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آبفای هرمزگان مقام برتر ارزیابی 
ستاد اقامه نماز را کسب کرد

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان ؛
مشکل ساخت شناور در استان های غیرساحلی 

باید در سطح ملی پیگیری شود

مدیرکل شیالت هرمزگان :
 ۱۰ گونه آبزی در معرض خطر قرار دارند
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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان :

در تعیین نرخ سرویس مدارس 
بندرعباس نقشی نداریم 

2

ریا
/ د

عی
زار

ی 
 عل

س:
عک

گروه خبر // آیین پویش ملی »مشق احسان« جهت اهدای 8هزار بسته نوشت افزار به ارزش 
دومیلیارد و400میلیون تومان به دانش آمــوزان مناطق کم برخوردار هرمزگان به همت بنیاد 

احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.

  به گزارش خبرنگار دریا ؛ منوچهر دانشمند مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( هرمزگان گفت: 
 ارزش هر بسته شــامل کیف، دفتر و...، 300هزار تومان اســت که توسط گروه های جهادی بین 

دانش آموزان نیازمند توزیع می شود .

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد 
اشتغال ۴۳۰ قاضی ،کارمند و عضو شورای 

حل اختالف اهل سنت در دستگاه قضایی هرمزگان 
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فوالدکاوه کیش 
مسئولیت های اجتماعی 

اثرگذار انجام دهد

استاندار هرمزگان در آیین تجلیل 
از کشاورزان نمونه ملی و استانی خبر داد  

افزایش ۴۰۰ درصدی 
اعتبارات کشاورزی 

هرمزگان 

پویش مشق احسان توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره( هرمزگان کلیدخورد

 توزیع 8 هزار بسته نوشت افزار 
بین دانش آموزان محروم هرمزگان

بنیاد 15 خرداد نیز در طرح مثبت 3 برای ترویج افزایش جمعیت و فرزندآوری
 به خانواده هایی که فرزند سوم و چهارم بدنیا آورده اند ، بسته های حمایتی ارسال می کند

ادامه از تیتر یک //
    دانشــمند گفت: ازطرفــی دیگر از 
111پروژه عمرانی اجرا شده توسط ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( هرمزگان در استان 
 که قبال 68 مدرسه را در استان احداث 
کرده ایم، روز یکشــنبه نیز 11مدرسه 
با29 کالس درس  با اعتبار 39میلیارد 
و300میلیــون تومــان در بشــاگرد، 
بندرعبــاس، حاجــی آبــاد و رودان 
بامشــارکت اداره کل نوسازی مدارس 
استان ساخت وتحویل گردیده که این 
مراسم بصورت کشوری با حضور رئیس 
دفتر مقام معظم رهبری، وزیر آموزش و 
پرورش، سرپرست ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( کشور و در استان نیز با حضور 
معاون عمرانی استاندار هرمزگان برگزار 
شــد.وی به پویش ماه  ابریشــم برای 

حمایت از 700دانش آموز مســتعد بی 
بضاعت در استان در آستانه کنکور اشاره 
کرد وگفت: به هر دانش آموز بسته کمک 
آموزشی مجازی ومکتوب و... به ارزش 
ده میلیون تومان برای شرکت در کنکور 
افزود:  دهیم.دانشــمند  می   اختصاص 
بنیاد 15 خرداد نیز در طرح مثبت 3 برای 
ترویج افزایش جمعیت و فرزندآوری ، 
به خانواده هایی که فرزند سوم و چهارم 
بدنیا آورده اند، بسته های حمایتی ارسال 
می کند.  وی از اجرای طرح خانه احسان 
 در روســتاها ومحالت حاشیه نشین و 
آسیب پذیر اســتان خبر داد.   مدیرکل 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( هرمزگان 
گفت: این ســتاد در حوزه راه ســازی، 
عمرانی، معیشــتی، آبرســانی و... در 
مناطق محروم و کم برخوردار اســتان 

مشــارکت دارد. آرش رضایی مدیرکل 
فنی استانداری هرمزگان نیز از اقدامات 
ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( اســتان 
بدلیل اجــرای طرح هــای فرهنگی، 
عمرانی و... در مناطق مختلف استان و 

بخصوص طرح های توسعه ای در هرمز 
قدردانی کرد.   امیریان معاون اجتماعی 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( هرمزگان 
نیز اجرای اینگونه برنامه ها و حمایت 
از دانش آموزان را در راســتای عدالت 
آموزشی در استان خواند وگفت: برخی 
از دانش آموزان بدلیل عدم توانایی در 
پرداخت هزینه کتاب و تامین نوشــت 
افزار و کیف وکفش در اســتان مجبور 
به ترک تحصیل می شــوند که برخی 
از این خانواده ها به ســتاد اجرایی هم 
مراجعه می کنند.وی بر فرهنگ سازی 
جهت کمک رسانی به محرومین توسط 
نهادهای انقالبی و... تاکید کرد.  امیریان 
از راه اندازی دومدرســه جهت تولید و 
مهارت افزایی به عنوان پایلوت در سال 
جاری در استان باهمکاری آموزش و 
پرورش و حمایت از دانش آموزان پشت 

کنکوری در پویش ماه ابریشم خبرداد .

پویش مشق احسان توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره( هرمزگان کلیدخورد

توزیع 8 هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان محروم هرمزگان
آگهي مناقصه عمومي

 یك مرحله اي با ارزیابي كیفي
شماره فراخوان :  2001092868000007

نوبت دوم

مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
هرمزگان

موضوع مناقصه : مناقصه عمومــي يك مرحله اي با ارزيابي 
كيفي مشروح ذيل :

))حجمي / زماني اداره امور سوختگيري هواپيمايي منطقه و نواحي تابعه ((  
تاريخ مهلت ونشاني محل دريافت تحويل اسناد مناقصه :

پس از انتـــشارآگهـــي نوبت دوم در روزنامه كليه مناقصه گران بــــــراي 
دريــــــافت كامل اسناد مناقصــــه و بارگذاري پاكت ها ي الف - ب و ج  به 

سايـــت http://setadiran.  ir مراجعه نمايند .     
شماره هاي تماس : 81 و 076-33513080

1- مبلغ ضمانت نامه بانکی شركت در فرآيند ارجاع كار  7/232/000/000)هفت 
ميلياردو دويست و سي و دو ميليون( ريال به نام شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي ايران منطقه هرمزگان . 2- مبلغ برآورد 144/629/231/136 ريال .
3- مدت اجراي كار 12ماه مي باشد . 4- داراي حداقل سابقه كاري مرتبط .

5- دارابودن گواهينامه تاييدصالحيت ايمني وگواهينامه تعيين صالحيت كار از 
اداره كل تعاون وكار و رفاه اجتماعي. )تصوير گواهينامه ها درهردو پاكت ب و پاكت 
ارزيابي كيفي قرارداده شــود( . 6-  ارائه آگهي مربوط به شخص يا اشخاصي 
كه طبق آخرين تغييرات درروزنامه رسمي مجاز به امضاء اسناد تعهد آور شركت 
مي باشــد  .)تصوير آخرين تغييرات اساسنامه در پاكت ب و پاكت ارزيابي كيفي 
قرارداده شود( . 7- ارائه آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده .)منتهي به سال 
1399( 8- تصوير اساسنامه شركت )مناقصه گر( در پاكت ب و پاكت ارزيابي 
كيفي قرارداده شــود . 9- ارائه تاييديه آخرين نمونه امضاء مديرعامل و رييس 

هيات مديره در پاكت ب و پاكت ارزيابي كيفي . 
10- احراز امتياز حداقل60 براســاس معيارهاي ارزيابي كيفی و توانمنديهاي 

بهداشتي و زيست محيطي )HSE( الزامي مي باشد .
11- تصويــر كليه گواهينامه ها و مدارك فوق در هر دو پاكت ب و پاكت ارزيابي 
كيفي قرارداده شــود . 12- توزيع اسناد پس از انتشــار آگهي به مدت 10روز 
 از تاريــخ 1401/07/26 لغايت 1401/08/07 ، مهلــت بارگذاري پاكت هاي 
 ) الف،ب،ج ( در ســامانه ستاد تا ســاعت 14 مورخ 1401/08/18، بازگشايي 
 پاكت هاي ارزيابي كيفي مورخ 1401/08/21 مي باشد و تاريخ بازگشايی پاكتهاي

) الف ،ب وج( متعاقباً اعالم خواهد شــد . )هريك از پاكت هاي تضامين ، ارزيابي 
يك لفاف سربسته در مهلت و محل تعيين شده همراه با نامه به دبيرخانه مناقصات 
 اين شــركت تحويل گــردد . ( 13- تذكرمهم : پس از طــي مراحل قانوني ، 
پاكت هاي  الف ، ب وج مناقصه گراني مفتوح خواهد شد كه حداقل امتياز الزم در 

ارزيابي كيفي و HSE  را كسب كرده باشند .
 14- به پيشــنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و همچنين پيشنهاداتي 
كــه پس از مهلت مقــرر درفراخوان واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شــد. 
ارقام به ريال و حروف /  عدد درج و فاقد خط خوردگي / الك گرفتگي ... باشــد. 
 15- جلســه توجيهي مورخ 1401/08/09 ساعت 10 صبح برگزار مي گردد . 
) حضور درجلسه الزامي است(*** نکته مهم تمامي مناقصه گران / شركت ها بايد 
در سامانه ستاد ثبت نام و كليه پاكت هاي الف و ب و ج خود را درسامانه بارگذاري 
نمايند ، الزم بذكر اســت در صورت عدم ورود به سامانه جهت بارگذاري اسناد ، 

دريافت پاكت فيزيکي آنها امکان پذير نمي باشد .

روابط عمومي  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان
نوبت اول : 1401/07/24- تاریخ نوبت دوم : 1401/07/26

شناسه آگهی : 1391070

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران 
منطقه هرمزگان 

ادامه در همین صفحه

گروه خبر // توافقنامه تخصیص و تحویل اراضی بندر 
شهید حقانی و نیز توافقنامه تخصیص و تحویل اراضی 
طرح جامع بندر هرمز میان سازمان بنادر و دریانوردی و 

استانداری هرمزگان به امضا رسید . 
   با حضور علی اکبر صفایی مدیرعامل ســازمان بنادر و 
دریانوردی در محل استانداری هرمزگان، توافقنامه تخصیص 
و تحویل اراضی بندر شهید حقانی و توافقنامه تخصیص و 
تحویل اراضی اجرای طرح جامع بندر هرمز به امضا رسید. 
این توافقنامه ها با توجه به تفاهم نامه دو هفته پیش مابین سه 
وزارت خانه راه وشهرسازی، وزارت کشور، وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور بهره گیری همه 

جانبه از دریا و تسهیل گری در در فرآیند صدور مجوزات 
تاسیسات و ســازه های آبی در استان هرمزگان توافقنامه 
تخصیص و تحویل اراضی به سازمان بنادر و دریانوردی 
با محوریت اجرای طرح جامع بندر هرمز منعقد شده است.

در بخشــی از این توافقنامه مقرر شده است تا استانداری 
هرمزگان کلیه معارض های حقیقی و حقوقی احتمالی در 
محدوده سواحل منطقه مورد نظر از حیث اراضی پشتیبانی را 
پیگیری و رفع نماید .  به گزارش فارس، همچنین در بخش 
دیگری از توافقنامه مقرر شده تا سازمان بنادر و دریانوردی 
نسبت به صدور کلیه مجوزات الزم برابر ضوابط مربوط در 

راستای تاسیسات و سازه های آبی اقدام کند .

امضای توافقنامه تخصیص و تحویل اراضی بندر شهید حقانی و اجرای طرح جامع بندر هرمز 

گروه خبر // به مناســبت هفته تربیت بدنی ۲۱ طرح عمرانی در اســتان 
هرمزگان به بهره برداری می رسد.

  به گزارش خبرنگار دریا ؛ مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان در نشست خبری 
هفتــه تربیت بدنی در بندرعباس گفت: این طرح ها با اعتبار 31 میلیارد تومان 
در یازده شهرســتان استان به  بهره برداری می رسند.26 مهر ماه تا 2 آبان ماه 
هفته تربیت بدنی نام گذاری شده است.مظفر مهری خادمی نسب افزود: این هفته 
ساخت پایگاه های قهرمانی و اقامتگاه تیم ملی نیز در شهرستان های بندرلنگه 
و بندرخمیر آغاز می شــود. وی گفت: با بهره برداری از این طرح های عمرانی 
2 سانتی متر به سرانه ورزشی استان افزوده می شود.مدیر کل ورزش و جوانان 
هرمزگان افزود: در این هفته 68۴ برنامه در حوزه همگانی، قهرمانی، حرفه ای، 
فرهنگی و عمرانی برای بانوان و آقایان برگزار می شود.مظفر مهری خادمی نسب 
گفت: 1۴ آبان نیز استان هرمزگان میزبان بازی های ساحلی قهرمانی مردان آسیا 

است که با حضور 28 تا 30 تیم از کشور های مختلف برگزار می شود .

مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان خبر داد 

 بهره برداری از ۲1 طرح عمرانی 
در هفته تربیت بدنی در هرمزگان 

آگهی مزایده
 فروش لیمو عامنی 

 به اطالع می رســاند اتحاديه تعاون روســتايی 
خلیج فارس اســتان هرمزگان در نظر دارد ميزان 
4۵0تن ليمو عمانی را بصورت يکجا بفروش برساند . 
لذا از متقاضيان درخواست می شود قيمت پيشنهادی 

خود را كتبا به دبيرخانه اين اتحاديه ارسال نمايند . 

تلفن 0۷63331399۴ و 091۷15۷0129
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پشت پرده سیاست 

اوین پس از آتش و دود   
با پایان یافتن اتفاقات اوین مســئوالن جزئیاتی از ماجرا ارائه و از کشــته شدن ۴ تن و 
 61 مجروح در این آتش ســوزی خبر دادند .شامگاه شنبه به ناگاه خبری در خصوص 
آتش سوزی زندان اوین در رسانه ها منتشر شد. آتش سوزی که اگرچه گمانه زنی های 
مختلفی درباره چرایی بروز این حادثه مطرح شــد اما  رســانه قوه قضاییه در گزارشی 
تفصیلی  به علل و عوامل این حادثه و تلفات ناشی از آن اشاره کرد. طبق این گزارش در 
پی درگیری شامگاه شنبه  بین برخی از زندانیان بند ویژه سرقت و محکومیت های مالی 
زندان اوین و آتش سوزی پیش آمده در کارگاه خیاطی این زندان،  که به ورود سریع و 
به موقع نیروهای انتظامی و امدادی منجر شد تعداد قابل توجهی از زندانیان نجات یافتند و 
از صحنه آتش سوزی به نقطه امن منتقل شدند و متاسفانه چهار زندانی نیز فوت و تعدادی 
مجروح شــدند. بر اساس این گزارش طبق آخرین اطالعات به دست آمده، چهار نفر از 
زندانیان بر اثر استنشاق دود ناشی از آتش سوزی ها درگذشتند و 61 زندانی نیز مجروح 
شده اند . هر چهار زندانی فوت شده جزو محکومین ناشی از سرقت بودند که در زندان 
اوین دوران محکومیت خود را طی می کردند .  این گزارش می افزاید اکثر زندانی های 
مجروح شده به صورت سرپایی مداوا شدند و تنها 10 نفر از آنان در مراکز درمانی بستری 
هستند که حال چهار نفر وخیم گزارش شده است. در این گزارش تاکید شده پس از ورود 
به موقع دادســتان تهران ، رئیس سازمان زندان ها در زندان اوین با همکاری مسئوالن 
زندان، نیروهای انتظامی، آتش نشانی و اورژانس بیش از 70 زندانی که در معرض خطر 
آسیب دیدگی بودند نجات یافتند.  در جریان درگیری و آتش سوزی شنبه شب گذشته 
زندان اوین تعدادی از زندانیان جرایم خشن و خطرناک، قصد فرار از زندان را داشتند که 
با توجه به تمهیدات حفاظتی اتخاذ شده موفق به فرار نشدند. شرایط زندان اوین از نیمه 
شب یک شنبه عادی اســت و امکان تماس زندانیان با خانواده از همان ساعت پس از 
اطفای حریق فراهم شده تا نگرانی های احتمالی رفع شود . هویت زندانیان فوت شده نیز 
به اطالع خانواده آن ها رسیده و اسامی درگذشتگان متعاقبا و پس از دستور مقام قضایی 
منتشر خواهد شد. دراین بین اما دقایقی بعد از وقوع این حادثه،  روایت های دیگری نیز 
از علل و عوامل وقوع این حادثه در برخی رسانه ها منتشر شد. در همین زمینه فارس به 
نقل از برخی منابع محلی مدعی شد که  علت این حادثه انفجار مین های اطراف اوین بوده، 
ادعایی که از سوی مهر تکذیب شد  و برخی دیگر نیز در فضای مجازی آن را سناریوی 
فــرار برخی از زندانیان بیان کردند. همزمان  به گزارش خبرآنالین ادعاهایی از ســوی 
برخی افراد  مانند یاسر هاشمی  در کالب هاوس مبنی بر این که از قبل به برادرش مهدی 
گفته بودند که به زندان برنگردد  منتشر شد که بر ابهام ها افزود. روایت های متناقض و 
 مختلفی که با انتقاد فرهیختگان نیز  همراه شد و این رسانه آنالین   با تیتر » آقایان جنگ 
رسانه ای را دریابید «  به کمی و کاستی نهادهای مسئول در اطالع رسانی در این باره اشاره 
کرد و نوشت :» روایت دقیق و درستی از آن چه اتفاق افتاده منتشر نشده است خبرهایی 
از قول منابع آگاه منتشر می شود بعد تکذیب و باز خبر دیگری منتشر می شود، اطالعات 
 قطره چکانی و با جزئیات اندک و عموما کلی منتشــر می شــود درست در زمانی که 
رسانه های فارسی زبان قصد دارند از این اتفاق یک فاجعه بسازند تا مردم را خشمگین 
کنند یک موضوع بسیار پررنگ است »ضعف روایت«  چیزی که نبودش در ماجرای مهسا 
امینی باعث شد تا روایت های غیرواقعی براصل ماجرا غلبه داشته باشد. موضوعی که در 
گزارش) روز گذشته کمیته حقیقت یاب( مجلس هم بر آن تاکید شد که اگر روایت دقیق 
و به موقعی از آن چه اتفاق افتاده بود منتشر می شد تبعات اجتماعی اتفاق را کم  می کرد. 
اشتباهی که به نظر می رسد از آن درس نگرفته ایم و دوباره تکرارش کرده ایم.«  در همین 
زمینه در 9 بند زندان 57 هکتاری اوین، به جز محکومان امنیتی، محکومان مالی با عناوین 
مجرمانه کالهبرداری، صدور چک بی محل، فروش مال غیر، جعل سکه، اختالس، رشوه، 
اعمال نفوذ در دستگاه های اقتصادی، کالهبرداری الکترونیکی و غیره نیز نگهداری می شوند 
و آتش سوزی اخیر در کارگاه خیاطی اشتغال زندانیان رخ داد که مددجویان این کارگاه 

همگی از محکومان سرقت بوده اند .

تازه های مطبوعات
ســازندگی- این روزنامه با تیتر » تحلیل روســی « نوشت: خبرگزاری روسی 
اســپوتنیک با اشــاره به اعتراضات به وجود آمده در ایران، پس از مرگ مهسا 
امینی به جمهوری اسالمی پیشنهاد کرد: به حرف جوانان گوش دهید و آن ها را 
به آغوش خود برگردانید. این رسانه روسی که نسخه فارسی نیز دارد با یادآوری 
این که جامعه ایران، یک جامعه پویاست، در گزارش خود آورده: تحویل و تحول 

زیادی را در جامعه ایران شاهد هستیم و باید با آن حرکت کرد .
کیهــان-  با عنوان »عصای روزنامه های زنجیــره ای زیر بغل تلویزیون ابو اّره!« 
نوشت: طیف تندروی اصالح طلبان و رسانه های زنجیره ای برای خروج از انزوا 
و عقده گشــایی سیاسی بر چهره نظام اسالمی پنجه می کشند و عملگی شبکه ای 
تلویزیونی را می کنند که خود اسرائیلی ها رسمًا می گویند این شبکه پادوی ماست! 
 آرمان ملی- دیاکوحسینی، کارشناس ارشد روابط بین الملل درباره چرایی تحریم 
اخیر محمد جواد ظریف توســط دولت کانادا نوشت : برخی در کانادا این گونه 
تحلیل می کنند که افرادی مانند آقای ظریف و طیف  میانه رو در ایران احتماال از 
نقش آفرینی هایی در آینده برخوردار خواهند شــد. چرا که آن ها از درصدی از 
حمایت و محبوبیت از سوی مردم برخوردارند. آن چه مورد پسند آن هاست این 
اســت که به دنبال ایجاد دو قطبی در جامعه ایران باشند. دوقطبی که یک سر آن 
وضع موجود است که از سوی آن ها وضعیت افراطی تلقی می شود و سر دیگر آن 

طیف را هم فقدان این وضعیت افراطی تحلیل  می کنند .
 اعتماد - سید علی میر فتاح کارشناس نوشت : این مملکت همان قدری که مال 
بسیجی هاست مال طرف مقابل شان هم هست. همان قدری که محجبه ها از این 
کشــور سهم می برند طرف مقابل شان هم صاحب حق است. خدایی و دنیایی با 
هر متر و معیاری که بسنجید، نه فقط به لحاظ مصلحت سنجی حذف طرف مقابل 
کار غلطی است بلکه به لحاظ حقوقی هم کسی نمی تواند حق دیگری را تضییع 
کند. وقتی می گوییم ایران متعلق اســت به همه ایرانی ها منظورمان فقط خاک و 
جنگل وآسفالت نیست. این ها هم هست اما »ما« شرعا و عرفا باید که در دولت 
و مجلس و صدا و سیما سهم داشته باشیم که متاسفانه نداریم. یعنی نگذاشتند که 

داشته باشیم .
انعکاس

فرارو نوشت : حسن عاملی امام جمعه اردبیل  گفت : در یک کشته سازی دروغین 
و شایعات منتشر شده کذب، بی پایه و اســاس از دیروز رسانه های غرب سعی 
می کنند تا کشته شدن یک دختر اردبیلی را به عنوان حرکت تحریک آمیز علم کنند 
در حالی که چنین حادثه ای در اردبیل رخ نداده و وقوع آن از پایه و بن و اساس 
دروغ محض است. وی همچنین  با اشاره به برگزاری مراسم سرود سالم فرمانده 
و حواشی آن گفت : مسئوالن مدرسه نباید دانش آموزان را بدون اجازه والدین به 
مراسم می بردند. من با مسئوالن اجرایی و مدیر ان ارشد صحبت کردم و گفتم نهایت 
دقت را در این امور داشته باشند و گفتم هیچ کس نباید دستگیر شود، به هیچ کس 
نباید دست بزنند و هیچ کس نباید احضار شود. گفتم بچه ها هیچ تقصیری ندارند 

و اگر خانواده ای اعتراض کرده، برای دلسوزی بوده است که آن هم ایراد ندارد.
 مرکز خبر حوزه نوشت: سید احمد خاتمی گفت: لیدرهای اغتشاش از خارج تغذیه 
می شــوند پول می گیرند و هدایت می شوند، با بنده به عنوان عضو حقوقی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تماس گرفتند و تهدید کردند که اگر استعفا ندهی سر تو 
را روی سینه ات می گذاریم که پس از تحقیقات مشخص شد از خارج از کشور 
تماس گرفته اند! وی افزود: همان براندازانی که می خواستند نظام نبوی را براندازند، 

امروز می خواهند نظام والیی را براندازند و نخواهند توانست .  

