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هم زمان با هفته دفاع مقدس صورت گرفت
دیدار مدیرعامل نفت ستاره خلیج فارس 

با خانواده شهدا و ایثارگران

معطلی کامیو نها به اقتصاد جایگاهها 
ضربه زده است

بازررسی از کارگاه های ساختمانی
 بیش از ۲۵ نفر جمعیت 

2

2

2

8

سنگینی هزینه ها 
بر مادران باردار محروم
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خودروهای میوه فروش 
قصه ای ادامه دار...

درچهارمین سال فراق حاج ایوب

مردی با دست های بارانی

گروه خبر // در شــرایطی که صنعت فوالد کشــور به دلیل رکود و محدودیت های انرژی با 
چالش های اساسی مواجه اســت، فوالدمردان هرمزگان ثابت کرده اند هیچ مانعی را در مقابل 
خود نمی بینند و هر زمان که فرصت یابند، دست به افتخارآفرینی و ثبت رکوردهای خیره کننده 

می زنند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ کارکنان فوالد هرمزگان در بخش فوالدسازی و ریخته گری توانستند با 
ثبت رکورد ۱۵۱ هزار و ۷۴۲ تن در شهریور ماه امسال، برگ زرین دیگری را در فعالیت این شرکت 

بر جای بگذارند. این رکورد نسبت به رکورد قبلی این شرکت در فروردین گذشته، ۱۲۴۸ تن افزایش 
داشته است. این در حالی است که ظرفیت اسمی ماهانه این شرکت، ۱۲۵ هزار تن در ماه است. در 
پی کسب این افتخار، عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان ضمن تبریک آغاز هفته 
دفاع مقدس و گرامیداشت شهدای هشت سال جنگ تحمیلی، گفت: جهادگران جبهه اقتصادی در 
فوالد هرمزگان همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، با کسب رکورد ماهیانه، قله های تولید را فتح و 

افتخاری دیگر آفریدند .

توزیع بیش از یک میلیون بسته معیشتی 
در هرمزگان
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وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی :

سه اسکله در هرمزگان 
برای سرمایه گذاری 

گردشگری دریایی آماده  است

 رکوردشکنی فوالد هرمزگان
 در تولید تختال

تولید تختال فوالد هرمزگان در شهریور ماه از 151 هزار تن گذشت

کودکان و نوجوانان طعمه مواد و مشروب فروشان

صفحه 4 را بخوانیدمحالت غرق در آسیب های اجتماعی و مدیران در خواب
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ادامه در همین صفحه

ادامه از تیتر یک //
  مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشــاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنــی بر اینکه تولیدکنندگان در 
خط مقدم جبهه جنگ اقتصــادی قرار دارند گفت: 
فوالد هرمزگان نیز به عنوان پیشرفته ترین کارخانه 
فوالدی کشور، تمام تالش خود را در جبهه اقتصادی 
به کار بسته است تا بتواند سهمی در توسعه و اقتصاد 
کشور به ویژه برای مردم استان هرمزگان داشته باشد.   
وی با تبریک رکوردشکنی صورت گرفته در تولید 
تختال در این شــرکت به کارکنان و ذی نفعان فوالد 
هرمزگان، بیان داشت: فوالد هرمزگان همواره آماده 
رکوردشکنی است و تجربه نشان داده با فراهم شدن 
شرایط تولید، می تواند به راحتی رکوردهای قبلی را 
پشت سر بگذارد. دستیابی به رکورد مذکور در حالی 
اتفاق افتاد که در کنار کمیت، کیفیت نیز افزایش یافته 
است. بدین معنا که میزان تولید خارج از رنج سفارش 
) آنالیزی(  در شهریور ماه صفر بوده و همچنین عیوب 
ســطحی ماهیانه اسلب نیز کمترین میزان را در یک 
سال و نیم اخیر داشته است. شایان ذکر است تعمیرات 
سالیانه واحدهای احیا مستقیم و فوالدسازی در مرداد 
ماه و با وجود گرمــی هوا در ماه مذکور به صورت 
فرصت  طلبانه و همزمان با اعمال محدودیت برق انجام 
پذیرفت.معروفخانی مهم ترین دلیل کسب رکورد را 
 نیروی انسانی با انگیزه دانست و اظهار داشت: پس از 
طی کردن ســه ماه پیاپی با کمبود انرژی و کاهش 
تولید، به محض تامین انرژی برق در شــهریور ماه، 

متخصصین و کارکنان ما فرصت را غنیمت شمردند 
و نشان دادند در صورت رفع موانع، می توانند خوش 
بدرخشــند. همان گونه که طی دو سال رکوردهای 
متنوعی در نواحی مختلف شرکت بر جای گذاشتند 

و این گونه شعار »ما می توانیم« را متبلور ساخته اند.
   وی در تشریح دالیل فنی کسب این رکورد گفت: 
اقدامات انجام شده در خصوص افزایش عمق کوره 
از ۱۷۵ ســانتی متر به ۱۹۰ سانتی متر، سبب کاهش 
شــدید تعمیرات گرم نســوز کوره )کف ســازی و 
بانک سازی( شده و منجر به بهبود پارامترهای تولیدی 
از قبیل کاهش زمان Power on، کاهش شــارژ 
فلزی، افزایش راندمان، کاهش نرخ مصرف الکترود 
و کاهش نرخ مصرف نسوز شــده است و مجموع 
این عوامل در کنــار هم افزایش ظرفیت تولید را به 
همراه داشته است.مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
با اشــاره به چالش های صنعت فوالد کشور، تاکید 
کرد: در شرایط کنونی صنعت فوالد به دلیل نوسانات 
قیمت و محدودیت های انرژی با رکود نسبی مواجه 
است اما توانسته ایم با درک صحیح، شرایط را به نفع 
خود تغییر داده و علی رغم شــرایط بد آب و هوایی 
تابســتان در هرمزگان و چالش های آن، به رکورد 
تولید ماهیانه محصول نهایی خود دســت یابیم.وی 
رکوردشکنی های فوالد هرمزگان را حاصل همدلی و 
برنامه ریزی دقیق دانست و خاطرنشان کرد: همچنین 
با توجه به اعمال محدودیت برق تا انتهای مرداد ماه، 
برنامه ریزی جهت جبران عقب افتادگی از برنامه در 

دســتور کار قرار گرفت که این مهم در شهریور ماه 
به ثمر نشســته است؛ به گونه ای که تولید ۶۶۳ هزار 
و ۴۸۲ تنی اســلب در نیمه اول سال ۱۴۰۱، تحقق 
۱۰۰.۴ درصــدی برنامه بودجه را به همراه داشــته 
اســت. کارکنان فوالد هرمزگان با همدلی و برنامه 
ریزی صحیح در شــرایط طاقت فرســای تابستانی 
بندرعبــاس این رکورد را ثبــت کردند.  مدیرعامل 
شــرکت فوالد هرمزگان در پایان عنوان کرد: کسب 
این رکورد را به همه کارکنان به ویژه زحمتکشــان 
خط تولید و ذی نفعان فوالد هرمزگان تبریک عرض 
می کنم و امیدوارم این رکوردشــکنی ها تداوم داشته 
باشند. در حال حاضر در راستای دستیابی به اهداف 
شرکت، برنامه ریزی برای تولید حداکثری در نیمه دوم 
ســال ۱۴۰۱ نیز صورت پذیرفته است که امیدواریم 
 بتوانیم از رکورد قبلی تولید سالیانه اسلب نیز عبور 

کنیم .

رکوردشکنی فوالد هرمزگان در تولید تختال

گروه خبر // پیکر مطهر دو شهید واالمقام تازه تفحص شده هرمزگانی روزپنج 
شنبه در زادگاهشان جاسک و میناب تشییع شد. 

    عطــا ناوکی مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران هرمــزگان گفت: پیکر 
شهید شهســوار بهرامی اهل توکهور و هشتبندی میناب پس از ۳۴ سال و شهید 
عبدالرسول آذرآیین از شهدای اهل ســنت جاسک پس از ۳۵ سال مفقودی به 
تازگی شناسایی و در زادگاهشان تشییع شدند. شهید شهسوار بهرامی در چهارم 

خردادماه ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.پیکر این 
شهید در چندین روستای شهرستان میناب و  در چهار مدرسه، بیمارستان حضرت 
ابوالفضل و مرکز شهر میناب تشییع شد.پیکر پاک شهید عبدالرسول آذرآئین نیز در 
شهرستان جاسک تشییع شد.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان 
گفت: این شــهید بزرگوار در سال ۱۳۴۴ متولد و سرباز ارتش جمهوری اسالمی 

ایران بود که در سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی نهرعنبر به شهادت رسید . 

تشییع پیکر دو شهید هرمزگانی در میناب و جاسک 
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 توزیع بیش از یک میلیون بسته معیشتی
 در هرمزگان

  گروه خبر // رئیس قرارگاه مواسات و همدلی هرمزگان 
گفــت: از ابتدای رزمایش مواســات و همدلی یک میلیون 
و ۲۳۰ هزار بسته معیشــتی بین خانواده های کم برخوردار 
هرمزگانی توزیع شده اســت. حجت االسالم و المسلمین 
محمد عبادی زاده افزود: قرارگاه مواســات و همدلی که به 
فرمان رهبر معظم انقالب شــروع شــد یک شجره طیبه ی 
پر برکتی است که کاشته شــده است و باید کمک کرد این 
درخت روز به روز تنومندتر شــود.وی با اشــاره به اینکه 
ظرفیت های مردمی را می توان بــه این قرارگاه اضافه کرد، 
گفت: باید از مناســبت های خاص شامل؛ شروع مدارس، 
اعیاد ملی_مذهبی و عید نوروز برای بکار گیری این ظرفیت 
در خدمت مردم اســتفاده کرد.حجت االسالم عبادی زاده 
افزود: مردم و دستگاه های هالل احمر، صدا و سیما، بسیج، 
سپاه پاســداران، کمیته امداد، صنایع هرمزگان، بهزیستی و 
همه دســتگاه های استان نقش مهمی در برپایی این قرارگاه 
داشــتند.فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان نیز گفت: در 
این رزمایش ۵ هزار بســته لوازم التحریر نیز به ارزش هر 
بسته یک میلیون تومان بین دانش آموزان نیازمند هرمزگانی 
در حال توزیع است.سردار اباذر ساالری افزود: در راستای 
ترویج ازدواج آســان همچنین ۵۰۰ سری جهیزیه در قالب 
طرح مواسات و همدلی آماده شــده است و در اعیاد ربیع 
بین افراد کمتر برخوردار توزیع می شود.وی با بیان اینکه در 
مرحله بیست و هفتم رزمایش مواسات و همدلی ۳۰ هزار 
بسته معیشتی بین خانواده های کمتر برخوردار استان در حال 
توزیع است، اظهار کرد: این بســته ها شامل؛ برنج، روغن، 
 ماکارانی، حبوبات، رب گوجه و خرما به ارزش هر بســته 
یک میلیون تومان است.به گزارش ایسنا ؛ فرمانده سپاه امام 
ســجاد )ع( هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: فرماندهان 
نواحی ســپاه پاسداران شهرســتان ها در سراسر هرمزگان 

بسته ها را بین افراد کم برخوردار توزیع می کنند.
بازررسی از کارگاه های ساختمانی

 بیش از ۲۵ نفر جمعیت 
  گــروه خبر // مدیر کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
هرمــزگان گفــت: کارگاه های ســاختمانی بیش از ۲۵ 
نفر جمعیت در اســتان از نظر ایمنی بازرســی می شوند. 
مجتبــی معین وزیری گفــت: ۶۵۰ کمیته حفاظت فنی و 
ایمنی تا کنون در اســتان تشکیل شده است.اوگفت: برای 
آموزش حفظ ایمنی بیشــتردر کارگاه های اســتان تفاهم 
 نامه ای با آموزش فنی و حرفه ای بســته شده و تا کنون به 
هزار ودویســت نفرآموزش داده شــد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان ؛ مدیــر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اســتان گفت: همچنین تفاهم نامه ای هم با سازمان نظام 
مهندسی استان برای بازرسی کارگاه های ساختمانی باالی 
سه هزار متر مربع منعقد شد.استان هرمزگان سیصد هزار 

کارگر دارد که در سی هزار کارگاه فعالند .

خبر

خبری
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سرمقاله

  روز چهارشنبه گذشته رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درجمع 
خبرنگاران با بیان اینکه ۸۱ تخت اِن آی ســی یو در استان داریم که اوال 
این تعداد تخت کم است واگر تعداداین تخت ها چند برابر هم شود، بازهم 
با کمبود تخت برای نگهــداری نوزادان پس از تولد مواجهیم و علت آن 
را هم وضعیت تغذیه ای ضعیف مادران باردار بخصوص در شرق استان 
خواند که فرزندان شان نیاز به مراقبت پس از تولد دارند. ایشان عنوان کرد 
که ۵۶ میلیارد تومان نیاز داریم تا از مادران باردار در مناطق محروم استان 
مراقبت داشته و تغذیه و... موردنیازشان تامین شود. البته رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی اعالم کرد که استاندار هرمزگان قول داده است این مبلغ را 
تامین کند. واقعیت این است که هرمزگان همواره در زادوولد در رتبه های 
نخست کشور قرار داشته اســت و در حال حاضر که سیاست کشور بر 
فرزندآوری است، بطور حتم این روند ادامه خواهد یافت. اما در این بخش 
چندین مطلب بایستی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. اول اینکه بیشترین 
تولدها در خانواده های متوســط و محروم اتفاق می افتد و از آن طرف 
بیشتر این خانواده ها حتی برای تغذیه، غربالگری جنین ومادر، هزینه های 
تولد و نوزادی و... با مشکل مواجهند واز مادرانی که ضعف و سوءتغذیه 
دارند، بطور یقین فرزندانی سالم بدنیا نخواهند آمد و به همین دلیل نیاز به 
مراقبت در اِن آی سی یو خواهند داشت تا به وزن وشرایط مناسبی پس 
از تولد دســت یابند. از طرفی دیگر هزینه های غربالگری جنین و مادر 
 بسیار باالست وبیشتر آنها بصورت آزاد محاسبه می شود که بسیاری از 
 خانواده هــا توان پرداخــت این هزینه هــا وانجام ســونوگرافی ها، 
 آزمایــش های متولــی و... را ندارند و عطای غربالگــری را به لقایش 
می بخشــند و درصورتیکه جنین مشکلی داشته باشد، با همان وضعیت 
متولد شده و خود، خانواده و جامعه را با مشکالتی مواجه خواهد کرد که 
برخی موارد اگر که در مدت جنینی تشخیص داده شده بود، شاید مشکل 
برطرف شده بود ویا تصمیم مناسبی گرفته می شد. البته وزیر بهداشت وعده 
رایگان شدن غربالگری را داده بود که محقق نشد. در محالت حاشیه نشین 
نیز عالوه بر روستاهای دور ونزدیک، خانواده ها با مشکالت فراوانی در 
این حوزه ها مواجه هستند و بارها در این خصوص اطالع رسانی کردیم 
که تاکنون متاسفانه هیچ اقدام مناسبی صورت نگرفته است. گاهی نیز شنیده 
می شود برخی مادران که شرایط را سخت می بینند و از عدم حمایت ها 
شــکوائیه دارند وتوان تامین هزینه های دوران بارداری و تولد را ندارند، 
اقدام به ســقط جنین می کنند که نیاز اســت حمایت های الزم از چنین 
خانواده هایی افزایش یابد. البته رئیس دانشگاه علوم پزشکی در آن جلسه 
که این موضوع را مطرح کردم، گفت که مادران باردار محروم که توان مالی 
انجام آزمایش و ســونوگرافی وغربالگری ندارند، از طریق دفتر سالمت 
مادران باردار مرکز بهداشت استان خدمات رایگان دریافت می کنند. اگر 
چنین دفتر و مرکزی وجود دارد، نیاز است اطالع رسانی بیشتری صورت 
پذیرد و مادران بتوانند از این فرصت برای غربالگری در دوران بارداری و 
تولد فرزندان شان استفاده کنند و هیچ مادری بدلیل فقر اقدام به سقط جنین 
نکند. برای تحقق کامل شعار فرزندآوری بایستی موانع سدراه این شعار 

برطرف شود واز مادران محروم حمایت بیشتری صورت پذیرد .
  علی زارعی

سنگینی هزینه ها بر مادران باردار محروم

   گــروه خبر // وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی با تاکید 
بر آماده سازی مقدمات جهش صنعت 
گردشــگری، گفت: ســه اسکله در 
سرمایه گذاری  برای  هرمزگان  استان 
شده  آماده سازی  دریایی  گردشگری 
برای سایر سواحل  است که می تواند 

جنوبی و شمالی کشور الگو شود. 
  ســید عــزت اهلل ضرغامــی در آیین 
بهره برداری از ۱۸۳ طرح گردشگری با 
تبریک هفته گردشگری به همه فعاالن 
این حوزه اظهار داشــت: جــا دارد از 
رهبر معظم انقالب اسالمی برای تاکیدی 
که در مدل توسعه گردشگری در ابالغ 
سیاســت های کلی برنامه پنج ســاله 
داشته اند، تشکر کنم. پیش نویس مفصلی 
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تدوین شده بود که بخش زیادی سبک 
ســازی و کوتاه و جمع وجور شد اعداد 
و ارقام زیادی داشــت که ایشان با نگاه 
تیزبین خود اینها را کنار گذاشــتند متن 
مختصر شــد خیلی مطالب حذف شد، 
اما گردشگری به دلیل اهمیت آن مورد 
تاکید ایشان قرار گرفت که همکاران ما 
در حال آماده ســازی موارد احکام الزم 
برای توسعه این صنعت در پنج سال آینده 

هستند.وزیر میراث فرهنگی به تفاهم نامه 
همکاری مشــترک بــا وزارت راه و 
شهرسازی اشاره کرد و افزود: از روز اول 
تشخیص دادیم که این وزارتخانه برای 
انجام ماموریت های خود که فرابخشی 
است باید با دســتگاه های  اجرایی مهم 
تفاهم هایی  دولتی، عمومی و حاکمیتی 
داشته باشد تا زمینه های همکاری فراهم 
شود، تا امروز ۷ تفاهم نامه امضا شده بود 
که امروز هم سه تفاهم نامه امضا شد تا 

مسائل پیش روی این صنعت حل شود.
*  بیشترین تقاطع گردشگری با وزارت 

راه و شهرسازی است 
  ضرغامی گفت: وزارت راه و شهرسازی 
از وزارتخانه هــای بزرگ و درجه اول 
اســت که با ایــن وزارتخانه خیلی کار 
داریم، بیشترین تقاطع کاری ما در حوزه 
گردشــگری به این وزارتخانه است، با 
۶ معاونت ایــن وزارتخانه برنامه های 
مشترک داریم، همان اوایل هم یک تفاهم 
با آقای قاسمی امضا کردیم که به سرعت 
در سطح وزارت راه ابالغ شد و امیدوارم 
در دوره جدید بســیاری از گره ها در 

مقابل گردشگری باز شود.
*  بهره برداری ١٨٣ طرح گردشگری و 

ایجاد ۲۲٨١ فرصت شغلی 
  وی با اشاره به پایلوت استان هرمزگان 
برای توســعه گردشگری دریایی گفت: 
هرمزگان استان ویژه ای در زمینه توسعه 
گردشگری ساحلی و دریایی است، این 
حوزه تقریبا در کشور ما صفر بوده است 
هیچ فعالیتی ساحلی، بین جزایز فراملی 
در این زمینه وجود نداشــت. در دولت 
آیین نامه مربوط به برنامه ششم تصویب 
شــد که یکی از آنها اختصاص سوخت 
یارانه ای به شــناورهای بزرگ تفریحی 

است.
*  چند شناور بزرگ تفریحی در نزدیک 

ساحل جنوب لنگر انداخته اند
  وزیــر میراث فرهنگی با بیان اقدامات 
برای توسعه گردشگری پله پله در حال 
انجام است، خاطرنشان کرد: با صاحبان 
شناورهای بزرگی جلسه داشتم، همین 
االن چند شــناور در نزدیک ســاحل 
لنگر انداخته اند،  در حال آماده سازی 
نردبان های  زیرا  آنها هستیم  پهلوگیری 
ویژه برای جابه جایی راحت مسافر نیاز 
دارند، ظرفیت های باالی ۱۰۰۰ مسافر 
دارند که امیدواریــم بتوانیم برای زمان 
برگزاری بازی های جام جهانی استفاده 

کنیم.سه اسکله در استان هرمزگان برای 
ســرمایه گذاری گردشــگری دریایی 
آماده سازی شده است که می تواند برای 
توسعه گردشگری دریایی سایر سواحل 
جنوبی و شمال کشور می تواند الگو شود .
 *  حــوادث اخیــر بــه گردشــگری 

خسارت زده است
  وزیــر میراث فرهنگی بــا بیان اینکه 
گردشگری داخلی و خارجی با امنیت 
نسبت مستقیم دارد، اظهار داشت: یکی 
از نظام مسائل ما در حوزه گردشگری 
خارجی ایران هراسی است. دشمن با همه 
وجود تلقین می کند که ایران امن نیست، 
 هرزمان ایران می خواهد رشــد کند و 
راه های توسعه را طی کند و بالنده شود 
دشمن برنامه ریزی می کند این گونه نشود.

