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گروه خبر // مهندس مهدی دوســتی، استاندار 
هرمزگان، در نشســت هم اندیشی با کشاورزان، 
اظهارداشت: حمایت از کشاورزان با توجه به نقشی 
که در تامین امنیــت غذایی جامعه دارند یکی از 
مهم ترین اولویت های دولت به شــمار می آید از 
این رو برگزاری نشست  های مختلف با کشاورزان 
جهت احصا مسائل و مشکالت و رسیدن به راه حل 

مشترک در دستورکار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس دوستی با اشاره به 
مطالبه ی ساخت گلخانه از سوی کشاورزان استان، 
افزود: برای حمایت از ســاخت و توســعه کشت 
گلخانه ای رایزنی با بانک ها و هدایت اعتباراتی را 
درنظر داریم که در قالب یارانه نرخ سود تسهیالت 

اعطایی برای احداث گلخانه ها را کاهش دهیم.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم توسعه نخیالت 
استان و کشت ارقام ممتاز و دارای بازار بین المللی، 
برند سازی و درجه بندی محصوالت را نیز ضروری 
دانست و در پاسخ به دغدغه کشاورزان در رابطه با 
مشــکل تامین کود در استان، گفت: با ساخت سه 
پارک کود در استان که عملیات اجرایی دو مجموعه 
از آن با ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار تن کود آغازشده  
در آینده ای نزدیک استان هرمزگان به مرکز تولید 
کود پتاسه و فسفاته در کشور تبدیل می شود و نیاز 
کشــور  را به واردات این کودها کشاورزی مرتفع 
خواهد کرد. نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه 

مالکیت زمین اصل مهم توسعه کشاورزی است بر 
لزوم الگوبرداری از اعطای اسناد به مردم در محالت 
حاشیه ای و بافت فرسوده تاکیدکرد و گفت:در بحث 
تداخالتی که بین مســتثنیات و اراضی ملی وجود 
دارد نباید سختگیرانه عمل شود چرا که میزان قابل 
توجهی از اراضی در کشــور جهت رونق تولید به 
صورت رایگان به ســرمایه گذاران واگذار می شود 
تا کارخانه ای احداث کنند و زمین های کشاورزی 
نیز به نوعــی کارخانه و مراکز تولیدی به شــمار 
می آیند و تسریع در صدور اسناد مالکیت زمین های 
کشاورزی اولویت ماست. مهندس دوستی با اشاره 
به لزوم اصالح و نوسازی باغات نیز تأکیدکرد: الزم 
اســت کارگروهی در سطوح مختلف کشاورزی به 

صورت الیه به الیه در سطح شهرستانی و استانی 
تشکیل شــود تا بصورت هفتگی یا نهایتا دو هفته 
یکبار جلســاتی با نمایندگان بخش های مختلف 
کشاورزی برگزار و مسائل و مشکالت بررسی و با 
ارائه راهکارهای منطقی حل و فصل شود. استاندار 
هرمزگان در پاســخ به دغدغــه نمایندگان بخش 
کشاورزی شهرستان قشم خاطرنشان کرد: رویکرد 
دولت ســیزدهم در مناطق آزاد متفاوت از گذشته 
است و مناطق آزاد در شرایطی هستند که آمادگی 
دارند همکاری الزم با مردم و کشــاورزان داشته 
باشند که بر همین مبنا تالش خواهیم کرد تعرفه های 
صادرات در منطقه آزاد قشم را منطبق بر تعرفه های 

سرزمین اصلی کنیم.

استاندار هرمزگان در نشست با کشاورزان تاکید کرد 

ضرورت برندسازی و درجه بندی خرمای هرمزگان

ضرورت برندسازی و درجه بندی خرمای هرمزگان
صفحه 1 را بخوانید

بانک ملی در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001030651000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

نوبت دومآگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره دو

تاریخ انتشار : 1401/07/30
تاریخ بازدید : 1401/08/02

تاریخ بازگشایی : 1401/08/21

مهلت دریافت اسناد : ساعت 19:00 مورخ 1401/08/09
مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 19:00 تاریخ 1401/08/19 

شناسه آگهی : 1394477تاریخ اعالم به برنده : 1401/08/22

آگهیتجدیدمناقصهعمومیدومرحلهای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب- شماره 143843

موضوع مناقصه: انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه فاضالب، راهبری شبکه و تصفیه خانه فاضالب انسانی به انضمام نگهداری تعمیرات و آماده به کاری 
خطوط انتقال آب سرویس، آشامیدنی و آتش نشانی در کلیه نواحی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

مدت قرارداد: 12 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد و قابل تمدید برای دو دوره یکساله دیگر 
مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به ایمیل hakimi.s@hosco.ir و یا فکس 33530145 -076 می توانند نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه اقدام نمایند:

1- واریز مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه گمرک شهید رجایی، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت 
خرید اسناد مناقصه 

2- نامه اعالم آمادگی که در آن ایمیل رسمی آن شرکت به همراه شماره تماس کارشناس مربوطه ذکر شده است. الزم به ذکر است تمامی مکاتبات، اطالعیه 
ها و اصالحات از طریق ایمیل مذکور به مناقصه گران اعالم خواهد گردید.

توضیحات: 1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  1.400.000.000 )یک میلیارد و چهارصد میلیون( ریال
2- نوع تضمین: 

 الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما: مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
 ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه گمرک شهید رجایی 

ج- مطالبات حال شده از شرکت فوالد هرمزگان جنوب با تائید امور مالی شرکت فوالد هرمزگان جنوب
3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي تایید صالحیت ایمني ازسازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی مي باشند.

ج( جدول زمانی انجام مناقصه:

روابطعمومیشرکتفوالدهرمزگانجنوب

نکته1: مالک مهلت براي دریافت اسناد از مناقصه گزار، تاریخ فیش واریزي مي باشد.
نکته2: تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.

متقاضیان برای آگاهی بیشتر به سایت www.hosco.ir مراجعه و یا با شماره 44843214-076 )امور قراردادها( تماس حاصل فرمایند. قابل ذکر است 
که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/8/7

تاریخ گشایش پاکات الف و ب 
1401/8/17

آخرین مهلت تحویل پاکات 
1401/8/16
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گروه خبر // نماینده مردم بندرعباس با بیان اینکه خودروسازان باید هزینه های تولید خودرو 
را کاهش دهند به طور مثال شــرکت های اقماری زیــان ده را واگذار کنند تا قیمت خودرو 
منطقی شود، گفت: همچنین این شرکت ها باید متناسب با قدرت خرید اقشار کم درآمد نیز 

خودروهای باکیفیت تولید کنند. 
 به گزارش خبرنــگار دریا ؛ احمد مرادی درباره ضرورت تولید خودروهای اقتصادی، گفت: هرچند 
همه بر این باروند که کیفیت خودروهای تولیدی باید ارتقا یابد، اما قیمت خودروها نیز باید متناسب با 
توان خرید مردم باشد، در تمام کشورهای دنیا توان مالی مردم سنجیده شده و متناسب با قدرت خرید 
تمامی مردم خودرو تولید می شــود. نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در 

مجلس شــورای اسالمی افزود: در ایران به دلیل انحصار موجود در صنعت خودروسازی، بدون توجه 
به اصل مهم قدرت خرید مردم، خودروها قیمت گذاری شــده و به فروش می رسد. این نماینده مردم 
در مجلس یازدهم، اضافه کرد: وضعیت کنونی بازار خودرو جفا در حق مردم و مصرف کنندگان است 
و خودروســازان باید تغییر رویه دهند. عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه خودروسازان باید 
هزینه های تولید خودرو را کاهش دهند به طور مثال شرکت های اقماری زیان ده را واگذار کنند تا قیمت 
خودرو منطقی شود، تصریح کرد: همچنین این شرکت ها باید متناسب با قدرت خرید اقشار کم درآمد 
نیز خودروهای باکیفیت تولید کنند، در غیر این صورت این رویای خرید خودرو و داشــتن خودروی 

شخصی همواره همراه افراد خواهد بود.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس  خطاب به خودروسازان :

متناسبباقدرتخریدافرادکمدر
خودروتولیدکنید

 وضعیت کنونی بازار خودرو جفا در حق مردم و مصرف کنندگان است و خودروسازان باید تغییر رویه دهند

آمد



پشت پرده سیاست 

  
واشنگتن پست: اسناد کشف شده در عمارت ترامپ شامل اطالعات 

حساس درباره ایران بود 
یــک روزنامه آمریکایی گزارش داده برخی از اســناد محرمانه ای که اف بی آی 
در عمارت دونالد ترامپ در »ماراالگو« در ایالت فلوریدا کشــف کرد، شــامل 
برخی اطالعات حســاس درباره ایران و چین بود. واشنگتن پست نوشته است: 
»این اطالعات چنان چه در اختیار دیگران قرار گرفته باشد، می تواند روش های 
گردآوری اطالعات توســط دستگاه های اطالعاتی را که ایاالت متحده تمایل به 
مخفی نگه داشتن آن دارد، به مخاطره بیندازد.«در این گزارش آمده: دست کم در 
یکی از این اسناد که اف بی آی آن را کشف کرده، درباره برنامه موشکی ایران بحث 
شده است. سندهای دیگر حاوی برخی اطالعات حساس در باره چین بود.حدود 
دو مــاه پیش اف بی آی از عمارت ترامــپ در ماراالگو واقع در پالم بیچ فلوریدا 
بازرسی کرد. این بازرسی با مجوز وزیر دادگستری آمریکا انجام شد.دستوری که 
اف بی آی بر اساس آن این تفتیش را انجام داد نشان می دهد که انجام آن بخشی از 
تحقیقات درباره احتمال ارتکاب سه جرم از سوی دونالد ترامپ بوده است: نقض 
قانون جاسوســی آمریکا، احتمال تخریب یا پنهان کردن اسناد از سوی او برای 
کارشکنی در فعالیت های دولت فدرال و حذف یا نابودی غیرقانونی اسناد دولتی.

رسانه ها گزارش داده اند در این بازرسی ها بیش از ۱۳۰۰۰ سند دولتی کشف شده 
است. این اســناد، شامل اطالعات حساس هسته ای و برخی اطالعات محرمانه 

دیگر درباره کشورها می شود.
تب تحریمی اروپا !

وزارت خارجه فرانسه اعالم کرد که اتحادیه اروپا در حال کار روی بسته تحریمی 
جدید علیه ایران است.سیاست فشار حداکثری و تحریم علیه  ایران جواب نداده 
و طرف های غربی خود به این مهم معترف هستند اما دست از تحریم برنمی دارند! 
احتماال به این دلیل که ابزار دیگری در اختیار ندارند. همین است که به هر بهانه ای 
- با ســند یا بی سند- دســت به تحریم - با اثر یا بی اثر - می زنند.اشخاص و 
نهادها را در ایران یکی پس از دیگری تحریم می کنند و به هر بهانه ای حاشــیه 
می سازند، جلسه تشــکیل می دهند و دنبال صدور بیانیه و قطعنامه و ... هستند. 
هنوز زمان زیادی نگذشــته که شورای اروپا از اعمال تحریم علیه سه شخص و 
یک نهاد به اتهام »ارســال پهپاد به روسیه برای شرکت در جنگ علیه اوکراین« 
خبر داده و در وب ســایت رسمی خود اعالم کرده که تحریم های امروز اتحادیه 
اروپا نشــان دهنده عزم این اتحادیه در ارائه پاسخ سریع و قاطع به اقدامات ایران 
در حمایت از ســتیزه جویی های روسیه علیه اوکراین است.این شورا در ادامه از 
آمادگــی خود برای اعمال تدابیر محدودکننده علیه دو شــخص و دو نهاد دیگر 
خبر داد. محمدحسین باقری، سیدحجت ا... قریشی و سعید آقاجانی در فهرست 
تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.این اتحادیه همچنین تحریم هایش را علیه 
صنایع هوایی شــاهد اعمال کرده است. این تحریم ها در پی ادعاهای مطرح شده 
از سوی برخی مقامات کشورهای اروپایی، مبنی بر این که از پهپادهای ایرانی که 
ســال ها قبل به روسیه تحویل داده شده اند، در جنگ علیه اوکراین استفاده شده، 
مطرح می شــود. این در حالی است که ایران به شدت مخالف جنگ و تسلیح هر 
یک از طرف های جنگ بوده و به مقامات اوکراین گفته  است چنان چه سندی در 
باره استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود دارد، ارائه کنند.افزون بر 
همه این ها، وزارت خارجه فرانسه اعالم کرد که اتحادیه اروپا در حال کار روی 
بسته تحریمی جدید علیه ایران است. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه در توییتی 
با اشاره به تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران نوشت:  اتحادیه اروپا هشت دور 
تحریم های بزرگی را اعمال کرد. در روز دوشــنبه، پهپادهای ایران بذر مرگ و 

ویرانی را پاشیدند. ما کار روی نهمین بسته تحریمی را آغاز می کنیم.

مسئله اصلی  مورد تاکید رهبر انقالب چیست؟
سخنان اخیررهبر انقالب در  دو دیدار  جداگانه با اعضای  جدید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام  و  همچنین تعدادی از نخبگان دانشگاهی ، حاوی نکاتی بود که 
از نظر بسیاری، تفاوت جدی با سخنان قبلی شان درباره ارتباط دادن وقایع اخیر 
با دشــمن نداشت. اما به نظر می رسد نگاهی دقیق تر به این بیانات نکات قابل 
تاملی را مشــخص می کند.ایشان در سخنرانی در دیدار اعضای  جدید مجمع 
تشخیص مصلحت  ، پس از آن که ارتباط وقایع اخیر با دشمن را بیان  می کنند ، 
نسبت به سران سه قوه  و مدیران کشور خطابی مهم دارند: »مراقب باشید حواس 
تان با این چیزها پرت نشــود و از کارهای اصلی نمانید« و بعد درباره وظایف 
هر قوه می فرمایند: »کارهای اساسی را انجام بدهید. مسئولیّت هایی که بر عهده 
گرفته اید، چه مربوط به داخل کشــور،  سازندگی های بزرگ، کارهای بزرگ، 
قانون گذاری های کارامد، کارهای مهّم قضایی« و جالب تر این که موضوعات 
سیاست خارجی را نیز در همین زمره مهم برمی شمارند: »کارهایی که مربوط 
ـ  ـ سیاست های خارجی و ترتیباتی که وجود داردـ  به خارج از کشور استـ 
این ها را مواظب باشید لنگ نشود. حواس تان به طوری به این حوادث جزئِی 
در مقابل چشم منعطف نشود که از کارهای اصلی بازبمانید.«طبیعتا موضوعاتی 
مانند اعتماد اجتماعی، جذب حداکثری، مبارزه با فساد، تصحیح روند حکمرانی، 
امیدوار کردن جامعه به آینده و مولفه های مهم دیگر اجتماعی از نظر ایشــان 
مسائل مهم و اساسی کشور اســت. برای مثال ایشان در پایان سال ۱4۰۰ به 
برخی از همین مولفه ها اشاره کرده و آن ها را اجزای اقتدار ملی خوانده بودند: 
»یک رکن مهّم اقتدار مّلی، آن چیزهایی است که به طور مستقیم به توده  مّلت 
برمی گردد؛ مثل اتّحاد مّلی، مثل اعتماد مّلی، مثل امید مّلی، امید عمومی، مثل 
اعتماد به نْفس مّلی«. بنابراین از نظر ایشان درست است که دشمن این آتش را 
روشن کرده اما برای اصالح ریشه ای آن باید حواس ها را به داخل جمع کرد و 
وظایف اصلی را انجام داد. دقت کنیم که رهبری دشمن را منفعل و ایران را طرف 
دارای ابتکار عمل می دانند بنابراین راه حل مسائل را در کشور و حل ریشه ای  
آن می بینند.ممکن اســت سوال شــود که پس چرا به این موارد اشاره مستقیم 
نکردند و زمینه های اجتماعی وقایع اخیــر را در بیان خود به صورت واضح 
مورد تاکید قرار ندادند؟ اوال ایشــان در همین سخنرانی به صورت گذرا به این 
»زمینه های اجتماعی« اشاره کردند. ثانیا واقعیت این است که آغازگر این آتش 
به معنای تند و خشن آن، واقعا طرف خارجی بوده که با جدیت به دنبال درگیر 
ساختن ایران در داخل است. ثالثا ایشان به عنوان رهبر، در میانه یک عملیات 
جدی دشمن باید از منظر استحکام داخلی سخن بگویند تا طرف مقابل نشانی از 
ضعف نبیند و البته در برهه های بعدی و جلسات خصوصی از ایرادهای داخلی 
نیز سخن بگویند )همان طور که در گذشته نیز چنین اتفاق می افتاد( رابعا ایشان 
از ایرادهای داخلی مکرر سخن گفته و انواع رهنمودها را به مسئوالن داده اند، 
پس نمی توان گفت که ایشان مشــکالت موجود را به تمامی از طرف دشمن 
می دانند.در جلسه نخبگان دانشگاهی  نیز ایشان متعدد از نخبگان و ارزشمندی 
آنان ســخن گفتند و انواع مســائل آنان را به عنوان پیشران کشور برشمردند، 
مسائلی مانند امکان اشتغال، مشکالت این عزیزان در جذب هیئت علمی، امکان 
پژوهش نخبگان، امید و احســاس یأس نخبگان و... . اما سخن اصلی و مهم 
ایشان که متاسفانه تیتر نشد، »تشکر از دانشگاهیان برای اجازه ندادن به محتاج 
شدن به غربی ها« بود.بااین اوصاف به نظر می رسد  اگرچه وقایع اخیر به معنای 
تند و خشن آن با جرقه خارجی شروع شده اما مسائل اصلی داخلی کشور باید 
پیگیری شود که قطعا امید، اعتماد، تصحیح ساختارهای معیوب، کارامدی و... از 

جمله آن هاست./خراسان

تازه های مطبوعات
جمهوری اسالمی -در این که آمریکا و غرب قابل اعتماد نیستند تردیدی نیست، ولی 
همین اعتماد نداشــتن به روسیه و چین نیز واقعیت دارد. سیاست »نه شرقی – نه 
غربی« که امام خمینی پایه گذار آن بود، باید در تعامل با هر دو بلوک شرق و غرب 
جریان داشته باشد. براساس این سیاست، در عین حال که با هر دو بلوک می توانیم 

رابطه داشته باشیم، نباید به هیچ یک از آن ها اعتماد کنیم.
 جوان-از سلبریتی هایی که اتفاقًا حفظ حریم خصوصی خودشان برایشان مهم است 
و از برمالشدن اسرارشان ابا دارند، باید پرسید چگونه بی محابا یک دختر نوجوان 
را به سوژه شبکه اجتماعی تبدیل می کنند که آشکارشدن ماجرای آن دختر باعث 
رنجش مضاعف بازماندگانش شود؟ آن سلبریتی  که گاه ازدواجش را از هوادارانش 

پنهان می کند، چطور ریختن آبروی هموطنانش را چنین ساده می انگارد؟
 شرق -تذکر، احضاریه، بازداشت، ضبط گذرنامه و حاال پایین کشیدن بیلبورد های 
تبلیغاتی؛ راهکار ها علیــه چهره های مطرحی که این اواخر از اعتراضات حمایت 
کرده اند، مشــخصا تغییراتی کرده است، ولی آن چه هنوز تغییر نداشته، جا انداختن 

فرهنگ گفت وگو و دشمن نپنداشتن همه معترضان است.
 جام جم-این روزنامه در گزارشی با عنوان » بومرنگ اغتشاشات در اروپا«، نوشت: 
بهتر از این امکان نداشت استانداردهای دوگانه اروپا در ژست حقوق بشری عیان شود؛ 
حاال جمعه های تهران نیست که شلوغ شده، این بار شنبه های پاریس است اما وزیر 

خارجه فرانسه گفته آن ها آشوبگرند! آیا گزاره ای مضحک تر از این هم وجود دارد؟
 ابتکار - حکومت نیازمند تغییر زمین بازی است. یکی از مختصات تغییرزمین بازی 
اعالن آشتی ملی و رفع محدودیت از شخصیت های تاثیرگذار و برگرداندن آن ها 
به مدار جمهوری اسالمی است، دیگر این که تا اطالع ثانوی اجازه اظهارنظر را به 
غضنفرها ندهد، سوم بخشی از مطالبات تغییر طلبان از طریق تریبون تلویزیون توسط 
چهره ای باورپذیر مطرح شــود، چهارم اصالح بخشی از سیاست هایی که همچون 

موریانه روان مردم را پریشان کرده است.
 اعتماد -دهه هشــتادی ها نسلی هســتند که مفاهیم کلی و جهان شمول را درک 
می کنند و از این لحاظ قاطعانه می توان گفت ســینمای ایران در پرداختن به چنین 
شخصیت هایی نه تنها عقب ماند و ضعیف عمل کرد که حتی تالشی درباره نشان دادن 

تصویر درستی از آن ها نکرد.
 دنیــای اقتصاد -بیش  از یک ماه   از محدودیت های اینترنتی می گذرد و فیلترینگ 
شــبکه های اجتماعی ضربه بزرگی به بدنه  اقتصاد دیجیتال زده اســت. دامنه این 

آسیب ها و ضررهای مالی به بازار تبلیغات آنالین هم گسترش پیدا کرده است. 
انعکاس

تابناک مدعی شد:  وزیر علوم درباره ایجاد دفتر تعامل نیرو های مسلح در دانشگاه ها 
گفت: این موضوع تازه ای نیســت و قبال هم وجود داشــته است. قرار است یک 
کارشــناس اداری که استخدام ستاد کل نیرو های مسلح باشد، در دانشگاه حضور 
یابد و تقاضای ســرباز نخبگان، امریه های پسادکتری و کسری خدمت سربازی و 
همچنین قرارداد های اســتادان با صنایع دفاعی را پیگیری وتسهیل  کند تا وقت و 

انرژی دانشجویان هدر نرود.
 دیجیاتو نوشت: بررسی ها نشان می دهد که شبکه اجتماعی گفت وگو محور کالب 
هاوس به طور کلی هم در شبکه اینترنت ثابت و هم سیار فیلتر شده است. این پلتفرم 
پیشتر روی اینترنت سیار با اختالل همراه بود اما از در بستر اینترنت ثابت نیز امکان 

استفاده از آن فراهم نیست.

