
آگهی
 حراج حضوری

صفحه 6 را بخوانید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نخ تسبیح ایجاد 

2اشتغال است

رئیسی :

هیچ معادله ای در منطقه بدون 
ایفای نقش جمهوری اسالمی 

ایران صورت نمی گیرد

آقای وزیر! 
مهارت آموزی، نخ تسبیح

اشتغالزایی است

8

1

آبا بتن ساحل                    
تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی :32212828 -32212929
کارخانه :32561030-31

آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرسیده 
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان 

بنی هاشمی واحد 2

Aba Beton Sahel

اولین پیوند خواهر خواندگی بندرعباس 
با کورینتو منعقد شد

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :
روند فعلی اعتبارات سبب مهار فقر و 

2فالکت از هرمزگان نخواهد شد

2

2

روزنامه منطقه جنوب کشور

 daryanews_bnd @ yahoo .com :پست الکترونیکی

چهارشنبه 4 آبان 1401    29 ربیع االول 1444  
  سال بیست و یکم     شماره 4011

8 صفحه    2000 تومان

گروه خبر // مرتضوی، وزیــر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با تأکید بر شفافیت در عملکرد گفت: 
در اتاقی شیشــه ای باید انحصــار اطالعات را 

بشکنیم و مردم را در جریان امور قرار دهیم.
 سید صولت مرتضوی در آئین تکریم و معارفه وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور »محمد 
مخبر« معاون اول رئیس جمهور، نمایندگان مجلس 
شورای اســامی، وزیر و سرپرســت سابق این 
وزارتخانه، برخی سران لشکری و کشوری، مدیران 
و کارکنان این وزارتخانه و ســازمان های تابعه در 
محل وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار 
شد، از ُحسن اعتماد »آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی« 
رئیس جمهور و رأی اعتمــاد نمایندگان مردم در 

خانه ملت قدردانی کرد.
وی با اشــاره به بیانات مقــام معظم رهبری تأکید 
کرد: اصل، مسأله »اشتغال« است و همانند دوران 
دفاع  مقدس باید قرارگاه ایجاد اشــتغال در کشور 
راه اندازی شــود؛ بنابراین دولتمردان و مســئوالن 
خــواب و خوراک را بر خــود حرام و به موضوع 

اشتغال توجه کنند.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی مأموریت های 
اصلی این وزارتخانه را در حوزه های »اجتماعی«، 
»اشــتغال« و »اقتصادی« دانست و تأکید کرد: در 
حوزه اجتماعــی، گره های کوری وجود دارد که با 
برنامه های متنــوع و متعدد باید در جهت رفع آنها 

اقدام کنیم و اصل »می توانیم« را سرلوحه کار خود 
قراردهیم. مرتضوی موضوعات اقتصادی را نیز در 
این وزارتخانه مهم خواند و تأکید کرد: متأســفانه 
به لحاظ صادرات نفت، اقتصاد تک محصولی شده 
است و اقتصاد نفت به عنوان نقطه قوت، تبدیل به 
نقطه ضعف شده است و سخت در عجبم بر ما چه 
شده که در کشــورهایی که معادن غنی نفتی دارند 

نقطه قوت را تبدیل به نقطه ضعف کردند.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان این که 
»اقتصاد معــادن« و »اقتصاد دریامحور« دو حلقه 
مفقود و معطل مانده در کشور ما است، تأکید کرد: 
متاســفانه ۹۰ درصد از معادن کشف نشده و یا به 
بهره برداری نرسیده است. مرتضوی گفت: متأسفانه 
با توجه به وجود سواحل متنوع و امکانات وسیع 

نتوانستیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
وی بــا بیان این که رویکرد مــا بر محور تضمین 
عدالت اســت، خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی متکفل معیشت مردم است و باید 

بستر ایجاد اشتغال را فراهم کند.
وزیر تعاون با تأکید بر این که در حوزه اشتغال باید 
طرحی نو در اندازیم، تصریح کرد: با ایجاد اشتغال 
می توان به تولید مناســب رسید و با تولید مناسب 

شکاف طبقاتی را اصاح کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مردمی ســازی 
اقتصاد، توسعه فرهنگ تعاونی، استفاده از ظرفیت 

ایرانیان خارج از کشــور، گســترش آموزش های 
فنی وحرفــه ای، ایجاد مراکــز کارگاهی در جوار 
کارخانجات و ارتقــای دانش کارگران را از جمله 
مواردی خواند کــه در وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی با جدیت پیگیری خواهد شد.
مرتضوی، وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی را 
نخ تسبیح ایجاد اشــتغال دانست و تأکید کرد: این 
وزارتخانه دارای منابع انسانی عالم، دلسوز مردم و 
کاردان است که با استفاده از ظرفیت آن ها و خانه 
ملت می توان به ظرفیت ایجاد یک میلیون فرصت 

شغلی دست یافت.
در این آئین، معــاون اول رئیس جمهور، با اهدای 
لوحی از ســوی آیت اهلل رئیســی از خدمات دکتر 
»حجــت اهلل عبدالملکــی« وزیر ســابق وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و دکتر »محمدهادی 
زاهدی وفا« سرپرســت سابق این وزارتخانه تقدیر 
کرد و حکم انتصاب »دکتر سیدصولت مرتضوی« 

