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سرمقاله

خانه دار شدن محرومان

قشــر محــروم جامعه در طــرح نهصت ملی بایســتی مورد
توجه قرار گیرند تا آنها نیز خانه دار شــوند و بایســتی برای تامین
ســهم آورده محرومان نیز تدابیری اندیشیده شود تا از طرح نهضت
ملی مسکن برای خانه دار شــدن محروم نشوند .همچنین واگذاری
زمین های مازاد ادارات برای طرح جهش تولید مســکن ،موضوعی
بود که در هرمزگان و بندرعباس از آن غفلت شد وانتظار می رود از
این فرصت استفاده شود وزمین های مازاد ادارات برای این طرح ملی
واگذار شود واز آن طرف اولویت ساخت مسکن ویالیی برای کارکنان
همان دستگاه اجرایی در این زمین های مازاد ادارات باشد و اگر باز
هم زمین ها مازاد داشت ،برای عموم شهروندان استفاده شود .همچنین
زمین های شمال وجنوب اتوبان شهیدرجایی و شمال و شرق میدان
میوه و تره بار بایســتی برای این طرح اختصاص یابد وتالش شود
ویالییسازیدربندرعباسنیزدراینطرحموردتوجهقرارگیرد.درطرح
نهضت ملي مسکن که از بندرعباسی ها با تاخیری نه ماه و نیمه ثبت
نام شــد ،باعث فرصت سوزی زیادی در این حوزه گردید و افزایش
حباب مســکن را در این بخش به همراه داشــت که اجحاف زیادی
در حق افراد بی خانمان و مســتاجر در این شهر شده است .شرایط
نابسامان مسکن در کشور و عدم اجرای طرح های مسکن در دولت
گذشــته و تاخیر در اجرای طرح نهصت ملی مسکن در بندرعباس
باعث شــده است که نه تنها بسیاری از اقشار از خانه دارشدن ناامید
شوند که حتی بیشترشان بدلیل افزایش حباب قیمت و رهن و اجاره
مســکن حتی به راحتی توان اجاره و رهن خانه را هم ندارند و قشر
محروم جامعه که شرایط شان بسیار حاد وبحرانی است و برخی هم
از خیریــن کمک می طلبند تا بتوانند خانه ای را رهن و اجاره کنند.
حتی مددجویان نهادهای حمایتی هم برای مسکن با مشکل مواجهند
وبرخی با بچه های یتیم شــان درمانده می شوند وحتی نمی توانند
خانه ای را اجاره کنند .بــازار فروش ،رهن واجاره بندرعباس بطور
کامل در اختیار مافیا ،دالالن و ســازندگان مســکن اســت و آنها
تصمیم گیرنده هستند وبه همین دلیل بازار مسکن همواره متالطم است.
عدم اجرای هیچگونه طرح مســکنی در بندرعباس در  8سال دولت
گذشــته و از طرفی دیگر مهاجرپذیر بودن این شهر باعث شده است
میزان تقاضا چندبرابر عرضه باشــد وحتی در محالت حاشیه ای که
بیشتر خانه ها فرســوده ودر حال ریزش هستند ،اما رهن واجاره و
قیمت آنها نیز بسیار افزایش یافته است و از طرفی دیگر متولیان مسکن
استان هیچ تصمیم مناسبی را در این حوزه اتخاذ نکرده اند وحتی گرچه
سیاست دولت سیزدهم اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کشور بود
واز 28مهرماه ســال گذشــته ثبت نام از متقاضيان مسکن در کشور
آغاز شد ،اما متاســفانه ثبت نام از بندرعباسی ها صورت نگرفت و
شهروندان همواره وعده ثبت نام را شنیدند تا باالخره از  15تیرماه که از
بندرعباسی ها نیز ثبت نام شــد .گرچه دولت اعالم کرد زمین های
مازاد ادارات را در گام نخســت بایستی در استان ها برای اجرای این
طرح واگذار کرد واختصاص داد که در بندرعباس مسئوالن مربوطه به
ایــن حوزه توجهی نکردند واز آن طرف مدعی بودند که زمین جهت
اجرای این طرح نداریم واگر بخواهیم طرح نهضت ملی مسکن برای
بندرعباسی ها اجرا کنیم ،بایستی این طرح در شهرک علوی اجرا کنیم
که با مخالفت مردم ،رسانه ها ،نماینده ولی فقیه در استان ،نمایندگان
مجلس وحتی نماینده عالی دولت در استان مواجه شدند وبعد از ماهها
اعالم کردندکه این طرح در شهر بندرعباس اجرا می شود که فرصت
سوزی شد .فرصت سوزی در ثبت نام واجرای این طرح ملی باعث شد
که حباب قیمت واجاره ورهن مسکن روزبه روز افزایش یافته وفشار
بر محرومان افزوده تر شود وبسیاری از آنها حتی توان پرداخت ودیعه
مسکن و اجاره را ندارند و نیاز است مجمع خیرین مسکن ساز برای
محرومان در اســتان راه اندازی شود وهمچنین صنایع نیز در راستای
انجام مسئولیت های اجتماعی شان در حوزه تامین مسکن محرومان
حمایت هایی را داشته باشند .از نهادهای انقالبی نیز انتظار می رود اجازه
ندهندمردموبخصوصمحرومانبخاطرمشکالتمسکن،آوارهشوندو
سختی های بیشتری را متحمل شوند .حال که از متقاضيان بندرعباسی
در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام شــده است ،ضرورت دارد که
سریعتر این طرح اجرایی وبا شتاب به پیش رود تا آن فرصت سوزی
نه ماه ونیم در ثبت نام جبران و خانه ها ساخته شوند.از طرفی دیگر
برخی از افراد فاقد مسکن توان پرداخت سهم آورده شان را برای طرح
نهضت ملی مسکن ندارند که به همین دلیل ثبت نام نکردند وبرخی ثبت
نام کرده اند وتوان پرداخت  40میلیون تومان اولیه و مابقی سهم آورده
را ندارند و تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی هم نیستند ونیاز است برای
حمایت از این قشــر نیز تدبیری اندیشیده شود تا محرومان در تمام
سطوح خانه دار شوند.
علی زارعی

پهلوگیری  ۳۴فروند کشتی
حامل کاالهای اساسی در بندر شهید رجایی
گروه خبــر  //مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمــزگان تعداد
کشتیهای پهلو گرفته در اسکلههای بندر شهید رجایی از ابتدای
سال جاری تاکنون را  ۳۴فروند اعالم کرد.

حســین عباسنژاد در تشــریح آخرین وضعیت واردات کاالهای
اساسی در بزرگترین بندر تجاری ایران اظهار کرد :از ابتدای سال جاری
تا کنون  ۳۴فروند کشتی به مجموع تناژ یک میلیون و  ۷۸۶هزار و ۸۸۰
تن در اسکلههای کاالی اساسی بندر شهید رجایی پهلودهی شدهاند.وی
ادامه داد :در این بازه زمانی واردات کاالی اساسی در بندر شهید رجایی
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۰درصد افزایش داشته است .مدیر
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی بیان کرد :در حال حاضر نیز سه
کشتی کاالی اساسی شامل دو فروند کشتی ذرت و یک فروند کشتی
جو به مجموع تناژ  ۱۸۸هزار و  ۲۷۵تن در لنگرگاه بندرعباس در حال
طی کردن فرآیند اسنادی خود هستند.به گفته عباسنژاد سه کشتی دیگر
حامل روغن ،گندم و ذرت نیز به مجموع تناژ  ۱۶۷هزار تن در مسیر
لنگرگاه بندرعباس در حرکت هســتند.وی بیان کرد :در بین کاالهای
وارداتی ،گندم به عنوان یک کاالی استراتژیک با  ۱۸۳درصد افزایش
نســبت به مدت مشابه سال قبل ،بیشترین محصولی بوده که در بندر
شهید رجایی تخلیه و به مقصد استانهای هدف بارگیری شده است.
به گزارش ایسنا ،بندر شهید رجایی به عنوان یکی از مهمترین مبادی
ورودی کاالی اساســی کشور دارای ۱۸باب انبار مسقف به مساحت
۱۳۰هزار متر مربع با ظرفیت بالغ بر  ۳۵۰هزار تن ،شش پست اسکله
ویژه کاالی اساسی ،ظرفیت  ۱۰۰هزار تن انواع کاالهای اساسی فله
خشــک ۹۰ ،هزار متر مربع محوطه بارانداز و همچنین تعداد  ۳پایانه
نگهداری فرآوردههای روغن خوراکی به ظرفیت  ۳۷۰هزار تن است.

خبر

استاندار هرمزگان در شورای آموزش و پرورش :

سرویس های مدارس از روز اول
مدرسه آماده سرویس دهی باشند
گــروه خبر //مهــدی دوســتی اســتاندار
هرمزگان بر تکمیل زیرســاخت ها ،شادابی و
آمادگــی فضای مدارس ،آمــاده باش ناوگان
ســرویس دهی به معلمــان و دانش آموزان،
ایجاد تردد ایمن و ایمنی کامل محیط مدرسه
همچنین نظارت همه جانبه فرمانداران بر امور
بازگشایی مدارس تاکید کرد.

به گــزارش خبرنگار دریا ،بــا حضور مهدی
دوستی استاندار هرمزگان جلسه شورای آموزش و
پرورش استان در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز
سال جدید تحصیلی در سالن جلسات استانداری
برگزار شد.در این جلسه دستورکارهای تامین و
تکمیل سرویس مدارس شهری و روستایی ،تامین
سرویس رفت و آمد معلمان فعال در بخش ها و
مناطق روستایی ،رفع مشکالت آب و برق مدارس،
آخرین وضعیت کتب درسی دانش آموزان ،تأمین
ایمنی تردد و محیط مدارس برای حفظ ســامتی
دانش آموزان ،مورد بحث و تصمیم گیری قرارگرفت.
مهندس دوستی با تاکید بر اینکه آموزش مهمترین
رکن توســعه هر جامعه ای اســت گفت :مسائل
آموزش و پرورش مرتبــط با فرزندان ما و آینده
استان و کشور اســت و همه مدیران دستگاههای
اجرایی باید با حساسیت انجام وظیفه کنند.وی با
اشاره به درخواست خانوادهها مبنی بر استفاده از

سرویس مدارس افزود :باید با توجه به نیاز استان
چه در شهرها و چه در روستاها ،نسبت به تامین و
فعال کردن سرویس مدارس همزمان با بازگشایی
مدرسه اقدام شــود تا دانش آموزان در این زمینه
مشکلی نداشته باشــند .استاندار هرمزگان تامین
ســرویس رفت و آمد معلمان فعال در بخش ها
و مناطق روســتایی را نیز مهم دانســت و گفت:
برنامه ریزی شــود ســهم معلمــان در پرداخت
هزینههای سرویس به حداقل و در حدامکان به
حذف برسد تا معلمان بدون دغدغه و مشکل در
کالس درس حاضرشــوند.وی در ادامه به مسئله
تامین آب و برق مدارس اشــاره و تصریح کرد:
مشکالت مرتبط با حوزه آب و برق تمام مدارس
استان باید تا پیش از شروع سال جدید تحصیلی
مرتفع شود در این خصوص به تمام فرمانداران نیز
نامه زده شده و تاکید کردهایم اگر در هر شهرستان
آب و برق حتی یک مدرســه هم قطع باشد آب
و برق فرمانداری هم بایســتی قطع شــود ،این
مسئله دارای اهمیت بوده و حتما اجرایی خواهد
شد فرمانداران ملزم به بررسی دقیق این موضوع
و تأمین آب و برق مدارس هســتند .اســتاندار
هرمزگان در ادامه با تاکید بر اینکه ایمنی مدارس
جزو مهمترین نکاتی اســت که باید بررسی کامل
شود اظهار داشــت :عدم رعایت ایمنی مدارس و

الکترونیکی شدن فرآیند بین المللی ترانزیت
در گمرک شهید رجایی

ســهل انگاری در این خصوص بــه هیچ عنوان
پذیرفتنی نیســت از این رو همه مسئوالن بویژه
مدیران مدارس بایســتی نســبت به تامین تمام
جوانــب ایمنی مدارس حســاس باشــند و در
ایــن زمینه با دقت و ظرافت بررســیهای الزم
را انجام دهند و نســبت به رفع کاستی ها اقدام
کنند .استاندار هرمزگان همچنین بر تامین به موقع
کتب درســی تاکید کرد و گفت :مطابق گزارش
دریافتی بر اســاس ثبت سفارش انجام شده کتب
مورد نیاز به اســتان رســیده از این رو باید در
اول مهرماه هیچ دانش آموزی در اســتان بدون
کتاب باقی نماند.نماینده عالی دولت در استان از
آغاز به کار قرارگاه مردم در بخش نوســازی و
شــاداب ســازی مدارس خبرداد و عنوان کرد:
اهمیــت ورود دانش آمــوزان بعد از دوســال
آموزش غیرحضوری دلیل آغاز فعالیت جهادی
قرارگاه مردم در بخش نوسازی ،تعمیر و تکمیل
تجهیزات ،رنگ آمیزی و شــاداب سازی محیط

مــدارس و کالس ها بود که بــا تالش نیروهای
جهادی و حمایت استانداری و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی در کنار آموزش و پرورش قرار گرفت
و از ماه ها پیش فعالیت قرارگاه شــروع شده و
بصورت مستمر در طول سال ادامه خواهدداشت.
وی کیفیت بخشی آموزشی در مدارس را ضروری
خواند و تصریح کرد :کیفیت بخشــی به مسائل
آموزشــی باید در اولویت قرار گیرد تا شــاهد
رشد سهم دانش آموزان هرمزگان در بین نفرات
برتر کنکور باشیم.استاندار هرمزگان همچنین بر
افزایش برنامه های دینی ،فرهنگی و پرورشــی
در مدارس تاکیدداشت و گفت :معلمان پرورشی
با کارفرهنگی مســتمر و خالق بر نکات ظریف
اخالق و رفتار اســامی ،حفــظ کرامت ها و
حرمت های انســانی مورد ســفارش دین ما ،با
ظرافت تمام تاکید و یادآوری داشــته باشند این
موضوع بویژه در مدارسی که دانش آموزان اتباع
حضور دارند اهمیت دوچندان پیدا می کند.

معاون استاندار هرمزگان :

ثبتنام کنندگان نهضت ملی مسکن  ،آورده اولیه را پرداخت کنند

کرده و تایید شده اند اما آورده اولیه را
واریز نکردهاند پیامک اطالع رسانی
ارسال شود تا متقاضی پس از دریافت
پیامک در زمان تعیین شده آوردهی
خود را واریز کند که در غیر اینصورت
با متقاضی دیگری جایگزین خواهد
شــد.معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری هرمزگان با اشاره به دستور
ریاست محترم جمهور مبنی بر استفاده
ادامه از تیتر یک //
 ۴۰میلیونتومانــی خود را پرداخت از زمینهای مازاد دستگاههای دولتی
با
مدرس
؛
دریا
به گزارش خبرنگار
کنند ،بیانکرد :الزم است برای کسانی برای طرح نهضت ملی مسکن ،اداره
نهضت
کنندگان
نام
تاکید بر اینکه ثبت
که در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کل امور اقتصاد و دارایی اســتان و
ملی مسکن حتما بایستی آورده اولیه

اداره کل راه و شهرســازی را مکلف
کرد که این موضوع را هر چه سریعتر
در هرمزگان تعیین تکلیف کنند.وی
همچنین بر رعایت تمام حریم ها در
الحاق زمینهای جدید به محدودههای
شهری تاکید و عنوانکرد :قبل از الحاق
انجام استعالم ها و دریافت مجوزها از
دســتگاههای مربوطه ضرورت دارد
تا زیرساختهای الزم برای اسکان
مردم در منازل احداثی طرح نهضت
ملی مســکن به فراخور پیشــرفت
پروژهها اجرا شــود .مهندس مدرس

همچنین بر رعایت استاندارد در نصب
و راه اندازی آسانسورهای پروژههای
مسکن مهر تاکیدکرد و ادامه داد :حفظ
سالمتی و ایمنی ساکنان مجتمعهای
مسکن مهر ایجاب می کند اداره کل
استاندارد تیمهای نظارت و بازرسی
خود را بر روی این موضوع متمرکز
کند چرا که ســالها از بهرهبرداری
آسانسورها در این مجتمعها گذشته
و ظاهرا نکات ایمنی و اســتانداردی
رعایت نشــده اســت که میتواند
خطرآفرین باشد.

«آگهی مزایده عمومی اجاره» (نوبت اول -شماره )4

بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان در نظر دارد که نخلســتان حاجی آباد واقع در مجتمع کشاورزی حاجی آباد 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 بندرعباس  ،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 .
شــرایط شرکت در مزایده  -1 :فیش واریزی خرید اسناد مزایده به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره
 4730602001بانک ملت شعبه گلشهر  -۲ .تکمیل فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در موعد مقرر به انضمام اصل
فیش واریزی خرید اسناد مزایده از طریق پست ارسال گردد .
 -3هزینه 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 .
 -5این نمایندگی بنابر تشخیص خود در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 -6به پیشــنهاد مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد  -7.متقاضیان جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده
میتوانند در مهلت تعیین شده به استثنای روزهای تعطیل از ساعت  ۸صبح لغایت  ۱۴به نشانی فوق مراجعه و یا جهت
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09132966473تماس حاصل فرمایند .
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اجاره پایه :برابر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است .
شرایط شرکت در مزایده :
 -1فیش واریزی خرید اســناد مزایده به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره  4730602001بانک ملت شعبه
گلشهر  -۲.تکمیل فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در موعد مقرر به انضمام اصل فیش واریزی خرید اسناد مزایده از
طریق پست ارسال گردد  -3.هزینه آگهی  ،کارشناسی و برگزاری مزایده بر عهده برنده می باشد .
 -4مهلت دریافت پاکت های اسناد مزایده و بازدید از ملک مورد نظر و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک
هفته می باشد  -5 .این نمایندگی بنابر تشخیص خود در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 -6به پیشنهاد مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -7متقاضیان جهت دریافت و تحویل اســناد مزایده میتوانند در مهلت تعیین شده به استثنای روزهای تعطیل از ساعت
 ۸صبح لغایت  ۱۴به نشانی فوق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09132966473تماس حاصل
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گــروه خبــر  //برای نخســتین بــار در کشــور فرآیند
بین المللی گمرکی ترانزیت جاده ای کاال به صورت الکترونیک
(طرح حمل و نقل بین المللی جادهای یا کارنه )etirاز مسیر گمرک
شهید رجایی بندرعباس اجرایی شد.به گزارش خبرنگار دریا ؛
بر اساس تعاریف بین المللی کلمه تیر ( )tirمخفف حمل و نقل
جادهای بین المللی است و تیر الکترونیکی شبکهای است که کاال
تحت ســند واحد و تبادل الکترونیکی ،اطالعات بین کشورها و
تضمین بین المللی معتبر منتقل میشود.ناظر گمرکات هرمزگان
گفت :بمنظور تسهیل ترانزیت و توسعه کریدور شمال  -جنوب
نخســتین محموله از مبدا کشــور هند به گمرک شهیدرجایی
بندرعباس ،و ســپس از گمرک آستارا به کشور روسیه فرستاده
شد.حسین ســعیدی افزود :پیش از این اسناد ترانزیت و کارنه
بصورت فیزیکی و دستی به شرکت حمل و نقل و گمرک فرستاده
میشد که حدود دو تا ســه هفته طول میکشید ،اما اکنون همه
اسناد بصورت برخط به گمرک فرستاده میشود و ترخیص کاال
در یک روز و در ســریعترین زمان ممکن صورت میگیرد.وی
گفت :این محموله حاوی الکل چرب صنعتی به وزن  ۲۱هزار و
 ۹۷۰کیلوگرم ،به ارزش  ۸۲هزار دالر است که با یک کانتینر به
کشور روسیه فرستاده شد.ناظر گمرکات هرمزگان گفت :اجرای
رویه تیر الکترونیکی موجب تبــادل الکترونیکی اطالعات بین
کشورها و تسریع و رونق بیشتر تجارت میشود.سعیدی افزود :در
اجرای این طرح اتاق بازرگانی هرمزگان نقش مهمی داشته است.
محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان هم گفت :کارنه تیر
سند گمرکی است که برای ترانزیت بین المللی کاال در چهارچوب
کنوانسیون تیر ،در اتاق بازرگانی کشور مبدا صادر ،و کاال با وسیله
نقلیه جادهای به صورت پلمب شــده به مقصد فرستاده میشود.
شصت درصد ترانزیت کشور در گمرک شهیدرجایی بندرعباس
انجام می شود.این گمرک رتبه نخست ترانزیت کشور را دارد.از
ابتدای سال تا پایان مرداد حدود یک میلیون و  ۴۰۰هزار تن کاال
در گمرکات هرمزگان ترانزیت شده است که  ۶۲درصد نسبت به
مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
رتبه اول هرمزگان در حوزه تعیین تکلیف اموال تملیکی

گروه خبر  //هرمزگان در حوزه تعیین تکلیف و فروش اموال
تملیکی و انهدام کاالهای مضر سالمت جامعه که تأییدیه سازمان
غذا و دارو را ندارند رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده
است.به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان
گفت :از ابتدای فروردین ماه تا  ۲۰شــهریورماه امســال ۸۹۰
فقره پرونده کاالهای متروکه اموال تملیکی تعیین تکلیف شده
است که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از هشت و نیم برابر
رشد داشته است.مجتبی قهرمانی افزود :فروش اموال تملیکی
در شش ماهه نخست امسال ۸۷۰میلیارد تومان بوده است که
نسبت به مدت مشابه پارســال  ۳۳۵درصد رشد داشته است.
وی گفت :اموال تملیکی کاالهای رسوبی گمرک شهید رجایی
شامل تجهیزات ،ماشینآالت ،مواد اولیه و سایر کاالها است که
با استقرار تیمهای ویژهای تعیین تکلیف شد.

مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان عنوان کرد

وضعیت نامناسب عرضه آبزیان
توسط دستفروشان

گروه خبر  //مدیر ســامت محیــط و کار
معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی
هرمزگان گفت :شــهرداری بندرعباس برای
ساماندهی دستفروشان نیز برنامهریزی
و تیمی را مشــخص کرده و بازرسین مرکز
بهداشت نیز اعالم آمادگی کردند.

ماشــاءاهلل مریــدی اظهار کرد :بــازار جدید
ماهیفروشــان بندرعباس حدود سه سال پیش
و در ایام کرونا افتتاح شــد و قرار بود وضعیت
مناســب و بهتری نســبت به بازار قبلی داشته
باشد.وی تصریح کرد :در ابتدای ساخت و ساز
از طرف دانشگاه علوم پزشکی نواقص بهداشتی
که شامل مشکالت ساختاری و بهداشتی بازار
بود به تیم ســازنده و بهرهبردار اعالم شــد که
مهمترین مشــکالت شــامل تهویه و کانالهای
روباز (فاضالبروها ) در بازار و نداشــتن آب
گرم و سرویســهای بهداشتی بودند که به عنوان
مشکالت اساسی مطرح شد.مدیر سالمت محیط
و کار معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان بــا بیان اینکه بعد از افتتاح بازار نیز با
توجه به نقص تهویه متاســفانه شاهد ابتال تعداد
زیادی ازماهی فروشان به کرونا بودیم و حدود ۲
هفته بازار تعطیل شــد و بعد از اخذ تعهد جهت
برطرف کردن نواقص بازگشــایی انجام شد ولی
برخالف تعهد نواقص برطرف نشــد ،اظهار کرد:
نمایندگان مجلس و استاندار وقت هم به موضوع
ورود کردند و در سال ۱۴۰۰پیگیر رفع مشکالت
بودند اما متاســفانه نواقص هنوز به قوت خود
باقیســت و در حال حاضر نواقص جدیدی نیز
به آن اضافه شده است.مریدی عنوان کرد :معاون
بهداشتی دانشگاه این مشکالت را مجددا ً طی دو
مرحله به دادستانی بندرعباس ارسال و درخواست
کردکهحداقلازطریققضاییاینموضوعپیگیری
شود .مکاتبات زیادی با شهرداری برای برطرف
کردن این مشکالت انجام شد و بازرسین بهداشت
محیط نیزبه کــرات نواقص موجود را به تعاونی
ماهی فروشــان و متولیان آن اعالم کردند.وی
در خصوص تعطیلی غرفههای بازار ماهیفروشان
بندرعباس بیان کــرد :گرچه در یک مرحله کل
بازارچه ماهیفروشــان هم به دلیل کرونا و هم
به دلیل نواقص ساختاری و بهداشتی تعطیل شد
اما نمیتــوان بهصورت کلی بازار را تعطیل کرد.
بعضی از غرفه ها معیارها و ضوابط بهداشــتی
را رعایــت میکنند و با تعــدادی از غرفهها که
معیارهای بهداشتی را رعایت نمیکنند برخورد
کردیم و آنها را به عنوان متخلف به دادگاه معرفی

کردیم که ادامه پیدا کردن این تخلفها منجر به
تعطیلی غرفه آنها خواهد شد.مریدی خاطرنشان
کرد :امیدواریم مشــکالت این بازارچه که یکی
از نیازهای اصلی شهر بندرعباس است هرچه
سریعتر مرتفع شود.بهتر بود ابتدا موارد بهداشتی
بازارچهای که نیمهتمام بوده برطرف میشد و بعد
افتتاح میکردند .حتی اگر در این مدت دوساله که
فرصت داده شده بود تا موارد و نواقص برطرف
شود اگراین مشــکالت برطرف میشد امروز
شاهد این مشکالت نبودیم.مریدی در خصوص
وضعیت بازار دستفروشان آبزیان که روبروی
بازارچه ماهیفروشان قرار دارد نیز اظهار کرد:
همکارانمان به همراه تیم شهرداری و دادستانی به
این مسئله ورود کردند و قرار براین شد که کسانی
که به صورت دستفروشی در روبروی بازارچه
ماهیفروشــان اقدام به عرضه آبزیان میکنند
ســازماندهی و به داخل بازارچه منتقل شوند.
وی بیان کــرد :علیرغم اینکه طی چند مرحله
بــرای این افراد در بازارچــه جانمایی صورت
گرفت اما با کمال تأســف باز هم دستفروشی
در روبروی بازارچه در حال انجام اســت .افراد
جدیدتری به دستفروشــی روی میآورند و
این کار را ادامه میدهند و متأسفانه شاهد همان
وضعیت نامناسب عرضه آبزیان هستیم.مدیرگروه
سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد :یکی از شرح
وظایف اداره دامپزشــکی نظــارت بر ورود و
توزیع و عرضه هرگونه ماده خام دامی است لذا
موضوع دستفروشــان به اداره کل دامپزشکی
نیز بازمیگردد .شــهرداری بــرای جمعآوری
دستفروشان ومرکز بهداشت و دامپزشکی برای
نظارت دراین زمینه پایکارهستند .ما مکاتبات،
جلســات و معرفی متخلفان به مراجع قضایی
را داشــتیم و در چند مورد نیز جمعآوری آنها
را شــاهد بودیم .متأســفانه پس از جمعآوری
دستفروشــان خیلــی از این افــراد به دلیل
نزدیکی منازلشــان به این مکان در داخل منزل
اقدام به عرضه آبزیان میکنند.به گزارش ایسنا
؛ وی تصریح کرد :شــهرداری برای ساماندهی
دستفروشان نیز برنامهریزی و تیمی را مشخص
کرده و بازرسین مرکز بهداشت نیز اعالم آمادگی
کردند .ضمن اینکه قب ً
ال اقدامات قانونی توسط
مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس انجام شده
و دادســتانی نیز ورود کرد و دستور جمعآوری
آن قسمت داده شده اما به دلیل زیاد بودن تعداد
دستفروشان این مشکل همچنان پابرجاست .

یزد امسال  ۳۴هزار کالس اولی دارد
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //معاون
آمــوزش ابتدایی اداره کل آمــوزش و پرورش
اســتان یزد با اشاره به اشتغال به تحصیل بیش
از  ۳۰۰هزار دانشآموز استان در سال تحصیلی
جدید ۳۴ ،هــزار و  ۲۸۹نفر آنها را کالس اولی
خواند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ سعیده بهادرزاده راجع به
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید اظهار کرد:
براساس پیشبینیهای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
تعداد مجموع دانشآموزان با احتساب بزرگساالن
اعم از دولتی و غیر دولتی در استان یزد  ۳۰۵هزار
و  ۲۲۴نفر و بدون احتساب دانش آموزان بزرگسال
 ۳۰۰هزار و  ۱۲۴نفر است.
وی با بیان این که امســال اســتان یزد  ۳۴هزار و
 ۲۸۹کالس اولی خواهد داشــت ،خاطرنشان کرد:
این دانش آموزان استان در سال تحصیلی جدید در
 ۱۱هــزار و  ۸۵۵کالس درس در قالب دو هزار و
 ۲۱۵مدرســه به تحصیل مشغول خواهند شد .وی
در خصوص کمبود معلم در مدارس اســتان نیز به
ایسنا گفت :متاســفانه در تمام مقاطع و رشتههای

تحصیلی کمبود نیرو وجود دارد که از طریق استفاده
قالتدریس ،نیروهای شاغل و بازنشسته
از معلمان ح 
و بکارگیری نیروهای خرید خدمات جبران خواهد
شد .این مسئول در مورد تعداد دانش آموزان بازمانده
از تحصیل در اســتان اظهار کرد :براساس امارهای
موجود از ســال تحصیلی گذشته تعداد یک هزار و
 ۵۴۳دانشآموز بازمانده از تحصیل به استان معرفی
شدند که شامل  ۶۹۱دانش آموز دختر و  ۸۵۲پسر
بودنــد که البته با توجه بــه اقدامات صورتگرفته
 ۶۸۴نفر از آنها شناســایی و وضعیتشان مشخص
شد .وی در این باره اضافه کرد :البته تعدادی از این
دانشآموزان در مدارس مشغول به تحصیل شدند اما
به دلیل بهروزرسانی نشدن گزارشهای بازمانده از
سوی وزارت ،همچنان ب ه عنوان بازمانده از تحصیل
معرفیشدهاند .بهادرزاده مهاجرت در داخل کشور
یا به خارج از کشــور ،کودک اســتثنایی ،بیماری
بالعالج ،فقر مالی خانواده ،فوت و دالیل مرتبط
صع 
با بیماری کرونا را از جمله علل بازماندگی اغلب این
دانش آموزان از تحصیل ذکر کرد .وی مهمترین دلیل

جنوب کشور
شناسایی نشدن سایر کودکان را نیز نبود دسترسی به
آدرس پســتی جدید و بهروز رسانی شده یا شماره
تماس معتبر خواند و همکاری برونسازمانی را در
این خصوص خواستار شد .معاون آموزش ابتدایی
اداره کل آموزش و پرورش استان ،رفع موانع حضور
کلیه کودکان در نظام آموزشی را مستلزم عزم ملی و
مشارکت کلیه سازمانها نهادها و مؤسسات دولتی و
غیردولتی دانســت و در این باره تاکید کرد :با توجه
به دستورالعمل تفاهمنامه چارچوب همکاریهای
مشترک سازمانها و دستگاهها در برنامه شناسایی و
جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل ،توجه ویژه به
مفاد این دستورالعمل میتواند جهت تسریع شناسایی
و جذب دانشآمــوزان تارک تحصیل و بازمانده از
تحصیل راهگشــا باشد .وی تصریح کرد :با توجه به
وجود دستورالعمل ذکرشده ،در وهله اول همکاری
تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط نظیر فرمانداریها،
کمیته امداد ،بهزیســتی ،نیروی انتظامی ،شــورای
اسالمی ،ائمه جماعت و بسیج را میطلبد و در ادامه
باید در جامعه این نگاه ترویج یابد که تحصیل نکردن
هر دانشآموز بهعنوان یک چالش و دغدغه در نظر
گرفته شود و ملزم به آن شویم تا جهت ادامه تحصیل
فرزندان این سرزمین اقدام الزم نظیر کمکهای مالی
اطالعرسانی به آموزشوپرورش حمایتهای معنوی

رشد قابل توجه پروندههای قاچاق سوخت در یزد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //سرپرست اداره کل تعزیرات
حکومتی استان یزد اظهار کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون به ۹۱۳
پرونده قاچاق سوخت توسط تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شده
که نسبت به مشابه سال گذشــته  ۸۲۰فقره پرونده افزایش داشته
است.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید محمد مهدی مهاجریان مقدم ضمن اعالم
این خبر افزود :قاچاق به عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی و معضلی
ملی ،ابعاد مختلفی به خود گرفتــه و در این میان قاچاق فرآوردههای
نفتی ،پیامدهای آشکار و پنهان فراوانی را در جامعه به دنبال داشته است.
عضو کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز یزد گفت :باال رفتن قیمت

ارز ،منافعی کالنی را از ماب هالتفاوت قیمت تمام شده سوخت در داخل
کشــور و قیمت فروش آن در خارج از کشور عاید قاچاقچیان کرده و
این موضوع تبعات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
مهاجریان مقدم ایجاد فرصتهای شــغلی در مناطق مرزی را به عنوان
یک راهکار موثر در مقابله با این پدیده شوم بیان و اضافه کرد  :مدیریت
کارآمد و هماهنگی دستگاههای متولی ،از دیگر مولفههای اثرگذار در
مبازره با قاچاق سوخت است که باید در رابطه با آن اقدام عاجلی انجام
شــود .این مسئول در پایان عنوان کرد :متهمان این پروندهها عالوه بر
ضبط این سوختهای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی به بیش از ۵۱۱
میلیارد ریال جریمه محکوم شدهاند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دستگاههایی که برای صادرات استان کرمان
مشکل میتراشند را به چالش بکشید

آرزو توکلی ســرویس استان ها //نماینده
مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسالمی تاکید کرد :رویکرد استان کرمان،
حمایت از صادرات باشد و باید همه دستگاه
های مربوطه پای کار بیایند و دستگاه های
که در این زمینه مشکل ایجاد می کنند به
چالش کشیده شوند .به گزارش خبرنگار

دریا ؛ شــهباز حســن پور درجلسه شورای

برنامه ریزی و توسعه استان کرمان از آمادگی
اســتان جهت مذاکره با ســفرای کشورهای
مختلف در راســتای تبادالت تجاری با آن
کشــورها خبر داد و گفت :متاسفانه همچنان
شــاهد هستیم برخی از شــرکت ها از همه
امکانات استان استفاده می کنند اما تجهیزات
مورد نیاز خود را از استان های دیگر تامین
می کنند .نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
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مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :باید رویکرد
استان کرمان ،حمایت از صادرات باشد و همه
دستگاه های مربوطه بایستی پای کار بیایند و
دستگاه های که در این زمینه مشکل ایجاد می
کنند به چالش کشیده شوند .طبق اعالم صادق
سلطانی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان
کرمان در این جلســه ،دستگاه های اجرایی
 ۸۲درصد تسهیالت تبصره  ۱۸انعقاد قرارداد
کرده اند که  ۷۲درصد آن پرداخت شده است.
او ادامه داد :در ســال گذشته  ۱۲۱۷میلیارد
تومان از محل تبصره  ۱۸مصوب شده است و
دستگاه های که می توانند از سهمیه کشوری
استفاده کنند ،از فرصت بهره بگیرند.

سه شنبه  29شهریور 1401
 23صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3983
طنز

آزمایش علمی تأثیر ثروت بر انصاف صاحبخانهها

و پویشهای مردمی را صورت دهیم و طبیعت ًا نقش
رسانههای نوشتاری و دیداری در این زمینه بسیار
تاثیرگذار خواهد بود .بهادرزاده با اشاره به پیگیریها
و اقدامات اجرایــی در حال انجام و صورت گرفته
در این رابطه ،گفت :دانشآموزان شناســاییشدهی
دارای شرایط ثبتنام با پیگیری و اقدامات همکاران
در سطح شهرستان و مناطق در سال تحصیلی پیش
رو مشــغول به تحصیل خواهند شد .این مسئول در
پایان از جمله اقدامات اجرایی صورت گرفته در این
خصوص را شامل ابالغ بخشنامه به ادارات شهرستان
و مناطق و ارسال اســامی دانشآموزان بازمانده از

تحصیل برای اجرای اقدامات مناسب جهت شناسایی
و جذب آنها ،برگزاری جلسات ویدئوکنفرانس برای
رؤســای ادارات و معاونان آموزش ابتدایی ادارات
مناطق چهاردهگانه استان ،تماس با ولی دانشآموزان
بازمانده یا حضور درب منزل براساس آدرس پستی
موجود جهت پیگیری علل بازماندگی از تحصیلی و
اتخاذ راهکار مناسب جهت جذب آنها ،شناسایی
توســط مدیران مدارس بر اساس سوابق تحصیلی
برخی از دانشآموزان و همچنین برنامهریزی جهت
جذب و ثبتنام دانشآموزان شناساییشــده واجد
شرایط در سال تحصیلی پیش رو برشمرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان خبر داد

آبرسانی به  ۱۵۰۰روستای خوزستان در یک سال اخیر

حسن ســیالوی سرویس
اســتان هــا  //مدیرعامل
شــرکت آب و فاضــاب
خوزســتان گفــت۱۵۰۰ :
روســتای خوزســتان در
مدت زمان یک ساله دولت
ســیزدهم آبرسانی شده
است.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛
محمدرضا کرمی نژاد در مراسم
بهرهبرداری از پروژه آبرسانی
به روستاهای صیدون باغملک،
اظهار کرد :توجه و عزم دولت

سیزدهم در آبرسانی به مناطق
محروم در مقایسه با دولتهای
گذشته بی ســابقه بوده است،
به نحوی که در خوزســتان با
نگاه خــاص رییس جمهور
و وزیــر نیرو به این اســتان
 ۱۵۰۰روســتای خوزستان
در مدت زمان یکساله دولت
آبدار شده است که در مقایسه
با آمار کل کشــور خوزستان
پیشتاز آبدار کردن روستاهای
محــروم اســت .وی افزود:

امسال مشکالت تنش آبی در
خوزستان به واسطه مشکالت
رودخانه کرخــه پیش بینی
شــده بود اما با تالش و عزم
راسخ دولت توانستیم تابستان
را بدون تنش آبی پشــت سر
بگذاریم و این خدمت ماندگار
را با حمایتهای دولت به مردم
خوزســتان ارائه کنیم .مدیر
عامل آبفا خوزســتان گفت:
پروژه طرح آبرســانی به شهر
و بخش صیدون شهر باغملک
به  ۱۶روستا و برای جمعیت
تحت پوشش  ۱۲هزار نفر از
امروز وارد مدار شــده است.
کرمی نژاد تصریــح کرد :در
این پروژه حفــاری و تجهیز
چاه شماره  ۲صیدون جنوبی
با ظرفیت  ۳۵لیتر در ثانیه با
هزینه حدود  ۵۰میلیارد ریال
انجام شد .همچنین حفاری و

تجهیز چاه آب شرب صیدون
بــا ظرفیت  ۳۳لیتر در ثانیه و
احداث  ۱۸۰۰متر خط انتقال
با اعتبار بیش از  ۱۰۰میلیارد
ریال برای جمعیت بالغ بر ۱۰
هزار نفر در این پروژه اجرایی
شده اســت .مدیرعامل آبفا
خوزستان با اشاره به اصالح
و بازســازی خط آبرســانی
دیگر روستاهای منطقه ادامه
داد :بازســازی و اصالح خط
آبرسانی روســتاهای دوبند،
کستی ،تنگ چویل و کلگه با
اعتبار بالغ بر  ۵۰میلیارد ریال
اجرا شده است .مدیر عامل آبفا
خوزستان در پایان خاطرنشان
کرد :بالغ بر  ۶۵۰میلیارد تومان
در بخش آب شهرستانهای
ایذه ،باغملک و دزپارت پروژه
در حال اجرا و یا اجرایی شده
است.

کاریکاتور

استاندار کرمان تاکید کرد

اعتیاد

لزوم آسیب شناسی گمرکات استان کرمان

آرزو توکلــی ســرویس
استان ها //استاندار کرمان
اظهار کرد :دلمان خوش است
که در اســتان پنج گمرک و
چهار منطقه ویژه اقتصادی
داریم امــا کاالهای کرمان
از گمرکات شــهرهای دیگر
منتقل می شود .برخی اوقات
مشکل از فرایندها و گاهی از
ظرفیت ها و امکانات است.

لذا باید بررسی شود که با این
همه ظرفیت مشکل از کجاست
که صادرات از گمرکات استان
انقدر پایین است .به گزارش
خبرنــگار دریا ؛ محمدمهدی
فداکار بر لــزوم ارائه گزارش

عملکــرد دســتگاه هــا در
خصوص جذب تســهیالت
تبصره  ۱۸تاکید کرد و گفت :به
شدت الزم است در بانک های
دولتی ضوابط اخذ تسهیالت
یکسان ســازی شود تا مردم
از این سردرگمی مطرح شده
در این جلسات خارج شوند.
او ،بــا بیان ایــن مطلب که
مدیــران مربوطه پیگیر انعقاد
موافقتنامــه هــا بــرای
طرح های مصوب باشند ،در
ادامه بــا انتقاد از آمار گمرات
اســتان از صادرات اســتان
عنوان کــرد :با توجه به اینکه

اســتان کرمان یک اســتان
معدنی است و ظرفیت خوبی
در حــوزه صــادرات دارد،
الزم اســت گمرکات استان
آســیب شناسی شده تا ببینیم
مشکل کار کجاست .استاندار
کرمــان اضافه کــرد :دلمان
خوش است که در استان پنج
گمرک و چهــار منطقه ویژه
اقتصادی داریــم اما کاالهای
کرمان از گمرکات شــهرهای
دیگر منتقل می شــود .برخی
اوقات مشــکل از فرایندها و
گاهی از ظرفیت ها و امکانات
اســت .لذا باید بررسی شود

که با این همه ظرفیت مشکل
از کجاســت که صادرات از
گمرکات اســتان انقدر پایین
اســت .فداکار درباره حضور
مدیران در جلسات نیز گفت:
مدیران برای عدم حضور خود
هماهنگی الزم را با دبیر شورا
انجام دهند و جانشــین های
مدیران باید فرد هم در جریان
موضوع و هم اختیارات الزم
را داشــته باشد .او تاکید کرد:
الزم اســت به صورت جدی
فرایندهــای صادرات اصالح
شود و در این راستا نیز گمرک
باید پای کار باشد.