وی با ابراز تاســف از حوادث روزهای 
اخیر در کشــور گفت: یکــی از آثار 
منفی این حوادث در حوزه گردشگری 
اســت تا همین لحظه بر اساس گزارش 
فعاالن گردشــگری، این صنعت دچار 
خســارت هایی در همین مــدت کوتاه 
شده اســت.به گزارش ایرنا، ضرغامی 
با ابراز امیــدواری از اینکه زمینه برای 
جهش کشــور در حوزه گردشــگری 
فراهم شود، تصریح کرد: گردشگری مانند 
بیماری است که اگر از روی تخت بلند 
شود حال بسیاری از حوزه های دیگر 
از اقتصادی تــا فرهنگی و اجتماعی را 
بهبود خواهد داد. امیدوارم با کمک همه 
دستگاه ها بتوانیم مقدمات این جهش را 

فراهم کنیم .

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی :

سه اسکله در هرمزگان برای سرمایه گذاری گردشگری دریایی آماده  است

پشت پرده سیاست 

  
اعتمادآنالین مدعی شــد: محمود عباس زاده مشکینی ،عضو کمیسیون 
امنیت ملی  مجلس گفت:جمهوری اســالمی ایران هم  تاکنون سیاستش 
این نبوده اســت که شفاف سازی نکند. سیاست و استراتژی ما صداقت و 
شفاف سازی است.به اعتقاد من با توجه به تجربیات سال ۸۸ و تجربه چند 
سال اخیر، در این دوره مسائل کم هزینه تر مدیریت می شود، مهم این است 
که مسائل خوب ریشه یابی شود و ما ریشه های اصلی را پیدا کنیم، معتقدم 
نباید این طور باشد که با معلول برخورد نشود و فقط بررسی کنیم علت ها 

از کجاست یا برعکس.
 افکار نیوز نوشت : کشور دانمارک فیلم موهون »عنکبوت مقدس« را که 
در جشنواره کن باعث جنجال های بسیاری  شده بود به عنوان نماینده خود 
به آکادمی اسکار معرفی کرده است. رسانه های خارجی خبر از حضور فیلم 
موهون » عنکبوت مقدس « در جشنواره اسکار دادند. بررسی اتفاقات و 
حاشیه ها  درباره فیلم »عنکبوت مقدس« به روشنی نشان می دهد که تولید 
این فیلم حاصل یک اتفاق یا سوء تفاهم یا نداشتن شناخت نبوده بلکه کامال 
آگاهانه و با  غرض مشخص تولید و تدوین شده است.  این اثر از انتخاب 
فیلم نامه تا کارگردانی و انتخاب بازیگر همه ذیل پروژه اسالم/ ایران هراسی 

قابل صورت بندی است.
تازه های مطبوعات

جوان - پول خســارت مردم در اغتشاشات را باید از تخریب  کنندگان و 
تهییج  کنندگان گرفت. این درست مانند بازپس گیری اموال عمومی از رانت 
خواران و اختالس گران و دزدان و قاچاقچیان است. خالف قانون، خالف 
قانون است، با هر اسم و رسمی که باشد. اکنون که رئیس  قوه قضاییه در این 
 باره هشدار داده است، باید این اصل را بسیار جدی و قطعی گرفت. کافی 

است با شاخصی میزان جریمه را برای هر اغتشاشگر معین کرد.
 دنیای اقتصاد - با شرایط این روزهای اینترنت، درآمد بیش از ۹ میلیون 
نفر در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. به  نظر می رسد نسخه کامل و 
بی نقصی از طرح صیانت در حال اجراست. گمانه زنی ها حاکی از آن است 
که احتماال فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ دیگر رفع نخواهد شد و این دو 

پلتفرم محبوب به سرنوشتی مشابه تلگرام دچار خواهند شد. 
 فرهیختگان - تجربه تاریخی بحران های داخلی ایران نشــان می دهد که 
طرف غربی همواره یا خود عامل آشــوب در ایران بوده یا با دامن زدن به 
اعتراضات ســعی در به آشوب کشیدن فضای داخلی ایران داشته است تا 
بتواند با تحت فشار قرار دادن ایران منافع سیاسی خود را تامین کند... در 
چنین فضایی دمیدن نیروهای داخلی در دوقطبی ایجاد شده نه تنها کمکی به 
حل مسئله نکرده، بلکه با دامن زدن به التهابات، اهرم فشار طرف غربی علیه 
ایران را تقویت  و فرصت بهتری را برای زیاده خواهی آن ها در مذاکرات 

وین فراهم می  کند.
 شــرق - این روزنامه در گزارشی  به وعده بر زمین  مانده درباره سامان دهی  
مطالبات و جلوگیری از آســیب های تجمع خیابانی پرداخت و نوشت : یکی 
از دالیل تکرار این روند نادیده  گرفتن اصل ۲۷ قانون اساســی است که حق 
اعتراض و »تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سالح، به شرط آن 
که مخل به مبانی اسالم نباشد« »آزاد« می داند اما به جای این که قانون اساسی 
که میثاق ملی است، اجرا شود، پیش آمده است که مجلسی ها با تصویب قوانین 
عادی مانع از اجرای اصل ۲۷ شدند و با قید شرط برای آن، برگزاری تجمع را 

منوط به گرفتن مجوز از وزارت کشور کردند . 

 ســردار پاکپور: با 73 موشــک بالستیک محل اســتقرار تروریست ها 
در شمال عراق  هدف قرار گرفت

همزمان با ناآرامی های اخیر در داخل کشور، گروهک های تروریستی 
 ســاکن در اقلیم شــمال عراق از این فرصت اســتفاده کردند و  برخی 
پایگاه های مرزی کشــورمان را هدف حمله قرار دادند. موضوعی که با 
واکنش نیروی مقتدر  زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی همراه شد و 
حاال چند روز می شــود که مواضع این گروهک ها بدون وقفه و پی در 
پی با موشــک ها و پهپادهای انتحاری و انهدامی هدف حمله قرار می 
گیرد. در همین خصوص فرمانده نیروی زمینی سپاه اعالم کرده است تا 
خلع سالح کامل گروهک های تجزیه طلب حمالت موشکی و پهپادی 
ادامه خواهد داشــت. به گزارش فارس،  قرارگاه حمزه سیدالشــهدای 
نیروی زمینی سپاه نیز با موشک های نقطه زن و پهپادهای انهدامی، چند 
مقر تروریست های تجزیه طلب را در اقلیم شمال عراق هدف قرار داد. 
در همین خصوص  روابط عمومی نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در اطالعیه ای با اشاره به آغاز مرحله جدید عملیات علیه مواضع 
و مقرهای گروهک های تروریستی ضد ایرانی در مناطقی در عمق اقلیم 
شمال عراق تاکید کرد: عملیات تا دفع موثر تهدید و برچیده شدن مقرهای 
گروهک های تروریستی با قاطعیت ادامه خواهد داشت.در همین زمینه 
ســردار پاکپور اعالم کرد : »این حمالت از بعد شدت و دامنه بسیار کم 
سابقه و کوبنده بوده و آسیب های جدی به مقر تروریست ها وارد کرده، به 
طوری که مقر اصلی گروهک های تروریستی و دفاتر آن ها تخریب شد«. 
وی افزود:  ۷۳ فروند موشک بالستیک زمین به زمین و ده ها فروند پهپاد 
انهدامی به طور دقیق به مواضع و اهداف مدنظر در محل استقرار و فعالیت 
تروریســت ها اصابت و منجر به انهدام کامل آن ها شده است  . باید گفت 
به حدی اصابت موشک های سپاه دقیق است که رسانه های کرد به طور 
ناباورانه و در فاصله نزدیک به مواضع تروریست های کومله حاضر شدند 
و از انهدام مواضع تروریست ها پخش زنده گرفتند  و به گفته مقام های 
محلی اقلیم ، تعداد کشته شدگان حمالت موشکی و پهپادی سپاه  به این 

منطقه به ۹ نفر رسیده است .  
انعکاس

همشهری آنالین مدعی شد : شنیده ها حاکی است، فائزه هاشمی به دلیل 
تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی در منطقه شرق تهران، توسط 
یک نهاد امنیتی بازداشت شده است. این در حالی است که این تحریک ها 
 در کشــاندن معدود اغتشاشــگران هم به خیابان ها ناکام بوده اســت.

رســانه های غربی و ضد ایرانی به رغم پایان یافتن اعتراضات خیابانی 
همچنان در تالش هستند که در فضای مجازی، فضای کشور را ملتهب 
نشــان دهند و برای این منظور دست به دامن برخی چهره های مشهور 
شدند تا شــاید بتوانند همچنان فضای اعتراضی را زنده نگه دارند.پیش 
از این هم سابقه داشته که فائزه هاشمی به دلیل حضور مستقیم در برخی 

اغتشاش های خیابانی بازداشت شود.
دیده بان ایران مدعی شد : سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران 
مجلس  با انتقاد از سیاست دولت سیزدهم در زمینه ساخت مسکن  گفت: 
شش ماه از سال گذشت و ما در حقیقت شش ماه عقب افتاده ایم و با این 
روندی که وزارت راه وشهرسازی در پیش گرفته است دولت نمی تواند در 

شش ماه آینده و تا پایان سال، یک میلیون واحد مسکونی بسازد .

 گروه خبر // مدیرعامل شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس به مناسبت هفته دفاع مقدس با 
دیدار از خانواده شهدا و ایثارگران مشغول به 
کار در ابرپاالیشــگاه میعانات گازی جهان، از 

رشادت های آنان قدردانی کرد.
  به گزارش خبرنگار دریا ، مدیرعامل شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس در دیدار با خانواده شهدا و 
ایثارگران مشغول به کار در ابرپاالیشگاه میعانات 
گازی جهان بیان کرد: شهدا، جانبازان و ایثارگران 
بیشــترین حق را بر گردن نظام و مردم دارند و 
گرامیداشت رشادت های آنان تکلیفی خطیر است 
که بر دوش همه ماست.علیرضا جعفرپور افزود: 
شــهدا و جانبازان در پیشگاه خداوند از جایگاه 
واالیی برخوردار هستند و ایثار، از خودگذشتگی 

و ایمان راســتین آنان همــواره در اذهان زنده 
خواهد ماند.در این دیدار یادگاران جنگ تحمیلی 

با بیان اینکه مجاهدت های امروز در پاالیشگاه 
 برای تأمین امنیت ســبد ســوخت کشــور و 

سر افرازی ایران اسالمی کمتر از رشادت های آن 
دوران نیســت، بیان کردند: نگاه ویژه مدیرعامل 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس به خانواده شهدا 
و ایثارگران قابل تقدیر است.غالمرضا باقرزاده، 
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران هرمزگان نیز که در این دیدار حضور 
داشــت، از توجه ویژه مدیرعامل شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس به فرهنگ ایثار و شهادت 
قدردانی کرد.جمعی از مدیران شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس در این دیدار که از جانبازان محمد 
کســبت، باقر جعفری و خانواده شــهید حسن 
قاسمی به مناســبت هفته دفاع مقدس صورت 

گرفت، وی را همراهی می کردند .

هم زمان با هفته دفاع مقدس صورت گرفت

دیدار مدیرعامل نفت ستاره خلیج فارس با خانواده شهدا و ایثارگران

آگهی مناقصه عمومی 
با اخذ سپرده

RHP- 0113017 - T 17 : درخواست شماره
موضوع آگهی : 

خرید  رنگ ساختمانی
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی 
بدون اخذ سپرده

RHS- 0046704 - BA / T33 : درخواست شماره
موضوع آگهی : 

PART FOR MAGRINI M.V.SWITCHGEAR
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

مفقودی نوبت دوممفقودی نوبت دوم
 سند مالکیت خودرو وانت دوکابین تویوتا تیپ هایلوکس 
2700)4*2 ( پالک 49552 مالک سعد رمکانی شماره 

شاسی خودرو MR0EX19G683412992 شماره موتور 
2TR6504795  مدل 2008  رنگ : نقره ای مفقود و از 

درجه اعتبارساقط می باشد

 سند مالکیت خودرو سواری هیوندای تیپ النترا پالک 
67126 شخصی قشم  مالک: سعد رمکانی شماره 

شاسی خودرو KMHDH41EBEU962568 شماره 
موتور G 4NBDU805766 مدل 2014 رنگ : سفید  

مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد
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گرانی خدمات دانپزشکی 
ناِن دندان!

در فک من جز چند دندانی نمانده
جز چند تای درب و داغانی نمانده
یک لقمه نان دارم ولی دندان ندارم

بر پیکر بی قّوتم جانی نمانده
رفتم مگر دکتر کند تعمیر آن را
گفتا برایم وقت چندانی نمانده

نوبت برای ماه بعدی داد با زووور!
گفتم که تا آن وقت دندانی نمانده!

گفتم که قیمت هایتان خیلی گران است
گفتا عموجان! چیز ارزانی نمانده

تخفیف هم تا خواستم با چشم و ابرو
گفتا برو آقا! که وجدانی نمانده

از بس مرمت کردن دندان گران بود
دیدم تِه کارتم دگر مانی نمانده!

با وام و قرض و قوله دندان گشت تعمیر
اما میان سفره ام نانی نمانده
شد آفتابه با لگن آخر مهیا

دندان مرمت شد ولی خوانی نمانده
هر لحظه »کاد الفقر... کفراً« در کمین است

از من نگیری دست، ایمانی نمانده !
ای کاش دندان طمع را می کشیدید
بر درد ملت چون که درمانی نمانده

دندانپزشکا!غیِر لبت لب های خندانی نمانده

  فرشته پناهی
***

سر به سر سعدی 
هم در عزا، هم در عروسی

اصل حکایت
دزدی به خانه پارسایی در آمد. چندان که جست چیزی نیافت. 
دلتنگ شد. پارسا خبر شد. گلیمی که بر آن خفته بود در راه دزد 

انداخت تا محروم نشود.
 4 درصدی!

دزدی به خانه پارسایی در آمد. چندان که جست چیزی نیافت. 
دلتنگ شد. گفت: مگر یارانه نمی گیری شیخ؟ شیخ مثقالی پنیر 

در دهان گذاشت و گفت: دهک دهمی  هستم.
 پارسای ناقال

دزدی به خانه پارسایی در آمد. چندان که جست چیزی نیافت. 
کیسه ای زر و سیم پیش پارسا انداخت و برون شد. پارسا کیسه 
را توی صندوقی از طال انداخت و گفت: امشــب هم پیداش 

نکرد.
 داری تعارف می کنی!

دزدی به کاخ سعدآباد درآمد. چندان که جست چیزی نیافت. 
دلتنگ شد. شاهزاده خبر شد. گفت: اگر کاخ گلستان هم توی 

چمدان جا می شد، بار می زدیم.
 شنگول و منگول و پارسای مفلوک

گرگی دســت و پایش را با آرد سفید کرد و به خانه پارسایی 
درآمد. چندان که جست چیزی نیافت. گفت ببخشید مثل اینکه 

حکایت را اشتباهی آمده ام.
 حق دارید. چون آموزش نداده ایم!

دزدی به خانه وزیری درآمد. چندان که جست چیزی نیافت. 
دلتنگ شــد. وزیر خبر شــد. یک میلیون تومان در راه دزد 
انداخت و گفت: پول را بستان و کسب و کاری راه بینداز. دزد 

گفت: باقیش را پس انداز کنم؟
 مبارز پالستیکی

ســلبریتی صفتی به جشــنواره ای در آمد. چندان که جست، 
جایزه ای نیافت. دلتنگ شد. پس لگدی نثار مملکت خویش 
کرد و گفت: »رعیت نان و پیاز ســق می زنند.« داور خبر شد. 

جایزه عنتر طالیی پیش پایش انداخت.
 کوکب با سلیقه یا سلیطه؟

دزدی به خانه کوکب خانم در آمد. چندان که جست چیزی از 
پنیر و شیر و ماست نیافت. دلتنگ شد. کوکب خانم خبر شد. 
نشان پیج اینستاگرام را در راه دزد انداخت. کوکب خانم بالگر 

لبنیات شده بود.
 هم در عزا هم در عروسی

دزدی به خانه پارســایی درآمد. در و دیوار همه ســیاه پوش 
بود. چندان که جست پارسا را نیافت. دلتنگ شد. به تماشای 
عروسی ساسی مانکن نشست تا دلش گشاد شود. پس پارسا 
را مجلس عروسی دید که از هفت جهت به کمرش قر می دهد. 

دلتنگ تر شد.
 گفتیم خندیدیم، دیگه بسه!

پارســایی به خانه دزدی درآمد. گلیم را از زیر پای دزد بیرون 
کشید و گفت: ببخشید این دستبافه کلی قیمت داره.

