخاطب،
در رقابت با دیگر آثــار روی پرده عقب ماند.
نمایش فیلم دزفولــیزاده همچنان ادامه دارد،
* سلفی با دموکراسی
یکی از فیلمهایی که طی حدودا دو ماه و نیم اما پس از گذشت حدود دو ماه از نمایش آن،
گذشته اکران بیسروصدایی داشت و با فروش طبیعتا تغییر عجیب و غریبی در رقم فروش آن
بســیار پایین شکست سختی خورد« ،سلفی با اتفاق نخواهد افتاد.
دموکراســی» به کارگردانی علی عطشانی بود * .روز ششم
عطشــانی این فیلم را در ادامه «دموکراسی تو حجت قاســمزاده اصل که به عنوان کارگردان
روز روشن» محصول ســال  89ساخت .این ســریالهای تلویزیونی شناخته میشد ،پس از
فیلم جزو آثار مهم و پرفروش ســینما نیست و سالها به سینما بازگشــت تا «روز ششم» را
گذشت  12ســال از اکران آن نیز خاطره فیلم تولید کند ،اما با این فیلم بازگشت چندان موفقی
را در ذهن مخاطبان کمرنگتر کرده بود .گروه به سینما نداشت .اکران «روز ششم» از اول تیر
بازیگران «دموکراســی »...نیز در «ســلفی با آغاز شد .این فیلم قصهای معمایی و پلیسی دارد
دموکراسی» به کلی تغییر کرده بود .محمدرضا که میتواند مخاطب را به دنبال خود بکشــاند.
گلزار ،نیکی کریمی ،حمید فرخنژاد و محمدرضا قصه پرجزئیات و پرماجرای «روز ششم» هم
فروتن هیچیک در ادامه فیلم حضور نداشتند و تماشــاگر عام و نه چندان سختگیر سینما را
پژمان بازغــی ،پوالد کیمیایی ،کوروش تهامی ،راضــی میکند .بازیگران فیلم مانند جمشــید
سیما تیرانداز و دنیا مدنی گروه بازیگران آن را هاشــمپور ،امیر جعفری ،مصطفی زمانی ،بهاره

یکــی از موارد تعجببرانگیز این فهرســت،
«طالخون» اثر ابراهیم شیبانی است .این فیلم
جنایی و معمایی بر اساس واقعیت ساخته شده
و درباره قاتل زنجیرهای «مهین قدیری» است.
البته تغییراتی در زمان و اسامی شخصیتها به
وجود آمده ،اما بخش زیادی از آن چه در فیلم
میبینیم مطابق واقعیت اســت .شهاب حسینی
ستاره محبوب تماشاگران نقش پلیس قصه را
برعهده داشته و حسام منظور که پس از سریال
«بانوی عمارت» تبدیل به چهره مشهوری شد،
در اولین تجربه حضور خود روی پرده ســینما
پس از شهرتی که به دست آورد ،با «طالخون»
دیده شد .فاطمه قاسمی دیگر بازیگر این فیلم
چهره شناختهشدهای نیست ،اما حضور حسینی
و منظور ویترین خوبی بود تا انگیزه تماشــای
فیلــم را در مخاطب ایجاد کنــد ،اما برخالف
انتظــار این فیلــم هم تنها  30هــزار و 987
مخاطب داشته و به فروش تقریبا یک میلیاردی
رسیده اســت .فیلم شــیبانی از اول تیرماه به
نمایــش درآمد و تقریبا یک ماه و نیم از اکران
آن میگذرد.

با توجه به شرایط کرونایی امسال ؛

دستورالعملهای بهداشتی موکبهای اربعین اعالم شد

* بیصدا حلزون

* طالخون

* پیتوک

عــاوه بر «طالخــون» ،وضعیت «پیتوک»
در گیشــه نیز عجیب اســت .این فیلم از نیمه
تیر اکران شده و شکست ســنگینی را تجربه
کرده است .مهتاب کرامتی و هادی حجازیفر
بازیگران اصلی فیلم هستند و هر دو به عنوان
ستارههای مشهور سینما ،شناخته میشوند ،اما

استقبال از جام جهانی قطر با مجسمههای غولپیکر
سرویس فرهنگی  //مقامهای قطری در آستانه جام جهانی فوتبال بیش
از  ۴۰مجســمه جدید متعلق به هنرمندان نامدار جهان را در فضاهای
عمومی پایتخت این کشور نصب میکنند.

مقامهای قطر قصد دارند عالوه بر ســایر مجســمههایی که
پیش از این در نقاط مختلف کشــور نصب شــدهاند ،بیش از

 ۴۰مجســمه عمومی دیگر را نیز فضاهای عمومی به نمایش
بگذارند.این مجموعه مجسمهها که توسط برخی از هنرمندان
برجسته جهان خلق شدهاند در هفتههای آینده بیشتر در نقاط
مختلف «دوحه» از جمله فرودگاهها نصب خواهند شد.تعدادی
از مجسمههای عظیم پیش از این در نقاط مختلف نصب شدهاند

با فیلمی مانند «پیتوک» نتوانســتهاند جایگاه
خوبی در گیشــه به دست بیاورند .حجازیفر
به تازگی با فیلــم «موقعیت مهدی» به عنوان
کارگردان و بازیگر مورد توجه مخاطبان قرار
گرفت ،اما «پیتوک» وضعیت متفاوتی را برای
او رقم زد .حســن پورشیرازی ،الناز حبیبی و
شــاهرخ فروتنیان دیگر بازیگرانی هستند که
در این فیلم ایفای نقــش کردهاند .اولین فیلم
ســیدمجید صالحی با وجود قصه پرافتوخیز
و ظرفیتهایی کــه برای فروش دارد ،اما تنها
 224میلیون فروش داشته و کمتر از  10هزار
مخاطب یعنی شش هزار و  725نفر به تماشای
فیلم او نشستهاند.
* بازیوو

از میان  8فیلمی که به آنها پرداختیم« ،بازیوو»
ساخته امیرحسین قهرایی مورد متفاوتی است.
ایــن فیلم که از نیمه تیر اکــران خود را آغاز
کرده ،ویژه مخاطبان کودک و نوجوان ســاخته
شــده و طبیعتا مخاطبان محدودتــری دارد.
طبق روال معمول هم آثار ســینمای کودک و
نوجوان با استقبال عجیب و فروش بسیار باال
مواجه نمیشــود ،بنابراین در چنین شرایطی
فروش پاییــن برای این فیلم چنــدان دور از
انتظار نیســت .هرچند که «بازیوو» نسبت به
فیلمهایی مانند «پیتوک»« ،بیصدا حلزون» و
«سلفی با دموکراسی» اوضاع خوبی دارد و در
واقع فروش این فیلم را در مقایســه با خودش
نمیتوان فــروش خوبی دانســت .بازیگران
«بازیوو» ترکیبی از چهرههای مشهور و کمدی
مانند پژمان بازغی ،رضا شفیعیجم ،محمدرضا
هدایتی ،لیندا کیانی و برزو ارجمند است .فضای
تخیلی و خوشرنگ و لعاب «بازیوو» 47 ،هزار
مخاطب را به ســینما آورده و فعال فروش یک
میلیــارد و  423میلیونی را برای آن ثبت کرده
است که رقم خوبی محسوب نمیشود.

که از جمله آنها به مجسمه «خروس » اثر «کاترینا فریتش»،
«دروازههایی به ســمت دریا » اثر «سیمونه فیتال » و « » ۷اثر
«ریچارد سرا» میتوان اشاره کرد.البته فهرست کامل هنرمندانی
که آثارشان در فضای عمومی قطر به نمایش گذاشته میشود،
هنرمندان بینالمللی در قید حیات و فقید و همچنین شماری از
هنرمندان قطری را شامل میشود.مجموعهای از آثار «یایوئی
کوساما» هنرمند معاصر ژاپنی نیز به طور موقت در فضای باز
موزه هنر اسالمی به نمایش گذاشته خواهند شد.

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

با اخذ سپرده
درخواست شماره RHS - 0144300 - T 34 :
سرویس فرهنگی  //دبیر کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین با اشاره
به لزوم رعایت دستورالعملهای بهداشتی توسط موکبهای اربعین در
شرایط کرونا گفت :فاصله بین زائران هنگام استراحت در موکب باید
حداقل  ۲متر باشد و تجهیزات موکب روزانه گندزدایی شود.

ت در تعداد زائران برگزار میشود
اربعین امسال بدون محدودی 
و زائران ایرانی هم میتوانند در کنار زوار عراقی در ایام اربعین
به زیارت امام حسین علیهالسالم مشرف شوند.برای اربعین سال
جاری بیش از  ۲هزار و  ۵۰۰موکب اعالم آمادگی کردهاند تا
در ایــران و عراق به زائران خدمات ارائه دهند که در این بین
با توجه به ادامه شیوع کرونا در منطقه ،موکبهای اربعینی هم
باید به برخی دستورالعملها توجه داشته و آن را برای سالمت
زائران اجرایی کنند.یوسف افضلی ،دبیر کمیته اسکان و تغذیه
ستاد مرکزی اربعین با اشاره به لزوم رعایت دستورالعملهای
بهداشــتی در ایام اربعین اظهار داشــت :به منظور به حداقل
رساندن خطر ابتال به کرونا نه تنها زائران بلکه موکبداران نیز
باید دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند .بر همین اساس،
شست وشوی منظمکامل دستها با آب و صابون یا استفاده از
ضدعفونی کننده در موکبها باید فراه م شود.وی با بیان اینکه
در همه موکبها باید پوستر نحوه شستوشوی صحیح دستها
نصب شود ،خاطرنشان کرد :اطمینان از پر بودن ظروف مایع
دستشــویی و مواد ضدعفونی بر پایه الکل  ۷۰درصد نیز باید
مورد توجه قرار گیرد.
همچنیــن زائران و موکبدارها باید در همه لحظات حضور
در موکب از کاســک استفاده کرده و از روبوسی و دست دادن
با یکدیگر بپرهیزند.افضلی با اشاره به اینکه رعایت فاصله یک
تا  ۲متری بین زائران باید رعایت شود ،گفت :افراد باید توجه
داشته باشند که برای تماس با دســتگیرههای در و امثال آن
از دستمال کاغذی اســتفاده کنند .استفاده از دستمال کاغذی
نیز هنگام عطسه و ســرفه الزامی است .عالوه بر این ،وسایل
نظافت مورد اســتفاده پس از هر بــار مصرف باید گندزدایی
شود و همه موکبداران نیز موظف هستند تا فرم خودآگاهتری
سالمت را قبل از اعزام تکمیل کنند.دبیر کمیته اسکان و تغذیه

موضوع آگهی :

ستاد مرکزی اربعین درباره بهداشت مواد غذایی در موکب نیز
تصریح کرد :افراد دخیل در توزیع غذا باید وســایل حفاظت
فردی همچون ماسک و دستکش داشته باشند .داشتن کارت
بهداشت توزیعکنندگان غذا الزامی است و توزیع غذا نیز باید
برابر با ضوابط بهداشتی و به صورت بستهبندی تک نفره باشد.
وی با بیان اینکه نمک ،فلفل ،سماق ،قند ،شکر و آب آشامیدنی
باید در بســتههای یکبار مصرف توزیع شود ،گفت :عرضه
مواد غذایی روباز در موکبها ممنوع اســت .همچنین ساالد
وســایر مخلفات در صورت توزیع صرفا به صورت یکبار
مصرف و بســته بندی دارای پروانه ساخت باید باشد.افضلی
به نحوه بهداشــت ابزار و تجهیزات موکبها در اربعین امسال
اشــاره کرد و افزود :موکبها باید از پوشش یک بار مصرف
برای میز غذاخوری استفاده کرده و پس از هر بار استفاده نیز
آن را تعویض کنند.
ملحفه ،پتو و سایر امکانات بعد از هر بار استفاده باید گندزدایی
شود .عالوه بر این ،با توجه به اینکه امسال بیشتر موکبها در
حوزه اسکان فعالیت خواهند داشت ،فاصله بین زائران هنگام
استراحت در موکب باید حداقل  ۲متر باشد و کتابهای ادعیه،
ُمهر و چادر و امثال آن نیز باید شــخصی باشد و از قرار دادن
آن در موکبها باید خودداری شود.وی با بیان اینکه بهداشت
فضای موکب هم باید مورد توجه قرار گیرد ،تصریح کرد :محل
اسکان زائران باید با تهویه مناسب یا هواکش تجهیز شود یا در
و پنجرهها باز باشد .سطوح دارای تماس مشترک شامل دیوار،
درها ،دســتگیرهها ،میز وصندلیها ،شیرآالت ،کلید و پریز و
سایر وسایل باید روزانه چندین نوبت گندزدایی شود .همچنین
هنگام گندزدایی و نظافت باید آســانها خالی از زائران باشد
تا مشــکلی برای زوار امام حسین علیهالسالم ایجاد نشود.به
گزارش فارس ،با توجه به بسته بودن مسیر زیارت اربعین برای
زائران کشورمان به مدت  ۲سال ،پیشبینی میشود که امسال
پنج میلیون ایرانی در حماسه عظیم اربعین حضور یابند که با
توجه به خیل جمعیتو تجربه  ۲سال گذشته ،رعایت برخی از
دستورالعملها قابل اجرا نیست.
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روابط عمومی و امور بین الملل

طرح  :بیتا هوشنگی

حوادث

دستگیری  12قاچاقچی سوخت در خلیج فارس

سرویس حوادث  //رئیس کل دادگستری
اســتان هرمزگان از توقیــف یک فروند
شناور حامل  ۲۷۷هزار لیتر سوخت قاچاق
مرز دریایی کشورمان ،ضمن شناسایی یک فروند از کشــورهای حوزه خلیج فارس منتقل کنند جلوگیری از توقیف محموله سوخت ،بدنه شناور
در آب های خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری
اســتان هرمزگان اظهار کرد :به دستور دادستان
عمومی و انقالب قشم ،مأموران پایگاه دریابانی
مســتقر در این جزیره حین پایش و حراست از

شناور لنج حامل بیش از  ۲۷۷هزار لیتر سوخت که خوشبختانه با رصد اطالعاتی و در عملیات مذکور را با سیم خاردار پوشانده بودند.
قاچاق ،نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
منســجم مرزبانان دریایی ،شــناور مورد نظر ،قهرمانی خاطر نشان کرد ۱۲ :خدمه این شناور
مجتبی قهرمانــی تصریح کرد :قاچاقچیان قصد شناسایی و توقیف شد.
نیز دســتگیر شــده اند که جهت تکمیل روند
داشــتند این محموله بزرگ سوخت را به یکی وی همچنین اعــام کــرد :قاچاقچیان جهت تحقیقات و ســیر مراحل قانونی در بازداشت به

در امتداد تاریکی

معمای مرموز آدمربایی  30میلیاردی

ماجرای عاشق گمشده!

حدود سه سال قبل بود که روزی همسرم بدون هیچ بهانه ای از
خانه بیرون رفت و دیگر هیچ خبری از او نداشتم .روزهای سختی
را می گذراندم و به زحمت مخارج فرزندانم را تامین می کردم تا
این که یک روز وقتی در حیاط را گشودم ناگهان شوهرم را مقابلم
دیدم و از شدت خوشحالی جیغ بلندی کشیدم اما ...