گروه خبر // ســخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان تصریح 
کرد: این روزهــا بیماران با عالئم 
بدن درد و تب باال و عالئم تنفسی 

بیشتر مبتال به آنفلوانزا هستند
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ وی 
عنوان کرد: بر اساس آمار رسیده از 
آزمایشــگاه مرجع ویروس شناسی 
دانشــگاه عالوه بر آنفلوانزا A و یا 
B ویروس هــای دیگری از جمله 
بــوکا ویروس و رینــو ویروس که 
بیشتر دانش آموزان را درگیر می کنند 
نیز مشاهده شده است. اکنون دانش 
آموزان زیادی هســتند که با عالئم 
تب، دل درد، تهوع، اســتفراغ و یا 
عالئم گوارشی به دلیل ابتالء به این 

دو ویروس دیده می شوند.
پیشگیری  راههای  گفت:  نوروزیان 
واکسیناســیون،  ها  این ویروس  از 
شستشوی مرتب دست ها، استفاده 
از ماســک، رعایت فاصله فیزیکی 

و قرنطینه به موقع بیماران اســت؛ 
یکی از دالیل افزایش بیماران، عدم 
رعایت قرنطینه افراد عالمت دار است 
که رعایت نمیشود ؛ گاها دیده شده 
بســیاری از دانش آموزان با وجود 
داشــتن عالمــت در کالس درس 
حضور پیدا می کنند و موجب انتقال 
بیمــاری به همکالســی های خود 

می شوند.
وی از اولیاء خواســت بر اســاس 
مسئولیت اجتماعی که بر عهده دارند 
کودک عالمت دار خود را به مدرسه 
نفرستند؛ همچنین کادر مدرسه نیز در 
صورتی که دانش آموزی با عالمت 
بیماری در مدرسه حضور پیدا کرد با 
خانواده ها تماس گرفته و از پدر و 
مادر ها بخواهند که فرزند خود  را در 

متزل نگهدارند .

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان تصریح کرد: اگر دانش آموز 
در منزل اســتراحت نکنــد دوران 
بیمــاری او طوالنی خواهد شــد، 
بیماری ســخت تری خواهد گرفت 
و دیگــران را نیز آلــوده می کند؛ 
جدا سازی بیماران در شرایط بیماری 
می تواند هم برای بیمار و هم سایرین 

نفع داشته باشد.
دکتر نوروزیان گفت: الزم اســت به 
نکته بســیار مهمی اشاره کنم که آیا 
ضرورت دارد اکنون واکسن آنفلوانزا 
تزریق کنیم یا خیر؟ بله. تزریق واکسن 
سودمند اســت. چرا که آنفلوانزا نیز 
همانند کرونا ساب تایپ های مختلفی 
دارد و ممکن است اگر فردی تا حاال 
بیماری آنفلوانزا داشته یک نوع از آن 
گرفته باشــد و احتمال ابتال به سایر 

تایپ ها نیز وجود دارد.
نوروزیان اضافه کرد: واکســن های 
آنفلوانزایــی کــه در داروخانه ها 
موجود اســت 4 ظرفیتی هستند و 
4 ســاب تایپ را پوشش می دهند؛ 
انتظار می رود خانواده ها با مراجعه 
به داروخانه ها نسبت به تهیه و تزریق 

واکسن اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: بیماری آنفلوانزا 
برای برخــی از گروههای هدف به 
ویژه زنان باردار خطرناک اســت و 
این افراد حتما باید نســبت واکسینه 
شدن در برابر این بیماری اقدام کنند.

بهترین زمان برای تزریق واکســن 
آنفلوانزا مهر و آبان اســت به ویژه 
افرادی که بیمــاری زمینه ای دارند 
خیلی بیشتر مراقب خود باشند عالوه 
بر تزریق واکسن لطفا در این ایام که 

ویروس ها در جامعه گردش دارد در 
اماکن شلوغ تردد نکنند.

اعضــای خانــواده در صورتی که 
عالمت دار نیستند نیازی به قرنطینه 
نیست اما اگر یکی از اعضای خانواده 
بیمار باشد باید فاصله خود با شخص 

بیمار حفظ کنند.
در خصوص اینکه بیمــار مبتال به 
آنفلوانزا چند روز در منزل استراحت 
کند بیمار با آنفلوانزا نوع A ســاب 
تایپ N۱ H۱ بیماری شــدیدتری 
ایجاد می کند و ممکن اســت فرد 
مجبور باشد به دلیل حال عمومی بد 
به مدت 5 تا 7 روز استراحت کند. 
اما تایپ های دیگــر از جمله نوع 
B مــی تواند در مدت زمان کمتری 
استراحت به فعالیت اجتماعی خود 
برگردد و بطور کلی با توجه به ایمنی 
فرد و نوع بیماری و بر اســاس نظر 
پزشک معالج تعداد روزهای قرنطینه 

مشخص می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خطاب به والدین : 
کودک  بیمار خود را به مدرسه نفرستید

اجرای عملیات توسعه و احیا گیاهان دارویی 
در سطح 15000 هکتار

  گروه خبر // امین ضیایی ، رئیــس اداره بهره برداری اداره کل 
منابع طبیعی هرمزگان گفت: عملیات توســعه و احیا رویشگاه های 
گیاهان دارویی در سطح ۱5۰۰۰ هکتار با مشارکت جوامع محلی و 
شرکت های تعاونی طرف قرارداد گیاهان دارویی در حال اجراست. 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود: این عملیات در شهرســتان 
رودان، حاجی ّآباد، میناب، بشــاگرد، بندرعباس و بستک در حال 
اجرا می باشد که بیشترین سطح احیایی در شهرستان های حاجی آباد، 
میناب و رودان بوده اســت. رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع 
طبیعی هرمزگان گفت: برداشت گیاهان دارویی )آویشن و آنغوزه ( 
با توجه به بارندگی خوب و در ســال ۱4۰۰ این امر محقق شده که 
نسبت به سال گذشــته آن که بارندگی بسیار اندک بود و هیچگونه 
برداشتی صورت نگرفت رشــد قابل مالحظه و چشم گیری داشته 
اســت. وی افزود : ۱۳  قرارداد با ارزش معادل 25۰ میلیارد ریال 
که برداشــت گیاهان دارویی با اولویت طرحهای مرتعداری تلفیقی 
داشــته ایم که عمده آنها آویشن و آنغوزه می باشد و برای سال آتی 
درصورت وفور بارندگی مناسب و انجام عملیات اصالحی و احیایی 
در مراتع توســط بهره برداران شامل احداث هاللی آبگیر، بذرکاری، 
بذرپاشــی و حفاظت و قرق امکان پذیر می باشــد. ارسال گیاهان 
دارویی به استان های دیگر درآمدزایی خوبی برای عشایر مرتعداران 
و جوامع محلی دارد. ضیایی افزود: زندگی بســیاری از روستاییان 
و عشایراستان با کشــت و فروش انواع گیاهان دارویی عجین شده 
است که با برداشت گیاهان دارویی به استانهای همجوار نظیر فارس، 
اصفهان و تهران سهم به سزایی در صادرات ایفا می کنند. وی گفت: 
گونه های گیاهی پر مصرف دارویی و خوراکی در بین مردم هرمزگان 
شامل آویشــن، آنغوزه، بادام کوهی، بنه، پونه، مورخوش، مورتلخ، 
کلپوره، آلوئه ورا و گیشــدر است. بیش از ۳۰ هزار گونه گیاهی در 
دنیا وجود دارد که از این تعداد هشــت هزار گونه در ایران شناسایی 
شده است. تنوع گیاهان در ایران سه برابر بیش از تنوع این گونه ها 

در اروپا است و این مزیتی برای کشور ما به شمار می رود
ثبت مالکیت ۹0 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 

هرمزگان 
 گروه خبر // دولت سیزدهم ســنددار کردن اراضی را به عنوان 
یکی از راهبردهای مهم در حوزه کشاورزی تعیین و تاکنون در استان 
هرمزگان مالکیت ۹۰ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی تثبیت شده 
است. یکی از کهنه مطالبات کشاورزان در سراسر کشور بحث مالکیت 
زمین ها و اراضی کشــاورزی اســت، زمین هایی که با وجود اینکه 
دهه های متمادی و عمدتا چندین نسل بین افراد یک خانواده دست 
به دست شده اند اما به دلیل اینکه اقدامی برای اخذ سند مالکیت آن ها 
نشده است نگرانی کشاورزان را در پی دارد. دل نگرانی کشاورزان در 
دو حوزه خالصه می شود اول اینکه ممکن است برای زمین هایشان 
معارض خصوصی پیدا شود و دوم اینکه ممکن است اداره کل منابع 
طبیعی، این زمین ها را در جرگه ی اراضی ملی معرفی کند و در این 
صورت قانونگــذار تصریح دارد که باید رفع تصرف صورت پذیرد. 
معضل اراضی فاقد سند مالکیت قطعا یکی از مهمترین مشکالت مردم 
هرمزگان است که پشت بند آن مشکالت دیگری نیز رخ می دهد که 
عدم دریافت خدمات دولتی و عدم امکان دریافت تسهیالت جهت 
اجرای طرح هایی مانند، سامانه جامع آبیاری تحت فشار از این جمله 
مشکالت همراه با این معضل است، مســئله ای که آیت اهلل رئیسی 
زمانی که در کســوت رئیس دســتگاه قضا به هرمزگان سفر کردند 
یکی از محورهای مورد تاکیدش همین رســیدگی به اسناد مالکیت 
اراضی کشاورزی بود. مجلس شورای اسالمی در سال ۹۹ طرح ملی 
کاداستر یا حدنگار را که طبق آن دولت مکلف شده بود با دریافت 4۰ 
هزارتومان به ازای هر هکتار سند برای زمین های کشاورزی صادر 
کند به تصویب رساند اما دولت دوازدهم نتوانست عملکرد خوبی در 
اجرای این قانون از خود بر جای بگذارد از این رو این طرح به صورت 
امانت به دست دولت سیزدهم رسید تا شاید دولت مردمی ایران قوی 
بتواند این گره را باز کند. سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی 
تاکنون چندین بار در رابطه با سنددارشدن اراضی کشاورزی تا پایان 
دولت ســیزدهم وعده داده است مسئله ای که آخرین بار در 2۹ مهر 
مجددا مطرح شد و وزیر جهاد کشــاورزی تاکید کرد: صدور اسناد 
مالکیت اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم با تأکیدات آیت اهلل 
رئیسی در دستور کار است. وی با بیان اینکه تا ابتدای دولت سیزدهم 
تنها چهار درصد از اراضی کشاورزی در کشور دارای سند مالکیت 
بود تصریح کرد: دولت بنا دارد که این مشکل مهم بهره برداران بخش 
کشاورزی کشور را حل کند و بر این اساس باید تا پایان سال ۱4۰2 
با برگزاری جلســات کمیسیون ها و جلسات رفع تداخالت ارضی، 
میزان این تداخالت به صفر برسد. عباس مویدی رئیس سازمان جهاد 
کشــاورزی استان هرمزگان، نیز در نشست هم اندیشی کشاورزان با 
استاندار هرمزگان، در پاســخ به دغدغه کشاورزان مبنی بر تداخل 
مالکیت اراضی کشاورزی با منابع طبیعی و اراضی ملی، اظهارداشت: 
تعیین تکلیف و رفع تداخل اراضی کشــاورزی در استان آغاز شده 
و در دســتورکار سازمان جهادکشــاورزی و اداره کل ثبت اسناد و 
امالک با مشــارکت دستگاه های مربوطه ی دیگر قرار گرفته است و 
سازمان نظام مهندسی استان نیز کارهای مربوط به نقشه برداری این 
طــرح را انجام می دهد. وی با بیان اینکــه اراضی دارای تداخل در 
استان، 584 پالک است، افزود: حدود ۶۰ درصد اراضی کشاورزی 
استان فاقد مشکل در حوزه مالکیت هستند و تاکنون ۹۰هزار هکتار 
از مســتثنیات استان تثبیت مالکیت شده است که با توجه به زمان بر 
بودن ثبت آن ها در ســامانه از این بین توانسته ایم 5۰هزار هکتار را 
ثبت سامانه کنیم که معادل 5۰درصد اراضی می شود. مویدی بیان کرد: 
تاکنون ۶هزار کشاورز در استان اسناد زمین های کشاورزی خود را 
دریافــت کرده اند و این امر به عنوان یکی از برنامه های اصلی دولت 
در حوزه کشــاورزی در حال انجام است. به گزارش  تسنیم ، وی با 
اشاره به برنامه ی وزارت جهادکشاورزی برای توسعه کشت قراردادی 
در کشور گفت: سال گذشته 4هزار و 8۰۰ کشت قراردادی در استان 
هرمزگان ثبت شده است و برنامه داریم امسال این مهم را در استان 

افزایش دهیم. 
رشد ۴۷ درصدی صادرات کاال های غیر نفتی 

در هرمزگان 
 گروه خبــر // صادرات کاال های غیرنفتی از اســتان هرمزگان 
نسبت به مدت مشابه پارسال 47 درصد افزایش یافت.  معاون امور 
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت هرمزگان گفت: در شش 
ماهه نخست سال بیش از ۱4 میلیون و ۳7۰ هزار تن انواع کاال های 
غیر نفتی به ارزش 5 میلیارد و 874 میلیون دالر از استان صادر شده 
است. محمد عباسی افزود: محصوالت شیمیایی، کاال های ساختمانی، 
معدنی، صنعتی و میوه و تره بار از عمده ترین کاال های غیر نفتی است 
که به کشور های حاشیه جنوبی خلیج فارس صادر می شود.وی گفت: 
امسال قرار است به ۱5 کشور همسایه کاال های غیر نفتی صادر شود. 
به گزارش  مرکز خلیج فارس،تا پایان سال نیز قرار است ۱2 میلیارد 
و 548 میلیون دالر کاال های غیر نفتی از استان هرمزگان صادر شود.
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سرمقاله

 بازار مســکن بندرعباس همچنان در حباب قرار دارد وهیچ عزمی برای 
ساماندهی این بازار وجود ندارد. قیمت سازی های کاذب حبابی و غیرمنطقی 
همچنان ادامــه دارد وبرخی ها همچنان بدنبال افزایش قیمت ها هســتند 
ونبودنظارت در این بخش، کارشان را راحت تر کرده است. بی تدبیری دولت 
قبل در عدم اجرای هیچگونه طرح مسکنی به مدت هشت سال در کشور و 
افتخار تاســف بار به عدم ساخت حتی یک واحد مسکن در آن دولت منجر 
به وضعیت فعلی شــده که افراد فاقد مسکن و مستاجران با مشکالت زیادی 
مواجهه هستند تا جاییکه مشکالت خانوادگی، طالق، آسیب های اجتماعی 
و... را نیز بدنبال داشته است.  برخی از بنگاه داران امالک وارد عرصه ساخت 
و ساز شده اند و امالک ویالیی و زمین های با قیمت مناسب را قبل از رسیدن 
به مشــتری می خرند و اقدام به ساخت وساز می کنند وبرخی از سازندگان 
مسکن هم بنگاه دار امالک شده اند که این تداخل صنفی باعث شده اند هر دو 
بدنبال افزایش حبابی قیمت مسکن باشند و مسکن با قیمت مناسب، منطقی و 
غیرحبابی به مصرف کننده نرسد که فعالیت دالالن مسکن نیز قیمت را حبابی 
تر کرده اســت و دالالن در سایه امن بی نظارتی و بدون پرداخت مالیات و 
عوارض و... ، مسکن را روزبه روز با شگردهای مختلف حبابی تر می کنند 
و هیچ نظارتی بر این بخش وجود ندارد وفشــار بیشتری بر بی خانمان ها و 
مستاجران وارد می شود. ثبت نام با نه ماه ونیم تاخیر و اجرای دیرهنگام طرح 
نهضت ملی مســکن در بندرعباس باعث شد این طرح که می توانست بازار 
مسکن را با افزایش تولید، متعادل کند، به نتیجه دلخواه نرسد ودرحال حاضر 
هم مشخص نیست وضعیت اجرای این طرح ملی در بندرعباس چگونه است 
و در چــه مرحله ای قرار دارد. برخــی از ثبت نام کنندگان از روند پاالیش 
گالیه مند هســتند واز عدم پاسخگویی متولیان مربوطه هم ناراضی هستند. 
درصورتیکه در روند پاالیش ثبت نام کنندگان و اجرای طرح تسریع شود و 
واحدهای مسکونی زودتر به مردم تحویل داده شود، بطور حتم بخش زیادی 
از نیاز مسکن جامعه برطرف شده و نبض بازار از دست دالالن، سازندگان و 
مشــاوران امالک خارج شده و حباب بخش خریدوفروش و رهن واجاره از 
بین رفته وقیمت ها و اجاره بها منطقی و واقعی می شود. قیمت سازی هایی که 
توسط برخی از همین دالالن، مشاوران امالک و سازندگان در فضای مجازی 
و... صورت می گیرد، باعث شده که قیمت های  مسکن غیرواقعی شود و مردم 
از خانه دار شدن با این شرایط قیمتی ناامید شوند. بیانات رهبرمعظم انقالب در 
دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در حوزه های مختلف قابل توجه 
وتامل است. ایشان در حوزه مسکن نیز مدتی قبل فرمودند:عرض کردیم که در 
برنامه های اقتصادی اولویّتهایی وجود دارد، بعضی را  گفتیم؛ مثاًل بخش مسکن 
یکی از اولویّتها اســت. مسکن خیلی مسئله ی مهّمی است. اّوالً خود حرکت 
در بخش مسکن، ایجاد اشتغال می کند ؛ ورود در قضیّه ی مسکن، برای یک 
تعداد زیادی از افرادی که کارشناس این مسائل هستند، شغل ایجاد می کند . 
ثانیًا در مسئله ی مسکن، ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان 
است، مصالحش مال خودمان است، طّراحی اینها مال خودمان است. بنابراین، 
به مسئله ی مسکن باید رسید. ما در قضیّه ی مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را 
هم دارید می بینید: قیمت خانه و اجاره ی خانه سرسام آور است، مردم واقعًا در 

زحمتند. یکی از اولویت های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است.
  علی زارعی

بازارمسکن بندرعباس در حباب 

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان از 
الوقوع پروژه ساماندهی  آغاز قریب 
وضعیت میدان سایت )شهدای رادار( 
در جاده بندر شهید رجایی خبر داد. 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان اظهار 
کرد: یکی از مشــکالت اساسی شهر 
بندرعباس که سبب ترافیک زیادی در 
محور بندرعباس به بندر شهید رجایی 
شــده و حوادث متعددی را نیز بدنبال 
داشته، وضعیت نامناسب میدان سایت » 
شهدای رادار« در حدفاصل بندر شهید 

باهنر تا ابتدای جاده بندر شهید رجایی 
بود.وی بــا بیان این که تردد شــمار 
زیادی از تریلرهای حامل بار از بندر 
شــهید رجایی و توقف آنها در اطراف 
این میدان ســبب افت شــدید کیفیت 
آسفالت کف جاده و نیز بروز ترافیک 
در این نقطه برای تــردد خودروهای 
سبک و سنگین شــده بود، افزود: در 
حقیقت در طول روز هزاران خودروی 
سبک و سنگین از این نقطه کانونی به 
سمت بندر شهید رجایی تردد می کنند 

و بازگشــت آنها نیــز از این پیرامون 
همین میدان است و لذا ساماندهی آن 
مورد توجه جدی قرار گرفت.به گفته 
دوستی، پروژه ساماندهی این محدوده 
بزودی کلنگ زنی می شود که بخشی 
از اعتبار الزم بــرای اجرای آن را نیز  
ســازمان بنادر بر عهده گرفته است. 
اســتاندار هرمزگان بیان داشت: فشار 
زیادی ناشــی از تردد تریلرها به بندر 
شــهید رجایی و بندر شهید باهنر بر 
محورهای مواصالتی استان وجود دارد 

که می بایست سازمان بنادر نیز در ایفای 
مسؤولیت برای بهبود وضعیت تردد در 
این محور همکاری الزم را داشته باشد 
تا ضمن بهبود کیفیت تردد، ایمنی این 

مسیر را نیز بهبود دهیم.
به گزارش فارس، ساماندهی وضعیت 
این میدان یکی از مطالبات جدی بیش 
از ۳۰ هزار نیروی کارگری شاغل در 
صنایع غرب بندرعباس و نیز مردمی 
اســت که مجبورند برای رســیدن به 
بندرعباس  غرب  وروستاهای  شهرها 

وارد جاده بندرعباس - بندر شــهید 
رجایی شوند.

