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رهبر انقالب
سیاستهای کلی
برنامه هفتم را ابالغ کردند

در جلسه هیات دولت تصویب شد ؛

اختصاص اعتبار و تسهیالت بانکی برای جبران خسارت زلزله در هرمزگان
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یک عضو کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان هرمزگان :
عکس :امین زارعی /دریا
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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

طرح قرارداد بیمه سالمت
با مطب های مامایی هرمزگان اجرایی شد
ضوابط و دستورالعمل پذیرش بیماران توسط ماماهای طرف قرارداد متعاقبا به آنها اعالم خواهد شد
گروه خبر  //مدیرکل بیمه سالمت استان هرمزگان گفت :با اجرایی شدن این طرح همه مطب های به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی علیزاده در خصوص عقد قرارداد با ماماهای متقاضی همکاری با بیمه سالمت
مامایی می توانند برای همکاری با اداره کل بیمه سالمت هرمزگان در سامانه شرکای کاری ثبت نام هرمزگان اظهار داشــت:در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اداره کل بیمه سالمت
کنند.
هرمزگان آماده عقد قرارداد با همه مطب های مامایی دارای پروانه مطب معتبر است .
ادامه در همین صفحه

رهبر انقالب سیاستهای کلی برنامه هفتم را ابالغ کردند

گروه خبر  //حضرت آیتاهلل خامنهای در اجرای بند
یک اصل  ۱۱۰قانون اساسی ،سیاستهای کلی برنامه
هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت
نظام و با اولویت پیشــرفت اقتصادی توأم با عدالت
تعیین شده است ،به سران ســه قوه ،رئیس مجمع
تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
ابالغ کردند.

به گزارش ایســنا ،رهبر انقالب اسالمی با تشکر از
فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات

عکس  :محمدرسول مرادی

به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه در شهرستانهای بستک و بندر لنگه از توابع استان هرمزگان،

و مشارکت فعال قوای سهگانه و سایر ارکان نظام ،تهیه
و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاســتها را
گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت
فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند .سیاستهای
کلی برنامه هفتم در  ۷ســرفصل «اقتصادی»« ،امور
زیربنایی»« ،فرهنگی و اجتماعی»« ،علمی ،فناوری
و آموزشی»« ،سیاسی و سیاست خارجی»« ،دفاعی
و امنیتــی»« ،اداری ،حقوقی و قضایی» و در  ۲۶بند
تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقالب اسالمی و سیاستهای ابالغی
برنامه پنجساله هفتم به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سیاســتهای کلی برنامه هفتم کــه با اولویت اصلی
«پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است،
ابالغ میگردد:
مکرم مجمع تشخیص
رئیس
بویژه
محترم
از اعضای
ّ
مصلحت نظام و نیز دبیرخانهی آن که با فعالیت فشرده

و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون
ذیربط ،پیشنویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را
مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه
به اینجانب ارائه کردند ،تقدیر و تشکر میکنم.مشارکت
فعــال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و ســایر
ارکان نظام نیز شایســتهی تقدیر است.تهیه و تصویب
قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق
و مســؤوالنهی آن ،گامی دیگر در تحقق اهداف نظام
مقدس جمهوری اســامی ایران خواهد بود همچنان
که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشــخیص
مصلحت ،به ُحســن اجرای سیاستهای کلی برنامه،
کمک خواهد کرد .شایست ه است برخی از راههای تحقق
کمی که در
سیاستها و الزامات مالی و شاخصهای ّ
پیشنهادهای مجمع است و در مجموعهی سیاستهای
ابالغی مذکور نیست ،در حد وسع و امکانات دولت در
تهیهی الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیّدعلی خامنهای  ۲۰ /شهریور1401

«آگهی مزایده عمومی اجاره» (نوبت اول -شماره )2

بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان در نظر دارد که  20هکتار زمین کشــاورزی واقع در مجتمع کشاورزی رودان را از طریق
برگزاری مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی و به مدت یک سال به صورت اجاره یا مشارکت واگذار نماید :
آدرس  :استان 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 شــرکت در مزایده  -1 :فیش واریزی خرید اســناد مزایده به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره
 4730602001بانک ملت شعبه گلشهر .
 -۲تکمیل فرم شــرکت 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 مشــروط ترتیب اثر داده نخواهد شد  -7 .متقاضیان جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده
میتوانند در مهلت تعیین شــده به استثنای روزهای تعطیل از ساعت  ۸صبح لغایت  ۱۴به نشانی فوق مراجعه و یا جهت
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09132966473تماس حاصل فرمایند .

کانون پرورش فکری
در دنیا نظیر ندارد

8

استاندار هرمزگان :

پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن
در هرمزگان  ۶۰درصدی شد

6

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد

تسهیل گری در فرآیند صدور مجوزهای
تاسیسات و سازههای آبی
2

ضرب االجل دیوان محاسبات جهت تعیین
تکلیف کاالهای رسوبی در انبارهای گمرک
کشف  ۳هزارتن کاغذ انبار شده
در بندرعباس

2
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مدیرکل بیمه سالمت استان هرمزگان خبرداد

طرح قرارداد بیمه سالمت با مطب های مامایی هرمزگان اجرایی شد
ادامه از تیتر یک //

مدیرکل بیمه سالمت استان هرمزگان
افــزود :تمامــی ماماها مــی توانند با
ورود به ســامانه الکترونیکی شرکای
کاری ســازمان بیمه سالمت به نشانی
/eservices.ihio.gov.ir/psc
ضمن ثبت نام اولیه نسبت به بارگزاری
پروانه معتبر خود اقدام کرده و سپس برای
تکمیل فرم قراردادنامه به اداره نظارت و
ارزشیابی بیمه سالمت هرمزگان مراجعه

کنند.این مقام مسئول با بیان اینکه تسهیل
همکاری و انعقاد قــرارداد با ماماها به
صورت حضوری با مراجعه به اداره کل
و غیرحضوری در سامانه شرکای کاری
امکان پذیر اســت تصریح کرد :پس از
ثبت نام اولیه ،مدارک بارگزاری شده و
درخواست ماماها توسط اداره نظارت و
ارزشیابی بیمه سالمت هرمزگان بررسی
می شــود و در مرحله بعد کارشناسان
نظارت برای بررســی مطب به صورت

حضوری از مطب بازدید می کنند و در
صورت کامل بودن مدارک و تایید مطب
توسط کارشناسان این اداره کل قرارداد
همکاری منعقــد و ماماها می توانند به
بیمه شــدگان زیرپوشش سازمان بیمه
سالمت خدمات رسانی کنند.
دکتــر علیــزاده افزود:ضوابــط و
دســتورالعمل پذیرش بیماران توسط
ماماهای طرف قــرارداد متعاقبا به آنها
سی هزار نفر از جمعیت استان هرمزگان
اعالم خواهد شــد.تقریبا یک میلیون و
زیرپوشش بیمه سالمت هستند.

در جلسه هیات دولت تصویب شد؛

اختصاص اعتبار و تسهیالت بانکی برای جبران خسارت زلزله در هرمزگان
گروه خبر  //هیات دولت با اختصاص اعتبار و تسهیالت
بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در شهرهای
بستک و بندر لنگه در هرمزگان موافقت کرد.

هیأت وزیران در جلســه روز یکشــنبه به ریاست
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ،به منظور
جبران خسارات ناشی از زمین لرزه در شهرستانهای
بستک و بندر لنگه از توابع استان هرمزگان ،مبلغ ۳۰۶
میلیــارد ریال اعتبار هزینــهای و تملک داراییهای
سرمایهای اختصاص داد.از این میزان اعتبار ،تا مبلغ
 ۲۵۶میلیارد ریال بالعوض برای ساخت  ۳۰۹واحد
مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰
میلیون ریال و کمک بالعوض برای تعمیر  ۲۰۳واحد
مسکونی شهری و روستایی و تجاری به ازای هر واحد
تا سقف مبلغ  ۵۰۰میلیون ریال هزینه میشود.همچنین
تا مبلغ  ۵۰میلیارد ریال از اعتبار مذکور صرف مرمت
راه های روســتایی و زیرساخت های حیاتی (مرمت
پل ها و راه ها و کانال مسیل روستا) خواهد شد.عالوه
بر این ،مبلغ  ۷۷۱میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال (با سود
 ۴درصد روستایی و  ۵درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵
ساله برای تسهیالت بازسازی ( ۳سال دوران مشارکت
مدنی و  ۱۲سال دوران فروش اقساطی) ،بازپرداخت ۵
ساله برای تسهیالت تعمیری و بازپرداخت  ۷ساله برای
تسهیالت معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران از طریق بانک های عامل و با معرفی
بنیاد مســکن انقالب اسالمی و ســازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان هرمزگان به منظور جبران خسارات
ناشی از زمین لرزه مناطق مسکونی شهرستانهای یاد
شده با ضمانت زنجیرهای پرداخت میشود.بنیاد مسکن
انقالب اسالمی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
هرمــزگان نیز موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی بر
روند انجام بازسازی ،گزارش عملکرد اعتبارات فوق
را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه

یا اعالم نظر به دستگاه های ذیربط ارجاع شده است،
کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کنند.
* مجلس الیحه اجازه مشــارکت ایران در افزایش به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اصالحات
سهام سرمایه بانک توســعه اسالمی را با اولویت اساسنامه مذکور را به تصویب رساند.
* اصالح مصوبه تعیین حق السهم دولت از دارندگان
بررسی کند
دولت در اجرای ماده ( )۱۰۰قانون آیین نامه داخلی پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم

مجلس شورای اســامی ،برای بررسی الیحه اجازه
مشارکت جمهوری اســامی ایران در افزایش سهام
سرمایه دور ششــم بانک توسعه اسالمی ،از مجلس
تقاضــای اولویت کرد.به موجب مــاده ( )۱۰۰قانون
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،لوایح دارای
اولویت ،ممکن است بنا به تقاضای دولت و با موافقت
هیأت رییسه خارج از ترتیب وصول ،در دستور هفتگی
مجلس قرار گیرد.

هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررســی و
تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی
درخصوص مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت
از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری
بی سیم ،با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی
بر اصالح مصوبه مذکور موافقت کرد.بر این اساس ،به
منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این
قالســهم دولت دارندگان پروانه
تصویب نامه ،مبلغ ح 
برای سالهای مالی اول و دوم ،یک دهم درصد تعیین
می شود.

قابل معامله با مدیریت غیرفعال» در شــورای عالی
بورس و اوراق بهادار و طرح و تصویب آن در دولت،
هیئت وزیران در راستای تســریع در تعیین تکلیف
پرونده هایی که در اجرای تصمیم دولت برای اصالح

بــه گزارش ایرنا ،هیأت دولت در ادامه ،ضمن اعالم
نظر درخصــوص تعدادی از طرح هــای نمایندگان
مجلس شورای اســامی ،نمایندگان دولت را برای
پیگیری طرح های مذکور تعیین کرد.

* دولت اساســنامه نمونه صندوقهای ســرمایه
گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال را اصالح کرد

با توجه به زمان بر بودن فرآیند تصویب پیشنهادات * تعیین نماینده و اعالم نظــر دولت درخصوص
اصالحی «اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
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نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

کالس های  40و 50نفره در شرایط کرونایی

گــروه خبــر  //حجتاالســام
والمســلمین محمد عبادیزاده در
دیدار نخبگان انجمنهای اسالمی
دانشآموزی استان هرمزگان که
در دفتــر امام جمعــه بندرعباس
برگزار شــد ،اظهارداشت :امروز
محــور اصلــی گام دوم انقالب
اســامی  ،جوانــان و نوجوانان
هستند و هر چه در نظام آموزش
و پرورش ســرمایهگذاری کنیم،
ثمرات آن را در نظام آموزش عالی
خواهیم دید.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ وی،
با اشــاره به ارتباط  ۲۵ســاله خود
با محیط دانشــگاه ،عنــوان کرد :در
مقطعی کــه در حوزه دانشــگاهها
ت کشوری داشتم ،از بیش از
مسئولی 
 ۹۵درصد دانشگاههای کشور بازدید
داشتم و به خوبی به محیط دانشگاهها
اشــراف دارم.نماینده ولــی فقیه در
اســتان ادامه داد :اگر تنها  ۳۰درصد
ســرمایهگذاری انجام شده در محیط
دانشگاه را در نظام آموزش و پرورش
اجرا کنیم بسیار موثرتر خواهد بود؛

چراکه در محیط دانشــگاه ،شــاکله
اصلی دانشجویان شکل گرفته است.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان،
تشکل انجمن اسالمی دانشآموزی را
تشکلی انسانساز دانست و ابراز کرد:
هر شخصی که تواناییهای مختلفی
دارد ،بایــد برای تقویــت و ارتقاء
تشــکلهای دانشآموزی اسالمی
بــا روشهای مختلف تــاش کند.
حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده،
ضمن تاکید بر افزایش سطح آگاهی
مردم نسبت به مســاله مطالبهگری،
بیان کرد :دغدغههای انجمن اسالمی
ش آموزی بســیار ارزشمند است
دان 
و مطالبهگری روشمنــد و نظاممند
را در دســتور کار قرار دادهاند .وی،
ضمن تاکید بــر انجام امور و حرکت
گام دوم انقالب مبتنی بر کار جمعی،
خاطرنشــان کــرد :دانشآمــوزان
میتوانند در قالب این تشــکلهای
اسالمی ،تواناییهای خود را به منصه

ظهور میرســاند و تمرین کارهای
تشکیالتی میکند که این امر افراد را
برای ورود به دانشگاه آمادهتر میکند.
حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده،
بیــان کــرد :حوزههــای مختلف
عدالتخواهــی باید بــرای جوانان
به خوبی تبیین شــود تا یک مطالبه
عمومی شکل گیرد .وی ،با اشاره به
این نکته که بر اساس آموزههای دینی،
تربیب بر تعلیم مقدم است ،خاطرنشان
کرد :در صورت کم توجهی به مسئله
تربیت در سیســتم آموزشی ،علم در
راســتای تحقق اهــداف غیر الهی و
غیر انســانی قرار میگیرد و قانون
جنگل بر جامعــه حاکم خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان،
با اشــاره به اهمیت فضای مجازی و
اشاره مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
در این خصوص ،تصریح کرد :امروز
شما جوانان باید ســاح و ابزارتان
برای مقابله با دشمن ،رسانه و فضای

از ابتدای سالجاری تاکنون ؛

بیش از  ۲۲هزار شغل پایدار در هرمزگان ایجاد شد
گــروه خبر //سرپرســت معاونــت هماهنگی
امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری
هرمزگان گفت :یکی از معیارهای اصلی ارزیابی
دستگاه های اجرائی ایجاد اشتغال پایدار و ثابت
می باشد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ عادل شــهرزاد در

جلســه گروه کاری اشتغال اســتان عنوان کرد:
نسبت به سال گذشته(ســال )۱۴۰۰میزان تعهد
اشتغال استان بیش از  % ۸۰رشد داشته و از ۲۱
هزار نفر به  ۳۸۷۰۰نفر افزایش یافته است.وی
در همین خصوص ،افزود :از ابتدای سال تا کنون
بیش از  ۲۲۸۰۰نفر شغل ثابت و پایدار در استان

ایجاد شده است که این نشان دهنده ظرفیت های
قابل توجه ایجاد شده می باشد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منطقه ای اســتانداری هرمزگان ،تصریح
کرد :در ســفر پر خیر و برکت رئیس جمهور به
استان منابع تســهیالتی و اعتباری قابل توجه و

گروه خبــر  //دیوان محاســبات
هرمــزگان جهت تعییــن تکلیف
کاالهــای متروکه ورســوبی در
انبارهای گمرک مناطق آزاد قشــم
وکیش ضرب االجل تعیین کرد.

بــا توجه به ضرورت تعیین تکلیف
کاالهای متروکه در انبارهای مناطق

آزاد قشــم وکیش وگمــرک مناطق
مذکور ،مدیر کل دیوان محاســبات
به همراه مدیر گمرک ســازمان منطقه
آزاد قشــم ومدیر کل گمرک قشــم
از انبارهای کاالهــای متروکه بازدید
کردند.همین زمینه نشستی با حضور
مدیــران دســتگاههای مربوطه و به

ریاست ابراهیم مرادیان مدیرکل دیوان
محاسبات هرمزگان تشکیل وپس از
بحث و گفتوگو مقرر شــد اداره کل
اموال تملیکی هرمزگان نسبت به تعیین
تکلیف و انهدام کاالهای مشمول ظرف
مدت یکماه و برگزاری مزایده فروش
کاالهــای قابل فــروش ظرف مدت

صفر تا  ۱۰۰هیئت عالی حل اختالف قوا

شایعاتی که به تازگی درباره انتصاب علی الریجانی به عنوان رئیس هیئت عالی حل
اختالف و تنظیم روابط قوا منتشر شد ،بار دیگر این شورا و وظایفش را در مرکز توجه
قرار داده است .این روزها شایعهای در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها در حال
دست به دست شدن است .شایعهای که از انتصاب علی الریجانی به عنوان رئیس هیئت
عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوا خبر میدهد.گرچه روز شنبه دفتر علی الریجانی
به انتشــار شایعه انتصاب وی به عنوان رئیس هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط
قوا واکنش نشان داد و نفی ًا و اثبات ًا این خبر را نه تایید کرد و نه تکذیب و انتشار آن را
«شیطنت رسانهای» دانست.اما هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوا چیست و چه
کاربردی دارد؟»هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه» در اجرای بند ۷
اصل  ۱۱۰قانون اساسی تشکیل شده است .طبق بند  7اصل  ۱۱۰قانون اساسی« ،حل
اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه» از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی
ت ا ...خامنهای رهبر
به حساب میآید .در همین زمینه در  ۳مرداد  ،۱۳۹۰حضرت آی 
انقالب اســامی در حکمی آیتا ...سید محمود هاشمیشاهرودی را به ریاست هیئت
عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه و سید محمد حسن ابوترابیفرد ،سید
مرتضی نبوی ،عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسویخوشدل را به عنوان اعضای این
هیئت برای یک دوره پنجساله منصوب کردند.در آن زمان اختالفات محمود احمدینژاد
به عنوان رئیس قوه مجریه با قوه مقننه به ریاست علی الریجانی و قوه قضاییه به ریاست
صادق آملیالریجانی باعث شد تا حل برخی اختالفات میان قوای سهگانه به این هیئت
واگذار شود .اختالفات بر سر برنامه پنجم توسعه ،بودجه سال  ،۱۳۹۱مکاتبات معاونت
نظارت مجلس بــا دولت و نحوه هدفمندی یارانهها از جمله مواردی بود که به هیئت
عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه ارجاع شد.در  ۱۱مرداد  ۱۳۹۵هم رهبر
انقالب با قدردانی از زحمات رئیس و اعضای هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط
قوای سهگانه در دوره اول ،مسئولیت هر پنج عضو این هیئت را برای یک دوره پنج ساله
دیگر تمدید کردند.ایسنا نوشت:این هیئت در دوران ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه
هم برخی موارد اختالفی میان دولت و قوای مقننه و قضاییه را حل و فصل کرد .به طور
مثال پس از اختالف میان شورای نگهبان و دولت بر سر حضور مینو خالقی کاندیدای
منتخب مردم اصفهان در مجلس که پس از انتخابات  ۱۳۹۴بر سر حضورش مناقشاتی
به وجود آمد ،هیئت ،نظر شــورای نگهبان را تایید کرد و خالقی نتوانست وارد مجلس
ف و ناهیان از منکر
شود.همچنین الیحه جامع وکالت و قانون حمایتاز آمران به معرو 
از جمله دیگر مواردی بود که میان دولت و مجلس و قوه قضاییه باعث ایجاد اختالف
شد .درباره الیحه جامع وکالت ،هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه،
ف و ناهیان از منکر
حــق را به دولت داد و در موضوع قانون حمایتاز آمران به معرو 
که دولت روحانی با آن مخالف بود ،از طرف هیئت حق به مجلس داده شد.با درگذشت
آیتا ...هاشمیشاهرودی در دی  ،۱۳۹۷هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای
ســهگانه رئیس خود را از دست داده اما گفته میشود که در مواردی از جمله اختالف
دولت دوازدهم با مجلس دهم شورای اسالمی بر سر لزوم گزارش ساالنه رئیسجمهور
و وزیران به نمایندگان در مرداد  ،۱۳۹۸این هیئت جلسات خود را بدون رئیس تشکیل
داده اســت.در مرداد  ۱۴۰۰حکم پنج ساله اعضای هیئت عالی حل اختالف و تنظیم
روابط قوا به پایان رسیده اما هنوز حکم جدیدی برای اعضای این هیئت و رئیس جدید
آن ابالغ نشده و به نظر میرسد همین موضوع باعث شده تا شایعات مبنی بر ریاست
علی الریجانی بر این هیئت قوت بگیرد.
اعتماد -مسئولیت امضا شدن و نشدن برجام با رئیسی است .حاال که او قدرت دارد
و از کفن پوشان خبری نیســت باید ازقدرت خود استفاده کند وگرنه بعدا زمین گیر
می شود.
کیهان  -رسانههای طیف مدعی اصالحات همانند صحنهگردانان اجارهای مجالس
عزا ،در غم فقدان ملکه کشوری جنایتکار علیه ملت ایران جامهدرانی کردند.خطی که
این رسانهها در واکنش به مرگ ملکه انگلیس در پیش گرفتند ،دقیق ًا همراستا با خط
رسانهای بیبیسی فارسی و دیگر رسانههای معاند بود.

 ۸۰هزار زائر توسط موکب سید الشهدا بندرعباس
در نجف اسکان داده شدند

مجازی باشــد و از این مهم به هیچ
عنوان غافل نشــوید .حجتاالسالم
والمســلمین عبادیزاده ،ضمن تاکید
بــر تدویــن برنام ه توســط انجمن
اســامی دانشآموزی برای تحقق
اهداف ،مطرح کرد :جذب حداکثری
دانشآموزان برای شخصیتسازی و
تربیت مدیران و سیاســتمداران در
تراز انقالب اســامی در دستور کار
باشد.
وی عنوان کرد :به کار تشکیالت و
ســازما ن یافته در میان دانشآموزان
خیلی ایمان دارم که تمام متولیان امر
باید به این موضوع ورود کنند تا تاثیر
و نتیجه آن در جامعه نمود پیدا کند.
حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده
با اشــاره به تدوین ســند مهندسی
فرهنگی استان هرمزگان ،تصریح کرد:
اتحادیه انجمن دانشآموزی به عنوان
یکی از ارکان اصلی در تحقق اهدف
ی ایفای نقش خواهند کرد.
سند فرهنگ 

بی سابقه ای به اســتان اختصاص داده شد که
بخشــی از نتایج آن ،ظرفیت های ایجاد شده در
حوزه اشــتغال می باشــد  ،که اثرات ملموس و
مثبت آنرا مشــاهده می کنیم.وی اظهار داشت:
هدفگذاری در حوزه اشــتغال تک رقمی کردن
نرخ بیکاری در اســتان می باشــد و این مهم با
برنامه ریزی دقیق ،هزینه کرد هدفمند تسهیالت،
شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری ،حمایت
از طرح های اشــتغالزا و فعال سازی طرح های
راکد و نیمه تمام قابل تحقق و دست یافتنی است.