را با امضای رئیس جمهور به وی اهدا کرد.
به گزارش بازار ، دکتر »حجت اهلل عبدالملکی« وزیر 
سابق و دکتر »محمدهادی زاهدی وفا« سرپرست 
ســابق این وزارتخانه نیز به طور جداگانه بخشی 
از عملکــرد خود و آن چه پیش از این در وزرات 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذشت را تشریح کردند 
و با اعام چالش ها، پیشنهادهای خود را برای بهبود 

امور بیان کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخ تسبیح ایجاد اشتغال است

توزیع روزانه ۸۰ تن مرغ منجمد با 
قیمت مصوب در هرمزگان

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان عنوان کرد
بازسازی منطقه زلزله زده سایه خوش نیازمند 

8تامین اعتبار

گــروه خبر // رئیــس مرکز مدیریت 
راه های استان هرمزگان از انسداد تونل 
شــماره دو محور رودان- منوجان به 
مدت یک ماه از  ساعت 12 شب الی 6 

صبح خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد خزائی 
در این رابطه اظهار کرد: با توجه به انجام 
تعمیرات سیستم روشــنایی تونل و نیاز 

به تامین ایمنی در عملیات اجرایی تونل 
مورد اشــاره در حد فاصل محور رودان 
به منوجان از انســداد تونل شــماره دو 
محــور رودان-منوجان به مدت یک ماه 

از ساعت 12 شــب تا 6 صبح خبر داد. 
وی در ادامه افزود: انســداد تونل تا یکم 
آذرماه ســال جاری از ساعت 12 شب 
الی 6 صبح ادامه خواهد داشت و راه های 

دسترسی به شهرســتان کهنوج از طریق 
–جغین- محورهای جایگزیــن رودان 

منوجان-کهنوج و محور رودان-زیارتعلی 
–فاریاب -کهنوج ، امکان پذیر می باشد.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

ساختمان جدید اتاق بازرگانی ظرفیتی مطلوب 
برای تعامالت اقتصادی هرمزگان

  اتاق بازرگانی هرمزگان با احداث این ساختمان و عملکرد بسیار خوبی که ارائه داده است نام نیک تجار هرمزگانی
 در گذشته و حال را زنده نگه داشته است 

گروه خبر // نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی گفت: ساختمان جدید اتاق 
بازرگانی هرمزگان با توجه به امکاناتی که در خود دارد بهترین ظرفیت برای تعامالت اقتصادی 

هرمزگان در سطح ملی و بین المللی است.
به گزارش خبرنگار دریا ، احمد مرادی در دیدار با ریاست اتاق بازرگانی هرمزگان و بازدید از 
ساختمان جدید اتاق اظهار داشت: نبود جایگاه مناسب و در خور شان فعاالن اقتصادی با توجه 
به سابقه تجاری استان هرمزگان همواره برای ما دغدغه بود و امروز با بازدید از ظرفیت های 
ساختمان جدید اتاق بازرگانی استان دیگر این دغدغه وجود ندارد. وی افزود: این ساختمان 
در تمام ابعاد نوید بخش انجام تعامات مهم اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسامی ضمن تقدیر از پیگیری ها و تاش ریاست 
اتاق بازرگانی هرمزگان و تیم تحت مدیریتی ایشــان برای ساخت این ساختمان اظهار داشت: 

ارتقا جایگاه اتاق بازرگانی هرمزگان از رتبه 34 به رتبه ۹ نشــان می دهد که مجموعه اتاق 
بازرگانی با چه حساســیت و تاشی کار کرده اســت تا بتواند این جایگاه را کسب نماید که 
جای بســی تقدیر و قدردانــی دارد. مرادی تصریح کرد: اتــاق بازرگانی هرمزگان با احداث 
این ســاختمان و عملکرد بسیار خوبی که ارائه داده است نام نیک تجار هرمزگانی در گذشته 
و حال را زنده نگه داشــته اســت. وی تاکید کرد: مجمع نمایندگان استان هرمزگان، مجموعه 
استانداری و دستگاه های اجرایی استان باید از ظرفیت های مشورتی اتاق بازرگانی هرمزگان 
به عنوان پارلمان بخش خصوصی با توجه به کمیســیون های تخصصی که در بدنه خود دارد، 
در توســعه صادرات استفاده کنند. مرادی در پایان افزود: حمایت ها و تاش های ما در کنار 
اتاق بازرگانی هرمزگان برای انتقال کارت بازرگانی کارخانه های بزرگ به اســتان هرمزگان 

همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان :
۸۰۰ خانوار در محله چاهستانی ها به شبکه 

8جمع آوری فاضالب متصل می شوند

رییس مرکز مدیریت راههای هرمزگان خبر داد 

انسداد تونل شماره دو محور رودان -منوجان

نوبت اول فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای

گانی- شرکت آب و افضالب استان رهمزگان روابط عمومی و آموزش هم

شــرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشــروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه :  عملیات اجرایی ارتقا ایستگاه های باالبر و پمپاژ فاضالب بندرعباس )فاز دوم اجرایی(

مبلغ برآورد اولیه : 75,410,000,000 ریال ) هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق » از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 3,771,000,000 ریال ) سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و یک میلیون ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : دارای رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات

مبلغ خرید اسناد : 5,000,000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ1401/08/03 تا ساعت 14 تاریخ 1401/08/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1401/08/21
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401/08/22

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در 
جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65 %(بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با 

توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه, آدرس: بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب 
بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و 

فاضالب استان هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت
انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 .   
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شرکت  تعاونی مصرف فرهنگیان رودان

آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدید 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 گروه خبر // سال تحصیلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان آغاز شد.   رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در 
این مراسم گفت: ۷4۸ دانشجوی جدید ورودی مهر و بهمن در رشته های 
پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشــکی، پرستاری، مامایی، در 
هفت دانشکده استان تحصیل می کنند. حسین فرشیدی گفت: امسال عاوه 
بر دانشکده های بندرعباس و بندرلنگه، در شهرستان های بستک سه رشته 
و میناب با دو رشــته پذیرای دانشــجویان جدید است. او گفت: امسال 
ساخت دانشکده دانپزشکی در استان آغاز شده است که تا دو سال آینده 
به بهره برداری می رسد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در 
اســتان 1۰۰ مرکز روستایی دانپزشکی وجود دارد که با فارغ التحصیان 
دانپزشکی در حال فعالیت هستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ 
فرشــیدی گفت: تکیمل و بهره برداری از ساختمان پیراپزشکی در دهه 
فجر امسال و تکمیل بیمارستان آموزشی ۵31 تخت خوابی بندرعباس تا 
سال آینده می تواند بهت تکمیل ارتقای سطح آموزشی دانشجویان کمک 

به سزایی کند.
شهردار بندرعباس خبر داد 

 آسفالت وزیرسازی محله 
سنگ کن غربی 

 گروه خبر // شهردار بندرعباس از آسفالت و زیرسازی محله سنگ کن 
غربی در راســتای نگاه عدالت محورانه در محات خبر داد.  مهدی نوبانی 
شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه موضوع آسفالت خیابان ها و معابر شهر 
یکی از مطالبات مهم و به حق شهروندان است، اظهار کرد: در راستای بهبود 
عبور و مرور و سیما و منظر شهری با هدف خدمت رسانی شایسته و بهینه  
به شهروندان و تســهیل در امر تردد وسایل نقلیه، عملیات نهضت آسفالت 
در سطح شــهر بندرعباس در حال اجرا می باشد. وی عنوان کرد: مدیریت 
شهری تاش دارد با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت سطح کمی و 
کیفی فعالیت هایش را افزایش دهد تا رضایت شهروندان بیشتر شود. نوبانی 
به آسفالت محله ســنگ کن غربی اشاره و بیان کرد: آسفالت محله سنگ 
کن غربی به مســاحت 14 هزار مترمربع و زیرسازی 2 هزار متر مکعب با 
اعتباری بالغ بر 6۰ میلیارد ریال طی مدت دو هفته انجام شــده اســت. به 
گزارش فارس ، شــهردار بندرعباس در پایان گفت: شهرداری بندرعباس 
در مسیر خدمت رسانی هدفمند و متوازن به شهروندان تاش کرده است از 

تمام ظرفیت ها استفاده کند تا شاهد افزایش رضایتمندی شهروندان باشیم.
توزیع روزانه ۸۰ تن مرغ منجمد با قیمت 

مصوب در هرمزگان
گروه خبر // معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
گفت: به طور میانگین روزانــه ۸۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در 
بازار استان توزیع می شود.  مسعود رمضان پور با اشاره به توزیع روزانه 
۸۰ تن مرغ منجمد در بازار استان گفت:قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد 
برای فروشــنده 4۵ هزار تومان و برای مصــرف کننده 4۸ هزار تومان 
است. او گفت: توزیع مرغ منجمد برای تنظیم قیمت مرغ در بازار استان 
همچنان ادامه خواهد داشت. رمضان پور گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
3 هزار تن مرغ منجمد در اســتان توزیع شده است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان ؛ اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در هرمزگان حدود 

۷۰ هزار تومان است.

