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نقش کلیدی بنادر
در توسعه اقتصاد ملی ومعیشت ساحل نشینان
سازمان بنادر و دریانوردى در حل مسائل دریایى و بندرى پیشگام است

گروه خبر  //استاندار هرمزگان گفت :طرحهای ســرمایهگذاری سازمان بنادر و دریانوردی
به ویژه در اســتان هرمزگان نقش کلیدی در توســعه اقتصاد ملی ،تامین رفاه و معیشت
ساحلنشینان دارد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ «مهدی دوســتی» در نشســتی با «حسین عباسنژاد» مدیرکل بنادر و
دریانوردی این استان و جمعی از اعضای شورای معاونان این اداره کل اظهار داشت :سازمان بنادر
و دریانوردى در حل مســائل دریایى و بندرى پیشگام اســت و این مهم در بندر شهید رجایی به
عنوان کانون مهم توسعه تجارت دریایی منطقه کامال مشهود است .وی گفت :در راستای بهرهبرداری

استاندار هرمزگان عنوان کرد

نقش کلیدی بنادر در توسعه اقتصاد ملی ومعیشت ساحل نشینان

ادامه از تیتر یک //

«حسین عباسنژاد» ،تقویت دیپلماسی
دریایی و همگرایی حداکثری با جامعه
محلــی را در شــکوفایی اقتصاد دریا
محــور اثرگذار دانســت و افزود :یکی
از طرحهای جــدی در اداره کل بنادر
و دریانوردی اســتان هرمزگان ،توسعه
بنــادر منطبــق با طرح هــای جامع و
اهتمام در جهت توســعه بنادر کوچک
با هدف ایجاد اشــتغال مولد و گسترش
سفره معیشــت ساحل نشــینان است
که با جدیــت دنبال خواهد شــد.وی
با اشــاره بــه برنامهریزیهای صورت

گرفته برای توسعه طرحهای عمرانی و
سرمایهگذاری در بندر شهید رجایی به
ضرورت تکمیل فاز ســوم طرح توسعه
بندر شهید رجایی و توسعه اسکلههای
نفتی مجتمع بندری شــهیدرجایی اشاره
کرد و ابرازداشــت :این طرحها با روند
خوبــی در حال اجرا اســت و در هفته
دولت امسال نیز شــاهد بهرهبرداری از
چندین پروژه بــزرگ دریایی و بندری
خواهیــم بود.در این دیــدار مدیر اداره
بنادر و دریا نوردی شهید باهنر و دیگر
معاونان این اداره کل گزارشی از اقدامات نمودند .گفتنی است؛ در نخستین دیدار هرمزگان با استاندار معاونان وی و مدیر
صورت گرفته در حوزه کاری خود ارائه مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان بندر شهید باهنر وی نیز حضور داشتند.

Beton Sahel
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رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

افزایش  ۲تا  ۳برابری ارسال کاغذ از
هرمزگان به سراسر کشور
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آزادگان ،آزموده ترین فرزندان این
ملتند

توسط یگان شناوری منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه
انجام شد

نجات یک شناور از خطر غرق شدگی
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گــروه خبر //مدیرعامل منطقــه ویژه صنایع
معدنی و فلزی خلیج فارس گفت :منطقه ویژه
برای جذب حداکثری نیروی متخصص ،اقدام به
انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه هرمزگان کرده و در
برنامههای خود ،اشتغالزایی  ۲۳هزار نفری را در
دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرنگار دریا ،حسن خلج طهرانی بیان
کرد :نیروی انسانی ،با ارزشترین سرمایه در فرایند
خلق ثروت به شــمار میرود که مهمترین اهداف
بنگاههای اقتصادی را در جهت به حداکثر رساندن
موفقیتها ،تامین خواســتهها و انتظارات ذینفعان
برآورده میسازند .در همین حال بنگاههای اقتصادی
از نیروهای انسانی به منزله یکی از عوامل موثر در
امر تولید استفاده میکنند.

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطرح کرد

هدفگذاری اشتغالزایی  ۲۳هزار نفری در منطقه ویژه
وی افزود :بنگاههای اقتصادی باید آموزشهای به
کارگیری استعدادها و پرتوانسازی منابع انسانی را
جدی بگیرند تا در زمینه فعالیت خود موفق باشند.
ضمن اینکــه افزایش بهرهوری نیروی انســانی و
تحوالت مثبت در این زمینه میتواند سبب ارتقای
ســازمانها و به تبع آن ،توسعه نظامهای اقتصادی
شود .ناگفته نماند که انسان ،هم هدف توسعه و هم
عامل آن محسوب میشود.
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج
فارس تاکید کرد :اگر سرمایه انسانی را در بنگاههای
اقتصادی جدی بگیریم ،شــاهد موفقیت و رشد آن
سازمان خواهیم بود .همچنین سازمانها با داشتن
نیروی انســانی متخصص متوجه خواهند شد که
مجموع عوامل نیروهای انسانی ،فرهنگ سازمان و
ب و کار ،سازمان را به هدف
موقعیتسازی در کس 
خود میرساند.
خلج طهرانی در خصــوص چالشهای بنگاههای
بزرگ اقتصادی در نحوه به کارگیری نیروی انسانی،
عنوان کرد :به کارگیری نیروی توانمند توسط بنگاهها
بسیار دشوار است .به ویژه اینکه بنگاههای بزرگ با
چالشهای بسیاری در پیادهسازی یک سازو کار
مدرن و نظاممند برای استعدادیابی و جذب نیروی
انسانی شایسته مواجه هستند.

آبا بتن ساحل
تولید و عرضه بتن آماده

حداکثری از ظرفیت دریا برای کمک به معیشــت مردم ساحلنشین ،اداره کل بنادر و دریانوردی با
همافزایی و مشارکت سایر نهادها برنام ه های خود را بر اساس طرح های جامع تدوین شده دنبال
نماید و مجموعه استانداری نیز در مسیر تحقق برنامه هایی که باعث پیشرفت و توسعه فعالیتهای
دریا محور و اقتصاد دریا پایه شود همراه خواهد کرد .مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز به
ارائه گزارشی از وضعیت طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری در بنادر استان از شرق تا غرب و مجتمع
بندری شهید رجایی ،فاز سوم طرح توسعه این بندر تجاری و کانتینری و همچنین آخرین وضعیت
ترخیص و روند بارگیری کاالهای اساسی پرداخت.
ادامه در همین صفحه

معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریهرمزگانتاکید
کرد

لزوم اصالح ساختار منابع انسانی

وی گفت :شــرکتها بایــد بــرای فعالیت خود
محدودیت در استخدام داشته باشند تا با تورم نیروی
انسانی مواجه نشوند .ضمن اینکه اتخاذ راهکارهایی
همچون بازنشستگی پیش از موعد و بازخریدی نیز
میتواند از سطح دغدغه بنگاهها کاهش دهد.
مدیرعامــل منطقــه ویژه صنایع معدنــی و فلزی
خلیجفــارس با اشــاره به راهکارهــای اصالح

ساختاری منابع انسانی در کشور ،تاکید کرد :تغییر
و تحول ساختاری ،همواره در سازمانهای دولتی به
عنوان یک راه حل اساسی مورد توجه بوده است و
مدیران سازمانها از این طریق نظام اداری را متحول
و اصالح میکنند .از این رو ،سازمانهای کشور به
علــوم و دانشمحوری به عنوان یک فرایند کلیدی
نیاز دارند تا با اصالح ساختار سازمانی دچار تحول
شوند.خلج طهرانی مطرح کرد :هر سازمان ،ساختار
سازمانی خود را به طور متفاوتی طراحی میکند اما
به طور کلی بســیاری از سازمانها از نظر ساختار
منابع انسانی با هم مشابهت دارند .ساختار سازمانی
باید با توجه به اهداف مدیریتی منابع انسانی و مدل
تعریف شده این مدیریت تعیین شود .در همین حال،
تطبیق ساختار و فعالیتها با ویژگیهای تغییرات
شرایط بحران اقتصادی برای شرکتها اهمیت باالیی
دارد و باید به سرعت اقدام شود.

اقدامات منطقه ویژه برای بهبود شرایط نیروی
انسانی

وی با بیان اینکه منطقــه ویژه اقدامات متعددی را
هم در زمینه بهبود ســاختار نیروی انســانی و هم
اشتغالزایی صورت داده است ،تصریح کرد :منطقه
ویژه اقدام به تدوین ســند استراتژی کسب و کار و
ترویج ارزشهای ســازمانی کرده است؛ به طوری
که فرهنگسازی ســازمانی در این حوزه در حال
انجام است .دیگر اقدام منطقه ویژه ،کوچکسازی
با استفاده از مکانیزمهای بازنشستگی پیش از موعد
و بازخرید است.
مدیرعامــل منطقــه ویژه صنایع معدنــی و فلزی
خلیجفارس در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی نیز
اذعان کرد :آموزش مداوم نیروهای انسانی در منطقه
ویژه جهت به کارگیری دانش روز را در دستور کار

قرار دادهایم .همچنین ســال گذشته یک تفاهمنامه
همکاری علمی ،پژوهشــی و فناوری با دانشگاه
هرمزگان امضا کردیم که این تفاهمنامه سبب تقویت
پیوند صنعت و دانشــگاه و ارتقای دوسویه خواهد
شد .همچنین تفاهمنامه یاد شــده به ایجاد ارتباط
موثرتر و فعال در زمین ه آموزشــی و پژوهشی بین
صنعت و دانشگاه خواهد انجامید.
وی عنوان کرد :ارائ ه خدمات مشاورهای تحت عنوان
مشاور پشتیبان علمی ،تعریف بسته سرمایهگذاری در
حوزههای مختلف ،رصد سایر مناطق ویژه مستقر در
حوزه خلیج فارس ،ارائ ه گزارش تحلیل بازارهای
مرتبط با صنایع مستقر در منطقه ویژه خلیج فارس،
خدمات مشــاوره تخصصی در جذب سرمایهگذار
داخلی و خارجی و تحلیــل موانع حقوقی جهت
چابکسازی سیستم حقوقی از مهمترین مفاد این
تفاهمنامه به شــمار میرود .خلــج طهرانی اظهار
کرد :یک دفتر ارتباط با دانشگاه نیز ایجاد کردهایم
تا پشتیبانی در تامین منابع انسانی متخصص ،ارائه
خدمات آموزشــی و انجام مشاورههای تخصصی
انجام دهیم .با دایر شدن این دفتر ،به صورت روزانه
یک نفر از اساتید دانشگاه هرمزگان در منطقه ویژه
حضور خواهد یافت و متناسب با دغدغههای صنعت
در راستای جذب سرمایهگذار فعالیت خواهد کرد
زیرا استفاده از نیروهای کارآمد دانشگاهی میتواند
به توسعه بیشتر صنعت کمک کند.
مدیرعامل منطقه ویژه خلیج فارس در پایان یادآور
شــد :هماکنون  ۱۳هزار نفر در منطقه ویژه فعالیت
میکنند که طبق برنامهریزی صورت گرفته تا ســه
ســال آینده ،قرار اســت این میزان به  ۲۳هزار نفر
افزایش پیدا کند و شــاهد جهش اشــتغالزایی در
منطقه باشیم.

خبری
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نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد

ضرورت خودکفایی صنایع غرب بندرعباس در حوزه برق
بردارند.

سرمقاله

زمین های مازاد ادارات برای نهضت ملی مسکن بندرعباس

واگذاری زمین های مازاد ادارات برای طرح جهش تولید مســکن ،موضوعی بود
که در هرمزگان و بندرعباس از آن غفلت شد وانتظار می رود از این فرصت استفاده
شــود وزمینهای مازاد ادارات برای این طرح ملی واگذار شود واز آن طرف اولویت
ســاخت مسکن ویالیی برای کارکنان همان دستگاه اجرایی در این زمین های مازاد
ادارات باشــد و اگر باز هم زمین ها مازاد داشت ،برای عموم شهروندان استفاده شود.
همچنین زمین های شمال وجنوب اتوبان شهیدرجایی و شمال و شرق میدان میوه و تره
بار بایستی برای این طرح اختصاص یابد وتالش شود ویالیی سازی در بندرعباس نیز
در این طرح مورد توجه قرار گیرد .در طرح نهضت ملي مسکن که از بندرعباسی ها با
تاخیری نه ماه و نیمه ثبت نام شد ،باعث فرصت سوزی زیادی در این حوزه گردید و
افزایش حباب مسکن را در این بخش به همراه داشت که اجحاف زیادی در حق افراد
بی خانمان و مستاجر در این شهر شده است .شرایط نابسامان مسکن در کشور و عدم
اجرای طرح های مسکن در دولت گذشته و تاخیر در اجرای طرح نهصت ملی مسکن
در بندرعباس باعث شده است که نه تنها بسیاری از اقشار از خانه دارشدن ناامید شوند
که حتی بیشترشان بدلیل افزایش حباب قیمت و رهن و اجاره مسکن حتی به راحتی
توان اجاره و رهن خانه را هم ندارند و قشر محروم جامعه که شرایط شان بسیار حاد
وبحرانی است و برخی هم از خیرین کمک می طلبند تا بتوانند خانه ای را رهن و اجاره
کنند .حتی مددجویان نهادهای حمایتی هم برای مسکن با مشکل مواجهند وبرخی با
بچه های یتیم شان درمانده می شوند وحتی نمی توانند خانه ای را اجاره کنند .بازار
فروش ،رهن واجاره بندرعباس بطور کامل در اختیار مافیا ،دالالن و سازندگان مسکن
است و آنها تصمیم گیرنده هستند وبه همین دلیل بازار مسکن همواره متالطم است .عدم
اجرای هیچگونه طرح مسکنی در بندرعباس در  8سال دولت گذشته و از طرفی دیگر
مهاجرپذیر بودن این شهر باعث شده است میزان تقاضا چندبرابر عرضه باشد وحتی در
محالت حاشیه ای که بیشتر خانه ها فرسوده ودر حال ریزش هستند ،اما رهن واجاره
و قیمت آنها نیز بسیار افزایش یافته است و از طرفی دیگر متولیان مسکن استان هیچ
تصمیم مناسبی را در این حوزه اتخاذ نکرده اند وحتی گرچه سیاست دولت سیزدهم
اجرای طرح نهضت ملی مســکن در کشور بود واز 28مهرماه سال گذشته ثبت نام از
متقاضيان مسکن در کشور آغاز شد ،اما متاسفانه ثبت نام از بندرعباسی ها صورت
نگرفت و شــهروندان همواره وعده ثبت نام را شنیدند تا باالخره از  15تیرماه که از
بندرعباسی ها نیز ثبت نام شد .گرچه دولت اعالم کرد زمین های مازاد ادارات را در
گام نخست بایستی در استان ها برای اجرای این طرح واگذار کرد واختصاص داد که
در بندرعباس مسئوالن مربوطه به این حوزه توجهی نکردند واز آن طرف مدعی بودند
که زمین جهت اجرای این طرح نداریم واگر بخواهیم طرح نهضت ملی مسکن برای
بندرعباسی ها اجرا کنیم ،بایستی این طرح در شهرک علوی اجرا کنیم که با مخالفت
مردم ،رسانه ها ،نماینده ولی فقیه در استان ،نمایندگان مجلس وحتی نماینده عالی دولت
در استان مواجه شدند وبعد از ماهها اعالم کردندکه این طرح در شهر بندرعباس اجرا
می شود که فرصت سوزی شد .فرصت ســوزی در ثبت نام واجرای این طرح ملی
باعث شــد که حباب قیمت واجاره ورهن مسکن روزبه روز افزایش یافته وفشار بر
محرومان افزوده تر شود وبسیاری از آنها حتی توان پرداخت ودیعه مسکن و اجاره را
ندارند و نیاز است مجمع خیرین مسکن ساز برای محرومان در استان راه اندازی شود
وهمچنین صنایع نیز در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان در حوزه تامین
مسکن محرومان حمایت هایی را داشته باشند .از نهادهای انقالبی نیز انتظار می رود
اجازه ندهند مردم و بخصوص محرومان بخاطر مشکالت مسکن ،آواره شوند وسختی
های بیشتری را متحمل شوند .حال که از متقاضيان بندرعباسی در طرح نهضت ملی
مســکن ثبت نام شده است ،ضرورت دارد که سریعتر این طرح اجرایی وبا شتاب به
پیش رود تا آن فرصت سوزی نه ماه ونیم در ثبت نام جبران و خانه ها ساخته شوند.
علی زارعی

گروه خبر  //نماینده ولی فقیه در
هرمزگان با تاکید بر اهمیت مدیریت
مصرف برق در بخش صنایع گفت:
برخی صنایع به تنهایی نزدیک به

ن شهر بندرعباس برق
مصرف کال 
مصرف میکننــد ،به همین جهت
صنایع استان باید به سمت استقالل
و خودکفایــی در حــوزه برق گام

حجتاالســام والمســلمین محمد
عبــادیزاده در دیــدار مدیرعامل
نیروگاه برق بندرعباس با وی افزود:
نیروهــای داخل اســتان هرمزگان
ظرفیت بســیار خوبی برای پیشبرد
امور محسوب میشــوند و اقدامات
بسیار بزرگی را رقم میزنند که مثال
آن نیز صنعت برق استان است.
وی ،با ذکر ایننکته که ایران توانایی
صادرات برق به کشورهای همسایه
را دارد ،عنوان کرد :صادرات برق به
کشورهایی که صادرات محصوالت
اســتراتژیک دارند؛ امری بسیار مهم

محســوب میشــود که باید مورد
توجه قرار دهد.امام جمعه بندرعباس
اظهارداشــت :اگر ایران بتواند نقش
فعال خود در صنعــت برق را حفظ
کند ،اتفاقات بسیار بزرگی رقم خواهد
خورد.حجتاالســام والمســلمین
عبادیزاده با اشاره به اهمیت مدیریت
مصــرف برق گفت :بــرای مدیریت
صحیح مصرف نیازمند قانونگذاری
و سیاستگذاری هستیم؛ چراکه تنها
با پنــد و موعظه نمیتوان این مهم را
محقــق کرد.حجتاالســام عبادی
زاده ،تشــریح کرد :استان هرمزگان
ظرفیــت خوبی بــرای اســتفاده از

پنلهای خورشیدی دارد که باید مورد
توجه قرار گیرد.نماینده ولی فقیه در
هرمزگان ادامــه داد :میتوان اقتصاد
برخی از خانوارها را به تولید برق از
طریق پنلهای خورشیدی تامین کرد.
به گزارش ایرنــا ،وی ،ضمن تاکید
ت و تــوان تولید
بر افزایــش ظرفی 
برق هرمزگان ،عنوان کرد :مطالعات
و برنامهریــزی الزم بــرای افزایش
توان تولیــد برق بــه خصوص در
شرق هرمزگان و سواحل مکران در
دســتورکار قرار گیرد تا پاسخگوی
توســعه در نظر گرفته شده در آینده
باشد.

گروه خبــر //مهندس رضا مــدرس معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان
در جلسه شــوراي هماهنگی ترافیک استان
گفت :شناســایی و رفع نقاط حادثه خیز در
معابر درون شهری و راههای مواصالتی استان شهرداران خواست با هماهنگی پلیس راهور و از شناســایی این نقاط بایستی با انجام اقدامات ســازی عالئم راهنمایــی و رانندگی در جلوی
بسیار مهم اســت و باید دستگاههای ذیربط پلیس راه آخرین وضعیت نقاط حادثه خیز درون زودبازده ،میان مدت و دراز مدت نسبت به رفع مدارس حاشــیه خیابانها و حاشــیه جادههای
و برون شــهری را مشخص کنند .وی با تاکید بر آن اقدام کنند .مدرس همچنین با توجه به نزدیک روســتایی اقــدام کنند .وی در این جلســه بر
برای حل این مشکالت اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تاکید کرد

ساماندهی سرویس های ایمن حمل و نقل دانش آموزان

به گزارش خبرنگار دریا ،معاون هماهنگی امور اینکه رفع نقاط حادثه خیز در استان در کاهش شدن فصل بازگشــایی مدارس از دستگاههای ساماندهی سرویس های ایمن حمل و نقل دانش
عمرانی اســتانداری هرمــزگان از فرمانداران و تصادفات بسیار مؤثر اســت ،تصریح کرد :بعد ذیربط خواست نســبت به ایمن سازی،آشکار آموزان و معلمان و دانشگاهیان نیز تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

گروه خبر  //با ورود دستگاه قضایی
هرمزگان به موضوع دپوی کاغذهای
وارداتی ،ارسال محمولههای کاغذ از
هرمزگان به سراسر کشور افزایش ( ۲با نرخ دولتی) به وزارت ارشاد تحویل انبارها ثبت نشده است که در این رابطه از  ۲تا  ۳برابر افزایش یافت و روزانه او گفت :حســب گزارش واصله و با
تا  ۳برابری داشته است.
داده شود.او گفت :محموله مورد نظر به منظور رسیدگی به تخلفات احتمالی ،بیش از  ۲تا  ۳هزار تن کاغذ از استان توجه به بررســیهای میدانی انجام

افزایش  ۲تا  ۳برابری ارسال کاغذ از هرمزگان به سراسر کشور

به گــزارش خبرنــگار دریا ،مجتبی
قهرمانــی رئیــس کل دادگســتری
هرمزگان گفت:با ورود دستگاه قضایی
به موضوع تعییــن تکلیف کاغذهای
دپو شــده ،بیش از  ۶۷هزار تن کاغذ
موجود در انبارهای بخش خصوصی،
بنادر و گمرکات استان مورد شناسایی
قرار گرفــت و در این رابطه ،اقدامات
و دستورات ویژهای برای ترخیص و
توزیع محمولههای کاغذ صادر شد.
قهرمانــی گفــت :در پــی بازدید از
محموله یک هــزار و  ۲۴۱تنی کاغذ
توقیف شده ،مقرر شد؛ ظرف  ۷روز،
با نظارت تعزیرات حکومتی اســتان،
محموله توقیفی جهت عرضه در بازار

بالفاصله توسط اداره کل ارشاد استان
تحویل و جهت توزیع به تهران ارسال
شده است.
قهرمانی گفت :پس از ورود دســتگاه
قضایی اســتان به موضوع کاغذهای
وارداتی ،تیمهایی متشــکل از پلیس
امنیت اقتصادی ،تعزیرات حکومتی،
صمــت و نمایندگان دادســتان مرکز
استان ،ماموریت بازرسی از  ۱۴انبار
اطراف بندر شهید رجایی بندرعباس
را بر عهــده گرفته و در نتیجه آن ۲۷
هزار تن کاغذ دپو شده در این انبارها
شناسایی شد و در نتیجه ،با بررسیهای
صورت گرفته ،مشخص شد که بخش
قابل توجهی از این کاغذها در سامانه

پروندههای قضایی تشکیل و پس از
کامل شــدن مدارک ،جهت رسیدگی
به تعزیرات حکومتی استان هرمزگان
ارسال شد.او گفت :پروندههای تشکیل
شــده در این خصوص هم اکنون در
تعزیــرات حکومتی اســتان در حال
رسیدگی اســت که نتایج آن متعاقبا
اعالم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت:
با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان
به موضوع کاغذ و در نتیجه دستورات
صادر شده در این خصوص عالوه بر
تامین کاغذ مورد نیاز استان ،تنها طی
چند روز ،حجم خروجی محمولههای
کاغذ از مبدأ استان هرمزگان ،به بیش

هرمزگان به سایر مناطق کشور ارسال
شده اســت .قهرمانی گفت :طبق آمار
اعالم شده توسط اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان هرمزگان،
قبــل از  ۲۰فروردین  ،۱۴۰۱تنها ۴۰
کامیون به حمل کاغذ اختصاص داده
شــده بود ،که با ورود دستگاه قضایی
و پیگیریهای صورت گرفته از تاریخ
ذکر شــده تا مورخ  ۲۸تیرماه ،۱۴۰۱
این تعداد به  ۵هــزار و  ۳۴۶ناوگان
باری افزایش یافتــه و برابر گزارش
اخذ شده؛  ۱۲۱هزار تن محموله کاغذ
(کاغذ و مشــتقات مربوطــه) در این
مدت از مبدأ بندرعباس بارگیری و به
انبارهای مقصد حمل شده است.

