روزنامه منطقه جنوب کشور

مهر آفرینانی
که بی مهر ماندند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد

دریافت کارت سبز عضویت ژئوپارک قشم در شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو
صفحه  6را بخوانید
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سرلشکر باقری :

دشمنان با واحدهای کوچک
تجسسیامنیتدریانوردی
را به مخاطره میاندازند
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
خبر داد
عکس :امین زارعی /دریا

آبا بتن ساحل

تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
بنی هاشمی واحد 2

پرداخت مالیات  31هزار میلیاردی
نفت ستاره خلیج فارس در هرمزگان

در تیرماه سال  1401نیز اظهارنامه مالیات بر عملکرد سال  1400شرکت با سود خالص قبل از مالیات  22هزار میلیارد تومان

به اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان ارسال شده است که مالیات آن به مبلغ  3هزار و  100میلیارد تومان پرداخت خواهد شد
گروه خبر  //مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت :پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان با عنایت به رسالت و تعهد این شرکت در راستای آبادانی و محرومیتزدایی از استان هرمزگان ،خود
یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور از جایگاه ویژهای میان صنایع هرمزگان برخوردار است و را متعهد به پرداخت مالیات در استان میدانیم.
ادامه در صفحه 4

تقدیرمدیرکل بهزیستی از رئیس اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی هرمزگان
گروه خبــر  //مدیرکل بهزیســتی
هرمــزگان بــا حضــور در دفترکار
محمدرضا صفــا رئیس اتاق بازرگانی ،
صنایع  ،معادن و کشاورزی هرمزگان از
همکاری  ،همراهی و حمایت های ویژه
وی قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســامیه
جهانشاهی مدیرکل بهزیستی هرمزگان
در دفتر کار محمدرضا صفا رئیس اتاق
بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی
هرمزگان و از خیرین بنام استان حضور
یافت و با اهدای تابلوی دست ساخته و افراد دارای معلولیت و توجه ویژه به
هنرمندان توانخواه استان  ،از همراهی جامعه هدف قدردانی کرد.
و همکاری وی با اداره کل بهزیســتی ســامیه جهانشــاهی در این دیدار
استان در خدمت رسانی به محرومین نقــش نیکوکاران و خیراندیشــان در

توانمندسازی مددجویان بهزیستی را
غیرقابل انکار و شایان تقدیر ،توصیف
کرد و گفت  :خیریــن بازوان توانمند
بهزیستی هستند و سهم مهمی در رفع

مشکالت گروههای هدف این سازمان
دارند .
وی با اشاره به خدمات بسیار متنوع
بهزیستی و منابع محدود عنوان کرد :
سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان
تخصصی و حمایتــی دارای وظایف
متعــددی در حوزههــای اجتماعی،
توانبخشــی ،پیشــگیری  ،مسکن و
اشــتغال با جامعه هدف گسترده است
اما خیراندیشــی نیکوکاران  ،همواره
کمک حال ما بوده و این بزرگواران در
هر شرایطی حامی و همراه بهزیستی و
جامعه هدف آن هستند که انصافا باید
قدردان خدمات و نیکوکاریهای آنان
باشیم.

مدیر منطقه استانهای هرمزگان و بوشهر بانک سینا خبر داد

برگزاری ششمین جشنواره قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه پسانداز بانک سینا
گــروه خبر //مدیر منطقه اســتانهای هرمزگان
و بوشــهر بانک ســینا خبر از برگزاری ششمین
جشنواره حسابهای قرضالحسنه پسانداز در این
بانک داد.

ابوالقاســم قاســمی در گفتگوی اختصاصی با
خبرنگار روزنامه دریــا با بیان این خبر گفت :در
راســتای قدردانی از نیت خیر سپردهگذاران و به
منظور ایجاد زمینههای افزایش مشارکت عمومی در
جهت گسترش سنت نیک و پسندیده قرضالحسنه،
ششــمین جشــنواره قرعهکشی حســابهای
قرضالحسنه پسانداز این بانک برگزار میشود.
قاسمی به جوایز این دوره از جشنواره حسابهای
قرضالحسنه پسانداز اشــاره و خاطرنشانکرد:
جوایز ششمین جشنواره حسابهای قرضالحسنه
پسانداز بانک ســینا شامل  37فقره جایزه کمک
هزینه خرید خودرو ایرانی یک میلیارد ریالی37 ،
فقره کمک هزینه خریــد کاالی ایرانی هر یک به
مبلغ 500میلیون ریــال 137 ،فقره کمک هزینه
سفر به عتبات عالیات هر یک به مبلغ 100میلیون
ریــال4 ،هزار و  537فقره جایزه 10میلیون ریالی

عکس :اصغر بشارتی

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

Beton Sahel
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مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبر داد

سه شنبه  15شهریور  9 1401صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3972
 8صفحه  2000تومان

Aba

رصد لحظهای بازار
کاالهای اساسی هرمزگان

و 22هزار و  637فقــره جایزه پنج میلیون ریالی
میباشد .وی اظهارداشت :دوره این قرعه کشی از
اول مهرماه  1400تا پایان شهریور  ،1401تعیین
گردیده است .قاســمی افزود :حسابهای افتتاح
شــده پیش از این تاریخ نیز در صورت دارا بودن
حداقل موجودی ،در قرعهکشــی مشارکت داده
میشوند.
این مسئول درباره شرایط قرعهکشی قرضالحسنه
پسانداز بانک ســینا عنوانکــرد :حداقل مبلغ
موجودی هر ســپرده جهت شرکت در قرعهکشی
قرضالحســنه پسانداز مبلغ یــک میلیون ریال
بوده و هــر 500هزار ریال در هر روز معادل یک
امتیاز در محاسبات قرعهکشی است.وی اضافهکرد:
حســابهای قرضالحســنه پسانداز اشخاص
حقوقی غیردولتی در قرعهکشــی شــرکت داده
میشوند.قاسمی بیانکرد :چنانچه سپردهگذارانی که
مشمول شرکت در قرعهکشی سپرده قرضالحسنه
پسانداز بودهاند ،در قرعهکشــی برنده شــوند،
زمانی مشــمول دریافت جایزه میشــوند که در
دوره قرعهکشــی به مدت  3ماه متوالی ( 90روز)

حداقل موجودی را در حســاب داشته باشند ،در
غیر ایــن صورت جوایز بعد از اتمام حفظ حداقل
موجودی به مدت  3ماه (90روز) متوالی به مشتری
اهدا میشود.وی ادامهداد :ســپرده قرضالحسنه
پسانداز درگذشتگان ،مشمول قرعهکشی بوده و
در صورت برنده شــدن جوایز با رعایت مقررات
مربوط ،جایزه به وراث تعلق میگیرد.مدیر منطقه
استانهای هرمزگان و بوشهر بانک سینا در پایان
گفت :قرعهکشی ششــمین جشنواره حسابهای
قرضالحسنه پسانداز بانک سینا در مهرماه 1401
برگزار خواهد شد.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی کمالی
انتصاب شایسته جنابعالی که از نیروهای باتجربه و توانمند استان هرمزگان هستید را به سمت عضو
هیئت مدیره بانک مسکن تبریک عرض نموده ؛ توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم

علی و امین زارعی

بهره برداری از هشت طرح دریایی
و بندری در هرمزگان
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استاندار هرمزگان :

حل مشکالت تعاونیها در گرو
تیپبندی قراردادها است

2

آغاز عملیات اجرایی مرحله اول پارک
کود فسفات کشور در بندرعباس
معرفی نسل دفاع مقدسی ها
به نسل امروز

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه  :عملیات اجرای توسعه پراکنده شبکه جمع آوری فاضالب بندرعباس (منطقه غرب )
مبلغ برآورد اولیه  121.476.326.148 :ریال ( یکصد و بیست و یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و شش میلیون و سیصد و بیست و
شش هزار و یکصد و چهل و هشت ریال )
( اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد )
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  6.074.000.000 :ریال ( شش میلیارد و هفتاد و چهار میلیون ریال ).
رتبه و رشته مورد نظر  :دارای رتبه  5رشته آب
مبلغ خرید اسناد  5.000.000 :ریال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد
مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14تاریخ 1401/06/19تا ساعت  14تاریخ 1401/06/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14مورخ 1401/07/17
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10مورخ 1401/07/19
محل بازگشایی  :سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان
در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم  :پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ()% 65بازگشایی خواهد گردید .
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir
دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف  ،ب و ج تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق درج
نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  ،آدرس  :بندرعباس -بلوار ناصر
 جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان ( امور قراردادها ) تلفن  33350582-86-87سایت اینترنتیشرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی :WWW.Abfa Hormozgan.comاطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل
عضویت در سامانه  :مرکز تماس تهران  27313131:دفتر ثبت نام  88969737 :و . 85193768

روابط عمومی و آموزش هم گانی ش کرت آب و افضالب استان رهمزگان
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خبری

استاندار هرمزگان :

حل مشکالت تعاونیها
در گرو تیپبندی قراردادها است

سه شنبه  15شهریور 1401
 9صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3972

سرمقاله

معرفی نسل دفاع مقدسی ها
به نسل امروز

ناآشنایی نســل امروز از رشادت های نسل دیروز در
دفاع از کشور خوشایند نیست وبایستی زمینه آشنایی بیشتر
کودکان ،نوجوانان و جوانان از شهدا وایثارگران فراهم شود.
بسیاری از مدارس و کوچه وخیابان ها به نام زیبای شهدا
مزین شده اند ،اما کمتر از آنها گفته و شنیده می شود .حتی
در مدارسی که نام شــهدای عزیزمان را دارند ،نیاز است
عکس از شهید و زندگی نامه و وصیت نامه شان هم در گام
اول در مدرســه نصب شود تا دانش آموزان با آن شهدای
عزیز آشنا شوند و در گام بعدی خانواده های دانش آموزان
آن شــهدا را بشناسند وبه جامعه معرفی شوند .بایستی از
زندگی شــهدا و جانبازان ،آزادگان وایثارگران گفته شود
ودر صــورت امکان برخی از این عزیــزان در مدارس و
دانشگاههاحضوریابندوازخاطراتشانبگویندوبهسواالت
دانش آموزان و دانشجویان پاسخ دهند .باید آنها خودشان
بگویند که کشــور به راحتی به ساحل امن نرسیده است.
بایســتی در مدارس و دانشگاه ها حضور یابند و ارتباط
نســل دیروز با نســل امروز بیش از پیش برقرار شود و
خودشان بهتر از هر کس دیگری می توانند فرهنگ ایثار
و جهــادی را در جامعه نهادینه کنند .نســل دانش آموز
ودانشــجوی مان بایستی ارتباط شان را با نسل دیروز و
دفاع مقدسی ها تنگ تر شود و رشادت های این عزیزان
به تصویر کشیده شــود .اما متاسفانه بیشتر دانش آموزان
حتی با شهیدی که مدرسه شان به نام آن شهید نامگذاری
شده است ،آشنا نیســتند و بایستی در این حوزه تدبیری
اساسی اندیشیده شود .باید بین نسل دیروز وامروز آشتی
داده شود و زمینه آشنایی بیشتر نسل امروز با دیروزی های
ایثارگر فراهم شود .همچنین خیابان ها ومعابری هم که به
نام شــهدا نامگذاری شده اند ،نیاز است در آن خیابان ها
ومعابر عکس شــهید و زندگی نامه و وصیت نامه شان به
نحوی نصب شــود تا مردم با آن شهید بیشتر آشنا شوند.
دوری از فرهنــگ ایثارگری ،جهادی و شــهادت باعث
غرق شــدن در منجالب فساد می شود و آنچه که در این
ســال ها باعث بروز تخلفات و مشکالت در جامعه شده
است ،دقیقا همین موضوع اســت که از این فرهنگ دور
شده ایم .به همین دلیل هم برخی عکس شهدا را می دیدند
و عکس شهدا عمل می کردند ،چون با آرمان های شهدا و
زندگی نامه و وصیت نامه شان چندان آشنا نبودند و به اهداف
وآرمان های شهدا وایثارگران خوب عمل نکردند .جامعه
امروزی تشــنه مردان خدمت ،جهادی و ایثارگری است تا
بتوانند مشکالت مردم را در حوزه های مختلف برطرف کنند.
اگر این فرهنگ در جامعه نهادینه شــود ،خالء موجود در
برخی حوزه ها ازبین خواهد رفت وهمگان بایســتی برای
نهادینه شدن این فرهنگ تالش و برنامه ریزی کنند .متاسفانه
در استان هرمزگان که شهدای دریایی ،هوایی و زمینی داریم
و شاهد جنایت آمریکا در شهادت  290بیگناه در هواپیمای
ایرباس بوده ایم ،حتی دو دهه بحث احداث یادمان شهدای
ایرباس و باغ موزه مطرح شــده است و این طرح به نتیجه
نرســیده اســت و در این حوزه نیز استان در غربت به سر
می برد و نیاز است همت جدی برای احداث این اماکن در
استان بوجود آید و یادمان و باغ موزه دفاع مقدس در استان
احداث شــود تا هرمزگانی ها و حتی جهانیان در یادمان
شهدای ایرباس حضور یابند و این جنایت ننگین از تاریخ
کمرنگ نشود .اینکه بعد از گذشت حدود دو دهه هنوز این
باغ موزه دفاع مقدس و یادمان شهدای ایرباس در بندرعباس
راه اندازی نشده است ،جای تامل دارد وانتظار می رود در
دولت انقالبی و مردمی آیت ا ...رئیسی این آرزوی دیرینه
هرمزگانی ها محقق شود .
علی زارعی

پرداخت  70میلیارد تسهیالت قرض الحسنه

صندوق امداد والیت به نیازمندان هرمزگانی
گروه خبر  //مدیر امور شــعب صنــدوق امداد والیت
استان هرمزگان از پرداخت  70میلیارد تومان تسهیالت
قرض الحســنه این صندوق به نیازمندان استان خبر
داد.

کرامت مالیی ،مدیر امور شعب صندوق امداد والیت استان
هرمزگان در این خصوص گفت :صندوق امداد والیت طی
پنج ماهه سال جاری ،مبلغ  70میلیارد تومان تسهیالت با
رشد  ۱۵درصدی نسبت به سال گذشته به مددجویان کمیته
امداد و نیازمندان هرمزگان پرداختشــده است که از این
مبلغ  ۵۰میلیارد تومــان از اعتبارات صندوق امداد والیت
و مبلغ  ۲۰میلیارد تومــان از اعتبارات هم افزایی با بانک
مهر و رســالت بوده است.مالیی با اشاره به اینکه تسهیالت
قرضالحســنه مددجویان و سایر نیازمندان از طریق دیگر
صندوقهای قرضالحســنه پرداخت میشــود ،افزود :در
این مدت تعداد ،چهار هزار و  300فقره از تســهیالت در
وام کارگشایی ۵۰۰ ،فقره تســهیالت اشتغال  ۲۵۰ ،فقره
تســهیالت وام مســکن و  ۱۵۰مورد وام فرهنگی( کمک
هزینه دانشجوی) بوده اســت.این مقام مسئول با اشاره به
اینکه وامهای تا ســقف  ۱۰میلیون تومان بدون کارمزد و
بیش از این مبلغ نیز ســه درصد یکبار کارمزد دارد ،تأکید
نمود :وامهای مددجویی تا ســقف  ۲۰میلیون تومان بدون
ضامن و بیش از مبلغ  ۲۰میلیون تومان تا  ۵۰میلیون تومان
با یک چِ ک یا گواهی کســر از حقوق پرداخت میشــود.
به گزارش فارس  ،مدیرامور شــعب صندوق امداد والیت
اســتان هرمزگان به طرح «قرض ماندگار» باهدف کمک
به نیازمندان در صندوق قرضالحســنه امداد والیت اشاره
و گفت :در قالب این طرح منابع سپردهگذاری شده خیرانی
که تمایل به مشــارکت در طرح «قرض ماندگار» را دارند،
بهصورت دائمی در حســاب صندوق امــداد والیت باقی
میماند تا زمینهای برای پرداخت تســهیالت به نیازمندان
شود.

خبر

گروه خبر //اســتاندار هرمزگان با
تاکید بر اینکه تیپ بندی قراردادها
در دســتور کار قرار گیرد ،گفت :با
انعقاد قراردادهای حقوقی و قانونی
و ایجاد زیرساختهای نرم افزاری
می توان مشــکالت و اختالفات بین
تعاونیها راکاهش داد.

به گــزارش خبرنگار دریا ،مهندس
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان
در هفدهمیــن دوره آئیــن تجليل از
تعاونیهای برتر اســتان ضمن تبریک
هفته تعاون به تالشگران و فعاالن این
حوزه با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم

دولتی مردمی است ،اظهار داشت :تعاون
میتواند یک نماد و مشخصه در عرصه
اقتصادی باشــد چرا که منطبق ترین
مدل اقتصادی برای این شــعار دولت
مردمی همین مسئله است.وی با اشاره
به تاکیدات مسئوالن عالی رتبه نظام به
ویژه رئیــس جمهور در این خصوص
گفت :کاهش تعاونیهــای فعال از 6
هزار به  2هزار ناشی از اختالفات بین
تعاونیهاست که باید از قبل پیشبینی
و راهکارهــای جلوگیری از آنها ارائه
میشد.اســتاندار هرمزگان با اشاره به
تشکیل کارگروه با عضویت مجموعه

استانداری بیان کرد :اگر بتوانیم مسائل
و مشــکالت بین تعاونی که ریشــه
فرهنگی دارند را حل کنیم ،ظرفیت قابل
توجهی را می توانیم فعال کنیم.دوستی
با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان و
تعاونیها دو حوزه اصلی هستند تاکید
کرد :با محکم کردن زیرساختهای نرم
افزاری ،قواعد حقوقی و قانونی میتوان
مانع از به مشکل خوردن تعاونیها شد
و از تلفــات در این عرصه جلوگیری
کرد چون بخش عمدهای از تعاونیهایی
که ایجاد میشــوند یا از بین می روند
و یا دچار اختالفات و مسائل حقوقی
میشوند .اســتاندار هرمزگان با تاکید
بــر اینکه باید فرمت تیــپ قراردادی

برای تعاونیها و یا رستههای مختلف
ایجاد کــرد ،گفت :اگــر از تیپهای
قراردادی با همکاری و مشــاوره تیم
حقوقی در این حوزه اســتفاده کنیم،
مشــکالت کاهش می یابد و از بروز
اختالفات جلوگیری میشود.دوستی
گفت :کارگروه حل مســائل تعاونی
مســکن را ادامه دهید و آن را از واژه
خاص مسکن به کارگروه حل مسائل
تعاونیهــا و حوزههای مرتبط با آنها
بســط دهید.وی با تاکید بــر اینکه
تعاونیها روی تیــپ بندی قراردادها
کار کنند ،خاطرنشــان کرد :با اجرای
طرح نهضت ملی مسکن ،تعاونیهای
زیادی شکل خواهند گرفت و مسائل

امیر دریادار ایرانی :

آخرین تجربیات علمی بر روی تجهیزات نداجا بکارگیری شد
گــروه خبــر  //فرمانده نیــروی دریایی
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت:
آخرین تجربیــات پایه های علمی که در این
حوزه به دست دانشــمندان ما رسیده روی
تجهیزات این نیرو پیادهسازی شده است.

امیر دریادار شــهرام ایرانــی در آیین الحاق
تجهیزات بهســازی شــده رزمی ســطحی و
زیرســطحی به نیروی دریایی راهبردی ارتش،
ارتقاء سطح سرعت عمل ،ماندگاری و پایداری
گــروه خبــر  //مدیــرکل آموزش و
پرورش اســتان هرمــزگان گفت :در
سال تحصیلی پیشرو به هیچ وجه
مدرسه یا کالسی بدون دبیر در شهر
بندرعباس نخواهیم داشت.

محمد قویدل در پنجاهمین جلسه رسمی
شورای اسالمی شهر بندرعباس ،افزود :با
گذشت سه سال از شیوع بیماری کرونا نیز
جمعیت دانش آموزی استان هرمزگان به
 ۴۳۰هزار نفر رسیده که رشد قابل توجهی
اســت.وی با بیان اینکه این رشــد زیاد

تسلیحات در تجهیزات جدید را مثال زدنی عنوان
کرد.وی با اشــاره به توان ارتقاء یافته تجهیزات
ســطحی و زیرســطحی ادامه داد :شناورهایی
کــه به بدنه نیــروی دریایی ارتــش جمهوری
اســامی ایران ،در  ۲ســطح مختلف سطحی و
زیرسطحی ملحق شدهاند ،به توانمندی باالتری
نسبت به قبل رسیدهاند و ســامانههای تحرک
این شــناورها از بابت سرعت عمل ،ماندگاری
و پایداری تســلیحات به روز ،انجام شده است.