خبر

پشت پرده سیاست 

اسکیزوفرنی آمریکایی به روایت کنعانی   
سخنگوی وزارت خارجه: اگر آمریکایی ها اعام می کنند که امکان بازگشت 
 به توافق وجود ندارد یا مذاکرات متوقف شده یا برنامه ای ندارند، چرا پیغام 
می دهند؟رابطه تهران - مسکو ، ماجرای جنجالی فروش پهپاد های ایرانی،  
مانور نظامی اقتدار نزسا در ارس، کم و کیف همکاری ایران  با آژانس،پیغام های 
آمریکایی ها و رویکرد غربی ها در قبال تحوالت اخیر از جمله موضوعاتی 
بود که کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در نشست روز گذشته خود به سراغ 
آن ها رفت. در این میان اما صحبت های کنعانی درباره پیغام های واشنگتن 
برای مذاکره با تهران مورد توجه رســانه ها قرار گرفت و سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی در این باره اظهار کرد: »اگر آمریکایی ها اعام می کنند که امکان 
بازگشــت به توافق وجود ندارد یا مذاکرات متوقف شده یا برنامه ای ندارند، 
چرا پیغام می دهند؟ آن ها دچار دوگانگی هستند.« اظهاراتی که برخی آن را 
اسکیزوفرنی آمریکایی اعام کردند و برخی نیز نوشتند که واشنگتن هم خدا را 
می خواهد و هم خرما را. در ادامه بخش های مهم سخنان کنعانی را به گزارش 
ایرنا می خوانید: * مشــخص است که آمریکایی ها هم می خواهند به توافق 
برگردند هــم می خواهند هزینه های توافق را پرداخت نکنند.*آمریکایی ها 
می توانند در چارچوب توافق شده و ابعادی که در وین مورد تاکید قرار گرفته، 
بــه توافق و مذاکرات بازگردند اما به نظر می آید آمریکایی ها همچنان دچار 
دوگانگی هستند و از یک سو به مسائل سیاسی و داخلی خود نگاه می کنند و 
از سوی دیگر نیم نگاهی هم به تحوالت داخلی ایران و حمایت از اغتشاشات 
دارند.* اشکالی که ما می بینیم دوگانگی در مواضع و عمل طرف آمریکایی  
است. آمریکایی ها در مواضع نکته ای را مطرح می کنند اما رفتار دیگری انجام 
می دهند.اگر در طرف مقابل اراده سیاسی وجود داشته باشد زمینه برای اجرای 
توافق مهیاست. ما برای مذاکرات مجدد هم نیازی به مذاکره نداشته ایم با این 
صورت مســئله روشن است اسناد رد و بدل شده و جزئیات فنی و گام های 
دو طرف واضح است ولی به نظر می آید اراده سیاسی آمریکا همچنان محل 
تردید است. اگر این اراده سیاسی شکل بگیرد زمینه برای برداشتن گام بعدی 
فراهم خواهد بود. * درباره برخی موضوعات فنی و در نتیجه شیطنت البی 
رژیم صهیونیســتی که در روند تعامل و مناســبات میان ایران و آژانس رخ 
داده بود خوشــبختانه با نگاه سازنده جمهوری اسامی ایران به همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مجدد در مسیر خوبی قرار داریم.* جمهوری 
اســامی ایران، دولتی مسئول و پایبند به تعهدات بین المللی است. برخی از 
کشورهای اروپایی و غربی علیه ایران رفتارهایی انجام می دهند که اساسًا این 
رفتارها غیرقانونی و غیر مشروع است حمایت از اغتشاش و آشوب، ناامنی و 
بی ثباتی در کشورها یک رفتار کامًا غیرقانونی است حمایت از اغتشاشگران، 
ایجاد فضای رسانه ای و تبلیغی و میدان دادن به جریان هایی که سابقه فعالیت 
تروریستی دارند اقدام کامًا غیرقانونی و غیرمسئوالنه است.*  رابطه ایران 
و روسیه رابطه همه جانبه، در زمینه های مختلف، رو به رشد و مبتنی بر منافع 
و مصالح دو کشــور و چارچوب های قانونی است و متعارض با هیچ روند 
بین المللی نیست. کشورها آزاد هستند روابط خود را مبتنی بر مصالح و منافع 
دو کشور پیش ببرند، بنابراین رابطه ایران و روسیه علیه هیچ جهت و طرفی 
و ناقض هیچ رویکرد و چارچوب بین المللی نیست. کارزار رسانه ای غربی 
و آمریکایی درباره  مناســبات جمهوری اسامی ایران و فدراسیون روسیه، 
کارزار رسانه ای ناظر بر دستیابی به اهداف سیاسی خاص، فرافکنی، انحراف 
اذهان عمومی از نقش غیرســازنده و مخرب خودشــان در موضوع جنگ 
اوکراین است.* جمهوری اســامی ایران ادعای سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا مبنی بر حضور کارکنان ایرانی در کریمه و کمک به استفاده از پهپادها 

را به شدت تکذیب می کند.* جمهوری اسامی ایران بارها و بارها دیدگاه 
خود را درباره موضوع اوکراین و جنگ جاری در این کشــور اعام کرده 
اســت؛ مواضع ما صریح و روشن است. متاسفانه آمریکا و اروپا خودشان 
با اقدامات تحریک آمیز به طور مشخص دولت آمریکا آغازکننده شرایطی 
شدند که به آغاز جنگ در اوکراین منجر شد... ما اتهامات بی حاصل را علیه 
جمهوری اسامی ایران رد می کنیم و مردود می شماریم و نمی پذیریم.* ما 
بارها اعام کرده ایم که استقرار نیروهای خارجی در منطقه کمکی به ثبات و 
امنیت و صلح در منطقه نمی کند... مقامات رسمی و نظامی ما درباره رزمایش 
اقتدار ارس و اهداف این مانور توضیحات و پاسخ های الزم را ارائه کردند. 
این مانور هم از قبل برنامه ریزی شــده و هم مبتنی بر تمرین های دوره ای 

نیروهای مسلح جمهوری اسامی است. 
تحلیل نبوی از رفتارهای رادیکالی کف خیابانی 

بهزاد نبوی: نمی توانیم با معترضان کف خیابان که شــعارهای براندازانه می 
دهند، هم سو شویم