شده از مورخ  ۲۰فروردین  ۱۴۰۱تا
مورخ  ۲۸تیر ( ۱۴۰۱از تاریخ ورود
دستگاه قضایی) ۱۴۸ ،هزار تن کاغذ
از انبارهای بنادر به گمرک اظهار شده
است ،که از این میزان حدود  ۱۶هزار
تن در حال انجام تشریفات گمرکی و
 ۱۳۲هزار تن ترخیص شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
تأکید کرد :با توجه به تصمیمات اتخاذ
شــده در این خصوص ،بروز رسانی
انبارهــای مربوطه و تطبیق موجودی
واقعی با سامانه جامع انبارها ،توسط
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان
هرمزگان و ســازمان صمت ،در حال
انجام است.

خبر

پرداخت بدهی 20میلیاردی شهرداری
بندرعباس به تامین اجتماعی

گروه خبر  //شهردار بندرعباس از پرداخت 20میلیارد
تومان بدهی شهرداری به تامین اجتماعی در راستای رفع
مشکالت بازنشستگی و کسر سوابق بیمه جامعه کارگری
این شهرداری خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا  ،مهدی
نوبانــی با تقدیر از همراهی مدیــر کل تامین اجتماعی
اســتان هرمزگان با شهرداری بندرعباس بیان کرد :برای
نخســتین بار تیم معاونت مالی و اقتصادی شهرداری در
راستای تسویه بدهی به بیمه تامین اجتماعی شهرستان
بندرعباس ،همچنین رفع مشــکالت بازنشســتگی و
کسر ســوابق بیمه جامعه ی کارگری این شهرداری که
عموما از زحمتشکشــان بخش تنظیف و فضای ســبز
تشکیل می گردد اقدام به پرداخت  ۲۰میلیارد تومان به
سازمان تامین اجتماعی بندرعباس نموده است.شهردار
بندرعباس گفت :پرداختی فوق از محل بستانکاریهای
سنواتی و مشکوک الوصول شهرداری بندرعباس بوده،
کــه در این دوره وصول و در راســتای تســویه بدهی
موضوع مطروحه و رفع مشــکالت بالغ بر هزار نفر از
کارگران زحمتکش این مجموعه گردیده اســت .نوبانی
با اشاره به اینکه قســمتی از این بدهی مربوط به دهه
ی  ۸۰بوده است ،خاطر نشان کرد :در راستای این مهم
جا دارد از دادســتان عمومی و انقالب استان و مدیران
کل اداره کار و رفاه اجتماعی و ســازمان امور مالیاتی و
ســازمان تامین اجتماعی و مدیران استانداری هرمزگان
که در این راستای نهایت همکاری و مساعدت را داشتند
کمال تشکر و قدردانی بعمل آید.

یک هرمزگانی به عضویت شورای
مرکزی نظام مهندسی کشور درآمد

گروه خبر  //وزیر راه و شهرســازی ،احکام اعضای
شــورای مرکزی نهمین دوره نظام مهندســی ساختمان
کشور را صادر کرد .رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی،
احکام اعضای شورای مرکزی نهمین دوره نظام مهندسی
ساختمان کشــور را صادر کرد.در میان اعضای شورای
مرکزی نهمین دوره نظام مهندســی ســاختمان کشور،
نام محمد رضا عظیمی رییس ســازمان نظام مهندســی
هرمزگان نیز قرار دارد که حکم وی از سوی وزیر راه و
شهرسازی صادر شده است.اردیبهشت امسال انتخابات
شوای مرکزی نظام مهندسی کشور برگزار شد که وزیر از
میان  64نفر برگزیده کل کشور 25 ،عضو اصلی و  7نفر
علی البدل را انتخاب کرد .به گزارش فارس  ،محمد رضا
عظیمی سردری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
هرمزگان بعنوان عضو اصلی این پارلمان مهندسی کشور
انتخاب شد که پس از چند دوره که جامعه مهندسی استان
جایگاهی در این شــورای تاثیر گذار و مهم را نداشت ،
حکم خود را از وزیر راه و شهر سازی دریافت کرد.

پشت پرده سیاست
تاکید فرمانده کل ارتش بر حل شدن درگیریهای مرزی
با طالبان از طریق دیپلماتیک
امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش درباره اخبار
منتشر شــده از درگیریهای مرزی اخیر بین جمهوری اسالمی ایران و
نیروهای طالبان ،گفت« :اختالف کوچکی در بخشی از مرز با افغانستان
وجود دارد؛ به این دلیل که در کشور مقابل پس از تغییر حکومت ،هنوز
آن نظم و نســق الزم برقرار نشده اســت ،گاهی این سوءتفاهمها پیش
میآید و درگیریهای کوچکی رخ میدهد که به سرعت هم تمام میشود.
امیدواریم هرچه زودتر مسئوالن سیاسی این اختالفات را برطرف کنند».
وی در پاســخ به این سوال که آیا شــایعات درباره شهادت یک سرباز
وظیفه در درگیریهای مرزی اخیر با نیروهای طالبان صحت دارد؟ اظهار
کرد« :از نیروهای ارتش که در آن خط مســتقر هستند ،چنین موردی
نداشــتیم؛ درباره نیروهای فراجا نیز اطــاع دقیقی ندارم که درگیریها
منجربه شهادت شده است یا خیر ولی گاهی اوقات در این درگیریهای
مرزی ،تیراندازی پراکنده وجود دارد ».فرمانده کل ارتش همچنین با بیان
این که این مشکالت مربوط به بحثهای سیاسی است ،تصریح کرد« :این
درگیریها باید از طریق دیپلماتیک حل شود و نیازی به دخالت نیروهای
نظامی و انتظامی نیست / ».فارس
خبرســازی دروغین درباره ارسال رایگان نفت ایران به
لبنان
ایران به لبنان نفت رایگان میدهد .این خبری بود که در چند هفته گذشته
بارها از سوی رســانههای معاند بازنشر شد .این ادعاها درحالی مطرح
شــد که نماینده حزبا ...لبنان در ایران با تاکید بر جزئیات توافق مالی
ایران و لبنان برای ارسال سوخت به این کشور توضیحاتی داد و گفت که
پول این نفتکشها پرداخت شده است .به نوشته جام جم آنالین؛ عبدا...
صفیالدین ،نماینده حزبا ...لبنان در ایران ،درباره ارسال سوخت از ایران
به لبنان گفت :کشتیهایی که از این جا حرکت کرده با پول حمل شده و
این یعنی سوخت ایران رایگان نبوده است .ما هم اعالم کردهایم مقداری از
سوخت را رایگان به بعضی از سازمانهای بشردوستانه در لبنان میدهیم
و از بقیه مقدار معقولی پول گرفته و به آن ها تخفیف میدهیم .این روزنامه
افزود :برخی مدعی شدند سیدحسن نصرا ...اظهار کرده ،آمادهام سوخت
ایران را رایگان به لبنان بیاورم .این در حالی اســت که بررســی دقیق
اظهارات سیدحسن نصرا ...نشان میدهد که وی میگوید«:حزبا ،...نفت
ایران را بهطور رایگان در اختیار دولت لبنان قرار میدهد».
تازه های مطبوعات
کیهــان -تیم مذاکره کننده هســته ای ایران باید بــرای برخی مدعیان
اصالحات تفاوتهای روشنی از توافق قوی جدید و توافق ضعیف قبلی
را به تصویر بکشد.
جوان-خودروهای داخلی حلبی و ناایمن ،راههای پر خطر و وجود نقاط
حادثهخیز در جادهها و خیابانها ،عامل انسانی ،بازدارنده نبودن قانون و
اسقاط نشدن خودروهای فرسوده ،همه در تصادفات مرگبار نقش دارند
که این یعنی همه دستگاهها در این قتلها شریک اند.
سازندگی-این روزنامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس را عکس یک
کرده و با عنوان «نه قالیباف به رئیسی» بر این گفته او تاکید کرده که «طبق
مصوبه مجلس ،قیمتها باید به شهریور  1400بازگردد و سران قوا هیچ
مصوبه دیگری نداشتهاند».

همشهری-برخالف تصور عموم که مسائل اقتصادی را عامل اصلی جداییها
میدانند ،آمارها نشان از پیشتازی طبقه مرفه در طالق دارد...عمده اختالفات
زوج ها در قشر مرفه یا بهاصطالح باالشهرنشین ،تناسب نداشتن سبکهای
زندگی خانوادهها و تفاوتهای فرهنگی آن هاست(....از دیگر دالیل) یکی
استقالل مالی زنان و دومی رویکردهای فمینیستی در تقابل با جایگاه عرفی
زن ،بیشترین نقش را در ثبت طالقهای ثروتمندان دارد.
ایران-عملکرد دولت سیزدهم در سال نخست را میتوان در طیف وسیعی
از شاخصها و اقدامات بررسی کرد که اصالح سیاست ارزترجیحی ،ارتباط
قوی با همســایگان ،مهار نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ،ارتقای شفافیت و
مبارزه با فساد و ...نمونههایی از آن است.
شهروند -بازار پررونق خرید و فروش پایان نام ه و گردش مالی عجیب آن
حتی استادان دانشگاه را از راه به در کرده است .بسته به نوع پایاننامه و رشته
ت پایاننامه تغییر میکند .ریاضی حدود شش میلیون تومان،
تحصیلی ،قیم 
علوم کامپیوتر بین  ٣ ،٢تا  ٤میلیون و گرایشهای رشــته فیزیک بین چهار
تا پنج میلیون تومان آب میخورد...این تنها در مقطع کارشناسی ارشد و به
جز رشتههای دکتراست که بین  ٥٠تا  ١٠٠میلیون تومان هزینه در بردارد.
وقتی هیچ کس جواب نمی دهد!
با گذشــت چند روز از توهین میرحسین موســوی به شهدای مدافع حرم
همچنان سکوت سنگین و معناداری در اردوگاه اصالح طلبان حکمفرماست،
سکوتی که عباس عبدی هم آن را غرق در تناقض می داند .ماجرا از آن جایی
شروع شد که چندروز قبل ،وبسایت «کلمه» بیانیهای را از سوی «میرحسین
موسوی» منتشر کرد؛ بیانیهای که با ادبیاتی رادیکال و تند و تیز نگارش شده
بود و با حمله به سیاست های منطقه ای ایران برای مقابله با تروریسم ،توهین
مستقیم به شهید همدانی و مدافعان حرم را در دل خود جای داده بود .در این
ِ
سکوت جریان های مختلف اصالح طلبی
میان اما آن چه باور کردنی نبود،
و چهره های سرشــناس آن در برابر هتاکی ها و ادبیات پلشت میر حسین
موســوی بود .باید گفت که فارغ از وضعیت فعلی اصالحطلبان و وضعیت
منفعالنه آن ها در عرصه سیاســی کشور ،بیانیه اخیر میرحسین موسوی اما
چیزی نبود که بتوان بهراحتی از آن گذشــت اما چهرههای اصالحطلب در
قبال آن سکوت اختیار کردند .سکوتی که داد عباس عبدی را نیز در آورد و
این فعال سیاسی اصالح طلب در توئیتی اصالح طلبان را «غرق در تناقضات
پایان ناپذیر» توصیف کرد و در این باره نوشــت« :میپرســند در باره متن
موســوی چرا نظر نمیدهم؟ تناقضات و مشکالت فراوان حکومت به جای
خود ولی اصالحطلبان با مجموعهای از تناقضات وارد  88شدند و شد آن چه
که نباید میشد .در دی  87مفصل پیامدهای این وضعیت را تقدیمشان کردم
البته وقعی ننهادند .از  88تاکنون غرق در این تناقضات پایانناپذیرند و اکنون
نمیدانند چه باید بکنند .خرداد  1400آخرین حلقه این تناقضات را دیدیم.
نامه مهندس موسوی نیز بازتابی است از این تناقضات .به فضای عمومی نگاه
کنید .هر کس فحش دهد و تندش کند ،یک گام جلوتر اســت .خوشبختانه
فضای واقعی عاری از این اســت ».در این میان غالمحسین کرباسچی فعال
سیاسی اصالح طلب در روزهای گذشته طی یادداشتی در روزنامه میهن به
بیانیه موسوی واکنش نشان داد و در این باره اظهار کرد« :نمی شود کسی را از
امکان گفتوگو یا مشاوره مشاورانش محروم کرد و بعد انتظار داشت دیگران
او را نقد کنند .عالوه براین ،در شــرایط حصر اصل این که مهندس موسوی
واقعا می خواهد چنین موضوعاتی از سوی ایشان مطرح و منتشر شود ،جای
تامل دارد ،آن هم در شرایطی که کشور درگیر فشارهای خارجی و گرفتاری
های اقتصادی است ».پاسخی که با واکنش های مختلفی در فضای مجازی

همراه شد و کاربری در این باره نوشت« :رسوایی «صدای داعش» به حدی
است که وسط بازی کردن حاصلی جز تناقض ندارد .ناگزیری کرباسچی از
مرزبندی نیم بند با آن متن «کینه توزانه» و در عین حال عذرتراشی از فرامتن
و توجیه اهانت با عقب ماندگی صاحب صدا از زمانه ،نمونه ای از این تناقض
هاســت ».روزنامه صبح نو نیز در شماره روز گذشته خود به اظهارات این
فعال سیاســی اصالح طلب واکنش نشان داد و در این باره نوشت« :بهترین
آینه برای بیان تلخی ،وضعیت اصالحات اســت؛ جناحی که نهتنها حاضر
نیست مواضع ضدملی موسوی را محکوم کند که خواسته انقالبیون مبنی بر
مرزبندی اصالحات با مواضع او را هم زیر ســوال میبرد .سخن کرباسچی،
بهخوبی استحاله ،رادیکالیسم ،بیعملی و انفعال این جریان سیاسی را نشان
میدهد .کار در جریان اصالحات به جایی رسیده که فردی مانند کرباسچی
که به میانهروی و عملگرایی شــناخته میشد هم مقابل رادیکالهایی مانند
محمود صادقی ،آذر منصوری ،فیضا ...عربسرخی و دیگرانی از این دست،
تسلیم شده و حاضر نیست با توجه به جمالت ضدملی و تاسفبار موسوی،
مرزبندی کند ».سوال بزرگ اما این جاست که موسوی دیگر چه باید بگوید
که برخی اصالحطلبان لب بگشایند و او را نقد کنند؟
انعکاس
جهان نیوز نوشــت :تلویزیون ســعودی ایران اینترنشنال گزارشی از یک
تجمع مقابل خانهای در لندن تهیه کرده و مدعی شده محل سکونت عطاءا...
مهاجرانی در لندن اســت .در این تجمع حــدود  ۱۰نفر زن و مرد با پرچم
سازمان منافقین شعارهایی علیه مهاجرانی به دلیل اعالم حمایتش از حمله
به سلمان رشدی و نیز تأکیدش بر کتابی که در نقد «آیات شیطانی» نوشته،
دادند.
منیبان نیوز مدعی شد :مجتبی ذوالنوری ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
در پاسخ به این که شما از مخالفان برجام بودید و پیش از این برجام را آتش
زدید ،خاطرنشان کرد :آتش زدن برجام به این دلیل بود که آقا فرموده بودند
اگر آن ها پاره کنند ما آتش میزنیم ،آقای ترامپ وقتی رفت بیرون یعنی پاره
کرد ...االن هم آن شــرایط پیش بیاید باز همین کار را خواهم کرد و از هیچ
حمله و انتقادی هم نگران نیستم.
تابناک نوشــت :باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت :ردصالحیت
آقای الریجانی مخصوص ًا با آن دالیلی که شورای نگهبان آورد ،چیز عجیبی
است .این که شورای نگهبان در پاسخ بگوید رای ما مخفی است و آقایانی
که رای دادند دالیل رایشان را نمیگویند و اعالم نمیکنند ،درست نیست.
این طور که نمیشود .آقایان باید حداقل دالیل رای خود را بگویند که به این
دلیل و به این دلیل فالنی صالحیت ندارد یا دارد.
خبرآنالین مدعی شد :کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس درخصوص ترور ســلمان رشدی نویسنده مرتد و همزمان
شــدن آن با ادعاها درخصوص تالش برای ترور بولتون و پمپئو و این که
چقدر این احتمال وجود دارد که این شایعات تالش مخالفان خارجی برجام
برای برهم زدن مذاکرات باشد؟ گفت :اتفاقی که در نیویورک رخ داد ،اجرای
حکم ارتداد سلمان رشدی به دست یک جوان تولد یافته در آمریکا و بدون
هیچ ارتباط حزبی و سازمانی بود .این سند خوبی است برای رد ادعای کاخ
سفید که میگوید ایران یک پاسدار را از ایران به آمریکا فرستاده تا مشاور
امنیت ملی رئیسجمهور پیشــین آمریکا جان بولتون را ترور کند .به فرض
این که ایران بخواهد انتقام بگیرد ،به همان افراد میداندار کوچه محالت منهتن
نیویورک هم از راه دور یک سفارشــی کند و یک پولی به آنها بدهد آنها
میتوانند آن کار را انجام دهند.

پاســخ قاطع تهران به ادعای ارتباط ضارب سلمان رشدی با
ایران
کنعانی :در ماجرای حمله به سلمان رشدی ،هیچ کس غیر از او و حامیانش
را شایسته سرزنش و محکومیت نمی دانیم
پس از این که «هادی مطر» جوان  24ســاله آمریکایی با حمله به سلمان
رشدی ،نویسنده مرتد کتاب موهن آیات شیطانی در نیویورک او را تا آستانه
مرگ پیش برد ،رسانهها و مقامات غربی از بهت و حیرت ناشی از این اتفاق
بیرون آمده و اکنون خط جدید رســانهای را در پیش گرفتهاند .رشدی که تا
روز شــنبه به دلیل وضعیت وخیم جسمانی با دستگاه تنفس میکرد ،ظاهرا
حاال بدون دســتگاه نفس میکشد و این امر ســبب شد مقامات اروپایی و
آمریکایی در پیامهای خود از او به عنوان «قهرمان آزادی بیان» و عباراتی
از این دســت یاد کنند .حال آن که تا پیش از این بهت و ســکوت آن ها از
نحوه اجرای این اقدام هادی مطر معطوف به ضعف شدید امنیتی در یکی از
بزرگترین شهرهای آمریکا بود ،تا جایی که برگزارکنندگان مراسم سخنرانی
رشدی که وی در آن جا هدف حمله قرار گرفت ،بارها در مصاحبههای خود
بر در نظر گرفتن پروتکلهای امنیتی برای سخنرانان تاکید کرده بودند .اکنون
اما به نظر میرسد غربیها به دنبال این هستند که حمله به سلمان رشدی را
اقدامی سازمانیافته و برنامهریزی شده معرفی کنند تا از قبل آن سناریوهای
فشار بر ایران را به ویژه در حوزه حقوق بشر و مسائل امنیتی اجرایی کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه اما در اولین واکنش رسمی جمهوری اسالمی
ایران به ترور سلمان رشدی نویسنده کتاب موهن آیات شیطانی در آمریکا با
بیان این که در این حادثه هیچ کس را غیر از او و حامیانش شایسته سرزنش
و مالمت و حتی محکومیت نمیدانیم ،توضیح داد :سلمان رشدی با اهانت
به مقدسات اسالمی و با عبور از خطوط قرمز بیش از 1.5میلیارد مسلمان و
همچنین خطوط قرمز همه پیروان ادیان الهی ،خودش را در معرض خشم و
غضب مردم قرار داد و نه تنها مسلمانان بلکه همه پیروان ادیان الهی از این
که به مقدسات یک دین الهی و آسمانی و یک رسول الهی اهانت شود ،رنجور
هستند .سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد :کسی در این باره حق ندارد
ایران را متهم کند .اقدام و اهانتی که انجام شــد و حمایتی که صورت گرفت
اهانت به همه ادیان و پیامبران الهی بود و غیرقابل دفاع است .نفرت پراکنی
و توهین به مقدسات اسالمی که نمونه بارز آن اقدام سلمان رشدی است ،از
نظر حقوق بی نالملل هم قابل دفاع نیست .محکوم کردن اقدام ضارب و حمله
کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده به مقدسات دینی و اسالمی ،رفتاری
کامال متناقض است .وی درباره برخی اتهامات مبنی بر ارتباط شخص ضارب
با جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد :به صورت قطعی و جدی این ارتباط
را تکذیب میکنیم .از سوی دیگر ،بخش عربی خبرگزاری «سیانان» پیشتر
خبر داده بود یک مقام حزبا ...که خواست نامش محفوظ بماند ،در پاسخ
به پرسش این شبکه آمریکایی درباره این که آیا حزبا ...اطالعاتی درباره
عامل حمله به نویســنده مرتد کتاب آیات شیطانی دارد یا خیر ،اظهار کرد:
درباره این موضوع غیر از آن چه در رسانهها آمده چیزی نمیدانیم و در نتیجه
نظری نداریم .وی با اشــاره به هادی مطر ،عامل حمله به سلمان رشدی که
اصالتا شهروند لبنان است ،گفت :چیزی درباره وی نمیدانیم .اظهار بیاطالعی
حزبا ...از عامل حمله به رشــدی از این جهت مهم بود که قبال رسانههای
لبنانی اعالم کرده بودند مطر یک تبعه لبنانی اســت ،هر چند «سیانان» در
ادامه خبر بحثبرانگیز خود به طور تلویحی اتهاماتی را متوجه حزبا ...لبنان
میکند و مینویسد« :این رسانه به صورت مستقل نتوانسته است صحت این
موضوع را تأیید کند و مشخص نیست مطر قبال به لبنان رفته است یا خیر».
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وژیه بوشهر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر خبر داد

راهاندازی قرارگاه محرومیتزدایی فرهنگ و هنر در استان بوشهر

سید ابوالحســن جعفری _ سرویس
اســتان ها //مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اســتان بوشــهر گفت :در
راستای توسعه زیرساخت ها و ارتقای
شــاخص های وضع موجــود بخش
فرهنــگ و هنر این اســتان قرارگاه
محرومیتزدایــی این حوزه راهاندازی
میشود.