زن  37ســاله با بیان این که فقط می خواهم از شر همسرم رها شوم
درباره سرگذشــت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت:
تازه دیپلم گرفته بودم که عاشق مسعود شدم .او شاگرد خواربار فروشی
محله بود و من هم که گاهی برای خرید به آن فروشــگاه می رفتم با
مســعود ارتباط برقرار کردم به طوری کــه دیگر به هر بهانه ای با او
تماس می گرفتم یا به دیدارش می رفتم مســعود به تازگی از خدمت
ســربازی بازگشته بود و در آن خواربار فروشی به صورت روزمزدی
کار می کرد .خانواده او در شهرستان سکونت داشتند و مسعود هم برای
آن که اجاره منزل ندهد نزد عمویش زندگی می کرد خالصه مدتی بعد
از این آشنایی و ارتباط پنهانی مسعود تصمیم گرفت با من ازدواج کند
اما وقتی پدر و مادرم در جریان رابطه پنهانی ما قرار گرفتند به شدت
با این ازدواج مخالفت کردند ولی من که عاشق شده بودم نه تنها به این
ازدواج پافشاری می کردم بلکه پدر و مادرم را با تهدید به خودکشی و
فرار از منزل در تنگنای رســوایی و بی آبرویی قرار دادم این گونه بود
که به ناچار پدر و مادرم مراسم عقدکنان را برگزار کردند و ما زندگی
مشترکمان را در یکی از اتاق های منزل پدرم شروع کردیم این درحالی
بود که خانواده مســعود هم او را طرد کردند و هیچ گونه حمایت مالی
از ما نداشــتند .آن ها معتقد بودند حاال که پسرشان سر خود ازدواج
کرده اســت باید خودش نیز مخارج زندگی را تامین کند در حالی که
روزهای سختی را می گذراندیم مسعود به عنوان نگهبان در یک شرکت
استخدام شد .در همین روزها دخترم زهره نیز به دنیا آمد .اگرچه درآمد
همسرم کافی نبود ولی من با قناعت بیشتر سعی می کردم این زندگی
عاشــقانه را حفظ کنم از سوی دیگر هنوز زهره به دو سالگی نرسیده
بود که دوباره باردار شــدم زمانی به خود آمدم که یک خانواده چهار
نفره بودیم و همسرم نیز مدیر دفتر مالک شرکت شد .حاال دیگر اوضاع
اقتصادی ما بهتر شــده بود به گونه ای که خیلی زود صاحب خانه و
خودرو شدیم .زندگی شــیرین ما ادامه داشت و فرزندانم روز به روز
قد می کشــیدند و من هم از این اوضاع رضایت خاطر داشتم حدود
ســه سال قبل و در حالی که روزگارمان به خوبی سپری می شد یک

روز مسعود هنگام خروج از منزل به من گفت شماره کارت بانکیات
را بده تا مبلغی پول به حســابت واریز کنم! ولی من خیلی خونسرد به
او گفتم فعال پولی الزم ندارم! بعد از این گفت وگوی کوتاه همسرم از
خانه خارج شد و دیگر هیچ گاه به منزل بازنگشت .آن روزها خیلی
نگران بودم و سراســیمه به هر مکانی سر می زدم تا خبری از شوهرم
به دســت بیاورم ولی تالش های مــن بی نتیجه بود و هیچ کس از او
خبری نداشت دوباره به روزهای سخت آغاز زندگی مشترک بازگشته
بودم و نمی توانســتم مخارج زندگی را تامین کنم از سوی دیگر نیز
سرزنشهای اطرافیانم قابل تحمل نبود چرا که آن ها مسعود را مردی
هوسران می خواندند که در پی لبخندی خیابانی عاشقم شده و حاال با
دو فرزند رهایم کرده است! با وجود این چاره ای جز تحمل نداشتم و
برای تامین هزینههای زندگی تالش می کردم که دست نیاز نزد دیگران
دراز نکنم چند ســال به همین ترتیب گذشت تا این که چند روز قبل
زنگ خانه به صدا درآمد وقتی در حیاط را گشودم ناگهان مسعود را
در برابر خودم دیدم و از شــدت خوشحالی جیغ کشیدم به طوری که
دختر و پسرم نیز وحشت زده خودشان را به من رساندند ولی باور نمی
کردند که پدرشان به خانه بازگشته است باالخره دقایقی بعد و در میان
اشکهای خوشحالی مسعود روی مبل دراز کشید و من برایش چند
نوع شربت درست کردم .آن قدر حرف های نگفته و سواالت پیچیده
داشتم که نمی دانستم صحبت هایم را از کجا آغاز کنم فقط از او پرسیدم
این همه سال کجا بودی و چرا رفتی؟!اما پاسخ همسرم نه تنها روح و
روانم را به هم ریخت بلکه زندگی مرا دگرگون کرد او گفت :به گذشته
کاری نداشته باش من آن زمان عاشق زن دیگری شدم و او را به عقد
موقت خودم درآوردم ولی بعد از مدتی و در حالی که پســرم به دنیا
آمده بود اختالفات من و هدی نیز شروع شد چرا که او توقعات زیادی
داشت و من نمی توانستم خواسته هایش را برآورده کنم اکنون تصمیم
گرفته ام او را طالق بدهم اما نزد تو بازگشته ام تا سرپرستی فرزندم را
قبول کنی! و ...مسعود این جمالت را در حالی بر زبان می راند که من
با هر کلمه ای از او نفرت پیدا می کردم که چگونه بعد از سه سال رنج
و سختی و در کمال بی شرمی چنین خواسته ای از من دارد .فرزندانم
نیز هنگامی که در جریان ماجرای ازدواج پدرشان قرار گرفتند به شدت
ناراحت شدند به طوری که پسرم تهدید کرد از این خانه می رود! من
هم به کالنتری آمدم تا از شر این مرد بی مسئولیت و حقه باز رها شوم
چرا که دیگر تحمل این وضعیت را ندارم و ...

ســرویس حــوادث //تحقیقات پلیســی برای
دستگیری  4مرد ناشناس که پس از ربودن پسری
نوجــوان از خانوادهاش  30میلیــارد تومان پول
خواسته بودند ،آغاز شد.

چند روز قبل مرد جوانی هراسان با پلیس تماس گرفت
و از ربوده شدن پسر  17سالهاش خبر داد و گفت :پسرم
پدرام برای رفتن به آموزشــگاه زبان سوار بر خودروی
مدل باالیم خانه را ترک کرد ،امــا بعد از آن دیگر از او
خبری نشــد .تلفن همراهش نیز خاموش بود و در حالی
که نگران سرنوشت پسرم بودم ،شخصی ناشناس با تلفن
همراهم به صورت اینترنتی تماس گرفت .او مدعی بود که
پسرم نزد آنها اســت و برای آزادی او  30میلیارد تومان
باید پرداخت کنم .صدای فریادهای پسرم را هم میشنیدم
که کمک میخواست و التماس میکرد کتکش نزنند .مرد
ناشناس مرا تهدید کرد که از این موضوع به پلیس حرفی
نزنم اما من با اینکه میترسم بالیی سر پسرم بیاورند ،با این
حال ترجیح دادم موضوع را به پلیس خبر دهم.
با شکایت مرد ثروتمند به دستور بازپرس عظیم سهرابی
تحقیقات پلیسی آغاز شــد .در حالی که بررسیها برای
رازگشایی از این آدمربایی ادامه داشت ،مرد جوان همان
شب همراه پسرش به پلیس مراجعه کرد و مدعی شد که

ســرویس حوادث //زن و شوهری که در
پوشــش موسســه خیریه به نام کار خیر
کالهبرداری مــی کردند ،با هوشــیاری
نیروهای انتظامی کرمان به دام افتادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این باره توضیح
داد :نیروهای کالنتری آزادگان هنگام گشت زنی
در شهر به زن و مردی که به در منازل مردم مراجعه
و مطالباتی را درخواست می کردند مشکوک شدند
و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ مهدی پورامینایی بیان کرد  :در بررسیهای
انجام شده مشــخص شد این افراد که زن و شوهر

کشف  ۶۷هزار تن کاغذ دپو شده در انبارهای هرمزگان

سرویس حوادث //دادگستری
اســتان هرمزگان در اطالعیهای
اعالم کرد :با ورود دادگســتری
اســتان هرمزگان بــه موضوع
ســاماندهی کاالهای موجود در
انبارهــای بنادر و گمــرکات تا
کنون بیش از  ۶۷هزار تن کاغذ
دپو شده کشف و برای محتکران
پرونده قضایی تشکیل شده است.

در این اطالعیه آمده اســت :یکی از
راهبردهای قوه قضاییه در دوره تحول
و تعالی شناسایی و انسداد بسترها و
گلوگاه های فســاد است از مصادیق
مهم این موضــوع میتوان به چرخه
معیوب و دارای اشــکال واردات و
صادرات و همچنین موضوع قاچاق
کاال اشاره کرد که ما حصل آن دپوی
کاالها در انبارهای بنادر ،گمرکات و
سازمان اموال تملیکی است.
در همین راســتا رئیس دستگاه قضا
پیگیــری ها و تاکیــدات فراوانی را
در زمینه ســاماندهی این انبارها به
مســئوالن عالی قضایی برای حفظ
حقوق عامــه و صیانت از بیت المال
داشته اند که تا کنون نتایج مثمر ثمری
را نیز در پی داشته است.

 ۲۴۱تن کاغذ دپو شــده در انباری
واقع در شــهر بندر عباس کشف و
ضبط شد.
با پیگیری های دادگســتری استان
هرمــزگان و تشــکیل پرونده برای
شرکت احتکار کننده ،این مجموعه به
پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیش از
 ۳۳میلیارد ریال محکوم شد.
همچنیــن با ورود دســتگاه قضایی
اســتان هرمزگان به موضوع تعیین
تکلیــف کاغذهــای دپو شــده در
انبارهای استان ۲۷ ،هزارتن کاغذ دپو
شــده در  ۱۴انبار اطراف بندر شهید
رجایی بندرعباس شناسایی و به ازای
هر انبار یک پرونده تشکیل شد.
 ۴۰هزار تن کاغــذ نیز در گمرکات

و بنادر اســتان کشف شد که ارزش
تقریبی مجموع ایــن محموله کاغذ
حدود ۶۰میلیون یورو است.
به گــزارش ایرنا  ،گفتنی اســت با
اقدامات صــورت گرفته توســط
دادگستری اســتان هرمزگان حجم
خروجــی محموله هــای کاغذ از
این اســتان به میزان  ۲تــا  ۳برابر
افزایشیافتــه به طــوری که از ۲۰
فروردین ماه سال جاری تا تاریخ ۲۸
تیرماه ،میزان  ۱۲۱هزار تن محموله
کاغذ از مبدا بندرعباس به انبارهای
مقصد حمل و از میــزان  ۱۴۸هزار
تن محموله اظهار شــده به انبارهای
بنادر به گمرک میزان  ۱۳۲هزار تن
ترخیص شده است.

واژگونی وانت با  ۹مجروح در بشاگرد

هرمزگان  9مجروح را به دنبال گذاشت.
فرمانداری بشــاگرد اعالم کرد :بــر اثر واژگونی یک
دســتگاه خودروی پیکان وانت در محور بشــاگرد-
جاســک در نزدیکی روستای زهبدی ۹ ،نفر مجروح
شــدند که توســط پایگاه امدادی  ۱۱۵شهرک مطهر
سرویس حوادث //واژگونی وانت در بشاگرد در بشاگرد و دو دســتگاه آمبوالنس اعزامی از شهرستان

دستگیریعامالن
توزیعگوشتهای
غیرقابلمصرف
درهرمزگان

سرویس حوادث //عامالن تهیه و توزیع
گوشتهای غیرقابل مصرف با برچسب
تقلبی و جعلی در بندرعباس شناسایی
و دستگیر شدند.

سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی استان

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

جاسک مجروحین به بیمارستان خاتم االنبیاء جاسک
انتقال داده شدند.مجروحین از اهالی گافر بشاگرد بودند
که برای ایام محرم به روســتای خود آمده و در حال
بازگشت به جاسک بودند.
به گزارش فــارس ،حال عمومــی مجروحان حادثه
مساعد گزارش شده است.

هرمزگان گفت :ماموران پلیس نظارت بر اماکن
عمومی اســتان با انجام کار اطالعاتی ۱۶۹
کیلوگرم گوشت گوسفندی غیر قابل مصرف
را از یک قصابی در بندرعباس کشف و ضبط
کردند.سردار جعفری گفت :گوشتهای کشف

آدمربایان پســرش را رها کردهاند .پسر  17ساله زمانی
که در مقابل افســر پروندهاش قــرار گرفت ،از ماجرای
آدمربایی گفت :در بزرگراه امام علی در حال حرکت بودم
و میخواســتم به کالس زبان بروم که ناگهان خودروی
پژویی با چهار سرنشــین مقابل ماشینم پیچید و تصادف
کردیم .پیاده شــدم و خواستم به پلیس زنگ بزنم که آنها
مدعی شدند خودشان پلیس هستند .بعد به بهانه اینکه من
گواهینامه نــدارم و تخلف کردهام ،گفتند باید مرا به اداره
پلیس ببرند .هرچه گفتــم با پلیس  110تماس میگیرم
آنها اجازه ندادند و من همراه سه مرد سوار خودروی پژو
شده و یکی از آنها سوار خودروی من شد .اما ناگهان سر
مرا زیر صندلی کرده و به خانهای که نمیدانم کجای تهران
بود ،بردند .در آنجا مرا شکنجه داده و کتک زدند و با پدرم
تماس گرفته و درخواست  30میلیارد تومان برای آزادی
کردند .ساعاتی بعد از این آدمربایی آنها متوجه شدند که
پدرم به پلیس گزارش داده و پلیس در جستوجوی آنها
است ،به همین دلیل مرا سوار خودرویشان کرده و به محلی
خلوت برده و کنار خودروام رها کردند.
به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران،
تحقیقات برای دستگیری آدمربایان و روشن شدن واقعیت
ماجرا ادامه دارد.

کالهبرداری میلیونی به نام کار خیر

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

حجت االسالم و المسلمین محسنی
اژه ای در جریان ســفرهای استانی
خود و بازدید از انبارهای گمرکات،
بنادر و سازمان اموال تملیکی ضمن
صدور دستورهای ویژه به مسئوالن
قضایی اســتان ها جهت تسریع در
تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها
بر پیگیری قضایــی و اعالم جرم در
زمینه ترک فعل های صورت گرفته
توســط مســئوالن ذیربط نیز تاکید
کردهاند .اســتان هرمــزگان به دلیل
موقعیت جغرافیایی خود و دارا بودن
بنادر متعدد و اسکله های صادراتی
و وارداتــی ،اقدامــات نافعی را در
زمینه ساماندهی کاالهای موجود در
انبارهای بنادر و گمرکات ترتیب داده
است به طوری که با ورود دادگستری
استان هرمزگان به این موضوع تاکنون
بیش از  ۶۷هزار تن کاغذ دپو شده در
انبارها جهت رفع نیاز داخلی کشور،
کشف و برای محتکران پرونده قضایی
تشکیل شد.
در همین راســتا با تالش ،نظارت و
پیگیری دادگستری ،اداره کل تعزیرات
حکومتی و پلیــس امنیت اقتصادی
اســتان هرمزگان ،میزان یک هزار و

سر می برند.
رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان با بیان
اینکه کارشناســان ارزش سوخت های کشف
شده را بیش از  ۶۱میلیارد ریال برآورد کردهاند،
تأکید کرد :این ســوختها طبق روال قانونی با
دستور قضایی تحویل شــرکت پخش و توزیع
فرآوردههای نفتی شده و به چرخه توزیع قانونی
بر میگردد.