بهزاد نبوی رئیس جبهه اصاحات در گفت وگوی اخیر خود شرایط کنونی 
کشور را ارزیابی کرده و موضع گیری جدی درباره رفتارهای رادیکال کف 
خیابان دارد. چریک پیر اصاحات در بخشی  از سخنان خود به بی انگیزگی 
مردم درباره فعالیت های حزبی و سیاســی اشــاره کرده ، از مشکاتی که 
انقاب ها در پسا پیروزی با آن مواجه هستند، سخن گفته و البته در البه الی 
این تحلیل های خود خاطرات گذشــته را مرور کرده است. در ادامه بخش 
های مهم مصاحبه بهزاد نبوی  با هم میهن را می خوانید: *قطعا نمی توانیم 
با معترضان کف خیابان که شــعارهای براندازانه می دهند، هم ســو شویم. 
بحث محافظه کاری نیست؛ ما شــعارهای آنان را قبول نداریم.*در تحصن 
مجلس ششم مگر تحصن آن روز ما و حرکت های کف خیابان امروز توده 
مردم با ما همراهی کردند؟ بنابراین امروز به این نتیجه رســیده ام که مردم از 
رفتارهای رادیکال خوش شان نمی آید و مورد تایید اکثریت نیست. *من از 
ســال ۸۸این نقد را داشته و دارم که اصاح طلبان به جای آن که خط دهنده 
و هدایت کننده مردم باشــند، دنباله رو مردم شده اند. مردم به خیابان می آیند، 
ما هم پشت سرشــان می آییم. مردم به آمدن پای صندوق تمایل ندارند، ما 
هم در انتخابات شرکت نمی کنیم.*باید توجه داشت که دیدگاه افراد ممکن 
اســت در گذر زمان دچار تغییر شود. به عنوان مثال من قبل از زندان اخیر 
»ضد انقاب«! نبودم و با مطالعات و بررســی هایی که در زندان کردم، ضد 
همه انقاب ها شدم.*نمی خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم، بلکه 
می خواهیم همین بنا را اصاح و ایراد هایش را برطرف کنیم که البته می دانیم 
کار بســیار مشکل و پرهزینه ای است.*تغییر مواضع در اثر تغییر اوضاع و 
شرایط امر پســندیده ای است و اصوال تعریف راهبرد یا استراتژی، »تحقق 
اهداف ایدئولوژیک و کلی در شرایط زمانی و مکانی خاص« است. این که 
فردی تا آخر عمر سیاسی خود، یک حرف بزند و به تغییر اوضاع و شرایط، 
بی توجه باشــد، نوعی جزمی گرایی و دگماتیزم است.*من ناطق امروز را 
رقیب خاتمی در سال ۷6 و الریجانی را همچنان، الریجانی مربوط به فیلم 
»عصر عاشورای« سال ۷6 نمی دانم. نه تنها من، بلکه آنان هم تغییراتی در 
مواضع شان داشته اند و این معنای محافظه کار شدن من یا رادیکال شدن آنان 
نیســت. *شاید حوادث بعد از فوت مهسا امینی، سبب شود، همان طور که 
در سوال آمد احساس نیاز برای تغییر بعضی از سیاست ها، پس از فروکش 
کردن بحران در حاکمیت به وجود آید. شاید توجه شود که به جای سوق دادن 
جوانــان رای اولی به کف خیابان ها، آن ها را پای صندوق رای در انتخابات 

آزاد بیاورند. آرزوی ما همین »احساس نیاز« است./خراسان 

پاسخ کنایه آمیز سرلشکر باقری به تحریم از سوی اتحادیه 
اروپا

سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 
در پاسخ به تحریم اتحادیه اروپا علیه خود و برخی مقامات ایرانی پیامی 
صادر کرد. متن پیام به شــرح زیر است: اتحادیه اروپا چهار روز پیش به 
دلیل آن چه که »ارسال پهپاد های بدون سرنشین از ایران به روسیه« نامیده، 
نام این جانب را در فهرست تحریم های خود قرار داده است! پیشتر و در 
تاریخ 13 آبان ۹۸ نیز وزارت خزانه داری آمریکا با گنجاندن نام بنده در 
فهرست تحریم های خود، دچار چنین خبطی شده بود. عصبانیت آمریکا 
و دنباله آن یعنی اتحادیه اروپا البته قابل درک اســت. از ابتدای پیروزی 
انقاب اسامی نیرو های مسلح جمهوری اسامی را در فهرست تحریم ها 
قرار دادند، اما نیرو های مسلح ما از این تهدید فرصت ساختند. اگر روزی 
آن ها ســیم خاردار هم از رزمندگان ما دریغ می کردند، امروز برای خرید 
موشــک های نقطه زن و پهپاد های ایرانی، صف کشیده اند.در حقیقت این 
اروپایی ها هستند که با در پیش گرفتن مسیر به بن بست خورده  ارباب شان 
آمریکا، دچار عارضه  »خودتحریمی از حقیقت« شــده اند. ما در فارسی 
ضرب المثلی داریم که می گوید: »کوری عصاکِش کوِر دگر شــده است« 
یا به قول انگلیسی ها: »The blind leading The blind«اما به 
اتحادیه اروپا یک پیشــنهاد انسان دوستانه دارم، از امروز به آن ها وکالت 
می دهــم در اجرای تحریمی که تدارک دیده انــد، مجاز اند همه اموال و 
دارایی های سرلشــکر محمد حسین باقری در بانک های سراسر جهان را 
شناسایی و مصادره و صرف خرید زغال سنگ برای شهروندان اروپایی 