 محمد اسدی 

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

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

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

حسن ســیالوی سرویس اســتان ها //  
مدیرکل منابع طبیعی خوزســتان گفت: 
مانسون  از حجم سیالب  حدود ۴۰ درصد 
تابســتان گذشــته از طریق پروژه های 
آبخیزداری کنترل شــد و اگر پروژه های 
آبخیزداری نبودند می توانســت خسارت 

زیادی را به بار بیاورد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید محمدتقی 
سجادی در خصوص پروژه های آبخیزداری 
در خوزســتان اظهار کرد: مساحت استان 
خوزستان حدود ۶.۴ میلیون هکتار است 
کــه از این میزان ۴.۹ میلیــون هکتار آن 
اراضی ملی اســت. شهرستان های شمالی، 
شمال شرق، شرق و جنوب شرق استان در 
دامنه های غربی زاگرس میانی قرار دارند و 
در این شهرستان ها با توجه به داشتن شیب 
و کوهســتانی بودن، استعداد وقوع سیالب 
وجــود دارد. وی با بیان اینکه آبخیزداری 
با چند هدف انجام می شــود، افزود: یکی 
از اهداف آبخیزداری، کنترل و مهار سیالب 
اســت. اگر بارش با شدت زیاد و در زمان 
کوتاه باشــد، بخشــی از نزوالت ناشی از 

بارندگی به صورت روان آب یا ســیالب 
به حرکــت درمی آید که در این شــرایط 
آب فرصــت نفوذ پیدا نمی کند و وقتی آب 
تجمع می کند به ســیالب تبدیل می شــود 
و خســارت هایی را بر جــای می گذارد. 
مدیــرکل منابع طبیعی خوزســتان با بیان 
اینکه با ایجاد تاخیر در حرکت ســیالب و 
عدم تجمع روان آب ها، ســیالب تخریبی 
را در پی نخواهد داشــت، تصریح کرد: اگر 
در سرشاخه هایی که در حوزه آبخیز واقع 
هستند یعنی شهرســتان های مستعد وقوع 
سیالب که در دامنه های غربی زاگرس میانی 
قــرار دارند، عملیات کنترلی انجام دهیم به 
این صورت که با احداث یکســری موانع، 
سازه ها و بندها سیالب را کنترل کنیم، تجمع 
روان آب و سیالب مدیریت می شود و امکان 

وقوع سیالب وجود نخواهد داشت.
*4۰ درصد ســیالب مانســون با 

آبخیزداری کنترل شد
سفره های  ذخیره  در خصوص  ســجادی 
آب زیرزمینی عنــوان کرد: زمانی که ما با 

احداث یکسری موانع، سازه ها و بندها در 
وقوع سیالب تاخیر ایجاد می کنیم جریان 
روان آب کنترل می شود و امکان نفوذ پیدا 
می کند. در واقع افزایش نفوذ سبب می شود 
و  قنوات  زیرزمینی،  ســفره های  وضعیت 
چاه ها بهتر شــود. وی با اشــاره به اینکه 
بخشی از فعالیت های آبخیزداری مکانیکی 
و بخش دیگر آن بیولوژیکی است، افزود: 
ما می توانیم آب ناشی از وقوع بارندگی و 
نزوالت را در سطح مراتع مدیریت کنیم تا 
از این طریق پوشش گیاهی بهبود پیدا کند و 
این مساله به نفوذ آب کمک می کند. مدیرکل 
منابع طبیعی خوزستان ادامه داد: اقداماتی 
که ما در حوزه آبخیزداری در سطح مراتع، 
جنگل ها و آبراهه ها انجام می دهیم، باعث 
کنترل و جلوگیری از خسارت های ناشی 
از ســیالب ها می شــود و همچنین باعث  
بهبود آب چاه ها، قنوات و پوشش گیاهی 
می شــود. وی بــا بیان اینکــه حدود ۱۴ 
شهرســتان در خوزستان وجود دارد که در 
دامنه کوه ها و شیب کوه ها قرار دارند، افزود: 

امکان وقوع ســیالب در این شهرستان ها 
وجود دارد. البته بــارش باران در مناطق 
باالدست، موجب سیالب در مناطق دشتی 
نیز می شود. بنابراین اگر در مناطق باالدست 
اقداماتی در زمینه آبخیزداری انجام شــود 
می تواند به کاهش ســیل در دشــت های 
مرکزی و غربی استان کمک کند. مدیرکل 
منابع طبیعی خوزســتان با اشاره به اینکه 
مطالعات تفصیلی اجرایی حدود یک میلیون 
هکتار از عرصه های خوزستان انجام شده 
است، عنوان کرد: حدود ۲۰ درصد از این 
مطالعات مربوط به اراضی ملی استان بوده 
و از یک میلیون هکتار مطالعات انجام شده، 
حدود ۵۲۰ هــزار هکتار آن به پروژه های  
آبخیزداری اختصاص داشته است. سجادی 
بــا بیان اینکه حــدود ۴۰ درصد از حجم 
سیالب مانســون تابستان گذشته از طریق 
پروژه هــای آبخیزداری کنترل شــد و اگر 
پروژه های آبخیزداری نبودند می توانســت 
خســارت زیادی را به بار بیاورد، تصریح 
کرد: یکی از روش های مدیریت ســیالب 

در بحث آبخیــزداری، ایجــاد تاخیر در 
حرکت سیالب و ذخیره حجمی است. یعنی 
سیالب را به صورت حجمی کنترل کنیم و 
با افزایش ضریب نفوذ آن سرعت سیالب 

مدیریت می شود.
* می توان تا ۶۰ درصد سیالب ها را 

با آبخیزداری مدیریت کرد
وی افزود: ما می توانیــم حدود ۵۰ تا ۶۰ 
درصد سیالبی که ناشــی از بارندگی های 
شــدید اســت را با اجــرای پروژه های 
آبخیزداری مدیریت کنیم و خسارات ناشی 

از سیالب ها را کاهش دهیم.
* شهرستان های مستعد آبخیزداری 

خوزستان کدامند؟
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان در خصوص 

شهرستان هایی که استعداد بسیار خوبی در 
زمینه پروژه هــای آبخیزداری دارند، گفت: 
ایذه،  دزفول،  اندیمشــک،  شهرستان های 
دزپــارت، اللی، اندیکا، مسجدســلیمان، 
باغ ملــک، بهبهــان، رامهرمــز و هفتکل 
شهرستان هایی هستند که از ظرفیت بسیار 
خوبــی در زمینه آبخیــزداری برخوردار 

هستند.
ســجادی گفت: در واقع با کاری که ما در 
بحث پروژه های آبخیزداری انجام می دهیم، 
بال را به نعمت تبدیل می کنیم. یعنی با انجام 
آبخیزداری،  زمینه  در  اقدامات  یکســری 
روان آب های ناشی از بارندگی فرصت نفوذ 
پیدا می کنند و باعث احیاء چشمه ها، قنوات 

و چاه ها می شود.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان:

با "آبخیزداری" بال به نعمت تبدیل می شود

ها  اســتان  توکلی ســرویس  آرزو 
// رییس کل دادگســتری اســتان 
و اغتشاشــات  تمامی  گفت:   کرمان 

 ناآرامی هایی که در روزهای گذشته 
در برخی از مناطق استان اتفاق افتاد، 
انتظامی  نظامی،  نیروهــای  همت  با 
و اطالعاتی مدیریت شــده و اکنون 
حاکم  کرمان  استان  بر  کامل  آرامش 

است.
بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ حجت 
ابراهیم حمیدی  المسلمین  و  االسالم 

در جمع خبرنگاران در تشــریح این 
خبر ضمــن تقدیر از مردم اســتان 
کرمان که از روزهای نخســتین این 
اغتشاشــات، خط و راه خــود را از 
اغتشاشگران جدا کردند، افزود: مردم 
بصیر، فهیم انقالبی استان کرمان نه تنها 
از این حرکت ها حمایت نکردند بلکه 
علیه اغتشاشگران و کسانی که امنیت 
عمومی را مختل کرده بودند، پای کار 
آمدند و ضمــن مقابله با این افراد، از 
مواضع نظام و انقالب دفاع کردند. وی 
با تاکیــد بر این مطلب که مردم اولین 
نقش را در جمع آوری اغتشاشــات 
اخیر بر عهده داشــته اند، تاکید کرد: 
در اغتشاشات اخیر تعدادی افراد در 
مرکز استان و در برخی از شهرستان ها 
دستگیر شده و تحویل مراجع قضایی 
شــده اند که تفکیک اولیه درباره آنها 
صورت گرفته اســت. نماینده عالی 
قوه قضاییه در اســتان کرمان تصریح 

کرد: تعدادی از ایــن افراد لیدر بوده 
اند و تعدادی نیز به ســرویس های 
 اطالعاتی در خارج از کشور وابستگی 
داشته اند که درباره این افراد، به اقتضای 
جرمی کــه انجــام داده اند مجازات 
قانونی الزم اعمال خواهد شد. حجت 
االســالم و المســلمین حمیدی بیان 
کرد: شــعبات ویژه ای در دادسراها و 
دادگاه های مربوطه تعیین شده است 
و ایــن پرونده ها به صورت خارج از 
نوبت، با سرعت و دقت الزم رسیدگی 
خواهد شد و احکام قضایی متناسب با 
جرایمی که انجام داده اند صادر شده و 
اجرا خواهد شد و مشکلی برای صدور 
و اجرای احکام این افراد نداریم. وی 
یادآور شد: براســاس تفکیک های 
انجام شــده، بخشی از این افراد اتباع 
خارجی بوده اند که در این مســائل 
حضور داشــته اند که درباره آنها باید 
تدبیر الزم صورت گیرد و بخشی نیز 

لیدرها و افراد وابسته به سازمان های 
اطالعاتی خارج از کشــور بودند که 
درباره آنهــا باید به اقتضای وضعیت 
آنها اقدام شود. رییس کل دادگستری 
اســتان کرمان ادامه داد: عده ای نیز 
سیاهی لشکر بوده اند که عمدتا جوان 
 بوده اند و فریب لیدرها و وابستگان به 
ســرویس های اطالعاتی کشورهای 
بیگانه را خــورده اند که این افراد در 
صورتی که سابقه شرارت نداشته باشند 
و یا در مســائل مشابه قبلی دخالت 
نداشته باشــند، تدبیر قضایی درباره 
آنها؛ ارشــاد، هدایت، راهنمایی واخذ 
تعهد است. حجت االسالم و المسلمین 
حمیدی گفت: لیدرها و کســانی که 
جایی را تخریب کــرده اند عالوه بر 
اینکه باید خســارت هــای وارده را 
جبران کنند، در مراجع قضایی از جنبه 
عمومی نیز تدابیر و آرای مقتضی برای 

آنها صادر و اجرا خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد

دستگیری افراد وابسته به سرویس های اطالعاتی خارج از کشور
سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //رئیس 
کل دادگستری استان بوشــهر گفت: بیش از ۵۲ 
درصد خودروهای توقیفی یا ضبط شده در خصوص 
پرونده های مواد مخدر استان تعیین تکلیف شده اند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی جمادی در خصوص 
رســیدگی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای 
توقیفی یا ضبط شده در خصوص پرونده های مواد 
مخدر، گفت: تعیین تکلیف اموال توقیفی ناشی از 
جرم، یکی از تکالیفی اســت کــه در قوانین و در 
مراحل مختلف رسیدگی بر عهده دستگاه قضایی 
گذاشته شده اســت. وی افزود: با همکاری رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی استان به منظور جلوگیری 
از تضییع حقوق مــردم و بیت المال تعیین تکلیف 
وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ های سراسر استان 
بوشهر، در اسرع وقت صورت می گیرد. رئیس کل 
دادگستری بوشهر، ادامه داد: در تیرماه سال جاری 
از تعداد ۱۶ دســتگاه خودروهای توقیفی و ضبط 

شده، ۹ دستگاه تعیین تکلیف و به مالکان استرداد 
شد که بر این اساس بیش از ۵۲درصد وسایل نقلیه 
توقیفی استان تعیین تکلیف شده اند. جمادی همچنین 
با اشــاره به تعیین تکلیف نشدن اموال توقیفی در 
گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی و یا در 
هر مرحله از رسیدگی می  تواند موجب تضییع حقوق 
دولــت و بیت المال یا مردم شــود، افزود: لذا باید 
تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یا اموال توقیفی 
در اولویــت بوده و در اولین فرصت تعیین تکلیف 
شوند. رئیس کل دادگستری بوشهر به خواسته های 
مراجعان به دادگستری شهرستان دیر رسیدگی کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خبر داد

تعیین تکلیف ۵۲ درصد خودروهای توقیفی مواد مخدر بوشهر

اعتیاد

بیکاری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت سوم 

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان راس ساعت 10 روز سه شــنبه مورخ 1401/07/19 در محل : بندرعباس ، بندرشهید رجایی، اداره کل بنادر و 

دریانوردی ، طبقه هم کف ، سالن اجتماعات ، تشکیل میگردد . 
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به 

هم رسانید و یا وکیل / نماینده قانونی خود را کتبا معرفی نمایید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 
رای و هر شخص غیر عضوتنها یک رای خواهد بود . و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود 
حداکثر تا تاریخ 1401/07/18 در محل دفتر شــرکت به آدرس : بندرعباس _ شهرک شهید با هنر حاضر تا پس از احراز 

هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . 

 * دستور کار جلسه:
- طرح و تصویب تغییر موضوع فعالیت 

رییس هیات مدیره

تاریخ انتشار آگهی:1401/07/09

      
 هشدار مرکز بهداشت خوزستان در خصوص 

بروز بیماری های تنفسی و التور در پاییز
 حســن ســیالوی ســرویس 
اســتان ها //  سرپرست مرکز 
بهداشت خوزســتان گفت: در 
فصل پاییز عالوه بر خطر شیوع 
بیماری های تنفسی مثل کووید 
با خطر شــیوع  آنفلوآنزا  و   ۱۹
بیماری های واگیــر روده ای با 

اولویت التور مواجه هستیم. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر 
پژمان بختیاری نیا اظهار داشت: 
امسال در سطح کشور و همچنین 
استان خوزستان مواردی از بیماری 

التور شناسایی شد که با هوشیاری 
و اقدام بــه موقع همکارانمان در 
مراکز بهداشــت شهرستان ها، از 
گسترش آن در جامعه جلوگیری 
شده است. وی افزود: انتظار داریم 
هم استانی های عزیز با رعایت 
توصیه های بهداشتی از ابتال به این 
بیماری پیشگیری کنند. سرپرست 
مرکز بهداشــت خوزستان گفت: 
آشامیدن آب سالم، مصرف مواد 
غذایی سالم، ســالم سازی میوه 

و ســبزیجات قبــل از مصرف، 
استفاده از توالت بهداشتی و دفع 
فاضالب و رعایت بهداشت فردی 
ضروری اســت. وی خطاب به 
مردم افزود: اگر عالئم مشکوکی 
همچون اسهال بروز کرد سریعا به 
نزدیک ترین مرکز جامع سالمت 
مراجعه کرده تا تحت نظر مراکز 
بهداشــت اقدامات تشخیصی و 
درمانــی الزم بــرای آنها انجام 
شود. بختیاری نیا گفت: با توجه 

به بازگشــایی مدارس در فصل 
پاییز، هر نــوع تجمع، محیط را 
برای سرایت بیماری ها به ویژه 
تنفسی و روده ای آماده تر می کند 
بنابراین دانش آموزان و مسئوالن 
مدارس باید اقدامات پیشگیرانه 
را در خصوص بیماری وبا انجام 
دهند. بر اســاس این گزارش در 
شهریور ماه ۲ بیمار مبتال به التور 
در اهــواز و کارون و یک بیمار 
بهبهانی در مرز شلمچه شناسایی 
شده و تحت درمان قرار گرفتند. 
گفتنی است در حال حاضر تمام 
در  خوزستان  های  شهرســتان 
وضعیت آبی و زرد کرونایی قرار 

دارند.

هفت طرح گردشگری در استان یزد افتتاح شد
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //هفت 
طرح گردشــگری طی آیینی با حضور ویدئو 
کنفرانسی وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی در استان یزد افتتاح شد.
بــه گزارش خبرنگار دریــا ، مدیرکل میراث  
فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی یزد در 
این مراســم گفت: هم زمان بــا دومین روز از 
هفته گردشگری آیین بهره برداری و افتتاح این 
تعداد پروژه گردشگری در محل هتل بوتیک 
عالءالدولــه واقع در بافت تاریخی یزد برگزار 

شــد. احمد آخوندی افزود: این هفت پروژه 
شــامل چهار هتل بوتیک در ابرکوه، میبد و 
یزد، یک مرکز تفریحی ســرگرمی در بافق و 
یک مرکز آب درمانی در میبد است، همچنین 
زیرساخت شبکه برق پارک های طبیعت گردی 
شــباهنگ، هفت سنگ و ســندباد یزد نیز به 
بهره برداری رســیده که برای این پروژه ها در 
مجموع ۱۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و زمینه 
اشتغال ۱۴۵ نفر به صورت مستقیم فراهم  شده 

است. اســتان یزد ۲ هزار و ۲۷۰ هکتار بافت 
تاریخی دارد و شــهر یزد به عنوان نخستین 
شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان 
دارای بافت تاریخی ارزشــمندی است. یزد با 
عناوینی همچون شــهر بادگیرها، شهر کار و 
کاریز و کاهگل، دارالعباده، دارالعلم و دارالعمل، 
حسینیه ایران، شهر دوچرخه ها، شیرینی، شهر 
قنات، قنوت و قناعت و شــهر آتش و آفتاب 

شناخته می شود.
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گروه گزارش // آدرس خانــواده ای محروم را در یکی از 
محالت بندرعباس توسط معتمد محله داده اند و به همراه 
آن معتمد و یکی از خیرین به آنجا می رویم. برای رسیدن 
به این خانه بایستی از چند کوچه عبور کنیم که صحنه های 
دلخراشی که در کوچه ها می بینیم، این فرد خیر غیربومی 

را هم متحیر، مضطرب و نگران و ناراحت کرد.
  اگرچــه دیدن این صحنه برای من کــه دو دهه از برخی از 
این محالت گزارش تهیه و منتشــر کــرده ام، عادی بود؛ اما 
دیدن این صحنه ها برای همراهمان غیرقابل باور بود که در 
محله ای در مرکز شهر، بیشتر کوچه هایش به پاتوق معتادانی 
درآید که در برخی از کوچه ها ۴۰ تا ۵۰ معتاد زن ومرد، پیر 
وجوان و حتی کودکانی را می دیدیم که به همراه پدر و مادر 
به عنوان تماشاچی این صحنه های تاسف بار به همراه شان 
آمده بودند و می دیدند که والدین و بقیه چطور مواد استعمال 
 می کنند وتزریق دارند و... . هر بیننده ای با دیدن این صحنه ها 
غصه اش می گیرد و اشکش جاری می شود که چرا کودکان 
هم در این بساط آلوده غرق شــده اند ومسئوالن ومتولیان 
مربوطه این شرایط را نمی بینند. یکی از ساکنان با اظهار تاسف 
از این وضعیت محله گفت: هر روز ما و فرزندان مان شاهد این 
صحنه هستیم و توان رفتن از این محله را هم نداریم. دیگری 
گفت: مدتی پیش یکی از این زنان معتاد نوزادش را هم در بغل 
داشت و مواد می کشید که من دعوایش کردم و گفتم این بچه 
چه گناهی دارد که بایستی آلوده شود؟ از شیر این مادر مواد به 
نوزاد منتقل می شود و معلوم نیست این بچه ها چه سرنوشتی 
 داشته باشــد. چرا مسئوالن برای این شــرایط هیچ اقدامی 
نمــی کنند؟ بخاطــر دارم مدتی قبل هم مــادری از دختر 
 دانشجویش می گفت که خواســتگار داشته و آنها خجالت 
کشــیده اند اجازه دهند برای خواستگاری بیایند که خانواده 
 خواســتگار برای آمدن به خانه شــان مجبور بودند از چند 
کوچه ای بگذرند که مملو از معتادانی است که در حال تزریق و 
استعمال مواد مخدر هستند و آبرویشان می رود. وی می گفت 
ما چه کار کرده ایم که محکوم هستیم در محله ای زندگی کنیم 
که این شرایط اسفناک دارد وگویا هیچ مسئولی در این شهر 

واستان این وضعیت را نمی بیند که آنها را جمع آوری کنند. 
خادم مسجدی در یکی از همین محالت می گفت که بارها 
معتادان کنتــور آب و لوله های آب توالت ها و وضوخانه را 
دزدیدند ومجبور شدیم درب دستشویی و وضوخانه را  برای 
همیشه ببندیم. آنها حتی در داخل کوچه پشت مسجد تجمع 
می کنندو مواد مصرف می کنند و آسایش و آرامش را از ما و 

ساکنان ربوده اند. مستاجری در محله ای می گفت: خودمان 
روزی  در داخل اتاق نشسته بودیم و تعدادی سارق به باالی 
پشــت بام خانه مان رفته بودند وقالب انداخته بودند داخل 
حیاط خانه مان تا وســایل مان را بدزدند که متوجه شدیم و 
سروصدا کردیم و دزدان فرار کردند. در محله امنیت نداریم. 
برخی دیگر از ساکنان محالت از آزادگی کامل رفت و آمد و 
خوابیدن و مصرف مواد توسط معتادان در محالت بسیار گالیه 
دارند و آن را عاملی در جهت اثرگذاری منفی بر روحیه ساکنان 
و بخصوص کودکان و نوجوانان و دختران و زنان و الگوگیری 
 مصرف مواد و... توســط کسانی می شــود که هر روز این 
صحنه ها را مشاهده می کنند وبرخی از روی کنجکاوی این 
کار را انجام می دهند و در باتالق اعتیاد غرق می شوند. برخی 
هم می گویند : وجود نخاله های ساختمانی یا خانه های خالی 
و تخریبی باعث شــده که این اماکن به عنوانی پاتوقی برای 
معتادان درآید و گاهی معتادان سارق در آنجا کمین می کنند 
و به زنان ودختران حمله می کنند و طالجات و گوشــی و... 
را به ســرقت می برند. از طرفی در این مناطق کمبود پارک 
 و زمین ورزشــی وجود دارد و اوقات فراغت خانواده ها و 
بچــه ها به بطالت هدر می رود و بــه همین دلیل نوجوانان 
 و جوانان زیادی معتاد می شــوند و به ســمت خالف وبزه 
می روند. بیشتر ساکنان محالت توان جابجایی از این محالت 
و تغییر مکان زندگی شان را ندارند. بازگشایی معابر در محالت 
به فراموشی سپرده شده و این وضعیت کوچه ها باعث شده 