شده امحاء و سه متهم دستگیر شدند.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان؛ وی گفت:متهمان
گوشتهای گوسفندی غیرقابل مصرف را با
جعل سند گواهی بهداشتی و برچسب تقلبی
از استان فارس وارد بندرعباس کرده بودند.

بودند خود را کارمند موسســات خیریه معرفی و
با توســل به شیوه های متقلبانه و با ترفند تشکیل
موسسه خیریه مبالغ هنگفتی را از شهروندان دریافت
می کردند.وی با اشــاره به اعتراف این دو متهم به
انجام ۲۰۰میلیون ریال کالهبرداری از شهروندان و
معرفی آنان به مرجع قضایی گفت :نهادهای فعال و
مســئول در حوزه کمک های مردمی ،کمیته امداد
امام خمینی (ره) و دیگر موسسات خیریه مجوزدار
و دارای شــماره ثبت هســتند از این رو از مردم
میخواهیم این گونه موارد را به پلیس گزارش و از
اعتماد به افراد فاقد هویت و مجوز خودداری کنند.

کشف  290بسته تریاک در شکم قاچاقچی

سرویس حوادث //قاچاقچی موادمخدر
که  290بسته تریاک را بلعیده بود تا به
شهر دیگری منتقل کند ،از سوی پلیس
دستگیر شد.

سردار حشــمت اهلل ملکی ،فرمانده پلیس
راهآهــن پلیس پیشــگیری فراجا گفت :با
اعالم گزارش حمل و جابهجایی مواد مخدر
توسط یکی از قاچاقچیان حرفهای ،موضوع
در دستور کار عوامل انتظامی پلیس راه آهن
شمال غرب قرار گرفت.
وی افــزود :بــا هماهنگی پلیــس مبارزه
با مواد مخــدر فرماندهی انتظامی اســتان
زنجان و پیگیریهای الزم ،متهم که ســوار
یک دســتگاه خودرو تیبا بود در عوارضی
بزرگراه زنجان -تبریز شناســایی و خودرو

توقیف و راننده دستگیر شد .اما در بازرسی
داخل خودرو هیچ ماده مخدری پیدا نشد با
این حال مأمــوران انتظامی پلیس راه آهن
شمال غرب با هوشیاری الزم و این احتمال
که متهم به روش «بلــع و انباری» در حال
حمل مواد اســت پس از هماهنگی قضایی
قاچاقچی دستگیر شده را برای انجام معاینات
و اقدامات پزشکی به بیمارستانی در زنجان
منتقل کردند.
سردار ملکی گفت :طی هشت مرحله۲۹۰ ،
بسته آببندی شده مواد مخدر از نوع تریاک
به وزن  ۲کیلو و  ۳۹۰گرم که به صورت بلع
و انباری در معده جاسازی شده بود ،از متهم
تخلیه و در این خصوص پرونده تشــکیل و
متهم به دستور مقام قضایی روانه زندان شد.
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مشاوره
خانواده خوشبخت فرزند موفق

بلوغ چیست و زمان آن چه موقع
است؟

فرآیند بلوغ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فردی
است .استانلی هال که به پدر روانشناسی بلوغ معروف است
این مرحله را دوران طوفان و فشار می نامد .نوجوان در این
دوره تمایــات و خواهش های متضادی دارد مثال با این که
نوجوان می خواهد با دوســتان خود باشد ولی عالقه مند به
تنهایی است .روسو دوره بلوغ را تولد مجدد می داند افالطون
می گویــد در دوره بلوغ احساســات و عواطف بر رفتار و
اندیشه فرد چیره می شود.
برخــی از صاحب نظران مرحله نوجوانــی و بلوغ را دوره
آشــوب درونی و انقالب شخصیتی دانسته و بعضی دیگر آن
را دوره بی سروسامانی روانی می نامند و معتقدند که فرد نه
کودک است و نه کامال بزرگسال همین بحران باعث می شود
که نوجوان زود رنج ،دو دل و بی ثبات شود.
درکشور ما معموال دختران از  13-12و پسران 15-14سالگی
بالغ می شوند و تا سن  16تا18سالگی هم ادامه می یابد.
اثر دوره بلوغ بر شخصیت نوجوان:
-1به ســرعت جنبه انفعالی و عاطفی شــخصیت گسترش
مییابد و کل شخصیت را فرا می گیرد یعنی فرد بیشترگرایش
به تخیل می یابد ،احساس تنهایی می کند و یا تمایل به تنهایی
پیدا می کند.
-2افــق فکری از طریق عالقه و رغبت گســترش می یابد،
نوجوان به موضوعی شــدیدا عالقه مند می شود که این امر
آغاز خوبی است برای گسترش فکر فرد درآن زمینه
-3رفتار نوجوان به سرعت فردی و شخصی می شود.
-4حالت هیجانی غنی تر شــده ،توجه و دقت نسبت به بدن
زیاد می شــود و حجب و حیا ظاهر مــی گردد و تماس با
دیگران برای نوجوان دشوار می شود.
لذا عوامل فوق قضاوت ما را درباره شخصیت نوجوان در این
دوره شکل می دهد.
چه موقع به نوجوان در زمینه بلوغ اطالعات بدهیم؟
والدین از نظر ارائه اطالعات مربوط به بلوغ به نوجوان به سه
دسته تقسیم میشوند:
*عده ای اطالعات را زودتــر از موعد الزم ارائه می دهند
چون هنوز زمینه الزم در نوجوان به وجود نیامده است ممکن
است کنجکاوی وی برانگیخته شده و منجر به بروز انحرافات
گردد.
*عــده ای اطالعات را به موقع ارائه می دهند اینها عملکرد
خوبی دارند.
*عده ای اعتقاد دارند در این زمینه نباید اطالعاتی به نوجوان
داده شود ،چون موجب بیداری نوجوان شده و او را به انحراف
می کشــاند و یا شرم و حیایی که باید بین فرزندان و والدین
باشد از بین می رود.
نظر گروه اول و سوم درست نیست زیرا
تحقیقــات ثابت کرده نوجوانانی که به موقع اطالعات الزمرا از والدین یا اشــخاص صالح دریافت می کنند کمتر دچار
مشکل یا انحراف می شوند.
نوجوانانی که به موقع اطالعات را دریافت می کنند بهتر وراحت تر با مسئله روبرو می شوند.
چنانچه دختران اطالعات بهداشتی دوران بلوغ را از مادراننگیرند دراثر عدم رعایت بهداشــت دچار بیماری های زیان
بخشی می شوند که درمان مشکل خواهد بود.
مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

شماره تماس33340624-21821355:

آگهی مزایده زمین

ن
وبت
دوم

بنیاد مسکن انقالب اسالمی 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
-1یک ()1قطعه زمین با کاربری آموزشی واقع در شهر رمکان شهرستان قشم
-2دو ()2قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در روستای کووه ای شهرستان قشم
-3سه()3قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در روستای مسن شهرستان قشم
-4یک()1قطعه زمین با کاربری گردشگری واقع در روستای گوری شهرستان قشم
-5هفت()7قطعه زمین با کاربری گردشگری واقع در روستای تنبان شهرستان قشم
-6دو()2قطعه زمین با کاربری جهانگردی و گردشگری واقع در روستای گورزین شهرستان قشم
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تخصیص اعتبارجهت ساماندهی کانال هدایت آب
سد بردول پارسیان

سرویس شهرستان //مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان
با اشاره به آغاز ساماندهی کانال هدایت آب سد بردول در این شهرستان،
گفت ۶۵۰ :میلیارد ریال اعتبار برای این امر اختصاص یافته است .سید علی
اصغر عالمه با اعالم این خبر اظهار داشــت :هم اکنون منطقه ویژه صنایع
انرژی بر پارسیان با استقرار دستگاه های سنگین کار ساماندهی رودخانه
پایین دست ســد بردول را آغاز کرده است.وی افزود ۶۵۰ :میلیارد ریال
اعتبار برای انجام این کار در نظر گرفته شــده که در مدت  ۳ســال انجام
خواهد داشــت.عالمه خاطرنشان کرد :با بهره برداری از کانال هدایت آب
سد بردول ،ضمن جلوگیری از سرریز آب این سد و ساماندهی به وضعیت
روان آب ها در مناطق مشــرف به شهرستان پارسیان ،از بروز خسارات
ناشی از ایجاد سیالب و آبگرفتگی حاصل از بارش نزوالت آسمانی تا حد
زیادی جلوگیری خواهد شد.مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان
ابراز داشت :با توجه به عبور خط لوله گاز سراسری و قرار گرفتن منازل
مسکونی در پایین دست سد روند اجرایی این کار به کندی پیش میرود.
به گزارش ایرنا ،سد خاکی بردول با گنجایش بیش از  ۳میلیون متر مکعب
در شمال شهر پارسیان واقع شده که هر سال در فصل بارندگی سیالب ناشی
از آن وارد شهر و زمینهای کشاورزی شده و خسارات زیادی نیز به همراه
دارد .شهرستان پارسیان در  ۵۰۰کیلومتری غرب بندرعباس مرکز استان
هرمزگان واقع شده است.

کمک  ۳میلیاردی خیر جوان
برای تجهیز درمانگاه بندر گروگ سیریک

سرویس شهرستان //شهردار بندرگروگ از توابع شهرستان سیریک
گفت :یک خیر جوان برای کمک به تجهیز و بازســازی مرکز بهداشتی و
درمانی این شــهر ۳ ،میلیارد ریال کمک کرد .عبدالحمید سعدینی اظهار
داشت :مردم این منطقه همواره پیشگام در انجام امور خیر به ویژه در بخش
آموزش و بهداشــت و درمان هستند.وی افزود :مبلغ اهدایی از طرف این
خیر جوان ،برای خرید تجهیزات پزشکی ،سرمایشی و تعمیر و بهسازی
بخش های درمانگاه این شــهر هزینه شده است.به گزارش ایرنا ،سعدینی
تصریح کرد :از ابتدای ســال تاکنون خیــران گروگی بیش از  ۱۰میلیارد
ریال در بخشهای مختلف بهداشــت و درمان ،ساخت منزل مددجویی،
رفاه اجتماعی ،آموزشی و ساخت مسجد کمک کردند .شهر بندر گروگ
با جمعیت حدود  ۵هزار نفری در فاصله  ۷کیلومتری شــمال شهر بندر
سیریک قرار دارد .شهرستان سیریک در  ۱۷۰کیلومتری شرق بندرعباس
مرکز استان هرمزگان واقع شده است.
مدیرمخابراتمنطقههرمزگان:

کیفیتخدماتارتباطی
در بشاگرد هرمزگان بهبود مییابد

سرویس شهرســتان //مدیر مخابرات منطقه هرمزگان گفت :کیفیت
خدمات ارتباطی و به خصوص اینترنت شهرســتان بشاگرد با برنامهریزی
انجام شده ،بزودی بهبود مییابد .مهدی حیدری اظهار داشت :این شهرستان
در خصوص شبکههای ارتباطی با مسائلی روبهرو بوده که برای حل آنها با
مسووالن محلی هم اندیشی شد و براین اساس بنا شده اداره های دولتی در
شــهرهای سردشت و گوهران با استفاده از بستر فیبرنوری به شبکه دولت
متصل شــوند.وی ادامه داد :البته ادارههای دولتی بشــاگرد بیشتر در شهر
سردشــت استقرار دارند ،همچنین بنا شده زیرساخت شبکه تلفن ثابت در
شهرستان بشاگرد و شهرهای یاد شده توسعه یابد و از سوی دیگر اپراتورهای
ارائه کننده خدمات ارتباطی هم وضعیت شبکه خود را براساس تصمیم اتخاذ
شده مورد بررســی و پایش قرار میدهند.به گزارش ایرنا ،مدیر مخابرات
منطقه هرمزگان اضافه کرد :موضوع ارتقای فناوری پوشش تلفن همراه هم
مورد تاکید قرار گرفته است و بنا شده با رسیدن تجهیزات آنتنهای نسل ۲
تلفن همراه شبکه همراه اول در این شهرستان به نسل سه و چهار ارتقا یابد.

سرپرست حراست شهرداری رمکان معرفی شد

زهرا غفوری عباسی سرویس شهرستان //طی مراسمی با حضور مدیر
کل حراست اســتانداری هرمزگان  ،سرپرست حراست شهرداری رمکان
معرفی شد .به گزارش خبرنگار دریا ،در مراسمی با حضور حسن ماندگاری
مدیرکل حراست استانداری هرمزگان ،شهردار و اعضای شورای اسالمی
شهر رمکان ،علیرضا صادقی به عنوان سرپرست حراست شهرداری رمکان
معرفی شد.حسن ماندگاری مدیر کل حراست استانداری هرمزگان در این
مراسم اظهار کرد :حراست چشم و گوش شهرداری است و مهمترین وظیفه
آن پیشگیری از وقوع تخلف است .وی افزود :حراست باید به سالم سازی
مجموعه کمک کند و زمینه آرامش روحی و روانی کارکنان را فراهم کند.
رئیس دانشکده فنی وحرفه ای آیت اهلل خامنه ای میناب:

مطالبه گری کلید رشد توسعه اجتماعی است

محمد انصاری سرویس شهرستان //رئیس دانشکده فنی وحرفه ای
آیتاهلل خامنه ای شهرستان میناب درنشست خبری با خبرنگاران مینابی،
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهید صارمی وتبریک روز خبرنگار
گفت :خبرنگار چشــم بیدار و گوش شنوای یک جامعه است و درهر
جامعهای خبرنگار از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است و برخی از
خبرنگاران به دلیل پرداختن بیشتر به مسایل در جامعه از جایگاه بهتری در
بین مردم برخوردار هستند .به گزارش خبرنگار دریا ،وی افزود :جامعه ای
که توان مطالبه گری را نداشته باشد از نظر توسعه اجتماعی رشد نخواهد
کرد .عبدالعلی زائری گفت :از سال  ١٣٧۵با راه اندازی این مرکز آموزشی
تا کنون  ۴٢٣٨نفر فارغ التحصیل شده اند و بیش از  ٩٠درصد دانشجویان
دانشکده فنی وحرفه ای براساس ارزیابی های انجام شده جذب بازار کار
شــده اند .رئیس دانشکده فنی وحرفه ای میناب تصریح کرد :از مهرماه
 ١٣٩٩با کسب مجوزهای الزم میزبان دانشجویان دختر جهت تحصیل
در این مرکز آموزشی شده و  ٨٣٩نفر دانشجو دختر و پسر دراین مرکز
آموزشی درحال تحصیل هستند .رئیس دانشکده فنی و حرفه ای میناب
اضافه کرد :از سال  ١٣٩٨تا سال گذشته نزدیک دومیلیارد تومان برای
تجهیز کارگاه ها هزینه شــده و در حال حاضر این مرکز آموزشی ١٣
کارگاه آموزشی دارد.

گام پر شتاب باغداری هرمزگان به سمت افزایش بهرهوری ؛

 1000هکتار از باغات و نخیالت استان نوسازی میشوند

سرویس شهرســتان //یکی از مهمترین
مسائل استان هرمزگان در حوزه کشاورزی
بحث نوســازی و اصالح باغات و نخیالت
است که با اجرای آن کشاورزان و باغداران
از کاشت ارقام کم محصول و کم بازده به
سمت کاشت ارقام پر محصول و سودده
هدایت میشوند.