کنند، زمستان سختی در پیش است./باشگاه خبرنگاران جوان
تاجیک: تاریخ فردای این سرزمین توالی خیزش ها خواهد 

بود اگر...
محمدرضا تاجیک در بخشی از یادداشــت خود  با عنوان »کافی است 
مسیرتان را عوض کنید« نوشت:  اگرچه امروز، اندیشیدن به حادث    شدِن 
این پیچش سخت و عواقب آن سهل تر از تغییر مسیر برخی اربابان قدرت 
است و تصور تقویت و تشدید اراده پلیسی و امنیتی معطوف به حفظ »وضع 
موجود« ممکن تر از تاش برای تغییر آن به  نظر می رســد و اگرچه، دور 
از تحلیل و تخمین اســت که  بازیگران اقلیم های قدرت و سیاست اکنون 
جامعه که دیری اســت چشم شان خانه خیال است و نیست ها را هست و 
هست ها را نیســت می بینند الجرم، از چنین بصیرتی برخوردار شوند و 
شیشه  کبودی را که بر چشمان نهاده اند، بردارند و آن نقش های نازیبا و آن 
رنگ های بی رنگ و کدر را که در آینه جامعه می بینند، نقِش خود آینه یا 
نقاشی در پس و پشِت آن نینگارند، اما در شرایط استثنایی کنونی - که این 
 بار توسط سوژه مقاومت متفاوت از همه دوران مستثنا شده است - تنها دو 
راه پیداست: نخست، فهمیدن و بیان  کردن واقعیت و حقیقت رخدادی که 
هم اکنون تجربه می شود و تاش برای تغییر مسیر خود و رفع علل و عوامل 
موجبه و موجده آن، دو دیگر، وضعیت استثنا را وضعیت عادی تصویر و 
تصور کردن و به انتظار نشستن تا شاید رخداد از امتداد خویش حوصله اش 
ســر رود و خود بساط کوچه و خیابانش را برچیند. نمی دانم این رخداد 
چقدر موفق بوده تا حجــاب از دیده و دل این اربابان قدرت برگیرد، اما 
می دانم اگر تمهیدی نشود از عاج و دوا، تاریخ فردای این سرزمین توالی 
خیزش ها و رخدادهای گوناگــون )به  مراتب رادیکال تر از آن چه امروز 
تجربه می کنیم( خواهد بود. بعضی وقت ها، برای نجات  دادن پوست باید 

پوست انداخت /اعتمادآناین

تازه های مطبوعات
 شــرق-ورود نظامیان به دانشــگاه ها به بهانه صدور امریه سربازی چگونه 
می تواند باور پذیر باشد؟ چه لزومی برای ورود نظامیان به دانشگاه هاست؟ 
وقتی امور نظام وظیفه سال هاست به خوبی در نهادهای مربوط انجام شده 
است. مهم تر این که بیش از نیمی از دانشجویان را دختران تشکیل می دهند 

که اصا مشکل سربازی ندارند. 
کیهان – ایرانیان مقیم اروپا نزدیک به دو میلیون نفر هســتند و تجمع برلین 
به وضوح نشــان می داد که حتی یک صدم درصــد از ایرانی ها هم در آن 
شرکت نکرده بودند. چند هزار نفر از اتباع و پناهجویان ده ها کشور مختلف 
و ده ها گروه اجق وجــق را دور هم جمع کرده بودند. پرچم ها و عامت ها 
نشان می دهد که بیشترین تعداد آن ها از گروه های همجنس باز، شیطان پرست، 

پارافیل ها و... بودند. 
همدلی -در حالی کنترل تورم و نقدینگی یکی از شعارهای همیشگی دولت 
ســیزدهم از پیش از ورود به پاســتور بوده که حاال گزارش ها از افزایش 
قابل توجه پول های سرگردان در کشور حکایت دارد؛ رقمی که حاال به گفته 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسیده 
است؛ افزایشی که حاال از رسیدن خط فقر به 1۸ میلیون تومان خبر می دهد.

فرهیختگان-در شرایط فعلی پلتفرم های داخلی چه خوش شان بیاید یا نیاید، 
آن چنان جذاب جمعیت نبوده اند. بی اهمیت تلقی شــدن فضای کسب وکار 
موجود در   اینستاگرام و دیگر پلتفرم های خارجی نیز نه تنها مشکل را حل 

نمی کند، بلکه پاک کردن صورت مسئله است. 
صبح نو - این روزنامه با اشــاره به فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ نوشت: 
این موضوع آسیبی جدی به تعداد زیادی کسب و کار وارد کرد.تجربه فیلتر 
تلگرام نشان داده که نمی شود به مخاطبان گفت هر کدام به یک پلتفرم داخلی 
کوچ کنند.مسئله دیگر خالی کردن عرصه فضای مجازی برای فعالیت هرچه 

پرقدرت تر رسانه های معاند و ضدانقاب های خارج نشین است.
انعکاس

مشــرق نیوز خبرداد: روابط عمومی کل سپاه با رد انتساب برخی کانال ها به 
این نهاد اعام کرد: همان گونه که در گذشته هم تاکید شده سپاه پاسداران 