است زمینه بزه و... بیشتر فراهم شود. 
  آسیب های اجتماعی

  موضوع آســیب های اجتماعــی در حال حاضر به عنوان 
چالشی اساسی در استان هرمزگان مطرح می باشد و متاسفانه 
اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر نتوانسته است چندان 
گره گشا باشد. برای پیشگیری ودرمان آسیب های اجتماعی، 
دستگاه های مختلف وظایفی را برعهده دارند، اما بدلیل ضعف 
عملکردی این دســتگاه ها شاهدیم که نه تنها این آسیب ها 
کاهش نیافته است، که روزبه روز درحال افزایش است و گویا 
این حوزه به حال خود رها شــده است و هیچ دستگاهی نیز 
خود را بطور مســتقیم در این بخش مسئول نمی داند. شاید 
یکی از دالیل ایــن وضعیت نیز عدم هماهنگی وتعامل بین 
دستگاهی و عدم مدیریت واحد در این حوزه برای ساماندهی 
و  سازماندهی دستگاه های متولی جهت پیشگیری و مقابله 
با آسیب های  اجتماعی اســت.وضعیت فعلی آسیب های 
اجتماعی در استان نشان می دهد که هیچ عزمی در این بخش 
 وجود ندارد وبرخی از دســتگاه ها گهگاهی آمارهایی ارائه 
می دهند که هم به صحت وسقم شان می توان تردید داشت؛ 
زیرا اثرات اقدامات شان را در جامعه نمی توان ملموس دید 
وهم اطالع رسانی روشنی در این حوزه وجود ندارد. بخاطر 
دارم از دهــه ۸۰ و ۹۰ تاکنون صدها گزارش، یادداشــت، 
ســرمقاله و... را به حوزه آســیب های اجتماعی بخصوص 
در محالت حاشیه نشین و بافت فرسوده بندرعباس وحتی 
روســتاها اختصاص دادیم، اما هیچ تغییــر مثبتی را در این 
بخش مشاهده نکردیم وبنظر می رسد در این استان فقط به 
حوزه اقتصادی و تجاری اش توجه شده که درآمدزایی برای 
 کشور داشته باشد واز رســیدگی به مشکالت هرمزگان در 
بخش های مختلف غفلت شده وبه همین دلیل در فقر وفالکت، 
محرومیت، بیکاری و گرانی در کشــور رکورددار هستیم و 
آسیب های اجتماعی نیز در هرمزگان مورد غفلت قرار گرفته 
است. پایتخت نشینان، بندرعباس را شهری تجاری و صنعتی 
می دانند که فقط باید درآمدزایی داشته و به خزانه واریز کند 

وهیچ سهمی هم خود شهر واستان از این درآمد نداشته باشد 
و مســئوالن گویا نمی دانند که دوســوم شهر بندرعباس را 
محالت حاشیه ای، سکونتگاه های غیررسمی و بافت فرسوده 
تشکیل داده است که در آسیب های اجتماعی غرق شده است 
 و مدیران هم از گذشــته تاکنون خود را به خواب خرگوشی 
زده اند و گویا نمی دانند در این بخش چه خبر است و توپ 
و تشرها و تلنگرها و تاکیدات نماینده ولی فقیه در استان به 
مدیران ومتولیان در یکی دو ســال اخیر در خطبه های نماز 
جمعه و جلسات مختلف هم در حوزه آسیب های اجتماعی 
چندان اثرگذار نبوده است و دستگاه های متولی هیچ عزمی را 

از خود در این بخش نشان ندادند.
  غفلت از آموزش های مهارتی

   اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان که امام جمعه 
بندرعباس نیز از عملکردش بشــدت گالیه مند بوده ودر 
یکی از خطبه های نماز جمعه تابستان امسال نیز از وضعیت 
آموزش های مهارتی توسط این نهاد بشدت انتقاد کرد، بجای 
افزایــش مراکز و کارگاه های دولتی رایگان در این مناطق 
محروم ، حتی مراکز و کارگاه های دولتی موجود را به بخش 
خصوصی واگذار کرد که قشر متوسط و محروم توان پرداخت 
 هزینه های ســنگین آمــوزش در مراکز خصوصی فنی و

حرفه ای را ندارند و یک مرکز دولتی هم در گلشهر جنوبی 
 تخریب شــد و چندیــن گزارش از ایــن وضعیت فنی و 
حرفه ای در استان را رسانه های مختلف منتشر کردند که 
 متاسفانه هیچ دستگاه نظارتی و حتی استانداری در این بخش 
مداخله ای نداشــت و این اداره کلی کــه می تواند برای 
مهارت آموزی و پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی 

واشــتغالزایی نقش آفرینی کند، بصــورت منفعل بوده و 
از اول انقالب تاکنون نیز هیچ مدیر بومی نداشــته اســت 
و درحال حاضر نیز گویــا در مقابل انتصاب مدیر بومی 
دلسوز، متعهد و مجرب توسط ســازمان فنی وحرفه ای 
کشــور مقاومت می شود ونیاز اســت نمایندگان مجلس 
و آقای اســتاندار در این حوزه بی تفاوت نباشند و نقش 
مهم اداره کل آموزش فنی وحرفه ای را در پیشــگیری و 

 کاهش آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار دهند.  اگر که 
مهارت آموزی در اســتان نهادینه شود، از مشاغل کاذب، 
فروش مواد مخدر ومشروبات، سوخت بری و قاچاق و.... 

کاسته می شود و خانواده های کمتری آسیب می بینند ویا 
جان شان را از دست می دهند و زنان کمتری بیوه و فرزندان 
کمتری هم یتیم می شوند. در بازدید معاون سیاسی امنیتی 
اســتانداری هرمزگان، فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی 
از یکی از محالت بندرعباس در چندســال قبل، جوانی 
 که  به تازگی از زندان مرخص شــده بود، به این مسئوالن 
می گفت که زن و فرزندان کوچک دارد وهیچ زمینه اشتغالی 
ندارد و به وی مجوز صیادی، کسب و وام نداده اند واگر این 
شرایط ادامه یابد، شاید برای سیرکردن شکم زن وبچه هایش 
مجبور شود اقدام به خالف کند و دوباره راهی زندان شود 
و از مسئوالن برای ایجاد اشتغال یا معرفی اش به جایی که 
بتواند کار کند، استمداد می طلبید. البته این وضعیت تاسف 
 بار در شهری داریم که قطب تجارت واقتصاد کشور است و 
بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در این شــهر فعال 
هستند وجوانانش سهمی از اشتغال در این صنایع ندارند و 
به سمت بزه و خالف می روند و متولیان مربوطه نیز در این 

حوزه پاسخگو نبوده و نیستند. 
  وضعیت سیاه آسیب های اجتماعی 

   وضعیت آســیب های اجتماعــی در محالت از قرمزی 
به ســیاهی گراییده شده است و این تغییر رنگ را نیز گویا 
مسئوالن استان متوجه نشده اند. بارها در گزارش ها نوشتیم 
 و به مســئوالن اجرایی و نظارتی، انتظامی و امنیتی و... در 
رده های مختلف  در جلسات مختلف این وضعیت را گوشزد 

کردیم، اما متاسفانه هیچ اثر مثبتی نداشت.
   کودکان و نوجوانان در دام

  بارها خانواده ها و فعاالن اجتماعی و... در محالت عنوان 
کرده اند که توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی و استعمال 
و تزریق در محالت بگونه ای آزاد و رهاست که در برخی 

محالت بیشتر کوچه ها به پاتوق معتادان، مواد ومشروب 
فروشــان، اراذل و اوباش و... تبدیل شده است که از یک 
طرف ســاکنان و حتی کودکان و نوجوانان شبانه روز این 
صحنه ها را مشاهده کرده والگوگیری می کنند واز طرفی 
دیگر افزایش ناامنی را بدنبال داشــته است وبرخی مادران 
به مسئوالنی که سال های قبل برای بازدید از این محالت 
رفته بودند، التماس می کردند ومی خواستند که معتادان را از 
سطح کوچه های محله جمع آوری کنند ومی گفتند که این 

 وضعیت باعث شده است بچه های پنج وشش ساله شان هم 
مواد مخدر را بشناســند و اثرات بدی برآنها گذاشته است 
و بیم آن را داشــتند که فرزندان شان چند صباحی دیگر 
معتاد شــوند. برخی دیگر می گفتند سرنگ های آلوده ای 
که توسط این معتادان در کوچه های محالت ریخته شده، 
باعث می شــود در بدن خودمان و فرزندان مان برود و به 
 ایدز، هپاتیت و... مبتال شویم. حتی برخی فعاالن اجتماعی و 
خانــواده ها در محالت از یک دهه قبــل بخاطر دارم که 
از مصیبتی دیگر می گفتند و ما هم نوشــتیم وبه مسئوالن 
هم گفتیم که از کــودکان و نوجوانان و دانش آموزان برای 
انتقال مواد مخدر و مشــروب در برخی از این مناطق در 
ازای پرداخت مبلغی اندک استفاده می شود و متاسفانه این 
وضعیت باعث کاهش سن اعتیاد و مصرف مشروب در این 
مناطق شده است که گاهی می شنویم دانش آموزی در مقطع 

ابتدایی به مواد و مشروب آلوده شده است.
  وضعیت زنان بدسرپرست 

  زنان وفرزندان بدسرپرســت بیشــترین مشکالت را در 
این مناطــق دارند و حتی مواردی را می بینیم که پدری که 
بدسرپرست و مشروب خوار بوده و زن و فرزندان خود را 
به باد کتک گرفته و از رفتن به مســجد ونماز خواندن نهی 
کرده و آنها را مجبور کرده تا برایش مشروب بخرند وحتی 
فرزندانش را مشــروب خوار کرده است و این ها در چنین 
مناطقی عادی شده است و مسئوالن و متولیان مربوطه این 
وضعیت را نمی بینند و یا خود را به ندیدن و نشنیدن و کری 
و کــوری در ادوار مختلف زدند و مدیــران در حوزه های 
مختلف تغییر کردند و شرایط محالت تغییری نکرد وبدتر هم 
شده است. بسیاری از ساکنان محالت نیاز به مشاوره های 
خانوادگی، همسرداری، فرزندپروری، اشتغال، حقوقی، کنترل 
خشم و... دارند که اگر مشاوران و روانشناسان با خانواده ها 
ارتباط بگیرند و مشــاوره دهند وبا آنها گفتگو و راهنمایی 
 کنند، بسیاری از مشکالت شان برطرف می شود و نیاز است 
 دستگاه های متولی در این حوزه برنامه ریزی کنند و بطور حتم 
ادارات کل امــور اجتماعی، خانواده و بانوان اســتانداری، 
برخی دستگاه های زیرمجموعه وزارت رفاه در استان  و... 
در این حوزه ها نقش راهبردی دارند. زنان بدسرپرســت و 
فرزندان شــان قربانی زورگویی سرپرستان بی مسئولیتی 

هســتند که زندگی را برایشــان جهنم کرده اند و هیچ نهادی 
هم از این خانواده ها حمایتی ندارد و چتر نظارتی شــان را بر 
محالت پهن نکرده اند. سوال اساسی اینجاست که آیا متولیان 
 مربوطــه آماری از خانواده های بدسرپرســت در اســتان و 
شــهر بندرعبــاس دارند و چــه اقداماتی بــرای حمایت از 
 ایــن خانواده ها انجــام داده انــد؟ زنان معتادی که دســت 
بچه های شان را در دست دارند و یا نوزادشان را در بغل دارند 

و در کوچه هایی می نشــینند که دهها زن و مرد دیگر هستند 
 واقدام به اســتعمال و تزریق می کنند و عابران ورهگذران این 
صحنه ها را می بینند و اقدامی نمی شــود، آیا هیچ دستگاهی 
در این حوزه مســئولیتی نــدارد؟ از طرفــی دیگر وضعیت 
کوچــه های تنگ وتاریــک وعدم بازگشــایی معابر در 
 این مناطق باعث شــده اســت اراذل و اوبــاش و مواد و
مشروب فروشان وســارقان باعث ناامنی محالت شده و 
 بسیاری از خانواده ها از وضعیت موجود به ستوه آمده و بارها 
خانه شان و خودروی شان و... مورد سرقت قرار گرفته است 
و درمانده شــده اند و ضرورت دارد برای ارتقای امنیت در 
این مناطق اقدامات الزم صورت گیرد واز ظرفیت گشــت 
رضویون نیز در این مناطق بیشتر استفاده شود. کودک آزاری 
نیز در این مناطق عادی شده است و بیشتر خانواده ها این 
شیوه های برخورد نامناسب شان با فرزندان شان را به عنوان 
کودک آزاری نمی شناســند که نیاز است در این حوزه ها 
اطالع رســانی وفرهنگ سازی شــود و متولیان مربوطه 
با خانواده ها صحبت کننــد وآموزش های الزم دهند ودر 
محالت بیلبوردهای تبلیغاتی نصب شده و در این بخش ها 
اطالع رســانی شده و شماره تلفن هایی که مردم می توانند 
موضوعات مربوط به همسروکودک آزاری، مشاوره، انواع 
آسیب های اجتماعی و... را اطالع رسانی کنند را در معرض 
دیدهمگان قرار دهند. تا کی بایستی این وضعیت ادامه داشته 
باشد و چرا مسئوالن توپ این مسئولیت را در زمین همدیگر 
پاسکاری کنند وهیچ عزمی در این بخش ها در استان وجود 
نداشــته، ندارد ونخواهد داشت؟ بطور حتم یک دستگاه به 
تنهایی نمی تواند غول آسیب های اجتماعی را شکست دهد 
و یا راه ورودش را بطور کامل به خانه های آسیب دیدگان 
مسدود کند، اما بایستی همه دستگاه های متولی در این حوزه 
متحد شوند واز پاسکاری توپ مسئولیت در زمین همدیگر 
خودداری کنند تا بتوانند بر آسیب های اجتماعی فائق آیند 
و نیــاز به مدیریت قوی، بازدارنده و درمانگر در این حوزه 
می باشد و انتظار می رود استاندار هرمزگان در این بخش 
بصورت جدی تر عمل نموده و دســتگاه های متولی را به 
خط کند تا اثرات اقدامات شان در جامعه ملموس تر شود .

کودکان و نوجوانان طعمه مواد و مشروب فروشان

محالت غرق در آسیب های اجتماعی و مدیران در خواب
تلنگرها و تاکیدات نماینده ولی فقیه در استان به مدیران ومتولیان در یکی دو سال اخیر هم در حوزه آسیب های اجتماعی چندان اثرگذار نبوده است

ادارات کل امور اجتماعی ، خانواده و بانوان استانداری ، برخی دستگاه های زیرمجموعه وزارت رفاه در استان  و... در این حوزه ها نقش راهبردی دارند

 برخی دیگر می گفتند سرنگ های آلوده ای که توسط این معتادان در کوچه های محالت ریخته شده، باعث می شود در بدن خودمان و فرزندان مان برود و به ایدز، هپاتیت و... مبتال شویم

         علی زارعی/ دریا
daryaz           @gmail.com1359

وضعیت فعلی آسیب های اجتماعی در 
استان نشــان می دهد که هیچ عزمی 
در ایــن بخش وجود نــدارد وبرخی از 
دســتگاه ها گهگاهــی آمارهایی ارائه 
می دهند که هم به صحت وسقم شان 
می تــوان تردید داشــت؛ زیرا اثرات 
اقدامات شــان را در جامعه نمی توان 
ملموس دید وهم اطالع رسانی روشنی 

در این حوزه وجود ندارد

,,

,,

,,

برخی مادران به مســئوالنی که سال های 
قبل بــرای بازدیــد از این محــالت رفته 
بودند، التماس می کردند ومی خواستند 
 که معتــادان را از ســطح کوچه های محله 
جمع آوری کنند ومی گفتند که این وضعیت 
 باعث شــده اســت بچه های پنج وشــش 
ساله شــان هم مواد مخدر را بشناسند و 
اثرات بدی برآنها گذاشته است و بیم آن 
را داشتند که فرزندان شان چند صباحی 

دیگر معتاد شوند

از کودکان و نوجوانان و دانش آموزان 
برای انتقال مواد مخدر و مشروب در 
برخی از این مناطق در ازای پرداخت 
مبلغــی اندک اســتفاده می شــود و 
متاســفانه این وضعیت باعث کاهش 
سن اعتیاد و مصرف مشروب در این 
مناطق شده است که گاهی می شنویم 
دانــش آموزی در مقطــع ابتدایی به 

مواد و مشروب آلوده شده است

 زنان معتادی که دست بچه های شان 
را در دســت دارند و یا نوزادشــان 
 را در بغــل دارنــد و در کوچه هایی 
می نشینند که دهها زن و مرد دیگر 
هستند واقدام به استعمال و تزریق 
می کنند و عابــران ورهگذران این 
صحنــه ها را مــی بیننــد و اقدامی 
نمی شود، آیا هیچ دستگاهی در این 

حوزه مسئولیتی ندارد؟

,,

,,
 بســیاری از ســاکنان محالت نیاز به 
مشاوره های خانوادگی، همسرداری، 
حقوقــی،  اشــتغال،  فرزندپــروری، 
کــه  دارنــد  و...  خشــم   کنتــرل 
اگــر مشــاوران و روانشناســان بــا 
خانواده ها ارتباط بگیرند و مشــاوره 
دهند وبا آنها گفتگو و راهنمایی کنند، 
 بســیاری از مشکالت شــان برطرف 
می شــود و نیاز اســت دستگاه های 
متولی در این حوزه برنامه ریزی کنند



 5
شنبه 9 مهر 1401

4 ربیع االول 1444

سال بیست و یکم شماره 3990

حوادث

روابط عمومی 
اگر چاق هستید، اگر چربی خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنید شیالت رهمزگان 

  
     

او وقتی به زور دستم را کشید و مرا سوار خودرو کرد خواهرم وحشت زده به 
دنبال ما دوید اما زمانی که به خودرو نرســید به خانه بازگشت و پدر و مادرم 

ماجرای آدم ربایی را به پلیس گزارش دادند اما ...
دختر ۱۷ ساله که برای توضیح درباره ماجرای آدم ربایی به کالنتری احضار 
شده بود به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: حدود شش ماه قبل 
زمانی که عضو یکی از گروه های فضای مجازی شده بودم با »هومن« آشنا 
شدم. او دو سال از من بزرگ تر بود و مدام به من ابراز عالقه می کرد من هم 
بدون توجه به آسیب های این گونه آشنایی ها به این ارتباط تلفنی و پیامکی 
ادامه دادم به طوری که خیلی زود این آشــنایی مجازی به دیدارهای خیابانی 
کشید و من و هومن با یکدیگر در پارک ها و کافی شاپ ها قرار می گذاشتیم 
و به طور پنهانی به این ارتباط غیراخالقی ادامه می دادیم اما طولی نکشید که 
متوجه شدم هومن جوانی پرخاشگر و عصبی است که حتی تعادل روحی نیز 
ندارد. او پسری شکاک بود و همواره مرا سین جیم می کرد که کجا بودی؟ کجا 

رفتی؟ با چه کسی آمدی؟ و با چه کس دیگری ارتباط داری؟ و ...
ســوءظن های هومن به حدی رسید که دیگر مرا کتک می زد که چرا گفت 
وگوی تلفنی من طوالنی شــده است او معتقد بود همان گونه که به راحتی با 
او ارتباط برقرار کرده ام و در پارک و خیابان برسر قرار آمده ام هیچ تضمینی 
وجــود ندارد که روزی به جوانی بهتر از او دل نبنــدم و با او قرار نگذارم ... 
خالصه رفتارهای او به جایی رسید که تصمیم گرفتم به این ارتباط خیابانی 
پایان بدهم چرا که مادر و خواهرم نیز در جریان این ارتباط قرار گرفته بودند 
و مــرا نصیحت می کردند که  نباید به این گونه روابط ادامه بدهم چرا که این 
 ســوءظن ها حتی بعد از ازدواج نیز شــدت می یابد و سرانجام آن به طالق 
می رسد. من هم بعد از آن که به دور از احساس و هوس های دوران نوجوانی 
با خودم فکر کردم به تصمیمی رســیدم که باید ارتباط با هومن را قطع کنم. 
این بود که موضوع را با خواهر بزرگ ترم درمیان گذاشــتم و از او خواستم 
 بــه همراهم بیاید تا من بر ســر آخرین قرار با هومن بــه او بگویم که دیگر 
نمی خواهم هیچ گونه ارتباطی با او داشته باشم چرا که مدتی بود مزاحمت های 
حضوری و تلفنی هومن برای نزدیکانم نیز شــروع شده بود اما وقتی سرقرار 
رفتیم او مرا تهدید کرد که نه تنها شماره تلفن مرا به دیگر دوستانش می دهد 
تا برایم مزاحمت ایجاد کنند بلکه شش ماه ارتباط نزدیک و دیدارهای پنهانی 
را نیز لو مــی دهد. در این هنگام خواهرم نیز تالش کرد تا با او صحبت کند 
که به این ارتباط خیابانی پایان بدهیم ولی هومن در یک لحظه دستم را کشید 
و مرا به زور سوار خودرویش کرد خواهرم که غافلگیر شده بود سراسیمه به 
دنبال خودرو دوید اما هومن با ســرعت زیاد از آن جا دور شد و مرا به خانه 
خودشان برد از سوی دیگر خواهرم که ترسیده بود با پدر و مادرم تماس گرفت 
و آن ها نیز ماجرای آدم ربایی را به پلیس گزارش دادند. هومن آن شــب مرا 
در خانه نگه داشت تا این که عمه اش از راه رسید و من به او گفتم که هومن 
مرا به زور به این جا آورده است و االن پدر و مادرم نگران هستند. عمه هومن 
با شنیدن این ماجرا بالفاصله با برادرش تماس گرفت که پدر هومن نیز از او 
خواست خیلی زود مرا به خانه برساند ولی او مرا در بیرون از منزل رها کرد 
و گفت خودت به خانه بازگرد! از سوی دیگر می دانستم پدرم از این موضوع 
بسیار خشمگین شده است و اگر به خانه بازگردم مرا کتک می زند این گونه 
بود که تصمیم احمقانه دیگری گرفتم و آن شب به  منزل یکی از دوستانم رفتم 
و از شــدت ترس به تماس های خانواده ام پاسخ نمی دادم تا این که روز بعد 
با خواهرم تماس گرفتم و به او گفتم که منزل دوستم هستم! سپس با نصیحت 

خواهرم به خانه بازگشتم و از آن جا نیز به کالنتری آمدیم...