استاندار هرمزگان خبر داد 

ساماندهیوضعیتمیدان»شهدایرادار«درجادهبندرشهیدرجایی

گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان 
به  منظور بررسی میدانی »نحوه ارائه خدمات 
قضایی« به شهروندان از مجتمع قضایی شهید 

بهشتی بندرعباس بازدید کرد.
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مجتبی قهرمانی 
رئیس کل دادگســتری هرمزگان در رأس یک 
هیئت قضایی به منظور بررســی میدانی »نحوه 

ارائه خدمات قضایی« به شــهروندان از مجتمع 
قضایی شهید بهشتی بندرعباس بازدید کرد.

وی در بدو ورود به مجتمع قضایی شهید بهشتی 
بندرعباس با حضــور در میان مراجعان ضمن 
بازدید از شــعب اجرای احکام حقوقی، کیفیت 
نحوه ارائــه خدمات، ثبت نوبت هــا، بایگانی 
پرونده هــا و احراز هویت اشــخاص را مورد 

ارزیابی قرار داد. قهرمانی همچنین در این بازدید 
ضمن استماع مشکالت حقوقی مطرح شده از 
سوی مراجعان، دســتورات قضایی الزم را در 

جهت مساعدت به آنها صادر کرد.
 این مقام قضایی در تمامی شعب و بخش های 
مختلف مجتمع شــهید بهشتی نیز حاضر شد و 
ضمن گفتگو با کارکنــان و قضات، در جریان 

مشکالت و درخواست های آنها قرار گرفت و 
برای رفع آنها دستورات و توصیه هایی را ارائه 

نمود. 
شایان ذکر است: در جریان این بازدید، مسئولین 
مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس، گزارشی 
از عملکرد، دستاورد ها و برنامه های این مجتمع 

قضایی بیان نمودند.

بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس 
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در خانه ملت با اشاره به اینکه در زمینه پرداخت خسارت های 
ناشــی از حوادث علی رغم پیگیری های اســتاندار، تا امروز 
منابعی به استان پرداخت نشــده، تصریح کرد: تا امروز یک 
ریال از این محل در استان پرداخت نشده و در این صورت سال 
آینده مردم با چه امیدی محصوالت را بیمه کنند؟ ضمن اینکه 
در این صورت فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی از بین می رود. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر محمدرضا پورابراهیمی در جلسه 
شــورای هماهنگی بانک های اســتان کرمان اظهار کرد: امروز 
بزرگ ترین پروژه ســرمایه گذاری تولید سلول های خورشیدی 
برای نخستین بار در خاورمیانه با حضور وزیر اقتصاد کلنگ زنی 

شد و امیدواریم سال آینده فاز اول مجموعه بهره برداری شود.
وی در ادامــه افزود: بــزرگ ترین چالش ما در اســتان کرمان 
خسارت های بخش کشاورزی و تســهیالت این بخش است و 
سرمازدگی فروردین ماه امســال خسارت های زیادی )بیش از 
۱4 هزار میلیارد تومان( تنها به محصول پسته وارد کرد و خسارت 
سیل نیز بر مشکالت افزود. پورابراهیمی با اشاره به اینکه در زمینه 
پرداخت خسارت های ناشی از حوادث علی رغم پیگیری های 
اســتاندار، تا امروز منابعی به استان پرداخت نشده، تصریح کرد: 
یکی از بحث های دیگر، بیمه محصوالت کشاورزی است و مردم 
انتظار دارند و حق طبیعی آنهاست. تا امروز یک ریال از این محل 
در اســتان پرداخت نشده و در این صورت ســال آینده مردم با 
چــه امیدی محصوالت را بیمه کنند؟ ضمن اینکه در این صورت 

فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی از بین می رود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اسالمی با اشاره 
به اینکه نه بابت سیل و نه سرمازدگی محصوالت کشاورزی یک 
ریال به استان کرمان پرداخت نشده، گفت: خسارت های مربوط به 
بیمه که حق قانونی کشاورزان بود انجام نشده ضمن اینکه پرداخت 
وام های چهار درصــد برای هر هکتار 5۰ میلیون تومان در قالب 
کشاورز کارت نیز مطرح شده بود، که هیچکدام عملیاتی نشده است.

وی اظهار کرد: با توجه به این مشــکالت، فشــار بانک ها برای 
وصول مطالبات از همین کشاورزان آغاز شده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: وضعیت کشــاورزی در شــمال استان 
کرمان خیلی وخیم است و درخواست کردیم جلسه شورای تامین 
تشکیل و تا زمان ابالغ هیئت وزیران، در خصوص پرداخت هر سه 
موضوع برای کشاورزانی که نامشان محرز است، مهلت داده شود.

به گزارش ایســنا، محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این 
جلسه گفت: بانک کشاورزی در حذف ارز ترجیحی در موضوع 

نهاده های دامی در استان کرمان کمک زیادی کرده است.
وی در ادامه افزود: حساب شرکت های بزرگ باید به استان کرمان 

برگردد و خواستار پیگیری وزیر اقتصاد در این زمینه شد.
مقام عالی دولت در اســتان کرمان همچنین خواســتار استمهال 
وام های کشاورزی شد و گفت: این موضوع مردم را گرفتار کرده 

است.
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آرزو توکلی سرویس استان ها // وزیر اقتصاد با 
بانک خصوصی  به عملکرد ضعیف چهار  اشاره 
استان کرمان و مصارف بسیار کم این بانک ها با 
مطرح کردن این سئوال که بانک های خصوصی 
استان کرمان منابعی که از مردم جمع کرده، در 
کجا صرف کرده اند؟ گفت: مردم استان کرمان در 
بحث تسهیالت گالیه مند هستند و تعداد زیادی 

در صف انتظار باقی مانده اند. 
به گزارش خبرنگار دریا ، سیداحسان خاندوزی در 

جلسه شورای هماهنگی بانک های استان کرمان 
اظهار کرد: تامین مالــی در اقتصاد بانک پایه ای 
که متاسفانه شــبکه بانکی عمدتا از یک ناترازی 
تاریخی حداقل مربوط به ۱۰ سال اخیر رنج می برد 
و به لحاظ تنظیم گری دارای ضعف و نقصان بوده، 

که مسئله بغرنجی است.
وی افزود: یکی از مستمرترین پروژه های اصالح 
اقتصادی که تــا پایان دولت ســیزدهم همچنان 
در دســتور کار ســتاد اقتصادی دولت بوده و به 
جهت عمق و گســتره مشکالت مطرح می باشد، 
اصالحات شبکه بانکی است و باید این عقبه دشوار 
و در عین حال ضروری و پردستاورد را طی کنیم 
و چاره ای نیست و نمی توانیم اجازه بدهیم در بر 

پاشنه قدیم بچرخد.
خاندوزی تصریح کرد: ساخت و بازتولید ناترازی، 

مشــکالت جریان نقدینگی و ... مواردی هستند 
که زمان مفصلی می طلبد و قائل به این هســتیم 
کــه باید این موضوع را در دســتور کار توجهات 

سیاست گذاران قرار بدهیم.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشــاره به عملکرد ضعیف 
چهار بانک خصوصی اســتان کرمان و مصارف 
بســیار کم این بانک ها با مطرح کردن این سئوال 
که بانک های خصوصی اســتان کرمان منابعی که 
از مردم جمع کرده، در کجا صرف کرده اند؟ گفت: 
مردم اســتان کرمان در بحث تسهیالت گالیه مند 
هستند و تعداد زیادی در صف انتظار باقی مانده اند.
وی تصریح کرد: اداره اقتصادی کشور را نمی شود 
ســهل انگارانه و با بی توجهی و بی مباالتی اداره 
کــرد؛ وقتی برخی از بانک هــای دولتی دو برابر 
سپرده ها تســهیالت در استان داده اند و از سوی 

دیگــر بانک های خصوصی این اجازه را از بانک 
مرکزی دارند که سقف های ماهیانه را تکمیل کنند، 

چرا باید وضعیت اینگونه باشد؟
خاندوزی اظهار کرد: این مسئله دارد در بخش هایی 
از اقتصاد رخ می دهد که در جذب منابع از شبکه 
بانک های دولتی موفق تر هســتند و باید بخش 
نظارت بانک مرکزی به ترتیبی در این زمینه ورود 
کند. وی تصریح کرد: اگر در شبکه بانک های دولتی 
چنین وضعیتی بود شک نکنید وزارت اقتصاد ادامه 
این وضعیت را نمی پذیرفــت. ما برای صاحبان 
سرمایه و سهامداران بانک های خصوصی احترام 
قائل هســتیم اما نظارت گری بانک مرکزی نباید 

اجازه بدهد در این زمینه تخطی انجام شود.
وزیر اقتصــاد در ادامه با بیان اینکه در بانک های 
دولتی مجوز افزایش سرمایه را داده ایم، گفت: در 

تالش هستیم برای بازپرداخت بدهی دولت به شبکه 
بانکی، مجوز دیگری از هیئت دولت اخذ کنیم و اگر 
مجوز اوراق داده شــود، می توانیم جهش ویژه ای 
امسال در کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی ایجاد 
کرد. وی اظهار کرد: در موضوع استمهال وام های 
کشاورزی دغدغه کامال درستی است و نقطه ضعف 
جدی نهادی اســت که برای همین روزهای مبادا 
تعبیه شده اما متاسفانه صندوق بیمه کشاورزی به 
حدی از ناکارآمدی رسیده که در ادای وظیفه خود 

عقب مانده است.
خاندوزی تصریح کرد: حداقل انتظار این اســت 
کشــاورزانی که محصوالت خــود را بیمه کردند، 
در کوتاه ترین زمان از ســمت صندوق این جبران 
خســارت صورت گیرد و حتما فردا این موضوع 
را در جلســه هیئت دولت به رئیس جمهور منتقل 
خواهم کرد و با توجه به شرایط خاصی که در یک 
سال اخیر استان کرمان با آن مواجه بوده، باید حتما 
چاره اندیشی شــود و این توقع به حق و درست 

کشاورزان استان است.

وزیر اقتصاد در شورای هماهنگی بانک های کرمان اعالم کرد

انتقادشدیدازبانکهایخصوصیکرمان

حسن سیالوی سرویس اســتان ها // استاندار 
خوزستان با بیان اینکه جامعه ما نیازمند شادابی 
است خواستار استفاده مناسب از فضای مجازی 
برای ترویج و توسعه کتاب و کتابخوانی با هدف باال 
بردن سطح دانایی عمومی و طراوت در جامعه شد. 
به گزارش خبرنگاردریا ؛ در دومین نشست انجمن 
کتابخانه های عمومی استان خوزستان در سرسرای 
اداری استانداری افزود:ما باید تهدید فضای مجازی 
را بــه فرصتی برای ارتقای ســطح دانش عمومی 
تبدیل کنیم از این رو اســتفاده از روش های سنتی 

، ما را به اهداف مورد نظر نخواهد رساند.
وی با بیان اینکه همه احــاد جامعه بخش مهمی 
از اطالعــات خود را از فضــای مجازی دریافت 
می کننــد افزود:ما در دورانی هســتیم که فضای 
مجازی بر سایر ابرازهای اطالعاتی غلبه یافته است 
بنابراین باید فضــای کتابخانه های را با برنامه ها 
و جشــنوارهای فرهنگی شاداب و جذاب کنیم تا 
جوانان به کتابخانه ها و کتابخوانی گرایش پیدا کنند.
نماینده عالی دولت در استان خوزستان با بیان اینکه 
به هیچ وجه نباید از فضای مجازی غافل شــد و 
مدیریت کتابخانه های استان بهره گیری مناسب از 
فضای مجازی را جزو اولویت ها و راهبردی های 
اصلی خود قــرار دهد افزود: برنامه های فرهنگی 
و کتابخوانی باید در طول ســال اجرا شــود و از 

اعتبارات درست استفاده کنیم.
خلیلیان با بیان اینکه فرهنگ غنی ایرانی - اسالمی 
در جشنواره های فرهنگی تعریف و گنجانده شود 

اظهار داشــت:نیاز نیست در جشــنواره فرهنگی 
یک موضوع به صورت مســتقیم و با نام و نشانه 
مطرح شود بلکه باید مفاهیم فرهنگی و اعتقادی به 
صورت غیرمستقیم مطرح شود و جذابیت الزم را 
نیز داشته باشد. استاندار خوزستان با بیان اینکه در 
جشنواره های فرهنگی و کتابخوانی باید تنوع داشته 
باشــیم چون نیازهای جامعه متنوع است و جامعه 
ما نیازمند شــادابی و تفریح سالم است افزود: باید 
برنامه ریزی کنیم تا کتاب و کتابخوانی وارد زندگی 
ما شود و برای رســیدن به این مساله مشوق ها و 
جایزه هایی درنظر گرفته شود تا نوجوانان و جوانان 
ما به کتابخوابی عالقه نشــان دهند ولی تاکید ما 
این اســت که از روش های نو و جذاب استفاده و 
روش ها و الگوهای گذشته و سنتی را کنار بگذاریم.

 ضرورت تشویق کودکان به مطالعه
مدیرکل کتابخانــه های عمومی خوزســتان نیز 
گفت:توجه و استفاده از فضای مجازی و کودکان از 

اولویت ها و برنامه های اصلی ما است.
عباس حســین زاده بــا بیان اینکــه برنامه ها و 
رویکردهای مهمی برای شادابی و ایجاد نشاط در 
جامعه تدارک دیده شده است افزود: در هفته کتاب 
، کتابخوانی و کتابــدار که از ۱4 تا ۳۰آبان ۱4۰۱ 
برپا می شود  برنامه های متنوع فرهنگی در نقاط 
مختلف به خصوص مناطق روستایی و کمتر توسعه 

یافته تدارک دیده شده است.
اختتامیه موکب فرهنگی اربعین ، نشست خبری با 
رسانه ها ، افتتاح نمایشگاه کتاب ، رونمایی از المان 

کتاب در جنب کتابخانه مرکزی ، راه اندازی کاروان 
دانایی به منظور خدمت فرهنگی در مناطق محروم 
، غبارروبی مزار شهدا و تجدید میثاق کتابداران با 
آرمان های شهدا ، نواختن زنگ کتاب و کتاب خوانی 
در مدارس ، جشن استانی تجلیل از خادمان کتاب ، 
کتابخوانی و کتابدار ، جشنواره ملی کتابخوانی دفاع 
مقدس "در پناه نخل ها" و نشســت تخصصی با 
نخبگان در حوزه کتابخانه های عمومی از مهمترین 
برنامه های هفته کتاب در خوزستان است. مدیرکل 
کتابخانه های عمومی خوزستان افزود:درمجموع در 
هفته کتاب ، کتابخوانــی و کتابدار 575 برنامه در 
قالب 22عنوان در استان خوزستان اجرا می شود. 
به گفته وی در خوزســتان 22۰کتابخانه عمومی 
وجود دارد کــه 7۰درصد آنان به صورت 2 نوبته 
فعال هستند. در این نشست که شماری از مسئوالن 
و نخبگان فرهنگی ، کتابــداران و اعضای انجمن 
کتابخانه های عمومی خوزستان حضور داشتند لفته 
منصوری عضو انجمن کتابخانه های عمومی استان 
از دســت اندرکاران برپایی موکب فرهنگی اربعین 
در مرز چذابــه و اجرای برنامه ها متنوع فرهنگی 
کــودکان قدردانی کرد. وی پیشــنهاد کرد موکب 
فرهنگی اربعین به صورت مشــترک توسط ایران 
و عراق در ایام اربعیــن با هدف تعمیق ارتباطات 

فرهنگی بین مردم 2 کشور تاکید کرد.
در این نشست اعالم شد از محل نیم درصد درآمد 
شهرداری ها ۱۹میلیارد ریال برای توسعه کتابخانه ها 
و ترویــج کتــاب خوانی در خوزســتان در نیمه 
نخست امســال پرداخت شد در حالی که دریافتی 
کتابخانه های عمومی استان در نیمه نخست پارسال 

هشت میلیارد و ۱5۰ میلیون ریال بوده است.

استاندار خوزستان تاکیدکرد

استفاده از فضای مجازی برای ترویج کتاب و کتابخوانی 

بیکاری

مسکن

بازیگرجهانی
دسته دسته پهپادا
 میرن سمت شیادا

 تا با گوشمالی و داد
 برن تو فاز ارشاد

 هم usa هم موصاد
میگن”shame  on us”*ای داد

 از ایران چون ابابیل
 می ریزن رومون سجیل

رو هر سجیل یادگار
نوشته یا ذوالفقار

تموم شد اون دورانی
که می دادید جوالنی

 میشه از این پس شکار
 هر ذره با این شعار

  هر پهپاد ایرانی
 بازیگر جهانی

 فریبا رئیسی
گاِفگاو!

ای که در نشنال، پالسی دائما
 چشم هایت سو ندارد ظاهراً

هر چه می خواهی بده گاف و نترس 
 جای ایران هم بگو جنگ یمن

وقت هشتگ با ربات و پیج فیک
 این نظام تازه را ُکن ریشه کن
تیترها را چک نکن قبل از خبر
 بیخیال، کم حافظه! یار خفن

کی حواسش هست به سوتی او
 این بشر یا تایلند است یا پکن!
زین همه اخبار و گاف و تیترها
 گاو بی بی سی بزاید در چمن 

 مرضیه قاسمعلی 

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
مهرماه  آدینــه  آخرین  در  یزد  اســتاندار 
ســالجاری در محله محروم حسن آباد یزد 
حضور یافت و پس از بازدید از چندین طرح 
این محله، جهت بررسی مسائل و مشکالت 
این محله و اتخاذ تصمیمات الزم برای حل آن 
ها، مدیران استانی و شهرستانی را در قالب 
کارگروه توسعه شهرستان یزد گردهم آورد. 

به گزارش خبرنگار دریــا ؛ مهران فاطمی در 
حاشیه جلســه کارگروه توسعه شهرستان یزد 
که به منظور بررســی مسائل و مشکالت محله 
حسن آباد یزد برگزار شد، با اشاره به نگاه ویژه 
مدیریت ارشد استان به مناطق کمتر برخوردار 
و اهتمام جدی به توسعه عدالت محور استان، 
گفت: مردم محله حسن آباد در سالیان گذشته 
بنابر دالیل متعددی درگیر مسائل و مشکالتی 
در حوزه های مختلف هستند که این امر سبب 
حضور مجدد در این محله و بررســی و حل 

مسائل باقی مانده شد.
وی به حضور قبلی خود در این محله اشاره و 
اضافه کرد: یکی از بهترین مصوبات امروز، حل 
مشکل سند منازل مسکونی این منطقه براساس 
مصوبه اخذ شده از دولت بود که بر این اساس 
صاحبان منازل می تواننــد با پرداخت قیمت 
منطقه ای و نازل، سند مربوطه را دریافت کنند.

استاندار در ادامه یکی از مسائل مورد بررسی 

را مسائل مربوط به ورودی های حسن آباد و 
ترافیک خیابان ها عنوان و خاطرنشان کرد: در 
این راستا اقدامات الزم توسط شهرداری انجام 
می شــود. وی در بخش دیگری از سخنانش 
به آخرین وضعیت پاســگاه انتظامی این محله 
اشاره  و تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز برای این 
مجموعه اختصاص می یابد تا شاهد استقرار آن 
تا پایان ســال جاری و برقراری بیش از پیش 
امنیت در این محله باشــیم. استاندار همچنین 
یکی از موضوعات مورد بحث و تصمیم گیری 
در این جلسه را ساماندهی ضایعاتی ها دانست 
و اظهار کرد: در این زمینه مقرر شــد عالوه بر 
پیگیری مســائل مربوطه به شهرک غیردولتی 
ضایعات، زمینی در اختیار شهرداری قرار گیرد 
تا پس از آماده ســازی به صورت اجاره ای به 

واحدهای فعال در این حوزه واگذار شود.
فاطمی در پایان خاطرنشــان کرد: ســفرهای 
شهرســتانی و حضور در محالت مختلف ناظر 
بر مسئله عدالت محوری است و قطعا به عنوان 
نوکر و خادم مردم، مسائل و مشکالت مردم را 

تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
گفتنی است؛ در این نشست مسائل و مطالبات 
مردمی احصا شده در جریان بازدید از طرح ها 
و حضور در جمع مردم، مورد بحث قرار گرفت 

و تصمیمات الزم برای آن ها اتخاذ شد.