به گزارش خبرنــگار دریا  ،عبدالرحیم
افروغ در جمع خبرنگاران با گرامیداشت
روز خبرنــگار و یاد و خاطره شــهید
محمــود صارمــی و خبرنــگار فقید
پیشکسوت علی پیرمرادی اظهار کرد :با
تشکیل قرارگاه محرومیت زدایی فرهنگ
و هنــر نیازهای مناطق محروم اســتان
بوشهر در حوزه فرهنگ و هنر شناسایی
میشود .وی بیان کرد :تامین سرپناه برای
فعالیتهای فرهنگی و هنری در اولویت
اصلی این قرارگاه محرومیتزدایی است

که در این بخش پیشــنهاد شده به جای
شناسایی زمین برای احداث مکانهای
جدید فرهنگی و هنری نســبت به اتمام
پروژههای نیمه تمام اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان بوشهر اقدام شود.
افروغ ادامه داد :آمــوزش رایگان ویژه
فعالیت فرهنگی و هنری مناطق محروم
در قالب این قــرارگاه محرومیت زدایی
فرهنگ و هنر به صورت اولویتدار در
ادامه طرح راهبردی وزارت فرهنگ برای
توســعه آموزش رایگان دنبال میشود.
وی عنوان کرد :همچنین سعی براین است
تا با جمعآوری آثار فاخر فعاالن عرصه
فرهنگ و هنــر بویژه در بخش هنرهای
تجســمی آثار هنرمنــدان جمعآوری و
نســبت به عرضه آن اقدام شود .افروغ
ادامه داد :استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران
بخش خصوصی و اعتبارات دولتی برای
توســعه مراکز فرهنگی و هنری از دیگر

رویکردهای اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی اســتان بوشــهر برای فعالیت
قرارگاه محرومیتزدایی بخش فرهنگ
و هنر در این اســتان است .وی عنوان
کرد :از هماکنون نیــز پروژههای حوزه
فرهنگ و هنر اســتان بوشهر برای دور
دوم ســفر رئیس جمهور به این اســتان
در دست تدوین اســت .افروغ درباره
مجتمعهــای فرهنگی هنری شــهرهای
آبپخش ،ســعدآباد و شــبانکاره گفت:
عملیــات اجرایــی این مجتمــع های
فرهنگی در ســال  ۹۰آغاز شد اما پس
از احداث اسکلت روند ساخت و ساز به
دلیل نبود اعتبار متوقف شده است .وی
ادامه داد :بهره برداری همزمان این ســه
مجتمع فرهنگی در شهرستان دشتستان
بدون تردید امکان پذیر نیست و در این
زمینــه باید راهکارهــای مختلفی برای
احداث مجتمع های یاد شده ارائه شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
بوشهر اضافه کرد :مجتمع فرهنگی جنوب
استان بوشهر در عسلویه نیز تامین اعتبار
شده تا پس از گذشت  ۱۰سال گامهای
پایانی ساخت و ساز انجام و امسال مورد
بهرهبرداری قرار گیرد .افروغ یادآور شد:
در این راســتا  ۲۵۰میلیارد ریال اعتبار

از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به
استان بوشهر در سال گذشته برای تامین
و تجهیز مجتمع فرهنگی هنری عسلویه
اختصاص یافته است .وی افزود :پروژه
تاالر مرکزی بوشــهر نیز پس از گذشت
 ۱۲ســال همچنان در مرحله شمعکوبی
قرار دارد که با توجــه به اعتبار باالیی
که برای اتمام آن نیاز اســت استفاده از
سرمایهگذاران بخش خصوصی در دستور
کار قرار گرفته است .مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان بوشهر گفت :روند
احداث مجتمع فرهنگی هنری شهر ریز
در مراحل پایانی قرار دارد و مجتمع شهر
بنک نیز روند احــداث آن پایان یافته و
اکنون در مرحله تجهیز قرار دارد .افروغ
عنوان کرد :پروژه های احداث نگارخانه
درشهرهای کنگان و گناوه نیمه کاره مانده
است که ساماندهی این پروژهها در دستور
کار قرار دارد .مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان بوشهر گفت :سرانه فضای
فرهنگی بوشهر بسیار پایین است و باید با
اجرای پروژههایی همچون تاالر مرکزی
به شرایط مطلوبی برسد .افروغ در ارتباط
با فعالیت سینماهای استان بوشهر اظهار
کرد :با وجود تعطیلی سینما بهمن بوشهر
تاکنون نام ه رسمی مبنی بر دلیل تعطیلی
این مرکز به اداره کل فرهنگ و ارشــاد

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر:
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با تاکید بر تداوم خدماتدهی موکبها تا چند روز پس از اربعین
گفت :فعالیتهای فرهنگی موکبداران اربعین گسترش یابد.

آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشــهری در همایش مشترک مسئوالن
توســعه و بازســازی عتبات عالیات و مدیران اجرایی موکبهای
اربعین حسینی استان بوشهر اظهار داشــت :اینکه کسی بتواند در
عرصه خدمت به دوســتداران اهل بیت خدمتی کند ،یک توفیق
بزرگ اســت .وی با اشاره به اهمیت خدمت در موکبهای اربعین
حسینی خاطرنشــان کرد :مقام و جایگاه خادمان در موکب اربعین
حسینی بسیار باال و با ارزش است و باید قدردان این موقعیت باشیم.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه هر سال بر عزت صاحبان موکب اربعین
حسینی افزوده میشود افزود :برنامه فرهنگی در کنار خدماترسانی
به زائران اربعین حســینی از اهمیت زیادی برخوردار است که باید

ســرویس استان ها – بوشــهر //رئیسکل دادگستری استان
بوشهر گفت ۵۰ :مورد ساخت و ســاز غیر مجاز به میزان ۲۵۰
هزار مترمربع به ارزش  ۲۵۰میلیارد ریال واقع در بخش مرکزی
شهرستان تنگستان قلع و قمع شد.

آیت اله ســید هاشم حسینی بوشــهری در نشست
با مســئوالن جهاد کشاورزی اســتان بوشهر اظهار
کرد :وزارتخانــه جهاد کشــاورزی در میان دیگر
وزارتخانــه ها بســیار مهم و کلیدی اســت و این
وزارتخانه با سفره مردم ارتباط مستقیم دارد .نماینده
مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری ادامه
داد :ایــن وزارتخانه در تامین غذای ســالم مردم از
جایگاه مهمی برخوردار است ،و با توجه به دشمنانی
که ایران اسالمی دارد اگر قیمت یک محصول دچار

تولید می شــود ،با چند واسطه به به دست مصرف
کننده میرســد که همین امر باعث می شود قیمت
آن نسبت به قیمت اولیه برای مردم بسیار گران تمام
می شــود و موجب نارضایتی شود که از مسئولین
جهاد کشاورزی انتظار می رود راهکاری بیاندیشند.
آیت اله حسینی بوشــهری عنوان کرد :نظارت یک
اصل مهم اســت که باید به صورت منظم ،مستمر و
پیوسته باشد .نماینده مردم استان بوشهر در مجلس
خبرگان رهبری با اشــاره به اینکه ایران با اتکا بر
توان خود وابسته هیچ کشــوری نمی شود ،گفت:
ارتباطات های دولت سیزدهم با کشورهای مختلف
جهان رو به افزایش اســت که همین مسئله باعث
شکل گیری روزنه های امید شده است و امیدواریم
بــا یاری خداوند از این مراحل ســخت عبور کنیم
و شــاهد گشــایش هایی باشــیم .حجتاالسالم
سید غالمرضا هاشــمی نماینده ولی فقیه در جهاد
کشاورزی استان بوشهر در این نشست ضمن تسلیت
ایام ســوگواری امام حســین(ع) اظهار کرد :جهاد
کشاورزی مجموعه بزرگی است که عالوه بر لطف
خداوند ،این سازمان در تامین غذا و سفره ی مردم
نقش قابل توجهی دارد .حجت االســام هاشمی
بیان کرد :وظیفه مســئوالن جهاد کشاورزی تامین
غذای ســالم اســت و از خطوط اصلی این نهاد به
شمار می رود .نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی
استان بوشهر خاطر نشان کرد :اصالح ارز ترجیحی
نیز یکی از کارهای مهم دولت بود که امیدواریم در
آینده شاهد افزایش قدرت خرید مردم باشیم.

استانداربوشهر:

از حضور سرمایه گذاران در استان استقبال میشود
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گفت :از حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی
برای حضور در بخشهای مختلف سرمایهگذاری
در این استان استقبال میشود.

احمد محمدی زاده در نشست با سرمایه گذاران
و فعاالن حوزه اقتصادی اســتان بوشهر افزود :در
همین راستا مدیران دستگاههای اجرایی این استان
باید زمینه را برای حضور بیشتر صاحبان سرمایه با
هدف اجرای طرحهای تولیدی و اشتغال زا فراهم
کنند .وی با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایهگذاران
بخــش خصوصی با تاکید بر لــزوم همکاری دو
طرفه مســئوالن دولتی و سرمایهگذاران بیان کرد:
ضمن اینکه مســئوالن دولتی باید حمایت موثری
از سرمایهگذاران داشته باشند ،سرمایهگذاران نیز
بایــد قوانین و مقررات را رعایت کرده و از قانون
عدول نکنند .استاندار بوشهر افزود :اگر میخواهیم

ریشه بیکاری خشکیده شود باید از تولید کنندگان
و سرمایهگذاران بخش خصوصی حمایت کنیم و
برای ادامه کار آنها ،زیرساخت مناسب فراهم و از
هر گونه سنگ اندازی پرهیز شود .محمدیزاده با
بیان اینکــه تعداد زیادی جوان تحصیلکرده بیکار
در استان بوشــهر وجود دارد که دچار افسردگی
شــدهاند و اگر چارهای اندیشــیده نشود وضعیت
بدتر میشــود ادامــه داد :امروز تالش شــده با
برنامه ریزی مناســب زمینه برای جذب جوانان
بومی در این اســتان فراهم شود .استاندار بوشهر
گفت :اســتان بوشهر در مســیر رشد و پیشرفت
قرار دارد به نحوی که هر شهرســتان این استان به
یککارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده و بزودی
شاهد رونق کســب و کار و ایجاد اشتغال پایدار
در اســتان خواهیم بود .محمدی زاده با اشــاره
به پیشــرفت فیزیکی تقاطع غیر همســطح شهید

طنز
اگ رومگر

اگر باال بگیرد کار مردم
دمی پختن شود ابزار مردم
شرایط خوب ،حال خلق خوب است
برنج آورده دکان دار مردم
اگر باشد نجومی نرخ طارم
بال ریزد سر بازار مردم
شهاب آسمان بر من بیفتد
اگر بد گویم از اخبار مردم
اگر اکنون برنج طارمی نیست
پال میبافم از افکار مردم
ز پاکستان دالری می خرم َرز
همینها را بکن غذای مردم
***

ســلیمانی در بندر بوشــهر افزود :به طور تقریبی
هر روز به پروژه تقاطع شــهید سلیمانی سرکشی
میکنم و روند پیشــرفت فیزیکی آن را بررسی و
مشکالت و معضالت پروژه را رفع میکنیم و انتظار
دارم در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد .استاندار
بوشهر با بیان اینکه بوشهر نیازمند هتل پنج ستاره
با کیفیت اســت گفت :برای رونق گردشگری باید
تمام موانع احداث هتــل و اماکن اقامتی برطرف
و نســبت به توسعه زیرســاختهای گردشگری
اهتمام ورزیم .محمدیزاده خواستار توجه بیشتر
به زیرســاختهای درمانی شد و گفت :در حوزه
درمانی بــا وجود تالشهایی که بــرای افزایش
تختهای بیمارستانی و جذب پزشکان متخصص
انجام شده ،نیازمند احداث بیمارستان با امکانات
به روز هستیم و برای این مهم عزمی راسخ وجود
دارد.

ابراهیم صفایی

خودمکاشتمولیخودمنخوردم

هر طور اگر کنم تو را فرض
از وحشت قیمتت کنم لرز
پررو شده ای برنج طارم!
شکلت شده مثل سکه و ارز
دالل خرید مفتت از من
چون خم شده بودم از سر قرض
کار تو رسیده تا به آنجا
ِ کز تو نخورم من کشاورز؟
ُدر هم بشوی بدان به چشمم
مثل علفی که سبز شد هرز
اصال به درک برو که هستند
مثل تو هزار پشت این مرز
از هند ببین برنج آید
بهتر ز تو هم ز طول هم عرض
دیگر طرفم نیا که با کارد
بر گونی تو زنم دو صد درز

ارزش  ۲۵۰میلیارد ریال واقع در بخش مرکزی شهرستان تنگستان
(روســتای چاه پیر) خبر داد .جمادی با اشاره به قلع و قمع بناهای
غیرمجاز در شهرستان تنگســتان ،اظهار کرد :با حضور مسئوالن
قضائی دادگستری شهرستان تنگســتان و مسئوالن دستگاههای
متولی ،ساخت و سازهای غیر مجاز ،قلع و قمع و به صورت ۱۰۰
درصد به وضع سابق اعاده شد.

علی جمادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت :برخورد با ساخت و
سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری را به صورت جدی در دستور کار
داریم .وی بر حفظ حقوق بی 
تالمال تاکید کرد و ادامه داد :هرگونه * جلوگیری از تغییر کاربریهای غیر مجاز
پیش
در
را
بنا
قمع
و
قلع
اینکه
بر
عالوه
ساخت و ســاز غیرمجاز
وی افزود :این اقدامات در راستای جلوگیری از تغییر کاربریهای
است.
پیگیری
و
تعقیب
قابل
و
دارد ،جرم محسوب شده
غیر مجــاز و اجرای احکام تبصره  ۲ماده  ۱۰قانون حفظ کاربری
تنگستان
در
قمع
* اجرای  ۵۰قلع و
اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز
از
بیش
تعداد
قمع
و
قلع
از
بوشــهر
استان
دادگســتری
رئیس کل
و برخورد با متخلفان و ســودجویان و جلوگیری از تضییع حقوق
به
مترمربع
هزار
۲۵۰
میزان
به
مجاز
غیر
ساز
و
ســاخت
 ۵۰مورد
بیت المال صورت گرفته است.

اصالح الگوی کشت در بوشهر ضروری است

سرویس استان ها – بوشهر //نماینده مردم استان
بوشــهر در مجلس خبرگان رهبری گفت :در این
استان باید شیوه آبیاری به سمت نوین حرکت کند
و اصالح الگوی کشــت مورد توجه مسئوالن قرار
بگیرد.
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برخورد با ساختوساز غیرمجاز در استان بوشهر

نماینده مردم بوشهر در مجلس خبرگان:

نوســاناتی شــود ،بیگانگان از این مسئله به عنوان
سوژه سواســتفاده می کنند تا بین مردم و مسئوالن
تقابل ایجاد کنند .آیت اله حســینی بوشهری گفت:
مجموعه جهاد کشــاورزی آرامش ندارند زیرا افراد
خدمت کننده در ایــن مجموعه باید از زندگی خود
سلبآســایش کنند تا مردم در امنیت باشــند .وی با
اشاره به اینکه یکی دیگر از وظایف جهاد کشاورزی
تنوع محصول است ،بیان کرد :خشکسالی در استان
بوشهر همواره نسبت به ترســالی بیشتر بوده است
و کشــت عمده گندم نیز به صــورت دیم صورت
می گیرد که باید شیوه آبیاری به سمت نوین حرکت
کند و اصالح الگوی کشــت مورد توجه مســئوالن
قرار بگیرد .نماینده مردم اســتان بوشهر در مجلس
خبرگان رهبری ادامــه داد :محصولی که در مزرعه
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رئیس کل دادگستری بوشهر تاکید کرد

فعالیتهای فرهنگی موکبداران اربعین حسینی گسترش یابد
مد نظر قرار گیرد .وی با تاکید بر تداوم و استمرار خدمات فرهنگی
موکبداران اربعین حسینی در طول سال اضافه کرد :در خدماتدهی
به زائران باید توجه ویژهای به ترویج فرهنگ حسینی صورت گیرد.
آیتاهلل صفایی بوشهری خواستار توجه به مشارکت مردم عراق در
خدماترسانی موکبهای استان بوشهر به زائران اربعین حسینی شد
و بیان کرد :یکی از اهداف دشمنان فاصله انداختن میان مردم ایران و
عراق است .وی با بیان اینکه موکبداران زائران اربعین حسینی باید
پیوند مردم دو کشور ایران و عراق را در ابعاد گوناگون قویتر کنند
ادامه داد :خدمات فرهنگی موکبها و اجرا برنامهها در حوزههای
دینی ،مذهبی و هنری یکی از ضروریات است .نماینده ولیفقیه در
استان بوشــهر با تاکید بر تداوم خدماتدهی موکبها تا چند روز
پس از اربعین گفت :از طریق موکبهای اربعین حسینی باید عظمت
حسینی و دستاوردهای انقالب اسالمی تبیین شود.

اسالمی استان بوشهر اعالم نشده ولی با
این وجود فرایند آغاز فعالیت ســینمای
شهید آوینی بوشهر در حال انجام است
تا بزودی شاهد فعالیت این مرکز باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
بوشهر گفت :سینمای شــهید آوینی به
تازگی اکــران چند فیلم ســینمایی را
انجام داد ولی با توجه به مشکل سیستم
سرمایشی مقرر شد پس از تعمیر اساسی
فعالیت دوباره آن از ســر گرفته شــود.
افروغ با بیــان اینکه با همکاری انجمن
سینمای جوان تالش می شود تا سینمای
شــهر برازجان فعالیت دوباره آن از سر
گرفته شود افزود :برای راهاندازی مراکز
جدید سینمایی در این استان باید استفاده
از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار
قــرار گیرد .وی در بخش دیگری اظهار
کرد :در حوزه مسئولیت اجتماعی صنایع
نفت ،گاز و پتروشــیمی نیز صحبتهای
مقدماتــی برای تامین ســهم فرهنگ و
هنری انجام شده تا نتیجه مطلوب حاصل
شود .افروغ با اشاره به اهتمام جدی اداره
کل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر برای
تامین مســکن خبرنگاران ادامه داد :در
این راستا صحبت هایی با معاون عمرانی
استاندار بوشهر انجام شده تا راهکارهایی
با قابلیت اجرایی را در این راستا تدارک

ببیند .وی عنوان کرد :در ارتباط با تامین
مکان مناســب برای خانه مطبوعات و
رسانههای اســتان بوشهر نیز تمهیدات
الزم اندیشیده شــده و این مهم بزودی
محقق میشود .افروغ اضافه کرد :باید به
خبرنگاران تبریک گفت که روزی گرامی
بنام خون و انسان پاکباختهای همچون
شهید محمود صارمی به نام آنها نام نهاده
شده تا بتوانند اساس و جایگاه حرکتی
خود را براساس این حرکت متعالی تبیین
کنند .وی یادآور شد :امسال با توجه به
همزمانی روز خبرنگار با روز عاشــورا
مقرر شــد برنامههای بزرگداشت روز
خبرنگار با چند روز تاخیر برگزار شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
بوشهر گفت :فرهنگ شامل بخشهای
مختلفی اســت که اســاس و محوری
خاص داشــته و فرهنگ در واقع زاویه
نگاه به عالم اســت .به گفته افروغ هیچ
تمدن و ملتی بدون داشتن بینش و تعلق
خاطر به ســاحل مقصود نخواهد رسید
و الزمه تحقق ایــن موضوع نیز وجود
فرهنگ اســت؛ نهاد فرهنگ و هنر باید
به جایگاه اصلی خود برســد در همین
ارتباط برای حفظ و احیای جایگاههای
یاد شــده راهکارهایی پیشبینی شده
است.
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ابوالقاسم سیفی

با بهرهبرداری کامل واحد مرکاپتان زدایی پاالیشگاه دوم؛

زمینه فرآورش روزانه  ۸۰هزار بشکه میعانات گازی پارس جنوبی فراهم میشود
سرویس استان ها – بوشهر //مدیرپاالیشگاه دوم
مجتمع گازی پارس جنوبی گفت :با بهرهبرداری
کامل واحد مرکاپتان زدایی این پاالیشــگاه ،تا
پایان ســال جاری بهبود درکیفیت و فرآورش
حداکثری روزانه  ۸۰هزار بشکه میعانات گازی در
این منطقه محقق می شود.

حسین باغبان افزود :پاالیشگاه دوم به عنوان اولین
پاالیشگاه در حال تجهیز واحد مرکاپتان زدایی از
میعانات گازی ( )DMCدر ســطح مجتمع گازی
پارس جنوبی است.
مدیر پاالیشــگاه دوم مجتمع گازی پارس جنوبی
با اشــاره به بخشهای مختلــف این واحد گفت:
این پروژه ،شامل احداث واحدهای مرکاپتانزدایی
میعانات گازی ،خنثیســازی پساب کاستیکی و
سرویسهای وابسته است که پیش بینی شده است
روزانه  ۸۰هزار بشکه میعانات را فرآورش کند .وی
اظهار کرد :احداث یک دستگاه مخزن ذخیرهسازی
آب آتشنشــانی جدید در محــدوده مخزن آب
آتشنشانی موجود پاالیشگاه و پست جدید برق
نیز در این واحد پیش بینی و راه اندازی شده است.
باغبان با بیان اینکه این واحد از دی ماه سال ۱۴۰۰

به بهره برداری اولیه رســیده است ،افزود :با وجود
تکمیل نشــدن  ۱۰۰درصدی واحد یاد شده اما در
زمان حاضر با تمهیدات زیست محیطی ،توانایی دارد
تا سقف  ۱۰۰واحد در میلیون ( )PPMمرکاپتان
زدایی از میعانات را انجام دهد که نقش موثری در
ارتقا کیفیت محصول دارد .وی با اشاره به راه اندازی
کامل بخش های مختلف این واحد گفت :پیش بینی
شــده است که تا پایان ســال جاری این واحد به
طور کامل به بهره برداری برسد و نقش موثری در
ارتقای کیفیت و فرآورش  ۸۰هزار بشکه میعانات
گازی ایفا کند .باغبان در ادامه با اشاره به اقدامات

شاخص و بســیار مهم برنامه ریزی و روشهای
تعمیراتی پاالیشگاه ،گفت :جمع آوری اطالعات
تگ ها و تشکیل درختواره تجهیزات واحد ۱۱۲
( )DMCاز جمله اقدامات شاخص و بسیار مهم
است که توسط این واحد صورت گرفته است .وی
با تقدیــر از همکاران خود در واحد برنامه ریزی
و روشهای تعمیراتی پاالیشــگاه ،افزود :انجام
این فرآیند زمان بر و بســیار مهم با تالش و کار
جهادی واحدهای مرتبــط در طول مدت بالغ بر
هشــت ماه محقق شده است که وارد کردن تمامی
نقشــه های خطوط لوله و ابزار دقیق ()P&ID
این واحد در زیر برنامه سیســتم اسناد و مدارک
(مــاژول  )EDMSو ارتبــاط آنها به هریک از
تگ ها را نیز باید به آنها اضافه کنیم .باغبان هدف
از تاســیس و راه اندازی واحد  DMCرا کاهش
آثار خوردگی ترکیبات مضر موجود بر تأسیسات
پاالیشگاهی برشمرد و افزود :کاهش آالیندههای
زیستمحیطی ،ارتقا و بهبود کیفیت میعانات گازی
و افزایــش ارزش افزوده این فــرآورده از دیگر
اهداف راه اندازی این واحد است.