آدم ربایی در پی ارتباط خیابانی! 
در امتداد تاریکی

حمله خرس سیاه آسیایی به احشام در رودان 
سرویس حوادث// حمله یک قالده خرس 
فاریاب  احشام دهستان  به  آسیایی  سیاه 
شهرستان رودان، موجب خسارت و ایجاد 

وحشت بین مردم شد.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان رودان 
گفت: این حیوان ۱۸ عدد مرغ را کشــت 
و به قفس هــای مرغ خانگی و زمین های 
کشاورزی خسارت وارد کرد. ناظر دهقانی 
افزود: خرس به جایگاه گوســفندان نیز 
حمله کرده بود. وی گفت: افزایش جمعیت 
انسانی، گسترش روســتا های مشرف به 
راحت  دسترسی  خرس،  زیســتگاه های 
حیوان به باغ ها و احشــام روســتائیان 
 بــه علت وضعیت نامناســب حصار ها و 
آغل ها، خشکسالی های پی در پی و کمبود 
مواد غذایی طبیعی، گشــت و کنترل های 
بیشتر در زیســتگاه ها و افزایش احتمالی 
جمعیت خرس علت اصلی آمدن حیوان 

به سمت روستاهاست. کارشناس مسئول 
نظارت بر امور حیــات وحش اداره کل 
حفاظت محیط زیست هرمزگان هم گفت: 
خرس سیاه دارای چشم های کوچک، حس 
بینایی و شــنوایی ضعیف، و حس بویایی 
بسیار قوی اســت. فهیمه گودرزی افزود: 

این حیوان شبگرد است و معموالً در اواخر 
غروب از النه بیــرون می آید، و با توجه 
به فعال بودنش در شــب و قدرت بینایی 
ضعیف، احتمال برخورد حیوان با انســان 
در زیستگاه های مشرف به سکونتگاه های 
انســانی باال می رود. وی گفت: برای دور 

ماندن از خسارت های احتمالی حصار های 
باغ ها و آغل ها ساماندهی، و از چراغ های 
چشــمک زن و بازدارنده هــای صوتی 
استفاده شــود و دفن بهداشتی الشه های 
دام ها، مستقر نشدن کندو های زنبور عسل 
در نزدیکــی خانه ها، رهــا نکردن ماده 
غذایی، زباله و پسماند در محدوده روستا 
ضروری است. خرس ســیاه آسیایی در 
چندروز گذشته در روستا های تنگه رود، 
بالکستان و فاریاب مرکزی مشاهده شده 
است. دهیار روستای بالکستان از مسئوالن 
محیط زیست خواست قبل از وارد آمدن 
خسارت جانی به اهالی روستاها، حیوان 
را زنده گیــری و در ارتفاعات رها کنند. 
 به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز 
خلیج فارس؛ حســین صادق پور افزود: 
پارسال نیز هشت راس گوسفند براثر حمله 

خرس تلف شدند.

 وکیل خانواده مهسا امینی: 
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گروه حوادث// والدین مهســا امینی با حضور در دادسرای 
جنایی تهران از عامالن دستگیری دخترشان شکایت کردند.

 صالح نیکبخت وکیل دادگستری با بیان این خبر گفت: من 
به همراه دیگر همکارم وکالت اولیای دم پرونده مهسا امینی 
را برعهده گرفته ایم. روز دوشنبه گذشته همکارم در دادسرای 
جنایی حضور یافت و توضیحاتی را به شــهریاری ریاست 
دادســرای جنایی داد و پس از آن بازپــرس ویژه پرونده از 
وکیل پرونده ، پدر ، برادر و خاله مهســا امینی تحقیق کردند. 
وی افزود: ما در این جلســه از سرپرست دادسرای جنایی 
و بازپرس پرونده تقاضــا کردیم با توجه به وضعیت خاص 
پرونده، تحقیقات الزم و دقیق از نحوه بازداشــت تا جریان 

انتقال مهســا به بیمارستان کسری و ارائه فیلم و عکس همه 
لحظات بازداشــت و ماندن او در پلیس اخالقی در اختیار 
ما قرار گیرد و حق دسترســی دائم به پرونده داشته باشیم. 
شــهریاری در این جلســه ضمن اعالم همدردی با خانواده 
مهســا، قول داد به دقت به پرونده رسیدگی شود و هر آنچه 
که مورد درخواست ما باشد صورت گیرد. ایشان نیز قول داد 
که عالوه بر پزشکان پزشکی قانونی، هیأت پزشکی که خانواده 
مهســا امینی معرفی می کنند در جریان تحقیقات و ایرادهای 
احتمالــی وکال و خانواده قرار گیرند و به نظرات آنان  توجه 
شــود. نیک بخت ادامه داد: ما هفته آینده دوباره همراه پدر 
مهسا در دادسرای جنایی حضور خواهیم یافت ،ولی به دلیل 

این که پدر مهسا امینی برای رفت و آمد مشکالتی دارند از ما 
خواستند به اطالع بازپرس پرونده و شهریاری برسانیم که با 
توجه به معرفی وکال، دیگر نیازی به حضور پدر و مادر ایشان 
نباشد. وی گفت: والدین مهسا امینی از عامالن دستگیری مهسا 
از زمان رســیدن او به پلیس امنیت اخالقی و سپس جریان 
تحقیقات و صحبت کردن با او شکایت کردند. نیک بخت در 
پایان گفت: حرف های ما در مورد جریان پرونده فعاًل همین 
است و جز این مطلب، چیز دیگری نخواهم گفت. مهسا امینی 
دختر ۲۲ ساله  اهل سقز ۲۲ شهریور از سوی نیروهای گشت 
ارشــاد بازداشت و پس از هدایت به یکی از مقرهای پلیس 

تهران بیهوش شد و در بیمارستان جان باخت. 

گروه حوادث// کودک دو سال و نیمه ای 
در یک آتش ســوزی در منطقه شاهدیه 

جان خود را از دست داد.
 بازرس عملیات ســازمان آتش نشانی 
یزد از جان باختن کودک دوونیم ســاله 
در حادثه آتش ســوزی خانه در شهر 
شاهدیه خبر داد و افزود: ضروری است 

که شهرداری شاهدیه برای ایجاد و تجهیز 
ایســتگاه آتش نشانی در این شهر اقدام 
کنــد هر چند این موضــوع بارها تذکر 
داده شده اما هنوز عملیاتی نشده است. 
به گزارش رکنا،هادی غفاری با اشــاره 
به بــروز حوادث متعدد در ســال های 
اخیر این شــهر گفــت: حادثه در بافت 

تاریخــی شــاهدیه رخ داد و همکاران 
نزدیک ترین ایســتگاه آتش نشانی در 
مرز شــهرهای شــاهدیه و یزد کمتر از 
چهار دقیقه در محل حادثه حاضر شدند 
اما در نهایت نتوانستند کودک را نجات 
بازرس عملیات ســازمان آتش  دهند. 
نشانی یزد افزود: قطعًا زمانی که مسافت 
ایستگاه پشتیبان از محل بروز حادثه دور 
باشد، زمان حضور آتش نشانی در محل 
حادثه طوالنی تر اســت و تلفات جانی 

و مالی افزایــش خواهد یافت و از بازه 
 زمانی سبز یعنی کمتر از پنج دقیقه فراتر 
می رود. وی تاکید کرد: مشابه این حادثه 
یا حوادث وسیع تر پیش از این رخ داده 
و در آینده نیز احتمال وقوع دارد از این 
رو شهرداری شاهدیه باید به این موضوع 
مهم توجه کند تا تمام شــهر بتواند تحت 
پوشش ایستگاه آتش نشانی قرار بگیرد 
و کمترین خســارت هــا را از حوادث 

شاهد باشیم.

کودک 2 ساله در شعله های آتش سوخت 

پایان کالهبرداری های مسافر کشور همسایه
گروه حوادث// مرد شیاد که هنگام اقامت در یکی از کشورهای همسایه    

از ۲۴۹ نفر در داخل ایران کالهبرداری کرده بود از ســوی پلیس استان 
البرز دستگیر شد.

سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتای البرز در تشریح این خبر  
گفت: بر اساس رصد و پایش شــبانه روزی فضای مجازی توسط 
مأموران پلیس فتای استان مشخص شــد فردی با هویت جعلی و 
ارسال پیامک های حاوی لینک آلوده متصل به ربات در شبکه های 
اجتماعــی از جمله تلگــرام اقدام به کالهبرداری از شــهروندان و 
پولشویی می کند. بنابراین بالفاصله مأموران پلیس با انجام اقدامات 
فنی و پلیســی موفق به شناسایی متهم  شــدند و دریافتند وی در 
شهرستان فردیس مخفی شــده که در یک عملیات غافلگیرانه وی 

را دســتگیر کردند. متهم ابتدا منکر اتهام خود شــد ولی در مواجهه 
با ادله و مســتندات پلیس لب به اعتراف گشود و اظهار کرد: »برای 
انجام اعمال مجرمانه به یکی از کشــورهای همسایه سفر کرده و در 
آنجا به صورت گسترده در حوزه فیشینگ فعالیت می  کردم  با ارسال 
پیامک های دارای لینک آلوده برای کاربران آنها را به صفحه فیشینگ 
هدایت و بالفاصله پس از رمزگیری اقدام به برداشت از حساب آنها 
کرده و پول ها را در صرافی های کشــوری که مستقر بودم تبدیل به 
پول آن کشور می کردم.« به گفته سرهنگ جلیلیان میزان کالهبرداری 
متهم پرونده ۱۲ میلیارد ریال برآورد شــده اســت که تاکنون ۲۴۹ 
شــاکی در رابطه با این پرونده شناســایی و متهم نیز با قرار قضایی 

روانه زندان شد. 

 مرگ مشکوک مرد الکلی

دوستانش او را به قتل رساندند؟
اداره دهم  گروه حوادث// کارآگاهــان 
پلیس آگاهی دو مــرد جوان را به دلیل 
فوت مشکوک دوســت خود دستگیر 

کردند.
 شــنبه دوم مهر ، مرگ مشکوک یک 
مرد جوان روی تخت بخش اورژانس 
بیمارســتانی در غرب تهران از سوی 
کادر درمان به مرکز فوریت های پلیسی 

۱۱۰ گزارش داده شد.
بــا اعالم این خبر، مامــوران کالنتری 
۱۴۰ باغ فیض، تیمی از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی با دســتور ساسان 

غالمی؛ بازپرس ویژه قتل شــعبه سوم 
دادسرای امور جرایم جنایی راهی محل 
حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز 
کردند. تیم جنایــی پس از حضور در 
بیمارســتان، با جسد مرد جوانی روی 
تخت بخش اورژانس مواجه شدند که 
به دالیل نامشخصی فوت کرده بود که 
در ادامه مشخص شد، متوفی توسط دو 
مرد جوان که از دوســتان قدیمی وی 
هستند،  به این مرکز درمانی منتقل شده 
اســت.بازپرس غالمی پس از دریافت 
این اطالعات، به کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی دســتور داد تا دوستان 
متوفی را هدف تحقیــق قرار دهند که 
در آغاز بررســی ها مشخص شد، دو 
مرد جوان پس از حضور در بیمارستان 
در گفت وگو با پرســنل اورژانس ادعا 
کردنــد متوفی به خانه  آن ها آمده و به 
دلیل مصرف مشــروبات الکلی از حال 
رفته است.دو مرد جوان به کارآگاهان 
گفتند: چند سالی اســت که متوفی را 
می شناســیم، او روز حادثه به خانه  ما 
آمــد که با یکدیگر مشــروبات الکلی 
پیش  عادی  همه چیــز  کردیم  مصرف 

رفت تا این که متوفی حالش بد شد و 
روی زمین افتاد و ما با اورژانس تماس 
گرفتیم. از سوی دیگر بررسی ها نشان 
داد، روی دست یکی از دوستان متوفی 
به دالیل نامشخصی آثار کبودی وجود 
دارد که این موضوع نشــان می داد وی 
با فردی درگیر شده است؛ بدین ترتیب 
با دســتور بازپرس پرونده، این دو مرد 
جوان به دلیل مرگ مشــکوک دوست 
خود توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی دســتگیر شــدند.تحقیقات در 
خصوص این پرونده توســط  بازپرس 
ادامه  شعبه سوم دادسرای امور جنایی 
دارد و متهمان برای روشن شدن زوایای 
پنهان این حادثه در اختیار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی جابجایی حمل مواد سوختی احسان قشم 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی جابجایی حمل مواد سوختی احسان قشم راس ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ
1401/08/10در محل دفتر شرکت تعاونی تشکیل میگردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت 

مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید. 

دستور جلسه:
گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل  بازرس/ بازرسان - طرح و 

تصویب صورتهای مالی سال 1400 - تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی و تعیین بودجه پیشنهادی سالجاری
 * داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده )8( دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف پنج روز از 

انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند

هیئت مدیره شرکت تعاونی 

تاریخ انتشار آگهی : 1401/07/09

 ضمنأبه اطالع می رساند که اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/08/09در محل دفتر شرکت 
تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 

مفقودی نوبت اول

 اصل قرارداد واگذاری زمین )مبایعه نامه (به شماره 3274/م ز م/75 _ 1375/4/24  مالک عبدالرسول نودراپور زمین قطعه تفکیکی 
c 10600_06واقع درمنطقه آزاد قشم بلوارامام قلی خان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 حداقل ١٣٣ زخمی در درگیری  معترضان 
و نیروهای امنیتی عراق

  حداقل ۱۳۳ زخمی بر اثر درگیری های میان معترضان و نیروهای امنیتی 
عراق گزارش شده است.  گفته شده در میان آسیب دیدگان ۴ افسر، ۱۱۸ نظامی 
عراق و ۱۱ غیرنظامی دیده می شود. منابع عراقی از شلیک چند گلوله خمپاره 
به منطقه سبز بغداد خبر دادند و اعالم کردند که پارکینگ پارلمان عراق هدف 
اصابت چند خمپاره قرار گرفته است. منابع عراقی تاکید کردند که صدای دو 
انفجار در اطراف پارلمان عراق شنیده شده است. یک منبع امنیتی عراقی به بغداد 
الیوم گفت: چند گلوله خمپاره به منطقه الخضراء شلک شده است. از سوی دیگر 
بغداد الیوم به نقل از یک منبع امنیتی عراقی از کشته شدن یک نیروی امنیتی 

این کشور بر اثر شلیک راکت به نزدیکی میدان احتفاالت در بغداد خبر داد.
بر اســاس اعالم منابع عراقی، در این حمالت یکی از محافظان وفاء الشمری 
نماینده پارلمان و نیز پســر قحطان الموسوی دیگر نماینده در حمالت منطقه 
سبز زخمی شده اند. همزمان، هیئت سازمان ملل در عراق »یونامی« با تاکید 
بر ضرورت برگزاری گفتگوی سازنده میان گروه های عراقی، از همه گروه های 
سیاســی این کشور خواســت که از »تهدید و خشونت« پرهیز کنند. یونامی 
در حســاب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: از همه طرف ها 
می خواهیم که از تهدید و خشونت دوری کنند؛ البته راه حل هایی وجود دارد 
که رسیدن به آن نیازمند گفتگوی سازنده است، گفتگوی سازنده در اسرع وقت 
ممکن مسئله ای ضروری است. همچنین صالح محمد العراقی معروف به وزیر 

صدر نیز، توسل به خشونت و حمله به منطقه سبز بغداد را محکوم کرد. 
تخریب ٨۰ خانه در حادثه آتش سوزی در سریالنکا

  مقامات پلیس سریالنکا اعالم کردند که بر اثر وقوع آتش سوزی در منطقه 
»کلمبو« در این کشور دستکم ۸۰ خانه ویران شده و حدود ۲۲۰ نفر نیز آواره 
شده اند.  این حریق حدود ساعت هشت رخ داده و گفته می شود که عملیات 
مهار آن توسط آتش نشانان چندین ساعت به طول انجامیده است. همچنین 
۱۲ ماشین آتش نشانی نیز به محل وقوع این حادثه اعزام شده اند. این حادثه 
تلفات جانی نداشته و افرادی که در پی وقوع این حریق منازل خود را از دست 
داده اند، در مراکز اجتماعی و عبادتگاه ها اسکان داده شده اند. مقامات پلیس 
سریالنکا نیز هنوز علت وقوع این آتش سوزی را مشخص نکرده و خسارت 
مالی کلی آن هم برآورد نشــده است. با این حال برخی از رسانه های داخلی 
گزارش کردند که بنابر اعالم شاهدان محلی، حریق از خانه ای که محل تجمع 
تعدادی معتاد بوده، آغاز شده و در نهایت نیز به بسیاری از خانه های این منطقه 
که عمدتا از چوب ساخته شده اند، سرایت کرده است. رئیس جمهوری سریالنکا 
نیز به مقامات این کشور دستور داده تا اقدامات الزم را برای امداد رسانی فوری 

به همه ساکنان آسیب دیده از  آتش سوزی انجام دهند.



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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

شنبه 9 مهر 1401

4 ربیع االول  1444

 سال  بیست و یکم شماره 3990

شهرستان

یادواره شهدای دهستان فاریاب 
 گروه شهرستان// یادواره۴ شهید دفاع مقدس دهستان 
فاریاب برگزار شد. در هفته دفاع مقدس و در شب رحلت 
رســول مکرم اسالم وشــهادت امام مجتبی علیه السالم 
یادواره گرامیداشت ۴ شــهید واال مقام دهستان فاریاب 
با حضور مردم قدر شــناس، خانواده معزز شهدا وجمعی 
از مسؤلین شهرســتان رودان در مسجد علی ابن ابیطالب 
فاریاب برگزار شد. شهدا تیمور و حسین شاکری، ابراهیم 
رهبری و صفر فاریابی زاده چهار شهیدی هستند که مردم 
مومن وانقالبی فاریاب تقدیم به نظام وانقالب کرده اند. در 
این مراســم معنوی سردار حسینی از راویان دفاع مقدس 
به بیان خاطراتی از رشادت ها وحماسه آفرینی رزمندگان 
اسالم پرداخت. این مراسم با مداحی ومدیحه سرایی مداح 
اهل بیت به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما 
مرکز خلیج فارس، دهستان فاریاب در ۱۲ کیلومتری غرب 

رودان واقع است وبیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت دارد.
تجلیل از ماموران انتظامی

 و بسیجی حاجی آباد 
 گروه شهرستان// همزمان با هفته دفاع مقدس از ماموران 
خدوم نیروی انتظامی و پاسداران ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
شهرستان حاجی آباد تجلیل شد. حجت االسالم ابراهیم 
شریفی امام جمعه حاجی آباد گفت: به مناسبت هفته دفاع 
مقدس و با هدف تقدیر از تالشگران عرصه نظم و امنیت در 
جامعه، از ماموران خدوم نیروی انتظامی و پاسداران ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد طی مراسمی در 
جوار حرم امامزادگان سید محمد و سید امیرنظام الدین )ع( 
با اهدای گل و لوح یادبود تجلیل شد. امام جمعه حاجی آباد 
در این مراسم گفت: ارزیابی های انجام شده نشان می دهد، 
نیروی انتظامی و ســپاه پاسداران در بین نهاد ها و ادارات 
از محبوبیت و مقبولیت بسیار خوبی برخوردار هستند. به 
گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز خلیج فارس، وی با 
اشــاره به تعامالت بسیار خوب و ارزشمند بین مجموعه 
نیرو های نظامی و انتظامی ازجمله نیروی انتظامی با سپاه و 
بسیج، افزود: این نیرو های ارزشمند فقط رنگ لباسشان با 
یکدیگر فرق می کند، اما در یک راستا و هدف کار می کنیم 
و همدلی و همراهی و تعامل این نهاد های ارزشــی باعث 
شــده انســجام و امنیت خوبی در شهرستان حاجی آباد 

بوجود آید.

