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حضور امام جمعه در محالت

نماینــده محترم ولی فقیه در اســتان هرمــزگان وامام جمعه
بندرعبــاس در اقدامــی قابــل تحســین از محــات دوهزار و
چاهستانی های بندرعباس بازدید و با ساکنان دیدار و گفتگو کردند و
با مشکالت و درخواست های شان بیش از پیش آشنا شدند که انتظار
می رود این حضور در محالت دیگر نیز ادامه یابد و با حضور مدیران
دســتگاه های اجرایی ،خدماترســان ،نظارتــی و ...در این مناطق
به درخواســت های ســاکنان مناطق مختلف و از جمله محالت
حاشیه نشین و فرسوده و قدیمی پاسخ دهند و دستگاه های متولی
مشکالت این مناطق را برطرف کنند .بحمداهلل شهردار فعلی برخالف
شــهرداران سابق که برخی از آنها بیشتر فعالیت های شان سیاسی و
انتخاباتی بود و کمتر به مشکالت محالت رسیدگی می کردند و نتیجه
اش هم تداوم فقر و محرومیت در محالت اســت ،عزم شان را جزم
کرده اند تا برای رفع مشکالت محالت اقدام نمایند ونیاز است سایر
دستگاه ها نیز یاریگر شهرداری باشند تا زنگارهای فقر و محرومیت
از این مناطق زدوده شود و ساکنان عدالت در خدماترسانی ،اماکن
فرهنگی ،ورزشــی ،تفریحی ،فضای ســبز و پارک را شاهد باشند.
متاسفانه عملکرد شــهرداری در گذشته بگونه ای بود که شهروندان
بندرعباســی و بخصوص ساکنان محالت از بسیاری از امکانات و
خدمات محروم بودند و بدلیل تخلفاتی که برخی از شهرداران مناطق
و کارکنان شهرداری در حوزه های مختلف داشته اند ،در سال های
اخیر و هفته گذشــته بازداشتی هایی هم داشتیم که ضمن تشکر از
دستگاه های قضایی و امنیتی ،انتظار می رود پاکسازی کاملی در این
بخش صورت پذیرد و مدیران و کارکنان که اختالس ،کالهبرداری،
تعــدی به امــوال دولتــی و ...را دارند و حق شــهروندان را ضایع
می کنند ،پروبال شــان چیده شود واین سیســتم در سالمت کامل
به مردم خدمترســانی کند .حال که امــام جمعه بندرعباس نیز از
محالت بازدید دارند ،شــهردار وســایر مدیران با دلگرمی بیشتری
می توانند برای عمران وآبادانی محالت و رفع مشکالت این مناطق در
حوزه های مختلف اقدام کنند .بایستی به بازگشایی معابر در این مناطق
توجه ویژه ای شود تا اینکه میزان امنیت و خدماترسانی به ساکنان
افزایش یابد و خودروهای آتش نشانی ،آمبوالنس ،پلیس و ...راحت
تر بتوانند وارد محالت شوند وامدادرسانی و گشت زنی داشته باشد.
همچنین بازگشایی معابر باعث می شود تا شبکه جمع آوری فاضالب
در محالت تکمیل شود .با بازگشایی معابر ،کوچه هایی که به پاتوق
معتادان ،مواد ومشروب فروشان واراذل و اوباش و ...تبدیل شده اند،
این مامن ازبین خواهد رفت که البته برای پاکسازی محالت بایستی
تدابیر مناسب تری هم درحال حاضر توسط متولیان مربوط اندیشیده
شــود .متاســفانه در برخی کوچه ها زن ومرد و پیر وجوان و حتی
کودکان نیز نظاره گر استعمال و تزریق والدین معتاد و سایر معتادان
هستند و گاهی الگوگیری می کنند وخانواده ها مجبورند این صحنه ها
ببینند ودانش آموزان در زمان رفت وآمد به مدرسه نیز نظاره گر این
صحنه ها خواهند بود .متاسفانه به راحتی در محالت مواد ومشروب
در دسترس قرار دارد و زنان و نوجوانان و گاهی کودکان نیز مصرف
کننده می شوند ویا از کودکان و نوجوانان برای انتقال مواد ومشروب
استفاده شده که تاکنون به این آسیب اجتماعی چندان توجهی توسط
متولیان مربوطه نشــده است .مشکل صدور سند امالک در محالت
بایســتی بطور کامل برطرف شود تا ســاکنان بتوانند با تسهیالت
نوســازی ،اقدام به بازسازی امالک شان که در حال ریزش هستند،
کنند و زیر آوار امالک فرسوده مدفون نشوند .همچنین در این مناطق
خانواده های فقیر و محرومی زندگی می کنند که برای معیشت ،درمان،
مدرســه فرزندان شان و ...درمانده شده اند ونیاز به حمایت جدی و
فوری دارند .از طرفی دیگر زنان بدسرپرست و فرزندان شان بیشترین
مشکالت را در محالت دارند و مورد حمایت هیچ دستگاهی نیستد.
بایستی دستگاه های متولی ارتباط شان را با خانواده ها بیشتر کنند و
مشکالت شان را جویا شوند و برای رفع این مشکالت اقدام اساسی
داشته باشند .اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و امور اجتماعی
استانداری نقش مهمی در این حوزه دارند .برخی سربازان فراری هم
در این محالت هستند که بایستی به خدمت بروند و خدمت شان را
به اتمام برسانند .برای اشتغال حاشیه نشینان نیز بایستی حمایت هایی
صورت پذیرد تا در همان محالت وجاهای دیگر شغلی داشته باشند
که اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان باید در این حوزه جدیت
بیشتری داشته باشد که متاسفانه برخی از کارگاه ها و تمام مراکز دولتی
فنی وحرفه ای که آموزش هایش رایگان بود را به بخش خصوصی
واگــذار کرده انــد و در محالت چندان از آمــوزش های مهارتی
اشــتغال آفرینی در کارگاه های مجهز دولتی خبری نیست که مدتی
ماه قبل هم امام جمعه بندرعباس از عملکرد اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان در خطبه های نماز جمعه بشدت انتقاد کردند .انتقاد
نماینده ولی فقیه در استان از این نهاد نشانه دلسوزی ایشان نسبت به
جوانان و مردم استان اســت که بدلیل ضعف در ارائه آموزش های
مهارتی ،جوانان به مشاغل کاذب ،قاچاق ،سوختبری و ...رفته و برخی
از آنها هم جان شــان را از دســت می دهند و در آتش و زنده زنده
می سوزند که اگر آموزش های فنی وحرفه ای در محالت و روستاها
و شهرهای بزرگ و کوچک بخوبی برگزار می شد ،بطور حتم میزان
مشاغل کاذب و ...نیز کاهش می یافت و خانواده های کمتری داغدار
می شــدند وزنان بیوه و فرزندان شــان یتیم نمی شدند که متاسفانه
در ایــن حوزه علی رغم کوتاهی و قصــوری که صورت گرفته ،اما
دستگاه های نظارتی نیز سکوت کرده اند .انتظار می رود امام جمعه
بندرعباس از سازمان آموزش فنی وحرفه ای و وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی بخواهند تا این تبعیض و بی عدالتی و اجحافی که در حق
هرمزگانــی ها در حوزه مهارت آموزی روا شــده اســت برطرف
گردد و هرمزگانی ها مجبور نباشــند آموزش هــای مهارتی را در
آموزشگاه های آزاد گران آموزش ببینند و کارگاه ها و مراکز دولتی
دوباره بــه این بخش برگردد و آموزش های رایگان مهارتی برگزار
شود و در محالت و روستاها تمامی متقاضیان و نوجوانان و جوانان و
زن و مرد را تحت پوشش قرار دهند .چرا جوانان در محالت بجای
حرفه ای آموزی ،مجبورند وقت شــان را به بطالت بگذرانند و بعد
هم وارد مشاغل نامناسب شوند و برچسب قاچاقچی و ...بخورند؟
بازدیدهای نماینده ولی فقیه در استان از محالت و روستاها ومناطق
محروم باعث می شود عمق محرومیت را بیش از پیش درک کنند و
بطور حتم افزایش مطالبات بحق مردم استان را نیز ایشان از مسئوالن
خواهند داشت .بایســتی تبعیض و بی عدالتی و رتبه برتر در فقر و
فالکت ،بیکاری و گرانی در هرمزگان کم رنگ تر شده و عدالت در
حوزه های مختلف در استان با اراده دولتمردان در حوزه های مختلف
جاری وساری گردد .
علی زارعی

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

خبری

دولت با حذف واسطهها ارتباط تولید کننده با مصرف کننده را نزدیک کند

گروه خبر  //نماینــده ولی فقیه در
هرمزگان گفت :توسعه صنایع تبدیلی
برای حذف دالالن در دســتور کار قرار
گیرد.

حجتاالســام محمد عبــادیزاده
در بیســت و پنجمیــن جشــنواره
شــهید رجایی هرمزگان که در سالن
اجتماعات شــرکت گاز برگزار شــد،
با اشــاره به نگاه حضرت علی (ع) به
حکمرانی اسالمی ،اظهارداشت :اولین
نگاه امیرالمومنین (ع) به حکمرانی ،نگاه
خدمتی اســت .در این نگاه افرادی که
خدمتگذاری مردم را میکنند بهترین
مردم و قومها هســتند.وی ،با اشــاره

به نگاه امامتی حضــرت علی (ع) به
حکومت اسالمی ،عنوان کرد :باید به این
مسئولیتها نگاه امانتی داشته باشیم اگر
اینگونه باشد فرد به بهترین صورت از آن
محافظت میکند در غیر این صورت آن
جایگاه به عنوان طعمه شناخته میشود.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ابراز
کرد :نگاه سوم امام علی (ع) به حاکمیت
این اســت که در انتخاب مدیران باید
افرادی که دغدغه خدمت به ضعیفان را
دارد انتخاب شوند؛ چراکه تامین معیشت
طبقات پایین جامعه از اهمیت بســیار
ویژهای برای حاکمیت اسالمی برخوردار
است.حجتاالسالم عبادیزاده ،خطاب

گروه خبر  //مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان
در بیســت و پنجمین جشنواره شهیدرجایی که با
حضور حجت االســام محمد عبادی زاده نماینده
محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس،
مقامات نظامی و انتظامی و مدیران دســتگاه های
اجرایی استان برگزارشد ،کسب رتبه و جایگاه برتر
استان را حاصل تالش جمعی دانست و گفت :طبق
فرمایشــات امیرالمومنین علی( ع) تقدیر از تالش
و زحمت مدیران رســم درستی است و فقط دایره
مدیران دولتی را شامل نمی شود.

مهدی دوســتی استاندار هرمزگان ضمن تشکر از
دیدگاه مدبرانه ،مدیریــت پدرانه و حمایت معنوی
حضرت آیت اهلل عبــادی زاده نماینده محترم ولی
فقیه در اســتان و امام جمعه بندرعباس افزود :در

به دولتمردان با بیان این نکته که افرادی
را به عنوان خادمی مردم انتخاب کنید که
بیشترین توجه را به ضعفا داشته باشد،
تصریح کرد :بر اساس بیانات حضرت
علی (ع) مردم حاکمیت اسالمی حتی
در پایینترین طبقــات جامعه نیز باید
در  ۳ضــرورت ،نان ،مســکن و آب
تامین باشند.وی ادامه داد :ضرورتهای
جامعه برای حکومت اسالمی یک اصل
است و تمام تمرکز دولتمردان نیز باید
روی تقویت این حوزهها باشد.نماینده
ولی فقیه در اســتان هرمزگان ،با اشاره
به فرمایشــات حضرت علی (ع) ،ابراز
کرد :امیرالمومنین همواره تاکید داشتند

که باید زمینهای توسط دولت اسالمی
ایجاد شود تا کشاورزان خودشان بتوانند
محصوالت خود را به فروش برسانند.
به همین جهت دولت باید تالش کند که
با حذف واســطهها ارتباط تولید کننده
با مصرف کننده را نزدیک کند؛ که این
مهم نیز از طریق ایجاد و توسعه صنایع
تبدیلی قابل تحقق است.حجتاالسالم
عبادیزاده ،با اشاره به بیانات حضرت
آقــا (مدظل هالعالی) ،تصریح کرد :انجام
اقدامات موثر و عمیق و انجام اقداماتی
که به اقشار ضعیف جامعه مرتبط است
باید اولویت دولتمردان باشد؛ چراکه این
مهم همواره مــورد تاکید حضرت آقا

هشدار استاندار هرمزگان :

با مدیران ضعیف خداحافظی میکنیم

نظام اسالمی همه سرباز مقام معظم رهبری هستیم
و مرزبندی های موجود برای ساختارمندی و نظم
بخشی است .وی با اشــاره به همکاری و همدلی
یکپارچه تمام قوا ،گــروه های جهادی و مردم در
زلزله ســایه خوش اظهارداشــت :همه خادم مردم
هستیم و موفقیت های به دست آمده و کسب عنوان
برتر اســتان هرمزگان در سطح کشور نتیجه همین
یکصدایی و عملکرد جمعی است.استاندار هرمزگان
جهش  ۲۵۰۰درصدی پروژهها و اعتبارات اســتان

در هفته دولت نســبت به مدت مشابه سال قبل را
نشــانه توجه جدی دولت به هرمزگان برشمرد و
ادامــه داد:اراده رئیس جمهور محترم برحمایت از
توسعه استان قراردارد و طبق فرمایشات امیرالمومنین
علی( ع) تقدیر از مدیرانی که در این مســیر برای
خدمت ،توسعه و پیشرفت مردم هرمزگان زحمت
کشیدهاند رسم خوبی است و باید مستمرباشد.مهدی
دوستی با تاکید بر مبارزه با فساد و رشوه به عنوان
یکی از اصول اصلی نظام و دولت ابرازداشت:ســال

اول دولت در هرمزگان بر مزیت های نســبی نفت
و معادن ،رشداقتصادی ،ترانزیت،گمرکات،صادرات
و شــروع صنایع و پروژههای جدید تمرکز کردیم
و امســال بر دو اصل مهم و اساســی تکریم ارباب
رجوع و مبارزه با فساد و رشوه تمرکز داریم.استاندار
هرمزگان خاطرنشــان کرد :با مدیران دستگاههای
اجرایی که عملکرد ضعیفی داشــتهاند خداحافظی
می کنیم و با مســئوالنی که توانایی پاکسازی فساد
سیستم خود را ندارند برخوردخواهیم کرد.به گزارش
فارس؛ در پایان مراسم بیست و پنجمین جشنواره
استانی شهید رجایی از عملکرد دستگاهها و مدیران
استانی براساس شاخصهای عمومی و اختصاصی
قدردانی شد.

گروه خبر  //نماینــده وزیر اقتصاد و امور
دارایی هرمزگان گفــت :درآمد تکلیفی
امسال هرمزگان  15.5هزار میلیارد تومان
است که تاکنون  17درصد بیش از عملکرد
ماهانه تحقق درآمد داشتهایم.
همه داراییهای دولت از جمله اسناد اموال بر اقدامات دستگاههای دولتی قبل و حین و در غیراینصورت هرگونه هزینهکرد برای

نماینده وزیر اقتصاد و امور دارایی هرمزگان خبر داد

شناسایی  500ملک جدید دولتی در هرمزگان

مهدی دســینه مدیرکل امور اقتصادی و
دارایی هرمزگان اظهار کرد :از ابتدای سال
 1400تاکنون بیش از  8هزار ســند دولتی
در هرمزگان تک برگ شدهاند ،اظهار کرد:
اقدماات الزم برای تک برگی شدن  7هزار
ســند دیگر از اموال ملکی دولت در استان
شامل اسناد ملکی دســتگاههای اجرایی
و نیروهای مسلح و ســازمان ملی زمین
و مســکن در استان در حال انجام است تا
در امسال سنددار شوند.وی با بیان این که

همه دستگاههای اجرایی استان در خزانه
استان نگهداری میشود ،عنوان کرد :دیگر
هیچ ســند دفترچهای در خزانه نداریم و
کار تک برگی شــدن تمامی اسناد در حال
انجام است.به گفته نماینده وزیر اقتصاد و
دارایی در هرمزگان 500 ،ملک جدید نیز
در اســتان شناسایی شده که در حال انجام
اقدامات الزم برای تهیه ســند آنها هستیم.
دسینه همچنین با بیان این که نظارت مالی

خرج از طریق ذیحسابان صورت میگیرد،
خاطرنشــان کرد :در اســتان با احتساب
شهرداریها 93،دستگاهزیرمجموعهفعالیت
ذیحسابانی قرار دارد که از سوی اداره کل
امور اقتصادی و دارایی تعیین میشوند .البته
نظارت بعد از خرج در دستگاهها بر عهده
دیوان محاســبات قرار دارد.وی همچنین
بیان کرد :دستگاهها ملزم هستند که اموال و
امالک دولت را در ســامانه سادا ثبت کنند

(حفظاهلل) قرار دارد.به گزارش مهر ،وی
عنوان کرد :امروز اگر میخواهیم امید
را در جامعه احیاء کنیم و توطئه دشمن
را در حــوزه ناکارآمد جلوه دادن نظام
رســوا کنیم ،تنها راهش خدمتکردن،
خدمتکردن و خدمتکردن است.

امالکی که آن را ثبت نکردهاند ،تخلف تلقی
خواهد شــد.به گفته دکتر مهدی دسینه ،در
ســال  1399معادل  16میلیارد تومان و
در ســال  1400معادل  50میلیارد تومان
از اموال مازاد دستگاههای دولتی در استان
به فروش رســیده است که پس از واریز به
خزانه ،به حســاب دستگاهها ریخته شده
و آنها در دو حــوزه عمرانی و جاری آن
را هزینه کردهاند.نماینــده وزیر اقتصاد در

هرمزگان افزود :برای امســال  15هزار و
 500میلیارد تومان درآمد مالیاتی تکلیفی
برای استان مقرر شده که سال گذشته 7500
میلیارد تومان بود و البته در تحقق این میزان
درآمد تکلیفی به نسبت پیشرفت ماهانه17 ،
درصد جلوتر هســتیم و امیدواریم بتوانیم
با شناســایی فرارهای مالیاتی ،ساماندهی
دســتگاههای پوز و نیز فروش اموال مازاد
دســتگاهها ،این میــزان از درآمد تکلیفی
اســتان را محقق کنیم.به گزارش فارس ؛
دسینه همچنین تأکید کرد :حسابهای متفرقه
دستگاههای اجرایی متمرکز سازی کردهایم
تــا نظارت بر حســابها و انضباط مالی
دستگاهها افزایش یابد.

خبر
پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در بندرعباس
گروه خبر  //مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان از برگزاری
مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در بندرعباس خبر
داد و گفت :مســیر اصلی این راهپیمایی در شهر بندرعباس از
محل پارک شهید دباغیان تا مسجد جامع این شهر خواهد بود.
حجتاالسالموالمسلمین علیاکبر انصاریراد ،مدیرکل تبلیغات
اسالمی استان،در نشست هماهنگی پیادهروی جاماندگان اربعین
حســینی اســتان ،اظهار کرد :زمینهها برای برگزاری مجالس
عزاداریها و سوگواریهای اباعبداهلل الحسین(ع) در درون و
برون کشور فراهم شده و تمامی ظرفیتها برای برگزاری هر چه
بهتر این مراسم پای کار آمدهاند .لذا نیازمند انسجام و هماهنگی
بیشتر است تا این مراسم به نحو احسن برگزار شود.وی افزود:
طبق اخبار واصله مردم مراسم پیادهروی اربعین حسینی را در
عراق آغاز کردهاند و هیئتهای مذهبی نیز در قالب مواکب در
حال خدماترسانی به زائران اباعبداهلل الحسین(ع) هستند .لذا
حرکت عظیمی شاهدیم و برنامهریزیها نیز متناسب با شرایط و
اقتضائات صورت گرفته است اما برگزاری این نشستها به دلیل
انسجام و هماهنگی بیشتر در سطح استان است.مدیرکل تبلیغات
اسالمی هرمزگان تصریح کرد :در سطح استان مراسمی تحت
عنوان «پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی» برگزار خواهد
شد .این مراسم طی دو سه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس
کرونا برگزار نمیشد اما مردم به صورت خودجوش پیادهروی
جاماندگان اربعین را برگزار کردند که این مراسم امسال با عزم
ملی صورت خواهد گرفت.انصاریراد ادامه داد :این راهپیمایی
در سراسر کشــور اعم از مرکز ،استانها ،شهرستانها و حتی
بخشها برگزار میشود و آثار و برکات خوبی به همراه داشته
و خواهد داشــت؛ از این رو از برخی جهات باید آمادگیهای
الزم اعم از مسائل امنیتی و سایر ملزومات را داشته باشیم.به
گزارش ایکنا  ،وی در پایان یادآور شد :مسیر اصلی پیادهروی
جاماندگان اربعین حســینی در شهر بندرعباس از محل پارک
شهید دباغیان تا مسجد جامع این شهر خواهد بود و سپس ایراد
سخنرانی ،قرائت زیارت اربعین ،مراسم عزاداری و مداحی و در
پایان نیز نماز جماعت ظهر و عصر برگزار میشود .البته ممکن
است مسیرهای فرعی هم وجود داشته باشد که مردم از محالت
مختلف شهر ،خود را به مسجد جامع برسانند.
در جشنواره شهید رجایی ؛

محمد مرودی فرماندار برتر استان شد
گروه خبر  //در آیین اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره
شــهید رجایی محمد مرودی فرماندار شهرستان بندرعباس به
عنوان فرماندار برتر اســتان هرمزگان معرفی شد .به گزارش
خبرنگار دریا ؛ در آیین اختتامیه بیســت و پنجمین جشنواره
شــهید رجایی محمد مرودی فرماندار شهرستان بندرعباس از
طرف مهدی دوستی استاندار هرمزگان به عنوان فرماندار برتر
معرفی شد .گفتنی است محمد مرودی از اواخر اسفند ماه 1400
ســکان فرمانداری بندرعباس را به دست گرفت و با عملکرد
درخشان خود توانســت رتبه برتر جشنواره شهید رجایی را
کسب کند .