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

با اخذ سپرده
قوهقضائیه
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خبر
توصیههای نماینده ولی فقیه درباره پیادهروی اربعین ؛

ماندن بیش از زمان مورد نیاز در عراق آسیبزا است
سرویس فرهنگی  //نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت توصیه
کرد :زائران اربعین از اظهارنظر درباره مســائل کشــور عراق بپرهیزند.
حجتاالسالم والمسلمین عبدالفتاح نواب در نشست سراسری رؤسای
کمیتههای فرهنگی ستاد اربعین که به منظور هماهنگی برنامهها و تبیین
آخرین وضعیت و تحوالت حوزههای فرهنگی و اجتماعی اربعین برگزار
شد ،به مسائل داخل عراق و احتمال تاثیرگذاری آن روی مراسم اربعین
اشــاره کرد و گفت :ما خواستار عراق متحد و مقتدر هستیم و زائران از
اظهارنظر در باره مسائل این کشور بپرهیزند .نماینده ولی فقیه در امور حج
و زیارت ،ماندن بیش از زمان مورد نیاز در عراق را یکی از آســیبهای
اربعین برشــمرد و تاکید کرد :باید جلوی آن گرفته شود ،در این صورت
عراقیها احســاس خواهند کرد به تعداد بیشتری از زائران امام حسین
(ع) خدمت میکنند .او همچنین توصیه کرد :نباید موکبها را شــخصی،
خانوادگی ،منطقهای و شهری کرد و عموم زائران باید بتوانند از موکبها
(چادرهای محل اقامت و پذیرایی در اربعین) اســتفاده کنند .نواب ،لزوم
توجه به اقامه نماز جماعت ،قرائت و حفظ قرآن ،برجسته کردن نام شهدا
و زیارت به نیابت از شهدا را یادآور شد و بیان کرد :در سفر اربعین ،خوب
است خادم سایر زائران هم باشیم ،عراق را خانه خود بدانیم و به نظافت
عمومی توجه کنیم .او همچنین خطاب به کمیتههای فرهنگی گفت :افرادی
که در حال خدمترسانی به زائران در مرزها و دیگر نقاط هستند ،بدانند
اگر زمینه زیارت دیگران را فراهم کنند انگار که در صحن و ســرای امام
حسین (ع) هستند و ثواب بیشــتری میبرند .نماینده ولی فقیه در امور
حج و زیارت افزود :اربعین امروز عملیات و جبههای اســت که به ستاد
پشتیبانی ،اتاقهای فکر و برنامهریزی ،تامین امکانات ،چگونه وارد شدن
و چگونه بازگشتن برای بهرهمندی بیشتر از این سفر معنوی نیاز دارد .او،
آسیبشناسی ،رفع اشکال و شناسایی انحرافات را مهم دانست و مردم را
به صبوری و توجه به اقشار خاکستری دعوت کرد و گفت :آنها دعوت
شده امام حسین (ع) هســتند و با یک برخورد خوب جذب میشوند،
این افراد بندگان خدا هســتند ،خدا به ظاهر افراد نگاه نمیکند ،بلکه به
باطن افراد می نگرد .نواب همچنیــن بر لزوم بهرهگیری از آزمودههای
گذشته و سعی در فراگیری آن ،وحدت ،هماهنگی ،همافزایی و مراقبت
در تالشهای تمام بخشها تاکید کرد و افزود :همه کمیتهها باید در یک
جهت حرکت کنند تا همافزایی به توان بیشتر و تاثیرگذاری فراوانتر در
بخشهای علمی ،فرهنگی و اجرایی منجر شود .کمیته فرهنگی وآموزشی
ستاد مرکزی اربعین که مسؤولیت آن با بعثه مقام معظم رهبری است دارای
 ۱۴شورا و کارگروه تخصصی است و بیش از  ۷۰تشکل و نهاد و سازمان
مردمــی ،دولتی و عمومی در آن عضویت و یا همکاری دارند و در همه
استانها ،کمیته فرهنگی استانی زیر نظر ستادهای استانی اربعین تشکیل
شده و فعال هستند.
وزارت ارشاد اعالم کرد

با آموزشگاههای هنری فاقد مجوز
برخورد جدی میشود

سرویس فرهنگی  //حمایت و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری
و برخورد با آموزشگاههای فاقد مجوز در دستور کار دفتر برنامه ریزی و
آموزشهای هنری قرار گرفته است .محمد حسین اسماعیلی ،مدیر کل
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
دربارهی سیاستها و خط مشیهای جدید این دفتر در آموزشگاههای
آزاد هنری گفت :در درجه اول موضوع ساماندهی ،حمایت و نظارت بر
آموزشــگاههای آزاد هنری در اولویت کاری دفتر در دوره جدید قرار
گرفته اســت که در این راستا جلسات و نشستهایی برگزار و در زمینه
مسائلی چون موضوع معافیت مالیاتی آموزشگاههای هنری و همچنین
ورود سازمان فنی حرفهای به صدور مجوز آموزشگاههای هنری بررسی
و پیگیری و اقدامات الزم در حال انجام اســت .وی افزود :خوشبختانه
معاون امور هنری و شــخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این
زمینهها با نظر مثبت ورود کردهاند و در این راســتا مکاتباتی با سازمان
امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت کار صورت گرفته
و موضوع تا حصول نتیجه در دست پیگیری است .اسماعیلی ادامه داد:
موضوع نظارت بر عملکرد آموزشگاهها و ارتقای کیفی آنان نیز از اهمیت
زیادی برخوردار است که در این زمینه برنامههایی چون راهاندازی سامانه
ثبت عملکرد آموزشگاه ها ،تدوین استاندارد و طرح درس ،بهروز رسانی
آیین نامه ها و مقررات ،تدوین آیین نامه تخلفاتی و  ...در دســت اقدام
اســت .مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزشهای هنری تأکید کرد :یکی
از مهمترین آسیبهای موجود در این زمینه فعالیت آموزشگاههای هنری
بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در سطح تهران و استانها
است که مقرر اســت با ورود جدیِ ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان ها و نظارت این دفتر ،در صورت شناسایی هر یک از این واحدهای
غیرمجاز اقدام سریع برای معرفی به اداره اماکن ناجا صورت گرفته و طبق
قانون با متخلفان برخوردشود .اسماعیلی گفت :در این راستا خانوادهها
و عالقمندان به آموزش های هنری باید قبل از هر اقدامی جهت ثبت نام
در آموزشــگاه ها از طریق سایت دفتر آموزش و یا ادارات کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استانها نسبت به مجوز داشتن این آموزشگاهها اطمینان
حاصل کــرده و در صورت عدم وجود مجوز ،گزارش الزم را به نیروی
انتظامی یا دفتر یــا ادارت کل ارائه دهند .مدیر کل دفتر برنامه ریزی و
آموزشهای هنری عنوان کرد :در خصوص آموزشگاههای دارای مجوز
نیزدر صورت وصول شــکایت به حراســت یا دفتر آموزش ،بررسی و
برخورد سریع با تخلف اثباتی انجام میشود .وی در پایان گفت :صدور
کارت صالحیت تدریس اســتادان و مربیان آموزشگاه ها در حال انجام
اســت و تا کنون بیش از  ۴۰۰۰کارت صالحیت تدریس صادر شده و
در قدم بعدی رتبه بندی آموزشــگاههای آزاد هنری و استاندارد سازی
سرفصل دروس دورههای هنری ،در دستور کار این دفتر قرار دارد.

سریال «سووشون» نرگس آبیار
مجوز ساخت گرفت

ســرویس فرهنگی  //طرحهای نرگس آبیار ،داریوش ربیعی و محمد
قاضی از سوی ســاترا مجوز تولید سریال گرفتند .جلسه شورای صدور
مجوز تولید ساترا با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد و در این
جلسه طرح سریال «سووشون» به نویسندگی و کارگردانی نرگس آبیار و
تهیهکنندگی محمدحسین قاسمی مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.
گفتنی است سریال «سووشون» برداشتی از رمان «سووشون» نوشته سیمین
دانشور اســت که به روایت جنایتها و ظلمهای استعمارگران در اواخر
دوران پهلوی میپردازد .بنابراین گزارش ،در ادامه جلســه شورای تولید،
طرح «روباه نقرهای» نوشــته داریوش ربیعی و سریال کودک «مترسک»
به تهیهکنندگی محمد قاضی نیز تصویب شد .طرحهای «ده متر زیر زمین»
رســانه فیلم نت و «خواهر نامریی» برای بررسی کارشناسی و دعوت از
نویسنده و تهیهکننده به دبیرخانه شورا ارجاع شد.

فرهنگ وهنر
استاندار هرمزگان در آیین تجلیل از حافظان قرآن :

دارالقرآنهای فعال را تقویت میکنیم
سرویس فرهنگی  //استاندار هرمزگان توجه
به قرآن را وظیفه شرعی و عقلی دانست و بر
تحقق شاخصهای تعیین شده از سوی رهبر
معظم انقالب بــرای آموزش و تربیت حافظان
قرآن تاکید کرد و گفت :دارالقرآنهای فعال را
تقویت میکنیم.

مهدی دوستی در آیین تجلیل  ۲۰۰نفر از حافظان
قرآنی هرمزگان در محل سالن اجتماعات شرکت
گاز اظهار داشــت :قرآن منشا تمامی خوبیها و
اخالقیات نیکو اســت و اگر به موضوع قرآن و
آموزش قرآنی پرداخته شــود ،فرهنگ عمومی
جامعه و میزان اخالق در سطح جامعه بهبود پیدا

میکند .وی ادامه داد :در استان هرمزگان در حوزه
حفظ قرآن و تربیت حافظان یک اتفاق مبارک و
بی نظیر رخ داده و در روستای کشپیری از توابع
بخش سندرک میناب یک موسسه قرآنی توانسته
اقــدام به جذب عالقهمندان به حفظ از سراســر
کشور کند .اســتاندار هرمزگان ادامه داد :امروز
بخشی از این حافظان از سایر استانها هستند که
در هرمزگان و در روســتای مورد اشاره آموزش
دیدهاند .دوستی با اشاره به تجلیل از  ۲۰۰حافظ
قرآن ،روستای کشپیری بخش سندرک را الگوی
موفقی در آموزش و تربیت حافظان قرآن دانست
و اضافه کرد :این تعداد حافظ قرآن نشان میدهد

اگر امکانات در دست مردم باشد بهتر از ساختار
دولتی میتوانند در مسائل فرهنگی اثرگذار باشند
و کار را پیش ببرند .وی در ادامه ســخنان خود
بر ضرورت حمایت از موسسات قرآنی در بخش
سخت افزار و نرم افزار تاکید کرد و افزود :به دنبال
تقویت دارالقرآنها هستیم .استاندار هرمزگان گفت:
اعتبارات دولتی و قسمتی از کمک سایر بخشها
را به تکمیل زیرســاختهای ســخت افزاری و
نرمافزاری این حوزه تخصیص خواهیم داد.
به گزارش ایرنا ،در پایان این مراسم از  ۲۰۰حافظ
کل قرآن شــامل  ۱۶۰مرد و  ۴۰زن از  ۱۹استان
کشور که در موسسه فرهنگی قرآنی جامعهالحفظ

رونمایی از نخستین مجموعه شعر «حمیده همتی»
در بندرعباس

ســرویس فرهنگی  //نخستین
مجموعه شــعر حمیده همتی در
قالب کتابی با عنــوان «به باران
خواهم گفت» طی مراســمی در
هتل هما بندرعباس رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا ،در
این مراسم که دهها نفر از عالقهمندان
به حوزه شعر و کتابخوانی ،هنرمندان
و ورزشــکاران و ...حضور داشتند،
عالوه بر شــعرخوانی مولف و چند
تن از حاضران ،آیین جشن امضا نیز
در کنار آیین رونمایی اجرایی شــد.
«به باران خواهم گفت» که توســط
انتشارات «سمت روشن کلمه» انتشار
یافته مشتمل بر  ۶۵قطعه از حمیده
همتی با مضامین عاشــقانه عارفانه
اســت که در  ۶۶صفحه در دسترس
عالقهمندان به حوزه شــعر و کتاب
قرار گرفته اســت .شعرهای استفاده
شده در کتاب نخست حمیده همتی
دارای لطافت ،ســادگی و صمیمیتی
است که عنوان نهاده بر این کتاب نیز
بخوبی معرفی این سه خصیصه است.
روایت شکل گرفته در شعرها ،روایتی
ساده از جریان زندگی است جریانی
از زندگی که تالش دارد «من» واقعی

بیت الزهرا(س) روستای کشپیری از توابع بخش
ســندرک میناب آموزش دیدهاند ،تجلیل شــد.
این موسســه فعالیت قرآنی خود را از ســال ۹۳
آغاز کرده اســت و در طرح تابستانی تسنیم نیز

چاپ کتاب کم شد ،قیمتها  40درصد گرانتر!

سرویس فرهنگی  //آمار نشر در بازه زمانی فرودین تا کنون در مقایسه
با بازه مشابه سال گذشته از کاهش یک هزار و  ۵۴۰عنوانی در حوزههای
کودک و نوجوان و ادبیات حکایت دارد .همچنین قیمت کتاب با افزایش
حدود  ۴۰درصدی مواجه بوده است.

بررسی عملکرد حوزه نشــر و ادبیات در چند ماه گذشته از سال جاری در
قیاس ســال گذشــته میتواند روند این حوزه را در ابعاد مختلف به نمایش
بگذارد .به همین دلیل با توجه به آمار خانه کتاب در ســال گذشته و امسال،
دو بخش مهم حوزه نشــر ،شامل ادبیات و کودک و نوجوان را مورد بررسی
قرار دادهایم.
کاهش چاپ یک میلیون نسخهای کتاب در حوزه ادبیات!

شــاعر را روایت کند لذا از فضاهای
ساختگی و تصنعی فاصله میگیرد
و مخاطــب با مرور شــعرها غالبا
چشماندازهای آشنا را میبیند .تغزل
به عنوان غالبتریــن وجه معنایی
شــعر در طول مجموعه حضوری
پیوسته و برجســته دارد .تغزلی که
با روایتهــای معنایــی دیگر نیز
همجواری یافته تا مخاطب همواره
حضورش را احســاس کند .همتی
که اصالتا شیرازی و یکی از مدیران
حــوزه بانکی در شــهر بندرعباس
و دانشــجوی مقطع دکترا در رشته
بانکداری اســت در آیین رونمایی
از کتــاب خود ،ضمــن توضیحاتی
پیرامــون اشــعار آورده شــده در

مجموعه به باران خواهم گفت ،اظهار
داشــت :تنها عشق به عالم هستی و
موجودات و انسان ها و پدیده هاست
که می تواند جهان ما را به ســمت
صلح و دوستی و توسعه واقعی پیش
ببرد از اینروست که من هر زمان که
با سئوال مخاطبانم مبنی بر اینکه «آیا
شما عاشق هستید؟» مواجه میشوم
قاطعانه به آنها میگویم بله من عاشق
دنیای پیرامون خود هســتم .وی که
نخستین مجموعه شعر خود را تقدیم
به پدر و مادر خود کرده اســت ،از
تالشهای ناشر ،جهانگیری مدیر کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان و
ســایر افرادی که در این مسیر او را
یاری رساندهاند قدردانی کرد.

توانســته  ۱۲۰حافظ سه جز قرآن را تربیت کند.
اقدامات این موسسه قرآنی به صورت تخصصی و
شبانهروزی در  ۲بخش خواهران و برادران ارائه
میشود.

از فروردین ماه سال گذشته تا  ۲۲مرداد  ۱۴۰۰تعداد عناوینی که در خانه کتاب
ثبت شدند ۶ ،هزار و  ۱۳۷عنوان است که از عدد مذکور  ۴هزار و  ۲۵۹عنوان
تألیفی و یک هزار و  ۸۷۸عنوان آثار ترجمهای بوده اســت .امسال  ۵هزار و
 ۲۴۰عنوان به طور کلی ثبت و به ترتیب  ۳هزار و  ۱۳۷عنوان تألیفی و  ۲هزار
و  ۶۰۷عنوان ترجمهای در خانه کتاب ثبت شده است .آمار به طورکلی نشان
دهنده کاهش عناوین در بازه امسال نسبت به سال گذشته است و به طور جزء
افزایش نرخ آثار ترجمهای نسبت به سال گذشته را نشان میدهد .افزایش نرخ
آثار ترجمهای با کاهش آثار تألیفی همراه اســت .اگر رشد آثار ترجمهای به
همین منوال پیش برود ،بدنه نحیف ادبیات را شکست خواهد داد .آثار ترجمهای
در برابر آثار تألیفی هزینههای کمتری برای ناشر و حاشیه سود زیادی را در بر
دارد .خوب اســت که در این وضعیت گرانی کاغذ و نوسانات اقتصادی کشور
به این موضوع اهمیت بدهیم که اگر حواســمان از تألیف دور شود ،ترجمه به
سرعت جای آن را پُر خواهد کرد .بازه زمانی مشابه سال پیش حدود  ۵میلیون
نسخه به چاپ رسید و این عدد امسال به حدود  ۴میلیون نسخه رسیده است
که نشان دهنده کم کاریهایی در حوزه نشر است .به ازای آن که در حوزه نشر
پیشرفت داشته باشیم و بر محصوالت فرهنگی خود بیفزاییم عواملی دست به

دست هم میدهند تا در این میدان عقب نشینی کنیم .یکی از عواملی که باعث
این کم کاریها شده است ،در مرتبه اول بالتکلیفی بازار داخلی کاغذ و افزایش
نرخ جهانی کاغذ در پنج ماه گذشــته از سال جاری است .دلیل دوم افزایش
هزینههای چاپ و مشــتقاتش برای ناشر و نویسنده است .به عنوان مثال در
ســال گذشته هزینه هر صفحه کتاب به طور متوسط حدود یک هزار و ۹۸۷
ریال بوده و امسال به  ۳هزار و  ۲۹ریال رسیده است .میانگین قیمت هر کتاب
با توجه به آمار خانه کتاب در تیرماه سال جاری حدود  ۷۴هزار تومان است
که همین نرخ در بازه مشابه سال گذشته حدود  ۵۵هزار تومان بوده است.
اختالف آثار تألیف و ترجمه کودک و نوجوان به کمتر از  ۵۰عنوان
رسید!

آثار مرتبط با کودک نوجوان هم ســیر نزولی خود را در مواردی که در حوزه
ادبیات ذکر شد ،طی کرده است و اختالف میان آثار تألیف و ترجمه به کمتر از
 ۵۰عنوان رسیده است که باید توجه بیشتری به این بخش کرد .البته در این
بخش ادبیات جایگاه بهتری دارد .میانگین قیمت هر صفحه در آثار کودک و
نوجوان نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری را شاهد بود که همین عاملی
است تا در این حوزه ناشران و مترجمان شوق بیشتری برای آثار ترجمهای
داشــته باشند؛ چرا که دیگر نیازی نیست هزینه مؤلف ،تصویرگری و غیره را
بپردازند و حاشیه سود بیشتری را برای ناشر و افراد دخیل در این حوزه به
همراه دارد .میانگین قیمت هر کتاب با توجه به آمار خانه کتاب در تیرماه سال
جاری حدود  ۵۰هزار تومان اســت که همین نرخ در بازه مشابه سال گذشته
حدود  ۳۲هزارتومان بوده است.
عناوین کمتری چاپ شده اما کتاب  ۴۰درصد گرانتر شد

آمار نشــر در بازه زمانی فرودین ماه تا کنون در مقایســه با بازه مشابه سال
گذشــته از کاهش یک هزار و  ۵۴۰عنوانی در حوزههای کودک و نوجوان و
ادبیات نشــان میدهد که بیشتر کاهش عنوانها در حوزه تألیفات است ،اما
در حوزه قیمت با افزایش حدود  ۴۰درصدی مواجه بوده است/.قدس آنالین

آگهی مزایده ( نوبت اول )
شــعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگســتري بندر عباس به موجــب پرونده اجرائی
0001236که طي آن محكوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ695/000/000ریال بابت
اصل خواسته و مبلغ  2/065/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق
قوهقضائیه
محكوم
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا اجرای حکم در حق
جم
گس
داد تری هوریاسالمیاریان
له گردیده است که ملک متعلق به محكوم عليه جهت استیفای حقوق محكوم له به
فروش می رسد.
مشخصات موضوع مزایده و شرح بازدید :
یک واحد آپارتمان تحت پالك ثبتي  18313فرعي از  3اصلي واقع در بخش دو بندر عباس ،الهيه جنوبي ،بلوار
گاز ،خیابان گلسار ،مجتمع زمین سنگ ،بلوك  ،D7طبقه سوم ،واحد 10حسب مندرجات تصویر برگ وکالت نامه
و نامه ثبت اسناد ابرازی ،مورد ثبت شماره  64808در صفحه  328دفتر جلد  358دفاتر بخش دو بندر عباس داراي
سند مالكيت اصلي بشماره چاپي  214039سري ب سال  90دارای مساحت  80/71متر مربع در طبقه سوم ،دارای
پارکینگ شماره  18به مساحت  10مترمربع با قدر السهم از عرصه کل به مساحت  6202/5و مالکیت شش دانگ
عرصه و اعیان آن به نام آقاي علي سعادتمند فرزند محمدحسین ثبت گردیده است( .هيج تصويري از سند مالكيت
ملك مذكور ارائه نگردید)
حسب تصوير اجاره نامه پیوست در تاریخ 1400/04/08بین آقاي علي سعادتمند با وکالت خانم صديقه عرب زاده
به عنوان موجر و آقای بهروز شکوهی پور به عنوان مستاجر تمليك منافع استيجاري ششدانگ ملك مذکور از تاریخ
 1400/04/25تا 1402/04/25با مبلغ اجاره ماهیانه  10/000ریال (هزار تومان) و مبلغ  700/000/000ريال (هفتاد
میلیون تومان) به عنوان قرض الحسنه ،به آقای بهروز شکوهی واگذار گردیده است.
مشخصات فني:
ساختمان موردنظر داراي چهار طبقه روی پیلوت 16 ،واحدي ،هر طبقه شامل چهار واحد ،با مشخصات سیستم
سازه اي اسکلت بتني و نماي سيمان سفيد با قدمت تقريبي حدود  15سال می باشد .واحد موردنظر در طبقه سوم
واقع شده و ساختمان فاقد آسانسور است .کف واحد موزائيك ،پوشش دیوارها و سقف گچ و رنگ ،درب ورودي
واحد چوبي ،پنجره ها آهنی وآشپزخانه با کابینت ام دي اف مي باشد .واحد مذکور شامل سالن و دو اتاق خواب،
آشپزخانه و سرویس و حمام است؛ امتیاز برق واحد جدا بوده و امتیاز آب مشترك مي باشد .
نظریهکارشناسي:
با توجه به موقعیت ،کاربري ،مساحت ،قدمت ملك و سایر پارامترهاي کارشناسي و صرف نظر از احراز اصالت و
صحت اسناد و فارغ از موارد بازداشتي و رهني و نداشتن احتمال هر گونه مغایرت مربوط به حدود ثبتي و نداشتن
هر گونه منعي از جهات قانوني ،حقوقي و شرعي جهت معامله و عدم دیون و بدهي هاي احتمالي بابت مالیات
و عوارض و جرائم و غیره به بانك ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني
که ممکن است وجود داشته باشد و بدون در نظر گرفتن انتصاب مالكيت آن ها به هر شخص حقیقی یا حقوقی و
بدون در نظر گرفتن هر گونه قرارگیری در مسیر احتمالی اصالحات و بهسازي شهري و چنانچه ملك بالمعارض
و غیر اوقافي باشد ،ارزش پایه شش دانگ واحد آپارتمان مذکور با لحاظ نمودن قدر السهم عرصه و سایر مشاعات
و انشعابات جمعا مبلغ 8/000/000/000ریال (هشت میلیارد ریال) برآورد و اعالم مي گردد .
 _1فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه مي باشد .
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا  24ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي
اجراياحكاممبلغ%10مبلغارزيابيشدهرابصورتسپردهنقديبحسابشماره2171295409008نزدبانكمليشعبه
دادگستريتودیعیاازطریقکارتخوانموجوددراجرانسبتبهتودیعوجهاقداموقبضسپردهرابهایناجراتحویلنمایند.
 -4اجراي احكام در رد یا قبول پیشــنهاد مختار است و در صورت رد /عدم تایید /یا ابطال عملیات و تشریفات
مزایده توسط مرجع قضایی در چهرچوب قوانین و مقررات حق هرگونه اعتراض توسط شرکت کننده سلب و
ساقط می باشد.
-5مزایده در ساعت 9صبح چهارشنبه شنبه مورخ  1401/06/09در محل دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی
بندر عباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را بیشتهاد نماید .
 . -6در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید
سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و مزایده تجدید می گردد .و متقاضیان شرکت در
مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه اول دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس _ سهرابی دوالبان

مفقودی

پروانه کسب بنام محمد حسنی شماره پروانه کسب /۹۴ت پالک ۴۸۱۶تاریخ صدور
۱۳۹۴/۱۰/۲۹صنف پوشاک بانوان آدرس قشم درگهان مجتمع تجاری دودلفین الین زر
۲طبقه اول پالک ۲۱۶۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

حوادث

در امتداد تاریکی

فریب در النه مجردی!