 تابناک نوشت : موســی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اسالمی در پیشنهادی گفت: اگر امکانات و ظرفیت را در 
اختیــار نیروی انتظامی قرار دهیم، دیگر به حضور فیزیکی پلیس نیازی 
نیست؛ مثل دوربین های پالک خوان ثبت تخلفات رانندگی، دوربین های 
چهره نگاری تخلفات مربوط به حجاب افراد را ثبت می کنند و کســانی 
که مرتکب تخلفاتی شده اند از حقوق اجتماعی در جاهای دیگر محروم 

می شوند .
 تابناک نوشت : کاظم دلخوش نماینده مجلس در واکنش به ضبط گذرنامه 
برخی چهره  های فرهنگی و ورزشــی و تحویــل برخی از آن ها گفت: 
به هیچ وجه با انجام کارهای هیجانی و همراه با شــور و احســاس در 
زمینه مســائل اجتماعی و امنیتی موافق نیستم. از طرف دیگر، برخی از 

رفتارهای آقایان را هم تایید نمی کنم . 
صالحی : سالن جدید غنی سازی بزرگ تر از فردو و در دل کوه است

 علی اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در گفت وگوی اخیر 
خود در باره برخی اظهارات مبنی بر ساخت بمب اتم توسط ایران اظهار 
 کرد: ما فتوایی از مقام معظم رهبری درباره ســاخت بمب اتم داریم که 
حفظ شأن این فتوا خیلی مهم است. تنها کسی که این جا می تواند نظر صائب 
بدهد شخص مقام معظم رهبری است. بنابراین اگر کسی صحبتی می کند که 
حساس است، خواهش بنده این است که هماهنگی الزم را با همه مقامات 
انجام بدهد و با پشتوانه سخن بگوید. این حرف اگر به عنوان تهدید مطرح 
می شود باید به صورت درست تهدید تلقی شود نه این که فقط لقلقه زبان 
باشد و بعد باعث شود   بهانه ای را به طرف مقابل بدهد که بخواهد علیه 
 ما حرف بزند .صالحی همچنین دربــاره قانون راهبردی مجلس گفت : 
»مجلسی ها به من ایراد گرفتند ولی این قانون سازمان را از مظلومیت درآورد. 
 اگر قانون مجلس نبود ما نمی توانستیم فلز اورانیوم تولید و 60 درصد را 
 پیاده سازی کنیم. این قانون بود که این فرصت را به سازمان انرژی اتمی داد که 
ظرفیت های نهفته خود را به ظهور برساند.« رئیس سابق سازمان انرژی 
 اتمی در بخش دیگری از ســخنان خود درباره وضعیت تعامل با آژانس

 بین المللی انرژی اتمی نیز خاطرنشان کرد: »گروسی شماره تلفن من را 
داشت و هر از گاهی زنگ می زد و با هم شوخی می کردیم. این ها مسائل 
را تنها تلطیف می کند اما این که تصور شود راهکار است، ساده اندیشی 
اســت. مثل تفاهمی که با گروسی کردیم و سه ماه وقت گرفتیم که خیلی 
سر و صدا کرد این تفاهم از روی روابط به وجود آمد و نگذاشتیم به مقابله 
برسد. نشستیم و منطقی حرف زدیم و گفت و گو کردیم. بنابراین اعتقاد من 
این است باید مقداری روابط خود را توسعه و تعمیق بدهیم و صحبت ها را 
از طریق رسانه ها انجام ندهیم. فقط با هم رسمی صحبت نکنیم. ما گرفتار 
 یکدیگر هســتیم و با هم مشکل داریم و اگر خیلی رسمی این مشکالت 
 را مطــرح کنیــم اوضاع بدتر و انبوه تر می شــود.«  وی با اشــاره به 
خرابکاری های اســرائیلی ها در ســایت های ایران اظهار کرد: وقتی 
خرابکاری در نطنز انجام دادند گفتند تا یک سال غنی سازی شان متوقف 
می شــود اما یک لحظه غنی سازی ما متوقف نشد. این ها خیلی متحیر 
شــدند و در عرض چند هفته دوباره همه چیزهایی که آسیب دیده بود 
برگشت. وقتی برای بار دوم زدند ما زیرکوه رفتیم و االن زیر کوه امکانات 
عظیمی در حال ساخت داریم که فردو را می توانیم داخل آن ببریم فردو 

در برابر آن چیزی نیست ./ منیبیان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خبر داد 
راه اندازی پتروپاالیش های 

مخصوص صنعت نساجی در هرمزگان
  گروه خبر // رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
با بیان اینکه 5 هزار هکتار از اراضی اســتان تحت کشت 
پنبه قرار گرفته است از احداث پتروپاالیش های مخصوص 
صنعت نساجی در هرمزگان خبر داد. عباس مویدی در آیین 
آغاز سال جدید زارعی با اشاره به گالیه کشاورزان از تعدیل 
آب چاه های آب کشاورزی با بیان اینکه در  کنار اعتراضی 
که به تعدیل ها داریم خودمان هم نسبت به افت عمق ایستابی 
چاه ها و مشــکالت انرژی موردنیاز الکتروپمپ ها معترض 
هستیم، اظهار داشت: معتقدم در اجرای طرح احیا و تعادل 
بخشی آب های زیرزمینی باید کار کارشناسی بیشتری انجام 
شود و با توجه به اینکه مرام و سیاست اصلی دولت سیزدهم 
افزایش نقش مردم در اداره جامعه است در این موضوعات 
نیز به گفت وگوی بیشتری با کشــاورزان نیاز داریم.رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با بیان اینکه اجرای 
طرح اصالح الگوی کشت می تواند در تحقق اقتدار غذایی 
کشور نقش بسزایی داشته باشــد، گفت: الزم است در این 
حوزه اقناع سازی درســتی نسبت به رعایت الگوی کشت 
انجام شــود از این رو باید تیب خاطر به کشاورزان بدهم 
که اصالح الگوی کشت متناســب با شرایط و اقلیم استان 
انجام می شود و اهداف باالیی که یکی از آن ها تامین اقتصاد 
کشاورزان اســت در آن دیده شده است. وی عنوان کرد: با 
ابتکارات استاندار شهرهای جدیدی در استان تعریف شده که 
تنها در حوزه صنایع نیســتند، بلکه در حوزه کشاورزی نیز 
پروژه های بزرگی تعریف شده است که طرح شهر نساجی 
یکی از آن ها است و می تواند برای حداقل 5 هزار نفر شغل 
ایجاد کند.مویدی با بیان اینکه روال اداری و کارهای اولیه 
احداث شهر نساجی به اتمام رسیده است، گفت: برای تکمیل 
زنجیره صنعت نساجی در استان 5 هزار هکتار پنبه کشت 
شده است و دنبال این هستیم که پتروپاالیشگاه های تکمیلی 
صنعت نساجی نیز در استان احداث شود و رایزنی ها برای 
ســرمایه گذاری در این طرح نیز انجام شــده است.رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، بیان کرد: اجرای 
طرح توســعه نخیالت در شهرستان بشاگرد با کشت ارقام 
ممتاز خرما و فعال ســازی صنعت گردشگری کشاورزی 
را از دیگر اقدامات جهاد کشــاورزی دانست و ابرازداشت: 
اجرای طرح های نوغان داری نیز در حوزه توســعه اشتغال 
خرد روستائیان در دستورکار ســازمان  است که با توجه 
به اینکه ما در هرمزگان با خزان روبه رو نیســتیم و در تمام 
فصول ســال می توانیم نوغان داری را داشته باشیم امری به 
صرفه و اقتصادی است.به گزارش  تسنیم ،  مویدی در پایان 
خاطرنشان کرد: احداث شهر میوه های گرمسیری و نهالستان 
میوه های گرمســیری دیگر برنامه مهم جهاد کشاورزی در 
اســتان است و 16 میلیارد تومان برای احداث نهالستان در 

شهرستان رودان تخصیص داده شده است  .

گروه خبر //  مهندس مهدی دوســتی 
اســتاندار هرمــزگان در آییــن آغاز 
ســال زراعــی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ و تجلیل 
از کشــاورزان نمونه ملی و استانی 
هرمزگان، ضمن گرامی داشت اعیاد ماه 
ربیع االول، اظهارداشــت: در جلسه ای 
که با هیــات عامل ســازمان بنادر و 
دریانوردی کشور داشتیم یک بسته ای 
را برای الیروبی بنادر کوچک اســتان 
آماده کردیم چرا کــه در این حوزه با 

مشکالتی روبرو بودیم . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی با اشــاره   
بــه تخصیص 200 هکتــار زمین جهت 
توسعه پس کرانه گمرک بندرلنگه با هدف 
انتقال کانتینرهای یخچالــی به این بندر، 
افزود: فاز اول این طرح ۴0 هکتار است 
و بســیاری از مواردی که در حوزه بنادر 
دنبال می کنیم با حوزه کشــاورزی مرتبط 
در  بیان کرد:  هرمزگان  هستند.اســتاندار 

دولت سیزدهم اعتبارات بخش کشاورزی 
هرمزگان رشد ۴00 درصدی داشته است 
و به جرات می تــوان گفت که این دولت 
در حوزه کشاورزی کارهای خوبی انجام 
داده اســت. وی تصریح کــرد: از زمان 
تشکیل سازمان شیالت در حکومت قاجار 
تاکنون مراکز جایگزینی ذخایر آبزیان در 
جنوب کشــور وجود نداشته است؛ اما با 
سفر ریاســت جمهوری در آبان ماه سال 
گذشته به استان دستور ساخت سه مرکز 
بازسازی ذخایر آبزیان صادر شد که کار 
آن آغاز شده است.مهندس دوستی ادامه 
داد: ساخت مراکز بازسازی آبزیان کاری 
بود که  قاجار، پهلوی و حتی دولت های 
بعد از انقالب نیز در جنوب کشــور انجام 
 ندادنــد، در ایــن مدت از خرمشــهر تا 
سیستان و بلوچستان هیچ مرکز بازسازی 
ذخایر آبزیان وجود نداشت اما در دولت 
سیزدهم این امر محقق شد.نماینده عالی 

تصریح کرد:  اســتان هرمزگان  در  دولت 
برق رســانی به مزارع میگو کاری بود که 
همه در مــورد آن صحبت کردند و کاری 
را انجام ندادند اما دولت ســیزدهم به این 
امر اهتمام ورزید و 1000 میلیارد تومان 
نیز اعتبار برای آن در نظر گرفت که فقط 
122 میلیارد تومان برای برق رسانی به 6 
مزرعه پرورش میگو به دو دستگاه متولی 
پرداخت شده است که از این بین 3 مزرعه 
کارهایش انجام شده و برق رسانی3 مزرعه 
نیز تا آذرماه تکمیل شود. وی با اشاره به 
اجرای طرح توسعه زیستگاه های مصنوعی 
آبزیان، اظهارداشت: 350 هزار تن مجموع 
صید و پرورش آبزیان در استان است که 
90 درصــد آن از محل صید و صیادی و 
10 درصد آن از محل تولید اســت، عمده 
توان و اعتبار خود را به ســمت افزایش 
سهم تولید آبزیان برده ایم.مهندس دوستی، 
دولت سیزدهم را دولت تصمیم های بزرگ 

برشمرد و تاکید کرد: افزایش قیمت خرید 
تضمینی گندم در کشــور و قطع یارانه ای 
که به تاجران و واردکنندگان داده می شد و 
هدایت آن به سمت تولید از دیگر کارهای 
مهم دولت سیزدهم بود که نقش بسزایی در 
دارد.استاندار  تولید و خودکفایی  افزایش 
هرمزگان با اشاره به استقبال کم باغداران 
استان از  طرح نوسازی و اصالح باغات 
مدت  زمان رســیدن باغ های اصالح شده 
به ســوددهی و ثمردهی را مسئله اصلی 
باغداران دانست و گفت: باید با کشاورزان 
به یک راه حلی جامع در این حوزه برسیم 
لذا الزم است کســری از وام نوسازی و 
اصالح باغات را به کشــاورزان پرداخت 
کنیم تا بحث معیشت آن ها در مدت اصالح 

تامین شود ضمن اینکه باید از توان بیمه ها 
نیز بهره  گرفت.وی سنددار کردن زمین های 
کشاورزی، حل مشکل صادرات دام، پروژه 
شهر نساجی با هدف پیوند مزیت کشاورزی 
و مزیت نفتی هرمزگان را از دیگر برنامه ها 
و اقدامات مهم دولت در هرمزگان معرفی 
کرد و با اشــاره احداث پارک کود و سم 
گفت: مهندسی جامع پارک کود و سم به 
اتمام رســیده است و عملیات اجرایی آن 
نیز تا پایان ســال آغاز می شود.استاندار 
هرمزگان در پایان این مراسم با همراهی 
معاون وزیر جهادکشاورزی در مراسم آغاز 
عملیات اجرایی مجتمع مسکونی کارکنان 
جهاد کشــاورزی نیز شــرکت کرد و این 

پروژه 512 واحدی نیز کلنگ زنی شد . 

استاندار هرمزگان در آیین تجلیل از کشاورزان نمونه ملی و استانی خبر داد  

افزایش ۴۰۰ درصدی اعتبارات كشاورزی هرمزگان 

   
سرمقاله

  در حالی در هرمزگان صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک 
ازجمله  شــرکت فوالدکاوه جنوب کیش فعالیت دارند که انتظار منطقی 
 این اســت که این بنگاه ها در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، در 
حوزه های مختلف مشارکت کنند و بسیاری از مشکالت استان را برطرف 
کننــد، نه اینکه هرمزگان همچنان در بیکاری، فقر و فالکت و محرومیت، 
گرانی و... در کشــور صدرنشین باشد. این استان همچنان باکمبود مراکز 
وتجهیزات درمانی، تخت بیمارســتانی ، آموزشــی، فرهنگی، ورزشی، 
تفریحی، مدرسه و... مواجه است و از طرفی دیگر گاهی حتی در محالت 
حاشیه ای بندرعباس که دو سوم این شهر را هم تشکیل می دهد، کودکان و 
نوجوانانش در فاضالب های روان در کوچه ها بازی می کنند واز پارک و 
مجتمع ورزشی، فرهنگی، آموزشی و... در این مناطق چندان خبری نیست. 
از شرکت فوالدکاوه جنوب کیش که زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است 
 و انتظار می رود یاریگر مســتضعفان و محرومان استان هم باشد، انتظار 
 می رود اقدامات بزرگ و اثرگذار را در جهت رفع محرومیت های استان در 
حوزه های مختلف از جمله مشــارکت در جاده سازی، مدرسه سازی، 
احداث مجتمع های ورزشی و تفریحی وفرهنگی، خرید تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی استان، مشارکت در بازگشایی معابر و.... 
داشته باشد. از  مدتی قبل که نماینده محترم ولی فقیه در هرمزگان از محالت 
و بازار بندرعباس بازدیدهایی را داشتند که این اقدامات شان مایه دلگرمی 
حاشیه نشینان وبازاریان و عموم مردم استان شده است، پیشنهاد می کنیم 
مدیران صنایع و از جمله مدیریت شرکت فوالدکاوه جنوب کیش با ایشان 
همراه باشــند و از محالت بندرعباس و روستاهای استان بازدید کنند و 
مشکالت و چالش های اســتان را از نزدیک ببینند و در راستای انجام 
مسئولیت های اجتماعی و همچنین کمک و یاری رسانی به محرومان و 
مستضعفان استان، انجام چندین طرح بزرگ را در این مناطق برعهده بگیرند 
تا مردم از اثرات اجتماعی وجود این بنگاه اقتصادی در اســتان بهره مند 
شوند واثراتش برای مردم ملموس باشد. حتی این بنگاه اقتصادی می توانند 
در بازگشــایی حداقل یکی از معابر در محالت حاشیه ای بندرعباس با 
شهرداری همراهی و مشارکت داشته باشد و بعد هم این بلوار و خیابان به 
نام شرکت فوالدکاوه جنوب کیش نامگذاری شود. از طرفی دیگر باتوجه 
به کمبود مدرســه در استان و همچنین فرســودگی و غیراستاندارد بودن 
 بسیاری از مدارس در مناطق شــهری و روستایی، از این شرکت انتظار 
می رود بازســازی و همچنین احداث چندین مدرسه جدید را در استان 
 متقبل شود ودر راستای عدالت آموزشی گام هایی بردارد. متاسفانه برخی از 
دانــش آموزان هرمزگانی بدلیل عدم توان تامین کیف وکفش ونوشــت 
افزار و... در روستاها و مناطق محروم وحاشیه ای شهری مجبور به ترک 
 تحصیل شده اند ویا در آستانه ترک تحصیلی قرار گرفته گرفته اند که انتظار 
می روند صنایع استان در این حوزه هم مشارکت می کردند تا حتی یک 
دانش آموز برای رفتن به مدرســه بدلیل فقر و محرومیت در رنج وعذاب 
نباشــد که متاسفانه اینگونه نشده است. از همه صنایع استان و بخصوص 
شرکت فوالدکاوه جنوب کیش انتظار می رود در این حوزه نیز مشارکت 
 مناسبی داشــته باشــد واز مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد نیز در 
حوزه های مختلف از جمله تامین مســکن، وسایل توانبخشی، وسایل 
موردنیاز منزل، درمان و... حمایت داشته باشد تا مشکالت شان برطرف 
شود. از طرفی دیگر نباید با وجود صنایع وبنگاه های اقتصادی در استان، 
همچنان هرمزگان مقام نخست بیکاری را در کشور داشته باشد و بایستی 
این صنایع و بخصوص شرکت فوالدکاوه جنوب کیش زمینه اشتغال بومیان 
وهرمزگان نشینان را فراهم نمایند تا نرخ بیکاری هرمزگان از رقم فعلی 
عقب نشینی کند. ازشرکت فوالدکاوه جنوب کیش با توجه به اینکه وابسته 
به بنیاد مستضعفان است، انتظار بیشتری از سایر صنایع در محرومیت زدایی 
و انجام کامل و اثرگذار مسئولیت های اجتماعی است تا اینکه محرومان 
و مستضعفان در مناطق دور ونزدیک استان، اثرات وجود صنایع وابسته به 
این نهاد انقالبی را ببینند و با حمایت های این نهاد وشرکت های وابسته 
وزیرمجموعه، فقر و محرومیت از این خانواده ها و اســتان رخت بربندد. 
بنیاد مســتضعفان بایستی حامی مســتضعفان هرمزگانی در حوزه های 
مختلف باشــد. در این بخش، مدیریت شرکت فوالد کیش می توانند از 
نیازهای استان از طریق استاندار هرمزگان، امام جمعه بندرعباس، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی، مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، 
ورزش وجوانان، شهردار بندرعباس و... مطلع شوند و برنامه های تحولی 
و انقالبی را برای رفع محرومیت در روســتاها ومناطق محروم شــهری 
اجرا کنند و بازدیدهایی را از حوزه های مختلفی داشته باشند و اقدامات 
 اثرگذاری را هم در این حوزه ها داشــته باشند. حتی با توجه به افزایش 
 آسیب های اجتماعی، شرکت فوالد کاوه جنوب کیش می توانند برای کاهش 
آســیب های اجتماعی با نهادهای متولی مشارکت هایی را داشته باشند 
که البته مشارکت در بازگشــایی معابر، احداث اماکن ورزشی، تفریحی، 
فرهنگی، آموزشی و... نیز در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است و 
 اقدامات بیشتر را نهادهای متولی این حوزه می توانند اعالم کنند. از رئیس 
بنیاد مستضعفان کشور هم انتظار داریم به شرکت ها و نهادهای زیرمجموعه 
نیز تاکید داشته باشــند که در رفع محرومیت های استان نقش مؤثرتری 
داشته باشند. گاهی شنیده می شود که برخی از آنها چندین بسته معیشتی 
و... را در برخــی از مناطق توزیع کــرده اند و این اقدام را به عنوان انجام 
وظیفه در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی شان تلقی می کنند 
که این اقدامات چندان در رفع محرومیت اســتان و خانواده های محروم و 
 مستضعف اثرگذار نیست و انتظار از این نهاد، اقدامات بسیار بزرگتر است تا 
اقدامات شان در محرومیت زدایی استان و محرومان ملموس باشد. شایسته 
نیســت این استان همچنان در فقر و محرومیت باشد و صنایع و بنگاه های 
اقتصادی فعال در اســتان نخواهند نقش موثــری را در محرومیت زدایی 
این اســتان داشته باشند. برخی از این صنایع و بنگاه های اقتصادی نیز که 
زیرمجموعه نهادهای انقالبی هســتند وبالطبع انتظار بیشتری از آنها برای 
 محرومیت زدایی اســتان می رود. استانی که بدلیل وجود همین صنایع و 
بنگاه های اقتصادی در صدر اســتان های درآمدزای کشــور قرار دارد، 
حال چرا از آن طرف همین اســتان در صدر اســتان های دارای بیشتری 
 نرخ بیکاری، فقر و فالکت و محرومیت و... قرار داشــته باشــد؟ آیا نباید 
بنگاه های اقتصادی فعال در استان و نهادهای انقالبی برای رفع فقر و محرومیت 
و بیکاری هرمزگان و هرمزگانی ها و هرمزگان نشینان گام های بلند جهادی 
و انقالبی بردارند؟ آیا بایستی برخی از دانش آموزان روستایی و حاشیه نشین 
حتی برای تامین کیف وکفش و نوشت افزار و پول کتاب و.... آنقدر درمانده 
باشند که بخواهند عطای تحصیل را به لقایش ببخشند؟ چرا بایستی مدارس 
فرسوده ای در استان داشته باشــیم که دانش آموزان مجبور باشند در زیر 
سقف های لرزانش درس بخوانند ویا در برخی مناطق باکمبود مدرسه مواجه 
باشیم و صنایع و بنگاه های اقتصادی در این حوزه مشارکت چندانی نداشته 
باشند؟ چرا در استان با کمبود تخت وتجهیزات درمانی مواجه باشیم و بیماران 
مجبور باشند  برای درمان به سایر استان ها بروند ویا جان شان را از دست 
 بدهند؟ چرا خانواده های محروم حاشــیه نشین در محالت و روستاها که 
خانه های شان فرسوده است وتوان بازسازی را ندارند، مورد حمایت قرار 
نمی گیرند تا منازل شان بازسازی شود و در زیر آوار امالک فرسوده شان 
در زلزله و بارندگی شدید و... مدفون نشوند؟  با وجود صنایع در استان، نباید 
چنین دغدغه هایی در اســتان وجود داشته باشد که انتظار می رود فعاالن 
اقتصادی زیرمجموعه نهادهای انقالبی برای رفع فقر و محرومیت در استان 
 اقدامات موثرتر و ملموس تری را داشته باشند. از نمایندگان مجلس نیز انتظار 
می رود در این حوزه ارتباط صنایع با دســتگاه هــای متولی برای انجام 
مســئولیت های اجتماعی شــان را بیش از پیش فراهم نمایند واز حقوق 

موکالنشان در حوزه های مختلف بیشتر دفاع کنند .
   علی زارعی

فوالدکاوه کیش مسئولیت های اجتماعی اثرگذار انجام دهد

گروه خبر // معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
کوچک شــدن زمین های زراعی و باغی مهم ترین مانع اجرای 
کامل و درســت اصالح الگوی کشت اســت و این طرح بدون 

تجمیع اراضی کشاورزی موفق نخواهد بود . 
   علیرضا مهاجر در آیین تجلیل از نمونه های کشاورزی هرمزگان 
تصریح کرد: 75 درصد زمین های کشاورزی کشور، زمین های کمتر 
از پنج هکتاری است و طی 10سال آینده 90 درصد اراضی به زیر 
سه هکتار می رسند که این موضوع یک خطر و تهدید بسیار جدی 

اســت.وی ادامه داد: در زمین های کوچک کارهای ضروری مانند، 
تناوب کشت، تسطیح و آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون قابل اجرا 
نیســت و همه این موضوعات تجمیع اراضی کشاورزی را به یک 
ضرورت و اولویت مهم و فوری تبدیل کرده است.مهاجر خاطرنشان 
کرد: در صورت رفع موانع و اجرای اصالح الگوی کشت، بسیاری 
از مسائل مزمن مانند برقراری تعادل عرضه و تقاضا و مدیریت منابع 
انرژی حل خواهد شــد.معاون وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: 
اجرای این طرح دست جهاد کشاورزی نیست و سایر بخش ها هم 

باید همکاری کنند و به همین دلیل مسئول و مجری اصالح الگوی 
کشت، استانداران هستند و دبیری آن به جهاد کشاورزی هر استان 
واگذار شده است.به گزارش ایرنا، در این مراسم ۴9 نمونه برتر ملی 
و استانی در بخش های کشاورزی و شیالتی هرمزگان تجلیل شدند.
افزایش بهره وری، کاهش مصرف آب، دریافت گواهی رعایت حد 
مجاز آالینده های شیمیایی، رعایت بهداشت در زمین های کشاورزی، 
تولید محصول ســالم و مبارزه با آفــات و بیماری ها از مهمترین 
شاخص های انتخاب برترین های بخش کشاورزی و شیالتی است .

