روزنامه منطقه جنوب کشور

غبارروبی گلزار شهدا توسط کارکنان شبکه بانکی استان هرمزگان

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

دشمن باید به قوانین
منطقهخلیجفارس
تمکین کند

صفحه  5-4را بخوانید

2

سرنوشت مالیات
و عوارض چه می شود؟
2
استاندار هرمزگان :

عکس :امین زارعی /دریا

مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران خبر داد

یکشنبه  20شهریور  14 1401صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3976
 8صفحه  2000تومان

خود کفایی در تعمیرات
و رشد 59درصدی عملیات در ایزو ایکو

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

در بخش تعمیرات شناور ها هیچ قطعه ای نیست که در داخل قابل تعمیر نباشد

Aba

تولید و عرضه بتن آماده

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

گروه گزارش  //مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران(ایزو ایکو) یک منطقه ویژه اقتصادی است که
بستری مناسب برای صنایع کشتی سازی و سکو سازی در کشور فراهم می آورد.

البته این منطقه ویژه اقتصادی تالش می کند با جذب سرمایه گذار در سایر زمینه ها عالوه بر توسعه
اقتصادی کشــور و منطقه ،موجب رشد صنایع کشتی سازی هم شود.برای دستیابی به این مهم تالش
می کند تا عالوه بر اســتقرار سیســتم های مدیریت و تجهیزات مناســب ،زمینه های رشد و تعالی

«آگهی مزایده عمومی اجاره» (نوبت اول -شماره )1

بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان در نظر دارد که گلخانه های واقع در مجتمع کشــاورزی رودان را از طریق برگزاری مزایده
عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی و به مدت یک سال به صورت اجاره یا مشارکت واگذار نماید :
آدرس  :اســتان هرمزگان  ،شهرستان بندر عباس  ،بلوار علی بن ابیطالب  ،غرب هنرستان شهید رجایی  ،روبروی زندان
مرکزی ،ساختمان بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان طبقه دوم .
اجاره پایه  :برابر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است.
شرایط شرکت در مزایده :
 -1فیش واریزی خرید اســناد مزایده به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره  4730602001بانک ملت شعبه
گلشــهر -۲.تکمیل فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در موعد مقرر به انضمام اصل فیش واریزی خرید اسناد مزایده از
طریق پست ارسال گردد  -3.هزینه آگهی ،کارشناسی و برگزاری مزایده بر عهده برنده می باشد .
 -4مهلت دریافت پاکت های اسناد مزایده و بازدید از ملک مورد نظر و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک
هفته می باشد  -5.این نمایندگی بنابر تشخیص خود در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 -6به پیشنهاد مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -7متقاضیان جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده میتوانند در مهلت تعیین شده به استثنای روزهای تعطیل از ساعت ۸
صبح لغایت  ۱۴به نشانی فوق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09132966473تماس حاصل فرمایند .

سرمایه های انسانی خود را در ابعاد مختلف فراهم آورد.
همچنیــن تعهد به حفظ و نگهداری محیط زیســت به عنوان یک الزام و مســئولیت اجتماعی،
سر لوحه امور این مجتمع قرار دارد .مأ موریت های اصلی ایزو ایکو را می توان رشد اقتصادی کشور و
منطقه از طریق فراهم آوردن بستر مناسب فعالیت های صنعتی با اولویت صنایع کشتی سازی قلمداد
کرد.
ادامه در صفحه 8

معافیت صنایع مستقر
در بشاگرد  ۱۰ساله شد
آینده نگری کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان هرمزگان ؛

آماده سازی کودکان ونوجوانان
برای ورود به جامعه از کانال «فن بیان»
8

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور عنوان کرد

نرخ باسوادی در هرمزگان
پایین تر از میانگین کشوری

راه اندازی کشتارگاه
نیمه صنعتی شهرداری بندرعباس

اداره کل اموال وامالک بنیادمستضعفان
استان هرمزگان صفحه  2را بخوانید

گروه خبر  //ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت هرمزگان حائز رتبه نخست
ارزیابــی عملکرد در شــاخص های
عمومی و اختصاصی بیست و پنجمین
جشــنواره شــهید رجایی استان
هرمزگان شد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ بیســت
و پنجمین جشــنواره شــهید رجایی
هرمزگان با هدف تقدیر از تالشــگران

دو بعد موفق به کســب رتبه نخست در
این جشنواره شد.در حاشیه این مراسم،
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
هرمــزگان ضمن تبریک کســب رتبه
نخست در ارزیابی عملکرد شاخص های
عمومی و اختصاصی به کارکنان و علی
الخصوص خانواده بزرگ صنعت ،معدن
و تجارت استان گفت :کارکنان و مدیران

موضوع مزايده  :فروش سرباره LF
مواد مورد مزایده به شرح جدول ذیل :

ردیف شماره مزایده
1

010404

شرح کاال
سرباره LF

واحد
کیلوگرم

21،000،000

1401/06/20

تاريخ پایان فروش اسناد آخرين مهلت تحویل پاكتهاي مزايده
1401/06/27

متعهد مجموعه هــای صنعتی ،معدنی
و تجاری با تالش و عزمی راســخ در
راستای پیشبرد اهداف استان در یکساله
نخست دولت سیزدهم اقدامات موثری
داشته اند.خلیل قاسمی افزود :مجموعه
بزرگ صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان با
بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و
برنامه های راهبری دانش بنیان و خاص
در استان هرمزگان ،در آینده ای نه چندان
دور ،بصورت خاص در کشور جلوه می
نماید.وی با بیان اینکــه ارزیابی های
صورت گرفته ،نشان می دهد که وظایف
اداری دستگاه به نحو مطلوبی در سازمان
صمت هرمزگان در حال اجراست ،بیان
داشت :موفقیت کسب شده حاصل تالش
و دست رنج همکاران و خانواده عظیم
صنعت ،معدن و تجارت استان است که
این موفقیت بــزرگ را به آنان تبریک
عرض می کنم.شایان ذکر است در این
مراسم از برگزیدگان دستگاههای اجرایی
با اهداء لوح تقدیر و تندیس جشنواره،
تجلیل بعمل آمد.

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده (ريال)
2،542،520،000

نحوه شركت در مزايده :کلیه اشخاص حقوقی براي شركت در مزايده ميتوانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده مبلغ  500/000ريال به حساب
 0111111100008بنام شركت فوالد هرمزگان جنوب ،نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واريز نموده و با ارائه فيش واريزي و درخواست كتبي
در ساعت اداري (بجز روزهای پنجشنبه و ايام تعطيل) پس از هماهنگی به شركت فوالد هرمزگان مراجعه نمايند و یا با ارسال فیش واریزی از طریق
فکس به شماره  076-33530055و یا آدرس ایمیل  Nikhalat.m@hosco.irاسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند .
ارائه معرفينامه ،داشتن مهر شركت (اشخاص حقوقی) و رسيد واريزي هزينه خريد اسناد جهت دريافت حضوری اسناد الزامي است .
محل دريافت اسناد :
بندرعباس،كيلومتر  13جاده اسكله شهيد رجايي  ،شركت فوالد هرمزگان جنوب  ،واحد خريد مواد مصرفي و فروش کاالی مازاد .
جدول زماني انجام مزايده :

تاريخ شروع فروش اسناد

2

آگهی مزایده امالک

آگهي مزايده عمومي شرکت فوالد هرمزگان
مقدار

2

کسب رتبه نخست سازمان صنعت  ،معدن و تجارت هرمزگان
در شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی
عرصه خدمت و ارتقاء فرهنگ تالش
و تعهد ،با حضور اســتاندار هرمزگان و
سایر مقامات استانی عصر امروز برگزار
شد.گفتنی اســت در این مراسم نتایج
ارزیابی همه دستگاههای اجرایی در دو
بعد شاخص های عمومی و اختصاصی
اعــام و ســازمان صنعــت ،معدن و
تجارت هرمــزگان در بین همه و از هر

 1401/06/29تا ساعت 12:00

تاريخ گشايش پاكتها
1401/06/30

متقاضيان براي آگاهي بيشتر ميتوانند در ساعات اداري با شماره تلفن  076-44848813تماس حاصل فرمایند و یا به سایت فوالد هرمزگان به
آدرس  www.hosco.irمراجعه نمایند  .جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده ،هماهنگی با شماره فوق ( 48ساعت
قبل از حضور) الزامیست  .هزینه درج آگهی با برنده مزایده میباشد .

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

6

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای مرتضی ساالری سردری
انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان سرپرست اداره بنادر و
دریانوردی بندرلنگه و غرب هرمزگان را تبریک عرض نموده؛
امید اســت که حضور حضرتعالی در این مسئولیت به عنوان
خادمی صدیق و والیت مدار با کوله باری از تجربه ؛ نوید بخش
نشاط و تحرک بیش از پیش این حوزه شود .
جامعه فعاالن اقتصادی استان نیز با ابراز خرسندی از این حسن
انتصاب  ،دوام توفیقات روز افزون را از جهاندار جان آفرین مسالت دارند .

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان

خبری
نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

یکشنبه  20شهریور 1401

دشمن باید به قوانین منطقه خلیجفارس تمکین کند

 14صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3976

سرمقاله
سرنوشت مالیات و عوارض چه می شود؟
همواره یکی از ســئواالتی که مطرح می شود این
است که سرنوشــت مالیات و عوارضی که در استان
پرداخت می شــود ،چه می شــود و کجا هزینه می
شود؟ و ما بارها در این حوزه گزارش و مقاله منتشر
کــرده ایم که دســتگاه های متولی به مــردم اطالع
رســانی کنند که این مبالغی که با عنــوان مالیات و
عوارض،مالیات بــرارش افزوده و عوارض آالیندگی
و ...اخــذ و توزیع می شــود ،در کجا وچگونه هزینه
می شــود.آمارها نشان می دهد میزان توزیع عوارض
از محل مالیات بر ارزش افزوده در ماه های اخیر بین
شهرداری ها و دهیاری های استان افزایش یافته است
و شهرداری بندرعباس بطور متوسط در ماه های اخیر
ماهیانه صد میلیارد تومان و بیشتر نیز از اداره کل امور
مالیاتی استان دریافتی داشته است و از آن طرف نیاز
است شهرداری ها و دهیاری ها و بخصوص شهرداری
بندرعباس اطالع رســانی کند که این عوارض را در
کدام بخش ها هزینه کرده اســت؟ یک سئوال اساسی
این است که اگر شهرداری بندرعباس بیشتر عوارض
دریافتی را در حــوزه عمران و آبادانی شــهرهزینه
می کنــد ،پس چرا هیچ طرح و پــروژه ای را به نام
ارمغان مالیات برخالف ســایر شــهرهای اســتان
نامگــذاری نکرده اند؟ چرا اتوبــوس های بی آرتی
که از محل مالیات بر ارزش افزوده خریداری شــده
اســت را حداقل روی این اتوبوس ها ننوشــتند که
اتوبوس ها با مالیات و عوارضی خریداری شــده که
مردم هم در پرداختش سهم داشته اند تا مردم از محل
هزینه کردشان مطلع شوند و به این پرسش شان پاسخ
داده شود که عوارض و مالیاتی که پرداخت می کنند در
کدام حوزه ها هزینه می شــود؟ از شهردار بندرعباس
انتظار می رود در راســتای فرهنگ سازی مالیاتی و
پرداخت عوارض ،طرح هایی که با عوارض از مالیات
بر ارزش افزوده اجرا می شود ،به مردم اطالع رسانی
شود و برخی پروژه ها به نام ارمغان مالیات نامگذاری
شود وبرخی پروژه ها هم بنوعی اطالع رسانی شود که
با عوارض و مالیات اجرا شده است .از طرفی دیگر با
روند فعلی انتظار می رود میزان درآمد استان از محل
مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده استان افزایش
یابد که بالطبع بایســتی درآمد استان نیز افزایش یابد
برای رفع فقر وفالکت و محرومیت اســتان گام های
اساسی برداشــته شود .در حوزه برگشت پرونده های
مالیاتی به استان بایستی پرونده های شرکت هایی به
استان برگشت داده شود که درآمدی برای استان داشته
باشــد و نه فقط پرونده های شرکت های صادرکننده
مانند فعاالن حوزه قیرو ...باشد که درآمدی برای استان
ندارد و استرداد مالیات برارزش افزوده به آنها بایستی
صورت گیرد .از طرفی دیگر سازمان امور استخدامی
کشور بایستی کمبود شدید نیروی انسانی در اداره کل
امورمالیاتی استان را با موافقت با استخدام نیروی مورد
نیاز بر اساس چارت سازمانی و حتی بیشتر  ،برطرف
کند تا کارمندانش بتوانند راحت تر بررسی پرونده ها و
وصول مالیات و عوارض را انجام داده و فشار کاری
کمتری را متحمل شــوند وهمچنین با توجه به حجم
فعالیت کارکنان و موقعیت شــغلی شان ،از حقوق و
مزایای مناسبی برخوردار شوند.
علی زارعی

گذرنامه زائران ویژه اربعین
صادر نخواهد شد

گروه خبر  //فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت:
به علت خطرهای موجود برای امنیت و سالمت
زائران ،گذرنامه ویژه اربعین صادر نمیشود.

ســردار شرفی افزود :اکنون همه مرزهای منتهی
بــه معابر خروجی زائران به عراق تا اطالع ثانوی
بسته شد و ســف ر پایانههای مسافربری به سمت
مرزهــای عراق نیز لغو ،و وجــه بلیت خریداری
شده به هموطنان برگشت داده میشود.وی گفت:
هموطنانی هم که در مســیر هستند برنامه خود را
تغییر دهند.فرمانده قرارگاه فراجا افزود :شرایط و
وضعیت موجود در مرز خسروی و مهران ،موجب
ناراحتی و مشکالت تنفسی برای عدهای از زائران
به خصوص زنان و کودکان شده است.
ســردار شــرفی گفــت :ظرفیــت و امکانات
کشــور عراق بسیار محدود اســت و امکان ادامه
خدمت رســانی مناسب به زائران از طرف عراقی
وجود ندارد.وی افزود :بدنبال سفر وزیر کشور به
همراه رئیس ستاد مرکزی اربعین به کشور عراق و
پس از تالشها و فعالیتهای دیپلماسی مشخص
شد شــرایط مطلوب برای آرامش و امنیت زائران
کشــورمان برای طرف عراقی وجود ندارد ،براین
اساس برای حفظ سالمت زائران محدودیتهایی
اعمال شد.
فرمانده قــرارگاه فراجا گفــت :زائرانی که در
مســیر و به ســمت پایانههــای در حال حرکت
هستند به شرطی که سالمتی آنان به خطر نیفتد با
پیگیریهای الزم میتوانند به تدریج از مرز خارج
شوند.
به گزارش مرکز خلیج فارس؛ ســردار شــرفی
از هموطنــان خواســت بــه ســمت پایانههای
مرزی حرکت نکنند و در صورت تغییر شــرایط
و برگشــت به شــرایط پایدار ،تصمیمات جدید
اطالع رسانی میشود.