از وقتی که در جریان روابط همسرم با زنان غریبه در فضای مجازی قرار گرفتم روابط سردی بین ما
حکم فرما شد تا جایی که دیگر در میان قهر و آشتی دو فرزند خردسالم را رها کردم و ...

این ها بخشی از اظهارات زن  28ساله ای است که در پاتوق مجردی یکی از بستگانش دستگیر شده بود.
او درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت 10 :سال قبل وقتی تحصیالتم در
مقطع دبیرستان به پایان رسید« ،مرتضی» به خواستگاری ام آمد .او شغل آزاد داشت و با خرید و فروش
ملک درآمدزایی می کرد .با آن که پدر من مردی بازنشسته بود وهیچ کمبودی در زندگی نداشتم اما ادامه
تحصیل ندادم و پای سفره عقد نشستم .در آغاز زندگی مشترک اختالفی با همسرم نداشتم و در کنار دو
فرزند خردسالم روزگار خوبی را سپری می کردم ،اگرچه همسرم گاهی مشروبات الکلی مصرف می کرد
و به مواد مخدر از نوع «گل» اعتیاد داشت ولی من اهمیتی نمی دادم به طوری که انگار در جریان اعتیاد او
قرار ندارم اما اختالفات ما از زمانی آغاز شد که به روابط غیرمتعارف همسرم با زنان غریبه پی بردم و متوجه
شدم همسرم به من خیانت می کند .این بار دیگر طاقت نیاوردم و در میان قهر و آشتی ها باالخره یک روز
دو فرزندم را رها کردم و به خانه پدرم بازگشتم .سپس به همسرم پیام دادم که دیگر قادر به ادامه این زندگی
مشترک نیستم و باید مرا طالق بدهد ولی او روی دنده لج افتاد به طوری که حتی اجازه دیدار فرزندانم را به
من نداد .این بار وساطت بزرگ ترها نیز فایده ای نداشت و من حاضر به ادامه این زندگی مشترک نشدم .از
سوی دیگر به دلیل دوری از فرزندانم دچار افسردگی شده بودم و به پیشنهاد مادرم معاشرت با خانواده عمه
پدرم را شروع کردم که در نزدیکی منزل ما زندگی می کردند .رفت و آمد و شب نشینی های ما در حالی
شروع شد که «سامان» پسر عمه پدرم پای درد دل های من می نشست .او جوان مجردی بود که داخل
اتاقک پشت بام منزل شان زندگی می کرد و به مواد مخدر اعتیاد داشت .هر بار که به منزل آن ها می رفتیم
سامان بالفاصله از خانه مجردی اش بیرون می آمد و مرا دلداری می داد .خالصه در یکی از همین روزها
که مادرم و عمه پدرم مشغول قلیان کشیدن بودند سامان مرا به گوشه ای کشید و به من ابراز عالقه کرد .او
گفت که از زمانی که من دختری نوجوان بودم عاشقم شده است و این عشق هنوز هم ادامه دارد .با شنیدن
این حرف ها منزل آن ها را به بهانه ای ترک کردم چرا که من هنوز متاهل بودم و نمی توانستم به کسی جز
مرتضی فکر کنم اما افکارم همچنان مغشوش بود .چند روز از رفتن به خانه عمه پدرم خودداری کردم اما
مادرم اصرار می کرد در جمع آن ها باشم و از تنهایی بپرهیزم .باالخره معاشرت های من با سامان دوباره
آغاز شد و من گاهی به اتاق مجردی او می رفتم و ساعتی را در کنارش می گذراندم .در این میان یک روز
که سردرد عجیبی داشتم و حالم از نظر روحی خوب نبود به تنهایی به منزل عمه پدرم رفتم .سامان وقتی
اوضاع آشفته مرا دید تشویقم کرد در کنارش مقداری مواد مخدر سنتی مصرف کنم ،اگرچه ابتدا مقاومت
کردم اما با اصرار سامان تسلیم شدم و بعد از مصرف مواد احساس سرخوشی کردم به همین دلیل مقداری از
همان نوع مواد مخدر را از او گرفتم تا در منزل استفاده کنم .آن روز وقتی مادرم متوجه شد که به تنهایی نزد
سامان رفته ام خیلی مرا سرزنش کرد چرا که او می دانست سامان درگیر اعتیاد است و احتمال دارد مرا هم
به دام مواد مخدر بکشاند .خالصه چند روز از مواد مخدری استفاده کردم که سامان در اختیارم گذاشته بود
در حالی که مادرم اجازه نمی داد دیگر به منزل عمه پدرم بروم ولی یک روز بعد از اتمام مواد مخدر هنگامی
که از خواب بیدار شدم همه بدنم درد می کرد به طوری که انگار کسی با گوشت کوب به استخوان هایم
ضربه می زند .در یک لحظه وقتی مادرم برای خرید از منزل بیرون رفت بالفاصله خودم را به سامان رساندم
و ماجرا را توضیح دادم .او گفت من به مواد وابســته شده ام ،سپس مرا به داخل اتاقش برد و در کنار هم
مقداری مواد مخدر مصرف کردیم .حاال دیگر عالوه بر احساس عاطفی از نظر مواد مخدر نیز به سامان نیاز
داشتم و در هر فرصتی خودم را به اتاق پشت بام می رساندم و به طور پنهانی با هم مواد مصرف می کردیم.
در یکی از همین روزها سامان مقداری «کراک» (مواد مخدر صنعتی) آورد و گفت :امروز می خواهم تو را
به اوج آسمان ها ببرم ،من هم بدون هیچ تاملی آن را مصرف کردم و از آن روز به بعد به کراک آلوده شدم
تا این که باالخره خانواده ام متوجه ماجرا شدند و تهدیدم کردند که شوهرم را در جریان اعتیادم می گذارند
اما گوش من به این حرف ها بدهکار نبود .آن قدر در لجن زار مواد افیونی فرو رفته بودم که دیگر حتی به
فرزندانم نیز نمی اندیشیدم .مدتی بعد و در یکی از شب هایی که برای مصرف مواد مخدر به خانه مجردی
سامان رفته بودم و هیچ کسی نیز در خانه آن ها نبود ناگهان مرتضی و خانواده اش به همراه ماموران انتظامی
به منزل عمه پدرم آمدند و من و ســامان را در حالی با ظاهری زننده دستگیر کردند که مشغول استعمال
مواد مخدر بودیم .آن ها همه آالت و ادوات اســتعمال و مواد مخدر صنعتی و سنتی را جمع کردند و به
کالنتری انتقال دادند .اکنون نیز به خاطر رفتارهای احمقانه ام پشیمانم ولی ای کاش ...

ســرویس حوادث //مرد جوان که
فکر میکرد دوســت قدیمیاش
با دختر مورد عالقــه وی ارتباط
پنهانی دارد پس از یک ســاعت
کمین ،دوستش را با شلیک  4گلوله
به قتل رساند.

ساعت  12شب  23مرداد مأموران
کالنتری  111هفت چنار در تماس با
بازپرس ساسان غالمی از مرگ مرد
جوانی با شلیک  4گلوله خبر دادند.
محل جنایــت در نزدیکی یک دکه
جگرکی کنار بزرگراه آیتاهلل سعیدی
بود .شــاهدان مدعی بودند که مردی
نقابدار لحظاتی بعد از آمدن مقتول
به کنار دکه به ســمت او آمده و بعد
از شــلیک  4گلوله با پای پیاده وارد
خیابانی در همان اطراف شــده و از
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200هزار لیتر سوخت قاچاق در آ 
بهای هرمزگان کشف شد

چهارشنبه  26مرداد 1401
 19محرم 1444

ســرویس حوادث //فرمانده مرزبانی هرمزگان از کشف
۲۰۰هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل در آبهای
سیریک این استان خبر داد.

سال بیست و یکم شماره 3955

سردار حســین دهکی در این خصوص افزود :مرزبانان
هرمزگان در شهرستان سیریک پس از کسب خبری مبنی
بر فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی به وسیله
مشکهای پالســتیکی ،بالفاصله برای بررسی موضوع به
محل اعزام شــدند.به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :مرزبانان
پس از بررسی مناطق ،چهار محفظه پالستیکی معروف به
مشک حاوی  ۲۰۰هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل
را به ارزش  ۳۸میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال کشف کردند و
تالش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

دپوی محموله تریاک در کپر

حوادث جهان
تصادف اتوبوس مسافربری
با تانکر نفت در پاکستان  ۲۰کشته داد

سردار غالمرضا جعفری گفت:ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام
کار اطالعاتی از دپوی یک محموله مواد مخدر در یکی از نقاط شهرستان جاسک
مطلع شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار جعفری گفت:ماموران با
سرویس حوادث //فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف  ۲۷۵کیلوگرم تریاک هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک کپر  ۲۸بسته
تریاک به وزن  ۲۷۵کیلوگرم کشف و ضبط کردند.
دپو شده در شهرستان جاسک خبر داد.

توسط یگان شناوری منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه انجام شد

نجات یک شناور از خطر غرق شدگی

ســرویس حوادث //یگان شناوری
منطقه چهارم نیروی
دریایی ســپاه
یــک
شناور
در

حا ل
غــر ق
شدگی را خطر

نجات داد و به بندرگاه منتقل کرد.

بنا بــر اعالم روابط
عمومی نیروی
دریابــی
سپا ه
،

یگا ن
شنا و ر ی
ناوتیــپ 412

ذوالفقار منطقه چهارم نیروی دریایی ســپاه بنا
به درخواســت کمک از یک فروند شناور لنج
باری در سواحل بندر مقام اعالم آبگرفتگی و
خرابی کرده بود.
بــا تــاش «دالوران از جــان گذشــته
جمهوری اســامی» و نیروهای بسیج دریایی
ناوتیپ  412ذوالفقــار منطقه چهارم ،در ابتدا
شــناور را یدک کرده و به بندر مقام برای رفع
مشکل بوجود آمده منتقل و امدادرسانی را به
صورت کامل انجام و شناور مذکور را از غرق
شدن نجات دادند.
به گزارش تســنیم ،دالوران از جان گذشته
جمهوری اســامی (دریادالن نیرویی دریایی
سپاه) به دســتور ســردار علیرضا تنگسیری
فرمانده نیروی دریایی ســپاه مؤظف شدند با
تقویت سطح آمادگی رزم و حفظ تأمین امنیت
مرزهای آبی جمهوری اسالمی ایران در خلیج
فــارس و تنگه هرمز  ،به هر شــناوری که در
پهنای خلیج فارس دچار مشــکل و آســیبی
شود سریعأ به صورت شبانه روزی به کمک و
امدادرسانی شناورهای نیازمند اقدام کنند.

در پی برخورد یک دســتگاه اتوبوس مسافربری با یک تانکر نفت
در ایالت پنجاب پاکستان دستکم  ۲۰نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی
شــدند .این ســانحه در بزرگراهی در پنجاب رخ داده است.همچنین
گزارش ها حاکیست ،برخورد اتوبوس با تانکر نفت منجر به آتش گرفتن
هر دو وسیله نقلیه شد و در پی آن ۱۸ ،مسافر در صحنه وقوع حادثه در
آتش سوخته و در دم جان باختند.در پی وقوع این تصادف مقامات پلیس
و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شــدند.به گزارش رسانه های
محلی پاکستان ،طی عملیات امداد و نجات هشت زخمی نیز به بیمارستان
منتقل شدند که دو تن از آن ها به دلیل شدت جراحات جان خود را از
دست دادند .همچنین اجساد  ۱۸قربانی نیز از میان الشه اتوبوس خارج
شده اســت.این اتوبوس با  ۲۶سرنشین از شهر الهور ،مرکز پنجاب به
سمت شهر بندری کراچی در حال حرکت بوده است.تصادفات جاده ای
به طور مکرر در پاکستان رخ می دهند که اغلب ناشی از زیرساخت های
جاده ای ضعیف و بی توجهی به اقدامات ایمنی است.
دستگیری پسری در فرانسه
که پدر خود را به قتل رسانده بود

یک جوان  ۲۵ساله در شهر لیون فرانسه به اتهام قتل پدرش بازداشت
شد .این مرد متهم است که نیمه شب سر پدرش را از بدن جدا کرده است.
پلیس فرانسه جسد بی سر مرد  ۶۰سالهای را در یک پارکینگ پیدا کرد.
همچنین پلیس محلی پس از مشاهده قاتل در حوالی محل از نیروهای ویژه
تقاضای کمک کرد.به گفته مقامات امنیتی ،متهم همچنین تالش میکرد با
چاقو به نیروهای پلیس حمله کند.متهم یک مهاجر مراکشی بوده و هنگام
ارتکاب جرم تحت تاثیر الکل و مواد روانگردان قرار داشته است .احتمال
میرود علت قتل ،اختالف خانوادگی باشد.
تصادف مرگبار آمبوالنس در روسیه
بر اثر برخورد یک خودروی ســواری با یک دستگاه آمبوالنس در
غرب روسیه ،پنج نفر کشته و دو نفر دیگر نیز زخمی شده اند .به گفته
مقامات روسیه این حادثه که خبر آن با تاخیر منتشر شد در چهارراهی
در شهر «نیژنی تاگیل» این کشور رخ داده است.بر اساس گزارش ها،
این خودرو توسط یک پسر  ۱۶ساله به سرقت رفته بود و در حالی که
وی قصد داشت از دست ماموران پلیس فرار کند از چراغ قرمز عبور و با
یک آمبوالنس برخورد کرد.در پی وقوع این حادثه ،پسر  ۱۶ساله و سه
سرنشین این خودرو و همچنین یک امدادگر که در آمبوالنس بوده ،جان
خود را از دست داده اند.به گزارش مقامات محلی ،دو تن دیگر نیز که در
این حادثه زخمی شده بودند ،در بیمارستان بستری شده اند.

شلیک  4گلوله برای قتل دوست قدیمی

محل فــرار کرده اســت.در بازبینی
دوربینهای مداربسته محل حادثه و
اطراف آن مشخص شد مرد نقاب دار
حدود یک ساعت پشت خودرویی به

از ســوی آنها شناسایی شد .یکی از
دوستان مقتول گفت :خسرو یکی از
دوستان سابق او بود ،حتی مدتی هم
برای کار باهم بــه ترکیه رفته بودند.
البته چنــد وقت قبل مقتول به خاطر
مواد مخــدر به زندان افتاد و یک ماه
قبل آزاد شد .ساعاتی قبل از جنایت
خسرو که حال خوبی نداشت به سراغ
مقتول آمد و مدعی شد که او با دختر
مورد عالقــهاش ارتباط پنهانی دارد.
سر همین مســأله دعوایشان شد اما
با وســاطت دیگران دعوا تمام شد و
خسرو آنجا را ترک کرد.
کمین مقتول نشسته بود تا نقشهای را با شناسایی هویت متهم ،تحقیقات
که در سر داشته اجرا کند.
برای دستگیری او به دستور بازپرس
و
دوســتان
تصویر مرد نقابدار به
شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران
متهم
و
شد
داده
آشنایان مقتول نشان
ادامه دارد.

ماجرای کتک زدن مسافر پرواز نجف ـ تهران
سرویس حوادث //همزمان با انتشار تصاویر درگیری
و توهین به مســافران در پرواز نجف به تهران یکی
از مسئوالن این شرکت هواپیمایی منکر کتک زدن
مسافر از سوی میهماندار پرواز شد.

فیلمی در فضای مجازی منتشر شد با این عنوان که
میهماندار یک شرکت هواپیمایی یکشنبه شب یکی از
مســافران پرواز نجف به تهران را کتک زده است و در
فیلم نیز این درگیری و توهینها مشاهده میشود ،اما
پس از انتشار این فیلم و واکنش کاربران به کتک زدن

زائر امام حسین و توهین به مسافران ،صابر نوروزی-
مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی قشمایر -در این
باره گفت :پرواز شرکت هواپیمایی قشمایر از نجف به
تهران به دلیل تأخیــر در پرواز قبلی با وقفهای حدود
شش ساعته انجام شد .پرواز قبلی این هواپیما در دوبی
به دلیل بدی آب و هوا حدود  ۱۱ســاعت دیرتر انجام
شد که البته این تأخیر تنها مختص به پرواز قشمایر نبود
و شرکتهای هواپیمایی بسیاری در فرودگاه دوبی با
این مشــکل مواجه شدهاند .مسافران در پرواز نجف-

تهران به دلیل تأخیر شش ساعته عصبانی شده بودند
و با وجود پذیرایی کــه از آنها صورت گرفته بود در
زمانــی که وارد فرودگاه مهرآباد شــده بود حاضر به
پیاده شدن از هواپیما نشدند.نوروزی گفت :در این میان
امنیت پرواز به دلیل مقاومت مسافران برای ترک کردن
هواپیما ورود و مسافران را از هواپیما پیاده کرد که در
نهایت درگیری اتفاق افتاد اما همه مهمانداران این پرواز
خانم بودند و هیچ مــردی در خدمه پروازی حضور
نداشت که بخواهد با مسافران درگیر شود .البته در این
میان رئیس ایستگاه قشمایر در فرودگاه امام خمینی(ره)
نیز توسط مســافران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و
هواپیما نیز آسیب دیده است.

طرح  :بیتا هوشنگی

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه خانم بلقیس ژرف به استناد  2فقره استشهادیه محلی درخصوص پالک  17113فرعی از  -3اصلی واقع در بلوار امام حسین بخش دو بندرعباس
مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که به نام وی ثبت و سند مالکیت به شماره  580631سری ه 98/بنامش صادر گردیده و
قوهقضائیه
سند مالکیت فوق به علت جابه جائی مفقود گردیده نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده  120آئین نامه اصالحی و تبصره
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ک
ثب
م
م
س
ا
ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار اد ره ل تا نادوا الکره زگان
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و
عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد  1401/184 .م/الف  -تاریخ انتشار 1401/ 05/26 :

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

آيا مي دانيد گوشت ماهي و میگو

حاوي  13نوع ويتامين ضروري بدن است

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

6

شهرستان

چهارشنبه  26مرداد 1401
 19محرم 1444
سال بیست و یکم شماره 3955
خبری

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک خبر داد

پیشگیری از تصرف
یک هکتار اراضی ملی بستقالت

ســعیده دبیری نژاد ســرویس شهرســتان //رئیس اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان بستک از پیشگیری از
تصرف یک هکتار اراضی ملی منطقه بستقالت بخش مرکزی
بــا حضور فرمانده یگان حفاظت منابــع طبیعی و آبخیزداری
بستک خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا ،حامد احمدپور گفت:
متصرف از طریق ایجاد خاکریز اراضی ملی را تصرف کرده بود
که با حضور به موقع مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی از ادامه
تصرف جلوگیری کرده و با همکاری خو ِد متصرف رفع تصرف
از اراضی ملی انجام و عرصه به حالت ســابق اعاده گردید.وی
ارزش زمین تصرف شده را مبلغ یک میلیارد ریال عنوان کرد و
افزود :همواره در تالش هستیم با گشتهای مستمر از تصرف
در اراضی ملی جلوگیری نمــوده و در صورت وقوع تصرف
از توسعهی آن پیشگیری نماییم.جنگلدار بستک از عموم مردم
شهرستان خواست در خصوص حفاظت از اراضی ملی حساس
باشــند و در صورت مشــاهده تصرف از طریق سامانه تلفنی
 ۱۵۰۴این اداره را یاری نمایند.
رئیس شورای شهر میناب :

مسئوالن از راهکارهای خبرنگاران
در جهت توسعه شهرستان استفاده کنند

محمد انصاری ســرویس شهرســتان //رئیس شورای شهر
میناب درجمع خبرنگاران میناب با اشاره به رسالت خبرنگاران
و انتقاد بجا و به حق آنها اظهار کرد :مسئوالن به جای شکایت
از خبرنــگاران از انتقاد ،پیگیــری و راهکارهای آنها در جهت
توسعه شهرستان میناب استفاده کنند .به گزارش خبرنگار دریا،
وی افزود :درهفته دولت در شــهر میناب روشــنایی و آسفالت
بلوار المهدی به صورت رســمی افتتاح خواهد شــد .روح اهلل
بهادری زاده همچنین با اشاره به آسفالت محالت شهر میناب گفت:
در هفته دولت آسفالت محالت مختلف شهر که در چند ماه اخیر
آسفالت است افتتاح خواهد شد .رئیس شورای شهر میناب اظهار
کرد :بهســازی و تعریض بلوار خلیج فارس ،اجرای زیرسازی
محالت سطح شهر ،احداث بازارچه دستفروشان دربلوار حجت
اسالم عباسی ،تعویض و تکمیل بلوار امام علی (ع)  ،تعریض و
تکمیل بلوار غدیر جنوبی و آسفالت محالت از برنامه هایی است
که در هفته دولت کلنگ زنی خواهد شــد .سهرابی شهردار شهر
میناب نیز گفت :از مطالبه گری و اطالع رسانی خبرنگاران شهر
میناب بســیار خرسندم .وی افزود :پیگیری های خبرنگاران در
حوزه های مختلف باعث پویایی شهر و شهرستان خواهد شد.

بندرلنگه قطب ترانزیت خودرو

سرویس شهرســتان  //بندرگاه لنگه در غرب
هرمزگان با اجــرای برنامههای تحولی به عنوان
قطب ترانزیت خودروی ایران معرفی شده و ساالنه
بالغ بر  ۱۲۵هزار خودرو از این بندرگاه به ســوی
کشورهای مقصد که ســهم عمده عراق و اقلیم
کردستان در آن قابل توجه است ،ترانزیت میشود .کشــور ما نیست شغل ایجاد شده و درآمد اقتصادی این بندر از ســالیان قبل برنامه ریزی مناسبی شد و

اســتان هرمزگان بــا دارا بودن بیــش از 1200
کیلومتر مرز دریایی و همسایگی با کشورهای حاشیه
خلیج فارس پتانســیل بسیار مناســبی در حوزه
فعالیتهای دریایی دارد .اقتصاد دریا محور و استفاده
تجاری از دریا میتواند سبب تحول بنیادین و البته
توسعه متوازن و همراه با عدالت در مناطق مختلف
این استان ساحلی باشد.در سالیان اخیر تمرکز بسیار
مناســبی بر روی توســعه بندرگاهها و فعالیتهای
تجاری بندری در اســتان هرمزگان به وجود آمد و
عالوه بر توسعه بنادر مهمی همچون بندر شهید رجایی
و بندر شهید باهنر ،در راستای توسعه متوازن استان
توســعه و ایجاد بنادر جدید در شرق و غرب استان
نیز در دستور کار قرار گرفته است.بندرگاه بندرلنگه
در حال حاضر مهمترین بندر ایران در حوزه ترانزیت
خودرو شناخته میشود و ساالنه خودروهای زیادی از
طریق این خط به کشورهای مختلف از جمله عراق،
افغانستان و کشورای آسیای میانه ترانزیت میشود
که عالوه بر ایجاد اشــتغال پایدار توانسته در حوزه
اقتصادی نیز کمک شایانی برای کشور داشته باشد.
* ترانزیت کاال فرصتی طالیی برای اقتصاد ایران

در همین زمینه کاپیتان قاسم عسکری نسب مدیر
بنادر و دریانــوردی غرب هرمزگان در گفتوگو با
خبرنگار تسنیم اظهار داشت :ترانزیت یک فرصت
برای کشور اســت که از طریق کاالیی که متعلق به

منطقه افزایش یابــد .وی افزود :امکانات بنادر ایران
و امنیت کشور از جمله عوامل مهمی است که سبب
میشود بحث ترانزیت کاال به ویژه در حوزه خودرو از
بنادر استان افزایش یابد و کشورهای مختلف خواهان
ترانزیت از بنادر ایران باشند .عسکری نسب گفت:
بندرلنگه در حال حاضر بــه عنوان قطب ترانزیت
خودروی کشــور مطرح اســت و توانسته عملکرد
بسیار خوبی از خود در این زمینه برجای بگذارد و به
کشورهای مختلف ترانزیت خودرو انجام شود.
* عــراق مهمتریــن مقصد ترانزیت خــودرو از
بندرلنگه

وی ادامه داد :بیشــترین میزان ترانزیت خودرو از
بندرلنگه به کشــور عراق و اقلیم کردســتان است
که حدود  60درصد را شــامل میشود از بندرلنگه
ترانزیت خودرو به کشــورهای افغانستان و آسیای
میانه نیز وجود دارد .مدیر بنادر و دریانوردی غرب
هرمزگان در خصوص نحوه ترانزیت خودرو تصریح
کرد :خودروها اعم از نو و دســته دوم ابتدا از کشور
ســازنده بارگیری و به بنادر امارات وارد میشوند
سپس از امارات به مقصد کشور مورد نظر بارگیری و
از بندرترانزیتی ایران برای این منظور استفاده میشود.
* ارایه خدمات  24ساعته
وی در خصــوص عوامــل مهم در تبدیل شــدن
بندرلنگه به عنوان قطب ترانزیت خودرو گفت :برای

با مجموعه اقدامات انجام شــده از سال  97تاکنون
این بندرگاه به عنوان اصلیترین بندر ترانزیتی ایران
شناخته میشود .کاپیتان عسکری نسب ادامه داد :در
این مدت توسعه بندرگاه و افزایش میزان رمپ و یا
همان اسکله ویژه ترانزیت خودرو در دستور کار قرار
گرفت و از  2رمپ تا پیش از سال  97به  17رمپ
در ســال جاری رسیدیم از سوی دیگر با مجموعه
اقدامات صورت گرفته در مجموعه بنادر و گمرک
بندرلنگه با تسهیلگری در حوزه اداره بندر ،گمرک و
قرنطینه میزان انتظار شناورها برای تخلیه بار با کاهش
قابل توجهی مواجه شد .وی ادامه داد :از سوی دیگر
فعالیت در این بندر  24ساعته شده و هر ساعت از
شبانه روز امکان ترانزیت و حمل خودرو وجود دارد،
این سه عامل توسعه زیرساخت ،کاهش زمان انتظار
و  24ساعته شدن بنادر موجب ایجاد جذابیت در بین
کشورها شده و کشورهای همسایه متقاضی ترانزیت
خودروهای خود از بندرلنگه هستند.
* ترانزیت خودرو از بندرلنگه  13درصد رشــد
یافت

مدیر بنادر و دریانــوردی غرب هرمزگان گفت:
در ســال  1400در بندر لنگه بالغ بــر  125هزار
دستگاه خودرو تخلیه و به مقصد حمل شده ،در 5
ماهه نخســت سال جاری نیز بالغ بر  44هزار 544
دستگاه وارد بندر لنگه شده که رشدی  13درصدی

نسبت به مدت مشابه دارد .وی همچنین بر نقش قابل
توجه ترانزیت خودرو بر توسعه اشتغال در بندرلنگه
اشاره کرد و اظهار داشت :در حوزه ترانزیت خودرو
بالغ بر  30فروند شــناور در حال فعالیت هستند که
توانستهاند میزان قابل توجهی شغل برای مردم این
منطقه ایجاد کنند ،از سوی دیگر سواریکشها نیز
هســتند که در این حوزه هم اشتغال مستقیم زیادی
داریم شرکت بارگیری و تخلیه نیز توانسته نیروهای
بومی را جذب کند به رشــد اقتصادی منطقه کمک
موثری کرده اســت .وی افزود :در حوزه اقتصادی
نیز با تعییــن پکیج بارگیری و حمــل خودرو تا
تحویل در مقصــد درآمد قابل توجهی عاید جامعه
هــدف و فعاالن این عرصه میشــود .عســکری
نســب در خصوص دپو حدود  4هزار خودرو در
بندر لنگه گفت :این مسئله طبیعی است و با توجه به
حجم ترانزیت موجود و فضای انبارداری و پذیرش
و فعالیت مستمر بندر این خودروها در صف ترانزیت
هستند و مشــکلی در این زمینه وجود ندارد .وی

فرمانداربندرخمیر:

سهم خبرنگاران در رشد آگاهی عمومی و پیشرفت شهرستان منحصر بهفرد است

امین درساره سرویس شهرستان //میرهاشم
خواســتار در جمع خبرنــگاران و فعاالن
رسانه ای شهرســتان خمیر ضمن بیان این
مطلب ،ســهم خبرنگاران را در رشد آگاهی
عمومی و پیشرفت شهرستان منحصر ب ه فرد
خواند و تصریح نمود :ثبت شهر خمیر ب ه عنوان
شهر جهانی تاالبها ،نشست های اقتصادی
و تجاری بهمنظور اشــتغالزایی و همچنین
پوشش عملکرد دستگاههای اجرایی ازجمله
مواردی بوده اســت که فعاالن رسانهای برای
انتشار اخبار آن تالش چشمگیری داشتهاند.

به گزارش خبرنگار دریا ،فرماندار خمیر گفت:
اصحاب رسانه بهعنوان طالیه داران جبهه آگاهی
و وجدان بیدار جامعه همواره نقش پررنگی در
توسعه یک اجتماع دارند.وی افزود:توسعه حوزه

خبر و رسانه یکی از الزامات مهم جامعه است
که قوی شدن آن سبب رشد و تعالی آن جامعه
خواهد شد.خواستار با تأکید بر اینکه مسئوالن
شهرستان در راســتای انجام وظایف و افزایش
تأثیرگــذاری در تمامی عرصههای سیاســی،
اجتماعــی ،اقتصادی ،فرهنگــی و  ...نیازمند
چشم بینای خبرنگاران بهعنوان نمایندگان افکار
عمومی هســتند  ،خاطرنشــان کرد :به تصویر
کشــیدن واقعیتها و مشکالت و موانع با قلمی
پخته و سنجیده ،حقیقتی انکارناپذیر و مورد نیاز
است.
وی ادامه داد :اگر خبرنگاران نباشند مطالبات
مردم در حوزه هــای مختلف چندان به گوش
مسئوالن نمی رســد.فرماندار بندرخمیر یادآور

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000384994شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001191846
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان امام (ره)
با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی  .گردشکار :بتاریخ بیست وسوم مرداد ماه یکهزارو
چهارصدویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000384994تحت
قوه قضائیه
جم
گس
ت
ه
م
س
نظر است  .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید  .داد ری ور ی ا ال ی اریان
(رای دادگاه ) :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی قطعه  5به مساحت  3703/48از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر
بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره  140140390000816535مورخه  1401/04/06مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی
به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و
متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و
هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/149797ن مورخه
 1401/05/11درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و
توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه
یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)
درملک مزبور صادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر
استان تهران (ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی) می باشد .

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000385131شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001191903
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان امام (ره)
با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی  .گردشکار :بتاریخ بیست وسوم مرداد ماه یکهزارو
چهارصدویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000385131تحت
قوه قضائ هی
نظر است  .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید  .دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
(رای دادگاه ) :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی قطعه  7به مساحت  1363/98از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر
بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره  140140390000816681مورخه  1401/04/06مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی
به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و
متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده
و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/149796ن
مورخه  1401/05/11درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک
و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا
وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت
امام (ره) درملک مزبور صادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم
تجدید نظر استان تهران (ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی) می باشد .

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

شد :بندرخمیر در ســالهای گذشته با مطالبه
گری عمومی و تالش مدیران جهادی توانســته
اســت به یک شهرستان در حال توسعه و رشد
تبدیل شود.این مقام مسئول همچنین با تأکید بر
عدم انتشار مطالبی که باعث سوءاستفاده دشمن
میشود افزود :دشــمن همواره منتظر فرصت
است به بهانههای مختلف کشور را تحتفشار
قرار دهد از رســانهها انتظار میرود در بازنشر
وقایع دقت الزم را داشته باشند.همچنین موسی
رونما مدیر فرهنگ و ارشــاد شهرستان خمیر
ضمن تبریک هفته خبرنگار  ،به سیاست های
حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای
خبرنگاران اشاره کرد و گفت :افراد با مراجعه به
سامانه جامع رسانه های کشور و سپس عضویت

در صندوق اعتباری هنر می توانند از حمایت ها
و تســهیالت الزم بهره مند شوند .وی همچنین
از افرادی که در حوزه خبر از طریق ســایت یا
از طریق فضای مجازی همچون واتســاپ کار
خبرگزاری را انجام می دهند خواست با مراجعه
به ســایت  E-Rasaneh.irنسبت به ثبت
کانال یا پایگاه خبری خود اقدام کنند.در پایان
این نشســت که با حضور معاونیــن فرماندار،
بخشــدار مرکزی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی و جمعی از مســئوالن بود خبرنگاران
شهرستان دیدگاه و نظرات خود در حوزه مسائل
رسانهای و انتشار اخبار بیان کردند.در پایان نیز
از خبرنگاران و فعاالن رسانهای شهرستان خمیر
تقدیر شد.

همچنین از عالقمندی قزاقستان برای ایجاد یک خط
ویژه ترانزیت خودروی در بندر لنگه اشــاره کرد و
گفت :در بازدید هیئت قزاقستانی تمام ظرفیتهای
این بندرگاه تشریح و طرفین بر ایجاد یک خط ویژه
ترانزیتی تاکید کردند.
* طرح توسعه بندرگاه بندرلنگه چگونه است؟

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در خصوص
طرحتوسعهبندرگاهلنگهگفت:دربنادرغربهرمزگان
به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت بندر لنگه تکمیل شده
و بایــد برای ایجاد یک بندرگاه جدید برنامه ریزی
می کردیم .وی افزود :بر همین مبنا مطالعات ایجاد
یک بندرگاه جدید در زمینی به مساحت حدود 700
و نهایتا هزار هکتار در غرب بندرلنگه آغاز شــده
که در این زمینه استاندار هرمزگان تاکید و حمایت
ویــژهای برای آغاز عملیات اجرایــی و تحول در
حوزه بندرگاهی غرب استان دارد و مدیرعامل بنادر
و دریانوردی کشــور نیز در این خصوص حمایت
میکنند.

عرضه سوخت در جاسک
با نام نویسی و نصب سامانه سیپاد
سرویس شهرستان //از اول شهریور عرضه سوخت
بــه خودروهای حمل و نقل عمومــی درون و برون
شهری فقط با نام نویسی در سامانه سیپاد امکان پذیر
است.

فرماندار شهرستان جاسک گفت :از اول شهریور فقط
به خودروهایی که با مراجعه به سامانه سیپاد نام نویسی
کرده اند و برگه ثبت نام را به تایید شهرداری رسانده اند،
در جایگاههای عرضه سوخت نفتگاز (گازوئیل) تحویل
خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛
مهرانی افزود :از  ۱۵شهریور ماه نیز به خودروهایی که
سخت افزار مربوط به این سامانه را بر روی خودروهای
خود نصب کرده باشند در جایگاههای عرضه سوخت
نفتگازتحویل داده میشود.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000385209شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001191936
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان امام (ره)
با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی  .گردشکار :بتاریخ بیست وسوم مرداد ماه یکهزارو
چهارصدویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000385209تحت
ق
وه قضائیه
نظر است  .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید  .دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
(رای دادگاه ) :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی قطعه  8به مساحت  3470/02از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر
بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره  140140390000816748مورخه  1401/04/06مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی
به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و
متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده
و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/149792ن
مورخه  1401/05/11درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک
و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا
وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت
امام (ره) درملک مزبور صادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم
تجدید نظر استان تهران (ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی) می باشد .

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000383689شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001191734
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی فرمان امام (ره)
با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی  .گردشکار :بتاریخ بیست وسوم مرداد ماه یکهزارو
چهارصدویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000383689تحت
قوه قضائیه
جم
گس
ت
ه
م
نظر است  .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید  .داد ری ور ی اسال ی اریان
(رای دادگاه ) :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی قطعه  1به مساحت  6481/68از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر
بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره  140140390000816074مورخه  1401/04/06مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی
به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و
متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده
و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/149798ن
مورخه  1401/05/11درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک
و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا
وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت
امام (ره) درملک مزبور صادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم
تجدید نظر استان تهران (ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی) می باشد .

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

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

در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک و آب و یا کوبیدن وسیله های
در دسترس آن را خاموش کنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۵:۱۴:۴۴
طلوع آفتاب ۰۶:۴۱:۵۶
اذان ظهر ۱۳:۲۰:۰۷
غروب آفتاب ۱۹:۵۶:۳۸
اذان مغرب ۲۰:۱۳:۳۷

اذان صبح ۰۵:۱۱:۵۵
طلوع آفتاب ۰۶:۳۶:۲۴
اذان ظهر ۱۳:۱۱:۲۴

اذان صبح ۰۴:۳۰:۳۳
طلوع آفتاب ۰۵:۵۵:۳۶
اذان ظهر ۱۲:۳۱:۱۹

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۵۴:۱۱
۰۶:۱۶:۵۴
۱۲:۴۹:۴۱
۱۹:۲۰:۵۲
۱۹:۳۷:۰۶

اجتماعی

ســرویس اجتماعــی  //افســردگی بیماری
ناتوانکنندهای است که هم جسم و هم روان فرد
را درگیر میکند.

غروب آفتاب ۱۹:۴۴:۴۶
اذان مغرب ۲۰:۰۱:۱۸

غروب آفتاب ۱۹:۰۵:۲۴
اذان مغرب ۱۹:۲۲:۰۲

شیراز

اذان صبح ۰۵:۰۳:۲۵
طلوع آفتاب ۰۶:۲۸:۳۹
اذان ظهر ۱۳:۰۴:۳۳

غروب آفتاب ۱۹:۳۸:۵۰
اذان مغرب ۱۹:۵۵:۳۰

چطور بفهمیم افسردهایم؟

عالئــم روانی آن بســیار متنوع اســت و طیف
گســتردهای از مشــکالت فکری و روانی را در بر
میگیرد.افسردگی بیماری ناتوانکنندهای است که هم
جسم و هم روان فرد را درگیر میکند .عالئم جسمی
بر اشتها ،خواب ،وزن ،میزان انرژی تأثیر میگذارند.
عالئم روانی بسیار متنوع هستند و طیف گستردهای
از مشــکالت فکری و روانی را در برمیگیرند .فرد
مبتــا از نظر ذهنی فلج میشــود .تصور واقعی از
خود را از دست میدهد و از انجامدادن فعالیتهای
روزمره و شغلی باز میماند.تحقیقات نشان داده است
مجموعهای از عوامل ارثی ،زیستی ،محیطی و روانی
بر شروع یا پیشرفت افسردگی تأثیر میگذارند .در
این گزارش به برخی چیزهایی که باعث افسردگی
میشود ،اشاره میکنیم.
-5تغییــر در میــزان فعالیت فیزیکــی بهصورت
* تعریف افسردگی از دیدگاه روانشناسان
کمتحرکی یا پرتحرکی
در روانشناسی افسردگی بیماری است که هم جسم -6احســاس خســتگی زیاد و کمبود انرژی نیز از
و هم روان فرد را درگیر میکند .عالئم جســمی بر عالئم مهم افسردگی است
اشــتها ،خواب ،وزن ،میزان انرژی و میل جنســی -7احساس پوچی ،بیهودگی ،سرزنشکردن خود و
یدلیل
فرد تأثیر میگذارد.عالئم روانی بسیار متنوع است احساس گناهکار بودن ب 
و طیف گســتردهای از مشــکالت فکری و روانی -8از دســت دادن قدرت تمرکــز و تفکر در مورد
را دربر میگیرد .برای تشــخیص افسردگی بالینی موضوعات مختلف
میتوان از معیارهای 9گانۀ که انجمن روانپزشکی -9فکر کردن به موضوع مرگ ،خودکشی یا داشتن
آمریکا تعری 
ف کرده است استفاده کرد .اگر فردی  5برنامهای برای خودکشی.
معیار از  9معیار تشخیصی را تقریب ًا هر روز و برای البته کسانی که  ۴معیار از  ۹مورد معیارهای فوق را
حداقل یک ماه داشته باشد و تجربه کند ،به اختالل هم داشته باشند باید به فکر مشاوره و درمان باشند.
افسردگی اساسی یا به زبان ساده به بیماری افسردگی * انواع افسردگی چیست؟
واقعی مبتالست .این معیارها که در واقع نشانههای انواع حالت افسردگی با توج ه به عالئم و خصوصیات
افسردگی نیز هستند به شرح زیر است :
آن به شرح زیر است:
 -1احســاس غم عمیق ،احساس خالیبودن ،خلق افسردگی شــدید یا افسردگی اساسی :افراد مبتال
تحریکپذیر ،گریهکردن بدون دلیل خاصی و عالئم به این اختالل در بیشــتر روزهای هفته دچار عالیم
مشابه که نشانگر خلق افسرده و اصلیترین عالیم افسردگی هستند و از معیارهای 9گانۀ باال حداقل 5
افسردگی هستند.
مورد را به مدت  2هفته یا بیشتر دارند .این اختالل
 -2کاهــش عالقه به انجــامدادن اکثر فعالیتهای در افراد مختلف ممکن است با عالئم متفاوتی خود
روزانــه و لذتنبردن از تفریحــات .مث ً
ال فرد هیچ را نشان دهد.
تمایلی به رفتن به مهمانی ،پارک ،ســینما و غیره از اختالل افســردگی مداوم :اگر افسردگی بیشتر از 2
خود نشان نمیدهد.
سال طول بکشد به آن مداوم گفته میشود.
-3کاهش وزن مشــخص (در حدود  ۵درصد وزن اختالل دوقطبی :از میان انواع حالت افسردگی افراد
قبلی یا بیشتر) و کاهش اشتها
مبتالبه اختالل دوقطبی دورههای افســردگی (خلق
-4تغییر در عــادات خواب شــامل بیخوابی و پایین) و دورههایی شیدایی (خلق باال) دارند .داروها
پرخوابی
و روشهای درمانی در این اختالل متفاوت است .در

میان انواع افسردگی در مردان به این مورد باید توجه
ویژهای کرد؛ چراکه افراد مبتال در دورههای شیدایی
ممکن است دست به کارهای خطرناک بزنند.
ِ
اختــال دورهای از
اختــال عاطفی فصلــی :این
افسردگی شدید است که اغلب در زمستان که روزها
کوتاهتر هســتند و نور خورشید کمتری وجود دارد
ایجاد میشود.
افســردگی روانی :افراد مبتالبه این اختالل دارای
عالیم افسردگی همراه با عالئم روانپریشی هستند.
افسردگی پس از زایمان :این اختالل پس از زایمان
رخ میدهد و میتواند هفتهها و ماهها طول بکشد.
اختالل نارســایی پیش از قاعدگی :در افراد مبتالبه
این اختالل ،در ابتدای دورۀ قاعدگی ،افســردگی و
سایر عالئم ایجاد میشــود .این مورد از شایعترین
موارد انواع افسردگی در زنان به شمار میرود.
افســردگی غیرمعمول  :در این نــوع عالئم افراد
متفاوتتر از عالیم افسردگی رخ میدهد و معمو ًال
دیرتر تشخیص داده میشود.
افسردگی مقاوم به درمان :افسردگی مقاوم به درمان
افســردگی اســت که با وجود بکارگیری داروها و
روشهای درمانی مختلف فرد درمان نشود.
* چرا باید افسردگی را جدی گرفت؟

افسردگی اساســی یک بیماری واقع ًا ناتوانکننده
اســت .فرد مبتال ازنظر ذهنی فلج میشود .تصور
واقعی از خود را از دست میدهد .هم از نظر جسمی
و هم از لحاظ روانــی از انجام فعالیتهای روزمره
و شــغلی باز میماند.فرد افسرده همچنین اعتما د به

کرمان
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ی منفی ِ
«کیس ازدواج»
کدام ویژگ 
قابل چشم پوشی است؟
ذهن خود افراد اســت ،تصریح کرد :باید
دقت کرد ایــن خصوصیات بد و منفی تا
چه اندازه واقع بینانه است .برای مثال بعضا
افراد دچار بد بینی و شکاک بودن هستند
و دائما به طرف مقابل سوء ظن دارند .در
چنین شرایطی نمیتوان گفت چون افراد
از دید خودشان خصوصیات طرف مقابل
را بد و منفی ارزیابی می کنند در واقعیت
نیز همیــن طور اســت .تکلو همچنین
دربــاره اینکه پیش از ازدواج و در دوران
آشنایی ،دختر و پسر نسبت به کدام یک

از ویژگیهای منفی و آزاردهنده یکدیگر
باید دقت داشــته باشــند ،تصریح کرد:
در شــرایط عادی که طرفین از سالمت
روان نسبی برخوردارند باید توجه داشت
کــه آن ویژگی بد و منفی طرف مقابل تا
چه اندازه برای دختر و پســر آزار دهنده،
پُر اهمیت و غیر قابل تحمل اســت .باید
شرایط را ارزیابی کرد .گاهی برای برخی
افراد مدیریت خشم و اینکه طرف مقابل
در شرایط حســاس رفتار پرخاشگرانه
نشان ندهد بسیار مهم است اما برای برخی