استاندار در بازدید مجدد از یک محله کمتر برخوردار یزد:

اهتمام جدی به توسعه عدالت محور در استان یزد داریم 
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گردشگری

خبری

»دورت بگردم ایران«؛ روایتی کودکانه
 از سفر

  گروه گردشگری //  فصل چهارم مستند »دورت بگردم 
ایران« ،پخش خود را از پنجشنبه 2۹ مهر، در شبکه نهال 
آغاز کرده اســت. فصل چهارم مستند دورت بگردم ایران 
به کارگردانی مشترک حسن حبیب زاده و نازنین چیت ساز 
و ســردبیری مریم اوجاری از پنجشنبه 2۹ مهر آغاز شده 
و روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱8 روی آنتن شبکه 
نهال می رود. این کار به تهیه کنندگی حسن حبیب زاده یک 
مستند مسابقه )ریالیتی شوی( سفری-خانوادگی است که 
در هرفصل با همراه کردن دو خانواده و فرزندانشان، قصد 
دارد تا عالوه بر به نمایش گذاشتن شهرها و مناطق جذاب 
ایران، سفرها را از زاویه نگاه کودکان روایت کند. همزمان 
با شروع پخش دورت بگردم ایران از آگهی کوتاه تبلیغاتی 
)تیزر( رسمی این مستند رونمایی شد. اولین فصل مستند 
دورت بگردم ایران که ضبط آن در اســتان های بوشهر و 
هرمزگان انجام شــده بود، در نــوروز ۱۳۹8 روی آنتن 
شــبکه نهال رفت و سعی شــد تا زیبایی ها و مناطق بکر 
این اســتان ها به نمایش گذاشته شــود. در فصل دوم نیز 
شرکت کنندگان این برنامه به استان های همدان، کردستان 
و بخش هایی از آذربایجان غربی ســفر کردند. خوزستان 
مقصد فصل سوم این برنامه بود. در فصل جدید، تیم برنامه 

راهی استان آذربایجان شرقی شدند.
شهروندان اقلیم کردستان می توانند

 بدون ویزا به ایران بیایند
 گروه گردشــگری // مدیرکل روابط اقلیم کردســتان 
عراق و ایران گفت که شهروندان این اقلیم می توانند بدون 
ویزا به ایران سفر کنند. عبداهلل آکریی، مدیرکل روابط اقلیم 
کردســتان عراق با ایران در گفت وگو با شفق نیوز اعالم 
کرد که شهروندان اقلیم کردســتان از بدون ویزا می توانند 
به ایران سفر کنند.وی گفت که این امر با تصمیم دو طرف 
ایرانی و کردســتانی اتخاذ شد و شهروندان اقلیم کردستان 
می تواننــد از تمام مرزها به ایران بروند و به مدت یک ماه 
در آن کشور بمانند.آکریی خاطرنشان کرد که بر اساس این 
تصمیم شهروندان اقلیم کردستان برای سفر به ایران تنها به 
گذرنامه نیاز دارند و نیازی به ویزا نیست. وی این تصمیم 

را گامی مهم برای دو طرف توصیف کرد.
زمان خرید بلیط هواپیما برای سفر به قطر 

جهت تماشای بازی های جام جهانی
 گروه گردشــگری // ســفیر ایران در دوحه خطاب 
به شــهروندان ایرانی که قصد ســفر به قطر برای تماشای 
بازی هــای جام جهانی فوتبال را دارند، گفت: اکنون زمان 
خرید بلیط هواپیما برای انجام این ســفر است. به گزارش 
ایســنا، حمید رضا دهقانی، در صفحه توییتر خود در این 
ارتباط نوشت : »به اطالع هموطنان عزیزی که قصد دارند 
صرفا برای تماشای بازی های ایران به دوحه سفر کرده و 
بعد از بازی به کشــورمان بازگردند، می رساند، االن وقت 
خرید بلیط هواپیما از طریق ســایت است.« بر اساس این 
گزارش جهانی فوتبال 2۰22  قرار اســت از 2۰ نوامبر تا 
۱8 دسامبر 2۰22 )2۹ آبان الی 27 آذر ۱4۰۱( در کشور 
قطر برگزار شود. این نخســتین جام جهانی است که  در 
پاییز برگزار می شــود. ایران در دور اول این مسابقات با 
تیم ملی فوتبال  کشــورهای انگلیس ، آمریکا و ولز هم 

گروه است.
بیژن مقدم مدیر کاخ نیاوران شد

 گروه گردشگری //  با حکم علی دارابی قائم مقام وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی، بیژن مقدم به 
عنوان مدیر جدید مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران 
منصوب شد. بیژن مقدم که دانش آموخته رشته ارتباطات 
اســت عضویت در شورای ســردبیری روزنامه رسالت، 
سردبیری خبرگزاری فارس، مدیرعاملی مؤسسه فرهنگی 
جام جم و مدیریت ســایت خبــری - تحلیلی الف را بر 
عهده داشته است. وی همچنین سابقه عضویت در شورای 
راهبردی شبکه چهار ســیما، سردبیری مجله گردشگری 
»جهانگردان«، کمیته تدویــن و اصالح قانون مطبوعات 
و نظام جامع رســانه ای کشور، عضویت در هیأت داوران 
جشــنواره های رســانه ای و کمیته رتبه بندی سایت های 
خبــری را در کارنامه خود دارد. پیش از این مریم جاللی 
که اکنون معاون صنایع دستی کشور است این سمت را به 

عهده داشت.

گروه گردشــگری // گردشــگری 
خــوراک را می توان قلــب تپنده 
صنعت  حذف ناپذیــر  جــذاب  و 
به  توجه  با  و  دانســت  گردشگری 
غنای باالی فرهنگ و تمدن ایرانی و 
وجود صدها نوع خوراک و نوشیدنی 
جذاب در کشور، گردشگری خوراک 
می تواند پرچمدار توسعه گردشگری 
در سده نو و نمایشگر تاریخ و تمدن 

بزرگ این مرز و بوم باشد. 
گردشــگری معجزه ای است که بیش 
از یک صنعــت و گــروه را درگیر 
می کند و موتور مولد اقتصادی است. 
اقتصاد کشــور  از پیش  امروز بیش 
ما به این صنعت بــه عنوان پدیده ای 
مهم و ارزشــمند نیازمند اســت، از 
طرفی شــاخص های جهانی رشــد 
اقتصــادی موید این نکته اســت که 
اهمیت گردشگری در سبد هزینه کرد 
خانوارها و مردم جهان بسیار پر رنگ 
و اثرگذار شده اســت این در حالی 
است که گردشگری خوراک را شاید 
بتوان به عنوان محرک و ِکشنده قطار 
بزرگ و پر برکت صنعت گردشگری 

دانست.
گردشــگری خوراک یکــی از انواع 
گردشگری اســت که می تواند نقش 
مهمی در جذب گردشــگران داشته 
باشد. این نوع گردشگری به آداب و 
رســوم و فرهنگ هر کشوری مرتبط 
اســت و برای بازدیدکنندگانی که از 
فرهنگی  با  سایر کشــورهای جهان 
متفاوت به این کشورها قدم می گذارند 
و آمــاده تجربه فرهنگ و رســوم 
غذاهای آنان هســتند، جذابیت دارد. 
هم اکنون گردشگری غذا در دنیا بیش 

از 2۰۰ میلیارد دالر درآمد دارد.
گردشــگری خــوراک بــه دنبــال 
تجربه هــای منحصــر به فــرد و به 
چه  نوشــیدن،  و  خوردن  یادماندنی 
در نزدیــک و چــه در دور اســت. 
به  گردشگری خوراک می تواند خود 

عنوان یک رســته انگیزشی متفاوت 
در گردشگری، تورهای خاص خود 
را داشــته باشــد. تورهای آشپزی و 
بسته های مســافرتی می توانند شامل 
فعالیت های  از  گســترده ای  طیــف 
به آشپزی، نمونه برداری غذا،  مربوط 
روندهای غذایی، نوشــیدنی و پخت 
رستوران  هفته های  بر  باشــد.عالوه 
در شــهرهای مختلــف، رویدادهای 
مســابقات  و  گردشــگری خوراک 
آشپزی شامل  آشپزی، گردشــگری 
تجربیات آشپزی مانند تورهای تولید 
مواد غذایی و فرآوری آن، گشت در 
رستوران ها و کارخانه های تولید غذا، 
کنفرانس ها و رویدادها با متخصصان 
آشــپزی و نویســندگان کتاب های 
آشــپزی و چشــیدن غذاهای قومی 
اســت. هدف گردشــگری خوراک 
آشــنایی با فرهنگ غنی یک کشور، 
ایجــاد لذت و تجربه خــوب و الهام 
بخشــیدن به عالقه منــدان به غذا و 
نوشــیدنی اســت و در عین حال به 
مســافر فرصتی می دهد تــا جامعه 
محلی را کشــف کند و در مورد روند 
آشپزی  تکنیک های  محلی،  غذاهای 

مســافران  بیاموزد.  غذا  تاریخچه  و 
می توانند این کار را با شرکت در یک 
تجربه غوطه وری فرهنگی در مقاصد 

منتخب در سراسر جهان انجام دهند.
غــذا  و  ســفر  جهانــی  انجمــن 
 World Food TrAvel(
می زند  تخمیــن   )AssociATioN

کــه هزینه های غذا و نوشــیدنی ۱5 
تــا ۳5 درصــد از کل هزینه هــای 
گردشــگری را به خــود اختصاص 
می دهد، بســته به مقــرون به صرفه 
مزایای   WFTA مقصــد.  بــودن 
را شامل  احتمالی گردشگری غذایی 
بیشتر،  فروش  بیشتر،  بازدیدکنندگان 
توجه بیشــتر رســانه هــا، افزایش 
درآمد مالیاتی و غرور بیشــتر جامعه 
فهرست می کند. گردشگری خوراک 
را شــاید بتوان مزیت رقابتی سریع 
خوراک  گردشــگری  دانست.  ایران 
در ایران بــه علت طعم های جادویی 
متفاوت، ریشه های کهن تاریخی -که 
البته امروز علت های بسیاری دارد، به 
نام کشور های دیگر به ثبت می رسد 
یا معروف می شود- ،  تعدد بسیار زیاد 
خوراک در ایران از لحاظ تنوع، مواد 

غذایی، تعدد پخت، روش های پخت، 
خــواص درمانی و بســیاری موارد 
دیگر پتانســیل بسیار باالی جذب و 
جهانی شــدن را دارد و در تنها مولفه 
گردشــگری و جذب گردشگر که در 
فعال  گردشگری  پلتفورم های  تمامی 
و قابل اســتفاده است و بسیار جالب 
اســت که قابلیت صادرات با ارزش 
توریستی به بیرون خاک ایران را هم 

داراست.
مزیــت بعدی گردشــگری خوراک، 
قابلیت تکرارپذیری تجربه و ناتمامی 
آن در ســفرهای بعــدی و حتــی 
انگیزه گیــری برای ســفرهای بعدی 
مسافران باشــد و به علت تمایزات 
پخــت و ســرو یک غــذا حتی در 
شــهرهای مختلف این تجربه گردش 

مسافران به راحتی میسر می شود.
نتایج نظرســنجی ها نشــان می دهد، 
بیــش از 88 درصد گردشــگران در 
مختلف  با سبک های  آشنایی  جهان، 
آشــپزی و خوردن غذاهای ســنتی 
کشــورهای مختلــف را از مهمترین 
سازمان  می دانند.  ســفر  فاکتورهای 
جهانی گردشگری وابسته به سازمان 

ملل متحد )UNWTo( هم پیش 
از این اعالم کــرده بود که ۳۰درصد 
کل گردشگری جهان وابسته به صنایع 

غذایی است.
گردشگری غذایی یک فعالیت عمومی 
و همه جانبه اســت و همه جنبه های 
غذا از دســتگاه های فروش خودکار 
تا  و فروشــنده های دوره گرد گرفته 
رستوران های لوکس و درجه یک را 
پوشــش می دهد و هر کسی که به هر 
شکلی با غذا سر و کار دارد، قسمتی از 
این صنعت محسوب می شود. البته بر 
خالف تصور جمعی، تحقیق تخصصی 
در مورد غذاهای ممتاز مناطق مختلف 
توسط خبره های آشپزی، هدف اصلی 
گردشگری غذایی نیست و تنها شاخه 

کوچکی از آن به شمار می آید.
در حــال حاضــر ارتبــاط میــان 
گردشگری ماجراجویانه و غذا روز به 
روز بیشتر و بیشتر می شود. به طوری 
که نزدیک به یک سوم از اپراتورهای 
می گویند  ماجراجویانــه  تورهــای 
»مســافران آنها از آن خواسته اند که 
ناشــناخته  مواد غذایی  انواع  تجربه 
را به عنوان بخشــی از تجربه ســفر 
المللی تجارت  بین  انجمن  بگنجانند. 
ســفر های ماجراجویانه اخیرا نتایج 
یک بررسی گسترده را بر اساس نظر 
ســنجی از 28۱ تورگردان داخلی و 
خارجی و آژانس مســافرتی از 54 
کشور که ســاالنه به بیش از ۳۳۰۰ 
ماجراجویانه  ســفر  خدمات  مسافر 

ارائه می کنند، منتشر کرد.
در نهایت می توان گردشگری خوراک 
را قلب تپنــده و جذاب حذف ناپذیر 
گردشگری دانست و با توجه به غنای 
باالی فرهنگ و تمدن ایرانی و وجود 
صدها نوع خوراک و نوشیدنی جذاب 
در این کشــور، گردشگری خوراک 
می تواند پرچمدار توسعه  گردشگری 
خوراک در سده نو و نمایشگر تاریخ 

و تمدن بزرگ این مرز و بوم باشد.
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آگهیمناقصهعمومی

بدوناخذسپرده

موضوع آگهی : 

خرید انواع پیچ، مهره و واشر
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت

  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابطعمومیواموربینالملل

نوبت دوم
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آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعادهنوبتاول

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول  شــرکت تعاونی مســکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
بین الملل قشــم در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/08/18  در محل شرکت تعاونی واقع در استان هرمزگان، 
شهرستان قشم، شهر قشم، شهرک نریمان، خیابان فرمانداری، میدان نریمان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل برگزار 
می گردد . لذا از کلیه اعضا دعوت می شــود شخصا و یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه 

حضور به هم رسانند.

* دستور جلسه:
1-  تمدید مدت شرکت تعاونی )ماده 6 اساسنامه (
2- تغییر آدرس شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(

3- اصالح ماده 12 اساسنامه )شرایط عمومی؛ خرید حداقل 30 سهم معادل یک امتیاز(

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل قشم

هیئتمدیرهشرکتتعاونیمسکنکارکنانواعضایهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدبینالمللقشم

تاريخ انتشارآگهي: 1401/08/02

آگهيدعوتمجمععمومیعادی
بهطورفوقالعادهنوبتاول

جلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسکن 
کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل قشم رأس 
ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخه 19 /1401/08 در محل شرکت تعاونی واقع در 
استان هرمزگان، شهرستان قشم، شهر قشم، شهرک نریمان، خیابان فرمانداری، 

میدان نریمان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل تشکیل میگردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس 
ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل خود را کتباً معرفي نمایید.

ضمنًابه اطالع می رساند در خصوص اعضاي متقاضي اعطاي وکالت به اشخاص 
ثالث جهت شرکت در جلسه مجمع ، شخص وکیل میبایست  با در دست داشتن 
اصل وکالتنامه رسمی و مدارک هویتی خود حداکثر تا تاریخ1401/08/18 در 
محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود 

به مجمع را دریافت دارد.

* دستور جلسه :
1- گزارش هیئت مدیره   

2- گزارش بازرس
5- طرح و تصویب صورتهای سالهای 

6- تغییر روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت
7- طرح و تصویب افزایش سرمایه و اعضا

8- تصمیم گیری در خصوص دو نفر از اعضایی که از دانشگاه خودشان را بازخرید 
کرده اند.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بین الملل قشم

هیئتمدیرهشرکتتعاونیکارکنان
واعضایهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدبینالمللقشم

تاريخ انتشارآگهي: 1401/08/02

ن سند مالكيت   آگهی فقدا
 نظر به اینکه آقای سجاد علیرضائی به استناد دو فقره استشهاد محلی درخصوص پالک 16200 فرعی از ۳ - اصلی واقع در بخش دو بندرعباس مدعی شده است که سند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به نام کاظم علیرضائی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 1۳8525 سری ج/۹۷ به نامش صادر گردیده است که برابر سند قطعی 
2۹8281 مورخ 1۳۹۷/12/08 دفترخانه 10 بندرعباس به نام سجاد علیرضائی انتقال قطعی گردیده است که هنوز سند به نامش صادر نگردیده است که به علت جابجای 
مفقودگردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی وتبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی 
انجام معامله نسب به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود راضمن ارائه اسناد مالکیت 
به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض وعدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت 

المثنی بنام متقاضی اقدام خواهدشد. 1401/۳0۹ م /الف
 تاریخ انتشار: 1401/08/02 

محمداسالمیموحد-سرپرستادارهثبتاسنادوامالکناحیهدوبندرعباس
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گــروه گردشــگری //  دبیــرکل انجمــن 
کیش  جزیره  کارآفرینان  و  ســرمایه گذاران 
گفت: ۶۰ هتل جدید در جزیره در حال احداث 

است. 
محســن قریب در نشســتی با مدیر کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان که   
در محل اداره کل برگزار شــد، به ظرفیت های 
گردشــگری و رشــد ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی در این جزیــره بخصوص در بخش 
گردشگری اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر 
بیش از ۱۰۰ سرمایه گذار اصلی در جزیره کیش 
فعالیت های چشــگیری در حوزه های مختلف 
انجام داده اند که تاثیر بســیار زیادی در جذب 
گردشگران و در نتیجه توسعه و اشتغال در این 
منطقه داشــته اســت. وی به وجود 5۰ هتل با 
ظرفیت ۱8 هزار تخت در جزیره کیش اشــاره 
کرد و افزود: ۶۰ هتل جدید در جزیره در حال 
احداث اســت که همگی توسط سرمایه گذاران 
بخش خصوصی ســاخته خواهند شد. دبیرکل 
انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان جزیره کیش 
با اشــاره به راه انداری ترمینال جدید فرودگاه 
جزیره کیــش گفت: با راه اندازی این ترمینال تا 
پایان امسال، ســاالنه ۶ میلیون نفر می توانند با 
حضور در جزیره کیش از جاذبه های گردشگری 
این منطقه بازدیــد کنند. قریب بیــان کرد: به 
زودی یک گروه از سرمایه گذاران جزیره کیش 
برای بازدید از ظرفیت های لرســتان در حوزه 
هــای مختلف به خصوص حوزه گردشــگری 
به این اســتان سفر خواهند داشت تا زمینه های 
سرمایه گذاری در این استان را مورد بررسی قرار 
دهند. محمد حسین جناب مدیرکل دفتر جذب 
نیز  لرستان  استانداری  اشتغال  سرمایه گذاری و 
در این نشســت گفت: لرســتان با ظرفیت های 
کم نظیــر در حوزه های مختلــف به خصوص 
گردشــگری از حضور ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی اســتقبال و نهایت همکاری و تعامل 
را خواهد داشت.  وی با بیان اینکه اولویت ها و 
فرصت های سرمایه گذاری لرستان را به صورت 
مکتوب در اختیار انجمن ســرمایه گذاران کیش 
قرار خواهیم داد افزود: از سرمایه گذاران بخش 
خصوصی دعوت می کنیم با حضور در لرستان و 
آشنایی با ظرفیت های مختلف استان بخصوص 
حوزه گردشگری نسبت به سرمایه گذاری در این 

استان اقدام کنند.

۶۰ هتل جدید در جزیره 
کیش در حال احداث است گردشگریخوراک،محصولینوپاباخالقیتینامحدود

درجذبگردشگر

 ضمناًبه اطالع می رساند در خصوص اعضاي متقاضي اعطاي وکالت به اشخاص ثالث جهت شرکت در جلسه مجمع ، 
شخص وکیل میبایست با در دست داشتن اصل وکالتنامه رسمی و مدارک هویتی خود حداکثر تا تاریخ1401/08/18 در 

محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارد.