خبری

گروه خبر  //نماینده ولی فقیه در اســتان
هرمزگان با بیان اینکه آمریکا در تالش برای
اعمال فشار به ایران برای پذیرش توافق است،
اظهار کرد :دشمن «نظر سازنده» در مذاکرات را
تمکین به خواستههای خود میداند.

حجت االســام والمسلمین محمد عبادی در
جمع نمازگــزاران بندرعباس ،ضمن تســلیت
فرارسیدن اربعین حسینی ،اظهار داشت :غربیها
بازی مســخرهای را در پیش گرفتهاند و ســعی
میکنند ایران را در مســئله برجام مقصر جلوه

دهنــد.وی ،با ذکر این نکته کــه آمریکا همواره
نظرات ایران را غیر سازنده میدانند ،عنوان کرد:
بر اساس دیدگاه کشــورهای غربی اگر حقوق
مردم ایران نادیده گرفته شود و هیچگونه تضمینی
برای عدم خروج مجــدد آمریکا از توافق اخذ
نشود ،آن موقع مذاکرات ســازنده خواهد بود.
امام جمعه بندرعباس ،با اشاره به سابقه بد عهدی
آمریکا در طول تاریــخ ،تصریح کرد :توافقات
ناپایدار آمریکا و ســایر کشورهای غربی را در
طول تاریخ مشاهده کردهایم و به راحتی نمی توان
از آن ها چشم پوشی کرد .دشمن نظر سازنده را
تمکین به خواستههای خود میداند.حجتاالسالم
والمسلمین عبادیزاده ،با ذکر این نکته که دشمن
فشارهای رسانهای سنگینی را در طول مذاکرات

یه ایــران وارد میکند ،بیان کرد :دشــمن با این
فشارها در تالش است که ایران نظرات کشورهای
غربی را بپذیرد و رئیس جمهور بعدی آمریکا نیز
بهراحتی از توافق خارج شود و آب از آب تکان
نخورد.وی ،با بیان این نکته که حاکمیت و مردم
به خط رسانهای دشمن آگاه هستند ،عنوان کرد:
مردم هوشیار ایران به شــانتاژ رسانهای دشمن
توجهی ندارند.امام جمعه بندرعباس ،با اشــاره
به الحاق ناوشهید ســلیمانی در هفته گذشته با
ناوگان دریایی کشــور ،تصریح کرد :الحاق این
ناو توســط دریادالن سپاه پاســداران انقالب
اســامی موجب ایجاد رعب و وحشت در میان
دشمن شد .بخشی از افتخارات عظیم این اتفاق
بزرگ نتیجه تالشهای جوانان هرمزگان است

که جای قدردانی دارد.حجتاالسالم والمسلمین
عبادیزاده ،بیان کرد :در دنیا تنها ســه کشــور
آمریکا ،اســترالیا و ایران موفق به ساخت چنین
شناورهایی شدهاند و به تمام دستاندرکاران این
دستاورد قدردانی میکنم.وی ،با بیان این نکته که
دشمن باید به قوانین منطقه خلیجفارس تمکین
کند ،عنوان کرد :دوران پدرســاالرانه و بزن در
روها تمام شده است و هر موقع که دشمن دست
به حرکت خطرناکی زده ،پاســخ خود را گرفته
است.به گزارش ایســنا ؛ امام جمعه بندرعباس
افزود :همواره به دشمن اعالم کردهایم که اقتدار
ملت ایران را نیازمایید چراکه آزموده را آزمودن
خطاست .دشمن باید بداند که با ملتی طرف هست
که عزمی جدی برای صیانت از عزت خود دارد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت  ،معدن و تجارت خبر داد

ساماندهی  8طرح اولویت دار صنعتی  ،معدنی و تجاری هرمزگان

گروه خبــر  //معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و ســرتیم ممیزی ستاد سرمایه گذاری وزارت صمت گفت :پس
از بررسی و آنالیز پروژههای هرمزگان ،هشت طرح اولویت دار و
باالی  ۶۰درصد صنعتی ،معدنی و تجاری استان رصد و ساماندهی
میشود.

«صادقی نیارکی» در نشســت شناســایی طرحهای اولویت دار
صنعتــی ،معدنی و تجاری هرمزگان با رویکرد آمایش ســرزمین
که با حضور تیم ممیزی ســتاد ســرمایه گــذاری وزارت صمت
برگزار شد ،اشتغال و ســرمایه گذاری را موتور محرک ساماندهی
طرح های اولویت دار صنعتی ،معدنی و تجاری دانســت و افزود:
مسائل و مشــکالت این واحدهای صنعتی ،معدنی و تجاری مورد
بررســی قرار گرفت و جهت به سرانجام رساندن آنها تصمیماتی
اتخاذ شد.وی یکی از مشوق های مهم در بخش جذب سرمایه گذار
را انجام یک کار ویژه برشمرد و بیان داشت :طرح های موجود باید
به سامان رسانده شوند که این کار باعث ایجاد مولد سرمایه گذاری

برای کسانی باشد که بخواهند به این عرصه وارد شوند.سرتیم ممیزی
ستاد سرمایه گذاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت:
در ماههای آینده برنامه ای برای جذب ســرمایه گذاران داخلی و
خارجی در اســتان هرمزگان آغاز خواهیم کرد که در گام نخست
برگزاری همایش سرمایه گذاری در بخش صنایع معدنی ،فرآوری
معدن و استخراج اســت.نیارکی ادامه داد :نداشتن توازن و تناسب
در نرخ ســرمایه گذاری و ایجاد صنایع تولیدی در کشور مشاهده
می شــود که گاهی در بعضی استانها نیروی کار برای بکارگیری
ندارند و حاضر به استخدام نیروی کار باال هستند و در برخی دیگر از
استانها و مناطق هم نرخ بیکاری زیاد بوده و باید بر روی نیروی کار
سرمایه گذاری کرد.وی بیان داشت :در چند سال اخیر صنایع منبع
پایه به واســطه افزایش نرخ های جهانی و نرخ ارز ،سودهای قابل
مالحظه ای داشــتند که در همین راســتا طرح های خوبی هم در
راستای توسعه زیرســاخت شروع کردند و هم زیرساخت صنعتی
و هم زیرساخت تولیدی ایجاد شده که باید در یک برنامه منسجم

به سمت محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال مولد بروند.سرتیم ممیزی
ستاد سرمایه گذاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :به
درخواست وزیر صمت ،در یک سال گذشته مطالعات اولیه طرح ها
شروع شد و اکنون وارد مرحله اجرا شده و این مسوولیت از هسته
مطالعات و پژوهش ها به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
واگذار شده است.به گزارش ایرنا ،وی ،هدف از حضور و برگزاری
نشست های اســتانی را احصا و دســته بندی مسائل و همچنین
پیگیری موردی موضوع ها مطرح کرد و گفت :تمامی موارد با یک
اولویــت بنــدی خاص انجــام خواهد شــد.تیم ممیزی ســتاد
سرمایه گذاری وزارت صنعت ،معدن وتجارت همچنین پس از نشست
یادشده از چهار طرح صنعتی و معدنی اولویت دار استان هرمزگان
بازدید و مسائل و مشــکالت آنها را مورد رصد قرار گرفت.این
طرح ها شامل معدن رضوان بعنوان معدن سنگ آهن ،کارخانه کنسانتره
رضوان ۲ ،واحد صنعتــی در ناحیه فرآورده های نفتی و همچنین
خط انتقال آب واقع در شهرک صنعتی خلیج فارس است.

واکنش استاندار هرمزگان نسبت به یاوهگوییها درخصوص جزایر سهگانه
گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان نسبت به یاوهگویی
برخی متوهمان منطقه که در بیانیه جدید شــورای
همکاری خلیج فارس درخصوص جزایر سهگانه منتشر
شده است با انتشار مطلبی در توییتر ،واکنش نشان
داد.

مهدی دوستی در توییت خود خطاب به برخی از شیوخ

عرب آورده است :تاریخ بخوانید و به مرزهای خطکشی
شده خود و مرزهای ایران بزرگ خوب نگاه کنید ،وجب
به وجب این خاک با خون پدرانمان بهدســت آمده و با
خون فرزندانشان حفظ خواهد شد.استاندار هرمزگان در
ادامه اضافه کرده است :ما ایرانیها متر به متر جنگیدهایم
تا ایران شــدهایم ،این جزایر ایرانیاند و تا همیشه ایرانی

باقی خواهند ماند.به گزارش ایرنا ،توییت مهدی دوستی
در واکنش به یاوهگویی برخی متوهمان منطقه که در بیانیه
جدید شورای همکاری خلیج فارس درخصوص جزایر
سهگانه منتشر شده است ،هماکنون در سطح گستردهای
از شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته میشود و در
رسانههای مختلف نیز بازتاب قابل توجهی داشته است.

آگهی مزایده امالک
اداره کل اموال وامالک بنیادمستضعفان استان هرمزگان
اداره کل اموال وامالک بنیادمستضعفان انقالب اسالمی استان
هرمزگان در نظردارد امالک مشــروحه ذیــل را از طریق مزایده
عمومی با شــرایط ویژه (بــه صورت نقد واقســاط بلند مدت و
بــدون کارمزد) واگذار نماید .متقاضیان محترم می توانند از تاریخ
 1401/06/19لغایت  1401/06/29همه روزه به اســتثناء ایام
تعطیالت از ســاعت  8:30الی  18جهت اخذ اطالعات و بازدید
از محل و دریافت فرم شــرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود
به نشــانی های  :بندرعباس – گلشهر شــمالی – بلوار مصطفی
خمینی نبش خیابان هویزه طبقه فوقانی بانک سینا و یا با شماره
تلفن هــای  33624482- 4 :و شهرســتان رودان ،روبروی
فرمانداری دفترنمایندگی تلفن09901625226 - 42887238 :
تماس حاصل فرمایند .
 )1اخذ پاکت های پیشــنهادی به همراه اصل چک بانکی دروجه
ســازمان اموال و امالک بنیاد مســتضعفان به شــماره شناسه
ملی10100171920به میزان %5قیمت پایه ملک موردنظر طبق

فرم شرایط شرکت در مزایده همه روزه از شنبه تا چهارشنبه به جز
ایام تعطیل در ساعات تعیین شده قابل انجام است.
 )2در تاریخ ( 1401/06/30روز بازگشایی) متقاضیان می توانند
پاکتهای پیشنهادی خود را تا ساعت  9:30صبح  ،در محل اداره
کل در صندوق پاکات قرار داده و رسید خود را از دبیرخانه دریافت
نمایند.
 )3بازگشــائی پاکتهای پیشــنهادی درمحل اداره كل استان
هرمزگان ،روز چهار شــنبه مورخ  1401/06/30ساعت 10:30
صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد.
 )4پيشنهادات فاقد سپرده يا مخدوش ومبهم و مشروط از درجه
اعتبارساقط و رعايت مفاد شرايط شرکت درمزايده كه ازطريق
دفاتر فروش ارائه مي گردد الزامي ميباشــد .ضمناً امضاء پشت
وروي فرم تقاضا ضروري است.
 )5هزينه محضر (حق الثبت وحــق التحرير) بالمناصفه بعهده
طرفين مي باشد.
 )6سازمان در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار مي باشد .
 )7شركت درمزايده و اخذ اطالعات فروش امالك كليه استانها در تهران

راه اندازی کشتارگاه
نیمه صنعتی شهرداری بندرعباس
گروه خبر  //رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری
و فرآورده های کشــاورزی شهرداری بندرعباس گفت:
با هدف تامین گوشــت قرمز شهروندان شهر بندرعباس
کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بندرعباس راه اندازی
می شــود .احمد مالئینسب با بیان اینکه ارائه خدمات
بهینه به شهروندان از دغدغه های شهرداری بندرعباس
است ،اظهار کرد :حســب موافقت کارگروه ساماندهی
کشتارگاههای استان با راه اندازی کشتارگاه نیمه صنعتی
شهرداری این کشــتارگاه به زودی تجهیز و راه اندازی
میشود.وی گفت :در صورت راه اندازی این کشتارگاه،
هزینه حمل و نقل نیز کاهش می یابد و همچنین به دلیل
نزدیکــی به مرکز عرضه دام و بــازار عرضه در کاهش
هزینهها تأثیر گذاشــته که این خــود در کاهش قیمت
گوشــت اثرگذار است.مالئی نسب افزود :این کشتارگاه
از طریق ســرمایه گذار و براساس استانداردهای مدنظر
بهداشــت ،دامپزشــکی و محیط زیســت راه اندازی
می شود.این مقام مســئول بیان کرد :به منظور رعایت
اصول بهداشــتی و حفظ محیط زیســت این کشتارگاه
به سیســتم پیش ســرد ،تصفیه فاضالب ،الشــه سوز
و … مجهز میشــود.به گزارش ایسنا ؛ مالئینسب در
پایان تصریح کرد :امیدواریم با راه اندازی این کشتارگاه
و با همکاری دامپزشــکی و ســایر دستگاههای متولی
بتوانیم به شــهروندان خدماتی شایسته و در خور شان
ارائه کنیم.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور عنوان کرد

نرخ باسوادی در هرمزگان
پایین تر از میانگین کشوری
گروه خبر  //رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزی
کشــور گفت :نرخ باسوادی در کشــور  ۹۷و یک دهم
درصد و در هرمــزگان  ۹۶درصد اســت .به گزارش
خبرنــگار دریــا ؛ علیرضــا عبدی ،رئیس ســازمان
نهضت سوادآموزی کشــور در سفر به استان هرمزگان
گفت :پیش از انقالب اســامی نرخ باسوادی در کشور
 ۴۷درصــد بود.او گفت :ویژگی مهم ســوادآموزی در
کشور ،اجباری نبودن آن است .اکنون  ۲۶هزار آموزش
دهنــده در طرح نهضت ســوادآموزی کشــور فعالیت
میکننــد که هــزار و  ۴۰۰نفر از آنهــا در هرمزگان
هستند.رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت:
نهضت ســوادآموزی در کشور به صورت برون سپاری
و با همکاری موسســههای مختلف در حال اجراست.
محمد قویــدل مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز
گفت :نرخ باسوادی در شهرستانهای بشاگرد ،جاسک و
میناب پایینتر از متوسط استانی است ۱۷.شهریور روز
جهانی سواد آموزی نامگذاری شده است.

نیز امكان پذير است ( .شماره تماس تهران ) 021-86083196
 )8اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و بازديد ازامالك الزم و ضروري
ميباشد.
بديهي اســت درصورت عــدم بازديد و اخــذ اطالعات الزم،
مسئوليتي متوجه اين سازمان نخواهد بود .
( % 1 )9یک درصد) رقم پيشــنهادي بعنــوان هزينه مزايده از
برندگان نقدا ً دريافت مي گردد .
 )10برندگان محترم مزایده ملزم به ارائه تاییدیه ثبت نام ابالغ
الکترونیک قضایی (سامانه ثنا) و چک صیاد خواهند بود .بدیهی
است در صورت عدم ارائه  ،امکان انعقاد قرارداد وجود نداشته و
سپرده ضبط خواهد شد .
 )11حضور متقاضی با در دســت داشــتن مدارک و مستندات
شناسایی در جلسه بازگشایی پاکات الزامی است .
)12شــرایط فروش ملک مــورد نظر به صــورت  %30نقد ،
%10زمــان تحویــل و %60باقیمانده طی اقســاط 24ماهه
(بدون سود و کارمزد)دریافت خواهد شد که در صورت پرداخت
نقدی%60اقساطی ،با نظر اعضای کمیسیون نسبت به ()%60
اعمال  %18تخفیف امکانپذیر است .
 )13اطالعات ملک مندرج درلیست مزایده  ،به شرح جدول ذیل
می باشد .

