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به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
بنی هاشمی واحد 2

گروه خبر  //ناظر گمرکات هرمزگان از کشف مهم محموله قاچاق سوخت در گمرک شهید رجایی خبر داد.

حســین سعیدی اظهار کرد :پیرو کشفیات قبلی که چند روز قبل صورت گرفت ،کنترل و نظارت
دقیق کارکنان خدوم گمرکات استان هرمزگان منجر به کشف مهم یک محموله قاچاق سوختی گردید.
وی در این باره توضیح داد :کاالی کشف شده قبلی منجر گردید گمرک به شرکت مذکور مظنون و

کشف بزرگترین مغایرت نفتی در گمرک شهید رجایی
ادامه از تیتر یک //

خواهد شد ،لذا برای جلوگیری از قاچاق
باید شفافیت ،تسریع و تسهیل مقررات سر
لوحه کار قرار گرفته شــود و به صورت
کلی از قاچاق کاال جلوگیری شود.به گفته
وی ،مقررات صادرات اسید چرب سویا
با تشریفات و مقررات صادرات مشتقات

نفتی که مشمول مجوزهای خاص خود
میباشــد کام ً
ال متفاوت است ،به نحوی
که هر شــرکتی امکان اظهار و صادرات
اینگونه محموله ها را ندارد ،بنابراین سوء
استفاده و مغایرت کشــف شده و قصد
متخلف از اظهار اســید چرب سویا این

بود که در پوشش کاالی اظهاری نوعی
مشــتقات نفتی به نام هیدروکربن سبک
یا همان نفت سفید را به خارج از کشور
ارسال کند که خوشبختانه توسط همکاران
امور بندری گمرک شهید رجایی از خروج
آن جلوگیری به عمل آمد.به گزارش مهر،
یاسر میری سرپرست امور بندری گمرک
شــهید رجایی نیز در خصوص کشــف
محموله  ۵۰۶هزار تنی نفت سفید گفت:
پس از کشف محمولههای قبلی که با جعل
قبوض انبار باسکول ،شرکت متخلف به
دنبال خروج کاال از گمرک شهید رجایی
بود ،مابقــی اظهارنامههای صادراتی نیز
طی دستور معاونت صادرات و ترانزیت
گمرک شــهید رجایی مورد بررســی و
ارزیابی قرار گرفت که با ارسال نمونه به
آزمایشگاه متوجه شدیم کاال با کلیه اسناد
اظهاری مغایرت دارد و کاالی کشف شده
هیدروکربن ســبک یا همان نفت سفید
است و این کشف بزرگترین مغایرت نفتی
گمرک شهید رجایی تاکنون بوده است.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب  -شماره 141955

موضوع مناقصــه  :کلیه عملیات احداث ابنیه  ،زیرسازی  ،تسطیح  ،خیابان کشی  ،پل  ،دیوار کشی برای
زمین های  7و  12هکتاری و انبار شانتینگ یارد به روش EPC
مدت قرارداد  20 :ماه از تاریخ ابالغ  -مناقصه گزار  :شرکت فوالد هرمزگان جنوب
نحوه دریافت اسناد  :کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس  076-33530145و آدرس ایمیل zakeri.a@hosco.ir
می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
 -1واریز مبلغ  500،000ریال به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان  ،به نام شرکت فوالد
هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه  -2نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
توضیحات  -1 :تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ( 5/700/000/000/-پنج میلیارد و هفتصد میلیون ) ريال خواهد بود .
 -2نوع تضمین  :الف -ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما  :مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز
قابل تمدید باشد  .ب -فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب  0111111100008نزد بانک ملی شعبه
مرکزی هرمزگان
 -3شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحيت ايمني از سازمان تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .
ج) جدول زمانی انجام مناقصه :

آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/06/14

تقدیر مدیرعامل فوالد هرمزگان
از کارکنان نمونه و تیم فوتبال  6نفره

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/06/28

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/06/29

نکته  :تاریخ بازگشــایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد  .متقاضیان برای آگاهی بیشــتر می توانند در ساعات اداری با شماره
تلفــن های  33530003با کد  076داخلی  ( 3266اطالعات بازرگانی -آقای رکن الدینی ) و داخلی  ( 8944اطالعات فنی -آقای
بهرامی ) تماس حاصل نمایند  .قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

8

معاون صنایعدستی کشور عنوان کرد

صنایعدستی هرمزگان کاربردی
است نه تزیینی

2

استاندار هرمزگان خبرداد

کنترل و نظارت دقیق کارکنان خدوم گمرکات استان هرمزگان منجر به کشف مهم یک محموله قاچاق سوختی گردید

ناظر گمرکات هرمزگان خبر داد

به گفته ناظر گمرکات هرمزگان ،مقدار
کل کاالی مکشــوفه به مقدار  ۵۰۶تن
اســت .شــرکت متخلف این کاال را در
گمرک شهید رجایی به مقصد امارات با
اسناد مجعول شده اظهار کرده بود.مهدی
سعیدی معاون صادرات و ترانزیت گمرک
شــهید رجایی نیز در خصوص کشفیات
متعدد اخیر کــه در یک هفته اخیر و در
جهت حمایــت از صادر کنندگان واقعی
انجام شــده اســت ،اظهار داشت :ما به
دنبال این هستیم تا با توجه به کنترلهایی
که درخصوص محمولههای ســوختی
انجام می دهیم راه را برای ســودجویان
و ســوداگران قاچاق تنگ کنیم ،اما هر
چه مقررات و قوانین ســختگیرانه تر و
پیچیده تر باشد ،انگیزه برای قاچاق بیشتر

عکس :امین زارعی /دریا

ناظر گمرکات هرمزگان خبر داد

بازنشستگان برای سفر
به عتبات  ،تسهیالت
دریافت میکنند
2

دستور بررسی جامع کلیه محمولههای شرکت صادر شد و پس از بررسی فیزیکی کاالها مشخص
گردید مشــابه تخلفات اظهارنامههای قبلی ،کاالی هیدورو کربن سبک (پایه نفت سفید) به جای
کاالهایی که تحت عنوان اسید چرب سویا اظهار گردیده در فلکسی تانک جایگذاری شده که پس
از ارسال نمونه به آزمایشگاه موارد مورد تایید قرار گرفت.
ادامه در همین صفحه

رشد  ۳۰۰درصدی پروژههای
هفته دولت در شهرستان میناب

راه اندازی سامانه تعاونی مسکن
فرهنگ و هنر بندرعباس

6
2

در ششمین روز از هفته دولت با حضور استاندار هرمزگان :

پل بیدان زیارتعلی به بهرهبرداری رسید
گروه خبر  //در ششــمین روز از هفته
دولت اســتاندار هرمزگان با حضور در
بخش رودخانه عالوه بر افتتاح پل بیدان
زیارتعلی ،دستور آغاز عملیات اجرایی
احداث پل ماشنگی را نیز صادر کرد.

به گزارش خبرنــگار دریا  ،مهندس
مهدی دوستی استاندار هرمزگان صبح
دیروز به همراه حسین رئیسی نماینده
مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی با حضور در شهرستان رودان،
پروژههای ایــن شهرســتان را مورد
بهره برداری قــرار داد.در اولین بخش
از برنامههای روز ششم از هفته دولت،
اســتاندار هرمزگان به بخش رودخانه
رفت و پس از ادای احترام به مقام شامخ

شهدا ،یک طرح مهم را به بهره برداری
رساند و یک طرح دیگر را کلنگ زنی
کرد.احداث پل بیدان زیارتعلی یکی از
مطالبات و خواستههای مردمی بود که
در ســالیان گذشته به علت فقدان پل و
بر اثر طغیان رودخان ه فصلی مخاطرات
جدی برای مردم ایجــاد میکرد که با
تالش صورت گرفته و تأمین اعتبار به
موقع ،این پل مــورد بهره برداری قرار
گرفت .این پل با اعتبــار  32میلیارد
تومانی با ســه دهنه  20متری احداث
شــده اســت .دیگر پروژه مهم بخش
رودخانه که جزو مطالبات چندین ساله
مردم بود ،احداث پل در مسیر روستای

ماشنگی بود که به هنگام بارندگی بر اثر
سیالب و طغیان رودخانه مسیر ارتباطی
روستاهای زیادی را به مرکز شهرستان
مسدود میکرد .این پل با تامین اعتبار
اولیه قرار است در  9دهنه  20متری و
با اعتبار  65میلیارد تومانی ظرف مدت
زمان  36ماه احداث و مورد بهره برداری
قرار گیرد .با احداث این پل راه ارتباطی

 26روستا و آبادی دهستان مسافرآباد
بخــش رودخانه شهرســتان رودان با
 1215خانوار ساکن و جمعیتی بالغ بر 4
هزار نفر و همچنین راه دسترسی بخش
رودخانه و شهر زیارتعلی به شهرستان
حاجیآبــاد و تعدادی از روســتاهای
بخش احمدی در مواقع بارندگی مسدود
نخواهد شد.

جناب آقای آخوندزاده
مدیر کل محترم امور مالیاتی استان هرمزگان
دســتیابی به رشد اقتصادی  ،توزیع عادالنه ثروت و درآمد،

ایجاد امنیت پایدار ،حفظ منابع و احســاس مسئولیت در

قبال مردم از جمله وظایف مهمی اســت کــه مدیران در

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به عهده داشته و همواره برای تحقق آنها در تالش و تکاپو هستند.

بدین وســیله به نمایندگی از جامعه اقتصادی استان هرمزگان از اهتمام جنابعالی در حمایت از بخش

خصوصی ،تولیدکنندگان  ،تجار و بازرگانان استان و همچنین تالش برای استفاده از ظرفیت های قانونی
جهت رفع مشکالت این بخش تقدیر و تشکر می نماییم  .توفیق روزافزون شما را تحت الطاف الهی

و توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری از ایزد منان مسئلت داریم .

اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی هرمزگان

خبری
نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد

سه شنبه  8شهریور 1401

مشاغل خانگی  ،ظرفیتی
برای ایجاد اشتغال و خلق سرمایه

 2صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3966

سرمقاله

مدیران پروازی و تضییع کنندگان
حق هرمزگانی ها

هرمزگان همواره به عنوان اســتانی مطرح بوده که از
یک طرف مدیران پروازی در حوزه های مختلف بخصوص
صنایع و برخی دستگاه های اجرایی اش حضور داشته که
حتی حاضر نشــده اند خانواده شان را به استان بیاورند و
بیــن تهران و ...و هرمــزگان در رفت وآمد بــوده اند و
فقط پســت مدیریت و حقوق و مزایــا و ماموریت های
مدیریتی شان را از هرمزگان داشته و دارند و از طرفی دیگر
برخی بدون سابقه مدیریتی که بیشتر غیربومی هستند را در
هرمزگان به عنوان مدیر می گمارند و این مدیران چندان
تعصبی هم به استان ندارند و دود این انتصاب ها به چشم
مردم می رود و نتیجه اش در صدرنشینی هرمزگان در فقر
وفالکت ،بیکاری ،گرانی و ...مشهود است .متاسفانه همچنان
رویه مدیران پروازی در استان هرچند به مقدار کمترنسبت
به دهه های قبل ،اما همچنان تداوم دارد .در حوزه فنی و
حرفه ای نیز که از اول انقالب تاکنون هیچ مدیرکل بومی
منصوب نشده است و بیشتر مدیران ضعیف برای سابقه سازی
در استان گمارده شده اند واین مدیران در سال های اخیر و هم
اکنون مراکز وکارگاه های دولتی فنی وحرفه ای را به بخش
خصوصی واگذار کرده اند که منجر به عدم مهارت آموزی
هرمزگانی ها در مراکز رایگان دولتی و عدم توان پرداخت
هزینه های سنگین مراکز غیردولتی جهت مهارت آموزی
بیشتر بومیان شده است و علی رغم انتشار گزارشهایی
در این حوزه ،حتی دســتگاه های نظارتی و استانداری به
این بخش توجهی نکردند و نتیجه این سیاست هم افزایش
اشــتغال کاذب و قاچاق ،ســوخت بری و ...و تصادفات
مرگبار خودروهای شــوتی و قاچاق و ...شــده است و
خانواده های زیادی عزادار و فرزندانی هم یتیم شــده و
می شوند و ســکوت متولیان مربوطه در این بخش تامل
برانگیز است .چندی پیش نیز دبیر ستاد امربه معروف و نهی
از منکر هرمزگان در خصوص مدیران پروازی گفت:مدیر
پروازی نه تنها در صنعت ،بلکه در هیچ بخشــی از استان
نباید وجود داشته باشد .البته انتظار می رود ایشان موضوع
نسبت به انتصاب مدیرکل بومی برای اداره کل آموزش فنی
و حرفه ای هرمزگان و برگرداندن کارگاه های واگذار شده
از بخش خصوصی به بخش دولتی و جلوگیری از تداوم
واگذاری کارگاه های مرکز شــماره یک فنی وحرفه ای
بندرعباس و ...موضع گیری و پیگیری های الزم را داشته
باشــند  .دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان
در خصوص عدم اســتقرار برخی از مدیران در اســتان
گفت:مدیران پروازی بایــد از چرخه مدیریت هرمزگان
حذف شــوند.حجت االسالم والمســلمین کریمی با ذکر
این مطلــب که یکی از مطالبات مردم هرمزگان برکناری
مدیران پروازی است؛ اظهار کرد :در خصوص عدم استفاده
از مدیران پروازی در خواســتهای زیادی از ستاد امربه
معروف و نهی از منکر هرمزگان مطالبه شــده است.وی
افزود:یکــی از مطالبههایی که در ماههای اخیر از ســتاد
امربه معروف و نهی از منکر درخواســت شده است ،عدم
بکارگیری مدیران پروازی و اولویتدهی به نیروهای بومی
می باشد ،زیرا مدیران پروازی که هیچگونه تعلق خاطری
به این اســتان ندارند باعث بروز مشکالتی برای مردم به
ویژه جوانان شده است.وی گفت :مدیران باید ملزم شوند به
طور تماموقت در محل خدمت خود حضور داشته باشند.
هیچ دلیلی برای حضور نداشــتن مدیران در استان وجود
ندارد ،جای این ســوال است که این مدیران در تهران چه
میکنند و چرا به وظایف خود نســبت به استان هرمزگان
توجهی ندارند .مدیری که در تهران بخواهد برای صنعت
هرمزگان که قطب اقتصادی کشوراست ،تصمیمگیری کند،
خیلی متفاوت است با مدیر با سابقهای که در میدان حضور
دارد  .به همین دلیل مدیر پروازی نه تنها در صنعت بلکه
در هیچ بخشی از اســتان نباید وجود داشته باشد.کریمی
بیان داشــت :هرمزگان یکی از شاخصترین استانهای
تولید کننده ثروت برای کشور است .از لحاظ تولید ثروت
همیشه در بین استان های درآمدزا ،ولی از لحاظ دریافت
بودجه بین اســتان های محروم کشور قرار دارد.دبیرستاد
امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان خاطرنشان کرد :در
استان هرمزگان افراد تحصیل کرده مختلف با استعدادهای
متفاوت و با تحصیالت عالیه وجود دارد؛ لذا ضرورتی برای
حضور مدیران پروازی در هرمزگان وجود ندارد.
علی زارعی

راه اندازی سامانه تعاونی مسکن
فرهنگ و هنر بندرعباس
گروه خبر  //سامانه عضویت تعاونی مسکن فرهنگ و هنر
بندرعباس به مناسبت هفته دولت راه اندازی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان در اینباره گفت:
بعد از نشست استاندار هرمزگان با هنرمندان و خانواده فرهنگ،
هنر و رسانه و صدور دستور ایجاد تعاونی مسکن برای هنرمندان
رشتههای مختلف توسط استاندار ،جلسات مختلف برگزار شد
و برای شــفافیت در مراحل این اقدام ،سامانه عضویت تعاونی
مسکن فرهنگ و هنر بندرعباس آماده شد.اسمعیل جهانگیری
افزود :از امــروز به مدت  ۳۰روز هنرمندان و خانواده فرهنگ
و هنر که شــرایط الزم برای بهره مندی از مسکن ملی را دارند
میتوانند در این سامانه به نشانی اینترنتی maskan.fhbnd.ir
مراجعه کنند.وی گفت :همه هنرمندان و صنوف فرهنگی ،هنری
و قرآنی میتوانند در این خصوص اقدام کنند و پس از بررسی
کمیته ارزیابی و گرفتن استعالمات الزم ،نتیجه از طریق پیامک
به اطالع آنها میرسد.به گزارش خبرگزاری مرکز خلیج فارس،
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان هدف از این اقدام را
امید آفرینی در جامعه فرهنگ و هنر دانست و گفت :بسیاری از
فعاالن در حوزه فرهنگ و هنر دارای مشــکالت در خصوص
مسکن هستند و این بســتر میتواند زمینه الزم برای خانه دار
شدن و بهره مندی از خدمات دولتی را برای هنرمندان فراهم کند.

گروه خبــر  //نماینده ولی فقیه در
هرمزگان با اشــاره به د ل نگرانی در
خصوص هماهنگی بین دستگاههای
متولی اشتغال در استان ،گفت :رویکرد
اشتغال مبتنی بر فعالیتهای دولتی
بسیار اشتباه بوده و باید این فرهنگ
را تغییــر داد؛ چرا که امکان اشــتغال
تمام بیکاران در اداره ها و دستگاههای
دولتی وجود ندارد.

حجــت االســام و المســلمین

محمد عبادی زاده در نشســت شــورای
هماهنگــی دســتگاههای زیرمجموعه
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در
استان هرمزگان که با حضور معاون توسعه
کار آفرینی و اشــتغال این وزارت خانه
برگزار شــد ،افزود :یکــی از مهمترین
دغدغههای مــردم و رهبر معظم انقالب،
اشتغال است و امیدوارم در دولت سیزدهم
اقدام های بزرگی در این رابطه رقم بخورد.
وی با اشــاره به اینکه تمام دستگاهها و

اقشــار مختلف جامعه بایــد برای تغییر
فرهنگ کار به میدان بیایند ،ابرازداشــت:
باید این اندیشه در میان جوانان ایجاد شود
که مقصود از کار ،تنها کار دولتی نیســت.
امام جمعه بندرعباس ،با اشاره به اهمیت
تقویت و توسعه مشاغل خانگی ،تصریح
کرد :مشاغل خانگی ظرفیت بسیار خوبی
برای ایجاد اشتغال و خلق سرمایه محسوب
میشوند.وی با بیان این نکته که هرمزگان
از دیرباز به کشورهای همسایه و حاشیه
خلیج فــارس خدمات ارائه میکرد ،ادامه

داد :باید زمینهای فراهم شود که هر خانه
در استان به یک کارخانه به خصوص در
حوزه صنایع دســتی تبدیل شود؛ چراکه
میتوانند نقش بســیار مهمــی در حوزه
اشتغال اســتان ایفا کنند.نماینده ولی فقیه
در هرمزگان ،با اشاره به چالشهای حوزه
صنایع دستی هرمزگان ،یادآورشد :فرهنگ
اشتباه کار در هرمزگان از جمله مواردی
بوده که باعث شــده است ،مردم استان از
فعالیتهای اقتصادی مرتبط با صنایع دستی
فاصله بگیرند.حجتاالسالم والمسلمین

عبادیزاده تشریح کرد :نهادهای آموزشی
و علمی باید مهارتهایی که در هرمزگان
وجــود دارد و مربوط به فرهنگ و تمدن
استان بوده را به نسلهای آینده منتقل کنند.
به گــزارش ایرنا ،وی ،عرضه محصوالت
صنایــع دســتی را یکــی از مهمترین
چالشهای اشتغال خرد هرمزگان دانست و
گفت :اگر بتوان بازاری در خارج از کشور
را با کمک سازمان صنعت ،معدن و تجارت
ایجاد کرد ،زمینه برای صادرات محصوالت
فرهنگی هرمزگان ایجاد میشود.

بازنشستگان برای سفر به عتبات ،تسهیالت دریافت میکنند
گروه خبر  //مدیر کل تامین اجتماعی استان
هرمزگان از اعطای تسهیالت قرضالحسنه به
بازنشستگانومستمریبگیرانتحتپوشش
سازمان تامیناجتماعی برای سفرهای عتبات
عالیات خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،عباس اکبری در این
ضالحسنه  ۱۲میلیون
زمینه گفت :تسهیالت قر 
تومانی به بازنشســتگان تحت پوشش سازمان
تأمین اجتماعی که قصد ســفر عتبات عالیات را

دارند ،پرداخت میشــود .اکبری عنوان کرد:این
تســهیالت در قالب همکاری مشترک سازمان
تامین اجتماعــی ،بانک رفاه کارگــران ،کانون
عالی بازنشســتگان تأمیناجتماعی و سازمان
حج و زیارت ،به بازنشستگان و مستمریبگیران
واجد شرایط پرداخت میشود.وی اظهارداشت:
ضالحسنه به مبلغ  ۱۲میلیون
این تســهیالت قر 
تومان بوده و به بازنشستگان و مستمریبگیران
تحت پوشش ســازمان تأمیناجتماعی که قصد

سفر عتبات عالیات را داشــته باشند ،پرداخت
میشود .اکبری خاطرنشــان کرد :متقاضیان وام
قبل از مراجعه به کانون های بازنشستگی حتما
می بایست در سامانه سماح ثبت نام کرده و برگه
تائیدیه ثبت نام دریافت کنند.اکبری ادامهداد :پس
از ثبتنام ،مراجعه به کانون بازنشســتگی و ثبت
فرم و دریافت معرفی نامه به بانک انجام میشود و اکبری در پایان گفت :درصورتیکه تعداد متقاضیان
بعد از آن ،متقاضیان به بانک مراجعه کرده و پس از سهمیه استان بیشتر شود اعطای تسهیالت فوق
از تشکیل پرونده ،تسهیالت را دریافت مینمایند .با قرعه کشی بین متقاضیان انجام خواهد شد.

معاون صنایعدستی کشور عنوان کرد

صنایعدستی هرمزگان کاربردی است نه تزیینی

گروه خبر  //معاون صنایعدستی ریشه در هویت هر قومی دارد.
وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی در حاشیه افتتاح
نمایشگاه صنایعدستی و جاسک
گفت :ظرفیتهای صنایعدســتی

مریــم جاللــی در بازدیــد از
ظرفیتهــای میــراث فرهنگــی
شهرســتان میناب ،با بیان این مطلب
گفــت :وزارت میراثفرهنگــی،

گردشگری و صنایعدســتی در دور
جدید و با حمایتها و دوراندیشــی
وزیــر میراثفرهنگــی ،عزمش را
برای ســه حوزه ،فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصــادی بــرای نگهــداری از
میراثفرهنگی و توسعه گردشگری
جزم کرده اســت.معاون صنایعدستی
وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدســتی با اشاره به اینکه استان
هرمزگان دارای ظرفیتهای بینظیری
در حوزه میراثفرهنگی ،گردشگری و

صنایعدستی است ،افزود :ظرفیتهای
صنایعدســتی ریشــه در هویت هر
قومــی دارد.وی ادامه داد :با توجه به
اینکه  ۹۸درصد صنعتگران هرمزگان
بانوان هســتند ما را وادار میکند که
برنامهریزی ویژهای متناسب با خود
محصــول ،تولیدکننــدگان ،هویت و
اقلیم منطقه انجام دهیم.جاللی با بیان
اینکه صنایعدستی یک زنجیره تأمین
ارزش دارد ،بیان کرد :از لحظه خلق
محصول تا مصرف ازجمله تهیه مواد

اولیه ،اجرا ،بستهبندی و بازاریابی ،این
چرخه مرتب باید بچرخد و برنامههای
ما برای لحظه خلق محصول تا لحظه
مصرف است.به گزارش ایسنا ؛ معاون
صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی تأکید
کرد :خوشبختانه صنایعدستی استان
هرمــزگان کاربردی اســت ،تزیینی
نیست که در ویترین خانهها گذاشته
شــود که یک برنامهریزی ویژه برای
خلق ارزش خواهد داشت.