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ؛

رسیدن اراضی کشاورزی  به زیر3 هکتار خطر و تهدید بسیار جدی است

گروه خبــر // مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
هرمزگان گفت: در نرخ مصوب سرویس مدارس 

شهر بندرعباس نقشی نداریم. 
   محمــد قویدل در واکنش به گالیــه خانواده ها، 
افزود: نرخ مصوب ســرویس مدارس در شورای 
 شــهر تصویب و به تایید فرمانداری رسیده است و 

آموزش و پرورش در این زمینه نقشــی ندارد.وی 
اظهار کرد: شــرکت های فعال در زمینه ســرویس 
مــدارس زیر نظر شــهرداری فعالیــت می کنند و 
آمــوزش و پرورش تنها نقــش هدایت گری دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان خاطرنشــان 
کرد: آموزش و پرورش به خانواده ها توصیه می کند 

که برای جابجایی فرزندان خود حتما از شرکت های 
فعال دارای مجوز استفاده کنند.همچنین معاون برنامه 
ریزی و نظارت ســازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و مسافر شــهرداری بندرعباس اضافه کرد: اکنون 
حدود 600 دســتگاه خودروی ساماندهی شده با 
نام ســرویس مدارس کار جابجایی ۴ هزار و 500 

دانش آموز بندرعباسی را انجام می دهند.سیدرضا 
بیگ زاده عنوان کرد: بیش از هزار و 500 دســتگاه 
خودرو نیز در شــرکت های حمل و نقل نام نویسی 
نکرده اند و به صورت آزاد دانش آموزان را جابجا 
می کنند.به گزارش ایســنا،  نرخ کرایه مصوب شده 
در شهر بندرعباس مسیر صفر تا 3 کیلومتر: ماهیانه 
۴50 هزار تومان، مسیر 3 تا 6 کیلومتر: ماهیانه 510 
هزار تومان، مسیر 6 تا 9 کیلومتر: ماهیانه 600 هزار 
تومان، مســیر 9 تا 12 کیلومتر: ماهیانه 680 هزار 

تومان و مسیر بیش از 12 کیلومتر: توافقی است  .

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان :

در تعیین نرخ سرویس مدارس بندرعباس نقشی نداریم 
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اینجی واس ماس
کوهها را گشته ای تا توی غار 
بس تصاویر خفن کردی شکار

خورده هر کس بر تنش صابون تو
از تعجب کرده کف بی اختیار

از همه پهپادهاشان سان ببین        
روی شان بنویس از »قدرت« شعار

هر که آمد هک کند رمز ترا
مانده در گل بینوا عین حمار 

وای اگر ماسماسکی آید به مرز
کنده با دست خودش اینجا مزار

  عکسشان را خواستی تا )گر( رو کنی 
کاش شطرنجی کنی یا تار ِ تار!!      

تر شده تنبان شان از هیبتت
کرده اند از النه موش الفرار         

گر بداند که چه ِکش رفتی از او 
سکته خواهد زد، شود کم کم بخار          

از حیاط خلوتش عکسی بده
تا بماند در زمانه یادگار

  مرضیه قاسمعلی 
پهباد 

جهان اولی های ختم سواد 
پز »ما َسریم« و تبار و نژاد

چو همسایه پهپاد را دید گفت:
»چو ایران نباشد تن من مباد«

 طاهره ابراهیم نژاد 

طنز

    

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار 
کرمان بیان کرد: موضع گیری چهره های 
دنیا  سیاسی  ورزشــی،  هنری،  مشهور 
که ارتباطی هم به مسئله ندارند، نشان 
می دهد که یــک برنامه ریزی دقیق و از 

پیش تعیین شده در کار بوده است . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر محمدمهدی 
فداکار در جمع فعاالن فرهنگی استان با تبریک 
ایــام ماه ربیع و میالد پیامبــر اکرم )ص( گفت: 
حضرت محمد )ص( مشــهور به پیامبر مهربانی 
و رحمه العالمین اســت و ان شاءاهلل این رحمت 
پیامبر اســالم کماکان بر ما ادامه باشد و ما هم 
بهــره ای از آن ببریم و هم مشــمول مهربانی و 
لطف ایشــان باشیم. وی با اشــاره به توطئه ها 
و آشوب های متعددی که دشــمنان علیه نظام 
جمهوری اسالمی ایران و انقالب اسالمی همواره 
در حال تــدارک و برنامه ریــزی دارند، عنوان 
کرد: هیچ چیز مانند فتنه، تفکر افراد را برای ما 

مشخص نمی کند.
  استاندار کرمان با بیان اینکه یکی از مزیت های 
فتنه، علی رغم شــرایط ســختی کــه به وجود 
می آورد، حجامتی اســت که اتفاق می افتد، بیان 
کرد: در زمان ها و اتفاقات مهم این مســئله را 
به خوبی می بینیــم که به محض آنکه فتنه آغاز 
شد، عده ای سریع واکنش نشان دادند و عده ای 

بی بصیرت عمق مسئله را نتوانستند ببینند. 
  فــداکار از برنامه ریزی بزرگ دشــمن برای 

اغتشاشــات اخیر نام برد و گفت: خیلی ساده 
انگارانه اســت که فکر کنیم مســئله مربوط به 
حجاب و روســری اســت. برخی مردم این را 
نمی دانند و وظیفه داریم که شرایط را به درستی 

تبیین کنیم. 
  اســتاندار کرمان از بمباران تبلیغاتی شــدید 
شــبکه های خارجی نام برد و ادامه داد: تصور 
مردم را به این سمت برده اند که زندگی در ایران 
مختل شده است در حالی که اینگونه نیست. عدم 
تبیین، مطالب غیرواقعی را به واقعیت پذیرفته در 

ذهن مردم تبدیل می کند. 
  مقام عالی دولت در اســتا کرمان با بیان اینکه 
طراحی مفصل دشمن برای اول مهر بود، افزود: 
اگر واقعیت و ماهیت دشــمن را به مردم نگوییم 
که به دنبال چه چیز هســتند، ظلم در حق مردم 
کرده ایم.مردم ایران علی رغم گرفتاری ها و مسائل 
اقتصادی و سختی ها، پای کار نظام ایستاده اند و 
با دشمنان این سرزمین همراهی نکردند. استاندار 
کرمان از موفقیت های جمهوری اسالمی نام برد 
و گفت: عضویت در شــانگهای موفقیت بزرگی 
برای دولت بود کــه ظرفیت اقتصادی خوبی را 

برای ما ایجاد می کند.
   همگرایی اقتصــادی و ارتباطاتی که ایران با 
کشورهای همسایه پیدا کرده است، همه دشمن 
را خشــمگین می کند. فداکار با تاکید بر اینکه 
دشــمن با اصل موجودیت ایران مشکل دارد، 
چون جغرافیایی ایران ویژگی منحصر به فرد و 
ارزشمندی محســوب می شود و از قبل انقالب 
اســالمی نیز مورد توجه دنیا قرار داشته است 
افــزود: به دلیل این حساســیت و ظرفیت های 
متعدد اقتصادی، مذهبی، قومیت و غیره، ســعی 
دشمن بر این است که در جمهوری اسالمی ایران 
گسســت ایجاد کند. مقام عالی دولت در استان 
کرمان در پایان خاطر نشــان کرد: موضع گیری 
چهره های مشهور هنری، ورزشی، سیاسی دنیا 
که ارتباطی هم به مسئله ندارند، نشان می دهد که 
یک برنامه ریزی دقیق و از پیش تعیین شده در 

کار بوده است .

موضع استاندار کرمان در قبال واکنش 
 ســید ابوالحسن جعفری سرویس سلبریتی ها به اغتشاشات اخیر

تولیدات  بهبود  معاون   // ها  استان 
کشاورزی  جهاد  ســازمان  گیاهی 
 ۲0 تاکنون  گفت:  بوشــهر  استان 
در سامانه  اســتان  این  گلخانه دار 
برای  و  کرده اند  نام  ثبت  ســماک 
گرفتــن کــد ســامت محصول 
تا  داشــت  کاشــت،  فعالیت های 
برداشت آنها از سوی مسئوالن فنی 

گلخانه رصد و پایش می شود . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ کبری توکلی 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای 
آذر صادرات محصوالت کشاورزی بدون 
 کد شناســه کیو آر امکان پذیر نیســت و 
تولید کنندگان محصوالت گلخانه ای استان 
بوشــهر تا پایان آبان ثبت نام خود را در 
این سامانه تکمیل کنند.وی بیان کرد: در 
زمان حاضر استان بوشــهر ۴30 هکتار 

گلخانه و 3۴ هــزار هکتار نخیالت دارد 
و در راســتای بومی سازی این سامانه در 
استان بوشهر جلسه هایی با حضور سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی کارشناسان، گیاه 
پزشکان و گلخانه داران و باغداران برگزار 

یادآور شــد: رئیس  شده اســت.توکلی 
جمهور حفظ ســالمت و بهداشت باغی، 
گلخانه ای و زراعــی را هم برای مصرف 
داخلی و هم صــادرات از اصول اغماض 
ناپذیر دولت مردمی دانست و این مهم با 

جدیت از سوی جهاد کشاورزی پیگیری و 
اجرا می شود.معاون بهبود تولیدات گیاهی 
ســازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با 
بیان اینکه گوجــه فرنگی و محصوالت 
نخیالت از عمده ترین محصوالت اســتان 
بوشهر است که تا کنون در سامانه سماک 
ثبت شــده است، یاداورشــد: این سامانه 
از تیر امســال با هدف نظارت بر تولید و 
صادرات محصوالت کشــاورزی طراحی 
شده اســت که در آن امکان رعایت همه 
ضوابــط بین المللی در صــادرات فراهم 
شــده و بدون تائیدیه این ســامانه )ارتقا 
سالمت محصوالت گیاهی( امکان عرضه 
و صادرات وجود نخواهد داشت.وی ادامه 
داد: بر این اســاس عالوه بر روند کاشت، 
داشت و برداشــت، همه روند انبارداری، 
بسته بندی، برچسب زنی و صادرات تحت 

نظر این سامانه قرار می گیرد .

حسن ســیاوی سرویس اســتان ها // رئیس 
 اداره احیــای تاالب هــای اداره کل حفاظــت 
با بیان این که سال  محیط زیست خوزســتان 
گذشته بیشترین تعداد و تنوع پرندگان مهاجر 
در تاالب هورالعظیم بوده اســت، گفت: میزان 
مهاجرت پرندگان به تاالب های خوزســتان به 

وضعیت بارندگی بستگی دارد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ موسی مدحجی در خصوص 
زمان آغاز مهاجرت پرندگان به تاالب های خوزســتان 
اظهار کرد: در حال حاضر تنها مهاجرت پرنده "خوتکای 
ابروسفید" که گونه تابســتان گذران در تاالب ها است به 
تاالب های خوزستان آغاز شده و جمعیت زیادی از این 
گونه به سمت تاالب های استان آمده است.وی با اشاره به 
گرمــای هوا با وجود قرار گرفتن در پایان مهرماه و تاثیر 
این شــرایط در مهاجرت پرندگان به خوزستان، افزود: 
پرندگان از ســه کریدور سیبری، اروپای شرقی و آفریقا 

وارد کشــور می شوند و بر اســاس درجه هوا به مناطق 
مختلف می روند به گونه ای که اکنون پرندگانی که از سمت 
سیبری یا اروپای شرقی مهاجرت کرده اند، در نیمه شمالی 

استان خوزستان مستقر شده اند. 
    رئیــس اداره احیــای تاالب هــای اداره کل حفاظت 
محیط زیســت خوزســتان گفت: برخــی گونه ها مانند 
فالمینگو به طور ویژه مهاجرت به تاالب های خوزستان را 
ترجیح می دهند و بیشتر گونه های آفریقایی در خوزستان 
مستقر می شوند و جوجه آوری می کنند.مدحجی بیان کرد: 
فعال به دلیل گرمای هوا مهاجرت پرندگان به خوزســتان 
آغاز نشــده و معموال نیمه آبان ماه به ســمت خوزستان 

می آیند.
   وی عنوان کرد: ســال گذشته بیشــترین تعداد و تنوع 
پرندگان مهاجر در تاالب هورالعظیم بوده اســت. عوامل 
مختلفی از جمله وفور غذا، امنیت و کنترل شکار و صید 
موجب شد که این شرایط در تاالب هورالعظیم رخ دهد. 

البته باید توجه شــود که پرندگان در یک جا نمی مانند و 
ممکن است در زمان سرشــماری، به جای دیگری رفته 

باشند.
   رئیــس اداره احیــای تاالب هــای اداره کل حفاظت 
محیط زیست خوزستان گفت: میزان مهاجرت پرندگان به 
تاالب های خوزســتان به وضعیت بارندگی بستگی دارد. 
البته با توجه به خشــکی بخش عراقی تاالب هورالعظیم 
حتی در صورتی که بارندگی رخ ندهد، همه پرندگان این 

بخش نیز به سمت بخش ایرانی تاالب می آیند .

معاون جهاد کشاورزی بوشهر خبر داد

۲۰ گلخانه دار بوشهری به دنبال دریافت کد سالمت 

رئیس اداره احیای تاالب های خوزستان عنوان کرد 

آغاز ورود پرندگان مهاجر به خوزستان از نیمه آبان 

 

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //استاندار یزد 
از میزبانی یــزد برای دوازدهمین دوره همایش ملی 

بهره وری و رویدادهای ملی آب و انرژی خبر داد . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در دومین 
نشســت کارگروه بهره وری اســتان که به منظور انجام 
هماهنگی های الزم جهت برگزاری دوازدهمین همایش 
ملی بهره وری و رویداهای ملی آب و انرژی برگزار شد، 
با اشــاره به نگاه ویژه استان به مقوله افزایش بهره وری 
در بخش های مختلف اســتان، گفت: با توجه به ابعاد 
گسترده بهره وری از زندگی شــخصی و خانوادگی تا 
زیســت بوم اداری و بخش خصوصی، باید برای همه 

بخش ها برنامه و نقشه راه داشت.
    وی در ادامــه پیگیری مســائل مربــوط به فضای 

بهره وری در اســتان و کشور را مستلزم تبیین اهمیت 
بهره وری برای همگان و حساس سازی و تمرکز بر این 
موضوع دانست و اظهار کرد: با تبدیل این مهم به دغدغه 
همگانی و اولویت اصلی، می توان شاهد اتفاقات بسیار 

خوبی در سطح استان و کشور بود.
   اســتاندار با بیان این که ۴0 درصد رشــد اقتصادی 
هشت درصدی هدفگذاری شده برای استان مربوط به 
حوزه بهره وری اســت، افزود: ۴0 درصد، مقدار قابل 
توجهی بوده و نشــان دهنده اهمیت این حوزه است لذا 
در کنار اقدامات زیربنایی در حال پیگیری در اســتان، 

برگــزاری رویدادها و همایش هــای این حوزه دنبال 
خواهد شد. فاطمی با استقبال از برگزاری دوازدهمین 
دوره همایش ملی بهره وری به میزبانی استان، گفت: در 
 کنار این همایش، تیم تخصصی جهت ارزیابی سیمای 
 بهره وری هر دستگاه و سازمان تشکیل و چرخه بهره وری 
آن ها ارزیابی شــود.وی در ادامه با تاکید بر برگزاری 
مســتمر جلســات مربوط به همایش مذکور و تعیین 
جامعه مخاطب آن، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت 
موضوع بهره وری می توان از استانداران، معاونین وزرا 
و نمایندگان مجموعه های بزرگ و تشکل های بزرگ 

و حتی برخی از نمایندگان مردم در مجلس شــورای 
اسالمی جهت حضور در همایش، دعوت کرد.استاندار 
با بیان اینکــه دوره از همایش باید به صورت وزین و 
کارا و در سطح وسیع و عملیاتی تری نسبت به گذشته 
برگزار شــود، تصریح کرد: تمامی افراد تاثیرگذاری که 
می توانند این موج بهره وری را به مجموعه های مختلف 
و بدنه تصمیم گیر کشــور منتقل کننــد باید به همایش 

دعوت شوند.
  فاطمی خاطرنشان کرد: بزرگترین هدف برگزاری این 
همایش باید ایجاد انسجام ملی، وحدت فکری، وحدت 

رویه و انرژی جدید در کشــور، در راستای قرارگیری 
موضوع بهره وری در اولویت اول فهرست بلند مسائل 
کشور باشد تا همه افراد به این موضوع توجه ویژه ای 

داشته باشند.
  وی در ادامــه به تبیین ضرورت بهره مندی از ظرفیت 
حوزه علمیه به عنــوان مولفه ای تاثیرگذار جهت بیان 

اهمیت بهره وری پرداخت.
  فاطمی در پایان ضمن اعالم آمادگی نسبت به برگزاری 
رویدادهای ملــی آب و انرژی، اضافــه کرد: یکی از 
موضوعات مهم تبدیل یزد به مرکز برگزاری رویدادهای 
بزرگ ملی و بین المللی اســت چرا که برگزاری چنین 
رویدادهایــی و رفت و آمد نیروهای نخبه و تاثیرگذار 

سبب معرفی بیش از پیش یزد و اعتالی آن می شود .

یزد میزبان دوازدهمین همایش ملی بهره وری و رویدادهای ملی آب و انرژی

ســرویس  جعفــری  ابوالحســن   ســید 
استان ها // رئیس شورای اسامی شهر بوشهر 
گفت: اعضای این شورا با معافیت ۵0 درصدی 
عوارض ساخت و ساز در بافت تاریخی این بندر 

موافقت کردند . 
  به گــزارش خبرنگار دریا ؛ وحید نیک روش 
اظهار کرد: همچنین در بافت های فرســوده این 

شــهر نیز در گذرهای زیر 12 متر ۴0 درصد و 
باالی 12 متر نیز 30 درصد معافیت از عوارض 
ساخت و ساز در حد تراکم اعمال می شود. این 
معافیت ها می تواند زمینه خوبی برای بهســازی 
بافت فرهنگی تاریخی بندر بوشــهر و نوسازی 
بافت فرســوده محالت این شــهر ایجاد کند.
وی اضافــه کرد: با الیحه یاد شــده در اجرای 

ماده)16( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن و ماده )8( قانون حمایت از احیا، 
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شهری و از طرفی به منظور کمک برای بازسازی 
و نوسازی بافت های فرسوده قدیمی و نامطلوب 

موافقت شده است.
  رئیس شــورای اسالمی شــهر بوشهر تصریح 
کرد: شــورای شهر بوشــهر موافقت با خرید 2 
دستگاه ست هیدرولیک نجات به صورت ترک 
 تشریفات را برای سازمان آتش نشانی شهرداری 

بندر بوشهر  اعالم کرده است.
  نیک روش با بیان اینکه این دســتگاه  نقشــی 
بسیار مهم در نجات سرنشــینان خودروها در 
حوادث رانندگــی دارند، ادامــه داد: همچنین 
شورای اسالمی شهر بوشهر با تشکیل کمیسیون 

بانوان و خانواده موافقت کرده است.
  وی ادامــه داد: با توجه بــه این که حدود 50 
درصد از جمعیــت جامعه را بانوان تشــکیل 
می دهند، نیاز است که کمیسیونی ویژه مطالبات 

آنان را در شورا پیگیری کند .

حسن سیاوی سرویس استان ها // سرپرست سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اهواز با اشاره به کمبود شدید 
تاکسی، گفت: 88 درصد تاکسی های اهواز باالی ۱0 سال عمر دارند، 

فرسوده هستند و باید اسقاط شوند. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ امیــر صفی خانی ، با بیان اینکه خودروی زرد با 
پالک ت، به عنوان تاکسی مشخص شده است، اظهار کرد: در کالنشهر اهواز 
یک هزار و 9۴5 تاکســی اسمی وجود دارد که 73 خودرو از این تعداد، ون 
هســتند. حدود 2 هزار و 500 خودروی خط دار نیز برای جابه جایی مسافر 
سامان دهی شده اند که چنین شیوه ای تنها در اهواز وجود دارد.وی افزود: در 
حالت اســتاندارد باید در اهواز 10 هزار تاکسی وجود داشته باشد و این در 
حالی است که 88 درصد تاکسی های اهواز باالی 10 سال عمر دارند، فرسوده 

هستند و باید اسقاط شوند.سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اهواز گفت: روزانه 2 میلیون سفر در شهر اهواز انجام می شود که 
تعدادی از این سفرها باید توسط ناوگان حمل و نقل از جمله مترو و اتوبوس 
انجام شــود اما با توجه به تکمیل نشدن پروژه مترو و کمبود شدید اتوبوس، 
مردم باید توسط تاکسی جابه جا شوند که در چنین وضعیتی، مسافران توسط 
خودروهای شخصی یا خودروهای سامان دهی شده یا خودروهای شخصی 
جابه جا می شــوند.صفی خانی بیان کرد: مساله حمل و نقل عمومی با زندگی 
و رفاه مردم در ارتباط اســت بنابراین باید این مساله مهم حل شود. حل این 
مسائل تنها از عهده سازمان تاکسیرانی برنمی آید و تولیدکنندگان تاکسی باید 
وضعیت اهواز را ویژه ببینند. بانک های خوزستان نیز باید با اختصاص وام به 

رانندگان، شرایط خرید خودرو را تسهیل کند . 

رئیس شورای شهر بوشهر خبر داد

معافیت 5۰ درصدی عوارض در بافت تاریخی بوشهر 
 

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز: 

۸۸ درصد تاکسی های اهواز اسقاطی هستند

دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000491599 
شــعبه دادگاه اصــل 49 قانون اساســی 
اســتان هرمزگان تصمیم نهایی شــماره 

. 140140390001409376
شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
)ره( به نشانی اســتان تهران - شهرستان 
تهران - شــهر تهران - خالد- اسالمبولی 

-کوچه- 17 ســتاد - اجرایی فرمان امــام )ره( با نمایندگی آقای 
احسان کشاورز فرزند احمد .

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی
گردشکار: بتاریخ سیزدهم شــهریورماه یکهزارو چهارصد و یک 
در وقــت فوق العــاده دادگاه اصل 49 قانون اساســی هرمزگان 
به تصــدی امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت پرونده کالســه 
140140920000491599 تحت نظر اســت . دادگاه با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت 
از درگاه احدیت متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

)رای دادگاه ( :
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان جاسک 
 ،شهر  لیردف ،  لیردف شمالی قطعه 12 ، به مساحت 2500مترمربع از 
طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر 
بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های 
اولیه طــی دادنامــه شــماره 140140390001067253 مورخه 
1401/05/03 مســتنداً به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه 
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت 
به صدورقرارسرپرستی می نماید وســپس قرار صادره به منظور 
حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید 
و متعاقبــاً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و 
بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه 
ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و 
هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست 
نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت 
امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی 
فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی 
و عدم مراجعه شــخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض، 
ستاد اجرایی طی نامه شماره 181/182032/ن مورخه 07/ 1401/06 
درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است.النهایه 
این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان 
مالــک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک و توجهاً به تحقیقات و 
بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی حضرت امام  )ره( و اینکه 
ملک موضوع پرونده از مصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده و 
هیچگونه اطالعی از مالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست 
نیامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت 
امام  )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی 
فرمــان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم میدارد. رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم محترم تجدید نظر استان تهران )ویژه دادگاه های اصل 49 

قانون اساسی( می باشد .
مختارصادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون 

اساسی استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
مدیر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان یزد ضمن تاکید بر حفظ کرامت 
انســانی طرفین دعوی در مراجع حل 
مراجع  جلسات  گفت:  استان،  اختاف 
حل اختاف کار اســتان با پیوســت 

آموزشی و هدفمند برگزار شود. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدرضا 
فالحتــی در گردهمایی اعضای مراجع 
حل اختالف کار استان با اشاره به اینکه 
مراجع حل اختالف کار قضایی می کنند، 
گفت: اصل قضیه قضاوت، احقاق حق 
اســت که اعضا با صــدور رای در این 
راســتا گام بر می دارنــد و این احقاق 
حق می تواند از جانب کارگر یا کارفرما 

باشد.
  وی بــا بیان این که مســئولیت اعضا 
مراجع، بســیار سنگین اســت چرا که 
بحــث حق النــاس در میان هســت، 
گفت: حق النــاس می تواند حق کارگر 
یا کارفرما باشــد و هیچ فرقی نمی کند.