هرمزگان از جمله استانهای کشور است
که چه در زمینه تولید محصوالت باغی و
چه محصوالت زراعی همواره سرآمد بوده
و فعالیتهای کشــاورزی در این استان
چشمگیر است .این استان با دارا بودن آب
و هوا و اقلیم خاص مهد کشت محصوالت
خارج فصل اســت و از سویی در حوزه
باغی با کشــت محصوالتی همچون انبه،
انواع مرکبات و ارقــام مختلف خرما به
اســتانی منحصر به فــرد در این حوزه
تبدیل شده اســت .اما آنچه در خصوص
باغات و نخیالت استان سبب نگرانی شده
بود فرسودگی بافت باغات و نخیالت و
کاهش بهرهوری کشــاورزان و باغداران
این اســتان است که علیرغم فعالیت زیاد

اما به لحاظ کسب درآمد اقتصادی مناسب
به نســبت کشــور در وضعیت نامناسبی
قــرار دارند .به همین منظور اجرای طرح
اصالح باغــات و نخیالت به عنوان یکی
از بنیادیترین و اساســیترین طرحهای
حوزه کشاورزی استان میتواند تحولی در
این حوزه به وجود بیاورد و باغداران را از
کسب درآمد معمولی به سمت کسب درآمد
کامال اقتصادی و پر سود هدایت کند.
در شهرهای مختلف اســتان اجرای این
طرح ضروری اســت و بر همین اساس
جهاد کشاورزی استان با انجام مطالعات و
بررسی وضعیت نخیالت هرمزگان به دنبال
اصالح باغات و نخلســتانها است برای
اطالع از آخرین وضعیت اجرای این طرح
مهم در استان گفتگویی با مسعود گرگیج
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان ترتیب دادیم.
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان گفت :در حوزه باغی اســتان
هرمزگان ما به دنبال هدفمند کردن کشت
و افزایش بهرهوری هســتیم از همین رو

اجرای طرح اصــاح باغات و نخیالت
استان را در دستور کار داریم.
وی افــزود :برای اجــرای این طرح در
مرحلــه اول نیازمند انجــام مطالعات و
سپس تجمیع آب و چاه باغات و زمینها
و احداث ایستگاه پمپاژ ،حذف مرزها و
سپس جاده کشی و کشت جدید بر اساس
الگوی صحیح و نوین کاشت هستیم.
گرگیج گفت :هم اکنون این طرح در بخش
مرکزی میناب ،شمیل سرخنگی و هماگ
بندرعباس و سنگ رستم گلستان رودان
در حال اجرا شدن است و مطالعات برای
اجرای طرح در چنــد نقطه دیگر نیز در
حال انجام است.
وی تصریح کرد :وقتــی طرح به مرحله
کاشت میرســد بر ارسال الگوی کاشت
پس از اینکه باغداران و نخل داران اقدام
به کشت درخت خرما کردند درخواست
دریافت یارانه کشت میکنند و دولت نیز
هزینه این کشــت را پرداخت میکند که
عمدتا تا  60درصد قیمت نهایی را دولت
به عنوان یارانه به باغداران میدهد.

مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان گفت :امسال از مجموع اعتبارات
تخصیص یافته  6میلیارد و  200میلیون
تومان برای این امــر اختصاص یافت و
عملیات تهیه و کشت درخت خرما و نهال
مرکبات در شــمیل ،سرخنگی و هماگ
بندرعباس اجرا شد.
وی ادامه داد :همچنیــن بخش احمدی
در شهرســتان حاجی آباد شامل مناطقی
همچون حسن آباد ،مازگرد ،پور و سراح
نیز برنامــه مفصلی بــرای اجرای طرح
اصالح باغات داریم کــه در حال انجام
مطالعات برای اجرای این طرح هستیم.
گرگیج گفت :در اجرای این طرح در حال
حاضر  1500اصله درخت خرما از نوع
پیارم در منطقه حسن آباد کشت شده که
با توجه به اقلیــم این منطقه انتظار داریم
شاهد رشد و ثمردهی مناسب این نخیالت
باشیم.
وی مهم ترین اهــداف اجرای این طرح
را حذف باغات و ارقام پیر و فرســوده،
بازگشت باغات به چرخه تولید اقتصادی،

مدرسه تاالر میناب ۱۲ ،سال در اولویت نوسازی قرار دارد

سرویس شهرستان //رییس شورای اسالمی
روستای تاالر گفت :تنها مدرسه ابتدایی این
روســتا تخریبی بوده و  ۱۲سال است که در
اولویت نوسازی قرار دارد.

عیســی زارعی اظهار داشــت :این مدرسه با
وجود همــه پیگیریها تا کنون همچنان جزو
 ۱۰مدرسه در اولویت قرار دارد و اقدامی برای
آن انجام نشده است.وی ادامه داد :این مدرسه،
 ۲شیفت بوده و با نام های شهید خلیل اقصمی
برای پســران و حضرت مریم (س) دخترانه،
دانش آموزان چهار روستا شامل تاالر ،تُمبانو،
الجماتی و میرآباد که جمعیتی نزدیک به سه
ُم َ
هزار نفر دارند را آموزش میدهد.
وی اضافه کــرد :البته برخی از دانش آموزان
این روســتاها به علت نگرانــی از تخریب
مدرسه برای تحصیل به مدارس سایر روستاها
میروند.
رییس شــورای اسالمی روستای تاالر گفت:

 ۴۳سال از زمان ساخت و آغاز بهرهبرداری از
این مدرسه میگذرد و بر روی مهر آن نوشته
شده  ۱۳۵۸و در این سالها به غیر از وعده در
خصوص نوسازی چیزی حاصل نشده است.
زارعی توضیح داد :دختران متولد ســالهای
 ۱۳۵۶هجری که دانش آموزان دهه  ۶۰بوده
و در این مدرسه درس خواندهاند اکنون دارای
نوه هســتند و آرزوی دیرینه داشتن مدرسه
ابتدایی دخترانه باگذشت بیش از  ۴۳سال از
تاســیس آن حتی برای نوه هایشان هم هنوز
محقق نشده اســت .وی با اشاره به اینکه این
بنا با توجــه به قدمتش ،بــه نوعی تاریخی
محسوب میشود ،بیان کرد :مدرسه با توجه به
فرسودگی و تخریبی بودن در زمان بارندگی
بایستی تعطیل شــود تا بر سر دانش آموزان
آوار نشود.
وی همچنیــن با بیان اینکه این مدرســه در
سالیان گذشــته بارها مورد تعمیر قرار گرفته

است ،یادآور شد :وضعیت مدرسه با این وجود
مناسب نیست.به گزارش ایرنا ،زارعی اشاره
کرد :روستای تاالر در دهستان حکمی میناب
و در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد.
براســاس اخبار منتشره در حال حاضر ۳۵۳
مدرسه غیراستاندارد و ناایمن در قالب  ۲هزار
کالس درس در استان وجود دارد که بنا شده
که بخش قابل توجهی از این مدارس تا مهرماه
امسال به کمتر از  ۳۰۰فضا کاهش یابد.
همچنین مهراهلل رخشانی مهر ،رییس سازمان
نوسازی ،توســعه و تجهیز مدارس کشور در
اسفند ماه سال گذشــته گفت :بیش از ۳۵۰
مدرسه در اســتان هرمزگان نیازمند تخریب
و بازسازی بوده که این امیدواری را میدهیم
که این مدارس تا پایــان دولت جمعآوری و
بازسازی میشوند.
مینــاب در فاصلــه  ۹۶کیلومتری شــرق
بندرعباس واقع شده است.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه خانم شائقه علویان حقیقی فرنزد عبدالمجید به موجب وکالت نامه شماره
 ۱۰۲۳۱۶مورخ  1401/۴/20تنظیمی دفترخانه  ۵بندرعباس از آقای حارث  /رحمانی
سورییفرزندعبدالهبهاستناددوفقرهاستشهادیهمحلیبشماره۱۴۰۱۲۱۷۲۳۱۳۶۰۰۴۶۸۷
قوهقضائیه
مورخ  1401/۰۳/17مدعیست که سند مالکیت ششدانگ دانگ عرصه و اعیان یک قطعه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
زمین به پالک ثبتی  ۲۳فرعی از  ۴۴۱۸اصلی  ،مفروز و مجزا شــده از  ۵۲۴۸فرعی از
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
اصلی مذکور  ،قطعه  ۲۸در طبقه و واقع در بخش  ۰۱ناحیه  ۰۰حوزه ثبت ملک ناحیه
یک بندرعباس به مساحت  ۲۰۷.۶متر مربع ،بشماره چاپی  ۳۸۴۵۱۸سری ب سال  ۹۸با شماره دفتر الکترونیکی
 ۱۳۹۹۲۰۳۲۳۱۳۶۰۰۱۳۵۲که بنام حارث  /رحمانی سوروئی فرزند عبداله شماره شناسنامه  ۳۳۸۲۵۱۸۵۱۱تاریخ
تولد  ۱۳۹۳/۰۳/۲۵صادره از بندرعباس دارای شماره ملی  ۳۳۸۲۵۱۸۵۱۱ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده
که سند مذکور در منزل مفقود گردیده که تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده؛ لذا استناد ماده  ۱۲۰آئین نامه
اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل
سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  ۱۰روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد 1401/183.م الف
تاریخ انتشار 1401/۰۵/22:
ابوالحسن دستوری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

افزایــش تولید در محصــول ،بهره وری
و کارایی در مصرف آب و توســعه ارقام
تجاری و پرمحصول دانســت و گفت :بر
همین اساس به دنبال کشت ارقام تجاری
خوبی همچون پیــارم و خرمای مجول
هســتیم .وی افزود :حدود  3هزار اصله
درخت خرمای مجــول که یک خرمای
صادراتی و بسیار سودده است وارد استان
شد که بیشتر آن در شهرستان حاجیآباد
و شهر زیارتعلی با توجه به اقلیم مستعد
کشــت شد و چندین اصله درخت نیز در
بستک و میناب کشت شده است.
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی
هرمــزگان گفت :در مجموع در ســطح

استان و در شهرســتانهای بندرعباس،
حاجیآباد و میناب  500هکتار از باغات
و نخیــات در حال اجرای طرح اصالح
هستند و  500هکتار دیگر در حال مطالعه
و برنامهریزی هســتیم که به هزار هکتار
خواهد رسید.
به گزارش تســنیم  ،وی در پایان گفت:
با اجرای کامل این طرح میتوانیم شاهد
باشــیم باغداران و کشــاورزان استان از
کشت ســنتی و درآمد حداقلی به کشت
نوین با ارقام تجــاری و مرغوب و البته
درآمد اقتصادی بسیار مناسب رسیدهاند
که این مســئله اولویت دولت سیزدهم و
استاندار هرمزگان نیز هست.

پالک گذاری موتور شارژی
در کیش از اول شهریور متوقف می شود

سرویس شهرستان //رییس پلیس راهور کیش گفت:
با اجرای مصوبات شورای ترافیک ،طرح پالک گذاری
موتورهای شارژی از اول شهریور به پایان می رسد.

ســرهنگ مهدی توانگر با اشــاره به ضرورت حفظ
شــاخص های مهم فضای ترافیکــی کیش با هدف
ایجاد فضایی امن برای تردد ســاکنان و گردشگران
اظهار داشت :طبق مصوبه شورای ترافیک کیش طرح
پالکگذاری موتورهای شارژی تا پایان مرداد امسال
به اتمام می رسد.
وی افزود :مالکان موتورهای شــارژی تنها تا پایان
مرداد فرصت دارند برای دریافت پالک به مرکز ویژه
پالک گذاری شــرکت عمران ،آب و خدمات واقع در
فرهنگسرای مرکزی کیش مراجعه کنند.
بــه گفته توانگر پــس از پایان مهلــت مقرر امکان
پالکگذاری نبوده و طبق ضوابط از تردد موتورهای
فاقد پالک در معابر کیش نیز جلوگیری خواهد شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شرکت عمران،
آب و خدمات نیز با بیــان اینکه طرح پالک گذاری
موتورهای شــارژی با هدف ساماندهی و ایجاد نظم
و رعایت قوانین راهنمایــی و رانندگی برای راکبان
موتورهای شــارژی از آذر سال گذشــته در واحد
پالکگذاری این شرکت آغاز شد و تا پایان مرداد ادامه
دارد ،اظهار داشــت :از ابتدای این طرح تا کنون پنج
هزار و  ۵۰۰موتور پالک گذاری شده است .
به گزارش ایرنا ،غفار آقازاده افزود :پس از آغاز این
طرح نیز در راستای تکریم ارباب رجوع و پیشگیری
از ازدحام جمعیت و شیوع کرونا سامانه ثبت نام برای
دریافت پالک ایجاد شد و متقاضیان با مراجعه به این
سامانه ،نام نویسی کرده و پس از ارسال مدارک مورد
نیاز برای همکاران ما و دریافت پیامک ،در تاریخ مقرر
برای دریافت پالک و تایید کارشناس پلیس راهور به
مرکز پالک گذاری مراجعه می کنند.

دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس به شماره ثبت 3699
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ  1401/05/15شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس
به علت عدم حضور نصف به عالوه یک اعضاء رسمیت نیافت برای نوبت سوم به اطالع اعضا محترم می رساند که جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده شرکت تعاونی نوبت سوم راس ساعت  8صبح روز پنجشنبه  1401/06/10در محل دفتر شرکت تعاونی پل رسالت طبقه
فوقانی بانک رفاه واحد  211برگزار می گردد .
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی  ،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و
هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ
 1401/06/08در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت  ،برگه ی ورود را دریافت دارند .
* دستور جلسه  :تمدید مهلت فعالیت شرکت تعاونی
تاریخ انتشار1401/05/22:

بهروز ایمانی  -مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه خانم نسرین  /امیری خراسانی فرزند علی به استناد دو فقره استشهادیه
محلی بشــماره  ۱۴۰۱۲۱۷۲۳۱۳۶۰۰۷۸۷۶مورخ  1401/۰۵/02مدعیســت که سند
مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه خانه به پالک ثبتی  0فرعی از  ۶۳۶۷اصلی
قوهقضائیه
واقع در بخش  ۰۱ناحیه یک بندرعباس به مساحت  ۱۲۵.۲۲متر مربع بشماره چاپی
سازمانثبتاسنادوامالککشور
 ۵۸۲۸۰۲سری هـ سال  ۹۸با شماره دفتر الکترونیکی  ۱۳۹۹۲۰۳۲۳۱۳۶۰۰۸۰۰۹که
ک
ثب
م
م
س
ا
اد ره ل تا نادوا الکره زگان
بنام نسرین  /امیری خراسانی فرزند على شماره شناسنامه  ۵۲۲تاریخ تولد ۱۳۵۲/۱۰/۱
صادره از سیرجان دارای شماره ملی  ۳۰۷۱۰۴۸۱۳۰ثبت  ،صادر و تسلیم گردیده  ،که
سند فوق به علت جابجایی مفقود گردیده  ،تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده  ،لذا استناد ماده  ۱۲۰آئین نامه
اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل
سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  ۱۰روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد 1401/180 .م الف
تاریخ انتشار 1401/۰۵/22 :
ابوالحسن دستوری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

مفقودی سند خودرو نوبت دوم

نوع کامیونت باری سیستم وتیپ کیا  K۴۰۰۰رنگ سفید
مدل  ۲۰۱۵شماره موتور  JT۶۶۰۷۴۷شماره شاسی
 KNCWJ۲۷۲۱F۷۸۸۷۷۱۹شماره پالک  ۶۱۵۷۴شخصی
بنام خالد پرکاری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

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

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش

باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اقتصادی
بندرعباس

اهواز

اذان صبح ۰۴:۵۱:۲۰

اذان صبح ۰۵:۱۱:۱۱

طلوع آفتاب ۰۶:۱۴:۵۴
اذان ظهر

۱۲:۵۰:۲۷

غروب آفتاب ۱۹:۲۴:۲۶
اذان مغرب ۱۹:۴۰:۴۸

طلوع آفتاب ۰۶:۳۹:۲۵
اذان ظهر

۱۳:۲۰:۵۴

غروب آفتاب ۲۰:۰۰:۴۴
اذان مغرب ۲۰:۱۷:۵۲

رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد

سودهای بانکی زیاد
میشود؟

سرویس اقتصادی  //درحالیکه صحبتهایی
مبنی بر افزایش چراغ خاموش سود سپرده
در برخی بانکها مطرح میشود ،رئیس کل
بانک مرکزی اعالم کرد که شــورای پول و
اعتبار در این زمینه ،هنوز تصمیمی نگرفته
است .در روزهای اخیر صحبتهایی مبنی
بر افزایش سود ســپرده در برخی بانکها
مطرح شد ،بهگونهای که تعدادی از بانکهای
دولتی اقدام به افزایش این نرخ و پرداخت
ســود  ۲۰درصدی به ســپردههای بانکی
کردهاند .این در حالی اســت که براســاس
آخرین مصوبه شــورای پول و اعتبار نرخ
سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
مدتدار بین  ۱۰تا  ۱۸درصد تعیین شده و
بانک مرکزی نیز در بخشنامههای خود بر
رعایت این نرخ تاکید کرده است .همچنین،
نرخهای باالتر از نرخهای مصوب شورای
پول و اعتبار جــزو هزینههای قابل قبول
مالیاتی محسوب نمیشوند و سازمان امور
مالیاتی مطابق گزارش سازمان حسابرسی
موظف بــه انجام اقدام مــورد نظر در این
زمینه اســت .با این اوصــاف ،رئیس کل
بانک مرکــزی در تازهترین اظهارات خود
اعالم کرده که شورای پول و اعتبار هنوز به
جمعبندی خاصی برای افزایش سود سپرده
نرســیده و به محض جمعبندی موضوع،
اطالعرسانی الزم در این باره انجام میشود.
صالحآبادی همچنین با اشــاره به اصالح
سود بانکی در کشورهای اروپایی ،آمریکا
و روسیه تحت تاثیر تورم جهانی ،گفته که
ایران نیز باید در این خصوص تصمیمگیری
کند .عالوه بر این ،علیرضا قیطاســی ،دبیر
شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز اعالم
کــرد که با توجه بــه وضعیت حال حاضر
تورم باید تجدید نظری در سودهای بانکی
صورت بگیرد.

ســرویس اقتصادی  //سرانه مصرف
گوشت ایرانیان در سال  ۱۴۰۰به کمتر از
نصف میزان سال  ۱۳۹۰رسید .همچنین
در سال گذشــته مصرف برنج به ۸/۰
میزان مصرف در ســال  ۹۰رسید .این
در حالی اســت که تورم خوراکیها در
سالهای گذشته به مراتب کمتر از سال
جاری بود و متخصصان نیز درباره امنیت
غذایی ایران هشدار داده بودند.

 ،افزایش قیمت کاالهای خوراکی ،مصرف
آن را در برخــی خانوارها کاهش و در
برخی موارد حــذف میکند .گزارشها
نیز نشــان از کاهش چشــمگیر مصرف
گوشت و برنج در دهه  ۹۰میدهد .برخی
از مقامات دولتی میگویند هدف از ارائه
کاالبــرگ به جای یارانــه نقدی ،تامین
کاالهای خوراکی ضروری با قیمت ارزان
برای خانوارهاست؛ اما امنیت غذایی در
ایران چگونه است؟
اگرچه بارها متخصصــان تغذیه درباره
امنیت غذایی در ایران هشدار دادهاند؛ اما
باز هــم افزایش قیمت کاالهای خوراکی
و البتــه ضروری مردم ادامــه دارد .البته
کاهش مصرف برخی اقالم خوراکی فقط
به دهکهای کم درآمد محدود نمیشود.
تورم روی ســرانه مواد غذایی ضروری
دهکهای باال نیز تاثیر گذاشت.

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۵:۰۸:۴۷

اذان صبح ۰۴:۲۷:۱۹

طلوع آفتاب ۰۶:۳۴:۱۱
اذان ظهر

۱۳:۱۲:۱۱

غروب آفتاب ۱۹:۴۸:۳۳
اذان مغرب ۲۰:۰۵:۱۴

طلوع آفتاب ۰۵:۵۳:۲۰
اذان ظهر

۱۲:۳۲:۰۶

غروب آفتاب ۱۹:۰۹:۱۵
اذان مغرب ۱۹:۲۶:۰۲

سرویس اقتصادی  //در حالی که وزارت صمت
قیمت سیمان را کیسه ای  ۵۰هزار تومان اعالم
کرد ،اما در بورس کاال  ۳۵هزار تومان کشــف
قیمت شده و انبوه سازان نرخ آن را کیسه ای ۶۰
و مرکز آمار  ۷۰هزار تومان اعالم کرده اند.

شیراز
اذان صبح ۰۵:۰۰:۱۰

طلوع آفتاب ۰۶:۲۶:۲۱
اذان ظهر

۱۳:۰۵:۲۰

غروب آفتاب ۱۹:۴۲:۴۲
اذان مغرب ۱۹:۵۹:۳۰

کرمان

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۴۰:۱۸

اذان صبح ۰۵:۰۱:۰۹

اذان صبح ۰۴:۴۶:۳۹
طلوع آفتاب ۰۶:۱۵:۴۰
اذان ظهر ۱۲:۵۸:۰۳

طلوع آفتاب ۰۶:۰۷:۱۷
اذان ظهر

۱۲:۴۷:۱۶

غروب آفتاب ۱۹:۲۵:۳۶
اذان مغرب ۱۹:۴۲:۳۲

طلوع آفتاب ۰۶:۲۸:۳۹
اذان ظهر

۱۳:۰۹:۱۵

غروب آفتاب  ۱۹:۴۸:۱۳غروب آفتاب ۱۹:۳۸:۴۷
اذان مغرب  ۲۰:۰۵:۱۴اذان مغرب ۱۹:۵۶:۰۳

این در حالی است که نیمه تیر ماه امسال سیف اهلل
امیری مدیرکل دفتر صنایــع وزارت صمت اعالم
کرد :طبق برنامه ،هر هفته یک میلیون و  ۲۰۰هزار
تن سیمان در بورس کاال عرضه میشود.
به گفته این مقام مســئول در وزارت صمت ،فردی
که در هفته گذشته هر کیسه سیمان  ۵۰کیلویی را
از بورس کاال به قیمت  ۳۶هزار تومان خریداری
کرده ،حداکثر باید این محصول را به قیمت  ۵۰هزار
تومان عرضه کند و بیشتر از آن خالف است.

در روزهای اخیر قیمت سیمان به گفته برخی فعاالن
صنعت ساختمان کمی از آرامش دور شده است.
برخی کارشناســان صنعت ساختمان معتقدند :در
روزهایی که دولت بر تشدید فعالیتهای ساخت و

از تولیدکننده به مصرف کننده نهایی داده شود.

محمدمهدی حیدری سرپرســت مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی از تشکیل زنجیره تأمین
مصالح ســاختمانی فوالد و سیمان بین وزارت راه
وزارت صمت خبر داده و میگوید قرار است سیمان
«آمیخته» به جای سیمان پرتلند در ساخت و ساز
که انطباق با محیطزیست دارد ،جایگزین شود.
سیمان آمیخته جای ســیمان پورتلند را
میگیرد
سرپرست مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
توضیح داد :ســیمان آمیخته از منابع طبیعی مانند
پوزوالن و ســرباره و … تهیه میشود که مصرف
این نوع از سیمان تا  ۳۰درصد سبب صرفهجویی
در مصرف انرژی میشود و آلودگی محیط زیستی
نیز نــدارد .وی تأکید کرد :بزرگترین مصرفکننده
سیمان خود وزارت راه و شهرسازی است و وزارت
صمت راهبری صنایع را برعهده دارد.
سیمان در بورس کاال چند؟
متوســط قیمت هر کیســه  ۵۰کیلویی سیمان در
بورس کاال در معامالت  ۱۸و  ۱۹مرداد بســته به
نوع ،کیفیت و کارخانه سازنده آن از  ۲۵تا  ۳۵هزار
تومان در نوسان بوده است.
وزارت صمت :کیسه  ۵۰کیلویی سیمان،
 ۵۰هزار تومان

اردیبهشت:

وی خاطرنشان کرد :اکثر ســازندگان به صورت
سنتی اقدام به خرید ســیمان میکنند و انگیزهای
برای خرید سیمان از بورس کاال ندارند در حالی که
یک تفاوت قابل مالحظه در قیمتها وجود دارد؛
یکی دیگر از علل این تفــاوت قیمت در بورس
کاال با بازار ســنتی سیمان ،عدم تمایل کارگزاران
بورس به ورود انبوه ســازان به عنوان خریدار در
احجام کوچک سیمان است؛ آنها مایلند که بیشتر
برای خریداران احجام قابل توجه سیمان که تقریب ًا
دالالن هســتند ،اقدام به خرید محصول از عرضه
کنندگان در بورس کاال کنند.
مرتضوی ادامه داد :از آنجا که سودی که کارگزاران
بورس بابــت کارگزاری دریافــت میکنند ،رقم
باالیی اســت ،لذا کارگزاران به ثبت خرید سیمان
برای سرمایه گذاران در این حوزه ،عالقه بیشتری
دارند که اکثرا ً واسطهها هستند؛ واسطهها هم سیمان
خریداری شده را بین پروژههای ساختمانی توزیع
میکنند.
وی یادآور شد :به نظر میرسد روش فروش سیمان
در بورس ،صحیح است اما باید تمهیداتی اندیشیده
شوند تا واسطهها به تدریج از این بازار حذف شوند
و مصرف کنندگان نهایی سیمان که همان سازندگان
هســتند ،از این روش منتفع شــوند که الزمه آن،
اصالح ساختار و سازوکار فروش سیمان در بورس
کاالست.
بازار میلگرد در آرامش
مرتضوی درباره قیمت فوالد و میلگرد گفت :فع ً
ال

کاهش  ۵۰درصدی مصرف گوشت در دهه ۹۰

مصرف گوشــت ایرانیان در دهه
 ۹۰نصف شد

تیر نگ
نیســتا نی ،
اســتاد گــروه
تحقیقــات و تغذیه انســتیتو
تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور
به تجارتنیوز گفــت« :زمانی که هزینه
اقالم غذایی افزایش زیادی داشته باشد،
مردم در ابتدا ســراغ مبارزه با گرسنگی
میروند».
وی گفت« :واقعیت تلخ این است که افراد
برای اجرای توصیههای تغذیهای

به
کفــی
از درآمــد
و دسترســی
اقتصادی نیاز دارند.
بنابراین اگر این کف درآمد وجود نداشته
باشد ،توصیه ما دیگر فایده ندارد».
هشدارها برای امنیت غذایی ایرانیان در
حالی است که هزینه مسکن ،توجه به تامین
مواد غذایی اصلی را به حاشــیه میبرد.
پیشتر رئیس ســازمان نظام مهندسی
گفت ۴۵« :درصد از درآمد خانوار ایرانی

مشکل خاصی در این خصوص نداریم و قیمتهای
بهتری داریم که امیدواریم این نرخهای مناســب،
پایدار بماند؛ حتی پیش بینیها از کاهش بیشــت ِر
قیمت میلگرد و فوالد است.
وی با بیان اینکه قرار است  ۴میلیون مسکن ساخته
شود ،ادامه داد :باید به بازار داخل میلگرد و فوالد
توجه بیشتری شود و سیاستهایی که در خصوص
محدود شدن صادرات فوالد اتخاذ شده ،سیاست
صحیحی است.
مرکز آمار :متوسط قیمت سیمان در بهار
امسال کیسهای  ۷۰هزار تومان!
در حالی که بسیاری از فعاالن اقتصادی بر آرامش
بازار مصالح ساختمانی برای اجرایی شدن برنامه
دولت مبنی بر ســاخت  ۴میلیون مســکن در ۴
سال تأکید دارند ،مرکز آمار ایران نسبت به انتشار
متوســط قیمت برخی اقالم مصالح ساختمانی در
بهار امسال اقدام کرد.
در این گزارش ،متوسط قیمت هر کیسه  ۵۰کیلویی
سیمان پورتلند  ۷۱هزار و  ۳۵۰تومان اعالم شده
که در باالترین نــرخ  ۹۰و کمترین نرخ  ۵۸هزار
تومان اعالم شده است.
نــرخ عجیبی که مرکز آمار از متوســط
قیمت مسکن داده بود!
این مرکز پیشتر نیز متوسط قیمت هر متر مربع واحد
مسکونی در تهران طی معامالت مسکن تیر ماه را
 ۴۵هزار تومان اعالم کرده بود که با متوسط قیمت
مسکن اعالمی بانک مرکزی که هر متر مسکن را
 ۴۲هــزار تومان برآورد کرده بود ،تفاوت مثبت ۳
میلیون تومانی داشت.

صرف تأمین مسکن میشود ».به عبارتی
آنطور که حمزه شکیب گفت حدود نیمی
از درآمد خانوارها صرف مسکن میشود.
افزایش قیمت کاالهای خوراکی به
روایت مرکز آمار
گزارش اخیــر مرکز آمار ایران نشــان
میدهد که قیمت برخی کاالهای خوراکی
در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش
از  ۵۰درصد افزایش داشت.
متوسط قیمت برنج ایرانی درجه یک در
تیر سال  ۱۴۰۱نســبت به سال گذشته
بیــش از  ۱۸۸درصــد و برنج خارجی
درجه یک نیز بیش از  ۵۶درصد افزایش
داشت .همچنین قیمت گوشت گوسفند در
تیر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال
گذشته بیش از  ۳۶درصد و قیمت گوشت
گاو حدود  ۵۳درصد افزایش داشت.
همه افراد باید روزانــه حداقل دو واحد
لبنیــات مصرف کننــد .دو واحد لبنیات
میتواند یکی از این موارد باشــد :یک
لیوان شیر یا ماست ۲ ،لیوان دوغ ،حدود
 ۶۰گرم پنیــر .یا به جای این موارد یک
چهارم لیوان کشک مصرف شود.