ضرب االجل دیوان محاسبات جهت تعیین تکلیف کاالهای رسوبی در انبارهای گمرک
حداکثر  2مــاه اقدام و نتیجه اقدامات
را به دیوان محاسبات گزارش کند.طبق
آمار ارائه شده موجود ،مقدارتعداد 315
فقره کاالی مختلف متروکه توسط اداره
گمرک کیش به اداره کل جمع آوری
وفروش اموال تملیکی اعالم که تاکنون
از گمــرک ترخیص وخارج نشــده

ومشمول کاالی رسوبی گردیده است
که شامل کاالهای مختلف نظیر :لوازم
کامپیوتر -لوازم جانبی موبایل ،لوازم
یدکی خودرو ،قطعات الکترونیکی و....
است .به گزارش فارس؛ همچنین برای
 306قلم کاالی قابل فروش در گمرک
کیش تاکنون اظهارنامه کاالی متروکه
تنظیم نگردیده کــه درحال پیگیری
توســط دیوان محاســبات هرمزگان
جهت تعیین تکلیف است.

گروه خبر  //مدیر موکب حضرت سیدالشــهداء(ع) شهرستان
بندرعباس از فراهم آوری شرایط اسکان موقت و خدمترسانی به
بیش از  ۸۰هزار نفر زائر حسینی طی دو هفته در نجف اشرف خبر
داد .حجت شعبانی مدیر موکب حضرت سیدالشهدا (ع) شهرستان
بندرعباس در نجف اشرف ،در رابطه با فعالیت های جهادی این موکب
اظهار داشت :موکب حضرت سیدالشهدا بندرعباس از هشتم شهریور
ماه سال جاری شرایط اسکان موقت و ارائه خدمات فرهنگی ویژه
خواهران و برادران در صحن حضرت فاطمه (س) واقع در حرم امام
علی(ع) آغاز به کار کرد.شــعبانی افزود؛ با توجه به شرایط آب و
هوایی کشور عراق و کاهش زمان اسکان موقت توسط زائران گرامی،
حجم پذیرش سه بار در طول شبانه روز تکمیل شده و قریب به 6
هزار نفر به صورت مستقیم از خدمات این موکب بهرهمند میشوند که
تا کنون بیش از  80هزار نفر زائر را پذیرش کرده ایم.وی با بیان اینکه
 120خادم بــرادر و خواهر در مدیریت اجرایی این موکب فعالیت
دارند ،گفت :فراهم آوری شرایط پذیرایی از زوار ،برپایی دو ایستگاه
صلواتی پخت نان و کلوچههای محلی به استعداد توزیع میان 3هزار
نفر در روز ،بخشی از خدمات این موکب در شهر نجف میباشد.مدیر
موکب سیدالشهدا شهرستان بندرعباس در ادامه از دیگر فعالیتهای
این موکب ســخن گفت و خاطرنشان کرد :توزیع صبحانه ،چای و
شربت ،آب خنک ،برپایی ایستگاه پیرایش صلواتی ویژه زوار ،برپایی
نماز جماعت و مناسبات فرهنگی و همچنین ایجاد شرایط استحمام
از دیگر فعالیتهای این موکب عنوان کرد.به گزارش تسنیم؛ شعبانی
در خصوص زمانبندی فعالیت موکب سیدالشهدا در شهر نجف اشرف
ابراز کرد :با توجه به حضور زوار در این شهر به عنوان مبدأ آغاز پیاده
روی اربعین حسینی ،موکب سیدالشهدا بندرعباس نیز تا پایان اربعین
در خدمت رسانی به زوار ادامه فعالیت خواهد داشت.
موکب اوقاف هرمزگان در سامرا

گروه خبر  //مهدیان از توزیع یک میلیون بطری آب آشامیدنی
بین زائران اربعین حســینی در موکب بــاب الحوائج «ع» تا پایان
شــهریور در شهر ســامرا خبر داد.حجت االسالم حسین مهدیان،
مدیــرکل اوقاف و امور خیریه اســتان هرمــزگان از توزیع یک
میلیون بطری آب آشــامیدنی بین زائران اربعین حسینی در موکب
باب الحوائج «ع» تا پایان شهریور در شهر سامرا خبر داد .مدیرکل
اوقاف و امور خیریه اســتان هرمزگان گفت :با توجه به اینکه ایام
اربعین امسال همزمان با تابســتان و فصل گرماست،با تاکید ستاد
اربعین ســازمان اوقاف به ارائه خدماتی بــه منظور جلوگیری از
گرمازدگی زائران حسینی نمودیم.وی افزود :با توجه به اینکه برای
ب باب الحوائج جهت خدمات به زائرین در شهر
اولین ســال موک 
سامرا راه اندازی شد بیان داشــت این موکب از17شهریور شروع
به کار کرده و تا  30شــهریور به خدمات رسانی ادامه خواهد داد.
حجت االســام مهدیــان گفت :بیــش از یک میلیــون بطری
آب معدنی تهیه شده که در هر شبانه روز  77هزار بطری بین زائرین
اربعین حســینی در شهر سامرا توزیع شده است  .به گزارش هرمز؛
وی بیان داشت :در کنار آب آشامیدنی روزانه  7هزار لیوان شربت
آبلیمو نیز توزیع می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد

پشت پرده سیاست

تازه های مطبوعات

خبر

مطالبهگری روشمند در دستور کار تشکلهای دانشآموزی باشد

سرمقاله
کمبود کالس های درس و کالس های فرسوده و غیراستاندارد
در هرمزگان از ســال های گذشــته باعث شده است همواره با
ازدحام دانش آموز در بیشــتر کالس ها مواجه شویم .از طرفی
دیگر همچنین کمبود مدرسه و کیفیت آموزش پایین در استان که
حتی برخی از مدیران در ادوار مختلف تالش می کردند فرزندان
دانش آموزشــان در تهران و شــهرهای بزرگ تحصیل کنند و
خودشان به عنوان مدیر پروازی به استان می آمدند و سه چهار
روز پایان هفته پیش خانواده های شان می رفتند  ،باعث شده است
برخی از مدارسی که به عنوان مدرسه باکیفیت خوب آموزشی
شهرت دارند ،متقاضیان زیادی داشته و بیشتر این مدارس اقدام
بــه دانش آموز گزینی می کنند و بهترین دانش آموزان به لحاظ
علمی و استعداد و موقعیت مالی و خانوادگی گزینش و پذیرفته
می شــوند و از طرفی دیگر دانش آموزان سفارشی را ثبت نام
می کنند و در نهایت کالس های شلوغ 40و 50نفره را بایستی دایر
کنند که با شرایط کرونایی کالس های حضوری امسال  ،خطر این
دانش آموزان و دانش آموزان محروم را بیشتر تهدید می کند و بطور
حتم اگر تدبیر مناسبی اندیشیده نشود ،بیماری کرونا باعث ابتالی
دانش آموزان این کالس ها و مدارس خواهد شــد و خانواده ها
نیز با این بیماری درگیری شدیدی خواهند داشت .از طرفی دیگر
کالس های شلوغ بر کیفیت آموزش ها نیز اثرگذار خواهد بود.
شرایط بگونه ای اســت که حتی برخی از مدارس غیردولتی که
نام و عنوانی در کیفیت آموزشــی دارند هم دانش آموز گزینی
و دریافــت هزینه هایــی اضافه عالوه بر شــهریه را با عناوین
مختلف دارند .کمبود چهارهزار نفری معلم در استان بطور حتم
اثرات نامطلوبی را بر آموزش ها خواهد داشت و دولت بایستی
این کمبود را برطرف نماید .مشــکل حاد دیگری که در استان
امسال بیشــتر خودش را نشان داده است  ،خطر ترک تحصیلی
دانش آموزان محروم بدلیل عدم توان خرید کیف و کفش ،لباس
و نوشت افزار و هزینه های مدرسه است که با عناوین مختلف از
والدین مطالبه می شــود و نیاز است برای این حوزه نیز تدابیری
اندیشیده شود.بایستی دانش آموزان مناطق حاشیه نشین شهری
و روستایی مورد توجه جدی قرار گیرند تا بدلیل فقر ومحرومیت
مجبور به ترک تحصیل نشوند و برای وعده غذایی شان بخصوص
صبحانه نیز بایستی تدابیری اندیشیده شود ،زیرا بدلیل فقرمالی
خانواده ها  ،آنها مجبورند فرزندان دانش آموزشان را بدون صبحانه
به مدرســه بفرستند و این خانواده توان خرید ماسک و الکل و
مایع ضدعفونی کننده را نیــز ندارند و از طریق صنایع،نهادهای
انقالبی و حمایتی بایستی از این دانش آموزان حمایت شود.
علی زارعی

خبری

تسهیل گری در فرآیند صدور مجوزهای تاسیسات و سازههای آبی
آرمان ملی -جدا از فرزند انســیه خزعلی که حضورش در خارج کشور به تایید
مادرش رسید ،شایعه حضور فرزند گزینه معرفی شده برای وزارت کار هم به گوش
میرسد ... .از طرف دیگر ظاهرا برخی نمایندگان دل خوشی از زاهدی وفا ندارند.
جوان  -مسیر اصالحات بود که کشور را به این جا رساند .هر کاری هم قرار بود
انجام دهند ،در آن  ۲۴سال که دولت دستشان بود ،باید انجام میدادند.
موج واکنش ها به بیانیه طلبکارانه غربی ها

مرندی بیانیه ضد ایرانی  3کشور اروپایی را«گستاخانه»خواند،اولیانوف نیز از این بیانیه
«بــی موقع» انتقاد کرد وکنعانی گفت:در صورت تداوم چنین رویکردی ،اروپا باید
مســئولیت نتایج آن را نیز بپذیرد.بیانیه تند و طلبکارانه سه کشور اروپایی فرانسه،
انگلیس و آلمان که در آن از یک طرف ایران به نقض  NPTمتهم شده و از سوی
دیگر عامل به هم خوردن توافق هسته ای معرفی شده با واکنش تند ایران روبه رو
شد و ناصرکنعانی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان این بیانیه را گام نهادن اروپا
در مسیر رژیم صهیونیســتی توصیف کرد  .کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه
در واکنش به بیانیه غیرســازنده سه کشــور اروپایی گفت :سه کشور با این بیانیه
نسنجیده ،گام در مسیر رژیم صهیونیستی مبنی بر شکست مذاکرات گذاشتهاند و در
صورت تداوم چنین رویکردی ،باید مســئولیت نتایج آن را نیز بپذیرند.وی افزود:
باعث تعجب و تأسف است که در شرایطی که تعامالت دیپلماتیک و تبادل پیام بین
طرفهای مذاکره و هماهنگکننده گفت وگوها برای نهایی کردن مذاکرات جریان
دارد ،ســه کشــور اروپایی در اقدامی انحرافی و به دور از رویکرد نتیجهبخش در
مذاکرات ،اقدام به صدور چنین بیانیهای میکنند.کنعانی همچنین در واکنش به این
بیانیه ضمن توصیه به اروپاییها برای جبران عمل نکردن به تعهدات متعدد خود در
قبال ملت ایران ،آن ها را از بهکارگیری زبان تهدید برحذر داشــت و تصریح کرد:
شکســت حداکثری آمریکا در کارزار فشار حداکثری باید درس عبرتی برای همه
طرفهایی باشــد که ناآگاهانه تصور میکنند تهدید و تحریم میتواند ملت ایران
را از پیگیــری حداکثری حقوق و تامین منافع خود بــازدارد .ایران همچنان برای
نهایی کردن توافق ،اراده و آمادگی داشته و بر این اعتقاد است که در صورت وجود
اراده الزم و پرهیز از اثرپذیری از فشارهای خارجی ،امکان دستیابی سریع به توافق
وجود دارد.همچنین محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین با
اشاره به این که کشورهای اروپایی بی طرف نیستند بلکه هم پیمان آمریکا هستند،
تاکید کرد که هر چقدر توافق هسته ای به تاخیر بیفتد مشکالت کشورهای اروپایی
نیز بیشتر خواهد شد.وی در توئیتی نوشت :گستاخانه است .این ایران نبود که توافق
را زیر پا گذاشــت و از آن خارج شد .تروئیکای اروپا فرمانبردار سیاست های هر
کسی هستند که به کاخ سفید می رود.مرندی همچنین در گفت وگو با شبکه المیادین
گفت :تروئیکای اروپا و واشنگتن می دانند که برنامه هسته ای ایران مسالمت آمیز
است .ایران خواهان رسیدن به توافقی است که منافعش را حفظ کند .ما نمی توانیم
به آمریکاییها و اروپاییها اعتماد کنیم و سه کشور اروپایی بی طرف نیستند بلکه
هم پیمان آمریکا هســتند و نباید فریب پروپاگاندا را بخوریم.بیانیه عجیب و تند
اروپایی ها صدای روســیه را هم بلند کرد « .میخائیل اولیانوف» نماینده روســیه
در ســازمانهای بینالمللی در وین اتریش در پیامی توئیتری نوشت« :واقعا بسیار
نابهنگام بود .دقیق در لحظه حساس گفتوگوهای وین و در آستانه نشست شورای
حــکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی».اما به صــورت طبیعی بزرگ ترین راضی
از این بیانیه ،رژیم صهیونیســتی بود به طوری که نتوانستند خوشحالی خود را از
تند شدن فضای مذاکرات نشــان ندهند  .بر این اساس «یائیر الپید» نخستوزیر
رژیم موقت صهیونیستی در نشست هفتگی کابینه از موضع فرانسه ،آلمان و انگلیس
در قبال احیای توافق هستهای با ایران قدردانی کرد.وی گفت« :از فرانسه ،بریتانیا و
آلمان برای موضع محکمشان در قبال این موضوع تشکر میکنم» و در ادامه مدعی
شــد :در ماههای اخیر ما گفتوگوی آرام و فشردهای با آنها داشتهایم و به آنها
اطالعات به روز شــده درباره فعالیتهای ایران در سایتهای هستهای این کشور
ارائه شــد .الپید ضمن ادعای ارائه اطالعات به کشــورهای اروپایی طرف برجام
درباره فعالیتهای هستهای ایران ،گفت« :تالشهای ما برای ممانعت از توافق ایران
هنوز تمام نشده اما نشانههای دلگرمکننده وجود دارد».

گــروه خبــر  //مدیرکل بنــادر و
دریانوردی هرمــزگان از ایجاد و
توسعه زیرساختها در استان با
هدف ارتقا کیفی و ایمنی مسافری و
گردشگری دریایی خبرداد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ «حسین
عباسنژاد» با اشاره به اهمیت توسعه
طرحهــای دریامحــور در بنادر این
استان اظهار داشــت :سازمان بنادر و
دریانوردی به منظور بهرهبرداری همه
جانبه از دریا ،حفظ و اشاعه فرهنگ
مسافری و گردشگری دریایی و ارتقاء
ایمنی ترددهای دریایــی برنامهها و
طرحهای متعددی در استان هرمزگان
در دســتور کار دارد.وی در این رابطه
به انجام مطالعات مهندســی توسعه
بنادر و ایجاد زیرســاختهای بخش
دریایی اشاره کرد و از ایجاد و توسعه
زیرساختهای مسافری و گردشگری
دریایی در استان هرمزگان با محوریت
و اولویت توسعه بنادرمسافری شهید
حقانی ،هرمز و نخــل ناخدا خبرداد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در

خصوص بندر شهید حقانی گفت :این
بندر در حال حاضر به عنوان بزرگترین
پایانه مسافری کشور به شمار میرود
که هر ســاله پذیرای خیل عظیمی از
گردشگران و شهروندان است که برای
تجربه ســفرهای دریایــی و یا انجام
کارهای اداری و دانشگاهی خود از این
بندر تردد میکند.
وی افزود :توســعه ایــن بندر باید
متناسب با همه نیازهای هموطنان به
ویژه در نیمه دوم سال و اوج سفرهای
دریایی باشــد .عباسنــژاد بیان کرد:

ضرورت توسعه بندرحقانی به منظور
پاســخگویی به نیازهای مسافران و
گردشگران روز به روز بیشتر احساس
میشود از سوی دیگر ظرفیت بسیار
باالی مسافری و گردشگری در جزیره
هرمز و بنــادر مجاور آن از قبیل بندر
نخل ناخدا بسیار حائز اهمیت است.
این مقام مسئول افزود :به منظور ارتقاء
کیفیت ارائه خدمات مســافرتهای
دریایــی و توســعه فعالیتهــای
گردشــگری دریایی با شرایط ایمن
مطابق با اســتانداردهای بی نالمللی و

با مشارکت وزارت میراث فرهنگی و
استانداری هرمزگان ،زیرساختهای
بندری و دریایــی درمحیط پیرامونی
بندر شــهید حقانی و بنــادر هرمز و
نخل ناخدا توسعه می یابد.مدیرکل بنادر
و دریانوردی هرمزگان ،تسهیلگری در
فرآیند صدور مجوزهای تاسیســات
و ســازههای آبــی بــا محوریت و
اولویت توسعه دریایی با هدف ارتقاء
ایمنــی ترددهای دریایــی و حفظ و
اشــاعه فرهنگ گردشــگری را از
دیگــر برنامههای مهم ایــن اداره کل
عنوان کرد.به گفته عباس نژاد؛ تامین
و حفــظ ایمنی دریانــوردی و حفظ
محیط زیست دریایی با استفاده از منابع
طبیعی در سواحل برای خدمات رسانی
بهتر به گردشگران از یک سو و ایجاد
بستری مناسب برای سرمایه گذاری،
توســعه منطقهای و محلی و اشتغال
پایدار به منظور ارتقای سطح زندگی
ساحل نشــینان از منظر دیگر اهمیت
طرحهای توسعهای در بنادر هرمزگان
را دوچندان کرده است.

ثبت نام دانش آموزان بندرعباسی در رشتههای جدید صنایع شیمیایی و متالوژی
گروه خبــر  //معاون آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش و
پرورش هرمزگان گفت :امسال برای نخستین بار چند رشته جدید
در هنرستانهای فنی راهاندازی شده که دانشآموزان در تمامی
این رشتهها از جمله صنایع شیمیایی و متالوژی ثبت نام کردند.

حســن خدامی افزود :رشتههای ترومکانیک و ماشــین افزار هم از
رشته های جدید هنرستانی است که مورد استقبال قرار گرفته است.وی
ادامه داد :محل رشته های صنایع شیمیایی و متالوژی در هنرستان شهید
دارا مجاور اسکله شــهید باهنر تعیین شده و هنرستان شهید رجایی در
خیابان فرودگاه نیز برای رشته های ترومکانیک و ماشین افزار پیش بینی
شده است .این مسئول یادآور شــد :در ابتدا قرار بود هر چهار رشته در
محل استانداری قدیم که بدون استفاده است راه اندازی شود اما اداره کل

نوســازی مدارس استحکام آن را تایید نکرد که برای امنیت جان دانش
آموزان  ،محل های دیگری برای این رشــته ها پیش بینی شد .خدامی
ظرفیت پذیرش دانش آموز در هر یک از رشته های جدید را بین ۱۶تا
۱۸نفر اعالم و اضافه کرد :فارغ التحصیالن این رشــته ها پس از گرفتن
دیپلم متوسطه ،تکنســینهای ماهری برای صنایع استان خواهند بود و
از هم اکنون زمینه اشــتغال آنها فراهم است و در صورت تمایل به ادامه
تحصیل ،امکان ورود به دانشــگاه را نیز دارند .به گزارش ایسنا ؛ معاون
آموزش و پرورش اســتان اضافه کرد :بر اساس توافق قبلی ،تجهیزات و
نیروی آموزشی مورد نیاز این هنرستان ها را صنایع وابسته به وزارت نفت
و فوالد هرمزگان تامین می کنند که انتظار می رود تا اول مهرماه این تعهد
اجرایی و محقق شود.

مفقودی
مجوز فعالیت اقتصادی شرکت هادی تجارت قشم به شماره ثبت ۲۱۳۸
و شماره شناسه  ۱۰۸۶۱۵۱۶۶۴۵و به شماره مجوز  87/۳۲۰مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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جنوب کشور

هشدار رئیس پلیس راهور یزد:

تامین نشدن سرویس مدارس دهها هزار خودرو را به کف خیابانها میآورد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //رئیس
پلیس راهور استان یزد هشدار داد :در صورت
عدم تامین مناسب سرویسهای جمعی مدارس،
دهها هزار خــودرو اضافــی اول مهرماه وارد
خیابانهای کمحجم و کمعرض شهر یزد شده
و ترافیک غیرقابل تحملی بر معابر شهر حاکم
خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ تامین سرویس مدارس
استان یزد طی چند هفته اخیر به یکی از مشکالت
و معضالت استان و شهر یزد در آستانه بازگشایی
مدارس مبدل شده اســت ،از یک سو خانوادهها
برای تامین سرویس فرزندان خود دغدغه دارند
و از ســوی دیگر موسســات مینی بوسرانی و
سواری زیر بار قیمت های مصوب شورای شهر
نمی روند .شورای شــهر یزد برای خودروهای
مینی بوس افزایــش  ۹۴درصدی قیمت و برای
آرزو توکلی سرویس استان ها  //دبیر
کل اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی استان کرمان گفت :تقریبا
در اســتان منابع آزاد وجود ندارد و
شبکه بانکی در عمل قفل است.

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ حســن
امیری ،در نشســت هم اندیشی کمیته
تسهیل کســب و کار ،اشتغال آفرینی و
حمایت قضایی افزود :ماه گذشــته در
ســفر رئیس جمهور و هیــات وزیران
به استان ،در نشســت با وزیر اقتصاد
وضعیت خاص شــبکه بانکی را اعالم
کردیم به طوری که  ۱۱۰هزار میلیارد
تومان منابع اســتان و  ۸۰هزار میلیارد
تومان مصارف اســتان است و با توجه
به تعهدات زیر خطی کل شبکه بانکی،
اعتبــارات اســنادی ،ضمانتنامه ها و
تسهیالت مشارکتی ،هیچ منابعی برای
بانک ها باقی نمــی ماند .عضو هیات
خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی
در استان کرمان ادامه داد :امسال رهبر
معظم انقالب تولیــد دانش بنیان را در
نامگذاری ســال مورد تاکید قرار دادند
و با توجه به اینکه کرمان رتبه شانزدهم
را از نظر تعداد شرکت های دانش بنیان
در کشور دارد ،باید تالش کنیم با تامین
مالی و کمک بانک ها بتوان این رتبه را
به جایگاه پنجم ارتقا داد.