انقاب اسامی هیچ گونه کانال رسمی در شبکه های اجتماعی ندارد. 
تابناک خبر داد: علی صالحی، دادستان تهران گفت: برای 31۵ نفر از متهمان 
آشــوب های اخیر در تهران به اتهــام »اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه 
امنیت کشور«، »فعالیت تبلیغی علیه نظام« و »اخال در نظم عمومی« قرار 

مجرمیت و کیفرخواست صادر شد. 
همشهری آنالین مدعی شد: بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم سبزوار گفت: 
قرار اســت که به روبیکا پهنای باند سه برابری نسبت به استارلینک بدهند 
و قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت. مردم می خواهند کســب و کار داشته 

باشند، کار دیگری که نمی خواهند انجام دهند. 
الف خبر داد: در ادامه روند پیشبرد برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، آن چنان 
که رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داده قرار است با توجه به ظرفیت های 
استان فارس،  سایت جامع هسته ای در این استان راه اندازی  شود. اسامی 
گفته: طرح توســعه گاما و پاسما یکی از طرح هایی است که به آن توجه 
شده و در حوزه های مختلف مانند پزشکی و کشاورزی قابل استفاده است. 
یکی از محورهای مورد توجه، توســعه پرتوها در کشور است و با توجه 
به خواست اداره اوقاف بخش مهمی از این طرح در استان فارس اجرایی 

خواهد شد.

خبری
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سرمقاله

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخ تسبیح ایجاد اشتغال است. این جمله 
را ســید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آئین تکریم 
و معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده اســت. البته باید گفت 
مهارت آموزی نیز  نخ تسبیح اشــتغال و اشتغالزایی است و فردی که ماهر 
است و در رشته های فنی و حرفه ای مهارتی متناسب با نیاز بازار را آموخته 
است، بطور حتم بیکار نمی ماند. اما استان هرمزگان که بدلیل وجود صنایع، 
بنگاه های اقتصادی و... به عنوان قطب تجارت کشور مطرح می باشد، از آن 
طرف بدلیل عدم توجه به مهارت آموزی به عنوان استان سرآمد ورکورددار 
کشــور در بیکاری ، فقر وفاکت و... مطرح اســت که اگر از گذشته تاکنون 
به مهارت آموزی در این اســتان توجه می شد، در حال حاضر در بیکاری 
رکوردار نمی شــدیم که شرم آور است وبایستی در باالترین نرخ اشتغالزایی 
کشــور افتخارآفرینی می کردیــم. در دو دهه اخیر هر زمانی که به صنایع و 
بنگاه های اقتصادی استان اعتراض می شد که چرا نیروهای تان را اتوبوسی 
از سایر استان های کشور وارد می کنید، عنوان می کردند که نیروی ماهر در 
استان نیست و مجبوریم نیروی موردنیازمان را از سایر مناطق کشور تامین 
کنیــم. انتظار می رفت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و دانشــگاه ها در 
این دو دهه نیروهای ماهر مورد نیاز صنایع را تربیت کنند که متاسفانه کمتر 
 به این موضوع توجه شــد. در ســال های اخیر نیز اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای نیز بجای توســعه مراکز و کارگاه هــای دولتی و آموزش رایگان 
به جوانان هرمزگانی جهــت ورود به صنایع و بنگاه های اقتصادی، اقدام به 
واگذاری کارگاه ها و مراکز دولتی نمود و کســانیکه بیکار و بی پول بودند، 
بایستی در آموزشــگاه های آزاد آموزش می دیدند که برایشان مقدور نبود 
و به همین دلیل به ســمت مشــاغل کاذب، قاچاق و.... رفتند و بسیاری از 
آنها هم جان شــان را هم در این مسیر ازدســت داده اند و فرزندانی یتیم و 
زنانی بیوه شــدند و افزایش آســیب های اجتماعی را به همراه داشته و این 
روند همچنان ادامه دارد. متاســفانه تاکنون هرمزگان هیچگاه مدیرکل بومی 
فنی وحرفه ای نداشته است و سازمان آموزش فنی و حرفه ای هم در ادوار 
مختلف در مقابل تحقق این مهم مقاومت کرده است و می کند. حال که وزیر 
 جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رای نمایندگان انتخاب شــده اســت و 
صحبت های شان حکایت از توجه به اشتغالزایی دارد، انتظار می رود به مهارت 
 آموزی به عنوان نخ تسبیح اشــتغالزایی بنگرند و به سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای هم دستور دهند تا مدیرکل بومی متعهد و متخصص که در این سال ها 
در همین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان کسب تجربه داشته است 
 را به عنوان مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان منصوب نموده و مراکز و 
کارگاه های واگذار شده را دوباره به بخش دولتی برگردانند و کارگاه ها و مراکز 
جدید دولتی را در تمام مناطق استان دایر نموده و نیروی مورد نیاز صنایع و 
بازار استان را تربیت نموده و فرهنگ مهارت آموزی را در هرمزگان نهادینه 
کنند تا رتبه اول هرمزگان در بیکاری که برای مســئوالن استان و کشور هم 
خجالت آور است، تداوم نداشته باشد و در همین دولت، هرمزگان در اشتغال 
رتبه نخست کشور را با توجه به ظرفیت صنایع و بنگاه های اقتصادی استان 