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

مصرفآبزیانباعثکاهشدرصدسکتههايقلبيميشود

حوادث جهان
اعتراضات در سراسر اروپا علیه تورم و گرانی

  در رومانی، فرانســه، جمهوری چک، انگلیــس و آلمان معترضان 
به افزایش هزینه هــای زندگی به خیابان ها آمدنــد و اعتراض خود را 
علیه دولت هایشــان ابراز داشتند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس، در رومانی معترضان برای ابــراز ناراحتی از افزایش 
هزینه های زندگی، بوق زدند و بر طبل کوبیدند. مردم در سراسر فرانسه 
به خیابان ها آمدند و خواستار افزایش دستمزدها شدند. تظاهرکنندگان در 
جمهوری چک علیه مدیریت بحران انرژی توسط دولت تظاهرات کردند. 
کارکنان راه آهن انگلیس و خلبان های آلمانی اعتصاب کردند تا با افزایش 
قیمت ها، دستمزد بهتری داشته باشند.در سراسر اروپا، تورم فزاینده در پی 
موجی از اعتراضات و اعتصاب ها قرار دارد که باعث افزایش نارضایتی 
مردم از هزینه ها شده و تهدیدی بر ایجاد آشفتگی سیاسی است.با توجه 
به اینکه لیز تراس، نخســت وزیر انگلیس کمتر از دو ماه پس از آن که 
برنامه هــای اقتصادی اش باعث هرج و مرج در بازارهای مالی شــد و 
اقتصاد این کشور را بیشتر به ورطه نابودی کشاند مجبور به استعفا شد، 
خطر برای رهبران سیاسی کشورهای اروپایی آشکارتر شده چون مردم 
خواستار اقداماتی متناســب شده اند.اروپایی ها به دلیل جنگ روسیه در 
اوکراین شاهد افزایش هزینه های انرژی و قیمت مواد غذایی خود شده اند. 
به گفته اندیشکده بروگل در بروکسل، با وجود کاهش قیمت گاز طبیعی 
از باالترین رکورد تابستانی خود و همچنین اختصاص 57۶ میلیارد یورو 
از سوی دولت ها برای کمک به مصارف انرژی به خانوارها و مشاغل از 
سپتامبر 2۰2۱، این اقدامات اما برای برخی از معترضان کافی نبوده است.

یکی از معترضان در میان بیش از ۱۰۰ هزار معترض که به اعتراضات در 
روزهای اخیر در شهرهای فرانسه ملحق شدند، گفت: امروز مردم ملزم به 
استفاده از تاکتیک های فشار در ازای افزایش دستمزدها هستند.کارگران 
راه آهن انگلیس، پرســتاران، کارگران بندر، وکال و سایرین در ماه های 
اخیر اعتصاب های زنجیره ای را برای افزایش دستمزدها برگزار کرده اند 
که مطابق با تورم ۱۰.۱ درصدی در باالترین ســطح طی 4۰ سال اخیر 

محسوب می شود . 
حضور نیروهای آلمانی در عراق برای یک سال دیگر تمدید شد

  پارلمــان آلمان با تمدید ماموریت نیروهای کشــورش در عراق در 
چارچوب ائتالف موســوم به ائتالف بین المللــی ضد داعش تحت امر 
واشــنگتن موافقت کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شفق نیوز، 
پارلمان آلمان الیحه تمدید ماموریت نیروهای آلمانی برای ارائه حمایت و 
مشورت دهی نظامی به نیروهای عراقی را به مدت یک سال دیگر تمدید 
کرد.در همین راستا، وزارت دفاع آلمان اعالم کرد که نیروهای این کشور به 
مدت یک سال دیگر در عراق باقی خواهد ماند.حدود 5۰۰ نیروی آلمانی 

در اقلیم کردستان و سایر مناطق عراق مستقر هستند .
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حوادث
  

    

به هیچ وجه نمی خواستم زندگی و آینده من نیز مانند مادرم باشد. از این زندگی آشفته 
رنج می بردم و تحمل دیدن صحنه های زورگویی های پدرم را نداشــتم به همین دلیل 

تصمیم گرفتم که ...
   این ها بخشی از اظهارات دختر ۱5 ساله ای است که پس از فرار از منزل توسط نیروهای 
انتظامی در یکی از پارک های مشهد شناسایی و به کالنتری هدایت شده بود.این دختر نوجوان 
درباره ماجرای فرارش به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد گفت: آخرین فرزند 
یک خانواده 5 نفره هستم اما وقتی کلمه خانواده را بر زبان می رانم ناخودآگاه خنده ام می گیرد 
چرا که هیچ گاه معنای واقعی خانواده را نفهمیدم و هیچ مهر و عاطفه ای را در مکانی احساس 
نکردم که نام خانواده را یدک می کشد. پدرم مردی معتاد و بیکار است که فقط مهارت زورگویی 
و کتک کاری دارد. مادرم نیز برای آن که پدرم خماری نکشــد از صبح تا شب در خانه های 
مردم کارگری می کند تا شب هنگام با  دست پر به منزل بازگردد وگرنه باید مشت و لگدهای 
پــدرم را تحمل کند. هنوز نمی فهمم چرا مادرم از او طالق نگرفت و به این زندگی خفت بار 
ادامه داد شاید هم هیچ چاره ای جز تحمل این شرایط نداشت چراکه خودش نیز در خانواده ای 
آشفته و نابسامان رشد کرده بود. در این شرایط من هم از زمانی که به خاطر دارم مدام به دنبال 
خرید مواد مخدر از ساقی محله بودم تا پدرم از پای بساطش تکان نخورد با وجود این همواره 
شاهد کتک کاری های پدرم بودم که با بی رحمی مادرم را کتک می زد  یا به خاطر خماری 
سردر گریبان فرو می برد و با کسی کاری نداشت. اگرچه در مقطع راهنمایی تحصیل می کردم 
اما افکارم به هم ریخته بود و از درس و مدرسه چیزی نمی فهمیدم. خواهر و برادرم نیز به فکر 
زندگی خودشان بودند و کاری به پدر و مادرم نداشتند در واقع من آن ها را نمی دیدم.در این 
اوضاع آشفته یک روز به مدرسه می رفتم و چند روز غیبت می کردم اما کسی از من نمی پرسید 
که چرا امروز به مدرسه نرفتم از طرف دیگر نیز وضعیت مالی پدرم به گونه ای نبود که من به 
راحتی بتوانم ادامه تحصیل بدهم. کار به جایی رسید که دیگر از این وضعیت خسته شدم. نمی 
خواستم آینده و سرنوشت من نیز مانند مادرم شود. فکر می کردم اگر از خانه فرار کنم آینده ام 
بهتر می شود این بود که تصمیم به فرار از خانه گرفتم البته قبل از من خواهرم نیز چند سال قبل 
از خانه فرار کرد و به مکان نامعلومی رفت به طوری که تاکنون هیچ کسی از او خبری ندارد من 
هم از یک ماه قبل در پارک ها و خیابان ها سرگردان هستم تا این که ماموران انتظامی در پارک 
به من مشکوک شدند و مرا به کالنتری انتقال دادند ولی خوب می دانم که باز هم کسی به سراغم 
نمی آید و هیچ کسی نگرانم نمی شود مگر آن که پدرم کسی را برای کتک زدن پیدا نکند آن گاه 
به یاد من بیفتد و ... این دختر نوجوان وقتی از طریق مشاور کالنتری در جریان سرگذشت تلخ 
دختران فراری دیگر قرار گرفت که چگونه در دام باندهای فساد و خالفکاری گرفتار شده اند 
و زندگی و آینده خود را به تباهی کشانده اند چشمانش را به سنگ فرش های اتاق مددکاری 

دوخت و در اندیشه های خود غرق شد ...

سرگذشت دختر فراری! 
در امتداد تاریکی

گروه حوادث //  پــدری که متهم 
است پسر معتادش را به قتل رسانده 
به علت نقض حکم در دیوان عالی 
کشــور به خاطر شبهه در سالمت 
روانی بار دیگر محاکمه و به حبس و 

دیه محکوم شد .
   اواخرمرداد ســال قبل  مدیر یک 
ساختمان مسکونی در خیابان پیروزی 
تهران با کالنتری ۱۱۰ شــهدا تماس 
گرفت و گفت: چند روزی اســت که 
بوی تعفن مشــکوکی از خانه واحد 
طبقه اول بیرون می آید. چند باری به 
نمایندگی از همسایه ها با مالک واحد 
که مرد میانســالی به نام اکبر است، 
صحبت کــردم و در مورد بوی تعفن 
توضیح خواستم اما وی علت بوی بد 
را زباله های انباشته شده در خانه شان 
عنوان کرد با این حال ما قانع نشدیم 

چراکه بوی تعفن بسیار شدید است.
 بعد از 4 روز وقتی دیدیم مشــکل 
بوی تعفن حل نشــد به او مشکوک 
شدیم چراکه چند روزی است  از پسر 
معتاد اکبر خبری نیست این در حالی 
است که اکبر با پسرش وحید هر روز 
دعوا می کردند. بــا ورود مأموران به 

خانه اکبر مشخص شد که بوی تعفن 
از داخل حمام خانه می آید پس از باز 
کردن در حمام با جسد متعفن پسر اکبر 
مواجه شدند که با دستور قضایی جسد 
این پسر 2۹ ساله به پزشکی قانونی 
انتقال داده و خودش نیز  بازداشــت 
کارشناسان  معاینه جسد  از  شد.پس 
قانونی در گزارشی اعالم  پزشــکی 
کردند: »مقتول بــه علت خونریزی 
ناشی از بریدگی های جسم تیز فوت 

کرده است.«
   در ادامه اکبر در همان بازجویی اولیه 
به قتل پســرش اعتراف کرد و گفت: 
چند سالی بود که وحید به مواد مخدر 

اعتیاد پیدا کرده بود و سر این موضوع 
و خرج تهیه مواد با هم درگیر شدیم 
. اگر ما خانه نبودیم وحید وســایل 
خانه را می فروخت تا مواد تهیه کند. 
روز حادثه دوباره سر پول مواد با هم 
درگیر شدیم و من از شدت عصبانیت 
با قیچی که در دســتم بود چند ضربه 
به او زدم.بــا اعترافات صریح متهم، 
گزارش پزشــکی قانونی و گزارش 
پلیس و بازسازی صحنه جرم پرونده 
تکمیل و به شــعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
   در آن جلسه متهم با تکرار اظهاراتش 
در مرحله بازجویی عنوان کرد که از 

کارش پشیمان است و در یک لحظه 
نتوانســته عصبانیتش را کنترل کند. 
قضات هم پس از بررســی مدارک و 
گزارش های موجــود در پرونده وی 
را به حبــس و پرداخت دیه محکوم 
کردند. اما حکم در دیوان عالی کشور 
تأیید نشد و قضات دیوان عالی کشور 
خواستند تا سالمت روان متهم مورد 

بررسی قرار گیرد.
  بــه این ترتیــب اکبر بــرای انجام 
آزمایش های روانی به پزشکی قانونی 
معرفی شد و کارشناسان این سازمان 
پس از معاینــات الزم اعالم کردند: 
»اکبــر از ســالمت روان برخوردار 

است«
  با این گزارش پرونده برای بررســی 
دوباره  به شــعبه دوم کیفری رفت و 
متهم بازهــم اظهاراتش را تکرار کرد 
و گفت: هیچ پدری حاضر نیســت 
فرزندش را به قتل برساند من در اوج 
عصبانیت کاری کردم که زندگی ام نابود 
شد و بشدت پشیمانم.پس از اظهارات 
متهم قضات برای صــدور رأی وارد 
شور شدند و وی را به 5 سال حبس و 

پرداخت دیه محکوم کردند .

5ســـالحبسوپرداختدیهبهخاطرقتلفرزند

گروه حوادث//  کارگر یکی از شرکت های شهرستان بافق یزد که با اسیدپاشی و ضربات چاقو یک 
کارمند شرکت را به قتل رسانده بود دستگیر شد .

 ســردار عباسعلی بهدانی فرد، فرمانده انتظامی اســتان یزد در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی 
وقوع یک فقره قتل در شهرستان بافق، بالفاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام 
شدند. کارآگاهان پلیس در نخستین تحقیقات دریافتند مردی 42 ساله که کارمند یکی از شرکت های 
شهرســتان بافق بوده با ضربات متعدد شئ برنده  و اسیدپاشی به قتل رسیده است. فرمانده انتظامی 
استان یزد ادامه داد: موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و با انجام اقدامات 
اطالعاتی، ضمن بررسی دقیق صحنه جنایت و با استفاده از روش های علمی کشف جرم و هماهنگی 
با مرجع قضایی، در کمتر از ۶ ساعت پس از جنایت متهم که کارگر یکی از شرکت های شهرستان بافق 
است در یک عملیات ضربتی به همراه ادله جرم دستگیر شد.وی با بیان اینکه متهم در بازجویی های 
انجام شــده به جرم ارتکابی اقرار و انگیزه این اقدام خود را اختالفات شخصی و خانوادگی عنوان 
کرده است، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و به همراه قاتل به مراجع قضایی تحویل داده شد .

قتل کارمند شرکت به خاطر اختالف شخصی

آگهیمناقصهعمومی
بدوناخذسپرده

درخواست شماره : 

موضوع آگهی : 

خرید ولتمتر
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .
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گروه حوادث//   چهارمین جلسه دادگاه میالد حاتمی 
در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی 

برگزار شد .
   چهارمین جلســه دادگاه متهم میالد حاتم آبادی 
فراهانی معروف به »میالد حاتمی« از گردانندگان 
سایت های قمار و شرط   بندی در خارج از کشور به 
ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱5 دادگاه انقالب 
اسالمی با حضور مستشــار دادگاه، وکیل مدافع و 

نماینده دادستان برگزار شد.
   ابتدای جلســه قاضــی صلواتی خطاب به متهم 
بیان کرد: اتهامات شــما )میالد حاتمی( براساس 
کیفرخواســت صادره افســاد فی االرض از طریق 

اشــاعه فساد به صورت گســترده، اخالل در نظام 
پولی و ارزی از طریق خروج مبالغی از سیســتم 
پولی کشــور به مراکز قمار و تبدیــل آن به ارز به 
خارج از کشــور، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به 
فساد با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی 
و گســترش بی بندوباری، اقدامات ضد اخالقی و 

ضدانسانی است.
   در این جلســه دادگاه، به دستور قاضی صلواتی 
فیلم هایی منتشر شــد که مضمون آن فعالیت های 
مجرمانه و غیراخالقی متهم در خارج از کشــور 
بود که از اقداماتش فیلم تهیه و در صفحه مجازی 
اینســتاگرام خود به اشتراک گذاشته بود. همچنین 

تصاویــری از چالش های غیــر اخالقی متهم در 
اینستاگرام، کلیپ های خودنمایی وی با استفاده از 
الفاظ رکیک و تشویق جوانان و نوجوانان به ثبت نام 

در سایت های قمار به نمایش در آمد.
  متهم در جلسه دادگاه گفت: تمامی موارد را قبول 
دارم و توضیحی ندارم.در جلســه دادگاه، همچنین 
فیلمی منتشر شــد که خانمی در آن عنوان کرد که 
میالد، دختران را اغفال کرده و به بهانه دادن پول و 
خانه و ماشین از آنها می خواست تا به ترکیه بیایند.

این خانم گفت که میالد به دایرکت )پیام خصوصی( 
خواهرم آمد و قصد داشت او را با وعده امکانات، 
پول و … فریب دهد که من خواهرم را از رفتن به 

ترکیه منصرف کردم.
   در پایان چهارمین جلسه دادگاه، قاضی صلواتی 
اعالم کرد: تاریخ جلسه بعدی دادگاه اعالم خواهد 

شد .

در چهارمین جلسه دادگاه میالد حاتمی مطرح شد

اغفال دختـــران با پول و خانه و ماشین

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت
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 متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضای خانم شمسی یارالهی فرزند دین محمد به شماره ملی 4699919235 صادره از

  رودان در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 37340/19 متر مربع مالکیت متصالحین رودان قسمتی از پالک 7- اصلی واقع در محله سنگی رودان هرمزگان 
 حقوق ارتفاقی دارد با حق عبور از یک راه خاکی در ضلع شرقی از باقیمانده به مورد تقاضا طبق عرف معمول محل که به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله
 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد شد . 28 م/الف - تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/02 
یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهیمزایدهعمومیفروشامالکومستغالتشماره2001003626000001
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی 

)setadiran.ir( و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
باشماره مزایده  2001003626000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار1401/07/24 مهلت دریافت اسناد مزایده تا 08/4/ 1401)تاریخ وساعت ( 14:00                     
تاریخ بازدید 1401/07/25تا1401/08/7مهلت ارسال پیشنهاد: 08/15/ 1401)تاریخ وساعت( 14:00

 تاریخ بازگشایی : 1401/08/16 تاریخ اعالم به برنده 1401/08/16

شرایط عمومی وتوضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی اســت : 1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت درمزایده 

)ودیعه( ارسال پیشنهادات قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2.کلیه اطالعات امالک و مســتغالت شامل مشخصات ، شــرایط ونحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه  مزایده ، قابل 
مشــاهده، بررســی و انتخاب می باشد . 3.عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام ودریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی وراهبردی سامانه:41934 -021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، درسایت سامانه)www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایل مزایده گر« 

موجود است .

طرح : بیتا هوشنگی

شناسه آگهی : 1397843
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خبری

شهرستان

خیران کیش بیش از هشت میلیارد ریال کمک کردند
  گروه شهرســتان //  رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی )ره( کیش 
گفت: خیران این جزیره در ســال جاری هشت میلیارد و 2۹2 میلیون 
ریال به نیازمندان کمــک کردند. ایوا صمیمی اظهار کرد: این کمک ها 
امســال در بخش های مختلف نقدی، غیر نقدی و کمک های موردی 
به مددجویان زیر پوشــش این کمیته و توانخواهان آن از سوی خیران 
تامین شده اســت.وی اضافه کرد: در سال جاری یک میلیارد و ۶72 
میلیون ریال کمک نقدی از محل واریز به صندوق صدقات و شــماره 
حساب کمیته امداد، پنج میلیارد و ۳۹7 میلیون ریال کمک غیر نقدی 
و یــک میلیارد و 22۳ میلیون ریال کمک مــوردی )به صورت نقدی 
و غیرنقدی( به مددجویان این کمیته اهدا شــده است.صمیمی افزود: 2 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از این کمک ها در طرح شور عاطفه همزمان 
با آغاز فعالیت مدارس به دانش اموزان و دانشجویان نیازمند، 2 نوبت 
کارت هدیه ۱۰ میلیون ریالی برای ۶5 خانواده تحت پوش در ماه مبارک 
رمضان، تهیه و توزیع 2۰۰ بسته سبد خانوار از جمله مواردی است که 
در این مدت به مددجویان کمک شده است.به گزارش ایرنا ؛ وی یاداور 
شد: نیکوکاران و خیراندیشان می توانند به روش های مختلف از جمله 
کد دستوری *7788*#7777 )ستاره8877ستاره7777مربع(، واریز 
وجه به شماره کارت مجازی ۶۰۳7۹۹7۹5۰۰2۰۱۳2 و یا مراجعه به 
پایگاه دائمی کمیته امداد امام خمینی )ره( به نیازمندان را از کمک های 

خود بهره مند کنند .
رفع تصرف 120هکتاز از زمین های ملی پارسیان 

  گروه شهرستان // رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع تصرف ۱2۰ 
هکتار از زمین های ملی در شهرستان پارسیان خبر داد و گفت: ارزش تقریبی 
این زمین ها افزون بر ۶۰۰ میلیارد ریال است. مجتبی قهرمانی افزود: با توجه 
به اولویت های ۱5 گانه مطرح شده توسط رییس قوه قضاییه در ابتدای سال 
۱4۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه 
به ویژه در امر مقابله با تصرف های غیرمجاز و تغییرکاربری زمین، به دستور 
رییس حوزه قضایی پارسیان از ۱2۰ هکتار از زمین های ملی در محدوده 
این شهرســتان رفع تصرف شد.وی تصریح کرد: رفع تصرف این زمین ها 
پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر قطع دست متصرفان به دلیل  نبود احراز 
مالکیت انجام شده است.رییس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: پس 
از تخریب بناهای نوبرآورده )مستحدثات( غیرمجاز توسط یگان حفاظت 
از منابع طبیعی، این زمین ها به بیت المال برگشت داده شد.قهرمانی با اشاره 
به اینکه به علت اجرای طرح توسعه منطقه انرژی  بر پارسیان، تصرف های 
غیرمجاز در این شهرستان به شدت افزایش یافته است، اقدام سریع و قاطع 
برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد با متخلفان را خواستار شد.به گزارش 
ایرنا ؛ وی همچنین بر لزوم اهتمام ویژه دستگاه های متولی به گزارش سریع 
و به موقع تخلف ها با هدف شتاب بخشی به روند رسیدگی های قضایی و 

صیانت از حقوق بیت المال تاکید کرد .