فرمانــده نداجا اضافه کــرد :تجهیزات کامل به
روز شــده و در حوزه توان موشکی نیز از نظر
ارتقاء توان رزمی ،دو برابر شــده اند و همین که
آخریــن تجربیات پایه های علمــی که در این
حوزه به دست دانشــمندان ما رسیده روی این
تجهیزات پیادهسازی شده جای بسی شکر دارد.
امیر دریــادار ایرانــی عنوان کــرد :در حوزه
زیرسطحی ها نیز ،زیردریایی کالس غدیر که یک
زیردریایی کام ً
ال اثربخش و اثرگذار در منطقه ما

کالس بدون دبیر در بندرعباس نخواهیم داشت
مستلزم فراهم کردن شرایط مناسب برای
تحصیل دانش آموزان است ،اظهار کرد:
تهیه سخت افزار ،دبیر ،تجهیزات و شرایط
مناسب تحصیل از مهمترین اقداماتی است
که باید تا قبل از آغاز مهرماه محقق شود تا
سال تحصیلی مناسبی را آغاز کنیم.قویدل

آنها شروع میشود بنابراین با توجه به
تجربه مسکن مهر می طلبد در رابطه
با پایه تعاونیها با روش مناسب تری
اقدام کنیم .گفتنی است در این مراسم از
تعاونیهای پيشرو چكاد دريا ،مرواريد
شكيل قشم ،شتابكاران خليج فارس،
كشــتيراني پاكار ،كارمندان اداره كل
بنادر و دريانوردي ،آفريد درياي قشم،
پخت نانهاي محلی و خميرک گندم
طاليي بهده ،آرد صدف خليج فارس،
مصرف كاركنان گمــرك بندرعباس،
خوداشتغالي قاليبافي كولغان درتوجان،
اتحاديه مرزنشينان استان ،مه شيرسازه،
ســهام عدالت شهرستان بندرعباس و
مرواريد بندرپل تجلیل شد.

است به بدنه رزم نداجا ملحق شده و ما با تأسی به
فرمان فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اینکه «منطقه
را با زیردریایی ها در دست بگیرید» بحمدهلل در
این حوزه شــاهد پیشرفتهای بسیار زیادی در
حوزه تحرک و هم در سامانه اداری شده ایم .به
گزارش ایرنا ،وی به اشاره ای به ناودسته پهپادبر
نیروی دریایی راهبردی اشــاره کرد و افزود :ناو
دسته پهپادبر در یک رزمایش ،در شمال اقیانوس
هند با حضور فرمانده کل ارتش رونمایی شد و از
همان موقع کار عملیاتی آن شروع شد و امروز که
در این میدان حضور دارد ،به پهپاد های جدیدی
که با توانمندیهای باالتر نسبت به گذشته ارتقاء
یافته اند تجهیز شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان :

با اشــاره به اینکه برنامه ریزی مناسبی
در این خصوص صورت گرفته است تا
شاهد مهری با مهربانی باشیم ،اضافه کرد:
خوشخبتانه ظرف سالیان گذشته تمامی
شهرداران بندرعباس همکاری مناسبی با
آموزش و پرورش داشــته و برای آغاز

سال تحصیلی همواره تعامل و همکاری
فی مابین برقرار بوده اســت.وی با بیان
اینکه تمامی درخواست هایمان همچون
بهسازی ،بازسازی و زیباسازی مدارس
در شــهر بندرعباس آمــاده و در این
خصوص به کمک شهرداری بندرعباس

نیازمندیم ،عنوان کرد :در سال تحصیلی
پیشــرو به هیچ وجه مدرسه یا کالسی
بدون دبیر در شهر بندرعباس نخواهیم
داشت.به گزارش ایسنا ؛ مدیرکل آموزش
و پرورش اســتان هرمزگان با اشاره به
اینکه نرخ کرایه سرویس مدارس نیز با
همکاری شورای شهر بندرعباس تعیین و
ابالغ شد ،خاطرنشان کرد :برای آموزش
فرهنگ شــهروندی در مدارس آماده
هرگونه تعامل و همکاری با شهرداری
بندرعباسهستیم.

پشت پرده سیاست
برجام و سیاست صبر و انتظار ایران

مرندی :ایران صبور خواهد بود ،زمستان دارد می آید و اتحادیه اروپا با بحران
انرژی فلج کننده ای روبه رو می شــود  «.صبر » این روزها کلمه پر تکرار
طرفین مذاکرات شــده اســت  .پس از دو دور رد و بدل شدن پاسخ ها میان
ایران و آمریکا حاال نوبت آمریکاست که پاسخ پرسش های ایران را بدهد .اما
گویا واشنگتن هم اصرار و عجله ای ندارد و شاید با صبر می خواهد فضاسازی
جدیدی را شــکل دهد  .تردید افکنی درباره ادامه مذاکرات تا بعد از انتخابات
آبان ماه آمریکا از جمله نشــانه های این رفتار است .بر همین اساس ،محمد
مرندی مشاور رســانه ای تیم مذاکراتی ایران در توئیتی نوشت« :ایران صبور
خواهد بود .ایاالت متحده در زمان اوباما به طور سیستماتیک توافق را نقض
کرد و در زمان ترامپ /بایدن حداکثر فشــار را علیه شهروندان بی گناه اعمال
کرد .از این رو ،ایران ابهامات یا خألهای متن را نمی پذیرد .زمســتان نزدیک
اســت و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده مواجه است» .از سوی دیگر
ســاموئل وربرگ ،سخنگوی منطقهای وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با
شبکه الشرق اظهار کرد :حتی درصورت بازگشت به برجام ،آمریکا سازوکار
و ابزارهای الزم برای تعامل با چالش های امنیتی ایران به ویژه برنامه موشکی
را که تهدید برای امنیت آمریکا و هم پیمانان آن در خاورمیانه است  ،دارد.وی
گفت که آمریکا از پیشنهاد بستن پرونده تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی
در خصوص برنامه هسته ای ایران که شرط تهران برای بازگشت به برجام است،
حمایت نمیکند.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد :واشنگتن بر این
باور است که نباید تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی را به شروط بازگشت
به توافق هسته ای ربط داد زیرا با توجه به معاهده منع اشاعه هستهای ،ایران ملزم
به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی است.وربرگ در ادامه خاطرنشان
کرد که کشورش درخصوص پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای
برجام با هم پیمانان خود مشورت می کند و بعد از پایان این مشورت ها ،آمریکا
پاسخ خود را به اتحادیه اروپا که رابط و هماهنگ کننده مذاکرات است ،ارسال
خواهد کرد.وی گفت :تاخیر در امضای توافق هسته ای خطر فعالیتهای ایران
را افزایش می دهد ،هر روزی که بدون نظارت و محدودیت بر برنامه هســته
ای ایران می گذرد این امکان را به دولت ایران می دهد تا از فرصت اســتفاده
کند و برنامه هســته ای خود را گســترش دهد و آن را تقویت کند.یک مقام
امنیتی رژیم صهیونیســتی نیز در اظهاراتی مطرح کرد که با وجود تالشهای
این رژیم برای متقاعد کردن دولت بایدن برای امضا نکردن توافق هســتهای،
آمریکا مصمم است این توافق احیا شــود.یدیعوت آحارانوت نوشت ،یوسی
کوپرواسر ،ژنرال بازنشسته و عضو ارشــد مرکز امور عمومی بیتالمقدس و
رئیس پیشین واحد تحقیقات در اطالعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی گفت:
ش برای استفاده از تمامی کارتهایش به منظور متقاعد کردن
این رژیم به تال 
آمریکاییها برای بازنگشتن به توافق هستهای استفاده میکند .کوپرواسر گفت:
تا وقتی توافق نهایی نشده است ،باید کاری بکنیم ،مطمئنا سفر رئیس موساد[به
واشنگتن] کارت اصلی ماست.این ژنرال بازنشسته رژیم صهیونیستی میگوید،
با وجود این که رژیم اسرائیل تمام تالشش را میکند تا آمریکا را متقاعد کند که
بازگشت آن به توافق کار اشتباهی خواهد بود ،به نظر میرسد آمریکاییها برای
بازگشــت به توافق به شدت مصمم هستند چون میخواهند در موقعیت فعلی
ت وزیر رژیم
از هرگونه ضرورت تقابل با ایران خودداری کنند .همچنین نخس 
صهیونیستی با بیان این که رئیس موساد به واشنگتن می رود «تا خطرات توافق
هســته ای را شرح دهد» تاکید کرد که موضع تل آویو درخصوص این توافق
تداوم فشار برای ممانعت از امضای آن است.

تازه های مطبوعات

کیهان -حسین شریعتمداری در این روزنامه نوشت :مذاکره برای لغو تحریمها
آب در هاون کوبیدن اســت و با جرئت میتوان گفت که این مذاکرات راه به
جایی نمیبرد و میبینید که تاکنون از «ناکجا آباد» بیرون نرفته اســت .وقتی
آمریکا اعالم میکند که حاضر نیست برای عمل به تعهداتش تضمین بدهد با
صراحت اعالم کرده که اهل توافق نیست! یعنی مذاکره میکنیم که توافق نکنیم،
مذاکره شتر مجنون است ،به کوی لیلی نمیرود.
شرق -فرض کنید نه ایران ،نه اروپا و نه آمریکا ،قصد عملی برای توافق برجام
ندارند یا چنین عزمی دارند ،اما موانع موجود آنقدر زیاد است که امکان هر
توافقی را منتفی میکند.چین بهعنوان یک قدرت اقتصادی برتر که در رؤیای
ایستادن بر سکوی اول جهان اســت ،میتواند در زمینههای مختلف ،کمک
حال ایران باشد .بدبینی تاریخی درباره چینیها نیز در چند دهه اخیر ،وجود
ندارد.
سوخو  35در راه ایران؟

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

آغاز مزایده فروش  ۱۴هزار موتورسیکلت
توقیفی در پارکینگ های هرمزگان

صدای غرش موتورهای پیشرفته ســوخو 35در آینده نزدیک و در آسمان
ایران شنیده خواهد شــد؟ امیر سرتیپ حمید واحدی ،فرمانده نیروی هوایی
ارتش جمهوری اســامی درباره خرید جنگنــده برای نیروی هوایی ارتش
گفت که خرید جنگندههای سوخو  35از روسیه در دستورکار نیروی هوایی
است.وی با بیان این که خرید سوخو  30در برنامه نیست و فع ً
ال خرید سوخو
 35از روســیه مطرح است،به برنا افزود :این موضوع در دستورکار قرار دارد
و امیدواریم بتوانیم در آینده به این جنگندههای نســل  ++4دست پیدا کنیم.
فرمانده نیروی هوایی ارتش همچنین تأکید کرد که تصمیمگیری نهایی در زمینه
خرید جنگنده ســوخو  35از روسیه در اختیار فرماندهی ارتش و فرماندهی
ستاد کل نیروهای مسلح است.سوخو  35یکی از قدرتمند ترین جنگنده های
نســل  ++4دنیاست که به رادار پیشــرفته آرایه فازی  N-035مجهز است
و امکان کشــف  30هدف و درگیری با  8هــدف را به صورت همزمان در
آســمان و دریا و زمین داراست .برد نهایی رادار این جنگنده در حالت پیک
پاور حدود  400کیلومتر است .این رادار پیشرفته توان پوشش زوایای باال و
پاییــن خود تا  60درجه و طرفین خود را تا  120درجه و زاویه پوشــش و
اسکن بسیار خوبی دارد .این جنگنده مجهز به سنسورهای راداری و حرارتی
هشــدار دهنده با پوشش  360درجه اســت که هر نوع قفل راداری دشمن
یا نزدیک شدن جنگنده و موشــک دشمن را از زاویه دقیق به خلبان اطالع
می دهد و در نمایشــگر کابین جهت آن را مشخص می کند .این جنگنده به
صورت همزمان امکان جنگ با اهداف هوایی و زمینی و دریایی را دارد و به
انواع موشک های هوا به هوا و هوا به زمین و ضد کشتی و ضد رادار نیز مسلح
می شود  .عالوه بر آن توانایی پرتاب و شلیک انواع بمب و موشک های لیزری
و ماهواره ای و راداری را در خود دارد که دست نیروی هوایی را برای انجام
هر نوع عملیاتی باز می گذارد .حداکثر سرعت این جنگنده در ارتفاع پست
 1500کیلومتر و در ارتفاع باال  2500کیلومتر بر ساعت است و عمر عملیاتی
موتورهای قدرتمند آن در هر دوره خدمت قبل از نیاز به کنترل و اورهال 4000
ساعت است که در حدود  4برابر عمر عملیاتی موتورهای جنگنده سوخو 27
می شــود که عددی بسیار مناســب برای خدمت در نیروی هوایی است.در
صورت تحویل این هواپیمای روسی  ،توان هوایی ایران به سطح قدرت های
نظامی منطقه همچون اسرائیل می رســد و ترکیب این هواگردهای جدید با
پدافند زمین پایه و موشــک های زمین به زمین بومی و پهپادهای پیشرفته ،
قدرت آفندی و پدافندی جمهوری اسالمی را بسیار باال می برد.

گروه خبر  //رئیس کل دادگســتری هرمزگان از آغاز
مزایده فــروش بیش از  ۱۴هزار موتورســیکلت توقیفی
موجود در پارکینگ های این اســتان خبر داد .به گزارش
خبرنگار دریــا ؛ رئیس کل دادگســتری هرمزگان اظهار
داشــت :با توجه به تأکیدات رئیس قــوه قضاییه مبنی بر
لزوم صیانت از بیتالمال و تعیین تکلیف فوری وســائط
نقلیه موجود در پارکینگ های سراســر کشــور ،دستور
قضایــی برای برگزاری مزایده جهــت فروش بیش از ۱۴
هزار موتور ســیکلت توقیفی رســوبی در پارکینگ های
استان هرمزگان ،صادر شده است .مجتبی قهرمانی تصریح
کرد :اولین مرحله مزایده در خصوص موتورسیکلت های
موجود در پارکینگ های دریا و زرون شــهر بندرعباس
به صورت حراج حضوری انجام می شــود و عموم مردم
می توانند تا  ۱۵شــهریور مــاه  ۱۴۰۱از طریق تماس با
شماره  ۰۷۶۳۳۴۶۸۸۲۰و مراجعه به این دو پارکینگ از
جزئیات این مزایده مطلع شــوند و از موتورسیکلت های
موجود بازدیــد نمایند .وی همچنین با تأکید بر اینکه پس
از طــی مراحل قانونی در خصوص موتورســیکلت های
موضوع این مزایده حکم قطعی صادر شــده است ،خاطر
نشان کرد :به منظور تعیین تکلیف وسائط نقلیه توقیفی در
پارکینگ های سراســر استان هرمزگان و جهت جلوگیری
از تضییــع حقوق مردم و بیت المال ،کارگروهی متشــکل
از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان ،رئیس پلیس
اداره آگاهی استان ،رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت
امــام (ره) ،رئیس ســازمان جمــع آوری و فروش اموال
تملیکی اســتان و رئیس اداره خدمات و منابع فرماندهی
انتظامی اســتان ،تشــکیل و نســبت به تنظیم شیوه نامه
تعیین تکلیف وســایل نقلیه توقیفی اقدام نموده اند.رئیس
کل دادگســتری هرمزگان در پایان با اشــاره به تمهیدات
اندیشیده شــده برای جلوگیری از تخریب و تضییع اموال
توقیفی موجود در پارکینگ های استان تأکید کرد :دستگاه
قضایی از هیچ کوششــی برای حفاظت از اموال عمومی،
فروگذار نخواهد کرد.

بازدید رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات
هرمزگان از بیمارستان درحال ساخت کودکان بندرعباس

گروه خبر  //رئیس ســازمان بســیج کارگران و کارخانجات سپاه
امام ســجاد (ع) اســتان هرمزگان در راســتای اهداف ســازمانی و
خدمت رسانی مطلوب و مسئولیت اجتماعی از بیمارستان تخصصی
کودکان در حال ساخت توسط شرکت پاالیش نفت بندرعباس بازدید
کرد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،ســرهنگ دوم پاســدار امیر ارسالن شهبازی
رئیس سازمان بســیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد (ع) استان
هرمزگان با همراهی جمعی از شــورای فرماندهی این ســازمان و فرمانده
پایگاه بسیج شرکت پاالیش نفت بندرعباس از پروژه بیمارستان تخصصی
کودکان بندرعباس که در ضلع شــمالی بیمارســتان کودکان فعلی در حال
ســاخت اســت بازدید میدانی به عمل آورد.وی ،در راستای رفع موانع و
مشــکالت و اتمام پروژه با مهندســان و مدیر پروژه گفتگو کرد و با تمام
تالش و اضافه کردن شــیفتهای کاری بتوانند به زودی این بیمارستان به
بهره برداری برسد .در ادامه نیز رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات
از موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان ساحل خلیج فارس که
گ دوم
در درب ورودی بیمارســتان کودکان مستقر است بازدید کرد.سرهن 
پاســدار شهبازی با مدیر اجرایی موسسه خیریه ساحل خلیج فارس دیدار
کرد و از تالشها و حمایتهای خیرخواهانه این موسسه که برای کودکان
سرطانی در رده ســنی نوزاد تا  ۱۴سال هرمزگانی انجام میدهند تشکر و
قدردانی کرد .در پایان ،رئیس سازمان بسیج کارگران کارخانجات سپاه امام
سجاد(ع) هرمزگان از توجه و گام ارزشمند شرکت پاالیش نفت بندرعباس
به خصوص از هاشم نامور مدیرعامل و اسحاق جعفری رئیس هیئت مدیره
این مجموعه تولیدی بزرگ برای احداث بیمارســتان تخصصی کودکان و
ایفای مسئولیتهای اجتماعی قدردانی کرد .گفتنی است ،بیمارستان جدید
کودکان توســط شــرکت پاالیش نفت بندرعباس با ظرفیت  ۹۰تخت و به
وسعت  ۹هزار مترمربع در پنج طبقه در حال ساخت است.

حسن سیالوی ســرویس استان ها //
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی
در خصوص تعــداد اتوبوسهــا برای
جابجایی زائران اربعین حســینی گفت:
حدود  ۱۴هزار و  ۴۰۰دستگاه اتوبوس در
کشور وجود دارد که از این تعداد  ۸هزار
دستگاه برای ایام اربعین پیشبینی شده
است.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ شــهریار
افندیزاده در نشست خبری اظهار کرد:
در ایام اربعین سال جاری خروج حدود
 ۵میلیون زائر پیشبینی شده است و در
فاصله زمانی محدود ،این رقم بســیار
باالیی اســت و ما بایــد در مدت زمان
ســه هفته حداقل  ۵میلیــون زائر را از

کشــور خارج و مجددا ً همان تعداد زائر
را به کشــور بازگردانیم .وی افزود :اگر
این پیشبینیها صحیح باشــد ما حجم
زیادی از جابهجایی را خواهیم داشــت
و وزارت راه و شهرســازی از ماههای
گذشــته برنامهریزیهای خــود را در
این زمینه آغاز کرده اســت .افندیزاده
تصریح کرد :در زمینه حمل و نقل ریلی
ما یک ظرفیت محدود داریم .یک مسیر
پیشبینی شده ،مســیر تهران -اهواز-
خرمشهر و شلمچه است که ظرفیت این
مسیر در سال جاری دو برابر شده است.
ظرفیت مســیر تهران  -کرمانشاه نیز دو
برابر شده اســت و اگر مجموع آنها را
حســاب کنیم  ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار نفر از
طریق ناوگان ریلی جابهجا میشــوند.
وی عنوان کرد :در بحث هوایی به دلیل
ظرفیت محدودی کــه در فرودگاههای
نجف و بغداد وجود دارد ما حداکثر ۶۰
هزار زائر را پیشبینــی کردیم .بنابراین
مجمــوع جابهجایی نــاوگان هوایی و
ریلی ،حدود  ۲۵۰هزار نفر خواهد بود.
افندیزاده افزود :بنابراین تمام فشــار به

جنوب کشور

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد

پیشبینی جابهجایی ۴.۷میلیون زائر اربعین از طریق ناوگان جادهای

ســمت حمل و نقل جادهای است و اگر
بخواهیم بر مبنای  ۵میلیون نفر حساب
کنیــم  ۴میلیون و  ۷۵۰هــزار نفر را از
طریق سیستم جادهای جابهجا خواهیم
کرد.وی بیان کرد :با توجه به ایام اربعین،
در حــال حاضر حــدود  ۶۰درصد از
ظرفیت حمل و نقل جادهای کشــور به
سمت کشور عراق پیشبینی شده است.
با تالشــی که توســط مدیران راهداری
جادهای و ســایر همکاران انجام شــده
است ،خوشبختانه مســافران زیادی را
از روز جمعــه جابهجا کردیم و در حال
حاضر فعالیت بسیار خوبی در پایانههای
مرزی در حال انجام است.
افندیزاده بــا بیان اینکه در خصوص
نرخ بلیتهای مسافربری نظارت انجام
میشود ،اظهار کرد :در حمل و نقل ریلی
هیچگونــه افزایش قیمتی وجود ندارد و

معاون استانداربوشهر تاکید کرد

ضرورت مهارتآموزی متکدیان
با هدف اشتغالزایی

ســید ابوالحســن جعفری ســرویس
اســتان ها  //معاون سیاســی ،امنیتی
و اجتماعی اســتاندار بوشــهر گفت:
مهارتآمــوزی متکدیان باید در اولویت
برنامهها قرار گیرد تا زمینه اشتغالزایی
آنان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ اکبر پورات
در بازدید از اردوگاه اتباع بیگانه ،کمپ
ترک اعتیــاد و مرکز نگهداری متکدیان
بیان کــرد :قدم بعد از جمــع آوری و
ساماندهی متکدیان باید توانمندسازی
آنها باشد تا به ســمت اشتغال حرکت
کنند.
وی با تاکید بر مهارت آموزی معتادان
در حــال درمــان در کمپهای ترک
اعتیاد ،افزود :معتــادان بهبودیافته باید
برای اشــتغال در اولویت قرار گیرند تا
شاهد بازگشت مجدد این افراد به چرخه
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اعتیاد نباشیم.
معاون امنیتی و سیاســی اســتانداری
بوشــهر گفت :زمینه اشتغال افرادی که
نسبت به ترک اعتیاد ،موفق عمل کردهاند
با حمایتهای ویژه فراهم میشود که در
این راســتا اشــتغال آنها در طرحهای
پرورش میگو مــورد توجه قرار گرفته
است.
پورات اضافه کرد :معتادان بهبودیافته
باید برای اشتغال در اولویت قرار گیرند
تا شاهد بازگشــت مجدد این افراد به
چرخه اعتیاد نباشیم.
وی در ایــن بازدید کــه همراه با دبیر
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر،
مســئوالن بهزیســتی و امور اجتماعی
استانداری بوشهر انجام شد ،دستورهایی
برای رفع مشــکالت و بهبود وضعیت
مرکز ترک اعتیاد بوشهر صادر کرد.