مدیر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان تاکید کرد: کلیه بخش نامه های 

قانونــی و مقررات که کنــار بگذاریم، 
همه متشــرع و اهل اســتان دارالعباده 
هســتیم و از جنبه اخالقی و شــرعی 
اگر به قضیه رســیدگی ها و صدور آراء 
نگاه کنیم، مســئولیت خطیری بر عهده 
ماســت پس باید برای جلسات وقت 
بگذاریــم، پرونده ها را با دقت مطالعه و 
مورد بررسی قرار دهیم و تمام جوانب 
ماموران  داد:  ادامــه  بســنجیم.وی  را 
تحقیق باید با حساســیت کار خود را 
دنبال کنند و مستنداتی که هیأت از آنها 
خواسته اســت را تا حتی امکان فراهم 
نمایند تا با همراهی نمایندگان کارفرما 
و کارگر رای مســتدل و متقنی صادر 
شود.این مسئول اســتانی تصریح کرد: 
کلیه جلســاتی که برگزار می کنیم باید 
پیوســت آموزشی داشته باشد و حقوق 
کار، قانون کار و آیین دادرسی کار باید 
آموزش داده شود، حتی اگر برای اعضا، 
تکرار مکررات باشــد بایــد یادآوری 
قوانین و بحث در مورد آنها الزم هست.

وی با اشــاره به برخی از پرونده های 
خاص که باید به طور ویژه و در اسرع 

وقت رسیدگی شــود، خاطرنشان کرد: 
طوالنی شدن زمان رسیدگی در برخی 
یا  باعث می شود که کارگر  پرونده های 

کارفرما زیان ببینند.
  فالحتی خواستار حفظ کرامت انسانی 
طرفین دعــوی در مراجع حل اختالف 
اســتان نیز شــد و تاکید کرد: مسئول 
رســیدگی نباید بین کارگــر و کارفرما 
در رفتار تبعیض قائل شــود بلکه باید 
عدالت در رفتار و گفتار رعایت شــود 
و همان شأنی که باید برای کارفرما قائل 
 باشیم، همان شأن را نیز باید برای کارگر 

مد نظر بگیریم .

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد : 

هیچ فرقی بین حق کارگر و کارفرما نیست 

حسن ســیاوی سرویس اســتان ها // استاندار 
خوزســتان گفت : مدارس مناطق کمتر برخوردار 
باید تجهیز و نوسازی شوند تا دانش آموزانی که در 
این مدارس تحصیل می کنند مهارت های الزم را فرا 

بگیرند . 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ صادق خلیلیان در پایان جلسه 
شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: امروز در 
شــورای آموزش و پرورش بحث مهم عدالت آموزشی 

مطرح شد. عدالت آموزشــی را باید بین شهرستان ها و 
در هر شهر داشته باشیم و مدارس مناطق کمتر برخوردار 
باید تجهیز و نوســازی شوند تا دانش آموزانی که در این 
مدارس تحصیل می کنند مهارت های الزم را فرا بگیرند؛ 

اینها ســرمایه های جامعه هســتند.وی افــزود: عدالت 
آموزشی می تواند کمک کننده باشد و این سیاست اساسی 
در کشور و استان خوزستان است که در حال دنبال کردن 
آن هستیم.استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت استفاده 
از ظرفیت خیرین گفت: خوشــبختانه با ابتکار عملی که 
خیرین به خرج دادند و سیاســتی که اســتان خوزستان 
دنبال می کند، هنرستان ها تجهیز و نوسازی می شوند زیرا 
فارغ التحصیالن توانمند و ماهری وارد جامعه می شــوند. 
خیرین در این راســتا، تجهیز 130 هنرستان را بر عهده 

گرفته اند که کار بزرگی است .

استاندارخوزستان تاکید کرد

تجهیز و نوسازی مدارس مناطق كمتر برخوردار درخوزستان

آگهی حصروراثت  
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  احمد سبزه وار فرزند محمد با هویت کامل به این شورا 
مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان محمد سبزه وار فرزند احمد به تاریخ 1397/3/4 به رحمت 

ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- پیکر سبزه وار فرزند عبدالرحمان متولد 1315/7/1 به ش.ش 932 همسر مرحوم .

2- احمد سبزه وار فرزند محمد متولد 1342/11/2 به ش.ش 1494فرزند مرحوم .
3- فاطمه سبزه وار فرزند محمد متولد 1348/4/1 به ش.ش 10 فرزند مرحوم .

و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد كامران - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   
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اقتصادی

  گروه اقتصادی // رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران 
گفت: قیمت تخم مرغ هنوز در مرغداری ها افزایش نیافته و بنابراین 
فروش تخم مرغ با قیمت های باالی 90 هزار تومان در حال حاضر 
تخلف است. حمید کاشــانی با بیان اینکه هنوز قیمت تخم مرغ 
تغییری نکرده است، گفت: دولت در اردیبهشت ماه قیمت هرکیلو 
تخم مرغ در مرغداری را 35 هزار و 500 تومان اعالم کرد و طی 
جلســاتی که با مسئوالن کشور داشتیم این وعده داده شد که اول 
شهریورماه قیمت ها اصالح شــود و قیمت واقعی را اعالم کنند.
وی ادامه داد: متاســفانه دولت هنوز به وعده  خود عمل نکرده که 
البته پیگیر این موضوع هستیم. همچنین نهاده هایی که مرغداران 
طلب داشــتند تحویل نشده و مشوق های صادراتی نیز هنوز داده 
نشده  اســت.رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن 
اضافه کرد: تصمیماتی مبنی بر واردات تخم مرغ گرفته شده بود که 
جلوی آن گرفته شد، زیرا قیمت هرکیلو تخم مرغ در مرغداری 35 
هزارتومان و قیمت تخم مرغ در ترکیه نیز 50 هزارتومان است و اگر 
قرار بود واردات صورت بگیرد، رقابت با بخش خصوصی ایجاد 
می شد.وی تصریح کرد: قیمت پیشنهادی ما به دولت برای هرکیلو 
تخم مرغ در مرغداری ۴8 هزار تومان است.کاشــانی در پاسخ به 
اینکه چرا با وجود اینکه قیمت ها تغییری نکرده ولی قیمت هرشانه 
30 عددی تخم مرغ برای مصرف کنندگان به بیش از 90 هزارتومان 
و در برخی مناطق تا 100 هزارتومان هم رسیده است؟ گفت: در 
میادیــن میوه و تره بار  قیمت تخم مرغ کمتر از 80 هزار تومان و 
در فروشگاه های زنجیره ای نیز حدود 80 هزار تومان است. شاید 
در برخی مغازه ها باالی 90 هزارتومان باشد که البته قیمت منطقی 
هرشانه تخم مرغ 90 تا 95 هزارتومان است اما چون در مرغداری 
هنوز قیمت تخم مرغ افزایش نیافته است بنابراین فروش تخم مرغ با 
قیمت باالی 90 هزار تومان در حال حاضر تخلف اســت.وی در 
پایان گفت: امسال مشکلی در تولید نداریم و تولید بسیار خوب 
و منظم اســت. روزانه 3500 تن تخم مرغ تولید می شود و حدود 
3200 تــا 3300 تن هم مصرف تخم مرغ داریم. این یعنی اینکه 

حدود 100 هزارتن مازاد تخم مرغ در کشور وجود دارد .

خبر

  
    *

گروه اقتصادی // ســخنگوی کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسامی از افزایش حقوق  

کارمندان و بازنشستگان از اول مهرماه خبر داد. 
  محمدمهدی مفتح در توضیح گزارش کمیســیون 
برنامه و بودجه مجلس شــورای اســالمی درباره 
الیحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری 
و لشکری گفت: دولت با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور و افزایش قیمت ها الیحه ای را تقدیم مجلس 
کرد که تا حدودی افزایش قیمت ها جبران شــود و 
به موجب آن حقوق کارمنــدان افزایش یابد. وی 
ادامه داد: از طرف دیگر بازنشستگان سازمان تامین 
اجتماعی چندی پیش افزایش حقوق داشتند اما این 
موضوع شامل بازنشستگان کشوری و لشکری نشد 
همه این شــرایط باعث شــد که دولت الیحه ای را 
تقدیم مجلس شورای اسالمی کند، این الیحه برای 
بررسی به کمیسیون برنامه ارجاع شد و کلیات این 
الیحه در مجلس به تصویب رسید و قرار شده مجددا 

جزییات آن در کمیســیون مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون برنامه و 
بودجه قرار شده 3000 امتیاز برای کارمندان مشمول 
قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شود و معادل 
ریالــی آن امتیاز به کارمندان مشــمول قانون نظام 
هماهنگ پرداخت شــود پس متناسب با آن حقوق 
کارمندان شاغل دولت افزایش پیدا می کند. همچنین 
210 امتیاز برای اعضای هیات علمی دانشــگاه ها 

اضافه می شود. 
   مفتح در ادامه گفت: در مورد حقوق بازنشستگان 
قرار شده که حقوق آنها 900 هزار تومان زیاد شود 
براین اســاس یک میلیون حقوق کارکنان شــاغل 
دولــت و 900 هزار تومان حقوق بازنشســتگان 
اضافه می شــود که معادل هم است چون کارکنان 
مالیات می دهند و بازنشســتگان مالیات پرداخت 
نمی کنند. همچنین برای کارمندان دولت مبالغی تحت 

عنوان کمک هزینــه اوالد و عائله مندی هم در نظر 
گرفته شده است.وی اضافه کرد که در این گزارش 
پیش بینی شده که مستمری افراد تحت پوشش کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی 30 درصد رشد داشته باشد 
برای جانبازان 25 درصد و باالتر معادل پنج میلیون 
و 600 هزار تومان کمک معیشــتی پیش بینی شده 
است کمک معیشتی برای جانبازان زیر 25 درصد 
و رزمندگان معسر ۴.5 میلیون تومان پیش بینی شده 
است، این نشان می دهد که ما سعی کرده ایم که همه 

جامعه را در این الیحه در نظر بگیریم.
  به گزارش قدس آنالین، سخنگوی کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شــورای اسالمی در پایان با بیان 
این که این الیحه اصالحیه ای به بودجه سال 1۴01 
اســت، گفت: پیش بینی این است که بعد از تصویب 
این الیحه اجــرای آن از اول مهرماه در نظر گرفته 
شود و این موضوع برای بودجه سال بعد هم استمرار 

داشته باشد .

افزایش حقوق ها از اول مهرماه اعمال می شود

طرح :  بیتا  هوشنگی

گروه اقتصادی // عضو هیات مدیره انجمن سازندگان 
و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر 
ایران گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسامی 
شش هزار میلیارد تومان وام کم بهره به افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد، هال احمر و افراد کم درآمد 
برای ساخت نیروگاه پشــت بامی داده می شود که 
درآمد ماهانه آن ها از این محل به طور میانگین بین 

پنج تا شش میلیون تومان تخمین زده می شود. 
   محمود کریمی در نشستی خبری با بیان این که 
1۴0 میلیــون تومان وام کم بهره به متقاضیان این 
بخش برای احداث یک نیروگاه پنج مگاواتی داده 
می شــود، اظهار کرد: قرار بر این بود که وام 120 
میلیون تومان باشــد و مابقی از طریق کمک های 
بالعوض پرداخت شــود. این یک تسهیالت 20 
ســاله برای مددجویان خواهد بود به همین دلیل 
پیشــنهاد داده ایم که از تجهیزات مناسب استفاده 
شود.وی با اشاره به میزان استقبال مددجوها از این 
طرح گفت: با توجه به این که وام پرداختی با سود 
چهار درصد است اســتقبال از این طرح مناسب 
بوده اما پیشتر الزم است تا زیرساخت های اجرای 
طرح فراهم شــود چرا که به دلیــل واردات 80 
درصد تجهیزات، ساخت پنل ممکن است قیمت 
با تغییراتی روبه رو باشــد.به گفته کریمی، تاکنون 
۴000 نیروگاه نصب شــده و اقساطی که برای 
بازپرداخت این وام در نظر گرفته شده هفت ساله 
است.عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین 
کنندگان کاال و خدمــات انرژی های تجدیدپذیر 
ایران با بیان این که دو مســیر اصلی برای توسعه 

تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده که یکی از آنها 
ماده 61 قانون اصالح ســوخت و دیگری ماده 
12 اســت، افزود: در ماده 61 به صورت قرارداد 
تضمینــی و طوالنی مدت و براســاس یک نرخ 
پایه انعقاد صورت می گیرد.وی اضافه کرد: دولت 
جدید ماده 12 را به ایــن بخش اضافه کرده که 
مبنای این طرح نیز سوخت صرفه جویی شده است 
اما براســاس مناقصه و قرارداد کوتاه مدت شش 

ساله تبیین می شود.
   عضــو هیــات مدیــره انجمن ســازندگان و 
تامیــن کننــدگان کاال و خدمــات انرژی های 
تجدیدپذیر ایران با بیان این که هرچند قرارداد ماده 
12 مزیت هایــی دارد اما در برخی مواقع حداکثر 
نرخی که اعالم می شــود برای بخش خصوصی 
جذابیت نــدارد و عمدتا خصولتی هــا وارد این 
حوزه می شــوند، اظهار کرد: هر سال نرخ خرید 
تضمینی توســط وزارت نیرو اعالم می شود اما  
اکنون باوجود گذشت شش ماه از سال هنوز این 
نرخ اعالم نشده و زمانی که اعالم می شود به دلیل 
وقفه زمانی باز هم صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی با اشاره به مزیت های انرژی های خورشیدی 
در دنیا گفت: یکی از دالیل اصلی برای توســعه 
تجدیدپذیرها بحث پدافند غیرعامل اســت. اگر 
یک نیروگاه بزرگ از مدار خارج شــود تهدیدی 
برای شبکه به حساب می آید این در حالی است 
که نیروگاه های خورشــیدی به صورت کوچک 
مقیاس در کل کشــور پخش می شــوند و این 

موضوع به ایمنی شبکه کمک می کند.کریمی ادامه 
داد: موضوع دیگر تولید در محل مصرف اســت 
که هزینه های انتقال را کاهش می دهد. همچنین از 
این نیروگاه ها به منظور تعادل شــبکه نیز استفاده 
می شود اما متاسفانه در کشور ما آن طور که باید 
به این بخش توجهی نشده است.عضو هیات مدیره 
انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات 
انرژی های تجدیدپذیر ایران با بیان این که در ترکیه 
9۴ درصــد نیروگاه های احداث شــده زیر یک 
مگاوات و در آلمان 67 درصد زیر 500 کیلووات 
و در استرالیا 70 درصد زیر 100 کیلووات است 
اظهار کرد: در ایران 90 درصد نیروگاه های نصب 
شــده باالی یک مگاوات و 10 درصد زیر یک 

مگاوات است.
*  امــکان تجهیز یک میلیون منزل مســکونی به 

نیروگاه خورشیدی
   همچنین در این نشست سید محمد جواد موسوی 
نایب رئیس انجمن ســازندگان و تامین کنندگان 
کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر ایران با بیان 
این که در سال 2021، بالغ بر 80 درصد ظرفیت 
نیروگاه هایی که در سطح دنیا ایجاد شده اند جزو 
انرژی های تجدیدپذیر به حساب می آیند، گفت: 
در آلمان 37 هزار مگاوات نیروگاه خورشــیدی 
کوچک مقیاس وجود دارد که در ســقف خانه ها 
احداث شده است. اگر برنامه های مدونی تعریف 
شود در ایران نیز می توانیم از ظرفیت های موجود 
بهره بیشتری ببریم.به گفته وی، باتوجه به موقعیت 

جغرافیایــی که در ایران وجود دارد امکان تجهیز 
یک میلیون منزل مسکونی به نیروگاه خورشیدی 
وجود دارد که اگر در این زمینه فرهنگ ســازی 
صورت بگیرد ضمن این که 5000 مگاوات برق 
تولید می شــود ناترازی صنعت بــرق نیز از بین 
خواهد رفت.نایب رئیس انجمن سازندگان و تامین 
کنندگان کاال و خدمــات انرژی های تجدیدپذیر 
ایران با اشــاره به ظرفیت های موجود در ادارات 
دولتی برای اســتفاده از تجدیدپذیرها اظهار کرد: 
20 درصــد از برق مصرفی ادارات دولتی باید از 
طریق تجدیدپذیرها تامین شود و مصوبات خوبی 
نیز در این حوزه وجود دارد.موســوی ادامه داد: 
عــالوه بر این بحث 10 هزار مــگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در صنایع کوچک و بزرگ مطرح است 
و با توجه به این که دولت سیزدهم رویکرد ویژه ای 
برای توسعه تجدیدپذیرها در نظر گرفته می توان 
نسبت به تحقق این مساله امیدوار بود.وی با بیان 
این که در مجموعه صنعتی کشور نزدیک به 800 
شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد، اظهار کرد: این 

مساله می تواند فرصت مناسبی باشد تا روی سقف 
ســوله های صنعتی که اکنون بالاستفاده مانده به 
عنوان یک منبع درآمد شناخته شود.به گفته نایب 
رئیس انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و 
خدمات انرژی های تجدیدپذیر ایران، اگر هر کدام 
از صنایع 200 کیلووات نیروگاه خورشیدی روی 
سقف سوله های خود نصب کنند 10 هزار مگاوات 

نیروگاه خورشیدی خواهیم داشت.
  موسوی با بیان این که براساس مصوبه ای دیگر 
صنایعی که بیــش از یک مگاوات مصرف دارند 
می بایست یک درصد از مصرف خود را از طریق 
تجدیدپذیرها تامین کند، افزود: این مســاله نیز 
می تواند نقش ویژه ای در توسعه تجدیدپذیرها و 
کاهش چالش های صنعت برق داشته باشد .وی با 
اشاره به وجود خشکسالی در کشور و بایر شدن 
زمین های کشاورزی اظهار کرد: این مساله فرصت 
مناسبی اســت تا در مزارع کشاورزی که اکنون 
قابلیت استفاده ندارند نیروگاه های خورشیدی را 

راه اندازی کنیم .

امکان تجهیز یک میلیون منزل مسکونی به نیروگاه خورشیدی

درآمد ۶ میلیون تومانی برای مالکان نیروگاه پشت بامی!

اقتصادی // ســخنگوی ســتاد  گروه 
هدفمندی یارانه گفت: تا پایان شهریور 
یارانه بگیــران ۷۶ میلیون و  مجموعه 
4۱0 هزار و ۳8۹ نفر هستند، افرادی که 
تا ســال ۱40۱ یارانه نگرفتند، می توانند 

همچنان ثبت نام کنند.
   طیبه حســینی  افزود:  بنابر آخرین آمار 
مجموعه یارانه بگیران تا پایان شهریور 76 
میلیون و ۴10 هزار و 389 نفر هستند.وی 
اضافه کرد: از اردیبهشت امسال با اصالح 
 نظام یارانــه و آزادســازی ارز، پرداخت 
یارانه های جدید تحت عنوان یارانه نقدی 

کمک معیشتی آغاز شد. 
   در آن زمــان تعــدادی از یارانه بگیران 
حذف شــدند که بســیاری از افراد به این 

تصمیم اعتراض داشــتند. هر چند ســتاد 
هدفمنــدی یارانه اعالم کرد کــه افراد از 
سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعتــراض خود را ثبــت و پیگیری کنند.
سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه ها گفت: 
بنابر آخرین آمار یک میلیون و 690 هزار 
و 957 خانوار دهک 10 اعالم شــده بود 
که از این تعــداد 507 هزار و 930 خانوار 
در بازبینــی صورت گرفتــه دهک اول تا 
نهم شناخته شدند.به گفته او، از افرادی که 
طی سال های قبل یارانه نمی گرفتند، یک 

میلیون و 19۴ هزار خانوار آمدند و ثبت نان 
جدید انجام دادند که در نهایت از این تعداد 
195 هزار و 65۴ خانوار دهک اول تا نهم 
بودند.حسینی اظهار کرد: تا پایان شهریور 
مجموعه یارانه بگیران کــه 76 میلیون و 
۴10 هزار و 389 نفر هســتند، افرادی که 
تا سال 1۴01 یارانه نگرفتند، می توانند در 
سامانه https:my.gov.ir ثبت نام کنند.
سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه گفت: هر 
ماه افرادی که ثبت نام می شدند، درخواست 
متقاضیــان بازبینــی می شــود، چنانچه 

 دهک اول تا نهم شــناخته شوند به جمع 
یارانه بگیران اضافه می شــوند و معوقات 

یارانه پرداخت می شود.
    اما کسانی که یارانه بگیر هستند، حذف 
جدید نداریم.بنابر گفته حســینی، افرادی 
که وام یک میلیون تومانی گرفتند، اقساط 
35 هزار تومانی تا پایان سال از حساب 
سرپرستان خانوار کسر می شود.این مقام 
مسئول گفت: ستاد هدفمندی یارانه برای 
افراد پیامکی مبنی بر وام 10 میلیون تومانی 
ارسال نکرده اســت، افراد به هیچ عنوان 

وارد لینک ها نشوند.
  براســاس آخرین آمار ماهانه 76 هزار 

میلیارد تومان یارانه به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود .

افرادی که تاکنون یارانه نگرفتند، در این سامانه ثبت نام کنند

فروش تخم مرغ باالی ۹۰ هزار تومان تخلف است

فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نياز خود را مطابق جدول زير بصورت فراخوان ارزيابی كيفی جهت برگزاري مناقصه 
عمومي از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( تأمين نمايد . كليه مراحل برگزاری مناقصه ، از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشايی پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند .

لذا كليه شركت هايي كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهي فراخوان نوبت 
دوم با مراجعه به سايت www.setadiran.ir، نسبت به چاپ و تکميل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخيز 
جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات ، بر اساس موارد مندرج در جدول ارزيابي كيفي )براي معامالت كمتر از بیست برابر نصاب معامالت 

متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمايند .
كسب حداقل نمره 60 در ارزيابي كيفي ، جهت دريافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است .

اسناد و مدارك مناقصه پس از برگزاری فرآيند ارزيابی كيفی و ارسال دعوتنامه ، از طريق سامانه ستاد براي مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد 
شد. ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه000ر000ر820 ريال مي باشد .