ســواری ها از  ۵۰تــا  ۷۰درصد افزایش قیمت
نســبت به سال تحصیلی گذشته مصوب کرده اما
موسســات حمل و نقل آن را به صرفه نمی دانند
و حاضر به عقد قرارداد با مدارس نیستند و حاال
اســتاندار یزد هم به موضوع ورود کرده و برپایی
جلسات متعدد در استان حاکی از اهمیت موضوع
دارد؛ موضوعی که تا این لحظه هنوز الینحل مانده
و به نتیجه مثبت ختم نشده است  .برپایی جلسهای
جدید با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار
برای مشــخص کردن نرخ سرویس ها و آوردن
موسسات حمل و نقل به پای کار ،آخرین نوع از
این جلسات بوده که هنوز به نتیجهای خاص منجر
نشده است .سرهنگ مهدی زارع با بیان اینکه باید
ســرویس های جمعــی و خودروهــای ویژه
سرویس دهی را وارد کار کنیم تصریح کرد :اتکای
مسووالن بیشــتر بر روی سرویس های مردمی

است در حالی که ساز و کار آن فراهم نشده است،
اگر قرار اســت سرویس های مردمی وارد شوند
باید جذابیت آن هم تامین شــود که این جذابیت
همــان درآمد مکفی و به صرفه برای آنهاســت.
وی به هزینه های خودروها مانند نرخ الستیک،
بنزین و اصطهالک آنها اشــاره کرد و گفت :باید
این مسائل را مد نظر داشت و راه را اشتباه نرفت.
سرهنگ زارع یادآور شد :تبعات افزایش قیمت
ســرویس را صرفا خانواده هایــی می دهند که
دانش آموز دارند اما عدم تبعات تامین سرویس
مدارس را باید کل جامعه بپردازد.
وی به تبعات تامین نشدن سرویس های جمعی
مدارس و روی آوردن خانوادهها به خودروهای
شــخصی که منجر به ورود انبوهی از خودرو به
خیابانها می شود اشــاره و گفت :راهبندان و گره
کور ترافیکی که از درب منزل آغاز می شــود از

دبیرکل اتاق بازرگانی کرمان:

شبکه بانکی در استان کرمان قفل است
همچنیــن مدیــر مرکــز آمــوزش و
پژوهش های توســعه و آینده نگری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کرمان نیــز در این جلســه بیان کرد:
محدودیت ها در پرداخت تســهیالت
شرایط سختی را برای متقاضیان ایجاد
کرده که امیدواریم امســال با راهاندازی
شورای راهبری فناوری و تولید دانش
بنیان در اســتان ،جایگاه تولید دانش
بنیان را ارتقا ببخشیم.ســعیدی افزود:
در خردادماه سال جاری قانون جهش
تولید ابالغ شــده که یکــی از قوانین
مترقی در کشــور محســوب می شود
و مســیر فعالیت های دانــش بنیان را
حداقل تا  ۱۵ســال آینده مشــخص
مــی کنــد .مدیــر مرکز آمــوزش و
پژوهش های توســعه و آینده نگری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کرمان با اشــاره به اینکه بــا اجرای
این قانــون میتوان از حالت ســنتی
تولید خارج شــویم ،تصریح کرد :در
آئیــن نامههای این قانــون چگونگی
ارزش گــذاری فناوری و وظیفه و نوع

فعالیت هر دستگاهمشخص شده که اگر
اجرایی شود بســیار موثر خواهد بود.
وی اظهار کــرد ۴۰۰ :نیاز فناورانه در
حوزه های مختلف کشــاورزی ،محیط
زیســت ،آب ،صنعت ،معــدن ،انرژی،
امور زیربنایی و خدمات در کمیته های
مختلف احصا شده تا طی فرآیندهایی
بر اســاس ظرفیت های مختلف تولید
شود .در ادامه این نشست رئیس پارک
علم و فناوری کرمان گفت ۶۵ :شرکت
دانش بنیان و  ۲۷۶شــرکت فناور در
استان کرمان فعال هستند که نباید این
دو مجموعه را از یکدیگر جدا دانست و
در قانون نیز به این موضوع تاکید شده
است .محمدرضا سپهوند با بیان اینکه
شرکت های عضو پارک علم و فناوری،
شرکت هایی قوام یافته و پیشرو هستند
و تســهیالت نیاز اصلی فعالیت های
آنهاســت بیان کرد :در خارج از کشور
سرمایه گذاران ،به جای سرمایه گذاری
در برخی بازارهای مالی مانند بورس به
سمت سرمایه گذاری بر روی ایده های
فناورانه می رونــد و اگر این فرهنگ

مدیرگروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت خوزستان:

سرخک همچنان در عراق شایع است
حسن سیالوی ســرویس استان ها //
مدیرگــروه بیماریهــای واگیر مرکز
بهداشت خوزستان با بیان اینکه سرخک
همچنان در عراق ،افغانستان و پاکستان
شایع است با اشاره به عوارض جدی این
بیماری ،گفت :توصیه میشود مردم قبل
از ســفر اربعین از تکمیل بودن سابقه
واکسیناســیون خود و کودکان خود
مطمئنشوند.

بــه گزارش خبرنــگار دریــا ؛ همایون
امیری اظهار کرد :ســرخک یک بیماری
ویروسی خطرناک و یکی از مسریترین
بیماریهای عفونی اســت که بیش از ۹۰
درصد افراد حساس بعد از تماس بیمار،
مبتال میشــوند .راه انتقال این بیماری از
طریق تنفس و تماس با بیمار است و در
فضاهای دربسته حتی تا  ۱۵دقیقه بعد از
خروج بیمار از اتاق ،امکان انتقال بیماری
به فرد دیگر وجــود دارد .دوره نهفتگی
بیمــاری نیز به طور متوســط بین  ۱۰تا

 ۱۴روز است .وی عنوان کرد :بیماری با
عالئم اولیه تب ،آبریزش بینی ،ورم ملتحمه
چشم و سرفه آغاز میشود و متعاقب آنها
بثورات پوســتی (دانههای ریز قرمزرنگ
روی پوســت) بروز پیدا میکنند .در چند
روز این بثورات پوستی در تمام بدن منتشر
میشود و سپس با کاهش تب بیمار رو به
بهبودی میرود.
امیری افزود :بیماری سرخک با عوارض
جدی نیز همراه است به گونهای که حدود
یک تا  ۵درصد موارد میتواند سبب مرگ
بیمار نیز شود .مهمترین عوارض این بیماری
عفونت ریه ،عفونت مغز ،اسهال و نابینایی
و اختالل شنوایی هستند .قبل از استفاده
واکسن ،بیماری در کلیه جوامع شاید بود
و هر سه تا پنج سال به علت تجمع افراد
حساس ،همهگیری ایجاد میکرد .وی بیان
کرد :گرچه با برنامههای موفق بهداشتی و
مشارکت خوب خانوادهها ،بهترین پوشش

واکسیناسیون در کشــورهای منطقه ،در
جمهوری اسالمی ایران برقرار است اما در
کشورهای همسایه مانند عراق ،افغانستان
و پاکســتان به دلیل ضعف نظام بهداشتی
و سایر مشکالت ،پوشش واکسیناسیون
مناسب نیست و همین مساله موجب شده
بیماری سرخک همچنان در این کشورها
شایع باشد بنابراین توصیه میشود مردم
قبل از سفر اربعین ،از تکمیل بودن سابقه
واکسیناسیون خود و کودکان خود مطمئن
شوند .امیری افزود :در طول سفر از تماس
با بیمــاران احتمالی که عالئم ابتال به این
بیماری را دارند ،پرهیز کنند .عالوه بر این
با توجه به اینکه ســرایتپذیری بیماری
بسیار زیاد اســت در صورتی که حین و
یا بعد از بازگشــت از سفر اربعین ،عالئم
بیماری ظاهر شــد ،باید عالوه بر مراجعه
به پزشک ،سابقه ســفر حتما به پزشک
یادآوری شود.

استاندار یزد:

کارگروه تسهیل ویژه گردشگری در استان یزد تشکیل شود

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها  //استاندار یزد
ضمن ارائه پیشــنهاد تشــکیل کارگروه تسهیل ویژه
گردشگری در اســتان ،ایجاد هسته اندیشهورزی برای
حوزه «گردشگری سالمت» که دائما با نگاه آیندهپژوهانه
و مدیریت دانش و تجربه به این حوزه نگاه کند را الزم
دانست.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در نشست شورای
توسعه گردشگری استان که در سالن کوثر استانداری یزد
با حضور اعضای این شورا برگزار شد ،ضمن ارائه پیشنهاد
تشکیل کارگروه تســهیل ویژه گردشگری با هدف حل
بسیاری از مسائل و مشــکالت این حوزه ،گفت :در این
کارگروه باید مباحث مربوط به ارائه مجوز ،واگذاری زمین،
اعطای آب ،برق و گاز ،مشــکالت مالیاتی ،تسهیالت یا
مدیریت شــهری مطرح و حل و فصل شود .وی بررسی
اعزام هیاتهای گردشــگری به کشورها و تعیین کشور
مقصد برای آنها را دیگر وظیفه این کارگروه بیان و اظهار
کرد :حضور مقامات قضائی استان در کنار بخش خصوصی
و دولتی بسیار مهم ،موثر و راهگشا خواهد بود .فاطمی در
بخش دیگری از ســخنانش هدایت ،حمایت و نظارت را
هدف از راه اندازی شــورای توسعه گردشگری دانست و
یادآور شد :ریل گذاری استان یزد برای حوزه گردشگری
مبتنی بر سند آمایش استان بوده که مدل عملیاتی آن ذیل

سند یزد نوین ،استخراج و تدوین شده است .استاندار با بیان
این که تمامی دستور کارها و تصمیمات مورد بررسی در
این نشست باید ناظر بر طرحها و سیاستهای یزد نوین
باشد ،خاطرنشان کرد :انتظار داریم این بخش توسط بخش
خصوصی و فعاالن این عرصه دنبال شود .فاطمی در ادامه با
تاکید بر تعیین متولیان بخشهای مختلف حوزه گردشگری،
گفت :راهبردها و سیاستهای استان در حوزه چشم انداز
گردشگری باید مشخص شود .وی همچنین تشکیل هسته
اندیشــه ورزی برای حوزه «گردشگری سالمت» را الزم
دانست و افزود :این هسته باید دائما با نگاه آیندهپژوهانه
و مدیریــت دانش و تجربه به این حوزه نگاه کند .فاطمی
بر نگاه همزمان بــه «موضوعات راهبردی دراز مدت» و
«موضوعات روز و فوری» در عرصه گردشــگری تاکید
و خاطرنشــان کرد :در کنار برنامههای دراز مدت در این
حوزه باید چند برنامه روزانه و فوری گردشگری هم دیده
شود .استاندار در پایان از اتاق بازرگانی استان هم خواست
برای استفاده از ظرفیتهای قانونی با هدف توسعه و ترویج
گردشگری استان در قالب هزینههای قابل قبول مالیاتی،
حداقل به میزان  ۵۰میلیارد تومان اقدام کند و استفاده از
ظرفیت محصوالت تبلیغاتی استان در عرصه بینالمللی نیز
مد نظر این اتاق باشد.

جمله تبعات منفی این معضل است .به گفته وی
در مناطــق و معابری که گاهی تا  ۱۰مدرســه
وجــود دارد ،خیابان و کوچه هــای اطراف این
مدارس به طور کامل قفل می شود  .رئیس پلیس
راهــور یزد بیان کرد :در اول مهرماه ناگهان معابر
ما بــا افزایش دهها هزار خــودرو جدید روبرو
می شــود و این در حالیست که حجم معابر شهر
یزد در  ۲۰سال گذشــته ثابت مانده و لذا حجم
معابر با افزایش خودرو هیچ تناســبی ندارد .وی
درگیر شــدن خودروهای امدادی در پیچ و خم
ترافیک های خود ســاخته را از دیگر معضالت
ترافیک سنگین ناشــی از عدم تامین سرویس
مدارس دانست و اظهار داشـت :درگیر شدن آن
بخش از جامعه که دانش آموزی ندارند و باید به
کارهای روزمره خود بپردازند هم معضل دیگر این
حوزه اســت .وی بحث امنیت را هم عنصر مهم

در ایران و کرمان نیز گســترش یابد و
بانــک ها بــرای اعطای تســهیالت
توجیه شــوند ،پیشــرفت های خوبی
را شــاهد خواهیم بــود .وی تصریح
کرد :برای یکســری از شــرکت های
اســتارتاپی که ایده دارنــد و در حال
کار بــر روی ایده های خود هســتند،
تســهیالت ســم مهلک محسوب می
شــود بلکه نیاز بــه ســرمایه گذار
دارنــد .همچنیــن رئیــس انجمــن
شــرکت های دانش بنیان استان کرمان
نیز در این جلســه بیان کرد :مهمترین
دارایی شــرکت های دانش بنیان فکر
و اندیشــه و نیروهای انسانی آنهاست
که چون این مــوارد قابل اندازه گیری
نیستند متاسفانه برای بانک ها اهمیت
ندارند .عابد شــیخ بهایــی افزود :در
بانک ها تضامین ،قوانین و فرآیندها برای
شــرکت های دانش بنیان مانند سایر
شرکت هاســت در صورتی که ماهیت
و نوع کار متفاوت اســت و پیشــنهاد
می شود دریافت تســهیالت به سمت
صندوق های اســتان برود .وی ادامه
داد :پست بانک تاکنون هیچ تسهیالتی
مرتبط بــا وجــوه وزارت ارتباطات
پرداخــت نکــرده و همچنیــن اخذ
تسهیالت تبصره  ۱۸بعد از چندین ماه
پیگیری تازه به خوان اول رسیده است.

دیگر این بخش دانست و اضافه کرد :وقتی معابر
ما شلوغ و ترافیک سنگین حاکم شود تصادفات
و درگیریها و به هم ریختن اعصاب رانندگان هم
بوجود می اید و گاهی  ۲راننده به جان هم افتاده
و صحنه های زشت و گاهی حادثه انگیزی ایجاد
می کنند .ســرهنگ زارع بــه افزایش تصادفات
جانی و مالی هم اشــاره و گفت :آلودگی هوا که
منجر به تشــدید بیماری بیماران قلبی و تنفسی
می شــود هم از دیگر پیامدهــای حضور انبوه
خودروها در خیابانهاســت .این مسوول انتظامی
افــزود :نباید بعلت وجود والدینی که دانش آموز
دارند حق دیگر اقشار جامعه را نادیده گرفت .وی
تصریح کرد :بلوارهای پاکنژاد ،آیت اهلل خامنه ای،
طالقانی ،قندی ،جمهوری اسالمی و میادین معلم،
باهنر ،دانش آموز و اطلسی از جمله اماکن پر تردد
در زمان بازگشایی مدارس هستند.

مدیرکل صمت استان بوشهر خبر داد

کاهش حق کمیسیون مشاورین امالک بوشهر
سید ابوالحسن جعفری سرویس
اســتان ها //مدیرکل صنعت،
معدن وتجارت استان بوشهر از
کاهش نرخ معامالت مسکن در
دفاتر مشاورین امالک بر اساس
مصوبــه کمیســیون نظارت بر
سازمانهای صنفی استان خبر
داد.

بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛
مهدی صفوی در ســومین جلسه
کمیســیون نظارت بر سازمانهای
صنفی استان بوشهر اظهار کرد :به
استناد ماده  ۵۱قانون نظام صنفی
و تصویب نامــه هیات وزیران در
دبیرخانه هیــات عالی نظارت بر
ســازمانهای صنفی در خصوص
ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها؛
نرخ کمیســیون فروش امالک از
شهریورماه ســال جاری از ۰.۵۰
(نیم) درصد به  ۰.۲۵درصد برای
هر کــدام از طرفین معامله کاهش
یافــت .وی تشــریح کــرد :در
واحدهای صنفی مشاورین امالک

از طرفین معامله بــه اضافه نرخ
محاســبه شــده مذکور ۹ ،درصد
نیــز تحت عنــوان مالیات ارزش
افزوده دریافت خواهد شد .وی
با اشاره به اهمیت موضوع افزود:
جهت محاسبه حق کمیسیون رهن
و اجاره به گونهای عمل میشــود
که ابتدا مبلغ رهن به اجاره تبدیل
و سپس  ۲۵صدم درصد کل مبلغ
بهدســت آمده از طرفین دریافت
میشود.
مدیر کل صمت اســتان بوشهر
ادامــه داد :در راســتای حمایت
از حقوق مصــرف کننده اقدامات
متعددی نظیر بازرســی و نظارت
براصناف ،گشت مشترک بازرسی
بــا حضوردســتگاههای اجرایی،
ایجــاد مرکز پاســخگویی ۱۲۴
و  ...بهصورت برنامه ریزی شــده
در حال انجام بوده که امیدواریم در
جلوگیری از تخلفات اقتصادی راه
گشا باشد.

معاون عمرانی استانداری خوزستان:

زائران بازگشت خود را عقب نیندازند

حسن سیالوی سرویس اســتان ها  //معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری خوزســتان با بیان اینکه زائران بازگشت
خود را عقب نیندازند ،گفت :همزمانی پایان شهریور و اربعین
حسینی موجب همزمانی بازگشت مسافران در کشور به منازل
و زوار میشود که نگرانیها را در این خصوص افزایش میدهد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد خانچی در تشــریح
آخرین وضعیت پایانه مرزی چذابه با بیان اینکه امســال
ت پایانههای
تمهیدات خوبی در بحث آماده سازی زیرساخ 
مرزی دیده شــد ،اظهــار کرد :خدمات بســیار خوبی با
همکاری و کمک همه دستگاهها و سازمانها و محوریت
ســتاد اربعین استان خوزستان انجام شد .وی پایانه چذابه
را بهرهمند از آب غدیر دانست و افزود :همچنین وضعیت
مســیرها و محورهای مواصالتی به  ۲پایانه به لحاظ نور،
تعریض و آسفالت جاده بسیار بهتر نسبت به گذشته است.
خانچی تصریح کرد :تالش شــده استان تمامی محورهای
ورودی حال و هوای خوبی داشــته باشند و تمهیداتی نیز
جهت ایاب و ذهاب زائران در این ایام دیده شد.
معاون امور عمرانی اســتانداری خوزستان با بیان اینکه
زائران بازگشــت خود را عقب نیندازنــد ،گفت :ناوگان
عمومی کشــور و شرکتهای خصوصی ظرفیتهای خود

را پای کار آوردند و انتظار میرود در روزهای عادی نیز
همین تعامل برقرار باشد و زواری که مشرف شدند در حین
برگشت با کمترین مشکل روبرو باشند.
این مقام مســئول از زائران خواســت که سفرهای خود
را مدیریــت کنند و در این چند روز باقی مانده به گونهای
برگردند که باعث ایجاد ترافیک نشود ،زیرا پایان شهریورماه
اســت و برگشت مســافرین غیر اربعینی هم افزایش پیدا
میکند و همزمانی با زواری که در حال بازگشــت هستند
باعث شلوغی محورها میشــود و در نتیجه نگران کننده
خواهد شد.

رئیس اتحادیه کتاب و نوشتافزار اهواز:

کمبودی در بازار نوشتافزار نداریم

حســن سیالوی ســرویس اســتان ها  //رییس اتحادیه کتاب و
نوشــتافزار اهواز با بیان اینکه در سال گذشته  ۵۰واحد صنفی به
دلیل رکود بازار تقاضای ابطال پروانه کردند و تعطیل شدند ،گفت:
در سال جاری مدارس حضوری است اما باید از فعالیت دستفروشان
جلوگیریشود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ فرید اسدی در خصوص وضعیت بازار دفاتر
و نوشــتافزار در اهواز در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد :قیمت
کاغذ دارای نوسان است و به دلیل اینکه با ارز آزاد وارد میشود ،قیمت
دفاتر مقداری افزایش پیدا کرده است.وی تصریح کرد :بیشتر لواز مالتحریر
تولید داخل هستند و در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد.عضو
هیات رئیسه اتاق اصناف اهواز با بیان اینکه  ۲۴۰واحد صنفی در اهواز و
حاشیه آن مجوز فعالیت دارند ،تصریح کرد :تمام دستفروشها واحدهای
غیرمجازی هســتند که خیابانها را نیز اشــغال کردهانــد .دفاتری که