خبر
کارت سوخت  ۶۰۰تاکسی غیرفعال
در بندرعباس باطل شد
گــروه خبر  //رئیــس ســازمان مدیریت حمل
و نقل بار و مســافر شــهرداری بندرعباس ،با اشاره
به ادامه رونــد نظارت بر فعالیت تاکســیرانان ،گفت:
از ابتــدای آغاز این طرح ،و طی مدت زمان ســه ماه
 ۶۰۰کارت سوخت تاکســیهای غیرفعال باطل شده
است .عمار زاهدی رئیس ســازمان مدیریت حمل و
نقل بار و مســافر شــهرداری بندرعباس با بیان اینکه
تعداد کارتســوختهای باطل شده ناوگان تاکسیرانی
بندرعباس به  ۶۰۰عدد رسیده است ،اذعان داشت :این
امر با توجه به اطالعرســانی و هشدار به رانندگان از
طریق رسانهها ،نمایندگان خطوط و بازرسین سازمان
طی سه ماه گذشته انجام شده است.وی افزود :با وجود
دعوت به کار و صدور اخطاریه از ســوی ســازمان،
امــا این تعــداد از رانندگان تمایلی بــه فعالیت مجدد
نداشتند که در نهایت منجر به ابطال کارت سوخت این
دســته از رانندگان شــد.زاهدی خاطر نشــان کرد:
تاکسیرانان نیمهفعال و غیرفعال ،به منظور جلوگیری از
غیرفعال شدن کارت سوخت و ابطال پروانه فعالیت خود،
نســبت به فعالیت مجدد و بازگشت به خطوط تاکسی
درون شهری اقدام کنند.به گزارش فارس ،چندی پیش
احمد کناری نژاد عضو شورای شهر بندرعباس گفته بود
که بندرعباس حدود  2هزار تاکسی کمبود دارد.
پلمب و جریمه شش واحد متخلف
میوه فروشی در بندرعباس
گــروه خبر  //در اجرای طرح نظارت و کنترل بازار
شش واحد میوه فروشی متخلف پلمب و جریمه شدند.
مدیر بازرسی و نظارت بر محصوالت کشاورزی سازمان
جهاد کشــاورزی هرمزگان گفت :این واحدها به دلیل
گرانفروشــی و عدم درج قیمت پلمب و جریمه شدند.
سیروس بشیرزاده افزود :از آغاز اجرای طرح نظارت و
کنترل بــازار تاکنون  ۲۷هزار و  ۶۰۰مورد از واحدهای
صنفی در استان بازرسی شدند که از این شمار دو هزار و
 ۱۰۰پرونده تخلف ،هزار و  ۵۰۰پرونده حکم قطعی و بقیه
در انتظار بررسی و حکم هستند.وی گفت :در این مدت
با همکاری سازمان صمت و تعزیرات حکومتی هرمزگان
هزار و  ۶۴۰گشت برای کنترل قیمت در بازار استان انجام
شده است.رئیس شعبه گشــت سیار تعزیرات حکومتی
بندرعباس گفت :از ابتدای امســال تــا کنون  ۱۶واحد
صنفی متخلف در بندعباس پلمب شده است.عبدالحمید
پرمــر افزود :درب  ۲۰واحد صنفی متخلف دیگر پارچه
تخلف نصب شــده اســت.به گزارش خبرگزاری مرکز
خلیج فارس؛ وی گفت :این واحدها هزار و  ۱۰۰میلیارد
و  ۸۹۴میلیون تومان جریمه شــدند که  ۱۴۳میلیارد و
 ۷۵۷میلیون تومان آن وصول شده است.

پشت پرده سیاست
منع فعالیت حزبی برای «فائزه»

در حالی که یک نماینده مجلس گفته فائزه هاشــمی به دســتور نهادهای
امنیتی از فعالیت حزبی منع شده است ،دبیر کل سازندگی می گوید چیزی
به ما ابالغ نشده و او در جلسات این حزب شرکت می کند .اواخر فروردین
ماه امسال بود که چهره همیشه جنجالی خانواده هاشمی رفسنجانی یعنی
« فائزه » اظهارات بی ســابقه ای را درباره حمایت از تحریم های ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی مطرح کرد .سخنانی که آن قدر آش را شور کرد
کــه داد هم قطاران کارگزارانی او را نیز درآورد؛ کرباســچی گفت که او
« قبل از بیان یک مطلب ،فکر نمیکند» و برادر او محســن که پیشــتر به
خاطر اظهارات جنجالی فائزه به او توصیه نامه ای نوشــته بود ،واکنشی
تلویحی و غیرمســتقیم به سخنان او داشت و ادعاهای فائزه را رد کرد .اما
نکته جالب ماجرا سخنان مرعشــی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی
بود .او اظهارات حاشیه ساز فائزه هاشمی را که برای چندمین بار مطرح
می شد  ،موضع شخصی او اعالم و تاکید کرد که موضع حزب کارگزاران
نیست .واکنشی غیرمسئوالنه که انتقاد بسیاری از رسانه ها و تحلیل گران
را به همراه داشــت و خراسان در همان برهه خطاب به دبیر کل سازندگی
نوشــت«:آیا برچسب حقیقی و شخصی زدن به اظهار نظر آن هم سیاسی
یک عضو اصلی این شورا ،برای رهایی از فشار افکار عمومی ،پاک کردن
صورت مسئله نیست؟ در خصوص اظهارات مسبوق به سابقه فائزه هاشمی
چه تصمیماتی اتخاذ شــده و چه تدابیر و برنامه ای برای تکرار نشــدن
جنجال آفرینی های همیشگی این عضو شورای مرکزی حزب سازندگی،
توســط حزب در نظر گرفته شده اســت؟» بعدها اگر چه فائزه نسبت به
اظهاراتش درباره پیامبر اســام و هزینه کرد ثروت حضرت خدیجه(س)
از بابــت «احتمال خطا در بیان» از «مؤمنان آزاداندیشــی که برداشــت
توهینآمیزی داشــتهاند» ،پوزش خواست ،اما سخنگوی وقت قوه قضاییه
اعالم کرد که دادستان به عنوان مدعیالعموم فائزه هاشمی را تحت تعقیب
قرار داده و پروندهای در دادســرا تشکیل شده است .کمی بعد رسانه قوه
قضاییه به نقل از علی صالحی دادســتان عمومــی و انقالب تهران درباره
آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی ،نوشت :در این باره برای فائزه هاشمی
قرار مجرمیت صادر شــده است و پس از طی روال قانونی ،کیفرخواست
پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اســامی ایران
و توهین به مقدســات صادر و به دادگاه ارجاع شده است .حاال و در تازه
ترین خبر مالک شریعتی نیاسر ،نماینده مجلس وعضو کمیسیون ماده ۱۰
احزاب ،اعالم کرد که فائزه هاشمی ،نماینده سابق مجلس و عضو شورای
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ،بر اساس اظهارنظر نهادهای امنیتی از
فعالیت حزبی منع و محروم شده اســت .مالک شریعتی نیاسر اگرچه به
جزئیات محرومیت فائزه هاشمی از فعالیت حزبی اشاره نکرد اما گفت که
او اقداماتی علیه مصالح کشــور و تبلیغات علیه نظام داشته است و بهدلیل
محکومیتهایی که داشته و بنا بر اظهارنظر نهادهای امنیتی ،اجازه فعالیت
حزبی ندارد و این محرومیت به او اعالم شــده است .در این بین اما نکته
جالب ماجرا آن جاســت که حسین مرعشــی ،دبیرکل حزب کارگزاران
سازندگی ،در واکنش به این خبر اعالم کرد که در این باره چیزی به حزب
کارگزاران ســازندگی ابالغ نشده است و فائزه هاشمی در جلسات حزب
حضور فعال دارد .حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشــت فعالیت های
سیاسی فائزه هاشــمی و پیامدهای اظهارات جنجالی و حاشیه ساز او به
کجا ختم می شود .

تازه های مطبوعات

رسالت -در مذاکرات فعلی ،دولت خود را نماینده بخشی از مردم نمیبیند و
با حاکمیت ،دوگانه کاذب نمیسازد .دولت محترم ،متعرض نیروهای مسلح
نمیشــود که چرا در خالل مذاکرات مانور نظامی برگزار میکنید ،چراکه
برگزاری رزمایش ،ضرورت حفظ آمادگی در یگانهاســت.نکته دیگر که
تفاوت مذاکرات این دوره با دوره پیشین است ،منحصر نشدن در مذاکره با
چند کشور خاص است.
آرمان ملی  -این روزنامه با اشاره به وعده های دولت سیزدهم نوشت:آیا
اشتغال افزایش پیدا کرده است؟ مسکن نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه آمار
پروانههای ساختمانی که از شهرداریها صادر میشود بهطور متوسط باید
ساالنه صدهزار پروانه باشد اما سال گذشته به  10هزار پروانه رسیده و برای
شش ماه اول امسال حدود  ٩/۶درصد هم کاهش یافته است.اینترنت امروز
نیز در ضعیفترین حالت ممکن است.
جوان-همدســتی همه معاندان با فوتبال ملی ایران از شبکههای وهابی و
صهیونیستی مانند ایران اینترنشنال و بیبیسی گرفته تا داللهای جیرهخوار
داخلی و حریصان به پستهای سفارشــی ،باالخره جواب داد تا با تأیید
صالحیت تاج ،بزرگ ترین ضربه به حیثیت فوتبال ملی ایران در جامجهانی
وارد شود.
صبــح نو-اصالحطلبان که امروز بــه موجب انزوای توأمان سیاســی و
اجتماعی(عرصه باال و پایین) ،واجد هیچگونه نفوذ در افکار عمومی نیستند،
تالش دارند با مخفی شــدن پشت چهرههای مشهور و اپوزیسیونسازی از
این قشر ،خود را در مقام معترض وضع موجود و دادخواه هنرمندان و مردم
جا بیندازند.
کیهان« -لغو تحریم با مذاکره» طعمهای است که مسئوالن سیاست خارجی
آمریکا روی قالب گذاشــتهاند و دولت ســیزدهم با همت بلند و پشتوانه
مردمی خود میتواند قید این طعمه را بزند و مثل عملکرد قابل قبول خود
در این یک ســال ،تمام تمرکز و توان خود را صرف خنثیسازی تحریمها
کند.
دنیای اقتصاد  -این روزنامه با تیتر«تشدید دو قطبی در پایتخت» نوشت:
بررســیها نشــان میدهد تمایل به زندگی در مناطق برخوردار -توسط
افرادی که اســتطاعت مالی دارند -از یک ســو و ناتوانی کمدرآمدها از
زندگی حتی در مناطق کمبرخوردار تهران از سوی دیگر باعث شده است
آهنگ رشد جمعیت در دو نیمه پایتخت هماهنگ نباشد؛ بهطوریکه بخشی
از ساکنان جنوبی طی ســالهای جهش قیمت به حومه رفتند و بخشی از
جابهجاییهای بین منطقهای نیز عمدتا به سمت باالی شهر بوده است.
انعکاس

خبر آنالین خبر داد :روزبه علمداری ،ســردبیر سایت جماران نوشت :با
توجه به عذرخواهی حســین دهباشی از توئیت قبلی خود و اعالن رسمی
این که مستندی بر ادعایش در خصوص علت فوت مرحوم حجتاالسالم
والمسلمین حاج ســید احمد خمینی ندارد ،اعضای خانواده ایشان اعالم
رضایت خواهند کرد.
جماران نوشت  :علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی
مبنی بر این که «آیا دولت برنامهای بــرای تغییر وزیران اقتصادی دارد؟»
بیان کرد :دولت هیچ برنامهای برای تغییر هیچ یک از وزیران ندارد ،اعم از
فرااقتصادی یا کادر اقتصادی ،هیچ تغییری وجود ندارد.

شــفقنا خبر داد :مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
گفت:حمایت های ما روزگار ســرمایه گذاران و نخبگان را سیاه کرده است.
مالیات هایی که برای تولیدکنندگان وضع کردیم بسیار سنگین تر از قبل است
و از سوی دیگر قدرت خرید بازار کاهش یافته است .اعالم هم کردیم که باید
حقوق کارمندان افزایش یابد! یعنی معادله ای را درســت کردیم که نتیجه آن
فرار نخبگان و سرمایه هاست.
اعتماد آنالین خبر داد :ســردار آتانی فرمانده سپاه قزوین گفت :من این را
با اعتقاد میگویم ،این دولت پاسدار انقالب اسالمی است .بنابراین ما با همه
انرژی و ظرفیت در کنار دولت هستیم.هر زمان گالیه کردهایم سردار سالمی
بیان کردند که دولت را پشتیبانی کنید .حرفها را نشنیده بگیرید .این دولت
باید پشتیبانی بشود.
تابناک مدعی شد  :حسن عابدینی رئیس خبرگزاری صداوسیما ،به عنوان
معاونت امور استانهای صداوسیما منصوب شد .احتماال محمد علی صائب،
به عنوان رئیس خبرگزاری صداوسیما یا جانشین معاون سیاسی (خدابخشی)
منصوب خواهد شد .صائب هم اکنون رئیس دفتر پیمان جبلی است .با توجه
به نزدیکی صائب به جبلی و فشار برای تغییر معاون سیاسی ،خدابخشی در
یک قدمی تغییر قرار دارد.
روایت وال استریت ژورنال ازنگرانی واشنگتن درباره روابط تهران – مسکو

«بنوا فوکن» ستوننویس روزنامه «وال استریت ژورنال» در تحلیلی نوشت:
روسیه و ایران در حال تقویت روابط خود با توجه به تحریمهای غرب علیه
هر دو کشور هستند که واشنگتن را نگران کرده است.به نوشته این روزنامه
آمریکایی« ،ایران و روســیه روابط محکمتری از همیشــه برقرار میکنند،
زیرا انزوای بینالمللی آنها ،دو دشــمن سرســخت آمریکا را به ســمت
همکاریهای تجاری و نظامی بیشتر ســوق میدهد و واشنگتن را نگران
میکند ».این دو کشور مخالف نظم جهانی به رهبری ایاالت متحده هستند
و هر دو از تحریمهای شدید ایاالت متحده رنج میبرند ...اتحاد نزدیکتر
روسیه و ایران به هر دو کشور کمک میکند با یافتن بازارهای جدید برای
محصوالت خود و تقویت همکاریهای نظامی ،تأثیر تحریمهای غرب را
کاهش دهند.بر اســاس این گزارش ،به طور کلــی ،تجارت دوجانبه بین
روســیه و ایران طی امسال  ۱۰درصد افزایش یافته است .بر اساس اعالم
روســیه ،در سال  ،۲۰۲۱تجارت بین دو کشور  ۸۰درصد افزایش یافت و
به  4میلیارد دالر رسید .بنا بر گزارش شرکت اطالعاتی کپلر ،ایران در ماه
جوالی با واردات  ۳۶۰هزار تن به بزرگ ترین خریدار گندم روسیه تبدیل
شــد.وال اســتریت ژورنال ادعا کرد تا پیش از این ،روابط مسکو و تهران
تحت تاثیر تضاد منافع در سوریه ،وجود سوء ظن تاریخی در ایران نسبت به
مداخله خارجی و همچنین نقش تاریخی روسیه به عنوان قدرت مسلط در
آسیای مرکزی و قفقاز ،قرار گرفته بود.به گفته وال استریت ژورنال ،اگر چه
توانایی های مسکو و تهران برای کمک به یکدیگر محدود است اما هر دو
طرف نیاز مبرمی به شرکای تجاری دارند.این رسانه آمریکایی ،با یادآوری
هراس واشنگتن از همکاری های ایران و روسیه ادامه داد :توسعه روز افزون
همکاری های ایران و روســیه از جمله در حوزه نظامی مقامات آمریکایی
را نگران کرده اســت .در این گزارش با اشاره به قدرت پهپادی ایران آمده
اســت :یکی از این نگرانی ها ،ادعاهای مقامات آمریکایی درباره آموزش
استفاده از پهپادهای ساخت ایران به روسیه است در حالی که مقامات تهران
این ادعاها را رد کرده اند/.ایرنا
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استاندار یزد اعالم کرد

لزوم ایجاد شهرک سالمت یزد به منظور کاهش ترافیک و نازیبایی شهر

علیرضــا حائــری زاده ســرویس داخل شهر و نازیبایی آن کمتر شود.
اســتان ها  //اســتاندار یــزد ضمن
تبیین لزوم ایجاد شــهرک سالمت در
اســتان ،اظهار کرد :همه مطبها ،هتل
بیمارستانها ،تجهیزات و داروخانهها به
این شهرک منتقل میشوند تا ترافیک

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی
در نشست شورای توســعه گردشگری
استان یزد که به منظور ارائه و بررسی طرح
گردشگری ســامت و با حضور نماینده

مردم تفــت و میبد در مجلس شــورای
اسالمی و اعضا در سالن کوثر استانداری
برگزار شد ،حوزه گردشگری را حوزهای
وســیع و پرکار عنوان کرد و گفت :حل
مشکالت حوزه گردشگری که از بهترین
فرصتهای استان بوده و نیازمند پیگیری
مداوم مسائل تا حصول نتیجه است .وی در
ادامه با اشاره به لزوم همراهی همه بخشها
جهت تحقق برنامههای حوزه گردشگری
اســتان ،اظهار کرد :هر شــاخه از حوزه
گردشــگری ،دارای دنیایی از موضوعات
و مطالب اســت که بررســی ،پیگیری و

ایجاد هماهنگیهای الزم جهت پیشــبرد
آنها در گرو برگزاری جلســات مستمر
است.اســتاندار افزود :بسیاری از مسائل
و مطالبــات متولیان حوزه گردشــگری
استان ،در داخل استان قابل حل است که
برنامهریزیهای الزم حل و فصل آن ها
انجام میشود.
فاطمی ،ارتباط سه بخش «گردشگری،
هتل و بیمارستان» را در دست خود استان
دانست و بر تدوین مدل عملیاتی توسعه
گردشگری ســامت استان و وظایف هر
دستگاه ،ذیل آن تاکید کرد .وی در بخش

استاندارخوزستان خبر داد

ایجاد  ۶۰هزار شغل در خوزستان تا پایان سال

حسن سیالوی ســرویس استان ها //
استاندار خوزستان با اشــاره به روند
اشتغالزایی در استان ،گفت :در مجموع
تاکنون  ۲۰هزار شغل جدید در استان
ایجاد کردهایم که این رقم تا پایان سال
به  ۶۰هزار نفر میرسد.

به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ صادق
خلیلیان در حاشــیه بازدید از نمایشگاه
هفته دولت اظهار کرد :خوشــبختانه در
کشور ما صنایع و بخشهای مختلف در
زمینههای گوناگون فعال هستند و تولید
میکنند؛ این بخشها دستاوردهای خود
را در نمایشگاه عرضه کردهاند.
وی افــزود :دولــت انقالبــی نیــز
دســتاوردهای بزرگــی از جمله رشــد
اقتصادی ،توســعه صــادرات و اقدامات
عمرانی داشــته است در استان خوزستان
بهرهبرداری از ابرپروژه آبرســانی غدیر
کــه  ۵۲درصد جمعیت اســتان را تحت

پوشش قرار میدهد به صورت آزمایشی
آغاز شده اســت .بیش از دو نیم میلیون
نفر از مردم خوزستان از این آب بهرهمند
میشوند.
اســتاندار خوزســتان گفت :در زمینه
تســریع در اجرای پروژههای راهسازی
که اســتان خوزستان را به مناطق مرکزی
و استانهای شــرقی متصل میکند و راه
توســعه اســتان را از نظر گردشگری و
تجارت هموار میکنــد ،تالش در حال
انجام است .در بخش بهداشت و درمان نیز
بیش از  ۱۰بیمارستان را در حال تجهیز
و تکمیل داریم و مگا آی ســی یو بزرگ
بیمارســتان گلســتان نیز به بهرهبرداری
رسیده است و بخشی از بیمارستان ۲۲۰
تختخوابی آبادان نیز در حال بهرهبرداری
است.
وی بیــان کرد :در بخش فرهنگی ،خانه
هنرمنــدان آماده بهره برداری اســت که
کار بســیار خوبی است .اینها بخشی از
دستاوردهای دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای ایجاد
اشــتغال در خوزســتان گفت :در بخش
اشتغال چند کار همزمان صورت گرفت؛
 ۳هزار میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۸
قانون بودجه در اختیار صنایع و واحدهای
تولیدی در بخشهای کشاورزی و صنعتی

قرار دادیم و اخیرا  ۲هزار میلیارد تومان
به استان اختصاص پیدا کرد که به صورت
قرضالحســنه پشــتوانه تولید و اشتغال
استان خواهد بود.
خلیلیــان گفت :با توجه به اینکه برخی
صنایع راکد بودند ،ما در سال جاری ۱۶۲
واحد را فعال کردیم که به اشــتغال منجر
میشود .در مجموع تاکنون  ۲۰هزار شغل
جدید در استان ایجاد کردهایم که این رقم
تا پایان ســال به  ۶۰هزار نفر می رسد.
سال گذشته نیز  ۲۲هزار شغل ایجاد شده
است و روند اشتغالزایی در استان سرعت
گرفته است.
اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره به
دیگر اقدامــات صورت گرفتــه ،گفت:
ســرمایهگذاری در نفــت و گاز ،صنایع
فرآوری کشــاورزی و صنایــع تکمیل
زنجیرههای تولید صنعتی و کشــاورزی
را مورد حمایت قرار دادیم .در هندیجان
طرح شــیالت داریــم که ایــن هفته به
بهرهبرداری میرسد .در مجموع ،اقدامات
بسیار متنوعی در حال انجام است.
وی در پایــان یــادآور شــد :در این
نمایشگاه بخشی به تامین نیازمندیها و
مایحتاج مردم اختصاص پیدا کرده است
و اقالم خوراکی با تخفیف در اختیار مردم
قرار میگیرد.

"بوشهر" در جایگاه سوم درآمد سرانهای کشور
سید ابوالحســن جعفری سرویس
اســتان ها  //معاون امور اقتصادی
استاندار بوشهر بابیان اینکه جایگاه
استان در تولید ناخالص ملی و سرانه
درآمدی سوم کشور است ،گفت :شش
درصد تولید ناخالص داخلی کشــور
مربوط به استان بوشهر است.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ علی
باستین در آیین آغاز ساخت صنعت
فوالد در بنــدر گناوه اظهــار کرد:
مجموع تولید ناخالص ملی استان در
یک ســال  ۲۰۰هزار میلیارد تومان
است که این یعنی شش درصد تولید
ناخالص داخلی کشور مربوط به استان
بوشهر است.
وی تصریح کرد :اســتان بوشهر در
تولید ناخالص ملی و سرانه درآمدی
با احتساب نفت ،گاز و پتروشیمی بعد
از خوزستان و تهران در زمینه درآمد
سرانهای جایگاه سوم دارد.
معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر
اضافه کرد :در تولید ناخالص داخلی
بدون احتساب نفت ،گاز و پتروشیمی
با  ۴۳هزار میلیــارد تومان جایگاه
استان بوشهر  ۱۵کشوری است.
باســتین عنوان کــرد :چهار پنجم
اقتصاد استان بوشهر به صنعت نفت،
گاز و پتروشیمی وابسته است ،استقرار

مدیرکل استاندارد خوزستان عنوان کرد

مصالح غیراستاندارد از عوامل وقوع حادثه متروپل

حسن ســیالوی سرویس اســتان ها  //مدیرکل
استاندارد خوزستان با بیان اینکه استفاده از مصالح
غیر استاندارد می تواند تبعات بسیار سختی مثل
ریزش ساختمان متروپل به همراه داشته باشد .گفت:
مصالح استاندارد استفاده شده در متروپل نیز تحت
بارگذاری بیشتر و مورد سوء مصرف قرار گرفته و این
موارد در کنار سایر عوامل باعث ریزش متروپل شده
است.

بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛ علــی داوودی در
نشســت خبری اظهار کرد :اجرای صحیح تکالیف و
ماموریتهای ســازمان استاندارد نیازمند تعامالت با
دســتگاههای اجرایی مختلف و اقبال و باور عمومی
است و امیدواریم بتوانیم در این زمینه عملکرد مطلوبی
داشته باشیم .وی با بیان اینکه باید بستر و باور فرهنگ
اســتاندارد در کشور فراهم شود ،افزود :استاندارد یک
دســتگاه تخصصی اســت زیرا به صورت مستقیم با
بحث ســامت مردم در ارتباط است و از این رو باید
به واسطه جایگاه نظارتی که دارد سازمانی نظاممند و

قانونمدار باشد.مدیرکل اســتاندارد خوزستان گفت:
استاندارد یک دستگاه اجرایی مستقل دولتی است که
وظیفه حاکمیتی دارد و در چهار محور ارزیابی انطباق،
اندازهشناسی ،تایید صالحیت و استانداردسازی فعالیت
میکند .سازمان استاندارد مرجع رسمی حاکمیتی است
که عهدهدار سیاستگذاری و اطمینان بخشی به کیفیت
کاالها و خدماتی اســت که در داخل کشور تولید ،در
سطح بازار عرضه ،یا به کشور وارد و یا از کشور به سایر
کشورها صادر میشوند.داودی با بیان اینکه در حال
حاضر  ۳۶هزار استاندارد ملی تعریف شده است ،عنوان
کرد :سازمان ملی اســتاندارد تنها مرجع رسمی برای
اســتانداردهای حالل است .همچنین مباحث دیگری
از جمله کنترل کیفیت کاالهــای صادراتی و وارداتی،
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و...
توسط این سازمان دنبال میشوند.وی با اشاره به اینکه
سازمان استاندارد یک دستگاه فرابخشی و فرا قوهای
اســت ،گفت :در این زمینه سازمان ملی استاندارد بر
حسن اجرای مقررات فنی دستگاههای اجرایی نظارت
میکند.مدیرکل استاندارد خوزستان گفت :در  ۵ماهه
نخست امسال برای واحدهای تولیدی  ۳۷پروانه جدید
صادر شده است .همچنین به دلیل عدم تامین الزامات
استاندارد ۴۶ ،پروانه استاندارد واحدهای تولیدی تعلیق

دیگری از ســخنانش به تبیین لزوم ایجاد
شهرک سالمت در استان پرداخت و گفت:
یکی از شرکتهای سرمایهگذاری نسبت
به ایجاد این شــهرک اعالم آمادگی کرده
است که گفتوگوهای اولیه در خصوص
واگذاری زمین های اطراف چند بیمارستان
در حال ساخت در یکی از مناطق استان
انجام شده است.اســتاندار ادامه داد :همه
مطبها ،هتل بیمارســتانها ،تجهیزات و
داروخانه ها به این شهرک منتقل میشوند
تا ترافیک داخل شهر و نازیبایی آن کمتر
میشود.

وی در بخــش دیگری از ســخنانش با
تاکید بر دنبال سازی برش استانی برنامه
کشــوری تفاهم نامه وزارت بهداشت و
وزارت میراث فرهنگــی ،اظهار کرد :در
این زمینه تجربیات موفق سایر استان ها
احصاء ،واکاوی و مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار خاطرنشان کرد :حوزه گردشگری،
یکی از مهمترین مزیت های استان یزد ،از
محورهای مهم برنامه تحولی اســتان و از
حــوزه های مورد تاکید و پیگیری رئیس
جمهور است و باید توجه ویژه ای به امر
تبلیغات صنعت گردشگری استان شود.

و  ۳۸پروانه نیز ابطال شــده است.داوودی با اشاره به
اهمیت کنترل کاالهای وارداتی از نظر استاندارد به داخل
کشور تصریح کرد۴۴ :هزار و  ۲۰۹مورد نمونهبرداری
از کاالها و محمولههای وارداتی به داخل کشــور در
مرزهای خوزستان انجام شــده است زیرا خوزستان
دروازه اصلی واردات نهادههای دامی و کاالهای اساسی
کشور است و اهمیت نظارت بر این کاالها بسیار باال
اســت.وی ادامه داد :در  ۵ماهه نخســت امسال ۳۴۸
گواهینامه ایمنی آسانسور در استان خوزستان صادر
شــده است .همچنین بیش از  ۱۸هزار و  ۱۰۰سیلندر
گاز به واسه عدم ایمنی کافی و استاندارد از گردش کار
خارج شدهاند .در این بازه زمانی به بیش از  ۱۰۳واحد
تولیدی در خصوص بحث رعایت موارد استاندارد تذکر
و اخطار داده شده است.مدیرکل استاندارد خوزستان
با بیان اینکه تعداد کل پروانههای اســتاندارد معتبر در
خوزستان  ۸۳۵پروانه است ،گفت :در حال حاضر در
بحث تدوین استانداردهای ملی در اداره کل استاندارد
خوزستان  ۶۵استاندارد در حال تدوین است .همچنین
مشارکتهای بســیار خوبی در بحث استانداردسازی
بین المللی توسط اداره کل استاندارد خوزستان انجام
گرفته و جز استانهای پیشــرو و برتر کشور در این
زمینه هستیم.داوودی با اشاره به اینکه سامانه پیامکی

صنایــع نفت ،گاز و پتروشــیمی در
جنوب اســتان ،عدم توازن سرزمینی
به ویژه در شمال استان ،گناوه ،دیلم،
دشــتی و تنگستان و دشتستان شکل
گرفته اســت که یکی از آثار آن نرخ
بیکاری باال است.
باســتین یادآور شد :میانگین نرخ
بیکاری اســتان بوشهر را  ۷.۴درصد
اســت و این نرخ در شهرستانهای
شمالی استان بوشــهر نزدیک به ۱۵
درصد و  ۲برابر نرخ میانگین اســتان
است از این رو استقرار صنایع مادر و
پایه در شهرســتانهای شمالی استان
بوشهر باید مورد توجه باشد.
معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر
بیان کرد :نفت ،گاز و پتروشــیمی از
مزیتهای استان بوشهر است از این
رو باید صنایع مادر ،پایه و پایین دستی
نفت ،گاز و پتروشیمی در نقاط مختلف
از جمله شهرستانهای شمالی استان
بوشهر ایجاد شود.
باســتین اظهار کرد :فوالد هشتمین
صنعت بزرگ و مادر در استان بوشهر
نقش مهمی در عرصه اشتغالزایی و
ارزآوری دارد.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی
طرح تولیــد ورق فوالدی آلیاژی در

 ۱۰۰۰۱۵۱۷یکــی از راههای دسترســی مردم برای
راستیآزمایی و اصالتسنجی عالمت استاندارد بر روی
کاال است ،افزود :در  ۵ماهه نخست امسال بیش از ۶۹۴
مورد بازرسی فنی از آسانسورهای سطح استان۲۰۹ ،
مورد بازرسی فنی از تجهیزات شهربازیها و زمینهای
بازی ۵۳ ،مورد بازرسی فنی از مکانهای تفریحی و
 ۲۴۵مورد بازرســی از واحدهای خدماتی انجام شده
است.وی با بیان اینکه در  ۵ماهه امسال  ۴۲آزمون از
مصنوعات طال انجام شده است ،گفت :در استان بحث
عیار طال ،طالهای غیر استاندارد و طالی قاچاق بررسی
میشود .ساالنه بالغ بر  ۵۰۰تا  ۶۰۰مورد نمونهگیری در
سطح کل استان انجام میشود که در صورت مردودی
در آزمون مصنوعات ،با واحد تولیدکننده برخورد قانونی
انجام میشود.مدیرکل استاندارد خوزستان با بیان اینکه
حدود  ۶۰واحد تولیدی طال در سطح استان وجود دارد
که عمدتا طالی عیار  ۹۰۰و میناکاری تولید میکنند،
گفت :این واحدهای تولیدی از نظر اســتاندارد کنترل
میشوند .همچنین مصنوعات طالیی که از خارج استان
وارد میشوند عیارسنجی و کنترل میشوند و در صورت
وجود هرگونه مشکل با واحد تولیدکننده طال برخورد
میشود.داوودی با اشــاره به بحث ساختمان متروپل
عنوان کرد :براســاس گزارشهایی که دریافتشــده
بخشی از میلگردها و بخشــی از بتن استفادهشده در
ســاختمان که از واحدهای مجاز خریداری شــده،
استاندارد بوده است اما از همین مواد استاندارد نیز در
بهرهبرداری و مصرف سوءاستفاده شده است .همچنین
مصالح استاندارد استفادهشده در متروپل تحت بارگذاری

مجتمع فوالد بوشهر واقع در شهرستان
گناوه تصریح کرد :این پروژه ســبب
ایجاد  4000اشــتغالزایی مســتقیم
و غیر مســتقیم میشــود و میتواند
در تکمیــل زنجیــره ارزش و ایجاد
کارگاههای کوچک و متوســط نقش
داشته باشد.
به مناســبت هفتــه دولت عملیات
اجرایــی طرح تولیــد ورق فوالدی
آلیاژی در مجتمع فوالد بوشهر واقع در
شهرستان گناوه آغاز شد .محصوالت
تولیــدی مجتمع فوالد بوشــهر که
توســط یکی از جوانان بومی گناوه
راه انــدازی خواهد شــد ،شــامل
محصوالت کنستانتره ،آهن اسفنجی،
ورق فوالدی آلیاژی و ..است.
مساحت این پروژه در چرخه کامل
فــوالد  ۲۰۰هکتار ،نیــروگاه ۱۰۰
هکتار و آب شــیرین کــن  ۱هکتار
تعیین شده است.
هدف از اجرای مجتمع فوالد بوشهر،
تولیــد ورق فوالدی آلیــاژی برای
تامین نیاز اســتان و صادرات هست.
این پروژه زمینه اشــتغال  ۱۴۰۰نفر
را فراهم می کنــد و برای اجرای آن
 ۱۵هزار میلیارد تومان هزینه خواهد
شد.

بیشــتر قرار گرفته و این موارد در کنار دیگر عاملها
باعث ریزش متروپل شــده است.وی افزود :بخشی از
بتن ساختمان متروپل در کارگاهی ساخته شده است
که اصال نمیتوانیم در خصوص این مساله از جایگاه
استاندارد اظهار نظر کنیم اما چنین کاری نباید صورت
میگرفت.مدیرکل اســتاندارد خوزستان با بیان اینکه
دستگاه ناظر بر ساخت و ساز نیستیم ،گفت :استفاده
از مصالح غیر استاندارد می تواند تبعات بسیار سختی
مثل ریزش ساختمان متروپل به همراه داشته باشد .تاکید
ما بر این مساله است که سازندگان مسکن باید از مواد
و مصالح استاندارد در ساخت و ساز ها استفاده کنند.
داوودی بیان کرد :الزامات ســختگیرانهای برای بحث
استاندارد گندم و برنج وارداتی به کشور وجود دارد و
انتظار سازمان ملی استاندارد این است تا گندم و برنج
داخلی نیز به سطحی برسد تا مشمول استاندارد اجباری
شــود.وی در خصوص کیفیــت خودروهای داخلی
و اســتاندارد بودن این خودروها گفت :در سالهای
گذشــته از استانداردهای  ۸۵گانه خودرویی ،با فشار
خودروسازها  ۹استاندارد به حالت تعلیق درآمده بود که
عمدتا استانداردهای ایمنی و عملکردی بودند.مدیرکل
استاندارد خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر رعایت
استانداردهای  ۸۵گانه خودرویی توسط خودروسازها
الزامی شده است ،تصریح کرد :سازمان ملی استاندارد
متولی کیفیت نیست بلکه دستگاهی نظارتی و مدعی
العموم کیفیت اســت .در این زمینه اگر خودرویی این
استانداردهای  ۸۵گانه را داشته باشد میتوانیم بگوییم
که یک خودرو استاندارد است.

استاندار کرمان :

کرمان ظرفیت تولید  ۳۰۰۰مگاوات انرژی خورشیدی دارد
آرزو توکلی سرویس استان ها  //استاندار کرمان گفت :کرمان ظرفیت منحصر به فردی در انرژی
خورشیدی دارد و آمادهایم با همکاری شرکتها  ۳۰۰۰مگاوات تولید انرژی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکترمحمدمهدی فداکار در آیین بهره برداری از پروژه های گازرسانی
جنوب کرمان در شهر درب بهشت با بیان اینکه  ۶۰درصد پروژههای افتتاحیه هفته دولت در استان
کرمان مربوط به شــرکت گاز اســت ،عنوان کرد :کرمان به دلیل معدنی بودن و توسعه فعالیتهای
معدنی ،نیاز ضروری به اجرا و توســعه شبکههای گاز دارد.وی افزود :اجرای خط  ۱۱گاز مصوب
سال  ۱۳۹۵هیئت مدیره ،عالوه بر اینکه ظرفیتی برای توسعه فعالیت معادن استان است ،اهمیت بحث
پدافند غیرعامل نیز دارد.استاندار کرمان افزود ۲۰ :میلیون مترمکعب فروش گاز به مجموعه صنعتی
معدنی گلگهر در طرحهای توسعه است و اگر خط جدید احداث نشود ،امکان اجرای پروژهها وجود
ندارد.وی گفت :کرمان ظرفیت منحصر به فردی در تولید انرژی خورشیدی دارد و آمادگی داریم
با همکاری شــرکتها  ۳۰۰۰مگاوات تولید انرژی داشته باشیم.وی با اشاره به مزیت های انرژی
خورشــیدی گفت :عالوه بر این در مصرف گاز نیز صرفهجویی شده و از این طریق برای خوراک
پروژههای استان ذخیره انرژی داریم.

طرح  :بیتا هوشنگی
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تستروانشناسی

احترام به تفاوتها

به سؤاالت زیر صادقانه پاسخ دهید و در انتها امتیاز هر سؤال
را محاسبه کنید تا به میزان احترام به تفاوتها در خودتان پی
ببرید.
(در تمام ســؤاالت فرض این اســت که فرد مقابل ،ظاهری
متفاوت دارد).
 .۱در حال عبور از عرض خیابانی هستید .ناگهان ماشینی به
فاصله کمی از شما ترمز میکند و بوق ممتد میزند .واکنش
شماچیست؟
الف) برای حفظ جانم چهارنعل فرار میکنم.
ب) او را زیــر چک و لگــد خود میگیــرم .از فن زانوی
گردنشکن هم ممکن است استفاده کنم.
ج) عذرخواهی میکنم و تا کمر خم میشوم .سعی میکنم از
یک پستی ،سمتی چیزی استعفا بدهم.
 .۲در کافه نشستهاید و منتظر گارسون هستید .به محض رسیدن
گارسون:
الــف) خیلی نرم قبل از آمدنش کافــه را ترک میکنم چون
احتما ًال توی قهوهام تف میکند.
ب) با شوخیهای فالنطور مسخرهاش میکنم و به رفقا حال
مضاعفمیدهم.
ج) به او سالم میکنم و سعی میکنم از تایم رفت و آمدش تا
میزهای مختلف ،باتری موبایلم را شارژ کنم.
 .۳به فروشــگاه میروید .در قفسه شامپوها فقط یک شامپو
باقی مانده .همزمان با شما شخص دیگری نیز دستش را برای
برداشتن آن جلو میآورد .واکنش شما چیست؟
الف) یارو دوتا توی ســرم میزند و شــامپو را برمیدارد و
میگوید تو باید وایتکس بخری فالن فالن شده.
ب) دوتا توی سرش میزنم ،شامپو را برمیدارم و میگویم تو
باید وایتکس بخری فالن فالن شده.
ج) دستم را میکشم تا او بردارد و برای اینکه تعارف نکند و
معذب نشود ،به سرعت  ۱۲کیلومتر از فروشگاه فاصله میگیرم
تا حقوق شهروندیاش پایمال نشود.
 .۴با یکی از همکالسیهایتان دعوایتان میشود .اولین کاری
که میکنید ،چیست؟
الف) ســعی میکنم خودم را از زیر دست و پایش جمع کنم
و قبل از رســیدن پلیس در بروم .اگر نتوانســتم ،از دوستانم
میخواهم با کمپوت بلوبری بیایند مالقاتم.
ب) طوری او را میزنم که صدای قوطی نوشابه ته جوی بدهد.
بعد از صحنه دستگیر شدنش توسط پلیس کیف میکنم.
ج) دعوا یعنی چه؟
جواب آزمون:
اگر در ســؤاالت باال گزینه یک پاســخ شما بوده ،شما یک
سیاهپوســت هســتید که به لطف بــردهداری اروپاییان؛ در
امریکا ،مهد تمدن و آزادی زندگی میکنید .ناشکرید و مدام
از تبعیض نژادی حرف میزنید .یادتان نیست اجدادتان یا در
یک باغوحش انســانی در بلژیک بودند یا یک دست و یک
پا و دو سوم گوش چپ و یک چهارم کتف راستشان را در
کشتیهای حمل سیاهپوست از آفریقا به امریکا از دست داده
بودند؟ االن نهایت ًا میکشندتان.
اگر در ســؤاالت باال گزینه دو پاسخ شــما بوده ،شما یک
سفیدپوست امریکایی هستید .به تنبلی مالنوسیتهایتان در
تولید رنگدانههای پوستی افتخار میکنید و خیال میکنید تحفه
خاصی هستید .بزرگوار! ما تهش را دیدهایم ،خبری نیست.
اگر در سؤاالت باال گزینه سه پاسخ شما بوده ،احتما ًال ژاپنی
هستید .این امریکاییهای الکردار طاقت دیدن هیچ تفاوتی
را ندارند .رنگ پوســت که نه ولی چون یک کم چشمهایتان
ریز است ،شــما را از خودشان نمیدانند .مث ً
ال یکهو میزنند
هیروشیما را میترکانند .فرق چین و ژاپن را هم که نمیفهمند،
کرونا را کار شــما میدانند .مواظب باشــید وقتی میروید
جدیدترین تلفن پاناسونیک را به رئیسجمهور امریکا بدهید،
توی خیابانهایشان نبینندتان .خالصه از ما گفتن بود.
محدثه مطهری

***

مهندس کیست؟

مهندس به کسی میگویند که حساب و کتابش دقیق باشد،
حتی از زمان تولد! مث ً
ال تاریخ تولد یک مهندس واقعیُ ،رند
است .مثل  77/7/7که رأس ساعت  ۷صبح ۷ماهه به دنیا
میآید! یا  88/8/8یا حتی  . 99/9/9به هر حال...
مهندس در هفت ماهگی عالوه بــر راه رفتن ،زبان هم باز
میکند و با دقت کلمات را بیان میکند .از مشخصات بارز
مهندسین این است که در کودکی به هیچ وجه به سیب زمینی،
دیب دمینی نمیگویند!مهندس از همان بچگی کار را کامل
انجام میدهد .همیشه صفر و یکی است .یعنی در امتحانات
خرداد ماه یا قبول میشود یا مردود .برای یک مهندس واقعی،
تجدید شــدن و تک ماده و شهریور به مدرسه بیا ،مفهومی
ندارد.مهندسین در شوخی و شیطنت کردن هم دقیق هستند.
آنها یا کام ً
ال ماهرانه شوخی میکنند طوری که طرف نفهمد
از که و کجا خورده یا آنقدر ناشــیانه ،که منجر به اخراج از
مدرسه یا دانشگاه شود و باز هم کار به احضار والدین و تعهد
گرفتن نمیرسد.مهندس در انتخاب شغل هم دقیق است .در
کاری مشغول میشود که یا در اثر خرابکاریهای فاجعه بار
مهندس خطابش کنند یا آنقدر در همه چیز سرک میکشد و
مهارت کسب میکند که هر مشکلی پیش بیاید فقط او بتواند
آن را حل کند .چون یک مهندس واقعی معتقد است اشتباه
یک پزشک زیر خاک دفن می شود ،اما اشتباه یک مهندس
روى خاک ســقوط می کند .البته اشتباه یک معلم هم روى
خاک راه می رود و جهانى را به فنا می دهد!در پایان ،مهندس
کسی است که ســالی یک بار ،روز مهندس را به خودش
تبریک میگوید .تنها و در سکوت...

طوبی عظیمی نژاد
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خبر
برنامهریزی برای تولید سوخت کمسولفور
در بنادر جنوبی کشور
ســرویس اقتصادی  //معاون توسعه ناوگان کشتیرانی
جمهوری اســامی ایران با بیان اینکه برای تولید سوخت
کم سولفور مورد نیاز ناوگان همکاریهای مؤثری صورت
گرفت ،گفت :قصد داریم با کمــک تولیدکنندگان داخلی
تولید سوخت کمســولفور را در بنادر جنوبی کشور آغاز
کنیم.عبدالرضــا محبی با بیان اینکه یکــی از مؤلفههای
راهبردی ما توسعه همکاری با دانشبنیانها و مراکز علمی
و دانشگاهی است ،بیان داشت :در همین راستا مرحله اول
«پروژه هوشمندســازی شناورها» با همراهی مرکز علمی
و فناوری ریاســت جمهوری،دانشــگاه صنعتی شریف و
ت های دانشبنیان در دســتور کار قرار گرفت.وی
شرک 
افــزود :این فناوری که روی یکی از شــناورهای ناوگان
گروه کشــتیرانی پیاده سازی شــد ،در نوع خود به جهت
انتقال دانش و نوآوری یکی از دستاوردهای بزرگ و ملی
محســوب میشــود که قرارداد آن برای سایر شناورهای
ناوگان نیز در مراحل نهایی تنظیم و امضا است.محبی افزود:
برای اولین بار با ستاد نانوفناوری ریاست جمهوری برای
تولید سوخت کم سولفور مورد نیاز ناوگان همکاریهای
مؤثری صورت گرفت که یکی از شرکتهای نانوفناوری
موفق به تولید این سوخت شده است؛ تست نمونه سوخت
تولید شــده نیز در آزمایشگاهکشتیرانی موفقیتآمیز بوده
اســت.محبی هدف از ایــن همکاری را تولید مشــترک
سوخت دانست و افزود :قصد داریم با کمک تولیدکنندگان
داخلی تولید سوخت کم سولفور را در بنادر جنوبی کشور
آغاز کنیم.معاون توسعه ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری
اســامی ایران تأمین نیاز ناوگان به سوخت دیزل اولترا از
تأمینکنندگان داخلی را از جمله دستاوردهای مه م دانست
و تصریح کرد :با پیگیریهایی که انجام شد ،وزارت نفت
با صدور دستور تولید سوخت دیزل اولترا در داخل ،کمک
بزرگی به کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران در این زمینه
کرد زیرا ناوگان تا کنون برای تأمین این نوع سوخت متکی
به خارج بود؛ الزم به توضیح است این سوخت برای تردد
در بنادر و گذرگاههای خاصی در خارج از ایران استفاده
میشود.وی گفت :همچنین تعدادی پروژه تحقیقاتی مؤثر
و عملیاتی را در دســت انجام داریم ،از جمله آنها پروژه
مربوط به کشــتیهای حمل ال پی جی اســت که توسط
مؤسسه آموزشی کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران طی
قراردادی به سرانجام رسیده است.

سرویس اقتصادی  //سرپرست راهآهن
هرمزگان گفت :مقرر است اولین قطار
ترانزیت حامل زغالســنگ از روسیه
وارد بندرعباس میشود.