لیست امالک قابل طرح در دومین مزایده سراسری سال  ۱۴۰۱استان هرمزگان
ردیف
1

آدرس /قطعه/پالک ثبتی
هرمزگان  -شهرستان رودان -بخش رودخانه -منطقه کله تپه پالک
ثبتی  580فرعی از  -18اصلی قطعه  2تفکیکی

عرصه
اعیان
(مترمربع) نوع ملک /کاربری
(مترمربع)
350000

-

زمین /زراعی

2

3

هرمزگان ،شهرستان بندرعباس  -بلوار امام حسین (ع)  -جنب
کالنتری شماره  -۱۷پالک ثبتی  8997فرعی از  -3اصلی  ،مفروز
ومجزی از پالک  -514اصلی  ،قطعه  54تفکیکی

4

ومجزی از پالک  -514اصلی  ،قطعه  53تفکیکی

هرمزگان  ،شهرستان بندرعباس  -خیابان حکمت  -کوچه نهروان -پالک

ثبتی  21725فرعی از  -1اصلی  ،مفروز ومجزی از پالک  462فرعی از
 -1اصلی

ششدانگ -1/ملک دارای سند تک برگ ششدانگ می باشد -2 .ملک باوضعیت موجود
واگذار می گردد

وزیر کشور:

وضعیت مرز شلمچه به خوبی مدیریت شده است

نیفتند زیرا ازدحام جمعیت زیاد اســت و برخی
از نیازمندی ها مثل حمل و نقل گاهی با مشکل
مواجه است .به هر حال ابتدا استان های مرزی و
بعد هم استان های دیگر به تدریج تخلیه می شوند
و برای عبور آنها در مرز هماهنگ می شــود .اما
اگر عزیزان همه به یکباره بیایند خودشان به خاطر
گرمای زیاد اذیت می شوند .وحیدی عنوان کرد:
به هر حال درصدد مدیریت کار هستیم و خواهش
می کنم از افرادی که در عراق هستند مدت سفر را
طوالنی نکنند و برگردند .زیرا در عراق هم ممکن

اســت محدودیت هایی وجود داشته باشد .پس
زوار پس از پنج ،شــش روز برگردند تا فرصت
برای سایر زوار فراهم شــود .وی درباره کاهش
حمل و نقل در کشــور عراق ،گفت :با دوســتان
و مســئوالن عراقی صحبت کردیم و قبول کردند
که کمــی در بحث حمل و نقــل خدمات بدهند
که امیدوارم با راه افتــادن این خدمات قیمت ها
به شکل مناسب برآید .وزیر کشور در خصوص
پیــام این حرکت پرشــور در اربعین حســینی،
خاطرنشــان کرد :مکتب اهل بیت زنده اســت و

امــروز حرف اول را در عالم می زند و راه نجاتی
جز مکتب اهل بیت نیست .امروز همه دل ها شیفته
این مکتب اســت و همه از نقاط عالم به این نقطه
می آینــد و امروز عراق ،اربعین و اهل بیت مرکز
توجه جهانیان اســت و این عشق و محبت حلقه
وصل میان همه مسلمانان و غیرمسلمانان است و
حتی این پیام صلح و امنیت میان امت اســامی
اســت و پیام صلح و امنیت امت اسالمی به سایر
امت ها محسوب می شود و آموزه صلح ،امنیت و
صالح جهانی خواهد بود.

امام جمعه بوشهر:

ادعای مالکیت کشورهای منطقه بر جزایر ایرانی غیرمنطقی است
سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه بوشهر گفت :اصرار بر ادعای مالکیت
جزایر ایرانی خلیج فارس از سوی برخی کشورهای منطقه
حرکتی غیرمنطقی و غیر اصولی اســت و پشت این صحنه
آمریکا ،انگلیس و رژیم صهیونیستی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشــهری
در خطبههای نماز جمعه این هفته بوشهر با بررسی قمار بازی
اینترنتی اظهار کرد :بیش از  ۱۶هزار مرکز و سایت قمار اینترنتی
در فضای مجازی معرفی شــده که نگاه ویژهای به نوجوانان و
نوجوانان جامعه اسالمی دارد؛ پشت صحنه این سایتها را رژیم
صهیونیستی و کشورهای وابسته است.به گفته وی ،قمار بازی
اینترنتی محکومیت قضایی دارد و بررسیها نشان میدهد ۹۸
درآمد قمار بازی اینترنتی نصیب صاحبان سایتها میشود.امام

جمعه بوشهر با اشــاره به وحدت بنیادین از دیدگاه مقام معظم
رهبری تصریح کرد :وحدت بنیادین اقوام ،مذاهب اســامی و
ادیان الهی یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری است و کشورهای
اســتعماری و استکباری برای ایجاد تفرقه میان اقوام و مذاهب
اسالمی اهداف خود را دنبال میکنند.صفایی بوشهری عنوان کرد:
اهل ســنت و شیعه باید با حفظ هویت دینی و ملی در کنار هم
زندگی کنند و با تقویت وحدت در همه سطوح جامعه ،زمینه خنثی
شدن اهداف کشورهای استعماری و استکباری فراهم میشود.
وی با اشــاره بر اجرایی شــدن مصوبات سفر رئیس جمهور
به استان بوشــهر تصریح کرد :از مسئوالن ملی تقاضا میشود
اعتبارات مصوبات سفر استانی رئیس جمهور برای اجرایی شدن
آنها را تامین کنند و از مســئوالن استانی تقاضا میشود برای
اجرایی شدن این برنامهها و طرحها پیگیری الزم را انجام دهند
کارکنان خیلی از شرکت های نرم افزاری در کشور کرمانی
هستند اما این شرکت ها در کرمان نیستند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدمهدی فداکار در جلسه شورای
راهبری فناوری و تولید دانش بنیان استان کرمان گفت :قانون
جهش دانش بنیان زیرساختی مترقی برای استان معدنی کرمان
و ظرفیتی فوق العاده و فرصتی بی نظیر برای ماســت که نباید
به راحتی این فرصت را از دست دهیم.او بیان کرد :فعالیت در
دانشــگاه ها به آرامی پیش می رود و فقط طی یک نشست با
شرکت های معدنی استان کرمان چند چالش دانشگاهها رفع
شد .با توجه به اینکه چندین استاد تمام شیمی در دانشگاه های
آرزو توکلی سرویس استان ها  //به اعتقاد استاندار کرمان ،علوم ،آزاد و پیام نور داریم لذا ظرفیت خوبی در شیمی وجود
ســاز و کاری برای فعالیت نخبگان در استان ایجاد نشده و دارد که حداقل باید چند کار فناورانه انجام شود.
آنها به اســتان های دیگر مهاجرت کرده اند و شاهدیم که اســتاندار کرمان ادامه داد :صنعت کار خود را انجام می دهد و

و اگر مصوبات اجرایی شــود بخش بزرگی از مشکالت استان
بوشهر برطرف خواهد شد.
خطیب نماز جمعه بوشــهر ،پیادهروی اربعین حسینی را مورد
اشــاره قرار داد و تصریح کرد :پیــادهروی اربعین طی طریق
والیت ،محبت ،وفاداری به مکتب حضرت ابا عبداهللالحســین
علیهالسالم اســت و این مراسم نماد ظلمســتیزی وفاداران و
شیعیان حضرت امام حسین علیهالسالم با جهان استکبار است.
نماینده ولی فقیه در اســتان بوشهر ،جهان آینده را بنام حضرت
امام حسین علیهالسالم دانست و ادامه داد :پیادهروی اربعین نشان
از یک خیزش بزرگ جهانی از افق حضرت ابا عبداهلل الحسین
علیهالســام برای طلوع خورشید اســام و عدالت مهدی آل
محمد (عج) است.امام جمعه بوشهر ،با تذکر به شورای همکاری
خلیــج فارس تصریح کــرد :ادعای مالکیــت جزایر ایرانی

150

150

31/19

جمع کل

-

-

-

زمین /مسکونی

زمین /مسکونی

زمین /مسکونی

خریدار می باشد -۲ .فراهم نمودن مقدمات انتقال بر عهده خریدار می باشد -3 .قطعه زمین مورد
نظر با وضعیت موجود واگذار می گردد -۴ .ردیف های شماره دو و سه آگهی
(قطعه های 53و  54تفکیکی) تجميعاً واگذار میگردند.

خلیج فارس از سوی برخی کشورهای منطقه غلط و یک حرکت
غیرمنطقی و غیراصولی است و پشت این صحنه قطع ًا آمریکا،
انگلیس و رژیم صهیونیســتی قرار دارند.صفایی بوشهری ادامه
داد :این کشورها بدانند ،برادر و دوست حقیقی شما ایران اسالمی
است ،اقتدار و عزت این کشورها همراهی با ایران اسالمی محقق
میشود ،و این چنین طرح تفرقه و اختالف ،چیزی جز شکست
برای خود آنها نخواهد داشت.

ساز و کار برای فعالیت نخبگان در استان ایجاد نشده است
ظرفیت مناسبی برای توسعه است.وی بر لزوم ورود جدی تر به
حوزه نیازسنجی فناورانه و تولید دانش بنیان استان تاکید کرد و
افزود :نیازهای فناورانه ای که احصاء شده ،آنها را اولویت بندی
کنیــد و اگر کارها را به برخی از بچه های فناور ارائه دهید از
همان فردا شروع به کار میکنند.استاندار کرمان بر لزوم تشکیل
منظم و مستمر این شورا تاکید کرد و در ادامه افزود :صنایع برای
این حوزه اعتبار خوبی دارند لذا مراکز تولید علم و دانشگاهی
باید از این ظرفیت استفاده کرده و در حوزههای قطعه سازی و
سایر فعالیت ها با شرکت ها مشارکت داشته باشند.

ششدانگ -۱ /قلعه زمین مورد نظر به صورت قطعه ای بین دو پالک واقع شده است -2 .قطعه
زمین مورد نظر با وضعیت موجود واگذار میگردد.

79,580,000,000

یک فروند خودرو
ای جعبه آهنین پیوند شده
ای خودروی بر سمند مانند شده
سامانه ثبتنام تو در فالم
ای خال تو صاحب سمرقند شده

در حین تصادف به هوا میرفتی
آنقدر که واحد تو فروند شده
آپدیتی و اسطوره تغییر و جهش
فول آپشنت این زه و کمربند شده
آزاد شده اگر ورود ماشین
بیامو رقیب با تو هرچند شده
غصه نخوری که عادت ما اص ً
ال
یک وعده پراید و چایی و قند شده
دستت بگرفت و پا به پا برد خودم!
پس خودرو بهعنوان تو پسوند شده
یک چیز ولی به هم نمیخواند هان!
ک ّلیت تو کیلویی چند شده؟
در زیر گرانیات پدر زاییده
سرلوحه ازدیاد فرزند شده
گفتند نبوده وضعتان تعریفی
این حرف مگر برایتان پند شده؟!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

دورههای آموزشی با محوریت مساجد برگزار شود

تو که در گرفتن جان بری از مثال هستی
شدهای سوار ملت پی عشق و حال هستی

حسن سیالوی سرویس اســتان ها  //وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی با بیان اینکه الزم است کانونها و کتابخانههای مساجد
در برخی شهرستانهای خوزستان باید فعالتر و تقویت شوند
گفت :کانونهای مساجد باید دورههای آموزشی برگزار کنند
و ما هــم بودجهای متمرکز در اختیارشــان قرار میدهیم تا
فعالیتهای بهتری انجام دهند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه اوقاف و امور خیریه یک فضای معنوی
برای مردم اســت ادامه داد :خوزستان دارای بقاع متبرکه زیادی
است و به همین دلیل نیازمند رسیدگی بیشتر است.وی از آمادگی
تامین تجهیزات حوزه علمیه هفتکل همچون کتاب ،کولر و رایانه
خبر داد و افزود :مصالی هفتکل هم مورد اهتمام اســت و منتظر
هستیم مجلس شورای اسالمی بودجهای برای تجهیز مصالها به
به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدمهدی اسماعیلی که به خوزستان وزارت ارشاد بدهند و در صورت تامین اعتبار این موضوع را در
سفر کرده است در جلسه شــورای اداری شهرستان هفتکل بیان اولویت قرار میدهیم.
کرد :به برکت انقالب اسالمی در دهههای اخیر خدمات گستردهای
کتابخانهها مهمترین شبکه فرهنگی کشور
در کشــور صورت گرفته ولی بخشهــا و حوزههایی هنوز با
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه کتابخانهها از مهمترین
عقبماندگیهایی روبه رو هستند.وی گفت :دولت مردمی سیزدهم
شــبکههای فرهنگی کشور اســت که باید فعال و حمایت شوند
خود را خدمتگزار مردم میداند و در تالش برای باز کردن گرههای
گفت:در مناطق روستایی باید کتابخانه ثابت و سیار احداث شود
باقیمانده و رفع مشــکالت حل نشده است تا بتواند بسیاری از
چرا که هر کجا کتابخانه داشته باشیم و کار فرهنگی انجام دهیم به
عقبماندگیها را جبران کند.وی با بیان اینکه برخی مشــکالت
سرعت نتیجه آن را میبینیم.وی همچنین بر احداث سینما سیار در
شهرستان هفتکل با مسجدسلیمان مشترک است که رفع میشوند
شهرستان هفتکل به ویژه در مناطق روستایی و دوردست تاکید کرد
اضافه کرد :یکی از درخواستهای نماینده و فرماندار شهرستان
و ادامه داد :امیدواریم امسال با این اقدام مردم این منطقه همزمان با
هفتکل تاسیس اداره اوقاف و امور خیریه است که تالش میکنیم
تهران بیشترین و جدیدترین فیلمهای جشنواره را مشاهده کنند و
در هر شهرستان یک اداره اوقاف یا دفتر نمایندگی راهاندازی کنیم.

زهرا آراستهنیا

فقط پدال

همه را سیاه کردی به هزار چهره از خود
چه کند زغال وقتی تو خود زغال هستی
نرسم به وصل هرگز ز حباب قرعه هایت
نخورد به خال تیرم پر خط و خال هستی
نه قیافهات درست و نه وسایلت حسابی
تو چگونه خودرو هستی که فقط پدال هستی
کاری ماندگار انجام شود.
راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی

اسماعیلی بر پیگیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان
برای راهانــدازی قرارگاه محرومیتزدایی تاکید کرد و گفت :نیاز
است دورههای آموزشی در حوزههای فرهنگی ،هنری ،رسانهای
و خبرنگاری در مســاجد و کتابخانهها برگزار شــود و ما هم به
شرکتکنندگان گواهی میدهیم؛ همچنین نیاز است انجمن سینمای
جوان در این منطقه فعالیت خود را آغاز کند.اسماعیلی بر ضرورت

تسریع در عضویت خبرنگاران و هنرمندانی که عضو صندوق هنر
نیستند ،برای استفاده از مزایای این صندوق تاکید کرد و افزود:برای
ن در شهرستان هفتکل  ۱۰۰میلیون ریال اختصاص
ت هر انجم 
فعالی 
پیدا میکند.وی همچنین در خصوص تکمیل فرهنگسرای پردیس
هفتکل که  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد بیان کرد :تکمیل این
فرهنگســرا باید در اسرع وقت انجام شود و تا حداکثر تا سه ماه
آینده به بهرهبرداری برسد و از محل اعتبارات وزارتخانهای تجهیز
شود تا انجمنهای هنری بتوانند در آن فعالیت داشته باشند.