دستفروشها میفروشند از نظر وزنی متفاوت است .مثال دفتر  ۸۰برگی
که از دستفروش خریداری میشود ممکن است  ۸برگ آن کمتر باشد.
اسدی ادامه داد :اگر مردم از واحدهای صنفی مجاز خریداری کنند حتی
اگر تخلفاتی وجود داشته باشد و متقاضی به اتحادیه کتاب و نوشتافزار
مراجعه و شکایت کند ،قطعا با متخلفان برخورد قانونی میشود و در این
زمینه تاکنون تخلفاتی از واحدهای صنفی مجاز گزارش نشده است اما
در صورت مشاهده ،با بدفروشی و یا گرانفروشی برخورد میشود .وی
با اشاره به اینکه در سال جاری نسبت به سال گذشته در بازار کتاب و
نوشتافزار تفاوت قیمت وجود دارد ،عنوان کرد :دفاتر  ۸۰درصد و اقالم
نوشتافزار  ۵۰تا  ۶۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته
است.رییس اتحادیه کتاب و نوشتافزار فروش اهواز گفت :در دو سال
گذشــته به دلیل کرونا مدارس غیرحضوری بوده است و کرونا حدود
 ۹۵درصد از واحدهای صنفی گروه  ۲را تعطیل کرد و به فروشــندهها
ضرر مالی زیادی وارد شد .حتی زمانی که شرایط کرونا بهتر شد اما به
دلیل اینکه مدارس غیرحضوری بود ،مصرف نوشتافزار بسیار پایین
آمد.اســدی با بیان اینکه در سال گذشته  ۵۰واحد صنفی به دلیل رکود
بازار تقاضای ابطال پروانه کردند و تعطیل شدند ،تصریح کرد :در سال
جاری مدارس حضوری است اما باید از فعالیت دستفروشان جلوگیری
شود .همچنین بعضیها در مدارس دفاتر و نوشتافزار میفروشند و ما
نمیتوانیــم با مدارس برخورد کنیم اما باید از این عمل اجتناب کنند تا
به اصنافی که در دو سال گذشته به دلیل کرونا و تعطیلی مدارس بیکار
شدند ،کمک شود.
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فال هفته
این حیثیت برود ،برنمیگرددها!
فروردین :در این هفته مراقب کیف پولتان باشید .البته
اگر چیز به درد بخوری تویــش دارید .اگر چیز به
درد بخوری ندارید ،باز هم مراقب باشید .واال! دلیل
نمیشود مراقب نباشید .ک ً
ال مراقب باشید.
اردیبهشت :این هفته از صبح که بیدار میشوید تا شب
ک ً
ال درگیر مبارزه خواهید بود .بروید برای زندگیتان
مبارزه کنید .اگر ادوات جنگی الزم را ندارید ،بیایید
من یک نانچیکو و دو تا پنجهبوکس دارم ،بهتان قرض
میدهم .بقیهتان هم با مشت و لگد مبارزه کنید .فقط
مواظب باشید دستتان اشتباهی پای چشم مبارزهای
دیگر مثل ترانه و اینها نخورد وگرنه شر میشود.
خرداد :هفته خوبی خواهید داشت .همین دیگر! دنبال
چه هستید؟ مردم همینش را هم ندارند .بروید لذتش
را ببرید.
تیر :این هفته میتواند هفته محبوبیت شــما باشــد.
دوتــا پیام خفن از اینترنت بگیرید و روی موج باقی
همکاران تان سوار شوید .فقط جان هرکس دوست
دارید مراقب باشید عکس و فیلمهایتان موقع قر دادن
وسط عروسی خواننده حاشیه دار پخش نشود .این
حیثیت برود ،برنمیگرددها! از ما گفتن بود.
مرداد :این هفته هرکاری که میخواهید بکنید ،خیلی
توی در و دیوار میخورید .نگران نباشید ،مشکل نه
از بختتان است و نه چشمانتان .ریزگرد و غبار در
آســمان زیاد شده ،جلوی پایتان را خوب نمیبینید.
کاری از دســتتان برنمیآید؛ نهایت ًا میتوانید روی
خودتان ضربهگیر نصب کنید.
شــهریور :یک هفته عالی در پیش دارید! این هفته
میتوانید حسابی اســتراحت کنید .توصیهام به شما
خواب است .چون بیدار باشید هم کار مهمی نخواهید
کرد .فقط ســرتان را میکنید توی گوشــی و اخبار
منفی را از پیجهای دوزاری دنبال میکنید .همان بهتر
بخوابید که هم اعصاب خودتان راحتتر باشد هم ما!
مهــر :برای یک هفتــه هیجانانگیز آماده باشــید.
چکهایتان برگشــت میخورد ،طلبکارها میافتند
دنبالتان ،ماشــینتان را دزد میبرد و مدارکتان هم
توی جوی آب میافتــد .در این میان یک مغازهدار
منصف پیدا میکنید کــه روغن با قیمت قبل دارد و
همه هیجانات قبلی را میشوید و میبرد .زندگی هنوز
زیباییهایش را دارد.
آبان :این هفته باالخره چیزی را که همیشــه دوست
داشتید بخرید به دست میآورید ،هرچند گرانتر شده
اســت .فقط موقع فرار از دست پلیس ،مراقب باشید
توی کوچه بنبست نپیچید.
آذر :یک هفته اعصاب خردکن پیش روی شماست.
ایــن هفته برای تعویض لولــه آب داخل کوچهتان،
کارگران با پیکور به جان آسفالت خواهند افتاد .صبر
جمیل از درگاه ایزد منان برای شماخواستاریم.
دی :یک هفته خوشمزه پیشروی شماست .در این
هفته هر هندوانهای بخرید ،ســرخ و شیرین از آب
درمیآیــد .یکبار هم به یک درخت توت دســت
نخورده برخــورد خواهید کرد که نوش جانتان .ولی
بدانید تنهاخوری کار زشتی است .اص ً
ال هم منظوری
ندارم.
بهمن :بروید خوش باشــید که ...نه نباشید .ببخشید
اینترنت کند بود ،بختتان دیر لود شد .راستش اتفاق
خاصــی در این هفته برایتــان نمیافتد .هرچه االن
هستید ،در هفته پیش رو هم همین خواهید بود.
اسفند :امروز سمت قفسه سس مایونز و روغن نروید
چون سالمت قلبتان به خطر میافتد ،البته ک ً
ال سعی
کنید سمت قفســه روغن و سس مایونز نروید چون
خیلی خیلی مضر است .به جان خودم این را به خاطر
گرانی نمیگویم از قدیم هم دکترها میگفتند!
محدثه مطهری

ممنوعیت خرید و فروش امتیاز
واحدهای طرح نهضت ملی مسکن
آرزو توکلی سرویس اســتان ها  //مدیرکل اداره کل راه و
شهرسازی جنوب کرمان از غیر قانونی بودن خرید و فروش
امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مســکن خبر داد و گفت:
خسارت احتمالی متوجه خریداران و فروشندگان خواهد بود
و این اداره کل هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد
داشت.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد ساردویی در تشریح جزییات
این خبر گفــت :هرگونه خرید و فــروش امتیاز طرح نهضت
ملی مسکن و ســایر طرحهای حمایتی تامین مسکن وزارت
راه وشهرسازی ،توســط افراد و از طرق مختلف ممنوع بوده و
میتواند منجر به ابطال ثبتنام اولیه و حذف از طرحها و پروژهها
شود .وی اظهار کرد :براساس دستورالعملهای ارسالی از سوی
وزارت راه و شهرسازی هرگونه خرید یا فروش امتیاز واحدهای
طرح نهضت ملی مسکن غیر قانونی است  .ساردویی با تاکید بر
اینکه اقدام به خرید و فروش این واحدها به صورت وکالتی فاقد
وجاهت قانونی است افزود :در صورت مشاهده ،این اقدام ضمن
لغو امتیاز متقاضیان ،از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و
مشاورین امالک که در این فعالیت مشارکت دارند بنابر مقررات
برخورد خواهد شــد .مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی جنوب
کرمان خاطر نشان کرد :داشتن یک برگه تاییدیه به هیچ وجه به
معنی واجد شرایط بودن متقاضی و تحویل واحد به ایشان نیست.
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اقتصادی

سه شنبه  22شهریور 1401
 16صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3978
خبر
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی

استانداری هرمزگان:

هرمزگان در مبارزه با قاچاق کاال و ارز
موفق به کسب رتبه کشوری شد

ســرویس اقتصادی  //معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
اســتانداری هرمزگان ،گفت :استان هرمزگان براساس اعالم
ســتاد مرکزی قاچاق کاال و ارز موفق به کسب رتبه کشوری
در مبارزه با پدیده قاچاق کاال و ارز شد .به گزارش خبرنگار
دریا؛ دکتر احســان کامرانی در این رابطه عنوان کرد :با توجه
به موقعیت راهبردی استان ،هرمزگان همواره یکی از مقاصد
اصلی قاچاقچیان برای پیشبرد اهداف خود در حوزه قاچاق
است.وی افزود :با توجه به نقش مخرب پدیده قاچاق در از
بین بردن تولیدات داخلی و فرصت های شغلی مبارزه جدی
با آن همواره در دستور کار ستاد قاچاق کاال و ارز استان بوده
است .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان،
خاطرنشــان کرد :با مدیریت اســتاندار استان و تالش های
اعضای کمیســیون مبارزه قاچاق کاال و ارز استان هرمزگان
براساس اعالم ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در
کشور در رتبه عالی قرار گرفته است .کامرانی با تقدیر از تالش
های استاندار استان و اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز ،افزود :کسب این موفقیت مرهون تالش های استاندار
استان و اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به ویژه
نهادهای اطالعاتی ،امنیتی ،انتظامی و نظامی با همراهی مردم
هوشمند است .وی گفت :مبارزه با پدیده شوم قاچاق کاال و
ارز که آســیب جدی به تولید و اشتغال داخلی وارد می کند
و مبارزه با آن از خواســته های جدی مقام معظم رهبری و
ریاست محترم جمهور از مســئوالن ذیربط است در استان
هرمزگان با هدف حمایت از تولید با قوت دنبال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی خبر داد

ســرویس اقتصادی  //مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی گفت :بحث
سه نرخی کردن قیمت بنزین وجود ندارد و قرار
نیست که در سهمیه بنزین و قیمت آن تغییری
ایجاد شود.

جلیل ساالری در حاشیه مراسم رونمایی از اجرای
پنج طرح ملی زیرســاختهای ایجاد شده در جمع
خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه آیا
قرار است سهمیه بنزین به  ۳۰لیتر کاهش پیدا کند،
اظهار کرد :چنین موضوعی قرار نیست ،اتفاق بیفتد.
بر اساس تبصره  ۱۴اعتبار این مساله پیشبینی شده و
پایان هر ماه کارتهای سوخت شارژ میشود.
وی با تاکید بر اینکه روال سوختگیری مانند شرایط
قبل انجام میشــود و موضوعاتی که درباره تغییر
قیمت مطرح میشود ،مورد تایید نیست ،گفت :زمانی
که سامانه هوشــمند در سال  ۱۳۸۶اجرایی شد ،بر
اساس سهمیهبندی و این مسئله در سنوات مختلف
به صورت متفاوتی وجود داشت و به موازات تولید
کارت جایگاهداران نیز اتفاق افتاد که اکنون در تمام
جایگاهها نیز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،با بیان اینکه سهمیه  ۱۵۰۰تومانی قابل ذخیره
است و در کارتها قابلیت ماندگاری دارد ،تاکید کرد:
سهمیه دوم نیز همچنان در کارتها وجود دارد .ضمن
اینکه میتوان از کارت جایگاهها نیز استفاده کرد و
به دلیل اینکه ســطح قیمتها تفاوت ندارد ،عمدتا
تراکنشها از کارت جایگاهداران صورت میگیرد.
وی بــا بیان اینکه به دلیــل اختالف قیمت بنزین با
کشورهای همســایه عمدتا بحث مهاجرت صورت

قیمت و سهمیه بنزین تغییری نمیکند
ایجاد سامانهای برای استفاده از تمام ظرفیتهای
میگیرد ،خاطر نشان کرد :هیچ تصمیمی درباره سه
نرخی شدن قیمت بنزین و یا تغییر سهمیه وجود ندارد .صنعت CNG
وی با اشــاره به برنامهها و اقدامات صورت گرفته
تجهیز  ۱۸جایگاه سیار برای اربعین
وی با اشــاره به تمهیــدات در نظر گرفته شــده برای توسعه صنعت  CNGگفت :در گام اول آنچه در

برای سوخترســانی به خودروهــای موجود در
مرزهای عراق ،تصریح کرد ۱۸ :جایگاه سیار برای
سوخترســانی به ناوگانهای دیزلی ،خودروهای
شــخصی ،اتوبوس واحد و اتوبوسهای بین شهری
پیش بینی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،با بیــان اینکه تامین ســوخت در انبارها و
ناوگانهــای حمل و نقل به گونهای تامین شــد که
ترافیک مانع دسترسی نشود یادآور شد :پیشبینیهای
الزم برای این مســئله بطور کامل اندیشیده شده ،به
گونهای که میتوانیم بگوییم در حوزه سوخت هیچ
مشکلی نداریم.
وی ادامه داد :تسهیالت و امکانات الزم در این حوزه
صورت گرفته و به تازگی نیــز دولت تمهیداتی را
لحاظ کرده تــا از ناوگانها برای جابجایی زوار نیز
استفاده شود .بطورکلی پنج تا هفت هزار لیتر مازاد
بــرای خودروهای دیزلی و ناوگانهای حمل و نقل
عمومی دیده شده است که در هر مرحله نیز  ۴۰۰لیتر
سوخت گیری میکنند.

ســرویس اقتصادی  //رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و
فروشندگان خودرو با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو
آرام و بدون مشــتری اســت ،گفت :تا زمانی که محدودیت
عرضه خودرو توسط خودروســازان وجود داشته باشد،
خودرو در بازار با اختالف قیمت زیاد نســبت به کارخانه
عرضه میشود.

سعید مؤتمنی در رابطه با وضعیت این روزهای بازار خودرو ،اظهار
کرد :بازار خودرو این روزها آرام و بدون مشــتری است و مدتی
است که قیمتها در این بازار تغییری نکرده است.
وی با بیان اینکه مشتریان کمتر برای خرید مراجعه میکنند ،افزود:
بحــث واردات خودرو به رکود بازار دامن زده اســت و موجب
بالتکلیفی در بازار خودرو شده است زیرا اغلب مشتریان منتظرند
تا واردات خودرو انجام شــود و پــس از آن که تاثیرات واردات
خودرو در بازار مشخص شــد نسبت به خرید اقدام کنند.رئیس
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در پاسخ به این سوال
که قرار است خودروهای وارداتی در بورس کاال عرضه شود ،این
موضوع چه تاثیری در قیمت خودرو در بازار دارد؟ گفت :مشکل
بازار خودرو و اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ناشی از
محدودیت عرضه است و تا زمانی که محدودیت عرضه خودرو از

دادانهم
پرونده کالسه  140140920000643554شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی
شماره  .140140390001371723شاکی  :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
قوه قضائیه
آقای احســان کشــاورز فرزند احمد  .اتهام  :شــکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
.گردشکار :بتاریخ هفتم شهریور ماه یکهزارو چهارصدو یک پرونده کالسه  140140920000643554تحت
نظر است دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) در استان
مکاتبه ایی به شماره /181/145301ن  -مورخه  1401/05/09گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی
ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه
احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به سرح آتی مبادرت به صدور تصمیم مینماید .
( قرار سرپرستی )
در خصوص یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف جنوبی  ،قطعه  79به مساحت  2487/50متر مربع که
حسب پاسخ شماره  1401/449مورخ  1401/02/24کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی
و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور
متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد  ،لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک  ،الزم است یک مرجع
قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص
حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد  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 بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت
موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وضایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این
دادگاه ارائه نماید  .مقرر است دفتر مراتب به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ( ره ) نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات
قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده  10قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نمایند.
مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000493827شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره
 .140140390001448953شاکی  :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 کشاورزفرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
قوه قضائیه
گردشکار :به تاریخ شانزدهم شهریور ماه یکهزارو چهارصدو یک در وقت فوقالعاده دادگاه اصل  49قانون اساسی دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000493827تحت نظر است دادگاه با
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  28به مساحت 4703/24از طرف
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره
 1401403900010688116مورخه  1401/05/03مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49
قانون اساسی مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی
گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضا وکیل مالک و توجها به تحقیقات و برسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و اینکه ملک
موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردید و هیچ گونه اطالعی از مالک یا ورثه یا نماینده 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 امام ( ره ) در ملک
مذبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/182052ن
مورخه  1401/06/07درخواســت صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده اســت  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا
اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست
نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر 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 وسپس
ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
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قانون آمده تبدیل خودروهای عمومی و وانت بارها
بوده است .در حوزه ناوگان تاکسیهای فرسوده نیز
به دنبال اخذ مجوز هســتیم تا بتوانیم در این حوزه
نیز اقدام کنیم .تاکنون  ۲۱۳هزار خودرو تبدیل شده
اســت که با راه اندازی این سامانه یک تسهیل گری
اتفاق بیفتد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،با اشاره به افزایش کارمزد جایگاههای CNG
افزود :باید تالش شــود تا بخشــی که در اختیار
مجموعههای دیگر قرار دارد نیز فعال شود تا از تمام
ظرفیتهای  CNGاستفاده و بتوانیم  ۲۰درصدی را
که در قانون آمده عملیاتی کنیم.
او با بیان اینکه این صنعت مغفول مانده است ،گفت:
ظرفیت  ۲۸تا  ۳۰میلیون لیتر معادل بنزین ایجاد شده
است اما باید این ظرفیت در تمام جایگاهها به وجود
آید .بخشــی از جایگاهها که در اختیار دستگاههای
متولی هســتند با ابالغیهای که شرکت ملی پخش
داده اســت باید ســاماندهی به گونهای که همه این
جایگاهها سریعا فعال شــوند و به سطح روزانه ۳۰

تا  ۳۴میلیون لیتر معادل بنزین دست یابیم.ساالری
ادامه داد :یک بخشــی مربوط به تبدیل کارخانهای
و بخشــی دیگر مربوط به تبدیل کارگاهی است که
اگر بخش کارگاهی نیز تجهیز شود ،میتوانیم طرح
جایگزینی را پیش ببریم اما باید توجه داشت که یکی
از موضوعات مهم در کشور مدیریت مصرف انرژی
است .پس باید از روشهای جایگزین استفاده کنیم
و موضوع مدیریت مصرف را مد نظر داشته باشیم.
وی درباره جایگزینی خودروهای فرسوده گفت :در
دهه  ۸۰و در تبصره  ۱۱به این مســئله اشاره شده
تا خودروهای فرســوده از رده خارج شــوند .در
حوزه واردات نیز به همین شکل بوده ،اکنون نیز این
موضوع مطرح است و در بخش ناوگان نیز به دنبال
جوان سازی هستیم.
وی افزود :در بخش حمــل و نقل عمومی وزارت
صمت قصــد دارد تدریجا طرح جایگزینی را بطور
کامل اجرایی کند که این مسئله میتواند موجب حل
مســائل زیست محیطی شود .ضمن اینکه در حوزه
خودروســازی نیز باید به ســمت کاهش مصرف
ســوخت پیش برویم .به گونهای کــه خودروها با
توجه به استانداردهای زیست محیطی پایش شوند.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران همچنین در مراســم رونمایی از اجرای

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو:

اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ناشی
ی است
از عرضه قطرهچکان 
ســوی خودروسازان وجود داشته باشد قیمت خودرو در بازار با
اختالف زیاد نسبت به کارخانه عرضه میشود.مؤتمنی بیان کرد:
بنابراین اگر واردات خودرو به صــورت محدود و قطرهچکانی
انجام شود ،حتی اگر این خودروها در بورس کاال نیز عرضه شود
نمیتوان انتظار کاهش قیمتها را داشــت زیرا این وضعیت برای
یــک عده رانت ایجاد میکند و به هر صورت یک عده در بورس
اقدام به خرید میکنند و پس از تحویل در بازار با قیمت باالتری
میفروشند.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با
بیان اینکه مشــکل بازار خودرو را عرضه در بورس و قرعهکشی
حل نمیکند ،اظهار کرد :مشکل بازار را عرضه متناسب با تقاضا
و به عبارتی تولید بیشــتر حل میکنــد.وی افزود :فعال جزئیات

دادانهم

پرونده کالســه  140140920000493760شــعبه دادگاه اصل  49قانون اساســی اســتان هرمزگان تصمیم نهایی شماره
 .140140390001448908شــاکی  :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
قوه قضائیه
 :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
گردشکار :به تاریخ شانزدهم شهریور ماه یکهزارو چهارصدو یک در وقت فوقالعاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000493760تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم
رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  27به مساحت 2478/18از طرف ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام (ره)به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001068782
مورخه 1401/05/03مستندا ًبه تبصره ماده 10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49قانون اساسی مبادرت به صدورقرارسرپرستی
می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضا وکیل مالک و توجها
به تحقیقات و برسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچ گونه
اطالعی از مالک یا ورثه یا نماینده 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 امام ( ره ) در ملک مذبور مهلت یکماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی
یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه شماره/181/182063ن 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 وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده
قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر 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 وسپس ظرف
بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
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دادانهم
پرونده کالسه  140140920000493467شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001448379
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 .قوه قضائیه
اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی .گردشکار :به تاریخ شانزدهم شهریور ماه یکهزارو چهارصدو یک در وقت دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
فوقالعاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000493467تحت
نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید .
رای دادگاه :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  24به مساحت 2500از طرف ستاد اجرائی فرمان
حضرت امام (ره)به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره  140140390001068524مورخه
 1401/05/03مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی مبادرت به صدورقرارسرپرستی
می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضا وکیل مالک و توجها
به تحقیقات و برسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و هیچ گونه
اطالعی از مالک یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدســت نیامده  ،لذا در راســتای اجرای ماده  28قانون مدنی و فتوای حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله
( کتاب لقطه ) حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان امام ( ره ) در ملک مذبور مهلت یکماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی
یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه شماره  / 181/182026ن 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 وتوجه ًا به تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده
قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر 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 وسپس ظرف
بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
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پنج طرح ملی زیرســاختهای ایجاد شده گفت :با
صدور مجوز احداث جایگاهها از طریق درگاه ملی
مجوزهای کشــور ،امضاهای طالیی برای احداث
جایگاههای سوخت ،حذف خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر اســاس تکلیف قانونی باید یک
میلیون و  ۴۶۴هزار خودروی عمومی تبدیل میشد،
اما تنها حدود  ۴۰هزار خودرو تبدیل شده بود ،اظهار
کرد :در بخشهای دیگر نیز مشکالتی وجود داشت
و تصمیم گرفتیم مکاتبات را کنار گذاشته و نشست با
سازمانهای بیرونی برگزار شود.
ساالری با بیان اینکه بهتدریج تفاهم بین سازمانها
ایجاد شــد تا این پنج طرح اجرایی شــود ،تصریح
کرد :هنوز چند موضوع دیگر باقیمانده ،در تالشیم
تا سریعتر به نتیجه برسد.
ساالری با بیان اینکه شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ،شــرکت توســعهای شده است،
گفت :میتوانیم سرمایهگذاری و مشارکت کرده و در
نالمللی مانند سوآپ وارد شویم.
زمینههای بی 

واردات خودرو از جمله تعرفه واردات مشخص نیست و تا زمانی
که جزئیات به طور کامل اعالم نشود نمیتوان قیمت خودروهای
وارداتی را در بازار پیشبینی کرد اگر جزئیات واردات و هزینهها
مشــخص شــود آنگاه میتوان گفت که یک خودروی وارداتی
دههزار دالری با چه قیمتی در بازار باید عرضه شود.رئیس اتحادیه
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو افزود :خودرو یک کاالی
ت در عرضه تبدیل به یک کاالی
مصرفی است و به خاطر محدودی 
سرمایهگذاری شده است.موتمنی با بیان اینکه در سال  ۹۶و اوایل
سال  ۹۷فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار اندک بود ،تصریح
کرد :با توجه بــه محدودیت عرضه در مواردی قیمت خودرو در
بازار نسبت به کارخانه  ۱۰۰درصد گرانتر است در حالی که یک
مصرف کننده نباید دو برابر قیمت مصوب خودرو برای خرید هزینه
بپردازد.وی در پاسخ به این سوال که قیمت دو خودرو دیگنیتی و
فیدلیتی آیا پس از عرضه در بورس کاهش یافت؟ گفت :قیمت این
دو خودرو در بازار کاهش یافته اســت و علت کاهش قیمت این
خودرو به علت افزایش عرضه بود .همچنین شرکت ،قید سند در
رهن به مدت یک سال را برداشت ،بنابراین این دو موضوع موجب
کاهش قیمت این دو خودرو در بازار شد.

مسکن و اجارهبها  ۸۰درصد دریافتی
کارگران را میبلعد!

ســرویس اقتصادی  //درحال حاضر  ۸۰درصد حقوق و دریافتی
کارگران صرف هزینه های مســکن و اجاره بها میشــود .معاون
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفته به منظور حل مشکل مسکن
کارگــران ،خط اعتبــاری  ۴۰۰میلیارد تومانی با اولویت مســکن
کارگری به تعاونیهای مسکن اختصاص پیدا کردهاست.

درحال حاضر «مسکن» نقش بسزایی در زندگی بسیاری از خانوادهها
دارد و به لحاظ تأثیرگذاری در ســبد هزینــ ه خانوارهای کم درآمد به
خصوص دهکهای متوسط و پایین جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار
اســت.به گفته مقامات کارگری و فعاالن حوزه کار ،بیش از  ۸۰درصد
دریافتی کارگران را هزینه های مســکن و اجاره بها به خود اختصاص
می دهد و از این جهت مســکن یکی از دغدغه های اساسی خانوارهای
کارگری به شمار می رود .در این بین تعاونیهای مسکن با ساخت مسکن
به قیمت تمام شــده می توانند واحدهای مســکونی را ارزانتر از سایر
بخشها حتی انبوه سازان در اختیار متقاضیان قرار دهند و به تامین مسکن
اقشــار محروم و کم درآمد کمک کنند .دولت در برنامه ساخت مسکن،
بخش تعاون را مکلف کرده که از مجموع  ۴میلیون واحد مسکونی ۴۰۰
هزار واحد در بخش تعاون ساخته شــود .مهدی مسکنی ـ معاون امور
تعــاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی ـ اخیرا از اختصاص ۴۰۰
میلیارد تومان تســهیالت به تعاونیهای مسکن در قالب خط اعتباری با
اولویت ساخت مسکن کارگری خبر داده است .وی پیش از این از ساخت
شهرکهای مسکونی با اولویت کارگران در جوار شهرکهای صنعتی خبر
داده و تنها راه خانه دار شــدن طبقات ضعیف و متوســط را اجرای مدل
تعاونیهای مســکن عنوان کرده بود .در سال  ۱۳۹۹با تفاهم نامهای که
میان معاونت تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بانک توســعه
تعاون به امضا رسید ،خط اعتباری  ۷۵۰۰میلیارد تومانی برای  ۷۵هزار
تعاونی مسکن با اولویت کارگران و بازپرداخت  ۱۰ساله اختصاص یافت
تا تعاونیهای مســکن از طریق بانک توسعه تعاون به ازای هر واحد به
طور میانگین  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند .آن زمان اعالم
شد تعاونیهای مسکنی که بیش از  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته ولی
به دلیل افزایش قیمتها امکان تکمیل پروژه های خود را نداشته باشند،
می توانند از خط اعتباری بانک توسعه تعاون بهره مند شوند .هادی ابوی
ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ـ در گفت وگو با ایسنا،
بهترین ساز و کار تامین مسکن کارگران را تعاونیهای مسکن کارگری
می داند .وی با بیان اینکه  ۸۰درصد دریافتی کارگران را مسکن و اجاره
بها می بلعد ،معتقد است :برای خانه دار شدن کارگران از طریق تعاونی ها
الزم اســت در ابتدا تعاونی های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط
آنها وام های بدون بهره با اقســاط بلند به کارگران پرداخت شود .ابوی
تامین زمین رایگان ،پرداخت وام های ارزان و نظارت بر ساخت و ساز را
از جمله اقدامات موثر در تامین مسکن کارگران عنوان کرده و می گوید:
کارگران برای خانه دار شــدن آورده کمی دارند لذا اگر قرار است مسکن
کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود ،بهترین راه این است
که کارگران در قالب تعاونیهای مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت
تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند .به گفته دبیرکل کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگران ،دریافتی کارگران آنقدری نیست که بتوانند اقساط سنگین
وام و تسهیالت بانکی را پرداخت کنند به همین دلیل الزم است وام های
بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد .کارشناسان بر
این باورند که در ساخت مسکن ارزان باید از ظرفیت تعاونیهای مسکن
استفاده و بر آنها نظارت شود چرا که در تعاونیهای مسکن نگاه سودآوری
حاکم نیست و واحدهای مسکونی با قیمت تمام شده کمتر و کیفیت قابل
قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.

حوادث

در امتداد تاریکی

کشف  ۳هزارتن کاغذ انبار شده در بندرعباس

سرگذشت عقاب قداره کش!

وقتی بعد از هفت ســال از زندان آزاد شدم ،مانند دیوار ترک خورده ای بودم که باید کامال مراقبت
می شدم اما هیچ کس به من اعتماد نکرد ،حتی مادرم فرصت جبران اشتباهات گذشته را به من نداد
تا جایی که باالخره...

این ها بخشی از اظهارات دزد  29ساله ای است که در یک باند ،به کامپیوتر خودروهای پارک شده در
حاشیه خیابان ها دستبرد می زد .او که به همراه اعضای دیگر باند و با تالش شبانه روزی نیروهای تجسس
کالنتری دستگیر شده بود ،درباره سرگذشت تاسف بار خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت:
نوزادی شیرخواره بودم که سرطان جان پدرم را گرفت و مادرم با چند فرزند قد و نیم قد تنها ماند اما او
نمی توانست با مشکالت حاد زندگی دست و پنجه نرم کند ،به همین دلیل مدتی بعد با مرد میانسالی که
همسرش فوت شده بود ،ازدواج کرد .اگرچه «آقا تقی» سعی می کرد جای خالی پدرم را پر کند اما من
ذهنیتی از یک پدر واقعی نداشــتم .با وجود این ،تکیه کالم ناپدری ام این بود که باقر روزی مردی قوی
خواهد شد به همین دلیل مرا به باشگاه ورزشی کشتی برد و برای آموزش ،به یکی از دوستانش سفارش
کرد .خالصه در همان دوران نوجوانی به کشتی گیری قابل تبدیل شدم ،به طوری که مقابل همکالسی ها
و اهالی محل احساس غرور و افتخار می کردم .سرم را باال می گرفتم و از این که دیگران به من احترام
می گذارند خیلی لذت می بردم .در همین روزها با پسر جوانی آشنا شدم که همواره لب به تعریف و تمجید
از من می گشود .خیلی زود رفاقت من و «بردیا» صمیمانه شد اما او در واقع همان روباه فریبکاری بود
که مرا به یاد درس روباه و کالغ می انداخت .بردیا چند سال از من بزرگ تر بود اما هیچ کدام از اطرافیانم
به رفاقت من و او راضی نبودند چرا که او را جوانی نااهل می دانستند .مادرم همیشه با نیش و کنایه سخن
می گفت و دیگران نیز فقط ایراد کارم را می گرفتند ولی هیچ گاه مرا راهنمایی نمی کردند که مسیر درست
کدام است و شیوه زندگی و رفتارم چگونه باید باشد .به همین دلیل من هم در  15سالگی و در اوج غرور
و خودخواهی سرلجبازی با آن ها را می گذاشتم ،به طوری که فاصله بین من و خانواده ام هر روز بیشتر
می شــد و از سوی دیگر به بردیا نزدیک تر می شــدم .هنوز چند ماه بیشتر از رفاقت من و بردیا نمی
گذشت که روزی به خاطر او با چند نفر درگیر شدم و کتک خوردم .این ماجرا برای من که کشتیگیری
سرشــناس بودم ،بسیار سنگین بود .در این شــرایط بردیا چند قرص اعصاب به من داد تا از فشارهای
عصبی ام کاسته شود اما خیلی زود به آن قرص ها اعتیاد پیدا کردم .در همین روزها بود که در یک دورهمی
شــبانه برادر بزرگ تر بردیا پیمانه شراب را به من تعارف کرد اما وقتی کلمه «نه» را از من شنید ،صدای
تمسخر و خنده آن ها در حالی غرورم را شکست که بردیا نیز مرا بچه سوسول خواند ،به همین دلیل پیمانه
شراب را سرکشیدم تا به آن ها بفهمانم که «سوسول» نیستم .زمانی که برادرانم موضوع را فهمیدند ،مرا به
شدت کتک زدند ولی من باز هم با آن ها لجبازی کردم ،به طوری که دیگر کسی به من احترام نمی گذاشت
و مرا جوانی خالفکار می دانستند .همان همسایگانی که روزی مرا با نگاه های افتخارآمیز به فرزندانشان
نشان می دادند تا الگوی خود قرار بدهند ،دیگر حتی اجازه نمی دادند با من همکالم شوند و دیگر اهل
دعوا و قداره کشی شده بودم .عقاب بزرگی را در حال پرواز روی سینه ام خالکوبی کردم تا قدرتم را به
رخ دیگران بکشم .باالخره در یکی از همین درگیری ها جوانی را با چاقو زدم و به مدت هفت سال روانه
زندان شدم .سال ها بعد وقتی در  27سالگی طعم آزادی را چشیدم ،تصمیم گرفتم دیگر سراغ بردیا نروم و
مانند یک جوان سر به راه زندگی کنم .قصد ازدواج داشتم اما خانواده ام با توجه به شرارت های گذشته ،به
من اعتماد نمی کردند و از این که دختری را نیز بدبخت کنم ،بسیار واهمه داشتند .از سوی دیگر بیکار بودم
و هیچ کارفرمایی به من کار نمی داد چرا که سابقه زندان و شرارت چون هیوالیی وحشتناک بر پیشانی ام
خودنمایی می کرد و هرکسی را از اعتماد به من می ترساند .در همین روزها عاشق زن مطلقه ای شدم که
چند سال از من بزرگ تر بود و یک پسر  5ساله داشت ولی مادرم با این ازدواج مخالفت کرد .از او خواستم
زیر بال و پرم را بگیرد تا گذشته را جبران کنم اما مادرم تاکید می کرد که توبه گرگ ،مرگ است و تو با این
رفتارهایت باز هم قابل اعتماد نیستی! او هیچ گاه راه و روش «اعتماد» را به من نیاموخت و فرصتی دوباره
نداد من هم به ناچار اتاقی اجاره کردم و آن زن را به عقد موقت خودم درآوردم .سپس با موتورسیکلت
امانتی یکی از نزدیکانم ،به مسافرکشی پرداختم اما خیلی زود تصادف کردم و به خاطر شکستگی پا دوباره
بیکار شدم.صاحبخانه لوازم منزل را بیرون ریخت و یکی از اهالی خالفکار محله اجازه داد آن ها را در
گوشه حیاطش بگذارم و سپس پیشنهاد موبایل قاپی داد .با آن که از کلمه سرقت متنفر بودم اما پذیرفتم و
بعد هم به همراه یکی دیگر از دوستان «یاسین» که تازه از زندان آزاد شده بود ،باند سرقت کامپیوتر خودرو
را تشکیل دادیم ولی زمانی به خود آمدم که دستبندهای قانون بر دستانم حلقه زده شد.

دستگیری
متخلف شکار
و صید در بستک
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گروه حوادث //رئیس کل دادگستری
هرمزگان گفت :بیش از  ۳هزار و پانصد
تن کاغذ انبار شده در یکی از انبارهای
بندرعباس کشف و ضبط شد.

مجتبی قهرمانی افزود :تیمهایی متشکل
از ســازمان بازرســی ،پلیــس امنیت
اقتصادی ،تعزیــرات حکومتی ،صمت،
نمایندگان دادستان و مأموریت بازرسی
از انبارهــای بندرعبــاس را بر عهده
گرفته اند که این محمولــه تنها از یک
انبار کشف شده است.وی گفت :با ورود
دســتگاه قضایی به موضوع نظارت بر
بازار کاغذ حجم خروجی محمولههای
کاغــذ از مبدأ هرمــزگان افزایش یافته
است که از ابتدای امسال تاکنون ،حدود
 ۹۰هزار تن بوده است و نسبت به مدت
مشابهه پارسال برابری میکند.قهرمانی
افزود :حدود  ۵۶هزار تن کاغذ در بنادر

اســتان موجود است که  ۲۵هزار تن آن
در حال طی تشــریفات گمرکی است و
برای ترخیص این محموله هاو ارســال
به نقاط کشــور دستورات ویژهای صادر
شده اســت.رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان با اشاره به تشکیل  ۱۱پرونده
با موضوع احتــکار و قاچاق کاغذ در
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بنادر و دریانــوردی ،گمرکات و وزارت
صمت ،علیرغــم صراحت قانون در این
خصوص ،مهمترین چالش و مانع اساسی
در برخورد با احتکار و قاچاق کاال است
که نیازمند چاره اندیشی مسئوالن برای
حل این مشکل است.قهرمانی گفت :با
توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاهها
توصیه میشود؛ فعاالن حوزه کاغذ هر چه
سریعتر نسبت به ترخیص محمولههای
خــود از انبارهای بنــادر و گمرکات و
عرضــه آن به بازار اقدام کنند.رئیس کل
دادگســتری هرمزگان افزود :ســازمان
بازرســی ،دادستانی ،تعزیرات حکومتی
و پلیس و نهادهــای متولی ،موجودی
محمولههای ارسالی از مبدأ هرمزگان را
به نهادهای متناظر در سایر استانها اعالم
میکند تا از احتکار کاغذ در دیگر مناطق
کشور جلوگیری شود.

ســازمان تعزیرات حکومتی گفت :پس
از صــدور حکم نهایــی در خصوص
پنج پرونده ،محتکــران و قاچاقچیان به
پرداخــت بیش از  ۳۶۲میلیــارد ریال
جریمه نقدی محکوم شده اند.به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،
وی افزود :نبود ارتباط میان سامانههای

سال بیست و یکم شماره 3978

4کیلوگرم حشیش در قشم کشف شد

گروه حوادث //سرپرســت انتظامی شهرستان
قشم از کشــف چهار کیلوگرم حشیش در این
شهرستان و دستگیری یک نفر قاچاقچی مواد
مخدر خبر داد.

سرهنگ عبدالرحیم دهقان اظهار داشت :در تداوم
مبارزه با ســوداگران مرگ و همچنین پاک سازی
نقاط آلوده و برخورد با خرده فروشان مواد افیونی،
طرح باال بردن امنیت اجتماعی توســط پلیس در

سطح شهرستان و جزیره قشم طی دو روز به مرحله
اجرا درآمد.وی ادامــه داد :در اجرای این طرح از
ســوی پلیس شهرستان قشــم طرح سرکشی از
انبارهای ضایعاتی سطح شهر درگهان نیز در دستور
کار قرار گرفت که در این سرکشــی مقدار زیادی
اموال مسروقه شامل ســیم ،کابل برق ،کنتور آب،
پمپ آب و باطری دکل مخابراتی کشــف و ضبط

شد.سرپرست انتظامی شهرستان قشم توضیح داد:
در این ارتباط یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده
تحویل مقام قضایی شدند.به گزارش ایرنا ،سرهنگ
دهقان اضافه کرد :ماموران انتظامی این شهرستان با
انجام کارهای اطالعاتی و حضور شبانه روزی در
نقاط جرم خیز به صورت قاطع و قانونی با متخلفان
و قانون شکنان برخورد خواهند کرد.

هالکت  ۲شرور در درگیری مسلحانه با پلیس

گروه حوادث //قاتل مسلح و همدستش
در درگیری مسلحانه پلیس «کهنوج»
به هالکت رسیدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح
جزئیات این خبر بیــان کرد :یک قاتل
مسلح و تحت تعقیب که مرتکب یک فقره
قتل در شهرستان رودبار جنوب شده بود،
به همراه همدستش در درگیری مسلحانه
با نیروهای پلیس شهرســتان کهنوج به

هالکت رسید .ســردار عبدالرضا ناظری
ادامه داد :در پی انجام اقدامات اطالعاتی،
رصد اخبار و عملیات هماهنگ سربازان
گمنام امام زمان(عج) ،نیروهای انتظامی
و یگان تــکاوری شهرســتان کهنوج،
مخفیگاه یک قاتل مســلح به همراه دو
نفر از همدستانش در یکی از محله های
شهرستان کهنوج شناسایی شد که ماموران
برای دستگیری آن ها به این مکان اعزام

گروه حوادث //ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک گفت :یک به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز
محیط زیســت شهرستان بستک یک متخلف شکار حین شروع به شکار در این خلیج فارس؛ دهقانی افــزود :پرونده این
متخلف شکار و صید دستگیر کردند.
شهرستان دستگیر و از وی یک قبضه اسلحه متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع
حفاظت
رئیــس اداره و فرمانده یگان
قضایی شهرستان ارجاع شد.
کشف شد.

وزارت راه و شهر سازی
سازمان بنادر و دریانوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

آگهی مزايده عمومی

مزايده گزار  :اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان  .موضوع تجدید مزايده  :فروش ضایعات ورق های آلوزینک دپو شــده انبار
ملزومات شهرک شهید رجایی  ،به شرح اسناد مزايده .شرایط اختصاصی  -1 :دارا بودن اهليت قانوني جهت معامله  -2دارا بودن تابعيت
جمهوري اسالمي ايران  .مهلت و نحوه دریافت اسناد  :متقاضیان شركت در مزايده مي توانند از تاریخ  1401/6/22تا پایان وقت اداری مورخ
 1401/6/30با مراجعه به سایت  www.setadiran.irنسبت به دريافـت (خرید)رایگان اسناد اقدام نمايند  * .ضمناً دريافت آگهی از سايتهای
 www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.irنيز بدون پرداخت وجه نقد امکان پذير است  .مهلت و محل تسليم پاکات و بارگذاری
اسناد  :متقاضیان بايد پيشنهـادات خود را تا ساعت  14:00روز دوشنبه مـورخ  1401/7/11در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران)
به آدرس  www.setadiran.irبارگذاری نمایند  .تبصره  : 1متقاضیان مکلفند تا همين تاريخ عالوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذکورنسبت
به تحویل فیزیکی صرفاً پاکت الف (اصل تضمين شركت در مزايده) به دبيـرخانـه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردی استـان هرمزگان -مجتمع
بندري شهيد رجايي -ساختمان مركزي -طبقه ي همكف تسليم نمايند  .تبصره : 2کلیه ی مراحل برگزاری از دریافت اسناد مزايده تا ارائه ی
پیشنهاد مزايده گران و گشایش پوشه ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مزايده محقق سازند بديهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه ی مذکور پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیکی
مورد قبول واقع نمیگردد  .تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار(تضمين شركت در مزايده)  :جهت شرکت در مزايده به مبلغ 372/600/000
ريال با واریز وجه نقد به حساب شماره  4101064571214853و شماره شبا  IR 920100004101064571214853نزد بانک مركزي
به نام تنخواه گردان پرداخت بندر شهيد رجايي يا به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر  .تبصره  :ضمانت نامه مذكور مي بايست از تاريخ صدور به
مدت حداقل  3ماه داراي اعتبار باشد  .همچنين براي يك دوره سه ماهه ديگر نيز قابل تمديد باشد  .زمان و محل بازگشایی پاکات  :بازگشايي
پاكات الكترونيكي در مورخ  1401/7/16روز شــنبه ساعت  9:00در محل مجتمع بندری شهید رجایی -ساختمان مرکزی اداره کل –طبقه
سوم – سالن کنفرانس انجام مي گردد  .تبصره  : 1کلیه اسناد مزایده و اسناد ارزیابی کیفی باید مطابق شرایط مذکور توسط مزایده گران به
صورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد  - .حضور مزايده گران يا نمايندگان تام االختيار آنها با معرفي نامه رسمي در جلسه
بازگشايي پاكت قيمت بالمانع است  - .اسناد بايد با كيفيت باال و خوانا( 400يا  )dpi 300اسكن و بارگذاري گردد .در صورت ناخوانا بودن  ،به
اسناد مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد - .برای کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد مزايده با تلفن های 076-32123494 -32123157
و جهت دريافت و بارگذاری اسناد مزايده با شماره تلفن  076-32123226تماس حاصل فرمایید .
شناسه آگهی 1379633 :

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

شــدند.وی اظهار کرد :اشرار مسلح که
خود را در محاصره پلیس دیدند ،بدون
توجه به اخطارهای ماموران ،شــروع به
تیراندازی به سمت آنان کردند و حاضر
به تسلیم نشدند که در نهایت پس از حدود
دو ساعت درگیری و تیراندازی متقابل،
قاتل مسلح و همدستش کشته شدند.این
مقام ارشد انتظامی از دستگیری یک متهم
دیگر خبر داد و گفت :در بازرسی از این

منزل دو قبضه سالح جنگی کالشینکف با
پنج خشاب و  ۱۰۲فشنگ جنگی کشف
شد.سردار ناظری درپایان با بیان این که
این قاتل در بهمن سال  ۹۸با شلیک گلوله
کالشینکف ،یک شهروند را در شهرستان
«رودبــار جنوب» (جنــوب کرمان) به
قتل رســاند و از محل جنایت گریخت،
خاطرنشان کرد :این شرور مسلح و دیگر
همدستانش ،ســوابق متعددی از جمله
سرقت های مسلحانه ،حمل موادمخدر و
شــرارت را در جنوب کرمان در کارنامه
سیاه خود دارند.

حوادث جهان
آتشسوزیهای گسترده
در غرب آمریکا و تخلیه مناطق مسکونی

با ادامه آتشسوزیهای مهیب و وسیع طبیعی در ایالتهای
اورگان و واشنگتن ،تخلیه نواحی مسکونی در بخشهای وسیعی
در جریان است .مقامات محلی میگویند :در حال حاضر قریب
به  ۵۰۰۰مامور آتشنشانی برای مهار آتشسوزی در ناحیهای
به وســعت  ۶۰۰کیلومتر مربع تالش میکنند .هم اکنون چندین
آتشســوزی جداگانه در شمال غربی آمریکا در جریان است و
مقامها می گویند که برای تامین ایمنی ،برق بســیاری از نواحی
اطراف را قطع کردهاند .همچنین آتشسوزیهای عمده دیگری
در کالیفرنیا ،آیداهو و مونتانا جریان دارد .کالیفرنیا هفته پیش موج
گرمای کم سابقهای را تجربه کرد به طوری که شبکه برق این ایالت
زیر فشار شدیدی قرار گرفت و در آستانه قطعی برق گسترده قرار
گرفت.دانشمندان اکنون با اطمینان می گویند که اینها عوارض
تغییر اقلیم است و هوای گرمتر و خشک تری که این منطقه در
این وقت ســال تجربه میکند بیش از چیزی اســت که از زمان
ثبت رکوردها مشاهده شده است.آنها میگویند که با ادامه روند
گرمایش رویدادهای شدید آب و هوایی هم بیشتر خواهد شد.
تصادف در نیجریه  ۲۰کشته برجا گذاشت

مقامــات نیجریه اعــام کردند که بر اثــر برخورد اتوبوس
مسافربری با یک دستگاه ســواری در جنوب غرب این کشور
و وقوع حریق ناشــی از آن ،دست کم  ۲۰مسافر جان خود را از
دســت دادند .این تصادف روز جمعه در ایالت «اویو»ی نیجریه
رخ داده اســت .یکی از مقامات نیجریــه در این باره گفت :این
یک تصادف مرگبار بود ،ما بیش از  ۲۰جسد را که به طور کامل
سوخته بودند ،شمردیم .وی همچنین گفت :این دو وسیله نقلیه
که هر دو حامل مســافر بوده انــد از روبرو به یکدیگر برخورد
کرده و دچار حریق شــدهاند .گزارش ها حاکیســت که دو تن
دیگر نیز با سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شده اند .تاکنون
جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.مقامات نیجریه
تاکنون علت وقوع این تصادف را ســرعت غیرمجاز و رانندگی
بی احتیاطانه عنوان کردند .نیجریه ســاالنه وقوع تصادف های
زیادی را به دلیل زیرساخت های جاده ای ضعیف و بی توجهی
به قوانین راهنمایی و رانندگی تجریه می کند .بر اساس آمارهای
رسمی ،نیجریه در سال گذشــته  ۱۰هزار و  ۶۳۷مورد تصادف
جاده ای را به ثبت رســاند که منجر به کشته شدن  ۵۱۰۱نفر و
زخمی شدن بیش از  ۳۰هزار نفر در این کشور شد.

فراخوان مناقصه عمومی(ارزیابی کیفی)

نوبت اول

توجه  :اعالم آمادگي جهت شركت در اين مناقصه صرف ًا بصورت الكترونيكي (توکن) و از طريق سامانه ستاد به نشاني  www.setadIran.irمي باشد .
مناقصه عمومی یک مرحـــله ای شماره م م 01/0169/مربوط به برگزاري مناقصه مربوط به انجام خدمات خودروئي (هدايت)  119نفر راننده سبك
بصورت روز كار مورد نياز عمليات ترابري سبك مديريت عمليات ترابري و پشتيباني تولید  .الف -شرح مختصر خدمات  :مربوط به انجام خدمات خودروئي (هدايت)  119نفر
راننده سبك بصورت روز كار مورد نياز عمليات ترابري سبك مديريت عمليات ترابري و پشتيباني تولید  .ب -محل اجرای خدمات و مدت انجام کار  :محل اجرای خدمات در
حوزه شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب مديريت عمليات ترابري وپشتيباني توليد و مدت انجام آن 12مـاه می باشد  .ج -برآورد کارفرما  :برآورد كارفرما جهت انجام خدمات
413,651,405,955/ريال مي باشد  .د-شرایط مناقصه گران متقاضی  - :داشتن ظرفيت آزاد(تعدادي و ريالي) در رشته مربوطه  .داراي گواهينامه تعيين صالحيت در رشتهخدمات عمومی  .داراي گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي  .ارائه مدركي بر دارا بودن خط مشي ايمني  -HSEداشتن تجربه ودانش در زمينه
مورد نظر وحسن سابقه در كارهاي قبلي وتوان مالي  - .در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،الويت با شركت هاي بومي استاني مي باشد  .توانايي ارائه تضمين شرکت در
فرآيند ارجاع كار به مبلغ  14,273,028,119/-ریال همچنین توانايي  %10مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان تضمین انجام تعهدات - .ارائه يك نسخه تأييد شده از
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست  .مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه
بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ،کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ،واقع در روبروی بلوک دو،
ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند  .هـ-محل و مهلت دريافت اسناد  :از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي
آيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اسناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشاني  www.setadIran.irمراجعه نمايند تا ارزيابي هاي الزم وفق آيين
نامه اجرايي بند ج ماده  12قانون برگزاري مناقصات(ارزيابي کیفی) بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آيد -1 .مهلت اعالم آمادگی :بصورت الکترونیکی (غیر حضوری
و) از ساعت  8:00تاريخ  1401/06/23لغايت ساعت  19:00تاریخ  -2 . 1401/07/02مبلغ خريد اسناد و شماره حساب  :واریز مبـلغ 1,428,000ریال از طریق درگاه
موجود در سامانه به نشانی  . www.setadIran.irضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم
ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند .بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی
کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد  .محل ،زمان تحويل و گشايش پيشنهادها  :متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت
15:00روز يکشنبه مورخ  1401/10/04به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسلیم نمایند  .ضمناَ پیشنهادات در ساعت  08:00روز دوشنبه مورخ 1401/10/05
گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است .همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی
تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز يکشنبه مورخ  1401/10/04اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به كميسيون مناقصات شركت
ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس  :اهواز -کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان  ،واقع در روبروی بلوک دو  ،ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند  .همزمان
ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد .تذكر :حسب مورد ارائه يك نسخه اصلي از
اساسنامه شركتها ،آگهي تاسيس ،آخرين تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد .
نوبت اول 1401/06/22 :
شناسه آگهی 1379514 :
امور حقوقي و قراردادها  -مناطق نفتخيز WW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir -
شركت ملي
مناطق نفتخيز

نوبت دوم 1401/06/23 :

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

نو
بت دوم

شهرداری سرگز احمدی در نظر دارد به استناد آئین نامه مالی شهرداری ها ،پروژه مندرج در جدول ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط
واگذار نماید  .لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید در صورت داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی – ریالی) جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه
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وژیه بندرخمیر
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سه شنبه  22شهریور 1401

پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در هرمزگان  ۶۰درصدی شد

 16صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3978
خبری

رئیس اداره محیط زیست بندرخمیر:

تاالب بین المللی بندرخمیر محل امن
و مناسب برای تخم گذاری پرندگان مهاجراست

امین درســاره گروه شهرستان //حجت قاسمی رئیس اداره محیط زیست
شهرستان بندرخمیر گفت :یکی از ویژگیهای مهم شهر بندرخمیر وجود بزرگترین
تاالب دریایی خاورمیانه است .بندرخمیر دارای بیش از  ۱۰۲هزار هکتار تاالب
می باشــد که بخش بزرگی از جنگلهای حرا در همین منطقه قرار گرفته است.
بندرخمیر ذخیره گاه پرندگان مهاجر و حیوانات منحصر به فردی اســت که از
اول مهر وآغاز فصل پاییز از آسیای مرکزی و داخل کشور به این شهر مهاجرت
می کنند.به گزارش خبرنگار دریا؛ حجت قاسمی با بیان اینکه این پرندگان مهاجر
تا فصل بهار مهمان تاالب بندرخمیر هستند تاکید کرد :تاالب و جنگل های حرا
محل مناسب و امنی برای تخم گذاری پرندگان مهاجر است از این رو از اول مهر
گشت ویژه نظارت و پایش دریایی در تاالب و جنگل های حرا برای حفاظت از
این مهمانان طبیعی به صورت روزانه انجام می شود .قاسمی با اشاره به اینکه منطقه
حفاظت شده جنگل حرا و تاالب خورخوران منحصر به فرد است تصریح کرد:
تاالب خورخوران عالوه بر پرندگان مهاجر ،زیستگاه انواع پستانداران ،دلفین ،الک
پشت وانواع نرم تنان است .دراین راستا جهت حراست از این منابع ارزشمند و
جلوگیری از چرای دام ،سرشاخه زنی درختان و آلودگی دریایی به صورت مستمر
گشت ویژه نظارت انجام می شود .رئیس اداره محیط زیست شهرستان بندرخمیر
در ادامه با بیان اینکه محیط زیست به سه قسمت طبیعی ،دریایی و انسانی تقسیم
می شود تصریح کرد :شهرستان بندرخمیر دارای سه منطقه حفاظت شده کشار،
جنگل حرا وهرمود است که جنگل های حرا هم مرز با شهرستان قشم وهرمود
هم مرز با استان فارس است .در این سه منطقه گونه های درختی و حیوانی زیاد
و کمیابی زندگی می کنند که حراست و حفاظت از این نعمت های طبیعی طبق
فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند( :محیط زیست متعلق به همه است) به
صورت مستمر با همکاری مردم و مسئولین محلی انجام می شود.وی در ادامه با
بیان عملکرد شش ماهه نخست سال اداره محیط زیست شهرستان افزود :در بخش
طبیعی گشت و کنترل به صورت مستمر در مناطق حفاظت شده جهت جلوگیری
از شکار غیرمجاز انجام شد که درهمین زمینه 10قبضه سالح غیرمجاز با همکاری
پلیس اطالعات و یگان حفاظت محیط زیست از انواع سالح غیرمجاز شکاری
کشف و ضبط گردید .درحوزه انسانی۵۷استعالم مورد بررسی قرار گرفته که با
۴۰استعالم موافقت شد و مابقی هم جهت بررسی بیشتر به استان ارسال گردید.
در بازدید مستمر از صنایع شهرستان به  ۷صنایع فعال شهرستان به دلیل رعایت
نکردن عوامل زیســت محیطی اخطاریه صادر گردیده است.قاسمی با اشاره به
طرح های فرهنگی و آموزشی محیط زیست بیان داشت :با شروع سال تحصیلی
طرح یک ســاعت محیط بان با دانش آموزان اجرا می شــود که از طرح های
آموزشی و فرهنگی آشنایی دانش آموزان با محیط زیست است.در پایان حجت
قاســمی رئیس محیط زیست شهرستان بندرخمیر از مسؤلین ،سمن های فعال
درحوزه محیط زیست و مردم دوستدار محیط زیست شهرستان که همیشه همیار
محیط زیست بندرخمیر بوده اند قدردانی و خواستار شد که مثل همیشه همیار و
محافظ محیط زیست شهر و روستای خود باشند.

امین درســاره گروه شهرستان //مهدی
دوســتی اســتاندار هرمزگان در آیین
وبیناری آغاز عملیات اجرایی بیش از ۵۰۰۰
قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن گفت:
با این اتفاق مبــارک هرمزگان در اجرای
برنامه چهارساله طرح نهضت ملی مسکن
به پیشرفت  ۶۰درصدی دست یافت.

به گزارش خبرنگار دریا ،مهدی دوستی
اســتاندار هرمزگان در آیین آغاز عملیات
اجرایی  ۵۸۶۴قطعه زمین طرح نهضت ملی
مســکن که باحضور مدیران و کارشناسان

حوزه مســکن اســتان و ارتباط وبیناری
فرمانداران برگزارشــد ،گفت :این قطعات
 ۲۰۰تا  ۳۰۰مترمربعی بصورت خودمالک
یا مشارکت مردم در ساخت ،آماده تحویل
به متقاضیان شده است.استاندار هرمزگان
با اشاره به دســتور و تاکید رئیس جمهور
محترم درخصــوص واگــذاری زمین به
شرط ســاخت و متناســب با زیست بوم
مردم افزود :هرمزگان پیشــتاز اجرای این
طرح و صاحب رتبه اول در کشوراســت

که بــا برنامه مدون الحــاق ،تغییر کاربری
و رفــع معارضات توانســته در این طرح،
زمین هایی برای ساخت منازل ویالیی ،دو
یا چهار طبقــه به مردم واگذار کند.مهندس
دوســتی رتبه هرمزگان را در اجرای طرح
ملی مســکن در کشــور دوم اعالم کرد و
ادامه داد :بــا این تعداد واگذاری در اجرای
برنامه چهارســاله دولت برای نهضت ملی
مسکن ،هرمزگان به پیشرفت  ۶۰درصدی
دســت یافتــه و رقم واگــذاری زمین در

طرح خود مالــک به  ۱۳هزار قطعه و رقم
واگذاری زمین در کل طرح به عدد  ۳۰هزار
می رســد که جایــگاه هرمــزگان را در
ارزیابی های جدید ارتقاء خواهد داد.نماینده
عالی دولت در استان ضمن تشکر از اقدامات
مدیران و کارشناســان راه و شهرســازی،
بنیــاد مســکن و فرمانــداران تاکید کرد:
مدیران شهرستان و فرمانداران به پیشرفت
پروژه ها متعهد هســتند و الزم اســت با
همکاری و مانع زدایی مردم را به ســاخت

بررسی مصوبه های سفر استاندار هرمزگان به بندرخمیر

امین درســاره گروه شهرســتان///
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان
به همــراه معاونیــن اســتانداری و
مدیرکل های دســتگاه اجرایی استان
در یکم اردیبهشــت ماه  ۱۴۰۱با حضور
در شــهر رویدر و برگزاری جلســه
شورای اداری استان دراین شهر طرح و
پروژه های مهمی را برای شهرستان به
تصویب رساند.

به گزارش خبرنگار دریا؛ این مصوبات
در حــوزه هــای راه ،ورزش و جوانان،
برق ،منابع طبیعی ،صنعت ،کشــاورزی،
آموزش و پرورش ،بهداشــت و درمان،
گردشگری وعمران شــهری و روستایی
و همچنیــن خدماتــی و اشــتغال زایی
بوده اســت .در حال حاضــر برخی از
مصوبه ها تاکنون اجرایی شــده و برخی
نیز در حال اقدام و پیگیری است.از جمله
پروژه هایی که در هفته دولت و روزهای
اخیر آمــاده و به بهره برداری رســیده
مــی توان به چهار زمین ورزشــی چمن
مصنوعی در روســتاهای رودبار ،کرویه،
بناب و دهنو ،واگذاری زمین جهت احداث
بیمارســتان (درمان بستر )درشهر رویدر،
معرفی متقاضیان کشت گلخانه ای و کشت
گیاهان دارویی ،تامین آب روســتاهای
رودبار و پرنیمه  ،بهســازی محور رویدر
بــه ارزش  ۴۷۰میلیارد ریال و همچنین
بهره برداری از دو راه روستایی در بخش
مرکــزی و رویدر  ،بازگشــایی خوابگاه

دخترانه در شهر رویدر ،راه اندازی رشته
نظری در روستای کشــار ،روشنایی پل
فلزی کشــار  ،بازارچه ملوانی در بندرپل
و  ...اشاره کرد که اکثر آنان مطالبات مردمی
بوده و با نگاه اجمالــی به این مصوبات
می تــوان دریافــت که رونــد اجرایی
پروژه هــا در همان بــازه زمانی وعده
داده شــده صورت گرفته است.برخی از
مصوبات سفر استاندار به شهرستان خمیر
نیز در دســت اقدام و پیگیری اســت که
می توان به بازبینی طرح هادی پنج روستا،
ســاخت زمین چمن کشار ،طرح مطالعه
شــهر گلخانه ای کهورســتان ،نوسازی
ساختمان هنرســتان رویدر ،ساخت پل
فلزی بر روی رودخانــه کرویه ،تکمیل
گلزار شهدای شهرک خاتم االنبیاء بناب،
انتقال آب به بخش رویدر و ...اشاره کرد
که همــه این پروژه های زیرســاختی و
خدماتی از جملــه مهم ترین پروژه های
این روســتا بوده که با پیگیری انجام شده
از ســوی خبرنگار روزنامه دریا مراحل
آماده شدن را می گذرانند.عالوه بر این ،
پروژه هایی بزرگی نیز از جمله تکمیل باند
دوم محور بندرخمیر به بندرعباس و تکمیل
مجتمع بندری خمیر نیز نیازمند اعتبارات
ملی برای تکمیل شدن هستند و قرار است
تا پایان ســال به بهره برداری برسند .در
خصوص تکمیل محور دوم بندرخمیر به
بندرعباس که حــدود  ۸۰درصد پروژه

آماده شده اگر تأمین اعتبار الزم صورت
گرفته و پــروژه به بهره برداری برســد
می توانــد ضمن کاهش میزان تصادفات،
باعث کاهش مشــکالت ترافیکی در این
محدوده با توجه به قرار گرفتن در مسیر
بندرعباس به شــیراز شود.شاید خالی از
لطف نباشد به یکی دیگر از مصوبات سفر
استاندار هرمزگان به شهرستان خمیر اشاره
کرد که به نوعی با این پروژه ارتباط دارد.
احداث ســاختمان ایستگاه آتش نشانی
کهورســتان و تامین خودرو آتش نشانی
که در حال حاضر ســاختمان آن احداث
شده و نیازمند نوسازی ناوگان خودرویی
آتشنشانی آن اســت.بدلیل قرار گرفتن
در محور ترانزیتی بندرعباس  -شــیراز
و حجم زیاد عبــور و مرور خودروهای
سبک و سنگین در این محور و ضرورت
دفع حوادث آتش ســوزی خودروها و
همچنین انبوه باغات و اراضی کشاورزی
در این منطقه و گستردگی پوشش حوزه
خدمات آتش نشــانی  ،تجهیز ایستگاه
آتش نشــانی و همچنین افزایش نیروی
انســانی آموزش دیده در این ایســتگاه
را بیــش از پیش ضروری می ســازد و
بایستی با دید فرامنطقهای به آن نگاه کرد.
همچنین از دیگر پروژه های مهم ،اسکله
بندری خمیر است که با تکمیل این پروژه
شهرستان خمیر از نظر اقتصادی واشتغال
زایی رونق بسیارخوبی خواهد گرفت.
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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 /181/182023ن 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 .

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000493681شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390001448458شاکی  :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 شانزدهم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک
در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000493681تحت 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 نماید.
گس جمقوه قضائیه
(رای دادگاه ) :
داد تری هور ی اسالمی اریان
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  ، 26به مساحت2500مترمربع از طرف ستاد اجرائی فرمان
حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001068704مورخه
 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 28
قانون 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 /181/181965ن 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 .

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

زمین های واگذاری در زمان تعیین شــده
تشــویق کنند و از این ظرفیــت بی نظیر
برای توســعه عدالت محور استان استفاده
نمایند .گفتنی است این  ۵۸۶۴قطعه زمین

برای تحویل به متقاضیان  ۱۶شــهر حوزه
غرب و شــرق اســتان در شهرستان های
میناب ،رودان ،جاسک ،سیریک ،بندرلنگه،
بندرخمیر و پارسیان آماده می شود.

آغاز سال تحصیلی جدید
با حضور  13هزار دانش آموز در بندر خمیر

امین درســاره گروه شهرســتان //معاون پرورشی و
ش وپرورش هرمزگان که بهمنظور ارزیابی
فرهنگی آموز 
پروژه مهر در مدارس شهرســتان خمیر و اجرای مانور
آمادگی شروع سال تحصیلی حاضر شده بود گفت :ایجاد
تعامل با مدیران ،بررسی مشکالت از نزدیک و برنامهریزی
برای آغاز سال تحصیلی هدف عمده بازدیدهاست.

بــه گزارش خبرنگار دریا؛ محمــود غیبی با قدردانی از
تالشها و برنامهریزیهای مدیر آموزشوپرورش شهرستان
خمیر و مجموعه فرهنگیان اظهار داشــت :امروز هر ۲۲
منطقه آموزشی اســتان بهصورت نمادین سال تحصیلی را
آغاز میکنند و مانور شروع سال تحصیلی با هدف بررسی
مسائل آموزشگاهها برای حضور دانش آموزان برگزار شده
است.معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش هرمزگان
تصریح نمود :بازدیدهای میدانی و گفتگو با مدیران مدارس
شهرستان خمیر نشاندهنده آمادگی آموزشوپرورش برای
سال تحصیلی بهصورت حضوری است.وی افزود :استفاده
از ظرفیتهای موجود در شهرستان و برنامهریزی مطلوب
میتواند مهری توأم با آرامش و نظم را برای دانش آموزان

به ارمغان آورد که خوشبختانه در این شهرستان اتفاقهای
خوبی در زمینه صدور ابالغها ،توزیع کتب ،تعمیر و تجهیزات
مدارس ،اطالعرسانی و دیگر شاخصهای پروژه مهر شاهد
هســتیم.در این بازدید علی یگانه مدیر آموزشوپرورش
شهرستان خمیر نیز اظهار داشت :کار در آموزشوپرورش
نیازمند همراهی گروهی و اســتفاده از خرد جمعی است
که فرهنگیان شهرســتان و مســئولین محلــی همواره از
طرحها و ایدههای آموزشوپرورش حمایت کردهاند.مدیر
آموزشوپرورش شهرستان خمیر خاطرنشان ساخت :بیش
از ۱۳هزار دانشآموز امسال در مدارس این شهرستان مرزی
سال تحصیلی خود را بهصورت حضوری آغاز خواهند کرد
و از ابتدای مهرماه فرآیند تعلیم و تربیت در مدارس به شکل
جدی و مستمر مورد پیگیری قرار خواهد گفت.گفتنی است
ابراهیم محمد حســینی رئیس اداره قرآن ،عترت و نماز و
رضا زارعی رئیس اداره امور تربیتی و مشاوره اداره کل در
این بازدید حضور داشتند و تعدادی از مدارس شهر خمیر را
مورد ارزیابی قرار دادند.

مدیر آبفای بندرخمیر به عنوان مدیر نمونه و برتر شهرستان انتخاب شد

امین درســاره گروه شهرستان //بر
اساس ارزیابی های انجام شده از بین
دستگاه های اجرایی ،جهانگیر حسین
زاده به عنــوان مدیر نمونه و برتر این
شهرستان انتخاب و از سوی میرهاشم
خواستار فرماندار خمیر تقدیر شد.

بــه گزارش خبرنــگار دریا؛ در لوح
اعطایی فرماندار بندرخمیر به جهانگیر

حسین زاده آمده است  :توفیقِ خدمت
به شایسته ترین مردم در نظام اسالمی،
فرصتی گران بها و افتخاری بزرگ است
که عالوه بر خشــنودی مردم ،موجبات
رضایت پرودگار متعال را درپی دارد .به
یقین در این راستا کسانی موفق و سربلند
خواهند بود که به شایســتگی از عهده

این مســئولیت برآیند .بدینوسیله الزم
می دانم از حســن همکاری و همراهی
موثر جنابعالی در تحقق برنامه های دولت
قوی مردمی تشــکر و قدردانی نموده و
لوح مدیر برتر شهرســتان بندرخمیر را
پس از ارزیابی عملکرد دســتگاه های
اجرایی ،تقدیم حضور جنابعالی نمایم.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000493108شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره . 140140390001448313شاکی  :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 شانزدهم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک
در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000493108تحت 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 نماید.
گس جمقوه قضائیه
(رای دادگاه ) :
ت
ه
م
داد ری ور ی اسال ی اریان
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  ، 21به مساحت2500مترمربع از طرف ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001068210مورخه  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 /181/181956ن 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 .

مختارصادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000492860شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره . 140140390001448289شاکی  :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 شانزدهم شهریورماه یکهزارو چهارصد ویک
در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  140140920000492860تحت 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 نماید.
گس جمقوه قضائیه
(رای دادگاه ) :
داد تری هور ی اسالمی اریان
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک  ،شهر لیردف  ،لیردف شمالی  ،قطعه  ، 20به مساحت2500مترمربع از طرف ستاد اجرائی فرمان
حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره 140140390001068108مورخه
 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 28
قانون 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 /181/181968ن 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 .

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 :

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

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

سالمت

اهواز

بوشهر

زاهدان

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

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

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

محبوب ترین فست فود دنیا
چه بالیی سرتان می آورد

سرویس سالمت  //یک متخصص تغذیه با بیان اینکه سدیم
موجود در گوشــتهای فرآوری شــده خطر فشار خون و
سرطان معده را افزایش میدهد ،گفت :با مصرف پیتزا؛ مقدار
زیادی نیتریت ،چربی ،سدیم و کالری وارد بدن ما می شود.

گلبن سهراب ،با اشاره به اینکه یکی از مواد تشکیل دهنده
پیتزا گوشتهای فرآوری شــده مثل سوسیس و کالباس
است ،اظهار کرد :برای تهیه سوسیس و کالباس به گوشت
قرمز نیتریت ســدیم اضافه میشود که رنگ قرمز گوشت
تثبیت ،طعم آن بهتر و فعالیــت باکتریها کاهش یابد.وی
افزود :نیتریت در بدن به نیتروزآمینها تبدیل میشــود که
طی تحقیقات سرطانزا بودن این ماده ثابت شده است.عضو
هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره
به اینکه به گوشــتهایی که برای تهیه سوسیس و کالباس
استفاده میشود ،چربی بیشتری هم اضافه میشود ،تاکید کرد:
چربیهای اشباع باعث افزایش خطر ابتالء به بیماریهای
قلبی و عروقی میشود و چربیهای ترانس نیز خطر بروز
انواع ســرطانها را باال خواهد برد.این متخصص تغذیه و
رژیم درمانی با بیان اینکه ســدیم موجود در گوشتهای
فرآوری شده خطر فشار خون و سرطان معده را نیز افزایش
میدهد ،گفت :البته این مشکالت و مضرات به کالباس ختم
نمیشــود ،بلکه بحث پنیر پیتزا که یک چهارم وزن آن را
چربی اشباع تشکیل میدهد نیز مطرح است.وی ادامه داد :با
مصرف پیتزا؛ نیتریت ،چربی اشباع و ترانس ،سدیم و کالری
زیادی وارد بدنمان میشود.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه هر برش پیتزا بسته به
سایز بین  ۲۵۰تا  ۳۰۰کیلوکالری انرژی دارد ،اضافه کرد:
عمدت ًا پیتزا به تنهایی مصرف نمیشود و معمو ًال افراد پیتزا
را با نوشابه میل میکنند که هر قوطی  ۳۰۰ملی لیتری ۱۴۰
کیلوکالری دارد.

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

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

شیراز

یاسوج

یزد

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

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

کرمان

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

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

هشدار ویروسشناس آلمانی نسبت به موج شدیدتر کرونا در پائیز
سرویس سالمت  //مدیر موسسه ویروسشناسی
مجتمع پزشکی شاریته برلین ،نسبت به افزایش
شدید شاخص ابتال به ویروس کرونا ،عامل بیماری
کووید ۱۹در پائیز هشدار داد و از مقامات خواست
که از هم اکنون آماده مقابله با پیامدهای این موج
شوند.

کریستین دروستن ،ویروس شناس معتبر آلمانی
و مدیر این موسســه پیشبینی کرده اســت که
این موج حتی پیش از ماه دســامبر (قبل از آذر
ماه) آغاز میشود.وی معتقد است که سویههای
جدیــد ویروس همچنــان باعث بــروز موارد
زیاد ابتال میشوند.دروســتن میگوید ،حتی در
صورت خفیف بــودن موارد ابتال نیز این احتمال
وجود دارد کــه افزایش تعداد مبتالیان به کمبود
نیروی کار منجر شــود.این کارشــناس ارشــد
بیماریهای عفونی که ســال گذشــته به پاس
پژوهشهای برجســتهاش جایزه علمی سنای
برلیــن را دریافــت کرد ،خاطر نشــان میکند:
احتمــاال گذر بیشــتر مبتالیان به بیمارســتان
نمیافتد اما تعداد بســیار زیادی برای یک هفته
بیمار خواهند بود.مدیر موسسه ویروسشناسی
شاریته هشدار داد :پیش از این که تعداد شاغالن
بیمار آنقدر زیاد شود که مراکز درمانی نتوانند به

از ماسک در مکانهای عمومی
سرپوشیده شد.

درســتی کار خود را ادامه دهند
ِ
پلیــس کافی در
یا حتــی نیروی
اختیار نباشــد ،باید به فکر چاره بود.
پیشبینی متفاوت وزیر بهداشــت آلمان از
وی یادآور شــد که باید آماده بود و در شــرایط
اضطراری تصمیمهای سریع و قاطعانه گرفت و در وضعیت پائیز
همین رابطه خواستار اجباری شدن دوباره استفاده بنابر گزارش دویچه وله ،بر خالف این پیشبینی،
کارل الترباخ ،وزیر بهداشــت دولت فدرال آلمان

گمان میبرد که این کشــور در پائیز با یک موج
متوســط پاندمی روبرو خواهد بــود.وی در عین
حــال اطمینان داد که دولت فــدرال خود را برای
تمام سناریوهای محتمل بهخوبی آماده کرده است.
او در گفتوگو با روزنامه «راینیشه پست» تاکید
کــرد که موج جدید کرونــا در ماههای باقیمانده
سال  ۲۰۲۲تحت کنترل خواهد بود.بر پایه قانون
جدید حفاظت در برابر عفونت در آلمان اســتفاده
از ماسکهای  FFP2در وســائل نقلیه عمومی
شهری و بینشــهری ،در مراکز درمانی و مراقبتی
و در مطب پزشــکان اجباری است.وزیر بهداشت
آلمان در عین حال تاکید کرده که نیازی به تعطیلی
مدرسهها ،رستورانها و کافهها نیست و شهربندان
( )Lockdownآن گونه که در موجهای قبلی اعمال
شد دیگر قابل توجیه و دفاع نیست.او افزود چنین
تدابیری شاید در صورتی ضروری باشند که دوباره
در وضعیت شدید پاندمی قرار گرفته باشیم اما گمان
نمیکند چنین خطری وجود داشته باشد.آلمان در
حال حاضر درگیر دو زیرســویه امیکرون موسوم
به  4.BAو  5.BAاســت که از سویههای قبلی به
شدت مسریتر هستند اما قدرت بیماریزایی آنها،
بهخصوص در میان افراد واکسینهشده به مراتب
کمتر است.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :

اعتقادی به ضعیف شدن ویروس ندارم

سرویس سالمت  //رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه
علوم پزشکی شــهید بهشــتی ،در واکنش به این موضوع که
پیش بینی میشود واریانت های ویروس کرونا در موج های بعدی
ضعیف خواهند بود ،توضیحاتی ارائه داد.

علیرضا ناجــی ،گفت :اینکه عنوان میشــود جهشهای بعدی
ویــروس کرونا ضعیفتر از موجهای قبلــی خواهد بود ،چندان
قابل پیش بینی نیســت.وی افزود :در حال حاضر میزان بیماری
زایی ویروس کمتر شده که متأثر از واکسیناسیون و ایمنی طبیعی
بدن اســت.ناجی ادامه داد :اینکه انتظار داشته باشیم ویروس در

موجهای بعدی ضعیف بشــود ،چندان قابل استناد نیست.رئیس
مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی گفت :در مورد واریانت های بعدی ویروس کرونا ،هیچ
چیز قابل پیش بینی نیست و شاید واریانت خیلی شدید هم داشته
باشــیم.ناجی افزود :هر واریانتی که بیاید ،ما باید اصول کنترل
بیماری را داشــته باشیم که شامل شناســایی بیمار ،ایزوله کردن
بیماران ،رعایت بهداشــت فردی ،ماســک زدن و… است .وی
گفت :اینکه واریانت های بعدی حتم ًا ضعیفتر از جهشهای قبلی
خواهند بود ،خیلی اعتقاد ندارم.

ت رایج دندانها را نابود میکند
این  ۷عاد 
سرویس ســامت  //برخی عادتها ،هدفی جز دندانها میشود.

آسیب به ســامتی ما ندارند .عادت به مصرف
دخانیات ،عادت به پرخوری یا هرچیزی شبیه به برای کسانی که اهل ورزشهای سخت و سنگین
اینها میتواند به عاملی مخرب برای سالمت ما هســتند ،فوتبال ،بوکس یا هر ورزش تماســی
تبدیل شود.
دیگری که باشــد ،تفاوتی ندارد .آنها هیچگاه

ورزشهای سنگین بدون محافظ دهان

۵

ســرویس سالمت  //اغراق نیست اگر بگوییم که میگرن حتی میتواند راه رفتن
یا صحبت کردن فرد مبتال را دشوار کند ،عدهای حتی از حساسیت به نور یا بو و
همچنین حالت تهوع رنج میبرند .در اینجا  ۵باور غلط رایج درباره میگیرن که باید
بدانید را بررسی میکنیم.

میگرن یک درد ضربان دار در ســر است که میتواند برای برخی افراد بسیار
شدید و حتی ناتوان کننده باشد .این سردردهای طاقتفرسا که معمو ً
ال در یک
طرف ســر ایجاد میشوند ،به تدریج در طی چند ساعت یا چند روز بروز پیدا

سه شنبه  22شهریور 1401
 16صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3978
طالعبینی
فروردین :

قصدتان این نیست که به منظور مشکل درست کردن
به دنبال اطالعات مدفون شــده بگردید ،اما به نظر
می رســد که هیچ انتخاب دیگری برای تان نمانده
اســت .یک چیزی اشتباه شده و تا آن را اصالح نکنید آرام و قرار
نمی گیرید .دوست ندارید اطالعاتی که به دست می آورید ناراحت
کننده باشد و از این بابت نگران هستید ،اما انگار ترس تان نسبت به
این موضوع کمی اغراق آمیز شده است.
اردیبهشت :

امروز نمی شود با شــما مذاکره کرد ،آن قدر سفت
و ســخت شده اید که هیچ کس نمی تواند نظرتان را
تغییر دهد .از ایــن که انگیزه های تان را پنهان کنید
خسته هستید ،اما هنوز احساس می کنید که فرصت مناسبی برای
آشــکار کردن احساسات حقیقی تان نیست .اگر دوست ندارید در
تعامالت احساسی شرکت کنید اشکالی ندارد ،مجبور نیستید دلیل
این غیبت را به دیگران توضیح دهید.
خرداد :

امروز کســی نمی تواند شما را مجبور به انجام کاری
کند که راحتی شما را به هم می زند .اکنون این قابلیت
را دارید که ســر تصمیم تان پافشاری کنید ،حتی در
مقابل کســی که قدرت زیادی در اختیار دارد .برای
شروع به شما پیشنهاد می شود که موضع تان را به روشنی توضیح
دهید ،اما حواس تان باشد که وارد بحث های بی پایان نشوید .بعد از
این که فشارهای حاکم فروکش کرد می توانید با راحتی بیشتر سایر
جزییات را به دیگران بگویید.
تیر :

امروز ممکن اســت نســبت بــه رفتار کســی که
دوستش دارید واکنشی سریع و تند نشان دهید .امروز
طوری شده که حتی گفتگوهای ساده هم ممکن است
احساسات تان را تحریک کند و آن خشم خفته ی درون تان بیدار
شود .پس به شما توصیه می شود که امروز بیش از پیش احتیاط به
خرج دهید .اگر خشــم تان را از ته دل به کسی که استحقاق اش را
ندارد نشــان دهید حتم ًا او را آزرده خاطر خواهید کرد .برای حفظ
آرامش باید کمی جلوی خودتان را بگیرد.
مرداد :

اگر امروز احساس کنید که کسی قصد دارد ثبات مالی
شــما را تحریک کند ممکن است مثل یک شیر به او
حمله کنید .شاید کسی که در مقابل او موضع می گیرید
شخصیت قدرتمندی باشد .اما قبل از این که حرکتی کنید ببینید که
آیا این اقدام شما توجیه پذیر است ،زیرا وقتی پا پیش گذاشتید آن
وقت ممکن است کار به جاهای باریک بکشد.
شهریور :

امروز کلماتی که در صحبت های تان به کار می برید
آن قدر تیز و برنده هستند که مثل لبه ی شمشیر به نظر
می رسند .شاید مقصود شما چیز دیگری باشد ،اما در
هر صورت حرف های تان به شدت نیش و کنایه دار است .متأسفانه
شدت احساسات شما را تحت تأثیر قرار داده ،پس حواس تان باشد
حرف هایی که می زنید تا حد امکان واضح و روشن باشند .اگر از
دیگران انتظار دارید که نسبت به شما رفتار مثبتی در پیش بگیرند،
پس بهتر است پیام تان را با مالیمت بیشتری انتقال دهید.
مهر :

امروز احساس می کنید که خیلی منطقی هستید .اما
واکنش های شدید یک نفر ممکن است همه چیز را
به هم بریزد .یادتان باشــد که یک انفجار احساسی
مشــکلی را حل نخواهد کرد ،چنین واکنشی در نهایت باعث می
شــود که احساس ناخرسندی و تهی بودن به شما دست دهد .برای
این که از فشارهای روز کم کنید می توانید به هر کجا که می روید
با خودتان مهربانی به همراه ببرید .خوشبختانه رویکرد مثبت شما
همه ی اطرافیان تان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

دندان شما را به سوی نابودی میکشاند.استفاده
از دندانها به عنوان ابــزار میتواند باعث ترک
خوردگی یا شکستگی دندان شود .برای باز کردن
بطری از دربازکن و برای پاره کردن بسته سس از
قیچی یا چاقو استفاده کنید و از دندان هایتان فقط
برای خوردن غذا استفاده کنید.

مراقبتهای بهداشتی دندان باعث صرفهجویی نباید بدون محافظ دهان وارد بازی شوند .ممکن
جویدن مداد
در زمــان ،تالش و هزینه میشــود ،زیرا هزینه است یک ضربه سنگین دست ،پا یا توپ به دهان
آیا هنگام تمرکــز روی کار یا درس ،مداد خود
عملهای مورد نیاز برای تمیــز کردن دندانها شما ،آسیب جدی به دندانها وارد کند.
بســیار کمتر از عواقب درمان پزشکی است .از
را میجوید؟ مانند جویــدن یخ ،این عادت هم
دندان قروچه
طرفی هم برخی عادتها ،هدفی جز آســیب به یکی از متهمان ردیف اول آسیب به دندان ،دندان میتواند باعث خرد شدن یا ترک خوردن دندان
ســامتی ما ندارند .عادت به مصرف دخانیات ،قروچه است .متخصصان علت اصلی این رفتار را شود .زمانی که احساس میکنید نیاز به جویدن
عادت به پرخوری یا هرچیزی شــبیه به اینها استرس شدید میدانند که معموال در زمان خواب دارید آدامس بدون قند گزینه بهتری است.
سیگار کشیدن
میتواند به عاملی مخرب برای سالمت ما تبدیل به اوج خود میرســد .این موضوع ،کنترل آن را
شــود .از جمله بارزترین عادات بد مضر برای دشوار میکند .به نظر میرسد که بهترین راه برای سیگار و هر محصول دیگر دارای توتون و تنباکو
دندانها عبارتند از:
رفع این عادت رفتاری ،تغییر ســبک زندگی و میتوانند دندانها را لکهدار کنند و باعث ریزش
جویدن یخ
کاهش استرس است ،اما اگر خیلی دندان قروچه آنها در نتیجه بیماری لثه شوند.تنباکو همچنین
تصور
برخالف
که
بدانند
باید
یخ
جویدن
عاشقان
میکنید ،بهتر است هنگام خواب از محافظ دندان میتواند باعث سرطان دهان ،لبها و زبان شود.
فاقد
و
طبیعی
ماده
یک
یخ
کنند
ی
م
فکر
که
آنها
اگر به دنبال یک دلیل دیگر برای ترک ســیگار
استفاده کنید.
باید
ندارد،
ضرری
آن
جویدن
پس
است،
شــکر
هستید ،به لبخند خود فکر کنید.
باز کردن چیزها با دندان
بطری زمان خواب
گفت که سخت در اشتباهند .جویدن یخ عالوه بر باز کردن در بطری یا بســته بندی پالســتیکی
اینکه ممکن است باعث شکستن دندانها شود ،به ســسهای تک نفره با دندان ممکن است راحت حفاظت از دندانها را باید از همان بدو تولد جدی
لثهها آسیب میرساند و سبب ایجاد درد مداوم در باشــد ،اما این یکــی از عادتهایی اســت که گرفت .دادن یک بطری آب ،شیر یا شیر خشک
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آبان :

به کــودک هنگام خوابانــدن او ،میتواند باعث
پوسیدگی در دندانها شود .بعضی از کودکان به
خوابیدن با بطری شیر در دهان عادت دارند ،این
کار آســیب جدی به دندانها میزند .این عادت
مخرب را از کودک خود دور نگه دارید.
از آبمیوه تا چیپس

در کنار برخی عادتهایی که ممکن است سالمت
دندانهای شما را به خطر بیندازد ،خوراکیهایی
هم هســتند که میانه خوبی بــا دندانها ندارند.
نوشیدنیهای گازدار و انرژیزا مهمترین آنهاست.
این نوشــیدنیها معمو ًال سرشار از قند هستند و
نوشیدن مداوم آنها میتواند منجر به پوسیدگی

دندان شــود .آبمیوه نیز معلوال قند زیادی دارند
و ممکن است با نوشابهها رقابت کنند.میوهها به
طور طبیعی شــیرین هستند ،بنابراین بدنبال آب
میوهای باشید که قند اضافی نداشته باشد .همچنین
میتوانید با رقیق کردن آن با مقداری آب ،مقدار
قنــد را کاهــش دهید .قهوه نیز یکــی دیگر از
نوشیدنیهای مضر برای دندان است.رنگ تیره و
اسیدیته قهوه میتواند به مرور زمان باعث زردی
دندان شود .و ،اما چیپس سیب زمینی ،باکتریهای
موجود در پالک دندان ،مواد غذایی نشاستهای را
به اسید تجزیه میکنند .این اسید میتواند تا ۲۰
دقیقه بعد از خوردن چیپس به دندان حمله کند.

باور اشتباه اما رایج درباره میگرن که باید بدانید

میگرن فقط چند ساعت طول میکشد
میکنند .افراد ممکن اســت به دالیل مختلفی به میگرن مبتال شوند که ناشی از
مواردی مانند استرس ،اضطراب ،تغییرات هورمونی ،رژیمهای غذایی سخت یا برخالف سردرد که معموال فقط چند ساعت طول میکشد ،میگرن در صورت عدم
درمان ممکن است بین  ۴تا  ۷۲ساعت طول بکشد .حتی با درمان ،میگرن ممکن
مشکالت خواب باشد.
ی طول بکشــد تا از بین برود و حتی اگر شدت درد برطرف شده باشد،
اغراق نیســت اگر بگوییم که میگرن حتــی میتواند راه رفتن یا صحبت کردن است کم 
را بسیار دشــوار کند ،عدهای حتی از حساسیت به نور یا بو و همچنین حالت ممکن است همچنان از برخی عالئم رنج ببرید.
کافئین باعث میگرن میشود
تهــوع رنج میبرند .در اینجا  ۶باور غلط رایج درباره میگیرن که باید بدانید را
مصرف کافئین میتواند باعث کم آبی بدن شود زیرا کافئین دارای اثرات ادرارآور
بررسی میکنیم.
خفیفی اســت .در نتیجه بســیاری از مردم بر این باورند که کافئین باعث میگرن
میگرن همان سردرد است
میگرن با چندین محرک ،عالئم و علل مختلف ،میتواند بســیار شــدیدتر از میشــود .با این حال این باور عمدتا نادرست است .برخی تحقیقات حتی نشان
سردرد باشد .این افســانه که میگرن همان سردرد است ،واقع ًا اشتباه است ،به دادهاند که کافئین ممکن اســت به عالئم میگرن کمک کنــد .کافئین میتواند به
ویژه برای کســانی که به طور مرتب از میگرن رنج میبرند و درک میکنند که انقباض عروق خونی و کاهش تورم در مغز که باعث درد میشــود کمک کند ،به
چقدر میتواند دردناک باشــد .در حالی که سردردها اغلب کوتاه مدت هستند این معنی که میتواند به عنوان تسکین سریع عالئم شدید میگرن عمل کند.
تغییر رژیم غذایی میگرن را متوقف میکند
و میتوان آنها را راحت درمان کرد ،میگرن میتواند ســاعتها یا حتی روزها
درست است که دوست داریم باور کنیم که تغییر عادات غذایی ما حمالت میگرنی
ادامه داشته باشد.
را متوقف میکند ،اما باور غلطی است .در حالی که داشتن یک رژیم غذایی متعادل
میگرن فقط زنان را مبتال میکند
این درست است که زنان سه برابر بیشتر در معرض ابتال به میگرن هستند ،اما این سالم و نوشیدن مقدار زیادی آب برای سالمت کلی ما مفید است ،که به نوبه خود
بدان معنا نیست که مردان از آن رنج نمیبرند .از آنجا که زنان مبتال به میگرن به طور میتواند به ما در مدیریت عالئم میگرن کمک کند ،یک تغییر ساده در رژیم غذایی
گستردهتری شناخته شدهاند ،این فکر به یک باور اشتباه رایج تبدیل شده است .مانع بروز کامل میگرن ما نمیشود.

امروز تصمیم دارید که نقطه نظرات تان را به شــکل
واضحی بیان کنید .اکنون عطارد در دوازدهمین خانه در
طالع شما یعنی خانه ی اسرار به سر می برد ،به همین
خاطر هنوز نمی دانید که چه چیزهایی را الزم است بگویید و چه
چیزهایی را بهتر است نزد خودتان نگه دارید .بدانید که این خود شما
هستید که حد و مرزها را مشخص می کند ،پس خودتان باید تصمیم
بگیرید که چه چیزهایی گفتنی است و چه چیزهایی نه .بهتر است
امروز گزیده حرف بزنید ،بعدا ً که از حد و مرزهای تان مطمئن شدید
فرصت دارید که گفته های تان را تکمیل کنید و وارد جزییات شوید.
آذر :

به نظر می رسد که از تصمیمات تان مطمئن هستید.
اما گر به احســاس و نظر دیگران اهمیت ندهید ،آن
وقت یعنی این که فکر می کنید فقط خودتان راست
می گویید .اگر امروز با مافوق تان درگیر شوید احتمال دارد که از
نظر کاری به مشــکل برخورد کنید .فکر نکنید که اکنون می توانید
اقدامات تان را توجیه کنید ،همه ی این ها فقط اتالف وقت و انرژی
است .به مسیرتان ادامه دهید ،اما حواس تان باشد که ماجراهای غیر
ضروری درست نکنید.
دی :

هنوز نمی دانید که این ناراحتی های شما از کجا آب
می خورد ،اما امروز ممکن است یک حقیقت ناگفته
بارهــا و بارها در اختالفات مختلف بروز کند .امروز
ممکن اســت درباره ی چیزی بحث کنید که به هیچ وجه ربطی به
موضوع اصلی ندارد .عاقل باشــید و انتقاد کردن را به روز دیگری
موکول کنید ،در این فاصله سعی کنید خودتان را آرام کنید و به یک
دیدگاه منطقی برسید .وقفه ای را که الزم است ایجاد کنید و دست به
کاری بزنید که اعصاب تان را آرامش دهد.
بهمن :

به نظر می رســد چیــزی دارد اذیت تــان می کند
و تا زمانی که به طور مســتقیم با آن مواجه نشوید
مشــکل تان حل نخواهد شد .متأسفانه ممکن است
متوجه منشــأ ناراحتی های تان نشــوید و به همین خاطر نتوانید
مشکل تان را حل کنید .نباید دیگران را به خاطر این وضعیت سرزنش
کنید .در عوض مسئولیت احساسات تان را بپذیرید و تا جایی که
می توانید با مهربانی با دیگران رفتار کنید.
اسفند :

امروز به نظر می رسد که خیلی با دوستان تان موافق
نیستید .این اختالف باعث ایجاد نگرانی هایی خواهد
شد .دیگران از شما می خواهند کاری را انجام دهید که به نظرشان
منطقی و درست است ،اما شما هنوز به این فرآیند اطمینان ندارید.
اگــر قلب تان چیز دیگری به شــما می گوید پس به حرف اش
گــوش کنید و بقیه ی چیزهایی را کــه در ذهن تان می چرخد
کنار بگذارید.
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اما متاسفانه پتانســیل و ظرفیت های کانون
در اســتانی مانند هرمزگان همچنان ناشناخته
مانده اســت و بســیاری از خانواده ها وحتی
مســئوالن با این مرکز آشنا نیستند و برخی از
شهرستان های اســتان نیز از داشتن حتی یک
مرکزکانون پرورش فکری محرومند که نیاز است
این خالء ها برطرف شــود .اما تعداد محدودی
از کودکان ونوجوانان هم کــه در مراکز کانون
فعالیت دارند ،برخی از آنها توانسته اند در سطوح
مختلف بدرخشند که قصد داریم تعدادی از این
اعضای فعال کانون را در چند شماره از نشریه
معرفی کنیم .در این گزارش با یکی از نوجوانان
کانونی به گفتگو نشسته ایم که بیش از یک دهه
از عمرش را در کانون گذرانده است .با ما همراه
باشید.
از چهارسالگی در کانون هستم
دریا:خودتان را بطور کامل معرفی کنید واز
چند سالگی و چگونه با کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان آشنا شدید؟ والدین تان
چه نقشی در آشنایی واستفاده از کتابخانه
وبرنامه های کانون داشتند؟

متین کرم پور هستم .شانزده ساله ،عضو نوجوان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان
هرمزگان .از چهارسالگی عضو کانون شدم و به
نحوی در کانون بزرگ شدم و پرورش یافتم .به
یاد دارم در همان ایــام کودکی ،والدینم در من
استعداد نقاشــی را کشف کرده بودند و به دنبال
آموزشــگاه خوب برای ادامه این دوره بودند،
که در نزدیکی و همســایگی ما کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوان مرکز شماره  ۴وجود
داشــت .چیزی که در همان اولین دیدار والدین
من را به کانون جذب کرد روند پرورش خالقیت
و تفکری که بود که در قالب کارگاه نقاشــی به
کودکان آموزش داده میشــد و صرف ًا آموزش
تکنیک های نقاشــی نبود .در کنار تکنیک ها
و کار اصولی ،پرورش خالقیت هم داشــتیم که
در آینده برایمان کاربردی بــود .قطع ًا خانواده
من در این راه به کانون و مربیان دلسوز کانونی
اعتماد کردند و حاال که سنم باالتر رفته است ،از

مربیان کانونی ،ترکیبی از معلم ،دوست و والدی مهربان هستند که حس خوبی به بچه ها می دهند
کانون دوره هایی سپری میشود که اختصاص ًا پرورش فکری ،بنظرتان وجه تمایز کتاب های دریا:در چه جشنواره هایی تاکنون شرکت
آن ها سپاسگذارم.
دریا :بیشــتر در چه دوره ها وکارگاه های برای کانونی هاست و صرف ًا به مهارت آموزی کانون با غیرکانونی چیست و چه چیزهایی را کرده اید و به چه مقام هایی دست یافته آید؟
کانون در تبلیغات متاســفانه به شدت ایراد دارد.
بنده به لطف خدا با حضور در کانون توانســتم
کانون شــرکت کرده ایــد و ارزیابی تان از اختصاص نمی یابد .بلکــه آن ها به کودکان و از این کتاب ها آموزش دیده اید؟
کمتر کســی است که کانون را بشناسد و از بودن
این کارگاه ها ودوره ها چیســت ؟ شــرکت نوجوانــان خلق کردن را می آموزند و خود یاد کتاب های کانون متنوع هستند .هرکدام به هدفی در جشنواره های مختلف کانونی و غیر کانونی
چنین فضایی آگاه باشد .در این روز ها که همه
کنندگان با چه مهارت هایی آشنا می شوند؟ میگیرند که چطور با آثار خلق شده کودکان و به چاپ رسیده اند و چیزی به کودک یا نوجوان شرکت کنم و در بعضی از آن ها حائز رتبه شدم.
ما با رســانه های جمعــی از جمله تلویزیون و
بینبچههایکانونیوغیرکانونیچهتفاوتی نوجوانان رفتار کنند تا او را نا امید و دلسرد نکند .ما می آموزند .وجه اصلی تمایز بین کتاب های در بخش داستان کوتاه بنده برگزیده جشنواره
رادیو و حتی فضای مجازی بسیار درگیر هستیم،
فکر می کنــی وجود دارد؟ مربیان کانونی با در کل مربیان کانونی ،ترکیبی از معلم ،دوست و کانونی و غیر کانونی این اســت که در کانون ،داســتان کوتاه چیچیکا در سال  ۹۷شدم و در
چرا تبلیغی از کانون در این رســانه ها صورت
غیرکانونی بنظرتان چه تفاوتی باهم دارند؟ والدی مهربان هستند که حس خوبی به بچه ها کتاب ها طبق ســنجه های مختلف بررســی اولین جشنواره کشوری مجریان و گویندگان و
نمی گیرد؟

میشوند و بعد به چاپ میرسند  .کانون خودش
من به شخصه عضو ادبی هستم و یک زمانی می دهند.
فعالیت های عمومی و تخصصی کانون در زمینه دریا :با توجــه به اینکه شــما دانش آموز ناشر اســت و میداند چه کتاب هایی برای چه
داستان نویســی و کارگاه های شعر را شرکت هستید ،حضور در کانون چه اثری بر روی قشری از اعضایش مناسب است.
میکردم  .زمانی که عالقــه خودم را به اجرا و تحصیل تان داشته است؟ در روند تحصیل دریا:گویا با صداوسیمای مرکز خلیج فارس

,,

پیشنهادی جز این ندارم که به
مربیان کانونی اعتماد کنند و در
نهایت اجازه دهنــد که کودکان
و نوجوانــان خودشــان تصمیم
بگیرند و استعداد های خودشان
را کشف کنند .آن ها را محدود
نکنند و به فضای ایمن و جذاب
کانون بسپارند  .مطمئنا ًبه نتیجه
مطلوب خواهند رسید

و درس خواندن و ...چه تاثیری داشته است؟ هم همکاری دارید .حضور در کانون چه اثری
صــد در صــد بــودن در ایــن رونــد و بر حضورتان در صداوســیما داشــت؟ چه
همراه شــدن با برنامه کارگاه های کانون روی برنامه ها و در چه ساعاتی را اجرا می کنید؟

هدفگذاریبندهدرتحصیلاثرداشتهاست.وقتی
دانــش آموز در کانون فکــرش پرورش پیدا
میکند ،میتواند بسیار راحت تر هدف گذاری
کنــد ،تالش کند و حتی در تفهیم اولیه مطالب
درسی هم موفق تر باشد .کانون بچه ها را چند
وجهی پرورش میدهد  .یعنــی اگر نوجوان
کانونی در درس استعداد دارد ،میتواند در کنار
درس عالقه های خود مثل ادبیات ،فیلم سازی،
هنــر و… را به راحتی دنبال کند ،بدون اینکه
ذره ای به درس او لطمه وارد شود.

فن بیان پیدا کــردم ،در زمینه اجرا هم خود را دریا:باتوجــه به مطالعه کتــاب های کانون

در کانون با کمک مربیان پرورش دادم و اعتماد
به نفس خــود را افزایش دادم .عالوه بر این ها
کارگاه های عمومی کتاب محور هم وجود داشت
که در آن ها هم شرکت میکردم  .نکته ای که قب ًال
هم به آن اشاره کردم ،پرورش خالقیت در قالب
کارگاه های تخصصی و عمومی است که میتواند
آینده هر کودک و نوجوانی را بسازد و زمینه ساز
پرورش فکری در کانون باشد .به نظرم بزرگترین
تفاوت بین کانونی ها و غیرکانونی ها همین است،
همین داشتن ذهنی باز و خالق .مربیان کانونی با
معلمان و مربی های دیگر آموزشگاه ها تفاوت
دارند .چون می بینیم که برای مربی شــدن در

فرمانداران از تکمیل امکانات کنترل ترافیکی مدارس مطمئن شوند
گروه خبر //مهدی دوستی استاندار هرمزگان
در شــورای ترافیک و کاهــش تصادفات بر
تکمیل امکانات کنترل ترافیک در مسیرهای
ورودی مدارس استان تاکیدکرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،مهدی دوستی
اســتاندار هرمزگان در نشســت شورای
ترافیک و راهبردهــای کاهش تصادفات
که باحضور دبیر و اعضاء شــورا و ارتباط
وبیناری فرمانداران برگزارشــد با اشــاره
بــه اهمیت زمان بازگشــایی مدارس بعد
از دوســال کاهش فعالیت های اجتماعی
دانش آموزان گفت :تمهیدات ترافیکی ویژه
بازگشایی مدارس در طول یکماهه مهرماه
برقرار اســت تا دانش آموزان با شــرایط
محیط تحصیلی و رعایت نکات ایمنی کامال

آشنا شوند.اســتاندار هرمزگان استفاده از
ظرفیت های همیــاران پلیس و نیروهای
هالل احمر را ضروری برشــمرد و افزود:
آموزش نیروهای همیار و مدیران مدارس
در افزایش ایمنی و حفظ سالمت و آرامش
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دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد و می توانند
در کنار انجام وظیفه پلیس ،ضریب امنیت
تردد دانش آمــوزان را باال ببرند.مهندس
دوســتی ضمن تاکید بر تکمیل تمهیدات
ترافیکی مســیر های منتهی بــه ورودی

مدارس ادامه داد :فرمانداران مطمئن شوند
که مسیرهای تردد مدارس درون شهری و
روستایی بویژه روستاهای دوقسمتی واقع در
کناره جاده ها به سرعتکاه ،عالئم و تابلوهای
جدید مجهز شده باشند و با هماهنگی پلیس
راه نســبت به اصالح و نوسازی استاندارد
خط کشی ها اقدام کنند .گفتنی است در این
نشســت درباره ی برنامه های کوتاه مدت
جهت تسریع در اصالح و بازسازی محور
الر-کهورستان ،پیگیری افزایش اعتبارات
تکمیل اصالح ترانشه حاجی آباد و گزارش
فرمانداران و مدیران از اصالح و نوسازی
و تکمیــل عالئم و هشــدارهای کاهنده
خسارت جانی در حوادث مواردی مطرح و
تصمیم گیری شد.

در کانون من از شش سالگی عالقه ام به صحنه
و اجرا را کشــف کردم .اجرا کردم و اجرا کردم
و اجرا کــردم و آزمــون و خطاهایی که روی
صحنه کانون داشــتم به من در این مسیر بسیار
کمک کردند .کالس های فن بیان اساتید مختلفی
که در کانون وجود داشــت به من کمک کرد که
عالوه بر پرورش اجرا روی صحنه ،صدای خود
را پــرورش داده و وارد صنعت گویندگی رادیو
شوم .الحمدهلل خوب نتیجه داد و در حال حاضر
گوینده برنامه بیست رادیو خلیج فارس هستم که
روز های زوج ساعت  ۱۱پخش میشود .

سرسخن هم مقام دوم بخش رادیو را
سخنوران ِّ
کانونی که یکی از کوچک ترین فعالیت هایش
در سال  ۱۴۰۰کسب کردم.
داشتن پیک امید و تماشاخانه سیاری است که
دریا:چه توصیه هایی را به والدین و کودکان
در سختی ها و بالیای طبیعی به مناطق محروم
و نوجوانان برای اســتفاده وبهره مندی از
می رود و هوای کــودکان و نوجوان همه نقاط
ایران را بــدون هیچ گونه تبعیــض دارد ،چرا
این ها بازگو نمیشود ؟ کانون خیلی زیر ساخت
کانــون بچه هــا را چند وجهی دارد که برای همه کودکان و نوجوانان اســت و
پرورش میدهــد  .یعنی اگر مسئولیت دستگاه ها هم تبلیغات اصولی جهت
نوجــوان کانونــی در درس جذب بیشتر مخاطب است .
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اســتعداد دارد ،میتواند در
کنــار درس عالقه هــای خود
مثــل ادبیات  ،فیلم ســازی ،
هنر و… را بــه راحتی دنبال
کند ،بدون اینکــه ذره ای به
درس او لطمه وارد شود

برنامه های کانون دارید؟

پیشــنهادی جز این ندارم که به مربیان کانونی
اعتماد کنند و در نهایت اجازه دهند که کودکان و
نوجوانان خودشان تصمیم بگیرند و استعداد های
خودشان را کشف کنند .آن ها را محدود نکنند و
به فضای ایمن و جذاب کانون بسپارند .مطمئن ًا به
نتیجه مطلوب خواهند رسید.
دریا :بنظرتان خانواده ها ومسئوالن چه میزان
با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
آشنا هستید و چه کار باید کرد تا آنها بیشتر
آشنا شوند و چه حمایتهایی فکر می کنید از
کانون و هنرجویانش بایستی صورت گیرد؟

مصاحبــه  //این روزهــا نام اصغر
بشارتی یکی از جوانان با استعداد
جزیره قشــم در جشــنوارههای
بین المللی خوش میدرخشــد ،اما
هنوز در ایران خودمــان کمتر به
گوش میرسد .به بهانه روز سینما با
این جوان خوش آتیه که هم عکاس
چیره دستی است و هم در ساخت
فیلم دستی برآتش دارد ،به گفتگو
نشستیم تا از مسیر زندگی پر و پیچ
و خمش بشنویم و آوازه استعداد و
هنرش را به رشته تحریر درآوریم.

بشــارتی عکاس خودآموخته در
خرداد ماه سال  ۱۳۵۶در جزیره قشم
متولد شــد و امروز که  ۴۵از عمرش
میگذرد یکی از موفقترین عکاسان و
تصویربرداران کشور است و دهها مقام
بین المللی را کسب کرده وکتابهای
متعددی را نیز به چاپ رسانده است.
وی روزگار جوانی را با شــغلهای
ســختی همچون کار بر روی عرشه
کشتی و نگهبانی گذراند تا زمانی که
اســتعداد نهفته در چشمان تیزبینش
برای ثبت قابهای طالیی کشــف
شــد .در ادامه گفتوگوی کوتاه با او
را میخوانید.
آقای بشــارتی! از چــه زمان و
چگونه مسیر حرفهای خود را شروع
کردید و هم اکنون در چه زمینههایی
فعالیت دارید؟

مــن در ابتدا برای گــذران زندگی
شغلهای متفاوتی داشتم از نگهبانی
گرفته تا کار بر عرشه کشتی اما فعالیت
حرفهای را با کار خبر و ورود به رسانه
در ســال  ،۸۵آغاز کردم و سپس در
ســال  ۸۶تصمیم گرفتم در کنار خبر
عکس هــم بگیرم و گــزارش هایم
با عکس باشــد  ،به همین دلیل برای
خرید دوربین وام گرفتم و یک سال
به عنوان عکاس در خبرگزاریهای
کشور مشغول به کار بودم .از سال ۸۷
به عنوان رئیس کانون فیلم و عکس
معرفی شــدم و در همان سال  ۳فیلم
کوتاه تولید کردم.

شاید به سختی میتوانستم مسیر درست زندگی ام
را پیدا کنم ،چیزی که به آن عالقه دارم و استعدادم
است .می دانید؟ کانون به کودک یا نوجوان حس
ارزشــمندی میدهد  .بچه هــای کانونی حس
نمی کنند که دارند اکسیژن هدر میدهند و هیچ
هدفــی در زندگی ندارند .آن ها زندگی کردن را
می آموزند .شعار کانون هم همین است ،زندگی
کردن تمرین می خواهد…
دریا :سوال آخر هم اینکه هرآن چیزی دیگری
که در این گفتگو مطرح نشد وتمایل دارید را
بیانکنند.

گفتنی ها را هرچه میبایســت شما پرسیدید
و چیزی برای گفتن نمی ماند .فقط می خواهم
بگویم کــه کودکان و خصوص ًا نوجوانان نیاز به
توجه دارند .نیاز به احساس ارزشمند بودن دارند.
نیاز دارند مهارت بیاموزند و اســتعداد خود را
کشــف کنند .به نظرم تنها جایی که میتوان همه
این ها را برای کودک و نوجوان داشــت کانون
است .به نظر من ،کانون در دنیا نظیر ندارد .

از عرشه کشتی تا سینما
راهی سخت اما تماشایی !

بدون دوربین
نمی توانم زندگی کنم

سبز شدن زمین میشود .با این فیلم باشکوهی و بی نظیری است ،برای من عکاسی و تصویربرداری چیست؟

توانستم در جشنواره استانی موفق به
کسب مقام اول برای استفاده خالقانه
از دوربین شوم.ســپس فیلم حلزون
اسپیراتا را ساختم که به جشنواره فیلم
کوتاه تهران راه پیدا کرد و سومین فیلم
نیز بــا عنوان «فصل میگی» هم مقام
بهترین تصویربــرداری را از آن من
کرد .بعد به دلیل نداشتن تجهیزات تا
سال ۹۴هیچ فیلم دیگری نساختم و
تنها به عکاسی مشــغول بودم اما در
تمام این سالها عالقه به ساخت فیلم
را فراموش نکــردم و در تالش برای
ساختن فرصتی بودم تا بتوانم دوباره
فیلم تهیه کنم.در ســال  ۹۳موفق به
خرید دوربین حرفهای شــدم و فیلم
جل (تور) را تولیــد کردم که  ۳مقام
بهترین تصویربرداری در جشنوارههای
داخلی کسب کرد و با همین فیلم موفق
به کســب مقام چهارم در جشنواره
کشور رسانه های چین شدم ،در واقع
جل برای من آغاز راه کسب مقام در
جشنوارههای بی نالمللی بود .سپس از
سال  ۱۳۹۹تا  ۱۴۰۰موفق به تولید ۹
فیلم شدم و امسال نیز تاکنون  ۳فیلم
کوتاه ساختهام.

از نخستین تولیدات خود بگویید،
از ایدههــا و فیلمنامه ها بگویید،
چــه بودند و چه حســی بــه آنها چگونه تولید میشوند؟
داشتید؟
ایــده های فیلمنامه را بیشــتر از

نخســتین فیلم خود را در سال ۸۹
باعنوان «آب»ساختم در مورد مردی
که در حالت تشنگی شدید در بیابان
هنگام آب خوردن چند قطره آب را به
زمین میریزد و همین چند قطره باعث

دریا:بــه نظــر خودتان اگــر با کانون آشــنا
نمی شدید مسیر زندگی تان چه تغییری می کرد؟

طبیعت بکر و زیبای قشــم میگیرم،
البته دوستانی دارم که در تهیه فیلمنامه
به من کمــک کنند اما ایدهها غالبآ به
خود من الهام می شــوند .قشم جای

که بیشترین وقت خود را در طبیعت
قشم میگذرانم به تصویر کشیدن این
زیبایی بی حــد و حصر لذتبخش
اســت ،دلم میخواهد مخاطبان در
سراسر دنیا قشم را ببینند و بشناسند.
من شبهای زیادی را چه در گرما و
شرجی تابستان چه در خنکای بهاری
زمستان در ســواحل زیبای جزیره
سپری میکنم و منتظر می مانم تا لحظه
موعد بــرای گرفتن یک فریم عکس
یا یک تصویر زیبا فرا برســد ،سپس
هــر صبح خــود را به محــل کارم
میرسانم تا از انجام کارهای اداری هم
بازنمانم.

مــن همیشــه گفتهام شــاید اگر
تهرانی بودم بیشتر دیده میشدم اما
زندگی در یکی از استانها محروم
کشور موجب شده برای دیده شدن
چندین برابر فردی که در مرکز کشور
ســکونت دارد تالش کنم و مسیر
برای من طوالنیتر شــود ،خیلی از
همکاران من در اســتان نیز مغفول
ماندهاند و امیدوارم شرایط به گونهای
مهیا شود تا همه جوانان با استعداد
هرمزگان و قشــم به جایگاه واقعی
خود در عرصه هنر کشــور دست
پیدا کنند.

من گام به گام متوجه عالقه و استعدام
نسبت به عکاســی و تصویربرداری
شــدم و هم اکنــون بــه مرحلهای
رسیده ام که احســاس میکنم بدون
دوربین نمیتوانم زندگی کنم ،خوب
به خاطر دارم روزی یکی از همکارانم
کــه در تولید یکــی از فیلمها با من
همکاری کرده بــود« ،گفت :اگر من
نباشم تو نمیتوانی کار کنی!» همین
جمله و باوری که به توانایی ها خود
داشتم موجب شد فیلم کوتاه پالستیک
را بــه کارگردانی ،تهیــه کنندگی و
تصویربرداری خودم بسازم که دو مقام
دوم و سوم جهان و یک مقام دوم ایران
را برای من به ارمغان آورد.

می کنم کــه ســخاوتمندانه زمان
کم حضور مــن در خانه را تحمل
می کنند تا من بتوانم به عکاســی و
فیلمسازی بپردازم ،البته آنها نیز به این
حرفه عالقهمند هستند ،یک فیلم هم
خانوادگی با کمک همدیگر کار کردیم
به نام عطش که بزرگترین جایزه فیلم
موبایلی را کســب کرد و  ۱۰هزار
یورو کمک هزینه برای ساخت فیلم
بعدی از رهاورد این فیلم تامین شد و
 ۷۰۰یورو هم برای نمایش  ۲سال
در سینماهای فرانسه تامین شد .زیبا
بازماندگان قشــمی همسرم بازیگر
فیلم بود و فاطمه دختر بزرگم عکاس
پشت صحنه و فریناز دختر کوچکم
دستیارمبود/.ایسنا

از خانواده خود بگویید ،رابطه
نیــروی محرکه شــما برای این آنها با کار شما چگونه است؟
در ابتدا از همسر و فرزندانم تشکر
کوشش شبانهروزی چیست؟

مهمترین دغدغه شما در حوزه