خبری

سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان// وزیر راه 
و شهرســازی با بیان اینکه گردشگری و مسافرت 
های دریایی می تواند سرمنشــا ســایر تحوالت 
اقتصادی و اجتماعی در کشــور باشد، تاکید کرد: 
ایران با ویژگی های خاص اقلیمی، یکی از مهمترین 
اولویت های گردشــگران در منطقه و جهان قلمداد 

می شود. 
به گزارش خبرنگار دریا، رستم قاسمی در مراسم 
امضای توافــق نامه های گردشــگری دریایی و 
ســاحلی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی با اشــاره به ویژگی ژئوپلیتیکی 
جمهوری اسالمی ایران و عبورکریدورهای بزرگ 
شمال – جنوب و شــرق – غرب از کشور، اظهار 
داشت: آمارها حاکی از وجود ۲۰۰میلیون تن بار و 

ظرفیت تجاری در منطقه است که چنانچه بخشی از 
این ظرفیت بازرگانی از طریق ایران جابه جا شود، 
تحول عظیمی در صنعت توریسم ایران ایجاد خواهد 
شد. وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد: با اقدمات 
انجام شده در این دولت، بخش بزرگی از مشکالت 
و موانع در حوزه های ریلی و دریایی در شــمال 
و جنوب کشور برطرف شــده است؛ به طوری که 
هم اکنون هر محموله تجاری از مبدا کشــور هند، 
طی ۱۷ روز کاری، به مقصد فنالند در شمال اروپا 

تخلیه می شود.
قاســمی با اشــاره به راهبردهــای وزرات راه و 
شهرسازی برای تدارک و پشــتیبانی از مسافران 
و گردشــگران جام جهانی فوتبال در دوحه قطر، 
از ایجاد دفتر مشــترک ایران و قطر برای گسترش 

همکاری های حمل و نقل میان دو کشور خبر داد 
و گفت: وزارت راه و شهرســازی برای توســعه و 
تقویت گردشگری در ایران آماده هرگونه همکاری 
و مشارکت با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 

است.
 ســه گانه ســازمان بنادر برای توسعه و 

تجهیز پایانه های مسافری در هرمزگان
همچنین جلیل اســالمی، معاون امــور بندری و 
اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به 
پذیرش ۲۲ میلیون نفر ســفر مســافر و گردشگر 
دریایی در پایانه های بندری طی سال های پیش از 
شیوع کرونا، از پذیرش و ارائه خدمات به ۷ میلیون 
مسافر نوروزی دریایی در استان هرمزگان در ایام 

عید امسال خبر داد.

عضو هیات عامل ســازمان بنــادر و دریانوردی 
خاطر نشان کرد: پایانه های گردشگری و مسافری 
در اســتان هرمزگان هم اکنون خدمات مطلوبی را 
به مسافران و شــهروندان ارائه می کنند و همزمان 
توسعه زیرساختی سه بندر نخل ناخدا، شهید حقانی 

و جزیره هرمز نیز در دست انجام است.
 استان های ساحلی بی بهره از از طرح کالن 

گردشگری
مهدی دوستی، استاندار هرمزگان نیز با بیان اینکه 
عموما در موضوع گردشگری، تمرکز اصلی بر اماکن 
اقامتی است، در حالی که مسافران به تنوع تفریحی 
در مقاصد سفر بیشتر اهمیت می دهند، گفت: یکی 
از آسیب های جدی در حوزه گردشگری این است 
که استان های توریست پذیر فاقد یک طرح کالن 

برای توسعه گردشگری هستند.
اســتاندار هرمزگان با بیان اینکه در این اســتان 
۱۴ جزیــره بزرگ و کوچک گردشــگری وجود 
دارد، افزود: به جز ۵ جزیره که از گذشــته میزبان 
مسافران و گردشگران ایرانی و خارجی بوده اند، ۵ 
جزیره دیگر را نیز در دست توسعه و فراهم سازی 
زیربناهای گردشگری داریم که مطابق برنامه انجام 

خواهد شد.

در مراسم امضای توافق نامه های گردشگری دریایی و ساحلی عنوان شد

پشتیبانی وزارت راه از گردشگران جام جهانی در قطر

گــروه شهرســتان// سرپرســت معاونت 
گردشگری ســازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
نیمه اول امسال ورود مسافران به این جزیره 
با ۳۸ درصد افزایش به ۷۸۹ هزار و ۳۷۸ نفر 

رسید. 
مرتضی رمضانی گالشی اظهار کرد: نیمه اول 
امسال ۷۸۹ هزار و ۳۷۸ نفر شامل ۶۳۷ هزار 
و ۸۶۶ نفر به وســیله هواپیما و ۱۵۱ هزار و 
۵۱۲ نفر از مســیر دریا به این جزیره وارد 
شده اند. وی اضافه کرد: این آمار در مقایسه 
با مدت مشــابه سال گذشته که ۵۷۲ هزار و 
۳۲۳ نفر بود از ۳۸ درصد افزایش برخوردار 
بوده است. رمضانی گالشی یادآور شد: در این 

مدت پنج هزار و ۱۷۵ پرواز از نقاط مختلف 
کشور و ۲۰ پرواز از برخی کشورها به مقصد 

کیش انجام شده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: برقراری پروازهای 
داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ 
درصد کاهش داشته اما پروازهای خارجی در 

این مدت حدود ۱۹ برابر افزایش دارد.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه 
آزاد کیش یادآور شــد: در سال جاری ۲۴ 
هزار و ۷۹۴ خودروی حامل مسافر به جزیره 
کیش وارد شده که این مقوله نیز در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته که سه هزار و ۲۶۰ 
دســتگاه بود حدود ۶۶ برابر رشد برخوردار 
شــده اســت. این جزیره به واســطه ایجاد 
زیرساخت های گردشگری هم اکنون با ۳۰ 
نوع خدمت توریستی یکی از مهمترین مراکز 
گردشگری ایران اســالمی بوده و به نسبت 
وسعت خود دارای یکی از وسیع ترین و کم 
خطرترین ســواحل دنیااست.جزیره کیش با 
حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت از توابع شهرستان 
بندر لنگه استان هرمزگان در آب های نیلگون 

خلیج همیشه فارس واقع شده است.

گروه شهرســتان//  رییــس هیات مدیره 
جامعه هتلداران کیش گفت: با ادامه وضعیت 
مناسبت ترددها هم اکنون و افزایش حضور 
مسافران سطح اشغال هتل های این جزیره 

به ۸۰ درصد رسید. 
مســیح اهلل صفا اظهار داشت: در روزهای 
گذشته با بازگشت آرامش و بهبود وضعیت 
پروازها در فرودگاه کیش پذیرش مسافران 
در هتل های جزیره روند افزایشی به خود 
گرفته است.وی با بیان اینکه روند افزایش 
پذیرش مسافران از شهریور ماه سال جاری 
نسبت به ماه های اول تابستان شکل گرفته 
است یادآور شد:  این روند برای چند روز 

در هفته گذشته دچار اخالل شد اما اکنون 
شــاهد اوج گیری پذیــرش در این اماکن 
هســتیم.صفا افزود: در ابتدای هفته جاری 
۶۰ درصد هتل ها اشــغال شــده بود طبق 
آخرین آمار هم اکنون ســطح اشغال به ۸۰ 
درصد رســیده و در برخی از هتل ها نیز 
پذیرش مسافران تا ۹۵ درصد رسیده است.

وی گفــت: با توجه به روند بهبود برقراری 
پروازها از نقاط مختلف کشــور به مقصد 
کیش انتظار می رود با پایداری این روند در 
روزهای آتی شــاهد رشد حضور مسافران 

در جزیره باشیم.
 بــه گــزارش ایرنا، رییس هیــات مدیره 

جامعه هتلداران کیش با اشــاره به آمادگی 
برای پذیرش مســافران جام جهانی ۲۰۲۲ 
در ایــن جزیره یاد آور شــد: اعضای این 
جامعــه در صورت تداوم و بهبود همکاری 
دســتگاه های مختلف از جمله فدراسیون 
فوتبال، وزارت انور خارجه، وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری و 
شرکت های هواپیمایی آمادگی کاملی برای 
تحقق این هدف دارند.جزیره کیش ۵۳ هتل 
فعال از جمله ۱۴ هتل پنج ستاره و ۱۴ هتل 
چهار ســتاره دارد که در این مراکز امکان 
اقامت حدود ۲۰ هزار نفر در هر روز فراهم 

شده است.

گروه شهرستان// همزمان با آغاز هفته 
وقف ، زنگ وقف در مدرســه علمیه 
خمیر  بندر  مریــم  حضرت  دخترانه 

نواخته شد . 
 محــرم زاده سرپرســت اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان بندر خمیر 
از نواخته شــدن زنگ وقف با حضور 
کریمی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری 
خمیر خبر داد و اظهار کرد: به منظور 
مشــارکت آحاد مــردم جامعه و در 
راستای  ترویج فرهنگ وقف در مدارس 
و مراکز آموزشی صورت گرفت. وی 
افزود: خانواده ها و دانش آموزان نقش 
مهمی را در گسترش فرهنگ وقف در 

جامعه ایفا کرده و در جهت مشارکت 
عمومی مــردم نیــز از جامعه هدف 
محسوب می شــوند. سرپرست اداره 
اوقاف و امــور خیریه خمیر ادامه داد: 
با توجه به رویکرد حمایتی وقف برای 
زیرساخت های آموزشی و استفاده از 
واقفان خیر اندیش می تواند در زمینه 
تجهیز و ساخت مدارس گامی محوری 

برداشت.
محرم زاده افزود: معلمــان به عنوان 
راهنمایان اثر گذاری مهمی در وقف در 
زمینه های پژوهشی و علمی می توانند 
داشته باشند و گویای آن وقف زندگی 

خود در زمینه تعلیم و تعلم است.
وی خاطرنشان کرد: وقف در زمینه های 
آموزشی و ساخت مدارس و تجهیز آن 
باید از دامن خود مدارس آغاز شــود 
و به ســمت نظام اند و با هدف ارتقای 
علمی و فنــاوری دانش آموزان انجام 

گیرد.
به گــزارش فارس، در پایــان برای 
دانش آموزان یک  مسابقه انشاء  برگزار 
شد و  قرار شــد دانش آموزان دست 
نوشــته های به   اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان تحویل دهند تا به ۵ 

انشای برتر جوایز نفیسی اهدا شود.

زنگ وقف در بندرخمیر نواخته شد 
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معامالت. تلفن 35252150 -076 و فاکس 35241706-076 )کد پستی: 7951617444( 
 www. Qeshm.ir :آدرس الکترونیکی -

سایر توضیحات: - به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. 

 - هزینه انتشار آگهی مزایده به عهده برنده مزایده ، می باشد. 057-1401 /م/الف

نام قطعه 

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره چهار

مساحت اعیانی

556/81

556/24

553/78

560/40

مساحت عرصه

3209/54

2369/72

2314/87

2156/26

مبلغ تضمین جهت 
شرکت در مزایده به ریال

103,388,822,000

82,605,650,000

79,943,732,000

74,822,196,000

340,760,400,000

مجموع شش دانگ عرصه و 
اعیانی و محوطه سازی  به ریال

1,033,888,220,000

826,056,500,000

799,437,320,000

748,221,960,000

3,407,604,000,000

مجموع ارزش  عرصه به ریال

962,862,000,000

758,310,400,000

740,758,400,000

690,003,200,000

مجموع ارزش اعیانی 
و محوطه سازی به ریال

71,026,220,000

67,746,100,000

58,678,920,000

58,218,760,000

مجموع کل شش دانگ عرصه و اعیانی و محوطه سازی  چهار واحد ویالیی
توضیحات : خرید هر واحد ویالیی به صورت مجزا امکان پذیر می باشد. فلذا خریدار می بایستی پس از مشخص نمودن واحد درخواستی در اسناد 

نسبت به تهیه همان مبلغ ضمانت نامه مندرج در جدول فوق را از بانک اخذ نموده و در پاکت »ب« قرار دهد.  

کمیسیون معامالت

نوبت اول )آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( 1401-1۸

 سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم و احداث دیوار 
پیرامونی بوستان بانوان قشم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار صاحب صالحیت در رشته ساختمان و ابنیه و رشته 

تاسیسات و تجهیزات توامان، با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید. 
- موضوع مناقصه : اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم و احداث دیوار پیرامونی بوستان

بانوان قشم با شرح کار اجرایی و سایر شرایط مناقصه درج در اسناد مناقصه وفق فهارس بهای »ابنیه«، »تاسیسات برقی«، » راه، باند 
فرودگاه و زیرسازی راه آهن«، »شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب«، »توزیع نیروی الکتریکی« و شامل عملیات خاکی، بنایی با سنگ، 
اجرای دیوار بلوکی، اجرای میلگرد، کفسازی، زیرسازی، آسفالت، اندود کاری و پالستر، اجرای کامل روشنایی محوطه، اجرای سبتیک و 

پکیج تصفیه فاضالب و اجرای سایر عملیات مرتبط با موضوع مناقصه با مصالح 
- محل اجرای کار : استان هرمزگان - جزیره قشم - محدوده ی فرودگاه بین المللی جزیره قشم و شهر قشم

- مدت زمان اجرای کار: 12ماه شمسی می باشد.
-مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه عملیات موضوع فراخوان 219.220.434.845 ریال می باشد که شامل ضریب باالسری 1.41 و 

ضریب منطقه ای جزیره قشم است. 
ملی 14002861698  شناسه  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  بنام  بانکی  نامه  ضمانت  مناقصه:   در  شرکت  تضمین  نوع  و  مبلغ   -
شبای  شماره  با  قشم  شعبه  ملت  بانک   4651525348 جاری  حساب  به  واریز  یا   411443335884 اقتصادی  کد  و 
IR870120020000004651525348 با شناسه واریز 99009803129 ( به میزان 11.000.000.000 ریال )یازده میلیارد ریال( 
تهیه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاریخ اولین روز تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه و برای سه ماه 
دیگر نیز قابل تمدید می باشد. عالوه بر آن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم شود، )ضمانتنامه بانکی از بانک های 

خصوصی و دولتی مورد تایید بوده و ضمانتنامه های مربوط به موسسات مالی و اعتباری مورد تایید نمی باشد(
 مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند پس از واریز مبلغ 35.000.000 ریال به حساب جاری 4651525348 بانک ملت 
شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم، از تاریخ 1401/07/10 تا تاریخ 1401/07/19 جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه 
مراجعه نمایند.   - محل تحویل اسناد مناقصه: سازمان منطقه آزاد قشم- مجاور اسکله بندر بهمن - ساختمان مدیریت حقوقی و امور 

قراردادها- دبیرخانه کمیسیون معامالت 35252150 -076 و فاکس 35241706 -076
از تاریخ 1401/07/20 تا 1401/07/30 )آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 13:30 تاریخ  -مهلت تحویل پاکات مناقصه: 

1401/07/30 می باشد( 
- زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکتها: روز یک شنبه تاریخ 1401/08/01 راس ساعت 14:00 در دفتر مدیریت امور 

حقوقی و قراردادها، واقع در اسکله بندر بهمن قشم.
- مکان دریافت و تحویل اسناد مناقصه: جزیره قشم- اسکله بندر بهمن - مدیریت امور حقوقی و قراردادها - دبیرخانه کمیسیون 

معامالت، تلفن 35252150 - 076 و فاکس 35241706-076 )کد پستی: 7951617444(
-  پیش پرداخت : قرارداد شامل پیش پرداخت برابر 20 درصد مبلغ پیمان می باشد.

- سایر توضیحات : به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-  هزینه هر نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

- تضمین حسن انجام کار در موضوع این مناقصه لحاظ خواهد شد. 
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 058-1401 /م/الف

دبیرخانه کمیسیون معامالت

مسافران 80 درصد ظرفیت هتل های کیش را در اختیار گرفتند

ورود مسافر به کیش ۳۸ درصد افزایش یافت



سرویس اقتصادی // پرونده ســال آبی ۱۴۰۱– ۱۴۰۰ با کاهش 
۱۸تا ۲۴درصدی بارندگی و افزایش ۱.۱درجه ای میانگین دمای 

هوای کشور نسبت به میانگین بلندمدت بسته شد. 
 پرونده ســال آبی ۱۴۰۱– ۱۴۰۰ بــا کاهش ۱۸تا ۲۴درصدی 
بارندگــی و افزایش ۱.۱درجه ای میانگین دمای هوای کشــور 
نســبت به میانگین بلندمدت بسته شد. این در حالی است که در 
برآوردهای آینده نگر هواشناســی نیز وزن پاییز خشــک بیشتر 
بوده و الاقل در ۳ماهه ســال آبی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱نیز نباید منتظر 
گشایشی در بارندگی بود.  روند کاهشی بارش های جوی همزمان 
بــا تغییرات اقلیمی و افزایش میانگین دمای هوا، در چند ســال 
اخیر به تشــدید بحران آب منجر شده و متأسفانه در چشم انداز 
کوتاه مدت نیز جز با پافشاری بر مدیریت مصرف و اولویت دادن به 
تأمین آب شرب، راهکاری برای گذر این بحران به چشم نمی آید. 
طبق آمارها، میانگین بارش های جوی سال آبی گذشته)اول مهر 
۱۴۰۰تا ۳۱شهریور ۱۴۰۱( حدود ۲۰.۶میلیارد مترمکعب معادل 
۱۸درصد کمتر از میانگین بارش های کشور در ۵۴سال اخیر بوده 

است.
* سال خشک به روایت آمار

ســال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)اول مهر ۱۴۰۰تا ۳۱شــهریور سال 
۱۴۰۱( به جز یک دوره بارش مقطعی در بهار امسال، سالی خشک 
و کم باران بود و هرچند در ســایه تغییرات اقلیمی و به خصوص 
ورود جریان موسمی هند)مونســان( سیالب هایی برای مناطقی 
ایجاد شــد اما درمجموع بارندگی های آن در مقایسه با میانگین 
بلندمدت نامســاعد بود.  این در حالی است که بررسی آمارهای 
مربوط به تغییرات دمای هوا نیــز از تغییرات قابل توجه در این 
حوزه حکایت دارد به گونه ای که متوسط دمای کشور در سال آبی 
گذشته نســبت به دوره زمانی بلندمدت ۱.۱درجه افزایش داشته 
اســت. طبق آمارهای هواشناسی، حداکثر تغییرات دما نسبت به 
بلندمدت، در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱.۹درجه افزایش و 

اســتان ایالم به ۱.۷درجه رشد تعلق داشته است.  در قعر جدول 
تغییرات دمای هوا نیز اســتان های گلستان و خراسان شمالی با 
افزایش ۰.۴درصدی قرار دارند. این تغییرات در حالی اســت که 
هرگونه نوسان پایدار دمای هوا در یک منطقه می تواند زمینه ساز 
تغییرات شدید و گســترده اقلیمی و آبی باشد. در همین رابطه، 
ابوالفضل خادمی، کارشناس حوزه اقلیم شناسی به فارس می گوید: 
افزایش ۰.۱درجه ای دما روی همه مسائلی که فکر می کنید، اعم از 
بهره وری کشاورزی، فرسایش خاک، تغییرات مدل بارش و سایر 
موارد مهم اثرگذار است.  به عقیده این کارشناس اقلیم شناسی، تغییر 
اقلیم به معنای این نیست که ما باید فعالیت های صنعتی و کشاورزی 
خــود را تعطیل کنیم بلکه باید برای مدیریت آثار این تغییرات و 