واحد برق و ابزار دقيق اداره تداركات خريد كاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(

شركت ملی نفت ایران
نوبت دومشركت ملی مناطق نفتخیز جنوب )سهامی خاص(    تقاضاي شماره   31-88615-59-003 

01318861559003 Dt   مناقصه شماره
»فرم شماره دو«

شناسه آگهی : 1391099

شماره فراخوان در سامانه ستاد

2001092288000581

مبلغ تضمین

 000ر000ر820
ريال

مقدار كاال

1عدد
 

تعداد  قلم

1

1

موضوع مناقصه
Portable ultrasonic clamp-on gas and liquid  
flow meter 

 Flow velocity :
pipe diameter

0.01 .…35m/s, depending on



روابط عمومی 
مصرف آبزیان باعث كاهش درصد سکته هاي قلبي مي شود شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
ائتالف فتح :

 کابینه السودانی پرونده ترور ابومهدی المهندس 
را پیگیری می کند

  یکی از اعضای ائتالف فتح عراق تاکید کرد که کابینه جدید 
راه کابینه عبدالمهدی را ادامه خواهد داد و پرونده ترور معاون 
رئیس هیئت حشد شعبی را پیگیری خواهد کرد، همچنین یکی 
از رهبران این ائتالف اعالم کرد، محمد شیاع السودانی به دلیل 
حمایت گسترده فراکسیون ها و احزاب، قصد دارد سریعا کابینه 
خود را تشکیل دهد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری 
ســومریه نیوز عراق، حامد الموسوی، عضو ائتالف فتح اظهار 
کرد: کابینه محمد شــیاع السودانی کارهایی را که کابینه عادل 
عبد المهدی انجام داد، تکمیل خواهد کرد و کابینه جدید پرونده 
ترور ابومهدی المهندس، معاون رئیس هیئت حشد شعبی را از 
طریق دســتگاه قضایی آمریکا پیگیری خواهد کرد.الموسوی 
گفت: درگیری میان گروه های سیاسی به اتهام زنی های متقابل 
تبدیل شــد و چارچوب هماهنگی )شــیعیان عراق( از طریق 
قانون اساسی و قوانین کشــور، کابینه را شکل داد.این عضو 
ائتالف فتح عراق با اشاره به اینکه جامعه بین الملل حامی کابینه 
جدید است، گفت: کابینه الســودانی فوق العاده خواهد بود و 
دوره آن هرچقدر که باشــد، یک دولت دستاورد خواهد بود.
او افزود: کابینه السودانی دســتاوردهای کابینه عبدالمهدی از 
جمله توافقنامه ها را با هدف بیرون آمدن از زیر چتر آمریکا و 
یافتن منابع مالی دیگری بجز نفت تکمیل خواهد کرد.الموسوی 
درباره انتخابات زودهنــگام نیز گفت: انتخابات زودهنگام بر 
اساس رویه های کمیســیون عالی انتخابات اداره خواهد شد 
 و قانون جدیــد انتخابات، تاریخ آن را تعییــن خواهد کرد.  
عائد الهاللی، از رهبران ائتالف فتح نیز اظهار کرد: السودانی به 
دلیل حمایت بزرگی که از سوی تمامی فراکسیون ها و احزاب 
دریافت می کند، قصد دارد کابینه خود را به ســرعت تشکیل 
دهد.الهاللی در ادامه گفت: همه حامی الســودانی و تالش ها 
برای تشــکیل کابینه هســتند و عالوه بر آن، همانگون که در 
پیام های تبریک مشخص شــد، حمایت بین المللی آشکاری 
 از الســودانی وجود دارد.این رهبر ائتــالف فتح عراق افزود: 
کابینه آتی دولت خدمات خواهد بود و با مشارکت همه خواهد 
بود و  همه از السودانی حمایت خواهند کرد، این موفقیت برای 
تمامی گروه ها و احزاب شرکت کننده در کابینه خواهد بود و نه 
فقط برای السودانی.پس از یک سال بحران سیاسی پیچیده در 
عراق در نهایت در جلســه پنج شنبه پارلمان این کشور بعد از 
آنکه عبداللطیف رشید توانست آراء نمایندگان را برای تصدی 
پســت ریاست جمهوری عراق کســب کند، وی محمد شیاع 

السودانی را مامور به تشکیل کابینه عراق کرد .
یازده سرباز روس 

به دست همرزمان داوطلب کشته شدند
  وزارت دفاع روســیه اعالم کرد، پس از آنکه دو نیروی 
داوطلب در یک پایگاه نظامــی در منطقه بلگورود واقع در 
جنوب غربی روســیه به روی نظامیان دیگر آتش گشودند، 
دست کم 11 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش 
ایســنا، به نقل از وب سایت گاردین، در بیانیه این وزارتخانه 
آمده است که دو فرد تیرانداز اتباعی از یک جمهوری سابق 
شــوروی بودند و پس از این حملــه به ضرب گلوله از پای 
درآمدند. وزارت دفاع روســیه این رویــداد را یک حمله 
»تروریستی« خواند. براســاس این بیانیه، دو »تروریست« 
مذکور در آتش متقابل »حذف« شدند. طبق گزارش وب سایت 
روســی »بازا« که نزدیک به پلیس است، این تیراندازی روز 
شنبه ساعت 10 صبح به وقت محلی حین تمرین تیراندازی 
رخ داد.تیراندازی دسته جمعی روز شنبه به تنش های فزاینده 
در میان نیروهای روســیه اشاره دارد، مسائلی که ارتش این 
کشــور از زمان شــروع جنگ با اوکراین با آن مواجه بوده 
است.این حادثه همچنین در حالی رخ می دهد که ده ها هزار 
مرد روس به تازگی به اوکراین فرســتاده شده اند، در اقدامی 
که به دســتور رئیس جمهوری روسیه در تالش برای توقف 

پیشروی های اوکراین، بسیار جنجالی شده است .
مرگ ۲۰ مسافر در واژگونی اتوبوس

  واژگونی یک دســتگاه اتوبوس در جنوب غربی کلمبیا 
20 کشــته برجا گذاشــت. به گزارش روزنامه گاردین، این 
اتوبوس از شهر توماکو به سمت شهر کالی در حرکت بود که 
دچار سانحه شد. پلیس کلمبیا اعالم کرد در پی وقوع سانحه 
رانندگی یک دســتگاه اتوبوس دچار حادثه شده که به دنبال 
آن دســت کم 20 نفر کشته و 15 نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

تصاویر منتشر شده از تلویزیون کلمبیا حاکی از واژگونی یک 
دستگاه اتوبوس اســت که به گفته مقامات محلی نقص فنی 
عامل آن بوده است.مقامات محلی اظهار داشتند که بازرسان 
در حال بررســی علت این حادثه هستند اما به احتمال زیاد 
بروز نقص فنی در سیســتم ترمز اتوبوس علت سانحه بوده 

است . 
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حوادث

  
با آن که چند ســال از آن حادثه وحشتناک می گذرد اما هنوز      

نتوانســتم آن ماجرای تلخ را فراموش کنم و به زندگی عادی 
بازگردم چرا که ...

     جوان 33 ساله با بیان این که تنها به دلیل یک کنجکاوی ساده 
دچار وسوســه های شیطانی شدم و آینده ام را به تباهی کشاندم، 
 درباره این ماجرای تلخ گفت: 27 ســاله بــودم که روزی برای 
تفریح و هواخوری به یکی از پارک های مشــهد رفتم. در یکی 
از سرویس های بهداشــتی آن پارک کلمات زشت و نامربوطی 
را  دیدم که در زیر یک شماره تلفن نوشته شده بود. ناگهان حس 
کنجکاوی کودکانه به ســراغم آمد. آن شماره تلفن را یادداشت 
 کردم و به خانه بازگشتم. وسوسه تماس با آن شماره تلفن رهایم 
نمی کرد. می خواستم بدانم از آن سوی خط چه کسی پاسخم را 
می دهد و چرا آن کلمات زشت را در آن جا نوشته بودند. خالصه 
مدتی با خودم کلنجار رفتم و در یک لحظه کلید تماس را فشردم. 
طولی نکشید که زنی با طنازی شیطانی پاسخم را داد. هنوز حیران 
بودم که به آن زن چه بگویم که با پیشــنهاد »ازدواج موقت« او 
روبه رو شــدم. دیگر نفهمیدم چه می کنم! این مکالمه تلفنی آن 
قدر شیطانی و سریع رخ داد که هنوز هم باورم نمی شود چگونه 
به همین راحتی بیراهه سقوط را در زندگی ام انتخاب کردم. آن زن 
جوان که گویی طعمه خود را یافته بود، در حالی که نشانی منزلش 
را پشــت خط بازگو می کرد، از من خواست مقداری مواد مخدر 

نیز برایش تهیه کنم.
    این بود که بالفاصله گوشــی تلفن را قطع کردم و در پی تهیه 
مواد مخدر برآمدم. پس از مدتی جست وجو باالخره با همکاری 
یک معتاد مقداری مواد مخدر خریدم و حدود ســاعت 7 بعد از 
ظهر به منزل آن زن در یکی از شــهرک های حاشــیه ای مشهد 
رفتــم. او ابتدا مواد مخدر را از من گرفت و برای مصرف آن کنار 
تک شــعله ای نشست که در وسط اتاق روشن بود. در این لحظه 
ناگهــان دو مرد از زیرزمین آن منزل بیرون آمدند و با تهدید قمه 
 و شمشیر دست و پایم را بســتند. آن ها با این بهانه که در خانه 
آن ها چه می کنم، مرا به شــدت کتک زدند. فریادهایم به جایی 
نمی رســید و آن ها با هر وسیله ای مرا آزار می دادند. زمانی که 
بی رمق در گوشــه اتاق افتادم، آن ها کارت عابر بانک و رمز آن 
را از من گرفتند ولی در آن کارت بیشــتر از 30 هزار تومان نبود. 
دقایقی بعد نام و مشخصات مرا مقابل دوربین گوشی تلفن همراه 
بیان کردند و سپس فیلم و تصاویر زننده ای از من گرفتند و تهدیدم 
کردند که اگر به پلیس اطالع بدهم این تصاویر را در فضای مجازی 
منتشــر می کنند و آبرویم را خواهند برد. بعد از این ماجرا آن دو 
نفر پیکر مرا داخل خودرو انداختند و در نیمه های شب در بیابان 
رها کردند. اگرچه آن زمان تا مدتی می ترسیدم که از این حادثه 
وحشتناک به کسی چیزی بگویم اما وقتی خبر دستگیری اعضای 
این باند را در روزنامه خراســان خواندم، تصمیم گرفتم من هم از 
آن ها شکایت کنم. با آن که اعضای این باند خطرناک زورگیری 
به مجازات رسیدند اما من نتوانستم آن صحنه های وحشتناک را 
فراموش کنم چرا که با یک اشتباه شیطانی آینده و زندگی ام را به 

تباهی کشیدم و ...

اشتباه شیطانی! 
در امتداد تاریکی

گروه حوادث // دادســتان عمومی و انقاب 
مرکز استان هرمزگان به همراه معاونین خود 
مسائل  درخواست ها،  به  رسیدگی  به منظور 
و مشــکات حقوقی و قضایی مددجویان از 

زندان بندرعباس بازدید کرد .
    بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ علیرضا 
احمدی منش دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان هرمزگان در ادامه روند بازدید های مستمر 
خود از بازداشــتگاه ها و زنــدان ها به همراه 
مدیرکل زندان هــا و اقدامات تأمینی و تربیتی 
اســتان و معاونین خود در هسته داخلی زندان 
بندرعباس حضور یافت و به گفت وگوی چهره 
به چهره با مددجویان پرداخت.دادستان عمومی 
و انقالب مرکز اســتان هرمــزگان در جریان 
این بازدید اظهار داشــت: در راستای اجرای 
 مفاد ســند تحول قضایی و دستورات ریاست 
قوه قضاییه و تاکیدات رئیس کل دادگســتری 

استان هرمزگان، پاالیش و بررسی پرونده ها، 
ارتقاء و بهبود نظام زندانبانی و رفع مشــکالت 
حقوقی و قضایــی مددجویان با بهره گیری از 
ارفاقات قانونی به عنوان مهمترین اولویت های 

دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس به صورت 
مستمر پیگیری می شود و بر همین اساس، برنامه 
بازدید های منظم و هدفمند قضات از زندان ها و 
بازداشتگاه ها پیش بینی و عملیاتی شده است.

وی همچنین دیــدار و گفت وگو با مددجویان 
و بررســی دقیق پرونده های آن ها به موازات 
نظارت بر حفظ حقوق شهروندی را یکی دیگر 
 از اهداف بازدید از زندان بندرعباس برشمرد و
 یادآور شد: خوشبختانه در نتیجه این بازدید، 
امکان مالقات با 70 نفر از زندانیان حاضر در 
این زندان فراهم شــد که در نتیجه آن، پس از 
بررسی درخواست های آن ها، در خصوص هر 
مورد دستورات الزم صادر شد.دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان هرمزگان همچنین با اشاره 
به اهمیت اســتفاده از ظرفیت نهاد های ارفاقی 
برای تسریع در ساماندهی به وضعیت زندانیان، 
بر لزوم اســتمرار سرکشی و حضور قضات و 
دادیاران پرونده های زندانی دار در بازداشتگاه ها 
و ندامتگاه ها به منظور نظارت بر حسن رفتار 
مددجویان و شناسایی افراد واجد شرایط برای 

استفاده از این تسهیالت قانونی تأکید کرد .

بازدید دادستان مركز استان هرمزگان از زندان بندرعباس

آگهی مزایده   
مرحلــه اول اجــرای احــکام مدنی دادگســتری 
شهرســتان حاجی آبــاد بموجب پرونده کالســه 
140040920001324358 صادره از شعبه 1 اجرای 
احکام حقوقی بندر عباس، سه باب مغازه فاقد پالک 
ثبتی به شــماره های 17 و 19 و 20 طبقه همکف 

بلوک 0 واقع در شهرســتان حاجی آباد مجتمع تجاری اداری پیارم متعلق 
به محکوم علیه حنیفه طهماسب پور که طی قرار داد 1394/10/02 از اداره 
کل اوقاف هرمزگان خریداری نموده که به شرح ذیل براورد و کارشناسی 
گردیده است 1- مغازه شماره 17 به مساحت 36/5 متر مربع زیر بنا معادل 
6/570/000/000 ریال 2- مغازه شماره 19 به مساحت 20/5 متر مربع زیربنا 
معادل 4/100/000/000 ریال 3- مغازه شماره 20 به مساحت 20/5 متر مربع 
زیر بنا معادل 4/100/000/000 ریال که با توجه به بررســی های صورت 
گرفته توســط مامورین انتظامی واحدهای مذکور خالی بوده و در رهن و 
اجاره نیستند ، که مغازه های ذکر شده با شرایت ذیل از طریق مزایده کتبی 
در اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد با قیمت های مذکور شروع 

و به فروش میرسد.
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است .

2- کلیــه هزینه های مربوط به معاملــه از هر قبیل و از هر جهت به عهده 
خریدار است .

 3- پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده 
دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند .

 4- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط به 
مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر 
وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/08/14 به اجرای احکام دادگستری تسلیم 
شود.)ضمنا شرکت کنندگان به صورت في المجلس نیز می توانند در مزایده 

شرکت نمایند( .
5- با پیشــنهاد مشروط و مبهم و فاقد ســپرده بر خالف شرایط آگهی و 
همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6 - اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است .
7- پیشنهاد در ســاعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 قرائت 
خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع و برنده کسی 

است که باالترین قیمت را پیشنهاد مینماید .
8- در صورتــی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلســه مزایده و یا انقضای 
مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارت 
از تجدید نظر مزایده حاصل شــود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا 
تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده 
برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به اجرای احکام دادگستری حاجی آباد 

مراجعه نماید .
قدرت اله فراز  

قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری حاجی آباد

گروه حوادث//  اختاف بر سر زمین کشاورزی منجر به 
درگیری دو پسرعمو و قتل یکی از آنها شد .

   سرهنگ »بهادر دیلمی« در تشریح جزئیات این خبر، 
گفت: در پی اعالم قتل مردی 29 ســاله در شهرســتان 
تنکابن، موضوع در دستورکار پلیس آگاهی این فرماندهی 
قرار گرفت.از آنجایی که برابر بررسی های به عمل آمده، 
مقتول براثر اصابت گلوله ساچمه ای به سرش و خونریزی 
شدید به قتل رسیده بود، کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی، اقدامات پلیســی را برای شناسایی 

و دستگیری قاتل آغاز کردند.فرمانده انتظامی شهرستان 
تنکابن تصریح کرد: با بررسی های همه جانبه و اقدامات 
پلیســی کارآگاهان پلیس آگاهی در کمتر از یک ساعت 
قاتل را که پســرعموی مقتول بوده و با وی بر سر زمین 
کشاورزی اختالف داشــته، شناسایی و در یک عملیات 
غافلگیرانه دســتگیر کردند.سرهنگ دیلمی با بیان اینکه 
متهم ضمن اعتراف به قتل، انگیزه ارتکاب به این جنایت را 
اختالف ملکی با مقتول عنوان کرده بود، اظهارداشت: این 

متهم 39 ســاله پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع 
قضایی معرفی شد و تحقیقات پلیس در این زمینه همچنان 

ادامه دارد .

قتل پسرعمو با تفنگ ساچمه ای

گروه حوادث // فرمانده انتظامی هرمزگان از کشــف دســتگاه 
اسکیمینگ و فیشینگ و دســتگیری دو متهم حرفه ای تحت 

تعقیب قضائی در پارسیان خبرداد . 
    ســردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان در تشریح 
جزئیات این خبر عنوان کرد: در پی وصول چندین فقره شــکایت 
با موضوع برداشــت غیر مجاز از حساب از طریق کپی کارت های 
بانکی)اسکیمینگ( و در پی اخبار ثبت شده مربوط به نیابت قضایی 
توســط پلیس فتا استان البرز و شعبه 26 دادسرای عمومی و انقالب 
ناحیه دو کرج و دســتور صادره از مقام قضائی به اتهام اسکیمینگ، 
بالفاصله مراتب شناسایی و دستگیری افراد در دستور کار ماموران 

قرار گرفت.وی افزود: طی تحقیقات فنی و پلیســی مشخص گردید 
که متهم در شهرستان ارومیه مشغول به کار بوده و دارای چندین فقره 
شــکایت و نیابت از شعبه چهاربازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان ارومیه می باشــد و پس از متواری شدن از ارومیه به کرج 
عزیمت و در آنجا نیز مجددا از ایشــان طبق نیابت واصله شکایت 
گردیده و ســپس جهت فرار از قانون به شهرستان پارسیان متواری 
شده اســت.این مقام انتظامی هرمزگان تصریح کرد: مأموران پلیس 
آگاهی شهرستان پارسیان با انجام اقدامات اطالعاتی و پیگیری مستمر 
موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی و در یک 
عملیات غافلگیرانه نامبرده را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش 

یک دستگاه کارتخوان و دستگاه اسکیمر کشف کنند.سردار جعفری 
اظهارداشت: متهم در اعترافاتش به کالهبرداری با همکاری یک نفر 
همدســت خود به هویت »امیر م« معترف شد که طی تحقیقات فنی 
بعمل آمده مشخص شد نامبرده از کاربران فعال حوزه فیشینگ می باشد 
که بالفاصله با همکاری متهم محل سکونت نامبرده نیز شناسایی و 
در عملیاتی منسجم دستگیر شد.به گزارش فارس ، فرمانده انتظامی 
هرمزگان با بیان اینکه در خصوص جرم ارتکابی از هردو متهم تحقیق 
و پرونده قضایی تشکیل و هردو متهم جهت رسیدگی به دادسرا اعزام 
و از آن طریق روانه زندان شــدند، از شهروندان خواست با رعایت 
هشدارها و توصیه های فنی پلیس در حوزه فضای مجازی نسبت به 
این موضوع حساسیت و دقت نظر ویژه داشته باشند تا متضرر نشده و 

در دام این گونه افراد فرصت طلب و سودجو گرفتار نشوند .

باند فیشینگر حرفه ای در تور پلیس هرمزگان 

راز قتل قدیمی در پرونده سارق تیزرو لو رفت
گروه حوادث//  بررسی سوابق کیفری سارق تیزرو 
در دادسرای ویژه سرقت راز یک قتل قدیمی را در 

پرونده اش فاش کرد .
   اوایل امسال مرد جوانی در تماس با پلیس از سرقت 
گوشی تلفن همراهش خبر داد و گفت: در حال عبور 
از خیابــان و صحبت با تلفن همراهم بودم که ناگهان، 
احساس کردم گوشی تلفن دیگر در دستم نیست. وقتی 
به خودم آمدم پســر جوانــی را دیدم که صورتش را 
پوشانده بود و کاله سفید رنگی به سر داشت او با چنان 
سرعتی گوشــی را از دستم قاپیده بود که شوکه شدم. 
ســارق پای پیاده فرار می کرد اما سرعت او به قدری 
باال بود که نتوانستم به او برسم و از من فاصله زیادی 
گرفته بود. پســر جوان طوری می دوید که فکر کردم 

قهرمان دوومیدانی است.
*  سرقت های ۱۰ ثانیه ای

   با شــکایت مرد جوان تحقیقات به دستور بازپرس 
شعبه دوم دادســرای ویژه سرقت آغاز شد. در حالی 
که تحقیقات در این رابطه ادامه داشت، کارآگاهان اداره 
هجدهم پلیس آگاهی با شکایت های مشابه دیگری نیز 
مواجه شدند. همه شاکی ها مدعی بودند سارق تیزرو 
پای پیاده نقشه گوشــی قاپی هایش را اجرا می کند. 
ســرقت هایی که بیش از 10 ثانیه طول نمی کشــید.

تحقیقات برای دستگیری ســارق ادامه داشت تا 
اینکه کارآگاهان پلیس محدوده هایی را که 

سارق ناشناس اقدام به سرقت می کرد، 
ترتیب  بدین  کردند.  نشــانه گذاری 

محل های ســرقت زیر نظر گرفته 
شد و کارآگاهان موفق شدند دو 
هفته قبل، سارق تکرو را حین 

آخرین سرقت بازداشت کنند.
متهم جوان ابتدا منکر سرقت ها 
بود، اما زمانی که با تصاویرش 
هنــگام ســرقت که توســط 

دوربین های مداربسته گرفته شده 
بود، مواجه شد لب به اعتراف گشود. 