کسب کند وافتخارش به رکوردشکنی در اشتغالزایی باشد، نه بیکاری.
   علی زارعی

آقای وزیر! مهارت آموزی، نخ تسبیح 
اشتغالزایی است

گروه خبر//  نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
گفت: وضعیــت و منابع موجود هرمزگان 
پاسخگوی رفع نیازهای اولویت دار استان 
هرمزگان نیســت و اگر این روند طبیعی 
فاصله  باشــد،  ادامه دار  اعتبارات  توزیع 
شاخص های فقر و فالکت هرمزگان با سایر 

استان های برخوردار حفظ خواهد شد. 
حجت االسام والمسلمین محمد عبادی زاده 
نماینــده ولی فقیه در هرمــزگان در دیدار 
کارکنان ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان هرمزگان که به مناسبت روز آمار و 
برنامه ریــزی در دفتر امام جمعه بندرعباس 
برگزار شــد، اظهــار داشــت: روز آمار و 
برنامه ریزی فرصتی برای بازنگری فعالیت ها 
و ترســیم فعالیت های آینده سازمان برای 
تحقق اهداف است. وی عنوان کرد: سازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی یــک مجموعه 
بسیار مهم در کشــور محسوب می شود و 
رکن اساســی و نبض اصلی حرکت رو به 
جلوی کشور به شــمار می رود. امام جمعه 

بندرعباس با ذکر این نکته که محور حرکت 
سازمان مدیریت باید بر اساس اولویت های 
کارشناسانه باشد، ابراز کرد: اگر قرار باشد 
پروژه ها بر اســاس نیازها تعریف شــود، 
اعتبارات پاســخگو نخواهد بود و به همین 
جهت مبنای حرکت، باید پاسخ به نیازهای 
اولویت دار استان و متناسب با منابع باشد که 
این همان نقطه اصلی حرکت به سمت توسعه 
است. حجت االسام عبادی زاده ضمن تاکید 
بر تغییر نوع نگاه مدیران دولتی نســبت به 
تعریف پروژه های جدید، ابراز کرد: وضعیت 
و منابع موجود هرمزگان پاســخگوی رفع 
نیازهای اولویت دار استان هرمزگان نیست و 
اگر این روند طبیعی توزیع اعتبارات ادامه دار 
باشــد، فاصله شــاخص های فقر و فاکت 
هرمزگان با ســایر اســتان های برخوردار 
حفظ خواهد شــد. وی خاطرنشــان کرد: 
اگر فاصله هرمزگان با کشــور با یک نگاه 
ویژه و تخصیص منابع برای اســتان کاهش 
پیدا نکند، رتبه اول فقر و بیکاری هرمزگان 

ادامه دار نخواهد بــود. نماینده ولی فقیه در 
اســتان هرمزگان با اشــاره به ظرفیت ها و 
سرمایه های اســتان هرمزگان، تصریح کرد: 
اگر بخواهیــم به منابع تزریقی از مرکز اکتفا 
کنیم، نمی توان تحولی را در استان هرمزگان 
رقــم زد به همین جهــت باید ظرفیت های 
در اختیار دســتگاه های دولتی را به منابعی 
برای توسعه اســتان هرمزگان تبدیل کرد، 
یعنی منابع بااستفاده دستگاه ها در خدمت 
حل مشکات استان هرمزگان به کار گرفته 
شود. حجت االســام عبادی زاده با اشاره 
بــه عدم تــوازن تحقق توســعه در حوزه 
جغرافیایی اســتان هرمزگان، گفت: سال ها 
است توسعه سواحل مکران مورد تاکید مقام 
معظم رهبری )حفظه اهلل( قرار دارد، اما هنوز 
رویکرد توسعه اســتان هرمزگان به سمت 
شرق و سواحل مکران نیست و شاهد یک 
عدم توازن در این بخش هستیم. امام جمعه 
بندرعباس با اشــاره به سهم مسئولیت های 
اجتماعی صنایع استان هرمزگان، ابراز کرد: 

توزیع متوازن منابع مسئولیت های اجتماعی 
صنایع مستقر در هرمزگان میان بخش های 
مختلف مانند بهداشــت، ورزش و غیره از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت که باید در 
دســتور کار دولت در استان هرمزگان قرار 
گیرد.  به گزارش  فارس ، حجت االســام 
عبادی زاده ابراز کرد: مســئوالن باید دارای 
یک نگاه کارشناســانه و مبتنی بر آمایش 

برای تحقق اهداف باشند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان  :

روند فعلی اعتبارات سبب مهار فقر و فالکت از هرمزگان نخواهد شد

  گروه خبــر // خواهر خواندگی 
یک پیمان نامه جهانی و شناخته 
شــده در حوزه مدیریت شهری 
است که هر شهر این قرارداد را 
دغدغه ها  رویکردها،  به  توجه  با 

و چشــم اندازهای خود با دیگر 
شهرهایی که به دالیل مشخصی 
منعقد  کــرده،  انتخاب  را  آن ها 

می کند.
بــه گــزارش خبرنــگار دریا ