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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:

مهلت ثبت نام کتاب های درسی تمدید 
شد

پاسخ به سوال های پرتکرار اربعین

سرپرست اداره کل ثبت احوال هرمزگان
 در گفتگو با دریا :

24 هزار کارت هوشمند 
ملی آماده تحویل است
8

رئیس سازمان میادین میوه و تره بار 
بندرعباس در گفتگو با دریا خبر داد

استقرار خودروهای 
میوه فروش

8در بلوار شهید رجایی

2

در پنج ماهه امسال رقم خورد؛

 افزایش 23 درصدی صادرات نفتی 
در بنادر شرق هرمزگان
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رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان:

شرکت های دانش بنیان 
از ظرفیت اشتغالزایی 
باالیی برخوردار هستند
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گروه خبــر // در چهارمین روز از هفته 
هرمزگان  اســتاندار  حضــور  با  دولت 
پروژه های حوزه شــهرداری های استان 
با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان به 

بهره برداری رسید. 
به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس مهدی 

دوســتی اســتاندار هرمزگان در حاشیه 
افتتاح پروژه های شــهری استان در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: در خدمت مردم 
شــریف بندرلنگه بودیم ابتــدا طرح های 
مرتبط با آبرســانی به روســتاهای بخش 
مهران ســپس پروژه های دریایی و بندری 

این شهرســتان مورد بهره بــرداری قرار 
گرفت. وی افزود: یک پروژه شــهرداری 
بندرلنگه هم به نمایندگــی از پروژه های 
شــهرداری های تمام استان به بهره برداری 
رسید. اســتاندار هرمزگان گفت: مجموع 
اعتبار تمام پروژه های شهری استان بیش 
از 300 میلیارد تومان اســت که نسبت به 
سال گذشته رشد بسیار زیاد و قابل توجهی 

را تجربه می کند.
وی تصریــح کرد: پروژه های شــهری در 
دولت ســیزدهم برای ما مهم است چرا که 
کیفیت زیست شــهری و باال بردن کیفیت 
خدمات شــهری جــزو برنامه های اصلی 
دولت اســت و از همین رو تالش می کنیم 
تعداد پروژه ها در سال آینده دو برابر شود 
و محیط شــهری بهبود پیدا کند به همین 
منظور هم به دنبال ایجاد تفریحات ساحلی 
و تفریحــات متکی بر بوم و جغرافیای هر 

منطقه هستیم.

استاندار هرمزگان : 
به دنبال ایجاد تفریحات ساحلی و منطبق با بوم و جغرافیای هر منطقه هستیم

در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی؛

فوالد هرمزگان نخستین قرارداد
 خرید پساب شهر بندرعباس را امضاء کرد 

شرکت فوالد هرمزگان در راستای مسئولیت های اجتماعی و نیز تامین آب پایدار صنایع نخستین شرکتی بود که در طرح عظیم انتقال پساب 
بندرعباس به صنایع غرب استان پیشگام شد و سهامدار عمده این طرح است

ادامه در همین صفحه

گروه خبر // طرح آبرســانی به 12 روستا و 
بمانی شهرستان سیریک  بخش  یک شهر 
با حضور استاندار هرمزگان و نماینده شرق 
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی افتتاح 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گــزارش خبرنگار دریا ، مهدی دوســتی 
اســتاندار هرمزگان در مراسم بهره برداری از 
این پروژه ضمن قدردانی از اقدامات آبفا گفت: 
افتتاح این پروژه پایان کار آبرسانی نیست و 
به اعتقاد ما آغاز کار برای پایداری آب مورد 
نیاز مردم است.وی این اطمینان را به مردم داد 
که دولت با تمام ظرفیت مشکالت مردم بویژه 
در حوزه آبرسانی را حل خواهد کرد.دوستی 
افزود: تامین آب پایدار اولویت من در استان 
هرمزگان اســت و کمک می کنیم پروژه های 
این بخش در زمان کوتاه به ســرانجام برسد.
استاندار هرمزگان ابراز امیدواری کرد، با وفاق 
و همدلی فعلی  شــاهد تاثیرگــذاری آن در 

زندگی توام با آرامش مردم باشیم.
حســین رئیسی نماینده شــرق هرمزگان در 
مجلس شــورای اسالمی نیز در این مراسم با 
قدردانی از آبفا برای تکمیل طرح آبرسانی به 
بخش بمانی سیریک افزود: با ادامه روند کنونی 
سیاست های آب و فاضالب بخش عمده ای 
از مشکالت آب سیریک مرتفع خواهد شد.وی 
ادامه داد: با تداوم روند فعلی و تحرکی که در 
مجموعه آبفا می بینیم بــزودی تنش آبی از 
استان جمع و شاهد پایداری آب خواهیم بود.
رئیسی ابراز امیدواری کرد، با بهره برداری از 
آب شــیرین کن زیارت و اجرای خط انتقال 
تا بخش بیابان مشــکالت آب یک بار برای 

همیشه حل شود.
وی در پایان با بیان اینکه در زمان مدیرعامل 
فعلی آب و فاضالب هرمزگان سرعت اجرای 
پروژه های آبرسانی بیشتر شده است، گفت: در 
زمان مدیریت عبدالحمید حمزه پور پروژه های 

آبرسانی ســرعت باالیی گرفته و مردم شاهد 
خدمت ارزنده دولت هستند.

عبدالحمیــد حمــزه پور مدیرعامــل آب و 
فاضالب هرمزگان نیز با اشاره به حمایت ویژه 
و پیگیری مستمراستاندار در اجرایی شدن این 
طرح افزود: طرح آبرسانی به بخش بمانی به 
عنوان مصوبه سفر استاندار 12 روستا و یک 
شهر )کوهستک( را از تنش آبی نجات داد.وی 
گفت: سیریک یکی از فقیرترین شهرستان های 
هرمزگان در منابع آبی زیرزمینی و ســطحی 
اســت و برای تامین نیازهای آن باید از منابع 
آبی دشــت های همجوار و یا شیرین سازی 
آب دریا بهره گرفت که در اجرای این طرح از 

ظرفیت منابع آبی دشت همجوار استفاده شد.
وی تصریح کرد: آب و فاضالب هرمزگان با 
هدف تامین نیاز آبی مردم این شهرســتان از 
تمام توان خود استفاده و با عمل به پیمان دولت 
مردمی و استاندار جهادی آن که یک روز در 
انجام پروژه های آبرسانی نباید تاخیر کرد، در 
آخرین ماه تابستان با تکمیل طرح آبرسانی به 
بخش بمانی شرایط تامین آب پایدار این منطقه 
را فراهم کرد.حمزه پور ادامه داد: برای انتقال 
آب از دشت کریان تا بخش بمانی سیریک 31 
کیلومتر خط انتقال اجرا شد تا مردم این منطقه 
طعم شــیرین آب پایدار را در تابستان گرم 
بچشــند.وی با بیان اینکه سرعت تکمیل این 
پروژه در نوع خود بی نظیر بود، گفت: سرعت 
اجرای آبرســانی به بخش بمانی با حمایت 
ویژه دولت در سال جاری فراتر از انتظار بود 

بطوریکه عملیات حفر و تجهیز  دو حلقه چاه 
در مدت زمان یک ماه به ســرانجام رسید و 
نمونه ای از عزم جدی دولت برای تامین نیاز 

آبی مردم سیریک را به نمایش گذاشت.
* اعتبار 1500 میلیــاردی برای اجرای طرح 

آبرسانی بمانی
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان 
بــه دیگر اقدامات انجام شــده در تحقق این 
پروژه افــزود: این پروژه با اجرای 1400 متر 
خط انتقال برق، 1400 متر جاده دسترسی، دو 
حلقه چاه عمیق با دبی 60 لیتر بر ثانیه معادل 
5200 متر مکعب در شبانه روز و 31 کیلومتر 
خط انتقال به سرانجام رسید تا یادگار دولت 
سیزدهم و عملی شدن مصوبه سفر استاندار در 

شهرستان سیریک شود.
حمزه پور اعتبار هزینه شده برای این پروژه را 

150 میلیارد تومان عنوان کرد.
وی در ادامه به دیگر اقدامات آبفا در راستای 
پایداری آب شهرستان ســیریک اشاره کرد 
و افزود: آب شــیرین کن زیــارت از دیگر 
ظرفیت هایی است که در آینده ای نزدیک وارد 

مدار بهره برداری می شود.
به گفته مدیرعامل آبفا پــروژه مذکور بر کل 
شهرستان تاثیر می گذارد و باعث خواهد شد 
تا مردم این منطقه پس از ســال ها تحمل کم 

آبی به آرامش خاطر نسبی دست پیدا کنند. 
گفتنی است، با اجرای طرح آبرسانی به بمانی 
ســیریک جمعیتی بالغ بر 11 هزار نفر از آب 

شرب پایدار بهره مند شدند.

در پنجمین روز از هفته دولت و با حضور استاندار هرمزگان و نماینده شرق؛

آبفا با افتتاح طرح آبرسانی بخش »بمانی« پیمان دولت با مردم را عملی کرد

کمبود کالس اول و چالش در ثبت نام مهرماهی ها
صفحه 2 را بخوانید

گروه خبر // در پنجمین روز از هفته دولت 
و به همت دولت مردمی، با حضور مهندس 
دکتر  هرمزگان،  استاندار  دوستی  مهدی 
حسین رئیسی نماینده مردم در مجلس 
شــورای اسالمی و مســئوالن شیالت 
فاز نخست  اســتان،  و جهاد کشاورزی 
مزرعه پرورش ماهی در قفس شــرکت 
تعاونی صیادی مالحی ماهی بندر کالهی 
با اعتباری بالغ بــر 1۷میلیارد تومان به 

بهره برداری رسید.
به گــزارش خبرنــگار دریا ؛ اســتاندار 
هرمزگان در این مراسم با اشاره به پتانسیل 
بــاالی هرمزگان در حوزه دریا و تاکید بر 
فعال ســازی اقتصاد دریا محور، شیالت 
و حوزه پــرورش ماهی در قفس را یکی 

از مهم ترین برنامه هــای دولت برای فعال 
نمودن این مســئله دانســت. وی افزود: 
هرمــزگان در حال حاضر رتبه نخســت 
پرورش ماهیان دریایی در قفس کشــور 
را به خود اختصــاص داده و این موضوع 
ظرفیت فعال در حوزه دانش بنیان، جهش 
تولیــد، اقتصاد مقاومتی، اشــتغال زایی و 
موارد دیگر است و بدون شک با بها دادن 
به این ظرفیت و رفع موانع توســعه ایی آن 
می توان اتفاقات خوبی را در حوزه اقتصاد 
استان و کشــور رقم زد. گفتنی است این 
مزرعه متعلق به شــرکت تعاونی صیادی 
مالحی ماهی بندر کالهی با سرمایه گذاری 
1۷ میلیارد تومانی بوده که در فاز نخست، 
برای 15 نفر نیز ایجاد اشتغال کرده است. آبزی پروری اســتان اضافه خواهد شد و بالــغ بر 300تن تولید ماهــی به تولیدات 

با حضور استاندار هرمزگان: 

 فاز اول مزرعه پرورش ماهی در قفس بندر کالهی به بهره برداری رسید

آبفا با افتتاح طرح آبرسانی بخش »بمانی« 
پیمان دولت با مردم را عملی کرد
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با حضور استاندار هرمزگان صورت گرفت 

بهره برداری از 3 طرح دریایی و بندری 
در بنادر غرب هرمزگان

ادامه از تیتر یک
شــرکت فــوالد هرمزگان در راســتای 
مسئولیت های اجتماعی و نیز تامین آب 
پایدار صنایع نخستین شرکتی بود که در 
طرح عظیم انتقال پســاب بندرعباس به 
صنایع غرب استان پیشگام شد و سهامدار 
عمده این طرح است و به همراه تعدادی 
دیگر از شــرکت های حاضــر در منطقه 
ویژه ایــن طرح را اجرایی کرده اســت. 
قرار اســت این طرح در هشت فاز اجرا 
شود. از ابتدای اجرای طرح انتقال پساب 
بندرعباس تاکنون دو فاز اجرا شــده و 
فاز ســوم نیز وارد مرحله اجرایی شــده 
است. در همین زمینه، شرکت های فوالد 
هرمزگان و شــرکت ستاره سیمین هرمز 
که یکی از شرکت های زیرمجموعه فوالد 
هرمزگان اســت، هر کدام 125 میلیون 
متر مکعب پساب را خریداری کردند که 
می تواند نقش بســزایی در کیفیت بخشی 
به محیط زیســت دریایی بندرعباس و به 

سرانجام رسیدن این پروژه داشته باشد.
 همچنین قرارداد خرید پســاب شــهر 
بندرعباس میان شــرکت ستاره سیمین 
هرمز به عنوان یکی دیگر از شرکت های 

زیرمجموعه فوالد هرمزگان و شــرکت 
تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس 
امضا شد. با اجرای این قرارداد، بخشی از 
آب مورد نیاز پروژه های در دســت اقدام 
شرکت ستاره سیمین هرمز تامین می شود. 
طبق قرارداد، مقرر شــده است 13۷ لیتر 
بر ثانیه آب تصفیه شــده فاضالب شهر 
بندرعباس به این شرکت اختصاص یابد. 
مدت زمان این قرارداد 29 ســال خواهد 

بود.
معروفخانــی در پایان مراســم امضای 
قرارداد شرکت فوالد هرمزگان با شرکت 

تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس 
با اشاره به حمایت های مسئوالن استانی 
به ویژه استاندار بندرعباس، این طرح را 
در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت 
فوالد هرمزگان عنوان کرد و افزود: فوالد 
هرمزگان ســهامدار عمده طرح و پیگیر 
اجرای آن بوده است. امروز پس از دهه ها 
گام مهمی در راستای حل مشکل تاریخی 
زیست محیطی شهر بندرعباس برداشتیم و 
شاهد امضای قرارداد خرید پساب تصفیه 
شده این شهر هستیم و ان شااهلل این معضل 

با اجرای این قرارداد حل خواهد شد.

در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی؛

فوالد هرمزگان نخستین قرارداد خرید پساب شهر بندرعباس را امضاء کرد 



پشت پرده سیاست 

  
آدرس گمــراه کننده می دادند و آمریــکا و اروپا را آماده توافق وانمود می کردند.
دم وزیر نفت گرم که گفت »اگر منتظر مذاکرات برجام می ماندیم، مردم در زمستان 
پارســال و امسال نیز با قطعی گاز و برق روبه رو می شدند«. چه فرصت های ذی 
قیمت و در دسترســی که به خاطر وارد شدن دولت قبل در نقشه وقت کشی غرب 
) تعلیق و انتظار( از بین رفت.اگر برخی مدیران در آن هشــت سال، حتی مشکل 
آب خوردن و آلودگی هوا و تولید و اشتغال را به توافقی که اختیار آن دست دشمن 
بود، موکول نکرده بودند، قطعا در حل بسیاری از مشکالت، بسیار جلوتر از امروز 
بودیم.حداقلش این بود که دیپلماسی را متوقف به سه چهار کشور غربی، متوقف و 
معطل نمی کردند و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان )و دیگر کشورهای دارای منافع 

مشترک در تجارت با ایران( را گسترش می دادند.
طحان نظیف: تصمیم گیری در شورای نگهبان جمعی است 

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اعالم کرد که طرح شفافیت قوای سه گانه، 
دستگاه های اجرایی و دیگر نهادها در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و با اصالحاتی 
که در مجلس صورت گرفته بود، اکثر ایرادات این طرح برطرف شده اما هنوز چند ایراد 
باقی مانده است. وی با بیان این که ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح شفافیت 
قوای سه گانه دو یا سه مورد است، افزود: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هم ایراداتی به این طرح گرفته بود و به تازگی هم نامه ای به ما دادند که در این نامه 
آمده است که اکثر ایرادات آنان همچنان به قوت خودش باقی است. ما این ایرادات را 
به مجلس ارسال می کنیم تا اصالح شود.به گزارش خراسان، هادی طحان نظیف درباره 
دستگیری پسر یکی از نمایندگان مجلس در سال 98 و قبل از انتخابات و این که آیا 
شورای نگهبان مباحث امنیتی را هم در بررسی های خود  راجع  به داوطلبان انتخابات 
لحاظ می کند یا خیر نیز گفت: بر اساس قانون، شورای نگهبان مکلف است از طریق 4 
مرجع و بررســی های خودش درباره داوطلبان انتخابات اعالم نظر کند و ما نظر خود 
را بر اساس گزارش مراجع چهارگانه اعالم می کنیم.وی درباره آخرین اقدامات انجام 
شده برای اصالح قانون انتخابات، بیان کرد: اصالح قانون انتخابات از جمله مطالبات 
همیشگی ما بوده است. حدود شش سال از سیاست های کلی انتخابات می گذرد و مقام 
معظم رهبری هم در دیدار با نمایندگان در این زمینه تاکید داشــتند.طحان نظیف تاکید 
کرد که این شورا هیچ دسته بندی سیاسی ندارد  و حضور همه گرایش های سیاسی را در 
چارچوب قانون در انتخابات مغتنم می داند.سخنگوی شورای نگهبان درباره هجمه های 
متعددی که به آیت ا... جنتی می شــود، گفت: آیت ا... جنتــی از یاران امام و رهبری و 
مبارزان قبل از انقالب هستند و خیلی وقت ها  هنگامی که  می خواهند به شورای نگهبان 
حمله کنند به ایشان هجمه می شود ، در حالی که شورای نگهبان متشکل از 12 نفر است 
و تصمیم گیری در این نهاد جمعی است.طحان نظیف  در واکنش به سوال خراسان مبنی 
بر این که آیا توافق جدید برای احیای برجام باید در مجلس به تصویب برسد یا خیر؟ 
بیان کرد: از نظر قانونی، شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می کند. ظاهراً هنوز 
چیزی در مجلس در این باره تصویب نشده است. در ادامه این نشست خبری  از سامانه 
ارتباطات شــورای نگهبان رونمایی شد . سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص 
اظهارکرد:«  عالوه بر تلفن و ایمیل در این ســامانه هم  پاسخگوی سواالت و نظرات 
مردم هستیم و این سامانه  پل ارتباطی میان مردم و نامزدهای انتخابات با شورای نگهبان 
است.وی با تاکید براین که این سامانه گامی مؤثر در زمینه تسهیل دسترسی، ثبت و ارائه 
شکایت، رسیدگی به شکایات، حذف برخی هزینه ها و... در امر انتخابات است، افزود: 
از دیگر ویژگی های مهم سامانه ارتباطات شورای نگهبان، دریافت شکایات و مستندات 
داوطلبان انتخابات و همچنین دریافت گزارش های مردمی از تخلفات انتخاباتی )مردم 
ناظر( در زمان برگزاری انتخابات اســت که عالوه بر تسهیل ارتباط مردم و نامزدهای 
انتخاباتی با این شورا، موجب اقدام به موقع این شورا در مواردی است که نیاز به اقدام 

سریع دارد.

تحرک صهیونیست ها برای اخالل در روند مذاکرات 
بلومبرگ: حل اختالف تهران و واشنگتن بر سر جزئیات کلیدی احیای برجام شاید 
چند هفته طول بکشد هر چند کشورهای غربی تالش می کنند هر چه سریع تر توافق 
هسته ای با ایران را احیا کنند، صهیونیست ها مثل همیشه صبر و قرار ندارند و با هدف 
برهم زدن مذاکرات تالش می کنند. درحالی که مقامات آمریکا بارها گفته اند که در هر 
توافق با ایران منافع اسرائیل را مدنظر قرار خواهند داد اما این وعده ها نیز نتوانسته 
مقامات تل آویو را راضی کند و از نگرانی های آن ها بکاهد و هر چه زمان به سمت 
توافق احتمالی در وین پیش می رود، ترس مقامات صهیونیستی هم تشدید می شود. 
از ایــن رو در هفته های اخیر، یک پای مقامات ایــن رژیم در تل آویو و یک پای 
دیگرشــان در آمریکا و کشورهای اروپایی است که از تحرکات خزنده آن ها برای 
اخالل در روند مذاکرات هسته ای حکایت دارد.رسانه های صهیونیستی با اشاره به 
سفر بنی گانتز، وزیر جنگ این رژیم به آمریکا اعالم کردند که این سفر باهدف تالش 
برای مانع تراشی در مسیر دستیابی به توافق هسته ای با ایران انجام می شود. گانتز گفته 
که در دیدار با مقامات آمریکایی مخالفت اســرائیل را با توافقی که قرار است برای 
احیای برجام حاصل شود، منتقل خواهد کرد. توافقی که توانایی های ایران را چندین 
ســال عقب نیندازد و آن را برای سال های آینده محدود نگه ندارد توافقی است که 
به امنیت جهانی و منطقه ای آسیب می رساند. گانتز ادعا کرد، ما به تالش های خود 
برای افزایش اقدامات در جهت آسیب رساندن به نیروهای نیابتی ایران و اطمینان 
از این که این کشــور هرگز به سالح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد، ادامه خواهیم 
داد.در این میان،روزهای کم خبری در حوزه رســمی مذاکرات هسته ای می گذرد 
و به نظر می رسد همگان   4 روز پس  از دریافت پاسخ های آمریکا توسط ایران 
منتظر جواب های ایران هستند با این حال پیش بینی می شود تهران امروز دوشنبه 
که روز اول کاری در اروپا و آمریکاســت پاسخ خود را ارائه دهد. هرچند ضرب 
االجلی در کار نیســت و آمریکا هم بیش از 10 روز زمان برای پاسخ دادن صرف 
کرد . در کنار این فضای کم خبری حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان که 
پس از سفر منطقه ای ، از آفریقا به تهران بازگشت، در آخرین دیدارش در تانزانیا 
با وزیرخارجه این کشور بار دیگر تاکید کرد : در صورت واقع بینی آمریکا، امکان 
اجرایی شدن توافقات قبلی با شرایط جدید ممکن خواهد بود.از سوی دیگر رسانه 
آمریکایی بلومبرگ نیز بر اساس اظهارات منابع خود در این کشور مدعی شد ممکن 
اســت رسیدن به توافق نهایی چند هفته زمان ببرد .  »بلومبرگ« در گزارش خود 
با بیان این که موانع بر ســر راه توافق برجام همچنان ادامه دارد و تحقیقات آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و ضمانت های اقتصادی،   محل منازعه طرفین است ، به نقل 
از »مقام های مطلع« آورده است: »ایاالت متحده و ایران بر سر جزئیات کلیدی یک 
توافق قریب الوقوع برای احیای توافق هسته ای با هم اختالف دارند و ممکن است 
چند هفته برای حل اختالفاتشــان زمان نیاز باشد«.این رسانه آمریکایی ادامه داد: 
»با پاســخ واشنگتن و تهران به پیشنهاد »نهایی« اتحادیه اروپا که در ازای به عقب 
برگرداندن برنامه هسته ای رو به گسترش ایران، تحریم ها علیه اقتصاد این کشور از 
جمله صادرات نفت را کاهش می دهد، انتظارات برای یک پیشرفت قریب الوقوع باال 
رفت«.همزمان کاربری نوشت:طول کشیدِن مذاکرات )به منظور حل اختالفات( اصال 
بعید نیســت اما آن چه باید مراقب بود؛ ممانعت از تکرار رفتارهای دولت قبل در 
معطل نگه داشتِن کشور و ایجاد جو مثبت کاذب است که می تواند ناخودآگاه باعث 
کاهش قدرت چانه زنی کشــورمان )در ادامه( شود!محمد ایمانی روزنامه نگار نیز 
در کانال تلگرامی خود نوشت:کار آمریکا در چند سال اخیر، نعل وارونه زدن بوده 
است. تظاهر به توافق می کرده، اما نمی خواسته توافقی را بپذیرد که در کنار رفع نیاز 
حیاتی خود، عایدی تضمین شده و پایداری هم به ایران برسد.آن ها با همین شگرد، 
چهار سال کارشکنی و وقت کشی کردند؛ اما غرب گرایان بر اساس نعل وارونه غرب،

تازه های مطبوعات
جمهوری اسالمی-بعد از سفیر روســیه در تهران که در سال های اخیر پایش را 
از گلیم سفارت درازتر کرده و مرتکب جسارت هایی به ملت ایران شد، به تازگی 
سفیر انگلیس نیز به پیروی از همتای روسی خود از خط قرمز عبور کرده و مردم 
کشــورمان را زیر سؤال برده است.اگر وزارت خارجه کشورمان با سفیر روسیه به 
خاطر گستاخی های دو سال اخیرش برخورد الزم را می کرد، اکنون سفیر انگلیس 
به خود اجازه نمی داد مرتکب این گستاخی در برابر مردم ایران شود. این دو سفیر 
اکنون دو عنصر نامطلوب هستند و وزارت خارجه ما حق دارد با آن ها رفتاری کند 

که معموالً با عناصر نامطلوب می کنند.
 کیهان نوشت-قطعا اوضاع امروز بهتر از یک سال قبل است و طبق پیش بینی های 
این مراکز معتبر بین المللی، اوضاع رفته رفته بهتر هم خواهد شد. دولت سیزدهم هم 
نشان داده بدون برجام و اف ای تی اف می شــود کارهای بزرگی کرد. بنابراین، آن 
طرفی که باید عجله کند ما نیســتیم. دو ماه! فقط دو ماه دیگر اگر اوضاع به همین 

شکل ادامه یابد، اوضاع زمین تا آسمان تغییر خواهد کرد.
 اطالعات-گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فوالد مبارکه، مجموع تخلفات این 
شرکت را طی سال های 9۷ تا 1400 در حدود 5.3 میلیارد دالر دانسته است. همین 
فوالد مبارکه، زمانی که به بهره برداری  رســید مدیرعاملش مصاحبه ای با روزنامه  
همشهری کرد و گفت که برای احداث فوالد مبارکه 10 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
ارزی شده است. همان زمان مدیر یک شرکت موفق بخش خصوصی در مصاحبه ای 

گفت که این شرکت بیش از نیم میلیارد دالر ارزش واقعی ندارد.
 انعکاس

فردانیوز خبرداد: نیویورک تایمز با انتشــار گزارشی اعالم کرد که دولت بایدن از 
طریق کانال های خصوصی برای ایران پیام فرستاده که به دنبال تشدید درگیری ها 

در سوریه نیست و فقط به دنبال حفظ منافع آمریکاست.
 خبر آنالین مدعی شد: محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور  در دیدار 
اخیر خود با   فعاالن بانکی و اقتصادی استان فارس  با تاکید بر این که »  احتمال 
توافق در برجام است« از آن ها خواست   محدودیت هایی که بر اثر تحریم ها بوده 
احصا شــود تا بتوان یک جا بسیاری از محدودیت ها را برطرف کرد. وی در ادامه 
اظهار کرد:» البته کشور را بدون برجام برنامه ریزی می کنیم اما اگر برجام حل شود 
نیز برنامه ریزی داریم؛ این که تحریم ها چه محدودیتی برای بخش خصوصی ایجاد 

کرده است احصا کنید تا اگر موافقت به وجود آمد برطرف شود.«
 انصاف نیوز نوشت :  مهدی کشتدار، مدیرعامل میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، درباره  
نامه اخیر فخرالسادات محتشمی پور، همسر سیدمصطفی تاج زاده به حجت االسالم 
محسنی اژه ای در صفحه   توئیتر خود نوشته است: » خانم محتشمی پور گفته اند با 
وجود تنظیم قرار قبلی نتوانسته اند با رئیس قوه قضاییه دیدار کنند. دفتر آقای اژه ای 
روز پنج شنبه و برای ساعت 14 به ایشان وقت می دهند اما خانم محتشمی پور بعد 
از ساعت 15 مراجعه   می کنند که رئیس قوه قضاییه برای شرکت در جلسه دیگری 
از دفتر خارج شده بوده اند. امیدوارم صحت و سقم دیگر ادعاهای مطرح شده توسط 

خانم محتشمی پور مثل ماجرای دیدارشان با آقای اژه ای نباشد«
  عصرایران نوشت : انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در 
پاسخ به این سوال که حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی استقالل و مس 
کرمان، تا چه اندازه تحت فشار فیفا بوده است؟ اظهار کرد: حضور زنان در ورزشگاه 
تصمیم وزارت ورزش بود. فشار فیفا در این تصمیم اثر گذار نبود و این که این امر 

تداوم می یابد یا خیر را باید از وزارت ورزش پرسید. 

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران خواستار شد 
راه اندازی شعبه ویژه دادرسی خانواده 

ایثارگران هرمزگان 
 گروه خبر // مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان 
در نشستی با رییس کل دادگستری، خواستار راه اندازی شعبه 
دادرســی ویژه خانواده های شهدا و ایثارگران این استان شد.  
عطا ناوکی در نشستی با مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری، 
ضمن گرامیداشتن یاد و خاطره شهدای دولت، از حمایت ها و 
توجه ویژه دســتگاه قضا در استان نسبت به پیگیری مسائل 
حقوقی خانواده های ایثارگران قدردانی کرد. وی با اشــاره 
بــه موافقت رئیس قوه قضاییه با ایجاد شــعب قضایی ویژه 
برای حمایت از خانواده های شــهدا و ایثارگــران ادامه داد: 
این همراهی تاکنون در اســتان اثرگذار بوده و زمینه ســاز 
برطرف شــدن بسیاری از مشکالت حقوقی ایثارگران استان 
شده است. مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران هرمزگان 
در ادامه خواســتار راه اندازی شــعبه ویژه دادرسی و قضایی 
ایثارگران با هدف رســیدگی به پرونده های حقوقی و قضایی 
جامعه ایثارگری شد. ناوکی همچنین  با اشاره به تکلیف قانون 
برنامه ششم توســعه در مورد فرزندان شهدا و جانبازان ۷0 
درصد به بیان مزیت های این شــعبه پرداخت و ایجاد شعبه 
قضایی جامعه ایثارگری استان را پایگاهی برای مشاوره بهتر و 
ارائه راهکارهای حقوقی مناسب تر در رفع مشکالت حقوقی 
جامعه ایثارگری دانست. رییس کل دادگستری هرمزگان نیز 
با اشاره به مطالبات خانواده معظم شهدا و ایثارگران در حوزه 
حقوقی و کیفری، آمادگی قضات و سیستم قضایی استان مبنی 
بر راه اندازی شــعبه دادرسی ویژه جامعه ایثارگری را اعالم 
کرد.  مجتبی قهرمانی ابراز امیدواری کرد که با همت کارکنان 
دستگاه قضا و پشتیبانی دولت بررسی مسائل حقوقی و کیفری 
خانواده های شهدا و ایثارگران استان سرعت بیشتری گیرد. به 
گزارش ایرنا، گفتنی است؛ رقیه دهستانی رئیس اداره حقوقی 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران هرمزگان نیز در این نشســت 

حضور داشت.
رشد42درصدی انتقال انواع فرآورده ها 

از منطقه خلیج فارس به سایر استان های کشور
 گروه خبر // مدیر منطقه خلیج فارس از رشد42درصدی 
انتقــال انواع فــرآورده ها از منطقه خلیج فارس به ســایر 
استان های کشــور خبرداد. به گزارش خبرنگار دریا  ؛ مدیر 
منطقه خلیج فارس گفت : هفته دولت فرصت با ارزشی برای 
تشریح و تبیین اقدامات دولت مردمی است که کارکنان صدیق 
و کوشــا منطقه خلیج فارس در تحقق سیاست های دولت 
سیزدهم اهتمام داشته اند. حمید رضا کیهان پور در خصوص 
میزان انتقال فرآورده ها در این منطقه اظهار کرد : حجم انتقال 
فرآورده های نفتی  در ســال 1400  قریب 1۷ میلیارد لیتر 
انواع فرآورده ها بوده است که این میزان در سال 1399  قریب 
12 میلیارد لیتر بوده که شاهد رشد42درصدی در انتقال انواع 
فرآورده ها از منطقه خلیج فارس به سایر استان های کشور  
بوده ایم. وی ادامه داد : در چهار ماهه نخســت سال جاری 
بیش از 6 میلیارد انواع فرآورده ها انتقال پیدا کرده اســت که 
در صورت تداوم این روند انتقال ، بیش از 10 درصد نســبت 
به مدت مشــابه سال گذشته رشد خواهیم داشت. کیهان پور 
تصریح کرد : در هفته دولت پروژه صادرات دریایی گاز مایع 
با همکاری پرسنل زحمتکش منطقه خلیج فارس راه اندازی و 
به بهره برداری رسید. مدیر منطقه خلیج فارس در خصوص 
پروژه های خاتمه یافته در سال 1400 افزود : تعمیر اساسی 
پمپ ســولزر بینگهام 301 مرکز انتقال نفت مهرآران ، تعمیر 
اساسی یک دســتگاه پمپ سولزر بینگهام شماره 202 مرکز 
انتقال نفت بندرعباس، قطب آباد و مهرآران ،تعمیر اساســی 
پمپ ســولزر 103 مرکز انتقال نفت بندرعباس ، نصب توربو 
پمپ سوالر سنتار 204 مرکز انتقال نفت قطب آباد و تعویض 
پوشش خط 26 اینچ بندرعباس – رفسنجان در چندین نقطه 
از جمله پروژه های مهم اتمام یافته در سال گذشته بود. مدیر 
منطقه خلیج فارس خاطرنشان کرد : تعمیر اساسی پمپ سولزر 
103 مرکز انتقال نفت بندرعباس، تعمیراساسی پمپ سولزر 
102 مرکز انتقال نفت بندرعباس ، تعمیر و بازســازی یک 
دســتگاه توربین سوالر تاروس مرکز انتقال نفت بندرعباس، 
تعمیر الکتروموتــور 1104 مرکز انتقال نفــت بندرعباس ، 
تعمیرات ترانسفورماتور 63 کیلو ولت 101 و 102 پست برق 
63 کیلو ولت مرکز انتقال نفت بندرعباس ، تعمیرات اساسی 
وتأمین گاز SF6 دژنکتورهای 63 کیلو ولت پست برق مرکز 
انتقال نفت بندرعباس ، احداث وترمیم آب نما در مسیر خط 
لوله 26 اینچ بندرعباس – قطب آباد حدفاصل کیلومتر 0 تا 
10  ، تعمیر اساسی پمپ سولزر بینگهام 301 مرکز انتقال نفت 
مهرآران  ، تعمیرات اساسی پمپ اصلی سولزر بینگهام 302 
مرکز انتقال نفت مهرآران و احداث دیوار پیرامونی زمین مرکز 
منطقه از جمله پروژه های سرمایه ای در حال اجرا این منطقه 
است.  کیهان پور با اشاره به پروژه های در دست اقدام جهت 
اجرا در سال جاری عنوان کرد : طراحی تأمین تجهیزات نصب 
و راه اندازی سیستم پایش وکنترل وهوشمندسازی 16 ایستگاه 
حفاظت کاتدی منطقه خلیج فارس ، تعویض10کیلومتر پوشش 
خــط لوله 26 اینچ فرآورده محدوده قطــب آباد – مهرآران 
حدفاصــل کیلومتر 154 الی 162 و 1۷2 الی 1۷4  ، اجرای 
ارت ایستگاههای حفاظت کاتدی و چاه های آب مراکز انتقال 
 plc نفت قطب آباد ومهرآران  ، تعویض سیســتم استارتر و
نمودن سیستم کنترل توربین 203  مرکز انتقال نفت قطب آباد ، 
تهیه و نصب پانل آتش نشانی و تجهیزات اعالم حریق توربین 
204 مرکز انتقال نفت قطب آباد ، تسطیح مسیر خطوط الحاقی 
در محدوده منطقه ویژه /اسکله شهید رجایی،ساپورت گذاری 
در زیر خطوط نفتکوره و تعویض پوشش نقاط بحرانی خطوط 
الحاقی  و رنگ آمیزی بخشــهایی از خطوط لوله نفتکوره ، 
نصــب و اجرای  200عدد از مارکرهای مســیر خط )نصب 
و ترمیــم ( در محل های مورد نیــاز از خط 26 اینچ ، انجام 
عملیات اسکن آشکار ساز حدود 10 کیلومتر خط 26 اینچ، 
اجرای عملیات مانیتورینگ فیلد وتوربینهای مرکز مهرآران، 
همکاری ونظارت در خصوص عملیات اجرایی پروژه های 
توسعه ای مراکز انتقال نفت وخط دوم جدید 26 اینچ فرآورده 
با شــرکت ملی مهندسی وســاختمان نفت ایران ، طراحی-

ســاخت دکل-نصب وراه اندازی 4 دستگاه دوربین نظارت 
تصویری توربین های مرکز انتقال نفت مهرآران ، جمع آوری 
شــبکه lAN وتلفن های داخلی از کانکــس های قدیم 
و اجرای شــبکه lAN و کابل کشی تلفن در محل جدید 
کانکسها در مرکز منطقه در شــرایط آب وهوایی بسیار گرم 

وشرجی تابستان از جمله این پروژه ها است.
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سرمقاله

  وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده است: متولدین 30 مهر 95 و 
قبل از آن می توانند در پایه اول دبستان ثبت نام کنند. امسال کودکانی که 
متولد 1395.0۷.30 و قبل از آن هستند، می توانند در پایه اول ابتدایی 
ثبت نام کنند.به گزارش تسنیم؛ به گفته رضوان حکیم زاده معاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، مدارس ابتدایی امســال می توانند 
کودکان متولد 30 مهــر ســال 1395 را در کالس اول ثبت نام کنند.
نوآموزانی که متولد 1395.0۷.30 و قبل از آن هستند، می توانند در پایه 
اول ابتدایی ثبت نام کنند. در سال های قبل چنانچه دانش آموزی متولد نیمه 
دوم، حتی در روز دوم مهر، 6 سال تمام بود نمی توانست در کالس اول 
ثبت نام کند.طبق آیین نامه اجرایی مدارس)مصوب 1400 شورای عالی 
آموزش وپرورش( این محدودیت برداشته شده و دانش آموزی که تا 30 
مهرماه 6 سال داشته باشد، در صورت وجود شرایط تبصره 1 ماده  29  
آیین نامه اجرایی مدارس، می تواند در کالس اول ثبت نام شود.در آیین نامه 
جدید اجرایی مدارس درباره شــرایط ثبت نام دوره ابتدایی در ماده 29 
آمده است:حداقل ســن ثبت نام در پایه اول ابتدایی 6 سال تمام است.

ثبت نام در پایه  اول ابتدایی برای متولدین مهرماه با تشــخیص شورای 
مدرسه مشروط به وجود ظرفیت و امکانات پذیرش بالمانع است. اما 
موضوعی که باعث ایجاد بی عدالتی و تبعیض در برخی از مناطق مانند 
بندرعباس می شود، این است که بدلیل کمبود مدرسه و کالس، از برخی 
دانش آموزان مهرماهی ثبت نام نمی شود که یک مورد آن را روز شنبه 
به مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز اعالم کردم. این دانش آموزان که 
در کالس اول ثبت نام نمی شود، به پیش دبستانی ارجاع داده می شوند 
و بدلیل اینکه حضور در پیش دبستانی مستلزم پرداخت چندین میلیون 
شهریه است، بطور حتم بیشتر خانواده های قشر متوسط و محروم که 
توان پرداخت این هزینه را ندارند، مجبور خواهند شــد عطای رفتن 
فرزندان شــان به پیش دبستانی را به لقایش ببخشند ویا اینکه مجبور 
به گرفتن وام و قرض و... خواهند شــد. اگر هــم که این دانش آموزان 
نتوانند در پیش دبستانی شــرکت کنند و به همراه دانش آموزانی که به 
پیش دبســتانی رفته اند، زمانی که در یک کالس مشترک حضور می 
یابند، بطور حتم با مشــکالتی در آموزش و... مواجه خواهند شد. البته 
برای حضور دانش آموزان در مقطع پیش دبستانی برای خانواده هایی که 
تمکن مالی الزم را ندارند، بایستی تدبیری اندیشید. زیرا در حال حاضر 
خانواده های زیادی از شهریه هایی که بایستی برای پیش دبستانی بپردازند 
توانایی الزم را ندارند، رنج می برند. متاسفانه در هرمزگان همچنان کمبود 
مدرسه و معلم داریم و مدتی قبل مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز 
از کمبود چهار هزار نفر معلم در استان خبر داد که نیاز است وزارتخانه 
برای رفع این کمبود در استان چاره اندیشی کند. همچنین کمبود مدرسه 
بایستی برطرف شود ودر حال حاضر که کمبود مدرسه داریم و با تمکین 
هرمزگانی به سیاست فرزندآوری کشور، درصورتیکه برای کمبود مدرسه 
و معلم در استان اقدام فوری انجام داده نشود، در سال های آینده با بحران 
در این حوزه مواجه می شــویم و بایستی تبعیض در حوزه آموزش در 
هرمزگان با تدابیر دولت برطرف شــود و خانواده های هرمزگانی طعم 

  علی زارعیعدالت آموزشی در تمامی حوزه ها را بچشند.

کمبود کالس اول و چالش در ثبت نام مهرماهی ها

گروه خبــر  // در چهارمین روز از 
هفته دولت سه طرح دریایی و بندری 
در بنادر غرب هرمــزگان با حضور 
»مهدی دوستی« استاندار هرمزگان، 
بنادر  نژاد«مدیرکل  عباس  »حسین 
و دریانــوردی اســتان و جمعی از 
مسووالن محلی شهرستان بندرلنگه 

به بهره برداری رسید.
به گــزارش خبرنگار دریــا ، احداث 
اسکله )پســت 2( آسفالت و روشنایی 
موج شــکن شــرقی، شــبکه هدایت 
سیالب و باشــگاه فرهنگی و ورزشی 
بنادر غرب هرمزگان سه طرح دریایی 
و بندری اســت که پنجم شــهریور به 
مناسبت هفته دولت مورد بهره برداری 
قرار گرفت.مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان در حاشیه این مراسم در جمع 
خبرنگاران با اشاره به آمادگی این اداره 
کل برای افتتــاح و بهره برداری از 11 
طرح دریایی و بندری با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و مشــارکت سازمان 
بنــادر و دریانورد اظهار کرد: با افتتاح 
این تعداد طرح در هفته دولت امســال 
با سه هزار و ۷29 میلیون ریال اعتبار 

99۷ شــغل ایجاد می شود.»حســین 
عباس نژاد« از شاخص ترین طرح های 
بندر شــهید رجایــی در هفته دولت 
امســال به بهره برداری از طرح زمینی 
کردن خط 63 کیلــو ولت در اراضی، 
بهره برداری از تقاطع غیرهمســطح به 
اراضی پشــتیبانی، تعمیرات اساســی 
انبــار 20 ترانزیت و بهره بــرداری از 
یک فروند شــناور طناب گیر همیار 4 
اشــاره کرد.وی اتمام تعمیرات اساسی 
و ســاماندهی محوطه ها و جمع آوری 
آبهای ســطحی و ساختمان های آتش 
نشانی بندر شهید رجایی، بهره برداری 
از پنج دستگاه مدالتور S.T.V دانش 
بنیــان و بهره برداری از پنج دســتگاه 
مادربورد رادار ترمــا S.T.V دانش 
بنیان، بهره برداری از ســاختمان مرجع 
دریایــی بندرجاســک را از دیگــر 
طرح های مهم و آماده افتتاح در هفته 
دولــت 1401 اعــالم کرد.مدیر بنادر 
و دریانوردی غــرب هرمزگان نیز در 
تشــریح طرح های بهره برداری شــده 
بندری و دریایی این شهرســتان گفت: 
پروژه احداث اسکله )پست 2( آسفالت 

و روشنایی موج شکن شرقی به منظور 
حفظ و نگه داری از سازه ها و تاسیسات 
بندر و همچنین افزایش توان عملیاتی 
و ایمنی تخلیه و بارگیری کاال با 400 
میلیــارد ریال اعتبار صــورت گرفته 
ادامه  نســب«  عسکری  است.»قاسم 
داد: این طرح درتمامی مراحل با تکیه 
بر توان داخلی و بهره گیری از تولیدات 
ملی و مطابق با آخرین استانداردهای 
روز تهیه و نصب شــده است.وی در 
خصوص پروژه احداث شبکه هدایت 
ســیالب نیز گفت: این طرح با 165 
میلیارد ریال اعتبار در 2 فاز تعریف و 
برنامه ریزی شده که مرحله نخست آن 
با هدف افزایش توان تخلیه کانال های 
هدایت ســیالب بندر و جلوگیری از 
ایجاد آبگرفتگی در محله ها و خیابان 
های باالدســت مجتمــع بندری لنگه 
به هنگام بارندگی هــای فصلی آماده 
شــد.مدیر اداره بنــادر و دریانوردی 
بندرلنگه در خصوص طرح ورزشــی 
احداث باشــگاه فرهنگی ورزشی نیز 
گفت: این طرح بــا 20 میلیارد ریال 
اعتبار و با هدف ارائه خدمات مطلوب 

به جوانان، ساحل نشینان و دریانوردان 
این شهرستان احداث شده است.به گفته 
عسکری نسب، اداره بنادر و دریانوردی 
غرب هرمــزگان دارای پنــج اماکن 
ورزشی در رشته های والیبال ساحلی، 
فوتبال ساحلی، سایت قایقرانی، سالن 
پینگ پنگ، باشــگاه پرورش اندام و 
ورزش های رزمی است.وی اضافه کرد: 
با بهره برداری از این سه پروژه دریایی 
و بندری، به طور مستقیم زمینه حضور 
90 نفر ازجوانــان جویای کار منطقه 
فراهم شــده اســت. تعریف 30 طرح 
عمرانی، تجهیزاتــی و مطالعاتی مدیر 

بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در 
بخش دیگری از ســخنان خود اظهار 
کــرد: اداره بنادر غرب اســتان با دارا 
بــودن 11 بندر 30 طــرح برای خود 
در ســال جاری تعریف کرده که شامل 
هفت طرح عمرانی، 12 طرح تجهیزاتی 
و 11 طرح مطالعاتی است.عســکری 
نسب بیان کرد: برای مطالعه بندر بزرگ 
بندر لنگه اعتباری افزون بر هشت هزار 
میلیارد ریال در نظرگرفته شده که آغاز 
شــده و مطالعات و طراحی ساختمان 
های مرجع دریایی در بندرهایی مانند 
چارک و خمیر نیز به اتمام رسیده است.

با حضور استاندار هرمزگان صورت گرفت 

بهره برداری از 3 طرح دریایی و بندری در بنادر غرب هرمزگان

گروه خبر //مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان 
گفت: از شــهریور سال پیش تاکنون 12 هزار و 

516 نفر بیمه شده نام نویسی شده اند. 

 عباس اکبری در گفت وگویی رســانه ای اظهار 
کرد: اکنون 980 هزار نفر تحت پوشش خدمات 
تأمین اجتماعی در استان هرمزگان قرار دارند و 
از شهریور سال پیش تاکنون 12 هزار و 516 نفر 
بیمه شده نام نویسی شده اند.وی با بیان این که 
از شهریورماه سال پیش تاکنون 5 هزار و 244 
پرونده مستمری بگیری نیز تشکیل شده است، 
توافقی،  بیمه های  گســترش  کرد:  خاطرنشان 
پرداخت کمک هزینه بــارداری به طور ماهانه 

و افزایش مدت پرداخــت کمک بارداری از 6 
ماه به 9 ماه و نیز افزایش خدمات غیرحضوری 
در سازمان تأمین اجتماعی از جمله تازه ترین 
خدمات و دستاوردهای این سازمان در دولت 
جدید بشــمار می رود.مدیرکل تأمین اجتماعی 
هرمزگان عنوان کرد: از ابتدای امسال با انجام 64 
هزار بازرسی کارگاهی در هرمزگان، 3054 بیمه 
شده جدید شناسایی شده است و در مجموع از 
ابتدای فروردین 1401 تا پایان مردادماه، 4635 

بیمه شده جدید داشــته ایم.به گزارش فارس ، 
اکبری اضافه کرد: ما در سازمان تامین اجتماعی 
گروههای مختلفی را تحت پوشش داریم. تفسیر 
و لحاظ آمار بیمه شــدگان اصلی و کاهش و 
افزایش آن به معنای افزایش و یا کاهش اشتغال 
نیســت. همچنین برخی از شاغالن کنونی نیز 
تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند و فردی که 
خودش کارفرماست، ممکن است در زمره بیمه 

روستایی و یا دیگر صندوق های بیمه ای باشد.

ثبت 12500 نفر نام نویسی جدید در تامین اجتماعی هرمزگان 

گروه خبــر //  مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان 
از تمدید مهلت ثبت نام کتاب های درســی سال 

تحصیلی 1۴01 -1۴02 خبرداد. 
محمد قویدل در تشریح این خبر، با بیان اینکه ثبت سفارش 
و خرید اینترنتی کتاب های درســی پایه های اول، هفتم و 
دهم و میان پایه ها تا 15 شهریور 1401 تمدید شد، افزود: 
دانش آموزان با مراجعه به ســایت irTexTbook.ir یا 

irTexTbook.com، می توانند ثبت و خرید کتاب های 

درسی را انجام دهند. وی با اشاره به اینکه امکان ثبت نام 
با کد ملی و اطالعات شناســنامه ای دانش آموز فراهم و 
پرداخت ها نیز به صورت اینترنتی است، اظهار کرد: اکنون 
90 درصدکتاب های درســی همه مقاطــع تحصیلی در 
مناطق 22 گانه استان توزیع شده است. مدیرکل آموزش 
و پرورش هرمزگان با بیان اینکه قیمت کتب درســی پایه 

ابتدایی 36 هزار تا 53 هزار تومان است، عنوان کرد: برای 
پایه های تحصیلی، هفتم تــا نهم از ۷5 هزار تومان تا 8۷ 
هزار تومان، دهم تا دوازدهــم از ۷8 هزار تا 10۷ هزارو 
پانصد تومان اســت. به گزارش ایســنا ؛ قویدل با اشاره 
به اینکه 95 درصد دانش آمــوزان هرمزگانی برای ثبت 
سفارش کتاب اقدام کردند، اظهار کرد: سال تحصیلی جدید 

بیش از 400 هزار نفر در مدارس استان تحصیل می کنند.

مدیرکل آموزش و 
پرورش هرمزگان:
مهلت ثبت نام 

کتاب های درسی تمدید 
شد
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سال بیست و یکم شماره 3965

یک روز با تلویزیون
شبکه یک. فیلم هالیوودی: رستگاری در ستاره شاوشنک 

مربع
)سرجوخه هنریک در سلول اندرو دوفرین، پوستر روی 
دیوار را کنار می زند و ســوراخ فرار اندرو را روی دیوار 

می بیند(
سرجوخه هنریک: اندرو کجاست؟

رد: اندرو برای حمایت از تیم  ملی والیبال فرار کرده.
سرجوخه هنریک: خب می تونست با ستاره 966۷432 

مربع، از تیم ملی والیبال حمایت کنه. بگیریددددددش...
شــبکه دو. کلیپ اخالقی پدر و پســر: اون چه ستاره 

مربعیه؟!
)پدری مســن و پســری جوان روی یک نیمکت پارک 

نشسته اند(
پدر: پسرم اون چیه؟

پسر: گنجیشکه.
پدر: پسرم اون چیه؟

پسر: گنجیشکه دیگه.
پدر: اون چیه پسرم؟

پسر: اگه می خواید بگم اون چیه، همین االن گوشی تون رو 
بردارید و ستاره مربع رو شماره گیری کنید...

شبکه سه . فوتبال خیلی برتر: منچستر یونایتد و چلسی
)مجری حرف هایش را جمع بندی می کند تا نیمه دوم آغاز 

شود(
مجری: خب دیگه سه دقیقه هم از نیمه دوم گذشته، فقط 
اینم بگم برای حدس نتیجه بازی ستاره بوق بوق مربع رو 
بگیرید. بوق اول تعداد گل های چلســی، بوق دوم تعداد 
گل های منچستر یونایتد. بعد از بازی که نتیجه معلوم شد، 
تعداد بوق ها تون اگه درســت بود، ستاره دوغ دوغ مربع 
لینک شرکت در قرعه کشی یک ســال دوغ رایگان  رو 
براتون ارسال می کنه. تا بازی تموم نشده، بنده و همکارانم 
و ستاره بوق بوق مربع، شما رو به ادامه این بازی دعوت 

می کنیم...
گزارشــگر )روی بازی فوتبال(: خب در پنجمین دقیقه 
نیمه دوم هستیم، با تشکر از دوست خوبم مجری برنامه 
و ستاره بوق بوق مربع. برای حمایت مالی از تیم چلسی 
و یا منچستریونایتد هم برای شما لینکی ارسال می شه که 
به جان مادرم کمک های شما مستقیمًا به این دو باشگاه 
تقدیم می شــه. حاال رونالدو پا به توپ، روی پیرهنش 

استار سون هشتگ نقش بسته...
شبکه پنج. سریال ایرانی: پایتخت ۷89

)روح باباپنجعلی که برای بار ۷80م زنده شده است، در 
حال احتضار است(

بابا پنجعلی: نقییییی برید همگی یه چندتا چوب بیارید 
می خوام نصیحت تون کنم.

نقی: برید دیگه. هد فامیل داره اینو می گه.
)در سکانس بعد، همه اعضای خانواده با چوب ایستاده اند(
باباپنجعلــی: حاال که چوبا رو آوردید، با شــماره گیری 
ستاره ۷89 مربع می تونید به یک نصیحت خوب گوش 

کنید، قبضاتونم باهاش پرداخت کنید و شارژ بخرید.
)باباپنجعلی دوباره جان به جان آفرین تسلیم می کند(

این متن، یک نمونه متن و نســخه آزمایشــی بود. برای 
خواندن نســخه کامــل ســتاره 98۷654321 مربع را 

شماره گیری کنید. 
 علیرضا عبدی

***
پیش دیوار آنچه گویی هوش دار

تا نباشد در پس دیوار گوش

 ای صاحب فال!
 بتازگی اثاث کشــی کــرده و منزل نو اختیــار کرده ای. 
)مبارک باشــه!( همین که با این وضعیت رهن و اجاره 
هنوز کارتن خواب نشــده ای، کالهت را باالتر بینداز. اما 
حواست باشد فاصله منزل شما با همسایه بغلی، فقط یک 
تیغه دیوار گچی بوده که با عایق صوت و رطوبت کاماًل 
بیگانه است. پس مراقب حرف هایتان در منزل باشید، زیرا 
همیشه عده ای بیکار هستند که منتظرند آخرین اخبار منزل 

شما را پوشش داده و در خبرگزاری ها منعکس کنند.
بهتر است یک تخته وایت برد تهیه کرده و هر چه می خواهید 
بگویید، روی آن بنویسید. گوش تان را هم از روی دیوار 
همسایه برداشته و به حرف های آنها توجه نداشته باشید. 
کار درستی نیست! بلند شــوید و به زندگی تان برسید. 
راستی به همسایه هم اطالع دهید غذایش ته گرفته و زیر 
آن را خاموش کند، چون همسرش ته دیگ خشک دوست 
ندارد. همچنین بدان و آگاه باش که ســر برج از آنچه در 
تقویم می بینید به شــما نزدیک تر است. پس حواست به 

موعد پرداخت اجاره باشد!
 مرضیه ربیعی

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

مخاطبان و هم استانی های گرامی 
تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم 

عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
 شماره تماس :09039165090

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

 علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //استاندار 
یزد گفت: یکی از مشکالت مردم در جریان سیل 
اخیر، پرداخت اقساط وامی بود که به همین منظور 
دریافت کرده بودند که مقرر شــد جلسه شورای 
هماهنگی بانکها برگزار شود تا بتوانیم 6 ماه تنفس 

برای وام های مردم اعالم کنیم. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در جریان 
بازدید از خانه ها و اماکن آســیب دیده از سیل در 
محله شیخداد شــهر یزد گفت: بازدید های زیادی 
از مناطق ســیل زده شهر یزد و دیگر مناطق استان 
انجام دادیم و این را بر خود فرض می دانیم که هر 
هفته به مناطق مختلف شهر سرکشی نماییم و اوضاع 

را بررسی کنیم.

وی افزود: اهالی محله شــیخداد به دلیل ســیل با 
مشکالتی درگیر هستند بخصوص اینکه بخشی از 
این محله، ناحیه تاریخی اســت و در حریم بافت 
تاریخی قــرار گرفته و به لحاظ میراثی، معضالتی 

پس از وقوع سیل ایجاد شده است.
وی ادامه داد: قرار شــد شهردار و مدیر کل میراث 
فرهنگی استان مجددا بازدیدی از این محله داشته 
باشــند بازسازی و نوسازی بخش های مختلف را 
که قابلیت دارد متناسب با این منطقه و حریم بافت 

تاریخی آن انجام دهند.
فاطمی، ناتوانی مردم محلــه برای بازپرداخت وام 
سیل را مشــکل دیگر اهالی شیخداد اعالم کرد و 
یادآور شد: اکنون سر رسید اقساط وامها فرا رسیده 

و با توجه به این که فعال شــرایط قدرت پرداخت 
را ندارند مقرر شد جلسه شورای هماهنگی بانکها 
برگزار شــود تا بتوانیم 6 ما تنفس برای وام های 

مردم اعالم کنیم.
وی عدم دریافت ودیعه رهن خانه ها را مشکل دیگر 
مردم شیخداد دانست و افزود: هماهنگی های الزم 
انجام شده و مردم می توانند با معرفی نامه، این رهن 
را دریافت کنند و در خانه های رهنی ساکن شوند.

استاندار یزد به لوازم منزل خسارت دیده ناشی از 
سیل هم گریزی زد و گفت: هماهنگی های الزم با 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( انجام شده و 
به تمام خانه هایی که لوازم آنها آســیب دیده لوازم 

ضروری تقدیم می شود.

وی عزم جدی مســووالن اســتان را بازســازی 
خانه هایی که صد درصد تخریب شده اند اعالم کرد 
و اظهار داشــت: خانه هایی هم که نیاز  به مرمت 
دارند پس از ابالغ مصوبــه هیات دولت در مورد 
میزان پرداخت بالعوض و تسهیالت، اقدام میشود.

وی از اســتقرار تیمی در بنیاد مسکن استان برای 
پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات احتمالی مردم 
خبر داد و گفت: مردم می توانند به این بنیاد مراجعه 
و مشــکالت خود را پیگیری کنند؛ عزم جدی ما 
این است که در کنار مردم باشیم تا مجددا وضعیت 
زندگی آنها به حالت اولیه برگردد؛ کار بازســازی 
زمان بر اســت ولی در کوتاهترین زمان ممکن آن 

را انجام می دهیم.

اســتاندار یزد این نوید را هم داد که آن دســته از 
افرادی که برای لوازم خانگی خود مســتند سازی 
نکردند با مراجعه حضوری به بنیاد مسکن ، مسئله 
را حل کنند و اگر تعداد آنها زیاد شــد یک مرحله 
دیگر ســامانه باز خواهد شد تا اطالعات خود را 

ثبت کنند.

استاندار یزد خبر داد

تنفس ۶ ماهه برای پرداخت اقساط وام سیل زدگان یزدی

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // 
رییس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اســتان کرمان گفت: در 
دوره های مختلــف فعالیت های خوبی 
در استان انجام شــده اما دلیل عدم 
نتیجه گیری در برخی حوزه ها به دلیل 
نبودن حکمرانی خوب بوده که باید برای 

تغییر این روال چاره اندیشی شود. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســیدمهدی 
طبیب زاده در نشست با اعضای هیات 
نمایندگان اتاق کرمان گفت: تمرکز استان 
بر شرکت های بزرگ معدنی و غفلت از 
شرکت های کوچک و متوسط موجب 
کاهش اشتغال و تمام شدن منابع معدنی 
می شود که این موضوع آینده استان را با 

مشکالت جدی روبرو می کند.
وی بیان کرد: کشــاورزی در استان نیز 
با هدف امنیت غذایی و حفظ اشــتغال 
انجام می شــود که در بیشتر موارد جز 

اضمحالل منابع فایده چندانی ندارد.
طبیب زاده، در رابطه با گردشــگری با 
تاکید بر داشتن دیدگاه اقتصادی به جای 
دیدگاه امنیتی نسبت به توریسم خارجی، 
تصریح کرد: کرمــان با این همه جاذبه 
گردشگری مقصد گردشگری در کشور 
نیســت که باید در این بخش اقدامات 
جدی انجام شود.رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان 
بیان کرد: توســعه اقتصادی پروژه ها از 

توسعه زیرســاخت ها پیشی گرفته و 
منابع دولتی نیز توان ســرمایه گذاری 
در زیرســاخت هــا را ندارند به همین 
دلیل پیشنهاد تشــکیل شرکت توسعه 

زیرساخت ها را مطرح کرده ایم.
* تراز تجاری استان ۶۶5 میلیون دالر 

منفی است
براســاس این گزارش جلیل کاربخش، 
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معان 
و کشاورزی اســتان کرمان نیز در این 
نشســت به کاهش صادرات و افزایش 
بسیار زیاد واردات در سال جاری اشاره 
کرد و گفت: تراز تجاری اســتان 665 
میلیون دالر منفی اســت که شاید دلیل 
آن آسیب دیدگی محصول پسته امسال 
و مهاجرت صادرات از گمرکات استان 

به دلیل بروکراسی اداری باشد.
در ادامه عباس جبالبارزی عضو هیات 
رئیســه اتاق بازرگانی کرمان، سپردن 
یک کار به چند نفر، حضور مدیران در 
جلســات داخلی و معطل ماندن ارباب 
رجــوع در ادارات دولتی، ایجاد مانع و 
تشــکیل کارگروه برای رفع موانع را از 
جمله مسائل حوزه کسب و کار در استان 
دانست و بیان کرد: کرمان رتبه سی ام را 
در فضای کســب و کار کشور دارد که 
انتظار داریم مجموعه های مختلف مانند 
تامین اجتماعــی، منابع طبیعی، محیط 
زیست و... همکاری بیشتری برای بهبود 

این فضا داشته باشند.
جبالبارزی، در بخش دیگری در رابطه با 
واحد کسب و کار اتاق بازرگانی کرمان 
افزود: از ســال 98 تاکنون 8۷4 پرونده 
متقاضیان کســب و کار به ثبت رسیده 
که 33 درصد آنها عضو اتاق بوده اند و 
93 درصد آنها مختوم یا حل شده اند و 
مابقی به کارگروه های مختلف مانند رفع 

موانع تولید ارجاع داده شده است. 
* ســازمان تامین اجتماعی هم قاضی 

شده هم مجری!!
امور  نقــوی، رئیس کمیســیون  علی 
زیربنایی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
استان کرمان نیز در این جلسه بیان کرد: 
در چند سال اخیر بشدت با کمبود نیروی 
متخصــص در اغلب حــوزه ها روبرو 
هستیم که امیدواریم سرمایه گذاری های 

نیــروی متخصص  الزم بــرای حفظ 
در اســتان صــورت گیرد.همچنیــن 
محمدحســین اکبری، رئیس کمیسیون 
بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان نیز بیان 
کرد: اختیارات بیش از حد به ســازمان 
تامیــن اجتماعی، این ســازمان را هم 
قاضی و هم مجری کرده و به همین دلیل 

بی عدالتی هایی مشاهده می شود.
رئیس دفتر نمایندگــی اتاق کرمان در 
شــرق اســتان ادامه داد: در این منطقه 
دچار آفت سوسک خرطومی شده ایم 
که وارداتی و خطرناک است و به دستور 
وزیر جهاد کشــاورزی بــرای جبران 
خسارت در 6 استان درگیر با این آفت 
اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شــده که 
درخواست داریم این موضوع از طرف 

استاندار پیگیری شود.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمان:

کشاورزی در کرمان در بیشتر موارد جز اضمحالل منابع، فایده چندانی ندارد
سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها 
//معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار 
بوشــهر بابیان اینکه این استان 100 هزار 
جوان بیکار دارد، گفت: اشتغال 50 درصدی 
جوانان بوشــهر در صنایع نفــت، گاز و 

پتروشیمی با جدیت دنبال شود. 
 به گــزارش خبرنگار دریا ؛ اصغر جعفری 
در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی 
استان بوشــهر بیان کرد: ضد فساد بودن به 
عنوان یکــی از ویژگی های یک کارمند و 
مدیر در تراز انقالب اسالمی در سخن آسان 
اما در عمل بسیار سخت است.وی ادامه داد: 
به دنبال این ویژگی توجه به عدالت و تضاد 
منافع در نظام اداری مطرح می شود و به این 
معنا اســت که نگاه مدیران و کارمندان در 
دستورها و نگارش های اداری معطوف به 

حل مشکالت مراجعه کننده باشد.
جعفری افزود: الزم اســت در حکم هایی 
که برای سمت های شــغلی مختلف صادر 
می شــود، دانش، شایســتگی و تخصص، 
تجربــه و تعهد که همان ضد فســاد بودن 
است، مورد توجه قرار گرد. معاون توسعه 
مدیریت و منابع اســتاندار بوشــهر رفتار 
سازمانی را یکی دیگر از مولفه های اساسی 
نظام اداری عنوان کرد و گفت: بخش بزرگی 
از مشکالت نظام سازمانی کشور ناشی از 

رفتار نامناسب سازمانی است.
وی افزود: شکل درســت رفتار سازمانی 

و تکریــم ارباب رجــوع  از راس هرم به 
پایین گسترش پیدا می کند و شیوه رفتاری 
یک مدیر بــا اخالق، با دانش و با ســعه 
صدر به سطح های مدیریتی میانی، پایینی 
و کارشناسان تسری می یابد.جعفری گفت: 
تجربه نشــان می دهد که در کنار دانش و 
تجربه، انگیزه حرف نخست را برای موفقیت 
مدیران و کارشناسان در نظام اداری می زند 
بنابرایــن افراد باید با انگیزه وارد ســمت 
سازمانی شوند و هدف فردی خود را در این 

راستا بگنجانند و تعریف کنند.
 معاون توســعه مدیریت و منابع استاندار 
بوشــهر افزود: موضوع اشــتغال جوانان 
بوشهری در کنار همه ثروتی که این استان 
دارد از سال ها پیش مطرح بوده است و در 
این زمینه مصوبه کشــوری نیز وجود دارد.
وی تاکید کرد: اشتغال 50 درصدی جوانان 
بوشــهر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
مســتقر در این استان مصوبه کشوری و از 
دستورات مدیریتی استاندار است که تحقق 
آن باید با جدیت دنبال شود.جعفری ادامه 
داد: این موضوع مزیت و نقطه قوت استان 
بوشهر اســت و همه مدیران دستگاه های 
اجرایی برای کمک به تحقق آن باید دست به 
دست هم دهند.وی اذعان کرد: استان بوشهر 
100 هزار جــوان بیکار دارد و باید تالش 
شود با اجرای این مصوبه تا اندازه ای از این 

درماندگی خانواده ها رهایی یابیم.

معاون استاندار بوشهر:

بوشهر، 100 هزار جوان بیکار دارد

آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // رئیس 
گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل 
هواشناسی استان کرمان با بیان اینکه استان 
کرمان از ســال 13۷6 وارد خشکسالی شده 
و همچنان ادامه دارد، گفت: شــاید در برخی 
ســال ها مقداری بارندگی در این خطه خوب 
بوده اما ترسالی نداشتیم و مطمئنا سال زراعی 
جاری هم تمام شــود، اعداد و ارقام باز گویای 

خشکسالی خواهد بود. 
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ زهرا نجفی نیک 
درباره درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی 
استان طی یکسال گذشته )تا پایان مرداد سال 
جاری( و وضعیت خشکسالی استان می گوید: 
95.8 درصد مســاحت اســتان تحــت تاثیر 

خشکسالی است.
طبق اعالم او، 4.۷ درصد مســاحت اســتان 
کرمان تحت تاثیر خشکســالی خفیف، 13.6 
درصد دچار خشکسالی متوسط، 2۷.5 درصد 
خشکسالی شدید و 49.9 مساحت استان تحت 

تاثیر خشکسالی بسیار شدید است.
به گفته رئیــس گروه تحقیقات هواشناســی 
کاربردی اداره کل هواشناســی استان کرمان، 
شهرســتان های انار، بافت، جیرفــت، رابر، 
رودبار جنوب، ریگان، ســیرجان، شهربابک، 
فاریــاب، فهرج، قلعه گنج، کهنوج، نرماشــیر 
و منوجان به صورت کامــل و 100 درصدی 
دچار خشکســالی هســتند.او با بیان اینکه 
اســتان کرمان از سال 13۷6 وارد خشکسالی 

شــده و همچنان ادامه دارد، افزود: شــاید در 
برخی ســال ها مقداری بارندگی در این خطه 
خوب بوده اما ترسالی نداشتیم و مطمئنا سال 
زراعی جاری هم تمام شود، اعداد و ارقام باز 
گویای خشکسالی خواهد بود. »میزان بارندگی 
استان از مهرماه 1400 تا پنج شهریورماه سال 
جاری، 9۷.6 میلیمتر اســت  که در بلندمدت 
این عدد 134.1 میلیمتر بوده اســت لذا کرمان 
2۷ درصد کاهش بارندگی نسبت به بلندمدت 
دارد و تاکنون ۷1 درصد یک سال کامل آبی را 
دریافت کرده است.« حمیده حبیبی رئیس مرکز 
پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان نیز 
با اشاره به پیش بینی های بلند مدت بارندگی 
در اســتان کرمان می گوید: برای سه ماه آینده 
 پیش بینی شده که بارش باران در کشور کمتر از 
حد نرمال باشد و در استان کرمان نیز اینگونه 

خواهد بود.

اعتیادخشکسالی در کرمان 25 ساله شد

کرونا

حصروراثت 
به استحضار می رساند خواهان مریم احمدیان فرزند علی با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان فاطمه حسن زاده 

فرزند حسن به تاریخ 1382/2/29 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از: 
1-آمنه احمدیان فرزند علی متولد 1330/1/1 به شماره شناسنامه 2 فرزند مرحوم      2- یوسف احمدیان فرزند علی متولد 1334/7/15 به شماره 

شناسنامه 896 فرزند مرحوم      3- ناصر احمدیان فرزند علی متولد 1347/6/1 به شماره شناسنامه یک 1 فرزند مرحوم
 4- حسن احمدیان فرزند علی متولد 1336/7/15 به شماره شناسنامه 898 فرزند مرحوم          5- مهله احمدیان فرزند علی متولد 1344/7/7 

به شماره شناسنامه 965 فرزند مرحوم              6-ماهبان احمدیان فرزند علی متولد 1338/8/9 به شماره شناسنامه 928 فرزند مرحوم
7-جاسم احمدیان فرزند علی متولد 1340/2/3 به شماره شناسنامه یک 1 فرزند مرحوم           8-مریم احمدیان فرزند علی متولد 1335/7/15 

به شماره شناسنامه 897 فرزند مرحوم            9-عایشه احمدیان فرزند علی متولد 1342/6/2 به شماره شناسنامه 12 فرزند مرحوم       10-محمد احمدیان فرزند علی متولد 
1348/12/1 به شماره شناسنامه 1015 فرزند مرحوم       11-موزه احمدیان فرزند علی متولد 1351/4/8 به شماره شناسنامه 1036 فرزند مرحوم       و دیگر وارثی ندارد 
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قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان

دادانهم  
پرونــده کالســه 140140920000622168 شــعبه دادگاه اصل 49 قانون اساســی اســتان هرمزگان تصمیم نهایی شــماره 

.140140390001345151
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ستاد اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد 
اتهام: شکایت برخالف واقع در دعاوي اصل 44 قانون اساسي

 گردشــکار: بتاریخ یکم شــهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک پرونده کالســه 140140920000622168 تحت نظر اســت 
 دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره

 143433/ 181/ن- مورخه 1401/05/08 گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم 
سرپرســتی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اســتعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی 

مبادرت به صدور تصمیم مینماید .
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 26 به مساحت 395/26 متر مربع که حسب پاسخ 
شماره 1401/605 مورخ 1401/04/08 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی 
اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور 
جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا 
از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه 
نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور 
صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال 
موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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گردشگری

خبری

رالی خزر تا خلیج  فارس با حضور 10 
کشور برگزار می شود

   ســرویش گردشــگری // کانــون جهانگردی 
و اتومبیلرانــی ایــران از برگزاری رالــی بین المللی 
گردشگری »خزر تا خلیج  فارس« در اردیبهشت ماه 
ســال 1402، همزمان با روز ملی خلیج فارس خبر 
داد. این رالی گردشــگری با حضــور خودروهای 
دودیفرانسیل و موتورســیکلت های مسافرتی باالی 
250 سی سی از 10 کشور اروپایی و آسیایی به مدت 
یک هفته برگزار خواهد شد.اتومبیل های شرکت کننده 
در این رویداد بین المللی با هماهنگی کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی از مرزهای مختلف وارد ایران خواهند 
شــد و پس از گردهمایی در حاشیه دریای خزر، این 
رالی را به سمت آب های خلیج فارس ادامه می دهند.

اســتان های گیالن، قزوین، تهران، اصفهان، فارس و 
هرمزگان در مســیر عبور شــرکت کنندگان این رالی 
قــرار دارد و همزمان، از اماکــن تاریخی، فرهنگی 
و گردشگری شــهرها و جاذبه های طبیعی شهرها و 
مناطق مختلف این اســتان ها بازدید خواهند شــد تا 
شــرکت کنندگان خارجی پس از آشنایی با طبیعت و 
تمدن کهن ایران، سفیراِن »ایران امن؛ با شکوه و زیبا« 
در کشــورهای مبدأ خود باشند.مراسم اختتامیه این 
رالی گردشگری، همزمان با روز ملی خلیج فارس در 
جزیره کیش و در کنار سواحل خلیج فارس با معرفی 
نفــرات برگزیده که با رعایت اصول صحیح رانندگی، 
احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، شیوه 
نقشه خوانی صحیح و مهارت مسیریابی، کمترین امتیاز 
منفی را به ثبت رسانده اند، برگزار خواهد شد.معرفی 
جاذبه های گردشگری، تاریخی و فرهنگی در کریدور 
حمل و نقل شمال به جنوب، ترویج فرهنگ رانندگی 
ایمن در راســتای کاهش تصادفات جاده ای، توسعه 
فعالیت های اتومبیلرانی در ســطح کشــور، توســعه 
سفرهای مســؤوالنه و همچنین گرامیداشت روز ملی 
خلیج فارس از مهمترین اهــداف برگزاری این رالی 
بین المللی گردشــگری خواهد بود.اطالعات بیشــتر 
درباره این رالی گردشگری را از پایگاه اطالع رسانی 
www. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نشــانی

TAci.ir و همچنین وب سایت اختصاصی دبیرخانه 
رالی گردشــگری خــزر تا خلیج فارس به نشــانی 
 www.khAzArTAkhAlijFArS.com

می توان دریافت کرد.

سرویس گردشــگری // با نزدیک شدن 
گرفتن  چگونگی  اربعین،  پیاده روی  زمان 
ویزای عراق، تمدید اعتبار گذرنامه، هزینه 
سفر اربعین،  واکسیناسیون و نحوه خروج 
از کشور، پرتکرارترین پرسش هایی است 

که تا کنون مطرح شده است. 
براساس اعالم ســتاد اربعین، هر زائر برای 
خروج از کشــور و شــرکت در پیاده روی 
اربعین نیاز است در سامانه »سماح« سازمان 
حج و زیارت نام نویســی کند، بیمه شــود، 
کارت بیمه، کارت واکسن به زبان انگلیسی 
و گذرنامه با شش ماه اعتبار و یا برگه گذر 
موقت اربعین همراه داشته باشد. با این وجود 
برخی خبرهای پراکنــده و مختلف درباره 
شرایط شرکت در پیاده روی اربعین، ابهام ها 
و پرسش هایی را به وجود آورده که مدیرکل 
نظارت عتبات ســازمان حج و زیارتـ  در 
گفت وگو با ایسنا به بخشی از آن ها پاسخ داده 
است. ضمن این که پاسخ های نیروی انتظامی، 
پلیس مهاجرت و گذرنامــه، وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت بهداشت و ستاد مرکزی 
اربعین زیر نظر وزارت کشــور در این باره 

گردآوری و یادآوری شده است.
 بــدون گذرنامه به عراق می توان وارد 

شد؟ 
پرمتناقض ترین پرســش با توجه به اخبار 
مختلفی که تا کنون منتشــر شــده است، به 
اعتبار گذرنامه و تمدید آن مربوط می شود، 
به ویژه آن که هر سال تعدادی از زائران بدون 
داشتن گذرنامه راهی مرزها می شوند، به این 
امید که با ازدحام جمعیت و فشــاری که در 
پشــت مرزها ایجاد می شود، مرزهای عراق 
به روی زائران گشــوده شود؛ اتفاقی که یک 
بار در اوایل دهه 90 رخ داد اما شــایعه آن 
هر سال تکرار می شــود. این درحالی است 
که طبق توضیحات پلیــس، در عراق، تردد 
بدون گذرنامه غیرمجاز بوده و جرم محسوب 
می شود که حتی به دستگیری منجر خواهد 
شد. به گفته مدیرکل نظارت عتبات سازمان 
حج و زیارت، در حالت عادی برای سفر به 
عراق گذرنامه باید شــش ماه اعتبار داشته 
باشــد اما برای ثبت نام در سامانه »سماح« 
ســازمان حــج و زیارت، گزینــه »اعتبار 
گذرنامه« حذف شده اســت. طبق آخرین 
توضیح فرمانــده کل انتظامی کشــور نیز، 
گذرنامه هایی که اعتبارشان تمام شده است، 
به مدت شش ماه تمدید خواهد شد که البته 
الزم است زائران قبل از مراجعه به مرز، برای 
تمدید گذرنامه اقدام کنند. برخالف آنچه قبال 
اعالم شده بود نیز فعال در مرز امکان تمدید 
گذرنامه وجود ندارد. سردار حسین اشتری 

ـ فرمانده کل انتظامی کشور ـ همچنین گفته 
است: امکان صدور »برگه گذر موقت« برای 
زائرانی که گذرنامه معتبر ندارند، فراهم شده 
است. فقط این برگه پیش از مراجعه به مرز 
و از طریق پلیس گذرنامه در مراکز اســتان 
و شهرستان ها از روز شنبه، پنجم شهریورماه 

قابل دریافت است.
بنابراین طبق آخرین توضیحات پلیس، در 
مرزها هیچ گونــه خدمات تمدید گذرنامه و 

صدور برگه گذر موقف ارائه نمی شود.
رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا هم 
گفته اســت که تمدید گذرنامه هایی که کمتر 
از شش ماه اعتبار دارند یا از ششم شهریور 
ســال 91 صادر شده و نســبت به تعویض 
آن اقدامی انجام نشــده، از روز شنبه پنجم 
شهریورماه آغاز شــده است. این تمدید به 
صورت رایگان و صرفا برای سفر به کشور 
عراق و عتبات عالیات در ایام اربعین انجام 
می شود. به گفته سردار علی ذوالقدری، برگ 
گذر ویژه اربعین با یک دهم هزینه گذرنامه 
بین المللی صرفا برای کشور عراق و مراسم 
اربعین صادر می شود. رئیس پلیس مهاجرت 
و گذرنامه فراجا همچنین گفته است: تمدید 
گذرنامه تنهــا در ادارات گذرنامه و پلیس 
امنیت عمومی شهرستان ها انجام می شود. در 
تهران نیز فقط در پنج مرکز ستارخان، پلیس 
گذرنامه فاتب در خیابان کوه نور، شهر ری، 
شهرســتان ورامین و شهرستان شهریار این 

خدمات انجام می شود.
 درباره ویزای عراق و عوارض خروج

سفر به عراق در زمان اربعین به دنبال توافق 
دو کشور، بدون ویزا امکان پذیر است. هرچند 
سفرهای هوایی و کاروانی زمینی عراق همین 
حاال بدون ویزا انجام می شود. همچنین طبق 
مصوبه مجلس، زائــران اربعین از پرداخت 

عوارض خروج از کشور معاف هستند.
 چند ُدز واکســن بــرای اربعین الزم 

است؟ 
اما درباره واکسن کرونا که شرط ستاد اربعین 
برای شــرکت در پیاده روی بــوده و محل 
مناقشه و ســرگردانی زیادی هم شده است، 
سوال های بسیاری پرســیده شده، از جمله 
این که این شرط برای زائران کودک و نوجوان 
آیا اعمال خواهد شد و یا زائران اربعین چند 
ُدز واکسن باید تزریق کرده باشند، آیا داشتن 
کارت واکسیناســیون الزامی است، آیا این 
کارت باید به زبان فارسی باشد یا انگلیسی؟

 طبق توضیحات مدیــرکل نظارت عتبات 
سازمان حج وزیارت، درحال حاضر گزینه 
واکسن از سامانه سماح برای ثبت نام اربعین 
حذف شده است، دلیل آن مشکالتی بوده که 

در اتصال ســایت ثبت نام اربعین به سیستم 
وزارت بهداشــت برای اســتعالم وضعیت 
واکسیناســیون، به وجود آمده است. با این 
وجود، طبق آخرین مصوبه ســتاد اربعین، 
تزریــق دســت کم دو ُدز واکســن کرونا و 
همچنین ُدز یادآور در صورتی که شــش ماه 
از آخرین نوبت تزریق آن ها گذشــته باشد، 

الزامی است.
به گفته مدیرکل نظارت عتبات سازمان حج 
و زیارت و بنا بر مصوبه ستاد مرکزی اربعین، 
شرط واکسن شــامل حال افراد کمتر از 12 
سال نمی شــود. طبق توضیحات سیدمجید 
میراحمدیـ  رییس ســتاد مرکزی اربعینـ  
و آنچه در سایت ثبت نام اربعین تاکید شده، 
مقرر شــده اســت کنترل چگونگی تزریق 
واکســن در مرزها با داشــتن کارت تزریق 
واکسن یا تصویر این کارت در موبایل، انجام 
شود. مبنای واکسن هم دو ُدز است،  اما اگر 
شش ماه از ُدز دوم گذشــته است، باید ُدز 
یادآور پیش از سفر تزریق شده باشند. دولت 
عراق تا کنون، محدودیتی برای نوع واکسن 
تعیین نکرده است.به زائران توصیه شده است 
کارت دیجیتالی واکســن را حتما از سایت 
وزارت بهداشــت به زبان انگلیسی دریافت 
کنند و این کارت را در طول سفر به ویژه برای 

تردد از مرز همراه داشته باشند.
 هزینه ثبت نام اربعین

حمیدرضا محمدیـ  مدیرکل نظارت عتبات 
سازمان حج وزیارت ـ درباره هزینه ثبت نام 
اربعین که بســیار محل بحث بوده است، نیز 

می گوید: هزینه ثبت نام اربعین همان 18 هزار 
تومان پول بیمه است که هنگام تکمیل فرایند 
ثبت نام در سامانه »سماح«، پرداخت می شود. 
غیر از آن، هزینه دیگری برای ثبت نام اربعین 

نباید پرداخت شود.
او درباره خطاهای ســامانه ثبت نام اربعین 
هنگام پرداخت هزینه بیمه که اجازه نمی دهد 
فرآیند ثبت نام تکمیل و قطعی شود، توضیح 
می دهد که خطای دسترســی به سامانه، در 
زمانی که ترافیک مراجعه کنندگان به سایت 
زیاد اســت، اتفاق می افتد که فعال گزارش 
تازه ای در این باره دریافت نشــده است، اما 
اگــر زائران هنگام پرداخــت وجه بیمه در 
ســایت دچار مشکل شــدند، دوباره اقدام 
کنند تا فرآیند ثبت نام تکمیل شود.مدیرکل 
نظارت عتبات سازمان حج وزیارت همچنین 
تاکید می کند که زائران پس از تکمیل فرآیند 
ثبت نام، حتما تصویر کارت بیمه خود را از 
سایت سماح پرینت بگیرند و هنگام خروج و 

تردد بین دو کشور همراه داشته باشند.
 چقدر پول همراه داشته باشیم؟ 

میزان هزینه ای که در پیاده روی اربعین باید 
همراه باشــد، از دیگر ســوال های پرتکرار 
اربعین است. مدیرکل نظارت عتبات سازمان 
حــج و زیارت درباره هزینــه ای که زائران 
برای این سفر باید همراه خود داشته باشند، 
می گوید: در اربعین معموال برای غذا و اسکان 
از موکب ها که رایگان است، استفاده می شود، 
اما برای حمل و نقل به ویژه در خاک عراق 
زائران باید مبلغی را همراه داشــته باشند، به 

خصوص برای تــردد از مرز مهران تا نجف 
یا از کربال تا کاظمین و سامرا و البته هنگام 
برگشــت به ایران.به گفتــه او، تا پیش از 
اربعین و در روزهای عادی سال، افرادی که 
انفرادی به عراق سفر می کنند و با ون جابه جا 
می شوند، فقط برای جابه جایی از مرز مهران 
تا شهر نجف و یا از کربال تا کاظمین و سامرا 
حدود یک ونیم میلیون تومان می پردازند. این 
مبلغ فقط مربوط بــه حمل و نقل در خاک 

عراق و پیش از شلوغی اربعین است.
او توصیه می کند که زائران از قبل برنامه ریزی 
کنند که قصد دارند به کدام شهرها در عراق 
سفر کنند و مطابق آن، هزینۀ خود را درنظر 
بگیرند و توجه کنند که هزینه حمل و نقل و 
دیگر خدمات در زمان اربعین گران تر است، 
مگر این که دولت عراق قیمت ها را کنترل کند. 
بهتر است زائران ایرانی با درنظر گرفتن همه 
شرایط، به میزان کافی پول نقد همراه داشته 
باشند و بهتر اســت پول رایج عراق )دینار( 
همراه زائر باشد.اما درباره هزینه حمل ونقل 
تا خــاک عراق، وزارت راه و شهرســازی 
قیمت هایی را به صورت دســتوری تعیین 
کرده است که برای بلیت هواپیما اگر از 15 
شهریورماه و برای بازه 20 تا 31 شهریورماه 
خریداری شود، این مبلغ شش میلیون تومان 
اســت. بلیت اتوبوس هم بــه گفته مدیرکل 
حمل ونقل مســافری سازمان راهداری قرار 
است روزفروش و به نام زائر باشد که فروش 
آن فقط از داخل پایانه هــا و دفاتر فروش 
شرکت ها امکان پذیر است. قیمت رسمی این 

بلیت ها تا این لحظه اعالم نشــده است،  اما 
بنا بر آخرن اعالم ستاد اربعین، پیش فروش 
بلیت اتوبوس قرار اســت از 16 شهریورماه 

آغاز شود.
 مبلغ ارز اربعین

اما درباره ارز همــراه زائر در اربعین، بانک 
مرکزی اعالم کرده است: از روز شنبه پنجم 
شــهریورماه 1401، بانک های ملی،   سپه، 
ملت، تجارت و صادرات ایران نســبت به 
فروش ارز در ســرفصل ارز زیارتی اربعین 
به میزان 100 دالر یا برابر آن به مبلغ 150 
هزار دینار عــراق با نرخ توافقی به هر زائر 

اقدام می کنند.
 از کدام مرزها می توان خارج شد؟ 

برای خروج از مرزهای زمینی، تا کنون تردد 
از مرزهای مهران، شلمچه، چزابه، خسروی، 
تمرچین و باشــماق هماهنگ شــده  است. 
بیشترین تقاضا نیز برای تردد از مرز مهران 
است. البته به دلیل برخی مسائل امنیتی، تردد 
از مرزهای باشــماق و تمرچین به صورت 
محدود انجام خواهد شــد و این دو مرز به 
گروه های کاروانی اختصاص خواهد داشت 
و اتوبوس های مستقر در این مرزها، پس از 

تکمیل ظرفیت حرکت می کنند.
طبق اعالم ستاد مرکز اربعین، مرز شلمچه به 
تردد اتباع خارجی که از جنوب شرق کشور 
وارد ایران می شوند و مرز خسروی به اتباع 

سایر کشورها اختصاص داده شده است.
ســاعت کار مرزها بنابر آخرین اعالم ستاد 
اربعین، 24 ســاعته خواهد بود، اما حداکثر 
زمان خــروج ایرانی ها به داخل خاک عراق 
از مرز خسروی ساعت 5 بعد از ظهر تعیین 
شده است.طبق اعالم ستاد اربعین، امکان گذر 
از مرزهای زمینی با وسیله نقلیه شخصی و 
عمومی وجود ندارد و هیچ اتوبوســی برای 
اربعین کاپوتاژ نمی شــود و زائران باید در 
خاک عراق با وسایل نقلیه دیگری به مسیر 

خود ادامه دهند.
 موکب های اســکان و غذا کِی در عراق 

برپا می شوند؟ 
ستاد بازسازی عتبات عالیات که مسؤولیت 
اسکان و تغذیه زائران اربعین را به عهده دارد 
اعالم کرده که موکب های ایرانی برای اسکان 
و پذیرایی از زائرن از شانزدهم تا بیست ونهم 
شهریورماه در عراق برپا می شوند. این ستاد 
همچنین اعالم کرده که امســال با توجه به 
گرمای هوا، بیشــترین نیازمندی موکب ها، 

تامین آب و وسائل سرمایشی است.
قرار است 2500 موکب در نقاط مرزی و در 
خاک عراق از ســوی ایرانی ها برپا شود که 
عالوه بر این، در حرم ها و صحن های اطراف 

آن ها امکان میزبانی از زائران فراهم می شود. 
جز این، هر سال عراقی های زیادی، زائران را 

در خانه های خود می پذیرند.
 تکلیف سربازها و مشموالن وظیفه در 

اربعین
مساله حضور سربازها و یا زائران مشمول که 
خدمت سربازی نرفته اند، در اربعین پرسش 
پرتکرار دیگری بوده کــه مدیرکل نظارت 
عتبات ســازمان حج و زیارت در این باره 
توضیــح می دهد: برای ثبت نــام اربعین در 
سامانه سماح، از این لحاظ محدودیتی وجود 
ندارد و همه متقاضیان امکان ثبت نام دارند، 
 اما درباره خروج سربازها و یا افراد مشمول، 

بهتر است پلیس اعالم نظر کند.
در همین رابطه، سازمان وظیفه عمومی فراجا 
اعالم کرده است: مشموالن غیرغایب متقاضی 
زیارت عتبــات عالیات در ماه های محرم و 
صفر به ویژه در راهپیمایی اربعین، در صورت 
نداشتن غیبت سربازی می توانند بدون نیاز به 
پرداخت وثیقه و با ثبت درخواست خود به 

صورت اینترنتی در این سفر شرکت کنند.
 چه کسانی از شــرکت در پیاده روی 

اربعین منع شده اند؟ 
ستاد مرکزی اربعین برای حضور در پیاده روی 
محدودیت هایی  لحاظ جمســی  به  اربعین 
را تعیین کرده و بیمــاران دیابتی با زخم و 
یا عفونت اندام، بیمــاران دیابتی و مبتال به 
رتینوپاتی، بیماران دیابتی که مشکل کلیوی 
بیمــاران دارای  پیشــرفته،  بیماران  دارند، 
عوارض و عالیــم قلبی و عروقی، بیمارانی 
که کنترل نامطلوب قند دارند یا قند ناشتای 
250 و باالتر دارند، بیماران مبتال به سرطان 
که در حال درمان هســتند، بیماران مبتال به 
آسم و copD شــدید و یا کنترل نشده، 
بیماران مبتال به سرطان که وضعیت جسمانی 
نامطلوب دارند، افرادی که بنا به نظر پزشک 
)باالخص  واگیری هســتند  بیماری  دارای 
بیماری های تنفسی، گوارشــی و پوستی(، 
افرادی که تست کرونا آن ها مثبت است تا 5 
روز اول تست مثبت در صورت عدم وجود 
عالیم حاد، افرادی کــه دارای بیماری حاد 

تب دار هستند را از این سفر منع کرده است.
به گزارش ایسنا، این ستاد همچنین از زنان 
بــاردار، افراد باالی 60 ســال، افراد دارای 
بیماری های زمینه ای،   افراد دارای فشارخون 
باالی کنترل نشده، افراد مبتال به دیابت کنترل 
نشده، افراد چاق با ضریب توده بدنی بیش از 
40، افراد دارای ضعف یا نقص سیستم ایمنی 
و افرادی که به طور مزمن از ترکیبات حاوی 
سالیسیالت استفاده می کنند خواسته است از 

شرکت در پیاده روی اربعین خودداری کنند.

ســرویس گردشــگری // َهرسین یکی 
از شــهرهای استان کرمانشــاه و مرکز 
شهرستان هرسین است. این شهر به  دلیل 
داشتن جاذبه های گردشگری منحصربه فرد 
گردشگران  بیستون  جهانی  سایت  مانند 

بسیاری را به سمت خود می کشاند.
برای ورود به استان کرمانشاه چندین مسیر 
وجود دارد، امــا مهم ترین محور ورودی به 
کرمانشاه مسیر تهران- ساوه است. بیش از 
80 درصد ســفرهای داخلی از ورودی این 
جاده که در شرق اســتان واقع است، انجام 
می شود، بنابراین ما نیز سفرخود را از همین 
محور شــروع می کنیم. شــما نیز می توانید 
باتوجه به مبدا خود مســیر ما را از هرکجا 
که می توانید دنبال کنید.باید بدانید که در این 
مسیر از شهرهای همدان و اسدآباد می گذرید. 
فاصله کرمانشاه تا تهران حدود 500 کیلومتر 
است. این مســیر کوتاه ترین مسیر تهران به 
کرمانشاه محسوب می شــود. فاصله زمانی 
کرمانشاه به تهران از این مسیر نیز حدود 6 
ساعت است.پس از گذر از اسدآباد همدان 
به کنگاور، صحنه و سپس هرسین می رسید. 
فاصله صحنه تا هرســین 61 کیلومتر است. 
هرســین و به ویژه بیستون نقاط گردشگری 

ویژه ای دارد.
 ســایت جهانی بیســتون و ســراب 

بیستون
بیستون یکی از شــهرهای هرسین است که 
در پــای کوهی معروف به  همیــن نام و در 
مســیر شهرکرمانشــاه به صحنه واقع شده  
است. هرساله گردشگران بسیاری به بیستون 
می روند، زیرا  تقریبا از تمامی دوران تاریخ 

در آن یادگاری یافت می شود. سراب بیستون 
هم در شهربیســتون واقع اســت که درسال 
1380 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به  ثبت 
رسیده اســت. در قسمت فوقانی این سراب 
نقش برجســته داریوش، مجسمه هرکول، 
نقش برجسته های اشکانی، غار شکارچیان، 
پرستشــگاه مادی و بقایای شهر پارتی و در 
جنوب آن بناهای ناتمام ساسانی، کاروانسرای 
ایلخانی و کاروانسرای شاه عباسی قراردارد. 
یک شاخه از آب ســراب در نهر پرآبی به 
طرف کاروانسرا در غرب روان است و شاخه 
اصلی آن به طرف گاماسیاب حرکت می کند 

که به نهر سهراب معروف است.
 روستای برناج و گوردخمه آن

روستای برناج در شمال غرب شهر بیستون 
و در جاده بیستون به سنقر قرار دارد. برناج 
یکی از زیباترین نقاط استان کرمانشاه است. 
گردشگران بسیاری برای استفاده از طبیعت 
و هوای دلپذیر به ســمت این روستا حرکت 
می کنند. به جز طبیعت دلپذیر، این روســتا 
بناهــای تاریخی زیادی هم دارد. گوردخمه 
برناج یکی از آنهاست. این گوردخمه مقبره 
سنگی اســت که در دل کوه جای دارد. در 
نزدیکی این گوردخمه چند هزار ساله، سراب 
دل انگیز برناج نیز به زیبایی و طروات منطقه 

افزوده است.
 تخت شیرین یا »شیرین خه فتیه«

در نزدیکی بیســتون و قبل از ورود به شهر، 
کوهی قرار دارد که تصویری از خفتن شیرین 
روی آن دیده می شــود. این تصویر به تخت  
شیرین و یا در اصطالح محلی  »شیرین خه 
فتیه« مشهور است. همچنین این تخته سنگ 

پای رود گاماسیاب قرار دارد.  مردم محلی 
این تخته سنگ را به افسانۀ شیرین و فرهاد 

منسوب می دانند.
 پل ساسانی خسرو

پل ساسانی خسرو در مسیر قدیمی بیستون 
به سرماج و  نزدیکی جاده آسفالته کرمانشاه 
–همدان قرار دارد. بنای این پل را به خسرو، 
شاهنشاه ساسانی نســبت می دهند. درازای 
پل خســرو 152/80 متر و پهنای آن 420 
سانتی متر است. در طول پل هشت چشمه و 
نه پایه دیده می شود. پایه های پل شش ضلعی 
و هر پایه از ســه قسمت درست شده است. 
پل خسرو در سال 1380 با نام »بقایای پل 

ساسانی« به ثبت ملی رسیده است.
 پل قوزیوند

پل قوزیوند در سه و نیم کیلومتری شمال شرق 
شهر بیستون و در مسیر جاده آسفالته صحنه 
به کرمانشاه قرار دارد. این پل به نام اتحادیه 
نیز معروف و  روی رودخانه زرداب ساخته 
شده است. پل قوزیوند به طول 18/30 متر 
سه پایه و دو دهانه دارد. پایه های سنگی این 
پل در اواخر دوره ساسانی ساخته شد، ولی 
در این دوره به اتمام نرسید. بر اساس کتیبه 
موجود، این پــل در دوره پهلوی اول کامل 
شــد. این اثر در سال 1382 به ثبت ملی نیز 

رسیده است.
 کتیبه شیخ علیخان زنگنه

کتیبه شیخ علیخان زنگنه در دامنه کوه بیستون 
و روی نقش برجسته مهرداد دوم ایجاد شده 
اســت. این کتیبه شرح وقف نامه ای است که 
به دستور شیخ علیخان زنگنه در طاقنمایی نقر 
شده است. او در ابتدا حاکم کرمانشاهان بود 

که در طی این مدت خود و فرزندانش بانی 
کارهای عمرانی فراوانی در این ناحیه شدند. 
او بعدها به مقام وزارت اعظمی شــاه عباس 
دوم رسید. طاقنمایی که وقفنامه شیخ علیخان 
در آن نقر شده است، 363 سانتی متر طول و 
2۷6 سانتی متر عرض دارد. همچنین شامل 
15ســطر و  به خط ثلث نوشته شده است. 
کتیبه ابتدا با نام و یاد خدا شروع می شود.   

 نقش برجسته گودرز دوم
در قسمت شرقی نقش برجسته مهرداد دوم و 
روی همان صخره، نقش برجسته ای به طول 
5/44 متر و عرض 3/1 متر از دوره اشکانی 
حجاری شده است که پیروزی گودرز دوم بر 
مهرداد یکی از شاهزادگان اشکانی را نشان 
می دهد. گودرز از ســال 38 تا 51 میالدی 
بر امپراطوری اشکانی حکومت می کرد. نقش 
برجسته گودرز دوم سه سلحشور زره پوش 
را نشان می دهد. در این نقش برجسته شاه در 
وسط در حالی که توسط نیکه – الهه بالدار 
پیروزی – تاج بر سرش گذاشته می شود، با 
نیزه ای به مهرداد مدعی تاج و تخت اشکانی 
حمله می کند. این نقش برجسته کتیبه ای به 
خط یونانــی دارد که در آن گودرز با عنوان 
شــاه شاهان پسرگیو و مهرداد فقط با عنوان 
مهرداد پارسی معرفی شده اند. این اثر نیز در 

سال 1380 به ثبت ملی رسیده است.
 نقش برجسته داریوش اول

نقش برجسته داریوش اول در 30 کیلومتری 
شرق کرمانشــاه و در ارتفاع صد متری از 
زمیــن روی صخره ای آهکی قــرار دارد. 
داریوش پادشــاه هخامنشی کتیبه و نقش 
برجسته مشــهور خود را روی این صخره 
حک کرده است که تا سال 1835 کسی از 
متــن کتیبه آگاه نبود. اولین بار »هنری. ک. 
راولینسون« در ســال های 1835 میالدی 
)دوره حکومت محمدشاه قاجار( و سال های 
1844 تا 184۷ میــالدی )دوره حکومت 
ناصرالدین شــاه قاجار( کتیبه را از نزدیک 
بررسی و از قسمتی از آن رونوشت تهیه کرد. 
این کتیبه 22 متــر طول و ۷/8 متر عرض 
دارد که به خط میخی و ســه زبان فارسی 
باستان، عیالمی و اکدی یا بابلی نو نگاشته 

شده است.
 نیایشگاه مادی

روبه روی سراب بیســتون و در زیر کتیبه و 
نقش برجســته داریوش، بقایای صفه ای به 
بلنــدی یک و نیم متر، 10 و نیم متر طول و 
۷ متر عرض وجود دارد. راهرویی به عرض 
یک و نیم متر و طول ۷متر این صفه را به دو 

بخش تقسیم کرده است. در انتهای این راهرو 
اتاقی به ابعاد 6/5 ×3/5 متر قرار دارد که دو 
طرف آن را شکاف کوه و انتهای آن را دیواری 
بــه عرض یک و نیم متر و طول 5و نیم متر 
مســدود می کند. این صفه در ســال 1963 
توســط یک هیأت آلمانی مورد کاوش قرار 
گرفت. آنها این صفه را به عنوان نیایشگاهی 
از دوره مادهــا معرفی کرده اند. در کاوش ها 
مقداری سفال هم به دست آمد که به نیمه اول 

هزاره اول پیش از میالد تعلق دارد.
 پل بیستون

پل بیســتون در حاشیه شرقی بیستون روی 
رودخانه دینورآب و در سر راه قدیم کرمانشاه 
به صحنه قرار دارد. این پل با نام های پل کهنه، 
پل شاه عباسی، پل صفوی، پل نادرآباد و پل 
دینورآب نیز معروف است. این پل 144 متر 
طول و ۷/60 متر عرض دارد.  شواهد نشان 
می دهد که پایه های پل بیســتون در اواخر 
دوره ساسانی ساخته شده، ولی ساخت آن 
ناتمــام ماند. تا اینکه در قرن چهارم هجری 
امرای ُکرد حســنویه آن را تکمیل کردند. در 
دوره ایلخانی هم دهانه پنجم پل بازســازی 
شد. همچنین نمای پل در دوره صفوی و طاق 
چهارم در دوره پهلوی بازسازی شد. این پل 

در سال1346 به ثبت ملی رسیده است.
 سنگ تراش خورده ساسانی

در دامنه کوه بیستون در محدوده ای به طول 
تراش خورده  ســنگ های  قطعه  ۷کیلومتر، 
بزرگی دیده می شــود که از جنس ســنگ 

آهکند و به دوره ساسانی برمی گردند.    
 نقش برجسته بالش

در دامنــه کــوه بیســتون و در 400متری 
شمال شــرقی نقش برجســته گودرز یعنی 
تخته سنگ چهار ضلعی نامنظمی به بلندی 
2/5 متر دیده می شــود که در سه وجه آن، 
نقوش حجاری شده ای با برجستگی کم قرار 
دارد. نقش میانی »بالش« شاه اشکانی را به 
حالت تمام رخ به طول 180 سانتی متر نشان 
می دهــد. او گردنبندی بر گردن و کمربندی 
به کمر و نیم تنه ســاده  با دامنی گشاد بر تن 
دارد. در این نقش برجســته بالش در دست 
چپ خود پیاله ای دارد و دســت راستش را 
به طرف آتشــدانی دراز کرده است. بر بدنه 
آتشدان کتیبه ای در 9 خط به پهلوی اشکانی 

کنده شده است.
 غار مردودر

غار َمــردودر در دامنه کوه بیســتون و در 
شمال شــرقی غار شــکارچیان قرار دارد. 
این غار با ارتفاع 1585 متر از ســطح دریا، 

مرتفع ترین غار بیســتون است که از آن آثار 
دوره پارینه ســنگی میانی و جدید به دست 
آمده است. همچنین این غار 20 متر عمق و 

حدود 1۷0 متر مربع مساحت دارد.
 گوردخمه های اسحاق وند

در  یا سکوند،  اِســحاق وند  گوردخمه های 
از  کیلومتــری جنوب غربی هرســین   25
مجموعه سه گوردخمه در کنار هم تشکیل 
شده اســت که روی تپه ای مشرف به دشت 
واقع اســت. برای بازدید از این گوردخمه 
باید به شمال شرقی روســتای نوده در کنار 
جاده آســفالته پل چهر بروید. مردم محلی 
این منطقه به این گوردخمه ها »فرهاد تاش« 
نیز می گویند. گوردخمه اســحاق وند از با 
معماری صخره ای  نمونه های  ارزشمندترین 
کشور هستند. گوردخمه سمت راستی نسبت 
به دو گوردخمه دیگر، در ارتفاع باالتری قرار 
گرفته است و حدود 2.10 متر عرض دارد. 
در قســمت باالی گوردخمه میانی، تصویر 
تمام قد مردی با ارتفاع 1.8۷ متر به صورت 
نیم رخ تراشیده شده است. این فرد که هویتش 
مشخص نیست، لباسی بلند و چین دار به تن 
دارد و دســت های خود را به حالت دعا و 
نیاش پروردگار به ســمت آسمان و جلوی 

صورتش بلند کرده است.
 حوض سنگی

در پارک شــهر هرســین حوضی از سنگ 
یکپارچه به شکل دایره قرار دارد. قطر دهانه 
حوض 86/3 متر و عمق آن 66سانتی متر و 
در وسط حوض مخروط ناقصی مانند فواره 
قرار گرفته است. قسمت زیرین این مخروط 
ناقص یک دوازده ضلعی منتظم را تشــکیل 
می دهد. این حوض سنگی به حوض ساعت 
و ساعت سنگی نیز مشهور است. این اثر به 
دوره ساسانی برمی گردد. به احتمال زیاد در 
گذشته برای تقسیم آب نهرهای منشعب از 
سراب هرسین از این حوض استفاده می شده 
است. همچنین از کنگره های دوازده ضلعی 
وســط حوض نیز به عنوان ساعت استفاده 

می کردند.
 تپه گنج دره

 به گزارش همشــهری آنالین، تپه گنج دره 
مربوط به دوره نوســنگی  و در روســتای 
قیسوند هرســین واقع شده است. این اثر در 
سال 1380 به ثبت ملی رسیده است. ارتفاع 
گنج دره نســبت به سطح دریا بین 1300 تا 
1400 متــر، ارتفاع تپه 5 متر و قطر آن 40 
متر است و یک محدوده 1300 متر مربعی را 

شامل می شود.

تخت شیرین کجاست؟ 

پاسخ به سوال های پرتکرار اربعین
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روابط عمومی 
اگر چاق هستید، اگر چربی خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنید شیالت رهمزگان 

  
     

آن قدر مست بودم که هیچ چیز نمی فهمیدم. به قصد انتقام گیری وحشتناک آمده بودم. وقتی آن دختر 
را دیدم که از منزلشان بیرون آمد عربده کشان به سویش رفتم تا او را به زور سوار خودرو کنم و...

این ها بخشــی از اظهارات جوان 30 ساله ای است که هنگام اخالل در نظم عمومی و ایجاد مزاحمت، 
توسط نیروهای گشت انتظامی دستگیر شده است. این جوان که اکنون مدعی است مستی از سرش پریده 
و از رفتارش خجالت زده است، درباره این ماجرای تلخ و سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: از زمانی که به خاطر دارم کودکی شــر بودم و خیلی شیطنت می کردم. همواره با افراد 
بزرگ تر از خودم معاشرت داشتم به طوری که اصال کودکان و نوجوانان کوچک تر از خودم را عددی 
به حساب نمی آوردم و آن ها را تحویل نمی گرفتم. همسایگان که از رفتارهای من به شدت اذیت می 
شدند به مادرم می گفتند پسرت بیش فعال است! ولی مادرم که به نوعی از این جمله خجالت می کشید 
مدام به آن ها می گفت فقط دوستانش را که می بیند کمی جست وخیز می کند، انگار که از قفس رها 
شده است اما ای کاش مادرم حقیقت ماجرا را می پذیرفت و مرا نزد پزشکان متخصص می برد. خالصه 
9 سال بیشتر نداشتم که اولین سیگار را کنج لبم گذاشتم تا بزرگ شدنم را به دیگران ثابت کنم. وقتی در 
کنار دوستان بزرگ تر از خودم سیگار را با شیوه غرورانگیزی روشن می کردم، احساس خود بزرگ بینی 
داشتم. خوب به خاطر دارم آن روز وقتی به خانه رسیدم و پدرم متوجه بوی سیگار شد، سیلی محکمی 
به صورتم نواخت. در این هنگام مادرم به دادم رسید و مرا از خانه بیرون کرد. پدرم نظامی بازنشسته بود. 
به نظم و انضباط اهمیت بیشتری می داد اما مسیر اشتباه من تغییری نکرد. همچنان به معاشرت با دوستان 
خالفکارم ادامه می دادم و دیگر ترک تحصیل کرده بودم و مدام در پارک، کوچه و خیابان پرسه می زدم. 
در دوران دبیرستان بود که به مصرف حشیش و ماری جوانا روی آوردم و بعد هم انواع مخدرهای سنتی 
را تجربه کردم. در همین دوران بود که روزی دوستانم با تعریف و تمجید از یک نوع مشروب خارجی 
مرا پای بساط مشروب خوری کشاندند. آن ها این گونه توجیه می کردند که مشروب اعتیادآور نیست 
و افراد مشروب خوار انسان هایی لوطی و با مرام هستند. با همین جمالت احمقانه من هم بادی به غبغب 
انداختم و با آن ها هم پیاله شدم. باز هم می خواستم به دوستانم ثابت کنم که من در هیچ کاری از آن ها 
کم نمی آورم. باالخره طولی نکشید که برخالف ادعاهای دوستانم به یک معتاد الکلی تبدیل شدم و آینده 
ام را به نابودی کشاندم. با پایان تحصیالت دبیرستان و در حالی که گواهی نامه رانندگی گرفته بودم، دیگر 
 به ســربازی هم نرفتم چرا که از خماری می ترسیدم و بهترین راه را در فرار از سربازی دیدم، اگر چه 
می دانستم سرنوشــتم تغییر می کند و در دره فالکت و بدبختی سقوط می کنم. پدرم که شرایط را این 
گونه دید با یک تعهد کتبی خودروی پرایدش را در اختیارم گذاشت تا با آن مسافرکشی کنم و درآمدی 
 داشته باشم. من هم اگرچه شروع به کار کردم ولی بیشتر اوقات را مست بودم و حال طبیعی نداشتم و 
نمی توانستم مانند دیگران کار کنم. روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که اواخر سال گذشته 
مادرم مقابلم نشست و با گریه و التماس از من خواست تا مصرف مشروبات الکلی را کنار بگذارم و این 
گناه کبیره را مرتکب نشوم، به خاطر این که هیچ وقت رنگ سعادت و خوشبختی را نخواهم دید. او اشک 
ریزان ادامه داد که تنها آرزویش سروسامان دادن به زندگی من از طریق ازدواج است ولی تا روزی که 
مشــروب مصرف می کنم هیچ دختری حاضر نخواهد شد با من ازدواج کند. آن روز وقتی اشک های 
مادرم را دیدم که چون قطرات باران از چشمانش سرازیر شده بود خیلی دلم به حالش سوخت و آن روز 
به خودم قول دادم که دیگر اعتیادم به مشروبات الکلی را ترک می کنم اما این اراده را در خودم نمی دیدم 
و نمی توانستم از وسوسه های مشروب خوری فرار کنم تا این که مقدار مصرفم را کم کردم و مادرم با این 
امید که شاید با ازدواجم از این ماده خانمان سوز دوری کنم به خواستگاری دختری زیبا رفت. من هم 
زمانی که آن دختر را دیدم تصمیم گرفتم به هر طریق ممکن با او ازدواج کنم اما چند روز بعد زمانی که 
خانواده »آناهیتا« درباره من تحقیق کرده بودند، بالفاصله نظر منفی دادند چرا که آن ها متوجه شده بودند 
من جوانی بی بند و بار هستم و از هیچ کار خالفی روی گردان نیستم ولی پاسخ منفی آن ها برای من که 
عمری با غرور زندگی کرده ام خیلی سنگین بود، به همین دلیل تصمیم به انتقامی سخت گرفتم تا قدرتم 
را به آن ها نشان بدهم، این بود که بیشتر از همیشه مشروب می خوردم و مدام برای آن دختر و خانواده 
اش ایجاد مزاحمت می کردم. امروز هم در حالی که مست بودم سوار بر خودرو به محل سکونت خانواده 
آناهیتا آمدم و منتظر ماندم تا آن دختر از خانه بیرون بیاید. تصمیم داشتم او را به زور سوار خودرو کنم. 
وقتی او قدم به خیابان گذاشــت، عربده کشان و ناسزاگویان به طرفش هجوم بردم که ناگهان خودروی 

گشت کالنتری از راه رسید و مرا دستگیر کردند و...

آدم ربایی نافرجام خواستگار مست!
در امتداد تاریکی

جهان
سیل پاکستان 937 کشته به جا گذاشت

  دفتر نخســت وزیری پاکســتان، طی بیانیه ای اعالم کرد که وقوع سیل و 
رانش زمین در این کشور 93۷ کشته به جا گذاشته و 33 میلیون نفر دیگر را 
تحت تاثیر قرار داده است. ویدئویی منتشر شده که لحظه تخریب هولناک هتلی 
را در پاکستان پس از وقوع سیل نشان می دهد. منابع خبری گزارش کردند که 
پیش از تخریب، این هتل تخلیه شده بود و این حادثه تلفات جانی نداشته است. 
دولت پاکستان از ارتش خواست به اداره مدنی در عملیات امداد و نجات کمک 
کند. دفتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در بیانیه ای اعالم کرد که سیل 
بیش از 30 میلیون نفر را در سراسر این کشور تحت تاثیر قرار داده است که اکثر 
آن ها به دلیل خسارت به خانه های خود بر اثر بارندگی شدید و سیل ناشی از 
آن آواره شده اند. براساس این بیانیه، نخست وزیر در این دیدار تصمیم گرفت 
ارتش پاکستان را برای کمک به اداره مدنی در عملیات امداد و نجات مستقر 
کند. در همین بیانیه آمده است که نخست وزیر »همچنین خواستار برگزاری 
کنفرانس اضطراری با نمایندگان خارجی در اسالم آباد برای کمک گرفتن از 
جامعه بین المللی شد«. پیشتر وزیر مهاجران طالبان نیز با اشاره به بارندگی های 
اخیر در این کشــور اعالم کرده بود، به دنبال  جاری شدن سیل در افغانستان 

200 نفر کشته شده اند.

3 نظامی هلندی براثر تیراندازی در آمریکا زخمی شدند
  منابع خبری از زخمی شدن سه کماندوی هلندی درپی تیراندازی پلیس 
در ایالت ایندیانا آمریکا خبر دادند.سه نظامی هلندی که مشغول گذراندن دوره 
آموزشــی در ایاالت متحده هســتند طی تیراندازی در ایالت ایندیانا زخمی 
شدند.بر اساس این گزارش، این سه کماندوی هلندی در حادثه تیراندازی در 
شهر ایندیاناپولیس مرکز ایالت ایندیانا زخمی شدند.وزارت دفاع هلند اعالم 
کرد که این تیراندازی حین عکاسی کماندوهای هلندی در ورودی تفرجگاه 
محل اقامت آنها روی داد.رســانه های محلی از انتقــال نظامیان هلندی به 
بیمارستان و وخیم بودن حال دو نفر از آنها خبر دادند.در همین حال، وزارت 
 دفــاع هلند در بیانیــه ای اعالم کرد که حادثه تیرانــدازی به اطالع خانواده 
زخمی شدگان رســیده و پلیس ایندیاناپولیس مشغول انجام تحقیقات برای 
روشن شــدن کم و کیف این حادثه است.وزارت دفاع هلند افزود که این سه 
نظامی جزو نیروهای کماندویی هستند و به منظور شرکت در دوره آموزشی 

به ایندیانا رفته بودند.

برخورد کامیون با جمعیت در هلند
   منابع خبری از برخورد یک دستگاه کامیون با جمعیت در جنوب روتردام 
و کشته و زخمی شدن چند نفر خبر دادند.منابع خبری از برخورد یک کامیون 
با جمعیت در هلند خبر دادند.بر اســاس این گزارش، یک دستگاه کامیون از 
مســیر خود منحرف و با گروهی از افراد در کنار مسیر برخورد کرد که درپی 
آن شماری از جمعیت کشته و زخمی شدند.الیان ماستویک سخنگوی پلیس 
گفت که بیش از دو نفر در این حادثه کشته شدند اما هنوز شمار دقیق تلفات و 
زخمی ها مشخص نشده است.پایگاه او او اس هلند از کشته شدن دست کم سه 
نفر در این حادثه خبر داد.پلیس از گشودن تحقیقات پیرامون علت انحراف این 

کامیون از مسیر خود در جنوب روتردام خبر داد.

5 کشته بر اثر انفجار 4 خودروی حامل سوخت قاچاق در بندرعباس
سرویس حوادث// سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان گفت: 5 نفر بر 
انفجار ۴ خودروی حامل سوخت  اثر 

قاچاق در بندرعباس جان باختند. 
   دکتر فاطمه نوروزیان در تشــریح 
این خبر، افزود: پنــج نفر در حادثه 
انفجار و آتش گرفتن چهار دستگاه 
در  قاچاق  خودروی حامل سوخت 
جاده بندرعباس-میناب جان باختند.
وی خاطرنشان کرد: به محض رسیدن 

گــزارش، چند دســتگاه آمبوالنس 
اورژانــس جاده ای بــه محل حادثه 
واقع در حوالی جاده میناب نزدیکی 

دانشگاه هرمزگان اعزام شدند.
   به گزارش ایسنا، سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمــزگان تصریح 
 کرد: شــدت انفجار و آتش به قدری 
بــود که هر پنج نفر قبل از رســیدن 
اورژانس در شــعله های آتش جان 

باخته بودند.

مرد کالهبردار  دو  سرویس حوادث// 
که با ترفنــد ازدواج موقت در برنامه 
دوســتیابی10 میلیارد ریال از مردم 
کالهبرداری کرده بودند از سوی پلیس 

قم دستگیر شدند.
  سرهنگ »علی موالی« رئیس پلیس 
فتای اســتان قم در تشریح این خبر 
اظهار داشت: متهمان با جلب اعتماد 
افــراد از 16 نفر بــه بهانه صیغه یابی 
10 میلیارد ریــال کالهبرداری کرده 
بودند که با تالش های صورت گرفته 
دستگیر و در تحقیقات پلیس به جرم 

خود اعتراف کردند.
  در مــوارد دیگر مجرمان اینترنتی با 
ترفند صیغه یابــی و ازدواج موقت، با 

ارسال لینک فیشینگ برای پرداخت 
مبلغی ناچیــز به عنوان حق 

به  اقدام  آشنایی 
قت  ســر

ت  عــا طال ا

بانکی و در نهایت برداشت غیر مجاز 
از حســاب بانکــی افراد 
می کردند.رئیس 
پلیــس 

ی  فضا
و  تولیــد 

تبادل اطالعات اســتان قم  هشــدار 
داد: کاربران توجه داشــته باشند در 
دام تبلیغات دروغین همســریابی و 
صیغه یابــی در فضای مجازی نیفتند، 
زیــرا ایــن صفحات کالهبــرداری 
بوده کــه در نهایت منجــر به هک 
اطالعات شــخصی و حساب بانکی 
و یا کالهبرداری ازکاربران می شــود.

ســرهنگ موالی گفت: شــهروندان 
می توانند در صورت مشــاهده موارد 
مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به 
 www.cyberpolice.ir نشــانی
بخش ارتباطات مردمی آن را ثبت کرده 
و از آخرین رویدادها از جمله اخبار و 

حوادث سایبری مطلع شوند.

کالهبرداری یک میلیاردی به بهانه ازدواج موقت

سرویس حوادث// فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران 
 یگان امداد شهرســتان یزد با انجــام عملیاتی موفق 
به کشف 2 دســتگاه موتورسنگین قاچاق و غیرمجاز 

شدند.
    ســردار »عباســعلی بهدانی فرد« ضمن اشاره به 
 اجــرای طرح هــای پلیس در مبارزه بــا جرایم و 
آســیب های اجتماعی خاطرنشــان کــرد: در پی 
شکایات تعدادی از شهروندان در خصوص مزاحمت 
و تردد موتورســنگین ها در ســطح شهر یزد، طرح 
مبارزه با مخالن نظم و امنیت در دستور کار ماموران 

یگان امداد شهرستان یزد قرار گرفت.
   وی گفــت: مامــوران بــا کار اطالعاتی از محل 
اختفای چند دســتگاه موتورسنگین قاچاق در یک 
منزل مسکونی مطلع شده که پس از هماهنگی با مقام 
قضائی و در بازرســی از محل مورد نظر 2 دستگاه 
موتورسنگین »ســوزوکی1400« و »هوندا1300« 
سی سی قاچاق و غیر مجاز را کشف کردند. فرمانده 
انتظامی اســتان یزد با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
این موتورســنگین های توقیف شده را 16 میلیارد 

ریال بــرآورد کرده اند افزود: موتورســیکلت های 
غیرمجــاز روانه پارکینگ و متهم بــه همراه پرونده 
به مقامات قانونی معرفی شد.ســردار بهدانی فرد با 
بیان اینکه موتورســیکلت های غیرمجاز و قاچاق 
با حرکات مخاطــره آمیز موجب مزاحمت نوامیس، 
آلودگی صوتی شدید، سلب آسایش و امنیت عموم 
 شده اند یادآورشــد: این اقدام پلیس شهرستان یزد 
رضایت مندی شــهروندان از عملکــرد پلیس را به 

همراه داشت.

موتورهای سنگین قاچاق در پارکینگ پلیس یزد

هشدارهای پلیس برای زائران اربعین
زائران اربعین به هشــدارهای پلیس در حوزه مبارزه با جعل و کالهبرداری 

توجه کنند.
زائران اربعین حســینی به هشــدارهای پلیس در حوزه مبارزه با جعل و 

کالهبرداری دقت داشته باشند:
* براي دریافت ویزا حتمًا به ســازمان حج و اوقاف مراجعه و ثبت نام و 
ویزاي خود را از مراکز سفارتخانه ها دریافت و از هرگونه دریافت ویزا با 

واسطه خودداري شود.
* به تبلیغات دروغین در ســایت ها و شبکه هاي اجتماعي مبني بر سفر 
 به کشــور عراق در زمان اربعین حســیني با ویزاي آســان و یا تورها و 
آژانس های مسافرتی ارزان توجه ننمایید و صرفًا به اطالعیه هاي سازمان 

حج و اوقاف توجه داشته باشید.
* بدون همراه داشتن گذرنامه و ویزا به هیچ عنوان به سمت مرزها حرکت 

ننمایید.
* در نگهداري اســناد و مدارک هویتي و مســافرتي دقت الزم را داشته 

باشید.
* به هیچ عنوان اسناد و مدارک هویتي خود را به افراد غیر مسئول تحویل 

ندهید.
* به هیچ عنوان کپي مدارک را به افرادي که ناشــناس مي باشند تحویل 
ندهید و به محض مفقودي اســناد و مدارک هویتي، مراتب را به مســئول 
کاروان و کنسولگري ایران در عراق اطالع دهید و یا به محض مراجعت به 

کشور به مراجع قضایي و انتظامي گزارش نمایید.
* در هنگام خرید از مراکز تجاري، مراقب افراد کالهبردار باشید.

* مواظب خرید و فروش کاالهاي تقلبي در شــهرهای مرزی و کشــور 
عراق باشید.

* با عنایت به نوســانات ارزی در کشور، از انجام هرگونه خرید و فروش 
ارز با افراد ناشناس خصوصًا در مرزها خودداري کنید.

* حتمًا از مدارک هویتی خود مانند گذرنامه و ویزا از طریق گوشی تلفن 
همراه عکس تهیه نمایید.

* از به همراه بردن مدارک اضافی مانند گواهینامه، کارت ملی و ... که در 
ایام مراسم اربعین لزومی به آنان نیست خودداری نمایید.

* در هنگام دریافت دینار عراق به ضرایب و مؤلفه های امنیتی آن توجه 
داشته باشید.

* برای ســفر به عتبات عالیات در ایام اربعین به آژانس های مســافرتی 
 رسمی که مجوز از ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری دارند مراجعه 
 و از پرداخــت هرگونه وجه و تحویل اســناد و مدارک بــه افرادی که با 
تبلیغات گسترده و فریبنده مدعی اجرای تور با هزینه های پایین را دارند 

نخورید.
*  برای اخذ ویزا شــخصًا با ارایه گذرنامه به سفارتخانه ها مراجعه کنید 
و از دادن مدارک به افراد ناشــناس یا شرکت ها وآژانس های غیر معتبر 

خودداری کنید.