ناصر متهم دســتگیر شده در تحقیقات 
گفت: من دونده خوبی هســتم و همیشــه 

دلم می خواست در مسابقات دوومیدانی شرکت 
کنم، اما شرایط زندگی ام اجازه نداد. من از خانواده ای 

بی پول و فقیر ســاکن جنوب شهر بودم که حتی توان 
ادامه تحصیل هم نداشتم چه برسد به ورزش و قهرمانی. 
اما ذوق و اســتعداد دونده بودن همیشه همراهم بود و 
مدتی قبل تصمیم گرفتم از آن اســتعداد استفاده کنم.
او ادامه داد: در خیابان ها پرســه می زدم و افرادی را 
که با تلفن های همراه مدل باال در حال صحبت بودند 
شناســایی می کردم. به آنها نزدیک شــده و در چشم 
برهم زدنی گوشــی ها را سرقت می کردم. سرقت های 
من درنهایت 10 ثانیه طول می کشــید تا مالباخته به 
خودش می آمد، به خاطر اینکه خیلی سریع می دویدم 
از او خیلی دور شده بودم.با اعتراف ناصر به سرقت های 
سریالی گوشی های تلفن همراه مدل باال او روانه زندان 

شد .
* اتهام قتل

   در حالــی که ناصــر در زندان به ســر می برد، به 
دستور بازپرس سوابق کیفری متهم مورد بررسی قرار 
گرفت. در اســتعالمات انجام شده مشخص شد ناصر 
به اتهام قتل عمد تحت تعقیب است.در بررسی اوراق 
پرونده مشــخص شد در سال 98 و در حالی که ناصر 
17 ســاله بود یک روز به همراه دوســتش سوار بر 

موتورسیکلت در خیابان ها پرسه می زدند و با شناسایی 
سوژه های مناسب اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه 
می کردند.در آخرین سرقت های این باند دو نفره، آنها 
مرد میانســالی را هدف ســرقت قراردادند اما هنگام 
سرقت مالباخته مقاومت کرد و کار به درگیری کشیده 
شــد در این درگیری ناصر با چاقویــی که به همراه 
داشت ضربه ای به قلب مرد میانسال زد و فرار کردند. 
پس از آنکه مردم او را به بیمارســتان رساندند بر اثر 
شدت خونریزی و جراحات وارده جان باخت.با قتل 
مرد میانسال، ناصر و همدستش شناسایی و بازداشت 
شده و از آنجایی که متهمان زیر 18 سال سن داشتند، 
پرونده به دادسرای اطفال فرستاده شد و مورد رسیدگی 
قرار گرفت. با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ویژه 
اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک استان تهران 
ارجاع شد.باتوجه به ماده 91 قانون مجازات اسالمی 
که می گوید درصورتی که متهم بین 15 تا 18 ســال 
داشته باشــد، اما ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت 
آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه 
وجود داشته باشد از حکم قصاص تبرئه می شود با نظر 
قضات به پرداخت دیه محکوم شده بود.با صدور حکم 
از سوی قضات دادگاه، ناصر با قرار وثیقه از زندان آزاد 
شــد اما از آنجایی که خانواده مقتول به حکم صادره 
اعتراض داشــتند و مدعی بودند که ناصر قدرت تمیز 
داشته چرا که با چاقو ضربه به قلب مقتول زده است، 
پرونده به دیوانعالی کشــور ارجاع شده و قضات 
دیوانعالی کشور در بررسی های صورت گرفته، 
رأی صادره را رد کرده و بدین ترتیب پرونده 
به شــعبه هم عرض ارجاع شده بود. با رد 
حکم، دستور بازداشت مجدد ناصر از سوی 
دادگاه صادر شــده بود، اما ناصر که پس 
از آزادی متواری شــده بود همچنان تحت 
تعقیب قرار داشــت.با فرار ناصر، تحقیقات 
برای دســتگیری او ادامه داشت تا اینکه در 
اســتعالمات صورت گرفته از سوی بازپرس 
دادســرای ویژه سرقت، مشــخص شد که متهم 
فراری پس از آزادی به سرقت هایش ادامه داده است. 
بدین ترتیب پرونده متهم برای رسیدگی به ماجرای قتل 

مرد میانسال به دادگاه کیفری فرستاده خواهد شد . 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



 گروه شهرستان //  فرماندار قشم با بیان اینکه 
امنیت مهمترین شاخص پیشرفت جامعه است 
گفت: از لوازم حکمرانی خوب تامین امنیت در 
ابعاد نظامی و انتظامی است که خاطر شهروندان 
را آسوده و ذوق کار و تاش را در نیروی انسانی 

پرورش می دهد. 
محمد محمدحســینی  در آییــن تکریم و معارفه 
سرپرست ســابق انتظامی و فرمانده جدید انتظامی 
شهرســتان قشــم که در ســالن غدیر فرمانداری 
این شهرســتان مرزی برگزار شــد، اظهار داشت: 
در آیه مبارکه ســوره نور امنیت به عنوان یکی از 
رهاوردهای حکومت مهدوی نعمت ناشناخته است 
تا افراد آن را از دســت ندهند یا کشوری آن را از 

دست ندهد قدرش را نمی شناسد.
وی ادامه داد: به تعبیر رســول گرامی اسالم )ص( 
- »نعمتان مجهولتان الصحه و االمان« - دو نعمت 
ناشناخته  اند، یکی تندرستی و یکی امنیت که »من 
فقدهما ارفع هما« کسی که این دو را از دست بدهد 

ارزش و قدر آنها را متوجه می شود.
فرماندار قشــم اضافه کرد: در آیه 126 سوره بقره 
آنچــه حضــرت ابراهیم علیه الســالم از خداوند 
می خواهد پــروردگارا، این شــهر را محل امن و 
آسایش قرار ده و اهلش را که ایمان به خدا و روز 
قیامت آورده اند از انواع روزی ها بهره  مند ســاز، 
پایه هر حرکتی امنیت است و در واقع امنیت پیش 

شرط و زمینه ساز حکمرانی و تحقق رفاه، آرامش 
و پیشــرفت در جوامع بشری است.محمدحسینی 
توضیح داد: از اشکال مختلف و ضروری امنیت و 
مهم ترین و پیش شــرط همه آنها امنیت نظامی و 
انتظامی است که شرایط احساس نیاز به صورت های 

دیگر امنیت را در آدمی پدید می آورد.
 وی گفت: همچنین از دیگر لوازم حکمرانی خوب 
تامیــن امنیت در ابعاد نظامی و انتظامی اســت که 
خاطر شهروندان را آسوده و ذوق کار و تالش را در 
نیروی انسانی پرورش می دهد حکمران اندیشمند و 
عاقل برای پیشرفت سرزمین خود زمینه شکوفایی 
فرهنگ، اقتصاد، علم و دانش را گسترش می دهد 
و البته که پیش زمینه آن امنیت و نظم است.رییس 
شورای تامین شهرســتان مرزی قشم با بیان اینکه 
امنیت مهم ترین شــاخص پیشــرفت جامعه و از 
ضروریات آموزش و تولید است، افزود: شهدا با نثار 
خون خود امنیت را برای ایران اســالمی به ارمغان 
آوردند و امروز مسووالن نظام اسالمی در سایه این 
امنیت در راه توسعه و آبادانی ایران اسالمی تالش 
می کنند.فرماندار قشــم با بیان اینکه خروجی همه 
فعالیت دستگاهها و به ویژه ماموران فراجا و پلیس 

در جامعه باید احساس آرامش و امنیت باشد، اظهار 
داشت: مردم باید مشاهده کنند که چشمان بیداری 
در جامعه هستند که شبانه روز برای امنیت و آرامش 
آنهــا تالش می کنند.وی اعالم کرد: خوشــبختانه 
شهرســتان مرزی قشم در کنار آب های فیروزه ای 
خلیج فــارس و تنگه هرمز یکی از با ثبات ترین و 
آرام ترین نقاط کشور از لحاظ امنیت است و باید 
تالش کنیم تا شــیطنت های امپراطوری رسانه ای 
دشــمن، فضای مجازی، ماهواره ها و جنگ نرم 

دشمنان به این امنیت لطمه ای وارد نکنند.
  محمدحسینی با اشــاره به اینکه در این محفل و 
مراسم گرد هم جمع شده ایم تا از خدمات سرهنگ 
عبدالرحیم دهقان سرپرست سابق انتظامی شهرستان 
قشم قدردانی کنیم، گفت: این دوست، برادر و همکار 
عزیز ما در شــورای تامین این شهرستان مرزی در 
روزهای حساسی که دشمنان امنیت مردم را هدف 
قرار داده بودنــد مخلصانه پای کار بــود و برای 
پاسداری از امنیت در حوزه انتظامی همان گونه که 
از یک مســوول و کارگزار طراز جمهوری اسالمی 
توقع اســت از هیچ کوششی دریغ نکرد.وی با بیان 
اینکه در حوادث و اغتشاشــات اخیر این غبار بر 

آمده از دل های ناپاک به حول و قوه الهی، بصیرت 
مردم انقالبی و فداکاری صادقانه نیروهای جان بر 
کف فرو نشســت، افزود: در این ایام چهره تابناک 
کارگزاران انقالبی بیش از پیش نمایان شد و مردم 
بزرگی کارهای را که نیروهای شجاع فراجا و دیگر 
بال های امنیت گستر در کمال بی ادعایی انجام می 
دهند تا تک تک افراد این ســرزمین بی هراس و 
اندوه جان در کار نان، نام، اندیشــه و ایمان باشند، 
مشاهده کردند.رییس شورای تامین شهرستان مرزی 
قشم تصریح کرد: پس از این روزهای غبارآلود، این 
خدمات روشن تر نمایان می شود و همه ما متوجه 
می شویم که اگر هر روز فرزند خود را روانه مدرسه 
می کنیم و خود دست اندرکار فعالیت در رسته های 
مختلف هستیم به مدد امنیت فراگیر حاصل از تالش 
شما است، خدا قوت و درود به سرهنگ عبدالرحیم 
دهقان و سایر همکارانم در شورای تامین و نیروهای 
همکار در فراجا، سپاه، اطالعات می گویم و تبریک، 
خیر مقدم و آرزوی توفیق برای ســرهنگ مهراب 
کاظمی فرمانده جدید انتظامی شهرستان قشم دارم.
در آیین تکریم و معارفه سرپرست سابق انتظامی و 
فرمانده جدید انتظامی شهرستان قشم حجت االسالم 

غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان قشم، محمد 
محمدحسینی فرماندار قشــم، شیخ محمد صالح 
امینی امام جمعه اهل ســنت روستای طبل از توابع 
شهرستان قشم، روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی 
ناجا، فرماندهان ارشــد نظامی و انتظامی و جمعی 
از مدیران ارشــد شــورای اداری و شورای تامین 
شهرستان و نماینده سازمان منطقه آزاد قشم حضور 
داشــتند.فرمانده انتظامی استان هرمزگان با صدور 
حکمی ســرهنگ »مهراب کاظمــی« را به عنوان 
فرمانده جدید انتظامی شهرستان قشم منصوب کرد.

به گزارش ایرنا ؛ پیش از این سرهنگ »عبدالرحیم 
دهقان« سرپرســتی انتظامی شهرستان قشم را به 
صورت موقت از روز پنجشــنبه 12 خرداد 1۴01 

بر عهده داشت.

فرماندار قشم:
 امنیت مهمترین شاخص پیشرفت جامعه است

سعیده دبیری نژاد -گروه شهرستان  //
ویدئوکنفرانسی  صورت  به  آیینی  طی 
با حضور حجت االســام و المسلمین 
محمدی گلپایگانــی رییس دفتر مقام 
معظم رهبری)مدظللــه العالی(، نوری 
نوروزی   ، و پــرورش  وزیر آمــوزش 
امام  فرمان  اجرایی  سرپرست ســتاد 
)ره(، ترکمانــه مدیرعامل بنیاد برکت، 
مدرس معاونت امور هماهنگی عمرانی 
استانداری هرمزگان، دانشمند مدیرکل 

،قویدل  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان، ، 
امور قراردادهای  حسینی مدیر فنی و 
معاونت  مرادی دیگه سرا  برکت،  بنیاد 
مشــارکتهای مردمی نوسازی مدارس 
رییس  هاشمی  ســیدعبداهلل  استان، 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان آیین 
بهره برداری از تعداد ۱۱ مدرسه برکت 
در استان در قالب ۲۹ کاس بازیربنای 
۳ هــزار و ۳۵۷ مترمربع در ســالن 

استانداری هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مدرس در این 
آیین اظهــار کرد: این مدارس با اعتباری 
بالغ بر 39 میلیارد تومان و با مشــارکت 
بنیاد برکت و اداره کل نوســازی مدارس 

استان هرمزگان احداث شده است.
وی با بیان اینکه ارتقا شاخص های توسعه 
انســانی خصوصا در حوزه های مناطق 
باشد،افزود:  بسیار چشمگیر می  محروم 
افتتاح 11 مدرســه در قالب 29 کالس 
در مناطق کمتر توســعه یافته روستایی 
استان هرمزگان برگ زرینی از افتخارات 
بنیاد برکت می باشــد.این مسوول اظهار 
امیدواری کرد: انشااهلل با استمرارهمکاری 
بنیاد برکت و اداره کل نوســازی مدارس 
شاهد افتخارات چشمگیر دراستان باشیم.

سرپرست ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( 

نیزدر این مراســم گفت: ســتاد اجرایی 
فرمــان امام در 3 حوزه توانمندســازی 
اقتصادی، اجتماعی و امدادی و زیربنایی 
فعالیــت می کند.وی افــزود: 75درصد 
فعالیت های  بــه  فعالیت های ســتاد  از 
توانمندسازی اقتصادی اختصاص می یابد 
و 25درصد باقی مانده صرف فعالیت های 
امدادی و زیربنایی می شــود.نوروزی با 
بیان اینکه 182هــزار طرح اقتصادی را 
اجرا کرده ایم که از ایــن عدد 171هزار 
طــرح در بنیاد برکت رخ داده اســت و 
مجموعا 159هزارمیلیارد را در حوزه های 
اقتصادی سامان داده ایم که نتیجه آن یک 

میلیون و 98 هزار فرصت شغلی بود.
آیت اهلل محمدی گلپایگانی نیز با تشــکر 
از خدمات ســتاد اجرایــی فرمان امام 
خاطرنشــان کرد: ستاد اجرایی در مواقع 

ســیل و زلزله و درمان بیماران العالج 
خدمات بسیاری ارائه می دهد و خداوند به 
ستاد اجرایی منت نهاده در خدمت رسانی 

به مردم ثابت قدم باشد.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز 
گفت: یکی از برکات ستاد اجرایی به قله 
رساندن سالمت کشور با واکسیناسیون بود 
که بازگشــایی حضوری مدارس مرهون 
این تالش ستاد اجرایی فرمان امام است.

وی با اشــاره به کمبود مدرســه به دلیل 
فرسودگی و مسائل مهاجرتی و فرهنگی 
تصریح کرد: آمــوزش و پرورش جز با 
اجرایی  کمک مجموعه هایی چون ستاد 
فرمان امام نمی تواند اداره شود و از 2700 
مدرسه ای که تعهد شــده 1700 مدرسه 

محقق شده است و تشکر می کنیم.
محمد ترکمانه مدیرعامــل بنیاد برکت 

گفت: بنیاد برکت در سال جاری ساخت 
200 مدرســه جدید بــا 1000 کالس 
درس را با اولویت جایگزینی با مدارس 
کانکسی در دســتور کار دارد و 2 هزار 
میلیــارد ریال اعتبار بــرای این منظور 

تخصیص داده است.
ترکمانه بیان داشــت: در حال حاضر 3 
هزار و 750 روســتا در سراســر کشور 
مدرسه سازی  فعالیت های  پوشش  تحت 
بنیاد برکت قــرار دارنــد و 250 هزار 
دانش آموز در مدارس برکت مشــغول به 
تحصیل هستند.گفتنی اســت؛ امروز به 
صورت همزمان در سراســر کشور تعداد 
150 مدرسه برکت به بهره برداری رسید.

این گزارش می افزایــد: بنیاد برکت در 
استان هرمزگان در حال حاضر 23 پروژه 

مدرسه سازی در دست اجرا دارد.

همزمان با سراسر کشور انجام شد؛

بهره برداری از 11 باب مدرسه بركت در هرمزگان

روابط عمومی اداره كلته سیگار یا كبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سه شنبه 26 مهر 1401
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شهرستان

آغاز  پروژه تامین ،کشت و حفاظت 
فیزیکی نهال حرا 

در سواحل سایه خوش بندرلنگه
 ســعیده دبیری نژاد- گروه شهرســتان // سرپرست 
اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان بندرلنگه 
از آغازکشــت و حفاظت فیزیکی نهال حرا شهرستان 
بندرلنگه درســایه خوش  خبرداد. به گزارش خبرنگار 
دریا؛ حمید حسین پور گفت : کارشناس ناظر شهرستان 
به منظور بررسی  کمیت و کیفیت  نهال های  تولید شده  
از نهال ها بازدید نمودند و  کیفیت نهال های تولید شده 
خوب ارزیابی گردید.  حســین پور گفت : این پروژه با 
هدف توســعه جنگل های مانگرو، حفاظت ســاحل و 
تقویت زیست بوم های ساحلی و مناطق گردشگری در 
سطح خورهای این شهرستان اجرا خواهد شد. وی افزود: 
عملیات  این پروژه  شــامل : جمع آورزی بذر ، تولید 
نهال حرا ، کاشت نهال ، حفاظت فیزیکی در برابر چرای 
دام، عبور شناورها ، حذف جلبک ها می باشد و اعتبار 
آن از محل اعتبارات مدیریت پایدار جنگل های ساحلی 

)مانگرو ( تامین گردیده است .
پایان فاز دوم مرمت مسجد دومحرابه 

بندرکنگ
 ســعیده دبیری نژاد -گروه شهرســتان  // مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان از 
پایان فاز دوم مرمت مسجد دو محرابه در بندرکنگ خبر 
داد. به گزارش خبرنگار دریا ، سهراب بناوند با بیان این 
مطلب افزود: »در ایــن فاز از عملیات مرمت، حفاظت 
اضطراری، آواربــرداری، پاک ســازی، دوخت و دوز 
بخش های آســیب دیده و دیوارچینی انجام شده است.« 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
هرمــزگان افزود: »اعتبار این عملیات مبلغ یک میلیارد 
ریال بوده که از محل اعتبارات ملی هزینه شــده است.« 
مسجد تاریخی دومحرابه بندرکنگ درزمان استفاده خود 
دارای 2 محراب در 2طبقه بوده که نشان از جمعیت باالی 

بندر کنگ و رونق و آبادانی آن در گذشته دارد.

رییس انجمن شناورسازان هرمزگان :
شناورسازان هرمزگان با مشکل حریم 

۶0 متری دریا روبرو هستند
 گــروه شهرســتان //  رییس انجمن شناورســازان 
هرمزگان گفــت: فعاالن این عرصه بــا اخطارهایی از 
مسکن و شهرسازی در خصوص حریم 60 متری دریا 
روبرو هستند که همین مساله موجب بالتکلیفی آن ها شده 
است. کامبیز عرب با بیان اینکه اگر بخواهیم مجوزهای 
فعالیت خود را تمدید کنیم با این مشــکل روبرو هستیم 
ادامه داد: مساله را در سفر رییس جمهور به هرمزگان با 
وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردیم و ایشان قول 
رسیدگی تا حل مســاله را دادند. وی اضافه کرد: مساله 
دیگر به ســازمان حفاظت محیط زیست در خصوص 
تخم گذاری الکپشــت ها باز می گردد، این سازمان باید 
انتخــاب کند محل کار ما محل تخم گذاری الکپشــت 
نیســت. رییس انجمن شناورســازان هرمزگان افزود:  
وقتی به اداره کل حفاظت محیط زیست مراجعه می کنیم 
می گویند چندان نگران نباشید و مثال می زنند اسکله هرمز 
که ساخته شده غیر قانونی است، اسکله شهر بندرعباس را 
هم که احداث کرده و در آن بازار قرار دارد سرتاسر هم 
غیر قانونی است؛ چرا شما ناراحت هستی برو کارت را 
انجام بده. عرب افزود: کارمان را بکنیم از آن طرف همه 
چیز غیر قانونی اســت، مگر چند کشتی سازی هستیم. 
محدود کردن ابعاد و اندازه قایق ها موجب ســاخت آنها 
در کارگاه های غیرقانونی می شود وی در بخش دیگری 
از سخنان خود اشاره کرد:  سازمان شیالت طرحی داشت 
که گفتیم این روش صیــد ذخایر را نابود می کند و االن 
به جایی رسیده ایم که چهار قایق برای تور اندازی جهت 
کســب روزی و معیشــت با محدودیت روبرو شده اند. 
وی افزود: صیاد ســنتی که با استفاده از تور یا قالب به 
ماهیگیری می پردازد به ذخایر آبزیان آسیب نمی رساند 
و محیط زیســت و کف دریــا را از بین نمی برد. رییس 
انجمن شناورســازان هرمزگان تاکید کرد: همه میدانیم 
سیاست سازمان شیالت در استفاده از کشتی های چینی 
به صــورت 100 درصدی غلط بــود و به هرمزگان و 
صنعت ماهیگیری آن ظلم بزرگی شد که اکنون نتیجه آن 
را مشاهده می کنیم. عرب ادامه داد: این مساله را بایستی 
با دید باز مدیریت کرد و محدود کردن یا کوچک کردن 
ســاخت قایق به اندازه ای که قابلیت دریانوردی نداشته 
باشد تنها موجب تولید غیرقانونی این قایق ها در جاهای 
دیگر شده و هیچ نتیجه دیگری ندارد. وی گفت:  شیالت 
با نگاه باز راه ساخت شناورهای صیادی را باز کند که این 
موجب می شود قایق ها هم در چارچوب قانونی، محکم تر 
و مســتحکم تر ساخته شوند. به گزارش ایرنا؛ وی تاکید 
کرد: می توان با بازرسی از کارگاه های قانونی و بکارگیری 
روش دیگری از ساخت جاساز در شناورها جلوگیری 
کرد اما چنانچه بخواهیم مسیر قانونی ساخت شناورها را 
ببندیم شــرایط را برای ساخت آن ها در کارگاه های غیر 
مجاز و با کاربری های چندگانه فراهم کرده ایم که آنگاه 

امکان نظارت را از خود سلب کرده ایم.

خبری

دادانهم  
پرونده کالسه 140140920000098929 شعبه دادگاه اصل 49 قانون 
اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000547851.  
شــاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران 
- شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد 
- اجرایي فرمان امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد.  

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ هفتم خرداد ماه یکهزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون 
اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه 140140920000098929 
تحت نظر است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم وبا 

استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب، محله شنبه چاالکی، جنب زمین 
هشت هکتاری ستاد قطعه 128، به مساحت 264 متر مربع طي نامه شماره 181/21862ن- از طرف 
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفي گردیده است این دادگاه 
پس از بررسي هاي اولیه طي دادنامه شماره 140040390000200284 مورخه 1401/01/31 مستنداً 
به تبصره ماده 10 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي، 
مبادرت به صدورقرارسرپرستي مي نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالي 
در روزنامه کثیراالنتشار آگهي گردید و متعاقباً با عنایت به انقضاء وکیل مالک و توجها به تحقیقات 
و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینکه ملک موضوع پرونده 
ازمصادیــق اموال بالصاحب تلقي گردیده وهیچگونه اطالعي ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانوني 
وي بدست نیامده ، لذا در راستاي اجراي ماده 28 قانون مدني وفتواي حضرت امام )ره( درتحریر 
الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور مهلت یک 
ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاص به عنوان مدعی یا معترض، ستاد اجرایی طی 
نامه شماره 181/65270/ن مورخه 1401/03/04 درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را 
نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصي به عنوان مالک یاقائم 
مقام قانوني ویا وکیل مالک وتوجهاً به تحقیقات وبررسیهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان 
حضرت امام )ره( صادر واعالم میدارد. راي صادره غیابي و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران ) ویژه دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي( مي باشد .
مختارصادقي 

رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 

بدون اخذ سپرده

موضوع آگهی : 
DYNISCO PRESSURE TRANSMITTER خريد 

برای كسب اطالعات بيشتر به سايت اين شركت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نماييد .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول
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 سند مالکیت خودرو وانت تک کابین تیپ: تویوتا _هایلوکس 
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 مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت اول

آگهی حصر وراثت  
احتراما به استحضار می رساند خواهان مهدی رشیدی فرزند محمد با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان محمد رشیدی 

فرزند رشید به تاریخ 1401/05/13 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از:
1- مریم ملکی زاده فرزند علی متولد 1340/05/13 به شماره شناسنامه 13 همسر مرحوم

2- مژگان رشیدی فرزند محمد متولد 1360/03/13 به شماره شناسنامه 15172 فرزند مرحوم
3- مهدی رشیدی فرزند محمد متولد 1363/01/13 به شماره شناسنامه 5 موالید فرزند مرحوم

4- منیره رشیدی فرزند محمد متولد 1368/07/01 به شماره شناسنامه 4700011211 فرزند مرحوم
5- مجید رشیدی فرزند محمد متولد 1369/12/18 به شماره شناسنامه 4700023112 فرزند مرحوم

6- منوچهر رشیدی فرزند محمد متولد 1367/01/25 به شماره شناسنامه 227 فرزند مرحوم
7- منیژه رشیدی فرزند محمد متولد 1364/09/18 به شماره شناسنامه 71 فرزند مرحوم

8- مهناز رشیدی فرزند محمد متولد 1374/03/11 به شماره شناسنامه 47009986495 فرزند مرحوم   و دیگر وارثی ندارد
محمد عباسیان- شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



گروه سامت // معاون بیمه و خدمات سامت سازمان 
بیمه سامت ایران گفت: بالغ بر ۵00 میلیارد تومان برای 
خدمات ناباروری و قانون جوانی جمعیت در شش ماه اول 

سال هزینه شده است. 
مهــدی رضایی گفت: در حال حاضر 63 قلم داروی 
تخصصی در درمان نابــاروری و 28 قلم ملزومات 
پزشــکی که برای درمان ناباروری مورد نیاز است 
تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته که با تجویز پزشکان 

متخصص در سقف تعیین شده پوشش بیمه ای دارند.
معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
ایران افزود: برای داروهای تخصصی با نظر متخصصان 
در وزارت بهداشت و انجمن های علمی سقف تجویز 
در نظر گرفته شده است و اگر چنانچه پزشکی بیش 
از سقف در نظر گرفته شــده دارو را تجویز می کند، 
بیمه شده می تواند از خدمات پوشش بیمه ای با تایید 
پزشک اســتفاده کند، لذا در چنین موارد خاصی با 
مراجعه به ادارات بیمه ای افــراد می توانند خارج از 

سقف تعیین شده نیز از پوشش بیمه ای استفاده کنند.
وی تصریح کرد: حــدود 130 مرکز، طرف قرارداد 
بیمه سالمت هستند، طبیعی است که مقرون به صرفه 
نیست که برای تایید موارد استثنایی کارشناس بیمه در 
محل حضور داشته باشد؛ بنابراین موارد استثنا باید به 
ادارات کل بیمه ای مراجعه کنند. اما می توان برای مراکز 

خیلی شلوغ تمهیداتی در نظر گرفت.
رضایی با اشاره به اینکه سیاست های کلی بیمه ها بر 
قواعد اقتصاد سالمت و هزینه اثربخشی استوار است، 

تاکید کرد: مکمل ها به طور طبیعی جزو دارو محسوب 
نشده و تاثیر قطعی و تایید شده ای در درمان ندارند، 
بلکه مکمل تغذیه ای محسوب می شوند؛ اگر چنانچه 
نظر کارشناسی بر این باشد که تاثیر موثری در درمان 
دارند، بیمه ها می توانند در این خصوص تجدید نظر و 

ورود پیدا کنند.
 معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
ایران، با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از مراکز درمان 
ناباروری طرف قرارداد بیمه ســالمت هستند، اظهار 
داشــت: در حال حاضر 56 مرکز دولتی، ۴۴ مرکز 
خصوصی و حدود 30 مرکز عمومی مســتقل و غیر 
مستقل با بیمه سالمت طرف قرارداد هستند که نسبت 
به سال گذشته تعداد این مراکز افزایش پیدا کرده است.
بنابر اعالم پایگاه خبری سازمان بیمه سالمت ایران، 
وی گفــت: روند پرداخت ها بــه مراکز به موقع بوده 
و مشــکلی در این باره وجود نــدارد؛ طبق تعهدات 
90 درصد هزینه ها در بحث ناباروری پوشــش داده 
می شــود. تاکنون در شش ماه ابتدای سال  با اجرای 
قانون جوانی جمعیت بالغ بر 500 میلیارد تومان برای 

خدمات مربوط به ناباروری هزینه شده است.
 رضایــی ادامه داد: تعرفه ها در شــورای عالی بیمه 
تعریف شده و مصوب هیات وزیران است، امیدواریم 
در سال 1۴02 به دغدغه های ارائه دهندگان خدمت 
در این خصوص توجه شود. خوشبختانه تعامل مثبتی 
میان مراکز ارائه دهنده خدمت و بیمه سالمت وجود 

دارد.