مدیرکل راهآهن هرمزگان خبر داد

خط ریلی بندرعباس به قشم در حال تحقق

حمید گوگوچانی در جمع خبرنگاران،

با بیان اینکه در حال حاضر کریدور ریلی * پیش بینی طرح اتصال بندر شهید رجائی به برخی مراکز بار همچون شرکت آلومینیوم
جهت انتقال بار از روسیه به بندرعباس جزیره قشم در طرح جامع راه آهن بندرعباس المهدی به خطوط ریلی متصل میشوند.
فعال اســت افزود :درخواست ترانزیت سرپرست راهآهن هرمزگان در مورد اتصال * ایجــاد خط تراموا در بلوار ســاحلی
یک و نیــم میلیون تن زغالســنگ از خط ریلی بندرعباس به قشم گفت :کارهای بندرعباس

روســیه برای هند و پاکســتان ارسال
شده و قرار اســت تا پایان شهریورماه
ســال جاری این محموله در بندرعباس
تخلیه و با کشتی به هند و پاکستان ارسال
شود.
وی اظهار داشــت :ماه گذشــته قطار
ترانزیتی حامل بار با  ۴۰واگن از روسیه
به بندرعباس وارد شد.
گوگوچانی اظهار داشــت :ترانزیت و
بارگیری در  ۵ماهه نخست سال جاری
با رشد  ۱۵۵درصدی همراه بوده و حجم
جابجایی مســافر با رشد  ۷۷درصدی
همراه شد.

اولیه این موضوع از قبیل مطالعه و مشاوره
نیز توســط منطقه آزاد قشم صورت گرفته
و طرح نهایی دادهشده و همچنین پایههای
ثابت پل در بندر پهل نیز نصبشــده است.
گوگوچانی ادامه داد :این موضوع در طرح
جامع راهآهــن بندرعباس گنجاندیده و در
طرح جامع راهآهن بندرعباس پیشبینی شده
است .گوگوچانی این را هم اضافه کرد هدف
از اجرای این پروژه اتصال بندر کاوه بهمنظور
رشد و ارتقا بحث باری دانست .وی با اشاره
به اینکه شرکت ساخت و بخش خصوصی
هر دو در چنیــن موضوعاتی پایکار بوده
و هســتند ،اضافه کرد :تا پایان سال جاری

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی :

افزایش  ۷۵درصدی قیمت
س برای سفرهای اربعین
بلیت اتوبو 

سرویس اقتصادی  //معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت :قیمت بلیت
اتوبوسهای اربعین برای بازه زمانی  ۱۵تا  ۳۰شــهریور  ۷۵درصد با لحاظ تردد
یکسر خالی افزایش خواهد یافت.

شهریار افندیزاده در نشست خبری در محل وزارت راه و شهرسازی اعالم
کرد :پیشبینی میشــود امســال یک تا یک و نیم میلیون نفر زائر با استفاده
از اتوبوس برای ســفر به اربعین و پایانههای مرزی اعزام شوند.وی ادامه داد:
افزایش قیمتی که امسال برای بلیت اتوبوس اربعین با توجه به ترددهای یکسر
خالی در نظر گرفته شده است ۷۵ ،درصد است.معاون حمل و نقل وزیر راه و
شهرسازی گفت :به عنوان مثال با توجه به نرخ کنونی  ۱۳۵هزار تومانی قیمت
بلیت تهران به ایالم این رقم در  ۱.۷۵ضرب شده و قیمت نهایی بلیت اتوبوس
اربعین برای بازه زمانی  ۱۵تا  ۳۰شهریور تعیین میشود.افندیزاده اظهار کرد:
با این حســاب مبنای قیمت اتوبوس برای زائران از تهران به ایالم حدود ۲۳۶
هزار تومان برآورد میشود که البته این قیمت برای مسیرهای طوالنیتر ،بیشتر
خواهد شــد.معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد :بر اساس
توافق انجام شــده با وزارت نفت قرار شده ســهمیه سوخت اتوبوسها برای
شــهریور معادل  ۲.۵برابر اعتبار آنها در مرداد واریز شود که برای مهرماه باید
ص داده شده به اتوبوسها بر
تخلیه شود.وی اضافه کرد:میزان سوخت اختصا 
اســاس عملکرد آنها در یک ماه قبل است که برای سفرهای اربعین ،مبنا ماه
مرداد خواهد بود و  ۲.۵برابر آن به اتوبوسها سهمیه اختصاص داده خواهد شد.

سرویس اقتصادی  //معاون وزیر
تعاون کار و رفاه اجتماعی از واگذاری
 ۵۵۰۰واحد مســکن مهر تا اسفند
 ۱۴۰۰خبر داد و با بیان اینکه تامین
زمین مهمترین مســأله در ساخت
مسکن کارگران است ،تاکید کرد :ما
اعالم کردیم که هیچ کارگری قادر به
پرداخت وام  ۱۸درصدی و قسط ۹
میلیون تومانی در ماه نیست.

مهدی مســکنی در حاشیه نشست
هفته تعاون در جمع خبرنگاران درباره
ساخت واحدهای مسکونی در جوار
شهرکهای صنعتی اظهار کرد :ساخت
مسکن توســط تعاونیهای مسکن
جوار کارخانــهای در معاونت امور
تعاون دنبال می شــود که کاهش بعد
مسافت بین منزل و محل کار در کنار
تامین مسکن از مهم ترین اهداف ما
در قالب این طرح اســت.وی افزود:
خوشــبختانه اراده برای تامین زمین
جهت ســاخت مســکن بر اساس
زمینهای موجود در کارخانهها وجود
دارد که اقدامات آن به زودی عملیاتی
خواهد شد.
مسکنی درباره جزئیات ساخت ۵۰۰
هزار واحد مسکونی برای کارگران و
تضمین موفقیت این طرح ،گفت :در
اساسنامه جهش مسکن که به ادارات
کل ابالغ شده ،تالش شد اشکاالتی که
منتج به مشکالت قبلی در این حوزه
شده است حل شود و لذا اساسنامه با
نگاه رفع مشکالت ابالغ شد .این کار

ســرویس اقتصادی  //رئیــس اتحادیه
فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی
از افزایــش ۱۰تا  ۳۰درصدی قیمت لوازم
التحریر نسبت به سال گذشته به دلیل
افزایش هزینههای تولید خبر داد و گفت
که ممنوعیــت واردات انواع ماژیک که است و مشکلی وجود ندارد .اما در برخی و بــه طور کلی هزینههای تولید خبر داد و
تولید داخل آن به اندازه کافی نیست ،در از این کاالها از جمله ماژیک تولید داخل گفت :در مورد دفتر هم مشکل کاغذ است
این بازار مشکلساز شده است.
کافی نیست .بنابراین عرضه کم شده ،تقاضا که وارداتی اســت و با کاهش عرضه گران

افزایش قیمت نوشت افزار

موسی فرزانیان با اشاره به کاهش فروش
لوازم التحریر در سالهای گذشته به دلیل
شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس،
اظهار کرد :در ســالهای قبل همکاران با
 ۲۰تا  ۳۰درصد ظرفیت فعالیت میکردند،
اما امسال وضعیت بهتر شــده هم مردم و
هم بنکــداران ،در حال خرید لوازم تحریر
هســتند ،چرا که لوازم التحریرهای قبلی
عموما تمام شده است؛ البته هنوز بازار داغ
نشده ،اما تقاضا در بازار هست.
وی در پاســخ به سوالی درباره تغییرات
قیمت لوازم التحریر ،با بیان اینکه قیمتها
بر اســاس تغییرات نرخ ارز و ورود برخی
کاالهــا به بازار تغییرکــرده ،تصریح کرد:
اکثر کاالهــا در این حــوزه تولید داخل
است .واردات برخی کاالها از جمله مداد،
خودکار ،پاک کن و تراش ممنوع است که
در این موارد تولید داخل هم به اندازه کافی

حاضر بیــش از  ۱۰۱تعاونی دانش
بنیــان فعال در کشــور داریم که ۱۸
تعاونی تا امروز به آنها افزوده شــده
و قرار است تعداد تعاونیهای دانش
بنیان تا پایان ســال به  ۲۵۰تعاونی
برسد.
معاون وزیر تعاون با اشاره به حضور
تعاونیهای کشــورمان در نمایشگاه
روســیه افزود :اتاق تعاون ایران پس
از  ۱۴۰سال به عضویت هیات مدیره
اتحادیه بین المللی تعاون درآمده است
که فرصت مناســبی برای تقویت و
حضور تعاونی ها در بازارهای جهانی
و نشــان دادن دســتاوردهای بخش
تعاون خواهد بود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعی ،صادرات بخش تعاون
در  ۱۰ماه گذشــته را  ۷۰۰میلیون
دالر ذکر کرد و با اشاره به اختصاص
خط اعتباری  ۲۰۰۰میلیارد تومانی
به بخش تعــاون گفت :در تفاهم نامه
منعقد شده با بانک توسعه تعاون خط
اعتباری  ۳۰۰۰میلیارد تومانی هم در
دست پیگیری است.
وی در پایــان از واگذاری ۵۵۰۰
واحد مسکن مهر به متقاضیان مسکن
تا اسفند ماه  ۱۴۰۰خبر داد و با اشاره
به وجود  ۱۰هزار تعاونی مسکن در
کشور گفت :از این تعداد ۵۳۸ ،تعاونی
دارای مشکالتی هستند که درصددیم
این مشکالت را برطرف کنیم .

(آگهی مزایده -نوبت دوم)
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حمید توکلی  -مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان پارسیان

سرپرست راهآهن هرمزگان در خصوص
طراحی میــدان ورودی ایســتگاه راهآهن
که قرار بود در ســال  ۹۵به سرانجام برسد
گفت:پروژه احداث میدان در ورودی ایستگاه
راهآهن بندرعباس و سایر اهداف این طرح با
اختالف پیمانکار و کارفرما تاکنون بینتیجه
مانده است،این موضوع در حال سیر قضایی
است .وی یادآور شد :این اطمینان را به مردم
میدهــم که پس از صدور رأی تا  ۵ماه این
پروژه را به اتمام برسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار خبر داد

لزوم توجه به توانایی مالی کارگران برای استقبال از طرح مسکن کارگران
حاصل شش ماه کار کارشناسی است
و ابالغ آن گره خیلی از کار خیلیها
باز می کند.
وی زمیــن را مهمترین مســأله در
ســاخت  ۵۰۰هزار مسکن کارگری
عنوان کــرد و گفت :بدون تردید باید
به ما زمین بدهند تا این تعداد مسکن
ساخته شــود .قبال تعاونیها تشکیل
میشدند و بعد افراد زمین میگرفتند،
امــا امروز افراد در ســایت ثبت نام
میکنند و قرار است تبدیل به تعاونی
و گروههای جمعیتی شوند که این امر
اشکاالتی دارد از جمله اینکه آدمهایی
که قرار است در یک واحد مسکونی
زندگی کنند باید تا جایی که میشود
فرهنگ مشابه داشته باشند.

* سیر پرونده قضایی پیمانکار

سرپرســت راهآهن هرمزگان به قابلیت
ایجاد خط تراموا در بلوار ساحلی برای رونق
گردشگری  ،تسهیل دررفت و آمد و امکان
ایجاد و اتصال قطار حومه ای به شــهرک
علوی سخن گفت و افزود :متأسفانه اکثریت
بندرعباس را فقط شــهر صنعتی میبینند
نباید بر روی این شهرستان اقتصادی فقط
صنعتی دید بلکه باید برای هر پروژه پیوست
گردشگری در آن دیده شود.گوگوچانی ادامه
داد :ایــن موضوع در طــرح جامع راهآهن
بندرعباس دیده خواهد شد ویکی از اهداف * افزایش میزان سرقتها
ما در این طرح پیشــنهاد اتصال شــهرک مدیرکل راهآهن هرمزگان در ادامه سخنان
علوی به ریل است و در این برنامه همچنین خود از افزایش میزان سرقتها در خطوط

معاون وزیر کار تاکید کرد

معاون امور تعاون وزارت کار بر لزوم
توجه بــه توانایی مالی کارگران برای
اســتقبال از این طرح تاکید و اظهار
کرد :ما اعالم کردیــم که اگر مبنای
تســهیالت  ۱۸درصد و با پرداخت
 ۹میلیون تومان در ماه باشــد هیچ
کارگری نمیتواند آن را بپردازد.
مســکنی در پاسخ به ســوال ایسنا
درباره تعداد کل تعاونیها در کشــور
گفت :تعداد کل تعاونیها در کشــور
 ۹۷هزار واحد بود که با اضافه شدن
بیش از  ۲هزار تعاونی دیگر این رقم
بــه  ۱۰۰هزار تعاونی نزدیک شــده
است  .وی همچنین درباره آمار تعداد
تعاونی هــای دانشبنیان با توجه به
نامگذاری شــعار سال گفت :در حال

اتصال مسیر بندرعباس به میناب یا جاسک
را مد نظــر داریم که نیاز به همراهی تمامی
دستگاههای اجرایی برای عملی شدن دارد.

و تأسیسات و تجهیزات برقی مطالبی عنوان
کرد که تاکنون منجر به حادثه نشده است و
از طریق پلیس راه آهن نظارت مســتمری
در طول خطوط وجــود دارد.وی در رابطه
با واگنها حمل خودرو ،گفت:در مســیر
بندرعباس به تهران روزانه یک واگن برای
حمل خودرو با ظرفیت  ۱۰خودرو وجود
دارد که متقاضی زیاد اســت و شاید همین
موضوع باعث طوالنی شــدن انتظار برای
نوبت شــود و در تالشــیم این موضوع را
مدیریت کنیم تا زمان کمتری شهروندان در
صف صدور بلیت حمل خودرو باشند .وی
از کسری منابع انسانی این اداره کل سخن به
میان آورد که بخشی از نیاز بخش عملیاتی
را سال گذشته برطرف شده است  .این مقام
مسئول با اشاره به اشتغال حدود هزار و ۸۷۵
پرسنل در این اداره اظهار امیدواری کرد سال
جاری و ســال آینده با برگــزاری آزمون
استخدامی در سایر بخشها نیز این کمبود
برطرف شود.به گزارش ایسنا ؛ گفتنی است:
اداره کل راهآهن هرمزگان با واقعشدن در سه
اســتان یزد ،کرمان و هرمزگان از خروجی

زیاد است و افزایش قیمت بیشتری داشته
است.
فرزانیــان از افزایش  ۱۰تا  ۳۰درصدی
قیمت لوازم التحریر نسبت به سال گذشته
به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه ،دســتمزد

میشــود .اما اگر عرضه ثابت بماند ،قیمت
تغییر نخواهد کرد .اوایل امســال وضعیت
بازار کاغذ خــوب بود ،اما در حال حاضر
کمبودهایی وجــود دارد که امیدواریم رفع
شود و قیمتها تا پایان شهریور تغییر نکند.

سوزن ایستگاه اضطراری  ۲۶تا بندرعباس،
فعالیت خود را از ســال  ۱۳۶۸آغاز نموده
و در  ۲۶اســفندماه  ۱۳۷۳بــه بندرعباس
متصل شد .مهمترین ایستگاههای این اداره
کل ایستگاه مانوری ،انشعاب  ،تزرج  ،گل
گهر ،سیرجان و خاتون آباد است .راه آهن
منطقه هرمزگان بخش هایی از استان یزد،
بخش هایی از استان کرمان و استان هرمزگان
را در بر می گیرد که  ۶۱۲کیلومتر دو خطه
را از خروجــی بافق تا هرمــزگان در بر
می گیردو با ۲۵ایستگاه فعال حدود ۱۵درصد
سهم شبکه ریلی در حوزه بار کشور را شامل
می شود.

* کمبود ماژیک در بازار

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت
افزار و لوازم مهندســی با وجود تنوع زیاد
در محصوالت ماژیک ،درحال حاضر فقط
تولید ماژیک وایت برد از سال گذشته در
ایران آغاز شــده و چند واحد تولیدی در
این حوزه کار میکنند .اما در حوزه ماژیک
وایت برد هم فقط  ۲۰تا  ۳۰درصد بازار را
تامین میکنند .ماژیکهای هایالیتر ،نقاشی
و انواع دیگر ماژیک که به  ۲۰قلم میرسد،
در کشور تولید نمیشود و واردات آنها نیز
ممنوع است .بنابراین نبود تعادل بین عرضه
و تقاضا باعث افزایش قیمت شــده است.
وی با بیان اینکه برخی از انواع ماژیکها
به صورت قاچاق به کشــور وارد میشود،
گفت :برخی از ماژیکها هم که اســتفاده
از آنها تخصصیتر اســت ،بــه راحتی در
دسترس نیست و به صورت قاچاق هم وارد
نمیشود و در ســطح عرضه کمبود وجود
دارد.به گزارش ایســنا ؛ فرزانیان در ادامه
از رایزنی با وزارت صمت برای آزادسازی
واردات این محصول خبر داد و گفت :البته
معمو ًال دریافت این مجوزها زمان زیادی
میبرد و به نظر میرسد در کوتاه مدت این
مشکل حل نشود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان :

ظرفیت بندر تخصصی مواد معدنی و پتروشیمی کشور به  4.5میلیون تن می رسد

ســرویس اقتصــادی  //مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت:
ظرفیت تخلیــه و بارگیری بزرگترین
بندر تخصصــی صنایــع معدنی و
پتروشیمی کشور به  4.5میلیون تن
در سال رسید.

به گزارش خبرنگار دریا  ،ســید علی
اصغر عالمه ضمن تبریک به مناســبت
فرارســیدن هفت ه دولت و گرامیداشت

یاد و خاطره شــهیدان باهنر و رجایی
بیان داشــت :هفته دولت فرصتی برای
نمایش دســتاوردهای دولــت مردان
و تــاش هــای انقالب اســامی در
راســتای خدمات رســانی به مردم و
محرومیــت زدایــی در مناطق محروم
است.وی عنوان کرد :دولت مردان تالش
می کنند تا با بهره گیری از ظرفیت های
موجود داخلی شرایط مناسب اقتصادی،

صنعتی را برای افزایش شــاخص های
اقتصادی و رفاه اجتماعی و معیشــتی
مردم شــریف ایران اسالمی فراهم کنند.
در این ســال ها کوشــش شــد تا در
شهرســتان پارسیان غربی ترین نقطه از
استان هرمزگان ظرفیت های صنعتی و
نفتی بــه یــک فرصت در راســتای
محرومیــت زدایی تبدیل شــود.عالمه
خاطرنشــان کرد :در این راستا ظرفیت
بندری مناســبی در شهرستان پارسیان
وجود داشت که با سرمایه گذاری سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران بندری با ظرفیت تخلیه و بارگیری
 40میلیون تن مواد اولیه و محصوالت
تولیــدی در افق بلند مــدت با هدف
واردات مواد اولیه و صادرات محصوالت
تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان
و مناطــق ویژه همجوار در اســتانهای

بوشهر ،فارس و سایر نقاط کشورفراهم
شــود.وی با بیان اینکه اســکله شماره
پنج بندر پارســیان ســال  1399مورد
بهره برداری قرار گرفت ،بیان داشــت:
اســکله شــماره پنج با هدف تخلیه و
بارگیری مواد اولیــه آلومینیوم جنوب
مورد بهره برداری قرار گرفت .ظرفیت
این اسکله  1.2میلیون تن مواد فله است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان
با تاکید بر اینکه احداث پروژه بندر در
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان یک طرح
ملی اســت ،تصریح کرد :اسکله های
شماره هفت و هشت این بندر با ظرفیت
تخلیه و بارگیری  3میلیون تن کاال آماده
بهره برداری اســت .که ان شاهلل شاهد
افتتاح رسمی این پروژه خواهیم بود.وی
اعتبار احداث اسکله های هفت و هشت
را  30میلیون یورو عنوان کرد.

آگهی مزایده

شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرايي  0100260حكم به تقسيم ترکه مرحومه شکوفه کمین پور بندري به
میزان سهم االرث ایشان حسب تحریر ترکه صورت پذیرفته في مابین وراث به نسبت سهم هریک بر اساس گواهي انحصار وراثت صادر اعالم می نماید
که در زمان اجرای حکم با ارجاع امر به کارشناسي در صورت عدم امکان تقسيم وتعدیل ،ملک قیمت گذاري شده وبه فروش رسیده و سهم هر یک
پرداخت گردد وضعیت امالك  -1:پالک ثبتي  3568/2635اصلي بخش یک بندرعباس دفتر امالک 367صفحه  329شماره ثبت ملک  80329ادرس
قوه قضائیه
بندرعباس خیابان شهید جعفري کوچه هرمزگان  3شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه که براساس وضعیت موجود به مساحت 252/4متر مربع
جم
گس
داد تری هور ی اسالمی اریان
برابر سند مالكيت با مصالح گلي وسقف چوب و حصیر و ریزش نموده و خالی از سکنه و داراي امنشعاب آب و برق براساس پاسخ استعالم شهرداري
مقدار  8/25متر مربع در اصالحات ومقدار  136/78متر مربع باقي مانده ملک میباشد بنام مرحوم غالم کمین پوربندري جمعا  32/004/000/000ریال ارزیابی گردیده و بعنوان پایه
مزایده اعالم میگردد  -2 .پالک ثبتي 3568/516اصلي بخش یک بندرعباس دفتر شماره  97صفحه  7شماره ثبت ملک  19059وياليي ادرس بندرعباس خیابان شهید جعفري کوچه
هرمزگان  3شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه که بر اساس وضعیت موجود به مساحت  305متر مربع برابر سند مالكيت حدود  120متر مربع اعياني با مصالح بنائی دیوار بلوکي
وسقف طاق ضربي و نماي سفيد واطاقک خرپشته وداراي انشعاب آب و برق که اعياني ان قديمي و مورد بهره برداري ميباشد وحصار کشی ودرب ماشین رو دارد براساس پاسخ
استعالم شهرداري مقدار 55/25متر مربع در اصالحات ومقدار 253/39متر مربع باقي مانده ملک میباشد بنام مرحوم غالم کمین پور بندري جمعا  36/600/000/000ریال ارزیابی
گردیده و بعنوان پایه مزایده اعالم بر میگردد-2 .كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در
تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ % 10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره  2171295409008نزد
بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند  -4 .اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است  -5 .مزایده در ساعت  13مورخ 1401/06/28در
محل دفتر اجراي احكام شعبه دوم دادگاه حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  . -6 .در صورتیکه برنده تا
یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مي گردد و مزایده تجدید می گردد .و
متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .

ایل زاده  -دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدني

مفقودی نوبت دوم
سند و کارت موتور سیکلت یاماها  225رنگ سفید مشکی مدل  1995شماره موتور  004650شماره
شاسی  005404شماره پالک  4788شخصی به نام صالح بدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد .
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حوادث

ســرویس حــوادث //رئیــس کل
دادگســتری هرمزگان از رفع تصرف
بیش از  ۱۰۰هزار متر مربع از اراضی ملی
در روستای کابلی و منطقه بند بریده
جزیره قشم خبر داد.

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در قشم

در روستای کابلی و منطقه بند بریده جزیره
قشم به صورت غیر قانونی تصرف کرده
بودند که ســاخت و سازهای غیرقانونی
توسط یگان حفاظت منطقه آزاد قشم و
به گزارش خبرنگار دریا ،مجتبی قهرمانی شهرستان قشم و با هدف احقاق حقوق  ۶۳۰متر مربع از اراضی ملی و دولتی در و  ۱۵۰میلیون ریال رفع تصرف شد.
گفت :به دستور دادستان عمومی و انقالب مردم و مقابله با زمینخواری  ۱۰۹هزار جزیره قشم به ارزش تقریبی  ۵۴۸میلیارد قهرمانی گفت :سودجویان این زمینها را ماموران نیروی انتظامی تخریب شد.