درزمانآغازآتشسوزیمیتوانباپاشیدنخاکوآب
ویاکوبیدنوسیلههایدردسترسآنراخاموشکنیم

روابطعمومیادارهکل
منابعطبیعیوآبخیزداریهرمزگان

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

گروه شهرستان //  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
از ثبت ژئوســایت غار نمکدان قشم به عنوان یکی از 
۱۰۰ جایگاه برتر زمین شناسی جهان در سال ۲۰۲۲ به 
انتخاب اتحادیه بین المللی علوم زمین )IUGS( خبر 

داد . 
    افشار فتح الهی اظهار داشت: اتحادیه بین المللی 
علوم زمین )IUGS( با برگــزاری رای گیری از 
میان ۱8۱ جایگاه نامزد از 5۶ کشور، ۱۰۰ سایت 
 را بــه عنــوان مهمترین و شــاخص ترین محل و 
مکان های زمین شناسی جهان معرفی کرد.وی ادامه 
 داد: این مکان های برتر در حقیقت به عنوان مهمترین 
ســایت ها و میراث زمین شناســی جهان از سوی 

این اتحادیه بین المللی معرفی شــده است.به گفته 
مدیرعامل سازمان منطقه قشم؛ از ایران سه سایت 
ژئوســایت غار نمکی نمکدان قشم، بیابان لوت و 
سازند پالئوزوئیک طبس برای ارزیابی به اتحادیه 
بین المللی علوم زمین معرفی شــده بود.فتح الهی 
خاطرنشــان کرد: در نهایت و پس از ارزیابی های 
صورت گرفته از ســوی کمیته انتخاب IUGS و 
برگزاری رای گیری ژئوسایت غار نمکدان قشم و 
بیابان لوت با کســب رای اکثریت دانشمندان علوم 
زمین و زمین شناســان صاحب نام جهان در میان 

۱۰۰ سایت برتر زمین شناسی جهان معرفی شدند.
وی با بیان اینکه این موضوع موفقیتی بزرگ برای 

ایران و به ویژه جزیره زیبای قشم است، افزود: این 
انتخاب در حقیقت اهمیت ژئوپارک جهانی قشــم 
را بیش از گذشــته به جهانیان یــادآوری می کند.

به گــزارش ایرنا، غار نمکدان با طــول ۶ هزار و 
85۰ متر، بزرگترین غار نمکی جهان است.ســقف 
این غــار از قندیل های مرمرین نمک در اشــکال 
مختلف پوشیده شده است و رطوبت هوای جزیره 
و نفوذ آب در غار سبب چکیدن آب نمک بر بدنه 
قندیل ها و همچنین تغییر شکل دائمی آنها می شود.

این غار دارای چندین تاالر کوچک و بزرگ است 
 که نخستین تاالر در فاصله ۶7۰ متری ورودی آن 
می باشد و در فاصله ۱۶۰ متری دهانه ورودی نیز 
یــک دریاچه نمک به عمق یک متــر وجود دارد.

طوالنی ترین غار در میــان غارهای نمکی جهان 
در بخش جنوب شرقی گنبد نمکی نمکدان واقع در 
قسمت غربی جزیره قشم قرار دارد.غار نمکدان نه 
تنها از نظر طول بلکه به واسطه برخورداری از چند 
 ویژگی دیگر، در میان غارهای نمکی و حتی از برخی 

جنبه هــا در میان تمامی غارهای جهان منحصر به 
فرد است.

 MIcro( نخســتین ویژگی آن وجود ریز اقلیم   
clIMate( شگفت انگیر )هوای راکد با دمای ۳۰ 

درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 8۰ درصدی( است.
وجود 2 پدیده مخروط افکنه )allUvIal fan( و 
 )MeanderInG( به دنبال آن کانال های مارپیچ
رودخانه ای از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این 
غار است. در واقع وجود این دو پدیده در زیر زمین، 

امری بی نظیر است.
   همچنین تشکیل یک حوضچه و یک دریاچه نسبتا 
بزرگ)به طول ۳۰۰ متر و حداکثر عمق یک متر( در 
داخل این غار در پشــت سدهای طبیعی، جاذبه و 

زیبایی غار را صد چندان کرده است.
   شــنا در این حوضچه و دریاچه، به دلیل وجود 
ناشی   )BUoyancy force(شــناوری نیروی 
از غلظت باالی نمــک )۳5۰ گرم در لیتر( همانند 
»بحرالمیت« و »دریاچه ارومیه«، از جذابیت خاصی 

برخوردار است.
   وجود فضاهای وســیع که از پایداری مناســب 
برخوردار بوده و در طول زمان به طور نسبی محفوظ 
مانده و توســعه یافته از دیگر شگفتی های دور از 
انتظاری است که در این غار نمکی تحقق یافته است.
از جملــه این مــوارد، تاالر »بزرگ آشــیان« - 
)HanGar( بــه ابعاد ۳5 در 2۰ متر و ارتفاع ۱۶ 
 collapSe( متر و توســعه چندین گنبد ریزشی
doMeS( که ابعاد آنها تــا 4۰ در 2۰ در ۱5 متر 

می رسد، 2 هال وسیع )به ابعاد 2۰۰ در ۱۰۰ متر( 
 و نیــز »اَبَرگنبدها« - )MeGadoMeS( به عنوان 
جلوه هایی دیگر از جذابیت های شگفت انگیز این 

غار، قابل برشمردن است.
   بــه گزارش ایرنا ؛ غار نمکدان طوالنی ترین غار 
نمکی جهان است و به عنوان یکی از ظرفیت های 
گردشگری قشم در منطقه ژئوپارک، ساالنه میزبان 
خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی به ویژه 

غارنوردان است .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد

ثبتژئوسایتغارنمکدانقشم
دربین100جایگاهبرترزمینشناسیجهان

گروه شهرســتان //  مدیرعامل جمعیت 
هالل  احمر اســتان هرمزگان از برگزاری 
کارگاه کشــوری تربیت مربی حمایت از 
کودکان در شرایط اضطراری ویژه مدرسین 
حمایت های  )ســفیران  سحر  های  تیم 
روانی( سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل 
)یونیسف( و میزبانی جمعیت هالل احمر 

جزیره قشم خبر داد . 
   مختار سلحشور  اظهار داشت: در این کارگاه 
آموزش که از روز )یکشنبه یکم تا روز جمعه 
ششــم آبان ۱4۰۱( در سالن کنفرانس هتل 
ارم جزیره قشم ســرزمین آب و آفتاب در 
کنار آب های فیروزه ای خلیج فارس برگزار 
خواهد شــد، 4۰ نفر از مدرسین برگزیده 
تیم های ســحر از سراســر کشور حضور 
دارند تا آخرین دســتاوردهای بین المللی 
حمایت از کودکان در شرایط اضطراری را 
فرا بگیرند.وی ادامه داد: شرکت کنندگان در 
این کارگاه با مفهوم خشونت علیه کودکان 

و پیامدهــای آن، مفهوم اقدامات اجتماعی 
محور مشارکت و چالش های تسهیل گری 
اقدامات اجتماع محور، مباحث تشکیالتی 
تیم های ســحر، مفهوم کودک و حمایت از 
کودکان، اهمیت حمایت از کودکان و اصول 
حمایت از کودکان در شــرایط اضطراری 
جمعیت  شــد.مدیرعامل  خواهند  آشــنا 
هالل  احمر اســتان هرمزگان توضیح داد: 
شناسایی خشونت علیه کودکان، پیشگیری 
و پاسخ گویی مفهوم و اصول حمایت های 
روانــی - اجتماعی در زمــان بالیا، هرم 
 مداخالت اقدامات اجرایی به منظور حمایت 
روانی - اجتماعی، پاســخگویی در قبال 
جمعیت هــای آســیب دیــده در زمان 
بالیــا از دیگر آموزش هــای این کارگاه 
 تربیت مربی اســت. سلحشور اضافه کرد: 
شبیه سازی )گام اول(، حداقل استانداردهای 
حمایت از کودکان در شــرایط اضطراری، 
مفهــوم و اصول حمایت از کــودکان جدا 

شــده و بدون همراه، چگونگی جدا شدن 
از خانواده، فرآیند مســتند سازی، ردیابی 
و باز پیوند خانواده، شــبیه ســازی )ادامه 
گام اول و دوم(، برنامــه کاهــش خطــر 
بالیــا و نقش آنها در تقویــت تاب آوری 
 کــودکان، اهمیت پیشــگیری از جدایی و 
مراقبت های جایگزیــن از دیگر مباحث 
آموزشــی این کارگاه تخصصی است.وی 
گفت: با برگزاری چنین کارگاه آموزشی در 
این ســطح، تجربیات بین المللی در اختیار 
تیم های سحر )ســاماندهی حمایت های 
 روانــی اجتماعــی و فرهنگــی( قــرار 
می گیرد و می توان شاهد خدمات رسانی 
مطلوب تری در شــرایط اضطراری پس از 
وقوع انواع حوادث، بالیا و سوانح احتمالی 
در کشــور بود. به گزارش ایرنا، ســازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر سازمانی است 
داوطلــب محــور، اصول مــدار و دارای 
تعامل سازنده با جهان که با ترویج روحیه 

بشردوستی، ایثار، تعاون، سازگاری اجتماعی 
و مسوولیت پذیری در میان جوانان، ظرفیت 
آنها را برای افزایش برخورداری انسان ها 
از کرامت، ســالمت، محیط زیست سالم، 
صلح و احترام به کار می گیرد.این سازمان 
نهادی مردمی و تخصصی در امور جوانان 
اســت که با انجام مطالعــات راهبردی در 
 زمینه اصــول، اهداف و ارزش های نهضت 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر، برای 
ارائه خدمات آموزشــی هدایتی و تربیتی 
جوانان را جذب، توانمند و در قالب تیم های 
ورزیده سازماندهی می کند تا بتوانند از طریق 
انجام فعالیت های خداپسندانه، بشردوستانه، 
امدادی، عام المنفعه و داوطلبانه با دیگران 
تعامل و امور خود و جامعه را به طور موثری 
اداره و هدایت کنند.یونیسف در سال ۱۹4۶ 
به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل 
متحد و تصویب مجمع عمومی ســازمان 
ملل متحد ایجاد شــد و در ســال ۱۹5۳ 

مجمــع عمومی این ســازمان را به عنوان 
یکی از ارکان دائمی سازمان ملل شناخت 
و نام آن را از صندوق بین المللی اضطراری 
کودکان سازمان ملل به نام فعلی تغییر داد 
و فعالیت های یونیســف بیشــتر در جهت 
ارائه کمک های الزم و حمایت از کودکان 
کشورهای در حال توسعه است.به گزارش 
ایرنا ؛ برگزاری مسابقه شعر و قصه گویی، 
آموزش تمرین زلزلــه و نحوه پناهگیری، 
نقاشی با پاستیل بر روی کاغذ، اهدا هدیه 
به کودکان مناطق زلزله زده، اجرای مسابقه 

طناب کشی، اهدا جعبه کمک های اولیه، درد 
دل با کودکان، انجام مصاحبه، انجام تست 
شدت عالیم اختالل استرس پس از آسیب 
موسوم به ptSd، تست روانشناسی ویلیامز، 
بررسی نشانه های افســردگی در کودکان 
 و نوجوانان، بررســی نگرانی آنها، اجرای 
برنامه های شاد در شرایط اضطراری عمومی 
و پیچیده انواع حوادث و بالیا برای کودکان 
از جمله برنامه های تیم های ســحر برای 
ترمیــم حال روحی و روانــی  کودکان در 

شرایط اضطراری است .

فراخوانمناقصهعمومی
توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد .

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0269 مربوط به  مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاه 111 بي بي حکیمه 
الف- شرح مختصر خدمات : عملیات تخریب ،عملیات خاکي ،تسطیح وشیب بندي،مخلوط ریزي، شن ریزي،بتن ریزي،لوله کشي آب وگاز،ساخت ونصب مهارلوله سوخت گاز،کارگزاري 

فارسیت،آسفالت،سنگ کاري،احداث حوضچه فاضالب،احداث گودال بتني/بلوکي
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار : محل اجرای خدمات در 60کیلومتري گچساران و مدت انجام آن 4مـاه  می باشد. ج-   برآورد کارفرما : برآورد کارفرما جهت انجام خدمات 
-/43.332.804.934ریال  وتعدیل پذیر می باشد . د-شرایط مناقصه گران متقاضی : - داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه  - مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش 
راه و ترابري - در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد . - داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي- توانایي 

ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/2.166.640.247ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد :
الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران شعبه مرکزي جمهوري اسالمي ایران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب ب: ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که 
ابتدا براي مدت )90روز( معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم کارفرما براي مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد. - توانایي ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین 
انجام تعهدات . مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات 
در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.   هـ-محل و  مهلت دریافت 
مدارک مناقصه گران:  از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني 
www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي ساده( بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید . 

1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/08/04 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1401/08/14 
www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4.046.000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی

محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها : متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه  مورخ  1401/08/25 به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد 
تسلیم نمایند. ضمناً پیشنهادات در ساعت 08:00 روز  دوشنبه مورخ  1401/08/30 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر 
بالمانع است. همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه مورخ 1401/08/25 
اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان 

سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد .

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
امورحقوقيوقراردادها-شرکتمليمناطقنفتخیزجنوب

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

شرکت ملي نفت ایران   
شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شناسه آگهی : 1396755نوبت اول : 1401/08/02- نوبت دوم : 1401/08/03

نوبت اول

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعادهنوبتدوم

دستور جلسه : 1- تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی .

شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید مسکن کارگران بندرلنگه به شماره ثبت 797 و شناسه ملی 10800032046

هیئتمدیرهشرکتتعاونیمسکنمهرمشترکتولیدمسکنکارگرانبندرلنگه
تاريخ انتشار: 1401/08/2

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر مشترک تولید مسکن کارگران بندرلنگه به شماره ثبت 797 و شناسه ملی 
10800032046 ساعت 9:00روز شنبه مورخ 1401/08/14 در محل پروژه شرکت تعاونی به آدرس : بندرکنگ ، پشت مجتمع تجاری زیتون تشکیل 
 می گردد . لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا 

وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایید . 

 ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص 
غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/08/11 در محل دفتر 

شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . 

مدیر جمعیت هالل احمر هرمزگان خبر داد

هالل احمر قشم میزبان کارگاه کشوری » تربیت مربی حمایت از کودکان در شرایط اضطراری «

آگهی مزایده )نوبت اول(  
 شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالسه 9809987619700356 وشماره دادنامه 9809977619700740 
محکوم علیه ها محمد سبحان ذبیحي هامانه حسین ذبیحي هامانه مستعان ذبیحي هامانه زهرا غالبي کذابي وارثین متوفي علي ذبیحي محکوم به پرداخت 
400 سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در حق محکوم له خانم سیما قطبي گردیده است که در راستای اجرای حکم پالک ثبتي 14771 فرعي از 1 اصلي 

واقع در بندرعباس بنام مرحوم علي ذبیحي ماهانه توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود .
( حسب مفاد تصویر سند مالکیت ابرازي به شماره 999693 به تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه 1395 ، نام و نام خانوادگي مالک پالک ثبتي 14771 فرعي 

از 1 اصلي ، آقاي علي ذبیحي هامانه فرزند حسین میباشد.
الزم به توضیح است حسب مفاد تصویر گواهي انحصار وراثت ابرازي، آقاي علي ذبیحي هامانه فرزند حسین در مورخ1397/11/3 درگذشته و وراث 

حین الفوت نامبرده الف( خانم سیما قطبي عیال دائمي متوفي ب( حسین ذبیحي هامانه پدر متوفي ج( زهرا غالبي کذابي مادر متوفي د( محمد سبحان ذبیحي هامانه فرزند پسر متوفي 
5( مستعان ذبیحي هامانه فرزند پسر متوفي میباشند

2( ملک محل ســکونت اســت و نشاني آن بندرعباس بلوار سوم خرداد نرسیده به میدان نه دي مجتمع کارمانیا طبقه دوم بلوک )C( واحد شماره 110 میباشد. حسب تصویر سند 
مالکیت ابرازي ملک مورد نظر ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت57/91 متر مربع است : آپارتمان مذکور دارای کابینت ام دي اف ، کف سرامیک با 

پوشش موکت ، کمد دیواري ، و مجتمع دارای آسانسور میباشد.  3( ملک مورد نظر حسب مالحظه مدارک ابرازي ، ثبت شده است.
4( حسب تصویر قرارداد اجاره ابرازي از سوي وکیل محترم محکوم لها ملک تحت اجاره بوده و حسب مندرجات تصویر قرارداد اجاره ابرازي و اظهارات وکیل محترم محکوم لها 
موجر آقاي سعید ذبیحي هامانه و مستاجر خانم صدیقه دهقاني میباشد. حساب تصویر قرارداد اجاره بهاي ابرازي مدت اجاره از مورخه 1400/4/26 لغایت 1401/4/26 بوده و مبلغ 
اجاره به صورت صد میلیون تومان پول پیش با ماهیانه مبلغ 1000 تومان بوده است. الزم به توضیح است در زمان مراجعه جهت بازدید هنوز مستاجر علي رغم اتمام مدت قرارداد 
اجاره بها حسب مفاد تصویر قرارداد اجاره بهای ابرازي در آپارتمان ساکن بود ولی به علت عدم همکاري مستاجر و نیز آقای سعید ذبیحي هامانه ، در خصوص تمدید مدت اجاره 
بها و با افزایش مبلغ قرارداد مدارک و مستنداتي به رویت نرسید و اظهاراتی نیز بیان نگردید.5( ملک مورد نظر بین وراث مرحوم قرار دارد .6( در خصوص تعیین حق و حقوقي که 
اشخاص ثالث نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند در بندهاي پیشین نظریه کارشناسي به آن اشاره شده است و در خصوص حقوق سایر اشخاص حقوقي یا حقیقي ، مدارک 

و مستنداتي به رویت نرسید و اظهاراتي نیز از بیان نگردید.
7( با عنایت به موقعیت، مساحت و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هر گونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقي و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و 
رهني و نداشتن احتمال هرگونه مغایرتهاي مربوطه به حدود ثبتي و نداشتن هرگونه منعي از جهات قانوني، حقوقي و شرعي جهت معامله و عدم دیون و بدهي هاي احتمالي بابت 
مالیات و عوارض و جرائم و غیره به بانک ها و اشخاص حقیقي و حقوقي و سایر بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني که ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه ملک بال معارض 

باشد، ارزش پایه ملک مورد نظر 6/950/000/000 ریال یا حروف شش میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال جهت انجام مزایده برآورد و اعالم میگردد.
ملک مورد نظر بدون در نظر گرفتن بدهي هاي احتمالي بابت مالیات و عوارض وجرائم و غیره به بانکها و اشخاص حقیقي و حقوقي و سایر بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني 
که ممکن است وجود داشته باشد بوده است لذا در ارزش پایه ملک اعالمي جهت انجام مزایده هیچگونه بدهي و دیون و تعهداتی که ممکن است وجود داشته باشد لحاظ نگردیده 

است . 1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد. 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3-پیشــنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابی شــده را بصورت ســپرده نقدي بحســاب شــماره 
ir 220100004062012907685962 ما نزد بانک ملی شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 
5- مزایده در ساعت 9:00 صبخ مورخ 1401/08/14 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید .6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داري نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از 
تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً  از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب 

اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
امامي - دادورز سوم اجراي احکام حقوقی دادگستري بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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گروه ورزشی // تیم فوتبال فوالد هرمزگان مقابل 
ایمان سبز شیراز به تساوی بدون گل رضایت داد . 

   در هفته چهارم رقابت های لیگ دســته دو فوتبال 
باشگاه های کشــور و از گروه نخســت، تیم فوالد 
هرمزگان مقابل میزبان صدر جدولی خود تیم ایمان 
سبز شیراز به تساوی بدون گل دست یافت.در جدول 
رده بندی نماینده شیراز با 8 امتیاز صدرنشین و فوالد 

هرمزگان با 5 امتیاز پنجم است.
   لیگ دسته دو فوتبال باشگاه های کشور با شرکت 
28 تیم در دو گــروه ۱4 تیمی و به صورت رفت و 
برگشت برگزار می شود و در پایان تیم های نخست هر 
گروه به طور مستقیم به لیگ دسته اول صعود می کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ تیم های دوم هر 
گروه نیز در مسابقه پلی آف به مصاف هم می روند تا 
تکلیف سومین تیم صعود کننده به لیگ دسته اول را 

مشخص کنند .

تساوی فوالد هرمزگان مقابل ایمان سبز شیراز 

گروه ورزشــی //  رئیس کنفدراسیون 
ورزش ناشنوایان آســیا گفت: جزیره 
کیش بــه نمایندگی از ایــران میزبان 
پنجمین دوره المپیک ناشنوایان ۲۰۲۴ 

آسیا شد  . 
  محمد پرگر اظهار داشت: این مسابقات 
با حضور 2 هزار و ۳۰۰ ورزشــکار در 

2۰رشــته ورزشی ناشــنوایان از جمله 
بســکتبال،  والیبال،  فوتســال،   فوتبال، 
ورزش های رزمی، شــطرنج، کشــتی 
فرنگــی و آزاد برگزار می شــود.وی با 
بیان اینکه کیش در ســال 2۰24 میزبان 
المپیک ناشنوایان زن و مرد است افزود: 
این میزبانی به علت کســب مقام ســوم 

ورزشــکاران ایرانــی در المپیک 2۰2۱ 
برزیل اعطا شده است.