تو همیشه در فروشی و همیشه در زیانی؟
چقدر سؤال دارم چقدر سؤال هستی
همه هست آرزویم برسم به گرد خودرو
به همین خیال باشم؟ به همین خیال هستی؟
صامره حبیبی

با حضور معاون وزیر نیروصورت گرفت

واگذاری ساختگاه  ۸نیروگاه خورشیدی در یزد

18,340,000,000

5,540,000,000

طنز

***

35,000,000,000

ششدانگ -1/قلعه زمین که مورد نظر با وضعیت موجود واگذار میگردد -2 .ردیف های شماره
دو و سه آگهي (قطعه های  53و  54تفکیکی) تجميعاً واگذار میگردند

سال بیست و یکم شماره 3976

با نام تو گر عجین شده واژه مرگ
خوب است که یاد از خداوند شده

قیمت پایه ( ریال)

20,700,000,000

 14صفر 1444

اص ً
ال تو بده چرخ فقط ،باکی نیست
هرکس که خرید شاد و خرسند شده

استاندار کرمان:

نمی تواند معطل تولید و داخلی ســازی قطعات باشد و راکد
بماند اگر قطعه ای نداشته باشد از استان های دیگر یا واردات
نیــاز خود را تامین می کند و ما باید برای رســیدن به صنایع
حرکــت کنیم.او تاکید دارد که فرایند تامین و داخلی ســازی
نیازهای صنعت تســریع و طی دو هفته آینده اتصال بین نیاز
صنایع و مراکز تولید علم انجام شــود و کار معطل نماند و با
ظرفیت بیشتر و به صورت جدی تری پای کار بیایند.
فداکار توصیه کرد :نیروی انسانی را آموزش دهید و پای کار
بیاورید تا کاری در تامین نیازهای فناورانه استان انجام شود که
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بی پردهترین گواه خوبیت همین
بازار که در قبضه تو بند شده

ششدانگ -۱ /بخشی از دسترسی به ملک در تصرف اشخاس بوده که تعيين تکليف آن بر عهده

هرمزگان ،شهرستان بندرعباس  -بلوار امام حسین (ع)  -جنب

کالنتری شماره  -۱۷پالک ثبتی  8996فرعی از  -3اصلی  ،مفروز

میزانمالکیت/توضیحات

به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد وحیدی در بازدید
از مرز شــلمچه در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد:
در مرز شلمچه هستیم و وضعیت مرز با مدیریت
خوبی که توســط استاندار خوزســتان و سایر
مسئوالن داشته اند شرایط مدیریت شده است .وی
ادامه داد :کمی عزیزان در آن طرف مرز در حمل
و نقل مشــکل داشتند که درصدد حل و فصل آن
هستیم .البته باید از مدیریت دولت عراق و مواکب
عراقی و همچنین مسئوالن عراقی در مرز قدردانی
کنم.وزیر کشور خاطرنشان کرد :هوا بسیار گرم و
جمعیت زیاد اســت و طبیعت ًا ممکن است رفت و
آمــد را با اختالل مواجه کند .همه در حال تالش
حسن سیالوی سرویس استان ها  //وزیر کشور هستند و وضعیت رو به راه است و مدیریت خوب
گفت :وضعیت مرز شلمچه به خوبی مدیریت شده اعمال می شــود .وی بیان کرد :خواهش می کنم
است.
عزیزانی که هنوز از مبدأ حرکــت نکرده اند راه

جنوب کشور

3

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //
زمین ساختگاه هشت نیروگاه خورشیدی
در شهرهای مختلف استان یزد با ظرفیت
 ۲۲۰مگاوات و ســرمایه گذاری  ۳۶هزار
میلیارد ریال در استان یزد با حضور معاون
وزیر نیرو به سرمایه گذاران واگذار شد.

بهرهوری انرژی برق کشور« ،مهران فاطمی»
استاندار یزد و جمعی از مسئوالن استانی و
شهرستان مهریز زمین ساخت هشت نیروگاه
خورشــیدی به پیمانکاران برنده شده در
مناقصه واگذار شد.بر همین اساس مجموعا
 ۲۲۰مگاوات نیروگاه خورشیدی در قالب
بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛ با حضور هشت ساختگاه با سرمایه گذاری  ۳۶هزار
«محمود کمانی»با حضور معاون وزیر نیرو میلیارد ریال در استان یزد ایجاد می شود.
و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و

گروه مپنا در ساختگاه های منطقه مهردشت
 ۲در شهرســتان ابرکــوه بــا ظرفیت ۷۰
مگاوات ،مهرگان  ۲در شهرستان مهریز با
ظرفیت  ۵۰مگاوات ،شرکت نوران انرژی
سبز خاورمیانه در ساختگاههای سریزد یک
با ظرفیت  ۲۵مگاوات ،سریزد  ۲با ظرفیت
 ۱۵مگاوات و یزدمهر شهرســتان مهریز به
ظرفیت  ۱۵مگاوات ،شرکت سرمایه گذاری
برق و انرژی غدیر در ســاختگاه ابرکوه با
ظرفیت  ۲۵مگاوات ،کنسرسیوم شرکتهای
ایــران تابلــو و مدیریت تانا انــرژی در
ساختگاههای مبارکه  ۱و  ۲شهرستان بافق
هر یک به ظرفیت  ۱۰مگاوات ،ســرمایه
گذاران ایجاد کننده نیروگاههای خورشیدی
در اســتان یزد هســتند .نیروگاه های ذکر
شده اشــتغال  ۶۶۰نفر را به طور مستقیم
در استان یزد فراهم می کنند و صرفه جویی
ســاالنه  ۶۵۰هزار بشکه معادل نفت خام،
جلوگیری از انتشــار ساالنه  ۲۶۵هزار تن
گاز گلخانهای ،تولید سالیانه بیش از ۴۱۵
میلیون کیلووات ساعت برق پاک و کمک
به توســعه پایدار استان یزد از جمله نتایج
احداث  ۲۲۰مگاوات نیروگاه خورشیدی
در استان یزد است.

برداشت  ۲۷۰۰تن
میگوی پرورشی در بوشهر
سید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها //
مدیرکل شیالت استان بوشهر گفت :تاکنون ۲۷۰۰
تن میگو از  ۸۸۰اســتخر در سطح  ۸۶۳هکتار
اراضی پرورشی استان برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار دریــا ؛ علی بازدار اظهار کرد:
نیمی از میگوی پرورشی کشــور در استان بوشهر
به عنوان قطب تولید میگوی پرورشــی ایران تولید
میشود.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده میگوی پرورشی
تولید شده در استان به خارج از کشور صادر میشود،
اضافه کرد :برداشــت میگو در استان آغاز شده و تا
پایان آبان ادامه دارد.
مدیرکل شیالت اســتان افزود :پرورش میگو در ۶
هزار و  ۴۲۷هکتار اراضی ســاحلی استان در قالب
 ۵۴۴۰استخر در  ۱۲مرکز پرورشی اجرا شده است.
بازدار با پیشبینی تولید بیش از  ۳۳هزار تن میگوی
پرورشی در سال جاری بیان کرد :تاکنون  ۲۷۰۰تن
میگو از  ۸۸۰اســتخر در سطح  ۸۶۳هکتار اراضی
پرورشی استان برداشت شده است.
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امین زارعی /دریا

Amin.zch2011 @ gmail.com

گروه گزارش //کارکنان شبکه بانکی عضو کمیسیون
هماهنگی بانکهای اســتان هرمزگان ،گلزار شــهدای
بندرعباس راه غبارروبی و عطرافشانی کردند.
دبیر کمیســیون هماهنگی بانکهای استان هرمزگان در این
مراسم گفت :امروز اگر امنیت ،آرامش ،مقام و منزلتی در کشور
وجود دارد به خاطر جانفشــانی و تالش هایی اســت که شهدا
انجام دادهاند .حسن آرمات افزود :شهدا با نثار جان خود زمینه

به مناسبت هفته بانکداری اسالمی انجام شد
آرامش و خدمت را برای ما ایجاد کرده اند .آرمات اظهار داشت:
باید تالش کنیم تا بتوانیم خدمات شایســته و درخور شان مردم
کشــور و برای خدا و رضای خدا انجــام دهیم .وی عنوان کرد:
نقش شبکه بانکی در اقتصاد کشــور بسیار محوری است و در
این موضوع تردیدی وجود نــدارد .آرمات بیانکرد ۸۰ :درصد
تامین مالی پروژههای کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود
که این نشــان از اهمیت و جایگاه بانک های کشور دارد .دبیر
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ادامه داد :شبکه بانکی کشور
خوشبختانه روند رو به رشــدی را پیدا کردهاند که میتواند در

اقتصاد تاثیرات خود را نشان دهد .وی خاطرنشان کرد :در استان
هرمزگان نیز با همت و تالش کارکنان شبکه بانکی و حمایتهایی
که از سوی دولت صورت گرفتهاست ،خدمات خوب و شایانی
به مردم در حال ارائه است .آرمات با بیان اینکه تسهیالت شبکه
بانکی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۵۰
درصدی در استان برخوردار بوده است عنوان کرد :در این مدت 9
هزار فقره تسهیالت ازدواج و  ۵هزار فقره تسهیالت فرزندآوری
در هرمزگان پرداخت شدهاست و در زمینه تعهدات سفر ریاست
جمهوری نیز اقدامات خوبی انجام شــده اســت .این مسوول

5

گفت ۶۰ :درصد از تسهیالت تکلیفی سفر ریاست جمهوری به
اســتان هرمزگان به ارزش بیش از  ۷۰هزار میلیارد ریال توسط
بانکهای استان به ســرانجام رسیدهاست .وی خاطرنشان کرد:
شبکه بانکی اســتان همیشه در همه پروژهها یاریگر بخشهای
دولتی و غیردولتی بوده و مشارکت فعالی داشتهاست.
دبیر کمیســیون هماهنگی بانکهای اســتان بــا بیان اینکه
در تولیــد نیز بانک ها حرکت های بســیار خوبی انجام دادهاند
بیــان کرد ۵۰ :تــا  ۶۰درصد از امالک تملیکــی که در اختیار
بانک ها بوده اســت بــه صاحبان آنها یــا تولیدکنندگان دیگر

غبارروبی گلزار شهدا توسط کارکنان شبکه بانکی استان هرمزگان
واگذار شده است .وی در پایان با بیان اینکه صحبت های دیگران
در خصوص کارکنان بانکها نباید باعث یاس و رنجش کارکنان
شــود اظهارداشت :اینگونه صحبت ها همیشه وجود داشته و در
عملکرد ما تاثیری ندارد .قابلذکراست؛ در حال حاضر بانکهای
ملی ،مســکن ،تجارت ،پست بانک ،دی ،ســپه ،شهر ،توسعه
تعاون ،توسعه صادرات ،صنعت و معدن ،قرضالحسنه مهر ایران،
قرضالحسنه رســالت ،صادرات ،ملت ،رفاه ،کشاورزی ،سینا و
صندوق کارآفرینی امید عضو کمیســیون هماهنگی بانکهای
استان هرمزگان هستند .
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استاندار هرمزگان :

یکشنبه  20شهریور 1401

معافیت صنایع مستقر در بشاگرد  ۱۰ساله شد
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یافت.

خبری

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //استاندار
هرمزگان گفت :براساس مصوبه ویژه دولت مدت
زمان معافیت مالیاتی صنایع مستقر در شهرک
صنعتی بشــاگرد از پنج سال به  ۱۰سال افزایش

تجلیل از حافظان قرآن کریم در رمکان قشم
زهرا غفوری عباسی سرویس شهرستان //مراسم تجلیل
و تکریم  ۱۷حافظ قرآن کریم و نوزدهمین دوره همایش ختم
 ۱۱۰قرآن آموز در مجتمع علوم قرآنی امام شــافعی رمکان
برگزار شد.به گزارش خبرنگار دریا ،مراسم تکریم و تجلیل از
 ۱۷حافظ قرآن کریم در شــهر رمکان با حضور دکتر حاجبی
امام جمعه شهرستان قشم ،شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه
اهل سنت قشــم ،شیخ محمد اسالمی امام جمعه شهر رمکان،
شــیخ محمد علی امینی ،شیخ محمد صالح پردل ،شیخ محمد
صالح امینی،سرهنگ امیری کیا فرمانده سپاه ناحیه قشم ،شهردار
و اعضای شــورای اسالمی رمکان در مجتمع علوم قرآنی امام
شافعی رمکان به صورت باشکوه برگزار شد.در این مراسم شیخ
طیب اسالمی و حاج مهدی شجاع قاری بین المللی با تالوت
آیات کالم اهلل مجید مجلس را نورانی کردند.شــهر رمکان از
دیرباز در حوزه آموزش و آموزه های قرآنی فعال بوده ویک
سال قبل از طرف معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاد
اسالمی بعنوان هفتمین روستای قرآنی کشور انتخاب شد .الزم
به ذکر است در این مراسم با اعطای تندیس و هدایای دیگر از
حافظان و قرآن آموزان تقدیر به عمل آمد.هزاران نفر از اهالی
جزیره با حضور خود ،حافظان قــرآن را همراهی کردند.این
مراسم که با همکاری معاونت قرآن وعترت واداره کل فرهنگ
وارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم ،معاونت فرهنگی-اجتماعی
وگردشگری سازمان منطقه آزاد قشــم ،شهرداری و شورای
اســامی رمکان ،موسســه عام المنفعه نیک گامان و مجتمع
علوم قرآنی امام شــافعی وموسســه فرهنگی قرآن وعترت
فاطمه الزهرا (س)قشم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،مهدی دوســتی درباره
افزایش مــدت معافیت مالیاتی شــهرک صنعتی
بشــاگرد ،اظهار داشــت :تالش ما بر این است که
تمام نقاط اســتان را برای ســرمایهگذاری مساعد
کنیــم اما در ایــن بین برای برخی نقــاط به دلیل
بکر بــودن در حــوزه صنعتی باید مشــوقهای
بیشتری برای جذب سرمایهگذاران به منطقه تعریف

بازرسی از کارگاه های کیش
 ۲برابر افزایش یافت
سرویس شهرســتان //مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان
منطقه آزاد کیش گفت :بازرسی از کارگاه های این جزیره به منظور
حفظ حقوق کارگران نسبت به سال گذشته  ۲برابر افزایش یافت.