این در حالی است که در بخش لبنیات نیز
افزایش قیمت چشمگیری نسبت به سال
گذشته صورت گرفت .بر اساس گزارش
مرکز آمار ایران ،متوســط قیمت شــیر
پاستوریزه در تیر سال جاری نسبت به ماه
گذشته بیش از  ۱۰۵درصد ،ماست بیش
از  ۱۳۴درصــد ،دوغ بیش از  ۹۳درصد،
خامه پاستوریزه حدود  ۵۲درصد افزایش
قیمت داشت.
افزایش قیمت کاالهای خوراکی به همین
چند مــورد ختم نمیشــود .تقریبا هیچ
کاالیی ازافزایش قیمــت مصون نمانده
اســت .روغن مایع در تیر ســال جاری
نســبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از
 ۳۲۷درصد و روغن نباتی جامد بیش از
 ۲۸۵درصد افزایش قیمت داشتند.
حاال باید دید با این روند تورم خوراکیها،
مســئوالن مرتبــط چه تدابیــری برای
امنیت غذایی ایران دارنــد .پیش از این
محمدصادق مفتح ،قائم مقام وزیر صنعت،
معدن و تجــارت در یک برنامه رادیویی
گفت یکی از اهــداف ارائه کاالبرگ به
جای یارانه نقدی همین اســت که اقالم
ضروری مانند گوشت ،شــیر و غیره با
قیمت ارزان به دست خانوارها برسد تا بر
اساس استانداردهای بهداشتی ،میزان مورد
نیاز به دست آنها برسد.

امسال ارز اربعین چقدر و با چه قیمتی داده میشود؟

سرویس اقتصادی  //پس از تقریبا دو سال وقفه
برای حضور زائران ایرانی در پیادهروی اربعین به
دلیل کرونا ،در شــرایطی که امسال تاکنون بیش
از یک میلیون نفر برای حضــور در پیاده روی
اربعین ثبتنام کردهاند ،رئیس کل بانک مرکزی
از آمادهسازی شرایط برای تخصیص ارز اربعین
خبر داده که احتماال این تامین ارز از محل بازار
متشکل ارزی باشد.
هرساله همزمان با شروع ایام محرم و پیادهروی
اربعین ،تامین ارز زائرین عتبات عالیات مطرح
میشود که نوع این ارز و اینکه از چه محلی و با
چه نرخی تامین شود ،از موضوعات مهم در این
زمینه است.
گســترش ویروس کرونا تقریبا دو سال ،سفرها
از جمله ســفر اربعین را تعطیل کرد اما اکنون با
بهبود شرایط و از سرگیری سفرها از جمله سفر
پیادهروی اربعین ،تاکنون بیش از یک میلیون نفر
برای اربعیــن پیشثبتنام کردهاند ،اما پیشبینی
برای حضور  ۵میلیون ایرانی انجام شده است.
در این زمینه ،رئیس کل بانک مرکزی در تازهترین

اظهارات خود اعالم کرده که قرار است برای زوار
اربعین ،شرایط استفاده از دینار عراق فراهم شود.
البته آن طور که صالحآبادی گفته ،در حال حاضر
پس از معامله روبل روسیه در بازار متشکل ارز،
روی معامله دینار عراق در این بازار کار میشود
تا زیرســاختهای آن فراهم شــود که امسال
هموطنان بتوانند از ارز دینار استفاده کنند.
طبق اعالم وی ،زیرساختهای این کار در حال
تهیه است و به موقع اطالعرسانی میشود.
بنابرایــن ،از آنجا که تامین بخشــی از نیازهای
خدماتــی ارز از جمله ارز مســافرتی در بازار
متشکل ارز صورت میگیرد ،احتماال تامین ارز
اربعین نیز از محل بازار متشکل ارزی به نرخ این
بازار صورت خواهد گرفت .البته رئیس کل بانک
مرکزی بر این تاکید کرده که این موضوع هنوز در
حال بررسی است.
گفتنی است که تا زمان نگارش این گزارش ،نرخ
دالر و یورو در بازار متشکل ارز معادل  ۲۷هزار
و  ۸۵۸تومان و  ۲۸هزار و  ۷۹۶تومان است.
در این بین ،بررسی وضعیت تخصیص ارز اربعین

در سالهای قبل نشان میدهد که در سال ۱۳۹۸
زوار اربعین میتوانســتند حداکثر  ۱۰۰یورو یا
معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار ثانویه ،ارز
از صرافیهــای مجاز و بانکهای منتخب ملی،
ملت ،تجارت ،سپه ،صادرات و پارسیان بخرند.
البته در آن سال زائران درصورت نیاز میتوانستند
قبل از عزیمت به عراق و در شهر خودشان نسبت
به خرید ارز اقدام کنند.
در ســال  ۱۳۹۷نیز زائران میتوانستند از طریق
بانک ملی ایران مبلــغ  ۱۰۰هزار دینار عراق را
با نرخ هر دینار  ۹۶ریــال و با پرداخت معادل
ریالی آن خریداری کنند و اسکناس دینار را در
نقاط مشخص شده شهرهای نجف ،کربال ،کاظمین
و همچنین سه نقطه مرزی مقابل مرزهای مهران،
چزابه و شلمچه (در داخل کشور عراق) تحویل
بگیرند .البته دریافت ارز اربعین در خارج از ایران
در آن سال مشکالتی را برای زائران ایجاد کرد و
بــه ایجاد ازدحام در مناطق مرزی ایران و عراق
برای دریافت ارز زائران اربعین منجر شد که دلیل
آن عدم همکاری بانک مرکزی عراق نســبت به
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باور داشتید که کنترل همه چیز در اختیار شماست،
اما امروز ممکن است از خواب بیدار شوید و ببینید
همــه ی این ها فقط خواب و خیال بوده اســت.
صــورت فلکی دلو به یازدهمین خانه در طالع شــما یعنی خانه ی
امیدها و آرزوها وارد شــده است ،به همین خاطر ذهن تان سرشار
از خیاالت رنگارنگ اســت .اگر سعی کنید که احساسات تان را با
منطق پیش ببرید ،می توانید انرژی های امروز را به نفع خودتان در
دست بگیرید .اما عجله نکنید ،زیرا با شتاب کردن فقط همه چیز را
سخت تر می کنید.

امنیت غذایی ایرانیان در خطر است؟

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی
از کاهش سرانه مصرف گوشت و برنج در
ایران نوشت که بر این اساس سرانه مصرف
در این دو قلم کاالی خوراکی ضروری در
سال  ۱۴۰۰کاهش قابل توجهی نسبت به
سال  ۱۳۹۰داشت.
بر اســاس این گزارش ،در سال ۱۳۹۰
مصرف سرانه گوشت دام  ۱۳کیلوگرم بود؛
اما در ســال  ۱۴۰۰به  ۶کیلوگرم رسید.
به عبارتی مصرف گوشت در سال ۱۴۰۰
به کمتر از نصف میزان سال  ۱۳۹۰رسید.
همچنین در ســال  ۱۳۹۰سرانه مصرف
برنج  ۴۴کیلوگرم بود؛ اما در سال ۱۴۰۰
به  ۳۵کیلوگرم کاهش پیدا کرد .یعنی در
سال  ۱۴۰۰مصرف سرانه برنج  0/8سال
 ۱۳۹۰بود.
مبارزه با گرســنگی ،اولویت اول
است!
به جز این دو قلم کاالی خوراکی ،برخی
متخصصان درباره کاهش مصرف لبنیات و
میوه نیز هشدار دادند .پیش از این
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فروردین :

کارگزاران بورس مایلند برای دالالن ثبت
ساز در نهضت ملی مسکن تأکید دارد ،بازار این کاال رئیس اتحادیه مصالح فروشان :فقط  ۴تا  ۵درصد
خرید سیمان کنند نه مسکن سازان
باید از دست دالالن خارج شده و با سازوکارهایی ،گرانتر از بورس کاال میفروشیم

سرپرســت مرکز تحقیقات راه و مسکن:
وزارت راه بزرگترین مصرف کننده سیمان
است

شنبه  22مرداد 1401

طالع بینی

سیمان چند نرخی شد

اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح
ســاختمانی درباره آخرین وضعیت بازار سیمان
گفت :بازار سیمان بسیار عالی است و در آرامش
قرار دارد.
وی ادامه داد :قیمت سیمان در مصالح فروشیها،
همان قیمت بورس کاالست و تنها با  ۴تا  ۵درصد
سود متعارف فروخته میشود.
رئیس کانون انبوه ســازان :کیســه ۵۰
کیلویی سیمان ۶۰ ،هزار تومان
سید محمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه
سازان کشــور درباره قیمت ســیمان اظهار کرد:
تفاوت قابل مالحظهای در قیمت سیمان بین آنچه
در بازار سنتی با آنچه در بورس کاال کشف قیمت
میشود ،وجود دارد؛ قیمت سیمانی که به سازندگان
پروژههای ساختمانی داده میشود بسیار باالتر از
بورس کاالست.
وی ادامه داد :هر کیسه  ۵۰کیلویی سیمان در حال
حاضر در بازار  ۶۰هزار تومان است ولی در بورس
کاال بین  ۴۰تا  ۴۵هزار تومان در روز است که یک
تفاوت  ۳۰تا  ۴۰درصدی دارد.
رئیس کانون سراســری انبوه ســازان گفت :یکی
از علل این تفاوت قیمت ســیمان این اســت که
گردانندگان پروژههای ســاختمانی هنوز عادت
نکردهاند تا از بورس کاال ســیمان خریداری کنند
یا اینکه در ایجاد هماهنگی میان زمان خرید آن از
بورس کاال با تحویل محموله از تولیدکننده در زمان
مورد نیاز ،نمیتوانند تطبیق ایجاد کنند.
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شاید فکر کنید که امروز هم یک روزی است مثل همه
ی روزهای دیگر ،اما نیروهای کهکشانی برنامهی های
ویژه ای برای شما دارند .بهتر است برنامه هایی را که
خودتان تدارک دیده اید کنار بگذارید ،زیرا با انجام آن ها نمی توانید
به خواسته های دلخواه تان برسید .کمی انعطاف پذیری به خرج دهید
تا تعامالت زندگی برای تان ســاده تر شود و همزمان سعی کنید تا
جایی که امکان دارد عصبانی نشوید.
خرداد :

شــاید بهتر باشــد که امروز صحنه را به دست کس
دیگری بسپارید و اجازه دهید که به جای شما خطر
کند .اکنون صورت فلکی دلو به نهمین خانه در طالع
شما یعنی خانه ی افکار بزرگ وارد شده است ،به همین خاطر ممکن
اســت زیاده روی کنید و دست به کارهای بزرگ بزنید .خوشبختانه
ایــن قابلیت را دارید که از پس همه ی کارها بربیایید .اما به شــما
توصیه می شــود قبل از این که دیر شود ،بخشی از وظایف تان را با
دیگران تقسیم کنید.
تیر :

به نظر می رسد که امروز کسانی می خواهند مانع راه
تان شوند و با قصد و غرض شما را عصبانی کنند ،اما
اگر دقیق شوید می بینید آن قدرها هم همه چیز ضد
شما نیست .البته ممکن است پیام هایی که از سوی اطرافیان دریافت
می کنید چندان مهرآمیز نباشد ،اما از آن جایی که بیش از حد حساس
شده اید همه چیز را به خودتان می گیرید .اگر کمی با خودتان خلوت
کنید و به افکارتان سر و سامان دهید ،آن وقت می توانید با مشکالت
احساسی و عاطفی به طرز مؤثرتری دست و پنجه نرم کنید.
مرداد :

امروز کمی دمدمی مزاج به نظر می رسید ،هم تمایل
دارید که به وظایف تان رسیدگی کنید و هم میخواهید
از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنید .اکنون ماه کامل
در هفتمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی همراهان قرار گرفته است
و از شما انتظار می رود که بر روابط تان با اطرافیان تمرکز کنید .شاید
مجبور شوید خودتان را به آن ها ثابت کنید ،اما اگر با مهربانی جلو
بروید می توانید نیت های خوب تان را به همه نشان دهید.
شهریور :

به نظر می رســد که همه ی تمرکزتان را روی افکار
شخصی قرار داده اید .اکنون ماه کامل به ششمین خانه
در طالع شما یعنی خانه ی کارهای روزانه وارد شده
است ،پس از شما انتظار می رود که افکار غیر عادی را کنار بگذارید
و فقــط آن هایی را که به نظرتان عالی می آید دســت چین کنید.
خودتان را اذیت نکنید و به اندازه ی توان تان درگیر مشــغله های
روزانه شوید .کمی هم به ذهن تان اجازه دهید که برای خودش این
طرف و آن طرف پرسه بزند .تا آخر هفته فرصت های خوبی به دست
خواهید آورد تا بیش از پیش کارآمد عمل کنید.
مهر :

به نظر می رســد که خیلی با دوستان تان هماهنگ
نیستید .اگرچه سعی می کنید احساسات تان را مهار
کنید ،اما هر لحظه ممکن است عصبانیت تان بروز کند.
اگر نتوانستید انتظارات دیگران را برآورده سازید اشکالی ندارد ،اکنون
زمان آن است که با خودتان صادق باشید .هر آن چه را در قلب تان
می گذرد بگویید .اگر خود خودتان باشــید زودتر به نتیجه خواهید
رسید.
آبان :

به نظر می رســد که در یک جــاده ی صاف حرکت
میکنید و هیچ حد و مرزی برای سرعت ندارید .امروز
می توانید واکنش های صحیح از خودتان بروز دهید و
این قابلیت را دارید که موانع را با موفقیت از میان بردارید .اما همین
طور که از مسیر لذت می برید ،حواس تان به انرژی مصرفی هم باشد.
کمی از سرعت تان بکاهید و به جای این که مدام به دنبال لذت های
زودگذر باشید بر اهداف بلند مدت تمرکز کنید.
آذر :

از آن دسته آدم هایی هستید که به کلیت توجه دارند،
اما امروز تمایل دارید که وارد جزییات شــوید ،زیرا
ماه کامل به سومین خانه در طالع شما یعنی خانه ی
اطالعات وارد شــده است .شاید بهتر باشد که کمی چشمان تان را
تنگ تر کنید تا محدودتر ببینید .اما یادتان باشد که قرار نیست همه ی
جزییات آن دور دست ها را هم ببینید.
دی :

اکنون فکر جدیدی به ذهن تان رســیده که می توانید
با عملی کردن آن درآمدتــان را افزایش دهید .اما به
نظر می رســد که هنوز از قید و بند افکارهای قدیمی
و ناکارآمد خالص نشده اید .شــاید مجبور شوید دست از روال و
رویهی ســابق بردارید تا بتوانید فرصت های جدیدی را برای خود
رقم بزنید .به جای این که منتظر بمانید تا همه چیز خودش مهیا شود،
بهتر است خودتان فضای الزم را ایجاد کنید تا فرصت ها بروز کنند.
بهمن :

صدور مجوز برای دایر کردن باجههای بیشتر در
عراق جهت پرداخت ارز به زائران اعالم شد.
شرایط دریافت ارز زائران اربعین در سال ۱۳۹۶
نیز اینگونه بــود که زائرانی که از راههای هوایی
و زمینی در گردهمایی اربعین حســینی شرکت
میکردند ،میتوانستند حداکثر  ۲۰۰دالر آمریکا
با گذرنامه معتبر جمهوری اسالمی ایران و بلیت
مسافرت از طریق بانکهای ملی ایران ،ملت و
سامان ،ارز مسافرتی با نرخ مبادلهای تهیه کنند.

با این تفاسیر و با مطرح شدن دوباره تامین ارز
اربعین ،از جمله نکاتی که باید به آ ن توجه شود،
نرخ این ارز و محل تامین آن اســت ،زیرا به هر
صورت بانک مرکزی مکلف به تامین ارز مورد
نیاز اســت و حتی اگر قیمت ارائه شده همسطح
بازار باشــد ،باید از کانال رسمی انجام شود .در
عین حال که تجربه نشــان داده در ارائه ارز به
ویژه ارز مسافری هرگونه اختالف قیمت با بازار
موجب ایجاد رانت و داللی شده است.