 

 

آگهی ابالغ اجرائیه کالهس ۱۴۰۱۰۰۲۰۰ 
بدین وســیله به آقای شــاهرخ بســیم نــام پدر: 
علی حســین تاریخ تولــد: 1340/07/24 شــماره 
و  ملــی: 5279784850 شــماره شناســنامه: 84 
مسعود بســیم نام پدر: علی حســین تاریخ تولد : 
1342/05/14شــماره ملی : 5279813249 شماره 
شناســنامه : 1 وراث مرحوم - عزیز بسیم نام پدر: 

علی حسین تاریخ تولد : 1334/01/05 شماره ملی: 1971227757 ابالغ می شود 
که خانم - خدیجه عرب پور نام پدر: جعفرقلی تاریخ تولد: 1338/01/03شماره 
ملی: 2572287412 جهت وصول تعداد دو هزار عدد ســکه کامل طالی بهار 
آزادی طرح جدید جمهوری اسالمی ایران به صورت عندالمطالبه بر ذمه زوج 
میباشد به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 1356 - 1382/02/29 علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 140104011185000188 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش اداره پست جهت ابالغ اجرائیه شناخته نشده اید لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید ، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .
يعقوب حق پرست 

رئیس ثبت اسناد و امالک فسا

ابالغ مبلغ ارزیابی 
بدین وسیله به آقای شاهرخ بسیم نام پدر: علی حسین 
تاریخ تولد: 1340/07/24 شماره ملی: 5279784850 
شماره شناسنامه: 84 و مسعود بسیم نام پدر: علی حسین 
تاریخ تولد : 1342/05/14شماره ملی : 5279813249 
شماره شناسنامه : 1 وراث مرحوم - عزیز بسیم نام 
پدر: علی حسین تاریخ تولد : 1334/01/05 شماره 
ملــی: 1971227757 در  خصوص پرونده اجرایی 

کالسه 140100200 ابالغ می شــود طبق نظریه مورخ 1401/4/28 کارشناس 
ارزیاب خودرو سواری فاو به پالک 83-815ی 38 به مبلغ چهار میلیارد و ششصد 
میلیون ریال ) 4/600/000/000 ریال( ارزیابی گردیده ، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
اموال معترض می باشــید ، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز ازتاریخ 
 اننتشار این آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 
پانزده میلیون ریال واریزی به حســاب کانون کارشناس دادگستری به دفتر این 
اجرا تســلیم نمایید . ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارزیابی قطعی 

تلقی میگردد .
يعقوب حق پرست 

 رئیس ثبت اسناد و امالک فسا

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
حوزه ثبت ملک قشم

کمیسیون معامالت

آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 13– 1401 
    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش چهار واحد وياليی متعلق به خود به شرح جدول ذيل را از طريق مزايده 

عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند . 

ت اول 
نوب

دبیرخانه کمیسیون معامالت

- مبلغ و نوع تضمين شركت در فراخوان : 10 % ) ده درصد ( قيمت پايه هر واحد،كه به صورت ضمانت نامه بانکی يا واريز نقدی به حساب 
  IR870120020000004651525348 شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واريز 99009803129 و شماره شباي

به نام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698 و كد اقتصادي 411443335884 
- مهلت دريافت اسناد مزايده: متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 3.000.000  ريال به حساب شماره 4651525348 با 
شناسه واريز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 1401/05/08 تا  تاريخ  1401/06/19 

جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .
- مهلت تحويل پاكات مزايده: از تاريخ 1401/06/20  تا تاريخ 1401/06/29 )آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت 

اداري تاريخ 1401/06/29  مي باشد(
- زمان و محل تشکيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 14:00 روز چهارشنبه تازيخ 1401/06/30 - جزيره قشم- 

اسکله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها 
- محل دريافت و تحويل اسناد مزايده: جزيره قشم- اسکله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون 

معامالت . تلفن35252150 – 076 و  فاكس 35241706-076 )كد پستی : 7951617444(
www. Qeshm.ir : آدرس الکترونيکی -

ساير توضيحات :
- به پيشنهاداتی كه پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

- ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مزايده مندرج است .
- هزينه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد .  047-1401 /م/الف

نام قطعه 

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره چهار

مساحت اعیانی

556/81

556/24

553/78

560/40

مساحت عرصه

3209/54

2369/72

2314/87

2156/26

مبلغ تضمین جهت 
شرکت در مزایده به ریال

103,388,822,000

82,605,650,000

79,943,732,000

74,822,196,000

340,760,400,000

مجموع شش دانگ عرصه و 
اعیانی و محوطه سازی  به ریال

1,033,888,220,000

826,056,500,000

799,437,320,000

748,221,960,000

3,407,604,000,000

مجموع ارزش  عرصه به ریال

962,862,000,000

758,310,400,000

740,758,400,000

690,003,200,000

مجموع ارزش اعیانی 
و محوطه سازی به ریال

71,026,220,000

67,746,100,000

58,678,920,000

58,218,760,000

مجموع کل شش دانگ عرصه و اعیانی و محوطه سازی  چهار واحد ویالیی
توضیحات : خرید هر واحد ویالیی به صورت مجزا امکان پذیر می باشد. فلذا خریدار می بایستی پس از مشخص نمودن واحد درخواستی در اسناد 

نسبت به تهیه همان مبلغ ضمانت نامه مندرج در جدول فوق را از بانک اخذ نموده و در پاکت »ب« قرار دهد.  
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سال بیست و یکم شماره 3965

به مناسبت هفته دولت انجام شد
 بهره برداری از دو پروژه آبرسانی در جاسک 

  کمیل حیدری نژاد ســرویس شهرســتان// در مراسمی با 
حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مســئوالن محلی دو 
پروژه آبرســانی در شهرستان جاســک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار دریا ، ســید میالد محبی مدیر امور آب و 
فاضالب جاسک با اشاره به افتتاح پروژه ها آبرسانی افزود: با 
بهره  برداری از این پروژه ها جمعیتی بالغ بر دو هزار و 984 نفر 
از آب شرب پایدار بهره مند شدند.وی در تشریح جزئیات این 
پروژه ها بیان داشــت: در اجرای طرح آبرسانی به روستاهای  
چراغ آباد و نامکن و شهرک لیره ای اقداماتی از جمله اجرا خط 
انتقال و توسعه شبکه توزیع آب با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد 
ریال انجام شــده که بر نیاز آبی جمعیتی بالغ بر 369 نفر تاثیر 
گذاشته است.محبی به دیگر پروژه آبرسانی که در این شهرستان 
به بهره برداری رســید اشــاره کرد و افزود: با اجرای عملیات 
اصالح و توسعه شبکه  توزیع آب با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد 
ریال روســتاهای  زیگدف، دمکا باال و پایین، شمشي، تار  با 
جمعیتی بالغ بر دو هزار و 615 نفر از افتتاح این پروژه بهره مند 
شــدند.مدیر امور آب و فاضالب جاسک با قدردانی از توجه 
 ویژه مدیرعامل آبفا و همچنین فرماندار شهرســتان در تکمیل 
پروژه های آبرسانی بیان داشت: یکی از ظرفیت های شهرستان 
جاسک سد جگین است که با تدابیر مدیرعامل آب و فاضالب 
هرمزگان  پیش بینی های الزم برای افزایش بهره مندی جمعیت 

روستایی جاسک از آب این سد اتخاذ شده است.
به مناسبت هفته دولت انجام شد 

افتتاح و بهره برداری پروژه های لیردف 
  کمیل حیدری نژاد ســرویس شهرستان// به مناسبت هفته 
دولت پروژه های عمرانی شهرداری لیردف شامل پارک خطی 
و روشــنایی بلوار پیامبر اعظم )ص( با حضور مهندس مهرانی 
فرماندار جاســک، امام جمعه محترم شهرســتان و جمعی از 
مدیران، مسولین و معتمدین بخش و شهر لیردف بصورت رسمی 
افتتاح و به بهره برداری رسید.به گزارش خبرنگار دریا؛ مسلم 
هوتی شهردار لیردف ضمن تشکر و قدردانی از همراهی مردم 
عزیز شــهر لیردف که همراه و همگام این پروژه ها بودند بیان 
داشت: پارک خطی منطقه مسکونی بطول 450متر شامل تونل 
نوری، پیاده رو و ســت ورزشی می باشد.مهندس هوتی افزود: 
پروژه روشــنایی بلوار پیامبر اعظم )ص( بصورت مشارکتی با 
شرکت توزیع نیروی برق اســتان انجام گردیده است.شهردار 
لیردف در پایان سخنانش از مدیرکل شهری، مجموعه فرمانداری 
جاسک، مدیرعامل و معاونت شرکت توزیع همچنین  مدیریت 
برق شهرســتان،  حمایت های همه جانبه شورای اسالمی شهر 
لیردف و تالش های شــبانه روزی کارکنان شهرداری تشکر و 

قدردانی کرد.
در پنج ماهه امسال رقم خورد؛

افزایش 23 درصدی صادرات نفتی
 در بنادر شرق هرمزگان

   ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان // مدیر بنادر و 
دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از افزایش 23 درصدی 
صادرات نفتی خبر داد و گفت: طی پنج ماه سال 41 هزار و 859 
تن کاالی نفتی از این بنادر صادر شده که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 23 درصد رشــد به ثبت رسیده است. به گزارش  
خبرنگار دریا، » حمیدرضا محمدحســینی تختی« در تشریح 
فعالیت های بنادر شرق هرمزگان افزود: طی مدت پنج ماهه سال 
جاری یک میلیون و 58 هزار و 560 تن کاال در بنادر شــرق 
هرمزگان تخلیه و بارگیری شــده که از این میزان در بخش غیر 
نفتی ۷90 هزار و 463 تن  و در بخش  نفتی 268هزار و 9۷ تن 
به ثبت  رسیده است. وی ادامه داد: در پنج ماهه نخست امسال 
در رویه کاپوتاژ به جزایر  122 هزار و 323 تن کاالی غیرنفتی 
تخلیه و بارگیری شده که در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته 
4۷9 درصد رشد داشــته است. به گفته مدیر بندر شهید باهنر، 
عمده کاالهای نفتی و غیرنفتی صادراتی شامل مشتقات نفتی، 
محصوالت کشاورزی، ماشین آالت راه و ساختمان و کاالی فله 
بوده که به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است. گفتنی 
است؛ بندر شهید باهنر سومین بندر صادراتی کشور است که در 
امور صادرات کاالی غیرنفتی، نفتی، حمل و نقل کاال و حمل و 

نقل مسافربری داخلی و بین المللی جایگاه ویژه ای دارد.
مشارکت ستاد اجرایی در تکمیل 35 منزل مسکونی 

درروستای سکن بشاگرد 
   ســرویس شهرستان// مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان امام 
خمینی )ره( از مشــارکت این ســتاد در تکمیل 35 باب منزل 
مسکونی در روستای سکن بشاگرد خبر داد. منوچهر دانشمند 
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( هرمزگان 
اعالم کرد: با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( و بنیادمسکن انقالب اسالمی کشور در راستای انجام 
مســئولیت های اجتماعی و کمک به مردم در روستاهای کمتر 
توسعه یافته در استان هرمزگان مقرر شده نسبت به تکمیل تعداد 
35 باب منزل مسکونی واقع در روستای سگن ازتوابع شهرستان 
بشاگرد اقدام شــود.به گزارش فارس، وی افزود: این اقدام با 
اعتبارسهم بالعوض بنیاد به مبلغ یک میلیارد و 50 میلیون تومان 

انجام می شود.

خبری

شهرستان

روابط عمومی اداره کل زمان وزش باد هرگز آتش روشن نکنیم 
منابع طبیعی  و آبخیزداری هرمزگان

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

ســرویس  اســدپور  عبدالحســین 
شهرستان// اســتاندار هرمزگان گفت:  
منفعت  بندرلنگه  جامــع  طرح  اجرای 
اقتصادی و توسعه تجارت خارجی را در 

این منطقه رونق می بخشد.
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا، »مهدی 
دوستی« در حاشیه افتتاح طرح های هفته 

دولت بندرلنگه اظهار داشــت: تراز کاال 
در بندرلنگــه به شــدت افزایش یافته به 
طوری که میزان صــادرات در پنج ماهه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
4۷0 درصد در حوزه صادرات کانتینرهای 
یخچالی افزایش پیدا کرده است. وی ادامه 

داد: بندرلنگــه دارای متقاضی بین المللی 
برای ترانزیت کاال در حجم انبوهی است 
و در خود این بنــدر ظرفیت های کنونی 
پاســخگوی این حجم از تقاضا را ندارد، 
از طرفی مســیرهای جدیــدی که برای 
کشورهای شمال جنوب شکل گرفته این 
نیاز را مرتــب افزایش می دهد لذا به دلیل 
محدودیت پسکرانه ای درحال حاضر بندر 
کنونی لنگه دچار مشکالتی است که برای 
رفع آن طرح جامع بندرلنگه با ســرعت 
درحال انجام اســت. اســتاندار هرمزگان 
ادامه داد:  براین اســاس ســازمان بنادر و 

دریانــوردی یک بندر جدیــد در بخش 
غربی و در فاصله 20 کیلومتری بندر لنگه 
جانمایی کرده و کار طراحی و مطالعات آن 
آغاز شده که براساس این طرح مطالعاتی 
کشــتی هایی با سایز بزرگتر می توانند در 
این بندر تردد و تخلیه و بارگیری داشــته 
باشند. دوستی با بیان اینکه تردد کشتی های 
بزرگتر در این بندر کاهش هزینه های حمل 
و نقل دریایی و منفعت اقتصادی و توسعه 
تجارت خارجی را به دنبال دارد، گفت: با 
پیگیری ها و همفکری های سازمان بنادر و 
اســتانداری امیدواریم این بندر جدید طی 

ســال های  آینده  مورد بهره برداری قرار 
بگیــرد. وی ادامه داد:  با توجه به موقعیت 
تحقق مصوبات  و  بندرلنگــه  جغرافیایی 
دولت ســیزدهم برای این شهرســتان در 
حوزه طرح های دریایی بندری امیدواریم 
این طرح مطالعاتــی در کوتاه ترین زمان 
ممکن به پایان برسد. استاندار هرمزگان با 
بیان اینکه توسعه بندر جدید لنگه آبادانی 
و ایجاد اشــتغال را به دنبال دارد اما الزمه 
تحقق این مهم توسعه یافتگی است، تحول 
آفرینی و گسترش تردد سرمایه گذاران و 
افزایش صادرات و واردات را از مزیت های 

مهم ایجاد و توسعه این بندر جدید برشمرد. 
دوســتی در خصوص دیگــر مزیت های 
توسعه بندر جدید لنگه بیان کرد: بندر جدید 
لنگه سبب تحول خواهد شد و از عوارض 
بندری و خدماتی که داده می شود مبالغی 
هم به شــهرداری ها خواهد رسید. گفتنی 
است؛ به مناســبت هفته دولت سه طرح 
دریایی و بندری در بنادر غرب هرمزگان 
با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و جمعی 
از مســئوالن محلی شهرستان بندرلنگه به 

بهره برداری رسید.

استاندار هرمزگان : 

اجرای طرح جامع بندرلنگه رونق صادرات را به دنبال خواهد داشت 

امین درســاره سرویس شهرســتان// با حضور فرماندار بندرخمیر، 
مدیرعامل آب و فاضالب استان بخشــداران بخش مرکزی و رویدر و 
جمعی از اهالی محلی ، طرح های آبرسانی روستاهای شهرستان خمیر به 

نمایندگی در روستای کیشی باال افتتاح و به بهره برداری رسید.
   به گزارش خبرنگار دریا، اجرای خط انتقال شبکه داخلی کیشی باال و 
همچنین شبکه داخلی روستای دکل پهن و مجتمع جیحون شامل: اجرای 

خط انتقال به طول 2 کیلومتر؛ اصالح شــبکه توزیع به طول 8 کیلومتر 
 و همچنین توســعه شبکه توزیع به طول 2 کیلومتر از جمله این طرح ها 
می باشد.ارزش این طرح ها 50 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات 
آب و فاضالب اســتان تامین شده اســت.همچنین ساختمان دهیاری 
روســتای نیمه کار درزمینی  به مســاحت 2000مترمربع وبازیر بنای 

120متر مربع افتتاح گردید .

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  // 
سرپرست اداره راه و شهرسازی حاجی آباد 
ضمن دیدار با خانواده شهدا و جانبازان دفاع 

مقدس از زحمات آن ها تقدیر و تشکر نمود.
   به گزارش خبرنــگار دریا ، فاضل نعمانی 
ضمن گرامیداشــت هفته دولت از زحمات و 

خدمات بنیاد شهید شهرستان حاجی آباد تشکر 
نمود و افزود: شــهدا و جانبازان دفاع مقدس 
گنجینه ای بزرگ برای انقالب اســالمی ایران 
بوده و این عزیزان مظهر خودگذشتی ،ایثار و 
شجاعت هستند و فداکاری و رشادت های آنها 
همواره در طول تاریخ همیشه جاودان خواهد 
ماند.وی یاد آور شد: شهدا و  جانبازان الگویی 
تاثیر گذار برای نسل ما و نسل های بعد از ما 

خواهند بود.
   در این نشســت صمیمی حجت االسالم و 
المســلمین حاج آقا خان جانی رییس اداره 
تبلیغات اسالمی و امام جمعه موقت حاجی آباد، 
 جنــاب آقــای شهســواری نماینــده بنیاد 
اداره راه و  شــهید حاجی آبــاد، کارکنــان 
شهرسازی حاجی آباد و یگان حفاظت حضور 

داشتند.

به مناسبت هفته دولت انجام شد

افتتاح طرح های آبرسانی وساختمان دهیاری روستای نیمه کار بندرخمیر

ســعیده دبیری نژاد ســرویس 
شهرســتان// به مناسبت هفته 
اســتاندار  حضور  بــا  و  دولت 
هرمزگان، نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شواری اسالمی، رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، 
مدیر کل شــیالت هرمزگان، و 
جمعی از مدیــران مرکز تکثیر 
میگوی شرکت سپاس بیتای بندر 
هرمزگان،  استانداری  حمایت  با 
سازمان شیالت ایران و با پیگیری 
اداره کل شیالت استان هرمزگان 

به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار دریا، در مراسم 
افتتاح این مرکز استاندار هرمزگان 
با اشــاره به اهمیت تکمیل چرخه 
تکثیر و پرورش میگو گفت: مراکز 
تکثیر میگو نقش موثری در تکمیل 
این چرخه و همچنین افزایش تولید 

دارند.
   مهدی دوستی با بیان اینکه استان 
هرمزگان در حوزه شیالت امسال 
شــاهد افتتاح نه پروژه با اعتباری 
بالغ بر 240 میلیــارد تومان بوده 
اســت گفت: فعالیت های شیالتی 

و به ویژه آبزی پروری در اســتان 
هرمزگان یکی از محورهای اصلی 
تولید، اشــتغال  و رونق اقتصادی 
است که خوشبختانه در این مسیر 
گام های خوبی برداشته شده است.

در ادامه مدیر کل شیالت هرمزگان 
میزان ظرفیــت تولید این مرکز را 
بالغ بــر 50 میلیون قطعه خواند و 
گفت: میزان سرمایه گذاری انجام 
شده این مرکز را بالغ بر 25 میلیارد 

تومان خواند.
  عبدالرســول دریایی با اشــاره 
به اینکه این مرکــز در زمینی به 
مساحت 3 و نیم هکتار واقع شده 
است برای بیش از 15 نفر اشتغال 

زایی ایجاد می کند.
   گفتنی است در هفته دولت امسال  
9  پروژه شیالتی با اعتباری بالغ بر 
240 میلیارد تومان و با اشتغالزایی 
18۷ نفر افتتاح و همچنین عملیالت 
اجرایــی پنج پروژه شــیالتی با 
 اعتبــاری بالغ بــر 896 میلیارد 
تومــان و پیش بینی اشــتغالزایی 
 452 نفر در استان هرمزگان آغاز 

می شود.

با حضور استاندار هرمزگان صورت گرفت 

افتتاح مرکز تکثیر میگو  در سیریک 

همزمان با هفته دولت صورت گرفت

دیدارسرپرست اداره راه و شهرسازی حاجی آباد با خانواده شهدا و جانبازان

آگهی مزایده ) نوبت اول (  
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي0001595 
ب در خصــوص دعوي له نمایندگی خدمات کشــتیراني و دریایی محور طالیي علیه 
پاالیش نفت اطلس جهان دیزل که محکوم به فروش هیدروکربن گردیده اســت که در 
این راســتا به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود . خالصه گزارش بازدید: احتراما، در 
اجراي قرار کارشناسي پرونده شماره 140068920006942281 شماره بایگاني 0001595 
صادره از سوي آن مقام محترم قضایی و ابالغیه شماره 140140100001999526 مورخ 
1401/03/04به استحضار می رساند، پس از بررسي و مطالعه اسناد و مدارک و اخذ مدارک 
و بررسي آنالیز جدید آزمایشگاهي و محاسبات به عمل آمده، نظریه کارشناسي تکمیلي 
به شرح ذیل ایفاد مي گردد: 1 - مشخصات پرونده 2- قرار کارشناسي 3- گردش کار، 
حدود و محدودیت هاي رســیدگي 4- خالصه پرونده 5- نظریه کارشناسي 6- نتیجه 
کارشناسي 1- مشــخصات پرونده 1-1- طرفین پرونده 1- خواهان: شرکت خدمات 
کشــتیرانی و دریائي محورطالیي 2- خوانده: شرکت پاالیش نفت اطلس جهان دیزل 
1-2خواسته خواهان پرونده قیمت گذاری اموال توقیفی شرکت پاالیش نفت اطلس جهان 
دیزل در مخزن شــماره 204 شرکت محور طالیي شعبه بندرعباس 2- قرار کارشناسي 
قیمت گذاری اموال توقیفی شرکت پاالیش نفت اطلس جهان دیزل در مخزن شماره 204 
شرکت محور طالیي شعبه بندرعباس 3- گردش کار، حدود و محدودیت هاي رسیدگي 
3-1- گردش کار حسب شکایت شرکت خدمات کشتیراني و دریائي محورطالیي در 
جهت مطالبه خسارت وارد شده، موضوع از سوي مرجع ذیصالح قضایی به کارشناس 
رسمي دادگستري ارجاع گردیده است. 3-2- حدود رسیدگي گزارش حاضر بر مبناي، 
مدارک و مستندات ابرازی از سوي طرفین و مطابق با قرار کارشناسي و از بعد تخصصي 
در راستاي نیل به اتخاذ تصمیم نهایی از سوي مقام محترم قضایي، تهیه شده است و نظر 
آن مقام محترم، داراي ارجحیت مي باشد. اهم مدارک و مستندات مورد استفاده در تهیه 
گزارش کارشناسي حاضر، شامل )و اما نه محدود به( موارد زیر مي باشد: - فرم گزارش و 
صورتمجلس با موضوع توقیف اموال پاالیش نفت اطلس جهان دیزل - قبض انبار بندري 
منطقه ویژه اقتصادي بندر شهید رجایی - گزارش آنالیز فراورده سنگین درون مخزن شماره 
204 - مکاتبات قضائي - مشخصات مخزن شماره 204 بدیهي است تشخیص هرگونه 
جعل، مخدوش بودن و نابرابري مدارک ابرازي با نسخ اصلي، خارج از حیطه صالحیت 
این کارشناسي است و رسیدگی و اقدامات مربوط به این گزارش، صرفا شامل رسیدگي 
مدارک و مستندات فوق الذکر مي باشد که از سوي طرفین دعوي ارایه شده است. طبعا 
مدارک و مســتنداتي که پس از تقدیم این گزارش از سوی طرفین ارایه گردد، خارج از 
حدود وشمول رسیدگی هاي مربوط به این گزارش مي باشد و رسیدگی به آنها، منوط 
به دستور مقام محترم قضایي مي باشد. نظریه کارشناسي حاضر یک کلیت به هم پیوسته 
است و استفاده از جزء یا بخشي از آن، مي تواند گمراه کننده باشد. 3-3- محدودیت هاي 
رسیدگي - عدم پاسخگویي تلفني ) ثابت و موبایل ( شرکت پاالیش نفت اطلس جهان 
دیزل 4- خالصه پرونده 4-1- خالصه موضوع پرونده - حسب شکایت شرکت خدمات 
کشتیراني و دریائي محور طالیي در جهت مطالبه خسارت وارد شده، موضوع از سوي 
مرجع ذیصالح قضایی به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع گردیده است. 4-2- خالصه 
ادعاي خواهان و موارد مطروحه توسط ایشان اهم اظهارات و ادعاهاي شاکي ، در جلسات 
حضوري و مکالمات تلفني، به شرح ذیل مي باشد: فراورده نفتی سنگین متعلق به شرکت 
پاالیش نفت اطلس جهان دیزل در مخزن شماره 204 شرکت خدمات کشتیراني و دریائي 

محورطالیي نگهداري گردید که متاسفانه پس از گذشت مدت زمان طوالني هیچ اقدامي 
در خصوص پرداخت اجاره بهاء توسط شرکت پاالیش نفت اطلس جهان دیزل صورت 
نپذیرفت و در این خصوص پاســخگو نبودند به همین جهت موضوع از طریق مراجع 
قضایي مورد پیگیری قرار گرفت. 3-4- خالصه اظهارات خوانده و موارد مطروحه توسط 
ایشان - 5- نظریه کارشناسي پس از مطالعه پرونده و برگزاري جلسات و بازدید از سایت 
شرکت خدمات کشتیراني و دریائي محور طالیي و مخزن شماره 204 و مذاکرات متعدد 
با شاکي و وکالي ایشان در راستاي تشریح موضوع و روند پرونده و استماع نظرات ایشان 
و بررســي هاي به عمل آمده نسبت به لوایح، اسناد و مدارک ابرازي و انجام محاسبات 
مورد نیاز، در راستاي قرار کارشناسي ، موارد ذیل به استحضار می رسد: - بر اساس قبض 
انبار بندري منطقه ویژه اقتصادي بندر شهید رجایی در تاریخ 1398/02/29 میزان 2700 
تن هیدروکربن در مخزن مربوط به شرکت کشتیرانی محور طالیي شعبه بندرعباس تخلیه 
گردیده اســت. - با توجه به بازدید صورت گرفته مشخصات مخزن شماره 204 شامل 
موارد ذیل می باشد: قطر اسمي مخزن 18000 میلي متر، ارتفاع 12600 میلي متر ، ظرفیت 
اسمي 3200 متر مکعب، حداکثر سطح طراحي سیال 12000 میلي متر، مخزن دارای سقف 
ثابت مخروطي - بر اساس اندازه گیری تست آزمایشگاهي دانسیته سیال درون مخزن برابر 