هزینه ۵00 میلیارد تومانی بیمه سامت 
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فروردین :
امروز فرصتی دست می دهد تا بتوانید با کسانی 
که واقعا دوست شان دارید وقت بگذرانید، اما قبل 
از این که به خوش گذرانی با دوستان بروید باید 
وظایف تان را انجام دهید. دوســتان تان ممکن است حواس 
شما را پرت کنند و نگذارند که که به وظایف عادی روزمره ی 
تان برسید. بهتر است اگر از این وضعیت ناراضی هستید چیزی 

نگویید و فعال فقط به مسولیت های تان فکر کنید.
  اردیبهشت :

امروز دقیقا مــی دانید که می خواهید در کارتان 
به کجا برسید، اما باید برای نیازهای شخصی تان 
هم وقت بگذارید. شاید فکر کنید که اگر از مسیر 
برنامه های تان خارج شوید موفقیت شما به مخاطره بیفتد، اما 
چنین طرز فکری کامال دور از واقعیت اســت. احساسات تان 
آشــفته به نظر می رســد، پس اگر اتفاقات امروز با چیزی که 
تصور می کردید هماهنگ نبود ناراحت نشــوید. همه ی پیش 
فرض هایی را که داشتید دور بیندازید و خودتان را برای تغییر 

آماده کنید.
  خرداد :

احساس خوبی ندارید، چون در برنامه های امروز 
شما هیچ جایی برای تفریح و فراغت وجود ندارد. 
هیچ وقتی برای تان باقی نمانده که به مشــکالت 
اطرافیان تان برسید. خوشبختانه، هنوز این امکان وجود دارد که 
در عین توجه به نزدیکان تان از زندگی خودتان هم لذت ببرید. 
از هوشــمندی و خوش زبانی خود استفاده کنید تا به دیگران 
نشان دهید که می توانید از آن ها حمایت کنید. به ندای درون تان 
گوش کنید تا هر وقت الزم شد زمان خروج از این قضیه را به 

شما بگوید.
  تیر :

اکنون زمان آن رســیده که روابط تان با دوستان 
و همکاران تان را از نو بررسی کنید، به ویژه اگر 
موضوعات مالی هم در روابط شما دخیل است. 
موضوعات مالی به خاطر در اختیار نداشتن اطالعات کافی یا 
اشتباه متوجه شدن بعضی چیزها پیچیده و غیر قابل حل شده 
است. درست است که می خواهید به یک نتیجه ی نهایی برسید، 
اما امروز بهتر است این کار را نکنید. برای این که موضوع شفاف 

شود بهتر است فعال فقط انتخاب های تان را از نظر بگذرانید.
  مرداد :

نیت تان خوب است، اما هر چه قدر هم مثبت پیش 
بروید باز دیگران طور دیگری برداشــت خواهند 
کرد. شــاید دیگران نمی توانند به حرف های تان 
اعتمــاد کنند، چون طوری حرف می زنید کــه بیش از اندازه 
خوش بینانه به نظر می رسد. سعی نکنید کسی را متقاعد کنید، 
فقط کار خودتان را انجام دهید و بدانید که اعمال شما گویاتر از 

هر چیز دیگری است.
 شهریور :

عدم اطمینان در زندگی باعث شــده که اعتماد به 
نفس تان پایین بیاید. خوشبختانه، می توانید جلوی 
خشم تان را بگیرید و تردیدهای تان را پنهان کنید. 
خبر خوبی که کهکشان ها برای شما دارند این است که می توانید 
خالقیت های تان را به کار بگیرید و سعی کنید دیگران را جذب 

کنید تا به تدریج تردیدهای تان برطرف شود.
 مهر :

چیزهایی را کــه می خواهید دقیقــا بیان کنید. 
خوشــبختانه، فعل و انفعاالت کهکشانی باعث 
شده که بتوانید در گفتارتان ترغیب کننده به نظر 
برســید. رفتارتان خیلی مالیم است، پس حواس تان باشد که 
شاید از نظر احساسی کمی به خطر بیفتید. سعی کنید تا جایی که 
می توانید دقیق باشید. هر چه دقیق تر باشید، شانس موفقیت تان 

افزایش خواهد یافت.
 آبان :

امروز ممکن اســت نیت های یک نفر را اشــتباه 
متوجه شــوید و به همین خاطر نصیحت سازنده 
ی آن فــرد را به یک ماجرا تبدیل کنید. اکنون این 
قدر ذهن تان آشفته است که نمی توانید به وضوح ذهن برسید. 
بهتر اســت چند روزی صبر کنید تــا ببینید چه پیش می آید. 
تعامالت تان را با واقع نگری بررسی کنید و ببینید چه تاثیری در 

اهداف کلی شما خواهند داشت.
   آذر :

آدم های زیادی هستند که از شما کلی اطالعات 
می خواهند. این وضعیت خسته تان کرده، اما بهتر 
است ماجرا درســت نکنید. بهترین سیاست این 
است که صادق باشید، چیزهایی را که می دانید به شکلی ساده 
در اختیارشــان قرار دهید. البته این را هم بدانید که شما قرار 
نیست جواب همه ی پرسش ها را بدانید. گاهی وقت ها دیگران 

باید خودشان زحمت بکشند و به جواب برسند.
 دی :

برنامه های کاری شما خوب پیش نمی رود، چون 
تازه جزییات دارند خودشــان را نشان می دهند. 
شاید این یک تجربه ی مثبت باشد، چون مجبور 
می شــوید که همه چیز را از نو بررســی کنید. قبل از این که 
اشکاالت تان را اصالح کنید باید به یک راهکار جدید فکر کنید. 

شاید باورتان نشود، اما بدانید که این موانع به نفع شما هستند.
  بهمن :

نمی دانید که چگونه باید به ماجراهای اطرافیان تان 
واکنش نشان دهید. می خواهید کمک شان کنید، 
اما می ترسید که در این فرآیند به اطالعاتی دست 
پیدا کنید که دانســتن شان چندان خوشایند نیست. اما اگر این 
اطالعات را نداشــته باشید نمی توانید تصمیم درستی بگیرید. 
آماده ی اتفاقات غیر منتظره باشــید. وقتــی به جواب نهایی 

رسیدید شاید آن چیزی نباشد که انتظارش را داشتید.
 اسفند : 

به شما توصیه می شود که خیلی به احساسات تان 
اعتماد نکنید، چون ممکن است شما را به مسیر غلط 
راهنمایی کنند. بهتر است قبل از این که وارد عمل 
شــوید، دیدگاه تان را با دوست تان در میان بگذارید تا کاری 
نکنید که بعدا پشــیمانی به بار بیاید. نظر دیگران را بپرسید و 

نصیحت آن ها را با جان و دل گوش کنید.
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گروه سامت // دکتر نرگس رحمانی، روانشناس کودک 
می گوید اختال خواب کودکان در طول شب دو دلیل 
دارد: »اضطراب و تنظیم نبودن ساعت خواب کودکان.«

با شــروع ســال تحصیلی جدید اغلب والدین گالیه 
می کنند که فرزندشــان با زود خوابیدن در شب و زود 
بیدار شــدن در صبح مشکل دارد اما یکی مؤثرترین 
روش ها برای حل این مشــکل، تنظیــم و پایبندی 
به زمان خواب زودهنگام اســت. خواب زودهنگام 
می تواند به طور قابل توجهی بر ســالمت کودک شما 
ازنظر عاطفی، ذهنی و جسمی تأثیر بگذارد اما اینکه 
چگونه می توانیم زود خوابیدن را برای کودکمان به یک 
عادت تبدیل کنیم، موضوعی است که درباره آن با دکتر 
نرگس رحمانی، روانشناس تربیتی و مدرس دانشگاه به 

گفت وگو پرداختیم.
 میزان خواب کودکان 6 تا ۱۰ سال

دکتر رحمانی می گوید: »کودکان شــش تا 10 سال 
حدوداً به 7 تا 9 ســاعت خواب باکیفیت نیاز دارند 
چون گاهی کــودکان در اثر اختالل خواب، اضطراب 
یا کابوس وســط خواب بیدار می شوند که این باعث 
کاهش کیفیت خواب می شــود اما به طورکلی 7 تا 9 
ساعت خواب می تواند برای تمرکز بچه ها در طول روز 

کافی باشد.«
 اهمیت خواب زودهنگام برای کودکان

به گفته این روانشناس کودک، خواب زودهنگام ساعت 
زیستی بدن کودک را تنظیم می کند: »بدن همه انسان ها 
خیلی راحت شرطی می شود؛ حتی زمان خواب انسان 
که از آن بانام ســاعت زیستی بدن نام برده می شود را 
می توان شــرطی کرد. حتمًا تجربه کردید که خود ما 
بزرگ ساالن اغلب اوقات رأس یک ساعتی می خوابیم 
و روز تعطیل تصمیم می گیریم کمی بیشــتر بخوابیم 
اما می بینیم ناخودآگاه همان ســاعتی از خواب بیدار 
می شــویم که روزهای غیر تعطیل بلند می شویم؛ این 
همان ســاعت زیستی است که بدن را آگاه می کند که 

چه ساعتی از خواب بیدار شود.«
او ادامــه می دهد: »عادت به زود خوابیدن در کودکان 
نیز می تواند ساعت بیولوژیک بدن آن ها را تنظیم کند 
که این امر، با برنامه ریزی ساعت خواب کودکان توسط 

والدین امکان پذیر خواهد بود.«
 خطرات کم خوابی یا بی خوابی در کودکان

به گزارش CDC )مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها(، 
کــودکان و نوجوانانی که به اندازه کافی نمی خوابند در 
معرض خطر ابتال به بســیاری از مشکالت سالمتی 

ازجمله چاقی، دیابت نوع 2 و ســالمت روان هستند. 
همچنین کم خوابی می تواند بر سیســتم ایمنی بدن که 
با میکروب مبارزه می کند و مانع بیمار شدن می شود، 

تأثیر بگذارد.
عالوه بر این ها، کم خوابی یا بی خوابی خطرات دیگری 
دارد که دکتر رحمانی با اشــاره بــه آن ها می گوید: 
»کم خوابی به شــدت در عملکرد روزانه کودکان تأثیر 
می گــذارد. اغلب دانش آموزانی کــه در طول روز و 
ســر کالس خواب آلودند و تمرکز و توجه کافی برای 
یادگیری دروس را ندارنــد، خواب کافی و باکیفیتی 

نداشته اند.«
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: »بچه هایی که از خواب 
کافی برخوردار نیســتند معموالً در طول روز آرامش 
کافی ندارند چون خواب شبانه بر روی عملکرد روزانه 
تأثیرگذار اســت و وقتی کودک در طول شب خواب 
باکیفیتی را تجربه نمی کند در روز دچار پرخاشگری، 
بی حوصلگی و اختالل در یادگیری می شود. تجربه این 
موارد به طورکلی منجر به این خواهد شــد که کودک 
مرتبًا احســاس اضطراب کند زیرا از عملکرد روتین 

زندگی عقب تر است.«
راهکارهایی برای اصالح ساعت خواب کودکان

به گفته رحمانی، اختالل خواب کودکان در طول شب 

دو دلیل دارد: »اضطراب و تنظیم نبودن ساعت خواب 
کودکان.«

رحمانــی به منظور تنظیم ســاعت خــواب کودکان 
می گوید: »به عنوان والد قوانین خواب را برای کودکتان 
توضیــح دهید چون کودک به طورکلــی اگر به حال 
خودش رها شــود و زمان خواب مشــخصی نداشته 
باشد، حتمًا دوست دارد پا به پای بزرگ ترها بنشیند. 
اغلب کودکان احساس می کنند با زود خوابیدن زمان 
را از دست می دهند و متوجه نمی شوند اطرافشان چه 

اتفاقی می افتد.«
او ادامه می دهد: »الزم اســت والدین اوالً، ســاعت 
خواب مشــخصی را با توجه به شرایط تعیین کنند تا 
کودک بداند که رأس فالن ســاعت باید بخوابد؛ دومًا، 
والدین باید تنظیم ســاعت خواب کودک را تدریجی 
انجام دهند. اگر کودک شما عادت داشته در تعطیالت 
تابستان ســاعت 12- 1 بخوابد، شما نمی توانید از او 
انتظار داشته باشید که با شروع مدارس رأس ساعت 
10 بخوابد؛ دقت کنید تغییر ناگهانی در ساعت خواب 
به خودی خود می تواند منجر بــه ایجاد اضطراب در 
کودک شود؛ بنابراین برای تنظیم ساعت خواب کودک 
بهتر است هر شب یک ربع زودتر او را به رختخواب 

ببرید تا به تدریج به زمان خواب ایده آل برسد.«

با توجه به شــروع سال تحصیلی جدید یکی دیگر از 
راهکارهای مؤثر برای تنظیم ساعت خواب کودکان، 
توجه به خواب روزانه بچه ها اســت: »گاهی بچه ها 
بعد از تعطیل شدن از مدرسه، ساعت ۴-5 بعدازظهر 
می خوابند و 7 شب بلند می شوند؛ طبیعتًا این روند در 
ساعت خواب شــبانه تأثیرگذار است لذا بهتر است 
والدیــن به هر طریقی کودک را بیدار نگه دارند چراکه 
هرچقدر کودک در طول روز خســته تر شــود، شب 

زودتر و راحت تر می خوابد.«
عالوه بر این ها، راهکارهای دیگری وجود دارد که در 

تنظیم خواب زودهنگام کودکان تأثیرگذار است:
- تلویزیون، کامپیوتر و تلفــن  همراه را حداقل یک 
ساعت قبل از زمان خواب از دسترس کودک خارج 

کنید.
- اجازه ندهید کودکتان بعدازظهر و عصر نوشیدنی های 
حاوی کافئین مثل قهوه، چای، نوشیدنی های انرژی زا و 

برخی نوشابه های گازدار را بنوشد.
-درست قبل از رفتن به رختخواب با کودک بازی های 
تحرکی انجام ندهید چون باعث افزایش انرژی کودک 

می شود.
-اجازه ندهیــد کودکتان برنامه هــای تلویزیونی یا 
فیلم های ترسناک را نزدیک به زمان خواب تماشا کند 

زیرا تماشــای این فیلم ها می توانند در خواب کودک 
اختالل ایجاد کند.

 اضطراب خواب کودک را جدی بگیرید
به گفته رحمانی، تمام شــرایط ذکرشده برای تنظیم 
ساعت خواب مختص کودکانی بود که ازنظر روانی در 
حالت طبیعی قرار دارند اما گاهی کم خوابی و بی خوابی 
در کودکان علل دیگری غیر از عادت به دیر خوابیدن 

دارد.
رحمانی می گوید: »راهکارهای تنظیم ساعت خواب 
در کودکانی که اضطراب خواب و ترس شبانه دارند، 
زمانی امکان پذیر است که والدین ابتدا اضطراب و ترس 
شبانه را توسط متخصص کودک درمان و سپس قوانین 

و شرایط خواب زودهنگام را اجرایی کنند.«
اضطراب در مدرسه در اختالل خواب تأثیرگذار است

گاهی کودکان به دلیل شروع مدارس دچار اضطراب 
شــده و به تبع آن، دچار اختالل خواب می شــوند؛ 
رحمانی دراین باره می گویــد: »تا زمانی که عملکرد 
کودک در طول روز و شــب مختل نشود، اضطراب 
مدرسه طبیعی است چون به هرحال کودک قرار است 
شرایط جدیدی را تجربه کند و با دوستان جدید، معلم 
جدید و درس های جدید آشــنا شــود و همه این ها 
می تواند برای کودک اضطراب آور باشــد اما این نوع 
اضطراب با حرف زدن کودک درباره شــرایط موجود 

به مرور کاهش می یابد.«
او ادامــه می دهــد: »والدین باید دقــت کنند گاهی 
اضطراب کودک ارتباطی با شروع سال تحصیلی جدید 
ندارد بلکه گاهی کودک بــا اضطراب های قدیمی و 
حل نشده ای روبرو اســت که این اضطراب ها در یک 
شرایط زمانی خاص مثل شروع سال تحصیلی جدید 

خودش را نشان می دهد.«
دکتر رحمانی با تأکید بر توجــه به نوع اضطراب در 
کودکان می گوید:» اضطــراب غیرطبیعی در کودکان 
نشــانه هایی دارد که ارجاع به یک متخصص کودک 
را برای والدین شفاف و ضروری می کند؛ این نشانه ها 
عبارت است از حالت تهوع، دل درد شدید، سرگیجه، 
گریه های زیاد، پایین آمدن آستانه تحمل، چسبندگی 
به والدین و...اگر این عالئم در کودکی شدت گرفت و 
ادامه دار بود حتما باید به پزشک و سپس به روانشناس 
مراجعه شــود .اضطراب ریشــه بســیاری از دیگر 
بیماری های روحی و روانی است و درمان به موقع آن 
می تواند آینده ای با سالمت بیشتر برای فرد رقم بزند.

اختالل خواب در دانش آموزان را جدی بگیرید
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گروه سامت // دو متخصصی که در تولید واکسن کووید 
نقش داشتند، در اظهاراتی اعام کردند که تا سال ۲0۳0 

واکسن سرطان می تواند در دسترس قرار گیرد. 
دو متخصص که در تولید یکی از موفق ترین واکسن های 
کووید مشارکت داشــتند، گفتند که واکسن های سرطان 

می تواند در دهه آینده برای بیماران قابل دسترس باشد.
این زوج آلمانی با بیان اینکه در مورد اعالم دســت یافتن 
به روش درمانی برای سرطان مردد هستند، اظهار داشتند: 
به پیشــرفت هایی دســت پیدا کرده ایم و به کار روی آن 
ادامه خواهیم داد.آنان اظهار داشتند: کسب موفقیت در تولید 
واکســن فایزر/بیو ان تک علیه کووید-19، میتواند برای 

آزمایشات ما روی سرطان کمک کننده باشد.
اســتفاده آنها از فنــاوری mRNA در این همه گیری 
موفقیت آمیز بوده اســت و این زوج اظهار داشتند که این 
تجربه عامل مشوقی در تحقیقات روی واکسن سرطان بوده 
اســت.در حالیکه واکسن های معمولی با استفاده از شکل 
ضعیف شده ویروس تولید می شوند، واکسنهای مبتنی بر 

mRNA فقط از کد ژنتیکی ویروس اســتفاده می کنند. 
واکســن مبتنی بر mRNA به بدن تزریق می شود، وارد 
سلول ها شــده و در نتیجه آنتی ژن هایی ایجاد میشود که 
توســط سیستم ایمنی تشخیص داده شــده و آن را برای 
مبارزه با بیماری آماده می کند.این محققان در پاســخ به 
این پرسش که چه زمانی ممکن است بسیاری از بیماران 
در سراســر جهان به واکسن های سرطان دسترسی داشته 
باشند، اعالم کردند: ممکن است پیش از سال 2030 این 
اتفاق بیفتد.به گفته آنان، آنچه در طول دهه ها برای تولید 
واکسن سرطان انجام گرفته، حمایت کننده توسعه واکسن 
کووید-19 بوده است و اکنون واکسن کووید-19 و تجربه 
بدست آمده در ساخت آن میتواند برای آزمایشات ما روی 

سرطان کمک کننده باشد.
به گــزارش روزنامه دیلی میل، آنان اظهار داشــتند: یاد 
گرفته ایم که چگونه بهتر و ســریعتر واکســن تولید کنیم. 
همچنیــن میدانیم که چگونه سیســتم ایمنی نســبت به 

واکسن های مبتنی بر mRNA واکنش نشان می دهد.