همچنین در خصوص حمل و نقل هوایی
نرخ بلیت برای مســیر تهران  -نجف و
تهران  -بغداد شش میلیون تومان تعیین
شــده اســت و برای فاصلههای دورتر
طبیعت ًا این عدد بیشتر خواهد شد.معاون
حمل و نقل و وزیر راه و شهرســازی و
رئیس کمیته حمل و نقل ســوخت ستاد
اربعین حسینی عنوان کرد :نرخ مصوب
در تمام پایانههای اصلی کشور که استان
خوزستان جزو پایانههای مقصد است،
تعییــن و این نرخها در پایانهها نصب و
در قالب اتوبوسهای  ۲۵نفره ۳۲ ،نفره
و  ۴۴نفره تعیین شــده است .همچنین
دربســتی در این ایام ممنوع اســت و
هیاتها نیز باید به ازای همه مســافران
بر اساس قیمت مصوب بلیت خریداری
کنند .وی افزود :در دو روز گذشــته با
ســه شــرکت که برخالف نرخ مصوب

عمل کردهاند ،برخورد شــده است و این
نشان میدهد که به کمک هم حجم قابل
توجهی از تخلفات را کنترل خواهیم کرد.
معــاون حمل و نقــل و وزیــر راه و
شهرسازی گفت :امیدوار هستیم در این
ایام که همه مــا در حال خدمتگذاری
به زوار هستیم بتوانیم شرایطی را فراهم
کنیم تا شــرکتهای حمل و نقل ایران و
عراق بتوانند بــه راحتی جابجاییها را
انجام دهند.
افندیزاده ادامه داد :درخواســت ما از
تمام زائران این اســت که به سرعت به
کشــور بازگردند .چون اگر در روزهای
پایانــی بازگردنــد در روزهــای آخر
شــهریورماه با حجم زیاد زائران مواجه
خواهیم شــد که این موضوع ،کار انتقال
را ســخت خواهد کرد .اگر زائری  ۲۰تا
 ۲۳شهریورماه ،از مبدا پایانههای مرزی

ل
به مقصد کل کشور ،از طریق حمل و نق 
جادهای به کشــور بازگردد  ۵۰درصد
قیمت بلیت وی کم میشود.
وی در خصــوص تعداد اتوبوس برای
جابجایی زائران اربعین حســینی اظهار
کــرد :حدود  ۱۴هزار و  ۴۰۰دســتگاه
اتوبوس در کشور وجود دارد که از این
تعداد  ۸هزار دستگاه را برای ایام اربعین
پیشبینی کردهایم .به دلیل اینکه سفرهای
پایان فصل را در پیش داریم نمیتوانیم
همه اتوبوسها را برای زائران اختصاص
دهیم.
افنــدیزاده تصریح کــرد :با توجه به
مجوز اخذ شده در ســتاد اربعین۲.۵ ،
برابر ســهمیه ســوخت مردادماه را در
کارت ســوخت رانندگان شارژ کردیم.
بنابراین حمل و نقل جادهای مشــکلی
نخواهد داشت.

نماینده مردم یزد:

خواهر خواندگی ها به یک ابزار تبلیغاتی تبدیل شدند

علیرضــا حائری زاده ســرویس
اســتان ها  //نماینــده مردم یزد
و اشــکذر در مجلــس شــورای
اسالمی با اشاره به اینکه متأسفانه
خواهرخواندگیهــا بــه یک ابزار
تبلیغاتی تبدیل شده است ،گفت:
این خواهرخواندگیها هیچ چیز در
درون و محتوا ندارد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،محمد
صالح جــوکار در آییــن افتتاح و
آغاز ب ه کار رسمی دفتر سرپرستی
خبرگزاری ایمنــا در یزد افزود:در
سفری که به مســکو داشتیم طرف
مقابل به شــدت از ایــن موضوع
آزرده خاطر و گالیهمند بود چون نه
نمایشگاهی برگزارشده ،نه فرهنگی
تبادل شده و در کل هیچ اقدام مثبتی
در این زمینه صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور
و شوراهای مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اینکه خواهر خواندگیها

فقط به عنوان خالصه نشود ،اظهار
کرد :زمانیکه خواهر خواندگی اعالم
میشود باید تمام موارد را دنبال و
درجهت تحقق آن گام برداشــت.
وی با بیــان اینکه اگــر در حوزه
گردشگری بخواهیم موفق عمل کنیم
باید از مثلث گردشگری و تاریخی
اســتانهای یزد ،فارس و اصفهان
اســتفاده کرد ،ادامه داد :باید از این
مثلث گردشــگری بهخوبی استفاده

دادانهم

و برنامهریــزی دقیق و حســاب
شــده کرد تا مردم کشور و جهان
بتواننــد از نزدیک این ظرفیتها را
مشاهده کنند.وی با اشاره به اینکه
مــردم ســرمایههای اجتماعی ما
هســتند ،افزود :مردم با رأی دادن
به نمایندگان و اعضای شورای شهر
به صورت مســتقیم و شهرداران و
دهیاران را به صورت غیرمســتقیم
انتخاب میکننــد.وی با بیان اینکه

مهندســی کردن مطالبات مردم در
حوزه شهری باید از سوی شوراها
و شهرداری دنبال شود ،اظهار کرد:
به این صــورت که این مطالبات بر
اســاس قواعد و چارچوبهایی به
کار برده شود تا زندگی شهری برای
شــهروندان امکانپذیر شود و مردم
در شهر خود احساس آرامش کنند.
نماینده مردم یزد ،اشــکذر و بخش
ندوشن در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به اینکه چرا شهر جهانی یزد
خبرگزاری مســتقل ندارد ،تصریح
کرد :باید به این سمت حرکت کنیم
که شهر یزد با داشتهها ،توانمندیها
و ظرفیتهای خود کــه در حوزه
گردشــگری دارد و اکنــون هم به
عنوان شهر جهانی با استانداردهای
خاص خود به ثبت رســیده ،آن را
جهانی کــرده و به همه مردم جهان
بشناسانیم.

سه شنبه  15شهریور 1401
 9صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3972
طنز

نیاوردهاند که...

روزی مریدان گرد مراد بودند .مریدی پرسید :یا مراد! با سه
راز موفقیت حتمی آشنایید؟ مراد گفت :کذب است .مریدی
دیگر گفت :یا مراد! چگونه در یک شب از این روی بدی
که هســتم به آن روی خوب و میلیونری که نیستم تبدیل
شوم؟ مراد گفت :کذب است .مریدی دیگر گفت :یا مراد!
اگر روی لینکــی که همین االن برایم ....که مراد از جایش
بلند شد .ناگهان تارانتینو فریاد زد :فقط میتوانی پنج قدم به
جلو حرکت کنی« ،بیل را بکش» یادت نیست؟ مراد توجهی
نکرد و از خانه خارج شد .سیل مریدان به دنبال مراد حرکت
کردند .مراد به بیابانی رسید و رو به مریدان گفت :این صحرا
خالی اســت ،اما از خاک و شن و ماسه پر است ،آنچه در
آن سیر میکنید چنین است .مریدی گفت :با استاد آمدهایم
کویرگردی .دیگری گفت :برای شنیدن آخرین جمله استاد
دایرکت بدید .دیگری گفت :نظر اســتاد در مورد هنرپیشه
معروف و خواننده جنجالی این روزها .مراد ابتدا سرش را
پایین انداخت و سپس رو به تارانتینو گفت :فرمودید چند
قدم؟
افشار جابری

***

فال روز

بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
که به باالی چمان از بن و بیخم برکند

ای صاحب فال؛ بهنظر میرسد کاری کرده و حاال دست به
دامان فال شدهای تا عاقبت کارت را بدانی! تو که تا دیروز
فکر میکردی بیت کوین یعنی خانه ملکه! پس چه شد که با
این سطح دانش و مهارت ،رفتهای و ارز دیجیتال خریدهای؟
ای صاحب فال راز خود را به کســی نگو تا شــاید به آن
نیمچه عقلت هم شک نکنند .به دانش خودت ایمان نداشته
باش و تا میتوانی مشورت کن .بهتر است تا همان یک ذره
پسانداز خانواده را به باد ندادهای به فکر یک کار درست و
حسابی باشی .عجله کن و زودتر آن همه پولی را که بابت
بیتکوینها خرج کردهای نقد کن ،واال در خانه کویین اسیر
میشوی؛ ای گرگ وال استریت!
طوبی عظیمینژاد

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000632136شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001355196
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17 -ستاد -
اجرایی  -فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
قوه قضائیه
کننده
امضاء
تصدی
به
دادگاه
است
نظر
تحت
140140920000632136
کالسه
پرونده
گردشکار :بتاریخ ششم شهریورماه یکهزارو چهارصدویک
جم
گس
داد تری هور ی اسالمی اریان
ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/146294ن  -مورخه
 1401/05/09گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم رای
مینماید .
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف جنوبی  ،قطعه  66به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/436مورخ
 1401/02/24کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می
باشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در
ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی
و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون
اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود
وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات
خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید  .مقرر است 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 صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

پرونده کالسه  140140920000632462شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001355343
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17 -ستاد -
اجرایی  -فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
قوه قضائیه
کننده
امضاء
تصدی
به
دادگاه
است
نظر
تحت
140140920000632462
کالسه
پرونده
گردشکار :بتاریخ ششم شهریورماه یکهزارو چهارصدویک
ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره/181/146271ن  -مورخه دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
1401/05/09گردیدهوباتوجهبهاینکهامکانهرگونهاقدامجهتتعیینتکلیفقانونیملکموضوعپروندهمنوطبهصدورحکمسرپرستیگردیدهدادگاه
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اســتعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواســت ســتاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم رای
مینماید .
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف جنوبی  ،قطعه  70به مساحت  2487/50متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/440مورخ
 1401/02/24کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می
باشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در
ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی
و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون
اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود
وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات
خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید  .مقرر است 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 صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقی

مختارصادقی

رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000632642شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001355387
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17 -ستاد -
اجرایی  -فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
قوه قضائیه
کننده
امضاء
تصدی
به
دادگاه
است
نظر
تحت
140140920000632642
کالسه
پرونده
گردشکار :بتاریخ ششم شهریورماه یکهزارو چهارصدویک
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره/181/145342ن  -مورخه
1401/05/09گردیدهوباتوجهبهاینکهامکانهرگونهاقدامجهتتعیینتکلیفقانونیملکموضوعپروندهمنوطبهصدورحکمسرپرستیگردیدهدادگاه
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اســتعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواســت ســتاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم رای
مینماید .
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف جنوبی  ،قطعه  72به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/442مورخ
 1401/02/24کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می
باشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در
ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی
و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون
اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود
وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات
خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید  .مقرر است 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 صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000632541شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001355365
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17 -ستاد -
اجرایی  -فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
قوه قضائیه
گردشکار :بتاریخ ششم شهریورماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالسه  140140920000632541تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/145346ن
 مورخه  1401/05/09گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاهبا عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اســتعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواســت ســتاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم رای
مینماید .
قرار سرپرستی :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف جنوبی  ،قطعه  71به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/441مورخ
 1401/02/24کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور وفاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو می
باشد با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در
ملک  ،الزم است یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی
و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  10و  20اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون
اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود
وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات
خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید  .مقرر است 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 صدرالبیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقی

مختارصادقی

رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

4

اقتصادی

سه شنبه  15شهریور 1401
 9صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3972

خبر
افزایش سقف برداشت نقدی
از خودپردازها برای زائران اربعین
سرویس اقتصادی  //سقف برداشت نقدی از دستگاههای
خودپرداز در استانهای ایالم ،کرمانشاه و خوزستان و نقاط
مرزی چزابه ،شلمچه ،مهران و خســروی به صورت درون
بانکی به پنج میلیون ریال افزایش یافت.بر اســاس بخشنامه
بانک مرکزی به شــبکه بانکی ،ســقف برداشــت نقدی از
دستگاههای خودپرداز تا  ۵مهرماه  ۱۴۰۱صرف ًا در استانهای
ایالم ،کرمانشاه و خوزســتان و نقاط مرزی چزابه ،شلمچه،
مهران و خســروی تا مبلغ  ۵میلیون ریال به صورت درون
بانکی (غیرشتابی) افزایش یافت.
امکان تقسیط مالیات خانههای مجلل
و خودروهای گران قیمت
سرویس اقتصادی  //رئیس سازمان امور مالیاتی به مدیران
کل خود اجازه داد مالیات خانهها و خودروهای لوکس را تا
شش ماه تقسیط کنند.سازمان امور مالیاتی اعالم کرد مالکان
خودروهای ســواری و وانت دوکابین با مجموع ارزش بیش
از یک میلیارد تومان و نیز مالکان واحدهای مسکونی و باغ
ویالهایی با ارزش بیش از ده میلیارد تومان میتوانند مالیات
خود را قسطی بپردازند .بر اساس اعالم سازمان امورمالیاتی،
مدیران کل امور مالیاتی میتوانند بدهی مالکان پیش گفته را
تا شش ماه تقسیط کنند .مدیران کل میتوانند اختیار تقسیط
شــش ماهه را به معاونان و روسای امور مالیاتی نیز تفویض
کنند.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبر داد

پرداخت مالیات  31هزار میلیاردی نفت ستاره خلیج فارس در هرمزگان
ادامه از تیتر یک //
* بهرهمنــدی هرمزگان از عواید مالیاتی ســتاره شرکت بوده و از آنجایی که خود را متعهد به آبادانی * استقرار منابع نقدی ریالی ـ ارزی ابرپاالیشگاه
استان میدانیم ،با کمک مسئوالن استانی انتقال پرونده جهان در شعب بانکهای استان هرمزگان
بــه گزارش خبرنگار دریا  ،علیرضا جعفرپور با خلیج فارس

بیان اینکه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با تولید
روزانه بیش از  450هزار بشــکه انواع فرآورده و
تولید بیش از  40درصد از بنزین کشور ،به عنوان
بزرگترین بنگاه اقتصادی از جایگاه ویژهای در میان
صنایع هرمزگان برخوردار است ،بیان کرد :برای ما
بسیار حائز اهمیت است زمانی که تولید در استان
صورت میگیــرد ،بهرهمندی از مالیات و عوارض
آن نیز برای هم اســتانیهایمان در هرمزگان باشد
و معتقدیم زمانی که صنعتی در یک استان مستقر
است پرداخت مالیات آن در استانی دیگر خیانت به
مردم آن منطقه است.
وی ادامــه داد :بــا عنایــت بــه رســالت و
تعهــد پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس در
راســتای آبادانــی و محرومیتزدایی از اســتان
هرمزگان ،خود را متعهد بــه پرداخت مالیات در
استان میدانیم.

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس در
پاسخ به شــایعات در خصوص پرداخت مالیات بر
عملکرد این شرکت در سایر اســتانها ،اظهار کرد:
پاالیشگاه ســتاره خلیجفارس در پایان سال 1397
به بهرهبرداری کامل رســیده اســت .در سال 1398
به دلیل شــیوع ویروس کرونا ،کاهش شدید قیمت
فرآوردههای نفتی را شاهد بودیم و این مجموعه مبلغ
 6هزار و  400میلیارد تومان زیان عملکرد داشــته
که مشــمول پرداخت مالیات عملکرد نبوده اســت.
وی با بیان اینکه ســال  1399اولین سالی بوده است
که شرکت ســتاره خلیجفارس به سودآوری جهت
پرداخت مالیات عملکرد رســیده و با توجه به اینکه
نخستین سال سوددهی شرکت به شمار میرفته است،
انتقال پرونده مالیاتی این مجموعه به استان از اهمیت
خاصی همراه بوده ،افزود :در سال  1399بالغ بر 15
هزار میلیارد تومان ســود خالص قبل از مالیات این

راه اندازی خواهد شــد .جعفرپــور در پایان گفت:
هدف ما از استقرار حســابهای بانکی شرکت در
اســتان هرمزگان ،افزایش منابع بانکهای استان و
گشایش باب اعطای تســهیالت مورد نیاز به سایر
شــرکتها و چرخش نقدینگی در اســتان و رشد
اقتصادی این خطه از میهن عزیزمان است و بی تردید
موفقیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز در تأمین
انرژی کشــور را میتوان مصداق همکاری سیستم
بانکداری با بخش تولید انرژی تفسیر کرد که نتیجه
آن در جامعه گویا و مبرهن اســت .خودکفایی در
تولید انرژی ،صادرات و ایجاد اشتغال نتایج همکاری
و همراهی نظام بانکداری با ابر پاالیشــگاه ستاره
خلیج فارس است.

آغاز عملیات اجرایی مرحله اول پارک کود فسفات کشور در بندرعباس

گمرک ایران اعالم کرد

ممنوعیت رجیستری گوشی تلفن همراه
در ایام اربعین
سرویس اقتصادی  //گمرک ایران از ممنوعیت رجیستری
گوشی تلفن همراه مسافری از مبدا عراق طی روزهای  ۱۰تا
 ۳۱شهریور خبر داد .گمرک ایران اعالم کرد براساس ابالغ
معاون پیشــگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و
همچنین براساس مصوبات کارگروه رجیستری وزارت صمت
و ابالغ معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور و رئیس ستاد
مرکزی اربعین ،ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرین،
ورودی از مبادی کشور عراق اعم از مرزهای زمینی و هوایی
طی بازه زمانی  ۱۰تا  ۳۱شهریور ممنوع است و اگر گوشی
تلفن همراه مســافری در این مدت وارد کشــور شــود ،در
سامانههای رجیستری ثبت نخواهد شد.

مالیاتی ستاره خلیج فارس از تهران به هرمزگان در آن
سال انجام پذیرفته و بدین ترتیب تمام رسیدگیهای
مالیاتی شرکت در استان صورت گرفته که عواید آن
به مبلغ یک هــزار و  800میلیارد تومان به اداره کل
امور مالیاتی هرمزگان پرداخت شده است .جعفرپور
اضافه کرد :در تیرماه سال  1401نیز اظهارنامه مالیات
بر عملکرد ســال  1400شرکت با سود خالص قبل
از مالیات  22هزار میلیارد تومــان به اداره کل امور
مالیاتی استان هرمزگان ارسال شده است که مالیات آن
به مبلغ  3هزار و  100میلیارد تومان پرداخت خواهد
شــد.وی در خصوص مالیات و عــوارض بر ارزش
افزوده فروش نیز ابراز کرد :در سال گذشته بیش از 2
هزار میلیارد تومان پرداختی از طریق خزانهداری کل
داشتهایم که تا پایان مرداد ماه امسال نیز یک هزار و
 100میلیارد تومان به اداره کل امور مالیاتی استان از
طریق خزانهداری کل ،کارساز شده است.

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس در
ادامه به اســتقرار تمامی حسابهای بانکی شرکت
از ســال  1398در استان ،اشاره و اظهار کرد :ما در
حال حاضر با بسیاری از بانکهای استان هرمزگان
همکاری نزدیک و مــراودات قابلتوجهی داریم و
میتوانیم اعالم کنیم کــه تمام عملیات بانکی برای
دریافــت ضمانتنامه ،پرداخت حقــوق ،دریافت
تسهیالت کارکنان و انواع خدمات بانکی موردنیاز
این شرکت در استان انجام میشود و همکاری ما با
بانکهای تهران صرف ًا بابت پرداخت اقساط تسهیالت
ارزی اخذ شــده برای احداث پاالیشگاه در دوران
ساخت است.وی ادامه داد :در حال حاضر دو شعبه
بانک تجارت و ملت در شــرکت نفت ستاره خلیج
مستقر هستند و باجه بانک رفاه کارگران نیز در این
شرکت در حال فعالیت است و طی آخرین تفاهمنامه
انجام شده ،شعبه بانک ملی نیز بهزودی در پاالیشگاه

ســرویس اقتصادی  //اولین پارک کود احداث بوده و بناســت که در مدت  ۲۴ماه
فسفات کشور در شهرک صنعتی خلیج تکمیل شود.

فارس بندرعباس با حضور اســتاندار * وابســتگی در امنیت غذایی پذیرفتنی
هرمــزگان و نماینده مردم اســتان در نیست

مجلس شورای اسالمی آغاز شد.

این مرحله شــامل تولید اسید فسفریک
صنعتی بــوده که در زمینه کودهای ترکیبی،
پاک کننده ها و شــوینده ها ،صنایع غذایی،
تصفیه آب  ،داروسازی و خوراک دام و طیور
کاربرد دارد.این پارک در زمینی به مساحت
 ۱۰۵هکتار توسط بخش خصوصی در حال

استاندار هرمزگان در این آیین اشاره کرد:
در دنیا  ۳۰کشور نفت و  ۳۰کشور هم معدن
دارند اما کشورهایی که هر  ۲را دارند شاید
به  ۱۰کشــور هم نرسد.مهدی دوستی ابراز
کرد :اینکه ذخیره معدنی در شمال هرمزگان
و جنوب کرمــان در کنار زنجیره نفت قرار
بگیرد بزرگترین ظرفیــت هرمزگان بوده و

آگهی مجمع عمومی عادی انجمن کارفرمایی شرکتهای
حمل و نقل داخلی کاالی شهرستانهای میناب  .رودان و جاسک
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل داخلی کاالی شهرستانهای میناب  .رودان و جاسک
به شماره شناسه  14010116653روز یکشنبه مورخه  1401/07/10در ساعت  16:00در محل شرکت حاتم بار گوربند برگزار
میشود .
دستور جلسه :
 -1گزارش مالی  -2تعیین حق عضویت  -3انتخاب اعضایی هیئت مدیره و بازرسین
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود در زمان تعیین شده حضور بهم برسانید .

رئیس انجمن یداله حاتمی

آگهی حصروراثت

احترام ًا مفروض می دارد  ،بنا به درخواست خواهان عایشه روتها فرزند حسن جهت صدور گواهی حصروراثت شادروان عبدالرحمن بحری
فرزند خلفان مشخصات سجلی افراد ذیل مورد تقاضاست :
 -1خلفان  -2فاطمه  -3عبدالرحمن بحری فرزند خلفان به ش.ش 141
لذا مستدعی است جهت اقدام دستورات الزم مبذول فرمایید و ظرف یک هفته نتیجه را به شورا شورا ارسال نمایید .

محمد عباسیان  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

این نخســتین پارک کود فسفات است که
در کشور کلنگ زنی میشود.وی ادامه داد:
نیازمند تولید و اتصــال همه زنجیره های
غذایی به همدیگر هســتیم و اکنون نقصی
در خودکفایی کشور وجود دارد ،نباید هیچ
گوشهای از زنجیره غذایی به خارج از کشور
گروه خورده باشد.استاندار هرمزگان گفت:
بنابراین ،بر این زنجیره تمرکز شد و با توجه
به برخورداری استان از ظرفیت بینظیر در
زمینه زنجیره های معدنی و شــیمی ،از این
ظرفیت استفاده شد.وی توضیح داد :ظرفیت
های معدنی را که در شمال هرمزگان ،جنوب
کرمان و دیگر نقاط کشــور یا کشورهای
همســایه وجود دارد در نظــر گرفته و با
زنجیره مواد شیمیایی موجود در این استان
ترکیب کرده و به این رسیدیم که باید پارک
کود فســفات ایجاد کنیم.استاندار هرمزگان
بیان کرد :شــاید بتوان در برخی زمینه ها
واردات را تحمل کرد اما امنیت غذایی جزو
خطوط قرمزی بوده که نمیتوان وابستگی
را در این زمینه پذیرفت.استاندار هرمزگان

ابراز داشت :مرحله اول پارک کود فسفات
آغاز شد و به امید خدا احداث آن با سرعت
انجام میشــود و به سرانجام خواهد رسید
ضمــن اینکه برخی از کشــورهای بزرگ
مصــرف کننده محصول ایــن پارک مانند
هندوســتان در نزدیکی ما واقع هستندوی
ابراز داشــت :ظرفیت دریا هم در کنار ما * کاهش نرخ بیکاری واقعی در هرمزگان
قرار دارد و از همینجا از ســرمایهگذاران امکان پذیر است
برای حضور و فعالیت در هرمزگان دعوت دیگر نماینده مــردم هرمزگان در مجلس
شورای اســامی هم گفت :هر کاری الزم
میکنیم.
* شاخص های فقر و فالکت در هرمزگان باشــد در کنار مســئوالن برای حمایت از
رخت بربندد
سرمایهگذاری انجام میدهیم.احمد مرادی
محمد آشوری ،نماینده مردم هرمزگان در با اشــاره به هدف مجلس شورای اسالمی
مجلس شورای اسالمی هم گفت :اگر اتفاقی در کمک بــه تولید و تولید کننده ،افزود۲ :
در استان میافتد به دلیل هماهنگی خوب بین خأل تولید و اشــتغال در کشور وجود دارد
بخشی است و بناست اتفاق های خوبی رخ کــه همه باید برای رفع آنها تالش کنیم ،از
بدهد.محمد آشوری افزود :باید به دست و ابتدای کلنگ زنی این طرح سرمایهگذار و
بازوی کسانی که در عرصه تولید کار و تالش ســرمایه گذاران را رها نکنیــد.وی ابراز
میکنند بوسه زد و به آنان افتخار میکنیم.وی داشت :ممکن است برخی دستگاه ها موانعی
افزود :هرمزگان ظرفیت باالیی برای رشــد ایجاد کنند که برداشتن آن موانع طبق قانون
اقتصاد ملی دارد و هر اتفاق بزرگی که رخ وظیفه استاندار است .وی اشاره کرد :باعث

ســرویس اقتصادی  //رئیس کمیته
اربعین صنعت بیمه با بیان جزئیات
بیمه زائران اربعین گفت :تاکنون 2.4
میلیون زائر در سامانه سماح ثبتنام
کردهاند.

علیاکبر ترکاشوند در مورد جزئیات
پوشــش بیمهای زائران اربعین اظهار
داشــت :مبلغ حق بیمــهای که زائران
اربعین امسال میپردازند ،دقیق ًا به اندازه
همان مبلغ سال  98قبل از کرونا است،
البته رقم پرداختی بیمه در سالهای 99
و  1400به دلیل کم بودن تعداد زائران
متفاوت بود.وی افزود :امســال گرچه
حق بیمه زائران اربعین مثل ســال 98
است ،اما میزان تعهدات بیمه افزایش پیدا
کرده است .برای پوشش خدمات فوت
عادی از  40میلیون تومان با  25درصد
افزایش بــه  50میلیون تومان افزایش
یافته ،در مورد فوت ناشــی از حادثه
از  240میلیون تومــان با  25درصد
افزایش به  300میلیون تومان افزایش
یافته ،همچنین پرداخت خسارت برای
نقص عضــو از  240میلیون تومان به
 300میلیون تومان افزایش یافته است.
به گفته ترکاشــوند ،در مورد پوشش
خدمات درمان جراحی و بســتری از
 27میلیون تومان با  82درصد افزایش
بــه  50میلیون تومــان افزایش یافته
است ،درمان ســرپایی از  2.7میلیون
تومان به  5میلیون تومان با  82درصد
رشد افزایش یافته است ،اما حق بیمه
پرداختی زائران در سال  1401همانند
سال  1398است و این به دستور رئیس
جمهور و مقامات حاکمیتی بوده است که
بیمه زائران اربعین ارزان و تسهیل شود.
رئیس کمیته اربعین صنعت بیمه گفت:
اگر قرار بود حق بیمه واقعی از زائران
اربعین گرفته شــود ،بایــد هر نفر 35

شرمندگی اســت که در استان بیکار داریم
که باید نرخ بیکاری واقعی مشخص و برای
کاهش آن تالش کنیم.وی افزود :معتقدم این
کار در هرمزگان با توجه به ظرفیت هایش
قابل انجام است.

میدهد چهار ویژگــی دارد که یکی از آنها
رشــد اقتصاد ملی است.آشوری خطاب به
ســرمایه گذار این طرح ابراز کرد :در زمینه
اشتغال و پرداخت مالیات و مسوولیت های
اجتماعی مشارکت کنید تا شاخص های فقر
*  ۲۱هــزار و  ۶۸۱شــغل در طرحهــای
و فالکت در هرمزگان رخت بر بندد.

جزئیات بیمه زائران اربعین

هزار تومــان پرداخت میکردند اما در
حال حاضر با ثبتنام در سامانه سماح
فقط  18هزار تومان میپردازند و تحت
پوشش بیمه قرار میگیرند.ترکاشوند
گفت :بــرای زائرانی که بخواهند مازاد
بر این تعهد بیمــهای خدمات بیمهای
دریافت کنند و بــه اندازه دیه یک نفر
دریافــت کنند ،به صورت اختیاری دو
شرکت بیمهای تجارت نو و دانا در نظر
گرفته شدند که میتوانند الباقی تعهدات
بیمه را خریداری کنند که در برخی از
خدمات بیمهای تا صددرصد افزایش
تعهد پیشبینی شده اســت .به عنوان
مثال برای پوشش فوت ناشی از حادثه
تــا  600میلیون تومان بــرای جبران
خســارت نقص عضــو  550میلیون
تومان است .البته حق بیمه اختیاری این
افراد نیز در توافق با شرکت بیمهای 40
تا  50هزار تومان افزایش مییابد و این
خدمت جدیدی است که امسال برای
پوشــش بیمهای زائران اربعین در نظر
گرفته شده اســت.وی افزود :عالوه بر
پوشش زائران امسال موکبهای اربعین
هم تحت پوشــش بیمه آتشسوزی و
بیمه مسئولیت قرار میگیرند ،همچنین
خودروهای ایرانی کــه از مرز خارج

میشوند و در عراق تردد میکنند ،چون
در تعهد بیمه شــخص ثالث در داخل
مرز هستند ،اما اگر این خودروها مبلغ
بیشتری بپردازند ،میتوانند بیمه شخص
ثالث خارج از کشور هم داشته باشند و
تحت پوشش قرار گیرند .حتی در مورد
خودروهــای هاللاحمر نیز میتوانند
چنیــن خدماتی از شــرکتهای بیمه
دریافت کنند.رئیس کمیته اربعین صنعت
بیمه اظهار داشت :امسال شرکت بیمه
سامان که طرف قرارداد سازمان حج و
زیارت است و سازمان حج به عنوان
بیمهگذار به نیابــت از زائران اربعین
عمل میکند ،بیمه مرکزی بر خدمات
بیمه سامان نظارت میکند و در خارج
از مــرز ایران یعنی در عراق هم بر آن
نظارت میکند.ترکاشــوند گفت :یک
خدمت جدید بــرای زائران اربعین در
نظر گرفته شده اســت که زائرانی که
از زیارت اربعیــن برمیگردند اگر تا
سه روز بعد از برگشت تست کرونای
آنها مثبت شد آن هم تحت پوشش بیمه
قرار میگیرد .عالوه بر این امسال تعداد
 400نفر راهنمای زائر در عراق مشغول
خدمت بــه زائران امام حســین (ع)
هستند و اگر کسی از زائران در مسیر

صنعتی ایجاد خواهد شد

رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت
هرمزگان هــم در این آیین گفت :امیدواریم
در مدت زمان برنامه ریزی شده این پارک
به مرحله تولید برسد ،در جای جای استان
طرحهای مهم اجرا خواهد شد.خلیل قاسمی
ابراز کرد :در یکســال اخیــر بیش از ۶۳۰
جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نسبت
به ســال گذشــته  ۱۳۸درصد رشد داشته
و از نظر اشــتغال  ۸۵درصد رشد است که
برخی از آنها ابر طرح است ،شاهد اشتغال
 ۲۱هزار و  ۶۸۱نفر در این طرح ها خواهیم
شد.وی ابراز داشت :رتبه هرمزگان در حوزه
سرمایه گذاری در کشور اول است که فاصله
آن با استان دوم معنادار است.

دچار بیماری و یا مشــکل شد توسط
راهنمای زائران به بیمارستانها هدایت
میشوند.وی افزود :یک گروه از طرف
بیمه مرکزی به عراق اعزام میشوند و
در مورد اینکه بیمارســتانهای عراق
طرف قرارداد شــرکت بیمه ســامان
هســتند نظارت میکنند .رئیس کمیته
اربعین صنعت بیمه بــه زائران اربعین
توصیه کرد :حتم ًا خود را تحت پوشش
بیمه قرار دهند چون در بیمارستانهای
عراق اگر بیمه نداشــته باشید ورودی
هر بیمارســتان  100دالر اســت که
ممکن اســت خارج از تــوان زائران
باشــد .بنابراین توصیه میکنیم زائران
حتم ًا در سامانه سماح ثبتنام کرده و
پوشش بیمه اربعین را خریداری کنند.
ترکاشوند در مورد زائران اربعین از بیمه
گفت :در سال  98تعداد  3میلیون زائر
برای بیمه ثبتنام کردند .امســال 2.4
میلیون نفر تاکنون در ســامانه سماح
ثبتنام کردهاند .البته کسانی که در مرز
حضور دارند و هنوز در سامانه ثبتنام
نکردهاند ،میتوانند از آنها اقدام کنند و
سامانه برای آنها پیامک ثبتنام ارسال
میکند.وی افزود :شرکت بیمه سامان
قرار است یک اپلیکشن داشته باشد ،به
دارندگان بیمه اطالعرسانی کند که کدام
بیمارســتانهای عراق طرف قرارداد
هستند.رئیس کمیته اربعین صنعت بیمه
گفت :در سال  98که بیمه ایران طرف
قرارداد بود ،مبلغ دریافتی از زائران با
مبلغ هزینههای شرکت بیمه سر به سر
شد امسال هم براساس مصوبات ستاد
اربعین مقرر شده اســت ،اگر شرکت
بیمه سامان از محل بیمه اربعین سودی
حاصل کند ،باید آن را به ستاد اربعین
برگرداند که صرف افزایش امور رفاهی
زائران شود .

آگهی حصروراثت

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان محمود حیدری فرزند علی با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان علی حیدری
فرزند غالم به تاریخ  1400/4/10به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 -1فریده حیدری فرزند علی متولد  1345/7/9به ش.ش  2183فرزند مرحوم  -2.اسماعیل حیدری فرزند علی متولد  1347/5/12به ش.ش 2
فرزند مرحوم  -3.محمود حیدری فرزند علی متولد  1350/7/2به ش.ش  22فرزند مرحوم .
 -4ملیحه حیدری فرزند علی متولد  1359/12/27به ش.ش  1560فرزند مرحوم  -5.محمد حیدری فرزند علی متولد  1364/6/1به ش.ش 26
فرزند مرحوم  -6.حســین حیدری فرزند علی متولد  1356/1/1به ش.ش  32فرزند مرحوم  -7.احمد حیدری فرزند علی متولد  1352/7/1به
ش.ش  7فرزند مرحوم  -8.زهرا حیدری فرزند علی متولد  1353/7/1به ش.ش  938فرزند مرحوم .
و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
طرح  :بیتا هوشنگی

محمد عباسیان  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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حوادث
ســرویس حوادث //سرپرست یگان
حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان
از توقیف یک فرونــد قایق غیرمجاز
ترال متخلف در  ۲مایلی خور شــهر
نو شهرســتان جاسک  ۲ ،جفت تخته
ترال به همراه  ۲دستگاه تور ترال ،دو
نفر متهم و ۲۰۰متر طناب کشف شده

توقیف یک فروند قایق غیرمجاز ترال در جاسک

در راستای مبارزه با صید و صیادی غیر این میــزان توقیفات پیرو تاکید مدیر کل
مجاز خبر داد.
شــیالت هرمزگان بر مقابله با صید غیر
مهرداد
سروان
دریا،
خبرنگار
به گزارش
مجاز ترال با تالش پایگاه حفاظت منابع
کرد:
تصریح
خبر
این
بیان
با
جان
رامش
آبزیان شهرستان جاسک در منطقه اسکله

در امتداد تاریکی

 14واحد صنفی در قشم پلمب شد

پیام ترسناک!

وقتی آن پیام وحشتناک را دیدم استرس و
نگرانی سراسر وجودم را فرا گرفت با همان
دستان لرزان بالفاصله به شماره تلفن پدرم
زنگ زدم .هراسان و وحشت زده به او گفتم
خودش را به منزل ما برساند چرا که همسرم
قصد خودکشی دارد ...

زن  22ساله که برای دریافت اسناد و مدارک و
نسخه ای از گزارش پلیس  110وارد کالنتری
شــده بود درباره چگونگی وقوع این ماجرای
تلخ به مشــاور و مــددکار اجتماعی کالنتری
گفت 6 :سال قبل عاشق نگاه های ناصر شدم و
به او دل باختم .آن زمان  16سال بیشتر نداشتم
و در مقطع دبیرستان تحصیل می کردم .اگرچه
همه اطرافیانم از فرجام تلخ این گونه عشق و
عاشــقی های هیجانی به من هشدار می دادند
ولی من خودم را تافته جدابافته می دانســتم
و به ایــن حرف ها توجهی نداشــتم خالصه
درحالــی با ناصر ازدواج کــردم که او جوانی
بیکار بود و آرزوهای بلند پروازانه ای داشت.
زندگی مشــترک ما پس از گذشت  2سال از
دوران نامــزدی در یکی از اتاقهای منزل پدر
شوهرم شروع شد چرا که ناصر شغلی نداشت
و نمی توانســت اجاره خانه بپردازد .با وجود
این او در خانه می نشســت و مدام در افکار
خود نقشــهها و طرح های بیهــوده ای برای
پولدارشدن میکشید .او در رویاهای خود غرق
بود و تصور می کرد بدون کار کردن می تواند
یک شبه ره صدساله را برود و به طور ناگهانی
در میان پــول و ثروت غرق شــود به خاطر
همین افکار پوچ او مدام با یکدیگر مشــاجره
داشتیم چرا که من خجالت می کشیدم همواره
از پدر شــوهرم مخارج زندگی را بگیریم ولی
ناصر هیچ توجهی به اعتراضهای من نداشت.
حاال دیگر به جوانی افسرده و پرخاشگر تبدیل
شــده بود و زندگی را به کام من تلخ می کرد
این درحالی بود که من دوســت داشتم دختر

ارتش صورت گرفت .رامش جان افزود:
وارد کــردن هرنوع خســارت به ذخائر
آبزیان به عنــوان ثروت ملی طبق قانون
حفاظت و بهره بــرداری از منابع آبزی

جمهوری اسالمی ایران ممنوع است .وی
تصریح کرد :کلیه توقیفات ضمن تشکیل
پرونده به کمیسیون رسیدگی به تخلفات
صیادی شیالت جهت تعیین تکلیف و یا

در صورت نیاز به دستگاه قضا ارجاع داده
شــده اند .سرپرست یگان حفاظت منابع
آبزیان شیالت هرمزگان تاکید کرد :شماره
تلفن ستاد یگان استان۰۷۶۳۳۳۳۱۴۳۴
آماده دریافت هر گونه اخبار و اطالعات
در راســتای صید و صیادی و خدمات
رفاهی به جامعه صیادی است.

خردســالم طعم مشکالت زندگی مرا نچشد و
حداقل امکانــات رفاهی را برای او فراهم کنم
باالخره کار به جایی رســید که تصمیم گرفتم
برای چند روز همســرم را ترک کنم و به خانه
پدرم بروم تا شاید او به خودش بیاید و دست
از این زندگی آشفته بردارد با همین تصورات
ســهیال را در آغوش گرفتم و راهی خانه پدرم
شدم از همان روز اول انتظار می کشیدم تا ناصر
با من تماس بگیرد و خواهش کند که به منزل
بازگردم اما هیچ خبری از او نشد من هم روی
دنده لج بازی افتادم و تصمیم گرفتم تا روزی
که با من تماس نگیرد به زندگی مشترک با او
بازنگردم .حاال دیگر چند ماه از این ماجرا می
گذشــت و من هیچ خبری از ناصر نداشتم تا
این که روزی وقتــی برای خرید به بازار رفته
بودم ناگهان پیامی از طرف همسرم روی گوشی
تلفنم نقش بســت از خواندن جمالت آن پیام
به وحشت افتادم و هراسان به پدرم خبر دادم
که ناصر قصد خودکشــی دارد او هم بالفاصله
ماجــرا را به پدر ناصر خبر داد .در همین حال
من و پــدرم نیز به طرف منزل پدر شــوهرم
حرکت کردیم .دقایقی بعد با حضور نیروهای
امدادی و پلیس تالش برای نجات ناصر آغاز
شــد .آن ها با شکســتن قفل در منزل ،وارد
اتاق شــدند و ناصر را در حالی به بیمارستان
انتقال دادند که حال وخیمی داشــت و تعدادی
بستههای خالی قرص در کف اتاق افتاده بود.
خالصه با تالش کادر درمانی و حضور به موقع
نیروهای امدادی ،همسرم از مرگ نجات یافت
اما اکنون من متوجه شــده ام که دیگر زندگی
بــا او فایده ای ندارد و من در تمام این ســال
ها مسیر زندگی ام را اشتباه انتخاب کرده بودم
ولــی ای کاش همان روز اول به نصیحت های
بزرگترها گوش می کردم و خودم را دختری
جدا بافته از دیگران نمیدانستم.

سرویس حوادث //مدیر بازرگانی
و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم
گفت :از ابتدای سال جاری تا پایان
مردادماه بیش از  4هزار  380مورد

هرمز امیری با بیان این مطلب ،اظهار
کرد :در این مدت  459مورد اخطاریه
و  500مــورد تذکر شــفاهی برای
اصناف فعال صادر گردیده اســت.
وی ادامه داد :در پنج ماهه نخســت
امسال جاری  64مورد شکایت کتبی
از صنوف مختلف صورت گرفته که
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته
کاهش پیدا کرده است .امیری تصریح
کرد :از ابتدای سال تا پایان مردادماه
 14مورد درخواست پلمب واحدهای
صنفــی متخلف صــورت گرفته و
گشت مشترک بازرسی از واحدهای بیش از  13مورد از پرونده تخلفات
صنفی ،بنگاههای اقتصادی ،مراکز اصناف برای اداره تعزیرات حکومتی
تجاری و خدماتی در قشم انجام و شهرستان ارســال گردیده است .به
 14واحد صنفی پلمب شد.
گفته مدیر بازرگانی و اصناف سازمان

تصادف خونین در محور بندرلنگه -پارسیان ۶،فوتی بر جای گذاشت

ســرویس حوادث //رئیــس اورژانس پیش
بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان از امداد رسانی به مصدومین
حادثه تصادف محور بندرلنگه -پارســیان
توسط اورژانس  ۱۱۵بندرلنگه خبر داد.

دکتر حســین قاسمی در تشــریح این حادثه،
گفت :ســاعت  ۲۱:۰۷شب 13شــهریورماه،
پیرو ارائه گزارش وقوع یک تصادف بین ســه
دستگاه خودرو مصدوم شدن  ۱۳نفر ،بالفاصله
سه دستگاه آمبوالنس از پایگاه جادهایی بندر

چارک ،پایگاه شهری بندرلنگه و پایگاه جادهای
مغویه بــه محل فوریت ،واقــع در حد فاصله
روستای بستانه و دیوان اعزام شد.
وی بیان کرد :در این حادثه که بین سه خودرو
پراید ،برلیانس و پژو  ۲۰۶به وقوع پیوســت؛
 ۴نفر ،که در بین آنهــا ،دو دختر بچه  ۷و ۱۱
ساله نیز بودن ،به علت شدت تصادف ،در زمان
وقــوع حادثه فوت شــده و  ۹مصدوم دیگر،
توسط آمبوالنس های اعزامی اورژانس  ۱۱۵به
بیمارستان شهدا بندر لنگه منتقل شد.

قاســمی ادامه داد :متاســفانه به دلیل شــدت
جراحــات وارده و وخامت حــال دو نفر از
مصدومین ،یک آقای  ۶۵ساله و آقای  ۱۴ساله
و به رغم انجام اقدامات احیاء در بیمارســتان
فوت ،و شــماره فوتی های این حادثه به شش
تن رســید.به گزارش ایســنا ،رئیس اورژانس
پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم
پزشــکی هرمزگان در پایان اظهــار کرد :از ۷
مصــدوم حادثه حال یک تن دیگر نیز وخیم و
شش نفر دیگر هوشیار و تحت نظر هستند.

قتل همخانه معتاد به خاطر اختالف

سرویس حوادث //پسر جوان که
پس از قتل همخانهای معتادش سر
وی را بریده و در سطل زباله انداخته کارآگاهان پلیس غرب استان تهران داشت مشکوک شدند و وقتی وی را
بود ،دستگیر شد.
به محل حادثه رفتند متوجه شــدند تحت بازجویی قرار دادند پسر 29

صبح شنبه یکی از ساکنان فاز  6شهر
پرند هنگامی که قصد داشــت کیسه
زباله خانگیاش را داخل سطل زباله
بیندازد ناگهان با سر یک انسان رو
به رو شد.وی که بشدت شوکه شده
بود با پلیس تمــاس گرفت .وقتی

ســر متعلق به مردی میانسال و در
ادامه پیگیری متوجه شدند خانهاش
در همان نزدیکی بوده است .در حالی
که تحقیقات ادامه داشــت مأموران
پلیس به پســر جوانی که در اطراف
محل حادثه ایستاده و رفتار عجیبی

ساله خیلی زود اعتراف کرد .سپس
تیم جنایی به همــراه متهم به خانه
مقتول که در طبقــه چهاردهم یک
مجتمع مسکونی بود رفته و به محض
ورود در یکی از اتاقها جسد بدون
سر مقتول را پیدا کردند.

هشدار پلیس درباره پیامک «سالم عمان»

سرویس حوادث //رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری
از جرائم ســایبری پلیس فتای فراجا نســبت به
کالهبرداری از شــهروندان با پیامکی تحت عنوان
«سالم عمان»« ،سالم ریحان» و  ...هشدار داد.

سرهنگ علیمحمد رجبی ،با اشاره به دریافت پیامکی
تحت عنوان «سالم عمان» از سوی شماری از کاربران
تلفن همراه اظهارکرد :این روزها پیامکهایی به کاربران

حصروراثت

احتراما خانم فاطمه صمدی فرزند غالم اهل و ساکن پارسیان یورد قاسمعالی طی دادخواستی
اعالم داشتند که مرحوم پدرم شادروان غالم صمدی فرزند حبیب به شماره شناسنامه 706در تاریخ
 1383/9/24در اقامتگاه دائمی خود به رحمت خدا رفته و وراث حین الفوت وی عبارتند از:
-1مسعود صمدی فرزند غالم متولد  1366/1/10به شماره ملی  4709971821فرزند مرحوم
 -2عادل صمدی فرزند غالم متولد  1363/11/9به شماره ملی  4709878935فرزند مرحوم
 -3بهرام صفایی نیا فرزند غالم متولد  1346/6/17به شماره ملی  4709696713فرزند مرحوم
 -4محمود صمدی فرزند غالم متولد  1352/6/1به شماره ملی  4709698406فرزند مرحوم
-5حبیب صمدی فرزند غالم متولد  1344/7/10به شماره ملی  4709696705فرزند مرحوم
-6امان اله صمدی فرزند غالم متولد  1354/7/9به شماره ملی  4709698414فرزند مرحوم
 -7مصطفی صمدی فرزند غالم متولد  1330/7/1به شماره ملی  4709972631فرزند مرحوم
 -8ناصر صمدی فرزند غالم متولد  1342/7/1به شماره ملی  4700042141فرزند مرحوم
 -9فاطمه صمدی فرزند غالم متولد  1350/1/1به شماره ملی  4709696731فرزند مرحوم
 -10نرگس صمدی فرزند غالم متولد  1348/5/20به شماره ملی  4709696721فرزند مرحوم
 -11قلمکار بروشان فرزند یوسف متولد  1325/8/5به شماره ملی  5159164626همسر مرحوم
و دیگر وارثی ندارد

حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه  3پارسیان
حصروراثت

احتراما به استحضار می رساند خواهان محمدامین مرادی فرزند غالم با هویت کامل به این شورا
مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان غالم مرادی فرزند حاجی علی به تاریخ  1378/10/9به
رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از:
-1اسحاق مرادی فرزند غالم متولد  1347/10/1به شماره شناسنامه  11فرزند مرحوم
 -2حبیب مرادی فرزند غالم متولد  1352/6/1به شماره شناسنامه  252فرزند مرحوم
-3حمزه مرادی فرزند غالم متولد  1357/9/2به شماره شناسنامه یک  1فرزند مرحوم
 -4محمدامین مرادی فرزند غالم متولد  1371/12/20به شماره شناسنامه 700037636
-5کنیز مرادی فرزند غالم متولد  1334/1/15به شماره شناسنامه  2فرزند مرحوم
-6جواد مرادی فرزند غالم متولد  1364/8/1به شماره شناسنامه  7فرزند مرحوم
 -7عباس مرادی فرزند غالم متولد  1355/7/1به شماره شناسنامه  274فرزند مرحوم
-8مختار مرادی فرزند غالم متولد  1327/5/5به شماره شناسنامه  137فرزند مرحوم
-9معصومه دست برد فرزند غالم متولد  1331/6/4به شماره شناسنامه  186همسر مرحوم
 -10فاطمه مرادی فرزند غالم متولد  1360/3/1به شماره شناسنامه  3فرزند مرحوم
و دیگر وارثی ندارد

قوهقضائیه
دادگستریجمهوریاسالمیاریان

محمد عباسیان  -شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان

روابط عمومی اداره کل
شیالت رهمزگان

ایرانی ارسال میشود که حاوی نام کاربری و رمز ورود
برای دسترسی به یک حســاب رمز ارز است ،در این
پیامکها که موجودی حســاب در آن نوشته شده از
کاربری با نام مشخص خواسته شده به حساب خود که
به روز رسانی شده است مراجعه کند.
وی بــا بیان اینکه همه این پیامهــا برای کالهبرداری
هستند ،اظهارکرد :اگر پیامکی دارای لینک است به هیچ

وجه نباید به آن لینک وارد شد و اگر نرمافزاری معرفی
کرده اســت نباید آن را بر روی تلفن همراه نصب کرد،
همچنین کاربران باید توجه داشــته باشند که هیچگونه
اطالعاتی نباید به ســامانههایی کــه در این پیامکها
معرفی شده فرستاده شود.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرائم سایبری
پلیس فتای فراجا گفت :مدتی قبل نیز پیامکی مشابه با

دادانهم

قوهقضائیه
دادگستریجمهوریاسالمیاریان

منطقه آزاد قشم؛ در این مدت تعداد
 66مورد اقالم مختلــف غیرمجاز
به وزن بیــش از  2هــزار و 381
کیلوگرم مواد خوراکی و نوشــیدنی
غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته
معدوم سازی شده است .به گزارش
فارس ،امیری در پایان خاطرنشــان
کرد :تمامی واحدهای صنفی قشــم،
تحت بازرســی و رصد روزانه قرار
داشــته و در صورت هرگونه تخلف
اعم از کم فروشــی ،گران فروشی،
تقلب ،احتکار و اخفــاء کاال ،عدم
درج قیمت و نصب نرخنامه ،فروش
اجنــاس غیربهداشــتی ،ممنوعه و
فروش کاال بــه صورت غیرمجاز با
آنها برخورد خواهد شد.

پرونده کالسه  140140920000632192شعبه دادگاه اصل  49قانون
اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره.140140390001355220
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران -
شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد -
قوه قضائیه
اجرایی فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ ششم شهریور ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده
کالسه  140140920000632192تحت نظر است  .دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است
مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به
شماره /181/146299ن -مورخه  1401/05/09گردیده 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
جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد
شده بشرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید.
« قرار سرپرستی»
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرســتان جاســک ،شهر لیردف ،لیردف جنوبی ،قطعه  67به
مســاحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/437مورخ  1401/02/24کارشناس رسمی
دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی
اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن
این مطلب اســت 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 شــود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و
مانع تضییع آن شــود 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 می دارد براساس این تصمیم ستاد موظف
خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی
مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این
دادگاه ارائه نماید  .مقرر است 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 صدرالبیان تصمیم بعدی
را اتخاذ نماید .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان

متهم در ادامه مدعی شد که این مرد
میانسال معتاد به هرویین بوده و چند
وقتی با وی بهصورت مجردی زندگی
میکرده اما به خاطر اختالفات شدید
او را به قتل رســانده است.بنابر این
گــزارش ،پلیس مدعی اســت این
جــوان تاکنــون تناقضگوییهای
متعددی داشته است و هنوز انگیزه
واقعی او برای کشتن مقتول مشخص
نیست و بازجویی از وی ادامه دارد.
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مشاوره
چاقوکشی در کانادا حداقل  ۲۵کشته و زخمی برجای گذاشت
پلیس کانادا اعالم کرد که حمالت با چاقو در ساســکاچوان  ۱۰کشته و
 ۱۵مجروح بر جای گذاشــته است .پلیس کانادا در حال تعقیب دو مظنون
بدلیل حمله با چاقو است .رویدادی که در استان ساسکاچوان واقع در مناطق
مرکزی کانادا روی داده و در آن حداقل  ۱۰نفر کشته و  ۱۵نفر زخمی شدهاند.
«جاستین ترودو» ،نخست وزیر کانادا در پیامی که در توئیتر منتشر کرد به
این رویداد واکنش نشان داد و گفت :حمالت در ساسکاچوان وحشتناک و
دلخراش است .من به کسانی فکر میکنم که یکی از عزیزان خود را از دست
دادهاند و یا در این حادثه مجروح شدهاند .پلیس ساسکاچوان نام دو مظنون
را به نامهای «دیمین ساندرسون» ۳۱ ،ساله و «مایلز ساندرسون» ۳۰ ،ساله
اعالم کرده و خواستار شناسایی آنها شده است ،اما جزئیات بیشتری در مورد
انگیزه آنها در این حمله مرگبار با چاقو ارائه نکرده است«.روندا بلک مور»،
افسر فرمانده پلیس سلطنتی کانادا در ساسکاچوان ،گفت :به نظر میرسد که
برخی از قربانیان ممکن است هدف این حمله قرار گرفته باشند و برخی از
قربانیان نیز به صورت تصادفی هدف حمل واقع شدهاند و صحبت از انگیزه
مجرمان هنوز زود اســت .این رویداد پرتلفات در یک جامعه بومی کانادا با
نام «جیمزاسمیت کری» رخ داده که حدود  ۳۴۰۰نفر جمعیت دارد و اعضای
آن عمدت ًا به کشاورزی ،شکار و ماهیگیری اشتغال دارند .اجساد قربانیان در
 ۱۳نقطه از جمله در سرزمین «قوم جیمز اسمیت کری» و روستای کوچک
«ولدون» کشف شد .پلیس در سراسر استان هشدار داد که با توجه به متواری
شدن مجرمان ،شاید در دیگر مناطق نیز چنین حادثهای رخ دهد .همچنین از
بسیاری از ساکنان استان ساسکاچوان نیز خواسته شده است در محلهایی که
هستند پناه بگیرند .استان ساسکاچوان از استانهای جنوبی کاناداست و در
مناطق مرکزی این کشور واقع شده و با ایالتهای داکوتای شمالی و مونتانا
در آمریکا هم مرز است.
سقوط هواپیما در آمریکا
رســانههای آمریکا گزارش دادند که یک هواپیمای آبنشین در ایالت
واشــنگتن این کشور ســقوط کرده که در پی آن یک نفر کشته شد .در پی
سقوط یک هواپیمای آبنشین( )float planeدر آمریکا یک نفر کشته
و  ۹نفر دیگر نیز ناپدید شدند.گارد ساحلی منطقه شمالغربی اقیانوس آرام
آمریکا ،با انتشار بیانیهای اعالم کرد گزارش شده که یک هواپیمای آبنشین
با  ۹سرنشین بزرگسال و یک کودک در خلیج «میوتینی» در ایالت واشنگتن
سقوط کرده است.بنا بر بیانیه گارد ساحلی آمریکا ،این هواپیمای شخصی از
شهر «فرایدی هاربر» به مقصد فرودگاه بی نالمللی تاکومای شهر «سیاتل» در
حرکت بوده است.آنگونه که در این بیانیه آمده جسد یکی از سرنشینهای این
هواپیما در محل حادثه پیدا شده و عملیات جستجو برای پیداکردن  ۹سرنشین
دیگر همچنان ادامه دارد.علت این حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات در
این زمینه آغاز شده است.

عنوان «سالم ریحان» برای کاربران ارسال شده بود که
این پیامک نیز مشابه همین پیامک سالم عمان است.
رجبــی ادامــه داد :در مواردی مشــاهده شــده که
پیامکهایی جعلی مبنی بر بهروزرسانی حساب کاربری
یک پلتفرم معامالتی رمزارز ،به برخی از کاربران ایرانی
ارسال شده ،که شناسه و رمز عبور ورود به پلتفرم ،به
همراه موجودی حساب مثال با مبلغ تقریبی  ۲۰۰هزار
دالر در آن ذکر شــده بود .در ابتدا بهنظر میرســد که
حساب کاربری شــخصی به نام «ریحان» یا «عمان»
بهروزرســانی شــده و اطالعات ورود جدید وی ،به

اشتباه به شماره شما ارسال شــده است.این درحالی
است که در صورت مراجعه و ورود به وبسایت جعلی
 usdtpky.comو اقدام به برداشــت بخشی از تتر
موجود در حســاب ،ممکن است موجودی قربانی در
کیف پولی که قصد انتقال تتر از این حساب جعلی به آن
را داشته ،توسط مهاجم سرقت شود .به گزارش ایسنا،
وی در پایان گفت :توجه داشــته باشید که این روش
کالهبرداری در بین کاربران ایرانی زیاد شده و مهاجمان
با ارسال پیامهای مشابه در پیامرسانهای مختلف ،قصد
سرقت موجودی رمزارز کاربران را دارند.

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

ن
وبت
اول

شهرداری سرگز احمدی در نظر دارد به استناد آئین نامه مالی شهرداری ها ،پروژه مندرج در جدول
ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید در صورت داشتن

ظرفیت آزاد (تعدادی – ریالی) جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.Setadiran.irمراجعه نمایند .زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  1401 / 06 / 15الی

 1401 / 06 / 21مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ  1401 / 06 / 22الی  1401 / 07 / 02و زمان

بازگشایی پاکات  1401 / 06 / 04میباشد .تضمین شرکت در مناقصه به میزان  5درصد مبلغ پایه

مناقصه واریز به حساب سپرده  757408995بانک کشاورزی به نام شهرداری سرگز احمدی یا معادل

آن ضمانتنامه بانکی به مدت اعتبار اولیه  3ماه از تاریخ آخرینمهلت تسلیم پیشنهاد مناقصه می باشد.

شهرداری سرگز در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه
می باشد .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

ردیف

1

نام پروژه

مبلغمناقصه(ریال)

مبلغتضمین(ریال)

واگذاری خدمات شهری،
فضا سبز و جمع آوری زباله

8/245/047/258

412/252/362

مفقودی
مجوزکسب شماره /1518ت پ ک  94/اعتبار  92/10/4بنام علی دریانورد
درگهانی فعالیت صنفی فروشندگان پوشاک بانوان (سید علی ) واقع درمنطقه
آزاد قشم .بندردرگهان بازار قدیم _طبقه همکف پالک  205مفقود و از درجه
اعتبارساقط می باشد

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

شهرستان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد
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خبری

پیشرفت  27درصدی ساخت خانه های
زلزله زده مناطق غرب هرمزگان

ســرویس شهرستان //مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی
هرمــزگان گفت :در حال حاضر  ۴۵۰واحد مســکونی در مناطق
زلزله غرب اســتان در حال ساخت اســت که  ۲۷درصد پیشرفت
فیزیکی دارد .شهریار نوری زاده با اعالم این خبر به رسانه ها افزود:
زلزله غرب هرمزگان به خانه های مسکونی  ۲۱روستا در هرمزگان
آسیب زد که اکنون در همه این روستاها یکهزار و  ۱۹۶واحد ساخته
میشود .وی بیان داشت :البته تاکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور اعتبارات را به هیات دولت ارسال نکرده است که در صورت
تصویــب اعتبارات در مدت زمان  ۹ماه ،ســاخت همه واحدهای
مسکونی به پایان می رســد.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
هرمزگان با اشــاره به اینکه پیمانکاران در همه مناطق زلزله زده به
صورت شبانه روزی مشغول به فعالیت هستند تا به سرعت ساخت
خانهها به پایان برسد ،اظهارداشت :در صورت تامین نشدن اعتبار
در چند روز آینده ،در روند ساخت و ساز با مشکل روبرو میشویم.
به گزارش ایرنا ،نوری زاده گفت :بنیاد مسکن انقالب اسالمی جزو
نخستین نهادی است که آماده خدمات رسانی به زلزله زدگان بوده و
تا آخرین لحظه احداث واحد های روستایی در کنار این قشر خواهد
بود .بامداد شــنبه  ۱۱تیرماه  ۲زلزله بزرگ به قدرت  ۶.۱و  ۶.۳در
شهرستانهای بندرخمیر و بندرلنگه رخ داد .شدت تخریب به حدی
بود که استاندار هرمزگان از تعبیر ویران برای بیان شرایط روستای
سایه خوش استفاده کرد.این زمین لرزه ها هفت کشته و یکصد و ۱۱
مصدوم برجای گذاشت.براثر این زمین لرزه به  ۲۱روستا خسارت
وارد شد که  ۱۱روستا بین هفت  ۷۰تا  ۱۰۰درصد تخریب شدند.

آغاز طرح «استقبال از مهر» به مناسبت
بازگشایی مدارس در فین

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان //در راستای تقویت
مشارکت و همکاری شــهرداری با اداره آموزش و پرورش منطقه
فین و مراکز آموزشی و مدارس مطابق هرسال ،طرح پاکسازی و
آماده ســازی مدارس آغاز و تا شروع سال تحصیلی ادامه دارد .به
گزارش خبرنگار دریا؛ مهندس آشفته شهردار فین افزود :این طرح با
هدف ایجاد محیطی سرشار از پاکیزگی برای ارتقای روحیه ،نشاط
و شــادابی دانش آموزان در طرح اســتقبال از « ماه مهر» با انجام
عملیات نظافت و پاکسازی محیط داخلی و بیرونی مدارس،هرس
درختان،نصب تابلو عالئم هشــدار دهنده و خط کشی عابر پیاده
توسط واحد خدمات شهری شهرداری فین اجرا می گردد.شهردار
فین در پایان گفت :این عملیات هر ساله از میانه شهریورماه آغاز و
طبق برنامه ریزی بعمل آمده تا زمان بازگشایی مدارس ادامه خواهد
داشت.

سرویس شهرستان //رییس هیات مدیره
و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم
از دریافت کارت ســبز و تمدید عضویت
ژئوپارک قشم در شبکه جهانی ژئوپارکهای
یونسکو به مدت چهار سال خبر داد.

افشــار فتح الهی اظهار داشت :در جلسه
شــورای عالی ژئوپارک های یونسکو،
ژئوپارک قشم با اکثریت قاطع آرا موفق به
دریافت کارت سبز و تمدید عضویت شد.
وی ادامــه داد :ژئوپارک های جهان هر

چهار ســال مورد ارزیابی کارشناســان
یونســکو قرار می گیرنــد و در صورت
تایید موفق به دریافت کارت سبز و تمدید
عضویت به مدت چهار سال می شوند و
در غیر اینصورت با کارت زرد یا قرمز که
به معنی تعلیق و لغو عضویت می باشد،
روبرو می شوند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ،ضمن
تبریک دریافت کارت سبز ژئوپارک قشم
به همه قشموندان و هموطنان ،افزود :این

موفقیت حاصل تالش شبانه روزی تمام
افرادی است که در حفاظت از این میراث
ثبت شده جهانی ،کوشیده اند.
فتح الهــی تصریــح کــرد :معیارها و
استانداردهای شبکه جهانی ژئوپارک ها
برای اعطای کارت ســبز ،بسیار علمی،
سخت گیرانه و دقیق است و خوشبختانه
اقدامات مثبــت همکاران ما در مدیریت
ژئوپارک و مشارکت فعال جامعه محلی
و دوستداران محیط زیست موجب شد،
ژئوپارک جهانی قشم به این معیارها دست
پیدا کند.
به گفته فتح الهی ،ژئوپارک جهانی قشم
با جلب نظر ارزیابان یونسکو ،به عنوان
نمونه ژئوپارک موفق در دنیا نیز معرفی

شده تا ســایر کشــورها نیز از دانش و
تجربیات این میراث گرانبها برای توسعه
ژئوپارک ها استفاده کنند.
به گــزارش ایرنا ،ژئوپــارک منطقه ای
است با وســعت کافی که مرزهای آن به
وضوح مشخص شده و چندین پدیده بارز
زمینشناسی در محدوده آن قرار دارد و
میراث زمین شناختی آن ناحیه با مدیریتی
دقیق و دایمی حفظ و نگهداری شــود و
این محدوده باید بتواند در توسعه اقتصادی
جوامع پیرامون خود نقش موثری ایفا کند.
ژئوپارک ممکن است عالوه بر پدیده های
زمین شناسی از آثار تاریخی ،بوم شناسی،
باستان شناسی و میراث فرهنگی و طبیعی
دیگر برخوردار باشــد که ژئوپارک قشم

دیدار مدیر مخابرات منطقه هرمزگان
با فرمانداران شهرستانهای میناب ،جاسک و سیریک

شهردار میناب خبر داد

افتتاح  10پروژه شهری در میناب

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان//
به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و
خاطره شهیدان رجایی و باهنر پروژه های
مختلفی در میناب به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار دریا ،حبیب اهلل سهرابی
شــهردار میناب گفت :در هفته دولت 10
پروژه در شهرســتان مینــاب با حضور
اســتاندار و مسولین به بهره برداری رسیده
است.ســهرابی در مورد پــروژه هایی که
تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است
عنوان کرد :آسفالت محالت و معابر سطح
شهر میناب به طول  98هزار متر  ،آسفالت

ورودی مســکن مهر قلعه و جهادگران به
طول  15هزار متر مربع و همچنین روشنایی
بلوار ورودی شهرک المهدی به طول 1600
هزار متر ،روشنایی محالت سطح شهر از
طرح های انجام شــده در هفته دولت بوده
است.وی ادامه داد :احداث سردخانه بهشت
زهرا ،احداث زمین ورزشی والیبال ساحلی
شهید رحیمی (با مشارکت مردم و آموزش
و پرورش) مرمت و تجهیز مهمانسرای زمین
ورزشی شــماره یک شهرداری  ،احداث و
تجهیز ســاختمان پایش شهرداری ،کلنگ
زنی کانــال دفع آبهای ســطحی از دیگر

پروژه های افتتاح شده در شهرستان میناب
بوده است .سهرابی در پایان افزود :یکی از
شــاخص ترین پروژه های مردمی که در
هفته دولت کلنگ زنی آن انجام شد ،کلنگ
زنی احداث بازارچه مشاغل خانگی ( فاز
اول پنجشــنبه بازار) با اعتبار  70میلیارد
ریال و مساحت  7500متر مربع بوده است .

اجرای طرح بهره برداری آویشن در رودان

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رئیس اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان از بهره برداری بیش
از ۱۰تن گیاه دارویی آویشن پس از اخذ مجوزهای الزم و در
قالب طرحهای بهره برداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ حسین محسنی زاده گفت :این میزان
آویشــن با مجوز اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

دادانهم

دارای تمامی ویژگی های یاد شده است.
ژئوپارک قشــم به واسطه واقع شدن در
منطقه راهبــردی خلیج فارس از اهمیت
باالیی برخوردار است و از طرف دیگر،
این ژئوپارک به دلیل قــرار گرفتن بین
ژئوپارک های شرق آسیا و اروپا جایگاه
خاصی در منطقه و بین ژئوپارک ها پیدا
کرده است.شــورای عالی ژئوپارک های
یونســکو از  ۱۲عضو متخصص تشکیل
شــده و مدیر ژئوپارک جهانی قشــم به
عنوان تنها عضو غرب آسیا و خاورمیانه
در این شورا حضور دارد.
جزیــره زیبای قشــم مشــرف به تنگه
هرمــز و مجرای ورودی به خلیج فارس
و دریای عمــان اســت.این جزیره که

بزرگترین جزیره خلیج فارس اســت،
به دلیل مجاورت با اقیانوس هند ،وجود
منابع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی
و پاالیشــگاهی و تجهیزات فراساحلی
و برخورداری از تســهیالت بندری برای
کشــتیهای بزرگ (در رده پاناماکس)
یکی از اســتراتژیکترین جزایر ایران و
خلیج فارس اســت که به دلیل خدمات
سوخترســانی به کشتیهای عبوری از
آبراهه بینالمللــی و پارکهای انرژی و
زیست – فناوری آن شهرتی جهانی دارد.
از ســوی دیگر ،ویژگیهــای طبیعی و
تاریخی این جزیره ،باعث شــده قشم به
یکی از مقاصد گردشگری اصلی در ایران
و منطقه خلیج فارس تبدیل شود.

رودان و تحــت نظارت اداره بهره برداری گردیده اســت.وی
ارزش ریالــی این محموله را بیش از  ۲۵میلیارد ریال برآورد
کرد.طرح های فرآوری محصوالت دارویی و گیاهی در رودان
در دســت اجرا می باشد که یکی از آن طرح ها طرح آویشن
اســت که به عنوان یکی از مهم ترین گیاهان دارویی بشمار
میرود.

پرونده کالسه  140140920000631999شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001355141
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
قوه قضائیه
گردشکار :بتاریخ ششم شهریور ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه  140140920000631999تحت نظر است  .دادگاه به تصدی امضاء کننده
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/146285ن -مورخه
 1401/05/09گردیده 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 جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده بشرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید.
« قرار سرپرستی»
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرســتان جاســک ،شهر لیردف ،لیردف جنوبی ،قطعه  64به مساحت  2487/50متر مربع که حســب پاسخ شماره  1401/434مورخ
 1401/02/24کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با
عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،الزم است
یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده
و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  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 می دارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه
صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید  .مقرر
است 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 صدرالبیان تصمیم
بعدی را اتخاذ نماید .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان

ســعیده دبیری نژاد ســرویس
شهرســتان //مهنــدس مهدی
حیدری مدیر مخابرات منطقه در
سفر به شهرســتان های میناب
،سیریک و جاسک با فرمانداران این
شهرستان ها دیدار و گفتگو کرد.

به گــزارش خبرنــگار دریــا؛ در
این جلســه مهندس حیدری مدیر
مخابــرات منطقه ،اهــداف و برنامه
های مخابرات در سطح شهرستانها را
تشریح  ،مسائل و مشکالت ارتباطی
شهرستانها در این جلسه مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.
در ادامه فرماندار شهرســتان ها نیز
ضمن تقدیر وتشــکر از فعالیتهای
مخابرات،پیشنهادات خود را در زمینه
مسائل مخابراتی از جمله آنتن دهی
دکل هــای مخابراتــی در برخی از
روستا ها با مدیر مخابرات منطقه در
میان گذاشتند.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000632822شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001355400
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ ششم شهریور ماه یکهزارو چهارصد و یک پرونده کالسه  140140920000632822تحت نظر است  .دادگاه به تصدی امضاء
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/145335ن-
مورخه  1401/05/09گردیده 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 جمیع اوراق و محتویات پرونده با اســتعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده بشرح آتی
مبادرت به صدور تصمیم مینماید.
« قرار سرپرستی»
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرســتان جاســک ،شهر لیردف ،لیردف جنوبی ،قطعه  74به مساحت  2487/50متر مربع که حســب پاسخ شماره  1401/444مورخ
 1401/02/24کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با
عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،الزم است
یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده
و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  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 می دارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه
صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید  .مقرر
است 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 صدرالبیان تصمیم
بعدی را اتخاذ نماید .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000632338شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001355332
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .
اساسی
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون
قوه قضائیه
کننده
امضاء
تصدی
به
دادگاه
.
است
نظر
تحت
140140920000632338
کالسه
پرونده
یک
گردشکار :بتاریخ ششم شهریور ماه یکهزارو چهارصد و
جم
گس
ت
ه
م
داد ری ور ی اسال ی اریان
ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شماره /181/146312ن -مورخه
 1401/05/09گردیده 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 جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده بشرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید.
« قرار سرپرستی»
در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرســتان جاســک ،شهر لیردف ،لیردف جنوبی ،قطعه  69به مساحت  2487/50متر مربع که حســب پاسخ شماره  1401/439مورخ
 1401/02/24کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکورغیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی واعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با
عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ،الزم است
یک مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده
و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  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 می دارد براساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه
صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا ً به این دادگاه ارائه نماید  .مقرر
است 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 صدرالبیان تصمیم
بعدی را اتخاذ نماید .
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان

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

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۰۷:۰۰
۰۶:۲۶:۱۲
۱۲:۴۴:۰۰
۱۹:۰۰:۱۱
۱۹:۱۵:۵۶

سالمت

اهواز

بوشهر

زاهدان

اذان صبح ۰۵:۳۱:۰۴
طلوع آفتاب ۰۶:۵۴:۰۰
اذان ظهر ۱۳:۱۴:۲۶
غروب آفتاب ۱۹:۳۳:۱۰
اذان مغرب ۱۹:۴۹:۳۵

اذان صبح ۰۵:۲۶:۱۰
طلوع آفتاب ۰۶:۴۶:۵۰
اذان ظهر ۱۳:۰۵:۴۳

اذان صبح ۰۴:۴۵:۱۵
طلوع آفتاب ۰۶:۰۶:۲۴
اذان ظهر ۱۲:۲۵:۳۹

غروب آفتاب ۱۹:۲۲:۵۷
اذان مغرب ۱۹:۳۸:۵۸

غروب آفتاب ۱۸:۴۳:۱۴
اذان مغرب ۱۸:۵۹:۲۰

شیراز

اذان صبح ۰۵:۱۸:۱۵
طلوع آفتاب ۰۶:۳۹:۳۳
اذان ظهر ۱۲:۵۸:۵۳

غروب آفتاب ۱۹:۱۶:۳۳
اذان مغرب ۱۹:۳۲:۴۰

کرمان

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۴:۵۹:۰۶
طلوع آفتاب ۰۶:۲۱:۰۲
اذان ظهر ۱۲:۴۰:۴۸

اذان صبح ۰۵:۲۰:۲۴
طلوع آفتاب ۰۶:۴۲:۴۵
اذان ظهر ۱۳:۰۲:۴۸

اذان صبح ۰۵:۰۷:۱۳
طلوع آفتاب ۰۶:۳۰:۴۵
اذان ظهر ۱۲:۵۱:۳۶

غروب آفتاب ۱۸:۵۸:۵۴
اذان مغرب ۱۹:۱۵:۰۹

غروب آفتاب  ۱۹:۲۱:۱۰غروب آفتاب ۱۹:۱۰:۴۴
اذان مغرب  ۱۹:۳۷:۲۸اذان مغرب ۱۹:۲۷:۱۶

سرویس ســامت  //دبیر کمیته اپیدمیولوژی و
پژوهش کمیته علمی کشــوری مقابله با کووید۱۹
با اشــاره به ضرورت توجه به واکسیناسیون نوبت
سوم در دانشآموزان و سایر افراد جامعه ،گفت :بر
اساس آنچه در روند بیماری مشاهده میکنیم ،موج
هفتم کووید  ۱۹را در کشور پشت سر گذاشتهایم و
بر همین اساس هم تعداد مرگهای ناشی از بیماری
باید طی این هفته کاهش یابد.

دکتر مسعود یونســیان درباره وضعیت کرونا در
کشــور ،گفت :بر اســاس آنچه در روند بیماری
میبینیم ،موج هفتم کووید  ۱۹را در کشــور پشت
سر گذاشتهایم و بر همین اساس هم تعداد مرگهای
ناشی از بیماری انشاءاهلل باید طی این هفته کاهش
یابد .اکنون بیش از دو هفته اســت که تعداد موارد
جدید ابتال و بســتریمان کاهشی شده و انشاءاهلل
مرگهــا هم به زودی کاهش مییابند .در ســایر
نقاط دنیا هم به جز کشورهایی که در منطقه غرب
اقیانوس آرام هســتند که شرایطشــان با کل دنیا
متفاوت است چراکه دیرتر وارد پاندمی شدند ،کرونا
در مابقی کشورهای دنیا و مناطق و از جمله کشور
ما رو به کاهش است.

جدای بحثهای آموزشی و فنی که تعطیلی مدارس
به همراه داشته است ،مسائل اجتماعی مانند ترویج
فرهنگ تقلب ،عادیانگاری تقلب و ...معضالتی
هستند که اثرات درازمدتی خواهند داشت.
وی تاکید کرد :بنابراین تردیدی نیست که مدارس
و دانشگاهها باید بازگشایی شوند .نگرانی چندانی
ی نداریم .با این حال نباید هم
هم برای این بازگشای 
بیکار نشست ،بلکه باید واکسیناسیون علیه کرونا را
در دانشآموزان و کل جامعه پیش بُرد و در نهایت
هم تمهیدات حداقلی که شــامل رعایت فاصله،
تهویه و استفاده از ماســک در مدارس است ،در
نظر بگیریم تا مشکل جدی نداشته باشیم .در عین
حال تصمیم بازگشایی یا بستن مدارس باید یک
تصمیم پویا باشد و به محض اینکه سیگنال جدی
از بروز یک خیز جدید را مشاهده کردیم ،قطعا باید
تمام نهادها از جمله آموزش و پرورش و وزارت
علوم بر اســاس پیشنهادات کارشناسان مربوطه و
تصمیماتی که در ستاد ملی اتخاذ میشود ،تمکین
کنند تا خدایی نکرده معضل جدی نداشته باشیم.

گذر ایران از موج هفتم کرونا ؛

الزامات بازگشایی مدارس و دانشگاهها

توصیههایی برای اربعین

تزریق  ۲دز واکسن کرونا در  ۸۰درصد جمعیت
دانشآموزی
کودکان و نوجوانانی که ممکن اســت بیماریهای این است که مدارس در روزهای آغازین ،خودشان وی با بیان اینکه آموزش و پرورش هم بیان نکرده

وی با اشــاره به نزدیکی بازگشــایی مدارس و
دانشــگاهها ،افزود :نکتهای کــه در پیش داریم،
بحث بازگشایی مدارس و دانشگاهها است که طی
هفتههای آینده انجام میشود .خبر خوب این است
که گفته میشود ،بیش از  ۸۰درصد از دانشآموزان
دو دز واکســن کرونا را تزریق کردهاند و بنابراین
قســمت اعظم جمعیت دانشآموزی ما دو نوبت
واکسنشان را دریافت کردهاند .حال اگر سه واقعیت
را کنار هم بگذاریم؛ یکی اینکه اصوال بیماری در
کودکان و نوجوانان بســیار بســیار خفیفتر از
بزرگساالن است ،دوم اینکه قسمت اعظم جمعیت
دانشآموزی و سایر افراد کشور دو نوبت واکسن
دریافت کردهاند و ســوم اینکه ما در حال حاضر
با واریانت اُمیکرون مواجهیم که کشــندگی بسیار
پایینتــری دارد؛ اگر این ســه واقعیت را کنار هم
قرار دهیم ،میتوانیم بگوییم که نگرانی بابت اکثریت
جمعیت کودک و نوجوانمان نداریم.
مدارس ،پایگاه واکسیناسیون علیه کرونا شوند

یونسیان ادامه داد :البته سه موضوع دیگر هم وجود
دارد که باید آنهــا را مورد توجه قرار دهیم؛ اول

سیستم ایمنی داشــته و در نتیجه خیلی نتوانند از
واکسن استفاده ببرند .نکته دوم اینکه به طور کلی
در کودکان ،واکســن از شــدت بیماری و مرگ
ناشی از کرونا جلوگیری میکند ،اما تاثیر واکسن
در پیشــگیری از ابتال به ویروس کمتر از قدرتش
در پیشــگیری از فرمهای شدید و کشنده است و
در نتیجه کودکان میتوانند برای سالمندان و افراد
پرخطر ،حامل ویروس باشــند .موضوع سوم هم
این اســت که طبیعتا انتظار داریم که نوبت ســوم
واکسیناســیون علیه کرونا بتواند دو نوبت قبلی را
تقویت کند.
وی با بیان اینکه آماری از تزریق نوبت سوم واکسن
کرونا در مدارس نداریم ،گفت :فرصت طالیی که
اکنون تا پایان شهریور ماه در اختیار داریم ،بسیار
مهم اســت و اگر در این مدت کودکان نوبت سوم
واکسن کرونا را دریافت کنند ،بسیار مناسب خواهد
بود .زیرا در مدت یــک هفته بعد از تزریق نوبت
لــزوم تمهیداتی بــرای رعایــت پروتکلهای
سوم واکسن ،سیستم ایمنی تقویت میشود و اثرات
مثبتتری را خواهیم دید .حتی یکی از پیشنهاداتم ضدکرونایی در مدارس

افزودن دو دستگاه آمبوالنس وانا
به هرمزگان

سرویس سالمت  //معاون توسعه مدیریت و منابع و برنامهریزی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزودن دو دستگاه آمبوالنس
وانا به ناوگان آمبوالنس هرمزگان خبرداد .دکتر پژمان شاهرخی
با اشاره به اینکه این اقدام در راستای اهداف خدمت رسانی دولت
مردمی است ،اظهار کرد :به منظور مرتفع کردن مشکالت مرتبط
با اعزام بیماران ،با پیگیریهای رئیس دانشــگاه علوم پزشکی
اســتان هرمزگان ۲ ،دســتگاه آمبوالنس وانا تیپ  Aمجهز به
تجهیزات پیشرفته پزشکی به چرخه اعزام بیمار و خدمترسانی
در بیمارســتانها ،بیمارســتان فاطمه زهرا (س) حاجی آباد و
بیمارستان امام سجاد (ع)سیریک ،ملحق شد.به گزارش ایسنا ؛
وی خاطرنشان کرد :افزایش تعداد آمبوالنسهای بیمارستانی در
دست اقدام اســت و بزودی مردم استان هرمزگان از خدمات آن
بهره مند خواهند شد.
***

دارو باید با قیمت های قبلی
به دست بیماران برسد

سرویس سالمت  //یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اســامی تاکید کرد :گزارشها حاکی است که تهیه دارو با نرخ
جدید برای مردم عادی نیز ســنگین بوده و سازمان غذا و دارو
باید تالش خود را برای تامین دارو با قیمت مناسب برای آحاد
مردم جامعه به ویژه بیماران خاص و نیازمندان به کار گیرد .اصغر
سلیمی با اشاره به وضعیت قیمت دارو و توزیع آن در سطح کشور،
بیان کرد :این روزها در حوزه تامین دارو بیماران و به ویژه بیماران
خاص دچار مشکل هستند .متاسفانه بعضی مواقع شاهد هستیم
که داروها با قیمت های نجومی در اختیار بیماران قرار می گیرد.
سازمان غذا و دارو باید تالش کند تا داروها را با قیمت مناسب به
دست بیماران برساند.وی در ادامه اظهار کرد :سازمان غذا و دارو
باید تالش کند تا دارو را به دست افراد نیازمند و بیماران خاص
برساند .امروز حتی داروهایی که در سطح داروخانهها برای مردم
عادی عرضه می شود گران است .مشاهدهها نشان می دهد تهیه
دارو با نرخ جدید برای مردم عادی نیز سنگین است .نماینده مردم
سمیرم در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد :سازمان غذا و
دارو اقداماتی را در دســتور کار قرار داده تا بیماران با نسخه ای
که از پزشک دارند بتوانند با همان قیمتهای قبلی داروی خود
را دریافت کنند .این طرح هم می تواند مردم را در مسیر مراجعه
به پزشــک و سپس مراجعه به داروخانه هدایت کرده و از اینکه
برخیهــا خوددرمانی انجام می دهند جلوگیری کند؛ هم اینکه
مردم بتوانند با همان قیمتهای قبلی داروی خود را دریافت کرده
و یارانه آن از سوی دولت و بیمهها به داروخانهها پرداخت شود.

به پایگاههای واکسیناســیون بــرای کودکانی که
واکســن تزریق نکردند ،تبدیل شوند .شاید اعالم
این پیش شرط که کودکان واکسن کرونا زده باشند
تا بتوانند در ســر کالس حاضر شوند ،پیش شرط
معقول و منطقی باشد.
یونسیان درباره احتمال مواجهه با موج جدید کرونا
در کشــور ،گفت :پاســخ به این سوال بستگی به
شرایط بازگشایی مدارس و دانشگاهها دارد .تکرار
میکنم که در زمینه ابتالی کودکان به کووید  ۱۹بنابه
دالیلی که ذکر کردم،نگران نیستیم ،اما از آنجایی
که کــودکان میتوانند ویــروس را منتقل کنند و
تماسشان با هم در مدارس زیاد است ،ممکن است
منجر به تاثیری در کل جامعه باشد .بر همین اساس
تزریق نوبت سوم واکسن کرونا در جمعیت عادی
کشور هم حائز اهمیت است که متاسفانه در جامعه
بزرگسال هم پوشش نوبت سوم واکسیناسیون علیه
کرونا ،به خوبی نوبتهای اول و دوم نیست.

سرویس ســامت  //گاهی یک خواب کوتاه
نیمروزی به بازیابی توان از دست رفته و سرحال
شدن ما کمک میکند اما همیشه و برای همه
افراد هم اینطور نیست .گاهی چرت زدن کار را
سختتر میکند به خصوص اگر این مشکالت را
داشته باشید:

دادههای مرکز تحقیقات پیو نشان میدهد که در
یک روز معمولی ،یکسوم بزرگساالن چرتی
کوتاه دارند با این حال حقایق درباره چرت بین
روز مبهم و گاهی گیج کننده است .متخصصان
خــواب نیز میگویند چــرت زدن برای همه
مناسب نیست!
در ایــن گزارش پنج حقیقــت درباره خواب
نیمروزی را با هم مرور میکنیم:
 -۱چــرت زدن برای اکثر مردم فواید زیادی
دارد
این کار میتواند به شما کمک کند تا بقیه روز
خــود را با انرژی ادامه دهید؛ دکتر کلی واترز،
متخصص مغز و اعصاب و پژوهشــگر طب
خواب ،می گوید« :چرت زدن وســط روز در
حکم یک استراحت کوتاه است که برای شادابی
جسمی و شناختی مفید است».
دکتر و کریســتوفر وینتر ،متخصص خواب و
نویسنده ،نیز معتقد اســت که چرت زدن ،در
راستای خواب کافی و منظم شبانه ،مزیتهایی
دارد؛ او می گوید« :اگر بتوانید هر شــب هفت
تا هشت ســاعت بخوابید عالی است .اما اگر
نمیتوانید ،چرت زدن ،راه خوبی برای برطرف
کردن این کمبود است».

که آیا تمهیدی برای رعایت و افزایش تهویه و فراهم
کردن ماســک در مدارس اندیشیده است یا خیر،
گفت :باالخره با اطالعاتی که از وضعیت مدارس
غیر دولتیمان داریم که بسیاری از آنها حتی در
یک منزل مسکونی کالس تشکیل میدهند ،طبیعتا
نمیتوانیم انتظار فضاهای اســتانداردی را داشته
باشیم.
یونسیان ادامه داد :مولفه دیگری که میتواند تعیین
کند که آیا خیز جدیدی از کرونا خواهیم داشــت
یا خیر ،جهشهایی است که ممکن است در سایر
نقاط دنیا رخ دهد و طبیعتا به کل دنیا منتشر شده
و میتواند کشور ما را هم درگیر کند ،اما همه این
موارد مانع و نافی از ضرورت بازگشایی مدارس و
ب شدیدی از تعطیلی مدارس
دانشگاهها نیست .آسی 
دیدیم و برخالف آسیبهای کرونا که سریع ظاهر
میشــوند ،بسیاری از آسیبهای ناشی از تعطیلی
مدارس و دانشــگاهها ،ممکن است دههها طول
بکشد تا خودش را نشان دهد و نسل بعدی که قرار
اســت جامعه را اداره کنند ،آسیب جدی خوردند.

یونســیان با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین نیز
گفت :به طور کلی مهمترین نکته فاصله فیزیکی و
حضور در فضای باز است .وقتی در فضای باز قرار
داشــته باشیم ،امکان انتقال ویروس کمتر میشود.
در فضاهای بسته طبیعتا نمیشود فاصله فیزیکی را
رعایت کرد و ترجیحا باید به گونهای برنامهریزی
شود که حضور افراد در مراسمها در فضای بسته به
حداقل برسد .استفاده از ماسک و تزریق واکسن هم
دو نکته مهمی است که باید مد نظر باشد .در محرم
مشکل جدی نداشــتیم و امیدواریم در راهپیمایی
اربعین هم مشکلی نداشته باشیم.
ت نگرانکنندهای در دنیا نداریم
فعال واریان 

وی درباره واریانتهــای جدید کرونا در دنیا که
مورد توجــه قرار گرفتهاند ،گفــت :در هند یک
زیرگونهای از اُمیکرون داشتیم که سرعت انتقالش
بیش از  BA۵بوده است ،که  BA۲.۷۵نامگذاری
شده است ،اما به دالیلی که هنوز مشخص نیست ،از
هند خارج نشده است .هنوز هم دنیا آن را به عنوان
واریانت نگرانکننده نمیشناســد ،بلکه به عنوان
واریانتــی مورد توجه به آن نگاه میکنند .بنابراین
فعال در حال حاضر واریانت نگرانکنندهای در دنیا
نداریم.

 ۵حقیقت جالب درباره خواب نیمروزی

خواب کوتاه وســط روز به شما کمک میکند
کمتر احســاس خواب آلودگی کنید ،ظرفیت
یادگیری خود را بهتر کنید و در به خاطر سپردن
امور و کنترل احساسات نیز بهتر عمل کنید.
 -۲چرت زدن می تواند به روند بهبودی کمک
کند
واترز میگوید چرت زدن هنگام بیماری نشانه
آن است که سیستم ایمنی بدن شما کار خود را
انجام میدهد .او توضیح میدهد« :وقتی بیمار
هستید ،سلولهای ایمنی شما پیامرسانهایی
شیمیایی آزاد میکنند تا روند بهبودی را تسریع
کنند و این شما را خواب آلود میکند».
خواب فرصتی برای ترمیم داخلی بدن و تجدید
قواست ،پس منطقی است که وقتی بیمار هستید،

خوابیدن ،حتی در طول روز ،به بهبودی شــما
کمک کند.
 -۳برخی از خطرات سالمتی مرتبط با چرت
زدن وجود دارد
با این حال ،همه چرت زدنها مفید نیســتند!
چرت زدن در بزرگساالن با مشکالتی از جمله
فشار خون باال و سکته مرتبط است .یک مطالعه
بزرگ که در مجله معتبر هایپرتنشن منتشر شده
نشان داده است که افرادی که معموال در طول
روز چرت میزنند ۱۲ ،درصد بیشتر در معرض
ابتال به فشــار خون باال و  ۲۴درصد بیشتر در
معرض سکته مغزی قرار گرفتهاند؛ به خصوص
در رابطه با افراد زیر  ۶۰سال.
چرتهای طوالنیتر ،مثال یک ساعت یا بیشتر،

تاثیر نوع گروه خونی در افزایش سکته مغزی

سرویس سالمت  //یک مطالعه بزرگ نشان می دهد خطر نگر ا ن
ابتال به سکته مغزی در سنین پایین ممکن است تا حدی به
گروه خونی افراد بستگی داشته باشد.

وقتی صحبت از خطر سکته مغزی ایسکمیک که ناشی
از لخته شدن خون است ،میشــود ،مطالعات نشان
دادهاند که گروه خونی در این مورد نقش دارد .افراد
دارای گروه خونی  Oمعمو ً
ال نسبت به افراد دارای
گروههــای  A، Bیا  ABدر معرض خطر کمتری
هســتند .اکنون مطالعه جدید نشان میدهد که گروه
خونی به شدت با خطر سکته مغزی ایسکمیک در سنین
پایینتر (قبل از  ۶۰ســالگی) در مقایسه با سنین باالتر
مرتبط است .و گروه خونی  ،Aبه طور خاص ،به عنوان
یک عامل خطر برجسته شناسایی شد.
محققان دریافتند به طور متوسط ،افراد دارای گروه خونی
 Aدر مقایسه با افراد با گروههای خونی دیگر ۱۶ ،درصد
بیشتر در معرض خطر ســکته مغزی قبل از  ۶۰سالگی
قرار داشتند .در همین حال ،گروه خونی  Oبا کاهش ۱۲
درصدی خطر مرتبط بود.
«براکستون میچل» ،محقق ارشــد از دانشگاه مریلند در
بالتیمــور ،میگوید« :افراد دارای گــروه خونی  Aنباید

با شند .

ز یا د ی
مــوارد
افراد تأثیر میگذارد،
بر خطر سکته مغزی
از جملــه عواملی که برخالف گــروه خونی ،قابل تغییر
هستند».
میچل توصیه کرد« :افراد میتوانند از ســیگار کشــیدن
اجتناب کنند ،ورزش منظم داشته باشند ،رژیم غذایی سالم
داشته باشند و فشار خون باال ،دیابت و سایر بیماریهایی
که خطر سکته مغزی را افزایش میدهند کنترل کنند».

با خطر باالی دیابت ،بیماری قلبی و افسردگی
نیز مرتبط است.
 -۴این افراد باید از چرت زدن خودداری کنند
متخصصان میگویند« :اگر وقتی بیدار میشوید
احساس شــادابی نمیکنید ،در خواب شبانه
مشکل دارید یا نمیتوانید چرت وسط روز را
در یک بازه زمانی کوتــاه نگه دارید ،این کار
ممکن است مفید نباشد».
واترز توضیح میدهد که مغز به میزان مشخصی
از خواب نیاز دارد که بر اســاس فعالیتهای
روزانه مشخص میشود؛ چرت زدن روزانه در
مورد افرادی که مشکل بیخوابی شبانه دارند
این محاسبات مغزی را مختل میکند و مشکل
خواب شبانه را تداوم میبخشد.
 -۵چرت بیش از حد طوالنی ممنوع!
درست مانند خواب شبانه ،بدن شما در چرت
وســط روز هم مراحل مختلف خواب را طی
میکند؛ وینتر میگوید :اگر  ۳۰دقیقه یا بیشتر
بخوابید ،بدن شــما میتوانــد وارد فاز عمیق
میشود و شما دچار اینرسی خواب (احساس
خستگی شدید و خواب آلودگی پس از بیدار
شدن از خواب) میشوید که احساس بدی به
شما خواهد داد.
دکتر واترز میگوید به همین دلیل اســت که
خواب ایده آل وســط روز ،تنهــا  ۱۵تا ۳۰
دقیقه است .کافی است فضایی آرام پیدا کنید،
کفشهای خود را دربیاورید و راحت باشــید.
اگر به خواب رفتید کــه نوش جانتان؛ اگر نه،
حداقل زمان خوبی برای استراحت داشتهاید.

چرا گروه خونی در خطر سکته مغزی تفاوت ایجاد میکند؟
سکتههای ایسکمیک که بیشتر سکتههای مغزی را تشکیل
میدهند ،زمانــی رخ میدهند که یک لخته جریان خون
را به مغز مسدود میکند و مشخص است که گروههای
خونی غیر  Oدارای سطوح باالتری از پروتئینهای
خاص به نام فاکتور فون ویلبراند ( )VWFو فاکتور
 VIIIهستند که در تشکیل لخته نقش دارند.
میچل گفت« :یافته های جدید نشــان میدهد که
تمایل به انعقاد خون ممکن اســت نقش بیشتری در
سکته مغزی افراد جوان در مقایسه با سکتههای در سنین
باالتر زندگی داشته باشد».
یافتههای جدید از  ۴۸مطالعه در سراسر جهان به دست
آمده است که شامل تقریب ًا  ۱۷۰۰۰نفر بودند که قبل از ۶۰
سالگی دچار سکته مغزی ایسکمیک شده بودند ،همراه با
گروهی که در سنین باالتر دچار سکته مغزی شده بودند و
یک گروه مقایسهای که متشکل از افراد سالم بودند.
با نگاهی به مشخصات ژنتیکی شرکتکنندگان ،محققان
به دنبال انواع ژنهایی بودند که با خطر سکته اولیه مرتبط
بودند .تنها یافته قوی آنها یک ناحیه کروموزومی بود که
شامل ژن  ABOاست که گروه خونی را تعیین میکند.
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طالعبینی
فروردین :

امروز نباید همین طور که در مسیر حرکت می کنید
نقشه ی خود را بسازید ،حتی اگر این رویکرد بداهه
معمو ًال به نفع تان تمام می شده امروز بهتر است این
رویه را در پیش نگیرید .به پیامی که صورتی فلکی جدی با ویژگی
محافظه کاری خود به شما می دهد گوش کنید و حواس تان باشد
که احمقانه جلو نروید و احتیاط به خرج دهید.
اردیبهشت :

ایده ی فوق العاده ای اســت که امــروز خودتان را
موافق جریان حرکت دهید و بین کار و تفریح تعادل
برقرار کنید .دیگران شــما را تحسین خواهند کرد،
زیرا اکنون این قابلیت را دارید که در عین رسیدگی به وظایف تان
به شــادی و تفریح هم برســید .اطرافیان تان گاه به گاه ظاهر می
شوند و پیشــنهادهایی سرگرم کننده به شما می دهند .خوشبختانه
سرگرمیهایی که شما را به آن ها دعوت می کنند آن قدر جدی و
بزرگ نیستند که همه ی روزتان را بگیرند.
خرداد :

امروز می توانید درست و غلط را به خوبی تشخیص
دهیــد .از آن جایی که می توانید به آســانی همه ی
جوانب را ببینید به یک داور حسابی تبدیل شده اید.
اگر چه دوست دارید این شما باشید که قضاوت می کند ،اما ممکن
است حرف آخر را شخص دیگری بزند .به شما توصیه می شود به
جای این که رأی صادر کنید ،اظهــارات خود را بدون قضاوت به
طرف مقابل انتقال دهید.
تیر :

شــاید امروز بدون این که از دیگران چیزی بخواهید
به شما پیشنهاد کمک دهند ،اما هنوز هم شک دارید
که آیا پا پیش بگذارید یا نه .دوستان و همکاران تان
ممکن اســت تشویق تان کنند که بزرگ فکر کنید و کاری را که در
دست انجام دارید ادامه دهید یا این که افکار جدیدتان را عملی کنید.
اما به شما توصیه می شود که با سرعت دلخواه خودتان پیش بروید.
دلیلی ندارد به خاطر حرف دیگران شتاب زده عمل کنید.
مرداد :

وظایفــی که در منزل دارید شــما را صدا می زنند و
اگر هم اکنون برای رسیدگی به این امور دست به کار
نشوید مشکل درست خواهد شد .یادتان باشد که به
خاطر کارهایی که نمی توانید انجام شان دهید خودتان را سرزنش
نکنید و احســاس گناه به خودتان راه ندهید ،همه ی این ها فقط
وقت تلف کردن است .به جای این که بنشینید و به همه ی چیزهایی
فکرکنید که اشتباه انجام داده اید ،بهتر است از همین موفقیت های
کوچک تان لذت ببرید.
شهریور :

اکنون ماه به پنجمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی
تفریحات بازگشته اســت ،از این رو وقتی از خواب
بیدار شــوید احســاس بهتری خواهید داشت .اما تا
اواســط روز باید منتظر بمانید ،زیرا در این زمان است که ونوس به
نشــانه ی شما وارد می شود و به مدت سه هفته همراه شما خواهد
ماند .از این رو ممکن اســت بدون هیچ دلیلی لبخند روی لبان تان
نقش ببندد .به نظرتان همه چیز در حال بهتر شدن است.
مهر :

اکنون دل تان می خواهد کــه توقف کنید و کمی به
مسایل شــخصی تان فکر کنید ،همه ی این ها یک
تجربه ی خاطره انگیز را برای شما رقم خواهند زد.
حواس تان باشد که نسبت به تغییرات مقاومت نکنید ،یعنی تمرکزتان
فقط روی اهداف خودتان نباشد ،بلکه به سفر هیجان انگیزی فکر
کنید که قرار اســت در نهایت شما را به مقصد دلخواه تان برساند.
باید یاد بگیرید که قرار نیست همه ی امور را تحت کنترل درآورید،
نسبت به تغییرات بیرونی کمتر مقاومت نشان دهید ،این رویه به شما
کمک می کند تا از محدودیت هایی که برای خودتان ســاخته اید
خالص شوید.
آبان :

احساســات خوشایندی بین شــما و دوستان تان در
جریان اســت ،به ویژه اگر دارید روی یک پروژه ی
مشــترک کار می کنید .اما حواس تان باشد که لزومی
ندارد چیزی را با فشار تحمیل کنید یا این که در گفتگوهای بی پایان
به دنبال نتیجه گیری باشید .بهترین راهکار این است که سعی کنید از
هر تعاملی چیزی یاد بگیرید ،اما در عین حال حواس تان باشد که
کارتان را قدم به قدم پیش ببرید .شعار امروز شما این است :یک نفر
برای همه و همه برای یک نفر.
آذر :

نسبت به پیشرفت کاری خود بسیار خوش بین هستید.
این خوش بینی شما ممکن است با یک حرکت ساده
مثل خواب کافی تقویت شــود .احساس می کنید که
امروز قرار است یک اتفاق خاطره انگیز برای تان بیفتد .اما حواس
تان باشد که همه چیز را به شانس واگذار نکنید ،هر چه قدر بیشتر به
رویاهای تان اعتقاد داشته باشید بهتر می توانید آن ها را به واقعیت
تبدیل کنید .بگذارید که ســتاره ی شما در آسمان بدرخشد تا همه
موفقیت شما را ببینند.
دی :

اگر اجازه دهید که یک رویکرد غلط بین شما و مسیر
موفقیت تان قرار بگیرد ،آن وقت ممکن است همه ی
تالش های تان هیچ شــود .اگر بتوانید رویکردتان را
تغییر دهید کمک بزرگی اســت ،زیرا به نظر می رسد که هنوز در
فکر تجربه ی تلخی هستید که در گذشته داشته اید .اما حواس تان
باشد که احساسات تان را سرکوب نکنید .تجربه های تلخ گذشته را
بپذیرید ،آن ها را پردازش کنید و به مسیرتان ادامه دهید.
بهمن :

به نظر می رسد که با تعارفات دیگران راحت نیستید،
زیرا هنوز قانع نشده اید که شایسته ی چنین تعریف و
تمجیدهای هستید .با این که دیگران از شما قدردانی
می کنند ،اما هنوز گرفتار خاطراتی هستید که اعتماد
به نفس تان را کاهش می دهند .یاد بگیرید که در مقابل امور اجتناب
ناپذیر نایستید ،به جای این که خودتان را پشت دیوار شک و تردید
پنهان کنید بهتر اســت در قلب تان را باز بگذارید و عشق و محبت
دیگران را بپذیرید.
اسفند :

امروز به راحتی می توانید انتقادهای دیگران را بپذیرید،
زیرا به نظر می رسد که این انتقادها به شیوه ای مثبت
به شما انتقال داده می شود .اگر چه دوست دارید شما
را تایید کنند ،اما قبل از هر چیز دیگری تمایل دارید که رویکردتان
را اصالح کنید .وقتی دیگران نظری به شــما می دهند منظورشان
این نیست که اشتباهات تان را به شــما یادآوری کنند ،در عوض
میخواهند کاری کنند که در نهایت موفق شوید.

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

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//چند سالی است که بحث رتبه
بندی معلم ها بر سر زبان ها است  .حال بعد
از  13ســال با کش و قوس های فراوان بین
معلمان  ،مجلس و دولت های قبلی و حال،
نهچندان هماهنگ با متن و هدفهاي اليحه
نخستين ،در دولت سيزدهم در آستانه اجرا
قرار گرفتهاست.
الیحه رتبــه بندی معلمان قرار بــود با طراحی و
ساختاری استوار بر تشویق و تنبیه معلمان و بوجود
آوردن رقابت میان آنان ،کیفیت آموزشی را افزایش
دهــد .جداي از اينکه رويکــرد مبتني بر پاداش و
تنبيه برآمده از انگارههاي رفتارگرايي اســت و اين
انگارهها دهههاســت در مســير نقدها و تجربهها،
ناکارآمــدي خود در آموزش را نشــان دادهاند ،از
اينکه دستمزدهاي ناکافي فرهنگيان را اندکي ترميم
ميکند ،مورد اقبال آنان و تشکلهايشان قرار گرفته
و در يک ده ه گذشــته يکي از خواستههاي صنفي
معلمان بوده اســت .به هر روي قرار بر آن شد که
قانون رتبهبندي از مهر  1400اجرا شود و پيآورد
آن افزايش حقوقي است که بهطور ميانگين نزديک
3ميليون تومان خواهد بود.

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

رتبهبندی چیست؟

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

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

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

رتبهبندی بر اساس اعالم مسئوالن وزارت آموزش
و پرورش فرآیندی است که منجر به ارتقای کیفیت
در آموزش و پرورش می شود و هدف مستقیم آن
افزایش حقوق نیست اما منجر به افزایش حقوق هم
میشــود ،صالحیت های عمومی شامل شخصیت
افراد ،تخصصی شــامل دانــش و توانمندی های
آموزشی و پرورشی و حرفهای شامل مجموعه ای
از شایستگی ها ،توانمندی ها و مهارت هایی است
کــه معلم حین کار به دســت آورده و خود را ارتقا
میدهد و کام ً
ال مرتبط با شغل معلمی است .پس از
ارزیابی معلمان در نظام سنجش صالحیت ،برای آنها
گواهینامه صادر می شــود و البته هرچندسال یک
بار به روز خواهد شد ،این گواهینامه معلمان را در
امتیازهای رتبهبندی طبقهبندی میکند.
روند آشفته افزايش حقوق

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

امــا وزير آموزش و پرورش در يکي از گفتگوهای
خود گفته است« :رتبهبندي که يک شعار بود اکنون
پيادهسازي شده و مطالبات معلمان از  31شهريورماه
سال گذشته پرداخت شد ».خواندن اين جمله براي
برخي از معلمــان تعجبآور بود .به راســتي چه

مهر آفرینانی که بی مهر ماندند

شــعاري!؟رتبهبندي از بخشهاي مهم سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش است .چه اجرايي؟ امروز
چند هفته بيشــتر به آغاز مهر  1401باقي نمانده و
همچنــان دســتاندرکاران و هياتهاي مرکزي و
استاني تکليف خود درباره اجرا را نميدانند و معلمان
نيز درگير جزئيات مدارک مورد نياز ،بارگذاري آنها
و دهها دردســر ديگر در زمينه رتبهبندي هستند و
از همه جالب تر معلمانی که در حال کار هســتند
وسال ها است مشغول به فعالیت و قطع ًا همه مدارک
تحصیلــی و ...آنان در آمــوزش وپرورش موجود
میباشد  .اما باید باز مدارک و مستندات خود را در
سایت بارگذاری کنند.
اما درباره پرداخت مطالبه معلمان از  31شــهريور:
در روندي پر ابهام و آشــفته ،در پايان ماه گذشته
براي برخي معلمان يک ميليون و براي برخي ديگر
نصــف و حتي کمتر از اين مقدار واريز شــد؛ که به
ازاي يازدهماه تاخير رقمي ميان  5تا  12ميليون بود؛
گرچه باز هم شــنيدهها حکايت از پرداخت 9ماه ه
اين طلب دارند! يعني از پرداخت ميانگين سه ميليون
تومان در ماه به يک ميليون و کمتر رسيد.
اما گويا سريال رتبهبندي همچنان ادامه دارد .واپسين
خبرها حکايــت از آن دارد که بر خالف قولهاي
پرشــمار ،اجراي رتبهبندي به مهر هم نميرسد و
دستاندرکاران وعده اجراي آن در ميانههاي سال
آموزشي آينده را ميدهند .گرچه نهتنها نشانهها ،بلکه
عملکرد دستاندرکاران نيز چنين تاخيري را تاييد

ميکند .براي نمونه رون ِد پر دردس ِر تهيه و بارگذاري
مدارک و بررســي آنها که احتماال به وارسي دهها
ميليون مدرک ميانجامد فرآيندي زمانبر اســت.
بخش مهــم و تاثيرگذا ِر مــدارک در پروندههاي

,,

امــا در این میان جــا ماندگانی
از طــرح رتبــه بنــدی معلمان
هستند که بســیاری از آنان با
ســابقه طوالنی که در آموزش
و پــرورش در حــال فعالیت و
تدریس هســتند امــا جز این
طرح قرار نگرفتند
الکترونيکي معلمان آمده و بســياري از آنها نياز
به بارگذاري دوباره ندارند .پافشــاري بر بارگذاري
همه مدارک زمينهاي براي نگراني بيشتر فرهنگيان از
اجرا نشدن رتبهبندي است .وزير آموزش و پرورش
گفت که بسياري از اطالعات معلمان در سامانههاي
مجازي آموزش و پرورش دچار اشکا ل است و از
اين رو نياز به بارگذاري دوباره هست! با اين سخن،
از اين پس معلمان نهتنها بايد نگران رتبهبندي بلکه
بايد دلنگران اطالعات ثبت شــده در پروندههاي

سرلشکر باقری:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خبر داد

دشمنان با واحدهای کوچک تجسسی امنیت دریانوردی
را به مخاطره میاندازند

گروه خبر //رییس ستاد کل نیروهای
مسلح گفت :دشــمنان به روشهای
مختلف و با ایجــاد واحدهای جدید
سعی میکنند کاهش نیرو در منطقه
خاورمیانــه را جبران کنند ،گزارشها
حاکیســت که آنان بــا آب اندازی و
اعزام واحدهای کوچک تجسســی
بدون سرنشین ،امنیت دریانوردی را به
مخاطره میاندازند.
سرلشکر محمد باقری در آیین الحاق تجهیزات
بهسازی شده رزمی سطحی و زیرسطحی در
کارخانجات نیروی دریایی ارتش جمهوری
اســامی ایران در بندرعباس ،اظهار داشت:
معتقدیم که بایستی حقوق امنیت دریانوردی
و دریانوردی آزاد در آبهای آزاد و بینالمللی
برای همه بطور یکسان برقرار باشد و از این
حق ملتمان بطور کامل دفاع میکنیم.
وی ادامه داد :از مسیرهای بین المللی و اعالم
شکایت به سازمان بین المللی دریانوردی از
مسیر دیپلماسی اعالم میکنیم که شناورهای
ما در مســیر خود چنین واحدهایی را تحمل
نخواهند کرد و همان گونه که اتفاق افتاده است
با آنها برخورد خواهد شد.
حضور رژیم صهیونســیتی را تحمل
نمیکنیم

وی همچنین اضافه کرد :برخی کشــورهای
منطقه بــا عادی ســازی روابط بــا رژیم
صهیونیســتی منطقه را بــا تهدیداتی مواجه
کردهاند همچنین پیوســتن رژیم صهیونیستی
به فرماندهی تروریستی سنتکام ارتش آمریکا
می تواند تهدیداتــی را برای ما ایجاد کند که
ما این حضور رژیم صهیونیســتی را تحمل
نمیکنیم.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح ابراز داشت:
عالوه بر مســیر اعتراض از طریق سیاست
خارجی کشور اعالم میکنیم که چنین توسعه
فرایند جاسوسی و ایجاد تهدید را تحمل نکرده
و نسبت به حقوق ملت ایران و امنیت دریاها
و سرزمینمان هیچگونه مصالحه ای نخواهیم
داشت.
پیشرفت های کشور در حوزه صنعت
دفاعی چشمگیر است

سرلشکر باقری در بخش دیگری از سخنان
خود گفت :پیشرفت های کشورمان در حوزه
صنعت دفاعی در شرایط کنونی چشمگیر بوده
و این در شرایطی بدست آمده که تحریم های
همه جانبه علیه ملت غیور ایران وجود دارد.

وی تصریح کرد :کشور ما در اوج تحریمهای
ظالمانــه چه از جهت مالی و بانکی و چه از
جهت فناوری بوده و در این شــرایط سخت
جوانان غیور با تکیه بر دانش بومی توانستند،
در حوزه دفاعی ،شــناورها ،موشــک ها،
پهپاد ها و تســلیحات و تجهیزات نوین را
بسازند ،تجهیزات پیچیده گذشته را نوسازی
و بازسازی کنند و مجددا ً به چرخه عملیاتی
برگردانند این کار بســیار ارزشمند و بزرگی
است که قدردان تالش یکایک این عزیزان و
همه دستاندرکاران این موضوع هستیم.

نقش نداجا در تامین امنیت بســیار
تأثیرگذار اســت  /دشــمنان با مشاهده
قدرت مــا بخش های بزرگی از یگانهای
شناوری خود را از منطقه ما خارج کردند

رییس ســتاد کل نیروهای مسلح همچنین با
اشاره به نقش نیروی دریایی راهبردی ارتش
جمهوری اسالمی ایران در تامین امنیت تنگه
هرمز ،دریــای عمان ،اقیانــوس هند ،تنگه
بابالمندب ،دریای ســرخ و در سایر مناطق
جهان بیان کرد :نقش این نیرو بسیار تأثیرگذار
است.
وی یادآور شــد :زمانــی در دفاع مقدس ما
درگیر دفاع از تاسیســات دریایی ،سکوهای
نفتی ،ســواحل و جزایرمان بودیم اما امروز
بحمداهلل دشــمنان با مشــاهده قــدرت ما،
بخشهای بزرگی از یگانهای شناوریشان را
از منطقه ما خارج کردند.
ســردار باقری عنوان کرد :امروز با تکیه بر
قــدرت تجهیزاتی و شــجاعت دالورمردان
در اقیانوس هند حضــور پیدا کردیم ،امنیت
دریانوردی در چندین ســال گذشــته بدون
حتی یک مورد و مشکل برقرار شده است و
دزدیهای دریایی متعدد اتفاق افتاده اما هیچ
کدام از کشــتیهای جمهوری اسالمی درگیر
نبوده اســت.وی افزود :شما توانستید امنیت
ناوگان جمهوری اســامی ایران و صادرات
نفــت و واردات کاال را با امنیت کامل برقرار
کنید و هم در مواردی به شناورهایی که مورد
تهاجم قرار گرفتنــد کمک کرده اید ،این کار
بسیار بزرگی است.سرلشــکر باقری اظهار
داشت :دشمنان گمان میکردند ما در شرایط
ســخت تحریم ،توان به حرکــت درآوردن
شناورهای گذشته خود را هم نبایستی داشته
باشیم اما اشتباه فکر میکردند و ما خدا را بر
این توانمندی شاکر هستیم.
وی خطاب به جوانان انقالبی نیروی دریایی

راهبردی ارتش ،حاضر در میدان کارخانجات
این نیرو ،گفت :امــروز به حمداهلل توانمندی
شــما عزیزان ،بازدارندگی پایدار و کارآمد و
همچنین امنیت و آرامش بی نظیری را برای
ملت ایران ،برای سرزمین شهیدپرور ما و برای
منافع ملی مان در آبهای آزاد ،آبهای سرزمینی
آبهای داخلی و تمامی تاسیســات دریایی و
سواحل ایران اسالمی ایجاد کرده است.
رییس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت :خدا
را برای این نعمت شــاکریم و قدردان تالش
همه شما عزیزان هستیم که در چنین شرایط
اقلیمی ســخت ،دوری از خانواده ،ماموریت
های طوالنی مدت در ســرزمین های بسیار
دور ،باروحیــه عالی و با شــجاعت کامل،
ماموریتهای ســختی را با موفقیت به انجام
میرسانید و موجبات ســربلندی این ملت
بزرگ را فراهم می کنید .ســردار باقری ابراز
داشت :نسل جوان عزیز ما نشان داده همچون
نســل دوران دفاع مقدس ،با همان روحیه ،با
همان شجاعت و با همان توانمندی آن مسیر
نورانی را ادامــه داده و گام های بلندتری را
برای سرافرازی و سربلندی ملت ما برداشتهاند.
وی نیروی دریایی راهبردی ارتش را در مسیر
حرکت بسوی ارتقاء توان و آمادگیهای رزمی
توصیف و اضافه کرد :بحمــداهلل در ماههای
اخیر شاهد رشد و ارتقا جایگاه نیروی دریایی
راهبردی بوده ایم.
الزم به ذکر اســت ،در این آیین طی فرمانی،
 ۲فروند ناوموشــک انداز ،یــک فروند ناو
لجستیکی و یک فروند زیردریایی غدیرکالس
که توســط متخصصان این نیرو بهســازی و
نوسازی شدهاند را به بدنه رزم نیروی دریایی
راهبردی ارتش الحاق شد.
همچنیــن در ایــن مراســم ،کارگاه فنــی
سینکرولیفت در کارخانجات نداجا ،احداث
شد.

پرسنلي و پيامدهاي آن بر حقوق ،مزايا و سابقه خود
نيز باشند .با همه اينها رتبهبندي و پيامدهاي مالي
آن امروز به جاي بيبازگشــتي رسيده و با توجه به
تاثيرگذاري فرهنگي ،اجتماعي و سياسي فرهنگيان،
هر دولتي بايد نگران قرار دادن خود در برابر خواست
معلمان باشد .بنابراين توصيه ميشود مسئوالن خود
را بيش از اين در برابر خواست ه سيزده ساله معلمان
قــرار ندهند و هر چه زودتر پرونــده رتبهبندي را
ببندند؛ بيگمان اين بهترين گزينه براي همه است.
رتبهبندی معلمان مراحل اجرایی خود را ســپری
میکنــد اما آنطور که پیدا اســت بــر مبنای روند
پیشبینی شــده مجلس و آییننامه مصوب پیش
نرفت .حدود  ۷۰هزار معلم که جز طرح مهرآفرین
بودند و دولت برای آنها رتبهبندی را اجرایی نکرد.
مجلسیها این ماجرا را سرپیچی از آییننامه میدانند
و معترض هستند .به گفته یکی از نمایندگان مجلس
این معلمان مراحل گزینش و جذب را گذرانده اند
و امروز به صورت پیمانی برای آموزش و پرورش
کار میکنند؛ بنابرایــن نباید از طرح رتبهبندی کنار
گذاشته شوند .اما در این میان جا ماندگانی از طرح
رتبه بندی معلمان هستند که بسیاری از آنان با سابقه
طوالنی در آموزش و پــرورش در حال فعالیت و
تدریس هستند اما جز این طرح قرار نگرفتند.
این افــراد جز طرح مهر آفرین هســتند ،اما طرح
مهرآفرین چیست و شامل چه کسانی شده است؟
طرح مهر آفرین نام طرحی اســت که بر اساس آن

مقرر شده دولت در سال  91شرایط استخدام حدود
 ۵۰۰هزار نفر نیروی فرهنگی را فراهم آورد!
دراواخر پاییز  ،91درحالی که مدتها بود استخدام
درکل کشور متوقف شده بود و معاون توسعه مدیریت
وسرمایه انســانی رییس جمهورحتی اجازه انتشار
اسامی قبول شدگان آزمون های استخدامی انجام
شده دربخشی ازاستان ها را نمی داد ،طرحی به نام
«مهرآفرین» مطرح شد.
حال این افراد در طرح رتبه بندی قرار نگرفته اند .
در صورتیکه معلمان و فرهنگیان زیادی در سراسر
کشور با ســابقه کار طوالنی جز طرح مهر آفرین
هستند .این افراد با پیگیری و اعتراض های متعدد
هنوز راه به جایی نبرده اند .در استان هرمزگان هم
تعداد زیادی از معلمان و فرهنگیان به این موضوع
اعتراض داشته و از مسئولین خواستار پیگیری هر
چه سریع تر این موضوع بودند.
دولت پیــش از اصالح آییننامه شــرط قبولی در
آزمونی را بــرای معلمان مهر آفرین قــرار داد که
نمایندگان مجلس آن را رد کردند و در شان معلمان
ندانستند .چرا که آنها نیز مانند دیگر همکاران خود
به فعالیت مشــغولند و دورههای ضمن خدمت را
نیز گذراندهاند .در چند روز اخیر شاهد پیگیریها
و درخواســتهای خانه ملتیها برای رسیدگی به
این گروه از معلمان بودیم .اعمال سلیقه در بررسی
معیارها و شایســتگیهای معلمــان نیز موضوعی
بود که برای همگان ســوال بود .اساسا تا چه میزان
میتوان مطمئن بود که سلیقه در بررسی شاخصها
مطرح نیســت؟ رتبه معلمان بر چه اساسی تعیین
میشــود؟ چرا پس از سالها معطلی برای تصویب
قانون رتبهبندی معلمان در حق گروهی ،آن هم در
مرحله اجرای آن اجحاف شده است؟ مبلغ پرداختی
علیالحسابی که گفته شده به حساب معلمان واریز
میشود ،چقدر است و بر اساس چه اولویتی پرداخت
خواهد شد؟ پرونده رتبهبندی به صورت تمام و کمال
چه زمان بسته میشود؟
محمد قویدل مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان
در خصوص افرادی که جز طرح مهر آفرین هستند و
از رتبه بندی جا مانده اند گفت :در استان هرمزگان
هم مانند سراســر کشور رتبه بندی بر اساس قانون
انجام می شود و افرادی که تاکنون بر اساس دولت
جز طرح رتبه بنــدی قرار گرفته اند باید اطالعات
خود را در سایت وارد کنند و مراحل بعدی طی شود.
اما افرادی که جز طرح مهر آفرین هستند و از این
طرح جا مانده اند در حال پیگیری و بررســی های
الزم از طرف وزارت آموزش و پرورش هســتیم و
امید داریم که تا قبل از مهر این مشکل حل شود.

رصد لحظهای بازار کاالهای اساسی هرمزگان

گروه خبر  //رئیس ســازمان جهاد
کشاورزی هرمزگان از انجام بالغ بر 27
هزار مورد بازرسی تا پایان مردادماه
در بازار اســتان خبــر داد و گفت:
نظارت بر بازار محصوالت کشاورزی
و کاالهای اساســی از زمان تولید تا
زمانی که به دست مصرفکننده برسد
و همچنین رصد کیفیت ،وزن و قیمت
برای ما مالک است.
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ عباس مویدی
ریس سازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان
در خصوص نظارتهای صورت گرفته بر
بازار اســتان اظهار داشت :تعداد کل گشت
بازرســیهای نوبهای در  13شهرســتان
هرمزگان از تاریــخ  ،1401 /5/31بالغبر
 27هزار و  360مورد بوده است.

وی بیان داشــت :بازرســی ها از صنوف
مختلفی اعم از سوپر میوه ،سوپرمارکتها،
قصابیها ،مرغ فروشیها و مغازههای لبنیاتی
انجام شده است اما ناگفته نماند ،این سازمان
در خصوص بازرسی از سوپرمارکتها فقط
مســئولیت نظارت بر اقالمی مانند روغن،
لبنیات ،برنج و ماکارونی را بر عهده دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با
بیان این که وظیفه سازمان جهاد کشاورزی،
کنترل و رصد بازار است تا زمانی که اقالم
به دست مصرفکننده برســد ،ابراز داشت:
از  22اردیبهشــتماه سال  ،1401مقدمات
الزم را برای رصــد روزانه تمام نانواییها
ســطح هرمزگان انجام دادیم و بازرســان
جهاد کشاورزی در بازه زمانی سه ماهه در
سراسر استان کار نظارت و بازرسی را انجام
میدادند و هر هفته بالغبر  550نانوایی را در
سراسر استان مورد رصد قرار دادیم.
وی به گشتهای بازرسی نوبهای نیز اشاره
کرد و گفت :تعداد پروندههای تشکیل شده
مربوط به تخلف در گشــتهای بازرسی
نوبهای بالغبر هزار و  891مورد است و این
پروندهها در راستای صدور حکم به تعزیرات

حکومتی ارجاع داده شده است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
اذعان داشت :در سامانه پاسخگویی وزارت
صمت هرمزگان ،بالغبــر  568فقره پرونده
تخلف از واحدهای صنفی محرز شــده و
بر مبنای آن پرونده تشــکیل دادیم و از این
تعداد پروندهها بالغبــر  386فقره حکم آن
دریافت شــده و همچنین  130فقره پرونده
در انتظار حکــم و  66فقره پرونده تخلف
در حال بررسی توسط ســازمان تعزیرات
حکومتی اســت.وی به ســامانه شکایات
مردمــی  124وزارت صمت هرمزگان هم
اشاره کرد و گفت :از آنجایی که این سامانه
مربوط به ســازمان صمت هرمزگان است
اما یک آیکون بهعنوان کاال یا محصوالت
جهاد کشاورزی در این سامانه تعریف شده
است و در همین خصوص مرکز پاسخگویی
موارد مرتبط با ســازمان جهاد کشاورزی
را به مــا ارجاع میدهد.رئیس ســازمان
جهاد کشــاورزی هرمزگان ابراز داشت :تا
 31مردادماه بالغبر  4هــزار و  382مورد
بازرسی از شکایتهای مطروحه در سامانه
 124توسط جهاد کشاورزی انجام شده که

از این تعداد بالغبر ســه هزار و  813مورد
عدم احراز تخلف گزارش شد.مویدی بیان
داشت :از نخســتین روز تا به اکنون ،هفت
صورتجلسه کشف کاالی احتکار شده و
سه صورتجلســه کاالی قاچاق داشتیم و
پروندهها بــه مراجع ذیصالح برای صدور
حکم ارجاع داده شــده اســت.وی اضافه
کرد :هماکنون  50نفر بازرس سازمان جهاد
کشاورزی و  10نفر نیروی انتقالی بازرس از
سازمان صمت داریم.رئیس سازمان جهاد
کشاورزی هرمزگان اذعان داشت 280 :نفر
از بســیج اصناف در کل استان به سازمان
جهاد کشاورزی هرمزگان در امر بازرسی از
بازار کمک می کنند و با ما همکاری دارند و
از این تعداد بالغبر  90نفر دارای کد بازرسی
هستند و به آنها توسط جهاد کشاورزی و
سازمان صمت آموزشهای الزم داده شده
اســت.مویدی در پایان گفت :وظیفه ذاتی
واحد بازرسی ســازمان جهاد کشاورزی،
نظارت بر بازار محصوالت کشــاورزی و
کاالهای اساسی از زمان تولید تا زمانی که
به دست مصرفکننده برسد و همچنین رصد
کیفیت ،وزن و قیمت برای ما مالک است.

بهره برداری از هشت طرح دریایی و بندری در هرمزگان

گروه خبر  //هشت طرح بندری و دریایی در بندر
شهید رجایی بندرعباس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مدیــرکل بنادر و دریانوردی
هرمزگان گفت :برای اجرای این طرح ،بخش خصوصی و
سازمان بنادر و دریانوردی بیش از سه هزار و  ۴۵۹میلیون
ریال هزینه کرده اند و برای  ۴۵۷نفر از جوانان بومی منطقه،
فرصت شغلی ایجاد شده است.
حسین عباسنژاد افزود :تقاطع غیر همسطح به زمینهای
پشتیبانی بندر شهید رجایی به طول یک کیلومتر و عرض
 ۱۶متر ،شــامل چهار خط ورودی و خروجی ،به عنوان
یکی از مهمترین طرحهای شاخص در بندر شهید رجایی

است .وی گفت :در مسیر این تقاطع غیر همسطح سه دهنه
پــل  ۳۵متری به طول  ۱۰۵متر ،برای عبور از روی جاده
دسترســی ،ریل راه آهن و جاده زمینهای پشتیبانی اجرا
شده است.
مدیــرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان هدف از ســاخت
این تقاطع را تقســیم و روان شدن ترافیک ورودی بندر،
ارتباط مستقیم ورودی شرقی بندر به زمینهای پشتیبانی
و تامین دسترسی زمینهای پشتیبانی به بندر خلیج فارس
و درب خروجی عنــوان کرد.عباسنژاد با بیان اینکه این
طرح با  ۸۰۰میلیارد ریال اعتبار در مدت  ۵۴ماه ساخته
شده است افزود :با بهرهبرداری از این طرح زمینه اشتغال

 ۵۰نفر فراهم شــده است .وی گفت :بهرهبرداری از تقاطع
غیرهمسطح به زمینهای پشتیبانی ،زمینی کردن خط ۶۳
کیلوولت ،تعمیرات اساسی انبا ِر  ۲۰ترانزیت و بهرهبرداری
از یک فروند شــناور طنابگیر همیار از دیگر طرحهای
بندر شهید رجایی است که به بهره برداری رسید.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :پایان تعمیرات
اساســی و ســاماندهی محوطهها و جمعآوری آبهای
سطحی و ساختمانهای آتش نشانی بندر شهید رجایی،
بهرهبرداری از پنج دستگاه مدالتور  S.T.Vدانش بنیان و
پنج دســتگاه مادربورد رادار ترما  S.T.Vدانش بنیان با
مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی از دیگر طرحها است.