مدیرکل گمرک بوشهر اعالم کرد

صادرات  ۱۲میلیون تن کاالی غیرنفتی از بوشهر
سید ابوالحسن جعفری سرویس
استان ها //ناظر گمرکات استان و
مدیرکل گمرک بوشهر از صادرات
 ۱۲میلیون و  ۶۲هزار تن کاال غیر
نفتی به ارزش حــدود  ۶میلیارد
و  ۲۹۷میلیــون دالر از گمرکات
اســتان در پنج ماهه سال جاری
خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،علی
سلیمانی در جریان بازدیدنماینده
مردم شهرســتانهای دشتی و
تنگســتان در مجلس شورای
اســامی از گمــرکات دلوار،
بوالخیر و الور ســاحی اظهار
کرد :صــادرات این میزان کاال

از گمرکات استان بوشهر نسبت
به مدت مشابه سال قبل از نظر
وزن  ۱۰درصد و از نظر ارزش
 ۶۸درصد افزایش داشته است.
وی افــزود :عمــده کاالهای
صادراتی از گمرکات اســتان
شــامل محصوالت پتروشیمی،
محصوالت معدنی ،انواع آبزیان
و سبزیجات و صیفی جات بوده
اســت که عمدتا به کشورهای
چین ،امارات متحده عربی ،هند،
آفریقای جنوبــی ،موزامبیک،
سودان ،نیجریه ،پاکستان ،تایلند
و ترکیه صادر شده است .ناظر

گمــرکات اســتان و مدیرکل
گمرک بوشــهر به آمار واردات
گمرکات اســتان در مدت یاد
شده اشاره کرد و گفت :طی این
مدت حدود  ۲۶۲هزار تن کاال
به ارزش بالــغ بر  ۷۷۷میلیون
دالر از گمرکات استان بوشهر
وارد کشور شده است که نسبت
به مدت مشــابه سال گذشته از
نظر وزنــی  ۵۳درصد و از نظر
ارزشــی  ۸۵درصد افزایش را
نشان میدهد .سلیمانی افزود:
عمــده کاالهــای وارداتی از
گمرکات اســتان شامل اجزا و

طرح  :بیتا هوشنگی
کاریکاتور

تورم

قطعــات نیروگاه اتمــی ،انواع
پارچه ،مــاژول  ،LEDانواع
چای ،قطعات و لــوازم یدکی
موتورسیکلت و دوچرخه ،انواع
الستیک ،قطعات و لوازم یدکی
خودروی سواری ،برنج و انواع
بلبرینگ و رولبرینگ میباشد.
وی یادآور شــد :همچنین در
پنج ماهه سال جاری گمرکات
استان ،بالغ بر  ۲۰۱۸۳میلیارد
ریال (معــادل  ۲۰۱۸میلیارد
تومان) بوده است که در مقایسه
با ســال گذشــته  ۳۲۲درصد
افزایش داشته است.

مفقودی
مجوز کسب شماره /2081ت پ ک  97/اعتبار  1398/5/29بنام  :عبدالغفور صاحبی فعالیت

صنفی فروشندگان پوشاک عمده بانوان ( حمید ) واقع در منطقه آزاد قشم  .درگهان  ،بازار قدیم .
طبقه همکف داالن  7پالک  463مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

طرح  :فاطمه هوشنگی

مخاطبان و هم استانی های گرامی

تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم
عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
شماره تماس 09039165090:

صاحبخانه ،خوبش خوب است
در این آزمایش ما به ســه صاحبخانــه بیانصاف،
خانههایی بزرگتر و باکیفیتتر از خانههای خودشان
امانت دادیم و به آنها گفتیم یک ســال فرصت دارند
تا این خانهها را با شرایط بسیار عالی و خداپسندانه
اجــاره دهند و در پایان ســال اگر مســتأجران از
صاحبخانههای خود راضــی بودند ،مالکیت خانهها
رسم ًا به خودشــان منتقل خواهد شد .فرایند یافتن
مســتأجر طی دوهفته انجام شــد و پس از استقرار
مستأجران ،خانهها شبانهروزی زیرنظر قرار گرفتند.
در دو مــاه اول دوره آزمایش همهچیز ظاهرا ً آرام و
بدون مشــکل پیش رفت .بعد از گذشت دو ماه ،در
یک صبح سرد زمستانی درب اولین خانه تحتنظر با
شدت باز شد و صاحبخانه با عصبانیت زار و زندگی
مستأجر را به بیرون پرتاب کرد .پس از آوارگی کامل
مســتأجر بدبخت به سراغش رفتیم تا علت را جویا
شویم .صاحبخانه از مستأجر خواسته بود که یا مبلغ
اجاره را دوبرابر کند یا بچه تازه متولد شدهاش را به
بیمارســتان مرجوع کند؛ چرا که وی خانه را به یک
زوج اجاره داده و حوصله ونگ ونگ بچه را ندارد .ما
مستأجر مفلوک را در همان سرما با بیچارگیهایش
تنها گذاشتیم و بهسراغ صاحبخانه رفتیم تا رد شدنش
در آزمایــش را اعالم کرده و خانــه را از وی پس
بگیریم .پس از مراجعه بــه صاحبخانه اول ،نامبرده
بهمحض رؤیت عوامل مــا در صحنه ،کولیبازی در
آورد و خودش را روی زمین انداخت و شــروع به
عربدهکشــی کرد مبنی بر اینکه «آی ایهاالنّاس اینها
میخواهند حق من را بخورند و انتظار دارند خانهای
را که برای ســاختنش جان کنــدهام ،مفت و مجانی
اجاره بدهم تا آمار رســمی بیخانمانی پایین بیاید».
وی در ادامــه اقدام به خودزنی شــدید کرد تا جایی
که عوامل ما از ترس همسایهها موقت ًا متواری شدند.
اوضاع خانه دوم تا شــش ماه آرام بود ،تا اینکه یک
روز متوجه شدیم مستأجر این خانه یک ساعت بعد
از بازگشتن از اداره ،مجددا ً از خانه بیرون میآید و تا
نیمهشب در تاکسی تلفنی محله مشغول بهکار میشود.
این در حالی بود که نامبرده هیچ بچهای نداشــت که
خرج اضافهای داشته باشد و حتی با همکاری یکی از
زنان همسایه فهمیدیم که حاال حاالها بچهای هم در
راه نیســت؛ پس حدس زدیم موضوع باید مربوط به
اجارهخانه باشد .پس از مصاحبه با مستأجر فهمیدیم
صاحبخانه بهبهانه تحریمهای جدیــد امریکا ،مبلغ
اجارهخانه را ســه برابر کرده است و نیز مستأجر را
تهدید کرده که اگر راضی به پرداخت این مبلغ نشود،
وی با امالکیهای شهر رفاقت تورگی داشته و کاری
میکند که هیچجا خانه پیــدا نکنند .اینبار هم برای
پسگرفتن خانه به صاحبخانــه مراجعه کردیم ولی
وی نهتنها خانه را پس نــداد ،بلکه یک پیت بنزین
روی خــودش خالی نمود و تهدید کــرد که فندک
را روشــن خواهد کرد .باز هــم از ترس اینکه خون
نامبرده گردن ما نیفتد صحنه را ترک کردیم و مستأجر
بدبخت هم بهخاطر دهنلقــی آواره کوچه و خیابان
شد .اما در خانه ســوم تا پایان مهلت قرارداد اجاره
هیچ مشــکلی پیش نیامد و در روز تخلیه خانه نیز،
مستأجر شاد و خندان صاحبخانه را در آغوش گرفت
و از وی خداحافظی کرد .ما نیز خوشــحال از اینکه
آزمایشمان جواب داده ،نزد صاحبخانه رفتیم و طی
مراسمی باشکوه ســند خانه را به وی تقدیم کردیم.
نیمههای همان شــب و در حالی که مشــغول جمع
کردن تجهیزاتمان بودیم ،متوجه شدیم مستأجر سابق
مخفیانه به محل برگشته و در سر کوچه وارد یک چاه
شد و چند دقیقه بعد همراه با دو کودک از چاه خارج
شد .وقتی جریان را از وی پرسیدیم ،گفت صاحبخانه
شــرط کرده بود که مســتأجر نباید بچه داشته باشد
وگرنه اثاثیهاش را میریزد توی کوچه و مستأجر هم
از ترس ،یک ســال تمام بچههایش را از طریق تونل
مخفی زیرزمینی جابهجا میکرده است .مجددا ً برای
بازپسگیری خانه به صاحبخانه مراجعه کردیم ولی
وی با چندتا از رفیقان گوالخش تا سر خیابان ما را
دنبال کرد و بدینترتیب آزمایش موردنظر شکســت
مفتضحانهای خورد.
محمدرضا رضایی
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اقتصادی
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 23صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3983
خبر
سرپرست ادارهکل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی :

سرانه درمان بازنشستگان تغییر مییابد
ســرویس اقتصادی  //سرپرست ادارهکل مســتمریهای سازمان
تأمین اجتماعی گفت :هر ماهه در فیشهای حقوقی خود شاهد کسر مبلغی
تحت عنوان «دو درصد ماده  »۸۹هستند که برخی از آنان ،از علت کسر
این مبلغ و مستندات قانونی آن اطالع دقیقی ندارند .در دوران بازنشستگی،
ســرانه درمان از  ۹درصد دریافتی زمان اشتغال ،به دو درصد مستمری
کاهش مییابد.مدیر یکی از ادارات کل سازمان تامین اجتماعی با اشاره
به جامعه بیش از چهار میلیون نفری بازنشستگان و مستمریبگیران تحت
پوشش سازمان تأمین اجتماعی ،اعالم کرد :هر ماهه در فیشهای حقوقی
خود شــاهد کســر مبلغی تحت عنوان «دو درصد ماده  »۸۹هستند که
برخی از آنان ،از علت کسر این مبلغ و مستندات قانونی آن اطالع دقیقی
ندارند.کســر دو درصد از حقوق ماهیانه بازنشستگان و مستمریبگیران
تأمین اجتماعی ،برای استفاده آنان و افراد تحت تکفل ایشان از خدمات
درمانی این سازمان ،براساس ماده  ۸۹قانون تأمین اجتماعی انجام میشود
و قانون تأمین اجتماعی به منظور مســاعدت به بازنشســتگان ،سرانه
درمان را که در دوران اشــتغال و برای شاغالن بیمهپرداز  ۹درصد است،
در دوران بازنشســتگی به دو درصد تقلیل داده است.مجتبی طهماسبی
آشتیانی(سرپرست ادارهکل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی) در این
مورد گفت :طبــق ماده( )۸۹قانون تأمین اجتماعی ،افرادی که به موجب
این قانون ،بازنشسته یا ازکارافتاده شده یا میشوند ،افراد بالفصل خانواده
آنها و همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت میکند ،با پرداخت
دو درصد از مســتمری دریافتی از خدمــات درمانی برخوردار خواهند
شد و ماب هالتفاوت مبالغ پرداختی مستمریبگیران به موجب این قانون تا
هزینههای واقعی درمان ،از طرف سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.
وی افزود :کسر این مبلغ همانگونه که گفته شد بابت استفاده بازنشستگان و
افراد تحت تکفل آنان از خدمات درمانی تأمین اجتماعی است و ارتباطی
به هزینه صــدور دفترچههای کاغذی ندارد .برخی از بازنشســتگان و
مستمریبگیران با این تصور که کسر دو درصد سرانه درمان ،تنها هزینه
چاپ دفترچههای کاغذی است ،در پی استقرار سامانه نسخه الکترونیک
و حذف دفترچههای کاغذی درمان ،تصور میکردند که کسر این مبلغ باید
متوقف شود ،درحالیکه سرانه درمان ارتباطی به چاپ دفاتر فیزیکی درمان
ندارد و براساس نص صریح قانون تأمین اجتماعی از حقوق بازنشستگان
کسر و صرف هزینههای درمانی این عزیزان میشود.همچنین الزم به ذکر
است به موجب بند  ۴ماده  ۱۳الیحه قانونی راجع به بیمه همگانی خدمات
درمانی کشــور مصوب ۱۳۷۳/۸/3مجلس شورای اسالمی ،وصول حق
بیمه درمان از صاحبان حرف و مشاغل آزاد در قالب سرانه درمان مصوب
هیات وزیران صورت میپذیرد .لذا درخصوص گروهی از مستمریبگیران
که ســوابق بیمهپردازی آنان در قالب حرف و مشــاغل آزاد بوده است،
در دوران بازنشســتگی هزینه درمان آنان برمبنای سرانه درمان مصوب
هیأتوزیران محاسبه و از مستمری پرداختی کسر میشود.

تهیه لوازمالتحریر صفرتاصد ایرانی چقدر هزینه میبرد؟

 ۶۲درصد حقوق کارگر ساده پای خرید لوازمالتحریر میرود

ســرویس اقتصادی  //طبــق روال
سالهای گذشته این روزها خانوادهها
در تکاپو آماده کردن فرزندان خود و
فرســتادن آنها به مدارس هستند اما
امسال با سالهای گذشته یک تفاوت
اساسی دارد؛ آنهم اینکه با گرانیهای
افسارگسیخته ،زنگ مدرسه تن و بدن
خانوادهها را به لرزه در میآورد.

تورم افسارگســیخته بر شــادیهای
مدرسه نیز ســایه افکندهاست و آمدن
بوی ماه مهر دیگر با ســرودهای شــاد
همراه نیســت ،بلکه به دغدغهای بر سر
تهیه لوازمالتحریر ،لباس فرم و پرداخت
شهریه مدارس بدل شدهاست؛ دغدغهای
که نه تنها والدین را درگیر کرده اســت
بلکه ذوق مدرسه رفتن را نیز از بچههای
مدرسهای گرفته است.
* ۸۵۰هزارتومــان هزینــه تهیــه
لوازمالتحریر صفرتاصد ایرانی

طبق بررســیهای میدانی این روزها
تهیــه لوازمالتحریر صفر تــا صد تولید
داخل برای بچههای مدرســهای حداقل

 ۸۵۰هــزار تومان هزینه بــر میدارد.
ارزانتریــن مدادنوکــی ایرانی موجود
در بازار  ۱۵هــزار تومان قیمت دارد و
خودکارهای ایرانی نیز در بازه قیمتی ۳
تا  ۶هزار تومان قرار دارند و برای خرید
مدادرنگی ایرانی  ۱۲رنگ نیز باید  ۴۵تا
 ۵۰هزار تومان هزینه کرد و هزینه خرید
دفتر  ۸۰برگ ایرانی سیمی به  ۳۰هزار
تومان رسیده است و مدلهای غیرسیمی
قدیمی دفاتــر  ۴۰برگ  ۱۰هزار تومان
قیمت دارد.
یکی از فروشــندگان لوازم التحریر با
اشاره به اینکه خیلی از متقاضیان برای
تهیه لوازم التحریر بــه بازار میروند و
فروش مغازهها به شــدت کاهش یافته
اســت؛ گفت :در خیلی از موارد قیمت
لوازمالتحریر در بــازار با مغازهها برابر
است؛ چراکه بازاریها نیز یاد گرفتهاند
و اجناس خــود را به قیمــت پایینتر
عرضه نمیکننــد ،اما کماکان مردم برای
خرید لوازمالتحریــر به بازار میروند و

این عمل آنها کمر مغــازهداران خرد را
شکست ه است.
ایــن فروشــنده لوازمالتحریر در ادامه
در خصــوص وضعیــت تقاضــا برای
لوازمالتحریــر افــزود :تقاضــا برای
لوازمالتحریر نســبت بهسالهای  ۹۸و
 ۹۷و قبل از همهگیری کرونا به شــدت
کاهش یافت ه ســت و حتی با حضوری
شــدن مدارس نیــز تقاضا بــرای این
کاالی اساســی مدارس به روال سابق
برنگشتهاست.

* ســود دستفروشــان لوازمالتحریر
چقدر است؟

یکی از دستفروشهای خیابان انقالب
در خصوص ســود حاصل از خرید و
فروش لوازمالتحریر؛ گفت »:ما بر روی
هر جعبه خودکار  ۲۵هزارتومان ســود
* هزینــه تهیــه لوازمالتحریــر از میکنیم و ســود چشمگیری از خرید و
دستفروشها چقدر است؟
فروش لوازمالتحریر عاید دستفروشــان
بررسیهای میدانی حاکی از آن است نخواهد شد.
که هزینه تهیــه لوازمالتحریر صفرتاصد * لوازمالتحریــر خارجــی بیش از ۳
ایرانی از دستفروشها  ۵۰۰تا  ۵۵۰هزار میلیون تومان هزینه میبرد
به واسطه تنوع و کیفیت لوازمالتحریر
تومان اســت؛ هزینه خرید غلطگیر از
دستفروشها  ۱۰هزار تومان ،پاککنها خارجی موجود در بــازار ،این نوع از
 ۱۵تــا  ۲۵هــزار تومــان و کولههای لوازمالتحریر بســیار طرفدار پیدا کرده
مدرســه نیز  ۱۵۰تا  ۴۵۰هزار تومان اســت؛ بررســیهای میدانی حاکی از
است.
آن اســت که هزینه تهیــه لوازمالتحریر

ســرویس اقتصادی  //یک کارشــناس بازار کرد :محصولی که در بخش مسکن تولید میشود،
مسکن گفت :عواملی که میتوانست به تورم و بر اساس قیمت تمام شده است .ممکن است در
رشد قیمت مسکن منجر شود در نیمه اول سال
مواقعی قیمت مصالح ســاختمانی کاهش
اتفاق افتاده و انتظار داریم در
یا افزایش پیدا کند .در
شش ماهه دوم ،بازار
ســال جاری
به نسبت آرامی
جدی در نهادههای ســاختمانی و دســتمزدها
یــک
را داشته
داشتیم که قیمت تمام شــده مسکن را باال برد.
وی افزود :در بخش بازار هم دالیلی میتواند به
تورم بینجامد .یکی از این موضوعات ،ریسکهای
غیراقتصادی است که هنوز هم بالتکلیف است.
موضوع دیگر به نبود خریدار ناشــی از رشــد
قیمتها برمیگردد.
این کارشــناس بازار مســکن با بیــان اینکه
ســرمایهگذاری نیز با افت مواجه شــده است
گفت :هــم در بخش ســاخت و هم در بخش
سفتهبازی ،سرمایهگذاری به شدت کاهش یافته
است .در همه جای دنیا پول معموال  ۷تا  ۸بار در
سال گردش دارد اما در ایران شاید کمتر از  ۲بار
باشیم.
این اتفاق بیفتد که این مساله باعث رکود میشود.
سر ی
کانون
دبیر
گوران یادآور شــد :پیش از این وقتی سازندگان
افزایشهای
اظهار
سازان
ه
انبو
مسکن ،پروژهای را به  ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی

به نیاز ســاالنه حدود  900هزار واحد مسکونی
فاصله زیادی دارد .ســال گذشته برای  395هزار
واحد مســکونی پروانه ساخت صادر شده است،
البته با توجه به شــروع برنامه نهضت ملی مسکن
و ساخت ســاالنه یک میلیون مسکن ،انتظار این
بود که آمار پروانه ساختمانی صادر شده در سال
 1400نســبت به سالهای قبل افزایش حدود دو
برابری داشته باشد .متولیان بخش مسکن میگویند
با توجه به این صدور ،پروانه ســاختمانی روندی
طوالنی دارد .برای واحدهای شروعشــده مسکن
نهضت ملی هنوز پروانه رسمی صادر نشده است
و آمار پروانه ســاختمانی واحدهای نهضت ملی
مسکن هنوز در آمار رســمی صدور پروانههای
ساختمانی وارد نشده و به همین علت آمار صدور
پروانه ساختمانی در سال گذشته همچنان نسبت به
نیاز کشور کمتر است.
دولت در اقدامی دیگر برای جلب نظر سازندگان
برای ساخت و ســاز ،وام ساخت را در تهران به
 450میلیــون و در کالنشــهرهای دیگر  400و
شــهرهای بزرگ به  350میلیون تومان افزایش
داد .هر چه سهم پوشش تسهیالت نسبت به هزینه
کل ســاخت افزایش یابد ســرمایهگذاری بخش
خصوصی برای ساخت مســکن بیشتر میشود.
در کنار افزایش تسهیالت ساخت ،دولت مصالح
ساختمانی را در نهضت ملی مسکن با نرخ عمده
در اختیار سازندگان بخش خصوصی قرار میدهد.
تأمین نهادههای ساختمانی در این طرح در قالب
زنجیره تأمین است .برای رونق بازار ساخت باید
بازار تقاضا نیز رونق بگیرد .اگر ســرمایهگذاران
نســبت به فروش واحدهای ساخته شده با سود
متعــارف تردید داشــته باشــند
توساز کاهش
ساخ 
مییابد .تالش
د و لــت
ا ین

در سال های اخیر شــاخصها در جهتی بوده
که جهشهای پــی در پی قیمت مســکن را در
پیش داشته اســت.مهمترین این شاخصها قیمت
نهادههای ســاختمانی و میزان سرمایهگذاری در
بخش ساختمان است .تورم نهادههای ساختمانی
در سالهای اخیر نشــان میدهد این بخش مهم
در ساختمانسازی تورم ساالنه باالیی را از سال
 97داشــته است .ســال  96تورم ساالنه مصالح
ساختمانی  12.3درصد بود اما در سال  97تورم
ساالنه مصالح ساختمانی به  47.8درصد افزایش
یافت .در بهار  1400تورم مصالح ســاختمانی به
بیشــترین میزان خود رسید و تورم در این بخش
رکورد  93.5درصد را ثبــت کرد .افزایش قیمت
مصالح ســاختمانی در کنار عامــل مهم دیگر در
هزینه ساخت مســکن یعنی افزایش قیمت زمین
موجب کاهش ساخت و ســاز بخش خصوصی
و سرمایهگذاری این بخش در مسکن شده است.
با توجه به اینکه در این ســالها ،دولت برنامهای
برای بخش مسکن نداشــت ،کاهش اقبال بخش
خصوصی به ساخت مســکن ،عامل مهم دیگری
در کاهــش تولید مســکن و افزایش چند برابری
قیمتها بود .ســرمایهگذاری بخش خصوصی در
ساختمانهای جدید در ســال  96برابر  73هزار
میلیارد تومان بود که در ســال  1400با افزایش
چند برابری بــه بیش از  450هزار میلیارد تومان
رسیده است.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای
جدید در سال  99برابر  327هزار میلیارد تومان
بوده اســت .افزایــش ســرمایهگذاری بخش
خصوصــی در کنار برنامه حمایتــی دولت برای
ساخت  4میلیون مسکن ،چشمانداز بهتری از تولید
و عرضه مسکن را ارائه میدهد .تورم باالی هزینه
ساخت از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم از
سوی دیگر ،اقبال سازندگان به ساخت ساختمان
را کاهش داد .همزمان دولت قبل نیز برنامهای برای
ساخت مسکن نداشت.
کاهش  50درصدی ســاخت در  8سال دولت
یازدهــم و دوازدهم به این ترتیــب رقم خورد.
ســازندگان نگران بودند که با هزینــه باال خانه
بسازند اما مردم نتوانند واحدهای ساخته شده را
با هزینه تمام شــده بخرند ،به همین دلیل کاهش
عرضه مسکن در سال های اخیر در بازار مسکن
مشکلساز شده اســت .در  8سال گذشته ،در هر ا ســت
سال بهطور متوســط  375هزار واحد مسکونی کــه هزینه
در کشور ساخته شــده است که این میزان نسبت ساخت را در برنامه

ت دفترهــای صد برگ
صفرتاصــد خارجی بــرای بچههای و حداقــل قیم 
مدرســهای در این روزهــا باالتر از  ۳خارجی  ۸۶هزارتومان اســت و قیمت
میلیون تومان است.
جامــدادی های خارجی نیــز از ۲۰۰
قیمت مدادرنگیهــای  ۱۲تا  ۲۴رنگ هزارتومان آغاز میشود.
خارجی از  ۱۴۵هــزار تومان تا  ۶۲ * ۳۰۰درصــد حقــوق پــای خریــد
هزار تومان متغیر اســت و هزینه خرید لوازمالتحریر میرود
آبرنگهای خارجی  ۶رنگ نیز حداقل هزینه تهیــه لوازمالتحریر صفر تا صد
 ۴۵هــزار تومان اســت و دفترچههای خارجــی  ۶۲درصــد از حقــوق یک
یادداشــت جلد نفیــس خارجی  ۱۶۰کارگر ســاده و حداقل بگیر را شــامل
هزار تومان قیمت دارند و کالسورهای میشود و هزینه تهیه لوازمالتحریر صفر
خارجی نیز باالتر از  ۱۶۰هزارتومان به تا صد ایرانی نیز  ۱۵درصد حقوق یک
فروش میرسند.حداقل قیمت تراشهای کارگر ســاده و حداقل بگیر را شــامل
رومیزی خارجی  ۱۹۵هزارتومان است میشود /.قدس آنالین

یک کارشناس مطرح کرد

پیشبینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال

کاهش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش سرمایهگذاری در مسکن
ســرویس اقتصادی  //شاخصهای مختلفی در
بازار ،هزینه نهایی ســاخت و عرضه مسکن را
تعیین میکند.

دســتفروشها همچنین  ۴تــا خودکار
ایرانــی را به قیمت  ۱۰هــزار تومان
ش میرســانند و جامدادی را
به فــرو 
نیــز حداقل به قیمت  ۳۰هــزار تومان
میفروشند.

نهضت ملی مسکن کاهش دهد تا از یک سو بخش
خصوصی برای ساخت و ساز و سرمایهگذاری از
این طرح اســتقبال کند و از سوی دیگر متقاضیان
توان خرید این واحدها را داشــته باشــند .زمین
رایگان ،تأمین زنجیره نهاده های ســاختمانی به
قیمت تولید ،پرداخت تسهیالت ساخت و همچنین
پرداخت یارانه به ســود تسهیالت برای متقاضیان
در  3دهک پایین ،بخشــی از راهکارهای کاهش
هزینه تمام شده ســاخت در نهضت ملی مسکن
است .اقداماتی از این دست باعث کند شدن تورم
ماهانه مســکن در مرداد امسال شده است .تورم
ماهانه مسکن شهر تهران که از فروردین تا تیرماه
افزایشــی بود در مرداد ماه کند شده است .تورم
ماهانه مســکن در فروردین امسال  3.3درصد،
در اردیبهشــت  6درصد ،در خرداد  7.1درصد و
در تیرماه  8.3درصد بوده اســت که این عدد در
مردادماه به  1.8درصد رســیده است .به عبارتی
تورم ماهانه مســکن در مرداد ماه نسبت به تورم
ماهانــه تیر حدود  7درصد کاهش دارد .ثبات در
بازار مسکن به شاخصهای مختلفی وابسته است.
اگر این شــاخصها نوســان غیر معمولی نداشته
باشند قیمت در بازار مسکن غیرمتعارف نخواهد
بود .بنابراین کاهش تورم در بخش زمین و نهاده
و از سوی دیگر حمایت از سازندگان و خریداران
میتواند بازار مسکن را از رکود در تولید و خرید
به ســمت رونق سوق دهد .در حال حاضر هزینه
اجاره مهمترین معضل در بازار مسکن است .این
معضل نیز تحت تأثیر افزایش قیمت مسکن خود
را نشــان داده اســت .با عرضه مسکن به قیمت
تمام شده متناســب با توان مالی خریداران تعداد
مســتأجران نیز کمتر و در نتیجه
قیمــت واحدهــای
اجــارهای به
قیمــت

متعارف
بازار نزدیک
میشود/ .ایران

میرساندند ،پروژه بعدی را شروع میکردند اما در
حال حاضر به دلیل نبود مشتری ،امکان تعریف
طرحهای جدید وجود ندارد.وی تصریح کرد :دو
سال پیش قیمت پیشفروش در مناطق متوسط و
پایین شهر تهران ،متری  ۷تا  ۸میلیون تومان بود.
در حال حاضر حدودا به  ۴۰میلیون تومان رسیده
است .از آن طرف توان خرید متقاضیان متناسب
با قیمتها رشد نکرده و بخش مسکن وارد رکود
شده است.
* لوکسســازان به ترکیه و کشورهای عربی
رفتهاند

دبیر کانون انبوهســازان با بیان اینکه بسیاری از
سازندگان واحدهای لوکس از شمال تهران کوچ
کردهاند گفت :برخی از فعاالن صنعت ساختمان
به مناطق متوسط شهر و بســیاری هم به ترکیه
و کشــورهای عربی رفتهانــد و در آنجا اقدام به

ساخت و ساز میکنند.
گوران ،سرمایهگذاری در بخش مسکن در ایران
را دارای موانعی دانست و افزود :تقریبا یک سال
طول میکشد تا شهرداری جواز بدهد .این خواب
ســرمایه باعث لطمه به ســازندگان میشود .در
نهضت ملی مسکن نیز منافع اصلی به سازمانها
و ارگانها مثل شهرداری ،ســازمان ثبت ،نظام
مهندسی و غیره میرسد.
به طور مثال ســازمان ثبت برای ثبت وام ۴۵۰
میلیون تومانــی  ۴.۵میلیون تومــان حق ثبت
دریافت میکند.وی درباره پیشبینی بازار مسکن
در نیمه دوم ســال جاری گفت :معتقدم در شش
ماهه دوم سال ،تورم چندانی در بازار مسکن رخ
نمیدهد؛ زیرا اتفاقاتی که میتوانســت منجر به
رشد قیمتها شود مثل افزایش قیمت نهادههای
ساختمانی و دســتمزدها اتفاق افتاده است .تنها
مولفهای که میتواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد
هجوم یکباره بورسبازان و بخر و بفروشها است
که با توجه به رکود معامالت مصرفی بعید به نظر
میرسد.

چه کسانی مشمول مالیات حساب تجاری میشوند؟
ســرویس اقتصادی  //از این پس حسابهای
تجاری از خدمات ویژه بانکی بهرهمند میشوند
و حســابهایی که مشکوک به تجاری باشند،
مشمول مالیات خواهند شد.

البتــه از تراکنشهای غیرتجاری مالیاتی گرفته
نمیشــود.در راســتای اجرای قانون پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان ،بانک مرکزی بهتازگی
ب ســپرده تجاری و
دســتورالعمل ناظر بر حسا 
خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه
بانکی ابالغ کرد که بر اساس آن تمامی حسابهای
سپرده بانکی اشــخاص حقوقی ،حساب تجاری
محسوب میشوند.البته صاحبان بیش از  ۸میلیون
ب تجاری که تجاری بودن حساب خود را
حســا 
به ســازمان امور مالیاتی اعالم کرده باشند ،نه تنها
مشمول مالیات نمیشوند بلکه از مشوقهای بانکی
و تجاری همچون افزایش سقف انتقال وجه روزانه
و ماهانــه غیرحضوری بهترتیب به  ۵۰۰میلیون و
 ۳میلیارد تومان ،ضمن اینکه شرایط صدور دسته
چک جدید نیز برای این افراد تســهیل شده است.
در این بین ،اگر حســابی بهعنوان تجاری شناخته
شــود ،باید برای تراکنش مربوطه مالیات بدهد که
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ،اگر حسابی بیش
از  ۱۰۰تراکنش در ماه داشــته باشد و  ۳۵میلیون
تومان در تراکنشها جابهجا شود ،تراکنش تجاری
تلقی میشــود.البته ،بانک مرکزی توضیح داده که
داشــتن  ۱۰۰تراکنش واریزی در ماه فقط مالک
تجاری تلقی شــدن یک حساب نیست بلکه باید
بهطور همزمــان در یکماه بیش از  ۱۰۰تراکنش
و  ۳۵میلیون تومان جابهجا شــود که صرفا تعداد
واریزی به حساب مالک است نه هر تراکنش.
* چــه تراکنشهایی مشــمول مالیات تراکنش
تجاری نمیشود؟

فارغ از ایــن ،رئیس کل بانک مرکزی گفته که
ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب
داشته باشد ،اما حساب وی تجاری محسوب نشود
چراکه امکان دارد فــردی روزانه صدها تراکنش
خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه
مشمول مالیات نیســت .صالحآبادی در ادامه بیان

کرده که فردی در بــورس معامله میکند به هیچ
وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست چراکه
فعاالن بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی
کســر میکند و یا مثال فردی اقدام به فروش خانه
مسکونی میکند و  ۵میلیارد تومان به حساب وی
واریز میشود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.
بنابراین ،طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا
که بخش عمده تفکیک حســابهای تجاری و
شخصی در زمان اتصال دستگاههای کارتخوان به
پرونده مالیاتی صورت گرفته اســت ،از هر ۱۰۰۰
نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب
تجاری میشــوند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه
فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود
کند یا متحمل زیان میشود و معامله انجام میدهد
بنابراین ،فعالیتهایی نظیر خیریهها یا صندوقهای
خانوادگی مشمول حسابهای تجاری نخواهد بود * .نحوه اخذ مالیات از حسابهای تجاری
در نهایت ،از تراکنشهای حســابی که بهعنوان
* چگونگی شناسایی حساب تجاری
طبق این گزارش ،مسئوالن بانک مرکزی میگویند حساب تجاری شناسایی شده است ،مالیات گرفته
که مبنای تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری میشود .در این بین ،اگر مشخص شود که آن فرد
بر اساس کد ملی افراد است ،به گونهای که اگر فردی پیش از این مالیات آن تراکنشها را پرداخت کرده
چندین حساب داشته باشد مبنا برای  ۱۰۰تراکنش باشد ،هیچ مالیات اضافهای برای این تراکنش گرفته
و واریز  ۳۵میلیون تومان تمامی حسابهای فرد نمیشــود .البته ،در صورتی کــه مالیات تراکنش
خواهد بود.بررسیها نیز نشان میدهد که سازمان موردنظر پرداخت نشده باشد ،نرخ مالیات مربوطه
امور مالیاتی برای شناسایی حسابهای مشکوک متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ
به تجــاری از معیارهای متنوعی چــون تعداد و میشود .

حجم تراکنش در کنار دادهکاوی استفاده میکند که
بر این اســاس یکسری تراکنشها از جمله یارانه،
واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به
فرد ،تســهیالت بانکی و حقوق جز تراکنشهای
مشــکوک به تجاری محسوب نمیشود .بنابراین،
زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی بهعنوان
حساب تجاری شناسایی میکند ،دو حالت پیش
میآید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده
مالیاتــی دارد که در این حالت ،حســاب تجاری
شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل میشود.
در صورتی که صاحب حســاب تجاری شناسایی
شده ،پرونده مالیاتی نداشته باشد ،به آن فرد برای
تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطالعرسانی
میشود و او بهعنوان مودی جدید در سازمان امور
مالیاتی شناسایی خواهد شد.

حوادث

در امتداد تاریکی

در بازدید دادستان مرکز استان هرمزگان از زندان بندرعباس صورت گرفت

قصه زنی که نوزادش را سر راه گذاشت!

دیگر طاقتم طاق شــده بود و تحمل این شــرایط را نداشــتم به همین دلیل زمانــی که نوزاد
چهار ماهه ام دوباره گریه کرد و نتوانستم او را ساکت کنم کنترل خودم را از دست دادم و در حالی که
نوزادم را کتک می زدم او را در حاشیه خیابان رها کردم ولی ...

این ها بخشی از اظهارات زن  22ساله ای است که به اتهام کودک آزاری دستگیر و به کالنتری هدایت
شده بود .در همین حال کارشناس اجتماعی کالنتری نوزادی را که آثار سرخ شدگی و تورم بر چهره اش
نمایان بود در آغوش گرفت و با مهربانی مادرانه او را ساکت کرد .طولی نکشید که پلک های نوزاد زخمی
افتاد و به خواب عمیقی فرو رفت .مادر این نوزاد درحالی که هنوز اشک می ریخت درباره این ماجرای
تلخ به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت :در یکی از شهرهای استان خراسان رضوی به دنیا آمدم
و در کنار دو خواهر و یک برادرم زندگی می کردم .پدرم کشــاورز بود اما هیچ گاه اجازه نمی داد ما در
تنگنای مالی قرار بگیریم من هم فقط درس می خواندم و هر سال با رتبه ممتاز قبول می شدم تا این که در
سال دهم تحصیل روزی هنگام برگشت به منزل متوجه موتورسواری شدم که مرا تعقیب می کرد .او وقتی
با موتورسیکلت از کنارم عبور می کرد لبخندی زد و گفت « :عجب دختر سر به زیر و نجیبی!» هنوز چند
قدم بیشتر فاصله نگرفته بودم که تکه کاغذی را به سمت من گرفت من هم درحالی که دستانم می لرزید
بدون تفکر به فرجام این رفتار خیابانی تکه کاغذی که شماره تلفنش را روی آن نوشته بود از او گرفتم.
اگرچه سعی کردم این ماجرا را فراموش کنم ولی هوشنگ دست بردار نبود و هر روز با موتورسیکلت در
مسیر مدرسه برایم ایجاد مزاحمت می کرد .از سوی دیگر می ترسیدم خانواده ام این صحنه ها را ببینند
و مرا به شدت سرزنش کنند چرا که پدر و مادرم همواره اعتقاد داشتند اگر دختری در خیابان رفتاری با
وقار داشته باشد هیچ پسری جرأت نمی کند برایش مزاحمت ایجاد کند .آن ها می گفتند همیشه رفتارهای
اشتباه یک دختر در خیابان موجب جلب توجه پسران نامحرم می شود! به همین دلیل با هوشنگ تماس
گرفتــم و خواهش کردم برایم ایجاد مزاحمت نکند! و این مهم ترین و بدترین اشــتباه زندگی ام بود که
سرنوشــتم را به نابودی کشاند چرا که با تماس من موضوع به گونه دیگری رقم خورد و مزاحمت ها و
تعقیب های هوشــنگ هر روز بیشتر شد تا جایی که دیگر نه تنها پنهانی در خیابان با او گفت و گو می
کردم بلکه تماس های تلفنی ما نیز بیشتر شد تا حدی که در برابر ابراز عالقه های او کم آوردم و در مدت
کوتاهی من هم عاشق و دل باخته جوانی شدم که نه تنها تحصیالتی نداشت و سرباز فراری بود بلکه از
بیکاری فقط در خیابان ها دور می زد .حاال دیگر این مسائل برای من مهم نبود چرا که اعتقاد داشتم اگر
عالقه ای بین دو نفر باشد به خاطر یکدیگر تغییر می کنند و  ...طولی نکشید که هوشنگ با خانواده اش به
خواستگاریامآمداماپدرمبااینازدواجمخالفتکردچراکهاوپسازانجامیکسریتحقیقاتپنهانیمتوجه
شده بود هوشنگ جوانی رفیق باز است و مدام سیگاری هم گوشه لبش دارد اما این حرف ها بر تصمیم
من تاثیری نداشت به همین دلیل پدرم با این شرط با ازدواج ما موافقت کرد که اگر با همسرم دچار اختالف
شدم هیچ گاه روی کمک خانواده ام حساب نکنم اگرچه آن ها مرا به نوعی طرد کردند ولی من نمی توانستم
خوشحالی ام را به خاطر ازدواج با هوشنگ پنهان کنم .خالصه بعد از ازدواج ،همسرم در جست وجوی کار
به مشهد آمد و من در منزل کوچک اجاره ای با شاهزاده رویاهایم تنها بودم و چیزی جز دود سیگار و تریاک
نمی دیدم .او تا پاســی از شب به دنبال خوشگذرانی و مصرف مواد مخدر با دوستانش بود و گاهی نیز
چند شــب به خانه نمی آمد .دیگر کسی به همســرم کار نمی داد و من روزهای سختی را می گذراندم
تا این که فهمیدم باردار شــده ام اما همســرم مرا به باد کتک گرفت که باید مخارج فرزندمان را خودت
تامین کنی درحالی که نمی توانستم به چشمان پدرم نگاه کنم باز هم او به طریقی به من کمک می کرد تا این
که یک ماه بعد از تولد پسرم ،هوشنگ را به جرم نگهداری مواد مخدر دستگیر و روانه زندان کردند .در این
شرایط من برای تامین هزینه های زندگی در جست و جوی کار بودم که فهمیدم یک مغازه لباس فروشی
در اطراف میدان  17شهریور  ،فروشنده استخدام می کند.وقتی شرایطم را برای صاحب مغازه توضیح دادم
او هم پذیرفت که من به همراه فرزندم به مغازه اش بروم .او مردی با ایمان و مهربان بود و زیاد سخت گیری
نمی کرد اما وقتی من در فروشگاه مشغول کار بودم گرمای زیاد فروشگاه پسرم را اذیت می کرد چرا که
مکانی برای استراحت نداشت .گریه های زیاد نوزادم امانم را بریده بود دیگر تحمل این وضعیت اسفبار را
نداشتم و نمی توانستم او را ساکت کنم تا این که باالخره کنترلم را از دست دادم و در حالی که نوزادم را به
شدت کتک می زدم از فروشگاه بیرون آمدم و او را در حاشیه خیابان رها کردم هنوز در حال ترک محل
بودم که مردم متوجه ماجرا شدند و با پلیس  110تماس گرفتند .افسران گشت کالنتری امام رضا (ع) خیلی
زود به محل رسیدند و با دیدن آثار کتک کاری روی چهره پسرم مرا نیز به کالنتری هدایت کردند و ...

گروه حوادث  //دادســتان عمومی
و انقالب مرکز اســتان هرمزگان در
جریان بازدیــد از زندان بندرعباس،
درخواســتهای قضایی  ۲۱۷نفر از
مددجویان را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دادســتان
مرکز استان هرمزگان به همراه معاونین
و  ۳۵نفر از قضات دادسرای عمومی و
انقالب بندرعباس از زندان این شهرستان
بازدید نمودند.دادســتان بندرعباس و
مسئولین قضایی در جریان این بازدید،
ضمن بررسی درخواستهای  ۲۱۷نفر
از مددجویان در خصوص موارد مطرح
شده ،دستورات الزم را صادر نمودند.

گروه حوادث //سرپرســت انتظامی
شهرستان قشم از کشف و ضبط  ۷۰تُن
انواع سرکه و ترشــیجات فاسد تاریخ
مصرف گذشــته از یک انبــار در این
شهرستان خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ،ســرهنگ
عبدالرحیــم دهقــان اظهار داشــت :در
راســتای جلوگیری و کشــف کاالهای
قاچاق ســامت محور مامــوران پلیس
این شهرســتان در بازدیدهــای دوره ای
از واحدهای صنفی ،بــه فعالیت یکی از
سولههایشهرکصنعتیطوالدراینجزیره

مشکوک شده و بررسی های اطالعاتی را
آغاز کردند.وی ادامه داد :با توجه به شرایط
نابســامان موجود در این انبــار ماموران
انتظامی با قید فوریت های پلیسی پس از
بررسی های اطالعاتی موفق به شناسایی
فعالیت غیر قانونی افرادی که در این انبار
اقدام به تولید انواع ترشیجات می کردند،
شدند.سرپرســت انتظامی شهرستان قشم
توضیح داد :ماموران انتظامی پس از تکمیل
و جمع آوری اطالعات با همراهی رییس
دادگســتری ،دادستان عمومی و انقالب و
نماینده مرکز بهداشــت شهرستان قشم به

گروه حوادث //مرد جــوان که مدعی بود
همسرش در خانه سکته کرده و جان باخته
است به علت تناقضگویی به دستور بازپرس
جنایی بازداشت شد.

چند روز قبل پرســنل یکی از بیمارستانهای
تهــران خبر مرگ مشــکوک زن جوانی را به
پلیس اطالع دادند .گــزارش مرگ زن جوان
بــه بازپرس محمدحســین زارعــی اعالم و
دســتور تحقیقات در این باره صادر شد .یکی

از پرسنل بیمارستان در این باره گفت :دقایقی
پیش زن جوانی را به بیمارســتان منتقل کردند
که همســرش مدعی بود ،سکته کرده است اما
وضعیت او مشــکوک به نظر میرسد .به دنبال
این گزارش بازپرس جنایی دستور تحقیقات از
همســرش را صادر کرد و مرد جوان گفت :با
همسرم هیچ اختالفی نداشتم ،روز حادثه با هم
در خانه بودیم که ناگهان حال همسرم بد شد و
روی زمین افتاد .او را به بیمارســتان رساندم

ضبط کردند.
به گزارش ایرنا ،جانشین فرماندهی انتظامی استان
هرمزگان ارزش این محموله قاچاق را برابر اعالم
نظر کارشناسان اقتصادی  ۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون
ریال عنوان کرد.
سرهنگ مشوق با بیان این که پلیس تمام توان و
تالش خــود را در مبارزه و مقابله با پدیده قاچاق
کاال و ارز به کار گرفته است و در این راستا از هیچ
کوششــی دریغ نمی کند ،افزود :همه دستگاه های
مســوول نیز باید در مبارزه با پدیده قاچاق کاال و
ارز به خوبی بــا اجرای به موقع و صحیح وظایف
خود نقش خود را به خوبی ایفا کنند و در این مسیر
سخت یاری گر پلیس باشند.

پروندههای قصاص هرمزگان اســت.به
گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز
خلیج فارس؛ وی از اولیای دم در سایر
تحمل شش سال حبس ،در روز اربعین از پروندههای قصاص نیز خواست با بزرگ
قصاص رهایی یافت.
منشی و گذشــت به این پویش مردمی
ســال
ابتدای
از
افزود:
مجتبی قهرمانی
بپیوندند و به عشق امام حسین (ع) در این
در
ســازش
ســیزدهمین
تاکنــون این
امر خداپسندانه شرکت کنند.

فوت نوجوان بشاگردی بر اثر عقرب گزیدگی
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد
گفت :در این حادثه که شــب اربعین رخ داد ،عقرب

مرد همسایه
و نجات  2کودک
از دل آتش

ادرار بــه درمانگاه مراجعه میکند و بعد از درآوردن
لباس هایــش جای نیش عقــرب در کنار قلب او
مشاهده میشود .به گزارش خبرگزاری صداوسیما
این نوجوان را گزید ،اما ساعت  ۱۱صبح روز بعد با مرکــز خلیج فارس ،وی گفت :در این لحظه با بروز
عالئم استفراغ به درمانگاه مراجعه کرد.
عالئم قلبی و تنگــی نفس بالفاصله عملیات احیاء
پیرداد نجفی افزود :ســاعت شــانزده همان روز ،صورت میگیرد ،اما بعلت دیــر مراجعه کردن ،این
نوجوان برای دومین بار با مشــاهده عالئم خون در نوجوان فوت کرد.

گروه حوادث //مرد همسایه وقتی متوجه
آتش سوزی خانه همسایه شد در اقدامی
شــجاعانه دو کودک را که در خانه تنها
بوده و در خانه نیز قفل بود نجات داد.

محمدحســن صحراگــرد  ،مدیرعامل
سازمان آتش نشانی شهرداری بجنورد در
تشریح این حادثه گفت :در طبقه چهارم

محل اعزام شدند.ســرهنگ دهقان اضافه
کرد :پس از حضــور عوامل انتظامی در
این انبار در بررســی های به عمل آمده
از ســوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی
با همکاری یگان امداد این شهرســتان در
بازرسی اولیه  ۶هزار لیتر گازوئیل قاچاق
کشف شد که در بررســی های دقیق تر
مشخص شد کارگاه مربوطه متعلق به یک
شرکت معلوم در قشم است که ترشیجات
تاریخ مصرف گذشته ،کپک زده و فاسد را
جمع آوری و با جعل تاریخ آنها را دوباره
وارد چرخه بازار می کند.وی تصریح کرد:

هنگام ورود ماموران انتظامی به این انبار
کسی در آن حضور نداشت ولی صاحب
شرکت متخلف شناسایی شد و با دستور
رئیس دادگســتری و دادستان عمومی و
انقالب شهرستان قشــم این انبار تا زمان
تعیین تکلیف پلمب و پرونده آن برای سیر
مراحل قانونی بــه مراجع قضایی ارجاع
شد.وی به قشــموندان توصیه کرد :ضمن
خودداری از مصرف هر گونه کاالی غیر
بهداشتی یا قاچاق ،به ویژه کاالهای سالمت
محور که همواره از اســتاندارد و سالمت
بهداشتی الزم برخوردار نیستند در صورت
مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را
به مراجع انتظامی و یا قضایی اطالع دهند .

بازداشت شوهر بعد از مرگ مشکوک همسر

رهایی زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان

گروه حوادث //یک نوجوان  ۱۲ساله اهل روستای
درمورتی بشاگرد بر اثر عقرب گزیدگی فوت کرد.
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
هرمــزگان در ادامه با حضور در بندها
و ندامتگاههای مختلف ،ضمن گفتوگو
و دیدار چهره به چهــره با زندانیان و
بازرسی از شــرایط و محل نگهداری
آنهــا ،خطاب به مســئوالن قضایی و
مدیران زندان دستورات و توصیههای
الزم را ارائه کرد.علیرضا احمدی منش
در حاشــیه این بازدید بــا بیان اینکه
سیاســتهای ابالغی از سوی رئیس
قوه قضائيه مبنی بر رســیدگی به امور
زندانیــان و کاهش جمعیت کیفری ،در در حال پیگیری است ،بیان کرد :در این ندامتگاه ها پیش بینی شــده که با ساز
دستگاه قضایی استان هرمزگان مجدانه راستا برای قضات دادسرای مرکز استان و کارهای نظارتــی الزم و به صورت
هرمــزگان ،برنامه های بازدید منظم از مستمر اجرا می شود.

کشف 70تن انواع سرکه وترشیجات فاسد در قشم

سرهنگ مهرداد مشوق اظهار داشت :کارشناسان
پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قشم در راستای
مقابله جدی و قاطع با پدیده قاچاق کاال و ارز روز
گذشته(شنبه بیست و ششم شهریور  )۱۴۰۱هنگام
گشت زنی در محور رمکان به فرودگاه بین المللی
قشم به یک دستگاه خودرو تویوتا مشکوک شده و
دستور توقف دادند.
وی ادامــه داد :در این هنــگام راننده خودروی
یادشــده بدون توجه به دســتور پلیس با افزایش
سرعت اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز
سریع و با همکاری عوامل انتظامی کالنتری درگهان
خودرو متوقف و ماموران در بازرســی از آن ۶۴۰
هزار نخ انواع ســیگار خارجی قاچاق را کشف و

گروه حوادث //با اجرای پویش مردمی با تــاش اعضای گروه جهادی و هیأت
به عشــق حســین (ع) میبخشم ،صلح شورای حل اختالف زندان مرکزی
چهارمین زندانی محکوم به قصاص در بندرعباس از خانــواده مقتول رضایت
هرمزگان رهایی یافت.
دریافت شد و محکوم این پرونده پس از
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت:

سه شنبه  29شهریور 1401

بررسی درخواست  ۲۱۷نفر از مددجویان

هزار نخ سیگار قاچاق در قشم کشف شد

گروه حوادث //جانشین فرماندهی انتظامی استان
هرمزگان از کشــف  ۶۴۰هزار نخ سیگار قاچاق
در جزیره قشــم خبر داد و گفت :با هوشیاری و
تالش کارشناســان پلیس امنیت اقتصادی این
شهرستان این محموله قاچاق در بازرسی از یک
دستگاه خودرو کشف شد.
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یک مجتمع مســکونی در گلستان شهر
بجنورد آتش سوزی رخ داد و دو کودک
در نبــود والدین و در حالیکه در خانه به
رویشــان قفل بود در میــان آتش و دود
گرفتار شدند .
این کودکان با مشاهده آتش و از ترس
شروع به سر و صدا کردند که با اقدام بموقع

اما متأســفانه فوت کرد.در حالی که مرد جوان
چنین اظهاراتی داشت ،در تحقیقات کارآگاهان
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت مشخص شد
که مرد جوان واقعیت را نگفته و با همســرش
اختالف و درگیری زیادی داشته است.با توجه
به تناقضگوییهای این مرد ،بازپرس شعبه اول
دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت وی
را صادر کرد و جسد برای مشخص شدن علت
مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

سال بیست و یکم شماره 3983

حوادث جهان
 ۵۵۰کودک قربانی حوادث جوی اخیر در پاکستان

اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی پاکستان ( )NDMAدر
گزارش تازهای تایید کرد :مجموع تلفات بارانهای موســمی
اخیر و سیالبهای پیاپی از اواسط ژوئن در این کشور تاکنون
به حدود  ۱۵۴۵نفر رسیده است .همچنین در حوادث مرتبط
با این سیالبها و شرایط نامساعد جوی دستکم  ۱۲هزار و
 ۸۶۰تن دیگر هم زخمی و مصدوم شده اند.بر اساس آمارهای
رسمی ۵۵۲ ،کودک و  ۳۱۵زن از جمله جان باختگان حوادث
جداگانه مرتبط با بارش باران یا سیل در این کشور بوده اند.در
این میان ایالت سند پاکستان بیشترین آسیب را از باران های
موسمی و وقوع ســیل در این کشور دیده به طوری که ۶۷۸
نفــر تنها در این ایالت جان خود را از دســت داده اند .بعد از
ایالت سند نیز ایاالت خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان به
ترتیب  ۳۰۶و  ۲۹۹مورد فوتی را گزارش کرده اند.بر اساس
ایــن گزارش ،همچنین یک میلیون و  ۹۴۳هزار و  ۹۷۸خانه
در مناطق مختلف پاکستان تخریب و  ۹۴۳هزار و  ۹۰۹راس
دام نیز تلف شــده اند.عالوه بر اینها ،بنابر آمار منتشر شده از
ســوی اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی پاکستان ۸۱ ،منطقه
و حــدود  ۳۳میلیون و  ۴۶هــزار و  ۳۲۹نفر نیز تحت تاثیر
سیالب قرار گرفته اند.عملیات امداد و نجات توسط اداره ملی
مدیریت بالیای طبیعی ،سایر سازمان های دولتی ،داوطلبان و
سازمان های غیردولتی همچنان در مناطق سیل زده پاکستان
جریان دارد.
 ۶کشته در سانحه رانندگی کاستاریکا
به گفته مقامات کاســتاریکا ،در پی تصادف یک دستگاه
اتوبوس به دلیل بارش شدید باران در این کشور ،دستکم شش
نفر جان خود را از دست دادند .بارش شدید باران در این کشور
منجر به رانش زمین در مسیر «کامبرونرو» شده است.در پی
وقوع این حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام شده و از مرگ
دستکم شش تن خبر دادند.همچنین در این حادثه دستکم ۳۰
تن دیگر نیز مفقود شــده اند که عملیات جستجو برای یافتن
آنها ادامه دارد .تاکنون جزئیات بیشتری از این تصادف منتشر
نشده است.تاکنون صدها خانواده در پی بارندگی های شدید
اخیر و خسارات گسترده ناشی از آن در کاستاریکا مجبور به
تخلیه منازل خود شدهاند«.رودریگو چاوز روبلس» ،رئیس
جمهوری کاســتاریکا وضعیت پیش آمده در این کشــور را
تاسفبار و نگران کننده توصیف کرد.

وقوع سانحه برای یک فروند هواپیمای سوخو  ۲۲در هرمزگان
گروه حوادث //روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،
از وقوع سانحه برای یک فروند هواپیمای سوخو  ۲۲روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه در اطالعیهای
این نیرو به دلیل نقص فنی در استان هرمزگان خبر اعالم کرد :یک فروند هواپیمای سوخو  ۲۲متعلق به
داد.
نیروی هوافضای سپاه در حین اجرای ماموریتهای

جاری دچار نقص فنی شد و با مهارت خلبانان به مناطق
غیر مسکونی هدایت شد.در ادامه این اطالعیه آمده
است :خوشبختانه خلبان با استفاده از سامانه صندلی
پران (اجکت) در سالمت کامل فرود آمد.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه خانم آزیتا یکتاپرست به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفتر  114قشم جهت دریافت سند مالكيت المثني نوبت اول به
این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند که سند مالکیت پالک فوق در قشم  -شهرک سام و زال قطعه یک بخش هشت که در اجرای ماده یکصد
وچهل قانون برنامه سوم توسعه  ،سند مالکیت صادر وتحويل مالک گردیده است و به علت جابجایی مفقود گردیده  .طبق مشخصات  :یک قطعه
آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی  20683فرعی از  ۱۹۳۹اصلی  ،مفروز و مجزا شده از  17395فرعی از اصلی مذکور ،
قوهقضائیه
قطعه  2در طبقه  1و واقع در بخش 0 ۸ناحیه  00حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت  119 .13متر مربع بمالکیت آزیتا /یکتاپرست سازمانثبتاسنادوامالککشور
فرزند علی شماره شناسنامه  97833تاریخ تولد  1342/06/21صادره از شیراز دارای شماره ملی  2290976687با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
حوزهثبتملکقشم
مالک شش دانگ عرصه و اعیان ثبت گردیده است .
محدویت دفتر امالک  :رهنی شماره  20084مورخ  1394/05/05دفترخانه اسناد رسمی شماره  60شهر قشم استان هرمزگان که بنفع بانک قرض الحسنه رسالت شعبه قشم
به مبلغ  390.000.000ریال به مدت  12ماه ثبت شده  .مازاد دارد رهنی شماره  20086مورخ  1394/05/05دفترخانه اسناد رسمی شماره  60شهر قشم استان هرمزگان .لذا به
استناد ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند
مالكيت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن
به متقاضی اقدام خواهد شد  1400/054 .م/الف -تاریخ انتشار1401/06/29 :
محمد آرامش -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

مفقودی
گواهينامه رانندگي به شماره  9332960964به نام حميده ارجمندنيا به کد ملي 4431672321
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

همسایه قفل در شکسته شد و کودکان  8و
 4ساله نجات یافتند .پس از اعالم موضوع
به آتش نشانی ،امدادگران با ورود به محل
حادثه ،اقدام به خاموش کردن آتش و لکه
گیری آتش کردند  .آتش نشانی از والدین
خواسته کودکانشان را هیچگاه در منزل
تنها نگذارند.

گوشت ماهي و میگو غذايي كامل  ،با هضمي آسان و سرشار از مواد مغذي

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

وژیه پارسیان

اقداماتشهرداریپارسیاندرراستایزیباسازیشهر

سه شنبه  29شهریور 1401
 23صفر 1444
سال بیست و یکم شماره 3983
خبری

اقدامات آبفای پارسیان در یکسال گذشته
قاسم گلستانی گروه شهرستان //آبرسانی همواره بهعنوان یکی
از دغدغههای اصلی دولتهای مختلف قبل و بعد از انقالب اسالمی
به شمار میرفته با این حال همچنان  ۲۵درصد از روستاهای کشور
به شبکه آب متصل نیستند و همین امر یکی از دالیل عقبماندگی
در برخی روستاها و مناطق محروم شده است .به گزارش خبرنگار
دریا ،با روی کار آمدن دولت سیزدهم البته این موضوع مورد توجه
جدی قرار گرفته تا آنجا که طبق برنامه ارائه شده وزیر نیرو به مجلس
شورای اسالمی ،میزان پوشش آبرسانی روستایی و جمعیت بهرهمند
در انتهای دولت ســیزدهم باید به رقم  ۹۰درصد برسد .از همین رو
«علیاکبر محرابیان» در نخستین جلسه رسمی وزارت نیرو از تالش
برای ایجاد مرکزی برای سرعت دادن به امر آبرسانی روستایی خبر
داد و گفته بود که مرکز جهاد آبرسانی روستایی در ستاد وزارت نیرو
را شکل خواهد داد .به همین منظور گزارشی از میزان اقدامات انجام
شــده در آبفای شهرستان به اطالع عموم رسانده می شود « .حسن
قاسم پور» مدیر امور آب و فاضالب پارسیان با اشاره به پروژه های
آبرسانی این شهرستان از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم افزود:
پروژه آبرسانی به روســتای میلکی و خوضو شامل احداث مخزن
 ۳۰۰مترمکعبی  ،اجرای  ۱۵۰۰متر خط انتقال و الیروبی يك حلقه
چاه به مردم خوب روستای میلکی تقدیم گردید .وي تصریح کرد:
همچنين تعويض  ۱۰هزار متر شــبکه توزيع آب فرسوده و توسعه
شبکه در سطح روستاهای کمتر برخوردار و افتتاح دو باب مخزن 30
مترمکعبی در روستای حسین آباد بوچیر و مخزن هزار متر مکعبی
روســتای بوچیر از ديگر پروژه هاي اين شهرستان است كه به بهره
برداري رسيد .قاسم پور ،اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را 65
میلیارد ریال اعالم كرد و گفت :اين پروژه ها در قالب همکاری جمعی
دولت و مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام سجاد(ع) ،بنیاد
نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی ،موسسه خیریه محمد رسول اهلل بوچیر
حاج محمد دربان  ،دهیاری و شورای اسالمی روستاها و گروه های
جهادی با شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان تکمیل و مورد بهره
برداری قرار گرفت  .تعویض خط انتقال آب از روســتای زیارت تا
مغدان نیز توسط شــرکت آبفا بطول  10هزار متر و اعتباری بالغ بر
 150میلیارد ریال در حال انجام میباشد .همچنین یک باب مخزن
دوهزار متر مکعبی برای مردم خوب مجتمع ســاحلی و یک باب
مخــزن یک هزار مترمکعبی برای مردم روســتاهای خوب بخش
کوشــکنار و تعویض  40کیلومتر خط انتقال آب با ارزش حدودی
 250میلیارد ریال تحت عنوان قرارداد همکاری قرارگاه محرومیت
زدایی امام حسن مجتبی (ع)  ،وابسته به نیروی دریایی سپاه در حال
اجرا می باشد که با اتمام این عملیات و وارد مدار شدن این پروژه ها
انقالبی در جهاد آبرسانی در شهرستان پارسیان صورت خواهد گرفت.

بلوار امام حسین ( ع )
* آغاز عملیات اجرایی پارک محله ای بر اساس نیاز و به منظور دسترسی اهالی
ساکن در محله شهرك بسيج با امکانات
شهرک بسیج
قاسم گلستانی گروه شهرستان //مهندس رفاهی و تفریحی ،احداث می شود.
سالمي شهردار پارسيان از آغاز عملیات به گزارش خبرنــگار دریا؛ وی تالش
اجرایی احداث پارک محله ای شــهرك برای عمــران و آبادانی منطقه و فراهم
بسيج خبر داد و گفت :این پارک محله ای نمودن شــرایطی بــرای ارتقای کیفیت
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هر ساله در آستانه مهرماه ،والدین باید خود را برای خرید
کیف ،کفش ،لباس فرم ،نوشــتافزار و پرداخت هزینه
سرویس و شهریه مدارس آماده کنند؛ اما موضوع افزایش
قیمتها طی ســالهای اخیر با التهاب بازار و نوسانات
قیمت ،بدون نظارت مســئوالن روزهای پراضطرابی را
برای خانوادهها به ارمغان آورده است .بعد از دو سال که
از شیوع کرونا گذشته است و خانواده ها ،دانش آموزان و
دانشجویان از محیط آموزشی دور بوده اند .خرید کردن
شوک بزرگی برای خانواده ها است.

شــمارش معکوس برای آغاز سال تحصیلی آغاز شده
است .بسیاری از دانشگاه ها کالس های خود را آغاز
کرده اند و همینطور بســیاری از مدارس .تابســتان رو
به اتمام اســت و بعد از دو سال خانه نشینی و حضور
پای تلویزیون و فضای مجازی با شــادی راهی مدرسه
می شــوند .اما این شادی برای بسیاری از خانوادهها با
دلواپســیهای فراوانی روبهرو اســت ،نگرانی از اینکه
نمیتواننــد تمام نیازهای فرزند خود را برای مدرســه

* پایان پروژه آسفالت خيابان ستاره
جنوب و فرعي شهيد جاسمی

خیابان ستاره جنوب و جاسمی

شهردار پارســیان هم چنین از تکمیل

نا رضايتي مردم پارسيان از بوي نامطبوع كودهاي مرغي

قاسم گلستانی گروه شهرستان //استفاده از کود
مرغ یکی از معضالتی اســت که طی چند سال
اخیر ،توسط برخی از کشــاورزان در پارسیان،
تنفس مردم این شــهر را در هوای گرم و شرجی
با مشکل مواجه کرده است.

به گــزارش خبرنگار دریا ،بــوی بد این کودها
باعث شــده مردم انتقاد شدیدی از برخی ادارات
ذی ربط به خاطر سوء اســتفاده یک عده افراد
سودجو از این کودها داشــته باشند .همجواری
زمیــن های کشــاورزی با منازل مســکونی و
شــرجی بــاالی هوا ،بــه خصوص در شــب،
باعث شــده اســت بوی کود نه تنها در کوچه و
خیابان ها بلکه در درون خانه ها نیز نفوذ کند و

طعم تلخ بازگشایی مدارس
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زندگــی شــهروندان را رویکــرد این
شــهرداری برشــمرد و افزود :توجه به
محله هــای کمتر برخــوردار ،تقویت
نشــاط اجتماعی ،گســترش فضای
ســبز شــهری و ایجاد فضایــی برای
گذراندن اوقات فراغت شــهروندان از
جمله اهداف اجــرای این پارک محله
ای اســت .شهردار پارســیان احداث
پارک های درون محله ای برای حضور و
فعالیت هــای اجتماعــی و تفریحی
ساکنین را حائز اهمیت دانست و خاطر
نشــان کرد :با توجه بــه اینکه محله
شهرك بسيج نسبت به دیگر محله ها،
برخورداری کمتری از سرانه فضای سبز
و امکانات فراغتی داشته ،قطعا احداث
این پارک بر ارتقای نشاط اجتماعی در
این محله تاثیرگذار خواهد بود .مهندس
ســالمي گفت :پارک محله اي شهرك
بســیج با متــراژ ۰۳/۱۹۴۵مترمربع
احداث و ميــزان اعتباري كه براي اين
پروژه برآورد شــده بيش از  ١٠ميليار
ریال بوده كه از محل اعتبارات داخلي
تامين شده است.

آسفالت خيابان ستاره جنوب و فرعي
متصل به شــهيد جاســمي خبــر داد.
مهندس احسان ســالمی گفت :يكي از
خیاب انهای پرتردد شــهر که دو زمين
ورزشي و مدرســه ،مسجد در آن قرار
دارد و از بار ترافیکی باالیی برخوردار
است آســفالت شد .شهردار پارسيان با
اشاره به حجم فعالیت صورت گرفته در
این خیابان ها خاطر نشان کرد :خيابان
ســتاره جنوب و فرعي متصل به شهيد
جاسمي  ۴هزار و ۶٥٠مترمربع آسفالت
محله چاه شنو
و زيرسازی شده است .مهندس سالمی
افزود :میزان اعتباری که برای این پروژه
هزینه شده است  ۹میلیارد و ٣٠٠میلیون به بعد شاهد ترافیک روان در این مسیر
ريال بوده که از اعتبارات ملی و داخلی خواهند بود .شهردار پارسيان با اشاره
شهرداری تامین شده است.
به حجــم فعالیت صورت گرفته در این
پارسیان
در
شنو
* پروژه آسفالت چاه
خیابان خاطرنشــان کرد :خيابان چاه
به پایان رسید
شــنو  ۴هزار و  ۶۰۰مترمربع آسفالت
از
قدردانی
ضمن
پارســیان
شــهردار
و زيرسازی شده است .مهندس سالمی
محله
مردم
بویژه
شــهر
مردم
صبوری
در پایان گفت :میزان اعتباری که برای
خيابان
آســفالت
تکمیل
از
شــنو
چاه
این پروژه هزینه شــده است  ۹میلیارد
کرد:
اضافه
و
داد
خبــر
نیز
شــنو
چاه
و  ۲۰۰میلیــون تومان بوده که از محل
يكي از خیاب انهای شــهر که مدرســه اعتبارات قیر رایگان و داخلی شهرداری
و سالن ورزشــی در آن قرار دارد و از تامین شده است.
بار ترافیکی نســبتا باالیی برخوردار * اصالح آسفالت بلوار امام حسین(ع)
است آسفالت شــد و شهروندان از این شــهردار پارســیان از اصالح آسفالت

مهیا ســازند .موضوع افزایش قیمت ها با نزدیک شدن
به مهر ماه موضوعی اســت تکراری اما امسال با دوری
دو ســاله از خرید لوازم مدرسه و تورم زیاد و وضعیت
اقتصادی ،آشفتگی در بازار قدرت خرید جامعه کاهش
یافته است .بیشــتر خانوادهها از گرانی لواز مالتحریر و
دیگر اقالم مدرسه گالیه دارند و میگویند هرچه بخواهند
در بازار موجود است اما آنها قدرت خرید ندارند؛ حتی
افرادی که توانایی مالــی باالیی دارند نیز از گرانیهای
بیش از حد گالیهمند هســتند .گرانی ساعتی و روزانه
اقالم مدرســه و معضل انتخاب نوشتافزار مناسب از
طرفی و دغدغه خرید کیف ،کفش و لباس فرم مدرســه
و اخذ شهریههای چند ده میلیونی مدارس غیرانتفاعی
و مــدارس دولتی دور از ضوابط قانونی ،شــیرینی این
ایــام را به کام عدهای از خانوادهها تلخ کرده و روزهای
پراضطرابی را برای آنها به ارمغان آورده اســت .خرید
کیف و کفــش و فرم مدارس از ملزومات دانش آموزان
است و خانواده ها نمی توانند از خرید آن ها صرف نظر
کنند .خصوص ًا با اینکه بعداز دو سال راهی مدارس می
شوند بسیاری از دانش اموزان مقاطع آنها تغییر کرده است
و یا فرم سه سال قبل دیگر اندازه آنها نیست .خرید کیف
و لباس دانشآموزان را نمیتوان از سبد کاالی خانواده
حذف کرد؛ بعضــی از والدین خرید لباس ،کیف ،کفش
و نوشتافزار فرزندشان را تا دریافت حقوق ماهیانه یا

نفس کشیدن را برای مردم به ویژه برای بیماران
تنفسی به مشکلی حادی بدل کند .حتی بنرهای
تبلیغاتی که هر ســاله در نقاط مختلف شهرستان
به صورت نمادین زده می شــود هم نتوانســته
جلــوی ورود کودهای مرغی به شهرســتان را
بگیرد .از یک ســو انعکاس چندیــن باره این
مشکل در ســالیان متمادی و عدم تصمیم گیری
جامع و تصویب دستورالعملی مشخص از سوی
دســتگاه های متولــی و از ســوی دیگر عدم
برخوردی قاطع با مســببان بــه منظور رفع این
معضل در پارســیان ،نشانگر کندی دستگاه های
متولی در تصمیم گیری و مواجهه با مشــکالت
است .اميرعلي یکی از شــهروندان پارسیانی با

برگزاری مناسبتهایی مانند نمایشگاه و جشنوارههای
تخفیف عقــب انداختهاند .طی روزهــای اخیر برخی
مسئوالن از ضرورت ساماندهی بازار لواز مالتحریر ،چه از
نظر قیمت و چه از نظر محدودکردن حضور لواز مالتحریر
با تصاویر خارجی سخن میگویند ،اما نگاهی به وضعیت
بازار نشــان میدهد که این اظهارات هیچگاه به مرحله
عمل نرسیده اســت .یک برآورد سرانگشتی از نیازها
نشــان میدهد که خانوادهها برای خرید لواز مالتحریر
یک دانشآموز کالس پیشدبستانی و مقطع ابتدایی ،باید
غیر از پرداخت شــهریههای  ۱۳تا  ۳۵میلیون تومانی
مدارس غیردولتی ،هزینههای بیش از  ۸۰۰تا دو میلیون
تومان تنها برای خرید کامل لواز مالتحریر پرداخت کنند؛
درحالیکه قبل از شــیوع کرونا در سال  ۹۷با  ۱۵۰تا
 ۲۰۰هزار تومان میشــد باکیفیتترین نوشــتافزار
دانشآموزان را تهیه کرد .به یکی از فروشگاههای بزرگ
کتاب و لواز مالتحریر مرکز شهر رفتم ،انواع مختلفی لوازم
التحریر موجود است با شکل ها و تنوع بسیار باال ،در
هزار شکل و رنگ .به قدری بعضی از فروشگاه های لواز
التحریر شلوغ است که امکان ورود نیست.یکی چشمش
جعبه مداد رنگی بیستوچهارتایی را گرفته و دیگری از
مادرش میخواهد دفتری با طرح کارتونهای خارجی
مورد عالقهاش خریداری کند .نیمنگاهی به برچسبهای
قیمت میاندازیم که روی دفترها و لواز مالتحریر زده شده،
در این میان افزایــش  ۳۰تا  ۶۰درصدی نرخ دفاتر از
نوع فنری ،رکورددار گرانی است .فروشنده نوشتافزار
که مشغول ارائه لوازم مورد نیاز خانوادهها است میگوید:
در آستانه ســال تحصیلی جدید بهطورناگهانی با رشد
تقاضا در بازار شــاهد افزایش  ۳۰درصدی نرخ انواع
دفتر هستیم ،طی روزهای اخیر رشد قیمت کاغذ ،افزایش
قیمتها را به همراه داشته است.
* گرانی پنج تا هشت برابری اجناس

بلوار امام حســین(ع) خبر داد و افزود:
با گذشــت زمان وضعیت آسفالت این
بلوار شرایط خوبی نداشت و الزم بود
ترمیم و بازسازی شود .شهردار پارسیان
اضافه کــرد :مبلغی بيش از  ١٥میلیارد
ریــال از اعتبارات مــاده  17به ترمیم
این بلوار اختصاص داده شد تا یکی از
قدیمیترین بلوارهای شهر ترمیم شود.
مهندس ســالمي همچنین خاطرنشان
کرد :تــردد بدون دغدغه شــهروندان
اولویت خدمت گذاري به مردم شــهر
است و تمام توان خود را برای آسایش
شهروندان به کار میبریم.

است باعث انتقال بیماری نیز شوند .لذا از متوليان تمهيدات اصولي و بهداشتي اتخاذ نمایند تا مردم
عاجزانه درخواســت مي کنم در اين خصوص بيشتر از اين ناراضي و در سختی نباشند.

بیان اینکه کودهای مرغی استفاده شده در مزارع
کشت گوجهفرنگی باعث افزایش مگس در منطقه
شده است ،اظهار کرد :مسئوالن مربوطه باید در
خصوص نحوه اســتفاده از کودهــای مرغی به
کشــاورزان آموزشهای الزم را ارائه دهند و در
صورت عدم رعایت کشاورزان؛ با آنان برخورد
قانونــی صورت گیــرد .مهدی دیگر شــهروند
پارســیانی با انتقاد از عملکرد برخی ادارات در
شهرســتان گفت :به دلیل اســتفاده بی رویه از
کودهای مرغی ،بوی بد آرامش را از شــهروندان
گرفتــه و نمی توان به راحتی نفس کشــید .وی
افزود :کودهای مرغی مگس های بیشــماری را
به سمت این شهر کشانده که این مگس ها ممکن

بار با دفعه قبل تفاوت دارد ،برخی دیگر از خانوادهها نیز
میپرسند که چرا شهریورماه جنسها گرانتر میشود.
مسئوالن باید به نیاز والدین توجه کنند و راهی پیدا کنند
تا آنهــا بتوانند نیازهای ضروری فرزندان خود را تهیه
کنند .فروشــنده لوازم التحریر می گوید :مطابق با گفته
مسئوالن قیمت دفتر براساس محاسبات صورت گرفته
حدود  ۶۰درصد و خــودکار و مداد حدود  ۳۰درصد
افزایش یافته و میتوانیم بگوییم که معدل افزایش قیمت
در این زمینه بالغ بر حدود  ۳۰درصد میشود که متناسب
با افزایش حقوق و درآمدهاست ،اما سیر صعودی قیمت
مواد اولیه ،تورم و شرایط اقتصادی غیر از گرانی واقعی
پنج تا هشــت برابری نرخها به طور چشمگیری قیمت
اجناس را ساعتی باال میبرد.

,,

از طرفی دیگر با حضور در نمایشــگاه
و مقایســه کوتاهی بیــن قیمت های
نمایشگاه و بازار متوجه شدیم امسال
بســیاری از اقــام نمایشــگاه حتــی
گران تر از بازار هم بود

و دولتــی صحبت کردم و پاســخ دادند :مدارس به جز
شهریه علی الحسابی که بین  3تا  5میلیون تومان دریافت
کرده اند  ،لیستی برای تهیه لوازم التحریر به ما داده اند که
حتما باید خریداری شود .البته هنوز هزینههای سرویس
مدارس و موارد فوقبرنامه برآورد قیمت نشده است ،که
آن هم به هزینه ها افزوده می شود.
* کمبودی در بازار نیست؛ اما گرانی سرسامآور است

دو نفر دیگر از والدین در خصوص خرید لوازم التحریر
گفتند :هر نوعی از لــوازم التحریر در بازار وجود دارد.
مدل های مختلف و رنگارنگ اما مشکل اینجاست که
اجناس خیلی گران هســتندو حتی بســیاری از آن ها
اجناس با کیفیتی نیستند .مداد رنگی که سال های قبل
بین  40یا  50تومان خریداری می شد االن باید بیش از
 100هزار تومان خریداری شود .این پدر درباره اینکه
بیشــتر خانوادهها از گرانی لواز مالتحریر گالیه دارند و
میگویند که هرچه بخواهند در بازار یافت میشــود اما
قــدرت خرید ندارند ،ادامه میدهد :ماجرا تنها در مورد
مدادرنگی نیست ،قیمت تمام لواز مالتحریر خیلی گران
است؛ من که کارمند هســتم و ماهانه حقوقی دریافت
میکنم برای خرید دغدغه دارم چه برسد به کسانی که یا
درآمد ندارند یا درآمدشان پایین است.
* نمایشگاهها اختالف قیمت زیادی با مغازهها ندارند

چاره ای که ســال ها مســئولین برای والدین اندیشیده
* رشد  ۸برابری قیمت اقالم نوشت افزار
اند برپایی نمایشــگاه قبل از بازگشایی مدارس است.
یکی دیگر از اقالمی که در بازار لواز مالتحریر با رشــد اینکه مسئوالن میگویند نمایشــگاه برپا میکنیم و در
قابل توجه قیمت روبهرو شده است ،جعبههای مدادرنگی آنجا اجناس به قیمت مناسبتری عرضه میشود ،اص ً
ال
است که قبل از شیوع کرونا در سال  ۹۷قیمت آن خیلی فکر خوبی نیست چون این نمایشگاهها اختالف قیمت
به نسبت امسال کمتر بود ،اما امسال نرخ آن رشد هشت
برابری داشته است .در فهرست لواز مالتحریر رکورددار
گرانی ،جامدادی و قمقمــه آب نیز در رتبههای بعدی
قــرار میگیرنــد و اگر به دنبال خرید انــواع لوکس و
وارداتی باشــید ،باید چندین برابر هزینه کنید .فروشنده
لوازم التحریر می گوید :باور کنید دیدن شــرایط برخی
خانوادهها ما را شرمنده میکند ،آنها قدرت خرید ندارند
و تالش میکنند یک جنس معمولی با پایینترین قیمت
را انتخاب کنند .این مردم برای ما بســیار قابل احترام
هستند و تاجاییکه بتوانیم مراعاتشان را میکنیم ،اما کار
خاصی از دستمان برنمیآید؛ زیرا ما هم اجناس را گران
میخریم.

زیادی با مغازهها ندارند .کسی که قدرت خرید ندارد
از نمایشــگاه هم نمیتواند خرید کنــد و باید به این
موضــوع توجه کنند .اما از طرفی دیگر با حضور در
نمایشگاه و مقایسه کوتاهی بین قیمت های نمایشگاه
و بازار متوجه شدیم امسال بسیاری از اقالم نمایشگاه
حتی گران تر از بازار هم بود .بسیاری از والدین بدون
مقایســه و به این امید که غرفه های نمایشــگاه فرم
مدارس و لوازم التحریر را ارزان تر می فروشــند به
نمایشگاه می روند .بسیاری از اقالم نمایشگاه بین 20
تا  50تومان گران تر از مغازه های سطح شهر و بازار
هستند .خانواده هایی که چند فرزند مدرسه ای دارند
در شــرایط اقتصادی حال حاضر واقع ًا خرید مدرسه
برایشان سخت و دشوار شده است  .از طرفی دیگر هر
روز شاهد گرانیهای بیشتری هستیم ،اگر اول شروع
مدرسه جنســی را مث ً
ال  30هزار تومان می خریم و
وقتی تمام شد و می خواهیم بخریم  ،حداقل  10هزار
تومان افزایش قیمت دارد .به رغم گرانی و نابسامانی
بازار در فرم مدارس کیــف و کفش و لوازم التحریر،
تغییر هر ساله رنگ فرم مدارس  ،لیستی که بسیاری
از مدارس بــه والدین می دهند بــرای خرید لوازم
التحریر و کاغذ  a4بســیار دردسر ساز است  .حتی
بســیاری از مدارس شهریه ای را تحت عنوان کمک
به مدرسه دریافت می کنند که این هزینه هم به دیگر
هزینه ها افزوده می شود .تمام شرایط سخت گفته شده
استرس بیشتری به خانواده ها و فرزندان وارد می کند
و طعم شیرین بازگشــایی مدارس را به کامشان تلخ
می کند.

فروشنده لوازم التحریر می گوید هر بار که برای خرید می
رویم جنس ها از دفعه قبل گرانتر شده است .ماخودمان
هم دانش آموز و دانشــجو داریم و می دانیم که شرایط
سختی برای همه مردم است.مجبوریم که اجناس مغازه
را بخریم .اما تعداد کمــی از مردم می توانند به راحتی
خرید کنند .او درباره شــلوغی بازار لواز مالتحریر این
روزها برخالف ســالهای شــیوع کرونا ،میگوید :هر
روز به شــلوغی بازار افزوده میشود و مردم برای تهیه
ملزومات مورد نیاز فرزندان خود مراجعه میکنند و در * شهریه پیشدبستانی بیش از شهریه دانشگاه آزاد!
حد توان خرید میکنند .گالیه مردم از گرانی است که هر با چند نفر از والدین در مورد شهریه مدارس غیرانتفاعی

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

در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش اطراف محل
را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم
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منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۱۴:۳۵
۰۶:۳۲:۲۱
۱۲:۳۹:۰۵
۱۸:۴۴:۱۱
۱۸:۵۹:۴۷

بوشهر

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۴۱:۰۱
۰۷:۰۲:۱۲
۱۳:۰۹:۳۰
۱۹:۱۵:۰۸
۱۹:۳۱:۲۲

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

۰۵:۳۴:۴۳
۰۶:۵۳:۵۰
۱۳:۰۰:۴۷
۱۹:۰۶:۰۶
۱۹:۲۱:۵۷

سالمت

اذان صبح ۰۴:۵۴:۰۶
طلوع آفتاب ۰۶:۱۳:۴۰
اذان ظهر ۱۲:۲۰:۴۳
غروب آفتاب ۱۸:۲۶:۰۸
اذان مغرب ۱۸:۴۲:۰۴

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۵:۲۷:۱۲
طلوع آفتاب ۰۶:۴۶:۵۳
اذان ظهر ۱۲:۵۳:۵۷
غروب آفتاب ۱۸:۵۹:۲۲
اذان مغرب ۱۹:۱۵:۱۹

اذان صبح ۰۵:۰۸:۲۶
طلوع آفتاب ۰۶:۲۸:۴۲
اذان ظهر ۱۲:۳۵:۵۳
غروب آفتاب ۱۸:۴۱:۲۳
اذان مغرب ۱۸:۵۷:۲۷

یزد

یاسوج

اذان صبح ۰۵:۳۰:۰۰
طلوع آفتاب ۰۶:۵۰:۳۹
اذان ظهر ۱۲:۵۷:۵۲
غروب آفتاب  ۱۹:۰۳:۲۵غروب آفتاب ۱۸:۵۲:۲۴
اذان مغرب  ۱۹:۱۹:۳۴اذان مغرب ۱۹:۰۸:۴۴

اذان صبح ۰۵:۱۷:۳۱
طلوع آفتاب ۰۶:۳۹:۱۵
اذان ظهر ۱۲:۴۶:۴۰

مقصد این پرستاران گوناگون است ،از کشورهای
اطراف مانند قزاقســتان ،کشــورهای حاشــیه
خلیج فارس و اربیل کردستان عراق تا کشورهای
اروپایی و آمریکایی مقصد پرستاران ایرانی است.
رئیس ســازمان نظام پرســتاری بــا بیان اینکه
متأسفانه زمینههای جذب و ماندگاری پرستاران
در کشور فراهم نشده است از مهاجرت روزانه ۵
تا  ۶پرستار ایرانی خبر داد« .محمد میرزابیگی»
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در گفتگو با
ایلنا در مورد مهاجرت پرستاران اظهار کرد :روزانه
 ۵تا  ۶پرستار و ماهانه بین  ۱۰۰تا  ۱۵۰پرستار
به خارج از کشور مهاجرت میکنند که این مسأله
برای کشور جای نگرانی دارد.
وی افزود :اگر پرســتاری طرح یا سربازی خود
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فروردین :

روزانه  ۵تا  ۶پرستار ایرانی مهاجرت میکنند
سرویس ســامت  //رئیس ســازمان نظام
پرستاری گفت :اگر پرستاری طرح یا سربازی
خود را گذرانده باشد ،هیچ مانعی برای رفتنها
آنها نیســت .زمینهای هم بــرای جذب یا
ماندگاری آنها در ایران وجود ندارد.

سه شنبه  29شهریور 1401

طالعبینی

رئیس سازمان نظام پرستاری:

را گذرانده باشــد ،هیچ مانعی برای رفتنها آنها
نیســت .زمینهای هم برای جــذب یا ماندگاری
آنها در ایران وجود ندارد .مقصد این پرســتاران
گوناگون اســت ،از کشــورهای اطــراف مانند
قزاقستان ،کشورهای حاشیه خلیج فارس و اربیل
کردستان عراق تا کشورهای اروپایی و آمریکایی
مقصد پرستاران ایرانی است .رئیس سازمان نظام
پرســتاری بیان کرد :بسیاری از کشورهای جهان
حضور پرســتاران ایران به دلیل دانش و توانایی
باالی آنها استقبال میکنند .میرزابیگی در رابطه
با نحوه رسیدگی به تخلفات در حوزه پرستاری
نیز اظهار کــرد :هیئتهای بدوی و تجدیدنظر ما
با ســازمان نظام پزشکی مشترک است و عموما
قصورهای پرستاری و شکایت بیمار از مجموعه
پرستاری به صورت مشترک با این سازمان بررسی
میشــود ،لذا در قانون نظام پزشکی هم ذکر شده
است که این تخلفات به صورت مشترک بررسی
شوند .وقتی مشــکلی برای یک بیمار به وجود
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میآید یک تیم از پزشــک تا پرستار مورد سوال
قرار میگیرند .وی همچنین در مورد آسیبهای
شغلی پرســتاران نیز اظهار کرد :در دانشگاههای
علوم پزشکی کشــور دفتر رسیدگی به حوادث
شغلی وجود دارد و وزارت بهداشت دفتر سالمت
محیط کار وجود دارد .حوادث شغلی و فرسودگی
شــغلی به صورت همزمان برای پرستاران وجود
دارد .پرســتاری که به صورت همزمان در ســه
جا کار میکند؛ پرســتارانی کــه در بخش کرونا
بودند یا پرســتارانی که در بخش سرطان خدمت
ارائه میدهند اینها در معرض فرسودگی شغلی
هســتند یا پرستارانی که در بخش شیمی درمانی
کار میکنند یا در اتاق عمل ،گازهای بیهوشی را
استفاده میکنند در معرض گازهای سمی بوده و
ممکن است حوادثی برای آنها به وجود بیاید به
همین دلیل باید از این پرستارها حمایت کرد .وی
ادامــه داد :در قانون ارتقا و بهرهوری بندی آورده
شده است تا محدودیت مشاغل سخت و زیانآور

حتی اگر از شــدت فشــارها در دنیــای واقعی
پیرامون تان کاسته شود ،باز هم موضوعات پیچیده
ی دیگری هستند که بار ســنگین شان را حس
می کنید .سعی دارید بین خواسته های شخصی و انتظاراتی که در
محل کار از شما دارند تعادل برقرار کنید ،با این حال ممکن است
روی اهمیت یک موضوع شخصی پافشاری کنید .به شما توصیه
می شــود از موضع تان کوتاه بیاید و راه بحث و مذاکرده را باز
بگذارید ،در غیر این صورت یک بحران اساسی درست خواهد
شد .مصالحه سازنده تر از جنگ و دعواست
اردیبهشت :

برای همه پرستاران برداشته شود .پرستاری شغل
سخت و زیانآوری بوده ،چرا که این آسیبها را
دارد .ما قانون ارتقا و بهرهوری را داریم و از آن سو
هم حق سختی کار به او داده میشود .میرزابیگی
بیان کرد :از آن سو پرستاری ممکن است ،دچار
دیســک کمر یا آرتروز گردن شود که معموال در
سنین باال برای پرســتاران به وجود میآید ،این
دسته از پرستارها وقتی درخواستی داشته باشند
در کمیتههای مربوط به حوادث و فرسودگیهای
شغلی مورد بررســی قرار گرفته و احتمال دارد

جزئیات پروتکل های ویژه بازگشایی مدارس
حداکثری دانش آمــوزان در مدارس خواهیم بود ،رعایت کامل
پروتکلها از نکات حائز اهمیت در بازگشایی مدارس است.
وی با عنوان این مطلب که پروتکلهای بهداشتی ویژه بازگشایی
مدارس همانند دوران کرونا خواهد بود ،افزود :به دانش آموزان
و اولیا مدارس توصیه میکنیم رعایت پروتکلهای بهداشتی در
مدارس ،خیلی بیشــتر از قبل باشــد .فرهادی ادامه داد :مدیران
مدارس میبایست نسبت به گندزدایی نیمکتها ،دستگیرههای
سرویسهای بهداشــتی و… ،که محل برخورد دست است ،با
سرویس ســامت  //معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار اســتفاده از محلولهای ضد عفونی اقدام کنند .معاون فنی مرکز
وزارت بهداشــت ،جزئیات ابالغ پروتکل های بهداشتی ویژه ســامت محیط و کار وزارت بهداشــت افزود :تا زمانی که هوا
بازگشایی مدارس را تشریح کرد.
ســرد نشده است ،پنجرهها و درهای کالسهای درس باز باشند
حضور
شاهد
امســال
اینکه
به
محســن فرهادی گفت :با توجه
تا تهویه هوا به خوبی انجام شــود .وی تاکید کرد :با سرد شدن

هوا ،دانش آموزان و معلمان از ماسک استفاده کنند .ضمن اینکه،
اگر هر دانش آموز یا معلمی که عالئم بیماری داشــت ،آن را به
حساب سرماخوردگی نگذارد و حتم ًا در منزل بماند و با مراجعه
به پزشــک ،وضعیت خود را از اینکه مبتال به کووید یا ســایر
بیماریهای ویروسی است ،مشخص کند .معاون فنی مرکز سالمت
محیط و کار وزارت بهداشت افزود :در فرصت باقی مانده تا زمان
بازگشایی مدارس ،والدین نسبت به تکمیل واکسیناسیون دانش
آموزان اقدام کنند .به ویژه دانش آموزان باالی  ۱۲سال که اگر ۶
ماه از آخرین نوبت تزریق واکسن آنها گذشته است ،دوز یادآور
واکسن کرونا را تزریق کنند .فرهادی به موضوع سرویس مدارس
اشــاره کرد و گفت :رعایت پروتکلهای بهداشتی در سرویس
مدارس الزامی اســت و سرویسهای رســمی به سامانه «ایران

امتیازهایی شامل بازنشستگی زودهنگام یا تغییر
شــغل برای آنها به وجود آید .او یادآور شــد:
رســیدگی به حوادث شغلی که برای پرستاران به
وجود میآید در همین مســیر دادگاهها و هیئت
انتظامی ،بدوی ،تجدید نظر و عالی انجام میشود
که در آنها نماینده پزشــکی قانونی ،ســازمان
نظام پرســتاری و سازمان نظام پزشکی در آنها
حضور دارد و معموال تا امروز آرا خوبی در مورد
پرستارانی که با این گونه حوادث روبهرو بودهاند،
صادر شده و حقی از کسی ضایع نشده است.

من» متصل هستند و کنترل میشوند .وی به فعالیت پایگاههای
تغذیه در مدارس اشاره کرد و افزود :با توجه به اینکه قرار است
بوفههای مدارس دایر باشند ،الزم است پروتکلهای بهداشتی در
هنگام عرضه مواد غذایی و خوراکــی به دانش آموزان رعایت
شــود .فرهادی با تاکید بر عرضه مواد غذایی و خوراکی بســته
بندی که پروانه وزارت بهداشت دارند ،تصریح کرد :از ابتدای مهر
ماه ،بازرسان بهداشت محیط ،نظارت خود بر فعالیت بوفه مدارس
را در اولویت قرار خواهند داد .وی در پاســخ به سوال خبرنگار
مهر مبنی بر اینکه آیا همانند گذشته احتمال تعطیلی مدارسی که
تعدادی از دانش آموزان آن مبتال به کرونا شده باشند ،وجود دارد
یا خیر ،گفت :با توجه به پوشــش واکسیناسیون دانش آموزان و
اینکه بیماری کرونا نیز رو به افول میرود و از موارد بســتری و
فوتیها کاسته شده است ،فع ً
ال همان غربالگری و استراحت دانش
آموز در منزل کفایت میکند .بنابراین ،پیش بینی میشــود هیچ
مدرسهای به خاطر ابتالی دانش آموزان به کرونا ،تعطیل نشود.

امــروز تصمیم داریــد طوری رفتار کنیــد که همه ی
نیت های تان آشکار باشد ،اما حاال که ماه به دوازدهمین
خانه در طالع شــما یعنی خانه ی اسرار وارد شده است
نمی توانید آن طور که دل تان می خواهد شفاف رفتار کنید .بهتر است از
اختالفات شدیدی که به خاطر ترس از ناشناخته ها پیش می آید فاصله
بگیرید .باید راهی پیدا کنید تا هر چه سریع تر ناگفته ها را آشکار کنید
خرداد :

احساســاتی در وجودتان جریان پیدا کرده که در
وضعیت اجتماعی اکنون شما پذیرفته نیست .اما این
احساســات ناگفته به نظر می رسد با این که بروز
پیدا نکرده روی دنیای پیرامون تان تأثیر گذاشته است .به تدریج
متوجه خواهید شد که اگر نمی توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید
مشکل از خودتان است و نه دیگران .هدف تان را مشخص کنید
و نترسید و با پشتکار پیش بروید.
تیر :

امروز برای گفتن احساسات نهفته ی درون تان هیچ
ترسی ندارید ،به همین خاطر به راحتی می توانید
همــه ی آن چه را در ذهن تان می گذرد بیان کنید .همه ی این
ها یعنی این که به ندای درون تان اهمیت می دهید .شاید اگر به
پیامد این رفتارتان فکر کنید کمی دچار تردید شوید ،اما به شما
توصیه می شــود که هیچ فکری را در ذهن تان محبوس نکنید.
آن چیزی را که الزم است بگویید .فقط یادتان باشد که رفتاری
مالیم و مهربان در پیش بگیرید تا دیگران پذیرای افکار و ایده
های شما شوند
مرداد :

اگر فکر می کنید که امنیت احساســی شما دچار
تزلزل شده نباید واکنش شدیدی نشان دهید .اگر
سعی کنید که نقاط ضعف تان را با اشتیاق توخالی بپوشانید ممکن
است دیگران فکر کنند که اعتماد به نفس خیلی باالیی دارید ،در
حالی که حقیقت چیز دیگری است .با کسی که به او اعتماد دارید
صحبت کنید و مشکل تان را به او بگویید.
شهریور :

ل سالگی کودکان امروز
خطر پوکی استخوان در کمین چه 
سرویس سالمت  //رئیس انجمن علمی
فیزیوتراپــی ایران گفــت :اختالالت
اسکلتی و عضالنی در کودکان در مدت
شیوع همهگیری کرونا تاکنون افزایش
یافته و آنان در  ۴۰سالگی دچار بیماری
پوکی استخوان و غیره میشوند.

احمد مــؤذنزاده رئیــس انجمن علمی
فیزیوتراپی ایران در یک نشســت خبری
که در محل این انجمن برگزار شد ،اظهار
کرد :شیوع همه گیری بیماری کرونا باعث
شده اختالالت اســکلتی و عضالنی در
کــودکان کشــورمان  ۳۰درصد افزایش
یابد .مؤذنزاده افزود :اختالالت اسکلتی
و عضالنی در کودکان به علت بیتحرکی،
استفاده از رایانه و تغذیه نادرست در مدت
شــیوع همهگیری کرونا تاکنون افزایش
یافته و آنان در  ۴۰سالگی دچار بیماری
پوکی استخوان و غیره میشوند در حالی
ش وزرشهای مناسب
که تمرین و آموز 
در پیشگیری و درمان این اختالالت موثر
است .وی گفت :به عنوان مثال ،اگر یک
فرد روزانه  ۴۵دقیقه پیاده روی داشــته
باشــد ،از بروز پوکی استخوان در سنین
 ۵۰سال به باال پیشگیری می شود .رئیس

انجمن علمی فیزیوتراپی ایران ادامه داد:
تشخیص و درمان بیماری برعهده پزشک
اســت و با روشــهای درمان فیزیوتراپی
می تواند از این بیماریها پیشگیری کرد.
* ســاالنه  ۲۰۰درخواســت مهاجرت
فیزیوتراپیست

مؤذنزاده با بیان اینکه تعیین شرح وظایف
مقطع پایه فیزیوتراپی تدوین شــده و به
تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسیده
است ،گفت ۱۴ :ماه از تصویب این شرح
وظایف می گذرد ،ولی ابالغ نشده است،
در عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری
عرصه ســامت رعایت اســتانداردهای
جهانی و منافع بیمار حائز اهمیت اســت
ولی در کشــور ما تعارض منافع وجود
دارد .وی با اشــاره بــه نگرانی در مورد
مهاجرت فیزیوتراپیست ها ،گفت :بطور
متوسط ساالنه  ۲۰۰درخواست مهاجرت
فیزیوتراپیست به سایر کشــورها داریم
که این موضوع نگران کننده اســت .این
پزشک اظهار داشــت :با توجه به شیوع
مشکالت اســکلتی و عضالنی و اینکه
مردم نیاز بیشــتری به دریافت خدمات

فیزیوتراپی دارند ،باید شــرایط مطلوب
برای فیزیوتراپیست ها فراهم شود تا آنها
به دالیل مختلف از جمله رفاهی و معیشتی
مهاجرت نکنند .وی تصریح کرد :اکنون ۸
هزار فیزیوتراپیســت در کشور داریم و
حدود یکهزار دانشــجوی فیزیوتراپی در
مقاطع مختلف تحصیلی تحصیل میکنند که
ارتقا دکترای حرفهای را خواستار هستیم.

هزار فیزیوتراپیست نیاز داریم که در حال
حاضر یک پنجم نیاز ما فراهم شده و همین
موضوع باعث ورود افراد غیرمتخصص به
این حرفه شــده است .به گفته مؤذنزاده،
مردم نیازمند استفاده از خدمات توانبخشی
و فیزیوتراپی هســتند و با توجه به این
موضوع باید افراد با صالحیت حرفه ای
در رشته فیزیوتراپی تربیت شوند.

مــؤذنزاده توضیــح داد :برخــی از
فیزیوتراپیســت ها در کشورهای دیگر
در مقطع دکتری حرفهای فارغ التحصیل
شــده اند و در حال حاضــر  ۲۰۰فارغ
التحصیل فیزیوتراپــی در مقطع دکترای
حرفــهای داریم که حــدود  ۸۰نفر این
افراد در داخل کشــور و مابقی در سایر
کشــورها فعالیت میکنند .رئیس انجمن
فیزیوتراپی ایــران ادامــه داد :خدمات
فیزیوتراپی با مقطع کارشناسی جوابگوی
نیاز جامعه نیست و باید به دنبال ارتقای
رشته فیزیوتراپی در مقطع دکترای حرفهای
بود ،با توجه به جمعیت کشور ،حداقل ۴۰

محمد اکبری دبیر علمی ســی و سومین
کنگره فیزیوتراپی نیز در ادامه این نشست،
گفت :با توجه به گسترش زندگی ماشینی
از  ۳دهــه پیش و شــیوع کرونا فعالیت
فیزیکی بین مردم کاهش یافته ،شــیوع
آسیب های اسکلتی و عضالنی در مردم
به خصوص دانش آموزان  ۲برابر افزایش
یافته اســت .وی افزود :سیستم اسکلتی
و عضالنی اهمیت زیــادی دارد در واقع
موتور محرکه تمام سیستم های بدن است،
امروزه دغدغه این است مقاطع تحصیلی
فیزیوتراپی ارتقا نیافته و ارائه خدمات نیز
در سطح مطلوب وجود نخواهد داشت.

*مهاجــرت بیــش از نیمــی از فــارغ * افزایش  ۲برابری آسیبهای اسکلتی
و عضالنی در کشور
التحصیل دکترای حرفهای فیزیوتراپی

* بیــش از  ۷۰درصــد مراجعــان
فیزیوتراپی اختالالت اسکلتی و عضالنی
دارند

مؤذنزاده با بیان اینکه خدمات فیزیوتراپی
خطــر ابتال بــه بیماری هــا را کاهش
می دهد ،اظهار داشت :بیش از  ۷۰درصد
مراجعان فیزیوتراپی اختالالت اســکلتی
و عضالنی دارند و اگر حرفه فیزیوتراپی
ارتقا پیدا نکند ،در آینده با جامعهای بیمار
مواجه خواهیم شــد ،چــون از خدمات
روزآمــد فیزیوتراپی محــروم خواهند
بود .وی خاطرنشــان کرد :در کشورهای
پیشرفته هزینه درمان با وجود فعالیت فیزیو
تراپیســت های حرفــهای ،کاهش پیدا

میکند .پیشنهاد می شود مسئوالن وزارت
بهداشت به استانداردهای جهانی فکر کرده
و سیاست های الزم را در این زمینه اتخاذ
کنند .سی و سومین کنگره سالیانه انجمن
فیزیوتراپی ایران ،در روزهای  ۱۳تا ۱۵
مهــر  ۱۴۰۱در محل هتل المپیک تهران
برگزار میشــود .اختالل در فیزیوتراپی،
فیزیوتراپی در آسیبهای عصبی عضالنی
و اســکلتی ،فیزیوتراپی در آســیبهای
قلبی عروقی و تنفســی ،فیزیوتراپی در
آســیبهای ورزشــی ،فیزیوتراپی در
بیماریهای کودکان وغیره  ،از مهمترین
محورهای مــورد بحــث در این کنگره
خواهد بود.

سرویس سالمت //ســویه جدید امیکرون با نام « ،»BA.4.6به
ســرعت در ایاالت متحده آمریکا در حال شیوع پیدا کردن می
باشد و اکنون نیز تایید شده است که این سویه در بریتانیا در حال
گسترش یافتن است.

دنیا نیز شناسایی شده است .در مقاله ای که توسط برخی از محققان
میکروبیولوژی پزشکی دانشگاه وست مینیستر منتشرشده ،اطالعاتی
در مورد  BA.4.6تشــریح و به این ســوال پاسخ داده شده است
که آیا باید نگران این ســویه جدید باشیم یا خیر؟ سویه امیکرون .
BA .4.6از ریشــه های نوع امیکرون  BA.4اســتBA .4 .
اولین بار در ژانویه  ۲۰۲۲در آفریقای جنوبی شناســایی شد و از
آن زمان در کنار نوع BA.5در سراسر جهان گسترش یافته است.
کام ً
ال مشخص نیست که سویه جدیدBA .4.6چگونه پدید آمده،
اما ممکن است یک نوع نوترکیب باشد .ترکیب مجدد زمانی اتفاق
میافتد که دو نوع مختلف ( -SARS-CoV 2ویروسی که باعث
کووید  ۱۹میشــود) به طور همزمان یک فرد را آلوده میکنند .در
حالی که سویه BA 4.6.از بسیاری جهات شبیه BA.4است ،اما
حامل جهش به پروتئین اسپایک (پروتئینی روی سطح ویروس که
به آن اجازه ورود به ســلولهای ما را میدهد) اســت .این جهش
 ،R346Tدر انواع دیگر ســویه ها نیز دیده شده که با فرار سیستم
ایمنی همراه بوده ،به این معنا که به ویروس کمک می کند تا از آنتی
بادی های به دست آمده از واکسیناسیون و عفونت قبلی فرار کند.

آخرین ســند انتشار پیدا کرده در مورد انواع کووید از سوی آژانس
امنیت بهداشــتی بریتانیا ( )UKHSAنشــان می دهد که از ۱۴
آگوست ۳.۳ ،درصد از نمونه های مثبت مبتالیان به کووید در بریتانیا،
از نوع سویه  BA .4.6هستند که از آن زمان به بعد این سویه رشد
کرده و حدود  ۹درصد موارد توالی شــده را در حال حاضر به خود
اختصاص داده است .مطابق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری
شدت ،عفونی بودن و فرار سیستم ایمنی
های آمریکا ۹ ،درصد از مــوارد اخیر مبتالیان به کرونا نیز از نوع عفونتهای اومیکرون معمو ًال باعث بیماری کمتر جدیتر میشوند
سویه جدید  BA .4.6بوده که این واریانت در چند کشور دیگر در و مرگ و میر کمتری با اومیکرون نســبت به انواع قبلی در ســطح

مهر :

لزومی ندارد چیزی را به دیگران تحمیل کنید ،چون
امروز به اندازه ی کافی قدرت دارید .شاید مدیریت
واکنش های آنی برای تان چالش برانگیز شود ،اما بدانید که نباید
خودتان را درگیر چیزهایی کنید که تغییر و تحول آن ها دســت
شمانیست.
آبان :

امروز آن قدرها که باید ســر دماغ نیستید .تنها در
صورتی در تفریحات شرکت خواهید کرد که مطمئن
باشید در نهایت به لذت ختم می شود .با این که می دانید به دنبال
چه چیزی هســتید ،اما باز هم تمایل شدیدی دارید آن کاری را
انجام دهید که درست تر است .به قدم هایی که برمی دارید توجه
کنید ،حواس تان را جمع کنید تا مبادا به نقطه ای برسید که دیگر
راه برگشتی ندارد.
آذر :

سویه جدید امیکرون از راه رسید؛ (  ) BA.4.6و هرآنچه باید بدانید
دنیا گزارش شــده و انتظار نیز می رود که این حالت نیز برای سویه
 BA 4.6اعمال شود اما هنوز هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این نوع
سویه باعث عالئم شــدیدتر می شود یا خیر ،وجود ندارد .در ادامه
این مقاله آمده اســت :ما همچنین می دانیم که متغیرهای امیکرون
تمایل بیشــتری نســبت به انواع قبلی دارند .به نظر می رسد سویه
BA.4.6حتی در فرار از سیستم ایمنی بهتر از (BA 4.6نوع غالب
فعلی) باشــد اگرچه مطالعات دقیق و جامعی هنوز توسط همتایان
مورد بررسی قرار نگرفته اســت .بر اساس گزارش ،UKHSA
برآوردهای اولیه حاکی از آن است کهBA 4.6نسبت بهBA.5در
انگلســتان  ۶.۵۵درصد مزیت تناسب اندام نسبی دارد که این نشان
می دهد کهBA 4.6در مراحل اولیه عفونت سریعتر تکثیر می شود
و نرخ رشــد باالتری نسبت به سویهBA.5دارد همانطور که مزیت
تناسب اندام نســبیBA .4.6به طور قابل توجهی کمتر از ۵.BA
نسبت بهBA.2است ( ۴۵تا  ۵۵درصد) دانشگاه آکسفورد گزارش
داده اســت که افرادی که سه دوز از واکســن اصلی کووید (فایزر)
را دریافت کردهاند ،در پاســخ به سویهBA .4.6نسبت بهBA.4
یا .BA5آنتیبادیهای کمتری تولید میکنند که این موضوع نگران
کننده اســت و نشان می دهد که واکسن های کووید ممکن است در
برابر.BA 4.6کمتر موثر باشند.

امروز نمی توانید احساسات تان را پنهان کنید ،چون
به هر کســی که می رسید می تواند قبل از این که
چیزی بگویید ذهن تان را بخواند .اما خودتان فکر می کنید که
حتی اگر با جزییات حرف بزنید ،باز هم ممکن اســت دیگران
مقصودتان را به درستی متوجه نشوند .به شما توصیه می شود که
انگیزه های تان را بررسی کنید تا مبادا دیگران به برداشت غلط
کشیده شوند .وقتی که نیت های تان تمام و کمال آشکار باشد،
راحت تر می توانید با اطرافیان تان ارتباط برقرار کنید

واکسیناسیون کلیدی است

ظهور ســویه جدید..BA 4.6و دیگر انواع جدید ویروس همچنان
نگران کننده است و این سویه های جدید نشان می دهند که ویروس
همچنان با ما است و برای یافتن راه های جدیدی برای غلبه بر پاسخ
ایمنی ما در برابر واکسیناســیون و عفونت های قبلی در حال جهش
است .اطالعات به صورت واضح نشان می دهد ،افرادی که قب ً
ال کووید
داشته اند ،می توانند دوباره به این ویروس مبتال شوند و این به ویژه در
مورد امیکرون صادق است و در برخی موارد ،ابتالهای بعدی می تواند
بدتر باشد؛ اما واکسیناسیون همچنان محافظت خوبی در برابر بیماری
های شدید این ویروس ارائه می دهد و همچنان بهترین سالحی است
که برای مبارزه با کووید داریم و توسعه واکسنهای چند ظرفیتی کرونا
که انواع مختلفی را هدف قرار میدهند ،میتواند حفاظت بادوامتری
را ارائه دهد .یک مطالعه اخیر نشان داده که یک واکسن چند ظرفیتی
کرونا که از طریق بینی تزریق میشــود ،پاسخ ایمنی قوی در برابر
سویه اصلی-SARS-CoV 2و همچنین دو نوع نگرانکننده در
مدلهای موش ایجاد کرده است .نظارت دقیق بر انواع جدید ویروس
از جملهBA.4.6بســیار مهم بوده زیرا این سویه ها می توانند به
موج بعدی همه گیری کووید منجر شوند و همچنان برای عموم مردم،
مراقبت کردن و پیروی از تدابیر بهداشت عمومی برای جلوگیری از
گسترش ویروس بسیار مسری ،امری مهم و حیاتی است.

امروز می خواهید خواسته های تان را برآورده کنید،
اما شاید متوجه شوید که در حال حاضر عقل و منطق
به کارتان نمی آید .شاید در یکی از روابط تان طوری رفتار کنید که
احساسات تان آشکارا به نظر نرسد .بهتر است امروز کاری به زور و
اجبار نداشته باشید ،زیرا چنین رویکرد پر فشاری بیشتر روی ناگفته
های تان تمرکز می کند .یادتان باشد که اگر احساسات تان را آشکارا
بیان کنید دیرتر مشکلی هم درست نخواهد شد.
دی :

امروز شــاید حتی نزدیک ترین دوستان تان هم
متوجه نشوند که در درون تان چه خبر است .قلب
شما هم مثل آدم های دیگر آسیب پذیر است .عادت هم ندارید
که درباره ی احساســات و خواسته های تان عطشناک صحبت
کنید .یک فرآیند احساسی در درون تان در جریان است ،اما هنوز
خیلی زود اســت که این فرآیند را تمام شده فرض کنید .عجله
نکنید ،برای این که چیزهای خوب به بار بنشیند باید صبر کنید
بهمن :

شــاید امروز به این نتیجه برسید که بهتر است به
خواسته های دیگران عمل کنید و این قدر سفت و
سخت به برنامه های خودتان نچسبید .بهتر است در حال حاضر
در برابر دیگران نایستید ،زیرا وقت و انرژی ای که برای مقاومت
کردن باید بگذارید ارزش ندارد .از طرفی حواس تان هم باشــد
که اگر خواسته های خودتان را نادیده بگیرید شدت آن ها بیشتر
خواهد شد.
اسفند :

حضور در چند واقعیت همزمان هیجان انگیز است،
اما نگرانی ها و اضطراب های خودش را هم دارد .دل
تان می خواهد راه تان را مشخص کنید و بدانید که با کدام مجموعه
از احساسات طرف هستید ،اما اکنون باید بیش از پیش به درون
تان توجه کنید و در عین حال ظاهرتان را حفظ کنید.

روزنامه منطقه جنوب کشور
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یک عضو نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان :

والدین برای موفقیت فرزندان مستعدشان  ،آنها را به کانون ببرند
کتاب های کانون هر کدام دنیایی متمایز با این جهان دارن که این باعث میشه بچه ها نو دیدن رو یاد بگیرن و در بروز خالقیت بسیار موفق عمل کنند

حوزه های مختلف در مناطق دور ونزدیک اســتان
علی زارعی /دریا
daryaz 1359 @gmail.com
فراهم شود  .در ادامه سلسله گفتگو با اعضای موفق
مصاحبه اختصاصی  //بچــه های کانونی و حتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان،
والدین شــان به این نتیجه رسیده اند که کانون در این شــماره نیز با عضوی دیگر از کانون گفتگو
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان ،مکانی برای کردیم .در این گزارش با ما همراه باشید.

با غیرکانونی چیســت و چه چیزهایــی را از این
پرورش فکری.
دریا:بیشــتر در چه دوره ها وکارگاه های کانون کتاب ها آموزش دیده اید؟
شــرکت کرده ایــد و ارزیابی تــان از این کارگاه کتــاب های کانون هر کــدام دنیایی متمایز با این
ها ودوره ها چیســت ؟ شــرکت کننــدگان با چه جهان دارن که این باعث میشــه بچه ها نو دیدن رو
مهارت هایی آشنا می شوند؟ بین بچههای کانونی یاد بگیرن و در بروز خالقیت بسیار موفق عمل کنن.
وغیرکانونی چه تفاوتی فکر می کنی وجود دارد؟ دریا:گویا با صداوســیمای مرکز خلیج فارس هم
مربیان کانونی با غیرکانونی بنظرتان چه تفاوتی همکاری داریــد .حضور در کانــون چه اثری بر
حضورتان در صداوسیما داشت؟ چه برنامه ها و
باهم دارند؟
بــه نظر من کانــون به بچه ها کمــک میکنه که در چه ساعاتی را اجرا می کنید؟

کشــف وبروز و ظهــور اســتعدادهای کودکان
ونوجوانان اســت و این مرکز تخصصی کودکان
و نوجوانــان از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت
وبه همین دلیل در روزهای اخیر که بحث انتقال
کتابخانه های کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان به نهادهای کتابخانه های عمومی مطرح
شده است ،این موضوع با واکنش ها و مخالفتهای
سالم من بیتا بهزادی هستم۱۶ .سالمه و از ۹سالگی باشــه که دوره هایی که در کانون برگزار میشــه ،رو بــرای ارتقای من در ایــن عرصه فراهم کرد .از
زیادی مواجه شده است.

انجمن ســینماگران معرفی کرد و اولین فیلم من در
جشــنواره اردیبهشــت منتخــب شــد .همچنین
نقاشی های من در جشنواره های سطح استان بارها
برگزیده شدند.

هنگام ورودم به کانون شگفت زده شدم
دریــا :خودتان را بطور کامل معرفی کنید واز چند
ســالگی و چگونه با کانون پرورش فکری کودکان
دریا:چه توصیــه هایی را به والدیــن و کودکان
و نوجوانان آشنا شدید؟ والدین تان چه نقشی در
آشنایی واستفاده از کتابخانه وبرنامه های کانون خودشــون رو پیدا کنن و در جامعــه هویتی برای همونطــور که پیش تر هم گفتــم کانون تا متوجه و نوجوانــان بــرای اســتفاده وبهــره مندی از
خودشــون داشته باشــن و این میتونه به این دلیل عالقه ی من به گویندگی و اجرا شــد ،زمینه هایی برنامه های کانون دارید؟
داشتند؟
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روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
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اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

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

گروه خبر  //مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی
اقتصادی خلیج فارس از دریافت دو استاندارد ISO500001
و  ISO100004خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا « ،حسن خلج طهرانی» ضمن
نالمللی
اعالم خبر دریافت گواهینامهی استاندارد بی 
مدیریت مصرف انرژی موسوم به  ISO500001در
این منطقه عظیم اقتصادی ،گفت :این استاندارد با هدف
توانمندسازی سازمانها برای بهبود عملکرد مدیریت

کســانی که با کانون ارتباط داشــته اند ،این مراکز
را بخوبی می شناســند و می داننــد کتابخانه های
تخصصی کودک و نوجوان و کارگاه های تخصصی
ومربیان که هرســاله دهها ساعت آموزش می بینند،
جایش در نهاد کتابخانه ها نیست وبایستی در جای
خودش بماند واز آن حمایت شود تا بتواند کودکان
ونوجوانان را آماده تر برای ورود به جامعه و پذیرش
مســئولیت در حوزه های مختلف و ساختن ایرانی
آباد کند.
در اســتانی مانند هرمزگان که همچنان صدرنشین
فقر ومحرومیت در کشــور است که این محرومیت
در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز بشدت وجود
دارد ،نیــاز به افزایش تعداد مراکــز کانون در تمام
شــهرهای استان اســت و چهار شهری هم که هیچ
مرکز کانونی ندارد ،بایســتی مسئوالن شهرستان ها
و اســتان تالش کنند مراکز کانــون پرورش فکری
کــودکان و نوجوانان را در این شهرســتان ها دایر
کنند تا کودکان و نوجوانان از آن بهره مند شــوند.
بایستی فقر وبی عدالتی در این حوزه برطرف شود
و همه کودکان و نوجوانان بتوانند در فرصتی برابر از
کتابخانه ها و کارگاه های کانون بهره مند شوند .کودکان
و نوجوانان اگر فرصت بالفعل شــدن استعدادهای
بالقوه شان را داشته باشــند ،می توانند برای آینده
آماده تر شــوند و از آسیب های اجتماعی و بزه ها
مصون بمانند که نیاز است به این حوزه توجه بیشتری
شود و زمینه رشــد کودکان و نوجوانان بایستی در

,,

,,

صرفا به مبحث آموزش پرداخته نمیشه و عالوه بر
اون مثال اگر که ما در دوره ای شــرکت کنیم مربیان
آثار مارو در جشنواره های مختلف شرکت میدن ،
در جشنواره طنزنویسی کشوری با
والدینــم مــن رو در دوره ی
انجمن هایی برامون تشکیل میدن و از اساتید بزرگ
اثر پولداری جدید برگزیده شدم.
پویانمایــی کانــون مرکــز شــماره
دعوت میکنن که آثار مارو مورد نقد و بررسی قرار
همچنین در جشنواره های استانی
۴ثبت نام کردن و من دقیقا به یاد
دهند.
و منطقه ای داستان های طنزی که
ایــن ها همه انگیزه ای میشــه که مــا خودمون
دارم کــه چگونه در هنگام ورودم
نوشتم برگزیده شدم و کانون من
رو در وجه های مختلف بر اســاس اســتعداد ها و
به کانون شــگفت زده شده بودم.
رو بــه انجمن ســینماگران معرفی
توانایی هامون کشــف کنیم و این موضوع برای من
شــگفت زدگیه من بــه این دلیل
خیلی جالبه کــه اگر در کانون مربیان متوجه عالقه
کرد و اولین فیلم من در جشنواره
بــود که پیش از کانون کالس های
شما به هنری بشن  ،تمام تالش خودشون رو میکنن
اردیبهشت منتخب شد .همچنین
زیادی رفته بــودم ،ولی تا به حال
که شما انگیزه این رو پیدا کنید و در کاری که عالقه
نقاشــی های من در جشنواره های
فضایــی بــه این صمیمیــت را در
داریــد قدم بردارید و بدرخشــید .به نظر من همین
سطح استان بارها برگزیده شدند
مراکز آموزشی ندیده بودم
موضوع بچه های کانون رو از دیگر بچه ها متمایز
میکنه ،این که بچه های کانون در هر سنی عالقه ی
اجرا در انجمن ها و جشن ها گرفته تا حافظ خوانی
با کانون پرورش فکری آشنا شدم .والدینم من رو در خودشون رو زندگی کردن.
دوره ی پویانمایی کانون مرکز شماره ۴ثبت نام کردن دریا:با توجه به اینکه شــما دانش آموز هســتید ،و قصــه گویی  ،همه ی اینها موجــب ورود من به
و من دقیقا به یاد دارم که چگونه در هنگام ورودم به حضور در کانون چه اثــری بر روی تحصیل تان رادیو و گویندگی در برنامه ی بیست شد .روزهای
داشته است؟ در روند تحصیل و درس خواندن و ...زوج ساعت  ۱۱میتونید برنامه ی بیست رو از رادیو
کانون شگفت زده شده بودم.
خلیج فارس بشنوید .
شگفت زدگیه من به این دلیل بود که پیش از کانون چه تاثیری داشته است؟
کالس های زیادی رفته بودم ،ولی تا به حال فضایی کانون به ما یاد میده که چجوری از کاری که میکنیم دریــا :در چه جشــنواره هایی تاکنون شــرکت
به این صمیمیت را در مراکز آموزشــی ندیده بودم  .لذت ببریم و همین باعث میشه درس خواندن برای کرده اید و به چه مقام هایی دست یافته آید؟
پدر و مادرم هم کــه دیدن فضایی این چنینی برای ما لذت بخش بشه و با برنامه ریزی هدف هامون رو من در جشــنواره طنزنویســی کشــوری با اثر
پولــداری جدیــد برگزیــده شــدم .همچنین در
ارتقای بچه ها وجود دارد به پیوستگیه ارتباط من با در وجه های مختلف دنبال کنیم.
کانون کمــک کردندکه باید بســیار ممنونشــون دریا:باتوجه به مطالعه کتاب های کانون پرورش جشــنواره های اســتانی و منطقه ای داستان های
باشــم برای حمایت و آشــنا کردن مــن با کانون فکــری ،بنظرتان وجــه تمایز کتاب هــای کانون طنزی که نوشتم برگزیده شــدم و کانون من رو به

دریافت دو استاندارد جدید در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
مصرف انرژی ایجاد شده است و اجرای این استاندارد
نالمللی ســبب افزایش بهرهوری ،مدیریت مصرف
بی 
بهینه انرژی و بهبود شــاخصهای زیستمحیطی در
صنایع خواهد شد .وی افزود :ممیزی این استاندارد از
نالمللی  SGSصورت
سوی شرکت گواهی دهندهی بی 

گرفته است و این نشاندهندهی بهبود شاخصهای این
حوزه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اســت.
خلج طهرانی دریافت گواهی استاندارد ارتقا رضایت
مشتریان موسوم به اســتاندارد  ISO100004را نیز
یکی دیگر از دســتاوردهای اخیر این شرکت عنوان

آگهی مزایده عمومی

مدیریت شــعب بانک صادرات ایران استان
هرمزگان در نظر دارد تعداد  6دســتگاه خودرو
و یکدستگاه لیفتراک مازاد و مشروحه ذیل خود
را از طریــق مزایده عمومی بفروش برســاند .
عالقمندان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ
نشــر این آگهی به مدت  10روز  ،همه روزه به
جزء ایام تعطیل از ساعت  8صبح الی  14برای
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و بازدید از خودروها و لیفتراک به نشانی:
بندرعباس بلوار امام خمینی (ره) گلشــهر جنوبی چهارراه رسالت ساختمان
ادارات مرکزی بانک صادرات هرمزگان طبقه اول دایره تدارکات و ساختمان
مراجعه و یا با شماره تلفنهای  07633670370و  07633618234تماس
حاصل نمایند .ضمنا محل بازدید خودروها در پارکینگ بانک صادرات هرمزگان
واقع در شهرستان بندرعباس ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران استان

موقعيت

کرد و گفت :در راســتای ارتقــای عملکرد در حوزه
مشتری مداری با همکاری تمامی کارکنان و همچنین
استقرار تیمی علمی متشکل از دانشگاهیان ضمن اخذ و
جاریسازی این استاندارد توانستیم گامی روبهجلو در
راستای افزایش اطمینان خاطر سرمایهگذاران و تسهیل

هرمزگان می باشد .ضمنا هزینه های مالیات ؛ عوارض شهرداری ؛ هزینه های
ارزیابی ؛ آگهی برگزاری مزایده ؛ مالیات نقل و انتقال ؛ هزینه های ثبت و حق
التحریر و استعالمات و غیره در دفتر خانه اسناد رسمی به عهده برنده مزایده
می باشد  .حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده گان آنها با معرفی نامه در جلسه
بازگشایی پاکات اختیاری است .
آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات تا ســاعت  13مورخ 1401/07/10
می باشد .
توضیحات و شرایط :
 )1مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده  10درصــد مبلغ پیشــنهادی
می باشد و می بایســت به حساب شــماره ( 0104241532008شماره
شــبا  )IR410190000000104241532008و یــا شــماره کارت

ردیف

نوع خودرو

1

پژو405

هرمزگان

پژوپارس

هرمزگان

بندرعباس

3
4

پژوپارس

هرمزگان

بندرعباس

1393

مزدا2کابین

هرمزگان

بندرعباس

1393

ایران84

5

نیسان تک کابین

هرمزگان

بندرعباس

1393

ایران84

899س54

مگان2000

هرمزگان

بندرعباس

1392

ایران84

764ج77

ـ

لیفتراک برقی 2تنی

هرمزگان

بندرعباس

ـ

ـ

ـ

ـ

2

6
7

بــه نظرم والدین اگر که میخوان بچه هاشــون بر
اساس اســتعداد ها و توانایی هایی که دارن موفق
بشن ،حتما برای شرکت دادن بچه ها در کانون اقدام
کنند.
دریا:بنظرتان خانواده ها ومسئوالن چه میزان با
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آشــنا
هســتید و چه کار باید کرد تا آنها بیشــتر آشنا
شــوند و چه حمایتهایی فکر می کنید از کانون و
هنرجویانش بایستی صورت گیرد؟

خیلــی ها هنــوز نمیدونــن که کانــون چه ُدر
گرانبهاییســت و به نظرم در بخش اطالع رسانی و
معرفی کانون ضعیف عمل شده و باید خیلی بیش از
اینها به این موضوع پرداخته بشه.
دریا:به نظر خودتان اگه با کانون آشنا نمی شدید
مسیر زندگی تان چه تغییری می کرد؟

من اگر که با کانون آشنا نمیشدم شاید که یکدرصد
از اتفاقات خوب زندگــی ام برایم رقم نمیخوردو
شاید که اهدافم رو به آینده موکول میکردم و دوران
نوجوانی و جوانی ام رو با حس منفعل بودن سپری
می کــردم ،ولی کانون به من یاد داد که برای اهدافم
باید از همین االن تالش کنم و از همه مهم تر به من
چگونه تالش کردن رو آموخت.
دریا:سوال آخر هم اینکه هرآن چیزی دیگری که در
این گفتگو مطرح نشد وتمایل دارید را بیان کنید.

کانون محفلی ســت کــه بچه هــا در آن مواجهه
با شکســت ،تالش کردن و بهترین خــود بودن را
می آموزند .

سرمایه پذیری منطقه برداریم .مدیرعامل منطقه ویژه
اقتصادی خلیج فارس اضافه کرد :اخذ این استاندارد در
سازمان این پیام را به مشتریان القا میکند که خواستهها
و نیازهای ایشان برای سازمان اهمیت دارد و سازمان
در برآورده کردن این خواستهها اهتمام خواهد داشت.
گفتنی است منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس پیشتر
اســتاندارد  ISO10002را که مرتبط با رسیدگی به
شکایات مشتریان است نیز کسب کرده بود.

 6037-6919-9054-3928به نام دایره تدارکات وساختمان بانک صادرات
هرمزگان واریز شود و یا چک بانکی تضمین شده بانک صادرات ایران و یا يك
فقره ضمانتنامه بانكي (غير از بانك صادرات ايران) بدون قيد و شرط با اعتبار
 3ماه و قابل تمديد اخذ و ارائه گردد  .ضمناْ جهت خرید پاکات مزایده و اسناد
و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ  1.500.000ریال به حســاب یاد
شده الزامی است .
 ) 2بازدید خودروها و مطالعه مدارک و اسناد مربوط قبل از شرکت در مزایده
ضروری می باشد در صورت عدم بازدید و مطالعه مسئولیت بعهده پیشنهاد
دهنده می باشد .
 )3خودروهای عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند.
 )4بانک در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها یا ابطال مزایده مختار است .
 ) 5در صورت انصراف یا امتناع برنده از پرداخت ثمن در موعد مقرر وانعقاد
قرارداد تضمین شرکت در مناقصه وی ضبط می گردد .
 )6تاریخ بازگشایی پاکات  1401/07/11می باشد .

قیمتپایه

سپردهتودیعی

آدرس

توضیحات

شرایط

ایران84

464ج75

ـ

 10درصد قیمت پیشنهادی

بندرعباسپارکینگساختمانادارهمرکزی

با وضع موجود

نقد

558ج75

ـ

 10درصد قیمت پیشنهادی

بندرعباس پارکینگ ساختمان اداره مرکزی

با وضع موجود

نقد

ـ

 10درصد قیمت پیشنهادی

بندرعباس پارکینگ ساختمان اداره مرکزی

با وضع موجود

نقد

 10درصد قیمت پیشنهادی

بندرعباس پارکینگ ساختمان اداره مرکزی

با وضع موجود

نقد

بندرعباس پارکینگ ساختمان اداره مرکزی

با وضع موجود

نقد

با وضع موجود

نقد

با وضع موجود

نقد

سال ساخت

شماره پالك

استان

شهرستان
بندرعباس

1394
1394

ایران84
ایران84

367ج98
451ج75

ـ
ـ

 10درصد قیمت پیشنهادی
 10درصد قیمت پیشنهادی

بندرعباس پارکینگ ساختمان اداره مرکزی

 10درصد قیمت پیشنهادی

بندرعباس پارکینگ ساختمان اداره مرکزی