واکسن سرطان تا ۲0۳0 در دسترس خواهد بود
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گروه خبر //  مدیرکل شــیات هرمزگان گفت: ۱0 گونه 
دریایی براساس ارزیابی تحقیقات شیات آسیب دیده و 
ذخایر آن ها روبه کاهش است که اگر امروز فکری برای این 
مساله نشــود تا پنج سال آینده آن ها را از دست خواهیم 

داد . 
    عبدالرســول دریایی در کارگروه تخصصی دریایی اظهار 
داشــت:  بر اساس برآوردها تا ســقف 190 هزار تن اجازه 
برداشــت از ذخایر آبزیان داریم که االن به خاطر شناورهای 

غیر مجاز از لنج و قایق برداشت مازاد انجام می شود.
  وی ادامه داد: براســاس برآوردی که در سال 1399 انجام 
شــد افزون بر 12 هزار شناور غیر مجاز در هرمزگان وجود 
دارد که این ها در شناورسازی های مجاز و غیر مجاز ساخته 
و وارد دریا شده اند و هم صید غیر مجاز انجام می دهند و هم 
در زمینه قاچاق سوخت فعال هستند.وی اضافه کرد: این هم 
باعث آلودگی زیستگاه ها به ویژه جنگل های حرا و تاالب ها 
شده است و از طرفی برداشت بیش از حد با تورها مخرب و 
قایق هایی که ارتقاء پیدا کرده اند و ذخایر آبزیان را زیر فشار 

قرار داده است.
  مدیرکل شیالت هرمزگان با یادآوری اینکه 10 گونه براساس 
ارزیابی تحقیقات شیالت آسیب دیده اند و ذخایر آن ها روبه 
کاهش اســت،  گفت: این ها جزو ذخایر راهبردی هستند و 
متأســفانه روش های صیدی که در این شناورهای غیر مجاز  
استفاده می شــود مانند ترال مخرب است.دریایی افزود: ابزار 
صیدهایی که توسط سازمان شیالت مورد تایید است استاندارد 
بوده و دارای تعریف مشخصی است، سیاست این سازمان هم 

رفتن به سمت صید با قالب است.
  وی ادامه داد: در گذشته قایق ها بنزینی بودند که اکنون درحال 
تبدیل به دیزل استاندارد هستند که هم سوخت کمتری دارند 
و دریا روی بهتری هستند و هیچ کس موافق صید بی رویه و 

غیر قانونی نیست.
مدیرکل شــیالت هرمزگان بیان کرد:  سیاست در سال های 
گذشــته استفاده از ذخایر کمتر برداشــت شده و یا برداشت 
نشده بود که اشــکال هایی هم داشت و تخلف هایی که انجام 
 می شد در خارج از حریم بود و همین منجر به بروز تنش ها و 

مشکالت می شد .
   دریایی بیان کرد:  براســاس سیاست شیالت صید فانوس 
ماهی یا یال اســبی که از ماهیان حرام گوشــت بوده و برای 
پودر ماهی اســتفاده می شد، این ماهیان در عمق باالی 200 
متر قرار دارند که شــناورهای کوچک در آنجا امکان صید و 

تور اندازی ندارند.
  وی ابراز داشت: متأسفانه مشکالت بوجود آمده منجر شد 

این طرح عقیم بماند و تعطیل شود.
*  حمایت از شناورســازی های هرمزگان سیاست اداره کل 

شیالت است
  مدیرکل شــیالت هرمزگان در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره به طرح جایگزینی شناورها خاطر نشان کرد: 

شــناورهایی که کهنه و قدیمی هستند تبدیل به فایبرگالس 
می شــوند و هر زمان هم ارتقاء موتوری داده می شود شناور 

جدید ساخته می شود.
   دریایــی بیان کرد:  طرح تبدیــل قایق های بنزینی به دیزل 
هم وجود دارد که برای 700 شــناور موافقت اصولی صادر 
شده که 200 شناور ساخته شــده و بقیه در مرحله ساخت 
قرار دارند، این گام بزرگی برای کمک به شناورسازی هاست 
و هم می تواند پاسخگوی نیازهای بخش صید و صیادی باشد.
وی اظهار داشــت: هدف از اجرای این طرح استفاده کمتر از 
تور و گام برداشــت به سمت صید با قالب است و همچنین 
این شناورها دریاروی بهتری داشته و انرژی کمتری مصرف 

می کنند.
*  رئیس شیالت موریس تقاضای ساخت لنج دارد

  وی در بخش دیگری از ســخنان خود اشــاره کرد: رئیس 
شــیالت جزیره موریس ســفری به هرمزگان داشــت و از 
شناورسازی های قشم دیدن کرد و درخواست ساخت شناور 

داشت.
  دریایی گفت: قرار شده با سازمان شیالت تفاهمنامه منعقد 
شود که این می تواند به شناورسازی های هرمزگان کمک کند، 
این مسوول جزیره موریس ساخت شناور لنج را مد نظر دارد.

*  ســازمان شــیالت موافق افزایش ظرفیت های صیادی 
نیست

  مدیرکل شــیالت هرمزگان گفت: سازمان شیالت براساس 
ارزیابی تحقیقاتی که انجام شــده موافق افزایش ظرفیت های 

صیادی نیست و مجوز نمی دهد.
وی افزود: درخواســت صدور مجوز یک هزار قایق جدید و 
200 لنج آب دور داشــتیم که آماده طرح در کمیته مدیریت 

صید سازمان شیالت کردیم که همانجا متوقف شد.
*  ســازمان شیالت در پی ساماندهی قایق های غیر مجاز 

است
  دریایی اشــاره کرد:  طرح ســاماندهی قایق های غیر مجاز 
توسط سازمان شیالت درحال انجام است تا براساس یکسری 

مقررات ساماندهی شوند.
  وی اظهار داشت: اگر کسی اقدام به شکار در بیابان کند همه 
جلویش را می گیرند اما دریا مظلومیتی دارد که سطح آن دیده 

می شود اما عمق آن در معرض دید قرار ندارد.
*  میزان برداشت میگو کاهش یافته است

  به گزارش ایرنا ؛ مدیرکل شیالت هرمزگان گفت: در زمینه 
میگو که هر ســال افزون بر 1500 تن صید داشتیم که اکنون 
به خاطر صید بی رویه، افزایش شــناورها در خلیج فارس و 
دریای عمان و برداشــت از دریا در طول ســال به 700 تن 

کاهش یافته است .
  دریایــی اضافه کرد: این موجب شــده وضعیت دریا روبه 
وخامت باشد و از طرفی هم آمادگی داریم از شناورسازی های 

خود حمایت کنیم .

مدیرکل شیالت هرمزگان :

 ۱۰ گونه آبزی در معرض خطر قرار دارند

گروه خبر //  رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت هرمزگان گفت:  مســاله ساخت 
درحالی  غیرساحلی  استان های  در  شناور 
که شناورسازان منطقه ساحلی مانند این 
استان با محدودیت ساخت روبرو هستند 

باید در سطح ملی پیگیری و حل شود . 
 خلیــل قاســمی درخصــوص مســایل 
شناورســازان هرمزگان اظهار داشت:  مساله 
شناورهای غیرمجاز مختص هرمزگان نیست، 
به عنوان مثال شــناور در استان هایی که به 
دریا دسترسی ندارند ساخته و به استان های 
ســاحلی منتقل می شود.وی ادامه داد: همین 
االن می تــوان به ورودی شــهر بندرعباس 
رفت و شــناورهایی که بر روی کامیون ها 

بارگیری و وارد هرمزگان شــده را مشاهده 
کرد، این شناورها وارد دریا می شود، اما اینجا 
واحدهای قانونی دچار مشکل می شوند.وی 
اضافه کرد: ورود شناور از استان های دیگر 
از دید سازمان شــیالت غیر مجاز و از دید 
صنعت مجاز است، این به استان های ساحلی 
آسیب می زند. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت هرمزگان با اشاره به اینکه ساخت 
شــناور نیازمند دریافت مجوز از نهادهایی 
همچون ســازمان بنادر و دریانوردی است، 
گفت:  شناور در سطح کشور با مجوز صنعتی 
و بدون دریافت سایر مجوزها ساخته می شود 
که اینجــا نمی توانند فعالیت کنند.قاســمی 

تصریح کرد: سایر استان ها با روال کار آشنا 
نیستند، به طور قطع اطالع ندارند که شناور 
می سازند و به استان های ساحلی می فرستند.

وی ادامه داد:  شناورسازان هرمزگان استفاده 
و محل بهره برداری شــناورها را می دانند و 
با رویه کار آشــنا هستند، نهادهای مرتبط با 
دریا هم از محل اســتفاده و کاربرد آن مطلع 
بوده و بر روند ســاخت نظارت دارند اما در 
اســتان های دیگر، همچون خودروســازان 
 بی توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی تنها 
تولید می کنند.وی اشــاره کرد: االن اداره کل 
شــیالت هرمزگان با معضل 12 تا 15 هزار 
شــناور غیر مجاز روبه رو است و شاید در 

 آن اســتان ها اداره کل شیالتی به این میزان 
دغدغه مندی که در اســتان های ســاحلی 
هســت وجود ندارد، اکنون ساخت شناور 
در استان های ســاحلی ممنوع است.رئیس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
گفت: استان های ساحلی و دریایی به دلیل 
محدودیت هایــی که در دریــا وجود دارد 
مجوز ســاخت نمی دهند، نهادهای مسوول 
تامیــن امنیت در دریا هم در این شــرایط 
موافق ســاخت شناور جدید نیستند، ما هم 
مجوز نمی دهیم، سازمان بنادر و دریانوردی 
هم چونکه می دانند ســاخت شناور مشکل 
ایجاد می کند با ســاخت مخالفت می کند.

قاسمی افزود: تعدادی به صورت غیر قانونی 
یا به اصطالح زیر زمینی ساخته می شود که 
رقم باالیی هم نیســت، کمیسیون شیالت و 
کمیسیون قاچاق در اینجا با ساخت شناور 
جدید مخالف اســت.به گزارش ایرنا ؛ وی 
یادآور شد: شناورســازان هرمزگان که در 

این زمینه سرمایه گذاری و زیرساخت فراهم 
کــرده و قانون را رعایــت می کنند به دلیل 
محدودیت های توان دریا با ممنوعیت ساخت 
روبه رو هستند و از طرفی هم سازمان بنادر 
در استان های ساحلی مستقر است و در سایر 

استان ها حضور ندارد .

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ؛

مشکل ساخت شناور در استان های غیرساحلی باید در سطح ملی پیگیری شود

رئیس شورای گیشان غربی هرمزگان عنوان کرد  

ساخت خانه های زلزله زدگان گیشان 
 معطل اختالف بنیاد مسکن و پیمانکار 

 گروه خبر  //  رئیس شــورای گیشان غربی 
اســتان هرمزگان گفت: ســاخت خانه های 
زلزله زدگان این روستا که سال گذشته در زمین 
لرزه ۶.4 دهم ریشتری تخریب شده بودند به 
دلیل اختاف بین پیمانکار و بنیاد مسکن، به 

حال خود رها شده  است. 
  مجید مرادی اظهار داشت: در اوایل بنیاد مسکن 
با پیمانکار بــرای احداث منازل زلزله زدگان این 
روستا وارد همکاری شــد و احداث این منازل 
آغاز شــد.وی ادامه داد: اما این منازل با گذشت 
نزدیک به یک ســال تکمیل نشــده و از حدود 
چهار ماه قبل به حال خود رها شــده اســت و 
علت آن هم به اختالف بنیاد مسکن هرمزگان با 
پیمانکاران بر می گردد.وی اضافه کرد: با توجه به 
این شرایط مردم کارهایی که از دست شان برآمده 
برای تکمیل این منازل انجام داده اند اما توان مالی 
مردم ناکافی است و نتیجه این وضعیت، مهاجرت 
 برخی از اهالی روســتا بوده است.رییس شورای 
گیشــان غربی افــزود: وســایل زندگی برخی 
خانوارها هم هنوز در چادرها قرار دارد و آنهایی 
که آشــنایی داشــته اند که منزلش تخریب نشده 
ماننــد پدر و مادر و خواهر و برادر به منازل آنها 

رفته اند.مرادی یادآور شد: پیمانکار در خصوص 
تکمیل خانه های زلزله زدگان می گوید تا زمانی 
که بنیاد مسکن هرمزگان پول  را ندهند نمی تواند 
کار را ادامه دهد و از سوی دیگر هم بنیاد مسکن 
می گوید اگر پیمانکار، کار را به سرانجام نرساند 
قراردادش را لغو می کند.به گزارش ایرنا ؛ با وجود 
پیگیری های انجام شده طی یک هفته گذشته تا 
کنون موفق به دریافت پاسخ مدیرکل بنیاد مسکن 
هرمزگان در این خصوص نشدیم.زمین لرزه 6.۴ 
ریشــتری حدود ســاعت 15 و 37 دقیقه روز 
یکشنبه 23 آبان ماه 1۴00 بخش فین هرمزگان 
را به لرزه درآورد، این لرزه پس لرزه های متعددی 
به دنبال داشت،شدت این زمین لرزه به حدی بود 
که در سایر استان های همجوار از جمله فارس و 
کرمان نیز احساس شد.برخی منازل بخش فین بر 
اثر این زمین لرزه بین 20 تا 100 درصد تخریب 
شــدند.زمین لرزه ای که در نزدیکی زمین و در 
عمق 15 کیلومتری ثبت شد، قدرت این دو زمین 
لرزه آنقدر باال بود که عالوه بر استان های همجوار 
هرمزگان در برخی از کشورهای همسایه از جمله 
 امارات و عربســتان نیز احساس شد و بیش از

 90 مصدوم و 2 فوتی داشته است .

گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان 
از اشتغال بیش از 4۳0 قاضی، کارمند و عضو 
شورای حل اختاف اهل سنت در دستگاه 

قضایی استان هرمزگان خبر داد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ شــیخ یوســف 
جمالی امــام جمعه اهل ســنت بندرعباس 
به همراه جمعی از علمای اهل ســنت استان 
هرمزگان ضمن حضــور در دفتر رئیس کل 
دادگستری اســتان با دکتر مجتبی قهرمانی 
دیدار و گفتگو نمودند.رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان در جریان این دیدار، ضمن 
تبریــک هفته وحدت و والدت با ســعادت 
نبی اکرم )ص( و امام صادق )علیه الســالم( 
اظهار داشــت: علما و بزرگان اهل سنت در 
استان ظرفیت خوبی هستند که ضرورت دارد 
از نقش ممتاز آنهــا در میان مردم در جهت 
موفقیت در اهداف و مأموریت های دستگاه 
قضایی از جمله پیشــگیری از وقوع جرم و 
آسیب های اجتماعی بهره مند شویم.مجتبی 
قهرمانی با تأکید بر لزوم تعامل بیش از پیش 
با علما و فرهیختگان اهل سنت تصریح کرد: 
اســتان هرمزگان با توجه به بافت فرهنگی 
در مناطق مختلــف خود از ظرفیت ویژه ای 
برای ایجاد مصالحه برخوردار است که هرچه 
بتوانیم با اســتفاده از آن برای ایجاد مصالحه 
اقدام کنیم، از مراجعات غیرضروری به محاکم 
و مراجع قضایی کاسته خواهد شد.وی یادآور 
شــد: به هر میزان پرونــده و مراجعه کننده 
دســتگاه قضایی کمتر شود فرصت بیشتری 
را برای رســیدگی به امــور مهمتر و صدور 

آرای دقیق تــر و متقن تر خواهیم داشــت.
قهرمانی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی 
از شــوراهای حل اختالف استان را برادران 
و خواهران اهل سنت تشــکیل داده اند بیان 
داشت: شورای حل اختالف استان هرمزگان 
طی سالهای اخیر موفقیت های بسیار خوبی 
به دســت آورده است که بدون تردید مرهون 
تالشهای مسئولین، قضات و اعضا و کارکنان 

این مجموعه می باشد.
   رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان 
در ادامه افزود: با توجه به تأکیدات ریاســت 
محترم قوه قضاییه برخی از مسائل از جمله 
موارد مرتبط با امور صنفی نیازی به تشکیل 
پرونده ندارند و بهتر است از طریق روش های 
جایگزین قانونی حل و فصل شــوند که این 
حوزه یکی از مواردی اســت که می تواند از 
ظرفیت معتمدین و علمای محترم اهل سنت 

در آن استفاده نمود.
وی با بیان اینکــه آثار و برکات مصالحه در 
برخی پرونده ها از جمله پرونده های قتل در 
همان مراحل اول مشهود است تأکید کرد: با 
کنار هم گذاشتن مزایای این مسأله به خوبی 
در می یابیم کــه چقدر تفاوت میان قصاص 
و مصالحه وجــود دارد و به چه میزان ایجاد 
مصالحه در پرونده های قصاص می تواند هم 
برای جامعه و هم برای طرفین پرونده سودمند 

باشد.
رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
۴32 نفر از قضات و کارمندان دستگاه قضایی 
و شوراهای حل اختالف استان از برادران و 
خواهران اهل ســنت می باشند، این موضوع 
 را نشــان از عدالت و وحــدت موجود در 
بخش های مختلف جامعه اسالمی و اقدامی 

عملی در جهت اثبات حقانیت و صداقت نظام 
و ناکامی توطئه های تفرقه برانگیز دشــمن 

برشمرد.
  قهرمانی با بیان اینکه دشــمن در حوادث 
اخیــر اصل دین را هدف قــرار داده و طرح 
مسئله زن، قومیت ها و مذاهب تنها بهانه ای 
در این خصوص است، اظهار داشت: دعوت 
به وحدت در شــرایط فعلی مهمترین وظیفه 
مســئولین، علما و خواص می باشد.رئیس 
کل دادگســتری هرمزگان با اشاره به بیانات 
اخیــر رهبر معظم انقالب )مد ظله العالی( در 
خصوص لزوم توجه به وحدت شیعه و سنی 
خاطرنشــان کرد: باید با جلوگیری از طرح 
مسائل تفرقه برانگیز راه را برای سوء استفاده 

دشمنان اسالم ببندیم.
   وی همچنین با بیان این که دستگاه قضایی 
اســتان هرمزگان همواره موضوع وحدت را 
مدنظر خود قرار داده اســت گفت: همواره از 
نظرات علمای اهل سنت در خصوص مسائل 
مختلف اســتقبال می کنیم و به این موضوع 

توجه و اهتمام ویژه ای داریم.
  گفتنی اســت در این دیدار؛ شــیخ یوسف 
جمالی امام جمعه اهل ســنت بندرعباس و 
دیگر علمای اهل سنت طی سخنانی، اقدامات 
و عملکرد دادگستری استان هرمزگان را قابل 
تحسین و در نوع خود کم نظیر عنوان نمودند 
و از رویکرد جدید دستگاه قضایی استان در 
رسیدگی به مسائل و مشکالت مردم به ویژه 

اهل سنت تشکر و قدردانی کردند .

رئیس کل دادگستری هرمزگان  خبر داد 
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گروه خبر // دانش آموز هرمزگانی با 
کسب مدال برنز در المپیاد نانو کشور 

سال ۱40۱، خوش درخشید .
   مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان 
گفت: در این مسابقات نرجس عالیقدر 
دانش آموز پایه دوازدهم رشته تجربی 
دبیرستان نمونه مهدیه ناحیه 2 آموزش 
و پرورش بندرعباس، موفق به کسب 
مدال برنز رشــته علوم و فناوری نانو 
شد.محمد قویدل با اشاره به اینکه این 

مسابقات در ســه مرحله برگزار شد 
افزود: مرحله نخست این مسابقات با 
حضور 5 هزار شرکت کننده از سراسر 
کشــور بهمن ماه 1۴00 برگزار شد که 
68۴ نفــر از آنان به مرحلــه دوم راه 
یافتند.وی گفت: در مرحله پایانی نیز 
۴0 دانش آموز، مرداد ماه امسال با هم 
رقابت کردند که نرجس عالیقدر موفق به 
کسب مدال برنز این مسابقات شد.مدیر 
هرمزگان  پــرورش  و  آمــوزش  کل 

افزود: دریافت کنندگان مدال های نقره 
و برنز المپیاد می توانند از تســهیالت 
درخشان  استعداد های  هدایت  شورای 
وزارت علوم اســتفاده کنند و همچنین 
می شــوند.به  معرفی  نخبگان  بنیاد  به 
 گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز 
خلیــج فــارس؛ ســیزدهمین المپیاد 
دانش آمــوزی علوم و فناوری نانو در 
شناسی،  زیست  ریاضی،  رشــته های 
شیمی، فیزیک، ادبی، اقتصاد و مدیریت، 

تفکر و کارآفرینی، علوم زمین، کامپیوتر، 
نجوم، نانو و فناوری، سلول های بنیادین 

و جغرافیا به طور همزمان در سراســر 
کشور برگزار شد .

درخشش دانش آموز هرمزگانی در المپیاد نانو کشور 

گروه خبــر // شــرکت آب و فاضاب 
هرمزگان در ارزیابی های ستاد اقامه نماز 
استان هرمزگان موفق به کسب رتبه شد 
و از ســوی نماینده ولی فقیه در استان، 
استاندار هرمزگان و مدیر ستاد اقامه نماز 

استان لوح تقدیر دریافت کرد .
   بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ شــرکت 
آب و فاضالب هرمــزگان پس از داوری 
در ارزیابی های ســال 1۴00 ستاد اقامه 
نماز استان هرمزگان شایسته تقدیر دانسته 
شد و در مراسمی با حضور مشاور استاندار 
هرمزگان و مدیر ســتاد اقامه نماز استان 
هرمزگان با اهدای لوح تقدیر به عبدالحمید 
حمزه پور از تالش های این مجموعه برای 
برپایی نماز جماعت و گســترش فرهنگ 
نماز قدردانی شد.در بخشــی از این لوح 
که به امضای حجت االســالم والمسلمین 
محمــد عبادی زاده نماینــده ولی فقیه در 
اســتان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، 
مهدی دوستی اســتاندار و حجت االسالم 
والمسلمین محمد اعتمادی مشاور استاندار 
و مدیر ستاد اقامه نماز استان رسیده، آمده 
اســت: احراز رتبه برتــر حاکی از تالش 

همکاران خــدوم آن دســتگاه در تعالی 
فرهنگ نماز می باشد، این موفقیت ارزشمند 
را به مدیریت،شورای اقامه نماز، دبیر، امام 
جماعت و ســایر همکاران فعال در حوزه 
ترویج و توســعه اقامه نماز تبریک گفته و 
این لوح سپاس به جنابعالی اهدا می گردد.

حجت االسالم والمسلمین اعتمادی مشاور 
استاندار هرمزگان و مدیر ستاد اقامه نماز 
اســتان هرمزگان در این مراسم با قدردانی 
از تالش های عبدالحمید حمزه پور، با بیان 
اینکه فعالیت ترویجی نماز در این شرکت 
مثال زدنی است، افزود: خوشبختانه شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان از هر حیث شرایط 
برپایی باشکوه نماز جماعت را فراهم کرده 
و آبفا یکــی از مجموعه هــای پای کار 
ترویج فرهنگ نماز اســت. وی در ادامه با 
اشاره به فرهنگ صرفه جویی در مصرف 
آب افزود: صرفه جویی در مصرف آب از 
سفارشات دین اسالم است و ما نیز وظیفه 
داریم این فرهنگ را در جامعه ترویج دهیم 
از این رو ستاد اقامه نماز آمادگی دارد تا از 
طریق ائمه جمعه و جماعات این موضوع 

برای مردم یادآوری کرد.به گفته اعتمادی، 
ترویج فرهنگ صرفه جویی یک تکلیف 
شرعی اســت چراکه بخشی از کمبودهای 
فعلی به روش مصرف بر می گردد که اگر 
اصالح شود مشکالت کاهش می یابد.در 
ادامه این مراســم عبدالحمید حمزه پور با 
قدردانی از حسن توجه مدیر ستاد اقامه نماز 
استان هرمزگان به موضوع نماز در ادارات 
افزود: توجه به نماز اول وقت به عنوان یک 
اولویت در شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
مطرح است.وی از حضور در نماز اول وقت 
به عنوان تمرین نظم یاد کرد و افزود: نماز 
شاکله کار ماست و باید به آن اهمیت دهیم 
و در اول وقت آن را ادا کنیم.در این مراسم 
همچنین حجت االسالم والمسلمین لبخندان 
مشــاور فرهنگی و دینی مدیرعامل و امام 

جماعت شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
ضمن اشاره به برپایی نماز جماعت در این 
شرکت افزود: هرجایی که مدیران همگام 
 با نماز داشــته باشیم کارها به خوبی پیش 
می رود و به کارها برکت می دهد.به گفته 
وی، در شــرکت آب و فاضالب هرمزگان 
و در راس آن مدیرعامــل این موضوع را 
به خوبی پیاده شده و شاهدیم نمازگزاران 
برای برپایی نماز جماعت اول وقت توجه 
ویژه ای دارند.گفتنی اســت، در این مراسم 
لوح مقام برتر ارزیابی های ستاد اقامه نماز 
استان هرمزگان که به امضای نماینده ولی 
فقیه ، استاندار و مدیر ستاد اقامه نماز استان 
هرمزگان رسیده، به عبدالحمید حمزه پور 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 

اعطا و از تالش های وی قدردانی شد .

آبفای هرمزگان مقام برتر ارزیابی 
ستاد اقامه نماز را کسب کرد