پشت پرده سیاست
حاجی زاده  :دشمن را با هوش مصنوعی از پای درآوردیم

با توجه به واقعیتهای امروز جهان و افق پیش رو ،محکوم به انجام کار و تحقیقات
فضایی هستیم  .تاریخ شاهد جنگهای تن به تن و حملههای هسته ای ،بیولوژیکی،
رادیولوژیکی و شیمیایی بسیاری بوده اما کاربرد هوش مصنوعی در صنایع نظامی
پدیده جدیدی است.کشورهایی از قبیل چین ،آمریکا ،انگلیس،روسیه ،آلمان ،فرانسه،
هند و ...تقریبا دوشادوش هم در حال پیشروی در حوزه هوش مصنوعی در صنایع
نظامی هستند.ایران نیز از این قافله جا نمانده است.ابرقدرت بعدی جهان کشوری
است که به روزترین فناوریها و بیشترین سهم را در بازار هوش مصنوعی در قوای
نظامی خود دارد .به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجیزاده
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مراسم بازدید رئیس ،استادان و نخبگان دانشگاه
خواجه نصیرالدین طوسی از پارک ملی و فناوری نیروی هوافضای سپاه با بیان این
که «امروز دولت و مجلس انقالبی بر سرکار هستند و نگاههای مسئوالن به داخل
و ظرفیتهای داخلی معطوف شده است»،اظهار کرد :اکنون موقع کار و اقدام است
و در چنین فضایی هیچ توجیهی برای کوتاهی و ترک عمل قابل قبول نیست.وی
افزود :همکاری دانشگاه و حوزه دفاع در کشور از همان دوران دفاع مقدس شکل
گرفته بهطوری که اولین گروه نقشهبرداری در حوزه موشکی در دوران دفاع مقدس
از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بوده است.سردار حاجیزاده تصریح کرد :در
حوزههای همکاری دانشگاه و دفاع ،به موفقیتهای خوبی رسیدهایم و بهجرئت
میتوان گفت اگر ما از واردکننده سیم خاردار به صادرکننده فناوری رسیدهایم و با
طی مرزهای دانش ،دشمن را در فاصله بیش ازهزارکیلومتری با هوش مصنوعی
از پای درآورده ایم ،از ارتباط با دانشگاه حاصل شده است ،در عین حال با وجود
روابط قوی سپاه با دانشگاهها باید بپذیریم ظرفیت بهرهبرداری نیروهای مسلح در
مقابل اقیانوس توانمندیهای دانشگاهی ناچیز است .با توجه به واقعیتهای امروز
جهان و افق پیش رو ،محکوم به انجام کار و تحقیقات فضایی هستیم و این یکی از
مولفههای قدرت هر کشور است.پیشتر نیز وب سایت  war on the rocksدر
تحلیلی نوشته بود»:مقامات نظامی ایران هوش مصنوعی را ابزاری برای کمک به
آنها جهت غلبه بر چالشهای مداوم مانند انجام ناوبری هوایی و هدفگیری دقیق
بدون نیاز به زیرساختهای موقعیتیابی داخلی تصور میکنند .هوش مصنوعی
میتواند به پهپادها اجازه دهد تــا با خلبان خودکار به مکانهای از پیش تعیین
شده پرواز کنند و سپس بر اساس فناوری تشخیص تصویر ،هدفگیری را انجام
دهند .شبکههای هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی مستقل ایران مجهز به رادار
فشرده و حسگرهای تصویربرداری هستند .این هواپیماها میتوانند حجم زیادی از
دادههای نظارتی را به یک پردازنده اطالعات متمرکز و هوشمند هدایت و آگاهی
موقعیتی وسیعتری را ایجاد کنند .ایران همچنین جاهطلبیهایی برای روباتهای
زمینی مسلح با کنترل از راه دور نشان میدهد و به ظاهر قصد دارد آنها را در یک
شبکه خودمختار ایجاد کند.اگر ایران بتواند این جاه طلبیها را به واقعیت تبدیل کند،
روباتهای سطحی مسلح میتوانند با اطالعات هوایی ادغام شوند تا در جبهه نبرد
یا گشت زنی در مناطق شهری کمک کنند.کاربردهای بالقوه در سطح زمین در این
زمینه پایانی ندارد .ماه مه گذشته ،ایران آخرین حمله خود به اهداف در حال حرکت
زیر آب را نشان داد که در آن یک زیردریایی بدون سرنشین اقدام به انجام عملیات
کرد.یک سیستم فرماندهی هوشمند میتواند به زیردریایی اجازه دهد به صورت
شبکهای کار کند و احتماال در کمین دشمنان فراتر از محدوده ارتباطات باشد .هیچ
چیز در ادبیات عمومی موجود در ایران نشان نمیدهد که ارتش این کشور کاوش
در زمینه چنین خودمختاریای را در زیر آب آغاز کرده است یا تجهیزات سنجش
الزم را در اختیار دارد ،اما دستیابی به پیشرفتهای فنی در زمینه هواپیماهای بدون
سرنشین میتواند سرعت پیشرفت را در این حوزه افزایش دهد».

اقدام خصمانه میزبان منافقین علیه ایران

دولت آلبانی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و از دیپلماتهای ایرانی
خواست خاک این کشــور را ترک کنند .بهانه آلبانی حمالت سایبری به این
کشور خوانده شده که تیرانا مدعی است از جانب ایران بوده است.شبکه سعودی
العربیه در این گزارش مدعی شد که دولت آلبانی اقدام به اخراج سفیر ایران در
تیرانا کرده ،در حالی که ایران از سال  ۱۳۹۷در این کشور سفیر ندارد!آلبانی در
حالی که مدتهاست به پایگاه گروهک تروریستی منافقین مبدل شده ،در سال
 ۱۳۹۷نیز اقدام به اخراج دو دیپلمات ایرانی از جمله سفیر ایران با اتهام واهی
به خطرانداختن امنیت این کشور کرده بود .از آن زمان به بعد ،سفارت ایران در
آلبانی در سطح کاردار اداره میشد.با این حال نخستوزیر آلبانی ضمن مطرح
کردن اتهام بی پایه و اساس علیه ایران ،اعالم کرد که کشورش روابط خود را با
ایران قطع کرده اســت« .ادی راما» تصریح کرد :این کشور در حال قطع روابط
دیپلماتیک با ایران است و به دیپلماتهای ایرانی و کارکنان سفارت ایران دستور
داده است ظرف  ۲۴ساعت خاک آلبانی را ترک کنند.
وزیر اطالعات  :خبر فساد مالی برادرزن یکی از وزیران دروغ است

حجتاالســام سید اسماعیل خطیب ،وزیر اطالعات در حاشیه نشست هیئت
دولت درباره وجود موارد مشابه شبیه بازداشت مشاور وزیر راه اظهار کرد :مشابه
این مورد را نداریم و مطالب منتشر شده صحت ندارد .کسانی که این مسائل را
پخش میکنند با آبروی افراد بازی میکنند ولی درباره آقای مکارم اقدام صورت
گرفته در دستگاه قضایی در حال پیگیری است؛ بر اساس گفته آیت ا ...رئیسی،
دولت مدعی مبارزه با فساد است و کوتاهی نخواهد کرد.وزیر اطالعات درباره
بازداشت یک تبعه سوئدی نیز گفت :منتظر گزارش سخنگوی قوه قضاییه باشید؛
دستگیری برادر زن یکی از وزیران هم دروغ است .به گزارش تسنیم ،یک نماینده
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس مدعی شده بود که برادر زن وزیر کشاورزی
توسط وزارت اطالعات بازداشت شده که وزیر اطالعات در حاشیه جلسه هیئت
دولت ،چنین ادعایی را تکذیب کرد/.خبرگزاری دانشجو
انعکاس

انتخاب مدعی شد :سردار شکارچی ،معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح
بیان کرد :طبق چیزی که خود آمریکاییها میگویند ،مردم ایاالت متحده طی
 ۵۰سال اخیر باالترین کاهش سطح امید به زندگی را داشتهاند که البته به نظر
ما این بحران از  ۲۲بهمن  ۵۷در آمریکا شــروع شده است .شکارچی با اشاره
به قدرتنماییهای جمهوری اسالمی در دریا ،اظهار کرد :عمق راهبردی ما از
 ۵۰کیلومتر به  ۲۴هزار کیلومتر افزایش یافته در حالی که عمق راهبردی آمریکا
هزاران کیلومتر کاهش داشته است.
فردانیــوز خبر داد :طی روزهای گذشــته و پس از بازداشت مشاور وزارت
راه ،برخی از رسانههای اصالح طلب بهانه جدیدی برای حمله به قالیباف پیدا
کردهاند و بیان میکنند که قاسم مکارم در شهرداری تهران مشاور قالیباف بوده و
با این دروغ به تخریب رئیس مجلس میپردازند.این در حالی است که حتی اگر
چنین سخنی هم درست بود ربطی به رئیس مجلس نداشت چرا که این تخلف
در صورت اثبات مربوط به وزارت راه میشــد اما اکنون مشخص شده که این
خبر از اساس نادرست و کذب بوده است.
رویداد 24خبر داد :فیاض زاهد که به تازگی با سیدمحمد خاتمی دیدار داشته،
میگوید :آقای خاتمی در این دیدار همچنان تاکید داشــت که اصالحطلبی به
معنای عبور از جمهوری اسالمی نیست و در عین حال میگفت اصالحطلبان در
شرایط مناسب خودشان قرار ندارند و در بسیاری از حوزهها نیازمند بازنگری
هستند؛ چه در رابطه با مردم و چه در حوزه تشکیالتی.

همشهری آنالین خبر داد  :مدیر کل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی از لغو
روادید گروهی ایران و روسیه از ابتدای سال  ۲۰۲۳خبر داد .او با اشاره به اینکه شکل
اجرای این توافق ،قبال به تایید و موافقت دو کشور رسیده است،اظهار کرد :براساس آن
چه پیشتر امضا شده و به توافق دولتهای ایران و روسیه نیز رسیده است ،با اجرای این
برنامه و از تاریخ اول ژانویه ،شهروندان ایران و روسیه درصورتی که در قالب گروههای
گردشگری از  ۵تا  ۵۰نفر بین دو کشور سفر کنند ،برای مدت  ۱۵روز اقامت ،به روادید
نیاز نخواهند داشت.
تازههای مطبوعات

کیهان -رســانههای طیف مدعی اصالحات یا همان جریان غرب گرای داخلی در
اقدامی هماهنگ در صفحه اول خود و به شــکلی برجسته به استقبال «لیز تراس»
نخستوزیر جدید انگلیس رفتند .نکته مهم این که وی مواضع بهشدت ضد ایرانی دارد.
تراس درباره جمهوری اســامی با بیپروایی تمام ،بهصورت کورکورانه و بدون هیچ
تأملی از سیاست مخرب و هرجومرجطلب رژیم صهیونیستی تبعیت میکند.
شرق -شــورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیسجمهور بخشی مهم از طرح
صیانت را تصویب کرد .همان طرح صیانت یا بهتر بگوییم طرح محدودسازی اینترنت
که با تالش تندروهای مجلس نوشته شد،طرحی که حداقل چهار بار تغییر شکل کلی
داد تا به نسخه بهمن سال گذشته برسد.
جوان-پارادوکسی هم در پلیس و هم دستگاه قضایی ،حلنشدنی است .پلیس ،هم
سارقان را در زندان میپسندد و هم از این که زندان ،آموزشگاه حرفهای سرقت و قتل
شود ،ناخشنود است .قاضی نیز هم به دنبال حبسزدایی و کاهش آمار زندانیان است
و هم احکامی جز زندان ندارد.
آرمان ملی -موضعگیری برخی نهادهای زیرمجموعه در مواجهه با رسانهها چندان
نشانی از باال بودن آستانه تحمل آنها ندارد ،چه این که اگر تحلیلی درباره عملکرد
اقتصادی دولت ،بحث تورم و آماری که مرکز آمار راجع به این مسئله داده یا ...مطرح
شــود این نهادها یا سازمانهای زیرمجموعه دولت به جای ارائه آمار و پاسخ گویی
صرفا سراغ تکذیب مطالب و ارسال جوابیه میروند.
رسالت  -مسئوالن دولت پیشین ،در برنامهای هدفمند و هماهنگ ،پس از یک سال
ســکوت به میدان آمدهاند و در حال بازآرایی جریان خود در صحنه سیاست کشور
هستند.میپنداشتیم که اوج شاهکار آقایان مطلع شدن از جهش قیمت بنزین صبح جمعه
بود ،حالآن که بر اساس گفتههای خودشان ،عجایب و خیانتهای بسیار بزرگتری
متوجه کشور بوده است.
واکنش معاون رئیسی به شایعه دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی کار

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور درباره معرفی محمدهادی زاهدیوفا
بهعنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس گفت :آقای زاهدیوفا دارای مدرک کارشناسی
ارشــد و دکترای اقتصاد است و با اقتصاد اسالمی هم به خوبی آشنایی دارد و سالها
رئیس دانشــکده اقتصاد بوده و برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس از شاگردان او
بودند و از جهت علمی ،اخالقی و مدیریتی هم مورد تأیید رئیسجمهور است .آقای
زاهدیوفا در شــوراهای مختلف شستا و موضوعات مختلف حضور داشته است و
اشراف خوبی بر مسائل اقتصادی کشــور دارد و میتواند هم در وزارتخانه و هم در
مجموعه دولت شخص موثر و موفقی باشد .حسینی همچنین درباره ادعاهای مطرح
شده درخصوص دو تابعیتی بودن زاهدیوفا گفت :هم در داخل و هم در خارج کشور
مطالب کذبی منتشر کردهاند که به هیچ وجه صحت ندارد و با هدف تخریب یک چهره
علمی و مدیریتی صورت گرفته است .زاهدی وفا برای تحصیل به خارج کشور رفته
بوده و به ایران بازگشــته است .برخی هم شایعه کردند پسر آقای زاهدیوفا در اروپا
شرکت دارد در حالی که ایشان اص ً
ال اوالد ذکور ندارد!/ایرنا
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جنوب کشور

استاندار خوزستان :

پروژههای فاضالب اهواز و غدیر از اقدامات مهم دولت در خوزستان است
است.

حسن سیالوی ســرویس استان ها //
اســتاندار خوزســتان گفت :کارهای
بسیار مهمی از جمله بحث اجرای طرح
اضطراری جمــع آوری فاضالب اهواز،
افتتــاح ابر پروژه غدیــر و ...از دیگر
اقدامات بسیار مهم دولت در خوزستان

به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ صادق
خلیلیان در آیین بهره برداری رســمی از
مجتمع های انبارهای سازمان جمع آوری
و فروش اموال تملیکی خوزستان در اهواز
با حضــور وزیر اقتصاد اظهــار کرد :در
بحث های مرتبط بــا اموال تملیکی در
دولت گذشته یک نابسامانی بسیار شدید
و بی تدبیری های را شاهد بودیم که باعث

از بین رفتن اموال می شد.
وی افزود :خوشبختانه با تدابیر دولت
ســیزدهم و دســتورات رئیس جمهور
در سطح کشــور اموال تملیکی در حال
ســازماندهی شــدن اســت که این کار
یکی از اقدامات بزرگی اســت که در این
دولت شــاهد اجرای آن هستیم.خلیلیان
عنوان کرد :خوزســتان در این زمینه قدم
بزرگی برداشــته اســت و پیــش قراول

پلمب  ۳۴۰حلقه چاه آب غیرمجاز در یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد تاکید کرد

تکمیل طرحهای نیمه تمام استان یزد
پیش از سفر دوم رئیس جمهور
علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی
یزد تاکیــد کرد :باید پیش از ســفر دوم
رئیس جمهور به استان نهضتی در تکمیل
طرحهای نیمه تمام با تاکید بر بیمارستانها
و مدارس اتفاق بیافتد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجید دهقانیزاده
در نشســتی با فرماندار شهرستان مهریز و
مدیر کل نوسازی مدارس استان با اشاره به
اهمیت تکمیل پروژههای نیمه تمام استان،
ابراز امیدواری کرد :بــا توجه به اعتبارات
مصوب ســفر رئیس جمهور به اســتان به
زودی شــاهد اتفاقات خوبی در اســتان
خواهیم بود.
وی با بیان این که باید پیش از ســفر دوم
رئیس جمهور به استان ،نهضتی در تکمیل
طرحهای نیمه تمام با تاکید بر بیمارستانها
و مدارس اتفاق افتد ،تصریح کرد :در ســفر
دوم باید نهضت تکمیل مدارس اســتان را
دنبال کنیم.
دهقانیزاده با اشاره به دستاوردهای دولت
مردمی برای استان ،افزود :امید است از محل
اعتبارات مصوب ســفر اول رئیس جمهور
به اســتان و تخصیص آن بتوان پروژههای
بیمارســتانی اســتان نظیر بیمارستانهای
فاطمهالزهرا مهریز ،بحران ،اشــکذر ،خاتم
و بافــق را تکمیل و بهرهبــرداری کرد.وی

بر تالش ،منطــق و صداقــت حرفها و
برنامههای دولت سیزدهم در استان تاکید و
خواهان رعایت منابع و مصارف در استان
شــد و بیان کرد :با مدیریت کالن کشور و
درایت ســازمان برنامه و بودجه بسیاری از
شعارهای دولت در مسیر تحقق قرار گرفته
است.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان با
استناد به نظر استاندار یزد مبنی بر جلوگیری
از اقدامهای پراکنده صنایع و معادن استان در
قالب مسئولیتهای اجتماعی ،اذعان داشت:
باید این منابع را تجمیع کرده و یا هر بخش
یا پروژهای را تا حصول نتیجه به مجموعهای
واگذار کرد.
دهقانیزاده ،افزود :در این صورت اســت
که میتوان از محل مسئولیتهای اجتماعی
اقدامات بزرگ و تحولی برای مردم و استان
انجام داد.
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی
اســتان در پایان از توجه ویژه به اعتبارات
محرومیتزدایی اســتان از سوی سازمان
برنامه و بودجه کشــور ابراز خرســندی
و بیــان کــرد :از تمــام توان اســتان در
حوزههای مختلــف اســتفاده و پیگیری
خواهیم کرد تا در این راســتا کاری روی
زمین نماند.

این مســاله شــده که امروز شاهد افتتاح
مجتمع های انبارهای سازمان جمع آوری
و فروش اموال تملیکی خوزستان در اهواز
هســتیم.وی افزود :کارهای بسیار مهمی
از جمله بحث اجرای طــرح اضطراری
جمــع آوری فاضالب اهــواز ،افتتاح ابر
پروژه غدیر و ...از دیگر اقدامات بســیار
مهم دولت در خوزستان است.
استاندار خوزستان گفت :خانه هنرمندان

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //مدیر
عامل آب منطقهای یزد از پر و مسلوب المنفعه
کردن  ۳۴۰حلقه چاه آب غیرمجاز در راستای
اقدامات پیشــگیری از کم آبی دراستان خبر
داد.

به گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ محمدمهدی
جوادیــان زاده در ایــن باره گفــت :به منظور
صیانت از منابع آب زیرزمینی برنامه ریزی الزم
جهت جلوگیری از اضافه برداشــت بر اســاس
ســند ســازگاری با کم آبی در تمامی بخش ها
بویژه بخش های کشــاورزی و صنعت در سطح
شهرستان های اســتان انجام شده و به صورت
مستمر در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه انســداد چاه های غیرمجاز
برداشــت آب از ســفره هــای زیــر زمینی از
اولویت هــای اصلی این شــرکت در اقدامات
پیشگیرانه در راستای کم آبی می باشد گفت :از
ســال  ۹۴تاکنون بیــش از  ۳۴۰حلقه چاه پر و
مسلوب المنفعه شده و میزان جلوگیری از اضافه

به گزارش خبرنگار دریا  ،حجت االسالم و المسلمین
ابراهیم حمیدی در شــورای حفظ حقوق بیتالمال
استان کرمان افزود :باید بر مبنای نظارتهای مستمر از
بروز زمینخواریهای جدید جلوگیری کرد.وی درباره
تهیه طرح هادی روستای رضاآباد ساالری در غرب
شهر کرمان نیز اظهار داشــت :در صورتی که در این
منطقه کار خالف قانون شــکل گرفته باید جلوی آن
گرفته شود.
رئیس کل دادگستری اســتان کرمان بیان کرد :اگر
مدعیان در روستای رضاآباد ساالری اراضی را تصرف

برداشــت از این اقدام حدود  ۸میلیون مترمکعب
است.جوادیان زاده ضمن تاکید بر اینکه عالوه بر
اقدامات انجام شده ،گروه های گشت و بازرسی
همــه روزه حتی در روزهــای تعطیل در تمامی
شهرستان ها با هدف جلوگیری از اقدامات غیر
مجاز و شناســایی چاههای غیرمجاز ،در حال
گشت زنی می باشــند افزود :در طی شش سال
اخیر نزدیک بــه  ۴۰میلیون مترمکعب از اضافه
برداشــت ها جلوگیری به عمــل آمده که نیمی
از ایــن صرفه جویی در دو ســال اخیر رخ داده
است.
وی خاطرنشــان کرد :اگرچه این اقدامات می
تواند تاثیر مناســبی با فرض شرایط ثابت (عدم
کاهش بــارش و جریانات ورودی به ســفره)،
داشــته باشد اما توجه به این نکته ضروری است
بررســی رخداد بارش ها نشان می دهد که روند
نزوالت جوی ،کاهشــی بــوده و این تاثیر قابل
توجهی در افت سطح آبخوان ها و کاهش منابع
آب در دســترس دارد .وی افــزود :لذا با توجه

به بحرانی بودن منابع آب زیرزمینی الزم اســت
تمامی دستگاههای اجرایی در راستای حفاظت
از منابع آب در وهلــه اول همکاری همه جانبه
را جهت جلوگیری از برداشــت بیشتر از منابع
آب زیرزمینی در بخشهای مختلف داشته باشند
و از حمایــت طرحهای پــرآب خواه خودداری
گردد و در مرحله بعد ســند سازگاری با کم آبی
را یک نقشــه راه مهم جهت برون رفت از بحران
دانسته و حداکثر تالش جهت مدیریت مصرف در
چارچوب ســند سازگاری با کم آبی انجام شود.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای یزد در مورد
اصالح و تعدیــل پروانه های بهره برداری گفت:
تقریبــا تمامی چاههای کشــاورزی اصالح و یا
تعدیل شده اند و موارد باقیمانده شامل چاههای
دارای پرونده قضایی ،چاههای غیرفعال( که چند
سالی غیرفعال هستند و با توجه به اینکه ممکن
اســت متروکه گردند ،درحــال حاضر اصالح و
تعدیل انجام نمی شــود) ،چاههای با ریز مصرف
پرورش ماهی و تحقیقاتی است.

معامله مسکن ملی در بوشهر غیرقانونی است

سید ابوالحســن جعفری سرویس
اســتان ها  //معاون مســکن و
ساختمان را ه و شهرسازی بوشهر
گفــت :خرید و فــروش امتیازات
طرحهای مســکن ملی غیرقانونی
اســت و با متخلفان مطابق قانون
برخورد میشود.

بــه گزارش خبرنگار دریا  ،ســید

آرزو توکلی ســرویس اســتان هــا  //رئیسکل
دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نظارتها
بر زمینخواری باید مستمر و برخوردها بموقع باشد
گفت :برای مبارزه بــا زمینخواری و تصرف اراضی
دولتــی باید در ابتدای شــکلگیری این اقدامات
غیرقانونی اقدام کرد و در این زمینه باید بر مبنای
همصدایی و همکاری جلو رفت.

اهواز آماده افتتاح است و یکی از بزرگترین
کارهای مرتبط با هنرمندان در کشور است
که در دولت انجام شده است.
خلیلیان با بیان اینکه اقدامات بسیار بزرگی
برای بازسازی ناشی از زلزله اندیکا در این
منطقه توسط دولت انجام شده است ،عنوان
کرد :دولت برای رفع محرومیت از اندیکا
و مناطق اطراف آن نیز اقدامات بســیار
خوبی انجام داده و چندین جاده در منطقه

زیرسازی و آسفالت شده است .همچنین
جایگاه هایی برای دام های ســاکنان آن
مناطق احداث شده است.
وی افزود :بعد از دو سال وقفه در بحث
برگزاری پیاده روی اربعین ،اشتیاق بسیاری
در مردم است تا حضور پیدا کنند .در این
زمینه در دو ماه اخیر اقدامات بسیار خوبی
برای بحث پارکینگ ،مواکب ،گذرگاه ها
و ...اجرایی شده است.

کــرده اند باید با تصرفات برخــورد و به نحوی اقدام
کرد که به تصرفات غیرقانونی مشــروعیت ندهیم.وی
با اشــاره به اینکه تقاضای ساکنین روستای رضاآباد
ساالری طبق قوانین و مقررات قابل انجام است ،گفت:
اگر تصرفات این حوزه قانونی نیست باید جلوی آن
گرفته شود و گزارش تخلفات انجام شده نیز به منظور
رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شود.
حجت االسالم و المسلمین حمیدی با اشاره به بازدید
انجام شده از حاشیه شهر کرمان و با تاکید بر این مطلب
که این منطقه وضعیت بســیار نابسامانی داشته است،
تاکیــد کرد :باید بپذیریم به عنــوان حاکمیت ،پس از
گذشت  ۴۰سال از پیروزی انقالب ،وظیفه خود را در
تامین مسکن مردم بویژه اقشار آسیبپذیر و کم درآمد
به خوبی انجام ندادهایم.
در این نشســت موضوع تامین آب جوپارستان از
دستور کار خارج شــد و ابعاد تعیین تکلیف اراضی

علی حســینی اظهار کــرد :خرید و
فروش امتیازات طرحهای مســکن
ملی غیرقانونی اســت و با متخلفان
مطابق قانون برخورد میشود.وی ر
ادامه داد :در این روزها خبرهایی از
خرید و فروش امتیاز مسکن ملی و
نهضت ملی مسکن در فضای مجازی

دیده شده اســت به طوری که برخی
دالالن با شناسایی افرادی که توانایی
فراهم کردن آورده اولیه را ندارند اقدام
به خرید امتیاز آنها میکنند.
معاون مسکن و ســاختمان راه و
شهرسازی بوشــهر افزود :هر گونه
خریــد و فروش امتیازات مســکن

رئیسکل دادگستری کرمان :

ت بر زمینخواری باید مستمر باشد
نظار 
دهفقیره مورد بررسی قرار گرفت.

* ســامانه پنجره واحد مدیریت زمیــن در کرمان راه
اندازی شد

رئیس کل دادگســتری کرمــان در آیین رونمایی از
سامانه مدیریت پنجره واحد مدیریت زمین این استان
افزود :اقداماتی که در سال های گذشته توسط مجرمان
و افراد سودجو در حوزه تصرف اراضی دولتی و ملی
شکل گرفته ،نگران کننده است و باید همت ملی در این
حوزه شکل گیرد تا تمامی متولیان پای کار بیایند تا این
مسئولیت و ماموریت به نحو شایسته ای حفظ شود.
حجت االسالم و المسلمین ابراهیم حمیدی ادامه داد:
این ســامانه در حقیقت به معنای بهره گیری از دانش

روز برای مدیریت اراضــی خواهد بود و ظرفیتی را
برای نظارت الکترونیکی بر عرصه های دولتی و منابع
طبیعی در اختیار مدیران قرار می دهد.وی با تاکید بر
ارجحیت اقدامات پیشگیرانه بر اقدامات برخوردی در
حوزه زمینخواری ،بیان کرد :اگر در گذشته در حوزه
پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی اقدامات الزم
انجام شــده بود ،امروز با مشکالت عدیده ای روبرو
نبودیم.
رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان با اشاره به
اینکه نباید اجازه داد اراضی دولتی مورد تاخت و تاز
و تصرف قــرار گیرد که مجبور به برخوردهای بعدی
و قلع و قمع مســتحدثات واقع در این اراضی باشیم،

غیرقانونی اســت و کســانی که به
بهانههــای واهی این امتیــارات را
خریداری میکننــد در آینده دچار
مشکل میشوند و پرونده حقوقی و
کیفری برایشان تشکیل میشود.
حســینی از مردم درخواست کرد
اطالعات درست در زمینه طرحهای
ساخت مســکن را از ادارهکل راه و
شهرسازی استان جویا شوند و فریب
فضای مجازی و دالالن را نخورند.

شنبه  19شهریور 1401
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سال بیست و یکم شماره 3975
طنز
سیر بیماری های جهانی ؛ از طاعون تا کرونا
* طاعون سیاه

سوپ هم غذاست!

از ســال  1334میالدی یک فرد مجهو لالهویه در هوبی چین با خوردن
ســوپ موش (یا شــاید هم مرگ موش یا سایر مشتقات موش) باعث
همهگیری طاعون ســیاه در اروپا ،آسیا و آفریقا شد .شاید فکر کنید که
امریکا ب هدلیل بهداشــت باال از این بیمــاری مصون مانده بود اما امریکا
آن زمان آدمش کجا بود که بیماریاش باشــد! این بیماری چیزی حدود
 75تا  200میلیون کشــته برجای گذاشت و بین  30تا  60درصد چشم
آبیهای اروپایی را تلف کرد .آن زمان چون هنوز قهوهای برای خودش
جزو رنگها محســوب می شد و چشم رنگی معنا نداشت چشم کسی
نمیتوانســت توئیت بزند و گریه کند که چرا طاعون دارد جان چشــم
آبیهای مو بور را میگیرد و ننگ بر شما چشم تنگهای همه چی خور!
البته آن زمان اینترنت هم نبود و اگر فعاالن مدنی می خواستند با دود پیام
اعتراضیشان نســبت به مرگ و میر اروپاییها را برسانند ،آلودگی هوا
موجب شیوع گسترده آسم در جهان می شد.
* آنفلوانزای اسپانیایی

بالخلقهای را گردن نگرفت،
بعد از اینکه هیچ چینی خوردن هیچ جانور عجی 
اسپانیاییها گفتند اص ً
ال تقصیر ما بود خب بعدش؟! نمیخواید فکری برای
درمانش کنید! بهداشــت جهانی هم خوشحال شــد و اسمش را گذاشت
آنفلوانزای اسپانیایی .وقتی اسپانیاییها دوباره گفتند :خب بعدش؟ نیم میلیارد
نفر درگیر بیماریاند ،نمیخواید کاری کنید؟ بهداشت جهانی که دید کاری
نمیتواند بکند اجازه داد مردم راحت بمیرند و نه در مردنشان دخالتی کرد و
نه قضاوتی! با آنفلوانزای اسپانیایی بین  20تا  50میلیون نفر مردند و از سال
 1918تا  1920باقی جان نباختگان تالش کردند زنده بمانند.
* ویروس اچ آی وی
آغاز این بیماری از کنگو بود اما چون ویروس ده ســالی دوره نهفته داشت
و تا میخواست شیوع پیدا کند احتمال داشت با ویروسی دیگر جهش پیدا
کند و یا توی سایه بیماری دیگر باقی بماند ،برخی کشورهایی که یک لقمه
بیماری تنها از گلویشان پایین نمیرفت تصمیم به توزیع گسترده و کم دردسر
این بیماری کردند .مث ً
ال فعالیت خطیر توزیع آن به کشور ایران را فرانسویها
به عهده گرفتند و به این ترتیب با ارسال بستههای هدایایی از خون آلوده به
این ویروس باعث انتشار این بیماری به ایران شدند .در سال  2005تا 2012
این بیماری به اوج خودش رسید همانطور که شاخص محبوبیت فرانسه!
* کرونا

حس ایجاد تنوع در آشپزی بازهم قربانی گرفت ،یک آشپز در ووهان با این
فکر که اگر این بار توی سوپ به جای کرفس و هویج ،خفاش بریزم حتم ًا
شوهرم قبول می کند که سوپ هم غذاست و کمتر سر سفره غر می زند ،اقدام
به ریختن تعدادی خفاش در سوپ کرد و شوهرش قبل از اینکه اعترافی بکند
که سوپ غذاست یا نه در اثر تنگی نفس و سرفههای مکرر ناشی از ابتال به
ویروس کرونا جان باخت و متأسفانه چون آن آشپز از تمام مراحل آشپزیاش
الیو گرفته بود ،همسران امیدوار دیگر اقدام به این کار کردند و ویروس کرونا
در تمام جهان گسترش یافت .البته هنوز هم آن آشپز معتقد است تقصیر من
نبود و همسرم از زیادی فلفل دچار سرفه و تب شد ولی جهان اصرار دارد که
خودتی! ویروس کرونا از  2019آغاز شد و در سال  2020به اوج خودش
رســید و میلیونها کشته برجای گذاشت و در جاهایی که واکسن اصل غیر
آبمقطری میزدند هنوز هم کشته بر جای میگذارد.
آبله میمون

هیسسس! بی خیال شوید سر جدتان!

تاکید کرد :در راســتای مبــارزه با تصرف غیرقانونی
اراضی ملی و دولتی ،اقدامات علمی و تحقیقاتی خوبی
مبتنی بر دانش روز انجام شــده اما هنوز تا رسیدن به
نقطه رضایت بخش در این حوزه فاصله داریم و باید
کارهای بیشتری انجام شود.
وی بیان کرد :یکی از بهترین کارهایی که برای مبارزه
با زمینخواری و تصــرف اراضی دولتی و ملی انجام
شده ،راهاندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین است
که بر مبنای آن نظارتها در عرصههای منابع طبیعی
و اراضــی دولتی افزایش می یابد تا از تصرف اراضی
دولت پیشگیری و جلوگیری شود.
حجت االســام و المسلمین حمیدی ضمن بیان این
مطلب که یکــی از اولویتهای قوه قضاییه ،مبارزه با
زمین خواری است ،تاکید کرد :جلسات و کارگروههای
متعددی بــه این منظور اجرای ایــن ماموریتها در
قوه قضاییه تشکیل شده است.

فاطمه سادات رضوی علوی

وی تصریــح کرد :قوه قضاییه بر مبنای تاکیدات رهبر
معظم انقالب اسالمی و اســناد باالدستی ،ماموریت
مبارزه بــا زمین خواری را به صــورت جدی دنبال
می کنــد و هدف اصلی اقدامات انجام شــده در این
حوزه آن است که بتوانیم مناطبع طبیعی و عرصه های
دولتی را به عنوان یک سرمایه ملی حفظ کرده و ضمن
بهره برداری صحیح از این اراضی ،از آنها حراســت
کنیم تا در اختیار نسلهای آینده قرار گیرد.
حجت االسالم و المسلمین حمیدی با اشاره به اینکه
قــوه قضاییه وظیفه برخــوردی دارد و در این زمینه
پروندهها باید با ســرعت و کیفیت رســیدگی شده و
آرای صادره نیز با ســرعت اجرایی شود ،تاکید کرد:
دادستانها نیز باید دستورات الزم را به مدیران بدهند
و ســایر مدیران نیز در حوزه مسئولیتهای خود با
پشتیبانی دســتگاه قضایی به نحوی اقدام کنند که از
تصرف اراضی جلوگیری شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد خبرداد

یزد استان پیشرو در نهضت ملی مسکن و ساخت منازل ویالیی
علیرضا حائری زاده سرویس اســتان ها  //مدیر کل راه و شهرسازی استان
یزد از آغاز عملیات اجرایی ســاخت  ۲۵هزار واحد مسکونی ویالیی در قالب
طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ احسان خواجه رضایی در جمع خبرنگاران افزود :در
مجموع قرار است  ۳۱هزار واحد مسکونی ویالیی در طرح نهضت ملی مسکن در
استان یزد ساخته شود که تاکنون شهرستان مهریز در این طرح پیشرو بوده است.
وی گفت :در فاز اول ســاخت  ۵۰۰واحد مســکن ویالیی مهریز ،ساخت ۱۷۴
واحد آن در ابتدای ســال  ۱۴۰۰کلید خورد و این واحدها بهمن سال گذشته به

بهره برداری رســید و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.مدیر کل راه و شهرسازی
استان با بیان اینکه این واحدها کامال ویالیی ،یک طبقه ،به صورت شمالی و جنوبی
ساخته شده است ،افزود :تقریبا مساحت هر واحد  ۱۶۰متر مربع است که زیربنای
آن بطور متوسط به  ۱۵۰متر مربع میرسد.
خواجه رضایی خاطرنشان کرد :استان یزد جز استانهای پیشرو در طرح نهضت
ملی مسکن و ساخت مسکن های ویالیی است ،چرا که طرح  ۴۰واحدی بلوار
نواب صفوی یزد در سال  ۱۴۰۰در کمتر از  ۱۰ماه به بهره برداری رسید و تحویل
متقاضیان شد.

پرداخت  ۵هزار میلیارد عوارض آالیندگی به روستاها و شهرداریهای خوزستان
حسن سیالوی سرویس اســتان ها //
مدیرکلامورشهریوشوراهایاستانداری
خوزستان با اشاره به پرداخت بیش از ۵
هزار میلیارد تومان عوارض آالیندگی به
روستاها و شهرداریهای استان از نظارت
بر هزینهکرد این اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ مهراب
فلســفی زاده در خصــوص پرداخت
بیــش از  ۵هــزار میلیــارد تومان
عوراض آالیندگی نفت به روستاها و
شــهرداری های خوزستان اظهار کرد:
دو ماه قبل مرحله نخســت عوارض
آالیندگی و این هفتــه  ۵هزار و ۳۰۰
میلیارد تومان از عوارض واریز شــده
اســت .وی افزود :عوارض سال های
 ۹۲تا  ۹۶قطعی شــده بود اما به دلیل
یک سری مســائل حقوقی و قانونی
عمال پرداخت با تاخیر مواجه شــد که
با عزم جدی دولت برای حل مســائل

و مشــکالت شــهرداری ها تدابیری
اندیشیده شــد و این مبلغ به حساب
شهرداری ها و دهیاری های خوزستان
واریز شده است.
مدیرکل امور شــهری و شــوراهای

استانداری خوزستان گفت :چارچوب
توزیع رقم برای بهــره مندی حداکثر
روستاها و شهرها از عوارض و همچنین
مکانیزم نظارت و کنترل آن با اولویت
پروژه های عمرانی بــه ویژه مباحث

زیست محیطی در حوزه شهرها جزو
الزامات ابالغی است.
کارگــروه هــای الزم در این زمینه
تشــکیل شده اســت و امیدواریم این
روند موجب بهبود شرایط عمرانی در
روستاها و شــهرها شود .فلسفی زاده
بیان کرد :نهادهای نظارتی و مجموعه
استانداری و فرمانداری ها ابالغ های
الزم در خصوص هزینه کرد این اعتبار
به منظور استفاده حداکثری در راستای
بهبود شــرایط را داشــته اند .وی که
در یــک برنامــه تلویزیونی صحبت
می کرد ،گفت :در این ایام شاهد ورود
زائران اربعین حسینی از مبادی ورودی
خوزســتان بوده ایم و در طول مسیر
خدمات مناســبی به زائران ارائه شده
است و با این مبالغ قطعا اثربخشی کارها
نیز مضاعف خواهد شد.

طرح  :بیتا هوشنگی
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با مشارکت نهادهای خیریه و گروههای جهادی؛
پویش «همه حاضر» روزنهای برای
کودکان محروم است

ســرویس فرهنگی  //پویش «همــه حاضر» با
مشــارکت نهادهای خیریه و گروههــای جهادی و با
هدف تأمین نوشت افزار برای کودکان مناطق محروم
برگزار شده است.
پویش «همــه حاضر» با هدف تأمین نوشــت افزار
برای کودکان مناطق محروم برگزار شده و عالقمندان
برای مشــارکت در این پویش میتوانند با مراجعه به
سایت دیجی کانون ،تعداد بستههای خود را انتخاب و
سپس با کلیک روی گزینه پرداخت و اتصال به درگاه
بانک در این پویش شــرکت کنند.این پویش با شعار
«هم من هم دوستم!» درحال برگزاری است و والدین
میتوانند در کنار خرید نوشت افزار برای فرزندانشان،
برای دانش آموزان محروم هم نوشــت افزار موردنیاز
کودکان مناطق محروم را خریداری کنند.قرار است در
اینپویش یک میلیون بسته لوازم التحریر را با مشارکت
نهادهای خیریــه و گروههای جهادی در قالب پویش
«همه حاضر» توزیع شــود و نیز امکان اهدای بسته
لوازم التحریر در طرح عرضه مســتقیم نوشــت افزار
از طریق ســایت «دیجی کانون» نیــز وجود دارد تا
دانش آموزی به علت هزینه نوشــت افزار از مدرسه
باز نماند و بخشــی از بار مردم نیازمند سبک شود.به
گزارش قدس آنالین ،همچنین حمیدرضا خان محمدی
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت :قرارگاه عدالت
تربیتی و نصیب آموزشــی برابر ،تأمین کتب درســی
دانش آموزان بازمانده و نیازمنــد نیز اقداماتی انجام
خواهد داد .همچنیــن در آموزش و پرورش با وجود
همه مشــکالت و گرفتاریها ابتدای مهر میزبان همه
دانش آموزان خواهیم بود .اگر گروههای مردم نهاد و
رسانهها دانش آموزان بازمانده را میشناسند به دفاتر
قرارگاه در ادارات اطــاع دهند تا بتوانیم آنها را به
مدرسه برگردانیم.
توسط انتشارات نیستان؛
گزیده جدید طنزهای مرحوم ابوالفضل زرویی
منتشر شد

ســرویس فرهنگی  //کتاب گزیــده طنز «حکیم
سوری» اثر ابوالفضل زرویی نصرآباد توسط انتشارات
کتاب نیستان منتشر شد.
کتاب گزیده طنز «حکیم سوری» به کوشش ابوالفضل
زرویی نصرآباد بهتازگی توسط انتشارات کتاب نیستان
منتشر و راهی بازار نشر شده است.اینکتاب در زمره
آخریــن بازماندههای قلم مرحــوم ابوالفضل زرویی
نصرآباد است .مجموعهای که کوشیده با دقیق شدن بر
ظرایف و نکات نغز و طنز آمیز شاعران و نویسندگان
کهن ایران زمین ،ضمن انجام پژوهشی تازه در آثار آنها،
نگاهی تخصصی و خاص بر یکی از گونههای روایت
زبانی آنان داشته باشد .از سوی دیگر این مجموعه در
تالش اســت تا قدمت و سیره و شیوه طنزپردازی در
ادبیات ایــران را از دریچه نگاه خود بازخوانی و ثبت
کند.اینمجموعه در ســال  ۱۳۹۵به کوشش مرحوم
زرویی و با پژوهش و همراهی نسیم عرب امیری در
دســت تألیف و تهیه قرار گرفت و در آن سعی شد از
چند زاویه مقوله طنز نویسی را مورد توجه قرار دهد.
نخست سیر روایت طنز و شوخطبعانه در تاریخ ادبیات
ایران و در کنار آن بازخوانی ســنن و فرهنگ عامه و
اندیشه ایرانیان در هر عصر .در کنار این موضوع ایجاد
متونی خالصه و کالسه شــده که محتوای آن به طور
معمول برای مخاطبان کمحوصله این روزگار مناسب به
شمار میرود را نیز باید به این موضوعات اضافه کرد.
این مجموعه در مجلد پیش رو به سراغ میرزا تقی خان
دانش اشرفی ملقب به حکیم سوری و ضیا لشکر رفته
و گزیدهای از آثار او را عرضه کرده است.به گزارش
قدس آنالین،ضیا لشکر از ادبا و شاعران قرن سیزدهم
به شــمار میرود که از فعالیت و آثار ادبی او در متون
کمتر ســخنی به میان آمده و بیش از هر چیز بر منش
و رفتار آرام او و نیز القاب و مشاغل دیوانیاش سخن
رفته است .این در حالی اســت که حکیم سوری در
زمره شــعرا و ادبایی به شمار میرود که در کنار زبان
طنزآمیز و شیرین خود در شعر ،آراسته به غنای لفظی
و معنوی و کاربرد وســیع صنایع ادبی و فنون بالغی
است .او بی آنکه بخواهد این تصنعات و تکلفات را به
چشم بکشد ،با پرهیز از سختگویی و فدا کردن معنی،
به استادی تمام ،آثاری شیرین ،خواندنی و ماندنی خلق
کرده است.دیوان حکیم سوری که این اثر گزیدهای از
آن را بازگو کرده ،جدای از نمایش گســتره مطالعات
و دانستههای شاعر که در قالب اشارات و تلمیحات،
خواسته و ناخواســته ،در سرودههایش بازتاب یافته،
سرشــار از مضامین تازه ،صنایع بدیع و ظرافتهای
کالمی است.

فرهنگ وهنر
فناوریهای جدید چه تأثیری بر ترویج کتاب داشته است؟

ســرویس فرهنگی  //امروزه امر کتابخوانی
در سراســر دنیا با ورود فناوریهای جدید و امکانات و
بسترهایی که ایجاد کرد ه بیشتر و راحتتر شده است.

امروزه امر کتابخوانی در سراسر دنیا با ورود فناوریهای
جدید و امکانات و بسترهایی که ایجاد کرده بیشتر و راحتتر
شده است.
تولید کتاب در نســخه الکترونیک ،توزیع و فروش کتاب
در فروشگاههای اینترنتی و شــبکههای مجازی ،دیدار و
گفتوگوی مجازی با نویسندگان ،مترجمان و تولیدکنندگان
حوزه کتاب ،بالگری کتاب ،کارگاههای مجازی و دورههای
صمیمــی کتابخوانی و موارد بســیار دیگر از نمونههایی
اســت که با دخالت و تأثیر مســتقیم فناوریهای جدید و
امکانات آنها میسر شده اســت .هر چند که ممکن است
هر بســتری آثار منفی نیز داشته باشــد؛ اما شناختن تأثیر
مثبت و روشهای این اثرگــذاری ،در بهبود کیفی و کمی
آن  FVHDتوسعه کتابخوانی در ایران به ما کمک میکند.
در این گزارش ضمن آگاهی از نظرات ســه قشر تأثیرگذار
در حوزه کتاب و کتابخوانــی مانند ارائهدهندگان پلتفرم
خرید و مطالعه کتاب ،نویســندگان و مروجان کتابخوانی
درصدد هستیم تأثیر مثبت و روشهای آن را که اشاره کردیم
بشناسیم تا بتوانیم برای توسعه آن قدمی برداریم؛ زیرا شرط
تغییر و رفتن به شــرایط جدید ،آگاهی درست از وضعیت
فعلی است.
افزایش  ۶دقیقهای سرانه مطالعه

هما ن طور که در نمونههای تأثیر امکانات فناوریهای جدید
بر توسعه کتابخوانی ذکر شد ،امروزه در دنیا ،کتابها دیگر
فقط نســخه کاغذی ندارند بلکه نسخههای الکترونیک و
صوتی نیز به آنها اضافه شده است .پلتفرم «طاقچه» یکی از
این اپلیکیشنهاست که به عرضه کتاب الکترونیک و صوتی
در ایران میپردازد و مخاطبان بســیاری نیز دارد.سیاوش
گودرزی ،مدیر توسعه کسبوکار پلتفرم طاقچه درباره آمار
کتابخوانی در طاقچه گفت :در گزارشهای ساالنهمان آمار
دقیق کتابخوانی در طاقچه را منتشر میکنیم؛ مث ً
ال در سال
۴/۵ ،۱۳۹۹دقیقه سرانه مطالعه را برای جمعیت باسواد کل
کشور افزایش دادیم و این از طریق خواندن کتاب الکترونیک
و گوشدادن به کتاب صوتی صورت گرفت و در سال ۱۴۰۰
نیز دوباره شاهد بیش از ۶دقیقه افزایش سرانه مطالعه بودهایم.
این آمارها فقط بر اســاس آمارهای طاقچه است؛ طبیعت ًا
مجموع پلتفرمها بیشتر از این توانستهاند سرانه مطالعه را در
کشور افزایش دهند.گودرزی درباره اینکه چه فناوریهای
جدید دیگری در دنیا در بستر اینترنت و شبکههای اجتماعی
ارائه شده است که ما هنوز در ایران برای توسعه کتابخوانی
استفاده نکردهایم بیان کرد :تالش میکنیم از فناوریهای روز
دنیا ،جدیدترین مقاالت و دانشها استفاده کنیم .البته به هر
حال بخشی از این دانش ممکن است متناسب با زبانهای

آغوش باز فضای مجازی برای کتابخوانها
غیرفارســی ،زبانهای چپ به راست یا حروف
التین که پیوســته نوشته نمیشوند باشد .ما داریم اینها را
بومی میکنیم؛ همچنان که «ایپاپ ریدر»مان را خودمان بر
اساس اقتضائات زبان فارسی نوشتیم .پس با این دانش روز
در ارتباط هستیم .مث ً
ال فونت نازنینتر را طراحی کردیم و در
اپلیکیشن گذاشتیم و دانشهای دیگری نیز وجود دارند که
در حال بومیسازیشان هستیم .نمیشود اسمش را فناوری
گذاشــت؛ ولی آن چیزی را که در دنیاست و ما مقداری از
آن عقبیم در بحث کلیت کسبوکارهای مبتنی بر دانش در
حوزه کتاب است نه فقط یک پلتفرم .مث ً
ال بحث شبکههای
اجتماعی کتاب مطرح است که ما قدمهایی را به سمتش در
بخش کتابگردی طاقچه برداشتیم.
شکاف و نابرابری دسترسی به اینترنت

علیاصغر ســیدآبادی؛ نویســنده ،مــروج کتابخوانی و
پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان درباره تأثیر فناوریهای
جدید در فضای دیجیتال اظهار کرد :میتوان دو مدل به این
ماجرا نگاه کرد؛ یکی اینکه این ابزار و امکانات را به عنوان
رقیــب کتابخوانی در نظر گرفــت و دیگری اینکه اینها
را امکاناتی برای ترویج کتابخوانی بدانیم .من مشــخص ًا
کتابخانهها و گروههای ترویــج کتابخوانی زیادی را در

روســتاهای ایران میشناسم که از این امکانات
به خوبی اســتفاده میکنند .مث ً
ال در سیستان و بلوچستان
روســتای وشنام دری با اســتفاده از همین فناوریها او ًال
خودشان را شناســاندهاند و دوم ًا با کمک دیگران کتابخانه
تأسیس کردهاند و سوم ًا کارگاهها و دیدارهای متنوعی نیز بین
نویســندگان و بچهها برگزار کردهاند .فقط این روســتاها
نیســتند؛ در خراســانهای شــمالی و رضوی ،کردستان،
خوزستان ،لرستان ،یزد و خیلی جاهای دیگر کشور نیز این
اتفاق افتاده اســت و این نسل جدید مورجان کتابخوانی
که از حدود ۱۰سال اخیر فعالیتشــان را شروع کردهاند از
این ابزارها به خوبی اســتفاده کردهاند.سیدآبادی در مورد
ســطوح دسترســی به فناوریها در بین مردم ایران افزود:
نخستین نکته که دغدغه ذهنی من شده ،شکاف و نابرابری
است که در دسترسی به این ابزار وجود دارد .مث ً
ال پیمایش
اینترنت و کودکان که پژوهشگاه فرهنگ و هنر با همکاری
یونیسف در ایران و در کشــورهای دیگر اجرا کرده است،
نشــان میدهد در ایران تعدادی از بچهها اص ً
ال دسترســی
ندارند یعنی درصد نســبت ًا مهمی از بچهها اص ً
ال به اینترنت
از طریــق موبایل و غیره دسترســی ندارنــد .از آن طرف
درصدی از بچهها هــر وقت که بخواهند این فناوریها در

بررسی راهکارهای بهبود مطالعه دانشآموزان ؛

مدرسه باید کانون کتابخوانی شود
دعوت از نویسندگان برای حضور در
ســرویس فرهنگی  //یکی از مسائلی که حال حاضر در کشــور ما نهاد معتبری مانند
ادبیات کودک و نوجــوان این روزها با آن کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان مدارس و پیامدهای مثبت آن
ی کند :آموزش
دســت به گریبان اســت ،به محاق رفتن انتشــاراتی دارد که در طول بیش از نیمقرن جهانگیریان همچنین اشاره م 
آثار نویســندگان داخلی و سایه افکندن عمر خود کتابهایی منتشــر کرده که خاطره و پرورش باید درهای مدارس را به روی کتاب
کتابهای ترجمه است.
آفرین بودهاند .عالوه بر این ،خود آموزش و و نشریات ویژه کودک و نوجوان و همچنین به

کتابهایی که حتی تعــداد زیادی از آنها
از کیفیت و قوام خوبی هم برخوردار نیستند
و روی آوردن نوجوانان به این آثار دستکم
سبب تنزل ســلیقه ادبی آنها خواهد شد؛ اما
چطور میتــوان فضــای مطلوبتری برای
نگارش کتابهای داســتانی ویژه این گروه
ســنی فراهم آورد تا هم بازار کتاب از تنوع
بیشتری برخوردار شود و هم بچهها شناخت
بهتری از آثار نویســندگان داشــته باشند.
عباس جهانگیریان؛ نویســنده ،پژوهشگر و
مدرس ادبیات داستانی در گفتوگوی پیش
رو با مطرح کردن راهکارهایی در راســتای
بهبود وضعیت کتابخوانی کودکان و نوجوانان
و شیوههایی برای ارتباط بهتر میان نویسندگان
و مخاطبانشان همراه ماست.جهانگیریان درباره
اهمیت فعالیت نویسندگان کودک و نوجوان و
چگونگی تسهیل ارتباط میان آنها و مخاطبان
میگوید :برای حصول چنین موقعیتی باید دید
اساس ًا شرایط اجتماعی چقدر زمینههای الزم
را فراهــم میآورد .آموزش و پرورش در این
زمینه میتواند نقش مؤثری داشــته باشد؛ اما
متأسفانه طی این ســالها نشان داده دغدغه
بسیاری از مســائل همچون تجهیز کتابخانه
مدارس ،آشــنایی کودکان و نوجوانان ایرانی
با نویسندگان ،توسعه ادبیات کودک و نوجوان
و ...را ندارد و تا زمانی که این سیاســتهای
انزوایی در آموزش و پرورش وجود داشــته
باشد ،ارتباط پدیدآورندگان با مخاطبان آنچنان
که باید رخ نخواهد داد و جریان تعامل میان
نویسندگان ،خانوادهها ،مدرسهها و کودکان و
نوجوانان شکل نخواهد گرفت.
سیاســتهای انزوایــی آمــوزش
و پرورش

«این در حالی اســت که وزارت آموزش و
پرورش باید با نهادهای مرتبط در این حوزه
تعامل و همکاری داشته باشد و بداند که این
نهادها میتوانند به تجهیز کتابخانهها و آشنایی
کــودکان و نوجوانان با ادبیــات و فرهنگ
کشورشان کمک کنند.
چنین تجرب ه هایی در کشورهای پیشرفته و
برخی کشــورهای اطراف ما هم هست» ،این
را جهانگیریان میگوید و تصریح میکند :در

پرورش هم چند ناشــر فعال مانند انتشارات
مدرســه و منادی تربیــت دارد؛ اما با همین
انتشاراتیها هم تعامل و پیوند پایداری برای
تجهیز کتابخان ه های مدرسهها ندارد.
ضرورت تجهیز کتابخانههای مدرسهها
با کتابهای خوب

روی نویســندگان کتاب کودک و نوجوان باز
کند و زمینه ارتباط و گفتوگوی مخاطبان با
نویسندهها را فراهم کند.وی با اشاره به اینکه
میتوان شــرایطی را فراهم کرد که نویسنده
کتابش را پیش از چاپ برای بچهها در مدرسه
بخواند و بازتابش را ببیند ،تأکید میکند :من
این مسئله را تجربه کرده و شاهد بودهام گاهی
بچهها پیشنهادهای خوبی به نویسنده میدهند.
این اتفاق از هر دو جهت مثبت و سازنده است؛
از یک ســو نویسنده پیش از چاپ کتاب در
چند مدرســه حاضر میشــود و آن را برای
دانشآموزان میخواند و ضمن اینکه فضای
خشــک مدارس را مفرح میکند ،خالقیت
بچهها هم شــکوفا میشود و از سویی دیگر
اگر این تعامل بین نویسنده و مخاطب استمرار
داشته باشــد ،قطع ًا میتواند به نویسندگان ما
کمک کند تا از ذائقه مخاطبان خودشــان هم
دور نشوند.این نویسنده در توضیح بیشتر این
پیشنهاد میافزاید :برخی میگویند فالن کتاب
حقیقتنماییاش کمرنگ است یا باورپذیری
نــدارد ،طبیعی اســت وقتی نویســندهای با
مخاطبش ارتباطی ندارد ممکن است مقداری
به بیراهه برود اما برقراری تعامل و گفتوگو
میان نویسندگان و کودکان و نوجوانان موجب
عمیقتر شدن این ارتباط میشود.

وی با اشــاره به فعالیتهای ضروری برای
بهبود ایــن وضعیت تأکید میکنــد :به نظرم
نخســتین گام تجهیز کتابخانههای مدرسهها
با کتابهایی متناسب با سن دانشآموزان و
تنوع موضوع است.
ب هایی متناســب با
ایــن کتابخانهها ،کتا 
نیازهــای مخاطبان و مــورد عالقه کودکان
و نوجوانــان الزم دارند ،نــه کتابهایی که
پدیدآورندهها برای بزرگســاالن نوشتهاند و
تناسبی با عالقهمندیها و نیازهای کودکان
و نوجوانان ندارند .در بعضی کشورها خواندن
کتابهای داستان به همان شکلی که منتشر
شــده و نه در دل کتاب درســی ،در برنامه
درسی پای ه های گوناگون تعریف شده است،
اما در کشــور ما حتی به تنوع استفاده از آثار
پدیدآورندگان متخصص این گروه ســنی در
کتابهای درسی توجه چندانی نمیشود.وی
متذکر میشــود :آموزش و پرورش باید یک
کارگروه برای تجهیز کتابخانهها ایجاد کند و
اجازه ندهیم ترجمه روی تألیف سایه
سپس با تشکلهای تخصصی این حوزه وارد
تعامل شود تا در این زمینه تجربهها و دانش بیندازد
ایــن نویســنده در بخش دیگــری از این
خود را در اختیار مدارس بگذارند.

گفتوگو درباره تغییر ذائقه و سلیقه مخاطب
در نتیجه ایجاد محدودیت و یا ســودجویی
غیرمنطقی ،میگوید :نکته مهم این اســت در
وضعیتی که مشکالت اقتصادی هزینه انتشار
آثار تألیفی و همچنین آثار ارزشمند ترجمه
ی برد ،دستگاه ها و نهادهای مسئول
را باال م 
باید به کمک این حوزه بیایند و نگذارند روند
تولید و انتشــار آثار تألیفی تضعیف شود.به
گفته وی؛ ما به نسبت بسیاری از کشورهای
دیگر ،نویسندگان خوبی داریم که بسیاری از
آنها آثارشان قابلیت جهانی شدن دارند و به
لحاظ کمی و کیفی این توانایی را داریم که آثار
خوب و جذابی عرضه کنیم؛ آثاری که امکان
رقابت با آثار خارجی را دارند؛ اما متأسفانه
تاکنون بازار نشر ما نتوانست ه ارتباط مناسبی
با بازار نشر در کشورهای دیگر برقرار کند و
زمینه معرفی و عرضه آثار نویسندگان ایرانی
ن المللی فراهم
را در بازار کتاب در عرصه بی 
سازد .وی با تأکید بر اینکه پیوستن ایران به
کپیرایت هم نکته دیگری است که باید مورد
ی گوید :در صورت پیوستن
توجه قرار گیرد ،م 
ما به کپیرایت امکان ارتقای جایگاه کشــور
ی شود ،نگاه
ما در بازار نشر جهانی فراهم م 
منفی فعلی به ناشــران و بازار نشر کشور ما
اصالح خواهد شد ،روند انتشار آثار ترجمه
ی کند و هر کسی با حداقل توان
بهبود پیدا م 
ب های با کیفیت
دســت به ترجمه و نشر کتا 
ی زند و عالوه بر این تعامل بازار نشر
پایین نم 
کتاب ایران با بازار نشر دیگر کشورها روند
سالمتری خواهد یافت.
نقش ادبیات در همبستگی ملی

به باور این نویسنده و پژوهشگر؛ به واسطه
ادبیات ،همبستگی ملی ،شــناخت از وطن
و اقلیمهــا و ظرفیتهــای فرهنگی ایجاد
میشود و ذائقه کودک و نوجوان ایرانی شکل
میگیرد ،اما در کشور ما این بخش به نوعی
به حاشیه رانده شده و در سایه به سر میبرد.
ایجاد محدودیتهای نامعقول ،نبود یا کمبود
کتابخانه در مدرسهها ،بســته بودن درهای
مدارس به روی پدیدآورندگان و آثارشــان،
برخوردهای ســلیقهای در برقراری ارتباط
ل ها و نویسندگان و مواردی از این
با تشــک 
دســت بخش عمده انرژی پدیدآورندگان و
ی کند و توش
نویســندگان را صرف خود م 
ی برد.به گزارش
و تــوان آنها را به تحلیل م 
قدس آنالین ،جهانگیریان به این موارد ،کمبود
و گرانــی کاغذ و دیگر مواد الزم برای چاپ
ی گوید :در این
ی افزایــد و م 
کتاب را هم م 
زمینه هم کتاب کودک و نوجوان به حمایت
و پشــتیبانی خیلی جدیتری نیاز دارد ،به
خصوص که در ســا ل های اخیر ناشــران و
پدیدآورندگان کتاب به دلیل هم ه گیری کرونا
هم بسیار متضرر شدند.

دسترسشان اســت .بین این دو شکاف است .به
نظرم وظیفه حاکمیت و نهادها این اســت برای آن دسته از
افرادی که به این فناوریها دسترســی ندارند ،خدماتی ارائه
شــود .از آن طرف هم قاعدت ًا خانوادهها به این نکته توجه
میکنند که دسترسی شبانهروزی به اینترنت و استفاده بیش
از ۷-۸ساعت از آن ،مسائل خاص خود را به همراه دارد.
جدیگرفتن مرور نویسی

مســعود بُربُر ،نویســنده و مــروج کتابخوانی در صفحه
اینســتاگرام خود ،ایده داستانخوانی شــبانه را اجرا کرده
و هر شب رأس ســاعت  ۲۲:۲۲با یک نویسنده یا مترجم
در اینباره صحبت میکند .او ب ه عنوان کســی که در زمینه
ترویج کتابخوانی تجربه خوبی دارد در توصیه به مروجان
کتابخوانی برای استفاده بهتر از فضای مجازی گفت :طبیعت ًا
مهمترین توصیه همان توصیه قدیمی است که کتاب بخوانند.
یعنی کتاب را صرف ًا با دیدن طــرح جلد ،کنار فنجان قهوه
نگذارند و عکس بگیرند؛ چرا که با خواندن آن قطع ًا میتوانند
معرفی بهتر و درستتری از اثر داشته باشند .صد البته که من
بر خالف بســیاری ،حتی با این میزان و این شکل از معرفی
کتابها هم مخالف نیستم؛ چون معتقدم حتی اگر کتابخوانی
به یک مد و نمایش شخصی بدل شود به مرور سبب گسترش
دایره مخاطبان ادبیات داســتانی خواهد شد و بعید میدانم
خود کسانی که به این شیوه از معرفی کتابها نقد دارند هم
کتابخوانی را با «اولیس» جویس و «نفث هالمصدور» آغاز
کرده باشند.به گزارش قدس آنالین ،وی ادامه داد :باید نخست
مخاطب را جذب کرد و بعد آرام آرام او را در ارتقای سطح
مطالعاتش همراهی کرد .دیگر اینکه خوب اســت مروجان
کتاب درباره مرورنویسی هر چه بیشتر بخوانند و اصول کاری
را که میکنند یاد بگیرند تا به جای مرور ،نقد ننویسند و معرفی
بهتری از کتاب به مخاطب ارائه کنند و دیگر اینکه شبکههای
اجتماعی متعددی همچــون گودریدز در حوزه کتاب داریم
که مخاطب ایرانی هم از آن اســتقبال کرده اما مرورنویسی
حرفهای همچنان در آن جا نیفتاده است.به باور این نویسنده
پیکره مخاطبان کتاب ایران آنچنان نحیف است که فع ً
ال زمان
پیرایش نیست و نخست باید آن را تقویت کنیم .بدیهی است
چنین کاری با حذف ،نخبهگرایی ،تحقیر و کوچکشماری و
تبختر میسر نیست .اتفاق ًا با همان عکسهای زیبا ،متن کوتاه،
مختصر و ســاده و البته با آغوش گشوده و لبخند میتوانیم
مخاطب را به خواندن کتاب دعوت کنیم.

چاپ و نشر  140عنوان کتاب
در هرمزگان

ســرویس فرهنگی  //معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان در نشست با ناشران و فعاالن
نشر در استان گفت  :طی سال گذشــته  140عنوان کتاب در
هرمزگان چاپ و نشر یافته است.

محمــد میردادی معــاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی هرمــزگان در جمع خبرنــگاران به نقــش کتاب در
تمدن ســازی اشــاره کرد و افزود :در ســده دهــم میالدی کل
کتاب های موجود در قاره اروپا به اندازه یک کتابخانه شــخصی
در جهان اســام نبود اما از سده پانزدهم این جریان تغییر کرد و
کتابخانه های اروپا از کتاب های جهان اســامی و ترجمه آنها پر
شد .میردادی بیان کرد :با بودجه اندکی که در اختیار استان ها قرار
می گیرد فقط می توان تا حدودی ناشران و مولفان را حمایت کرد
و آن هم منوط به خرید کتاب می باشد و پیگیر هستیم که با جذب
اعتبارات بیشــتر امکان حمایت قبل از چاپ و در مراحل آماده
سازی و پژوهش هم صورت گیرد.وی افزود  :یکی از سیاستهای
دولت عدالت فرهنگی به ویژه در حوزه نشر کتاب و رساندن کتاب
به مردم در مناطق کمتر برخوردار و دور از دســترس می باشد که
از طرق مختلف این نگرش در حال انجام است.معاون فرهنگی و
رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان به حمایتهای
وزارت از ناشران و نویسندگان اشاره کرد و بیان داشت  :حمایت
وزارتخانه مربوط به بعد از چاپ و نشر کتاب و به صورت خرید
بخشی از آثار می باشد که اولویت در هرمزگان منوط به نویسندگان
است که آثار آنها مرتبط با هرمزگان یا چاپ شده توسط ناشران
بومی باشد.میردادی عنوان کرد :طرحهای فصلی خرید کتاب که با
تخفیف  20درصد بود از جمله طرح هایی است که در حمایت از
کتابفروشی هایی ایجاد شد که از امسال این طرح به صورت ساالنه
شده است و مزیت آن این است که تمام کتاب های ناشران بر روی
سامانه قرار می گیرد و همه مردم در تمام کشور و حتی مناطق دور
از دســترس هم می توانند برای خرید اقدام کنند و کتاب ها هم به
صورت رایگان ارســال می شود.وی اضافه کرد :ارتباط ناشران و
کتابفروشی ها باعث عرضه بهتر کتاب و در دسترس قرار گرفتن
آثار مولفان و نویســندگان و حمایت بیشتر از آن ها می شود.به
گــزارش فارس  ،میردادی بیان کرد :با بودجه اندکی که در اختیار
اســتانها قرار می گیرد فقط میتوان تا حدودی ناشران و مولفان
را حمایت کرد و آن هم منوط به خرید کتاب می باشــد و پیگیر
هستیم که با جذب اعتبارات بیشتر امکان حمایت قبل از چاپ و
در مراحل آماده سازی و پژوهش هم صورت گیرد.

مفقودی پروانه کسب
بنام عبداهلل محمدی درگهانی شماره پروانه کسب
/3018ت پ ک 99/کد ملی  ۳۴۵۹۸۰۷۸۲۲تاریخ
صدور  1399/2/28صنف صنفی رستوران آدرس قشم
درگهان مجتمع تجاری دریا طبقه اول انتهای الین موج ۴
پالک  D 7مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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حوادث
در امتداد تاریکی

دادستان مرکز استان هرمزگان خبر داد

فرجام ارتباط شیطانی!

دستگیری  ۹نفر از مدیران سابق
و کارکنان شهرداری بندرعباس به اتهام اختالس

روزی که در گروه فامیلی یکی از شبکههای اجتماعی با پسر عمویم پیامک بازی
میکردم ،جمالت عاشقانه و ابراز عالقه به یکدیگر بر پیامهای معمولی غلبه کرد اما
خیلی زود این ماجرا به دیدارهای پنهانی و رسوایی کشید تا جایی که...

دختر  17ســاله که برای شکایت از پسرعمویش وارد کالنتری شده بود ،در حالی
که بیان میکرد اعتماد بی جا و حرفهای عاشقانه مرا تا مرز رسوایی کشانده است به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت :پدر و مادرم حدود  20سال قبل از افغانستان
به ایران مهاجرت کردند و من در مشهد به دنیا آمدم و نهمین فرزند خانواده هستم .پدرم
نیز در زمینه تجارت کفشهای زنانه فعالیت میکرد و درآمد خوبی داشت اگر چه پدر
و مادرم بی سواد هستند و هیچ کدام تحصیل نکردهاند اما رفتارشان با یکدیگر سنجیده
اســت و هیچ مشکل خانوادگی نداریم .در همین حال من هم ارتباط خوبی با هشت
برادر و خواهر دیگرم داشتم و پدرم نیز تالش میکرد تا خواستههای مرا برآورده کند.
خالصه کمبودی در زندگی احساس نمیکردم ولی عالقهای هم به تحصیل نداشتم به
همین دلیل در مقطع ابتدایی درس و مدرســه را رهــا کردم و اوقاتم را با خواهران و
برادرانم میگذراندم.
در این میان ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی با برادر کوچکم داشتم به گونهای که
او را محرم اثرارم میدانستم و در هر فرصتی برایش درددل میکردم تا این که روزی
برادرم از درآمد کارگریاش یک دستگاه گوشی همراه هوشمند برایم خرید و به من
هدیه داد .از آن روز به بعد وارد فضاهای مجازی شــدم و ســاعتهای زیادی را در
گروههای مختلف شبکههای اجتماعی سپری میکردم تا این که وارد یک گروه فامیلی
در تلگرام شدم و با بسیاری از بستگان و اطرافیانم پیامک بازی میکردم .هر چه بیشتر
در این گروهها فعالیت داشتم احساس میکردم به سوی جنس مخالف کشیده میشوم
به طوری که تصمیم گرفتم در میان این روابط خانوادگی با پسرعمویم صمیمیتر شوم
چرا که برخی از فیلمها یا تصاویر مبتذل در فضاهای مجازی مرا به ســوی هوسرانی
بیشتر سوق میداد.
از ســوی دیگر فرید هم با پیامک هایش به من ابراز عالقه میکرد .خالصه ارتباط
من و او در فضای مجازی به ارسال پیامکهای عاشقانه کشید به طوری که دل باخته
پســرعمویم شده بودم .حاال دیگر ارتباط ما از فضاهای مجازی به دیدارهای پنهانی
کشیده شده بود و هر بار که با هم قرار مالقات میگذاشتیم فرید از ازدواج با من سخن
میگفت و ادعا میکرد عالقه عجیبی به من دارد .آرام آرام خواســتههای نامتعارفی
داشت اما من برای حفظ آبرویم در برابر خواستههای غیرمنطقی او مقاومت میکردم.
با وجود این وقتی مرا تهدید به پایان این رابطه شیطانی کرد و بر خواسته هایش اصرار
ورزید ،ترســیدم مرا در این شرایط رها کند و از من جدا شود .او باالخره مرا مجبور
کرد تا به خواسته هایش عمل کنم ولی در حالی که دو ماه بیشتر از این ارتباط شیطانی
نمیگذشــت فرید ارتباطش را با من کمتر کرد و دیگر در هیچ کدام از این دیدارهای
مخفیانه از ازدواج حرفی نمیزد.
حتی بعــد از مدتی تهمتهای ناروایی به من زد که هیــچ اعتمادی به من ندارد و
نمیتواند با من ازدواج کند .او مدعی بود همان گونه که با او ارتباط شیطانی داشته ام،
پس به همین راحتی با دیگران نیز ارتباط برقرار میکنم .او با همین بهانهها و تهمتها
به این رابطه پایان داد و به صراحت گفت :به دختری که در فضای مجازی به هر پسری
دل میبندد هرگز نمیشــود اعتماد کرد .او سپس مرا در حالی ترک کرد که هستی و
آینده مرا به تباهی کشانده بود و من در مرز یک رسوایی بزرگ قرار داشتم .از آن روز
به بعد ناراحتیهای روحی و روانی به سراغم آمد و به دختری گوشه گیر تبدیل شدم
امــا عذاب وجدان رهایم نمیکرد تا این که به ناچار ماجرای ارتباطم با فرید را برای
برادر کوچکم بازگو کردم و تصمیم گرفتم دست به دامان قانون شوم اماای کاش به آن
جمالت عاشقانه در فضاهای مجازی اعتماد نمیکردم و با وعده پوچ ازدواج آیندهام
را به نابودی نمیکشاندم و....

جنایتی که با تزریق بوتاکس رقم خورد

ســرویس حوادث  //راز ناپدید شدن
دختر جوانی که برای تزریق بوتاکس به
کلینیک زیبایی رفته بود ،با کشف جسد
سوختهاش در بیابانهای کرج برمال شد.

چند روز قبل مرد میانســالی به اداره
چهارم پلیس آگاهی تهــران آمد و از
ناپدید شدن دختر  30سالهاش خبر داد.
وی گفت :دختــرم برای انجام کاری از
خانه خارج شد و دیگر برنگشت .برای
یافتن او به ســراغ دوست و آشنا رفتیم
اما هیچ ردی از او به دســت نیاوردیم.
تلفن همراه دخترم نیز خاموش اســت
و رد و نشــانی از او نداریم.بــه دنبال
این شــکایت ،به دستور بازپرس عظیم
ســهرابی ،تحقیقات برای یافتن دختر
جوان آغاز شــد .در ادامه بررســیها
مشخص شــد آخرین بار دختر جوان
به کلینیکی برای تزریق بوتاکس رفته و

بعد از آن ناپدید شده است .از سویی رد
پسر جوانی به نام پیام در این پرونده به
دست آمد.
همزمان بــا تحقیقات در این پرونده،
کارآگاهان به ســراغ پرونده اجســاد
ناشناس رفتند .در میان پروندهها ،آنها
با جسد ســوخته دختری جوان مواجه
شــدند که از ســوی کارآگاهان پلیس
اســتان البرز کشف شــده بود .گرچه
جسد سوخته بود اما فرضیه متخصصان
پزشکی قانونی با تطبیق زمان مرگ که
همزمان با ناپدید شدن دختر جوان بود
و همچنین شناســایی پابند و روسری
دختر جوان از سوی خانوادهاش احتمال
اینکه جسد متعلق به دختر گمشده باشد
قوت گرفت اما زمانی که آزمایشــات
دیانای انجام شــد ،تأیید کردند جسد
سوخته متعلق به دختر ناپدید شده است.

سرویس حوادث  //دادستان مرکز استان هرمزگان
از دستگیری دو نفر از مدیران سابق و هفت نفر از
کارکنان شهرداری بندرعباس به اتهام اختالس،
کالهبرداری و تعدی به اموال دولتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دادســتان عمومی و
انقالب مرکز اســتان هرمزگان اعــام کرد :در پی
گزارش حراســت شــهرداری بندرعبــاس مبنی

ربودن دختـــر  6ساله برای  50میلیون تومان
ســرویس حوادث //زن جوان که هم که از ماجرا بیخبر بودم قبول کردم
به بهانه نذری ،دختر  6ســاله را از و خودم سرگرم نماز شدم.

مســجد ربوده و برای رهایی او  * 50کودک ربایی  50میلیونی

میلیون تومان خواســته بود وقتی
پلیس را در یــک قدمی خود دید
کودک را رها کرد و گریخت.

ظهر دوشــنبه  14شــهریور ،زنی
میانسال هراسان با پلیس تماس گرفت
و از ربوده شــدن نوهاش خبر داد.وی
گفت :برای اقامه نماز ظهر به مسجدی
در نزدیکی خانه مان در میدان شوش
رفته بودم و نوه دختریام به نام نرگس
نیــز همراهم بــود .زن جوانی کنارم
نشســته بود وقتی میخواستم نماز
بخوانم به بهانه اینکه نذری میدهند از
من خواست تا نوه  6سالهام را همراه او
بفرستم تا به او غذای نذری بدهد .من

در ادامه بررســیها پســر جوان نیز از
سوی مأموران پلیس آگاهی استان البرز
دستگیر شد اما وی منکر قتل شد .او در
تحقیقات گفت :من در این ماجرا نقشی
ندارم .مدتی قبل از کلینیک با من تماس
گرفتند و مدعی شــدند دختری بر اثر
تزریق بوتاکس مرده اســت .آنها از من
خواستند جنازه را به خارج شهر منتقل
کنم و من هم طبق درخواســت آنها این
کار را انجام دادم.
اینکه دختر جوان به قتل رسیده یا بر
اثر تزریق بوتاکس جان خود را از دست
داده ،نمیدانم.در حالی که نخستین متهم
پرونده چنین اظهاراتی داشت ،مدارک و
شــواهد جنایی احتمال وقوع جنایت و
دخالت افــراد دیگری در این پرونده را
پررنگ کرد ،بنابراین تحقیقات به دستور
بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی
تهران برای فاش شدن علت این جنایت
ادامه دارد.

کالهبرداری برادر برای تصاحب ارثیه  15میلیاردی پدر!

ســرویس حوادث  //فرمانده انتظامی اســتان لرســتان
از دســتگیری جاعل اســناد و مدارک و کشف یک فقره
کالهبرداری  ۱۵میلیاردی در شهرستان خرمآباد خبر داد.

سردار «یحیی الهی» گفت :در پی اعالم شکایت فردی به پلیس
آگاهی لرستان مبنی بر این که پدرش چند سال قبل فوت کرده
است و برادرش برای اقدامات سودجویانه و کسب منافع مادی
با تنظیم قولنامهای صوری زمینی به مساحت یک هزار مترمربع
ارثیه پدری را تصاحب کرده و به فرد دیگری فروخته اســت،
رسیدگی به پرونده در دســتورکار ماموران پلیس آگاهی قرار

بــر اختــاس ،کالهبــرداری و تعدی بــه اموال
دولتی در ســازمان فرهنگی ورزشــی شهرداری
بندرعباس ،به دســتور مقام قضایی عوامل پلیس
امنیت اقتصادی اســتان نسبت به دستگیری  ۷نفر
از کارکنان شــهرداری و  ۲نفر از مدیران ســابق
سازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری بندرعباس
اقدام نمودند.علیرضا احمدی منش خاطر نشــان
کرد :در روند تحقیقات قضایی مشــخص شــده
اســت که متهمین از طریق ارتکاب جرایمی چون
انعقــاد قراردادهای صوری بــا بازیکنان تیم های
فوتبال ساحلی و بســکتبال شهرداری بندرعباس،
انتقــال وجوه به حســاب غیر ،ترک تشــریفات
قانونی در خصوص انعقاد قرارداد با شــرکت ها و
فروشگاه های خصوصی ،اجاره تابلوهای تبلیغاتی
تلویزیونشهری،ارائهفاکتورهایصوریوانجامتهاتر
بدون مجوز ،وجــوه قابل مالحظه ای را اختالس

نموده اند.وی در ادامه افزود :در خصوص متهمین
دستگیر شده قرار تأمین کیفری صادر شده است و
رسیدگی قضایی به منظور شناسایی ابعاد دیگر این
پرونده و دستگیری سایر متهمان همچنان ادامه دارد
که با تکمیل روند تحقیقات ،متعاقب ًا اطالع رسانی
خواهد شد .دادستان مرکز استان هرمزگان در ادامه
با بیان اینکه مبارزه بی امان دستگاه قضایی با مظاهر
فســاد با جدیت و قاطعیت ادامه مییابد ،تصریح
کرد :پروندههای مبارزه با فســاد به صورت ویژه
در دبیرخانه مدیریت پروندههای مهم دادگســتری
هرمزگان ،تحت نظارت مدیریت ارشد قضایی استان
قرار دارد و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری میشوند.
وی همچنین با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه
در این خصوص ،خاطر نشان کرد :فساد اقتصادی
را به هیچ وجه برنمی تابیم و با اخاللگران این حوزه
قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

گرفت .فرمانده انتظامی اســتان لرستان افزود :باتالش ماموران
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری و گرفتن قولنامه و اسناد مورد
ادعا از شــاکی و انجام اقدامات کارشناسی ،جعل و دستکاری
قولنامه محرز شد.
سردار الهی تصریح کرد :ماموران بالفاصله وارد عمل شدند و
پس از کسب مجوزهای الزم قضایی ،متهم را در مخفیگاه خود
دســتگیر کردند .متهم در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف
کردو پس از تکمیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی تحویل
مراجع قضایی شد.

مفقودی
پالک صید به نام عامر رضوانی و به شماره پالک صید ٤٢٤٧ج ١۵ -ب٣٨
شماره گول  3/۸۱۵۱مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

او ادامه داد :نمازم که تمام شد ،متوجه
شدم کیف دســتیام که حاوی کارت
عابر بانک و تلفن همراهم بود ناپدید
شده است .ساعتی منتظر نوهام و زن
ناشناس ماندم اما وقتی خبری از آنها
نشد نگران و هراسان به خانه برگشتم
تــا اینکه لحظاتی بعد زن ناشــناس
از تلفن همراه خــودم با پدر نرگس
تماس گرفت .او مدعی شــد که نوهام
را دزدیده اســت و برای آزادی نوهام
 50میلیون تومان میخواهد.بالفاصله
با پلیس تماس گرفتیم و خبر دادیم.
به دنبال اعالم ایــن خبر ،کارآگاهان

اداره یازدهــم پلیس آگاهی پایتخت
وارد عمل شــده و به خانواده دختر
کوچولو آموزش الزم داده شــد.در
ادامه بررســیها و بــا آموزشهای
کارآگاهــان ،خانــواده نرگس از زن
کودک ربا خواستند تا شماره کارتی
برای ارســال پول به آنهــا بدهد .در
این مرحله زن ناشناس شماره کارت
مادربــزرگ نرگس را که داخل کیف
پیرزن به همراه رمزش بود ،به خانواده
کودک داد.
*  6ساعت گروگانگیری
تحقیقات بــرای یافتن کودک ادامه
داشت تا اینکه ساعت  7شب ،رد زن
جوان در پارکی در خیابان خراســان
زده شد .پارک به محاصره کارآگاهان

اداره یازدهم و مأموران کالنتری 116
مولوی درآمد و در تماسی که رئیس
اداره مبارزه با آدم ربایی داشت ،او را
مجاب کرد که کودک ربوده شده را رها
کند .به دنبال صحبتهای رئیس اداره
یازدهم ،زن کــودک ربا در حالی که
مأموران پلیس پارک را تحت محاصره
داشتند به ناچار دخترک را رها کرده
و متواری شد.ســرهنگ کارآگاهان
مرتضی نثاری ،معاون جرایم جنایی
پلیس آگاهی پایتخــت با اعالم این
خبر گفت :با تالش کارآگاهان پلیس،
نرگس در کمتر از  6ساعت به آغوش
خانوادهاش بازگردانده شد و تحقیقات
برای دســتگیری زن کودک ربا ادامه
دارد.
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جهان
مرگ کودک ژاپنی در اتوبوس کودکستان
و آغاز تحقیقات پلیس
در پی مرگ یک دختربچه  ۳ســاله ژاپنی که در پی چند ساعت
حبس شدن در داخل اتوبوس کودکســتان رخ داده است ،پلیس این
کشــور تحقیقات در مورد این پرونده و تفتیش از کودکستان را آغاز
کرده است .پلیس استان «شیزوئوکا »،در مرکز ژاپن در رابطه با مرگ
این کودک که احتماال بر اثر گرمازدگی بوده ،کودکســتان مربوطه را
مورد بازرسی و تفتیش قرار داده است.مرگ این دختربچه بعد از اینکه
حدود پنج ساعت در داخل اتوبوس کودکستان حبس شده بود ،اعالم
شد.مقام های پلیس محلی بازرسی از این کودکستان در شهر «ماکینوها»
را آغاز کردهاند.این کودک خردسال کمی بعد از ساعت  ۲بعدازظهر در
حالی در داخل اتوبوس پیدا شد که بیهوش افتاده بود .هرچند وی را به
بیمارستان منتقل کردند اما دوام نیاورده و جانش را از دست داد.پلیس
میگوید به نظر میآید که این کودک در داخل اتوبوس جا مانده است.
مدیر  ۷۳ساله کودکستان پس از آنکه ،راننده سرویس مدرسه به طور
ناگهانی مرخصی گرفت ،ناچار شــد خودش اتوبوس را براند .عالوه
بر او ،شــش کودک از جمله همین دختربچه و یک کارمند که بعضی
اوقات به مدرسه می آید ،در این اتوبوس بودند.بنابر گزارشها ،کارمندان
کودکستان به پلیس گفتهاند که معموال راننده از این امر اطمینان حاصل
می کرد که تمامی کودکان بعد از رسیدن به مدرسه از آن پیاده شوند اما
ظاهر این بار در این مورد غفلتی صورت گرفته است.به گزارش شبکه
ان اچ کی ،پلیس می گوید در مورد سهل انگاری احتمالی که منجر به
مرگ کودک شده در حال تحقیق و انجام بازجوییهای بیشتر است.
شمار قربانیان سیل پاکستان به  ۱۳۴۳تن رسید
با مرگ  ۱۸نفر دیگر شمار قربانیان سیل بیسابقه در پاکستان
به  ۱۳۴۳تن رسید .مقامات پاکستان اعالم کردند :جسد  ۱۸قربانی
دیگر سیالب پیدا شده که بدین ترتیب شمار فوتیهای این حادثه
طبیعی که موجب شــد یک سوم کشــور به زیر آب فرو رود به
 ۱۳۴۳تن رسید.همچنین در جریان این حادثه طبیعی صدها هزار
نفر بیخانمان شــدند.زندگی حدود  ۳۳میلیون نفر از جمعیت این
کشور تحت تاثیر این حادثه قرار گفته که به گفته مقامات پاکستانی
خسارتی حدودا  ۱۰میلیارد دالری برجا گذاشته است .بسیاری از
ب دیدگان و قربانیان از ایالت سند هستند و بنابر گزارشها
آســی 
گ ترین دریاچه آب شــیرین پاکستان به شکل خطرناکی در
بزر 
آستانه طغیان قرار دارد.با پیش بینی بارشهای بیشتر در ماه آینده
یک مقام ارشد آژانس پناهندگان سازمان ملل نسبت به وخیم شدن
شرایط هشدار داد.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000632248شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001355297
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
گردشــکار :بتاریخ ششم شــهریورماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالســه  140140920000632248تحت نظر اســت دادگاه به تصدی امضاء کننده
ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شــماره /181/146304ن  -مورخه
گس جمقوه قضائیه
گردیده
 1401/05/09گردیــده و بــا توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرســتی
ت
ه
م
داد ری ور ی اسال ی اریان
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
مینماید .
« قرار سرپرستی » :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف جنوبی  ،قطعه  68به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/438مورخ  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 .

مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000631933شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001355084
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
گردشــکار :بتاریخ ششم شــهریورماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالســه  140140920000631933تحت نظر اســت دادگاه به تصدی امضاء کننده
ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مکاتبه ای به شــماره /181/146280ن  -مورخه
گس جمقوه قضائیه
 1401/05/09گردیــده و بــا توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرســتی گردیده
داد تری هور ی اسالمی اریان
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
مینماید .
« قرار سرپرستی » :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرســتان جاســک  ،شهر لیردف  ،لیردف جنوبی  ،قطعه  63به مساحت  2500متر مربع که حسب پاسخ شــماره  1401/433مورخ 1401/02/24
کارشناس 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 .

مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

اگر چاق هستيد ،اگر چربي خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنيد

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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شهرستان
استاندار هرمزگان :
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خبری

اجرای حکم قطعی قضایی
رفع تصرف اراضی ملی در بندرلنگه
ســعیده دبیری نژاد ســرویس شهرســتان //رئیس اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان بندرلنگه از رفع تصرف
 6611مترمربع از اراضی ملی بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه
بر اساس حکم قضایی خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا؛ حمید
حسین پور گفت  :در پی حکم قطعی قضایی  ،محدوده موردنظر
که از طریق دیوارکشــی مورد تصرف واقع گردیده بود توسط
مامورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان بندرلنگه در
معیت فرماندهی انتظامی بخش شیبکوه اراضی ملی رفع تصرف
و به حال سابق اعاده وضع گردید.وی افزود  :اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه به صورت شبانه روزی آماده
دریافت هرگونه اخبار در مورد تخریب ،تصرف و آتش سوزی
از طریق شماره تلفن  1504می باشند.
برداشت لیموشیرین در میناب
ســرویس شهرستان  //مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان
میناب گفت :برداشت لیمو شیرین از هزار و  ۱۱۰هکتار باغهای
میناب آغاز شــد.ناصر نورزاده افزود :پیش بینی میشود بیش
از  ۱۵هزار تن لیموشــیرین برداشت شود که نسبت به پارسال
 ۱۰درصد افزایش دارد.وی گفت :بخش مرکزی ،ســندرک و
هشــتبندی از عمده مناطق تولید لیموشیرین است.به گزارش
مرکز خلیج فارس ،نورزاده افزود :محصول تولید شده عالوه بر
توزیع در بازار استان ،برای فروش به بازارهای تهران ،اصفهان،
مشهد ،تبریز و شیراز ارسال میشود.برداشت لیموشیرین از اوایل
شهریورماه شروع و تا اواخر آبان ادامه دارد.
تخریب سازه های غیرمجاز در جزیره هرمز
سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //به دستور دادستان
ویژه بخش هرمز و با همکاری نیروی انتظامی و سپاه پاسداران
ســازه های غیرمجاز در محدوده معدن خاک ســرخ جزیره
هرمز تخریب شد .به گزارش خبرنگار دریا؛ رئیس اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری شهرســتان بندرعبــاس گفت :نیروهای
پاســگاه حفاظت این اداره به صورت 24ســاعته مشــغول
گشت زنی و مراقبت از اراضی ملی و طبیعی هستند و با مشاهده
هرگونه تخریب،تصرف و آتش سوزی اراضی منابع طبیعی با
تخریــب کنندگان عرصه ها مطابق قانــون برخورد می کنند.
روح اهلل وفاکیــش افزود :پاســگاه حفاظــت منابع طبیعی و
آبخیزداری به صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه اخبار
در مورد تخریب و تصرف و آتش ســوزی از طریق شــماره
تلفن1504می باشد.

سرویس شهرســتان //تفاهم نامه دوراپزشکی
معاینه و رسیدگی پزشــکی به بیماران مناطق
محروم بین اســتانداری هرمــزگان و وزارت
بهداشت امضا شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،مهدی دوستی استاندار

هرمــزگان درخصوص تفاهم نامه دورا پزشــکی
گفت:بعــد از بهره گیری از امکانات بیمارســتانی
ستاد بحران اســتانداری در قالب قرارگاه مردم و
برگزاری بیش از ده دوره اردوی پزشکان جهادی
قرارگاه در نقاط محروم اســتان ،دورا پزشکی را
مناسب ترین راه دسترســی عادالنه مردم مناطق
محرومبهبهداشت،آموزشودرماندیدیموباپیگیری
و رایزنی های انجام شده ،با دانشگاه علوم پزشکی
هوشــمند کشــور برای انجام آزمایشی خدمات

مدیرآموزش و پرورش بندر خمیر :

دغدغهی مسئوالن رشد آموزشی
و ارتقای کیفیت درسی است
امین درساره سرویس شهرستان //با هدف بررسی برنامههای پروژه
مهر و آخرین تمهیدات بازگشایی حضوری مدارس نشست مدیران
مدارس شهرستان خمیر با حضور مدیر ،معاونین و کارشناسان اداری
برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،علی یگانه در حاشیه این مراسم با قدردانی
از تالشهای صــورت گرفته برای بهبود وضعیــت فرهنگی و علمی
مدارس گفت :رویکرد آموزشوپرورش و تمامی دغدغهی مســئوالن
رشــد آموزشی و ارتقای کیفیت درسی اســت .وی بابیان اینکه برای
توسعه و عدالت آموزشــی نیازمند استفاده از خرد جمعی ،مشارکت و
همراهی همه معلمان و مجموعه دستگاه تعلیم و تربیت شهرستان هستیم
اظهار داشت :آموزشوپرورش یکنهاد تربیتی و انسانساز است که باید
عالوه بر علمآموزی اخالق اجتماعی و توجه به ارزشها در سرلوحه آن
باشد.
یگانه با اشاره به مجازی بودن آموزش در دو سال اخیر اظهار داشت:
مهرماه امســال قطع ًا مدارس حضوری خواهد بود و توجه به وضعیت
مدارس و الزامات بازگشــایی باید موردتوجه جدی مدیران باشد.وی
خواســتار بسیج امکانات و ظرفیتها برای کیفیتبخشی دستگاه تعلیم
و تربیت شهرستان شد و خاطرنشان ساخت :استعدادهای دانشآموزی
و چهرههای علمی فرهنگی شهرســتان میتوانند زمینهســاز تحول و
حرکت رو به رشد در شاخصهای تعیینشده و اهداف آموزشوپرورش
باشند.
در این جلســه حجتاالسالم شعیب صالحی امام جمعه شهرستان و
میر هاشم خواستار فرماندار شهرستان خمیر نیز در جمع مدیران حاضر
شدند و نکاتی را برای ارتقای شاخصهای دستگاه تعلیم و تربیت بیان
کردند.گفتنی اســت معاونین و کارشناسان اداری با تشریح دستورالعمل
پروژه مهر موارد مهم بازگشایی مدارس را یادآوری نمودند و به سؤاالت
مدیران پاسخ دادند.

فرماندار بندرخمیر :

عدم صرفه جویی در مصرف آب باعث بحران جدی در این حوزه می شود
امین درساره سرویس شهرستان //فرماندار
بندرخمیر در جلسه شورای حفاظت از منابع
آب شهرستان که با حضور کشاورزان منطقه
کهورستان برگزار شد ،عنوان کرد :حفاظت از
منابع آبی وظیفه قانونی و ملی همه ماست و
عدم صرفه جویی و مصرف بهینه در این حوزه
باعث می شــود با بحران کم آبی و مشکل
جدی مواجه شویم.

به گــزارش خبرنگار دریا ،میرهاشــم

سرویس شهرســتان //شهردار میناب گفت :طرح
احداث کانال دفع آبهای سطحی این شهرستان به طول
سه کیلومتر و با اعتباری افزون بر ۳۳۰میلیارد ریال
آغاز شد.

حبیب اهلل سهرابی در خصوص عملیات اجرای این
طرح افزود :این طرح به طول ســه کیلومتر به منظور

بهسازی معابر و رفع مشکل آب گرفتگیهای چند مسیر
در مرحله اجراست که با انجام این عملیات از آبگرفتگی
معابر در فصل بارندگی به شدت کاسته خواهد شد.وی
بیان داشــت :مسیر نخست از بلوار بسیج ،نبش میناب
مال به سمت انتهای خیابان بسیج تا رودخانه میناب و
کانال های فرعی منتهی به آن انجام می شود و مسیر دوم

فصل کاشت با آنان همکاری خواهد شد اما
باید همکاری های الزم در خصوص مصرف
بهینه آب صورت پذیرد .وی در ادامه یادآور
شــد :یکی از راه هــای مقابله با بحران كم
آبی در این منطقه ،جایگزین کردن کشــت
گلخانهای به جای کشت سنتی است كه می
تواند عالوه بر رفع بحران کم آبی باعث تولید
چند برابری محصوالت کشاورزان شود.

از کانال خیابان دادگاه قدیم و مسیر سوم از کانال بلوار
معلم صورت می گیرد.
شــهردار میناب اظهارداشــت :این عملیات با هدف
هدایت آبهای ســطحی مســیر و جلوگیری از تجمع
نزوالت آسمانی صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا ،ســهرابی یادآورشد:هدف از انجام
طرح های عملیاتی دفع و هدایت آبهای سطحی در زمان
بارندگی ،کنترل سیالب و ارتقا سطح کیفی و ایمنی معابر
این محدودهها است.

رفع تصرف  600متر از اراضی ملی منطقه چاه تر حاجی آباد

ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان //رئیس ادارهمنابع طبیعی و آبخیزداری
حاجی آباد از رفع تصرف  600متر از اراضی ملی منطقه چاه تر درمنطقه چاه تر طبق
تبصره ذیل ماده  55توسط نیروهای یگان حفاظت شهرستان حاجی آباد خبرداد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ جمشــید ســاالری گفت :متصرف بصورت ساخت و ساز
غیر مجاز اقدام به تصرف اراضی ملی نموده بود که باحضور ماموران یگان حفاظت این
اداره اراضی رفع تصرف و از ید متصرف خارج گردید.
همچنین ســاالری ادامه داد :حفاظت از اراضی ملی با رویکرد پیشگیرانه اولویت مهم

به موجب درخواست اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه مربوطه  140140390000196738حكم به تقسیم ترکه مرحوم فوق به شرح فوق
في ما بين وراث به نسبت سهم هریک بر اساس گواهی انحصار وراثت صادر اعالم مي نمايد که در زمان اجرای حکم با ارجاع امر به کارشناسي
در صورت عدم امکان تقسیم وتعديل ،ملک موصوف  ،قیمت گذاری شده و به فروش رسيده وسهم هریک به قدر سهم االرث آنان پرداخت گردد.
ورد کارشناسي عبارتست از ششدانگ اعيان يکدستگاه آپارتمان به مساحت  79/86متر مربع به انضمام اعیان پارکینگ قطعه  15تفكيكي به شماره
قوه قضائیه
جم
گس
ت
ه
م
پالك  27134فرعي از  3اصلي مفروز و مجزي از  34565قطعه  15تفكيكي واقع در بندرعباس بخش  2ثبتي بلوار نواب صفوي  ،خیابان سهند داد ری ور ی اسال ی اریان
شمالي مجتمع پارسه نبش کوچه نواب  6و  4بلوك شمالي طبقه سوم .
آپارتمان مذکور در بلوك شمالي مجتمع پارسه طبقه سوم قرار گرفته که داراي  6طبقه روی پیلوت هر طبقه شامل  2واحد مسکوني  ،نمای ساختمان آجر  ،کف پیلوت ،
حیاط از جنس سنگ گوهره و دیواره راه پله تا 9متر سنگ و مابقي سفيد کاري با ابزار گویی و نرده راه پله فلزي  ،دارای آسانسور  4نفره .واحد فوق دارای  2خواب  ،کف
سراميك  ،کابینت  ، MDFدرب ورودي ضد سرقت و درب اتاقها و سرویس ها  MDFدیوار هاي هال و اتاقها نقاشي  ،پنجره ها آلومينيوم داراي اشتراك برق تك فاز
مجزا و آب مشاعي مي باشد .خوانده سرکار خانم (بتول صادقي ) اظهار میدارد وام اخذ شده بابت منزل مسكوني نزد بانک مسکن شعبه بلوکي به انضمام مبلغ  6میلیون
تومان بابت فك رهن ایشان به بانك فوق پرداخت نموده اند .
ب ) ارزيابي  :ارزش ششدانگ اعياني آپارتمان فوق الذکر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادي و جميع جهات موثر و موقعیت قرارگیري به انضمام کلیه متعلقات جمعا مبلغ
 11،000،000،000ریال معادل (یازده میلیارد ریال) محاسبه مي گردد.
كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ  %10مبلغ ارزيابي شده را بصورت
سپرده نقدي بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملی شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .
 -4اجراي احكام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است  -5 .مزایده در ساعت  12ظهر مورخ  1401/07/09در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس
بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
 -6در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداري نمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزایده به نفع دولت ضبط
مي گردد و مزایده تجدید می گردد .و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجراي احكام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
ایل زاده  -دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدني

اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان به موجب پرونده اجرائی  9809987641400137که محکوم علیه زلیخا علی زاده فرزند سلمان وغیره
محکوم به تادیه  20سکه بهار آزادی و مبلغ 30000000ریال وجه نقد به نرخ روز و 31860000بابت بابت هزینه دادرسی ( مسئولیت محکوم
علیهم در پرداخت مهریه صرف ًا از محل ما ترک و به میزان سهم االرث می باشد ) و مبلغ  48800000ریال به عنوان نیم عشر دولتی محکوم گردیده
است لذا نسبت به مزایده دو پالک مسکونی واقع در شهر پارسیان می نماید .
قوه قضائیه
موضوع مزایده به شرح ذیل :الف  -ملک شماره صفر فرعی  11229اصلی ذیل ثبت  5889بنام حسین ترک فرزند غالم ( ششدانگ یک باب دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
خانه مسکونی قدیمی شامل  122مترمربع اعیان و  194/46مترمربع عرصه بقیمت پایه6/500/000/000
ب -ملک شماره صفر فرعی  6239اصلی ذیل ثبت  5856بنام حسین ترک فرزند غالم ( ششدانگ یکباب خانه مسکونی با زیر بنای  111مترمربع اعیان و  60/6مترمربع
عرصه بقیمت پایه6/800/000/000
وقت انجام مزایده روز یکشنبه  1401/7/10ساعت  11صبح می باشد .محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان می باشد .
مال مورد مزایده با شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد  -1.فروش نقدی است و ده درصد مبلغ قیمت بصورت نقدی به حساب 2171295501005
سپرده دادگستری پارسیان پرداخت والباقی مبلغ حداکثر ظرف یک ماه می باشد .
 -2اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
 -3مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع می شود و باالترین پیشنهاد برنده خواهد بود در صورتیکه برنده یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده
خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل می شود خواهد بود .و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند
به اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان مراجعه نمایند .

حمید توکلی -مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پارسیان

خواستار در این نشست با اشاره به وضعیت
منابع آبی در شهرســتان اظهار داشت :یکی
از مهم ترین دشــت شهرستان خمیر ،دشت
کهورستان است که به سبب کاهش نزوالت
جوی در سال های گذشته ،دچار افت شدید
ســطح آب های زیرزمینی شده است .وی
افزود:از طرفی منطقه کهورســتان در تولید
محصوالت کشاورزی پتانسیل باالیی دارد و

محصول گوجه فرنگی آن در کشور صاحب
برند اســت ضمن اینکه جمعیت زیادی از
مردم این منطقه در مزارع این منطقه فعالیت
می کنند با این وجود باید تدبیری اندیشیده
شود آسیب جدی به منابع آبی وارد نشود.
وی ادامه داد:دیدگاه دســتگاه های اجرایی
متولی نسبت به خواســته های کشاورزان
دیدگاه مثبتی اســت و با توجه به نزدیکی

آغاز طرح احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر میناب

آگهی مزایده

آگهی مزایده (نوبت دوم)

دوراپزشکیتفاهمنامهایامضاشد.استاندارهرمزگان
با اشــاره به سرانه پزشــکی حداقلی و مشکالت
کیفیت درمان در اســتان افزود:هدف دولت مردم
خدمت رســانی سریع و مطمئن به مردم است و در
این مســیر نتیجه عملکرد ملموس هم برای مردم
مهم اســت برهمین اســاس باتوجه به محدودیت
هــای زمانی و مالی برای راه اندازی درمانگاه ها و
بیمارستان ها از یکســو و تامین تجهیزات و کادر
درمان متخصص از ســوی دیگر ،بهترین انتخاب

روش دوراپزشــکی بود که می تواند پاسخ سریع
تری به بخشی از نیازهای درمانی تخصصی باشد.
مهدی دوســتی ضمن قدردانی از استقبال وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی همچنین دکتر
آرش خجسته رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
ادامه داد :جهان به ســرعت بســوی هوشمندی
در همه عرصه پیش مــی رود و در هرمزگان نیز
هوشمندســازی را در چندین حوزه آغاز کرده ایم
و دوراپزشــکی نیز جزئی از همین برنامه اســت

که بــا ارتقاء کیفیت پهنای بانــد و تهیه تجهیزات
نرم افزاری آن بطور آزمایشی در لیردف جاسک اجرا
می شود.
گفتنی اســت بر اســاس تفاهمنامه یاد شده  ،در
اختیار گذاشــتن محلی برای راه اندازی و استقرار
کلینیک و مطب پزشــک یا پزشکان برای مراجعه
بیماران ،تامین تجهیــزات و امکانات مورد نیاز و
هماهنگی با سایر سازمان ها و ادارات استان برای
تسهیل راه اندازی ،استقرار و پشتیبانی ارائه خدمات
دورا پزشــکی از تعهدات اســتانداری هرمزگان و
راه اندازی و اســتقرار کلینیک ها در مراکز مورد
درخواست ،تامین پزشکان متخصص برای ویزیت
از راه دور بیماران و تامین سامانه های نرم افزاری
مورد نیاز نیز بر عهده دانشگاه هوشمند است.

و اصلی ماســت که در این راســتا تیمهای گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی
به صورت مســتمر عرصههای منابع طبیعی را مورد رصــد و پایش قرار میدهند و به
محض مشــاهده هرگونه تخلف بر روی اراضی ملی با متخلفان برخورد قانونی صورت
می گیرد.
جنگلدار حاجی آباد از بهره برداران و دوستداران طبیعت در خواست کرد در صورت
مشاهده هر گونه تخریب ،دخل و تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی مراتب
را از طریق شماره تلفن شبانه روزی  ۱۵۰۴یگان حفاظت جنگل و مرتع اطالع دهند.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000632068شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001355163
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
گردشــکار :بتاریخ ششم شــهریورماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالســه  140140920000632068تحت نظر اســت دادگاه به تصدی امضاء کننده
ذیل تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در اســتان مکاتبه ای به شماره /181/146290ن  -مورخه
قوه قضائیه
 1401/05/09گردیــده و بــا توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرســتی گردیده دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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
مینماید .
« قرار سرپرستی » :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف جنوبی  ،قطعه  65به مساحت  2487/50متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/435مورخ 1401/02/24
کارشناس 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 .

مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000642531شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001371420
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
گردشــکار :بتاریخ هفتم شهریورماه یکهزارو چهارصدویک پرونده کالســه  140140920000642531تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل
تشــکیل اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در اســتان مکاتبه ای به شــماره /181/143266ن  -مورخه
گس جمقوه قضائیه
 1401/05/08گردیــده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرســتی گردیده
داد تری هور ی اسالمی اریان
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
مینماید .
« قرار سرپرستی » :
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرســتان میناب  ،محله شــنبه چاالکی،جنب زمین  8هکتاری ستاد قطعه  48به مساحت 324متر مربع که حسب پاسخ شماره  1401/585مورخ
 1401/04/08کارشناس 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 .

مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

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

آتش از بین برنده مواد آلی خاک می باشد
بجای آتش زدن پسماندهای کشاورزی آنها را دفن کنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اقتصادی
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

بوشهر

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۳۱:۰۴
۰۶:۵۴:۰۰
۱۳:۱۴:۲۶
۱۹:۳۳:۱۰
۱۹:۴۹:۳۵

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

آخرین سرشماری رسمی کشــور ،تا سال  ۱۳۹۵تعداد واحدهای
مسکونی کشور به عدد ۱۷میلیون و  ۴۵۲هزار واحد رسیده است .با
احتساب تعداد واحدهای ساختمانی درجشده در پروانههای احداث
ساختمان از سال  ۱۳۹۵تا پایان سال  ،۱۴۰۰حتی با در نظرگرفتن
خانههایی هم که ساختوســاز آنها پایان نیافته ،موجودی مسکن
مناطق شهری کشور به  ۱۹میلیون و ۷۵۳هزار واحد رسیده است؛
اما طبق گزارشهای وزارت رفاه ،تعداد خانوارها در مناطق شهری
کشــور به  ۲۱میلیون و  ۴۱۶هزار خانوار رســیده که افزایش ۳.۳
میلیون خانوار را نســبت به سال  ۱۳۹۵نشان میدهد .رصد تعداد
ازدواجها و طالقها نیز این عدد را تایید میکند.
بهازای  ۱۰۰خانوار شهری  ۹۲مسکن
تعداد خانوارهای مناطق شهری کشور نزدیک به  ۱.۷میلیون خانوار
بیشتر از موجودی مسکن این مناطق است .در سال  ۱۴۰۰این میزان
به  ۹۲.۲درصد کاهش یافته اســت .مفهوم این عدد آن است که در
ســال  ۱۴۰۰بهازای هر  ۱۰۰خانوار حدود  ۹۲واحد مسکونی در
مناطق شهری کشور وجود داشته است .این آمارها نشان میدهد در
سال  ۱۴۰۰کمبود مسکن در شهرهای کشور بحرانیتر از سالهای
 ۱۳۹۵و  ۱۳۹۰بوده اســت .نکته قابلتامل اینکه ،وجود  ۹۲خانه
بهازای هر  ۱۰۰خانوار در ســال  ۱۴۰۰گرچه در ظاهر نسبت به
 ۸۷خانه در سال  ۱۳۷۵و  ۸۴خانه در سال  ۱۳۶۵بهازای هر ۱۰۰
خانوار وضعیت بهتری دارد؛ اما باید توجه داشت در سه دهه قبل به
دالیل فرهنگی و اجتماعی ،ممکن بود چندین خانواردر یک واحد
مســکونی با متراژ باال ساکن باشند .همچنین طبق گزارش وزارت
رفاه ،در سالهای اخیر از کل خانوارهای کشور ،تعداد سهمیلیون و
۵۱۷هزار نفر از آنان را زنان تشکیل میدهند و از همان  ۳.۵میلیون
زن سرپرســت خانوار؛ نزدیک به  ۱.۵میلیــون نفر از آنان را زنان
خودسرپرســت(خانوار یکنفره) تشکیل داده است .پس به دالیل
فرهنگی-اجتماعی و کاهش تعــداد خانوارهایی که در یک واحد
مسکونی ساکن بودند ،موجودی مسکن در سالهای اخیر نهتنها بهتر
از دهههای قبل نیست ،بلکه بدتر هم شده است.
ساختوساز بدون نیازسنجی
در اینجا یک ســوال مطرح اســت اینکه ،مازاد خانوارهایی که در
مناطق شهری بهازای آنها کمبود وجود دارد ،چه میکنند؛ باید متذکر
شد بخشی از خانوارها ممکن است درکنار پدر و مادر و سایر اقوام
و خویشــان زندگی کنند .برای مثال مرد یا زنی که طالق گرفتهاند

فرآیند پرداخت وام مسکن روستایی

مجیــد جــودی اظهار کــرد :از ۱۴
شهریورماه ضوابط پرداخت تسهیالت
 ۲۰۰میلیون تومانی ســاخت مسکن
روستایی به  ۹بانک مربوطه اعالم شد
که در مرحلهی بعــد باید بانکها این
بخشنامه را به استانها ابالغ کنند.وی
افزود :با توجه به اینکه دســتورالعمل
ارجاعــی به اضافه توزیع اســتانی به
بانکها اعالم شده اســت بانکهای
عامل باید به واحدهای اســتانی خود
ســهمیهها را اعالم کننــد .این فرآیند
احتماال یکی دو روز طول میکشــد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن خاطرنشــان کرد :خوشبختانه

۰۵:۲۶:۱۰
۰۶:۴۶:۵۰
۱۳:۰۵:۴۳
۱۹:۲۲:۵۷
۱۹:۳۸:۵۸

اذان صبح ۰۴:۴۵:۱۵
طلوع آفتاب ۰۶:۰۶:۲۴
اذان ظهر ۱۲:۲۵:۳۹
غروب آفتاب ۱۸:۴۳:۱۴
اذان مغرب ۱۸:۵۹:۲۰

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

اذان صبح ۰۴:۵۴:۰۰
طلوع آفتاب ۰۶:۱۷:۰۹
اذان ظهر ۱۲:۴۳:۰۴
غروب آفتاب ۱۹:۰۷:۱۹
اذان مغرب ۱۹:۲۳:۴۲

به ازای هر  ۱۰۰خانوار  ۹۲واحد مسکن شهری داریم ،درحالیکه در سال گذشته
ساختوساز  ۲۰درصد کاهش داشته است

معاون بنیاد مسکن تشریح کرد

سرویس اقتصادی  //معاون بازسازی
و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت:
به دنبال ارجاع دستورالعمل پرداخت
تسهیالت ساخت مسکن روستایی،
توزیع استانی و تعیین بانکهای عامل
انجام میشود که ممکن است یکی دو
روز زمان ببرد.

زاهدان

معمـای بحـران مسکن

سرویس اقتصادی  //براساس آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز
آمار ایران اخیرا اعالم کردهاند ،میانگین قیمت مســکن در پایان
مردادماه به  ۴۲میلیون و  ۷۳۰هزار تومان رسیده است .این مقدار
نسبت به مرداد سال قبل رشــد  ۳۸درصدی داشته و نسبت به
مردادماه سال (۱۳۹۲شروع دولت روحانی)  ۱۱.۲برابر شده است.

براســاس آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اخیرا اعالم
کردهاند ،میانگین قیمت مســکن در پایان مردادماه به  ۴۲میلیون و
 ۷۳۰هزار تومان رســیده است .این مقدار نسبت به مرداد سال قبل
رشد  ۳۸درصدی داشته و نســبت به مردادماه سال (۱۳۹۲شروع
دولت روحانی)  ۱۱.۲برابر شــده است .طبق این آمارها ،اگر فردی
بخواهد در تهران صاحب خانه  ۶۰متری شــود بهطور میانگین به
بیش از  ۲.۵میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که تامین آن برای بسیاری
از خانوارها غیرممکن است .البته اگر خانوار قید خرید را هم بزنند،
بازهم اجارههای نجومی یقهشــان را خواهــد گرفت؛ چراکه طبق
گزارش بانک مرکزی ،طی یکسال اخیر اجارهها در مناطق شهری
کشور بیش از  ۴۵درصد رشد داشته است .براین اساس حاال بازار
مسکن ایران با چندین چالش روبهرو است .از یک طرف خانوارهای
فاقد مسکن به طور قابلتوجهی قدرت خرید خود را از دست دادهاند
و از سوی دیگر برنامههای دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن
چندان چنگی به دل نمیزند .روند ُکند ساختوســاز طرح نهضت
ملی مسکن درکنار حاشــیههای درون وزارتخانه راه و شهرسازی
بماند ،دولــت و مجلس نیز بهجای ابزارهای تنظیمگر کارآمد برای
بیرونکردن سفتهبازان از بازار مسکن ،مالیاتهایی همچون مالیات بر
مالکی را رها کرده و دنبال تصویب مالیات بر عایدی سرمایه هستند
که از همین حاال با مختصاتی که برای آن ذکر میشــود ،عمال یک
طرح عقیم برای مقابله با سفتهبازی در بازار مسکن است.
کاهش  ۲۰درصدی ساختوساز کشور
طی سال  ۱۴۰۰تعداد واحدهای درجشده در پروانههای ساختمانی
مناطق شهری کشور درمجموع حدود ۳۹۵هزار واحد بوده که این
تعداد نسبت به سال  ۱۳۹۹کاهش  ۱۹.۶درصدی داشته و از تعداد
ازدواجهای ثبتشــده در مناطق شهری کشور  ۳۲هزار واحد کمتر
است.
مسکن شهری  ۱.۷میلیون کمتر از خانوارها
یکی از مواردی که طی دوره دولت حســن روحانی به آن اســتناد
میشد ،وجود واحدهای مســکونی مازاد در کشور بود .در دولت
روحانی وزارت راه و شهرســازی این دولت با استناد به وجود ۲.۶
میلیون واحد مسکونی خالی که البته تعداد زیادی از آنها در مناطق
روســتایی بود و همچنین طی دوسال اخیر تنها ۵۰۰هزار واحد از
آنها شناسایی شده ،کاهش ساختوســاز را توجیه کرده و مدعی
بود این بخش تقاضاست که باید از طریق تسهیالتدهی (تسهیالت
زوجین ،جوانان و غیره ) تحریک شود.اما بررسیها نشان میدهد
ادعای اینکه در شهرهای کشور با مازاد واحدهای مسکونی روبهرو
هستیم ،چندان منطق درست و صحیحی ندارد؛ چراکه طبق آمارهای

شیراز

کرمان

مصوبه اخیر در مقایســه با دورههای
گذشــته ســریعتر به بانکهای عامل
ابالغ شــده و انتظار داریم از این هفته
پرداخت وام آغاز شــود.جودی درباره
نحــوه دریافت وام توســط متقاضیان
گفت :اکثر ثبت نامها صورت گرفته و
پروندهها تکمیل شده است .بالفاصله
پس از ابالغ اســتان ،ما متقاضیان را
به بانکها معرفــی میکنیم.وی تاکید
کرد :مــا از طریق پیامک به متقاضیان
اطــاع میدهیم که پرونده آنها به کدام
بانک ارســال شده و به آنجا بروند .در
مواردی نیز به متقاضیان اعالم میکنیم
که معرفینامه را از بنیاد مسکن دریافت
و به بانک مراجعه کنند.معاون بازسازی
و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت:
کســانی که هنوز برای تشکیل پرونده
اقدامی نکردهاند برای تشــکیل پرونده
و درخواست وام به بنیاد مسکن منطقه
خود مراجعه کنند.

ممکن است پس از طالق در زمره یک خانوار تلقی شوند؛ اما توان
تامین مسکن انفرادی را نداشته و به همراه خانواده پدری و مادری
زندگی کنند .همچنین طی سالهای اخیر روستاهای حاشیه شهرها
و کالنشهرهای کشور پذیرای بخشی از جمعیت شهرنشین بودهاند که
بهواسطه قیمتهای نجومی مسکن و اجاره ،به اجبار ساکن مناطق
روستایی شدهاند.مورد قابلتامل دیگر در حوزه مسکن ،عدمتطابق
بخشــی از واحدهای مسکونی کشور با نیاز امروز جامعه است .در
توضیح این مورد باید بگوییم ،بخشــی از ساختوسازهای کشور
بهواســطه کمتوجهی ســازندگان و دولت به متراژ زیربنا ،به مکان
جغرافیایی ساختوسازهاست .برای مثال ،طبق گزارش مرکز آمار
ایران ،متراژ  ۶۶درصد از خانههای کشــور بین  ۳۰تا  ۱۰۰متر و
 ۴۴درصــد مابقی از  ۱۰۱تا بیش از  ۵۰۰متر اســت .این ترکیب
متراژ واحدهای مسکونی کشور درحالی است که طبق گزارشهای
بانک مرکزی ایران و وزارت راه و شهرســازی؛ طی سالهای اخیر
پرتقاضاترین واحد های مســکونی در معامالت مســکن مناطق
شــهری ایران ،بین  ۴۰تا  ۸۰متر قرار داشته و حدود  ۷۱.۵درصد
از خریدهای مســکن ،در متراژهای زیر  ۱۰۰است .مورد دیگر،
مشکلی به نام عدمتطابق ساختوساز با نیازهای منطقه است .برای
مثال بخشی از ساختوسازهای مسکن مهر در مناطقی از شهرهای
کشور است که یا جمعیتپذیر نیستند یا با مشکل مهاجرتگریزی
مواجهند و امکان بهرهمندی جمعیت فاقدمســکن کالنشــهرها و
شهرهای بزرگ از این موجودی مسکن فراهم نیست .نمونه آن در
شهرهایی همچون پرند ،پردیس و سایر شهرهای اطراف کالنشهرها
قابلمشاهده اســت .این وضعیت در شهرهایی که مهاجرگریز نیز
هستند ،بسیار شایع است.
معضلی به نام بخر؛ نفروش
بحران مسکن در ایران ابعاد چندگانه دارد .از یک سو طی سالهای
اخیر ساختوســاز افت قابلتوجهی داشته و از سوی دیگر هرچه
ساخته میشــود ،به دلیل فقدان ابزارهای تنظیمگر مالیاتی ،توسط
تقاضاهای سرمایهای و سفتهبازانه بلعیده میشود .طبق آمارها ،در
ســال  ۱۳۶۵فقط  ۲۵درصد از تقاضاها در بازار مســکن مناطق
شهری ایران تقاضاهای سرمایهای و سفتهبازانه بوده؛ اما این میزان
امروز در کالنشهرهای کشور به  ۷۰تا  ۷۵درصد از کل معامالت
مســکن رسیده است .شــرکتهای زیرمجموعه بانکها ،بیمهها،
بنگاههای اقتصادی برای تامین وثیقه تسهیالت بانکی و ایجاد سبد

یاسوج

یزد

اذان صبح ۰۵:۲۰:۲۴
طلوع آفتاب ۰۶:۴۲:۴۵
اذان ظهر ۱۳:۰۲:۴۸
غروب آفتاب  ۱۹:۲۱:۱۰غروب آفتاب ۱۹:۱۰:۴۴
اذان مغرب  ۱۹:۳۷:۲۸اذان مغرب ۱۹:۲۷:۱۶

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

متنوعی از سرمایهگذاریها و اشخاص حقیقی برای سرمایهگذاری
امن به سراغ مسکن و زمین شهری میروند.طی چند سال اخیر با
طرحریزی مجلس و نهایی شدن قانونی به نام قانون جهش مسکن،
حاال دولت سیزدهم زمینه ساخت  ۴میلیون واحد مسکونی را فراهم
میکند که البته روند آن بســیار ُکند است؛ اما در سویی دیگر نیز
مجلســیها و دولت از انواع و اقسام ابزارهای مالیاتی برای کنترل
ســفتهبازی در بازار مسکن برخوردار هستند .گفته شد طرح اولی
یعنی ساخت  ۴میلیون واحد مسکونی روند کندی دارد که فعال نباید
شــاهد اثرگذاری این طرح بر بازار مسکن کشور از جنبه افزایش
عرضه مسکن باشیم؛ اما در سویی دیگر در مجلس نیز طرحی در
قالب مالیات بر عایدی ســرمایه در جریان است که طبق اظهارات
علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس ،با توجه به نیاز کشور
جهت کنترل بازارها ،بهخصوص بازار داراییهای اصلی شــامل
امالک ،خودرو ،طال و ارز ،در چند ســال گذشته طرح مالیات بر
عایدی سرمایه ،مورد توجه مجلس بوده است .براساس اظهارات
ایــن نماینده مجلس ،در حالحاضر بعد از اینکه متن پیشــنهادی
این طرح در کمیت ه مالیاتی کمیســیون اقتصادی بررســی شد ،در
دستگاههای مختلف کشور ازجمله بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد،
ســازمان مالیاتی ،بخش خصوصی و اتاقها ،مرکز پژوهشهای
مجلس و قوهقضائیه ،درحال نهایی شــدن بــوده و تا یکی دو ماه
آینده به صحن مجلس میرسد.طبق اظهارات نمایندگان مجلس،
در طرح مالیات بر عایدی سرمایه ،به تعداد اعضای خانوار تا سقف
 ۴ملک مســکونی ،معافیت داده شده است .در این طرح حتی اگر
خانوار بیش از این تعداد ملک بخرنــد ولی بلندمدت نگه دارند،
هــم نرخ مالیاتی هم مأخذ آن کاهش پیــدا میکند و مالیات آنها
به حداقل میرســد ،بهطوریکه فردی که مسکن خود را در سال
اول میفروشد مشــمول  ۴۰درصد ،در سال دوم  ۳۷درصد و در
سال سوم  ۳۴درصد از ارزش ملک میشود و اینمقدار پس از آن
بهشدت کاهش یافته و به صفر میرسد.کارشناسان اقتصادی بنا به
دالیلی که در ادامه میآید ،معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه
چندان در کنترل سفتهبازی در بازار مسکن کارآمد و موثر نخواهد
بود .اول اینکه بررســیها نشان میدهد به دالیل نرخ باالی تورم
تاریخی در ایران(میانگین باالی  ۲۰درصدی در  ۴۰ســال اخیر)
نگهداری مسکن و زمین و به عبارتی مالکی به صرفه است .برای
مثال طی  ۳۰سال اخیر قیمت زمین در تهران  ۱۰۲۰برابر شده است.
به گزارش قــدس آنالین ،مورد دوم اینکه ،معافیت خرید ملک به
تعداد اعضای خانوار تا سقف چهار ملک نیز عمال این قانون را عقیم
میکند؛ چراکه این طرح میتوانست به جای فرد ،خانوار را مدنظر
قرار دهد و به تعداد نیاز خانوار برای خرید مسکن سقف تعیین کند.
بر این اســاس ،میتوان گفت در کنار سرعت پایین ساختوساز
مسکن در کشور ،عدم اجرایی شدن پایههای مالیاتی موثر همچون
«مالیات بر مالکی» ،نمیتواند مشــکل مسکن در ایران را بهطور
قابلتوجهی حل کند.

برای وام  ۴۸۰میلیون تومانی مسکن ،چقدر باید هزینه کرد؟

ســرویس اقتصادی //هزینه وام مسکن
نسبت به ماه گذشته کاهش چشمگیری
داشته است و طبق جدیدترین قیمتها،
متاهلهای پایتختنشــین برای دریافت
این وام باید حــدود  ۱۱۰میلیون تومان
پرداخت کنند ،در حالی که این رقم در ماه
گذشته حدود  ۱۲۹میلیون تومان بود.

بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق
مسکن نشان میدهد که هر برگ اوراق وام
مسکن (تسه) در فروردین ماه  ۱۱۹هزار و
 ،۸۰۰در اردیبهشت ماه  ۱۱۴هزار و ۱۰۰
و در خرداد ماه سال گذشته نیز  ۱۱۳هزار
و  ۲۰۰تومان قیمت دارند.هر برگ اوراق

تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال
گذشته  ۱۱۲هزار و  ،۹۰۰در مرداد سال
گذشته  ۱۱۳هزار و  ۸۰۰و در شهریور
سال گذشــته با قیمت  ۱۱۴هزار و ۸۰۰
تومان داد و ســتد میشود .این اوراق در
ماه مهر سال گذشــته  ۱۱۵هزار تومان،
در آبانماه  ۱۱۳هــزار و  ۷۰۰تومان و
در آذرماه  ۱۱۴هزار و ۱۰۰تومان قیمت
داشتند.
ی و بهمن
اوراق تسهیالت مسکن در د 
سال گذشته نیز با قیمتهای  ۱۱۴هزار و
 ۴۰۰و  ۱۱۴هــزار و  ۶۰۰تومان معامله
میشود .این اوراق در فروردین ماه سال

جاری  ۱۱۵هــزار و  ۶۰۰تومان قیمت
دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت
نوشته شده است.
قیمــت اوراق بــرای مجردها و
متأهلهای تهرانی
بر این اســاس ،مجردهای ساکن تهران
میتوانند تا  ۲۸۰میلیون تومان تسهیالت
دریافــت کنند که شــامل  ۲۰۰میلیون
تومان تســهیالت خرید مســکن و ۸۰
میلیون تومان وام جعاله میشود؛ لذا برای
دریافت  ۲۰۰میلیون تومان وام باید ۴۰۰
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که
هزینه این تعداد اوراق با تسه  ۱۱۵هزار

و  ۶۰۰تومانــی ۴۶ ،میلیون و  ۲۴۰هزار
تومان میشود .همچنین با در نظر گرفتن
 ۸۰میلیــون تومان وام جعاله که برای آن
باید  ۱۶۰ورق به مبلغ  ۱۸میلیون و ۴۹۶
هزار تومان خریداری کنند ،مجموع هزینه
خرید اوراق بــه  ۶۴میلیون و  ۷۳۶هزار
تومان میرسد.
زوجهای تهرانی نیز بر همین اســاس
میتوانند تا ســقف  ۴۸۰میلیون تومان
شامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید
مســکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون تومان
وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین
باید  ۸۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری
کنند که هزینه آن  ۹۲میلیون و  ۴۸۰هزار
تومان میشــود که همراه بــا هزینه ۱۸
میلیون و ۴۹۶هزار تومانی وام جعاله که
برای آن باید  ۱۶۰ورق تسهیالت مسکن
خریــداری کنند ،در مجمــوع باید ۱۱۰
میلیون و  ۹۷۶هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استانها
ســقف این تسهیالت برای مراکز استان و
شــهرهای با جمعیت بیش از  ۲۰۰هزار
نفر برای مجردها به  ۱۶۰و برای زوجین
دوم
به  ۳۲۰میلیون توماننوبت
است که
رســیده
بــا توجه به اینکه مجردهــا باید  ۳۲۰و
متاهلهای ســاکن این شــهرها نیز باید
 ۶۴۰برگه تســهیالت مسکن خریداری
کنند ،مجردها باید  ۳۶میلیون و  ۹۹۲هزار
تومان و متاهلهــا نیز باید  ۷۳میلیون و
 ۹۸۴هزار تومان پرداخت کنند.
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به نظر می رســد این روزها انرژی بسیاری را
صرف فکر کردن به روابط تان می کنید .با این
که می دانید سرکوب احساسات ایده ی مناسبی
نیســت ،اما باز هم تمایل دارید به انکار آن ها دســت بزنید.
نگران این نباشید که اگر کنترل تان را از دست دادید چه اتفاقی
می افتاد .امــروز نمی توانید از عقل تان برای فاصله گرفتن از
احساسات استفاده کنید .از این که خواسته های غیر منطقی خود
را به وسیله ی منطق توجیه کنید چیزی عایدتان نمی شود ،پس
بیهوده به پیچیدگی ها دامن نزنید.
اردیبهشت :

امروز راحــت تر مــی توانید با دیگــران کار
کنیــد و مثل قبل مقاومت نشــان نمــی دهید.
به شــما توصیه می شــود به یک کار خالقانه
دســت بزنید ،حتی اگر ایــن کار هدف مشــخصی را دنبال
نمــی کرد .بهتر اســت کاری را دنبال کنید کــه از انجام دادن
آن لــذت می بریــد ،به این ترتیب فرصت هــای دیگری هم
برای تان مهیا خواهد شد.
خرداد :

به دنبال راهی هستید تا به اهداف بلند مدت تان
برسید .شاید احساسات تان متغیر به نظر برسند ،اما
همین که به فکر آینده هستید هیجان انگیز می نماید.
اولویت های تان را از نو مشــخص کنید و رویاهای تان را با
اهداف و شرایط کلی زندگی هماهنگ سازید .به اندازه ی کافی
رویاپردازی کرده اید ،اکنون زمان آن رســیده که دست به کار
شوید و آن ها را به واقعیت تبدیل کنید .این کار آن قدرها هم که
به نظر می رسد پر خطر نیست.
تیر :

امروز ممکن اســت احساس عجیب و غریبی به
شما دســت دهد ،مجبورید توقف کنید و به ندای
درونی تان گوش دهید .مثل این است که از شما
دعوت شــده تا از اسرار کهکشــانی پرده بردارید .البته خیلی
نمی توانید به احساساتتان اطمینان کنید ،زیرا مدام هر حسی
را زیر ذره بین عقل می برید و آن را تجزیه و تحلیل می کنید.
تا زمانی که خودتان را کام ً
ال آماده نکرده اید نباید از آن چه در
درون تان اتفاق افتاده چیزی بگویید.
مرداد :

در حال بررسی فرصت های تان برای آینده هستید
فکر می کنید که اگر اآلن دست به کار نشوید همه
ی فرصت ها برای همیشه از دست می روند .البته
دلیلی برای اضطراب و نگرانی وجود ندارد .افکارتان را ســر و
سامان دهید و دست به کار شوید .بگذارید اعتماد به نفس تان
راهنمای شــما گردد ،برای این کار باید همه ی ترس های تان
را دور بریزید.
شهریور :

کارهایی در دست دارید که امروز باید انجام شان
دهید .اگر همان رویه ی قبل را در انجام کارها در
پیش بگیرید باید خودتان را آماده ی رویارویی با
مجموعه جدیدی از اتفاقات بکنید .قبل از این که موضع تان را
به همه ی دنیا ثابت کنید باید ابتدا ذهن و فکر خود را ســر و
سامان دهید .وقت بگذارید تا ببینید که واقع ًا چه چیزهایی برای
شما اهمیت دارند .وقتی اولویت های تان مشخص باشند ،همه
چیز خود به خود درست خواهد شد.
مهر :

کارهای زیادی دارید که باید انجام شان دهید ،به
ویژه اگر مهلت تان رو به پایان باشد .این که شرایط
بیرونی به شما تحمیل شده یا این که خودتان تمایل
دارید کارهای نیمه تمام را به سرانجام برسانید فرقی در قضیه
ایجاد نمی کند .اکنون زمان آن رسیده که اهداف تان را متمرکز
کنید و از استعدادها و مهارت های تان در انجام کارها بهره ببرید.
نگران آینده نباشید ،اکنون فقط باید به زمان حال فکر کنید.
آبان :

امروز به خوبــی درک می کنید که رویاهای تان
می توانند آینده ی شما را بسازند .این یک کار جدی
است ،پس وقت خود را با فکر کردن به رویاهای
غیر واقعی که امکان تحقق ندارند تلف نکنید .به
محدودیت های تان اذعان داشته باشید ،اما نگذارید در مسیری
که در پیش دارید مانع فرصت های شگفت انگیزتان شوند.
آذر :

اتفاقات پیرامون تان شــما را از دنیای خیاالت
قشنگ خارج کرده و به واقعیت برگردانده است.
اکنون در منزل و محل کار به شما نیاز دارند ،پس
بهتر است برنامه های شخصی خود را برای مدت کوتاهی کنار
بگذارید .البته هنوز هم به فکر چیزهایی هستید که می توانند به
زندگی شــما معنی و مفهوم بهتری ببخشند .به چیزهای بزرگ
فکر کنید و برای رسیدن به آن ها از هیچ تالشی فروگذار نکنید.
دی :

امــروز ایده های هیجان انگیزی در ســر دارید،
بــه همین خاطر نمی توانید ذهــن تان را هنگام
کار متمرکز کنید .به جای ایــن که مدام با همان
رویه ی قبلی پیش بروید ،به شــما توصیه می شــود دست به
آزمون و خطا بزنید و یک رویکرد جدید در پیش بگیرید .حتی
اگر انجام کاری طوالنی تر می شــود ،بد نیست از لذت های
پیرامون آن بهره ببرید و به فرصت هایی که پیش روی تان قرار
می دهد فکر کنید.
بهمن :

احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی هرمزگان صادر شد
سرویس اقتصادی  //مدیر کل تأمین
اجتماعی هرمزگان عنوان کرد :حقوق
بازنشستگان ومســتمری بگیران بر
اساس احکام جدید پرداخت می شود.

عبــاس اکبری از صــدور احکام
بازنشســتگان سایر ســطوح خبر
داد و افــزود :حقــوق شــهریورماه
بازنشستگان و مستمری بگیران سایر
ســطوح باالتر از حداقل مستمری به
میــزان  ۳۸درصد بهعالوه مبلغ ثابت

 ۵۱۵هزارتومــان افزایش یافته و بر
اساس احکام جدید پرداخت خواهد
شد.
وی بیــان کرد :احکام جدید صادر
گردیده و مستمری بگیران می توانند
احکام افزایش حقــوق را بزودی از
طریق سامانه خدمات غیرحضوری
به نشــانی  es.tamin.irمشاهده و
دریافت کنند.
به گزارش ایسنا ؛ مدیر کل تامین

اجتماعی هرمزگان درخصوص نحوه
و زمان پرداخت حقوق بازنشستگان
و مستمری بگیران بر اساس احکام
جدید ،اظهار کرد :پرداخت مستمری
شــهریور براســاس احکام و فیش
حقوقی جدید ،از بیســتم شهریور
آغاز میشود؛ پرداخت مستمریها
مثل همیشه براســاس حروف الفبا
اســت و از روز بیســتم به حول و
قوه الهی کلید میخورد.

آگهي فقدا ن سند مالكيت

نظر به اینکه آقای خلیفه رئیسی با تسليم دو برگ استشهاديه محلي گواهي شده توسط دفترخانه اسناد رسمي شمار ه
16حوزه ثبتي اين شهرستان (میناب) مدعي است كه سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه مساحت 1126/40متر مربع
به شماره پالک 70فرعی از -606اصلی واقع در قریه آب زمزم قطعه  3بخش 5ميناب ,تحت شماره سریال 224484
قوهقضائیه
سری الف  82ذیل ثبت  5959صفحه  264جلد  5نامبره صادر گردید سپس به موجب سند رهنی شماره  35249مورخ
سازمانثبتاسنادوامالککشور
 1385/6/19تنظیمی دفترخانه  16میناب در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته است وبه علت جابجایی مفقود گردیده ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
است و در نتيجه در اجراي ماده  120آيين نامه قانون ثبت تقاضا صدور سند مالكيت المثني نسبت به پالك فوق الذكر را
نموده اند بدين وسيله مراتب در يك نوبت جهت اطالع عموم آگهي تا چنانچه هركس مدعي انجام معامله نسبت به ملك مذكور ويا مدعي وجود اصل
سند مالكيت نزد خود مي باشد اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي با ارائه اصل سند مالكيت ويا سند انتقال به اداره ثبت اسناد
وامالك ميناب تسليم نمايد بديهي است در صورت انقضاء مهلت مقرر قانوني وعدم وصول واخواهي ويا در صورت وصول اعتراض وعدم ارائه اصل
سند مالكيت ويا سند انتقال نسبت به صدور سند مالكيت المثني بنام مالك وفق مقررات اقدام خواهد شد 2078 .م/الف  -تاریخ انتشار1401/6/19:
عقیل قاسمی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ميناب

شاید تصمیم بگیرید که به تنهایی کاری را شروع
کنید ،اما به هر حال یک نفر هست که می تواند در
برنامه های شــما نقش مهمی ایفا کند .البته شاید
ابتدا کمی ناراحت شوید ،زیرا اگر می خواهید حمایت دیگران
را جلب کنید باید با آن ها کنار بیایید .دوست ندارید برای این
که طرفدار جمع کنید واردبازی های اجتماعی شوید ،پس بهتر
است رویکرد دیگری در پیش بگیرید.
اسفند :

شــاید فکر کنید که در روابط تان موفق نبوده اید،
زیرا امروز دیگران به شدت رفتار شما را به باد انتقاد
گرفته اند .اما حواس تان باشــد کــه انتقادهای
دیگــران می توانــد نقطه ضعف های خودشــان را نشــان
دهد .بهتر اســت بــه آن ها خشــم نگیریــد ،در عوض به
حــرف های شــان گــوش دهید و ســعی کنیــد از آن چه
می گویند برای اصالح رفتارتان استفاده کنید.

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام حسین (ع)  :همنشینی با افراد الابالی موجب بدگمانی است
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افتخار آفرینی مجدد شیالت هرمزگان
در جشنواره شهید رجایی
ادامه از تیتر یک //

وی کســب این مقام توسط اداره کل شیالت هرمزگان
را نتیجه همراهی ،همکاری و تالش کارکنان شــیالت
اســتان و همچنین بهره برداران شــیالتی استان به ویژه
جامعــه آبزی پــروری ،صیادی و صنایع شــیالتی و
حمایت و پشتیبانی دولت مردمی  ،استانداری ،سازمان
شــیالت ایران و ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی و
ســایر دســتگاههای مرتبط خواند و گفت :باتوجه به

کسب رتبه برتر اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی

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

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

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

گروه خبر  //در جریان برگزاری آیین تجلیل
از دســتگاه هــای اجرایی برتر جشــنواره
استانی شــهید رجایی ،اداره کل امور مالیاتی
اســتان هرمزگان از سوی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی اســتان به عنوان دستگاه برتر
معرفی شد.

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.

به رضا اخوندزاده مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان
آمده است :تالش های ارزشمند و قابل تحسین
جنابعالی و همکاران محترمتان در خدمت رسانی
و اجرای مسئولیت ها و وظایف اداری موجب شده
است که در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
استان در ســال  ۱۴۰۰از طرف ستاد جشنواره
شــهید رجایی به عنوان دستگاه برتر در مجموع
شــاخص های عمومــی و اختصاصی در گروه
تولیدی و خدماتی انتخاب گردید .این موفقیت
را به جنابعالی و تمام کارمندان شریف آن دستگاه
تبریک می گویــم و از همت ،تالش خالصانه و
اقدامات اثربخش جنابعالی و مجموعه همکارانتان
کهموجبارتقایسطحخدمترسانیبهمردمعزیز
استان هرمزگان گردیده است ،تشکر و قدردانی
می نمایم.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ در مراســم تجلیل
از دستگاه های برتر استان هرمزگان در جشنواره
شــهید رجایی که با حضور حجت االســام و
المســلمین عبادی زاده امام جمعه بندرعباس و
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان  ،استاندار و
جمعی از مقامات ارشد استان برگزار شد ،از رضا
آخوندزاده مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان با
اهداء لوح تقدیر و تندیس ،تجلیل و قدردانی به
عمل آمد.در بخشی از تقدیرنامه مهدی دوستی،
استاندار و رئیس جشنواره شهید رجایی هرمزگان

سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

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

فرمانده نیروی هوایی ارتش :

در زمینه هواپیمای بدون سرنشین به خودکفایی رسیدیم

گروه خبر  //فرمانده نیــروی هوایی ارتش گفت :در
زمینه هواپیمای بدون سرنشــین به خودکفایی ۱۰۰
درصد رســیده ایم ولی نباید لحظهای در این مسیر
بایســتیم چرا که یک لحظه ایستادن در این زمینه،
عقب افتادن را به دنبال خواهد داشت.

امیر ســرتیپ خلبان حمید واحدی در حاشیه بازدید
از توان رزمی عملیاتی پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز،
اظهار کرد :بحمداهلل در زمینه هواپیمای بدون سرنشین،
پیشرفتهای خوبی داشته ایم و دو پهپاد بسیار راهبردی
و ارزشــمند کمان  ۱۲و کمان  ۲۲توسط نیروی هوایی
و پهپادهای راهبردی دیگر توسط وزارت دفاع ساخته
شده اســت.وی تصریح کرد :امروز در زمینه هواپیمای
بدون سرنشــین جزو اولینها در منطقه هســتیم و این
توانایی روز به روز در حال افزایش است و در آیندهای
نه چندان دور اخبار خوبی در این زمینه خواهیم شنید.
امیر واحدی خاطر نشان کرد :هواپیماهای بدون سرنشین
از فاز شناسایی خارج شده و به فاز عملیاتی وارد شدهاند
که در آزمایشهای اخیر نیز توانستیم اهداف را با پهپادها
و موشکهای نقطه زن وزارت دفاع مورد اصابت قرار
دهیم.فرمانــده نیروی هوایی گفت :با قاطعیت به تمامی
کشورهای همســایه اعالم میکنیم که با دکترین دفاعی
کشور ،هیچ چشمداشتی به کشور دیگری از نظر دفاعی

نداریــم و امروز تنها باید آنقــدر در علم و تکنولوژی
پیشــرفت کنیم تا بتوانیم در برابر دشمنانی که مقابلمان
ایستادهاند ،هزینه ســنگینی وارد سازیم.وی با اشاره به
اینکه نیروی هوایــی ارتش گوش به فرمان مقام معظم
رهبری هستند ،افزود :ارتش جمهوری اسالمی ایران و
نیروهای مسلح کشور باید همواره آماده فرمان فرمانده
معظم کل قوا باشند.امیر واحدی در خصوص برنامه ارتش
برای بازســازی تجهیزات نیروی هوایی نیز اظهار کرد:
ارتش تمامی تالش خود را در این راستا به کار میگیرد تا
هواپیماهایی که اکنون در پایگاههای نیروی هوایی مستقر
هستند شاید ظاهرشان مثل دوران دفاع مقدس باشد اما
تمامی سیستمهای آنها به روز و به سیستمهای روز دنیا
همچون سیســتم ناوبری اسلحه ،اینسترومنت و تمامی
مواردی که امکان ارتقا داشــتند ،مجهز شدهاند .فرمانده
نیروی هوای ارتش با اشــاره به بهروز شدن رادارهای
هواپیماها ،نیز گفت :مهماتی که در هواپیماهای مختلف
استفاده میشود همچون بمبهای دور ایستای نقطه زن،
موشکهای دورایستا و موشکهای هوا به هوا توسط
صنعتگران کشور ســاخته شده و در سیستم تسلیحات
وزارت دفاع ،موشکهای هوا به زمین نیز پیشرفت بسیار
خوبی داشته است .وی در خصوص حضور در تبریز نیز

اظهــار کرد :امروز در تداوم بازدید از پایگاههای نیروی
هوایی کشور ،در پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز حضور
یافتیم تا به همکاران تبریزی خدا قوت گفته و فعالیتهای
این پایگاه را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دهیم.وی افزود:
پایگاه هوایی تبریز یکی از پایگاههای مهم و استراتژیک
کشور بوده و به تعبیری حافظ سر ایران است.واحدی با
اشاره به اقدامات و دستاوردهای بسیار خوب این پایگاه،
ادامه داد :از آذریها هم کمتر از این توقع نداریم چرا که
مردم این خطه همواره بسیار فعال و کوشا بوده و از زمان
پیروزی انقالب اسالمی تاکنون پشتیبان انقالب بودهاند
همان طور که تبریز شهر اولینها است ،در ساخت قطعات
و آماده سازی هواپیماهای جنگی نیز اول بوده و پایگاه
دوم شکاری تبریز نیز جزو پایگاههای بسیار فعال است.
وی گفت :یکی از نکات مثبت این پایگاه ،حضور افراد
بسیار کوشا و پیگیر است ،کارکنان فنی و خلبانان پایگاه
هوایی شهید فکوری در دوران دفاع مقدس ثابت کردند که
همیشه در صحنه هستند و پس از آن نیز با انجام تعمیرات
سخت و ســنگین هواپیماها توسط خود کارکنان غیور
پایگاه ،گواهی بر این موضوع است.امیر واحدی با اشاره
به فعالیت مرکز قطعه سازی این پایگاه ،افزود :این مرکز در
سالهای گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشته و در برخی
مواقع ،قطعات بسیار مهم و گلوگاهی که مجبور به واردات
از خارج بودیم را بومی سازی کرده است و باعث افتخار
تبریز و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی شده است.
وی خاطرنشان کرد :پایگاه دوم شکاری تبریز شهدای
بسیار بزرگی را تقدیم انقالب اسالمی کرده و نام آن مزین
به نام شهید فکوری است .باید مسئوالن کشوری و استانی
از این پایگاه بیشتر حمایت کنند چرا که یک پایگاه بسیار
مهمی است و باید برای تالشهای خلبانان و کارکنان این
پایگاه ارزش قائل شویم.به گزارش ایسنا ،فرمانده نیروی
هوایی در پایان تاکید کرد :با همراهی مردم کشــور و به
خصوص خطه آذربایجان و تبریز که همواره پشــتیبان
والیت فقیه بودهاند ،پرچم جمهوری اسالمی را به دست
صاحبش خواهیم سپرد.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان خبر داد

راه اندازی سامانه هواگو با قابلیت پاسخگویی به  ۳۰تماس همزمان در هرمزگان

گروه خبر  //مدیرکل هواشناسی هرمزگان گفت :سامانه جدید «هواگو» با شماره
گویای  ۱۳۴و ارائه آخرین داده ها و پیش بینی های جوی و قابلیت پاســخگویی
همزمان  ۳۰تماس ،در استان هرمزگان راه اندازی شد.

ســعید رنجبر در مراسم بهره برداری از سامانه هواگو افزود :مردم میتوانند پیش
بینی ها ،هشدارهای جوی و توصیههای هواشناسی در زمینه کشاورزی را با صدای
کارشناسان هواشناسی در این سامانه دریافت کنند .وی بیان داشت :برخورداری از
قابلیت به روز رسانی لحظه ای سامانه ،امکان ضبط و پخش پیش بینی های دریایی،
امکان گزارش گیری از کاربران در تمامی گزینه های سامانه به صورت ساعتی ،روزانه
و ارائه خدمات بهتر به عموم مردم و کاربران از جمله مزایای این سامانه است.مدیرکل

هواشناسی هرمزگان اظهارداشت :این سامانه همچنین با هدف بهبود کمی و کیفی و
دسترســی آسان و سریع به محصوالت و خدمات هواشناسی برای تمامی کاربران و
گروه های کاربری متنوع در ســطح اســتان هرمزگان در راستای حفاظت از جان و
مال مردم و کاهش خسارت ناشی از عوامل مخرب جوی و دریایی و همچنین اتخاذ
تصمیم های مبتنی بر دانش و آگاهی در حوزه ی مدیریت ریسک و بحران مخاطرات
جوی در سطح مختلف جامعه صورت گرفته است.به گزارش ایرنا ،رنجبر تصریح کرد:
شرایط جوی مراکز هواشناسی استان های ،تهران ،کرمان ،فارس ،بوشهر و چابهار در
سیستان و بلوچستان در این سامانه قرار گرفته است که مردم میتوانند پیش بینی این
استانها را نیز دریافت کنند.

فعالیت های صورت گرفته در حوزه شــیالت اســتان
بی شــک در آینده ایی نزدیک شاهد درخشش بیش از
پیش شیالت در این اســتان باشیم  .دریایی توجه ویژه
به رهنمودهای مقام معظم رهبری و منویات ایشان را از
اولویت و دالیل موفقیت های مجموعه شیالت هرمزگان
خواند و عنوان کرد :تالش در راستای تحقق ظرفیت های
شیالتی استان ،با رویکرد اشتغال زایی ،تولید با محوریت
دانش بنیان اولویت اصلی شیالت استان خواند.

دریایــی اخــاص در عمل و کار برای خدا بســیار
مهم داســت و گفت :با تکیه بر همین اصول و حتی با
همین منابع محدود میتوان خدمات بزرگی در مســیر
انجام وظیفه داشــت.گفتنی اســت در پی کســب این
موفقیت  ،اســتاندار هرمزگان با اهــدای تقدیرنامه ای
به عبدالرســول دریایی  ،مدیرکل شیالت هرمزگان از
تالش ها و زحمات ایشــان و کلیه کارکنان تالشگر و
خدوم این مجموعه در سال  1400تشکر و قدردانی نمود.

فرصتهای سرمایهگذاری در بنادر هرمزگان اعالم شد

گروه خبر //مدیرکل بنادر و دریانوردی
هرمزگان ،احداث مخــازن نگهداری
فرآوردههــای نفتی ،احــداث پایانه
خدمات کانتینــری و احداث ترمینال
مکانیزه غالت آمــاده بهرهبرداری را
از شــاخصترین اقدامات انجام شده
در راستای جذب سرمایهگذاری اعالم
کرد.

ن عباسنــژاد در تشــریح
حســی 
اقدامــات انجام شــده و پیش رو جهت
جذب ســرمایهگذاری بخش خصوصی
اظهارداشــت :در این راســتا افزایش
ظرفیت مخازن انبــارش فرآوردههای
نفتی ،یکهــزار و  504میلیــارد ریال
جذب ســرمایهگذاری بخش خصوصی
صورت گرفته است.وی در این باره بیان
کرد :سرمایه گذاری برای احداث پایانه
نفتی در 22هزار متر مربع از اراضی بندر
خلیج فارس اجراشده است که این پایانه
 36هزار متر مکعب به ظرفیت کنونی بندر
( 530هــزار تن )اضافه خواهد کرد .وی
افزود :با بهره برداری از این پایانه افزایش
366هزار تن عملکرد تخلیه و بارگیری
سالیانه مواد نفتی و اشتغال مستقیم برای
 46نفر دربندر خلیج فارس محقق خواهد
شــد .عباسنژاد ،جذب سرمایهگذاری
بخش خصوصــی به مبلــغ  5هزار و

 220میلیــارد ریــال در زمینه احداث
پایانــه خدمــات کانتینــری و کاالی
کانتینــری را از دیگــر طرحهــای
سرمایهگذاری بخش خصوصی در بندر
شــهید رجایی عنوان کرد وافــزود :با
اجرای این طرح سرمایهگذاری ظرفیت
نگهداری ســالیانه 120هــزار TEU
(تی ای یو) کانتینر وارداتی در این پایانه
ایجاد میشــود.وی با بیان اینکه احداث
پایانه کانتینری یاد شــده در 250هزار
متر مربع از اراضی بندر شهید رجایی و
با سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام
می شود  ،ادامه داد :آنچه در حوزه اشتغال

مستقیم این طرح محقق خواهد شد فعالیت
 230نفر از جوانان جویای کار است .مدیر
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
در ادامه ســخنان خود بیان کرد :مزایده
و انتخاب سرمایهگذار بخش خصوصی
در زمینه احداث ترمینال مکانیزه غالت
به مبلغ 13هــزار و 400میلیارد ریال تا
پایان شهریور سال جاری برگزار میشود.
عباسنژاد از مزیتهای اجرای این طرح
نیز به احداث سیلوهای نگهداری غالت
با ظرفیت اســمی 150هزار تن ،خرید
و تامین دو دســتگاه مکنــده غالت با
توان تخلیه  600تن برساعت و اشتغال

افتتاح غرفه کانون زنان بازرگان هرمزگان
در نخستین نمایشگاه بین المللی فرهنگ ایران زمین
گروه خبر  //غرفه کانون زنان بازرگان استان هرمزگان
در نخستین نمایشگاه بین المللی فرهنگ ایران زمین
کیش افتتاح گردید.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ غرفه کانون زنان بازرگان
اســتان هرمزگان با حضور معاون صنایع دستی وزیر
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی ،دبیر کل
اکو ،سفرای برخی کشورها در تهران ،رییس فراکسیون
فعالیت های فرهنگی و نمایشگاه های مجلس شورای
اسالمی گشایش یافت.
فرحناز علوی رئیس کانون زنان بازرگان اســتان در
افتتاحیه این غرفه با حضــور نمایندگان کانون بانوان
بازرگان اســتان هرمــزگان در بندر لنگــه و جزیره

کیش اظهار داشــت  :هدف ازشرکت در این نمایشگاه
معرفی کانون زنــان بازرگان و ظرفیت های فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ،صادرات و واردات ،حمل
و نقل کشــاورزی اســتان و تقویت ارتباط فعاالن و
کســب و کارهای این حوزه ها می باشــد .وی افزود
حضور پررنگ صنایعدســتی و گردشــگری ما برای
معرفی توانایی های بانوان هنرمند اســتان هرمزگان و
ارتباط بیشتر آنها با فعالین و صادرکنندگان می باشد.
رئیس کانون بانوان بازرگان استان هرمزگان در پایان
بیان داشت  :امید هســت با حضور مستمر در چنین
نمایشگاه هایی در جهت توسعه  ،بازریابی و تسهیل کار
فعالین این حوزه گام های ارزشمندی برداریم .

مستقیم  81نفر اشــاره کرد و افزود :در
این ترمینال عملیات تخلیه از کشــتی،
نگهداری در ســیلو و بارگیری غالت به
صورت مکانیزه و با رعایت استانداردهای
بهداشتی انجام میگیرد.وی با بیان اینکه
بارگیری بخشــی از غالت برای ورود
به کشــور از طریق واگــن و ریل انجام
میپذیرد ،اضافه کــرد :احداث ترمینال
مکانیزه یاد شده در  75هزار مترمربع از
اراضی بندر و با ســرمایهگذاری بخش
خصوصی انجام میشود .مدیرکل بنادر و
دریانوردی هرمزگان ادامه داد :مطالعات
احداث کریدور  A-C-Dخطوط لوله
مواد نفتی بندر خلیج فارس انجام شده و
به زودی به منظور انتخاب پیمانکار اجرا،
فراخوان آن انجام میگیرد که اجرای این
طرح ارتقــای ظرفیت تخلیه و بارگیری
فرآوردههای نفتی در بندر خلیج فارس
را در پی خواهد داشت .
به گزارش تســنیم؛ عباس نژاد گفت:
فراخوان واگذاری اراضی پســکرانه و
انتخاب اپراتور عملیات تخلیه و بارگیری
بندر خمیر و همچنین چهار پایانه کانتینری
آماده بهرهبرداری با هدف ایجاد شرایط
یکسان برای تمامی متقاضیان فعالیتهای
بندری تا پایان ســال جــاری از طریق
مزایده واگذار میشود.