   پرگر یادآور شد: انتظار می رود با توجه 
به وجود زیرساخت های مناسب کیش و 
 الزام برای تقویت برخی زیرساخت ها، ایران 
 بتوانــد الگوی مناســبی برای توســعه 
ورزش های ناشنوایان در بین کشورهای 

آسیایی باشد .
* اولیــن میزبانی ایران از مســابقات 

المپیک پس از انقالب اسالمی
ناشنوایان  های  فدراسیون ورزش  رئیس 
ایران هــم در این ارتباط بــا بیان اینکه 
پــس از تایید میزبانی ایــران از المپیک 
2۰24 ، کیش به عنــوان محل برگزاری 
مسابقات به پیشنهاد وزیر ورزش انتخاب 
شــد گفت: عدم نیاز به ویــزا برای اتباع 
 خارجی، امکانات گردشگری و ورزشی از 
جمله مزایای این جزیــره برای میزبانی 

است.
  مهران تیشــه گران یادآور شــد: در این 
راستا تفاهم نامه ای سه جانبه بین وزارت 
ورزش و جوانان، فدراسیون ناشنوایان و 
ســازمان منطقه آزاد کیش به زودی امضا 
می شــود تا با تقویت زیرســاخت ها و 

اصــالح نواقص در 2 ســال آینده کیش 
مقدمات میزبانی را فراهم کند.وی افزود: 
احداث اســتخر استاندارد و زمین گلف و 
استاندارد سازی سالن تیر اندازی کیش از 
جمله نیازهای این جزیره برای میزبانی از 
ناشنوایان است  المپیک  مسابقات 2۰24 
که باید تا زمان برگزاری این رویداد آماده 
شود.تیشه گران با بیان اینکه در ایران زمین 
استاندارد گلف وجود ندارد اظهار کرد: در 
این زمینه امکان تغییر رشــته ورزشی به 
مســابقات مینی گلف وجود دارد اما بقیه 
زیرساخت های مورد نظر کنفدراسیون باید 
استاندارد سازی شود.به گزارش ایرنا ؛ وی 
گفت: این مسابقات پس از پیروزی انقالب 
اسالمی اولین بازی های سطح المپیک در 
ایران اســت که انتظار می رود بتوانیم به 
صورت شایسته از مسابقات میزبانی کنیم.

کیش 4۳۹ هزار متر مربع فضای ورزشی 
دارد که ســرانه ورزشی آن ۱۱ متر برای 
هر نفر بوده که ۱۱ برابر کل کشور و چهار 
برابر میزان جهانی است ؛ اکنون 44 هیات 
ورزشی در جزیره کیش فعال بوده که مرکز 
ورزش و تفریحات سالم این جزیره امسال 
برنامه های آموزشی، ارتقاء، اعزام، اردو و 
مســابقه مختلف را تدارک دیده است؛ در 
جزیره کیش حدود هفت هزار ورزشکار 
ســازمان یافته و بیمه شــده و ۶7 مربی 
فعالیت دارند.این جزیره از دیرباز تاکنون 
به دلیل موقعیت استراتژیک، زیبایی های 
بی نظیر و توســعه همه جانبه اقتصادی و 
گردشگری مقصد گردشــگران و فعاالن 
حوزه تجارت و اقتصاد بــوده و همواره 
یکی از مطرح ترین مناطق آزاد کشــور 

محسوب می شود .

   گروه ورزشــی // سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با 
بیان این که تمرکزش بر روی آماده سازی پرقدرت این 
تیم برای حضور در جام جهانی است گفت: مردم ایران 
بهترین پاسخ را به کمپین حذف تیم ملی از جام جهانی 

خواهند داد.
   کارلوس کی روش در حاشــیه تمرین عصر شنبه 
تیم ملی فوتبال ایران بــه آخرین وضعیت این تیم 
اشاره کرد و گفت: برای حمایت هایی که از تیم ملی 
دارید تشــکر می کنم. امروز در فاصله ۳۰ روز تا 
شروع مســابقات ما هم مثل تمام تیم های دیگر با 
تمام انگیزه تالشمان را می کنیم که برای جام جهانی 
قطر آماده شویم.وی ادامه داد: این دوره جام جهانی 
کامال متفاوت و منحصر به فرد است. بازیها در پاییز 
اســت و فرصت کمی برای آماده ســازی خواهیم 
داشت. زمان بسیار کمی هست اما می خواهم از تمام 

مربیان، مدیران باشگاه ها و همه کسانی که بازیکنان 
را در اختیار قرار دادند تا بتوانیم سطح آمادگی مان را 
باالتر برسانیم تشکر می کنم. ما داریم تالش می کنیم 
که بتوانیم فاصله مان را با تیم های قدرتمند جهان 
کمتر کنیم. کارلوس کی روش در مورد حاشیه هایی 
که این روزها بــرای تیم ملی ایران و حذف از جام 
جهانی ساخته بودند گفت: سؤال اصلی این نیست که 
آیا ما به مسائلی که حواس ما را پرت می کند توجه 
می کنیم، سؤال اصلی این است که چه کسانی به این 
مســائل توجه می کنند چون این صحبت ها برای ما 

معنایی ندارد. 
  وی در مورد وضعیت حریفــان تیم ملی در جام 
جهانی هم گفت: اصال نیاز نیست چیزی من به اسم 
تیــم انگلیس اضافه کنم چرا کــه االن هم آنها تیم 

بزرگی هستند. بازیکنان بســیار خوبی دارند و نام 
بسیار بزرگی در فوتبال جهان هستند. برای ما افتخار 
و لــذت خواهد بود که برابر تیم ملی انگلیس بازی 

می کنیم. 
  ســرمربی تیم ملــی فوتبال ایران در پاســخ به 
ســوال دیگری در مورد کمپین حذف ایران گفت: 
همانطور که االن شنیدید در مورد انگلیس صحبت 
 کردم. تمرکزم روی جام جهانی اســت و به مسائل 
حاشــیه ای کاری نداریم. می دانم که اکثریت مردم 
ایران چه جوابی به این کمپین خواهند داد. می دانیم 
که مردم ایران عاشق تیم ملی هستند و دوست دارند 
که تیم ملی را در قطر ببینند. چون طرف این کمپین 
من نیستم اجازه بدهید که دیگران در موردش صحبت 
کنند.به گزارش مهر، کارلوس کی روش ادامه داد: ما 

نگرانی نداریم. چالش هایی داریم که به دنبال ایجاد 
راهکارهای مناسب برای این چالش ها هستیم. ما 
مسائل بســیار بزرگی داریم. تنها مسئله ای که باید 
روی آن تاکید کنیم تشــکر از باشگاه ها، مربیان و 

مدیرانی است که به خاطر تیم ملی از خودگذشتگی 
می کنند. تمــام توان مان را خواهیم گذاشــت که 
بازیکنان را به بهترین شکل ممکن برای حضور در 

جام جهانی آماده کنیم . 

فروردین:
امروز خبرهــای خوب مالی دریافــت دریافت 
خواهید کــرد و به همین جهــت درمنزل موجی 
از هیجان برپا می شــود. یکــی از اهدافی که در 
 نظر دارید این اســت که بخشــی از پول را برای بهبود موقعیت 
فعلی تان خرج کنید. شاید حتی تصمیم بگیرید که یک منزل نو 
بخریــد. خالصه این که ایده های زیادی در رابطه با خرج کردن 
این پول در ســرتان می گذرد. اما زیاده روی نکنید، بهتر است 

کمی هم به پس انداز کردن فکر کنید .
  اردیبهشت:

 امروز ممکن اســت یک نفر که خیلــی هم به او 
عالقه مند هستید بیاید و همسایه ی شما شود. این 
اتفاق هیجان انگیزی اســت. حتما از هم نشینی و 
صحبت کردن با او لذت خواهید برد. البته شــاید هم این قدر به 
او نزدیک نشوید، اما حداقل اش این است که یک دوست جدید 

پیدا خواهید کرد .
 خرداد:

حس ششــم تان امروز خیلی خوب کار می کند. 
ممکن اســت پیام های روانی مثبتی دریافت کنید 
کــه از اتفاقات آینده خبر مــی دهند که خیلی هم 
 هیجان انگیز اســت. این پیام ها به شــما انگیزه 
می دهد تا ترغیب شــوید که در بعضی از جنبه های زندگی تان 
تغییرات شــگفت انگیز ایجاد کنید. به شما توصیه می شود که از 

این موقعیت نهایت استفاده را ببرید .
  تیر:

امروز ممکن اســت دوست تان شما را به یک نفر 
معرفی کند که خیلی به نظر شما جذاب می آید. این 
یک مالقات هیجان انگیز خواهد بود، اما سعی کنید 
آرامش خود را حفظ کنید. اگر بیش از حد اشــتیاق نشان دهید، 
طرف مقابل تان ممکن است از همان اول کار کنار بکشد و دیگر 
نتوانید دوستی خود را با او ادامه دهید. فقط خودتان باشید و از 
جمع دوستان تان لذت ببرید و خوش بگذرانید، این تمام چیزی 

است که در حال حاضر به آن نیاز دارید .
   مرداد:

چند پیشــرفت کاری هیجان انگیز باعث شده که 
در آســمان ها سیر کنید. شــاید به یکی از اهداف 
بلند مدت تان دست پیدا کرده اید. شاید هم به این 
 نتیجه رســیده اید که اهداف تان کامال نزدیک و در دسترس اند. 
خالصه هر چه که هســت، مثل این مــی ماند که باید تبریکات 
غیر منتظره ی دیگران را بپذیرید. یادتان باشــد که شــاید حتی 

درآمدتان زیاد شود .
شهریور:

امشــب باید در یک فعالیت گروهی شرکت کنید. 
شاید موضوع بحث در این جمع به فلسفه یا مسایل 
روحی مربوط باشــد. همه ی کسانی که قرار است 
بیایند به شدت درگیر چنین موضوعاتی هستند، به خاطر همین 
بحث ها خیلــی داغ و هیجان انگیز خواهد بود. وقتی از آن جا 
بیرون بیاید سرگیجه خواهید گرفت. بهتر است از آن جا تا خانه 
قدم بزنید تا ذهن تان آرام شود. بد نیست که افکارتان را بنویسید 

تا بعدا فراموش تان نشود .
 مهر:

یک پیشــرفت غیر منتظره برای تان اتفاق خواهد 
افتاد، شاید حتی موقعیت مالی تان بهتر شود. شاید 
جایی ســرمایه گذاری کرده بودید که حاال به طرز 
شگفت انگیزی به بار نشسته است. این پیشرفت هر چه که باشد 
بگذارید ادامه پیدا کند، چون ممکن اســت سرمایه گذاری های 
شما خیلی بیشتر از این ســوددهی داشته باشد. فقط بنشینید و 

تماشا کنید .
  آبان:

یک مشــکل حقوقی که مدت هــا درگیرتان کرده 
 بــود امروز بــه ســرانجام خواهد رســید. به نظر 
می رســد همه چیز به نفع تان تمام شود. اگر امروز 
قرار اســت چیزی مثل یک توافق نامه یا قرارداد را امضا کنید، 
 یادتان باشد که اول آن را مطالعه کنید. احتماال در این معامله به 
 حق تان خواهید رسید . شاید این کار بعضی وقت ها خوب باشد، 
 ولی اکنون بهتر اســت به جای ســیر کردن در آســمان ها کمی 

واقع بین تر باشید .
 آذر:

امــروز با توجه بــه گردش بهرام بــه دور ژوپیتر 
پیام هایی به شما ارسال می شــود که می توانید در 
اوج باشــید. امروز ژوپیتر ســیاره فرمانروای شما 
تلنگری قوی از بهــرام نگران دریافت می کند و انرژی و توانایی 
 مضاعفی به شما می دهد و یا اینکه شما را در مباحثه های غیر الزم
  قــرار می دهد. به جای اینکه بر ســر اختالفــات جزئی بحث 
کنیــد، با ایده های بزرگ موافقت کنیــد و بعداً به جزئیات توجه 

کنید .
 دی:

امروز سرشار از انرژی جســمانی هستید. انگار 
دوســت ندارید در منزل بمانید. یادتان باشــد که 
به جســم تان اهمیت دهید و ورزش کنید. شاید 
تصمیم بگیرید که یک ســفر کوتاه به بیرون شهر داشته باشید 
و گردش کنید. همیشــه تا این حد سرشــار از انرژی نیستید، 
پس حاال که پیش آمده از آن نهایت استفاده را ببرید.حتی اگر 
می خواهید بیشتر به خودتان ســختی بدهید، عاقالنه ترین راه 

این است که چند روز دیگر هم صبر کنید .
بهمن:

امروز ممکن اســت با یک نفر جدید آشنا شوید که 
خیلی هم برای تان جالب است. بهتر است این اشتیاق 
را در ظاهرتان نشــان ندهید، چون معموال دوست 
 ندارید که احساسات درونی تان آشکار شود. سعی کنید تمرکزتان
  را از دســت ندهیــد و واقــع بین باشــید. حتی بــه این فکر

 کنیــد که آیا این دوســتی ارزش دنبال کــردن را دارد یا نه.  در 
 ضمــن اگر شــما قبول کنید که بهتر اســت بعضــی از حرف ها 
ناگفته باقی بمانند، احساس بهتری نسبت به خود پیدا خواهید کرد .

اسفند:
 امروز بایــد چند تمــاس تلفنی مهــم بگیرید و 
می خواهید قبل از هر چیزی اول به این تماس ها 
برسید. باید پیام تان را واضح و روشن منتقل کنید، 
البته مهارت های ارتباطی شــما باالست و از این بابت مشکلی 
نداریــد. کلمات و احساســات در هم می آمیزنــد تا مقصود 
 شــما بیان شــود، فرقی هم نمی کند پای تلفن باشید یا این که 
حرف های تان را در نامه بنویســید .امروز سرشــار از انرژی 
جسمانی هستید. انگار دوســت ندارید در منزل بمانید. یادتان 

باشد که به جسم تان اهمیت دهید و ورزش کنید . 

شهرداری رودان در نظــر دارد اجرای بتن ریزی و زیرسازی پیاده رو ها 
و نوار حفاری سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی 
واجد الشــرایط واگذار نماید.لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت فرم و 
اسناد مناقصه تا تاریخ 1401/08/11 به آدرس سامانه تدارکات دولت به 

نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند .
1- برآورد اولیه بصورت مقطوع به مبلغ 23199800000 ریال می باشد .

1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به 1159990000 ریال میباشد که به 
صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 917498448 
نزد بانک کشاورزی ویا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه 

اعتبار میباشد .
2- هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد .

3- چنانچه برندگان اول و دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

5- پیشنهاد دهندگان بایستی با مراجعه به سامانه تدارکات دولت به نشانی 
setadiran.ir تا ساعت 19روز دوشنبه مورخ 1401/08/23نسبت به 
ثبت پیشــنهادات خود را که از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام 
بوده به شرح شــرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند .در غیر این 
صورت هیچ ترتیب اثری به درخواست آنها داده نخواهد شد و فاقد اعتبار 

می باشد .
6- پیشنهادات رســیده ساعت 14 روز سه شــنبه 1401/08/24در 
کمیسیون معامالت که در محل شهرداری رودان تشکیل میگردد بازگشایی 

و قرائت میشود .
7- حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز میباشد بدیهی 

است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود .
8- در صورت بروز هرگونه تعارض در موارد مندرج در آگهی با ســامانه 

ستاد مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود .
9- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج میباشد . 

آگهيمناقصهعمومی

روابطعمومیشهرداریرودان

"توجهی به حاشیه ها نداریم"؛

پاسخکیروشبه»کمپین«حذفتیمملیفوتبالایرانازجامجهانی

نخستین میزبانی المپیکی ایران پس از انقالب ؛

کیش میزبان المپیک ناشنوایان 2024 آسیا شد

شکست تیم فوتسال صنایع هرمزگان مقابل قندکاترین آمل 
گروه ورزشی // تیم صنایع هرمزگان در هفته دهم لیگ 
برتر فوتسال کشور مقابل میزبان خود قندکاترین آمل 

شکست خورد . 
  در هفته دهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور تیم صنایع 
هرمزگان با نتیجه 4 بر 2 مقابل میزبان خود قندکاترین آمل 
شکست خورد.سبحان شراعی و محمدحسین بازیار برای 
تیم فوتســال صنایع گل زنی کردند.تیم صنایع هرمزگان با 
کسب ۱4 امتیاز در رده ششم  و تیم قندکاترین آمل با این برد 
۱۱ امتیازی شد و در رده نهم جدول رده بندی قرار گرفت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ لیگ برتر فوتسال با 
شرکت ۱4 تیم در حال برگزاری است و تیم صنایع هرمزگان 
نخستین فصل حضور خود را در این رقابت ها تجربه می کند .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس :
 نتایج پرونده های تخلفات ورزشی

 تا پایان مسابقات جام جهانی متوقف شد
 گروه ورزشــی //  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: اعالم نتایج پرونده های تخلفات 

ورزشی تا پایان مسابقات جام جهانی متوقف شد و این نتایج پس از جام جهانی اعالم خواهد شد . 
  احمد راســتینه هفشــجانی در آیین بهره برداری از زمین کورت مرکزی تنیس کیش اظهار کرد: برای تکمیل 
زیرساخت های ورزشی کشور در قانون بودجه امســال از محل 27 صدم مالیات ارزش افزوده دو هزار و ۹۹۰ 
میلیارد ریال پیش بینی شــده اســت.وی یادآور شد: تاکنون تنها پنج درصد از این بودجه اختصاص یافته که با 
دستور معاون اول رئیس جمهور مقرر شده تمام این اعتبار تا پایان سال محقق و در اختیار دستگاه های اجرایی 
برای تکمیل زیرساخت ها قرار بگیرد.به گزارش ایسنا ؛ هشفجانی در خصوص برخی پرونده های تخلفات ورزشی 
 نیز اظهار کرد: تمام پرونده های همچنان مفتوح و در حال جمع بندی اســت، اما با توجه به قرارگیری در آستانه 
جام جهانی و به منظور فراهم کردن فضایی آرامش بخش تا پایان این مسابقات اعالم نتایج آن ها متوقف شده است .
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نوبت اول

آغاز فعالیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در کیش     
 گروه ورزشی //  فعالیت المپیاد درون 
مدرســه ای با حضور دانش آموزان 
مقاطع مختلــف تحصیلی در جزیره 

کیش آغاز شد . 
   رئیس اداره آموزش و پرورش کیش در 
آیین آغاز فعالیت المپیاد ورزشی درون 
مدرسه ای اظهار کرد: این رویداد با هدف 
پویایی، شــادابی دانش آموزان، توسعه 
تندرستی، سالمتی و کشف استعدادهای 
ورزشی در تمام مدارس جزیره برگزار 
می شود.پرویز حیدری راد افزود: در این 
المپیاد تمام رشته های ورزشی انفرادی 
 و تیمی ابتدا به صــورت رعایت های 
مدرســه ای و پــس از آن به صورت 
منطقــه ای بین دانش آمــوزان جزیره 

برگزار می شود.وی یادآور شد: دانش 
آموزان شرکت کننده در المپیاد می توانند 
 بر اساس توانایی هایشــان به مرحله 
منطقه ای ، شهرستانی ، استانی ودر نهایت 
کشوری راه پیدا کنند.حیدری راد با بیان 
اینکه اختتامیه مرحله منطقه ای بهمن 
ماه به اتمام می رسد افزود: بیش از ۱۰ 
هزار دانش آموز مشغول به تحصیل در 
جزیره کیش در رشته های مختلف این 
 المپیاد مشارکت داده می شوند.وی گفت:
 برتریــن های منطقــه ای فروردین و 
اردیبهشت سال آینده در مرحله استانی 
برای کسب جواز حضور در مسابقات 
کشور باهم رقابت می کنند.به گزارش 
ایرنا، جزیره کیــش دارای بیش از ۱۰ 

هزار دانش آموز است که در 52  مدرسه 
دولتــی و خصوصــی و 4۰۰  کالس 
 در حــال تحصیل هســتند.این تعداد 
دانش آموز شــامل 55۰ نفر در مقطع 
پیش دبستانی، پنج هزار و 45۰ نفر در 

مقطع ابتدایی ، 2 هــزار و ۳۰۰ نفر در 
مقطع متوســطه اول و یک هزار نفر در 
مقطع متوسطه دوم، ۳۳۰ نفر در هنرستان 
فنی، ۳7۰ نفر در هنرستان کار دانش و 

۳۳ نفر استثنایی و سایر هستند .
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ابالغ مصوبات شورای عالی مسکن توسط رئیس جمهور ؛ 

اولویت دولت  ساخت خانه های ویالیی است 
گروه خبر // مصوبات چهارمین جلســه شورای عالی مسکن 
با امضای رئیس جمهور ابالغ شــد که بر اساس آن، اولویت در 

ساختن خانه های ویالیی است. 
   مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن با امضای رئیس 
جمهور به دستگاه های اجرایی ابالغ شد.بر این اساس در مهمترین 
دســتورها، اولویت دولت در ساخت واحدهای مسکونی ساخت 
خانه یک طبقه تعیین و مقرر شد، تراکم نفر در هکتار نهصت ملی 
مســکن به ۶۰ نفر در هکتار کاهش پیدا کند.با فرض بعد خانوار 
معادل ۳ نفر، ســاخت 2۰ واحد مسکونی در هر هکتار در دستور 

کار دولت قرار گرفته است.بر اساس نظر کارشناسان حوزه مسکن، 
حرکت دولت به ســوی ویالیی ســازی می تواند عالوه بر کاهش 
هزینه ساخت مسکن، زمینه احیای معماری اسالمی ایرانی را مهیا 
کرده و مفهوم شهرسازی در ایران را متحول کند. ساخت خانه های 
حیاط دار یا اصطالحا ویالیی، سازگاری بیشتری با فرهنگ ایرانی 
اســالمی نسبت به آپارتمان دارد.به گزارش فارس یکی از  نکات 
مهم در مصوبات جلسه چهارم شورای عالی مسکن امضای رییس 
جمهور و ابالغ آن است. پیشتر این مصوبات با امضای معاون اول 

ابالغ می شد .