در امتداد تاریکی

زن  16ســاله که مدعی بود بــا کلید یدکی از خانه گریخته
و به کالنتری آمده اســت درباره سرگذشت خود به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت 5 :سال بیشتر نداشتم که
فرزنــد طالق نام گرفتم پدر و مــادرم در حالی از یکدیگر
جدا شدند که من هنوز معنای طالق را نمی فهمیدم .هر بار
ازمادرم سخنی میگفتم یا درباره او کنجکاوی می کردم با
نگاه های سنگین و سرزنش آمیز اطرافیانم روبه رو می شدم.
آن ها مادرم را زنی بــدکاره خطاب می کردند و از من می
خواستند هیچ گاه نامش را بر زبان نیاورم ودر جست وجوی
او نباشم .چند ماه بعد پدرم با دختر دیگری از اهالی روستای
محــل زندگی مان ازدواج کرد و این گونه نام «نامادری» بر
زندگی من سایه انداخت .پدرم کشاورزی می کرد و همواره
در بیرون از منزل به سر می برد اما من از همان دوران کودکی
در برابر نامادری ام جبهه گرفتم و به لج بازی با او پرداختم
چرا که در مدرسه نیز مرا به عنوان فرزند طالق می شناختند
و این موضوع به عقده ای روانی برایم تبدیل شده بود حوصله
امر و نهی و حتی نصیحت های نامادری ام را نداشــتم فقط
ســعی می کردم نمرات خوبی بگیرم تا از ســوی دیگران
سرزنش نشــوم خالصه درگیر نامالیمات دوران کودکی ام
بودم که خواهر ناتنی ام متولد شــد و این گونه زندگی من
نیــز رنگ دیگری گرفت چرا که پدرم نیز از من غفلت کرد
و همه توجهات خانوادگی به ســوی نوزاد تازه متولد شده
چرخید در این شــرایط روزهای سختی را می گذراندم تا
این که ماجرای طالق پســرعمویم بر سر زبان ها افتاد .او با
نامزدش دچار اختالفات شدیدی شده بود و به همین دلیل
در کشاکش جدایی از یکدیگر بودند .در همین روزها من هم
بنا به تقاضای پدرم به منزل عمویم می رفتم و با دختر عمویم
درس می خواندم چرا که او هم ســن و سال من بود .طولی
نکشــید که خبر طالق «اسحاق» به روستا رسید و خانواده
عمویم را ناراحت کرد .حدود  2ماه بعد از این ماجرا روزی
اســحاق به روستا آمد و ما نیز برای دورهمی شبانه به منزل
عمویم دعوت شدیم .آن جا بود که دختر عمویم به شوخی
ســخنی را درباره ازدواج من و اسحاق مطرح کرد و خیلی

زود با توجه زن عمویم مواجه شــد .چند روز بعد آن ها با
هماهنگی پدرم به منزل ما آمدند و مرا که ســیزدهمین بهار
زندگی ام را می گذراندم برای اسحاق خواستگاری کردند .با
آن که پسرعمویم  17سال از من بزرگ تر بود و عالقه قلبی
برای ازدواج با او نداشتم اما در همان افکار کودکانه با خودم
می اندیشیدم اگر زودتر ازدواج کنم از سختی های زندگی با
نامادری رها می شوم باالخره تصمیم خودم را گرفتم و پای
سفره عقد نشستم .یک سال بعد جشن عروسی ما برگزار شد
و من زندگی مشترکم را در منزل اجاره ای اسحاق در یکی
از شهرک های حاشــیه مشهد آغاز کردم .او مردی زحمت
کش و کارگری بی ادعا بود به همین خاطر ســعی می کرد
همه امکانات رفاهی را برایم فراهم کند تا جایی که حتی به
من اجازه تحصیل داد اما با همه این خوبی هایش هیچ گاه
نمی توانستیم همدیگر را درک کنیم رفتار و گفتار من برای او
کودکانه جلوه می کرد و من هم نمی توانستم مانند او بیندیشم
چرا که اختالف سنی زیادی داشتیم و به همین دلیل همواره با
هم درگیر بودیم .من در آغاز سن نوجوانی دختری بازیگوش
بودم و شیطنت می کردم ولی همسرم رفتاری باوقار داشت و
همواره مرا نصیحت می کرد .این تنش ها و رفتارها به حدی
رســید که دیگر حرمت زن و شوهری بین ما شکست و من
مقابل او می ایســتادم و لج بازی می کردم طولی نکشید که
به خاطر همین رفتارهای کودکانه ،همسرم از ادامه تحصیلم
جلوگیری کرد و دیگر نمی گذاشت از خانه خارج شوم .او
گوشی تلفنم را گرفت و حتی مرا از دیدن خانواده ام محروم
کرد .وقتی صبح برای رفتن به سرکار از خانه خارج می شد
در منزل را قفل می کرد و من روزهای سختی را می گذراندم
.در این سن و سال بیشتر از همیشه به ظاهر خودم می رسیدم
و اوقات زیادی را صرف آرایش و پوشش خودم می کردم.
حاال دیگر خانه داری و شــوهرداری را هم به فراموشــی
ســپرده بودم و حتی زمانی که اسحاق اعتراض می کرد به
روی او دست بلند می کردم و به خانواده اش ناسزا می گفتم
او هم بیشــتر سخت گیری می کرد و اجازه نمی داد از خانه
خارج شوم .او حتی در پی یک مشاجره لفظی ضربه ای به
صورتم زد که بینی ام شکست و سپس موهای زیبا و رنگی
ام را از ته قیچی کرد تا مرا شکنجه روحی بدهد به همین دلیل
وقتی او به سرکار می رفت من هم با کلید یدکی که در خانه
مخفی کرده بودم از منزل گریختم و به کالنتری آمدم تا شاید
چارهای برای نجات زندگی ام بیابم و ...

زائران اربعین به هشدارهای پلیس در سفر خود توجه داشته و
آنها را جدی بگیرند.

زائران اربعین حسینی(ع) به هشدارهای پلیس در سفر خود دقت
داشته و آنها را جدی بگیرند چرا که پلیس
خدمت رســانی به مردم در کنگره عظیم اربعین را وظیفه و مایه
مباهات خود میداند.
-1تنها مدرک شناسایی مورد نیاز برای زیارت عتبات عالیات،
گذرنام ه معتبر است؛ از همراه بردن مدارک شناسنامهی اضافی به
کشور عراق خودداری نمایید.
-2آیا میدانید مجازات ورود غیرمجاز به کشــور عراق 6 ،ماه
حبس است؟
-3با توجه به حذف ویزا از مدارک مورد نیاز سفر زیارتی عتبات
عالیات در اربعین حســینی ،ثبت نام زائران در سامانی «سماح»
الزامی است.
 -4ارز مورد نیاز خود را صرف ًا از مراکز و صرافیهای مجاز تهیه
نموده و از مراجعه به دالالن در نقاط مرزی اجتناب نمایید.
-5آیا میدانید کشف ارز جعلی در کشور عراق مشکالت فراوانی
را برای زائران ایجاد خواهد کرد.
-6اگر میخواهید به دام جاعالن و فروشندگان ارز تقلبی نیفتید،
هرگز به افراد ناشناسی که پیشنهاد معاوضه دالر یا دینار عراقی با
پول کشورمان را به شما میدهند ،اعتماد نکنید.
-7برخی از گوشــیهای تلفن همراه در کشــور عراق ،تنها از
قابلیت استفاده در همان کشور برخوردار است ،هنگام خرید چنین
اجناسی کام ً
ال هوشیار و مراقب باشید.
-8قبل از تهیه بلیط ســفر به عتبات عالیات ،با مراجعه به سایت
ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،از اعتبار و قانونی بودن
دفتر و آژانس مسافرتی مورد نظر خود اطمینان حاصل نمایید.
-9برای حفظ امنیت خود در ســفر زیارتی اربعین حسینی ،نام
اقامتگاه ،شماره تلفن ،شماره اتاق و مسیر امن و اصلی تا حرم و
بالعکس را یادداشت نموده یا به خاطر بسپارید.
-10هنگام اقامت در شهرهای زیارتی ،پول یا اشیاء قیمتی خود
را به صندوق امانات هتلها یا سایر اماکن اقامتی معتبر بسپارید.
-11اجتناب نمودن از تردد انفرادی در مســیرهای حرم و بازار
و استفاده از وسایل نقلیه عمومی ،از نکات مهم و ضروری برای
حفظ امنیت خانم ها در سفر زیارتی اربعین است.
-12همراه داشــتن داروهای کدئین دار و روان گردان در کشور
عراق بدون نسخه معتبر پزشک ،جرم محسوب شده و دستگیری
و حبس را در پی دارد.
-13مــدارک هویتی و گذرنامه خود را هرگــز در اختیار افراد

آگهی مزایده (نوبت اول)

شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائی کالسه  140040420000084760و شماره بایگاني 0001922
دعوي سهيال محمدي فررند ظفر به طرفیت آناشید باوقار زعمي فرزند داور مبني بر پرداخت مبلغ  8/200/000/000ریال بابت اصل خواسته که در
راستاي اجراي حكم يك واحد آپارتمان مسکونی به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود
موضوع مزایده  :یک واحد آپارتمان مسکونی
قوهقضائیه
آدرس ملك  :بندرعباس -بلوار امام جمهوري اسالمي  -خیابان قائم مقام فراهاني -کوچه رضا
دادگستریجمهوریاسالمیاریان
مشخصات ثبتي سند :ششدانگ عرصه و اعیان يك دستگاه آپارتمان داراي پالك ثبتي  54588فرعي از  3اصلي بخش  2به آدرس فوق الذکر
دارای مساحت  82/37مترمربع بنام خانم آناشيد باوقار زعيمي شماره ملي  3391554681مي باشد.
ارزيابي ملك:
با عنایت به موقعیت ،مساحت و در نظر گرفتن سایر پارامترهاي کارشناسي و صرف نظر از اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي
و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و رهني و نداشتن احتمالي هر گونه مغایرتهاي مربوطه به حدود ثبتي هر گونه منعي از جهات قانوني حقوقي و شرعي جهت معامله و
عدم دیون و بدهي هاي احتمالي بابت مالیات و عوارض و جرائم و غیره به بانکها و اشخاص حقيقي و حقوقي و سایر بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني که ممکن است
وجود داشته باشد و چنانچه ملك بالمعارض و نيز غير اوقافي و بدون قرار گرفتن احتمالي در مسیر اصالحات شهري ارزش پایه مزایده ملك مورد نظر (طبق فرضيات ذیل)
جمع ًا به مبلغ  8/648/850/000ریال معادل هشتصد و شصت و چهار میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار تومان برآورد و اعالم مي گردد.
 -1فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هرجهت به عهده خریدار است.
-3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  10درصد مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره
 IR220100004062012907685962نزد بانک ملی شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
-5مزایده در ساعت  9صبح روز سه شنبه مورخ  1401/06/29در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 -6در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتی که از تجدید مزایده
حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعيين کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت در مزایده برای کسب اطالع
بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند.

اجرای احکام شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر عباس

مفقودی

مفقودی

قرارداد اجاره به شرط تملیک زمین
(قراردادرهنی) /99ق م 81/مورخ
 1381/4/3مربوط به شرکت برو قشم،
ضمن تحویل از سوی مدیریت امالک و
مستغالت منطقه آزاد قشم به بانک رفاه
کارگران شعبه بازار مفقود گردیده است

وکالتنامه شماره  741097و قرارداد واگذاری موقت
زمین روستایی به شماره  7/3560فی ما بین
بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان قشم به
عنوان واگذار کننده و سلمان ملکی لجایر به عنوان
واگذارشونده به آدرس قشم رمکان به مساحت 400
متر و مبایعه نامه دستی از طرف سلمان ملکی لجایر
به احمد دریایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد

روابط عمومی اداره کل
شیالت رهمزگان

 2صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3966

هشدارهایپلیسبرایزائراناربعین

ماجرای زن گیس بریده!

با آن که چند سال بیشتر از آغاز زندگی مشترکم نمیگذرد
اما به خاطر اختالف سنی زیاد هیچ گاه نتوانستیم همدیگر
را درک کنیم به همین خاطــر درگیری های ما به جایی
رسید که همسرم موهای زیبایم را قیچی و به قول خودش
صورتم را بی ریخت کرد ...

سه شنبه  8شهریور 1401

غیرمسئول و ناشناس نگذارید.
-14حرکت به قصد خروج از کشــور بدون همراه داشــتن گذرنامه،
موجب اتالف وقت ،استقبال از خطر و زمینهساز مشکالت قانونی است.
-15خطر شیوع سویههای جدید کرونا توأم با رفتارهای غیرقابل
انتظار ویروس در ازدحام جمعیت را جدی بگیرید.
-16همراه داشــتن شبرنگ یا یک تکه پارچه سفید در تاریکی
شــب ،خطر تصادف رانندگی را از زائران مشــکیپوش اربعین
حسینی دفع میکند.
 -17صبر و حوصل ه شــما زائران گرامی ،هنگام برخورداری از
خدمات مرزی و گمرکی ،راهگشا و مای ه قوت قلب کارکنان پلیس
خواهد بود.
-18سرقت گوشــی تلفن همراه ،یکی از جرایم شایع در نقاط
پرجمعیت از جمله مکان های زیارتی اســت .هنگام صحبت با
تلفن همراه از هندزفری استفاده کنید.
-19برای قرار نگرفتن در معرض جیببری و قاپزنی ،نســبت
به تماس بدنی افراد ناشناس در اماکن پر ازدحام حساس باشید.
-20اســتفاده از پارکینگ های تعیین شــده ،مهم ترین راهکار
پیشگیری از سرقت خودرو در شهرهای مرزی است.
-22اطالعــات مورد نیاز خود در طول ســفر را فقط از مراجع
صاحب صالحیت به دست آورید.
-23در صورت گم شــدن و جدا شدن از بستگان در حین سفر
اربعین ،به كنسولگري ایران در عراق مراجعه نمایید.
-24از تنها گذاشتن کودکان ،خانم ها و سالمندان همراه خود در
مکان های اقامتی اجتناب ورزید.
-25ویژگیهای ظاهری افراد ،معیار مناسبی برای تشخیص درستکار
بودن یا نبودن افرا ِد پیرامون ما نیستند؛ همواره هوشیار باشیم.
-26در طول سفر زیارتی خود هیچگونه بسته یا وسیلهای را به
امانت از افراد ناشناس قبول نکنید.
-27از پذیرفتن هرگونه نوشیدنی یا مواد غذایی که توسط افراد یا
مراکز مشکوک توزیع می شود ،پرهیز کنید.
-28گذرنامه شما در طول سفر ،سند هويتي شماست .مراقبت از
آن را در طول سفر زیارتی خود جدی بگیرید.

مشاوره
چگونه پایداری زندگی مشترکمان راتقویت کنیم؟
-1زندگی زناشویی موفق و پایدار نیازمند مهارت های زندگی است از جمله این
مهارت ها کنترل احساسات است .از این رو همه زن و شوهرها با یاد بگیرند که
نگرش مثبت خود را گسترش دهند.
-2عشــق معنوی به معنای توجه به همســر و گوش دادن به حــرف های او و
رفتارمحترمانه با اوست .با عشق ورزیدن به همسرمان به این نکته پی می بریم که او
بیش ازحد به ما نزدیک است و برای ما ارزش دارد و با این روش می توانیم با صلح
و صفای بیشتری درکنار هم زندگی کنیم.
همسرآزاری

همسرآزاری از آسیب های اجتماعی پنهان است و معموال در محیط بسته خانه شکل
گرفته و ســبب عدم اطمینان و از هم گسیختگی کانون خانواده می شود .قربانیان
اصلی خشــونت در محیط خانواده در مرحله نخست ،زنان و پس از آن کودکان و
سالمندان و سرانجام مردان هستند .پدیده همسرآزاری به طورطبیعی در هر جامعه ای
به صورت های گوناگون وجود دارد .از جمله خشونت فیزیکی و بدنی مانند صدمه
زدن به اشیای منزل و ضرب و شتم همسر یا خشونت روانی و کالمی مانند تحقیر،
بهانه جویی نسبت به چهره و شرایط جسمانی زن و ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و
همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل ،ممنوعیت ارتباط با بستگان
حتی به صورت تلفنی خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت خشونت
و آزار های جنسی نسبت به همسر تمام اشکال خشونت روانی اقتصادی ،عاطفی و
جسمانی از قدرت طلبی و سلطه گری فرد آزار رسان ناشی می شود.
همســرآزاری تک علتی نبوده و عوامل بســیاری از قبیل اعتیاد و الکلیسم با آن
رابطهای نزدیکی دارند .عالوه بر آن اختالالت روحی و روانی زوجین ،فشــارهای
اقتصادی و اجتماعی و عدم قدرت فرد در تامین مناسب زندگی به صورت خودآگاه
و یا ناخودآگاه باعث بوجود آمدن همسر آزاری می شود.
آزار همسر لزوما آگاهانه صورت نمی گیرد در بیشتر مواقع فرد نمی داند که حرکات و
رفتارش برای طرف مقابل آزاردهنده است از سویی دیگر مشاهده ی کتکها ،ناسزاها
و رفتارهای ناشایســت در خانواده و نیز داشــتن افکار نادرست در بروز افزایش
همسرآزاری موثر است .اصوال هرچه فرهنگ خانواده
ضعیف تر و سواد کمتر باشد آزار همسران نسبت به یکدیگر بیشتر و به صورت آزار
جسمی شایع تر
می شود .در افراد تحصیل کرده این معضل بیشتر به صورت آزار روانی دیده می شود.
سه روش پیشگیری درباره رفتار با همسر:
1ـ مشاوره پیش از ازدواج که همان پیشگیری اولیه است.
2ـ مشاوره زناشویی برای کاهش اختالالت.
3ـ فراهم آوردن امنیت ،حمایت و مشــاوره ،به دلیل اینکه عواملی نظیر بی پناهی
اعضای آزاردیده ،ترس و شــرم اعضای خانواده در بیان آزار ،کاستی های قانونی،
بیتوجهی نهادهای حمایتی در گسترش این امر دخیل است.

مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
شماره تماس33340624-21821355:

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000622102شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001345128
شاكي :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد اسالمبولي  -کوچه  17--ستاد اجرایی فرمان امام
(ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد
اتهام :شکایت برخالف واقع در دعاوي اصل  44قانون اساسي
قوه قضائیه
گردشــکار :بتاریخ یکم شــهریور مــاه یکهزار و چهارصد و یــک پرونــده کالســه  140140920000622102تحت نظر اســت دادگاه به تصدی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت مالحظه مــی گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرایــی فرمان حضرت امام (ره) در اســتان مکاتبه ای به شــماره
/181 /143463ن -مورخه  1401/05/08گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه
با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده با استعانت 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  8هکتاری ستاد قطعه  2به مساحت  404/33متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/581مورخ
 1401/04/08کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت
جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور 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 تضييع آن شود
دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم 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  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
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دادانهم

پرونده کالسه  140140920000622562شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001345229
شاكي :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد اسالمبولي  -کوچه  17--ستاد اجرایی فرمان امام
(ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد
اتهام :شکایت برخالف واقع در دعاوي اصل  44قانون اساسي
قوه قضائیه
گردشــکار :بتاریخ یکم شــهریور مــاه یکهزار و چهارصد و یــک پرونــده کالســه  140140920000622562تحت نظر اســت دادگاه به تصدی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت مالحظه مــی گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرایــی فرمان حضرت امام (ره) در اســتان مکاتبه ای به شــماره
/181 /143118ن -مورخه  1401/05/08گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه
با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده با استعانت 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  8هکتاری ستاد قطعه  31به مساحت  260/88متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/596مورخ
 1401/04/08کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غير محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت
جميع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذكور 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 تضييع آن شود
دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصميم 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  10قانون صدر البيان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختار صادقي رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

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

شهرستان
استاندار هرمزگان خبرداد

سه شنبه  8شهریور 1401

رشد  ۳۰۰درصدی پروژههای هفته دولت در شهرستان میناب

 2صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3966
خبری

 ۱۴طرح عمرانی و اقتصادی در بندرخمیر
به بهره برداری رسید

امین درساره سرویس شهرستان //به مناسبت هفته دولت  ۱۴طرح
عمرانی و اقتصادی به ارزش بیش از  ۳۴۷میلیارد ریال با حضور معاون
سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان در بندرخمیر به بهره برداری رسید .به
گزارش خبرنگار دریا؛ فرماندار بندرخمیر در حاشیه بهره برداری از این
طرحها گفت :این طرحها در حوزه توسعه و تجهیز برق ،ورزش ،خدمات
درمانی ،عمران شهری و اقتصادی بوده است .میرهاشم خواستار افزود:
در این روز چهار طرح شهرداری درشهرستان بندرخمیر شامل سه طرح
زیرساختی و یک طرح ورزشی با هزینه  ۷۸میلیارد و  ۴۰۰میلیارد ریال
به بهره برداری رسید .وی بیان داشت :زیرسازی ،جدول گذاری ،آسفالت
و پیاده رو سازی معابر شهرک المهدی ،خاک برداری ،قیرپاشی و آسفالت،
جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان مولوی و همچنین اجرای عملیات
قیرپاشی و روکش آسفالت خیابان شهدا و خیابان شهدا تا حسینیه حضرت
ابوالفضل از جمله طرح های زیرساختی شهرداری رویدر است .فرماندار
بندرخمیراظهارداشت:همچنیناحداثزمینچمنمصنوعیمحلهشوادان
شامل تسطیح و آماده سازی زمین ،بتن ریزی ،اجرای سکو تماشاگر و
تهیه و نصب چمن مصنوعی محله ی شوادان از جمله طرح های ورزشی
این شهرداری بوده است .خواستار همچنین به طرح های برق بندرخمیر
در این روز اشاره کرد و گفت :بهره برداری از  ۲۵دستگاه پست برق۱۳۶ ،
چراغ روشنایی معابر و توسعه  ۱۴کیلومتر طول شبکه در مجموع با هزینه
 ۱۱۱میلیارد ریال از جمله طرح ها در حوزه برق بوده است .وی در آیین
بهرهبرداری از طرحهای ورزشی بخش رویدر بندرخمیر گفت :احداث
زمین چمن مصنوعی محله ای روستاهای رودبار ،کرویه ،شوادان رویدر
و همچنین تجهیز و روشنایی زمین ورزشی بناب در مجموع با هزینه ای
افزون بر  ۵۰میلیارد ریال از جمله این طرحهای ورزشی در بخش رویدر
بوده است .نماینده عالی دولت در شهرستان بندرخمیر یادآورشد :بازارچه
ملوانی بندرپل نیز از دیگر طرحهای بندرخمیر است که با زیربنای ۴۲۰
مترمربع در  ۱۱غرفه ایجاد شده است .وی ادامه داد :این طرح اقتصادی
توسط بخش خصوصی احداث و اعتباری برابر با  ۲۵میلیارد ریال هزینه
در برداشــته است و برای  ۲۲نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده
است .فرماندار بندرخمیر اضافه کرد :در پنجمین روز از هفته دولت پایگاه
اورژانــس  ۱۱۵بندرپل با هزینه ای برابــر با  ۸۳میلیارد ریال افتتاح و
به بهرهبرداری رســید .وی گفت :ساختمان این پایگاه به همت خیر این
شهر «محمد طیب مالیی» و تعاونی الندیگرافت داران بندرپل و الفت
ساخته شده است .خواستار اضافه کرد :همچنین تجهیزات و یک دستگاه
آمبوالنس این پایگاه از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی تامین شده
است .وی ابرازداشت :با افتتاح و راه اندازی این پایگاه امدادی ،دسترسی
مردم بندرپل به فوریت های پزشکی آسان تر و سرعت خدمات رسانی
به آنان افزایش خواهد یافت.

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان//
اســتاندار هرمزگان با اشاره به رشد
بیش از  ۳۰۰درصدی پروژه های هفته
دولت در شهرســتان میناب از تالش
برای تعریف پــروژهای ویژه برای این
شهرستان تا پایان سال خبرداد.