0.9576 مي باشد. 
- بر اساس اندازه گیری تست آزمایشگاهي ویسکوزیته سیال درون مخزن در دماي 50 
 ppm 26592 :درجه ســانتي گراد برابر 295 سانتي استوک مي باشــد. - میزان گوگرد
- میــزان آب : 1.5 )یک و نیم ( درصد - میزان فلزات: وانادیوم  97mg/kg ، کلســیم 

27mg/kg 70 ، نیکلmg/kg 100 ، سدیمmg/kg
- بر اساس روش دیپ زني در حضور کارگر بهره بردار سایت، ارتفاع سیال درون مخزن 
9 متر و 52 سانتي متر: اندازه گیري شد. با توجه به محاسبات به عمل آمده : حجم سیال 
اندازه گیري شــده درون مخزن : 2330تن قیمت نفت کوره 295 بر اساس فوب خلیج 
فارس: 601 دالر به ازاي هر تن . قیمت نفت کوره 295 بر اساس فوب خلیج فارس و با 
احتساب ناخالصي هاي موجود در فراورده نفتي از جمله آب و فلزات و بر اساس آنالیز 
آزمایشگاهي جدید و کسر هزینه حمل و نقل تا عرشه کشتي و ... معادل 511 دالر به ازاي 
هر تن برآورد مي گردد. با عنایت موارد فوق الذکر در هر دو حالت ذیل محاسبات صورت 
پذیرفت: قیمت گذاري 2330 تن نفت نفت کوره موجود در مخزن شماره 204 بر اساس 
اندازه گیری انجام شده و بر اساس آنالیز جدید آزمایشگاهي و ناخالصي هاي موجود در 
فراورده نفتي از جمله آب و فلزات و کسر هزینه حمل و نقل تا عرشه کشتي و ... معادل 
1.190.630 )یک میلیون و صد و نود هزار و ششصد و سي( دالر محاسبه مي گردد. قابل 
ذکر است اختالف 370 تن مربوط به نفت کوره دریافتي در تاریخ 98/02/29 )بر اساس 
قبض انبار( و نفت کوره موجود در مخزن شماره 204 بر اساس اندازه گیری انجام شده در 
تاریخ 1401/02/06 مي تواند به دلیل تبخیر شدن اجزاي سبک از جمله کروسین موجود 
در نفت کوره باشد. لذا قیمت گذاري 2330 تن نفت کوره موجود در مخزن شماره 204 
بر اساس اندازه گیری انجام شده و بر اساس آنالیز جدید ازمایشگاهي و ناخالصي هاي 
موجود در فراورده نفتي از جمله آب و فلزات و کسر هزینه حمل و نقل تا عرشه کشتي 
و ... معادل 1.190.630 )یک میلیون و صد و نود هزار و ششصد و سي( دالر محاسبه مي 
گردد. 1 6 نتیجه کارشناسي در اجراي قرار صادره از سوي مقام محترم قضایي، بر اساس 
محتویات پرونده، اسناد، مدارک و لوایح ابزاري و نیز با توجه به گزارش اظهارات خواهان 

و بازدید از مخزن شماره 204 و برگزاري جلسات کارشناسي 
در محل ســایت، بر اساس محاسبات و مباني مطروحه در 
گزارش حاضر و با در نظر گرفتن محدودیت های موجود، 
نتیجه رسیدگی های انجام شده به شرح زیر مي باشد: با توجه 
به تحوالت سیاسي حاکم بر دنیا، قیمت فروارده های نفتی 
از جمله نفت کوره در ماه هاي اخیر روند نزولی داشته است 

و با توجه به این تحوالت سیاسي،نوســان قیمت در فرآورده هاي نفتي همچنان وجود 
دارد. - با توجه به نواســانات قیمت جهاني فرآورده هاي نفتي و مشخص نبودن تاریخ 
دقیق اجراي حکم، لذا در صورت صالحدید آن مقام محترم قضایی پیشنهاد مي گردد در 
زمان اجرای حکم، بر اساس قیمت روز نفت کوره و بر اساس فوب خلیج فارس )نشریه 
پلتس( : منهای 15 درصد )بدلیل وجود ناخالصي هاي موجود در فرآورده نفت کوره طبق 
آنالیز آزمایشگاهي و هزینه هاي حمل و نقل تا عرشه کشتي(، مبناي محاسبه قرار گیرد لذا 
با عنایت به موارد مذکور و قیمت روز فرآورده نفت کوره قیمت گذاري 2330 تن نفت 
کوره به شرح ذیل محاسبه گردید. قیمت گذاری 2330 تن نفت کوره موجود در مخزن 
شــماره 204 بر اســاس اندازه گیری انجام شده و بر اساس آنالیز جدید آزمایشگاهي و 
ناخالصي هاي موجود در فراورده نفتي از جمله آب و فلزات و کسر هزینه حمل و نقل تا 
عرشه کشتي و ... معادل 1.190.630 )یک میلیون و صد و نود هزار و ششصد و سي( دالر 
محاسبه مي گردد. ضمنا تاکید می گردد از کل میزان هیدروکربن های موجود در مخزن یاد 

شده به میزان مبلغ 969000 دالر امریکا به مزایده گذاشته مي شود. 
1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد . 

2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است.
 3- پیشــنهاد دهنــدگان باید قبل از انجــام مزایده در تاریــخ روز مزایده با هماهنگي 
اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابي شــده را بصورت ســپرده نقدي بحساب شماره 
2171295409008 نزد بانک ملي شــعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا 

تحویل نمایند .
4 - اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 

5- مزایده در روز چهارشنبه ساعت 11 مورخ1401/06/23در محل دفتر شعبه اول اجرای 
احکام مدني دادگســتري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبین مجتمع 
قضایی شــهید بهشتي بصورت حضوري بعمل مي آید و برنده کسی است که باالترین 

قیمت را پیشنهاد نماید . 
 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلســه مزایــده و با انقضای مهلت از پرداخت بها 
 مورد مزایده خود داری نماید مســئول کســر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید 
 مزایده حاصل شــود خواهد بود که بدواً از ســپرده او اســتیفا میشود و سپرده تا تعیین 
کسر قیمت و خسارات وارده مســترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای 
کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس مراجعه 

نمایند . 

مجتبي عطايي زاده بندري   

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب 
سمیه جعفری فرزند غالم  به شماره 

شناسنامه 5370014094 صادره از فین در 
مقطع  کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها 
صادره از واحد دانشگاهی پیام نور بندرعباس 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد 

مفقودی



گزارش

طالع بینی

7
دوشنبه 7 شهریور 1401

1 صفر 1444
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
05:02:11 اذان صبح

06:22:36
12:46:34
19:08:55
19:24:50

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:24:52 اذان صبح
06:49:16
13:17:00
19:43:02

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:20:47 اذان صبح
06:42:46
13:08:17
19:32:09
19:48:20

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:39:41 اذان صبح
06:02:12
12:28:12
18:52:34
19:08:51

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:12:38 اذان صبح
06:35:18
13:01:26
19:25:56
19:42:14

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:53:15 اذان صبح
06:16:35
12:43:22
19:08:29
19:24:54

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:14:24 اذان صبح
06:38:11
13:05:22
19:30:52
19:47:22

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:00:47 اذان صبح
06:25:51
12:54:10
19:20:47
19:37:30

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب19:59:39 اذان مغرب اذان مغرب

فروردین :
امروز کلمات به راحتی بر زبان تان جاری می شوند 
و ممکن اســت قبل از این که متوجه شوید شما را 
به دردســر بیندازند. حرف های زیادی برای گفتن 
دارید، انگار مدت زیادی احساســات تان در حال غلیان بودند. 
تا به حال بدون شــک و تردید حرف می زدید، اما دیگر تصمیم 
گرفته اید که بیشتر احتیاط کنید. ممکن است پیام تان تکه تکه به 
مخاطبان برسد، پس حواس تان را جمع کنید که وضعیت را از این 
که هست پیچیده تر نکنید. گذشته ها را کنار بگذارید، بهتر است 

ببخشید و با قلبی صاف رو به آینده حرکت کنید .
     اردیبهشت :

دوست ندارید کسی با نقشه های شما مخالفت کند، 
اما اگر دیدید که سرســختی شما مانع کارتان شده 
بهتر است مصالحه کنید. خودتان فکر می کنید که راه 
درست را در پیش گرفته اید، اما اطرافیان تان از این که مشکالت 
را ماســت مالی می کنید ناراحت اند. اکنون این فرصت را دارید 
که یک کار بزرگ انجام دهید و بر همه ی نزدیکان تان اثر مثبت 
بگذارید. باید تصمیم بگیرید: آیا رسیدن به اهداف خودتان برای 
شما مهم است یا کمک رساندن به کسانی که دوست شان دارید؟ 
اگر قرار است راهی را در پیش بگیرید که دیگران کمتر در آن پا 
گذاشته اند باید جرأت به خرج دهید و فداکاری کنید، اما بدانید که 

یک پاداش ارزشمند در انتظار شماست.
    خرداد :

 اکنون ذهــن تان به ســرعت به دنبــال راه فرار 
می گردد. دوست ندارید مستقیمًا با کسی وارد دعوا 
شوید. اصاًل مهم نیست که چه نیت های خوبی در 
ســر دارید، فقط باید یاد بگیرید همان قدر که حرف می زنید به 
دیگران هم گوش دهید. یک گفتگوی سازنده همه ی تردیدها و 
 اختالفات را از میان برمی دارد و به همه این فرصت را می دهد تا 

حرف شان را بزنند .
    تیر :

امروز سرشار از درگیری های احساسی است، پس 
هوشمندانه ترین راهکار این است که احتیاط کنید. 
می توانید نا امنی هایی را که احســاس می کنید با 
اعتماد به نفس تان خاموش ســازید، برای این که مشکلی پیش 
نیاید باید قبل از هر اقدامی همه چیز را از نو بررسی کنید. باید میانه 
رو باشــید، یعنی نه پنهان کاری کنید و نه بیش از اندازه اسرارتان 

را به دیگران بگویید.
      مرداد :

امروز قوه ی تخیل شما بیش از حد فعال شده است، 
به همین خاطر ممکن اســت همــکاران تان اذیت 
شــوند، زیرا قبل از این که افکارشان را کامل کنند 
وسط کارشان می پرید. آن ها ممکن است فکر کنند که به دنبال 
جلب توجه هستید و دوست ندارید که دیگران هم در کانون توجه 
قرار بگیرند. اکنون تصمیم دارید که برای رســیدن به اهداف تان 
بیشتر تالش کنید. برای این که به مقصودتان برسید باید بگذارید 

دیگران هم خودی نشان دهند.
   شهریور :

اهداف تان آن قدر نوع دوســتانه به نظر می رسد 
که بــه خودتان می گویید نکنــد راه احمقانه ای 
را در پیــش گرفته اید. این کــه بخواهید دنیا را 
 تغییر دهید فکر خوبی اســت، اما نباید نسبت به زندگی خودتان 
بی میل شوید و خواسته های تان را نادیده بگیرید. باید راهی پیدا 
 کنید تا این رویاهای نوع دوســتانه را با نیازهای شخصی تان به 
مرحله ی تعادل برسانید. باید برای خدمت به دیگران فکرتان را به 
کار بیندازید و منطقی جلو بروید، در این صورت می توانید به هر 

چه می خواهید برسید.
     مهر :

دوستان تان راضی و شاد به نظر می رسند، اما چیزی 
در رفتارشان هست که شــما را اذیت می کند. هر 
 چه بیشتر به کارهایشان فکر می کنید خشمگین تر 
می شوید، اما با خشمگین شدن نمی توانید چیزی به دست آورید. 
بهتر است خودتان را برای مدتی در حاشیه قرار دهید. برای تغییر 
روابط تان باید روی رفتار خودتان کار کنید. البته بهتر است نترسید، 

بلکه سعی کنید اطرافیان تان را همواره دوست داشته باشید.
       آبان :

در مســیر موفقیت قرار گرفته ایــد، اما هنوز فکر 
می کنید که باید پله هــای بعدی نردبان موفقیت را 
با احتیاط و دوراندیشــی طی کنید. به احساس تان 
اطمینان داشــته باشید و قبل از قدم بعدی کمی بیشتر صبر کنید. 
نیت هایی را که در دل دارید صادقانه بر زبان آورید. اکنون زمان 

از آن شماست.
    آذر :

 افــکاری درباره ی ماجراجویی به ســرتان زده که 
همه ی فکر و خیال تان را درگیر کرده است. افکارتان 
سرعت گرفته، یعنی قبل از این که یک ایده را کاماًل 
حالجی کنید مجبورید سراغ فکر بعدی بروید. شاید دیگران شما 
را به خاطر این رفتارتان ســرزنش کنند، اما شما نباید با خشم 
جواب شــان را بدهید. به جای دعوا سعی کنید نظرات آن ها را 
بشــنوید تا افکارتان را بهتر جهت دهید. بهتر است خودتان را به 

امواج پیش رو بسپارید و مقاومت نکنید.
     دی :

امروز ممکن اســت اطالعات مهمی را فاش کنید، 
اما اگر حواس تان به زمان بندی نباشــد دیگر تأثیر 
 مثبتی نخواهید گذاشت. شاید از دست کسی ناراحت 
شــوید، اما دوســت ندارید که به خاطر انتقام گرفتــن از او به 
احساسات اش لطمه بزنید. صادقانه و از صمیم قلب حرف بزنید 
و عادل باشــید. متانت و خونسردی کمک تان خواهد کرد تا راه 

آرامش را پیدا کنید.
   بهمن :

اکنــون بین اقداماتــی که در پیش مــی گیرید و 
احساســات درونی شــما تضاد وجود دارد. شاید 
دیگران تشــویق تان کنند که دست به خطر بزنید، 
زیرا به توانایی های شما باور دارند. اما عجله نکنید، 
اگر احساسات تان را بگویید آشفتگی بیشتر خواهد شد. اگرچه 
دوست دارید که هر چه سریع تر به خط پایان نزدیک شوید، اما به 

شما توصیه می شود که آهسته گام بردارید.
  اسفند : 

تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره ممکن است دنیای شما 
را از این رو به آن رو کنند. شاید از قدم بعدی مطمئن 
نباشید، اما بهتر است شرایط حاضر را بپذیرید و آن را 
انکار نکنید. حواس تان باشد که برای خالص شدن از این وضعیت 
دســت به کارهای عجوالنه نزنید. خودتان را باور داشته باشید و 

بدانید که می توانید بر همه ی مشکالت غلبه کنید.

گــروه گــزارش //  روزی که آیت اهلل رئیســی در  
انتخابات ریاســت جمهوری سیزدهم شعار خود را 
دولت مردمی اعالم کرد، مشخص بود که در آستانه 
یکسالگی دولتش ارتباط با مردم در اولویت اقدامات 
و برنامه ریزی ها خواهد بود و مرکز ارتباطات مردمی 

نهاد ریاست جمهوری از مهمترین ارکان دولت.
   سوم شهریور ماه سال گذشته و در پی سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دولتی بر 
سرکار آمد که گفتمان خود را مردم و هرآنچه به نفع 
آن هاست، تعریف کرد. دولتی که به ریاست آیت اهلل 
»ســید ابراهیم رئیســی« و در یکی از دشوارترین 
مقاطع کشور تشکیل شد. دولت سیزدهم در حالی 
سکان هدایت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت 
که اقتصــاد آلوده به رانت ارزی و نظام توزیع یارانه 
در کشور، از مسیر عدالت خارج شده بود و شرایط 
معیشتی مردم چندان مطلوب نبود. شاخص اعتماد 
اجتماعی و امید مردم به بهبود شــرایط افول قابل 
مالحظه ای را نشان می داد و مردم به ویژه در مناطق 
محــروم از بی توجهی ها گالیه مند بودند.  در عرصه 
روابط بین الملل همه چشــم ها به برجام و مذاکرات 
و سه کشــور اروپایی و آمریکا دوخته و در عرصه 
سیاست داخلی هم درگیری های لفظی اعضای قوای 
مجریه و مقننه به روتین تریبون های کشور تبدیل شده 
بود. این بخشی از چالش هایی بود که دولت سیزدهم 
در آغاز کار با آن روبرو بود و برای اصالح هریک از 
این رویه های اشتباه در یک سال گذشته به صورت 
جهادی و شــبانه روز در میدان بوده است. اکنون در 
نخسین سالگرد آغاز رسمی کار و مسئولیت دولت در 
گزارش های مختلف به مرور این تالش های جهادی 
در عرصه هــای مختلف می پردازیم. در این گزارش 
به عملکرد مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در 
دولت سیزدهم و دستاوردهای آن خواهیم پرداخت.

   ضرورت ارتباط با مردم
  همزمان با تاسیس و سامان مجموعه نهاد ریاست 
جمهوری در ابتدای انقــالب، ضرورت ارتباط این 
نهاد به عنوان رکن اصلی اجرایی در کشور، با مردم 
احساس و هســته ابتدایی مرکز ارتباطات مردمی 
رئیس جمهور در این نهاد ایجاد شــد. این مجموعه 
در طول سه دهه گذشته و به تناسب میزان اهمیتی 
که دولت وقت به موضوع ارتبــاط با مردم می داد، 
رشــد کرد و خود به نهادی مهم و مجزا تبدیل شد. 

فعالیــت این مجموعه در دولت های نهم و دهم اوج 
گرفت و به واســطه سفرهای استانی رئیس جمهور 
وقت و درخواست هایی که مردم به این نهاد ارسال 
می کردند؛ به یکی از پرمشغله ترین بخش های دولت 
تبدیل شد.در دولت های یازدهم و دوازدهم گسترش 
و تجهیز فیزیکی آن پیش رفت و به تناسب پیشرفت 
راه های ارتباطی، سامانه های جدید در روابط دولت 
و مردم در استان های مختلف ایجاد شد. این نهاد اما 
در دولت سیزدهم و با توجه به نگاه متفاوت آیت اهلل 
رئیسی به مردم و ارتباط با آن ها، تحوالتی یافت که 
نتیجه این تغییر دیدگاه کالن و تحوالت حاصل از آن، 
مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری را به بازوی 
دولت در اداره کشــور و اتخاذ تصمیمات درست و 
برنامه ریزی دقیق تبدیل کرد.این نهاد در تالش است 
تا براساس الزامات قانونی، دستگاه های زیرمجموعه 
قوه مجریه را نســبت به وظایف خود در قبال مردم 
پاسخگو سازد. تصمیم گیری و برنامه ریزی در این 
دستگاه ها باید با مشارکت مردم و براساس نیازهای 
واقعی و ملموس آن ها صورت گیرد و اصالح امور 
و رویه های اشــتباه با نظارت ایرانیان انجام شــود. 
ایجاد و گســترش ســامانه های ارتباطی می تواند 
زمینه مطالبه گری مردم از یک سو و خدمت رسانی 
بهتر مســئوالن را از دیگر سو فراهم سازد.اینک در 
آستانه یک ســالگی دولتی که تمام سرمایه خود را 
مردم می داند و ارتباط با آن ها را چه با واســطه و 
چه بی واســطه برای خود مغتنم؛ آمار اعالم شده از 
سوی نهادی که در مسیر این ارتباط قرار دارد، قابل 
توجه اســت و نشان می دهد رسیدگی به دغدغه ها 
و نیازهای مــردم ایران با چه کمیت و کیفیتی پیش 

رفته است.
  سه راهی که مردم با نهاد ارتباط دارند

   مرکــز ارتباطات مردمی رئیس جمهور در دولت 
ســیزدهم به طور مشخص ســه روش مشخص 
به منظــور برقراری ارتباط بین مردم و مســئوالن 
تدارک دیده است: نامه، تماس تلفنی، میز ارتباطات 

دستگاه ها.
نامه نگاری: نوشــتن نامه مکتوب و روی کاغذ از 

قدیمی ترین روش های دسترسی مردم به مسئوالن 
بوده است و اکنون نیز بســیاری از افراد به ویژه در 
مناطــق محروم تر، ترجیح می دهنــد از این روش 
برای ایجاد ارتباط با مدیران و روســا استفاده کنند. 
بخشــی از این نامه ها در سفرهای استانی به دست 
هیــأت همراه رئیس جمهور و گاهی حتی خود وی 
می رســد و بخش دیگری به صورت حضوری در 
کوچه خوش زیان خیابان پاستور به دست مسئوالن 
مرکز ارتباطات مردمی دفتر ریاســت جمهوری. در 
هر حالــت نامه هنوز پل رابط بیــن دولت و ملت 
کارایی خود را از دســت نــداده و همچنان کاغذ 
برای بسیاری امن ترین پیام رسان محسوب می شود.

مراجعه حضوری و تماس تلفنی: حضور در خیابان 
پاستور و عالم حضوری مشکالت به مسئوالن و نیز 
پیگیری درخواست ها از طریق تماس تلفنی از دیگر 
مسیرهای ارتباطی مردم با مدیران دولتی است.سامانه 
سامد: مسیر دیگری که مرکز ارتباطات نهاد ریاست 
جمهوری برای آگاهی از مشــکالت و دیدگاه های 
مردم پیش بینی کرد، ســامانه سامد است. سامانه ای 
الکترونیکی که به منظور توســعه تعامالت مردم و 
دولت در بستر دولت الکترونیک تدارک دیده شده و 
از ضریب نفوذ باالیی در دستگاه های اجرایی )ستادی 
و استانی( برخوردار اســت.میزخدمت دستگاه ها: 
حضور مســئوالن ارشد هر ســازمان و نهادی در 
مکان مشخصی از آن نهاد و سازمان، الزامی است که 
دولت سیزدهم برای مدیران دستگاه های اجرایی در 
نظر گرفته و برآن پافشاری دارد. میز خدمتی که در 
ادارات و ساختارهای زیرمجموعه قوه مجریه تدارک 
دیده شده؛ از دیگر راه های ارتباطی مردم با مسئوالن 

است.
  آماری از مرکز ارتباطات مردمی

  از سوم شهریور 1400 که دولت سیزدهم به صورت 
رسمی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت، تا نیمه 
تابستان امسال، در مجموع 1/۷51/609 مورد شامل: 
نامه ، تماس  تلفنی، مراجعه حضوری، پیام الکترونیکی 
و میز ارتباطات مردمی دستگاه های اجرایی )برقرار 
شده در سفرهای استانی رئیس جمهور( واصل شده 

اســت که از ایــن میــزان 1/556/082 مورد، در 
ستادهای پاسخگویی و میزهای ارتباطات مردمی 
دســتگاه های اجرایی در سفرهای استانی بررسی و 
در چرخه رسیدگی قرار گرفته و 195/52۷ مورد 
نیــز در چرخه کاری مرکــز  قرارگرفته که پس از 
اقدامات الزم متناسب با موضوع، درخواست ها به 
دستگاه ها و بخش های مربوط به منظور اقدام ارسال 
شده است. در جریان سفرهای استانی، بیش از 25 
ستاد پاسخگویی برخط تلفن سه شماره ای )111( در 
مرکز اســتان ها برپا گردید که در مجموع 4۷6159 
مورد، تماس تلفنی معادل 34/45 درصد کل موارد 
ثبتی در سامانه سامد بوده است.در سفرهای استانی 
یک سال گذشته و یا حضور رئیس جمهور میان مردم 
در زمان هــا و مکان های مختلف، نامه های مکتوب 
بســیاری به مرکز ارتباطات رســیده است. تعداد 
9059۷5 نامه معادل 65/55 درصد کل موارد ثبتی، 
نامه در سامد ثبت شد. همچنین با برگزاری و استقرار 
523 میز ارتباطات مردمی دســتگاه های اجرایی 
ستادی در ســفرهای استانی به مطالبات 1۷3948 
نفر از شهروندان رســیدگی شده است.همچنین در 
مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور، بیش از 3188 
مورد از مسائل و مشــکالت عمومی و عام المنفعه 
در استان ها شناسایی شده است که 1309 مورد از 
آنها تحت عنوان صدای مــردم به وزراء و معاونین 
رئیس جمهور منعکس و تعداد 243 مورد نیز تعیین 
تکلیف شده اند به این معنی که با انجام 198 مکاتبه، 
تعداد 920 مورد از موارد احصاء شده صدای مردم، 
از طریق 23 وزارتخانه و ســازمان مستقل دولتی 

بررسی و مورد پیگیری واقع شده است.
  یک نهاد و دو آمار

  مقایســه عملکرد مرکز ارتباطــات مردمی دولت 
دوازدهم و سیزدهم در بازه زمانی مشخص و مشابه، 
خود بهترین گواه اجرایی شدن شعار آیت اهلل رئیسی 
در انتخابات است. اعداد از تفاوت بزرگی خبر داده 
و نشــان می دهند که سخنان حجت االسالم »احمد 
صالحی« رئیس این مرکز در دولت سیزده، تنها در 

مقام حرف نیست.