گروه گزارش // قیمت سیمان در شهرستان 
سیریک به کیسه ای ۹۰ هزار تومان رسیده و 
مردم توان خرید آن را با این قیمت ندارند . 

   ســیمان یکی از تولیدات پر رونق است که 
در جهان از مصرف بســیار باالیی برخوردار 
بــوده و یکی از  پر مصــرف ترین ماده ها در 
دنیا محســوب می شود.این کاالی استراتژیک 
یکــی از اصلی ترین پیش نیازهــای عمران و 
آبادانی در جامعه است و در مهم ترین مسائل 
جامعه نقش خود را نمایان می کند، خوشبختانه 
کشــور عزیزمان ایران در تولید این محصول 
استراتژیک به خودکفایی رسیده است و با تولید 
حدود ۶2 میلیون تن سیمان در سال جزو ۱۰ 
کشــور برتر جهان در سال 2۰2۱ قرار گرفته 
اســت و امروز ایران  جزو صادرکنندگان این 
محصول پر مصرف به شمار می آید، مسئله ای 
که گاها مشــکالتی را نیز برای مردم به همراه 
دارد چرا که به صرفه بودن صادرات سیمان در 
مقایســه با فروش آن به بازار داخلی موجب 
می شــود کارخانه های سیمان عالقه وافری به 
صادرات نشــان دهند و این موضوع موجب 
افزایش قیمت ســیمان در شهرهای مختلف 

شود. 
  عمده سیمان موردنیاز استان هرمزگان توسط 
شرکت سیمان هرمزگان که در 8۰ کیلومتری 
جنوب غربــی بندرعباس و نزدیکی شــهر 
ســاحلی بندر خمیر در کرانه آبهای نیلگون 
خلیج فارس قرار گرفته است تامین می شود، 
اما به نظر می رسد، سیمان در هرمزگان با وجود 
اینکه اســتان یکی از بزرگترین تولید کنندگان 
این محصول به شمار می آید با قیمت مطلوب 

به ویژه در مناطق دور از مرکز به دست مردم 
نمی رسد و گزارش ها حاکی از آن است که در 
برخی از مناطق مانند شهرستان سیریک مجددا 
به ۹۰ هزار تومان هم رســیده است، مسئله ای 
که دولت ســیزدهم در بدو آغاز به کار خود با 
آن روبرو شــده بود و یکی از اولین اقدامات 
مثبتش کنترل بازار سیمان و پایین آوردن آن تا 

45 هزار تومان بود.
   چنــدی پیش نیز جمعی از مردم پارســیان 
و المرد در نامه ای مشــترک بــه مدیران کل 
دادگســتری اســتان های هرمزگان و فارس 
بــا گالیه از باال رفتن قیمت ســیمان به دلیل 
صادرات بی رویه و عدم توزیع مناسب سیمان 
به بازار توســط شــرکت کارخانجات سیمان 
المــرد خواســتار ورود دســتگاه قضایی به 

موضوع شده بودند.
  در حال حاضر نیز گالیه  مردم ســیریک در 
شــرق هرمزگان از باال بودن قیمت ســیمان، 
موجب واکنش امام جمعه این شهرســتان در 
خطبه های نماز جمعه شد که ما نیز این موضوع 
را از حجت االسالم والمسلمین ساالری مورد 

پرسش قرار دادیم. 
  حجت االسالم و المسلمین محسن ساالری، 
امام جمعه شهرســتان سیریک در گفت و گو 
بــا خبرنگار تســنیم، اظهارداشــت: یکی از 
برنامه های خوب دولت ســیزدهم که بارقه ای 
از امیــد را در دل مــردم تاباند طرح نهضت 
ملی مســکن بود که موجب شــده است امید 
به خانه دار شــدن به خصوص در بین جوانان 

افزایش پیدا کند. 
  وی افزود: انتظار ما این است در طرح نهضت 

ملی مســکن با توجه به سیاست های دولت 
ســیزدهم که بازگشت مدیریت عالی کشور به 
اصول انقالبی را دنبال می کند مســکن مناطق 
اولویت  مانند شهرستان سیریک در  محرومی 
بیشتری قرار بگیرد چرا که مردمان ما همواره 
در انتهای خط خدمات رسانی قرار دارند و این 

مسئله زیبنده نیست.
  امــام جمعه ســیریک عنوان کــرد: یکی از 
طرح های خوبی که در دل نهضت ملی مسکن 
شــاهد اجرای آن در استان هستیم، واگذاری 
زمین به مردم و مشارکت دادن آن ها به عنوان 
ســازنده اصلی خانه ها هستیم بدین ترتیب که 
دولت زمین و تســهیالت به مردم اعطا می کند 
و خود مردم باید بر اساس سلیقه ای که دارند 
خانه خود را بسازند این مسئله قطعا می تواند 
جلوی بسیاری مشکالتی که در طرح مسکن 

مهر شاهد بودیم بگیرد.
  حجت االســالم ســاالری ادامه داد: حال که 
مردم دخیل در ســاخت و سازها می شوند و 
به نوعی به کمک دولت می آیند دولت نیز باید 
با تامین مصالح ارزان یا نظارت بیشتر برروی 
بازار مصالح قیمت ها را کنترل کند چرا که اگر 
این امر کنترل نشود منابعی که در دست مردم 
برای ساخت و ســاز قرار گرفته است کفاف 
تکمیــل منازل را نخواهــد داد و ما با موجی 
از خانه های تکمیل نشــده روبــرو خواهیم 
شــد و این امر نارضایتی مردم را دوچندان و 
شیرینی اقدام مثبت دولت در حوزه مسکن را 
تلخ خواهد کرد. وی بیان کرد: مردم شهرستان 
سیریک امروز گالیه مند هستند از صنایع چرا 
که هیچ عایدی برایشــان نــدارد و فقط دود، 
گــرد و خاک و آالینده های حاصل از فعالیت 
صنایعی مانند سیمان نصیب مردم می شود، ما 
از ســیمان هرمزگان گالیه مند هستیم، چرا که 
قیمت سیمان در شهرستان سیریک به کیسه ای 
۹۰ هزار تومان رســیده است و این امر توان 
مردم برای خرید سیمان را زائل کرده است. به 
گزارش تسنیم ؛ امام جمعه سیریک تاکید کرد: 
مگر سیمان، الماس است که آن را به این قیمت 
به مردم می فروشــند؛ قطعا از مسئوالن استان 
انتظــار داریم که به این موضــوع ورود کنند 
چرا که مســئله گرانی سیمان جلوی خانه دار 
شدن اندک نفراتی هم که با هزار ضرب و زور 
ساخت مســکن خود را شروع کرده اند گرفته 

است .

گرانی سیمان در قطب تولید سیمان ؛ 

مردم توان خرید به قیمت فعلی را ندارند 

پنجشنبه هایی که بهره وری را می ُکشد 
 گروه گزارش// اســتان هرمزگان به 
دلیل شــرایط آب و هوایی که دارد، 
چند سالی است که در فصل تابستان 
روزهــای پنجشــنبه ادارات تعطیل 
کاری در روزهای  می شود و ســاعت 
دیگر برای کاهش مصرف انرژی کم می 

شود .
  این موضوع با خنک شــدن هوا تغییر کرده 
و رونــد کار به قبل از آن بــاز می گردد. در 
ســال جاری و با شروع فصل گرما این اتفاق 
در اســتان هرمزگان دوباره به وقوع پیوست 
و ســاعت کاری در ادارات کاهــش یافت و 
پنجشنبه ها نیز تعطیل شــد اما پس از فصل 
گرما، تعطیلی پنجشــنبه ها پابرجــا ماند و 
ســاعت اداری افزایش پیدا کــرد و تا ۱5 و 
۳۰ دقیقــه کارمنــدان در ادارات بودند. این 
موضوع باعث شده بود که کارمندان، روزهای 
پنجشنبه و جمعه بتوانند در کنار خانواده باشند 
و ســختی کار یک هفته را در این دو روز از 
تن بیرون کنند. از ابتدای آبان ماه ســالجاری 
اما تعطیلی پنجشــنبه ها در استان هرمزگان 
 لغو شــد و ســاعت اداری تنها ۱5 دقیقه در

 روز هــای دیگر کاهش یافــت. با این کار 
مشــکالتی برای کارمندان در سطح استان به 
وجود آمده اســت و آنهــا را از این موضوع 
ناراحت کرده اســت چرا که آنها اعتقاد دارند 
باز بودن پنجشنبه ها در صورتی که فرزندان 
دانش آمــوز آنها روزهای پنجشــنبه تعطیل 
بوده و در خانه هســتند برای آنها مشکالتی 
به همراه خواهد داشــت. برخی از گالیه های 
این کارمنــدان را در ادامه می آوریم. آنها می 
 گویند با باز شــدن ادارات در روز پنجشنبه و 
سرکار بودن آنها ارتباط والدین و فرزندان به 
حداقل می رسد چرا که در روزهای دیگر از 
صبح تا ســاعت ۱5 و ۱5 دقیقه کارمندان در 
اداره هستند و تا زمانی که به منزل می رسند 
ساعت ۱۶ شده و خستگی کار و مسائل خانه 
عماًل باعث می شود که والدین و فرزندان ارتباط 
کمی با هم داشته باشند که در آینده مشکالت 
آن بروز خواهد کرد. آنها اعتقاد دارند که شش 
روز از هفتــه را درگیــر کار بوده و تنها یک 
روز جمعه در خانه هســتند که آن هم باید به 
کارهای خانه رسیدگی کنند و هیچ فرصت و 
زمانی را نمی توانند به خانواده و فرزندان خود 
اختصاص دهند. زمانی که پنجشنبه ها تعطیل 
بود بسیاری از کارمندان به موقع در محل کار 
خود حاضر شده و غیبت ها، تاخیرها و دیگر 
مواردی که  باعث می شد کارمندان به موقع در 

محل کار خود حضور نداشته باشند، به حداقل 
برسد چرا که آنها کارهای متفرقه خود را در 
روز پنجشنبه انجام می دادند و می توانستند در 
محل کار با خیال آسوده به فعالیت بپردازند. 
باز بودن ادارات در روز پنجشنبه برای بانوان 
سخت تر است چرا که آنها عالوه بر کارهای 
اداری، باید به کارهای خانه نیز رسیدگی کنند 
و این موضوع که پنجشنبه ها هم در محل کار 
حضور داشته باشند باعث می شود که خستگی 
آنها دو چندان شود. تا زمانی که پنجشنبه ها 
تعطیل بود آنها اعتقاد داشتند که حداقل یک 
روز را به کارهای خانه و یک روز استراحت 
می کنند، اما اکنون روزهای جمعه فقط باید به 
کارهای خانه رسیدگی کرده و عماًل فرصتی 
برای اســتراحت نخواهند داشــت و این امر 
باعث می شود که بهره وری و کارایی کارکنان 
در محل کار کاهش پیــدا کند زیرا یک فرد 
کارمند که از صبح تا عصر در محل کار حضور 
دارد فرصتی برای استراحت و تفریح نخواهد 
داشت و این خستگی بر روند کاری این فرد 
در محل کارش تاثیرگذار خواهد بود. به دلیل 
فشار باالی کار بر روی بانوان، برخی از آنها 
پس از 2۰ تا 25 سال سابقه خود را بازنشسته 
می کردند اما اگر پنجشــنبه ها فراغت داشته 
باشــند قطعًا امید به کار بیشتری داشته و در 
زمانی که در اوج تجربه کاری هســتند خود 
را بازنشسته نمی کنند و این موضوع می تواند 
بر فعالیت های سازمان تاثیر گذار باشد. پس 
بهتر است به گونه ای عمل شود که بهره وری و 
کارایی کارکنان از بین نرود. برخی از کارکنان 
نیز بیش از ســاعت مقرر در قانون در محل 
کار حضور دارند چرا که آنها اعتقاد دارند که 
کارهای خود را انجــام دهند و در روزهای 
پنجشنبه و جمعه به استراحت بپردازند. اما با 
باز بودن ادارات در روز پنجشنبه آنها معتقدند 
فرسایشی شــدن آنها باال می رود و بهره وری 
و کارایی کاهش خواهد یافت. همچنین این 
موضوع روند کاری در ادارات را سخت تر می 
کنــد. اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این 
اســت که ارائه خدمات غیر حضوری راحت 
به مــردم می تواند از مراجعات آنها به ادارات 
کاســته و زمان کاری ادارات را کاهش دهد 
چرا که بســیاری از ادارات مکلف هستند که 
به پنجره واحد الکترونیــک خدمات دولت 
بپیوندند و از ایــن طریق خدمات خود را به 
مردم ارائه نمایند.اگر این موضوع محقق شود 
بســیاری از مردم در هر ساعتی که بخواهند 
می تواننــد خدمات خــود را دریافت نمایند 

و مراجعه حضوری بــه ادارات و ارگان های 
مختلف کاســته خواهد شد. برخی از ادارات 
نیز بخش زیــادی از فعالیت های خود را به 
صورت غیر حضــوری ارائه می کنند که این 
امر می تواند باعث شــود که حضور کارکنان 
در ادارات کاهــش یافتــه و آنها به صورت 
دورکاری فعالیت خود را انجام دهند. برخی 
از مدیران ادارات نیز از بازگشــایی ادارات 
در پنجشــنبه ها ناراضی هستند چرا که آنها 
اعتقاد دارند که این موضوع فشار زیادی را به 
کارکنان به ویژه بانوان شاغل در ادارات وارد 
خواهد کرد و کارایی و بهره وری کارکنان را 
کاهش خواهد داد. فشار و سختی کار باعث 
می شــود که انرژی کارکنــان ادارات کاهش 
یابد و حتــی در برخورد با ارباب رجوع نیز 
ســعه صدر آنها کاهش پیدا کند.در مجموع 
ایــن نوع کار کردن از یک ســو بهره وری و 
کارایی کارکنان در ادارات مختلف را کاهش 
 خواهد داد و از ســوی دیگر این کارکنان از 
خانواده های خود دور خواهند شد و شکاف 
عمیق بین والدین و فرزندان ایجاد خواهد کرد. 
از آنجایی که طبق قانــون در هفته کارکنان 
دســتگاه ها موظف هستند که 44 ساعت کار 
کنند، بخشی از این کارها را می توان به صورت 
دورکاری یا غیرحضوری ارائه نمود و از سوی 
دیگر با توجه به اینکه نشاط و شادابی کارکنان 
می تواند در بهره وری آنها تاثیر بسیار زیادی 
داشته باشد و این تعطیلی پنجشنبه نیز در این 
مدت زمان نشــان داده بود که بر روند کاری 
کارکنان تاثیر مثبت گذاشــته است، باید به 
گونه ای عمل شــود که این امر، نارضایتی به 
همراه نداشته باشــد. تعطیل بودن ادارات در 
روزهای پنجشنبه نیز باعث شده که مصرف 
انــرژی در ادارات کاهش یافته و هزینه های 
جاری آنها نیز کمتر شــود پس خوب است 
که در این زمینه تجدید نظر شده و به سمتی 
پیش برویم که ارائه خدمات به صورت غیر 
حضوری افزایش پیدا کند.اکنون در بسیاری 
از نقاط جهان برای افزایش راندمان کارکنان، 
افزایش خدمات غیرحضوری و بیشتر شدن 
تعطیلی در ایام هفته در دســتور کار دولت ها 
قرار گرفته است اما در اینجا چیز دیگری شاهد 
هستیم. به قول یکی از دوستان، ادارات مرکزی 
که در پایتخت قرار دارند در روزهای پنجشنبه 
تعطیل هستند و عمال ما نمی توانیم ارتباطی با 
آنها داشته باشیم به همین دلیل باز بودن ادارات 
در روزهای پنجشنبه نمی تواند بازدهی باالیی 

داشته باشد .  
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رئیس کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد 

تداوم کمبود سرم و دارو در ۳۰ استان کشور
بهداشت  کمیســیون  رئیس   // خبر  گروه 
مجلس با انتقــاد از نبود عزم و اراده جدی 
برای رفع مشکل کمبود دارو تأکید کرد در 
حال حاضر کودکان و افراد مسن در معرض 
آنفلوآنزا و ســرماخوردگی قرار دارند و این 
بیماری ها در حال افزایش است اما با کمبود 
سرم و آنتی بیوتیک به ویژه برای کودکان در 

۳۰ استان کشور روبرو هستیم . 
   حسینعلی شهریاری با انتقاد از اینکه کمبودهای 
دارویی همچنان ادامه دارد و رفع نشــده است، 
گفت: بارها در جلســات ستاد مبارزه با کرونا 
این موضــوع را مطرح و یــادآوری کردم اما 
علیرغم تمامی پیگیری ها و برگزاری جلسات 
توسط کمیسیون بهداشت و اینجانب در اغلب 
استان ها با کمبود جدی دارو مواجه هستیم.وی 
افزود: در حال حاضر کودکان و افراد مسن در 
معرض آنفلوآنزا و ســرماخوردگی قرار دارند 
و این بیماری ها در حال افزایش اســت اما با 
کمبود آنتی بیوتیک به ویژه برای کودکان در ۳۰ 
استان کشور روبرو هستیم.نماینده مردم زاهدان 
در مجلس یازدهم با انتقاد از تداوم کمبود سرم 
در کشور، قوانین بانکی و گمرکی، شرکت های 
بیمه ای، کمبود مواد اولیه، طلب شــرکت های 
 تولیــد دارو افزایــش هزینه حمــل و نقل و 
تعرفه های بازرگانــی را از جمله دالیل مؤثر 
کمبودهای دارویی و سرم برشمرد.شهریاری با 
بیان اینکه ۶۰ تا 7۰ درصد تولید داروی کشور 

در اختیار شرکت ها و بنگاه های شبه دولتی است، 
تصریح کرد: نمایندگان مجلس تحت فشارهای 
شدید قرار دارند و مردم برای کمبودهای دارویی 
به ما مراجعه می کنند و وظیفه ما هم پیگیری و 
تذکر و اعالم خطر است زیرا مجلس به تنهایی 
تصمیم گیرنده نیست.رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمــان مجلس یادآور شــد: رئیس جمهور 
بارها خطاب به مسئوالن مربوطه تأکید کردند 
که قیمت دارو نباید افزایش یابد و کمبودهای 
دارویی و ســرم باید رفع شــود اما متأسفانه 
تاکنون در این رابطه اقدامی انجام نشده  است؛ 
مردم با کمبود دارو مواجه هستند چه کسی باید 
پاسخگوی آنها باشد.وی با انتقاد از اینکه عزم و 
اراده جدی برای رفع کمبودهای دارویی وجود 
ندارد گفت: با دستورهای کاغذی این مشکل 
حل نمی شــود و اگر در این  رابطه تدبیر و فکر 
عاجلی نشود افزایش نارضایتی ها را به  دنبال 
دارد و مشــکل کمبود دارو نباید به مشکالت 
فعلی کشور افزوده شود.دبیر کل مجمع خیرین 
سالمت کشور افزود: متأسفانه خانواده شهدا و 
جانبازان نیز به  علت بدهی های بنیاد شهید به 
بیمه دی با مشــکل تامین دارو مواجه هستند 
در حالــی  که مجلس برای ایــن مهم بودجه 
پیش بینی کرده  اســت و به  نظر می رسد گوش 
شنوایی برای شنیدن این مشکالت وجود ندارد؛ 
درست است علت بخشی از مشکالت کشور 

دشمن خارجی است اما نباید چشممان را بر 
واقعیت ها ببندیم و اقدامی برای رفع مشکالت 
انجام ندهیم.به گزارش خانه ملت ؛ وی با تاکید 
بر اینکه برای مســائل دارو و درمان کشــور 
 باید قرارگاه عملیاتی تشــکیل شــود و نباید 
جزیره ای عمل کرد، تصریح کرد: در تابستان 
و بهار ســال جاری در مورد کمبود دارو تذکر 
دادیم و تأکید کردیم که نبایــد اجازه داد این 
کمبودها به فصول پاییز و زمســتان برسد اما 
متاسفانه توجهی نشد البته وزارت بهداشت هم 
به  تنهایی قادر به حل مشکل کمبود دارو نیست 
و دولت، بانک مرکزی، گمرک و مجلس باید 
همکاری و تعامل مناسبی داشته باشند؛ انتظار 
می رود رئیس  جمهور هرچه ســریع تر دستور 
تشــکیل قرارگاه را بدهد تا مشکالت حوزه 

دارو و درمان برطرف شود .
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