امروز ممکن اســت از خواب بیدار شوید و ببینید که
کنترل حاالت و احساســات تان دست شما نیست.
اکنون ماه کامل در نشانه شــما قرار گرفته و ممکن
است متوجه شوید که احساســات مدفون شده در ذهن تان به مرز
آگاهی رسیده اند .برای این که بتوانید خودتان را دوباره به وضعیت
تعادل برگردانید به شما توصیه می شود که با یک دوست درباره ی
موضوعات فلسفی صحبت کنید ،شاید این گفتگوها کمک تان کنند.
اسفند :

معمو ًال تصورات تان از مجموعه ای از نشانه ها تشکیل
می شود ،اما امروز ممکن است برای تحلیل آن ها وارد
یک بحث بی پایان شــوید و در نهایت معنی نشانه ها
در توضیحات بی شمار شــما گم شود .اکنون اطراف تان شلوغ تر
از آن چیزی اســت که ترجیح می دهید .از آن جایی که ماه کامل به
دوازدهمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی معنویات وارد شده است
به سکوت احتیاج دارید.

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام جعفر بن محمد(ع) :هرگز تهی دست نشد کسی که در زندگی میانه
(روضه بحار ج  2ص ) 165
روی را رعایت کرد.
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گروه گــزارش  //ماجرای کســادی بازار و کاهش
تولیدات طی  ۱۰ســال گذشــته به طور مستمر
برای یک یا چند محصول کشــاورزی در هرمزگان
لیموترش رودان
تکرار میشود که این بار نوبت به
ِ
در شــرق این استان رسیده اســت و مردم انتظار
حمایت مجدانه ســازمان تعاون روســتایی از
دارند دســتگاههای متولی ،به خوبی در این بخش ،باغداران رودانی
نقشآفرینیکنند.
کاهش قیمت لیموترش در شهرستان رودان و رسانهای

میگویند :اگر مسووالن از ما کشاورزان حمایت کنند
به طور یقین دســت دالالن از جیب کشاورزان قطع و
به تبع آن مشکل حمل محصول برداشت شده و فروش
منطقی آن در بازار نیز حل میشود.

مدیر تعاون روســتایی هرمزگان تاکید کرد :زمانی که
محصولی برای باغدار و یا کشــاورز به علت کم شدن
قیمت ،صرفه اقتصادی نداشته باشد ،تشکلهای تعاون
روســتایی برای جلوگیری از دلسرد شدن تولید کننده
در تولید محصــول ،آن را به قیمت توافقی خریداری
می کند.

حمایت ویژه جهادکشاورزی رودان از باغداران
لیموترش

ِ
ایران سرای طالهاست و
لیموترش رودان هرمزگان نیز شدن آن باعث شــد تا در اواخر تیرماه امسال معاون
به عنوان طالی سبز جنوب کشور این روزها با کاهش وزیر جهاد کشــاورزی و مدیرعامل ســازمان تعاون

مطالبه جدی باغداران رودانی
سامان دادن به بازار لیموترش

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

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

قیمت یعنی کمتر از  ۹هزار تومان و باقی ماندن محصول
روی دســت باغداران مواجه شــده بود اما سیاست
دولت مردمی ،جلوگیری از متضرر شــدن کشاورزان
سختکوش هرمزگانی است و برهمین اساس سازمان
تعاون روستایی با کمک دیگر نهادها برای حمایت از
این کشاورزان پای کار آمد.
شایسته اســت بدانیم که امسال  ۹هزار و  ۳۱۸هکتار
از باغهای شهرستان رودان زیرکشت لیموترش رفته
که پیشبینی شــده باتوجه به فصل برداشت آن که از
تیرماه تا شــهریورماه اســت ۱۱۰ ،هزار تُن محصول
برداشت شود .هماکنون رودان با تولید حدود  ۴۶درصد
لیموترش کشور و  ۲درصد تولید جهان ،از کیفیت باالی
محصول برخوردار بوده و به جایگاه خوبی در صادرات
و تأمین نیاز استان و کشور دست یافته است.
مکزیکن الیم (لیموترش محلی» «لیسبون»« ،خارکل»
و «پرشین» از رقمهای لیموترش در رودان است.

ایجاد صنایع تبدیلی و ثبات بازار ،کام لیموکاران
را شیرین میکند

باغداران رودانی معقتدند شهرستانشــان قطب تولید
محصول لیمو در کشــور است اما یکی از موانع اصلی
پیشرفت کشــاورزی و توســعه واقعی آن در استان
هرمزگان بهخصوص این شهرستان ،نبود صنایع تبدیلی
اســت و تا زمانی که در کنار محصولی که به دســت
میآوریم ،این صنایع راه اندازی نشــود ،نمیتوان به
اشتغالآفرینی حداکثری فکر کرد.
ایــن باغدارانِ لیموترش که دســت آوردهشــان هر
کیلوگرمی در اوایل برداشــت  ۱۲۰تا  ۱۱۰هزار ریال
و اکنون به کمتر از  ۹۰هزار ریال به فروش می رســد؛
حمایت نکردن مسووالنِ متولی و نبود ثبات در بازار
را دلیــل حضور دالالن در این حــوزه عنوان کرده و

روستایی کشور به استان هرمزگان سفر کند تا پس از
کاهش شدید قیمت لیموترش شهرستان رودان بتواند در
نشستی به بررسی ،پیگیری و حمایت از کشاورزان و
تأمین اعتبار برای رفع این مشکل بپردازد.
در آن نشست؛ کنترل قیمت ،خرید توافقی لیموترش،
نحوه حمایت ســازمان مرکزی تعاون روستایی مورد
بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این باره گرفته شد.
محمدعلی نیکبخت در این راستا در گفت و گو ،نشستی
با کشاورزان شهرستان رودان با اشاره به اینکه تعاون
روستایی آمادگی کامل را برای حمایت از کشاورزان
این منطقه دارد ،اظهار داشــت :کشاورزان و باغداران
منطقه باید خود برای بهبود وضعیت محصولشــان با
داشتن برنامه کوتاه مدت و بلندمدت وارد میدان شده و
مشارکت حداکثری داشته باشند.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد :با تامین منابع
الزم برای تنظیم بازار و قیمت لیموترش و دســترنج
کشاورزان منطقه برای خرید لیموترش اقدام خواهد شد
اما باید توجه داشت این امر با توجه به شرایط بازار و
حضور دالالن ،حساسیتهایی دارد.
نیکبخت در آن جلسه خاطرنشان کرد :باید یک تشکل
ویژه و اختصاصی برای رفع این مشــکلِ همیشــگیِ
کشــاورزان در این منطقه تشکیل شود؛ به طوری که
از داشت ،برداشت و عرضه محصول به بازار هدف را
پشتیبانی کند.وی تاکیدکرد :محصول لیموترش رودان
دارای بهترین کیفیت و در سطح کشور زبانزد است که
قابلیت بهره برداری مختلف از جمله خشــک کردن و
انواع فرآوری را دارد و الزم اســت برنامه جامع برای
پشتیبانی تعاون روستایی و عملیاتی شدن حمایت از
محصول لیموترش منطقه تدوین شود.
نیکبخت بــا بیان اینکه در فصل برداشــت محصول

لیموتــرش بیش از  ۱۲۰هزار تن محصول برداشــت
میشــود ،گفت :این امر ظرفیتی بزرگ محسوب شده
و یک منبع مالی مناسب را برای کنار زدن واسطه می
طلبد.
رییس سازمان تعاون روستایی کشور همچنین اظهار
داشت :بخشی از مشکل خرید محصول ،تأمین منابع
مالی بوده که با کمک فعاالن و باغداران رفع میشــود
اما بخش دیگر مشکل صادرات است که این امر نیز به
طور ویژه در نشســت با وزیر جهاد کشاورزی مطرح
خواهد شــد چرا که یکی از راهکارهای مناسب برای
برون رفت از معضل قیمت لیموترش ،صادرات آن به
کشورهای هدف است.
وی ادامه داد :احداث کارخانه آبلیموگیری چاره دیگر
مشــکل لیموترش این منطقه است که حمایت الزم را
نیز از سرمایه گذاران چنین طرحهایی خواهیم داشت.
نیکبخت در همان نشســت اواخر تیرماه افزود :باید
لیموترش رودان با ایجاد یک تشکل و سهامداری خود
باغداران به مانند پسته کرمان در دنیا شناخته شود.
آغاز خرید توافقی  ۹۵۰تن لیموترش توســط
تعاون روستایی هرمزگان

تعاون روســتایی هرمزگان پــس از بازدید باغهای
لیموترش رودان و چندین نشســت با کشــاورزان و
باغــداران خرید توافقی را آغاز کرد که تاکنون حدود
 ۹۵۰تُن محصول از باغــداران هرمزگانی خریداری
کرده است و این روند همچنان ادامه دارد.
مدیر تعاون روستایی هرمزگان اظهار داشت :در حاشیه
بازدیــدی که از مرکز خرید لیموترش در شهرســتان
رودان بــه همــراه مدیر دفتــر بازرگانی محصوالت
کشاورزی ســازمان مرکزی تعاون روستایی و معاون
اتحادیه باغداران انجام شد ،این محصول در شهرستان

رودان و مینــاب با توجه به کیفیــت آن به قیمت ۹۰
هزار ریال از باغداران خریداری می شود.ســیروس
اسدپور ،با بیان اینکه شبکه تعاون روستایی این کار را
در راستای حمایت از باغداران آغاز کرده است ،اظهار
داشــت :این کار تنها برای حمایت از تولیدکنندگان و
جلوگیری از کاهش قیمت و ســو ء استفاده دالل ها و
واسطهها انجام میشود.
وی بیان داشت :همچنین این اقدام تعاون روستایی با
هــدف ایجاد تعادل و توازن در بازار عرضه لیموترش
انجام میشــود و تا رســیدن بازار به تعادل و توازن
قیمت ادامه دارد «.نکته قابل توجه اینجاست که تعاون
روستایی اگر به دنبال ایجاد توازن در بازار لیموترش
است ،چرا به قیمت تمام شده محصول توجه نمیکند؟
یا اینکــه چرا همان قیمت  ۹هزار تومانِ داللها را به
عنوان خرید تضمینی اعالم کرده است؟ آیا داللها در
تصمیمات تعاون روستایی نقش دارند! یا خدایی نکرده
خود تعاون روســتایی شــاهدالل اصلی است؟ اینها
سواالتی است که جهاد کشاورزی باید پس از دو دهه
ناکارآمدی ،به مردم ،کشــاورزان و خصوصا رسانهها
پاسخی روشن و شفاف ارائه کند»
اما مدیر تعاون روستایی هرمزگان در ادامه صحبتهای
خود اظهار داشت :شــرکت تعاون روستایی جغین و
رودان و تعاونی روستایی هشتبندی و اتحادیه تعاون
روستایی رودان با مشارکت اتحادیه شرکتهای تعاونی
روستایی استان هرمزگان و اتحادیه مرکزی باغداران
همزمان با آغاز برداشــت ایــن محصول در منطقه به
جهت خدمات رســانی و رفاه اعضا و باغداران اقدام
به خرید توافقی لیموترش کردهاند و روند خرید تا تمام
شدن فصل برداشت و لزوم جذب محصول مازاد بر نیاز
درمنطقه ادامه دارد.

گروه گزارش  //براساس آخرین آمار اعالمی
ســتاد دیه ،در حال حاضــر از  ۱۰هزار و ۶۰۰
زندانی غیرعمد ۱۹۱۸ ،نفــر بدهکار مهریه
هستند ،اگر چه با اتخاذ و اجرای سیاستهای
مختلف آمــار بدهکاران مهریه نســبت به
سالهای گذشته کاهش داشته ،اما همچنان
مهریه یکــی از پنج علــل جرایم غیرعمد
محکومان مالی است.

تاکنون برای حل مشــکل مهریه راهکارهای
مختلفی مطرح شــده که آخریــن آن طرح
مجلس بــا عنــوان «اصالح قانــون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی و مهریه» است
که براســاس آن با تعیین حق ثبت از تعیین
مهریههای غیرمتعارف و ســنگین پیشگیری
میشود.
به گفته ابوالفضــل ابوترابــی نماینده مردم
نجفآباد در مجلس شورای اسالمی در طرح
مذکور برای مهریههای  ۱۴تا  ۱۰۰سکه ۱.۱
درصد حق ثبت ،از  ۱۰۰تا  ۲۰۰سکه مهریه
 ۲درصــد حق ثبت و از  ۲۰۰ســکه مهریه
به بــاال  ۱۵درصد حق ثبت یا همان مالیات
دریافت میشوند ،یعنی افراد به منظور دریافت
ســند ازدواج خود باید مبلغی را به حساب
دولت واریز کنند.
بــا این حــال نتایج گزارش افکارســنجی
«موسسه افکارسنجی ملت» که در بازه زمانی
 ۳۱اردیبهشــت تا  ۴خرداد ســال جاری با
جامعه آماری افراد  ۱۸سال و باالتر کل کشور
و به روش مصاحبه تلفنی با گردآوری ۱۰۲۰
پرسشنامه انجام شده است نشان میدهد که به
طور میانگین تعداد مناسب سکه برای مهریه از
دیدگاه مردم ۹۴ ،سکه است.
بر اساس نتایج این نظر سنجی نزدیک به نیمی
از پاسخگویان یعنی  ۴۹.۴درصد پاسخگویان
یکی از اعــداد  ۱۱۰ ،۱۰۰ ،۵۰ ،۱۴و ۱۱۴
سکه را برای مهریه مناسب دانستهاند.
در واقع به طور متوسط مردان  ۵۸و زنان ۱۳۰
سکه را تعداد مناسبی برای مهریه میدانند؛ اما
در نهایت میانگین تعداد مناســب سکه برای
مهریه از نظر مردم  ۹۴سکه است.
برای  ۹۴سکه مهریه باید به اندازه یک سکه
تمام بهار آزادی «حق ثبت» داد
حتی اگر به همین نظرســنجی استناد کنیم و
در نظر بگیریم که اغلب خانوادههای دختر و
پسر به هنگام ازدواج بر روی  ۹۴سکه مهریه
توافق میکنند ،با احتساب قیمت کنونی سکه

که در حدود  ۱۴میلیون تومان اســت؛ یک
زوج با مهریه  ۹۴سکهای باید برای دریافت
ســند ازدواج خود حدود  ۱۴میلیون و ۴۰۰
هزار تومان یعنی مبلغی به اندازه یک ســکه
تمام بهــار آزادی حق ثبت پرداخت کنند .با
این تصمیم مجلس ،برای  ۱۱۰سکه مهریه که
عموما خانوادههای ایرانی تعیین میکنند نیز با
احتساب قیمت فعلی سکه (حدود  ۱۴میلیون
تومان) ،باید  ۳۰میلیون و  ۸۰۰هزار تومان و
برای  ۱۱۴سکه مهریه  ۳۱میلیون و  ۹۲۰هزار
تومان یعنی مبلغی بیشتر از قیمت دو سکه تمام
بهار آزادی مالیات پرداخت کرد.