به گزارش خبرنگار دریا ،مهندس مهدی
دوســتی ،در بخــش دوم ،برنامه افتتاح
پروژههای هفته دولت بعد از بهرهبرداری
از طرحها در شهرســتان سیریک وارد
شهرستان میناب شــد و با ادای احترام
به مقام شــامخ شــهیدان این شهرستان
برنامههای خود را آغاز کرد.
مهندس دوســتی در حاشیه بهره برداری
از پروژه زمین چمن مصنوعی و ســالن

32تن پسماند روغن خوراکی در کیش جمع آوری شد
سرویس شهرستان //معاون خدمات شهری و محیط
زیست شــرکت عمران ،آب وخدمات کیش گفت :در
ســال جاری  ۳۲تن پسماند روغن خوراکی از هتل ها
و رستوران های ســطح جزیره جمع آوری و بازیافت
شده است.

غفارآقــازاده با اعالم این خبر به رســانه ها اظهار
داشت :شــرکت عمران ،آب و خدمات در راستای
حفظ محیط زیســت با ایجاد واحــد ویژه تصفیه
روغنهای خوراکی در ســایت بازیافت ،این میزان
پســماند را پس از طی مراحل اولیه تصفیه  ،بسته
بندی و از جزیره خارج کرده است.
وی اضافه کرد :پیش از ایجاد این واحد  ،پســماند
روغن های خوراکی که توسط هتل ها و رستوران ها
مصرف می شد در فاضالب شهری رها شده و یا در
نقاطی از سطح شهر تخلیه می شد که این امر عالوه
بر آسیب به محیط زیست  ،در روند تصفیه فاضالب
اخالل ایجاد کرده و موجــب گرفتگی مجاری در
شبکه فاضالب شهری را به دنبال داشت.
آقازاده افزود :به همین دلیل شــرکت عمران ،آب و
خدمات با اســتقرار تجهیزات الزم و توزیع مخازن

آگهی مزایده(نوبت اول )

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده
اجرائي 0100669ب در خصوص دعوي علي حاجي زاده عليه بهجت
الملوك فرحمند که محکوم به فروش خودرو گردیده است که در این
قوه قضائیه
راستا خودرو به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود .
جم
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ی
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د د ر ور ی ا ال ی اریان
خالصه گزارش بازدید سه نفره :برگزاري جلسه حضوري خواهان
پرونده و شنیدن توضیحات ایشان و دالیل اعتراض به نظر کارشناسي اولیه و دریافت مستندات
مربوطه
حضور در پارکینگ دریا و بازدید از خودروی مد نظر
برگزاري جلسه اعضاي هيئت کارشناسي با يكديگر به منظور تبادل نظر و تنظیم نظریه کارشناسي.
مشخصات فني خودرو :
خودرو از نوع سواري شخصي  .سیستم پژو تیپ پارس مدل  1389با رنگ خاکستری متالیک بوده و
شماره موتور آن  12489229613و شماره شاسي  naan01ca6bk481149و شماره انتظامي 724
ق  46ایران  84مي باشد
مشاهدات و شرایط فني خودرو:
موتور خودرو روغن ریزي دارد  .باتري خودرو معیوب بود و خودرو روشن نشد لذا بررسي عملکرد
سیستم هایبرقي و کولر و سیستم انتقال قدرت (گیربکس و دیفرانسیل) امکان پذیر نبود سپر عقب و
دياق سپر عقب ضربه خورده  .سيني صندوق عقب نیاز به صافکاري دارد .گلگیر عقب سمت راست
قلم گیري شده است .پایین درب عقب سمت راست قلم گیري دارد .گلگیر جلو سمت چپ هم
پوسیدگی دارد و هم ضربه خورده و نیاز به صافکاری و نقاشي دارد .سيني پشت داشبورد پوسیدگی
دارد .الستیک دور شیشه عقب و جلو پوسیدگی دارد .لبه کاپوت ضربه دارد .سقف خودرو آثار آفتاب
سوختگي دارد و نیاز به ترمیم رنگ دارد .پایه جلو پنجره اي و پوسته آیینه سمت راست شکسته است.
اظهار نظر کارشناسي:
با توجه به شرايط فني و بدنه خودرو فوق و با در نظر گرفتن مدل و شرایط بازار خودرو و در حال
حاضر ارزش خودرو فوق مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال معادل صد وسي و پنج
میلیون تومان برآورد مي شود.
 -1فروش نقدي است  .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه مي باشد -2 .كليه هزينه هاي مربوط به
معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خریدار است -3 .پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده
در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي
بحساب شماره  2171295409008نزد بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا
تحویل نمایند - 4 .اجراي احكام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است -5 .مزایده در روز دوشنبه ساعت
 11مورخ  1401/06/21در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس واقع در
رسالت جنوبي کوچه فتح المبين مجتمع قضایی شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل مي آيد و برنده
کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید -6 /.در صورتیکه برنده تا يك ماه از جلسه مزایده و
با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتی
که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعيين کسر
قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر
میتوانند به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس
مجتبي عطایی زاده بندری

ورزشــی چند منظوره شــهید اسحاق
زاهدی در روســتای دهو در جمع بندی
پروژههــای هفته دولت اســتان ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی
و باهنر ،اظهارداشت :افتتاح مرکز تکثیر
الرو میگو ،بهرهبــرداری از واحد ۶۰۰
تنی تولیــد ماهی در قفس که  ۱۰درصد
به ظرفیت تولید اســتان اضافه میکند از
جمله برنامههای هقته دولت در شهرستان
ســیریک بود که در ادامــه آن بصورت
وبیناری تمامی پروژه های شیالتی استان
به بهره برداری رسید.
وی همچنین با اشــاره به افتتاح پروژه
آبرســانی به بخش بمانی بیانکرد :این
پروژه جزو مطالبات دیرین مردم سیریک

بود و به فضل الهی آب پایدار به دســت
مردم رســید و فازهای بعدی پروژههای
آبرسانی در این شهرستان نیز با ساخت
مخــازن و احداث خط لوله آغاز شــده
است.
مهندس دوستی گفت :در شهرستان میناب
هم در ابتدا به صورت متمرکز پروژههای
بهزیستی را به نمایندگی از تمام پروژههای
بخش رفاه و تامین اجتماعی اســتان به
شکل وبیناری از محل فرمانداری افتتاح
کردیم و در گام دوم عملیات بهرهبرداری
از پروژههای شهری میناب آغاز شد.
وی بــا تاکید بــر اهمیــت و ضرورت
پروژههای شهری در ارتقاء کیفیت زندگی
مردم افزود :خوشبختانه میناب در بحث
شهرداری عملکرد بسیار خوبی داشته و
پروژههای قابل توجهی را توانســتند به
مرحله بهرهبرداری برسانند که نسبت به
سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.
استاندار هرمزگان با اشاره به بهرهبرداری

 ۲۰لیتری به صورت منظم و مداوم بین تولید کنندگان
پســماند روغن های خوراکی ،زمینه جمع آوری و
تصفیه اولیه این مواد را ایجاد کرد.
به گفته معاون خدمات شهری شرکت عمران ،آب و
خدمات کیش  ،فرآیند تصفیه روغن های خوراکی
به صورت یک سیستم بسته و بدون دخالت نیروی
انسانی طراحی شده اســت و در حال حاضر بیش
از  ۸۵درصد از روغن های جمع آوری شــده پس
از طی مراحل اولیه تصفیه ،در سایت بازیافت کیش
بسته بندی شده و به خارج از جزیره انتقال می یابد.
وی از ســاکنان به ویژه هتلداران و صاحبان مراکز
پذیرایی و اقامتی خواســت چنانچه تاکنون درطرح
جمع آوری پسماند روغن های خوراکی مشارکت
نداشــته اند با مراجعه به معاونت خدمات شــهری
و دریافت مخازن ویژه  ،نســبت بــه جمع آوری
پسماندهای روغن خوراکی مصرفی خود اقدام کنند.
به گزارش ایرنا ،آقازاده یادآور شد :ساکنان می توانند
پس از جمع آوری با سامانه  ۱۳۷به منظور مراجعه
همکاران شرکت عمران ،آب و خدمات این جزیره
برای تحویل گرفتن این مخازن تماس بگیرند.

شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي
کالسه  140040920000089625و شماره دادنامه 140040390002271845؛
حکم به محکومیت تضامني تجدیدنظرخواندگان ( محكوم عليهم) شرکت
شاهین گستر هرمزگان  ،صادق یاقوتیان ،ا صغر سلجوقي به استرداد وجوه
دریافتي مجموع ًا به مبلغ بيست و نه میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال بانضمام
خسارت تاخیر تادیه از مورخ  1400/1/7زمان مطالبه لغايت يوم الوصول و
خسارات دادرسي اعم از هزینه دادرسي ( 3676710000ريال ) و حق الوکاله
وکیل در حق خواهان و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت .که النهایه
مجموع محکوم به تا يوم جاري  50/994/616/423ریال و ميلغ نيم عشر دولتي
 2/325/895/321ریال مي باشد .که در هیمن راستا مالي (بار گندله اي به میزان
تقريبي  2000تن ) از محكوم عليهم شناسايي و توقیف شده است .که جهت
وصول محکوم به مورد ارزيابي و کارشناسي صورت گرفته با شرایط ذیل به
مزایده گذاشته مي شود .
موضوع مزایده :
مقدمه
 -1-1قرار کارشناسي
با عنایت به درخواست و ضرورت جلب نظر کارشناس در جهت تشخیص
واقعيت و حقیت امر و فني و تخصصي بودن موضوع مورد اختالف دادگاه با
اجازه حاصله از مقررات ماده  155قانون آیین دادرسي و كيفري قرار کارشناسي
را صادر و اعالم می نماید تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت
لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوي و بررسی پرونده و دادنامه صادره از شعبه
 3نظریه کتبي و مستدل خویش را در مورد برآورد قیمت و ارزش دپوي گندله
موجود واقع در منطقه ویژه اقتصادي ظرف  7روز از تاریخ ابالغ به کارشناس به
این دادگاه تسلیم نماید .در خصوص به خواسته مطالبه خسارت پرداخت حاصل
از فروش محموله گندله قرار عدم استماع دعوي صادر شده است .سواالت ذیل
مطرح شده است:
 -1وضعیت گندله از لحاظ فني و کنترل وكيفي؟
 -2برآورد میزان مواد نرمه گندله ،کنسانتره و ضایعات موجود در محموله گندله
مورد نظر به چه میزان است؟
 -3ارزش هر کیلوگرم گندله دپو شده واقع در منطقه ویزه اقتصادي؟
-1-2مدارك بررسي شده  .1پیش فاکتور فروش  2082کیلوگرم گندله شرکت
شاهین گستر هرمزگان
 .2رسید پرداخت مبلغ  22میلیارد ریال به حساب صادق یاقوتیان
 .3رسید پرداخت مبلغ  7میلیارد ریال به حساب اصغر سلجوقي
 .4نتایج آزمایشگاه  SGSو آنالیز سرندي محموله گندله
 .5فيش واريزي هزينه انبار داری محموله گندله
-1-3مراحل رسيدگي پس از وصول ابالغیه کارشناسي و در راستاي بررسي
موضوع اقدامات کارشناسي و ميداني به شرح ذیل انجام گرفت
 .1برقراری تماس تلفني با طرفین ،مکاتبه و درخواست ارائه اسناد و مدارك.
 .2اخذ تصویر مدارك و سوابق ابزاري با توجه به موارد مندرج در پرونده مکاتبه
و استماع اظهارات طرفین

از یک باب مدرسه خیرساز در شهرستان
از تجهیز آزمایشگاه این مدرسه از محل
اعتبارات اســتانی نیز خبر داد و درباره
دیگر پروژه های میناب گفت :با حضور
معاون وزیــر کار تعاون و رفاه اجتماعی
کلنگزنی بازارچه دائمی صنایع دســتی
میناب که یکی از مطالبات مردم شهرستان
بود نیز انجام شد و قول مساعد ایشان در
تامین اعتبار مکمل طرح جهت تســریع
در اتمــام بازارچه از خبرهای خوب بود
همچنین زمین چمن مصنوعی و ســالن
ورزشی چند منظوره شهید اسحاق زاهدی
هم با اعتباری بالغ بر  64میلیارد ریال در
روستای دهو میناب به بهره برداری رسید.
مهندس دوستی با تاکید بر تمرکز ویژه بر
توسعه میناب به عنوان دومین شهرستان
بزرگ اســتان ،عنوانکرد :بهرهبرداری و
کلنگزنی پروژههای هفته دولت امسال
در میناب رشد بیش از  ۳۰۰درصدی را
نشان میدهد که حاکی از سه برابر شدن

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان
 //به مناسبت هفته دولت ،آبرسانی
به روستای «شیخ بختیار» از بخش
جغین شهرستان رودان که پیش از
این فاقد آب شرب پایدار بود ،تکمیل
و با حضور فرماندار این شهرســتان
مورد بهره برداری قرار گرفت.

طرحها در این شهرســتان است و میزان
ش آنهــا نیز از حدود  ۲۰۰میلیارد
ارز 
تومان در سال قبل به  ۶۱۶میلیارد تومان
رسیده است که عدد بسیار قابل توجهی
است و ما تقریبا هیچ سالی چنین جهشی
در میزان و ارزش پروژهها شاهد نبودیم.
نماینــده عالــی دولــت در هرمزگان
تشــریحکرد :با توجه به تثبیت مدیریتی
دولت امیدواریم عالوه بر این جهش چند
صد درصدی پروژهها ،بتوانیم بستههای
ویژهای با کمک مدیران و نمایندگان مردم
شریف شهرستان برای هفته دولت آینده
داشته باشیم .وی تصریحکرد :سال آینده،
تالش میکنیم افتتاحهای بزرگتری را در
میناب داشته باشیم و امیدواریم تا قبل از
پایان ســال یک پروژه خاص و ویژه را
برای شهرستان میناب کلنگزنی کنیم.
اســتاندار هرمزگان با اشاره به بازدیدش
از بیمارستان میناب گفت :این بیمارستان
یکی از مســائل اصلی شهرستان میناب

آب به روستای «شیخ بختیار» رودان رسید

شهرستان رودان در این رابطه گفت:
ایــن پروژه با هــدف توزیع عادالنه
و دسترســی روســتاهای فاقد آب
شرب پایدار و همچنین ارتقاء سطح
خدمات آبرسانی به روستاها اجرا و به
به گزارش خبرنــگار دریا؛ «حمید بهرهبرداری رسید .وی افزود :آبرسانی
کمالی» مدیر امــور آب و فاضالب به روستای «شیخ بختیار» شامل ایجاد

 2هزار و  500متر خط انتقال ،احداث
یک باب ایستگاه پمپاژ و تهیه و نصب
سه باب مخزن پلی اتیلن است .کمالی،
اعتبار هزینه شده برای این پروژه را 9
هزار و  500میلیون ریال اعالم کرد و
گفت :هم اکنون تامین آب این روستا
از بخش جغین و از طریق ایســتگاه

پروژه های آبرسانی پارسیان به بهره برداری رسید

ســعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان //به
مناسبت هفته دولت ،با حضور «سالمی» فرماندار
شهرستان ،جمعی از مسئوالن ،معتمدین و امام
جمعه روســتاهای میلکی و خوضو ،پروژه های
آبرسانی شهرستان پارســیان به بهره برداری
رسید.

به گزارش خبرنگار دریا؛ «حسن قاسم پور»
مدیر امور آب و فاضالب پارسیان با اشاره به
پروژه های آبرسانی این شهرستان افزود :پروژه

آگهی مزایده(نوبت اول )

آبرسانی به روســتای میلکی و خوضو شامل
احداث مخزن  ۳۰۰مترمکعبی  ،اجرای ۱۵۰۰
متر خط انتقال و الیروبی يك حلقه چاه است.
وي افزود :همچنين تعويض  ۱۰هزار متر شبکه
توزيع آب فرســوده و توسعه شبکه در سطح
روستاهای کمتر برخوردار و افتتاح مخزن هزار
متر مکعبی روستای بوچیر از ديگر پروژه هاي
اين شهرستان است كه به بهره برداري رسيد.
قاسم پور ،اعتبار هزینه شده برای این پروژهها

 .3در تاریخ  1400/11/17در معیت طرفین دعوي از دپوي گندله واقع در منطقه
ویژه اقتصادي بازدید بعمل آمد.
 .4بازدید از دپوی گندله فوالد هرمزگان با مشخصات استاندارد
 .5جلسه با حضور طرفین در معيت رئیس بهره برداري منطقه ویژه اقتصادي
 .6استعالم قیمت گندله از شرکت ها و مراکز تهیه و تولید
-1-4حدود رسیدگی و مسئولیت کارشناس
بررسي هاي انجام شده در راستاي قرار کارشناسي و بر اساس مدارک و
مستندات پرونده انجام پذیرفته و در صورتي که مدارك و اطالعات دیگری
ارائه گردد که در نتیجه گیری موثر واقع شود در صورت دستور قاضي محترم،
مجددا بررسي و اعالم نظر خواهد شد.
 -2بررسي هاي كارشناسي :موضوع خواسته عبارت است از ارزیابی و ارزش
گذاري دپوي گندله واقع در محوطه منطقه ویژه اقتصادي خليج فارس
 .1نسبت به کیفیت و عیار گندله توافق و مورد تایید طرفین است .در میزان گندله
شگسته ،کنسانتره و ضایعات موجود در محموله اختالف نظر دارند.
 .2تناژ دپوی گندله موجود به میزان تقريبي  2000تن می باشد( .پیوست استعالم
منطقه ویژه)
 .3محموله گندله مورد نظر (شامل گندله ،گنسانتره و غیره ) از نتیجه فعالیت
و ریزش از تجهیزات حمل مواد معدني مختلف واقع در منطقه ویژه اقتصادي
خليج فارس بوده است .مواد معدني جمع آوري شده در خارج از منطقه ویژه
در يك نوبت جداسازی و فرآوري گرديده است .به علت جداسازي نامناسب
به صورت چشمي و همچنین نتایج آزمایشگاهی وجود ذرات شکسته کنسانتره
و ضایعات فلزي مشهود است.
 .4با بررسي هاي ميداني و نتایج آنالیز شرکت بین المللي  SGSوضعيت كمي
و كيفي محموله به شرح ذیل مي باشد:
بیش از  9درصد محموله شامل ذرات غير از گندله (شامل سنگ آهن ریز دانه
و درشت دانه ...مي باشد)
بیش از  5درصد محموله شامل ذرات نرمه  4/75میلیمتر که شامل گندله
شکسته ،سنگ آهن ریز دانه و  ...که مطلوب گندله نمي باشد.
بیش از  10درصد محموله گندله شکسته مي باشد .بیش از  75درصد بار گندله
سالم است( .پیوست نتایج آنالیز)
 .5قیمت گندله بر اساس دستور العمل وزارت صمت در بهمن ماه سال ،1400
 5/23درصد قیمت کدال شمش فوالد خوزستان مي باشد( .هرکیلوگرم شمش
مبلغ  143.426ریال)
 .6خرید و فروش گندله در بازار بورس وكدال بر اساس پروانه ذوب و سهمیه
هر کارخانه توزيع مي گردد .بنابراین کارخانجات مازاد گندله مصرفی را از طریق
بازار آزاد تهیه و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي گردد.
با بررسي و استعالمات بعمل آمده قیمت متعارف بازار آزاد گندله در بهمن ماه
 25 %درصد نرخ شمش فوالد خوزستان به ازای هر کیلوگرم برابر با 35.856
ريال (با احتساب  %9ارزش افزوده برابر با  3.227ریال) به اضافه کرایه حمل بار
گندله از شرکت گل گهر سیرجان تا منطقه ویژه خلیج فارس به ازاي هر کیلوگرم
برابر با  2600ريال ،ارزش هرکیلو گرم گندله با مشخصات استاندارد ،برابر با

پمپاژ صورت می گیرد .به گفته وی؛
با افتتاح این پروژه  ۲۰خانوار از آب
شرب پایدار برخوردار شدند.
گفتنی اســت؛ تامین آب روستای
شــیخ بختیار پیش از ایجاد شبکه
توزیع ،از طریق آبرســانی ســیار
صورت می گرفت.

را  65میلیــارد ریال اعــام كرد و گفت :اين
پروژه ها با همکاری جمعی دولت و مشارکت
قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام سجاد(ع)،
بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی ،موسســه
خیریــه محمد رســول اهلل بوچیر حاج محمد
دربان ،دهیاری و شــورای اسالمی روستاها و
گروه های جهادی با شــرکت آب و فاضالب
اســتان هرمزگان تکمیل و مورد بهره برداری
قرار گرفت.گفتنی است ،با افتتاح این پروژها
جمعیتــی بالغ بر  28هــزار نفر از نعمت آب
شرب پایدارتر بهره مند شدند.

 41.683ریال محاسبه و برآورد گردید .
 .7نظر به نتایج آنالیز محموله و وجود گندله شکسته و
ذرات نرمه و درشت سنگ آهن و  ، ...هزينه فرآوري
قوه قضائیه
جم
گس
ت
ه
م
س
ی
ا
مجدد به جهت رسیدن به گندله مطلوب و استاندارد ،د د ر ور ی ا ال ی اریان
با کسر  20درصد ارزش ریالي گندله با مشخصات
استاندارد ،قیمت هر کیلوگرم گندله موصوف به ازای هر کیلوگرم مبلغ 33.346
ریال برآورد گردید.
 .8هزينه انبارداري ديوي گندله موجود در منطقه ویژه بر عهده فروشنده (شرکت
شاهین گستر هرمزگان) بوده است .برابر با فیش واریزي هزينه مذکور تا مورخه
 1400/12/25توسط شرکت آتي تجارت پرداخت شده است( .پیوست فیش
واريزي)
ارزيابي نهائي:
با بررسي هاي كارشناسي انجام شده در خصوص گندله موصوف ،واقع در
منطقه ویژه اقتصادي خليج فارس با جميع جهات به ازاي هر كيلوگرم مبلغ
 33.346سي و سه هزار و سیصدو چهل وشش ریال برآورد و ارزش گذاری
گردید .دپوی موجود طبق پیش فاکتور ارائه شده ( 2.082تن)*( قیمت هر تن
 33.346.000ریال) برابر با  69.426.372.000ریال ارزش گذاری گردید .ضمنا
تناژ دپوی موجود به صورت تقريبي لحاظ شده است بنابراین ارزش گذاري
دقيق آن منوط بر توزین و ارائه قبض باسكول به روز مي باشد.
شرایط مزایده :
 -1فروش نقدي است .و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد.
-2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار
است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي
اجراي احكام مبلغ  10درصد مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب
شماره  IR 220100004062012907685962نزد بانک ملی شعبه دادگستري
تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
 - 4اجراي احكام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
 -5مزایده در ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  1401/06/28در محل دفتر
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوري بعمل مي آيد و
برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید /.
 -6در صورتیکه برنده تا يك ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت
بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتی که از
تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا ً از سپرده او استیفا میشود و سپرده
تا تعيين کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت
در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه سوم
دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند.

دادورز سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری
بندرعباس -مجید قاسمی

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

ته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم

است و دکتر رئیسی نماینده محترم مردم
شرق هرمزگان بسیار پیگیر این موضوع
هســتند ،در ســازمان برنامه و بودجه
هم اعتبــارات آن را پیگیــری میکنند
و خوشــبختانه خبرهــای خوبی برای
بیمارستان میناب وجود دارد.
عالیترین مقام اجرایی دولت در هرمزگان
با تشکر از نماینده مردم شرق هرمزگان
در مجلــس ،خاطرنشــانکرد :در تمام
اتفاقــات خوب در منطقــه ،یک بازوی
پیشبرنده امــور ،دولت بوده و یک بازو
مربوط به مجلس و شخص دکتر رئیسی
میشد که در جذب منابع برای کل استان
و به ویژه شرق نقش ویژهای داشتند.
استاندار همچنین پس از بازدید از مجتمع
علمی کاربردی میناب و بررسی مسائل
تســهیالتی پروژه،حمایت دولت در رفع
موانع تکمیل این طرح اصولی اشــتغال
مبتنی بر آموزش را اعالم و به سفر خود
پایان داد.