  مقایسه آماری عملکرد مرکز ارتباطات مردمی 
در دو دولت

  صالحی اردیبهشت سال جاری و در نشست خبری 
برگزار شــده در ایرنا، تصریح کــرده بود: »در مرکز 
ارتباطات مردمی، نام مبارک »مردم« بر تارک آن نقش 
بســته و منظور ما از مردم از هر رنگ و نژاد و طیف 
است و هر کســی که دغدغه کشور را داشته و برای 

اعتالی آن خدمت می کند، برای ما ارزشمند است«. 
   مردم از دولت مردمی چه خواستند؟

  بررسی محتوی نامه ها، تلفن ها، پیام ها و مراجعه های 
حضوری مردم به مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست 
جمهوری هم موضوع جالب و جذابی خواهد بود اگر 
بدانیم؛ مجموعه این پیام ها از ســوی نهاد به ارگان ها 
و وزارتخانه ها و ســازمان ارســال می شــود و در 

تصمیم گیری های کالن مورد توجه قرار می گیرد. 
   کدام حوزه ها بیشترین دغدغه مردم بود؟

   مرور حوزه هایی که بیشترین دغدغه مردم در آنجا 
ثبت شده است می تواند مسیر برنامه ریزی برای این 
حوزه ها و دســتگاه های زیرمجموعه آن را روشن تر 
کند. بررســی موضوعات مطرح شده از سوی مردم 
نشــان می دهد که حوزه اقتصاد و زیر مجموعه آن 
مهمترین دغدغه مردم اســت به طوری که نزدیک به 
30 درصد از مراجعان به مرکز ارتباطات مردمی، امور 
بانکی و تسهیالت وام را مهمترین دغدغه خود اعالم 

کرده اند. 
   دولت برای خواسته های مردم چه کرده است؟ 

   بخش مهم و شــاید اصلی وظایف مرکز ارتباطات 
مردمی ریاســت جمهــوری به نتیجه رســاندن، 
درخواست ها و رفع مشکالت مردم است. در همین 
راستا 1۷84 مورد از موارد دریافت شده با قید فوریت 
)حداکثر ظرف 48 ســاعت( به صورت مســتقیم از 
طریق رئیس حوزه مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته 
است. مرکز ارتباطات در ۷9 برنامه رئیس جمهور و 
پنج برنامه معاون اول، 642۷۷ برنامه دیدار چهره به 
چهره و پاســخگویی برخط اســتانداران و مدیران 
دستگاه های اجرایی استان ها، برگزاری و استقرار 523 
میز ارتباطات مردمی دستگاه های اجرایی ستادی در 
سفرهای استانی و رسیدگی به مطالبه 1۷3948 نفر 
از شهروندان هم از مهمترین اقدامات مرکز و ریاست 
آن در مدت یک سال از استقرار دولت سیزدهم بوده 

است.

روایتی آماری از عملکرد حلقه وصل ملت و دولت

تجدید آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندر سیریک 
 روكش آسفالت بلوار فردوسی به مساحت 7400 متر مربع 

شهرداری بندر سيريك در نظر دارد مناقصه ذيل از اعتبارات تملك دارايی سرمايه ای – عمرانی  به متقاضيان واگذار نمايد : 
1- پروژه مناقصه عمومی يك مرحله ای پروژه روكش آسفالت بلوار فردوسی به متراژ 7400 متر مربع  اعتبارات داخلی شهرداری با مبلغ ضمانت نامه 

600.000.000  ريال 
- برگزاری مناقصه صرفاً از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت می باشد و كليه مراحل فرايند مناقصه شامل خريد و دريافت اسناد مناقصه در صورت 
وجود هزينه مربوط ، پرداخت تضمين شركت درمناقصه  ، ارسال پيشنهاد قيمت ، بازگشايی پاكات ، اعالم به برنده  و واريز وجه مناقصه در بستر سامانه 

از اين طريق امکان پذير می باشد . 
- عالقه مندان به شركت در مناقصه می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی ) توكن( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند  مركز 

پشتيبانی و راهبردی سامانه 021-4193 – 09900598005  خانم باقری بندرعباس - 
 - الف – به اسناد و مدارك فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد . - هر گاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند  سپرده آنها به ترتيب 

ضبط خواهد شد . 
 - اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت سامانه ) www.stadiran.ir( بخش ثبت نام پرو فايل مناقصه گر موجود است .  

- مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی  :     1401/6/19    ساعت 12         مهلت دريافت اسناد  : 1401/6/8      ساعت 19 
 - زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/6/31                            ساعت 19            زمان بازگشايی پاکت ها : 1401/6/20   ساعت 10      

شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است و هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد  و هر گاه برنده اول و دوم و سوم حاضر به 
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد .

روابط عمومی شهرداری بندر سیریک 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 

 اولين مجمع عمومــی كانون مذكور ، ســاعت 10 صبح 
 روز پنجشــنبه مــورخ 1401/06/10 در محل مســجد 
صاحب الزمان )عج( به نشــانی شهرستان ميناب روبروی 
 آموزش و پرورش مســجد صاحب الزمــان )عج( برگزار 
ميگردد. از كليه اعضا دعوت ميشود در جلسه مذكور شركت 

نمايند .
* دستور جلسه مجمع عمومی عادی :

 1- گزارش هيئت مديره 
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره و بازرسان 

3- ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی باشد .

کانون کارگران بازنشسته شهرستان میناب
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امام حسین )ع( : همنشینی با افراد الابالی موجب بدگمانی است
) روضه بحار ج 2 ص 122(

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

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

دوشنبه 7 شهریور 1401
1 صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3965

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمایندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد       علیرضا حائری زاده             09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
سید ابوالحسن جعفری                    09177746020

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.ir : اینستاگرام

رئیس سازمان میادین میوه و تره بار بندرعباس در گفتگو با دریا خبر داد

 استقرار خودروهای میوه فروش 
در بلوار شهید رجایی

مصاحبه اختصاصی  // در راســتای گزارش هایی که در 
زمینه خودروهای میوه فروش در ســطح شهر بندرعباس 
منتشر شده است، در این گزارش نیز بنا داریم این موضوع 
را پیگیری نماییــم. در گزارش های قبلی با مدیر و معاون 
پیشگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری بندرعباس 

گفت و گویی داشتیم. 
     بعــد از آنکه با تذکرات پی در پی برای ســد معبر در 
خیابان های اصلی توســط خوروهــای میوه فروش، در 
جلســات متعدد و پیگیری های انجام شده در شهرداری 
بندرعباس، تصمیم بر آن شــده اســت که با درخواست 
شهرداری بندرعباس و پیگیری معاونت پیشگیری و رفع 
تخلفات شــهرداری از دادستانی بندرعباس حکم توقیف 
تعدادی از خودروهای میوه فروش صادر شود.در گزارش 
قبلی اشــاره شــد که بعد از صدور حکم، ماموران رفع 
تخلفات شهرداری  برای اجرای آن با مشکالت متعددی 
روبرو هستند. از جمله مخدوش کردن پالک، مخفی کردن 

خودروها و....
   امــا برای کســب اطالع از ســاماندهی و برنامه های 
شــهرداری بندرعباس در این خصــوص با احمد مالئی 
نســب رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و عرضه 
محصوالت کشاورزی بندرعباس به گفتگو پرداختیم .از 
احمد مالئی نسب خواســتیم به این سوال پاسخ دهد که 
مسأله ســاماندهی خودروهای میوه فروش که مدت ها 
است در حال بررســی و پیگیری توسط شهروندان است 
به کجا رسیده است و برنامه این سازمان در این خصوص 

چیست؟
   مالئی نســب در پاســخ به ســئوالت ما گفت : برای 
ســاماندهی خودروهای میوه فروش در ســطح شــهر 
بندرعباس که مشکالتی از جمله ایجاد ترافیک، سد معبر 
و مزاحمت برای شــهروندان را بوجود آورده اند، در این 
خصوص در شهرداری بندرعباس جلسات متعددی گرفته 
شــده است تا راه کار مناسبی برای این معضل که هر روز 

بیشتر می شود پیدا کرده و اجرایی نماییم.
   به دلیل این تخلفات که از سوی خودروهای میوه فروش 
انجام می شود، با هماهنگی های صورت گرفته با دادستان، 
حکم توقیف برخی از این خودروها صادر شــد و بعضی 
از این خودروها نیز توقیف شده اند. ماشین هایی که حکم 
توقیف آن ها صادر می شــود، برای رفــع توقیف به ما 
مراجعه می کنند و از آنها تعهد گرفته می شــود که دیگر 
سد معبر نکنند. همچنین از صاحبان خودروها خواسته می 

شــود تا تشکیل پرونده داده و ثبت نام انجام بدهند تا در 
مکانی که برای ساماندهی خودروهای میوه فروش در نظر 

گرفته شده است مستقر شوند.
   در فاز یک ساماندهی خودروهای میوه فروش، در بلوار 
شــهید رجایی مکانی با 50 سایه بان برای این خودروها 
در نظر گرفته شده اســت. این خودروها براساس تعرفه 
بهای عوارض خدمات شهری روزی 10 هزار تومان باید 
پرداخت کنند که این دســتور کار به تصویب شورای شهر 
بندرعباس نیز رسیده اســت.    با راهکارهای که تا قبل 
 از آن در نظر گرفته شــده اســت همچون تذکر، جریمه، 
جمــع آوری کارتخوان و... نتوانســتیم خودروهای میوه 
فروش را ســاماندهی کنیم اما اکنون امیدواریم با توقیف 
خودروهــا و پس از رفع توقیف آنها، از این طریق بتوانیم 
خودروهای میوه فروش را ســاماندهی و در مکان های 

مناسب به تجمیع برسانیم.
   امــا در مــورد دیگر خودروهای میــوه فروش ، همه 
خودروهــای میوه فروش می توانند برای ســاماندهی و 
حضور در مکان هایی که توسط سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در 
نظر گرفته شــده به سازمان  ساماندهی مشاغل شهری و 
عرضه محصوالت کشــاورزی مراجعه و تشکیل پرونده 
دهند و در مکان در نظر گرفته شــده به فعالیت بپردازند.   
در پایان احمد مالئی نسب افزود : امیدواریم با این طرح 
بتوانیم هم خودروهایی میوه فروش را ساماندهی کنیم و از 
طرفی سدمعبر و ترافیک سطح شهر بندرعباس به حداقل 
برسد . همچنین با استعالمی که از معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری گرفته شده است چند مکان دیگر عالوه 
 بر بلوار شــهید رجایی مد نظر اســت که در فاز بعدی به 
بهره برداری می رسد و خودروهای میوه فروش می توانند 

در این مکان ها به فعالیت بپردازند.

                   سعیده دبیری نژاد/ دریا
Dabiri_      @yahoo.com91

سرپرست اداره کل ثبت احوال هرمزگان  در گفتگو با دریا :

24هزار کارت هوشمند ملی آماده تحویل است 

گــروه گزارش // سرپرســت اداره کل ثبت 
احوال اســتان هرمزگان گفــت: ۹۹ درصد 
ملی  کارت  دریافت  شــرایط  واجد  جمعیت 
هوشمند در استان هرمزگان اطالعات خود را 

ثبت کرده اند. 
  راشد رشــیدی در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار روزنامه دریا به مناسبت هفته دولت 
افزود: در هرمزگان یک میلیون و 32۷ هزار 
نفر واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند 
هســتند که از این تعداد یک میلیون و 319 

هزار نفر درخواست خود را ثبت نمودند. 
   رشیدی ادامه داد: یک میلیون و 1۷2هزار 
و 945 فقره کارت هوشمند ملی صادر شده 
است که از این تعداد 24 هزار و 400 کارت 
در دفاتــر پیشــخوان و ادارات ثبت احوال 
اســتان آماده تحویل به متقاضیان می باشد. 
 وی عنوان کــرد: برخی از افــراد در زمان 
ثبت نام شــماره ای که ثبت نموده اند و اکنون 
یا آن را تعویض کرده یا پیامک تبلیغاتی آن 
 را مســدود نموده اند به همین دلیل پیامک 

آماده بودن کارت را دریافت نکردند. 
  رشیدی از متقاضیانی که کارت ملی ثبت نام 
کــرده و کارت خود را دریافــت نکرده اند 
خواســت؛ برای اطالع از صدور کارت خود 
می توانند به پایگاه اطالع رسانی ncr.ir یا 
نمایند. استفاده   *4*6090# دستوری  کد 
وی در خصوص افرادی که برای سفر به کربال 
با مشکالت سجلی مواجه هستند گفت: این 
افراد می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال 
در سراسر استان درخواســت خود را ثبت 
نموده و خارج از نوبت به کار آنها رسیدگی 
می شــود تا بتوانند به سفر معنوی پیاده روی 

اربعین خود را برسانند. 
  این مســئول اظهارداشت: یکی از مهمترین 
ماموریت های ســازمان ثبــت احوال ثبت 
والدت، وفــات، ازدواج، طــالق، صــدور 
شناســنامه مکانیزه و صدور کارت هوشمند 

ملی است. 
  وی درخصــوص موالید صورت گرفته در 
استان در ســال 1400 عنوان کرد: در سال 
گذشــته 31هزار واقعه والدت در اســتان 
هرمزگان به ثبت رسیده است که این رقم در 

کشــور یک میلیون و ۷98هزار واقعه بوده و 
سهم استان هرمزگان از کل کشور سه درصد 
بوده اســت. رشیدی بیان کرد: از لحاظ تعداد 
تولد صورت گرفته در هرمزگان، این استان 
رتبه چهارم تعداد موالید در سال 1400 را به 

خود اختصاص داده است. 
  وی خاطرنشان کرد: 51 درصد از تولدهای 
صورت گرفته در استان هرمزگان پسر و 49 
درصد دختر بوده است. همچنین 5۷ درصد 
موالید شــهری و 43 درصد روستایی بوده 

است. 
  سرپرســت اداره کل ثبت احوال هرمزگان 
عنوان کرد: نرخ ثبت موالید در استان 1۷ در 
هزار است یعنی به ازای هر هزار نفر جمعیت 
اســتان، 1۷ نفر متولد شده است که این رقم 
نسبت به سال 99 ، 1/1 درصد کاهش داشته 

است. رشیدی ادامه داد: در استان هرمزگان 
به ازای تولد هر 100 نوزاد دختر 104 نوزاد 

پسر متولد شده است. 
   وی اظهارداشت: سهم والدت ها به تفکیک 
شهرستان های اســتان نیز بندرعباس با 38 
درصد بیشــترین تولد را ثبت کرده است و 
پس از آن میناب با 16/6 درصد، قشم 9/3 
درصد، بندرلنگه ۷/6درصد و رودان نیز ۷/1 

درصد قرار دارند. 
  این مســئول ادامه داد: بیشترین نسبت ثبت 
والدت به جمعیت در استان، در شهرستان های 
جاسک، قشم و میناب صورت گرفته است. 

رشیدی عنوان کرد: مهلت قانونی ثبت والدت 
15 روز اســت که در استان هرمزگان 99/4 
درصد والدت های صورت گرفته، در مهلت 

قانونی ثبت شده است. 
  وی به اجرای قانون تعیین تکلیف فرزندان 

حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی با مردان 
خارجی اشــاره و خاطرنشان کرد: در استان 
به دلیل هم افزایی که بین دستگاه های اجرایی 
وجــود دارد، هرمزگان یکی از اســتان های 
پیشــرو در این زمینه بوده و توانســته است 
هزار و 38۷ جلد شناســنامه برای این افراد 

صادر نماید. 
  رشــیدی به تعداد فوتی ثبت شده در سال 
گذشته اشــاره و عنوان کرد: در سال 1400 
و در کشــور 544 هزار و 51۷ واقعه فوت 
به ثبت رسیده اســت که در استان هرمزگان 
در این مدت 8 هزار و 881 واقعه فوت ثبت 
شده است و سهم هرمزگان از کل کشور 1/6 

درصد فوتی ها بوده است. 
  رشــیدی ادامه داد: نرخ فوت ثبت شده در 
سال 1400 در استان هرمزگان 4/۷ درصد 
بوده اســت و از این نظر استان هرمزگان در 
رتبه آخر کشــوری قرار دارد. این مســئول 
اظهارداشــت: 5 هــزار و 321 نفر از فوت 
شدگان مرد و 3 هزار و 55۷نفر زن بوده اند. 
همچنین 4 هزار و 880 نفر از فوت شدگان 
شــهری و ســه هزار و 998 نفر روستایی 

بوده اند. 
  وی دربــاره مهلت ثبــت قانونی فوت نیز 
خاطرنشان کرد: مهلت قانونی ثبت فوت 10 
روز اســت که در سال گذشته 99/6 درصد 
فوتی ها در مورد قانون ثبت شــده اســت. 
رشــیدی در خصوص ازدواج های صورت 
گرفته در اســتان نیز عنوان کرد: 13 هزار و 
191 واقعه ازدواج در سال 1400 در استان 
هرمزگان ثبت شــده است و استان هرمزگان 
در واقعه ازدواج رتبه 18 کشــور را به خود 

اختصاص داده است. 
  وی افزود: میانگین ســن ازدواج مردان در 
سال گذشته 26/6 و میانگین سن زنان 22/6 

بوده است. 
  سرپرســت اداره کل ثبت احوال هرمزگان 
درباره طالق های صــورت گرفته نیز گفت: 
3 هزار و 19۷ واقعه طالق در ســال گذشته 
در هرمزگان ثبت شــده است که از این نظر، 
هرمزگان رتبه 28 کشور را به خود اختصاص 

داده است. 
 رشیدی اضافه کرد: میانگین سن طالق مردان 
36/1 سن طالق زنان 31/5 بوده است. وی 
درباره فراوانی نام های ثبت شده در 5 ماهه 
ســال جاری نیز عنوان کرد: فراوانی نام های 
دختران در 5 ماهه سال جاری فاطمه، زهرا، 
زینب، فاطمه زهــرا، مریم، نورا و حلما بوده 
اســت و فراوانی نام پسران نیز محمد، علی، 
آیهان، حسین، امیرعلی، آراد، عبدا... و آریا 

بوده است. 
   وی به یکی دیگر از کارهایی که در استان 
هرمزگان انجام شده است اشاره و خاطرنشان 
کرد: تعیین تکلیف صدور شناسنامه افراد فاقد 
شناسنامه در اســتان یکی از کارهایی است 
که در سال گذشــته و با همکاری اداره کل 
دادگستری اســتان انجام شده است و برای 
تمام افرادی که مراجعه کرده و پرونده تشکیل 
داده اند شناســنامه صادر کرده  و در محل به 

آنها تحویل شده است. 
  وی در پایــان گفت: از این منظر اســتان 
هرمزگان در کشور عملکرد قابل قبولی داشته 
است که در این زمینه تاکنون 160 شناسنامه 

در استان صادر و تحویل شده است. 

          امین زارعی/ دریا
Amin.zch2011 @                        gmail.com

در استان به دلیل هم افزایی 
که بین دســتگاه های اجرایی 
وجــود دارد، هرمــزگان یکی 
از استان های پیشرو در این 
زمینه بوده و توانسته است 
هزار و 387 جلد شناسنامه 

برای این افراد صادر نماید

,,

گروه گــزارش  // رئیس پــارک علم و 
فنــاوری هرمزگان گفت:شــرکت های 
دانش بنیان از ظرفیت اشتغالزایی باالیی 
برخوردار هســتند و می توانند در این 
 مسیر نقش بسزایی را ایفا نمایند و موجب 
کاهــش بیــکاری در جوانان  شــوند و 
از گســترش شــغل های کاذب زیادی 

جلوگیری کنند.
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ علیرضا 
با خبرنگاران  نصیری در نشست خبری 
با تبریک هفته دولت و گرامیداشــت یاد 
و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار 
کرد: هفته دولت فرصت ویژه ای برای بیان 
اسالمی  انقالب  دســتاوردهای  تبیین  و 
اســت.وی در ادامه افزود: پارک علم و 
فناوری هرمزگان در سال 1390 مجوز 
فعالیت گرفت و در حــال حاضر جزو 
پارک های در حال توســعه هستیم و در 
سطح ســه قرار داریم و تالش ما بر این 
است که در رده توســعه یافته ها باشیم.  
رئیس پارک علــم و فناوری هرمزگان، 
بیان کرد: ما دو مرکز رشد در بندرعباس 
و یــک مرکز هــم در مینــاب داریم و 
 به دنبال این هســتیم کــه باتوجه به بعد 
پتانسیل  که  شهرســتان های  مســافت، 

رشــد دارنــد مراکز رشــد را در آن جا 
تاســیس کنیــم.وی گفــت: در ســال 
گذشــته چهار میلیارد تومان تسهیالت 
 بــه واحدهــای فنــاور داده شــده و 
مهم ترین رســالت اصلــی پارک علم و 
 فنــاوری هرمزگان حمایــت از افراد و 
شرکت های صاحب ایده نوآور و فناور 
برای کمک به کاهش ریسک هسته های 
فنــاور در مراحــل پرخطــر ابتدایی و 
بسترســازی الزم جهت ارائه ی محصول 
نهایــی اســت و تالش بر این اســت با 
تأمین زیرســاخت های الزم کارآفرینان 
را در تبدیــل ایده هــا و نتایج پژوهش 
به محصوالت قابــل عرضه و رقابت در 
نشان  رساند.نصیری، خاطر  یاری  بازار، 
کرد: در حال حاضر 85 هســته و واحد 
فناور  در پارک علم و فناوری هرمزگان 
مشغول به فعالیت می باشند که 18 واحد 
آن در دوره پسا رشد قرار دارند و مابقی 
در مرحله رشد مقدماتی و رشد می باشند. 
   رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان 
ابراز کرد: شــرکت هــای دانش بنیان از 
ظرفیت اشــتغالزایی باالیــی برخوردار 
هســتند و می توانند در این مسیر نقش 
بســزایی را ایفا نمایند و موجب کاهش 
بیکاری در جوانان  شــوند و از گسترش 
شغل های کاذب زیادی جلوگیری کنند و 

 حضور پارک های علم و فناوری  باعث 
اعتمــاد  فرهنــگ ســازی، رشــد و 
می شــود. در جامعــه  علــم  بیشــتر 

 وی گفــت: حمایــت هایــی کــه از 
هســته های واحدهای فناور در بخش 
خدمــات عمومــی صورت مــی گیرد 
شــامل اختصاص فضای اداری، فضای 
کار اشتراکی، ســالن کنفرانس، کتابخانه 
اتاق جلســات  کارآفرینی،  تخصصــی 
)Vip(، خدمات تأسیساتی و ...  است. 

   نصیــری بیان کرد: حمایت مالی پارک 
از شــرکت ها در حال حاضر در مرحله 
پیش رشــد 50 میلیون تومان در مرحله 
رشد 325میلیون تومان و در مرحله پسا 
رشد 450 میلیون تومان می باشد و این 
تسهیالت بدون سود بوده ودوره تنفس از 

6 ماه تا دو سال است. 

   رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
هرمــزگان ارائــه مشــاوره، برگزاری 
در  شــرکت  آموزشــی،  هــای  دوره 

نمایشــگاه هــا، حمایــت از برگزاری 

رویدادهای علمــی و تجاری، خدمات 
 مالکیت فکری، جلســات انتقال تجربه 
کارآفرینان  تجربــه  از  منــدی  )بهــره 
موفق(، نظــارت و ارزیابی و تســهیل 
ســازمان ها  و  صنایــع  بــا  ارتبــاط 
از  را  محصــوالت  بازاریابــی   بــرای 
حمایت هــای مهم و مــورد توجه در 
بخش توانمند ســازی شرکت ها عنوان 
کرد. وی گفت : پــارک علم و فناوری 
یک پل راهگشــا و راهبردی میان علم 
و صنعت اســت ، تا زمینه شکوفایی ایده 
های قابل رشــد افراد تبدیل به محصول 
نهایی شــود و بــه جامعه هــدف ارائه 
 شود و مورد اســتفاده جامعه هدف قرار 
 گیرد. نصیری، بیان کــرد: اگر ادارات و 
ارگان ها دارای فضای کارگاهی سوله ای 
مازاد بر مجموعه خود هستند در راستای 

حمایــت از کارآفرینی آنها را در اختیار 
شرکت های دانش بنیان قرار دارند تا شاهد 
رشد هر چه بیشتر واحدهای فناور باشیم و 
 در این خصوص نیازمند همراهی ارگان ها 

هستیم.
  رئیس پــارک علم و فناوری هرمزگان 
اظهار کرد: در راســتای ارتباط سازنده 
و خوب بــا صنعت صنــدوق پژوهش 
و فناوری شــکل گرفتــه و با کمک و 
حمایت شــرکت فــوالد هرمــزگان و 
شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس 30 
 درصد سهام این صندوق سرمایه گذاري 
کــرده اند  و ایــن صندوق بــه عنوان 
موسسه غیر دولتی که می توانند خدماتی 
از قبیــل تســهیالت و... را ارائه دهد.

 وی در پایــان از افتتــاح مرکز نوآوری 
بندر خمیر در هفته دولت خبر داد.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان :

شرکت های دانش بنیان از ظرفیت اشتغالزایی باالیی برخوردار هستند

,,
فنــاوری  و  علــم  پــارک   
هرمــزگان در ســال 1390 
مجــوز فعالیت گرفــت و در 
حــال حاضر جــزو پارک های 
در حال توســعه هســتیم و 
در سطح ســه قرار داریم و 
تالش ما بر این است که در 

رده توسعه یافته ها باشیم

          یعقوب رستمی/دریا
yaghob.rostami      @gmail.com22