موافقــان و مخالفان مداخلــه دولت در
تعیینمهریه

از سوی دیگر نگاهی گذرا به نتایج افکارسنجی
یاد شده در خصوص مهریه و نظر مردم درباره
مداخلــه قانون در آن نشــان میدهد ۳۹.۸
درصد پاسخگویان معتقدند تعیین سقف قانونی
در کاهــش میزان مهریه موثر اســت۲۲.۳ ،
درصد دریافت مالیــات (ثابت یا پلکانی) را
در کاهش مهریه موثر میدانند و  ۲۶.۲درصد
پاســخگویان نیز گفتهاند که دولت نباید هیچ
اقدامی برای کاهش میزان مهریه انجام دهد،
همچنیــن  ۸۶.۲درصد پاســخگویان اعالم
کردهاند که رســم ندارند مهریــه را به هنگام
عقد به زنان پرداخت کننــد و  ۶۳.۴درصد
پاسخگویان نیز معتقدند مردان در زمان تعیین
مهریه کم یا خیلــی کم مقدار مهریه را جدی
میگیرند.افرادی که تجربه زندگی مشــترک
داشتهاند بیشتر از مجردین  ،یعنی  ۶۹.۵درصد
متاهلین ۷۲.۵ ،درصد افرادی که از همســر
خود جدا شده و یا همسرشان فوت شده است
و  ۵۰درصد مجردین بــاور دارند که میزان
مهریه به هنگام تعیین آن از سوی مردان جدی
گرفته نمیشود.
نقش مهریه در پشــتوانه مالی ،طالق
آسانتر و گرفتن حضانت فرزندان

 ۷۵.۸درصد پاسخگویان نیز معتقدند بخشش
مهریه میتواند به زنان کمک کند تا راحتتر
طالق بگیرند و  ۶۷.۹درصد پاســخگویان
اعالم کردهاند بخشش مهریه در زمان طالق
میتوانــد به زنان در گرفتــن حق نگهداری
فرزندان کمک کند.
 ۶۱درصد پاســخگویان نیز مهریه را در حد
«زیاد» یا «خیلی زیاد» پشــتوانه مالی برای
زنان دانســتهاند و هرچه پاسخگویان بیشتر

هشــدار درباره کاهش ثبت رســمی
ازدواج

علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج
و طالق ،در گفتوگو با ایســنا از رایزنی با
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شورای
اســامی در این باره خبر میدهد و در عین
حال می گوید شکی نیست مهریههای سنگین
در حال حاضر آســیبی را ایجاد کرده است،
اما با ایــن وجود راهکاری که مجلس برای
جلوگیری از تعیین مهریههای ســنگین در
پیش گرفته است اشتباه است .در حال حاضر
مشکالتی که بر سر راه ازدواج وجود دارد کم
نیست و با تعیین حق ثبت برای مهریه مشکل
دیگری را بر سر راه ازدواج قرار میدهیم .از
سوی دیگر این امر در تضاد با سیاستهای
کلی خانواده و جمعیت اســت و قابل توجیه
و دفاع نیســت .قبول داریم کــه مهریههای
ســنگین در حال حاضر آسیبی را در زندگی
مشترک ایجاد کرده است؛ اما با این حال آیا
در صورت پرداخت حق ثبت مهریه مشکالت
و مصیبتهای تعیین مهریههای سنگین حل
میشود؟.
وی همچنین به اقداماتی که ممکن است افراد

مطالبه جدی باغداران رودانی

ســامان دادن به بازار لیموتــرش و دیگر محصوالت
کشــاورزی مطالبه جدی کشاورزان و باغداران استان
هرمزگان از جمله شهرستان رودان است که می طلبد
حمایت ویژهای از ســوی مســووالن و تعاونیهای
دولتی همچون ســازمان تعاون روستایی در راستای
خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی صورت گیرد
تا دیگــر بار کشــاورزان و باغداران بــرای فروش
محصولشان دغدغه نداشــته باشند.شهرستان رودان
با توجه به موقعیت اقلیمی خاص ،یکی از قطبهای
مهم کشاورزی هرمزگان است که با حمایت از حوزه
کشــاورزی ،خرید ب ه موقع محصوالت ،ایجاد صنایع
تبدیلی و کوتاه کردن دســت دالالن ،نه تنها در کشور
بلکه میتواند در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد.
طبق مطالعات؛ لیموترش یکــی از پر مصرفترین و
پر خاصیتترین موادغذایی در جهان است که بیشتر
متخصصان تغذیه به مصرف فــراوان این میوه مهم و
ارزشمند در سالمتی افراد اشاره دارند.
شهرستانهای رودان ،میناب ،بندرعباس و حاجی آباد
از مناطق مهم تولید لیموترش در استان هرمزگان هستند
و این استان رتبه نخست تولید لیموترش در کشور را
دارد/.ایرنا

معافیت مددجویان از پرداخت هزینههای
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مشکل مهریه با تعیین «حق ثبت» حل میشود؟

مهریه را پشــتوانه مالی برای زنان محسوب
کردهاند؛ تعداد مناسب سکه برای مهریه را نیز
بیشتر اعالم کردهاند.
این آمار نیز قابل توجه است که تنها  ۱۲درصد
پاسخگویان معتقدند که مهریههای سنگین در
آغاز زندگی زناشــویی به نفع زنان است و
 ۲۳.۹درصد نیز معتقدند شروط ضمن عقد و
 ۵۰.۳درصد نیز معتقدند توافق برای تقســیم
دارایی در آغاز زندگی زناشویی میتواند به
نفع زنان باشد.
این نتایج آماری همچنین نشان میدهد ۵۶.۲
درصد پاسخگویان بر این باور بودهاند مهریه
ســنگین هیچ تاثیری در اســتحکام زندگی
زناشــویی ندارد و  ۳۰.۴درصد نیز معتقدند
مهریه ســنگین منجر به سســت شدن بنیان
خانواده میشــود و تنها  ۸.۶درصد معتقدند
مهریه ســنگین موجب اســتحکام خانواده
میشود.
با این حال علیرغم هشــدارهای داده شده از
سوی کارشناســان درباره تبعات تعیین حق
ثبت و یا همان مالیــات برای مهریه ،به نظر
میرسد گروهی از نمایندگان مجلس همچنان
بر روی تصویب و اجرای این امر ُم ِصر هستند.

مجموعه جهاد کشــاورزی رودان هم برای حمایت از
لیمــوکاران تمامی توان خود را بکارگرفته تا با تالش
در زمینه های مختلف کشــاورزی ،حمایت ویژه ای
در راســتای ارتقای صنعت لیموترش در ســطح این
شهرستان داشته باشد.مدیرجهاد کشــاورزی رودان،
حمایت از باغداران این شهرستان را یکی از مهم ترین
اولویت های کاری خود دانست و اظهار داشت ۹ :هزار
و  ۳۰۰هکتار از باغهای این منطقه زیرکشت لیموترش
رفته و از تیرماه امسال برداشت آن آغاز شده است.
ضیاءالدین صامتی افزود :پیشبینی میشــود از این
میزان سطح زیرکشت بیش از  ۱۱۰هزار تُن محصول
لیموترش تا پایان شهریورماه از همه ارقام مورد کشت
منطقه از جمله «مکزیکن الیم»«،لیسبون»«،خارکل»
و«پرشین» برداشت شود.
وی بیان داشت :شهرستان رودان مقام نخست در سطح
زیرکشت لیموترش و تولید این محصول را در کشور
دارد.

گروه خبــر  //مدیرعامل کانون دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی از اجرای
طرح مواســات در دفاتــر خدمات
الکترونیک قضایــی خبر داد و گفت:
براســاس این طرح ،ارائه خدمات به
مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی
در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
رایگان است.

برای دور زدن پرداخت حق ثبت مهریه انجام
دهند اشاره و عنوان میکند :حتی ممکن است
خانواده عــروس بگویند حاضرند حق ثبت
مهریه را خودشان پرداخت کنند اما داماد هزار
سکه مهر دخترشان کند .بنابراین تعیین حق
ثبت نمیتواند مشکل مهریههای سنگین را بر
طرف کند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق هشدار
میدهد :تعیین حق ثبت برای مهری ه میتواند به
دوری جوانان از ثبت رسمی ازدواج و روی
آوردن آنها به ازدواج عادی و سفید منجر شود
و در عین حال اصل مشکل مهریههای سنگین
را نیز از بین نمیبرد.
مظفــری با طرح این پرســش کــه اگر این
ازدواجهــای عادی و غیر رســمی در بین
جوانان رواج پیــدا کنند چطور میتوان مانع
آن شد؟ ،تصریح میکند :این شرایط بیشتر به
ضرر خانمها میشود و حقوق زنان است که
در این میــان از بین میرود .تعیین حق ثبت
برای مهریه مانع بزرگی برای ازدواج رسمی
اســت و تبعات ســنگینی در جامعه خواهد
داشــت .اگر ازدواجهای عــادی رواج پیدا
کنــد و در این نوع ازدواجها افراد بچهدار هم
شوند و فاجعههای بیشتری نیز رخ دهد چه؟.
در ایــن میان تنها حقوق زن و فرزند حاصل
از این ازدواج ضایع میشــود .اگر این طرح
تصویب شود ابتدا باید حق ثبت پرداخت شود
تا ازدواج به طور رســمی ثبت شده و سند
ازدواج به زوجین تعلق گیرد .افراد به راحتی
میتوانند ازدواج عادی انجام دهند و به استناد
قانون در دفتر اسناد رسمی اقرارنامه زوجیت
بنویسند.مظفری پرداخت مهریه به صورت نقد
در زمان عقد ازدواج را بهترین راهکار برای
درمان ریشهای مشکالت پیش آمده پیرامون
تعیین مهریههای سنگین دانسته و میافزاید :با
پرداخت نقد مهریه در زمان عقد ازدواج ،هر
فردی با هر توان مالی کــه دارد مهریه را به

هنگام عقد پرداخت میکند و اینگونه جلوی
وعدههایی که به هنگام خواســتگاری برای
پرداخت مهریههای سنگین داده میشود نیز
گرفته میشــود و افراد متناسب با توان مالی
و اجتماعی خود زیــر بار قبول میزان مهریه
میروند.
به گفتــه رئیس کانون ســردفتران ازدواج و
طالق ،در حال حاضر زنان از مهریه به عنوان
اهرمی برای فشــار بر مردان به هنگام تضییع
شدن حقوق خود استفاه میکنند و از این رو
الزم است به حقوق زنان در زندگی مشترک
توجه ویژه شود.
مظفری با یادآوری اینکه مبنای اصلی مهریه
پرداخت نقدی به هنگام خطبه عقد اســت،
توضیح میدهــد :اکنون به ندرت میبینیم که
دامــاد مهری ه را به هنــگام عقد و به صورت
نقد پرداخت کند ،در حالی که اســاس مهریه
پرداخت نقد آن در زمان عقد اســت .منظور
قانونگــذار به هنگام تصویب قانون مدنی در
ســال  ۱۳۱۰پرداخت نقدی مهریه به هنگام
عقد بوده اســت و از این رو برای زن «حق
حبس» را در نظر گرفته است .منظور از حق
حبس ،این بوده اســت که عروس میتواند
تــا زمانی که مهریه خود را نقد در زمان عقد
دریافت نکرده اســت از رفتن به خانه داماد
امتناع کند .ما نیز باید همین امر را رواج دهیم
و نه اینکه با تصویب «حق ثبت» برای مهریه
مشکلی را بر سر راه ازدواج ایجاد کنیم.
به گزارش ایســنا ،وی در پایان سخنان خود
خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرده است:
درخواست دارم با تأمل بیشتری این طرح را
بازنگری کنند و از نظرات کارشناسان استفاده
کنند .اغلب از اساتید دانشگاه دعوت به عمل
میآید که درباره طرحها اظهار نظر کنند و این
در صورتی است که بحثهایی که در دانشگاه
مطرح میشــود با بحثهایی که در جامعه
مطرح میشود ،متفاوت است.

حســن روحانینیا با بیــان این که
براساس قانون مددجویان کمیته امداد
و بهزیســتی از هزینههای دادرسی
معاف هســتند افزود :در قالب طرح
مواســات و با تفاهمنامهای که میان
کمیته امداد ،سازمان بهزیستی و کانون
دفاتر خدمــات الکترونیک قضایی
به امضا رســید ،مددجویان نهادهای
حمایتی از پرداخت هزینههای دفاتر
خدمات الکترونیــک قضایی معاف
شدند.
مدیرعامــل کانون دفاتــر خدمات
الکترونیک قضایی با اشــاره به این
که در حــال حاضر این دفاتر در ۲۷
استان کشور به صورت برخط طرح
مواســات را اجرا میکننــد ،افزود:
دفاتر ،هزینه خدمات ارائه شده را به

مرکز اعــام میکنند و مبلغ خدمات
با مجوز رئیس قــوه قضاییه به آنان
بازگردانده میشود .وی با بيان این که
در دیگر استانها نیز بسیاری از دفاتر
به صورت خودجــوش به این طرح
پیوســته و هزینه خدمات را از منابع
خودشــان پرداخت میکنند ،افزود:
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در
استانهای خراسان رضوی ،لرستان و
کهگیلویه و بویراحمد بیشترین خدمت
را در قالب ایــن طرح به مددجویان
ارائه دادهاند.
روحانینیا اضافه کرد :در حال حاضر
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در
 ۱۱۴نقطه در سراسر کشور در حال
ارائه خدمات رایگان به خانوادههای
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
هستند.
مدیرعامــل کانون دفاتــر خدمات
الکترونیک قضایــی با آمادگی برای
توسعه خدمات دفاتر به مددجویان،
اظهار کرد :تاکنــون  ۱۲هزار نفر از
جامعه هدف کمیته امداد از خدمات
رایگان دفاتر خدمــات الکترونیک
قضایی استفاده کردهاند.

شهریور؛ اعمال افزایش
و صدور احکام جدید سایر سطوح
بازنشستگان تامین اجتماعی

گروه خبر  //مدیرعامل سازمان تأمین
اجتماعی از اعمــال افزایش و صدو ِر
احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان
تامین اجتماعی در شهریور خبر داد.

میرهاشم موسوی ،درباره زمان اعمال
افزایش و صدور احکام جدید ســایر
ســطوح بازنشســتگان گفت :پیرو
اعالم سرپرســت وزارت تعاون کار
و رفــاه اجتماعی مبنی بــر موافقت
با اصالح و افزایش مســتمری سایر
ســطوح مســتمریبگیران سازمان
تامیناجتماعی براساس ماده  ۹۶قانون
تامیناجتماعی ،با عنایــت به اینکه
فرایند پرداخت حقوق از بیســتم هر
ماه طبق محاسبات و درقالب سامانه
متمرکز برای بازنشســتگان صورت

میپذیــرد ،لذا برای اعمــال افزایش
جدید و نحوه پرداخت و تأمین مالی
مربوطه بــا هماهنگی بــا کانونها؛
نیازمند زمان هستیم و صدور احکام
جدید ،شهریور انجام میشود.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی،
از دســتور اکید و ویژه رییسجمهور
برای اصــاح مصوبه هیــات دولت
و پیگیریهای معــاون اول دولت و
همچنین سرپرســت تعاون کار و رفاه
اجتماعی که با رویکرد خدمترسانی
بهتر و رفــع دغدغه بازنشســتگان
براساس ماده  ۹۶قانون تامیناجتماعی
و مصوبه مربوطه انجام پذیرفت؛ تشکر
و قدردانی کرد.