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۵:۲۵:۴۰
طلوع آفتاب ۰۶:۴۹:۵۲
اذان ظهر ۱۳:۱۶:۴۲
غروب آفتاب ۱۹:۴۱:۵۰
اذان مغرب ۱۹:۵۸:۲۵

اذان صبح ۰۵:۲۱:۲۸
طلوع آفتاب ۰۶:۴۳:۱۷
اذان ظهر ۱۳:۰۷:۵۸

اذان صبح ۰۴:۴۰:۲۴
طلوع آفتاب ۰۶:۰۲:۴۴
اذان ظهر ۱۲:۲۷:۵۴

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۰۲:۴۸
۰۶:۲۳:۰۴
۱۲:۴۶:۱۶
۱۹:۰۷:۵۱
۱۹:۲۳:۴۵

سالمت

غروب آفتاب ۱۹:۳۱:۰۱
اذان مغرب ۱۹:۴۷:۱۱

همه چیز درباره «تب گوجهفرنگی»

غروب آفتاب ۱۸:۵۱:۲۶
اذان مغرب ۱۹:۰۷:۴۱

شیراز

اذان صبح ۰۵:۱۳:۲۱
طلوع آفتاب ۰۶:۳۵:۵۰
اذان ظهر ۱۳:۰۱:۰۸

غروب آفتاب ۱۹:۲۴:۴۷
اذان مغرب ۱۹:۴۱:۰۴

دکتر حمید عمادی  ،درباره بیماری تب گوجه فرنگی ،گفت:
اینگونه نبوده است که از قبل چنین بیماری وجود داشته باشد
و به نظر میرســد حتی انتخاب نام بیماری و عبارت اطالق
شده به آن ،محلی باشد .در مقاله مجله لنست ذکر شده است
که در هندوستان یک بیماری شایع شده است که اصطالحا به
آن آنفلوآنــزا یا تب گوجهفرنگی میگویند و برای آن عالئم
غیر اختصاصی شرح داده است.
او درباره عالئم این بیماری ،توضیح داد :عالئم شــامل تب،
بدن درد ،درد مفاصل ،ضایعات تاولی روی پوست بدن است.
این بیماری عمدتا کودکان یک تا  ۵ســال را درگیر میکند و
افراد بزرگسال در صورتی که دچار ضعف سیستم ایمنی باشند
به این بیماری مبتال میشوند.
عمادی تاکید کرد :نکته مهم این اســت کــه این بیماری نه
آنفلوآنزا اســت و نه ربطی به گوجه فرنگی دارد .در واقع از
این جهت که کودک دچار قرمزی پوســت شده و تاولهایی
روی بدنش ظاهر میشود ،مردم محلی نام تب گوجه فرنگی
را روی آن گذاشــتهاند و چنین بیماری از قبل به این شکل
وجود نداشــته است .بعید است این بیماری ویروس جدیدی
هم باشــد به این دلیل که در هندوستان بیماریهایی با چنین
عالئمی از قبل هم وجود داشته است .به نظر میرسد بیماری
که در حال حاضر با اسم تب گوجه فرنگی شناخته شده است،
شاخهای از گروه خانواده انتروویروسها باشد که االن بیماری
«دست ،پا و دهان» ایجاد میکند.
وی افزود :بیماری دست ،پا و دهان یک شاخه از کوکساکی
ویروس و انتروویروس اســت که در بچههای کوچک سبب
بروز ضایعات تاولی در دســت ،پا و دهان میشود .معموال
از آنجایی که بچههای کوچک چهار دســت و پا میروند و
به محیط دســت می زنند و ممکن است دست آلوده را داخل
دهانشــان کنند ،معموال به اسم دســت ،پا و دهان شناخته
میشود .با توجه به این که این بیماری ضایعات تاولی ایجاد
میکند ،احتمال دارد این تب گوجه فرنگی یک شاخه جدیدی
از بیماری دست ،پا و دهان باشد و خود یک بیماری مستقل
نباشد.
او بــا تاکید بر اینکه هنوز اطالعات درباره تب گوجه فرنگی
کم است ،تصریح کرد :بیماری از طریق انسان به انسان منتقل
میشود و بسیار مسری است .انتقال از دو طریق تنفسی و دفع
مدفوع صورت میگیرد.
این متخصص بیماریهای عفونی درباره راههای افتراق تب
گوجــه فرنگی از آبله میمونی نیز ،گفت :از نظر بالینی ممکن
است دو بیماری مشابه یکدیگر باشــند اما باتوجه به اینکه
آبله میمونی کیت تشخیصی دارد اگر بیماری با عالئم پوستی
مشابه آنچه که گفته شد به ما مراجعه کند ،در تشخیص افتراقی
باید آبله مرغان ،آبله میمونی ،بیماری دســت ،پا و دهان و...
باشد .با در دســترس بودن کیت تشخیصی بیماریهای ذکر
شده کار تشخیص انجام میشود و اگر همه این موارد رد شد
آن وقت میتوان به تشخیص تب گوجه فرنگی رسید.
وی تاکیــد کرد :این بیماری درمان حمایتی و عالمتی دارد و
بعد از  ۵تا  ۷روز بهبود مییابد .درمان بیماریهای ویروسی
عالمتی اســت و بهترین کار این است که مانع انتشار بیماری
شویم و کودک مبتال را در خانه نگه داریم.

آگهی ابالغ اجرائیه

کالسه : 140004023119000101 :بدینوسیله
به زینب نیک زاد ساکن شهرستان بندرعباس
ابالغ میشود که پست بانک شعبه بندرجاسک
به استناد سند رهنی شماره  35628مورخ
 1398/۰۹/09دفترخانه  ۲۶بندرجاسک جهت وصول طلب خود مبلغ
 ۱۱,۷۲۷,133,۴۲۴ریال تا تاریخ  1400/۰۷/27به انضمام خسارت تاخير
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه كامل بدهی طبق مقررات علیه
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  140000113در این
اداره تشکیل شده محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا
بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده  ۱۸آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک
مرتبه در یکی از روزنامه های كثير االنتشار الکترونیک آگهی میشود و
چنانچه ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب
میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید .مورد وثيقه مندرج
در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده
فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتی استیفا
خواهد شد .مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب
کاربری اقدام نماید/1401/224 .م الف
قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

مدیر واحد اجرای اسناد رسمی جاسک
حسن بهروزی

اذان صبح ۰۴:۵۴:۰۰
طلوع آفتاب ۰۶:۱۷:۰۹
اذان ظهر ۱۲:۴۳:۰۴

اذان صبح ۰۵:۱۵:۱۱
طلوع آفتاب ۰۶:۳۸:۴۶
اذان ظهر ۱۳:۰۵:۰۳

اذان صبح ۰۵:۰۱:۳۷
طلوع آفتاب ۰۶:۲۶:۲۸
اذان ظهر ۱۲:۵۳:۵۱

غروب آفتاب ۱۹:۰۷:۱۹
اذان مغرب ۱۹:۲۳:۴۲

غروب آفتاب  ۱۹:۲۹:۴۰غروب آفتاب ۱۹:۱۹:۳۳
اذان مغرب  ۱۹:۴۶:۰۹اذان مغرب ۱۹:۳۶:۱۵

بال هایی که «داد زدن» بر سر کودکتان میآورد!

سرویس سالمت  //بســیاری از والدین از
خود میپرســند که تا چه حد داد و فریاد
زدن بر سر کودکان به آنها آسیب میرساند.
میتوان گفت که این صدمه بســتگی به
شــدت و نوع این فریادها دارد؛ اما توجه
کنید داد زدن هیچ سودی در مسیر تربیت
فرزند دلبندتان ندارد.

ســرویس ســامت  //یک متخصص بیماریهای عفونی
درخصوص بیماری تب گوجه فرنگی که گفته میشود اخیرا
در هند بروز و شــیوع یافته ،توضیحاتی ارائه کرد و گفت:
این بیماری نه آنفلوآنزا اســت و نه ربطی به گوجه فرنگی
دارد؛ در واقع از این جهت که کودک دچار قرمزی پوست
شده و تاولهایی روی بدنش ظاهر میشود ،مردم محلی نام
تب گوجه فرنگی را روی آن گذاشتهاند و چنین بیماری از
قبل به این شکل وجود نداشته است.

کرمان

یاسوج

یزد

آنا کودک بازیگوش و چموشی است.مدام
مشــغول ور رفتن با چیزی در خانه است.
اسباب بازیها را از داخل اتاقش بار کرده
و و ســط پذیرایی خانه ریخته است .قرار
است شب خال ه و داییاش شام به خانه آنها
بیایند و مادرش بشدت مشغول پخت و پز
و رفت روب خانه است.
هر چه مــادر با زبان خوش و صدای آرام
به آنا تذکر میدهد که وسائل بازیات را از
وســط پذیرایی جمع کن ،گوشش بدهکار
نیست .مادر که استرس داشتن مهمان شب،
او را فرا گرفته و میخواهد کارهای مهمانی
را راست و ریس کند ،دیگر تاب نمی آورد
و صدای داد و بیداش خانه را فرا میگیرد.
اما آنا انگار به این داد و بیداها عادت کرده
و بی تفاوت به آن ،مشــغول شلوغ کاری
خود است.
بسیاری از والدین از خود میپرسند که تا
چه حد داد و فریاد زدن بر ســر کودکان به
آنها آسیب میرساند .میتوان گفت که این
صدمه بستگی به شدت و نوع این فریادها
دارد.
میخواهیم در مورد داد و فریاد زدن حرف
بزنیم .شاید شما جزو آنهایی باشید که مدام
ســر بچهها داد میزنند یا شاید هم گهگاه
این کار را میکنید و یا ممکن است خیلی به
ندرت پیش بیاید که سر فرزندتان داد بزنید.
اگر داد نمیزنید خیلی خوبید!
اگر اصال این کار را نمیکنید به شما تبریک
میگوییــم .اگر هم اهل داد زدن هســتید،
خب ،باالخره انســان است دیگر! شاید تا

سرویس ســامت  //محققان 5
دلیل که چرا خسته از خواب بیدار
میشــوید و چگونه آن را برطرف
کنید را توضیح دادهاند.

برخی از افراد بــا وجو د آنکه به
انــدازه توصیه محققان در شــب
اســتراحت کافی دارند ،اما با این
حال صبح را خسته بیدار میشوند
ب آلودگی و
و احســاس خــوا 
بیقراری دارند.
طبق یک مطالعه در ســال ،۲۰۱۵
این اختالف اغلب به دلیل افزایش
حالت اینرســی خواب اســت؛
احساس خستگی و خواب آلودگی
و اختالل شناختی بالفاصله پس از
بیدار شدن از خواب تحت عنوان
اینرســی خواب بیان می شــود.
اینرسی خواب به طور کلی  ۱۵تا
 ۶۰دقیقه طول می کشد .اما ممکن
اســت تا چند ساعت پس از بیدار
شدن نیز ادامه داشته باشد.
اینرســی خــواب مهارتهــای
شــناختی پیچیدهتری مانند تفکر،
تصمیمگیری ،خالقیت و استفاده از
قوانین را مختل میکند و با کمبود
خواب بدتر میشود .تجربه اینرسی
خواب برای ســاعت میتواند بر
کیفیت زندگی شــما تأثیر بگذارد.
محققان  ۵دلیل که چرا خســته از
خواب بیدار میشوید و چگونه آن
را برطرف کنید را توضیح دادهاند.
 .۱خستگی
جنیفر مارتین ،اســتاد پزشکی در

به حال نمیدانستید داد زدن بر سر بچهها،
چه عواقبی دارد که ما در این گزارش برای
تان میگوییم.
روشهای آموزش در خانوادههای مختلف
متفاوت است .برخی از خانوادهها بیش از
اندازه با کودکانشان نرم و برخی دیگر بیش
از اندازه با کودکانشان خشن رفتار میکنند
هر دوی اینها در نهایت منجر به تخریب
شخصیت کودک خواهد شد.
 5دلیلی که هرگز نباید سر کودک مان
فریاد بزنیم

فریاد زدن بر ســر کودک رفتار نادرستی
است و والدین باید از راهکار های دیگری
به جای فریاد زدن استفاده کنند.
 .1فریاد بزرگساالن بچهها را میترساند
هــر پدر و مادری عالقه مند اســت که با
فرزند خود دوست باشد و در واقع با یک
حالت دوســتی زندگی را با فرزندش ادامه
دهد .آیا ممکن است شما با شخصی که از
او میترسید دوست شوید؟
در بهتریــن حالت با بزرگتر شــدن فرزند
تــرس از بین خواهد رفــت و در بدترین
حالت در تمام ســنین بزرگسالی کودکتان
این ترس را در وجود خود خواهد داشت.
راهکار چیست؟

به یاد داشته باشید که کودک شما شخصیت

نظارت بر احساسات و اعمال خود داشته
باشید .مشکالت خود را در رابطه با فرزند
انتقــال ندهید .کودک را ســتایش کنید و
بگویید که او را دوست دارید.
 .4شخصیت کودکتان بد خواهد شد
داد و فریاد بر ســر کــودک در گذر زمان
باعث انتقال خشم از شما به کودکان خواهد
شد و این خشم و ممنوعیتها ،بی رحمانه
در کودکتان رشــد میکند تا جایی که در
بزرگسالی امکان تبدیل شدن کودک به یک
شخص عصبی و حتی یک مجرم را دارد.
عالوه بر این در دوران نوجوانی این کودکان
دارد و حق ابراز وجود را برای خود قائل مستعد ابتال به افسردگی هستند.
راهکار چیست؟
است.همیشه با او صحبت کنید .از خود در
زندگی کودک یک مشاوره خوب بسازید نه به یاد داشته باشید که یک نمونه برای کودک
خود باشید .پایبند باشید اما در رفتار خود
یک مهاجم خوب.
 .2عدم اعتماد کودک روابطش را با شــما پایدار نیز باشید .به او بیشتر توجه کنید
 .5در آینده کودکتان از میگرن رنج خواهد
تضعیف میکند
دانشــمندان ثابت کردهاند که فریاد بر سر برد
کــودکان مانند تنبیه فیزیکــی تاثیر گذار بزرگســاالنی که در دوران کودکی تحقیر
است و ترس از این تنبیه باعث میشود که شــده و توهین به آنها میشــود اغلب از
کودکان به شــما دیگر اعتماد نکنند و تمام میگــرن مزمن رنج میبرنــد؛ تا جایی که
مسائل را با شــما مطرح نکنند؛ در نتیجه این حــاالت و ترسهای کودکان میتواند
باعث تضعیف روابط بین کودک و والدین باعث ایجاد اضطراب و افکار خودکشــی
برایشان شــود .این تا جایی پیش میرود
خواهد شد.
که بزرگسالها مجبور میشوند که به یک
راهکار چیست؟
در برابر اشتباهات کوچک واکنش طنز وار روانشناس حرفهای مراجعه کنند.
نشان دهید.همچنین ســعی کنید اغلب در
مواردی که کودک شــما به آنها عالقه مند
است با او صحبت کنید.
 .3کودکتان اضافه وزن پیدا خواهد کرد
دانشــمندان طی مطالعاتی که انجام دادهاند
دریافتند استرســی که در راستای فریاد بر
ســر کودکان به وجود میآید باعث انفجار
هورمونی و فعالیتهــای قلبی و عروقی
پایین و فرآیندهای التهابی در بدن کودکان
میشود.
راهکار چیست؟

راهکار چیست؟

نارضایتیهــای خود را آرام و منطقی بیان
کنید.اگر در تربیت کودکان شکست خوردید
باید اشتباه خود را بپذیرید .یاد بگیرید که
به فرزندانتان گوش کنید و حرفهای آنها
را بشنوید.
نتیجــه اینکه؛مهمترین دلیلــی که باعث
میشــود هرگز بر ســر یک کودک فریاد
نزنید ،این اســت که در نتیجه او را سالم و
شاداب خواهید دید و این تنها با نشان دادن
صبر و عشق به دست میآید.

محققان توضیح دادند

 5دلیل که چرا خسته از خواب بیدار میشوید

دانشکده پزشــکی دیوید گفن در
دانشگاه کالیفرنیا و رئیس آکادمی
پزشــکی خواب آمریکا میگوید:
شرایط زیادی وجود دارد که باعث
خستگی میشود ،اما لزوم ًا باعث
نمیشــود که افراد احساس کنند
آماده به خواب رفتن هستند .اینها
میتواند شامل شرایط درد مزمن،
شــرایط متابولیک یا تیروئید ،کم
خونی و بیماری انســدادی مزمن
ریه باشد .مارتین میگوید« :اولین
قدم مهم دریافت مشاوره با پزشک
است».
عالوه بر این ،بنیاد ملی خواب گفته
است که بزرگساالن سالم به هفت
تا نه ســاعت خواب در شب نیاز
دارند ،بنابراین ممکن اســت برای
انرژی کافی به بیش از هشت ساعت

خواب نیاز داشته باشید .کریستوفر
بارنز ،اســتاد مدیریت در دانشگاه
واشــنگتن که رابطه بین خواب و
کار را مطالعه میکند ،می گوید :می
توانید سعی کنید یک ساعت زودتر
بخوابید یا یک ساعت دیرتر از حد
معمول بیدار شوید و ببینید که آیا این
تغییر تفاوتی ایجاد میکند یا خیر.
ی تحرک
 .۲سبک زندگی ب 
بــه گفته مارتین ،اگــر کم تحرک
هستید ،بدن شما میتواند به صرف
ســطوح پایین انرژی عادت کند،
بنابراین ممکن اســت در هنگام
تالش بــرای انجــام فعالیتهای
روزانه اولیه ،بیشتر از آنچه که باید
احساس خســتگی کنید .سازمان
جهانی بهداشت توصیه کرده است
که بزرگساالن حداقل  ۱۵۰دقیقه

( ۲/۱ ۲ســاعت) در هفته فعالیت
بدنی متوسط تا شدید داشته باشند،
در حالی که افراد باردار باید حداقل
 ۱۵۰دقیقه ورزش های هوازی و
تقویتی متوسط در هفته انجام دهند.
 .۳اضطراب یا افسردگی
به گفته محققان،داشتن اضطراب یا
افســردگی می تواند از نظر انرژی
مضر باشــد؛ این شرایط همچنین
میتوانــد بر زمــان الزم برای به
خواب رفتــن و همچنین اینکه (و
چند بار) در طول شــب از خواب
بیدار می شوید تأثیر منفی بگذارد.
گاهی اوقات داروهای مورد استفاده
برای درمان افسردگی یا اضطراب
می توانند عــوارض جانبی مانند
بی خوابی یا مسدود کردن مراحل
عمیق تر خواب داشته باشند.

 .۴خواب ناسازگار
گاهــی اوقات برنامههــای ما در
روزهــای هفته با آخــر هفته ها
متفاوت اســت .همچنین برنامهها
برای افرادی که مشاغل نوبتی دارند
می تواند نوسان داشته باشد .توجه
به این نکته مهم اســت که خواب
ناکافی در طول هفته با خواب زیاد
در آخر هفته جبران نمیشود و این
روند چرخه خواب سالم را بر هم
میزند.
 .۵کم آبی بدن
طبق گفته کلینیک کلیولند ،بیش از
 ۵۰درصد بدن شما از آب تشکیل
شده اســت که برای عملکردهای
متعددی از جمله هضم غذا ،ایجاد
هورمون ها و انتقــال دهندههای
عصبی و رساندن اکسیژن به سراسر
بدن شــما مورد نیاز است .کم آبی
بدن با کاهش هوشیاری و افزایش
خواب آلودگی و خستگی مرتبط
اســت .مؤسسه پزشــکی توصیه
میکند که زنــان روزانه  ۲.۷لیتر
( ۹۱اونــس) مایعات و مردان ۳.۷
لیتر ( ۱۲۵اونس) مایعات مصرف
کنند .این توصیه شامل تمام مایعات
و غذاهــای غنــی از آب مانند
میوهها ،سبزیجات و سوپ است.
از آنجایی که متوســط نسبت آب
دریافتی مایعــات به غذاها حدود
 ۸۰:۲۰است ،این مقدار برای زنان
 ۹فنجــان و برای مردان  ۱۲و نیم
فنجان است.
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طالعبینی
فروردین :

امروز ممکن است کسی که دوست اش دارید در مسیر
خوشبختی شما سنگ بیندازد و مانع تان شود .معمو ًال
وقتی با مانعی روبرو می شــوید ،اولین حرکت شما
برخورد با مانع و از میان برداشتن آن است ،حاضرید با هر چیزی
که جلوی راه تان قرار می گیرد بجنگید .اما اگر از شــرایط حاضر
خشمگین شــوید به ضررتان تمام خواهد شد و به جایی نخواهید
رسید .در عوض بهتر است با مالیمت بیشتری رفتار کنید و با دیگران
مهربان تر باشید.
اردیبهشت :

درست زمانی که احساس می کنید در یک رابطه به
آرامش رسیده اید ممکن اســت با یک مانع روبرو
شوید .تصمیم دارید که خیلی جدی به مسیرتان ادامه
دهید ،اما این سرسختی می تواند جلوی رفتارهای آنی شما را بگیرد.
این که فقط بگویید من شاد هستم کافی نیست ،اکنون الزم است که
دست از جنگیدن با احساسات تان بردارید .این فقط یک مرحله ی
موقتی است که احساسات شما را رو به سردی برده است.
خرداد :

امروز به شدت در تالش هستید تا وظایف روزمره ی
خود را به انجام برســانید .همه ی حواس تان به این
اســت که تمرکزتان را روی کاری که در دست انجام
دارید قرار دهید .اما از آن جایی که وظایف زیادی روی ســرتان
ریخته تقریب ًا غیر ممکن است که بتوانید به همه ی آن ها برسید ،حتی
اگر اضافــه کاری کنید .اگر چه این قابلیت را دارید که چند کار را
همزمان انجام دهید ،اما به شما توصیه می شود که چند قدم به عقب
بردارید و اولویت های تان را از نو مشخص کنید.
تیر :

کمی دچار تردید هســتید ،به نظر می رسد که تمایل
ندارید در یک رابطه ای که به تازگی شــکل گرفته
اطالعات زیادی به طرف مقابــل تان بدهید .اکنون
اعتماد مهم ترین مسأله برای شماست ،زیرا می ترسید که مبادا در
یک رابطه اذیت شوید یا مورد بازی قرار بگیرید .این احتیاطی که به
خرج می دهید به نفع شماست ،زیرا انگار واقعیت مدام مانع ادامهی
مســیرتان می شود .بد نیست دوباره به اتفاقات گذشته فکر کنید و
برنامه های تان را مجدد مورد بررسی قرار دهید.
مرداد :

شــاید دیگران شما را به شــدت مورد قضاوت قرار
دهند ،اما اگر این طور شــد نباید نا امید شوید .اکنون
نباید احساس شکست کنید ،زیرا هیچ توجیهی برای
آن وجود ندارد ،به عالوه ممکن است روی آینده ی شما تأثیر منفی
بگذارد .یادتان باشد که شما تنها کسی در این دنیا نیستید که در این
وضعیت قرار گرفته است .می توانید این نا امیدی را به یک فرصت
سازنده تبدیل کنید ،فقط باید برنامه های تان را مجدد ارزیابی کنید.
شهریور :

امروز ممکن است بعضی خواســته های شما ارضا
نشود ،از این رو ممکن است روند طبیعی انرژی شما
مختل شود .شرایط حاضر شاید نا امید کننده به نظر
برســد ،به ویژه اگر پول و منابع کافی برای پیشبرد اهداف تان در
اختیار نداشته باشید .حتی اگر از انتظارات تان کوتاه بیاید ،باز هم
ممکن است چیزی تغییر نکند .بدانید که اکنون صبوری شما زیر ذره
بین آزمایش قرار دارد.
مهر :

امروز شــاید احساس کنید که یکی از دوستان تان با
شما مخالف است .یا این که شاید مشکالت مالی شما
به حدی برسد که بخواهید جیغ بزنید .مهم نیست فشار
یا مشکلی که امروز احساس می کنید از چه نوعی باشد ،فقط این
را بدانیــد که راه های زیادی وجود دارد تا این موقعیت منفی را به
یک فرصت سازنده تبدیل کنید .بهترین راهکاری که اکنون به شما
پیشــنهاد می شود این اســت که به جای دور زدن موانع با آن ها
روبرو شوید.
آبان :

برنامه ریزی کردن برای آینده ممکن اســت مثل کار
کردن به نظر برســد .اما این همه وظیفه شناسی به این
معنی نیست که نمی توانید خوش بگذرانید .انگار هنوز
نمی دانید که میزان کنترل شما بر شرایط حاضر دقیق ًا چه قدر است.
تنها کاری که می توانید انجام دهید این اســت که طرز فکرتان را
عوض کنید و کمی به خودتان استراحت بدهید .کمی استراحت به
شــما کمک می کند تا دوباره انرژی های از دست رفته ی خود را
بازیابید.
آذر :

معمو ًال همه چیز را کلی نــگاه می کنید ،آن قدر که
ممکن اســت بعضی جزییات را نبینید .شاید شرایط
حاضر به دلیل رفتارها و بی دقتی های گذشــته ی
خودتان باشــد ،اما ممکن است نتیجه ی کار آن قدرها هم که فکر
می کنید بد و زننده نباشد .حاال اگر می خواهید همه چیز را درست
کنید بدانید که با یک چالش بزرگ روبرو هستید .برای این که بتوانید
کارهای روزمره ی خود را با ســامت بیشــتری به انجام برسانید
میتوانید مراقبه انجام دهید یا به سایر کارهای معنوی بپردازید.
دی :

اکنون چنان ترغیب شده اید که می خواهید تمام دنیا
را به دســت آورید .وقتی در مسیر قرار گرفتید تازه
متوجه می شوید که چه قدر همه چیز پیچیده است و
خواستههای تان ممکن است آشفته تان کند .اکنون زمان آن نیست
که دچار تردید شوید ،بهتر است با همه ی موانع زندگی روبرو شوید.
تا زمانی که از واقعیت دور نشــوید می توانید نسبت به آینده مثبت
اندیش باشــید .اما یادتان باشد که هرگز رویاهای تان را فراموش
نکنید.
بهمن :

امروز ممکن اســت دیگران از شما انتظارات غیر واقعی
داشته باشند ،همین رفتارها موجب ناراحتی و خشم شما
خواهد شد .نمی توانید همه ی آن چیزهایی را که دیگران
می خواهند در طول یک روز به آن ها بدهید ،از این رو بیشــتر تمایل
دارید که به خواســته های خودتان برسید .یادتان باشد که لذت های
زودگذر اهمیتی ندارند ،برای چیزهای با ارزش همیشه باید صبر کنید.
این که با دیگران مصالحه کنید در طوالنی مدت به نفع همه خواهد بود.
اسفند :

اکنون برای این که موفق شــوید باید به دیگران گوش
کنید ،به ویژه اگر درباره ی قدم بعدی خود اطمینان کافی
نداشته باشید .این مقاومت و سرسختی بیشتر از جانب
خودتان است ،اما شاید فکر کنید که این شرایط از جانب دیگران به
شما تحمیل شــده است .برای این که بتوانید بر محدودیتهای خود
غلبه کنید باید به صحبت های دیگران گوش کنید و آن ها را جدی
بگیرید .ذهن تان را آزاد کنید تا مسیر بر شما هموار شود.
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زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام جعفر بن محمدالصادق علیه السالم :هرکس تیغ ستم برکشد با همان تیغ کشته شود.
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گروه گزارش //با حضور مســئوالن
اســتانی و شهرســتان میناب و
همزمان با هفته دولت مدرســه ۱۸
کالسه متوسطه دخترانه نور در این
شهرستان افتتاح شد.
همزمــان با هفتــه دولت و گرامیداشــت
یاد و خاطر شــهیدان رجایــی و باهنر ،با
حضور مهدی دوســتی استاندار هرمزگان،
ســیدفخرالدین هاشمی مدیر کل نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس استان ،سیدعبداهلل
هاشــمی رییس مجمع خیرین مدرسهساز
هرمزگان ،گلپاگون خیــر نیک اندیش و
جمعی از مسولین استانی ،مدرسه  ۱۸کالسه
متوسطه تیزهوشان نور در شهرستان میناب
به بهره برداری رسید.
استاندار هرمزگان در این مراسم گفت :کشور
به نسلی هوشمند نیاز دارد و باید تالش کنیم
نسل بعدی ما باسواد پرورش یابد تا کشور
را آباد کند.مهدی دوستی افزود :باید تالش
نماییم مشکالت کشــور را برطرف نموده
و پروژههای مورد نیــاز اجرا نماید که در
این زمینه نیاز اســت مــردم و خیرین در
کنار دولت قرار گیرند تا بتوانیم کشــور را
آباد کنیم.دوستی ادامه داد :حضور خیرین
در پروژههای بخش آموزشی ،نشاندهنده
فهم و درک باالی آنها از واقعیت کشــور
است چرا که اگر دانشآموزان ،آموزشهای
الزم را ببینند کشــور ما از پیشرفت خوبی
برخوردار خواهد شد .وی خاطرنشان کرد:
تمرکز و توجه ما باید بر باسوادی دختران
این کشور بیشتر باشد چرا که اگر مادران این
سرزمین باسواد باشند هیچ فرزند بیسوادی
وجود نخواهد داشت.
استاندار هرمزگان ادامه داد :باید تالش شود
اعتماد به نفــس فرزندانمان را باال ببریم و
این کار باید در عمل انجام شود تا کشور به
جایگاه واقعی خود برسد.در ادامه مدیرکل
نوسازی ،توســعه و تجهیز مدارس در این
آیین ضمن تبریک فرارســیدن هفته دولت
اظهار کرد :مدرســه  ۱۸کالســه متوسطه
دوره اول و دوم تیزهوشان نور با زیربنای
 ۲هزار و  ۴۲۵مترمربع و با اعتباری بالغ بر

مدرسه  ۱۸کالسه تیزهوشان نور در میناب افتتاح شد

دوستی-استاندارهرمزگان

هاشمی -مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان

تسهیل گری درامور فرهنگی وهنری برای نهادینه شدن عدالت فرهنگی

گروه گزارش  //وزارت فرهنگ و ارشاد
دولت مردمی از ابتــدای آغاز به کار
تالش کرد با تاکید برعدالت فرهنگی
و رفع دغدغههــای اصحاب فرهنگ
وهنر ،هدف را بر تسهیلگری در امور
فرهنگی و هنــری و حمایت از تمام
بخشها با نگاه جامع و عام به این حوزه
قرار داده و بر گسترش و رونق اقتصاد
فرهنگ هنر و توســعه صنایع خالق
فرهنگی ،هــدف را بر خروج فرهنگ
و هنر از مظلومیت تا رفع دغدغههای
این حوزه نهــاد بنابراین طی کمتر از
یکســال با عزمی جهادی تالش کرد
عالوه بر تحقــق وعدههایش ،رونق
اقتصاد فرهنگ و هنر و توسعه صنایع
خالق و وعده های کوتاه مدت با ارائه
 120برنامــه تحولی اقدامی خود را در
همه حوزه ها محقق سازد.
از آغاز به کار دولت مردمی برای ســاختن
ایران قوی؛ همه میدانند که فرهنگ اساس
تمدن و زیرساخت جامعه است ،پس ارزیابی
دولت سیزدهم در این عرصه ،برای رسیدن به
راهبرد بینقص ،اهمیت داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مدت
تمام تالش خود را به کار بست تا همزمان با
سویه های جدید شیوع کرونا و حواشیهای
آن ،با انجام بیش از  50سفر استانی با تاکید
بر برقراری عدالت فرهنگی یکی از وزیران
پرکار دولت ســیزدهم به شــمار برود که
عملکرد قابل توجهی را رقم زده است.
آنچه امروز حائز اهمیت اســت اینکه افکار
عمومی همیشــه ناظر بر عملکرد مسئوالن
هســتند .این وزارتخانه نیز بــه عنوان نهاد
حاکمیتی مطابق وعده های داده شده گزارشی
از این اقدامــات در مدت زمان کمتراز یک
ســال را بصورت فشرده دراختیار مخاطبان
و مردم قــرار می دهند تــا ضمن عمل به
وعدههای داده شده با ارائه گزارشی مبسوط
کارنامه خود را در این مدت در معرض دید و
قضاوت آحاد مردم قرار دهند.
نهادینه شدن بخشــی از مفهوم واقعی بسط
عدالت فرهنگی با اجرای برنامه ها و اقدامات
فرهنگی و هنری در برخی نقاط پهناور ایران
اسالمی ،توسعه دیپلماسی فرهنگی و هنری،
معافیت مالیاتی هنرمنــدان ،اهتمام ویژه به
حوزه های فرهنگی و هنری ،چهره به چهره
با اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه ،ارائه تسهیالت
و بسته های حمایتی به اصحاب فرهنگ ،هنر

,,

 ۳۰۰میلیارد ریال در شهرستان میناب به
بهرهبرداری رسید.
ســیدفخرالدین هاشــمی ادامه داد :تالش
مســوالن در عرصه خدمترسانی وظیفه
دولتمــردان بــوده و مشــارکت خیرین
بزرگوار در امر گسترش فضاهای آموزشی
امری مقدس و قابل تقدیر میباشد.هاشمی
با تاکید بر گسترش فرهنگ انفاق در جامعه
خاطرنشــان کرد :امــروز خیرین بازوی
توانمند نوســازی مــدارس در احداث و
بهســازی فضاهای آموزشی میباشند.وی
ابراز داشت ۲۴۰ :میلیارد ریال توسط خیر
جهت احداث این فضای آموزشــی هزینه
شده است.به گفته وی ،شهرستان میناب با

عملکرد یکساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در یک نگاه
و رسانه ،اهتمام ویژه به حوزه زیارت(داخلی
و خارجی) ،برگزاری موفق جشــنواره های
فجر،کمک به توسعه فرهنگ ،هنر در فضای
مجــازی از جمله برنامه هایی بودند که طی
یکسال گذشته مدنظر و عمل دولت سیزدهم
در حوزه وزارت ارشاد قرار گرفت.
احیای شــأن سیاستگذاری وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی در دولت سیزدهم مهمترین
دستور کار این وزارتخانه بود که با اقداماتی
همچون تدوین و ابالغ ســند تحول وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی به حوزههای تابعه،
تشکیل شــورای اجرایی سازی سند تحول
دولت مردمی ،تشــکیل کارگروه فرهنگی
دولت ،فعال ســازی شــورای هنر ،تشکیل
شورایعالی ســینما ،تخصیص دو درصد از
بودجه دســتگاههای اجرایی به فعالیتهای
فرهنگی در بودجه ســال  1401و بازنگری
در وظایف و اولویتهای شــورای فرهنگ
عمومی صورت گرفت.
این وزارتخانه با تشــکیل قرارگاه رسانهای
طرح مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها
در اقناع افکار عمومی از وضعیت موجود و
ضرورت بازنگری و اصالح شیوه تخصیص
یارانهها نقشی اساسی ایفا کرد.
حل مشــکل کمبود کاغذ نشر و مطبوعات
با سیاستهای حمایتی و اقدامات نظارتی در
حوزه مطبوعات ،اصالح مقررات سینمایی و
تشکیل شورای راهبردی اکران سینما همراه با
اصالح ساختار مدیریت فرهنگی سینما نیز از
دیگر اقدامات شاخص این وزارتخانه است.
راهاندازی قرارگاه محرومیتزدایی از حوزه
فرهنگ و هنر ،دسترسی عمومی به امکانات
فرهنگــی و امکان بهرهمنــدی از آموزش
رایگان هنر را ایجاد کرد .موضوع بازطراحی
نظام رســانهای و تقویت تــوان روایتگری
با هدف مرجعیتسازی رســانهای و تغییر
آرایش نظام رسانهای از پدافندی به آفندی
از دیگــر رویکردهای مهم ایــن وزارتخانه
محسوب میشود که اقدامات مناسبی در این
باره انجام پذیرفت.
تقویت زیرساخت های فرهنگی در سراسر
کشور ،نیم بها شــدن هزینه اینترنت سامانه
دسترسی آزاد به اطالعات،تقویت و پشتیبانی
فضای مردمی سازی فرهنگ و هنر ،تاکید بر
استحکام توسعه روابط فرهنگی با کشورهای
مقصد ،ساماندهی اقتصاد فرهنگ و هنر ،از
ســرگیری روند ساخت و تجهیز طرح های
نیمه تمام فرهنگــی و هنری ،توجه و تاکید

گلپاگون -خیر مدرسه ساز

و تالش برای رونق و تقویت اقتصاد هنر از
جمله برنامه ها و وعده هایی بود که از ابتدای
آغاز مسئولیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
برآنها تاکید کرده و تا حد زیادی طی یکسال
گذشــته در وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی
محقق شدند.
تالش برای خودکفایی در صنعت نشــر و
تولید کاغذ با هدف صادرات این کاال تا پایان
ســال  ،۱۴۰۱برگزاری دو دوره نمایشگاه
مجازی کتاب و سی و ســومین نمایشگاه
حضوری بین المللی کتاب تهران ،تالش برای
تولید ارزان کتاب  ،تاکید بر نهضت کتابخوانی
به عنوان یکی از سرفصلهای اصلی وزارت
فرهنگ ،تقویت اقتصاد فرهنگ وهنر و توجه
جدی دولــت مردمی برای ارتقاء این حوزه،
برگزاری جشــنواره های فجر شامل فیلم،
تئاتر ،شعر ،موســیقی ،تجسمی ،رشد کمی
و کیفی جشــنواره های فجر ،افزوده شدن
بخش های جدید از جمله ســردار شــهید
حاج قاسم سلیمانی ،راه اندازی سینما سیار،
افزوده شدن بخش ویژه سرود و آهنگهای
انقالبی به موسیقی فجر،تمرکز زدایی مهمترین
راهبــرد وزارت فرهنگ ،پیگیری ضرورت
پیوســت فرهنگی برای طرحهای مختلف
کشور،تقویت همکاریهای دوجانبه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با مراکز حوزوی در
قاب تفاهمنامه؛ امضای تفاهمنامه وزارتخانه
درموضوعــات مختلف با نهادهــا ومراکز
گوناگون ،راه اندازی قرارگاه محرومیتزدایی
از عرصه فرهنگ و هنر بــرای بهره مندی
عادالنه مــردم از امکانات فرهنگی و هنری
در کشــور از جمله این اقدامات به حساب
میآید .نهادینه شــدن عدالــت فرهنگی و
مبارزه با بیعدالتی در سراسر کشور  ،انعقاد
تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی برای در
اختیار قرار دادن مسکن به خبرنگاران کشور
و تالش برای افزایش میزان تسهیالت به نفع
اهالی رسانه ،تحقق بخشی از اهداف فرهنگی
کشــور با  ۲۶هزار کانون فرهنگی و هنری
مساجد ،تالش وزارت فرهنگ برای تشکیل
 ۵۰۰هزار جلســه خانگی قرآن ،ارائه بیش
از  5هزار میلیارد ریال تســهیالت حمایتی،
بیمه هنرمندان ،تقویــت اقتصاد فرهنگ و
هنر ،معافیت مالیاتی هنرمنــدان و افزایش
حدود ۹۰هزار نفری اعضاء صندوق اعتباری
هنــرو صدوربیش از  75هــزار هنرکارت،
تحقق واکسیناسیون اصحاب فرهنگ و هنر
با پیگیری صندوق اعتباری هنراز گذشــته

تاکنون ،امهال بازپرداخت اقســاط و تمدید
مهلت ثبتنام دریافت تسهیالت کرونایی از
جمله دیگر اقدامات است.
همچنین با مســاعدت و پیگیری صندوق
اعتباری هنــر در دوره جدید فعالیت آن با
حضور ســید مجیدپوراحمدی مدیرعامل
آن شــاهد معرفی  ۴هــزار و  ۶۰۰هنرمند،
نویســنده و روزنامه نگار به سازمان تأمین
اجتماعــی و پرداخت بیــش از  ۶۰درصد
حق بیمه ساالنه اعضا (معادل  ۱۳۵میلیارد
تومان در ســال  )۱۴۰۰همــراه با ثبت نام
بیمه تکمیلی اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه
ســال های جاری و آینده همراه با پرداخت
یارانه بیمه درمان تکمیلی ناشــی از افزایش
تعرفه حــق بیمه (مجمــوع پرداختی حق
بیمه در سال جاری بالـــغ بـر  ۷۸میلیـارد
تومان است،).ارائه تسهیالت قرض الحسنه
و ضــروری ،تفاهم نامه با بانک عامل،طرح
یادمان ،طرح شمیم و جوانه ،ایجاد هستههای
کارآفرینی و ارائه تسهیالت اشتغالزایی ،ارائه
سه بســته حمایتی بالعوض به مبلغ ۳۵۰
میلیون تومان ،تســهیالت ضروری درمان و
معیشت ،واریز  ۳مرحله بالعوض ،پرداخت
 ۵میلیــون تومان به خانواده هنرمندان فقید،
پرداخت کمک مســتمری فوق العاده برای
بیش از  ۲هزار و  ۶۰۰نفر ،یارانه بیمه درمان
به میزان  ۶۰درصــد و تقویت صندوق هنر
وحوزه صنایع خــاق ،تحقق بیمه بیکاری
هنرمندان بودیم که از دیگــر اقدامات مهم
حوزه وزارتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
محسوب می شود.
عضو کابینه دولت مردمی یکی از ســرفصل
های برنامــه ایــن دوره وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی را مبارزه جدی با بی عدالتی
و تبعیض و همچنین توجه به مناطق محروم
و ســرلوحه قرار گرفتن عدالت فرهنگی در
فعالیت های این وزارتخانه قرار داد.
تحقق وعــده بــا فعالیت جهــادی برای
رونــق اقتصاد فرهنگ ،رشــد کمی و کیفی
جشــنوارههای فجــر ،ارائه تســهیالت و
بستههای حمایتی به اصحاب فرهنگ ،هنر
و رسانه ،استحکام توسعه روابط فرهنگی و
هنری با کشــورهای مقصد ،سرعت گرفتن
روند ســاخت و تجهیز طرح های نیمه تمام
فرهنگی و هنری ونیم بها شدن هزینه اینترنت
سامانه دسترسی آزاد به اطالعات نیز از دیگر
دستاوردهای این دولت در کمتر از یک سال
فعالیت آن به شمار میرود.

شهرســتان میناب با وســعت
۵هــزار و  ۱۴۲کیلومتر مربع
به عنــوان دومین شهرســتان
دراین اســتان بوده که با بهره
برداری از  ۲۴پروژه آموزشی
در هفته دولت و مهرماه ســال
جاری بیشــترین پروژه فضای
آموزشــی را به خود اختصاص
داده است

وسعت ۵هزار و  ۱۴۲کیلومتر مربع به عنوان
دومین شهرستان دراین استان بوده که با بهره
برداری از  ۲۴پروژه آموزشی در هفته دولت
و مهرماه سال جاری بیشترین پروژه فضای
آموزشی را به خود اختصاص داده است.
در ادامه بهروز گلپاگون از خیرین مدرسهساز
هرمزگان در این مراســم گفت :به پیشنهاد
دوستان در زمینه آموزش و پرورش ورود
کردیم تا بتوانیم به آینده کشور کمک نماییم.
گلپاگون افزود :با مشــورتی که از ادارهکل
نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان
گرفته شد ،بر آن شدیم که مدرسهای را در
یکی از مناطقی از اســتان که نیاز بیشتری
دارند احداث نماییم.وی خاطرنشــان کرد:
شهرستان میناب یکی از نقاط استان است
که در زمینه ایجاد فضای آموزشــی باید
بیشــتر مورد توجه قرار گیرد و ما نیز به
همین دلیل این شهرســتان را برای ساخت
مدرسه انتخاب کردیم.
گلپاگون به هدف از ساخت مدرسه اشاره
و بیان کــرد :هدفم از ایــن کار ،کمک به
آموزش و تحصیل دانشآموزان و کســب
علوم روز و پیشــرفت علمی فرزندان این
کشــور بوده که بتوانیم کشوری پیشرفته و
آباد داشته باشیم.وی عنوان کرد :اگر کسی
میخواهد برای کشــور کاری انجام دهد،
بهترین فضا در زمینــه آموزش و پرورش
اســت تا از این طریق به پیشرفت و آینده
کشور کمک نماید.وی در پایان گفت :عالوه
بر این مدرســه که اکنون ساخته شدهاست،
دو مدرسه شامل جامعه الزهرا و چمران نیز
در بندرعباس ســاختهایم و این آمادگی را
داریم که برای ساخت فضای آموزشی در
مکانهای نیز مشارکت داشته باشیم.
گفتنی اســت؛ اداره کل نوسازی مدارس
استان هرمزگان ۱۲۴پروژه فضای آموزشی
در قالب  ۵۱۵کالس درس با زیربنای ۵۶
هزار و ۶۶۰مترمربــع و با اعتباری بالغ بر
 ۵۹۰میلیارد تومان در مناطق مختلف استان
هرمزگان در آســتانه آغاز سال تحصیلی
جدید و همزمان با هفتــه دولت به دانش
آموزان این مرزو بوم تقدیم خواهد کرد.

تقدیر مدیرعامل فوالد هرمزگان از کارکنان نمونه و تیم فوتبال  6نفره
گروه خبر  //طی مراســمی با حضور
مدیرعامل ،معاونان و مدیران شرکت
فوالد هرمــزگان از  ۴نفر از کارگران
نمونه اســتانی فــوالد هرمزگان و
همچنین تیم فوتبــال  6نفره فوالد
هرمزگان که در مسابقات شرکتهای
کارگری دنیا در مسکو مقام قهرمانی
را کسب کرده بود ،تقدیر شد.
بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ در این
مراســم عطــااهلل معروفخانی با اشــاره به
افتخارآفرینیهای تیمهای ورزشی شرکت
فــوالد هرمــزگان در چند مــاه اخیر در
مسابقات ملی و بینالمللی بیان کرد :شرکت
فوالد هرمزگان برای افزایش نشاط عمومی
در جامعه به ویژه استان هرمزگان ،توجه به
ورزش را در قالب مسئولیتهای اجتماعی
در دســتور کار قــرار داده اســت که این
توجهات باعث شده از سال گذشته تاکنون
 35عنوان ملــی و بینالمللی برای تیمهای
ورزشی شرکت کسب گردد .اخیرا نیز تیم
فوتبال  6نفره توانست در مسابقات کارگری
شرکتهای دنیا در مســکو مقام قهرمانی
را به دســت آورد .بدون شک این قهرمانی

مایه سرافرازی کشور ما و نیز شرکت فوالد
هرمزگان در کشور و مایه خوشحالی مردم
استان هرمزگان به ویژه کارکنان و کارگران
شرکت فوالد هرمزگان شده است.
وی در ادامه به ســایر موفقیتهای فوالد
هرمــزگان در زمینههای علمی و کســب
جوایز متعدد توسط کارکنان فوالد هرمزگان
در جشنواره های گوناگون اشاره کرد و از
همت و تالش و کار تیمی آنان قدردانی کرد.

در پایان این مراســم ،مدیرعامل شــرکت
به همــراه معاونان با اهدای لوح ســپاس
از اعضای تیــم  6نفره فوتبال و همچنین
تیم  ۴نفره فوالد هرمزگان که با ســاخت
پایلوت بازیافت و تبدیل غشاهای مستعمل
آبشیرین کن های اسمز معکوس ( )ROبه
غشا های متخلخل اولترافیلتراسیون ()UF
به عنوان نمونه اســتانی در بخش صنعت
انتخاب شده بودند تقدیر و تشکر کرد.