برای کند شدن روند آن تالش کنیم.
* دو روایت از افول بارندگی

اطالعات و داده های مؤسســه تحقیقات آب وزارت نیرو نشان 
می دهد در سال آبی گذشته)۱۴۰۱-۱۴۰۰( میانگین بارش های 
جوی کشــور در مقایســه بــا میانگین بارش هــای بلندمدت 
کشور)۵۴ســاله( ۱۸درصد کاهش پیدا کــرده و مجموع حجم 
بارش های کشــور از میانگین ۲۴۹.۳میلی متر در دوره ۵۴ساله 
به ۲۰۳.۹میلی متر در ســال آبی گذشته رسیده است.  این تغییر 
به معنای کاهش ورودی ۲۰.۶میلیارد مترمکعب آب به منابع آبی 
کشور است. البته همزمان با آمارهای مؤسسه تحقیقات آب وزارت 
نیرو، آمارهای سازمان هواشناســی از کاهش ۲۴درصدی های 
بارندگی سال آبی گذشته نسبت به متوسط بلندمدت حکایت دارد 
که بیانگر شرایط نامساعدتری است.  فارغ از اختالفات آماری این 

دو مرجع، در ســال آبی گذشته، بخش اعظمی از حوزه های آبی 
۹گانه کشور ازجمله، حوضه آبریز کرخه، مرزی غرب، سفیدرود 
بزرگ، دریاچه نمک، زهره و جراحی، هامون هیرمند، ســرخی 
و ســایر مناطق، کاهش ۲۵تا ۵۰میلی متری بارش های جوی را 
تجربه کردند. براساس آمارها، در سال آبی گذشته، ۲۳استان کمتر 
از میانگین بلندمدت و ۵استان در حد نرمال باران دریافت کرده اند 
و البته به مدد طوفان مونســان هند، استان سیستان و بلوچستان 
و جنوب استان هرمزگان شاهد رشــد میزان بارندگی نسبت به 
متوسط بلندمدت بوده اند. درمجموع، با نگاهی به شرایط بارندگی 
در ۵۴سال گذشته، سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰در بین ۱۱سال دارای 

کمترین میزان بارندگی رده بندی می شود.
* جزئیات بارندگی در سال آبی گذشته

براساس اطالعات حوضه های آبریز ۹گانه کشور، حوضه آبریز 
کرخه و مرزی غرب ۳۸درصد کمتر از متوســط بلندمدت بارش 
دریافت کرده اســت. این آمار در حوضه های آبریز ســفیدرود 
بزرگ ۲۶درصد، کارون بزرگ ۲۵درصد، فالت مرکزی و شرقی 
۲۴درصد، ارس و اترک ۱۹درصد و حوضه های شمالی ۴درصد 
کاهش را ثبت کرده است.  در این میان در حوضه آبریز زاینده رود 
کاهش ۲۳درصدی بارش ها تجربه شده و در دریاچه ارومیه نیز 
بارندگی ۱۷درصد از متوسط بلندمدت کمتر بوده است. با درنظر 
گرفتن ضریب نفوذ و رواناب از میزان بارندگی کشــور، کاهش 
۱۸درصدی میزان بارندگی نســبت به بلندمدت سبب شده است 
شاهد کاهش ورودی به میزان ۲۰.۶میلیارد مترمکعب آب به منابع 

آبی کشور باشیم.

* نشانه های پاییز خشک
محمد پورحمید، کارشناس حوزه آب با اشاره به شرایط بارندگی 
در کشــور می گوید: کاهش ورودی ۲۰.۶میلیــارد مترمکعبی 
در کشــوری که کل سرانه آب تجدیدشــونده اش کمی بیش از 
۱۰۰میلیارد مترمکعب اســت به معنای شرایط دشوار تأمین آب 
است.  این کارشناس با اشاره به استقرار سیستم حکمرانی منابع 
آب در کشور گفت: پیش بینی ها بیانگر پاییز خشک در پاییز سال 
آبی اســت و باید در همه مصارف آب، بازنگری جدی به وجود 
بیاید.  بنابراین گزارش با توجه به جزئیات ذکر شده به نظر می رسد 
شــرایط تأمین منابع آبی در ســال آبی جاری باید با مدیریت 
قابل توجه و همراهی مردم در صرفه جویی همراه باشــد تا بدون 

ایجاد تنش آبی از شرایط عبور کنیم.

سرویس اقتصادی // شــرکت بازآفرینی شهری ایران طرح 
جدیدی را ارائه کرده که طبق آن اگر مالک یک واحد مسکونی 
در بافت فرسوده تمایل داشت که واحد خود را در اختیار مجری 
طرح نوسازی قرار دهد، به ازای آن یک قطعه زمین در یکی از 
شهرهای جدید یا زمین های در اختیار وزارت راه و شهرسازی به 

صورت تهاتر دریافت و متناسب با نیاز خود بسازد. 
 پس از تصویب ضوابط تشویقی ساخت و ساز در بافت فرسوده 
توســط شورای عالی معماری و شهرســازی، شرکت بازآفرینی 
شهری، مشوق دوم شامل تهاتر زمین در بافت با یک قطعه زمین 
متعلق به دولت را ارائه کرد. آنطور که محمد آیینی ـ معاون وزیر 
راه و شهرســازی اعالم کرده اگر مالک یک واحد مسکونی در 
بافت فرسوده تمایل داشــت که واحد خود را در اختیار مجری 
طرح نوســازی قرار دهد به ازای آن یک قطعه زمین در یکی از 
شــهرهای جدید یا زمین های در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
بــه صورت تهاتر دریافت و متناســب با نیاز خود بســازد. این 
برنامــه در واقع مکملی برای طرح سیاســتها و ضوابط کالبدی 
متضمن تشویق نوسازی محله ای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد 

شهری محسوب می شود که اواخر شهریورماه امسال به تصویب 
شورای عالی معماری و شهرســازی رسید و به زودی به مراجع 
صدور پروانه ابالغ می شود. آیینی همچنین با اشاره به این که دولت 
سیزدهم در ســند تحول خود یکی از چهار چالش اصلی بخش 
مسکن و شهرسازی را چالش نوسازی بافت های فرسوده شهری 
و روســتایی دانســته و برای آن راهکار و راهبرد تدوین کرده به 
رادیو تهران گفته اســت: در حوزه شهری راهبرد این است که با 
سیاست های تشویقی شهرسازانه توسعه گران را برای مشارکت با 
مردم و مالکان در نوســازی این بافت ها ترغیب کنیم؛ زیرا غالب 
مالکان این واحدها از اقشار کم درآمد جامعه هستند و به تنهایی 
توانایی نوسازی و مقاوم سازی منازل خود را ندارند.  مدیرعامل 
شرکت بازآفرینی شهری ایران یادآور شد: ۱۶۶ هزار هکتار بافت 
هدف اعم از بافت تاریخی، بافت فرسوده میانی و سکونتگاه های 
غیررســمی در کشور وجود دارد و ۲۳ درصد سطح شهرها را در 
بر می گیرد، افزود: متاســفانه یک سوم جمعیت شهری کشور در 
این مناطق ساکن هستند. وی با بیان این که از این میزان ۷۴ هزار 
هکتار بافت فرســوده میانی، ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی و ۵۹ 

هزار هکتار بافت حاشیه ای است، اظهار کرد: در ادوار دولت های 
گذشــته تا کنون در حدود  ۲۱۰ هزار واحد مسکونی بازسازی 
شده و به ازای آنها ۶۷۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شده 
است. آیینی تاکید کرد: دولت سیزدهم در سند تحول خود یکی از 
چهار چالش اصلی بخش مسکن و شهرسازی را چالش نوسازی 
بافت های فرسوده شهری و روستایی دانسته و برای آن راهکار و 
راهبرد تدوین کرده است. به گفته آیینی، شهرداری ها موظفند در این 
موارد برای صدور پروانه حداقل ۵۰ درصد الی ۱۰۰ درصد تخفیف 
بدهند که دولت این مبلغ را برای آنها جبران خواهد کرد؛ کما این که 
تا کنون میانگین تخفیف شهرداری ها بیش از ۸۲ درصد بوده است. 
به گزارش شرق ؛ بنابراین گزارش ضوابط کالبدی تشویقی نوسازی 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، روز ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱ به 
تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید که از جمله این 
مشوق ها می توان به اعطای یک یا دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم 
طرح مصوب، تسهیل در ضوابط پارکینگ، امکان احداث واحدهای 
مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب و عدم احتساب مساحت 

بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی اشاره کرد.
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فروردین :  
هیچ کس بهتر از شــما نمی داند که چه قدر شروع 
یک پروژه می تواند از تمــام کردن آن راحت تر 
باشد. به نظر می رسد که دنبال کردن تفریحات شاد 
برای تان خوشایندتر از عمل کردن به تعهدات تان است. امروز کاماًل 
آماده اید تا به محض این که وسوســه شدید بیرون بزنید و خوش 
بگذرانیــد. باید راهی پیدا کنید تا در کارتان خالقیت به خرج دهید 
و تمرکزتان را بیشــتر کنید. اگر اول از همه به وظایف تان جامه ی 
عمل بپوشانید، بعداً می توانید با خیال راحت تر به امور دلخواه تان 

بپردازید.
اردیبهشت :  

امروز برای شــما یک فرصت فوق العاده است، حتی 
الزم نیســت کار خاصی انجام دهید، زیرا همه چیز 
خودش مقابل چشمان تان اتفاق می افتد. شاید مجبور 
باشید برای به دســت آوردن سرمایه ی مالی وقت زیادی را به کار 
کــردن اختصاص دهید، اما می توانید در ایــن فاصله به آرامش و 
راحتی ای که در منزل انتظارتان را می کشد فکر کنید و انرژی بگیرید. 
تا زمانی که احساس امنیت کنید می توانید از لحظات تان لذت ببرید. 

به هر کجا که بروید شادی را هم با خود به همراه خواهید آورد.
خرداد : 

امروز به شدت کارآمد شــده اید، یعنی می توانید به 
هر چیزی که می خواهید دســت پیــدا کنید. ممکن 
است دچار مشکالت غیر ضروری شوید، اما آن قدر 
باهوش هستید که به طریقی خودتان را از دام مشکالت نجات دهید. 
اوقات خوش پیش روی شماســت، اما یادتان باشد که کورکورانه 
خوشحالی نکنید، اکنون باید به وظایف تان هم توجه نمایید. به جای 
ایــن که از محدودیت های تان فراتر بروید، راهی پیدا کنید تا تعادل 

در زندگی تان برقرار شود.
      تیر :

امروز به شدت به چیزهای لطیف تمایل پیدا کرده اید. 
پول خرج کردن شاید وســیله ای باشد برای این که 
خودتان را ارضاء کنیــد و محبت تان را به آن هایی 
که دوســت شان دارید نشان دهید. اما به شما توصیه می شود که به 
بودجه ی مالی خود توجه کنید، یادتان باشد که می توانید این حس 
رضایت را با پرداختن به معنویات و توجه به عواطف دیگران هم پیدا 

کنید، پس فقط بر دنیای مادی تمرکز نکنید.
     مرداد :

شاید روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید، اما نباید 
فراموش کنید که همــه ی چیزهای خوب می توانند 
ناگهان تغییر کنند و آن روی ســکه را نشــان دهند. 
اکنون تمایل دارید که چشم تان را بر همه ی چیزهای خوب ببندید. 
می خواهید به چیزهای بزرگ فکر کنید و ایده های تان را پرورش 
 دهید. در مســیر حرکت کنید و از فرصت هایی که برای تان پیش 
می آید بهره ببرید، اما حواس تان باشــد که زیاده روی نکنید. راهی 

پیدا کنید که به نقطه ی تعادل برسید تا لذت های تان پایدار شوند.
     شهریور : 

امــروز تصمیم داریــد که خودتان را در شــغلی که 
دارید ثابــت کنید، اما هنوز نمــی دانید که چه طور 
باید موضع تــان را به دیگران نشــان دهید. دل تان 
نمی خواهد از کار زیاد خسته شــوید، زیرا فرصتی برای استراحت 
وجود ندارد. شــاید در روابط تان دچار مشکل شوید، یادتان باشد 
که بیان احساســات شخصی به حل این معادله کمکی نخواهد کرد. 
می توانید به همه ی چیزهای خوبی که در ســر دارید فکر کنید، اما 
برای این که ماجرا درســت نشود باید بخشی از رویاهای تان را نزد 

خودتان نگه دارید.
     مهر : 

اکنون ونوس و مشــتری در یازدهمین خانه در طالع 
شما یعنی خانه ی امیدها و آرزوها گرد آمده اند، پس 
می توانید ستاره های بخت تان را در آسمان بشمارید. 
شــاید یک پاداش مالی بگیرید یا حداقل خبر خوبی به دست تان 
برسد که می تواند زندگی تان را عوض کند. باید از طبع دلپذیری که 
دارید استفاده کنید تا با آن هایی که هم فکر شما هستند آشنا شوید. 

تا زمانی که این فرصت پابرجاست از آن استفاده کنید.
      آبان : 

اکنون آماده هســتید که با مشــکالت و موضوعات 
پیچیده ی دردسرساز روبرو شوید. موانعی که دیروز 
به نظرتان بزرگ می آمدند امروز به یک مشکل ناچیز 
قابل حل تبدیل خواهند شــد. اکنون مــی توانید خودتان را به دنیا 
نشان دهید و حقیقت درون تان را آشکار سازید. یادتان باشد که از 
هدف تان فاصله نگیرید. اگر چه دوست دارید دست از کار بردارید و 
با دوستان تان خوش بگذرانید، اما حواس تان باشد که مسیر پیش رو 

می تواند نقش تعیین کننده ای در زندگی شما داشته باشد.
     آذر :  

دیگــر زمان برنامه ریزی به پایان رســیده اســت، 
اکنون باید دســت به کار شــوید و هدفمند به سوی 
 آینــده حرکت کنید. بایــد پا به مســیر بگذارید و 
 شانس تان را امتحان کنید. راهی پیدا کنید تا از این فرصت برای تحقق 
اهداف تان بهره ببرید. حاال که فعل و انفعاالت کهکشانی به نفع شما 

رقم خورده اند دیگر درنگ نکنید.
      دی : 

امروز به ســختی می توانید از موضوعات پیچیده و 
رموز کهکشانی سردرآورید، اما این فرصت را دارید 
که همه ی این مسایل را به بحث بگذارید. خوشبختانه 
همه چیز خوب پیش خواهد رفت و اطرفیان تان شــما را غرق در 

عشق و محبت خواهند کرد.
  بهمن : 

امروز ممکن اســت کسی به ســراغ تان بیاید و شما 
را به لبخند وادارد. شــاید پیامی که به شما می دهد 
 بسیار شاعرانه به نظر برسد، اما واقعیت این است که 
گفته های او خالی از حقیقت اســت. اکنون برای تان دشــوار است 
احساسات خودتان را به وسیله ی کلمات بیان کنید. به نظر می رسد 
که هنوز نمی دانید چرا دیگران این قدر به شما لطف و محبت دارند، 

اما به هر حال به آن نیاز دارید. 
اسفند : 

اکنون تصمیم دارید هر کاری که الزم است انجام دهید تا 
نیت های خوب تان را به دیگران نشان دهید. اما مشکل 
این جاست که ممکن است زیاده روی کنید، پس یادتان 
باشــد برای خوشایندتر جلوه دادن حقیقت به آن شاخ و بال ندهید. 
اگر بزرگ نمایی کنید بعداً مجبور می شوید که بهای آن را بپردازید. 
قبل از این که در مســیر پیش بروید باید به پیامدهای اقدامات تان 

خوب فکر کنید.
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7 اقتصادی

پرونده سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ بسته شد؛ 

جدال اقلیم ایران با کاهش بارندگی و افزایش دما

نوبت اول

تهاتر زمین؛ مشوق جدید برای نوسازی مسکن 

کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی آگهی ماده 3 اقنون اقنون تعیین ت
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس 
تصرفات  مورخ 1401/5/25  شماره 1401۶0۳2۳1۳۶000۶۷5  رای  شرح  به 
مالکانه محمد جمالی فرزند محمد رسول تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۹۷ متر مربع قسمتی از پالک 2۸0۳ فرعی از ۳5۷1- اصلی واقع 
در سید کامل بلوار شهدا بخش یک بندرعباس به استناد ماده 1 و ماده ۳ قانون 
مذکور به جهت عدم دسترسی به مالک مشاعی مقرر گردید پس از انتشار آگهی 
سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده ۳ قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار 
آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس 
مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم 
دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد 
بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 2۶1/م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۷/0۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۷/25

ابوالحسن دستوری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه یک

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

کارگر قرارداد موقت چطور یکساله قرارداد مسکن ببندد؟
سرویس اقتصادی // یک مقام کارگری می گوید: قبل از 
آنکه به فکر ساخت مسکن کارگری باشیم باید امنیت 
شغلی کارگر را برقرار کنیم چون کارگری که قرارداد 
موقت سه ماهه و دوماهه دارد با چه اطمینانی می تواند 

قرارداد یکساله مسکن ببندد؟ 
علی اصالنی در خصوص ســاخت مســکن کارگری 
اظهار کرد: یکی از معضالت حال حاضر ما این اســت 
که بدون آنکه به زیربناها بپردازیم و زیرساختها را فراهم 
 کنیم، دســت به انجام هر کار می زنیم یعنی ساختمان را 
می سازیم، ولی به پی آن کاری نداریم. در بحث ساخت 
مسکن برای کارگران تاکید داریم که قبل از هر چیز باید 
امنیت شغلی کارگر تامین شود تا به واسطه آن کارگر بتواند 
سرپناهی برای خود داشته باشد. وی ادامه داد: کارخانه ای 
بــرای کارگران خود ۳۸۰ واحد مســکونی ۸۰ تا ۱۲۰ 
متری با همه امکانات ساخته بود ولی زمانی که موضوع 
قراردادهای موقت یک ماهه و دو ماهه مطرح شد با خاتمه 
قرارداد و عدم تمدید  آن مشکالتی برای کارگر و کارفرما 
در استفاده از این خانه ها به وجود آمد؛ لذا معتقدم تا زمانی 

که به بحث امنیت شغلی نیروی کار توجه نشود نمی تواند 
به مسکن آن فکر کرد. رئیس کانون شورای اسالمی کار 
البرز تصریح کرد: یکی از شاخص ترین دالیلی که برخی 
کارفرمایان به دنبال کارگر هســتند و با وجود آنکه حق 
سرویس و حقوق باالتر از حداقل مصوب می دهند باز 
هم کارگر پیدا نمی کنند این است که کارگر امنیت شغلی 
ندارد و حاضر نیست با قرارداد موقت در کارخانه کار کند. 
وقتی وارد کارخانه می شود بالفاصله از او سفته و تسویه 
حســاب می گیرند و قرارداد دوماهه می بندند و کارگر 
می بیند که ســختی کار دارد عطای کار در کارخانه را به 
لقایش می بخشد. ما به کارفرما می گوییم به جای بستن 
قرارداد موقت سه ماهه،   سال اول را قرارداد یکساله ببندد 
و اگر رضایتمندی حاصل شد سال بعد هم با کارگر قرارداد 
ببندد و اگر کارگر تخلف کرد قانون و کمیته انضباطی هست 
که رسیدگی کند. اصالنی در ادامه به سهم مسکن در سبد 
هزینه خانوار اشاره کرد و گفت: به جرات می توان گفت که 
بیش از نیمی از دریافتی کارگر صرف اجاره بهای مسکن 
می شود یعنی اگر دریافتی کارگر یک میلیون تومان باشد 

بیش از ۵۰۰ هزار تومان را باید بابت هزینه های مسکن 
و اجاره بها بپردازد. متاســفانه اخیرا اجاره مسکن را هم 
متری کرده اند تا جایی که برای یک واحد ۷۰ متری ۷۰ 
میلیــون تومان طلب می کنند. وی با بیان اینکه کارگران 
توان پرداخت اجاره بهای سنگین را ندارند، گفت: تا قبل 
از اینکه بانکها سود پول را کاهش دهند مالکان بیشتر رهن 
می خواستند ولی االن دیگر سود بانکی کم شده و بیشتر 
کرایه می گیرند و همین مســاله باعث شده کارگرانی که 
مستاجرند دچار مشکل شوند و نگران تمدید یا عدم تمدید 
قرارداد اجاره خانه باشند. این مقام کارگری با طرح این 
پرسش که کارگری که قرارداد موقت سه ماهه دارد با چه 
اطمینانی قرارداد رهن و اجاره یکساله مسکن را ببندد؟ 
اظهار کرد: خواســته جامعه کارگری این است که تبصره 
دو ماده ۷ قانون کار هرچه ســریع تر اصالح و تکلیف 
قراردادهای کارگران مشخص شود. اگر این اتفاق بیفتد 
و امنیت شــغلی کارگر برقرار شود، هم کارگر به کار در 
کارخانه اشتیاق نشان می دهد و هم کارفرما جرات می کند 

برای کارگرانش مسکن بسازد.