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب  ۱۹:۴۴:۱۲غروب آفتاب
اذان مغرب  ۲۰:۰۱:۰۴اذان مغرب
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نفس خود را از دســت میدهد و ارادهاش در انجام بیماریهای مهم نظیر دیابت ،سرطان ،بیماری قلبی،
اهــداف کوتاه مدت و دراز مدت به شــدت تحلیل پارکینسون و آلزایمر از جمله عوامل موثر در ابتال به
میرود .به همین دلیل فرد قدرت تصمیمگیری را هم افسردگی است.
از دست میدهد .به دلیل نداشتن عالقه به تفریحات * کمبود چه چیزی باعث افسردگی میشود؟
از خانه بیرون نمیرود و این موضوع منجر به افزایش تغذیه در خلقو خوی ما بســیار نقش مهمی دارد.
عالئم بالینی و انزوای بیشتر فرد میشود.کمکم در اثر کمبود یا تنظیمنبودن موارد تغذیهای زیر ممکن است
احساس غم شدید ،پوچی ،بیارزشی و گناهکاربودن موجب ایجاد افسردگی شــود یا وضعیت یک فرد
افکار خودکشــی به ذهن فرد میآید .آمار در این افســرده را بدتر کند؛مانند اسیدهای چرب امگا،3
زمینه تکاندهنده است .افسردگی اساسی میتواند منیزیوم ،ویتامینهای ب و د،آهن ،اســیدهای آمینه
منجر به از دست دادن شغل ،روابط زناشویی و روابط ضروری ،روی و ید.
اجتماعی شــود و فرد را به یک معلول ذهنی تبدیل * دانستن این عوامل چه اهمیتی دارد؟
از آن جا که افسردگی بیماری بسیار شایعی است،
کند و دست آخر هم به خودکشی منجر شود.
* درمان افسردگی چیست؟
هیچکس نمیتواند مطمئن باشــد کــه این بیماری
شناسایی فرد مبتالبه افســردگی توسط اطرافیان به ســراغ او نمیآید .دانستن عوامل مؤثر بر شروع
و شــروع ســریع درمانهای دارویی و درمانهای بیماری و معیارهای تشخیصی افسردگی به ما کمک
حمایتی بسیار مهم است .معمو ًال فرد مبتال خودش میکنند که در صورت شــروع عالئم برای خود و
نمیتواند بیماری را تشــخیص دهد و این اطرافیان اطرافیان به بیماری افســردگی فکر کنیم و پیش از
هستند که این مشــکل را تشخیص میدهند؛ چون استقرار و تشدید بیماری به فکر درمان آن باشیم.
فرد مبتال قدرت قضاوت منطقی و صحیحی ندارد * .برای پیشگیری چه باید کرد؟
پس این وظیفۀ اطرافیان است که ابتدا به این بیماری هما ن طور که ذکر شد ،برای پیشگیری و جلوگیری
فکر کنند .درمانهای دارویی بســیار مهم هستند و از پیشــرفت بیماری دانستن عوامل مؤثر بر شروع
در اکثر موارد باید درمانهای دارویی از همان ابتدا بیماری و معیارهای تشخیصی افسردگی بسیار مهم
آغاز شوند ولی نقش رفتاردرمانی و خانوادهدرمانی ،و کمککننده هســتند .وقتی فردی با اتفاقات مهم و
که مجموع ًا درمانهای حمایتی هستند ،بسیار حائز اساسی در زندگی نظیر ســوگ عزیزان ،طالق ،از
دست دادن شغل یا مهاجرت مواجه میشود ،نیاز به
اهمیت است.
* عوامل افسردگی چیست؟
حمایت عاطفی و فکری بیشتری دارد و این وظیفۀ
عالوه بر ژنتیک مهمترین عوامل موثر بر افسردگی اطرافیان اســت که به او کمک کنند.مث ً
ال افرادی که
عبارتانــد از:اتفاقات مهــم در زندگی که تنش و در معرض عوامل ذکر شده قرار میگیرند بهتر است
استرس زیادی را به فرد منتقل میکنند؛ مانند پایان از دیدن فیلمهای غمگینکننده ،معاشــرت با افراد
رابطه زناشویی یا عشقی در اثر طالق یا علل مشابه ،منفینگر و کسانی که خود مبتالبه افسردگی هستند
مرگ فردی که بهشــدت او را دوســتدارید ،دور ولی تحت درمان قرار ندارند اجتناب کنند.افرادی هم
شــدن طوالن 
ی مدت از فرد یا افرادی که دوســت که سابقۀ قبلی افسردگی دارند باید مراقب عود آن در
دارید؛ مشــاجره مداوم با همســر یا فردی که با او اثر عوامل ذکرشده باشند و در صورت شروع عالئم
در رابطه هستید و داشــتن شریک زندگی که خود به فکر درمان باشند.
دچار افسردگی است ،کارکردن تحت فشار زیاد و در * درمان افسردگی چیست؟
محیطهای پرتنش ،بازنشستگی ،از دست دادن شغل درمان افســردگی شــامل اســتفاده از داروها و
و درآمد یا شروع شغل جدید که از آن راضی نیستید .رواندرمانی است .داروهای مختلفی برای افسردگی
حاملگی و بــه دنیا آوردن فرزند یا ســقط جنین ،وجــود دارد که بــا توج ه به وضعیــت فرد تجویز
مهاجرت به شــهر یا کشور جدید با فرهنگ و زبان میشوند .رواندرمانی و رفتار درمانی نیز معمو ًال به
و آداب و رســوم متفاوت ،داشتن مشکالت خواب ،کمک روا ن درمانگر و اعضای خانواده انجام میشوند
درد مداوم در اثر سایر بیماریها ،بیماری اضطراب و شامل تغییر طرز تفکر و اصالح رفتارهایی است که
و بیشفعالــی بزرگساالن؛اطالعداشــتن از ابتال به موجب بروز افسردگی میشوند/.فارس

ســرویس اجتماعی  //یک روانشناس
در پاســخ به این ســوال که پیش از
ازدواج و در دوران آشــنایی ،دختر و
پسر نسبت به کدام یک از ویژگیهای
منفــی و آزاردهنده یکدیگر باید دقت
داشته باشــند و از کدام یک میتوانند
چشم پوشــی کرده و آنها را بپذیرند؟
گفت :باید شرایط را ارزیابی کرد.

این امر بستگی به این دارد که آن ویژگی
بد و منفی طرف مقابل تا چه اندازه برای
دختر و پسر آزار دهنده ،پُر اهمیت و غیر
قابل تحمل باشــد و پس از ارزیابی باید
تصمیم گرفت که میتوان یا نمیتوان از آن
چشم پوشی کرد .دکتر محمد ابراهیم تکلو
با بیان اینکه دختر و پسری که قصد ازدواج
با یکدیگر را دارند باید در موضوعات کلی
و اساسی زندگی شبیه و نزدیک به یکدیگر
فکر و عمل کنند ،اظهــار کرد :زمانی که
تفاوتهای طرفین زیاد شــود ،به مرور
زمان این تفاوتها ســر باز کرده و رابطه
را دچار تنش و اختــال میکند.وی در
عین حال تاکید کرد که باید نسبت به واقع
بینانه بودن این ویژگیهای بد و منفی طرف
مقابل نیز دقت کرد.این روانشناس با بیان
اینکه گاهی برخی ویژگیها در نظر افراد
بد ،منفی و آزاردهنده تلقی میشوند که در
واقعیت اصال طــرف مقابل آن ویژگیها
را ندارد و درواقع این نقاط منفی ســاخته

یزد

افراد نیز اهمیت ویژهای ندارد و میتوانند
با این موضوع کنار آیند .نمیتوان نسخهای
واحــد پیچید و این شــرایط فرد به فرد
متفاوت است .به گفته وی ،اگر ویژگی
آزار دهنده و منفی طرف مقابل برای افراد
در حدی بــود که بتوانند از آن گذر کنند
و در عین حــال میدانند که این ویژگی
بد و منفی در آینده در زندگی زناشــویی
آنها نیز اختاللی ایجاد نمیکند ،می توانند
ویژگی آزاردهنده طرف مقابل را بپذیرند،
نســبت به آن انعطاف نشان دهند ،آن را

حل و فصل و از آن چشــم پوشی کنند.
این روانشناس در این راستا توصیه کرد:
اگر افراد به این نتیجه رسیدند که میتوانند
با خصوصیت منفی طرف مقابل کنار آیند
و آن را تحمل کنند ،باید دقت داشت که
این تحمل کوتاه مدت نباشد .طوری نباشد
که برای شش ماه با آن ویژگی کنار آیند
و پس از آن به دلیل آزار دهنده بودن آن
مساله درد و رنج مضاعفی را به خود وارد
کنند .باید دید افراد در این مســائل همه
جانبه باشد .گاهی این ویژگی بد و منفی
طرف مقابل نوعی اختالل روانی است که
حتما نیاز به درمان دارد و در این شرایط
نمیتوان گفت افراد این اختالالت روانی
را بپذیرنــد و با آن کنار آیند.تکلو معتقد
اســت که اگر ذهنیت و نوع نگاه دختر و
پسر به هنگام ازدواج نزدیک به یکدیگر
باشد اختالفات آنها نیز به حداقل میرسد
و از این رو همواره توصیه میشود دختر و
پسری که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند
باید در موضوعات کلی و اساسی زندگی
شــبیه و نزدیک به یکدیگر فکر و عمل
کنند .وی این ذهنیت که «پس از ازدواج
ی و بد طرفین از بین رفته
ویژگیهای منف 
و مشکالت ایجاد شده درست میشوند»
را نوعــی «خودفریبی» عنوان کرد و این
را هم گفت که بعضا افراد با چنین ذهنیتی

حل کردن مشــکالت را به آینده موکول
کرده و واقعیت را نادیده میگیرند که بسیار
آسیب زننده است.این روانشناس همچنین
با تاکیــد بر اهمیت پذیرش ویژگی منفی
فرد توســط خودش به منظور درمان و
تغییر رفتار ،خاطر نشان کرد :ما میتوانیم
آنچه در رابطه اذیتمان میکند و آزارمان
میدهد را به طرف مقابل بیان کنیم اما قرار
نیست برای تغییر رفتار او از زور ،اجبار،
ایجاد احساس گناه و یا دعوای لفظی و...
استفاده کنیم و به واسطه این رفتارها طرف
مقابل را مجاب به رفتار مطابق میل خود
کنیم .این موضوع شــاید در کوتاه مدت
جوابگو باشــد اما در بلند مدت دوامی
ندارد .به گزارش ایسنا ؛ تکلو با یادآوری
اینکه باید ویژگیهای منفی و آزاردهنده
طرف مقابــل را آگاهانه و مهربانانه با او
مطرح کنیم ،در پایان سخنان خود افزود:
بسیار مهم اســت که طرف مقابل متوجه
ویژگی بد و منفی خود باشد و بپذیرد که
مساله و مشکلی وجود دارد .در غیر این
صورت شما از هر روشی برای تغییر طرف
مقابل استفاده کنید به سرانجام نمیرسد و
اگر هم نتیجه بخش باشد همراه با دروغ،
فریب ،پنهان کاری و مقطعی خواهد بود و
طرف مقابل پس از گذشــت زمان همان
روش خود را ادامه خواهد داد.

اعالم هزینههای درمان بستری بیمهشدگان در بیمارستانهای خصوصی و دولتی
ســرویس اجتماعی  //بنا بر اظهارات مدیرکل
درمان غیرمستقیم ســازمان تأمیناجتماعی،
پذیرش و ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان
اجباری و بازنشســتگان و مستمریبگیران
تأمیناجتماعیدرمراکزدرمانیوبیمارستانهای
ملکی این سازمان «رایگان» و در بیمارستانهای
دولتی و خصوصی تابع مقررات مصوب شورای
عالی بیمه خدمات درمانی است.

دکتر شــهرام غفــاری در برنامه «میز اقتصاد»
شبکه خبر سیما که به موضوع عملکرد بیمههای
سالمت کشور اختصاص داشت ،با اشاره به اینکه
سازمان تأمیناجتماعی در بیمارستانهای ملکی
متعلق به این سازمان ،تمامی بیمهشدگان از جمله
بیمهشدگان بیمه سالمت را پذیرش میکند ،گفت:
خدمات درمانی بیمارســتانها و مراکز درمانی
ملکی تأمیناجتماعی برای بیمهشدگان اجباری و
بازنشستگان و مستمریبگیران رایگان است ولی
در مراجعه به مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی که

طرفقراردادسازمانتأمیناجتماعیهستند،بخشی
اندک از هزینه درمان را تحت عنوان «فرانشــیز»
پرداخت میکنند و بخش عمده هزینه خدمات در
این مراکز برعهده سازمان تأمیناجتماعی است.
سهم سازمان تأمیناجتماعی در تقبل هزینههای
درمان بستری بیمهشدگان در بیمارستانهای دولتی
و دانشگاهی طرف قرارداد ۹۰ ،درصد است.وی
در مورد چگونگی ارائه خدمات به بیمهشــدگان
در بیمارســتانهای خصوصی نیز گفت :سازمان
تأمین اجتماعی در بخش خدمات درمانی همانند
سازمان بیمه سالمت ،تابع قوانین و مقررات مصوب
شــورای عالی بیمه خدمات درمانی است و طبق
مقررات مصوب این شــورا ،هزینه خدمات ارائه
شده به بیمهشــدگان تأمیناجتماعی در مراجعه
به بیمارســتانهای خصوصی طرف قرارداد این
سازمان ،براساس تعرفه دولتی خدمات محاسبه
می شود و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت ۹۰

درصد هزینه خدمــات را برمبنای تعرفه دولتی
خدمات تقبل میکند؛ اما اگر بیمارستان خصوصی
طرف قرارداد نباشد ،بیمهشــده باید هزینهها را
پرداخت و اســناد پرداختی را در قالب خسارت
متفرقه به دفاتر اســناد پزشــکی و مدیریتهای
درمان ارائهکند.غفــاری در ادامه افزود :پس از
بررسی و تأیید این اسناد  ۹۰درصد هزینه خدمات
برمبنای تعرفه بخش دولتی به بیمه شــده عودت
داده میشود اما متاسفانه تفاوت میان تعرفه بخش
دولتی و هزینهای که در بیمارستانهای خصوصی
از بیماران اخذ میشود ،بسیار زیاد است .بنابراین
توصیه ما به بیمهشدگان تأمیناجتماعی این است
که تا حدامــکان از خدمات مراکز درمانی ملکی
تأمیناجتماعــی و نیز مراکز درمانــی دولتی و
دانشگاهی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.
به گزارش ایســنا ،غفاری ،عمده خرید خدمات
درمانی سازمان تأمیناجتماعی در بخش بستری را

از بیمارستانهای دولتی
و دانشــگاهی
اعالم کرد و
افزود:

تأ مینا جتما عــی
 ۹۰درصــد

حد و د
 ۱۰تــا ۱۵
هزینههــای
درصد تختهای
بیمهشدگان در بخش
بیمارستانی کشور ،متعلق
بستری در بیمارســتانهای دولتی و
به بخش خصوصی است و مابقی در اختیار
بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی است که سازمان دانشگاهی را تقبل و پرداخت میکند.
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طالعبینی
فروردین :

به درســتی می دانید که بین آن چه می خواهید
و آن چه واقع ًا به آن نیاز دارید تضاد آشــکار
وجــود دارد ،اما بــا این وجود نمــی توانید
مشــکل را حل کنید .تمایالت شــدیدی که دارید می توانند
گرفتاری های پیچیده ای را برای شما رقم بزنند .گاهی اوقات
اگر بدون در نظر گرفتن عواقب کار به اقدامی دســت بزنید
ممکن است با تهدید مواجه شوید.
اردیبهشت :

امروز ممکن است به طرف کسانی کشیده شوید که از
بیان احساسات شان نمی ترسند ،اما تمایل ندارید که
وارد ماجراهای پر فراز و نشیب شوید .به دنبال یک
رابطه ی عمیق احساسی هستید .اگر کسی که به او اعتماد دارید شما
را تحریک کند ،می توانید به آسانی از ترس های تان فاصله بگیرید.
خرداد :

شــاید امروز به راســتی رازی نداشته باشید که
آن را از دیگــران پنهان کنید ،اما ممکن اســت
کس دیگــری رازی را مخفی کرده باشــد .آن
چه از نظرها پنهان مانده حتم ًا مطلب مهمی است ،اما به شما
توصیه ی شود که فع ً
ال بگذارید همه چیز همین طور پیش برود و
فقط بر چیزهایی تمرکز کنید که دقیق ًا از چند و چون آن ها خبر
دارید.
تیر :

امروز ممکن است دوستان تان انعطاف ناپذیر به
نظر برسند و خواسته هایی از شما داشته باشند که
تمایلی به انجام آن ها ندارید .شاید به این نتیجه
برسید که بهتر است در مقابل آن ها سکوت کنید ،اما بدانید که
این رفتار شما خوشایند هیچ یک از طرفین نخواهد بود.
مرداد :

شاید امروز نتوانید شــادی کنید ،زیرا تعدادی
از احساســات خبیث گذشته دوباره به زندگی
تان بازگشــته است .درست زمانی که فکر می
کنید از دست احساساتی مانند دشمنی و حسادت خالص
شــده اید ،یک نفر کاری می کند که همه چیز دوباره به هم
بریزد .به خودتان سخت نگیرید و حواس تان باشد که منفی
بافی نکنید.
شهریور :

امروز عقل و احساسات تان با یکدیگر هماهنگ
شــده اند و می توانید از روزتان نهایت لذت را
ببرید .وقتی عقل و احساسات تان هر دو به شما
یک چیز می گویند ،احســاس می کنید که در درون تان یک
نوع پایداری شکل گرفته و می توانید با اعتماد به نفس مضاعف
حرکت کنید .ممکن است با یک دوست سرسخت که فقط به
برنامه های خودش توجه دارد دچار مشکل شوید.
مهر :

معمو ًال برای این که در اختالفات به تفاهم برسید
با سیاست جلو می روید .اما امروز ممکن است با
یک دوست یا کسی که عاشق اش هستید دچار
مشکل شوید و نتوانید به راحتی مشکالت را حل کنید .باید از
موضع تان دفاع کنید ،اما حواس تان باشد که با احتیاط جلو
بروید .اگر تصمیم دارید که برای اثبات حرف تان دعوا کنید،
یادتان باشد که رسیدن به نتیجه ی مطلوب ممکن است کمی
طول بکشد .برای این که موفق شوید باید متمدن بحث کنید!
آبان :

هر کاری که می کنید نمی فهمید چرا دیگران با شما
مخالفت می کنند و به همین خاطر ممکن است هر
لحظه خشم تان شعله ور شود .اما ترجیح می دهید
که درباره ی احساســات تان چیزی نگویید تا دعوا درست
نشود .اما به شما توصیه می شــود که ناراحتی های خود را
مستقیم ًا با دیگران در میان بگذارید .این موقعیت را مدیریت
کنید تا آن را به یک خاطره ی فراموش نشدنی تبدیل نمایید.
آذر :

لیست کوتاهی از کارهایی که باید انجام دهید تهیه
کرده اید و به نظر خودتان بهترین روش را برای به
اتمام رساندن آن ها در پیش گرفته اید .اما ممکن
است در بین مســیر باعث ناراحتی یک نفر شوید ،او فقط با
نیت خوبی که دارد به شما چند پیشنهاد می دهد ،اما شما به او
بــی اعتنایی خواهید کرد .یادتان باشــد که هنوز برای انجام
کارهــای تان فرصــت دارید ،پس می توانیــد راهکارهای
پیشنهادی را به طور جدی بررسی کنید.
دی :

شاید بهتر باشد امروز وظایف تان را کنار بگذارید
و اوقاتی را به خودتان اختصاص دهید .هفته ی
شلوغی در پیش دارید و برای این که انرژی الزم
را به دست آورید باید کاری کنید که لبخند بر لبان تان بنشیند.
اگر فقط کار کنید و هیچ تفریحی نداشته باشید به یک انسان
ناراحت تبدیل خواهید شد .حاال که این فرصت پیش آمده از
آن استفاده کنید تا نهایت لذت را از روزتان ببرید.
بهمن :

اکنون یک دنیا فرصت در مقابل شما قرار گرفته
است ،اما وعده هایی که از قبل داده اید موجب
شــده تا فعالیت های تفریحی خود را محدود
ســازید .فع ً
ال نمی توانید مسئولیت های اجتماعی خود را
کنار بگذارید ،قبل از این که فرصت فرار مهیا نشده به کسی
چیزی نگویید .اگر چه دستیابی به لذت کمی دشوار به نظر
می رســد ،اما به خودتان سخت نگیرید تا این وضعیت به
پایان برسد.
اسفند :

هیچ تمایلی ندارید کــه برنامه های تان را تغییر
دهید ،اما شــاید شرایط طوری باشد که این تغییر
در برنامه اجتناب ناپذیر باشد .البته این قابلیت را
دارید که خودتان را با شــرایط سازگار کنید ،فقط کافی است
هوشمندانه با دیگران مشارکت کنید .برای این که انرژی ها را به
سمت و سوی مثبت ببرید به شما توصیه می شود که رفتارتان
را بهتر کنید و کمی هم انعطاف پذیر باشید .

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام حسین (ع)  :با گذشت ترین مردم کسی است
که در عین توانایی چشم پوشی کند
( روضه بحار ج  2ص )121

یادداشت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان عنوان کرد

افزایش مشکالت حوزه آبرسانی با عدم پرداخت قبوض

گروه خبــر  //مدیرعامل شــرکت آب و
فاضالب هرمزگان از رابطه مستقیم پرداخت
قبوض و وصول بــه موقع مطالبات در ارائه
خدمات مطلوب به مشــترکین و توسعه
آبرسانی خبر داد.

عبدالحمید حمزه پور در جلسه بررسی
وصول مطالبات آب و فاضالب هرمزگان
با بیــان اینکه شــرکت آب و فاضالب
هرمزگان با توجه به درآمد میتواند هزینه
و خدمات رسانی داشــته باشد ،افزود:
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
علیرضا حائری زاده
یزد
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۱۷۷۷۴۶۰۲۰
سید ابوالحسن جعفری

مشــترکین با پرداخت به موقع قبوض،
عالوه بر پایــداری آب مورد نیاز خود
به کمک آبفا در توسعه آبرسانی خواهند
آمد .وی افزود :آب و فاضالب از محل
درآمــد خود اقدام به خدمات رســانی
می کند و زمانی که درآمدهای آن به موقع
وصول نشود مطمئنا در ارائه خدمات آن
نیز اختالل بوجود خواهد آمد از این رو
می طلبد تا مشترکین در زمان مقرر نسبت
به پرداخت آب بهای خود اقدام نمایند.
مدیرعامل آبفا ،بدهی برخی سازمان ها و
تاخیر در پرداخت قبوض سایر مشترکین
باعث شده تا مطالبات انباشته زیادی برای

گروه خبر  //ســازمان ســنجش آموزش کشــور،
زمان ثبتنام و برگزاری کنکور سراســری ،آزمون
کارشناسیارشــد ،آزمون کاردانی به کارشناسی و
آزمون کاردانی ویژه دانشگاه فنیوحرفهای  ۱۴۰۲را
اعالم کرد.

بر این اســاس ،زمان ثبتنام نوبت اول کنکور
سراســری از یکشنبه  ۸آبان ســال جاری آغاز
میشود و روز شنبه  ۱۴این ماه به پایان میرسد و
ثبت نام نوبت دوم کنکور نیز از  ۱۵تا  ۲۱فروردین
 ۱۴۰۲انجام میشود.با توجه به اینکه کنکور ۱۴۰۲

از ســوی دیگر ایشان در ســالهای اخیر به
دلیل ابعــاد مختلف اقتصــاد مقاومتی و توجه
مردم و مســئوالن این مقوله را مورد اشاره قرار
دادهاند و یکی از مهمترین تأثیرات اجرا شــدن
اقتصاد مقاومتی در جامعه را مردمی شدن اقتصاد
دانســتهاند .این در حالی است که وقف از جمله
موضوعاتی است که اگرچه با زیربنای نیت خیر
و نیکوکارانه از گذشته تاکنون در حال انجام بوده،
اما اهداف آن درراســتای ارتقای اقتصاد و رفع
مشکالت در این حوزه بوده است.به عنوان مثال،
واقفانی در قرنهای گذشته بودهاند که داراییهای
خود از جمله منزل ،آب انبار ،مزرعه و ...را وقف
کردهاند؛ این موضوع در کنار در نظر گرفتن درآمد
حاصل از این وقفها ،سبب اشتغال تعداد زیادی
از مردم و رفع نیاز اقتصادی هموطنان میشده ،این
موضوع در حالی صورت گرفته که در قرنهای
گذشــته صحبتی از اقتصاد مقاومتی نبوده است.
یک دیدگاه مهم این است که جامعه اسالمی برای
رسیدن به رشد و تعالی باید قدرت اقتصادی خود
را تقویت کند .بســیاری از مشکالت فرهنگی،
آموزشی و دینی با رسیدن به خودکفایی اقتصادی
قابل حل هستند .جوامعی که میخواهند در بین
قدرتهای سیاســی دنیا قرار گیرند و جامعهای
مستقل داشته باشــند ،در ابتدا باید روی مسائل
اقتصادی خود کار کنند.دیدگاه دیگر این است که
اقتصاد مقاومتی نه تنها به عنوان اقتصادی مقاوم در
برابر حربه و تحریمهای دشمنان عمل میکند بلکه
به عنوان اقتصادی پویا و پیشرونده نیز شناخته
میشود .از ســوی دیگر ،اقتصاد مقاومتی نقش
بسیار مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی ایجاد
میکند ،ایــن نوع از اقتصاد،
اقتصادی فعال و
پویاســت
که در

مقا بل
ا قتصــا د
منفعل قــرار دارد.

تقویم آزمونهای سراسری  ۱۴۰۲اعالم شد
در دو مرحله برگزار میشود ،آزمون نوبت نخست
در روزهای پنجشــنبه و جمعه  ۲۹و  ۳۰دی ماه
سال جاری برگزار میشود .نوبت دوم این آزمون
نیز در روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه  ۱۴و ۱۵
تیرماه  ۱۴۰۲برگزار خواهد شــد.ثبتنام آزمون
دکتری نیز از روز یکشــنبه  ۲۲آبان آغاز میشود
و به مدت هشــت روز ادامه دارد؛ آخرین فرصت

ثبتنام آزمون دکتری روز یکشنبه  ۲۹آبان خواهد
بود.زمان برگزاری آزمون دکتری ،صبح پنجشنبه
یازدهم اســفندماه سال جاری اســت.بنابر اعالم
سازمان سنجش آموزش کشــور ،زمان ثبتنام
آزمون کارشناسیارشد از روزچهارشنبه  ۱۶آذر تا
سهشنبه  ۲۲آذر است .آزمون این مقطع نیز عصر
پنجشنبه  ۱۱اسفند و صبح و عصر جمعه  ۱۲اسفند

گروه خبر  //جانشــین فرمانده ســپاه
امام ســجاد (ع) هرمزگان گفت :دشمن
حوزه نبرد را از میدانهای جنگ سخت به
قلب و ذهن مردم کشانده و بشدت دنبال
پروژه وارونه سازی دستاوردهای انقالب را ترکیبی ،لبه جلویی نبرد ،اذهان ملت است ،خنثی سازی پروژه وارونه سازی دشمن اذهان مردم کشورمان هستند.
دنبالمیکند.
خاطرنشان کرد :صحنه نبرد از جغرافیا به از مســائل داخلی کشور پای کار بیایند * .یک میلیون بسته معیشتی در دو سال
سپاه
جانشین
امیری
اهلل
هدایت
سردار
قلبها و اذهان آمده و در این میدان حفظ وی بــا بیان اینکه امروز زبونی دشــمن و نیم اخیر توزیع شده است

دشمن نبرد را به قلب و ذهن مردم کشانده است

امام ســجاد (ع) هرمزگان در مراســم
گرامیداشــت یاد و خاطره شهید یوسف
دقت و تجلیل از خبرنگاران از این شهید
به الگــوی تمام عیار بــرای فعاالن این
عرصه یاد کرد و بیان داشت :امروز کشور
ما در اوج قدرت است اما بدلیل ماهیت
ضد استکباری نظام ما ،دشمن در جنگ
ترکیبی بدنبال وارونه سازی دستاوردهای
نظام اســت .وی با بیان این که در جنگ

داشتهها و انعکاس خردمندانه دستاوردها
از اهمیت ویژهای برخوردار است.جانشین
سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان تصریح کرد:
بسیاری از واقعیت کشور گفته نمیشود اما
در مقابل دشمن شدیدا بدنبال پروژههای
وارونه ســازی است تا دســتاوردهای
انقالب به گوش مردم نرسد و یا به شکلی
وارونه این دســتاوردها جلوه داده شود.
ســردار امیری از رسانهها خواست تا در

را شــاهدیم ،بــه تالش دشــمن برای
غیردینی ســازی جامعه ایران اشــاره و
خاطرنشان کرد :ما شاهدیم که در این ماه
محرم و مراسمات بزرگ محرم و رمضان و
شــب های قدر و حتی کمکهای مردم
در کرونا به هم ،نشانههای ایمان در ملت
ایران موج میزند اما آنان در تالش برای
غیردینی و غیرایمانی جلوه دادن جامعه ما
برای القای مفاهیم ضد ارزشــی خود در

موضوعی است که باید در وقف مدنظر قرار داده
شود.به زبان سادهتر ،در گذشته که اصطالح اقتصاد
مقاومتی وجود نداشت ،مردم با وقفهایی که در
نظر میگرفتند عالوه بــر حوزههای اجتماعی و
فرهنگی ،خود به خود وارد موضوعات اقتصادی
میشــدند .اگر واقفی در قرنهای گذشته تصمیم
گرفته آبانبار خود را وقف کند ،برای این بوده که
در آن زمان به دلیل کمبود آب ،نیاز آن زمان ،وقف
مکانی برای استفاده مردم از آب بوده است یا کسی
که مدرسه وقف کرده ،دلیلش ممکن است این بوده
که در آن زمان فضای آموزشی ،کم و نیاز مردم آن
زمان ،وقف مدرسه بوده است.

برای دســتیابی به اقتصادی شــکوفا در جامعه
نیازمند همت همه افراد جامعه هســتیم و تنها از
این طریق میتوان به اقتصاد مقاومتی معنا و مفهوم
بخشید .در این راستا وقف نقش مهم و کلیدی در
شکوفایی اقتصاد در راستای عملیاتی شدن اقتصاد
مقاومتی و مردمی شــدن اقتصاد دارد.دکتر وحید
ارشدی ،استادیار گروه پژوهشی اقتصاد اسالمی
پژوهشکده مطالعات اســامی در علوم انسانی
اســت؛ او یکی از تأثیرات مهم وقف در اقتصاد
چگونه میتــوان از طریق وقف ،تأکید رهبر
مقاومتــی را قوام و پایداری اقتصاد میداند .دکتر
وحید ارشــدی در گفتوگویی که با خبرنگار ما معظم انقــاب مبنی بر مردمی کردن اقتصاد را
داشت به ابعاد مختلف وقف در حوزه اقتصاد اشاره عملیاتیکرد؟
در ابتدا باید واقفان جهتدهی و هدایت شــوند،
کرد که مشروح آن در ادامه آمده است.
وقف و امور خیریه چه نســبتی با اقتصاد زیرا در حال حاضر بســیاری از واقفان نمیدانند
وقف خود را برای چه منظوری و با توجه به نیاز
مقاومتی دارد؟
وقف جزو بخش ســوم اقتصاد است ،به خاطر جامعه و ســرمایه و منابع خود در نظر بگیرند،
اختصاص دادن دارایی مــردم ،واقف در جامعه اگر برنامه و نقشــه راهی داشــته باشیم و آن را
ورود پیدا میکند .با اینکه واقفان بیشــتر با نیت در اختیــار واقفان قرار دهیــم از وقف آنها در
خیرخواهانه و براســاس منافع خــود ،وقف را راستای نیازهای جامعه کمک گرفتهایم .اگر این
انجام میدهند اما به صورت خار قالعاده و خود کار انجام شــود اقتصاد ،مردمی شده و منویات
به خود در راســتای رفع مشکالت اقتصادی و رهبر معظم انقالب با وقفهایی که توسط واقفان
اجتماعی گام برمیدارند .سنت حسنه وقف سنتی انجام میشــود ،تحقق مییابد .بسیاری از واقفان
قدیمی با قدمتی طوالنی است .این عمل به نوعی میخواهند براساس سنتهای قدیمی وقف کنند،
جهاد محسوب میشود زیرا واقفان ،منابع خود را این موضوع در جامعه فعلی با توجه به نیازهای
در قالب وقــف در اختیار جامعه قرار میدهند و موجود امکانپذیر نیست .به عنوان مثال ،در جامعه
به نوعی قوام و پایداری اقتصاد کشــور را فراهم کمبودهایی در بخش فناوری ،اقتصاد دانش بنیان
میکنند.حال ممکن اســت یک واقف این سنت و ...وجود دارد که الزم است واقفان به این بخش
حســنه را در حوزه ساخت مدرسه یا بیمارستان نیز ورود پیدا کنند.
این نقشه راه باید از سازمانهای متولی از
انجام دهد یا بخواهد آب انبار یا مسجد یا مواردی
جمله اوقاف در اختیار واقفان قرار گیرد؟
از این دست را وقف کند.
با این توضیح ،واقف نیاز ندارد مشخص کند به نظرم اینگونه نیســت ،زیرا همه سازمانها
میتواننــد در این زمینه بــا یکدیگر همکاری
با چه نیتی وقفها را انجام میدهد؟
درســت اختصاص دادن کنند تا نقشه راهی مناسب با اطالعات مفید در
منابع به نیازهای اختیار واقفان قرار گیرد .حتی نهادهای مردمی
جامعه که میتوانند در این عرصه با ســازمانهای دولتی
سبب همکاری کنند .ما باید یک آگاهی درســت به
خیــران بدهیم ،عالوه بر ایــن ،باید به نیازهای
خیران و روانشناسی وقف و امور خیریه توجه
کنیم.معمو ًال در علوم پزشکی و مهندسی ،وقفها
بیشتر انجام میشــود .به نظر میرسد با وجود
اینکه نیازها در حوزه علوم انسانی بیشتر است
اما وقف در این بخش کمتر انجام میشود ،ضمن
اینکه اثرات وقف در علوم انسانی قابل دیده شدن
در زمان کوتاه نیســت ،ولی در بلندمدت نتیجه
ر فع مشخص میشود .به نظر حتی در حوزه ساخت
آن شود فیلمهای دینــی و مذهبی نیز کمبودهایی وجود
مهم تر یــن دارد و وقف میتواند این کمبودها را پوشــش
دهد/.قدس آنالین

برخی اتفاقات و تاثیر آن بر روند آبرسانی
تصریح کرد ،از ابتدای سال تاکنون عواملی
از جمله زلزله ،سیل ،و قطعی برق بر روند
آبرسانی تاثیر گذاشته است که آبفا تالش
کرد با پیش بینی های انجام شده و بسیج
امکانات این مشکالت را به حداقل ممکن
برســاند.به گزارش تسنیم  ،مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب هرمزگان ضمن
تاکید بر توزیع عادالنه آب افزود :یکی از
بخشهایی که نیاز به نظارت و حساسیت
بیشــتری دارد آبرسانی ســیار است که
ضرورت دارد به نحو شایستهای مدیریت
شود.

سال جاری برگزار میشود.همچنین زمان ثبتنام
آزمون کاردانی به کارشناســی روز یکشــنبه ۲۸
خرداد ماه  ۱۴۰۲آغاز میشــود و روز یکشنبه ۴
تیرماه  ۱۴۰۲به پایان میرسد .آزمون این دوره نیز
روز جمعه سوم شهریور ماه  ۱۴۰۲برگزار میشود.
ی و حرفهای
ثبتنام آزمون کاردانی ویژه دانشگاه فن 
نیز هجدهم تیر ماه سال آتی آغاز میشود و روز
 ۲۵تیرماه  ۱۴۰۲به پایان میرسد.به گزارش ایسنا،
یو
زمان برگزاری آزمون کاردانی ویژه دانشگاه فن 
حرفهای روز  ۳شهریورماه سال آتی خواهد بود.

جانشین سپاه امام سجاد (ع) :

وقف ؛ عامل قوام و پایداری اقتصاد کشور
مردمی شدن اقتصاد کشــور از جمله تأکیدات
مستمر رهبر معظم انقالب بوده است.

آبفا بر جــای بماند که همین موضوع بر
کیفیت خدمات نیز تاثیر زیادی گذاشته
است.وی در ادامه از بازنگری در ظرفیت
قراردادی تامین آب برخی مشترکین در
راستای توســعه خدمات رسانی به نفع
مردم خبــر داد.عبدالحمید حمزه پور با
بیان اینکه ظرفیت قراردادی تامین آب ها
برخی مشترکین به شکل کنونی بی عدالتی
در توزیع آب و پرداخت هزینه های آن
اســت ،افزود :با توجه به رابطه مستقیم
درآمدی شرکت با خدمات رسانی ،این
مهم در دستور کار قرار خواهد گرفت و
معاونت مشترکین و مدیران امور موظف

هستند در اسرع وقت موضوع را پیگیری
و نتیجــه آن برای اجرا گزارش دهند .به
گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
هرمــزگان ،نظــارت و پیگیری قبوض
تقسیط شده بســیار حائز اهمیت است
و باید به نحوی پیگیری شــود تا طبق
توافق صورت گرفته با مشترک پرداخت
شود وی در ادامه تحقق برنامههای آبفا
را در گــرو همراهــی و همکاری همه
معاونتها با امور مشــترکین دانســت
و گفــت :ضروری اســت در این زمینه
هم افزایی الزم انجام تا به یک نتیجه واحد
دست یافت.حمزه پور همچنین با اشاره به

جانشین سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان
با اشــاره به توزیع بیش از یک میلیون
بسته معیشــتی از ابتدای شــیوع کرونا
در هرمــزگان ،از همکاری همه گروهها
بخصوص اصنــاف و بازاریان در این امر
خطیر قدردانی کرد و گفت :بخش بزرگی
از این کمکهای معیشتی با حمایتهای
مردم تأمین و توزیع شــده است.سردار
امیری در بخش دیگری از اظهارات خود
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به تالش دشمن برای گسترش احساس
فقر در جامعه به عنوان یک راهبرد دیگر
ضد ایرانی یاد کرد و عنوان داشت :دشمن
برای فراری دادن مغزها به دنبال آن است
تا احساس عقب ماندگی و احساس فقر
را در جامعه ما چندین برابر کند تا از این
طریق بتواند نخبگان ما را ناامید و ملت
ما را نســبت به مسائل کشور ناامید کند
که رسانهها در این میدان نیز نقش مهمی
برای خنثی ســازی پروژههای دشمن بر
عهــده دارند.به گزارش فــارس ،در این
مراسم که به همت بسیج رسانه هرمزگان و
معاونت روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع)
هرمزگان تدارک دیده شده بود ،از زحمات
یکساله بیش از  70نفر از خبرنگاران مرکز
هرمزگان تجلیل شد.

آزادگان ،آزمودهترین فرزندان این ملتند
سعیده دبیری نژاد /دریا

Dabiri_ 91 @yahoo.com

بیست و ششم مرداد ماه یادآور بازگشت
پر افتخار فرزندان غیور ایران اســامی به
میهن در ســال  1369است ؛ فرزندانی که
برای دفاع از میهن از جان خود گذشتند ،
فرزندانی که گیتی به صبوری آنها به خود
ندیده بود  .سال  1369سالی پر تالطم برای
مردم ایران بود .در گرماگرم تابستان ،روز
 26مردا  1369باالخره جمهوری اسالمی
ایران با سربلندی توانست رزمندگانی را که
مجاهدانه از دین و شــرف و خاک کشور
دفاع کرده بودند و در دســت دشمن اسیر
شــده بودند ،به وطن بازگرداند ۲۶ .مرداد
 ،۶۹ایران اسالمی شاهد حضور اولین گروه
آزادگان سرافرازی بود که پس از سال ها
اســارت در زندان ها و اسارت گاه های
رژیم بعــث عراق ،قدم به خاک پاک میهن
اســامی خود گذاشتند .ستاد رسیدگی به
امور آزادگان که در  ۲۲مرداد  ۶۹تشکیل
شــده بود ،تبادل حدود  50هزار آزاده را
با همین تعداد اســیر عراقی و با هماهنگی
دســتگاههای دیگر برعهده گرفت .با این
تفاوت که اسرا آنها نظامی و اسرای ما بیشتر
بسیجی و غیرنظامی بودند  .فرزندان ایران ،
با ایمان راسخ خود در برابر همه فشارهای
جسمی و روحی دشــمنان ایستادند و از
شکنجههای مزدوران بعث هراسی به خود
راه ندادند  .فرزندان غیور ایران از همه جا و
همه کس بریده و به خدا پیوسته بودند ،آنها
را آزاده نامیدند چون از قید نفس و نفسیات
رهایی یافته بودند .قلم ها ،ناتوان از وصف
رشــادت ها ،از جان گذشتن ها ،صبر و
اســتقامت و ...آزادگان است و چه برسد
که ما با این قلم های شکسته و بیان های
نارســا در وصف اسرا که سالمت خویش
را از دســت داده اند ،مطلبی بنویســیم یا
سخنی بگوییم.زبان و بیان ،عاجز از ترسیم
مقام شاخص و بلند پایه عزیزانی است که
برای اعطای کلمه حق و دفاع از اســام و
کشور اسالمی جانبازی کرده اند .رهبر معظم
انقالب در سالهای بعد از جنگ تحمیلی،
در دیدارهایی که با آزادگان سرافراز میهن
اسالمی داشــتند بیاناتی ایراد فرمودند که
برخی از آنها را با هم مرور می کنیم .
 شماها ده سال ،هشــت سال ـ کمتر یابیشتر ـ ســختترین دوران را گذراندید.
جوانی و زندگی باطراوت دوران شباب را
در راه خــدا دادید ،اما ضرر نکردید؛ چون

با خدا معامله کردید .صبر و استقامت شما،
به اسالم آبرو بخشید .خانوادههای شما با
صبر خود اسالم را روسفید کردند و به نظام
و جمهوری اسالمی آبرو دادند)69/6/1( .
 شما آزادگان ،بخصوص با این تجربهیســنگینی که از ســر گذراندهاید و حاال
َّ
بحمدالل وارد انبوه اجتماع این ملت شدهاید،
باید هرکدام مثل ستارهیی بدرخشید و مظهر
و سرمشق و نمونهی وفاداری به آرمانهای
اسالم و اصرار بر پیمودن راه انقالب و کانون
روشــنگری علیه مطامع استکبار باشید.
()70/5/28
 مرارتها و ســختیهای دوران اسارت،روحیه و ارادهی آزادگان را برای پیشرفت
به سمت اهداف انقالب آماده و قوی کرده
است .آزادگان در زمرهی بهترین سربازان
انقالب ،آزمودهتریــن فرزندان این ملت و
شایســتهترین افراد برای دفاع از انقالب
و نظام جمهوری اســامی هستند و مورد
امید و اعتماد نظام محســوب میشــوند.
زیــرا در راه حفظ این نظــام در روزهای
ســخت خود را تجربه کــرده و آزمایش
دشواری را با سربلندی به انجام رساندهاند،
لذا در میدان سازندگی کشــور و دفاع از
انقالب و ارزشهای اســامی باید ب ه طور
جــدی آزادگان مورد توجــه قرار گیرند.
()71/5/26
 آزادگان به عنوان عناصر خودی ،اصلی،حقیقی و وابسته به اسالم و انقالب باید با
امید و خوشبینی نسبت به آینده همواره در
صحنههای مختلف انقالب حضور داشته
باشــند و با بهره گرفتن از ذخیرهی بزرگ
معنوی که در دوران اســارت اندوخت هاند
به مجاهدت خــود در راه خدا ادامه دهند.
()71/5/26
 آزادگان ،بهترین سربازان انقالبند .آزادگان،آزمودهترین فرزنــدان این ملتند .آزادگان،
شایســتهترین افراد براى دفاع از انقالب و
نظام جمهورى اسالمیند .آزادگان ،مورد امید
و اعتماد این نظام به حساب مىآیند و باید
براى کارهاى آینده هم به حساب بیایند .اگر
دشمنى در مقابل انقالب یا در مقابل نظام
جمهورى اســامى قد َع َلم کند ،اول کسى
که باید مشت بر سینه او بزند ،آزاده است؛
چون آزاده بیشــتر از همه ،براى حفظ این
نظام رنج کشیده اســت .او بیشتر از همه
تجربه کرده است؛ خودش را بهتر مىشناسد
و محنتپذیرى خود را در روزهاى سخت
آزمایش کرده است)71/5/26( .

تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

از مدیران و کارکنان مجموعه مخابرات منطقه هرمزگان

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران در پیامی از تالش های خالصانه برای
پایداری ارتباطات ثابت ،سیار و دیتا و خدمت رسانی همه جانبه به هموطنان در
زمین لرزه اخیر استان هرمزگان  ،از مدیران و همکاران مجموعه مخابرات این
منطقه تقدیر و تشکر کرد  .مهندس سلطانی در این پیام تاکید کرد  :فعالیت ها
وکوشش های چشمگیر مدیریت و کارکنان مخابرات هرمزگان در زمین لرزه
اخیر که نشان از حسن تدبیر  ،برنامه ریزی منسجم  ،مدیریت و سازماندهی
مؤثر بود و نیز تالشــهای بی دریغ همکاران آن مجموعه که موجب پایداری
ارتباطات مخابراتی و خدمت رسانی به هموطنان عزیز شد  ،شایسته بهترین
تقدیرهاست  .این جانب ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت و همکاران محترم مخابرات منطقه هرمزگان ،از خداوند متعال
سالمتی و سعادتمندی ایشان را در تمام مراحل زندگی خواستارم  .گفتنی است  ،در پی وقوع زلزله استان هرمزگان ،با
اعالم آماده باش کامل به کارکنان در مناطق و شهرها و روستاهای زلزله زده و اعزام فوری مهندسان و تیم های فنی و
عملیاتی به مناطق و انجام اقدامات الزم ،شبکه ارتباطی مطلوب و پایداری به مردم شریف استان ارائه شد .

مجید سلطانی  -مدیر عامل شرکت مخابرات ایران