محمدعلــی جالیــر با بیان اینکــه حفظ حقوق کارگــران یکی از
اولویت های این اداره در انجام وظایف خود است اظهار داشت :امسال
با به کارگیری  ۲نیروی جدید تعداد بازرسی از کارگاه های این جزیره
 ۲برابر شده است.
وی اضافه کرد :امســال  ۵۸۲مرتبه شامل  ۲۹۸بازرسی ایمنی کار،
 ۲۳۱مورد بازرســی کنترل اتباع خارجی و  ۵۳بازرسی کارگاه در این
جزیره انجام شده که نسبت به  ۲۳۳مورد سال گذشته  ۲برابر رشد دارد.
جالیر گفت :امســال نسبت به سال گذشــته بازرسی ایمنی کار در این
جزیره  ۲۰درصد ،بازرســی از کارگاه ها به منظور کنترل اتباع خارجی
چهار برابر و بازرسی از کارگاه ها در راستای صحت ادعاهای کارگران
متشــاکی از کارفرمایان نیز  ۲۷درصد رشد داشته است .وی افزود :در
نتیجه این اقدامات منجر به رعایت بیشتر حقوق کارگران در کارگاه ها،
تعامل ســازنده بین کارگر و کارفرما ،ثبت قرارداد کارگران در سامانه
اشتغال شده است.
به گزارش ایرنا؛ مدیر واحد کار و خدمات اشــتغال ســازمان منطقه
آزاد کیش اظهار داشــت :کاهش  ۲۹درصدی حوادث مربوط به حوزه
کارگری ،استیفا  ۴۰میلیارد ریال حقوق تضییع شده کارگران از جمله
دستاوردهایی اســت که افزایش بازرسی ها در رســیدن به آنها تاثیر
مستقیم داشــته اســت.هم اکنون در کیش بیش از  ۳۸هزار بیمه شده
اجباری مشغول بکار هستند .اکنون عالوه بر مراکز تجاری و خدماتی،
حدود  ۳۸۰واحد صنعتی و خدمات صنعتی با حجم ســرمایه گذاری
ریالی  ۱۰هزار و  ۵۹۳میلیارد ریال و  ۵۳۴میلیون دالری در زمینه های
مختلف از جمله تولیدات «مصنوعات پالســتیکی ،تجهیزات پزشکی،
مصنوعات چوبی ،بســته بندی مواد غذایی و محصوالت آرایشــی و
بهداشتی» در این منطقه فعال است.

علت خسارت به نخلستانهای مثمر
شهرستان حاجی آباد چیست؟
سرویس شهرســتان //مسئول باغبانی جهاد کشاورزی
شهرستان حاجی آباد گفت :به علت ورود سامانه مونسون،
گرما و رطوبت باال ،به پنج هزار و  ۶۰۰هکتار نخلستانهای
مثمر شهرستان حاجی آباد خسارت وارد شد .راضیه ملکی
در تشریح این خبر با بیان اینکه این خسارات بصورت ریزش
بیش از حد و ترشیدگی خرما است ،اظهار کرد :خوشههای
 ۸۵۰هکتار از نخلســتانهای خرمای پیارم نیز خشــکیده
شــد.به گزارش ایسنا ،وی با اشــاره به اینکه این خسارات
موجب کم شدن کیفیت و بازارپســندی محصول امسال ،و
کاهش برداشت خرما از نوع درجه یک شده است ،اضافه کرد:
شهرستان حاجی آباد هشــت هزار و  ۴۷هکتار نخلستان
دارد.

کنیــم .وی ادامه داد :بر همیــن مبنا طرح افزایش
مــدت زمان معافیت مالیاتــی را مطرح کردیم و با
پیگیری های انجام شــده با مصوبــه ویژه دولت
مدت زمــان معافیــت مالیاتی شــهرک صنعتی
بشــاگرد و واحدهایی که در این شــهرک مستقر
میشوند از پنج ســال به  ۱۰سال افزایش یافت تا
ســرمایهگذاران بتوانند با استفاده از این امتیاز نقش
پررنگ تری در توســعه صنعتی بشــاگرد داشته

باشند.اســتاندار هرمزگان با اشاره به حمایت ویژه
دولت از طرح های توسعه ای و محرومیت زدایی،
اضافــه کرد :ایجاد بســتری امــن و مطمئن برای
سرمایه گذاری در استان هدف ماست و در همین راستا
حمایــت هــای مختلــف و متنوعــی چــون
مشــوق های اینچنینی در حوزه معافیت مالیاتی،
ایجاد زیرســاخت های شهرک صنعتی ،تسهیالت
و یارانه نرخ تســهیالت ،توسعه راه های دسترسی

و ترانزیت را در برنامه تکریم ســرمایهگذاران قرار
داده ایم .دوســتی یادآور شــد :معتقدیم راه توسعه
و ایجاد شــغل در شهرستان بشاگرد ،بهره گیری از
ظرفیتهای مغفول مانده منطقه نظیر معادن است که
مبنای توسعه صنعتی شهرستان خواهندبود.
شهرســتان بشــاگرد در  ۳۳۰کیلومتری شــرق
بندرعباس مرکز اســتان هرمزگان واقع شــده و از
جمله مناطق محروم کشور است که البته در سالهای
پس از پیروزی انقالب اسالمی گام های بزرگ در
جهت عمــران و آبادانی آن برداشــته اما همچنان
محرومیت های بســیاری در این منطقه وجود دارد
و دولت ســیزدهم توجه ویژه ای نســبت به رفع
محرومیت در این منطقه دارد.

فرماندار بندرخمیر تاکید کرد

شناسایی همه ظرفیت های اقتصادی در بندرخمیر
امین درســاره ســرویس شهرستان//
میرهاشم خواستار در میزگرد اقتصادی
شهرســتان بندرخمیر بر شناسایی و
استفاده از همه ظرفیت های بخش های
مختلف اقتصادی در شهرســتان تاکید
کرد.

به گــزارش خبرنگار دریــا ،وی افزود:
یکی از موضوعات مهم و اصلی در شرایط
فعلی ،موضوع اقتصادی و معیشــت مردم
می باشد و شهرستان بندرخمیر نیز به سبب
موقعیت های ویــژه جغرافیایی و همچنین
قابلیت های مهم در حــوزه های معدنی،
گردشــگری ،کشــاورزی  ،دام پروری ،

آبزی پروری و غیره می تواند فرصت خوبی
را برای ســرمایه گذاری و بهبود وضعیت
معیشتی مردم فراهم کند.
عالی ترین مقام دولت در شهرســتان در
ادامــه هدف از برگزاری میــز اقتصادی را
نیز شناســایی قابلیت هــا و برنامه ریزی
جهــت بهبــود و ارتقاء شــاخص های
اقتصــادی در تمامی مناطق شهرســتان
ذکر کــرد و عنوان نمــود :برنامه ریزی و
نیازسنجی درست ،احصاء و شناسایی دقیق
ظرفیتهادربخشهایگوناگونوپیونددادن
ظرفیت های موجود با اقتصاد و معیشــت

مردم در کنار راهبردها و دستورالعمل های
اجرایی از اولویتهــای این میز اقتصادی
است .خواستار همچنین گفت :البته در این
راستا گام های مثبتی در شهرستان برداشته
شده اما بایستی این ظرفیت ها و قابلیت ها
حتی در دورترین نقطه شهرستان احصاء و
شناسایی شده و با اقتصاد و معیشت مردم
گره زده شود.
وی ادامــهداد :به فــرض مثال در منطقه
کهورســتان با توجه به موقعیت های ویژه
در بخش کشاورزی ،ایجاد شهر گلخانهای
و کارخانــه هــای فــرآوری محصوالت

کشاورزی می تواند یکی از اولویت ها در
این حوزه باشد؛ یا در بندرخمیر و بندرپل
بدلیل وجود سواحل و جنگل های حرا و
همچنین ظرفیت های مرزی ،ایجاد اقامتگاه
بومگــردی و ایجاد مراکز گردشــگری و
همچنین راه اندازی بازارچه های مرزی از
مهم ترین اقدامات باشــد؛ در بخش رویدر
و منطقه کشــار و سایر نقاط نیز به تناسب
ظرفیت های موجود در منطقه نیز باید برنامه
ریزی کرد.
وی در پایان از مدیران عضو میز اقتصادی
شهرســتان خواست در جلســات آتی بر
روی  ۲محــور اولویت بنــدی طرح های
مهــم اقتصادی قابل اجــرا در حوزه های
مختلف در شهرستان و همچنین شناسایی
ســرمایه گذاران فعال و جذب آنها جهت
سرمایه گذاری تالش و برنامه ریزی نمایند.

ارتقای کیفیت خدمات اینترنتی و ارتباطی در قشم از مطالبات به حق مردم است
سرویس شهرستان //مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت :یکی از مطالبات
بــه حق مردم این جزیره ارتقای کیفیت خدمــات اینترنتی و ارتباطی در نگین
خلیج فارس اســت که باید تالش کنیم با یک برنام ه ریزی دقیق و اجرایی این
درخواست را برآورده سازیم.

این مطلب را افشــار فتحالهی در نشستی با حضور مهدی حیدری مدیر مخابرات
منطقه هرمزگان و فرخ شرف مدیر مخابرات شهرستان قشم عنوان و از عزم دولت
برای توسعه زیر ساخت های ارتباطی این جزیره سخن گفت.
وی ادامه داد :برای تســریع جهانی شــدن جزیره و تبدیل شــدن قشم به شهر
هوشــمند به توسعه زیرســاخت های ارتباطی و الکترونیکی نیاز است و با ایجاد
تعامل و همافزایی بین ســازمان منطقه آزاد قشم و شرکت مخابرات این موضوع
عملی خواهد شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت دوم )
شرکت تعاونی مسکن مهر معزآباد رودان به شماره ثبت  362به شناسه ملی به شماره 10980125318
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن مهر معزآباد دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

به گفته مدیرعامل منطقه آزاد قشــم در نخستین گام و به سرعت باید نقاط کور
قشم در حوزه پوشــش آنتن و اینترنت شناسایی و برای حل مشکالت آنها اقدام
شــود و همچنین با توجه به ورود گســترده گردشگران به این جزیره در نوروز و
فصل های گردشگری ،پوشــش آنتن در جزیره برای این تعداد از جمعیت فراهم
شود.
فتحالهی افــزود :امروز زندگی مردم به دنیای فنــاوری اطالعات و ارتباطات
گــره خورده و دسترســی همگانی به اینترنت یکی از اصول مهم اســت و تالش
خواهیم کرد دسترسی روستانشــینان جزیره به اینترنت با کیفیت را فراهم کنیم.به
گزارش ایرنا ،در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با مدیر مخابرات منطقه
هرمزگان و رییس مخابرات شهرستان قشم ،راهکارهای ارتقای خدمات ارتباطی
در قشم بررسی شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی انتخابات هیات حل اختالف شهرستان بندرعباس
در راستای اجرای ماده  164قانون کار جمهوری اسالمی ایران از کلیه مدیران کارگاه های مشمول قانون کار دعوت

میشود در اولین مجمع عمومی انتخابات نمایندگان کارفرمایان عضو هیات حل اختالف بندرعباس راس ساعت  10صبح

شرکت که در روز دوشنبه رأس ساعت  9 : 00صبح مورخ  1401 / 07 / 04در محل حسینیه شهید بهشتی معزآباد به نشانی :رودان -

روز چهارشنبه مورخ  1401/7/20در محل سالن کنفرانس اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بندرعباس

* دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم به شرح ذیل اعالم می گردد :

مدیران کارگاه ها  ،اعضای هیات مدیره  ،مدیران عامل  ،یا مدیران مسئول کارگاه های مشمول قانون کار دارای شخصیت

خیابان شهید دستغیب  ،حسینیه شهید بهشتی تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند .

 - 1انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هئیت مدیره و بازرسان

حقوقی میباشند که بایستی با معرفی نامه کتبی در مجمع شرکت کنند .

 - 2تصویب صورت های مالی سال های  1398و 1399
 - 3گزارش هئیت مدیره

 - 4درخواست اخذ و افزایش تسهیالت از بانک
ضمناً داوطلبان تصدی سمت های هئیت مدیره و بازرسی به موجب ماده  2دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی

دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و به دفتر تعاونی تحویل نمایند .

هئیت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر محله معزآباد
دادانهم

به نشانی بندرعباس _ بلوارامام خمینی (ره) جنب پایگاه هوایی خیابان خلبانان برگزار میشود حضور بهم رسانند منظور از

تاریخ انتشار1401/06/20:

پرونده کالسه  140140920000490262شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره . 140140390001409196
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 برخالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی  .گردشکار :بتاریخ سیزدهم شهریورماه یکهزارو
چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000490262تحت
نماید.
نظر است  .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می
گس جمقوه قضائیه
ت
ه
ستاد
طرف
(رای دادگاه ) :در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  ، 9به مساحت2500مترمربع از
م
داد ری ور ی اسال ی اریان
اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001067073
مورخه  1401/05/03مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به صدور قرار سرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به
منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام
(ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی
و فتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی
به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/182055ن مورخه  1401/06/07درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم
مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده
ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچگونه اطالعی از مالک یا وارثه یا نمایندگی قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام (ره) در تحریر
الوسیله ( کتاب لقطه) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور صادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و
سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران (ویژه دادگاه های اصل  49قانون اساسی) می باشد .

آگهی مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم )
شرکت تعاونی مسکن مهر معزآباد رودان به شماره ثبت  362به شناسه ملی به شماره 10980125318

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن مهر معزآباد دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
شرکت که در روز دوشنبه رأس ساعت  9:00صبح مورخ  1401 / 07 / 04در محل حسینیه شهید بهشتی معزآباد به نشانی :
رودان  -خیابان شهید دستغیب  ،حسینیه شهید بهشتی تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانند.
* دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم به شرح ذیل اعالم می گردد :
تمدید مهلت قانونی شرکت به مدت سه سال

هئیت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر محله معزآباد

تاریخ انتشار1401/06/20:

تمدید مجوز فعالیت اقتصادی(تجاری) ش کرت اهدی تجارت قشم( هب شماره ثبت )2138

عطف به تقاضای مورخ  93/09/15آن شرکت  ،بدینوسیله مجوز فعالیت اقتصادی شماره  87/320مورخ  87/08/01در زمینه صادرات  ،واردات وفروش
کاال تا تاریخ  1394/08/01تمدید میشود .

حسین اشرفی مدیر جذب سرمایه گذاری
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واکاوی آماری از وضعیت «خودکشی» در ایران

سرویس اجتماعی  //یک استاد جامعهشناسی
ضمن واکاوی دالیل «خودکشی» در ایران طی
ســالهای  ۸۰تا  ۹۸گفت که میانگین میزان
خودکشــی در  ۱۴اســتان باالتر از میانگین
کشوری اســت این در حالیست که بیشترین  ۸۳و  ۸۶بــا  ۴.۲اســت.وی همچنین این را هم قابل اعتماد نیســتند و با احتیاط میتوان گفت شرافتی نام گذاشت .به نظر من اینها تبیین واحدی
میزان خودکشی در سالهای  ۹۷و  ۹۸رخ داده گفت که میزان خودکشــی در تهران ،آذربایجان که به نظر میرســد نمیتوان تبییــن واحدی از دارند و هر دو ،دو روی یک ســکه اند .قتل های
است.

شــرقی ،اردبیل ،اصفهان ،فــارس ،قزوین ،قم،
دکتر اکبر علیوردینیا ،در نشست «خودکشی در
مرکزی ،مازندران و گیالن در طی این  ۱۹ســال
ایران ،دالیــل و راهکارهای مقابله» که به همت
روند افزایشی داشته است.
انجمن جامعه شناســی ایران در پژوهشگاه علوم
سیر نزولی خودکشی در دهه ۹۰
انسانی جهاد دانشگاهی برگزار شد ،به ارائه آماری
علیوردی نیا ادامه داد :خودکشی در ایالم تا سال
درباره توصیف وضعیت خودکشی در ایران مبتنی
 ۹۰روند افزایشــی داشته است اما از سال  ۹۰به
بر دادههای پزشکی قانونی از سال  ۸۰تا ( ۹۸طی
بعد روند کاهشی داشته است و از  ۱۳.۹در سال
 ۱۹سال گذشته) پرداخت و اظهار کرد :البته این
 ۸۰به  ۱۹.۷در ســال  ۹۰رسید و بعد سیر نزولی
آمارها دو اشکال عمده دارد؛ ابتدا آنکه این آمار
پیدا کرد .اوج نرخ خودکشی در ایالم در سال ۹۰
تنها معطوف به خودکشی های منجر به «مرگ»
بوده است.
اســت در حالی که « اقدام به خودکشی» مهم تر
روند افزایش ناگهانی خودکشی در تهران از سال
از خودکشی منجر به مرگ است.وی با بیان اینکه
۹۵
اقدام به خودکشی  ۲۰برابر خودکشیهای منجر
به گفته این استاد جامعه شناسی ،به طور کلی میزان
به مرگ است ،ادامه داد :برای ما نقطه بحرانی که
خودکشی در کشــور از  ۴.۲در سال  ۸۰به ۶.۲
فرد دســت به اقدام خودکشی میزند مهم است.
در ســال  ۹۸رسید به طوریکه با رشد حدود ۴۴
از ســوی دیگر دادهها به شکل کلی گفته شده و
درصدی خودکشی در این  ۱۹سال گذشته روبرو
اطالعات دیگر از قبیل ســن و جنس و ...در آن
بودهایم.
وجود ندارد.علیوردینیا با اشاره به آمارهای یاد
افزایش  ۵برابری خودکشی با «سالح گرم» در
شــده در  ۱۹سال گذشته و از ســال  ۸۰تا ،۹۸
تهران
تصریح کرد :بیشــترین میانگین برای استان ایالم
علیوردی نیا ،با اشــاره به خودکشیهای ناشی
با  ۱۷.۳در  ۱۰۰هزار جمعیت اســت .بعد از آن
از ســاح گرم ،ادامه داد :در استانهای مختلف
کرمانشاه با  ۱۳.۶در  ۱۰۰هزار جمعیت و سپس
طی  ۱۹ســال گذشــته رونــد یکنواخت برای
لرستان با  ۱۱.۱در  ۱۰۰هزار جمعیت است .البته
خودکشی نداشتیم .بیشــترین افزایش خودکشی
این دادههای پزشکی قانونی دادههای خامی بود که
از ایــن طریق را در تهران داشــتیم کــه  ۵برابر
تبدیل به نرخ کردهام.
شــده اســت.وی تصریح کرد :میتوان گفت در
بیشترین میزان خودکشی در سالهای  ۹۷و ۹۸
کل کشــور و در  ۱۹ســال یاد شده اولین وسیله
رخ داده است
خودکشــی حلق آویز کردن است که  ۵۰درصد
وی تصریح کــرد :در مجمــوع میانگین میزان
خودکشی ها از این طریق انجام میشود .دومین
خودکشی در  ۱۴استان از میان  ۳۱استان باالتر
وسیله نیز مصدومیت با سم و دارو با  ۱۴درصد و
از میانگین کشوری است .میانگین کشوری ما ۴.۹
سومین روش خودسوزی ،چهارمین روش سالح
است و میانگین خودکشی در  ۱۷استان نیز کمتر از
گرم و سپس سقوط از بلندی است.
میانگین کشوری است .بیشترین میزان خودکشی
تفاوت نوع خودکشی در شمال با جنوب کشور
در بازه زمانی یاد شده در سالهای  ۹۷و  ۹۸بوده
علیوردی نیا با اشــاره به نمودار «یو شــکل»
است که نرخ آن  ۶.۲در  ۱۰۰هزار جمعیت است.
دورکیم ،به تبیین جامعه شــناختانه خودکشــی
همچنین کمترین میزان آن نیز مربوط به سالهای
در ایــران پرداخت و توضیــح داد :دادهها بعضا

خودکشــیها در ایران داشــته باشیم چراکه نوع
خودکشــیها در جاهایی مثــل غرب و جنوب
کشور متفاوت از آنچه در کالنشهرها و استانهای
صنعتیتر رخ میدهد ،اتفاق میافتد.وی ادامه داد:
من فکر میکنم خودکشــیهایی که در جاهایی
مثل ایالم رخ میدهد ناشــی از فزونی انسجام و
انتظام اجتماعی هستند .در جاهایی مثل تهران و
استانهای صنعتیتر شده رابطه مستقیم بین میزان
انتظام و انسجام اجتماعی و میزان خودکشی دیده
میشود.این استاد جامعه شناسی تصریح کرد :برای
مثال استان ایالم در حال حاضر به سمت کاهش
این انتظام حرکت میکند ،به ویژه از ســال  ۹۰به
بعد که میزان سواد باالتر رفته است .زمانی میزان
خودکشــی در ایالم  ۶برابر تهران بود و در حال
حاضر تنها دو برابر تهران است .تهران نیز زمانی
در مینیموم نمودار یو شکل قرار داشت اما در حال
حاضر به سمت چپ نمودار یوشکل میرود .تهران
در حال حاضر به سمت جنس خودکشی اَنومیک
و خودخواهانه خیز برداشته است.
افزایش «خودکشــیهای شرافتی » طی سالهای
اخیر

علیوردی نیا ،همچنین با اشاره به رابطه معکوس
انتظــام اجتماعی با برخی مولفهها نظیر «طالق»،
خاطر نشان کرد :برای مثال وقتی با افزایش طالق
خودکشی زنان کم میشود یعنی انتظام اجتماعی کم
میشــود و هرآنچه باعث کاهش انتظام و انسجام
اجتماعی در جوامع بسته نظیر روستایی و عشایری
و ...شود ،باعث کاهش خودکشی نیز میشود .حتی
تعریف خودکشی تقلیل گرایانه نیز «رهایی از یک
موقعیت هنجاری که چارهای جز آن وجود ندارد»
است.وی توضیح داد :در شش و هفت سال اخیر
شاهد افزایش میزان شوهر کشی هستیم ،یا دختر
خودش و یا شوهر را میکشد و یا فرار میکند و
شاهد قتلهای «شرافتی» هستیم .در مقالهای نوشته
بود قتل های شــرافتی را میتوان خودکشی های
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خودکشیاند و بیشتر خودکشــیها در بین افراد
 ۱۵تا  ۳۵ســاله رخ میدهد .همچنین  ۵۴درصد
خودکشیهای منجر به مرگ در میان جوانان زیر
 ۳۰ســال رخ داده است.وی یادآور شد :طبق آمار
وزارت بهداشت در سال  ۱۰۰ ،۹۹هزار نفر در ایران
اقدام به خودکشــی کردند که این میزان نیز رو به
افزایش است .بعد از جوانان ،مردان متاهل یا پدران،
قربانیان بعدی هستند .تقریبا نیمیاز خودکشی ها
در بین افراد متاهل اتفاق میافتد .همچنین در سال
 ۹۹مــردان حدود  ۶۵درصد و زنــان  ۳۵درصد
خودکشیهای اتفاق افتاده را شامل شدند و در سال
 ۹۸مردان  ۷۰درصد خودکشیها را شامل میشدند.

شــرافتی یا همان خودکشیهای شرافتی ناشی از
فزونی انتظام اجتماعی در جامعهاند و تا وقتی زن
در جامعه کاالی ارزان قیمتی باشد که خون بهای او
نصف مرد است ،مشکالت طالق دارد و ...مشکل
پا برجا است .در مجموع هم به مثابه ایدئولوژی و
هم به مثابه ساختار باید فکری برای ساختار جامعه
پدر ساالرمان کرد.
خودکشی در خانواده مسری است؟
است؟
مهم
خودکشی
چرا پرداختن به
این جامعه شــناس با یادآوری اینکه تا کنون گفته
این
دیگر
بخش
در
همچنیــن
ایســنا،
به گزارش
میشد بحثهای خودکشی در غرب کشور بیشتر
عضو
و
شناس
جامعه
محمدی،
علی
محمد
نشست
مطرح اســت ،خاطر نشان کرد :شاخص فالکت و
توسعه
و
اجتماعی
ســامت
در
یونسکو
کرســی
درماندگی تا کنون در غرب کشور بیشتر بوده است.
با طرح این پرســش که چرا خودکشی نسبت به بین خودکشــی جوانان  ۱۵تا  ۳۴ســال با مسائل
مسائل اجتماعی دیگر مهم تر است؟ ،اظهار کرد :خانوادگی و مســائل مالی رابطه معنا داری وجود
از آنجایی که خودکشی میتواند مثل دومینو مسائل دارد .رابرت مرتن میگویــد وقتی افراد به اهداف
دیگری را با خود به همراه داشــته باشد ،موضوع خود نمیرسند و ابزار برای رسیدن به هدف را در
مهمی است حتی اگر به مسالهای اجتماعی تبدیل اختیار ندارند درمانده شده و بر اساس مدل مرتنی
نشــده باشد.وی با بیان اینکه مرگ ،مساله هستی چندین واکنش نشان میدهند. .محمدی با بیان اینکه
شناختی پیچیدهای است و وقتی انسانی مرگ را خودکشی یکی از نتایج مسلم درماندگی است ،بیان
انتخاب میکند یا جزء اساطیر و قهرمانان است و کرد :انسانها از پدر و مادر و نزدیکان یاد میگیرند.
یا جزء خسته شــدگان از زندگی است ،ادامه داد :بر اساس نظریه «آلبرت بندورا» خودکشی مسری
خودکشی تجلی فیزیکی مرگ روانی است .یعنی و آموختنی اســت و اگر در نزدیــک ترین افراد
انسان ابتدا به لحاظ روانی میمیرد و سپس مرگ خانوادهات اتفاق بیفتد ،تقلید این امر بســیار باال
جسمی پدیدار میشود .این جامعه شناس با طرح میشــود .وی به ارائه پیشــنهاداتی در این زمینه
این پرسش که غلبه بر «ترس از مرگ» چگونه و برای مقابله با خودکشــی پرداخت و اظهار کرد:
تحت چه شرایطی به وجود میآید؟ ،تصریح کرد :مساله معیشت باعث گسیختگی خانواده میشود
خودکشی در ایران پدیده رو به رشدی دانسته شده و بر اساس برخی فاکتورهای روانشناختی خاص،
اســت و میگویند در هر  ۱۰۰هزار نفر  ۶نفر در برخی افراد خودکشــی را در شــرایط درماندگی
این امر موفق میشــوند .ایران در میان کشورهای انتخاب میکنند .دولت میتواند موظف شود یک
اسالمی در جایگاه سوم است و در جهان جایگاه روانشناس یا آسیب شــناس برای هر مثال ۲۰۰
پنجاهو هشتم را دارد.
نفر در موسســات و سازمانها و نهادها قرار دهد
به
مربوط
مرگ
به
منجر
های
نیمی از خودکشی
تا این امر را کنترل کرد .باید برای کاهش هزینههای
است
سال
جوانان زیر ۳۰
اقتصادی و روانی از دوش سرپرســت خانوارها
کشور
در
خودکشی
میانگین
اینکه
محمدی با بیان
تالش کــرد .باید از نظریه هــای اجتماعی برای
افزود:
اســت،
۵.۲
جهانی
میانگین
ما  ۶اســت و
مدیریت آسیبها استفاده کرد.
طبق آمار پزشکی قانونی جوانان قربانیان اصلی

یکشنبه  20شهریور 1401
 14صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3976
طالعبینی
فروردین :

وقتی در مقابل جمــع حرف می زنید معمو ًال از
خودتان مطمئن هســتید ،اما امروز ممکن است
بدون این که متوجه شوید خودتان را در وضعیت خطرناکی قرار
دهید .برای این که از این وضعیت ناراحت کننده خالص شوید
باید رویکردتان را تغییر دهید ،یعنی به جای این که به حرف ها
و نحوه ی انتقال پیام تان فکر کنید بهتر است بفهمید که دیگران
چه برداشتی از شما دارند.
اردیبهشت :

فکر می کنید که احساسات تان آن قدر آشکارند
که همه ی دنیا می توانند حس و حال شــما را
ببینند .همین که چند کلمه بگویید کافی است ،دیگران خودشان
تا ته ماجرا را خواهند فهمیــد .اگر چه در کانون توجه بودن
ممکن است ناراحت تان کند ،اما مطمئن باشید که دیگران همان
قدری می دانند که شــما به آن ها گفته اید ،بقیه فقط توهمات
شماست که فکر می کنید در معرض خطر قرار دارید.
خرداد :

امروز ممکن است هنگام ارتباط با دیگران دچار
مشکل شــوید ،زیرا دقیق ًا نمی دانید چه بگویید،
البته دلیل همه ی این ها بازگشت ماه به نشانه ی
تغییرپذیری شماست که باعث شده ذهن تان هر لحظه این سو
و آن سو شود .اما اگر سعی کنید که بیش از حد ملموس حرف
بزنید ممکن است نتیجه ی معکوس بگیرید ،زیرا در این مورد
هم دیگران حرف های شما را نخواهند فهمید.
تیر :

امروز دل تان می خواهد که اسرارتان را با دیگران
در میان بگذارید ،پس ممکن است به دنبال زمان و
مکان مناسب بگردید تا به کسی بگویید که چه چیزی را پنهان
می کردید .البته احساس خطر نمی کنید ،زیرا هم اکنون در یک
دنیای خیالی زندگی می کنید و باور دارید که از نظر احساسی
در امنیت کامل هستید.
مرداد :

امروز ممکن اســت کمی مشکالت تان فروکش
کنند ،امــا بدانید که این فقط یک وقفه ی موقتی
پیش از طوفان است .مشکل شما آن قدر اساسی
اســت که به این راحتی ها چاره نمی شود .به نظر می رسد که
اکنون در زنگ تفریح به ســر می برید ،به همین خاطر تمایلی
ندارید که این موضوع را به طور ریشــه ای مورد بررسی قرار
دهید.
شهریور :

تصمیم گرفته اید اطالعاتی را که در اختیار دارید
به درســتی و کامل به دیگران انتقال دهید .اکنون
عطارد به نشانه ی عقلی شما بازگشته و از این رو
به شــدت دقیق شده اید .اما از طرف دیگر نپتون به ضرر شما
وارد عمل شــده و باعث می شود که حرف ها و کلمات شما
پراکنده و گمراه کننده به نظر برسند .سعی کنید لحن تان منتقدانه
نباشد ،زیرا تالش شما برای شفاف سازی گفته های تان ممکن
است به نظر دیگران نوعی اعمال قدرت باشد.
مهر :

افکار بزرگی در سر دارید ،اما متأسفانه افکار شما
با طرز عملکرد دیگران هماهنگ نیستند .دوست
دارید که با دوســتان تان هماهنگ باشــید ،اما چنین چیزی
اکنون ممکن نیســت ،یک برداشت غلط از سوی دوستان تان
می تواند همه چیز را به هم بریزد .به نفع تان است که انگیزه های
پنهان تان را کنار بگذارید و وارد بازی قدرت نشوید ،زیرا ممکن
است بر تالش شــما تأثیر بگذارد و نتوانید کارهای تان را به
انجامبرسانید.
آبان :

دل تان مــی خواهد که در اعماق احساســات
غوطه ور شــوید ،اما دیگران ممکن است از این
اعماق بترسند .اما امروز همه چیز فرق می کند ،تصمیم دارید
که از چیزهای ســطحی فراتر نروید و تمایالت شدید خود را
بی اهمیت جلوه دهید .اما این رفتار شما ممکن است نتیجه ی
معکوس به همراه داشته باشد ،شاید اطرافیان تان فکر کنند که
شما انسان ریاکاری هستید.
آذر :

امروز ممکن است در روابط تان تغییراتی حاصل
شــود ،دقیق ًا به همان ســرعتی که باد ابرها را
جابه جا می کند .ممکن است از این بی ثباتی دچار آشفتگی
شوید و نتوانید درست را از نادرست تشخیص دهید .شیوه ی
عملکردتان را با شرایط حاضر تطبیق دهید .به جای این که وارد
جزییات احساسات ناپایدارتان شوید به شما توصیه می شود که
به اهداف بلند مدت تان چشم بدوزید.
دی :

امروز به شدت نیاز دارید که انگیزه های رفتاری
شخص خاصی را بفهمید ،اما منشأ این تمایل را
هنوز نمی دانید .هر بار که فکر می کنید به جواب
نزدیک شده اید ،ناگهان از دست شما می گریزد .اجازه ندهید
که اضطراب شما هنگام حل این مشکل باال برود .به شما توصیه
می شــود که چند روزی صبر کنید تا ذهن تان سر و سامان
بگیرد.
بهمن :

احساس می کنید که همه ی آدم های اطراف تان
بیش از حد خودنمایــی می کنند .نمی توانید به
آن ها اطمینان کنید ،زیرا به نظرتان چیزی را زیر رفتار و حرکات
شان پنهان می کنند .اکنون نمی توانید بفهمید که پشت آن ظاهر
جذاب و لبخند ملیح شان چه می گذرد .به شما توصیه می شود
که به جای عقل به احساسات تان رجوع کنید.

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

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

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

اذان صبح

۰۵:۰۹:۴۹
۰۶:۲۸:۲۴
۱۲:۴۲:۱۶
۱۸:۵۴:۳۲
۱۹:۱۰:۱۳

بوشهر

زاهدان

اجتماعی

7

اسفند :

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

اکنون دل تان می خواهد که در رویاهای تان غرق
شــوید ،اما به نظر می رسد که دیگران وقت تان را
گرفته اند و مجبوریــد رویاپردازی را به زمان دیگری موکول
کنید .اطالعاتی غیر عادی در دست دارید که وقتی می خواهید
از آن ها حرف بزنید ناگهان از کف تان می روند.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام حسین (ع)  :همنشینی با افراد الابالی موجب بدگمانی است
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آینده نگری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان ؛

آماده سازی کودکان ونوجوانان برای ورود به جامعه از کانال "فن بیان"
علی زارعی/دریا
daryaz 1359@gmail.com

مصاحبه اختصاصی  //کم رویی در کودکان و نوجوانان
که ممکن است دالیل مختلفی هم داشته باشد ،اگر
تداوم داشته باشــد ،بطور حتم در نوجوانی و جوانی
باعث می شود با مشکالتی مواجه شده وحتی نتوانند
حق شان را مطالبه و از حقوق شان دفاع کنند.

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

شرکت در کارگاه ها ودوره های آموزش فن بیان
و سخنوری و ...باعث می شود شرکت کنندگان با
تکنیک هایی آشنا شوند که بر کم رویی خود غلبه
کرده و بتوانند در جامعه از حقوق خودشــان نیز
دفاع کنند .البته یادگیری فنون بیان و سخنوری ،به
دانش آموزان و دانشجویان و ...نیز در ارائه کنفرانس
و ...کمک می کند .در کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان هرمزگان نیز به آموزش فن بیان توجه
ویژه ای شــده است و این قشــر را برای ورود به
جامعه آماده تر می کننــد وخالء در این حوزه را
تا حدی برطرف کرده اند و کارگاه های فن بیان را
برای کودکان و نوجوان برگزار می کنند که با «محمد
بی طمع» مربی ومدرس کارگاه فن بیان کانون در
خصوص جزئیات برگزاری این کارگاه ها ،اثرات
آموزش فن بیان بر کودکان و نوجوانان و ...به گفتگو
نشستیم .در این گزارش با ما همراه باشید.
آموزش فن بیان در کانون
دریا:خودتــان را معرفــی و از فعالیت هایی که
داشتید،بفرمایید.

محمد بی طمع هستم ،دانشجوی ارشد روانشناسی
عمومی و مدرس فن بیان و سخنرانی .مربی آزاد
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندرعباس
و همکار با بخش فرهنگی شرکت پاالیش نفت و
گاز سرخون و قشم و آموزشگاه های آزاد سطح
شهربندرعباس.

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.

دریا:از چه زمانی وارد تدریس فن بیان شدید و که حضور در کالس فن بیان اصال شــبیه مدرسه
نیست و حتما بایستی سر کالس حالش خوب باشد
چطور شد که وارد این عرصه شدید؟
آیــا در کودکی ،نوجوانی و جوانی نیز خودتان و احساس خوبی داشــته باشد و در واقع با مربی
دوست باشد تا نکات و مطالب رو یاد بگیرد و در
آموزش هایی را در این بخش دیده بودید؟
یک تعریف مختصری هم از فن بیان داشته باشید .زندگی به کار بگیرد.
فعالبت خودم را از تابســتان سال  ۹۷شروع کردم دریا :آموزش ها به کودکان و نوجوانان در کانون
و دلیل حضــورم در عرصه آموزش ،خالء وجود در چند سطح برگزار می شود ودر هر سطح به
مهــارت فن بیان و ســخنرانی و حتــی یاددهی چه پیشرفت هایی دست می یابند و چه اهمیتی
مهارتهای زندگی به بچه هــا در مدارس من را در رشد و پرورش این قشــر دارد؟ در هر دوره
ترغیب کرد که به این حوزه ورود کنم .در کودکی کودکان و نوجوانان به چه مهارت هایی دســت
و نوجوانی خودم متاســفانه ایــن آموزش وجود می یابند؟ بصورت مفصل در این بخش توضیح
نداشــت و در جوانی خودم ایــن آموزش را فرا دهید تا والدین با آشنایی کامل تصمیم بگیرند
گرفتم و مطالعه مستمر و آموزش ها همچنان ادامه فرزندان شــان را در کالس ها و کارگاه ها ثبت
دارد .تعریف فن بیان به طور عام یعنی مهارت بیان نام کنند.
کلمات به شکلی که مخاطب شما به درک خوبی آمــوزش ها به کــودکان و نوجوانــان در کانون
از حرفهای شما برسد و تعریف شخصی خودم از در دو ســطح مقدماتــی و پیشــرفته برگــزار
فن بیان ،خوب گوش دادن در قدم اول ،با خودت میشــود که برای کودکان در ســطح مقدماتی،
خوب صحبت کنی و حرفهایت را واضح و شفاف با بچــه ها با اینکــه اصال یادگیری چطــور اتفاق
می افتد ،آشــنا میشــوند و بعد با اصول تنفس
دیگران بازگو کنی !
دریا :از چه زمان فن بیــان را در کانون پرورش صحیــح و اینکه چطور با اســترس حضور در
فکری کــودکان و نوجوانان آموزش می دهید و جمع مقابله کنند وچطور رســایی صدای بهتری
کارگاه هایتان در کدام مراکز کانون برگزار شده و برای خودشــان به وجود بیاورند و در هر جلسه
آموزش به کودک ونوجوان چه تفاوتی با آموزش در مورد یکی از مهارتهای زندگی هم با هنرجو ها
صحبت میکنم و در سطح پیشرفته هم به مرور در
به بزرگسال دارد؟
شــروع کارم از سال  ۹۷با مراکز کانون پرورش کنار آموزشهای جدید و ادامه مطالب ،اســتعداد
فکری کودکان و نوجوانان بندرعباس بود .تفاوت هنرجو ها هم کشف میشود و پیشنهادات خودم
آموزش به کودکان و نوجوانان با بزرگســاالن در را بــه والدین گرامی هنرجو عرض میکنم .اما در
این است که کودک در دنیای امروز به این دلیل که مورد نوجوان هم در دوسطح مقدماتی و پیشرفته
اطالعات توسط تصاویر و انیمیشن دریافت میکند ،کالســها برگزار میشود و در شــروع کالس با
پس باید با همین روش یعنی بازی و انیمیشــن و روشــی بچه ها را به خودشناسی نزدیک میکنم
غیر مستقیم مطالب را یاد بگیرد و در مورد نوجوان و با روشهای روانشــناختی به عنوان دوست در
هم ابتدا باید با این ســطح از اعتماد به مربی برسد کنار هنرجو قرار میگیرم و نه در مقابلش و تمام

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

انرژی و تالشــم را میگذارم تا حال هنرجو سر
کالس خوب باشــد و بعد آموزشهای الزم را فرا
بگیرد .بچه هــا یاد میگیرند که ابــراز وجود و
درخواســت کردن ایرادی ندارد و با اصول بیان و
ارائه اعتماد به نفس باالتری به دست می آورند
در هر دوسطح کودک و نوجوان
سرفصلهای دوره فن بیان ؛
 _۱رفع خجولی _۲روشهای تنفس عمیق اثر گذار
 _۳متن نویسی و تدوین برای نوجوان  _۴افزایش
اعتماد به نفس  _۵مدیربت اســترس صحبت در
جمع
_۶صداسازی و روشهای گرم کردن صدا
 _۷تقویت هوش کالمی  _۸قدرت در بداهه گویی
 _۹زبان بدن در سخنرانی  _۱۰شناخت فردی
 _۱۱شــناخت مخاطب  _۱۲شــناخت محیط
سخنرانی و در کنار این مطالب مهارتهای زندگی
و جرات مندی اصولی رو فرا میگیرد.
دریا :اثــرات آموزش فن بیان در زندگی فردی و
اجتماعی کودکان و نوجوانان چیســت وبه چه
مهارت هایی دست می یابند؟

را تألیف کردم تحت عنــوان «غذای صدا» که به
صورت الکترونیک در سایت شخصی بنده عرضه
شده است و عالقه مندان میتوانند با خواندن این
کتاب و رعایت نکات از حنجره و تارهای صوتی
خودشون مراقبت بیشتری کنند و انرژی خود شون
براساس عالقه و استعداد خودشان میتوانندبه ترتیب
و همچنین صداشون رو حفظ کنند تا خوب ورسا
برای کودکان در عرصه قصه گویی و یا نمایش و
گفتگو کنند یا ارائه انجام دهند .آدرس سایت بنده
تئاتر و فعالیت داشته باشند و هنرجویان نوجوان به
نیز  Mohamadbitama.comاست.
غیر از گزینه های باال در عرصه گویندگی واجرای
دریــا :نظرتان در خصوص شــرکت والدین در
صحنه یا رادیو هم میتوانند فعالیت داشته باشند.
دوره های فن بیان چیســت و چه اهمیتی دارد
فقط نکته اینکه بهتر است تا هفده سالگی برای ورود
واین دوره ها در کجاها برگزار می شود؟ والدین
به عرصه مجری گری و گویندگی صبر کنند ،چون
به چه مهارت جدیدی دست می یابند که در زندگی
شرایط محیطی اجرا ممکن است در روحیه بچه ها
شخصی ،خانوادگی و اجتماعی شان اثرات مثبت
تاثیر نامطلوبی بگذارد .هنرجوی بنده که در حال
داشته باشد؟
حاضر خودش مدرس اســت ،طی سالهای بعد از
همان طور که اشــاره کردم حضــور والدین در
یادگیری مهارت فن بیان و ســخنرانی همچنان در
کالس مهارت فن بیان و ســخنرانی کمک میکند
حال آموزش و مطالعه بوده و در حوزه کوچینگ
تــا بچه ها هم الگوهای رفتــاری بهتری را پیش
فردی به عنوان مدرس در حال فعالیت میباشد.
روی خودشــان داشته باشــند و این مهارت در
دوره پاییزه فن بیان
زندگــی فردی و اجتماعی والدین موثر هســت.
دریا :دوره تابستانه فن بیان در کانون به پایان
آموزشگاه های آزاد سطح شهر این کالس را برگزار
رسیده است .دوره بعدی از کی شروع می شود؟
میکنند و در حال رایزنی هستم تا کانون پرورش
آیا برگزاری این دوره ها بگونه ای هست که هم
فکری کودکان و نوجوانان بندرعباس هم این دوره
تداخلی با کالس های درس دانش آموزان نداشته
رو برای والدین هم برگزار کنند.

تاثیــر مهارت فن بیان برای کودکان و نوجوانان،
جرات مندی و راحت صحبت کردن در جمع ارائه
مطالــب در کالس درس بدون ترس و خجالت و
بدور از استرس و بیان خواسته ها و نیازها و قدرت دریــا :آیا اســاتید فن بیان از دانــش ،مهارت و
نه گفتن به خواسته های نامعقول دوستان یا اطرافیان یا مدرک تحصیلی دانشــگاهی بهــره مندند؟
خصوصیات اساتید فن بیان چیست؟
است .
اســاتید این عرصه به طور معمول در رشته های
توصیه به والدین
دریا :توصیه تان به والدین در خصوص آموزش دانشــگاهی هم تحصیل کرده یا در حال تحصیل
هستند ،اما به طور خاص و منحصرا رشته یا شاخه
فن بیان فرزندان شان چیست؟
پیشــنهادم به والدین این اســت که حتما از سن تحصیلــی با این مضمون در ایــران وجود ندارد.
هفت ســالگی به بعد فرزندانشان را به کالس فن ویژگی های اساتید فن بیان به نظر بنده شخصا اینکه
بیان ببرند و حتما خودشــان هم این مهارت را فرا بایستی روانشناســی و جامعه شناسی و مخاطب
بگیرند ،چون الگوی فرزندانشان هستند و بچه ها شناســی و توامان فرا بگیرد و در کالس حضور
بیشترین یادگیری را از طریق مشاهده رفتارهای پیدا کند که خوب کارآسانی نیست و فقط به واسطه
والدین دارند .وقتی پدر و مادری خجالتی باشــد آموزش و مطالعه مستمر امکان پذیر است.
و خواسته هاو نیازهای خودش رو به راحتی بیان دریا:کودکان و بخصــوص نوجوانان و جوانان
نکند و جرات مندی نداشته باشد بچه ها به همین بعد از شــرکت در چنــد دوره ،خودشــان هم
می توانند تدریس فن بیان داشته باشند؟
شکل رفتار خواهند کرد .

باشــد و هم لطمه ای به درس شان وارد نشود؟
به نظرتان شرکت دانش آموزان در این دوره ها
چه اثرات مثبتی در پیشرفت تحصیلی شان دارد؟

دوره بعدی کالســها در ترم پاییزه کانون پرورش
فکری کــودکان و نوجوانان برگزار خواهد شــد
و برنامــه ریزی به شــکلی خواهد بــود که با
کالس های درسی بچه ها تداخلی به وجود نیاورد
و لطمــه ای هم به درس نزند و تاثیر یادگیری این
مهارت جرات مندانه درخواست کردن و حرف زدن
در جمع بدون ترس و استرس ارائه کردن مطالب
است .
دریا:کســانی که فن بیان را می آموزند ،در چه
مسابقاتی می توانند شرکت کنند؟

هنرجویانی که مهارت فن بیان را میآموزند ،در
مسابقات قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان که هر ســال برگزار میشود میتوانند
دریا:گویا تالیفی هم در همین حوزه داشتید .در گویا برخی از کســانی که آمــوزش دیده اند
شرکت کنند .همچنین در مسابقات اجرای صحنه
واز شاگردان خودتان هم بوده اند ،توانسته اند
این مورد هم توضیح دهید.
در سطح مدارس وبرای نوجوانان مسابقه تریبون
با توجه به دغدغه شــخصی خودم در خصوص تدریس کنند .در این بخش هم توضیح دهید.
و جشنواره سعدی میتوانند حضور و شرکت داشته
تاثیر غذاها و نوشیدنی ها بر صدا و حنجره کتابی کودکان و نوجوانان بعد از یادگیری مهارت فن بیان
باشند.

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

مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران خبر داد

خود کفایی در تعمیرات و رشد 59درصدی عملیات در ایزو ایکو
مریم منصف /دریا
maryammonsef000 @ gmail.com

ادامه از تیتر یک //
چشم انداز شرکت ایزوایکو

مجتمع کشــتی سازی و صنایع فراســاحل ایران(ایزو
ایکو) یک منطقه صنعتی اقتصادی معتبر و شناخته شده
اســت که مجموعه های صنعتی مدرن به ویژه مرتبط با
کشتی سازی و صنایع وابسته به آن را در خود جای داده
است.ایزو ایکو تالش می کند در افق ایران  ،1404مجتمعی
ســرآمدو الگو در صنایع کشتی ســازی ،سکو سازی و
ترمینال های نفتی و معدنی در منطقه خلیج فارس باشد.
سلمان ضربی ،مدیرعامل شرکت ایزو ایکو با بیان گزارشی
از عملکرد یکسال گذشته و برنامه یکسال آینده در مجتمع
کشتی سازی و فرا ساحل ایران ،گفت :مجتمع ایزو ایکو
دارای فعالیــت های متنوعی از قبیل ســاخت و تعمیر
کشــتی های بزرگ وکوچک و متوســط و سازه های
دریایــی در پروژه هــای نفت و گاز می باشــد که در
مجموعه ای بالغ بر  ۱۱۰۰هکتار مشغول فعالیت می باشد.
برنامه استراتژیک  1401الی  1404ایزوایکو

وی افزود :در افق سال  ۱۴۰۱با توجه به طرح کلی مجتمع
و حضور شــرکت های دولتی نیازمند اصالح ساختار
می باشیم و البته با ورود مدیرت جدید ،استراتژی نوینی
برای کسب و کار تدوین شد که به قرار زیر است :
• بستر سازی ،شبکه سازی و رایزنی به منظور تصویب
قوانیــن و مقررات حمایتی مؤثــر در صنایع دریایی در
نهادهایحاکمیتی
• تأمین سرمایه جهت تکمیل پروژه های زیر ساختی و
افزایش توان اجرائی
• ارتقا سطح بهره وری شرکت با رویکرد توانمندسازی
زنجیرهتأمینلجستیک
• انگیزش و بهسازی منابع انسانی
• تقویت مدیریت دانش فنی و سازمانی
• هوشمند سازی فرایندهای تولید و تقویت یکپارچگی
سیستمی
• ایجاد توانمندی مناسب جهت پاسخگویی به نیازهای
حوزه های نفت و گازکشــور و منطقه و ورود به کسب
و کارهای جدید و ارزش افزا که متناسب با قابلیت های
مجموعه بوده و مورد نیاز کشور می باشد
• تأمین مدیریت بهینه منابع مالی در راستای به روز رسانی
تعهدات ودریافت تسهیالت مورد نیاز
• بهبود سیمای عمومی و ارتقای اعتبار برند شرکت
• بازاریابی داخلی و جذب مشــتریان فــرا مرزی،ارائه
خدمات تعمیراتی به شــناورهای خارجــی و تقویت

همکاری های بین المللی

استراتژی کسب و کار تعمیرات ایزو ایکو

• اســتفاده بهینه از تمام منابع موجود(تجهیزات و منابع
انسانی)در گروه ها جهت تکمیل پروژه ها
• حذف پارکینگ اجاره ای و انجام تعمیرات به وســیله
گروه ها جهت پویایی و درآمد بیشتر گروه ها
• طراحی و اجرای پروژه های تعمیراتی در کنار اسکله
(تعمیرات روی آبی)
• پایش روزانه وهفتگی پروژه ها
• تســهیل روابط بین گروه ها و ستاد مرکزی در جهت
افزایش بهره وری و راندمان گروه ها
• تمرکز بــر برنامه ریزی در جهت کوتــاه کردن زمان
تعمیرات در داک و پارکینگ ها و نزدیک شدن به الگوهای
بینالمللی
• مذاکره با شرکت های معتبر دارای ناوگان دریایی بزرگ
و عقد تفاهــم نامه جهت انجام تعمیرات بر روی ناوگان
این شرکت ها
• اختصاص پروژه های تعمیراتی به هر گروه متناسب با
ظرفیت و زیر ساخت های مربوطه
• مذاکره با مالکین پروژه های معوق و تعیین تکلیف این
پروژه ها و شروع فعالیت جهت تکمیل و تحویل به کارفرما

نزدیک روند ســاخت  ۴فروند کشــتی در این مجتمع
اولویتشان بهکارگیری نیروهای بومی استانی است.
آغاز شــود که حداقل پنج هزار نیروی انسانی جذب
جذب نیرو فقط از طریق آزمون
وی در خصــوص توقف جذب نیروی انســانی در کار خواهند شــد .وی عنوان کرد :به طور متوسط برای
مقطعی از زمان گفت :برنامه استخدام افراد واجد شرایط ســاخت هر فروند کشتی یک هزار و  ۳۰۰نفر نیرو به
در دستور کار بود اما به دلیل اصالح ساختاری متوقف طور مستقیم فعالیت دارند.
اشتغال بیش از  ۲هزار نیروی انسانی
شد ،در این رابطه برای قانونمند کردن استخدامی آیین
نامه جذب نیروی انسانی در ایزوایکو تهیه و به مصوبه مدیرعامل مجتمع کشتی سازی ایزوایکو یادآور شد :
هیات مدیره رسیده شد که فقط از طریق آزمون ،نیروی هم اکنون  ۲هزار و  ۵۰۰نیروی انسانی در فضای ساخت
کار شایسته و توانمند به این مجتمع بپیوندند .ضربی با و ساز در ســه یارد بزرگ ،متوسط و کوچک مجتمع
اشاره به موعد بازنشستگی  ۱۵۰نفر از نیروی انسانی در کشتی سازی و فراساحل ایران مشغول به کار هستند که
ایزوایکو اظهار داشت  :در آینده با آزمون ورودی افراد به طور مستقیم یکهزار و  ۲۲۰نیروی انسانی به عنوان
کارشناس و تکنسین جذب خواهیم کرد و برای استخدام نیروی کارمند با ایزوایکو کار میکنند.این مقام مسئول این
در مشــاغل کارگری و اجرایی بخش خصوصی وارد را تاکید کرد که مجتمع ایزایکو در طی  ۲۸سال  ،اخراج
و تعدیل نیرو گروهی نداشته است.
خواهد کرد.
کمبود نیروی انسانی

مدیرعامل مجتمع کشتی ســازی ایزوایکو از کمبود
نیروی انســانی در بخش پیمانکاری خبر داد و تصریح
کرد :هر فرد عالقمند و توانمند در تعمیرات کشتی می
تواند به سایت ایزوایکو مراجعه کند و پس از ارزیابی
مدارک از لحاظ توانمندی فنی و تجهیزاتی مشغول به
کار می شود .

به کارگیری  ۵هزار نیرو برای ساخت  ۴فروند
وضعیت سفارشات در دست رسیدگی و انعقاد
مدیرعامل شرکت ایزو ایکو گفت :طی صحبتهایی که با کشتی

ضربی به جذب هزارو  ۳۰۰نفر نیروی انســانی در
شرکت ملی نفتکش داشته ایم در خواست کردیم جهت
کنترل هزینه ها ،به جای دو فروند شناوری که به ما سفارش ساخت کشتی نیز مطالبی عنوان کرد و افزود :در آینده
داده اند  4فروند سفارش بدهند تا بتوانیم هزینه ها را سر
شکن کنیم.که در این خصوص در حال رایزنی هستیم .وی
افزود :در همین راستا در تالشیم که نیازهای عمده شرکت
ملی نفتکش را در بخش تعمیرات 100درصد در داخل
کشور تأمین نماییم.که البته موفق شدیم کار تعمیرات 25
فروند نفتکش های این شرکت را انجام دهیم که منجر شده
مادام در حرکت باشند و ماموریت های خود را به خوبی
انجام دهند و همچنین در حال حاضر  2پروژه از شرکت
کشتیرانی جمهموری اسالمی ایران را نهایی کرده ایم و البته
در صدد انعقاد قرارداد با شرکت های روسی نیز هستیم.
نیروی بومی اولویت جذب در ایزوایکو

مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
(ایزوایکو)گفت:قطعا اولویت اســتخدام و جذب در این
مجتمع با نیروهای کارآمد بومی است .سلمان ضربی ادامه
داد :مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل همیشه این
موضوع را در نظر داشته و دارد که شرکت ها و پیمانکاران
زیر مجموعه این مجتمع بزرگ به منظور تامین بخشی از
نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبین واجد شرایط

خود کفایی در تعمیرات

در بخش تعمیرات شناور ها هیچ قطعه ای نیست که
در داخل قابل تعمیر نباشد ،با توجه به تحریم ها ،در سال
گذشته حدود  81شناور در این مجموعه تحت تعمیر قرار
گرفته است .امروزه تمامی تجهیزاتشان در اینجا تعمیر
می شود ولی در گذشته های نه چندان دور این مجموعه
بیشــتر کارهای سند بالســت و کارهای فلزی و بدنه
کشتی ها انجام می شده اســت ولی امروزه در تمامی
بخش هــا فعالیت داریم حتی ژنراتور ها و موتورهای
کشتی را به خوبی باز سازی می کنیم .
خدماتی در راستای مسئولیت های اجتماعی

با توجه به اینکه ایزو ایکو یک شــرکت دولتی است که درحال تعمیرات است .که همه این موارد رشد و حجم
بــا توجه با الزامات قانونی هر جایی که اجازه و امکان کارهای سفارش شده به مجموعه را نشان می دهد.
تولید دانش بنیان
ورود داشــته باشد پای کار بوده ایم از جمله زلزله اخیر
سایه خوش که در اعزام نیرو و ماشین آالت و استقرار قادری ادامه داد :دو نکته مهم وجود دارد:یکی پیشرفتی
که در عملیات داشتیم که بسیار قابل توجه است و نکته
کانکس ها همکاری داشته ایم.
دیگر مبحث تولید علم و دانش اســت .وی افزود :این
توانایی باال در پیشرفت عملیات
سعید قادری ،سرپرست ارتباطات و امور بین الملل پروژه هایی که به ایزوایکــو مراجعه کردند و کارهای
ایزو ایکو گفت :حوزه طراحی و ســاخت و تعمیرات تخصصی که روی آنها انجام شده است همه منجر به ۵۰تا
شناورهای بزرگ ایزو ایکو که در سابق عظیم گسترش  ۶۰درصد تولید علم شده است که نکته مهمی در بحث
نام داشت ،نسبت به سال گذشته چیزی حدود 59درصد تولید دانش بنیان که امروزه دغدغه مهمی شــده است،
در عملیات پیشرفت داشــته است به طوریکه در سال می باشد.سرپرست ارتباطات و امور بین الملل ایزو ایکو
گذشته در این بازه زمانی  ۲۹فروند شناور عملیاتی در بیان کرد :سابق ًا برای انجام تعمیرات باید به کشورهای
نیمه اول سال بوده که امسال به  ۴۷پروژه عملیاتی رسیده حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای شرقی مراجعه
است .وی افزود :در حال حاضر در حوض درای داک می شد که امروزه وجود این تعداد از شناور فقط در یکی
ایزوایکو که حوض نوسازی است همزمان  5شناور در از حوض هــای ایزوایکو برای انجام کارهای تعمیرات
حال تعمیرات تخصصی می باشد و در حوض تعمیرات اساسی ،نشان از پیشرفت مجموعه دارد.قادری عنوان
هم در حال حاضر بزرگترین شناور تفریحی کشور با نام کــرد :در زمان حضور یک ســال و اندی جناب دکتر
شناور سانی که برای انجام تعمیرات تخصصی آمده است ضربی اتفاقات خوب زیادی در مجموعه افتاده اســت
که این شناور راهی رویداد جام جهانی قطر می باشد و وتالش های زیادی جهت توسعه همه ابعاد مجموعه شده
همچنین یک شناور دیگر در حوض شناورهای کوچک است ،از جمله توانمند سازی پیمان کاران ،توانمندسازی
مجتمع،توسعه علمی مجموعه و همچنین سعی کردیم
ساختار بخش تحقیق و توسعه را ترمیم کنیم و یا به نوعی
از ابتدا بازنگری نماییم.
توانمندسازی نیروهای تخصصی مجموعه

وی تصریــح کرد :حتی در چند ماه گذشــته برای
اولین باردر تاریخ کشــور ،یک شناور تخصصی حمل
گاز  LPGدر یکی درای دام ایزو ایکو برای تعمیرات
مراجعه کرد در حالیکه این شــناور خارجی به راحتی
میتوانســت به کشــورهای حوزه خلیج فارس،کره
جنوبی یا انگلیس مراجعه نماید ،ولی با در نظر گرفتن
مــوارد گوناگون ایران را انتخاب کرد که یکی از عوامل
آن میتواند قیمت تمام شده باشد ،قطعا کیفیت کار ،نوع
خدمات ،سرعت کار و البته سطح دانش و توانمندی در
حوزه مهندســی در ایزو ایکو نیز از عواملی بوده است
که منجر شده این شناور خارجی کشور ایران و مجتمع
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران را برای تعمیرات
در نظر بگیرد که خوشبختانه کار تعمیرات سر موعد تمام
شد و با رضایت کامل آبهای ایران را ترک کردند.