 قیمت روغن و برنج  کاهش یافت 
سرویس اقتصادی // رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از 
کاهش قیمت برخی کاالهای اساسی خبر داد و گفت: قیمت روغن 

و برنج طی ماه های اخیر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. 
رضا کنگری در برنامه میز اقتصاد اظهار داشت: قیمت روغن در دو 
ماه اخیر حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است به طوری که قیمت 
عمده فروشی یک حلب روغن ۵ کیلویی از ۴۰۰ هزار تومان به ۲۹۵ 
هزار تومان کاهش یافته است و قیمت عمده فروشی روغن مایع ۹۰۰ 
گرمی از ۶۸ هزار تومان به حدود ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان کاهش یافته 
است.  رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به کاهش 
۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت برنج بیان داشــت: قیمت برنج ایرانِی بار 
قدیم با کیفیت ضعیف به سمت متوسط )پرمحصول( هر کیلو ۷۵ هزار 
تومان بوده اســت که قیمت باِر جدید این نوع برنج به حدود ۴۰ تا 
۴۵ هزار تومان رسیده است.  وی اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم 
برنج اعال در حال حاضر بین ۹۰ تا ۱۱۵ هزار تومان است و این در 
حالی است که تا دو ماه پیش قیمت هر کیلوگرم برنج اعال بین ۱۰۰ 

تا ۱۳۰ هزار تومان بود. 

***
تعیین تکلیف ۱۰۶۲ خودروی 

رسوبی وارداتی 
سرویس اقتصادی // رئیس سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی از آغاز مزایده هزار و ۶۲ خودروی وارداتی 

در سامانه ستاد برای عموم مردم خبر داد.
عبدالمجید اجتهادی رئیس ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی گفت:  هزار و ۶۲ دستگاه خودروی خارجی رسوبی که 
از سال ۹۶ با ظن قاچاق کشف شده و در انبار های ۹ استان کشور 
باقی مانده بود، به صورت الکترونیکی به مزایده گذاشته شد. وی 
افزود: امکان بازدید الکترونیکی از این خودرو ها در سایت اموال 
تملیکی فراهم شــده و در نهایت ۱۶ مهر این مزایده رمزگشایی 
خواهد شد و برندگان اعالم می شوند. رئیس سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی بیان کرد: از ۷ تا ۱۲ مهر عالوه بر بازدید 
از خودرو ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند با داشتن 
امضای الکترونیکی پیشنهاد قیمت دهند. اجتهادی گفت: از جمله 
شــرایط شرکت در این مزایده داشــتن توکن )امضا الکترونیکی( 
است؛ افراد با مراجعه به سایتhttps:www.gica.ir می توانند 
درخواست امضای الکترونیکی دهند و آن را در دفتر اسناد رسمی 

و یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت دریافت کنند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:

فهرستی که از تسهیالت کالن بانک ها منتشر می شود، باید کامل باشد
سرویس اقتصادی // نایب رئیس کمیسیون اصل 
نود مجلس گفت: بانک مرکزی موظف اســت به 
صورت فصلی اطالعات تسهیالت کالن بانک ها 
را منتشــر کند واین کار باید مطابق با نص صریح 

قانون باشد.
حجت االسالم حسن شجاعی، نایب رئیس کمیسیون 
اصل نود مجلس شورای اسالمی، در رابطه با اهمیت 
انتشار اطالعات تسهیالت کالن بانکی به خبرنگار 
مهر گفت: بانک ها در حــال حاضر یک قدرت 
حاکمیتی را در اختیــار دارند و می توانند جریان 
اعتباری کشــور را به هر مسیری که می خواهند، 
هدایت کنند. از این جهت باید عملکرد آنها شفاف 
باشد و نظارت کامل و همه جانبه ای بر فعالیت آنها 
وجود داشته باشد. وی افزود: البته منظور از نظارت 
این معنا نیست که کسی بخواهد در شبکه بانکی 
دست ببرد و مجدداً باعث سرازیر شدن اعتبارات به 
بخش های مورد نظر خودش بشود؛ بلکه منظور از 

اعمال نظارت بر شبکه بانکی این است که بانک ها 
باید قواعــد، قوانین، آئین نامه ها و چارچوب های 
مشخص شده در آنها را حتماً اجرا و رعایت کنند.

شجاعی با بیان تبعیض هایی که در تسهیالت دهی 
صورت می گیرد، اذعان داشــت: چون عملکرد 
بانک ها در حال حاضر شــفاف نیست، مشاهده 
می کنیم که در اعطای تسهیالت به مردم و حتی خود 
کارخانه ها و شرکت های تولیدی نیز اعمال سلیقه 
می کنند؛ مثاًل می بینیم که شخصی تسهیالت معوق 
زیادی دارد، اما مجدداً از بانک ها می تواند تسهیالت 
بگیرد. الزمه از بین بردن این تبعیض، شفافیت و 
ارتقای نظام اعتبارسنجی بانک هاست. وی در ادامه، 
ضمن تأکید بر اهمیت انتشار اطالعات تسهیالت 
کالن بانک ها بر اســاس تبصره ۱۶ قانون بودجه، 
گفت: بانک مرکزی موظف است به صورت فصلی 
اطالعات تسهیالت کالن بانک ها را منتشر کند. این 
کار باید بدون قید و بندهایی که اخیراً شورای پول 

و اعتبار ترتیب داده اســت، صورت گیرد. تا چند 
وقت دیگر مجدداً لیست تسهیالت کالن بانک ها 
باید منتشر شــود و انتظار بر این است که مطابق 
نص صریح قانون عمل شود. شجاعی ضمن اشاره 
به اینکه هدف نمایندگان از احکام تنظیمی تبصره 
۱۶ قانون بودجه، عالوه بر شناسایی ابربدهکاران 
بانکی، ایجاد یک نظام شفاف و کارآمد بوده است، 
گفت: البته اجرای این قانون به کارشناسان نیز کمک 
می کند. از این طریق آنان به صورت شفاف اطالعات 
را در اختیار خواهند داشــت تــا بتوانند جریان 
نقدینگی کشور را رصد کرده و اگر در جایی عیب 
و نقصی را مشاهده می کنند بتوانند اوالً آن مشکل 
را شناسایی و ثانیاً راهکارهایی را بدهند. نماینده 
مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه ادامه داد: تسهیالت 
باالی ۱۰۰ میلیارد تومانی را که بانک مرکزی بیان 
کرده لیســت آنها را منتشر می کند، در واقع لیست 
کسانی است که خودشان آنها را به عنوان ابربدهکار 

بانکی معرفی کرده و می شناسند. اساساً در رابطه با 
این افراد سوت زنی مردم و رسانه ها معنایی ندارد؛ 
یعنی اگر تخلفی صورت گرفته، خود مسئولین بانک 
مرکزی به این تخلفات اشراف کامل دارند. بخش 
مهم دیگری از مسئله شفافیت تسهیالت بانکی که ما 
از انتشار لیست تسهیالت کالن انتظار آن را داریم، 
این است که رسانه ها بتوانند فسادهایی را که حتی 
از نظر مسئولین دور مانده، افشا کنند. نایب رئیس 
کمیسیون اصل نود در خاتمه گفت: بنابر آنچه گفته 
شد، این یک تکلیف قانونی است که بانک مرکزی 
اطالعات را به صورت کامل و بدون قید و بندهای 
مصوبه ای منتشــر کند. در این رابطه در کمیسیون 
اصل نود پیگیر خواهیم بود تا حتماً این اطالعات 
به صورت کامل منتشر شود، تا هم بتواند جریان 
نقدینگی کشور را شفاف کند، هم بتواند به ریشه یابی 

و حل مشکل خلق پول بی ضابطه کمک کند.



بارها در مورد دستفروشان و خودروهای میوه فروش ومعایب و مزایای 
آنها مطالب متعددی منتشر شــده است. از آن طرف جلسات متعددی 
درزمینه جمع آوری ، ساماندهی خودروهای میوه فروش، چاره اندیشی 
برای ســد معبر توسط این خودروها و… برگزار شده است. مصوبات 
مختلفی در این حوزه داشــته ایم، اما باز هم شرایط به همان روال قبل 

است.
از خودروهای میوه فروش ســطح شــهر بندرعبــاس بارها گفتیم  و 
مصاحبه های مختلف با مسئولین مربوطه انجام داده ایم. اما بعد از گذشت 
یک  ماه  و قول هایی که داده شــد برای ساماندهی این خودروها اما 
هیچ تغییری در سطح شهر نمی بینیم. هنوز ترافیک سنگین خیابان راه 
آهن پا برجاســت ، روز به روز به تعداد خودروهای میوه فروش این 
خیابان افزوده  می شود . خیابانی که حاال یکی از پر تردد ترین خیابان 
شهر بندرعباس  به شمار می آید و هم یکی از خروجی و ورودی های 
اصلی شهر است. از طرفی دیگر  شهرک پیامبر اعظم) ص(  با جمعیتی 
زیاد در این محدوده قرار دارد و در طول  شبانه روز خودروهای زیادی 
از این مسیر به شهرک پیامبر اعظم تردد می کنند. بعد از پیگیری های 
متعدد، سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فراورده های کشاورزی 
شهرداری بندرعباس اعالم کرد، بعد از توقیف خودروهای میوه فروش 
و رفع توقیف آن ها ،در بلوار رجایی مکانی مشخص  برایشان در نظر 
گرفته شده است و ســاماندهی می شوند. افرادی که برای رفع توقیف 
خودروهــای خود مراجعه می کنند. تعهد می دهند و مبلغی را ماهیانه 
پرداخت کرده ودر مکان جدید به فعالیت می پردازند. اما بعد از گذشت 
بیش از یک ماه روال خودروهای میوه فروش به همان منوال اســت. 
در تمام نقاط شــهر حضور دارند. می تــوان گفت تعداد آن ها کاهش 
پیدا نکرده در بعضی نقاط افزایش هم یافته اســت.هممچنین در مکان 
جدید هم مستقر نشده اند. حتی بعضی از این خودروها خود را مالک و 
صاحب آن نقطه از خیابان می دانند و اجازه نمی دهند خودرو دیگری 
آنجا پارک کند . برای خود سایه بان و مکان اسکان و استراحت درست 
کرده اند.  از ســمت کمربندی که به ســمت کوی شفا بخواهیم برویم، 
خــودرو های میوه فروش دقیقًا در تقاطع و نبش خیابان به طور ثابت 
ایســتاده اند، از هشت صبح تا پاسی از شب . حتی آسفالت آن قسمت 
هم بسیار کثیف شده است.از سمت بلوار امام حسین)ع( به سمت درخت 
سبز که برویم هم خودرو های میوه فروش بساط خود را پهن کرده اند 
و پشت سر هم ایستاده اند. بعد از گذشت یک ماه از صحبت با مسولین 
شهرداری و وعده ساماندهی  خودروهای میوه فروش و همچنین توقیف 
خودرو آن ها اما تغییری بوجود نیامده است . حتی در بعضی مکان ها 
می بینیم که تعداد آن ها بیشــتر هم شده است و کاًل مسئله ساماندهی 

خودروهای میوه فروش در حال حاضر  رها شده است .

خودروهای میوه فروش؛
قصه ای ادامه  دار...
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که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.
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صنفی  انجمن  رییــس   // خبر  گروه 
هرمزگان  رفاهی  خدمات  مجتمع های 
گفت: معطل ماندن چندین ســاعته 
کامیون ها در درون و در مسیر منتهی 
به جایگاههای ســوخت در هرمزگان 
اقتصاد جایگاههای  به  ســبب ضربه 

سوخت شده است. 

عباس خــالده رییــس انجمن صنفی 
مجتمع های خدمــات رفاهی هرمزگان 
در بندرعباس اظهــار کرد: بدلیل عدم 
موجــودی گازوییــل در جایگاهها و 
کاهش ســهمیه آنها، عمــال کامیون ها 
جایگاههای  در  ســوخت گیری  برای 
سوخت مجبورند ســاعت ها منتظر و 

معطــل بمانند که ایــن معطلی و تجمع 
گســترده کامیون ها در حاشیه راههای 
منتهی به جایگاهها نه تنها ســبب بروز 
تصادفات متعدد با خودروهای ســبک 
شــده بلکه عمال اقتصاد جایگاهها را 
نیز به مخاطره انداخته است. وی افزود: 
عمال با تجمــع بیش از اندازه کامیون ها 
که به شــکل متراکمی در جایگاههای 
سوخت برای حفظ نوبت خود در صف 
ســوخت گیری قــرار می گیرند، دیگر 
بخش های فعال جایگاهها از جمله سوپر 
مارکت، رستوران و ... به حالت غیرفعال 
درآمده و خودروهای سبک نیز در این 

جایگاهها توقف نمی کنند.
به گفته خالده، سهمیه سوخت جایگاهها 
در ماههای اخیر کاهش یافته و به همین 
دلیل برخی جایگاهها که در مسیر اصلی 

تردد کامیون ها و تریلرها هستند، عمال 
سوخت به اندازه کافی ندارند و کامیون ها 
پس از مراجعه به این جایگاهها، منتظر 
باقی می مانند  تریلر ســوخت  رسیدن 
و همین مســأله ترافیــک متراکمی در 
ورودی بسیاری از جایگاههای سوخت 
بوجود آورده است. وی همچنین از بروز 
تصادفات متعدد و گاه منجر به فوت در 
نزدیکی و یا در مجاورت با جایگاههای 
سوخت خبر داد و عنوان داشت: گاهی 
صف تریلرها در جایگاههای ســوخت 
بین شــهری به کناره جاده ها نیز کشیده 
می شــود و در شــب هنگام در موارد 
خودروهای  برخورد  شــاهد  متعددی 
سواری با صف کامیون های متوقف شده 
هستیم. خالده گفت: جایگاههای فعلی 
در هرمزگان با ۴۰ درصد ظرفیت شان 

فعالیت می کننــد و واگذاری مجوزهای 
خارج از چارچوب و بدون هماهنگی با 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
می تواند اشتغال موجوددر جایگاههای 
فعلــی را به خطر انداخته و حتی امنیت 
سرمایه گذاری در این بخش را نیز مختل 
کند و همین مسأله نگرانی سرمایه گذاران 
بخش خصوصی را به دنبال داشته است.

به گزارش فارس ؛ وی همچنین با انتقاد 
از واگذاری مجوزهایی از سوی میراث 
فرهنگی تحت عنوان جایگاههای رفاهی 
جاده ای که این روزها در ســایت های 
دیوار و... به فروش گذاشــته شــده، 
خاطرنشان کرد: اعطای هرگونه مجوزی 
باید با اهلیت سنجی و با رعایت قواعد 
فنی و ایمنی راه باشد و اال تبعات بعدی 

آن متوجه ایمنی مردم است.

معطلی کامیون ها به اقتصاد جایگاهها ضربه زده است 

چهارسال از فراق و غروب ابدی حاج ایوب دبیری نژاد ،مرد رسانه 
و کار و خیرکثیربرای عموم گذشت .حاج ایوب به گواه و شهادت 
همه آنان که وی را می شــناختند خودساخته ،شریف، کارراه انداز، 
دلســوز،پرهمت ،خوش تصمیم و نجیــب و مردمداربود.هم او که 
سالیانی  چه درکسوت معلمی ،فرزندان این آب و خاک را پرورش 
داد و تربیت کرد و چه آن هنگام که رخت اجرا برقامت پوشید و در 
میدان عمل به شهر و آبادانی و همیاری مردمان این شهر و آن شهر 
همت گمارد و چه روزگاری که حس کرد باید به جرگه اهل رسانه 
وارد شــود و با قلم و واژه و کلمه و خبر بنیاد روزنامه دریا را پی 
گذارد که درصحنه مطالبه خواهی و طرف مردم ایستادن پیشرو و 
خط مقدم باشد جز خیرکثیراز دست بارانی او نتراوید .خوش خلق 
و نرم طینت و پاک زاد از خانواده ای ارزنده و اصالتمند و شــهید 
داده بود و هیچگاه از همه داشته های شرافتمندانه اش پله ای برای 
صعود به منابع قدرت نساخت و همواره در سفارش و توصیه های 
خود به خبرنگاران و همکاران روزنامه ارزش های مردمی و اصیلی 
چون انعکاس واقعیت ، بی طرفی و انجام رسالت روزنامه نگاری را 

گوشزد و تاکید می کرد و از همین رو بود که روزنامه دریا و سایر
 پیوست ها و ملحقات آن در سال های حیات حاجی و پس از آن

 درجبهه مردم بود و برای آنان نوشت و می نویسد و پیگیر دردها 
و آالم آنان بود و هســت .حاج ایوب دارای کوله باری از تجارب 
صحنه ای و اجرایی در مشاغل و پست های مختلف از استانداری تا 
شهرداری بود و درهرکدام جز گره گشایی ، رفع مشکل و خیرمندی 
برای دیگران و بویژه مردم نمی خواســت .نیرویی ارزشی ،پایبند 
انقالب اسالمی و رویکردهای عدالتخواهانه بود و زمانی که احساس 
کرد باید به عرصه رســانه ورود کند با عشق و اشتیاق و علیرغم 
مهابت و صعوبت این مسیرپر سنگالخ و دارای دست اندازهای پیدا 
و پنهان ورود کرد و هرروز بهترازدیروز را ســرلوحه خود قرارداد. 
کســانی که در روزنامه دریا با حاج ایــوب کار کرده اند می دانند 
وی بسیار فرد منضبط ،دقیق ، جســت و جوگر، ریزبین و تعالی 
اندیشــی بود و با مطالعه و بررســی و کندوکاو در احوال موفقیت 
روزنامه های دیگر درابعاد محتوایی و فنی می کوشید روزنامه ای 
استاندارد ،متحول و مطابق الگوهای روز منتشر کند و به هیچ شکل 
در روزمرگی نمی ماند .همکاران او قطعا سخت گیری ها، تذکرات 
و یادآوری ها و اشــکاالت فنی و محتوایی هرروزه اورا به خاطر 
دارند که جزبرای کاســتن از خطاها و افزودن بر دقت ها نبود .  او 
فردی رو به آینده و آتیه نگرو افق اندیش بود که در هرروز نمی ماند 
بلکه به گسترش ، تعالی و رشد فکرمی کرد. همه کسانی که با او در 
حوزه رسانه و روزنامه کار کرده اند میزان حساسیت ، دقیق بینی ، 

تیزنگری و هوش مدیریت اورا دیده و لمس کرده اند.

در چهارمین ســال فقدان زنده یاد حاج ایوب همچنان دریغاگوی 
جای خالی و پرنشدنی او هســتیم که درختی تناوراز سایه های 
دوستی ،مهر، نجابت و مدیریت شایسته و ارزشمند بود و میوه های 
آن نیز جز مردمداری ، شــرافت ، میانــداری و دوری از تندی و 
زمختی وبرقراری مدارا و آشــتی بین دوستان و همراهان و اهالی 
رسانه و دیگران نبود . صفت و خصلتش باران بود که چو ازآسمان 
شخصیت ارزنده و شــریفش می بارید برهمگان به یکسان مهرو 

عطوفت و حسن و همدلی می باراند .
یــاد و خاطره اش گرامی و روحش در جــوار خالق عالم و آدم 

درآرامش .
چون زین قفس برستی در گلشن است مسکن

چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن

درچهارمین سال فراق حاج ایوب

مردی با دست های بارانی
یادداشت


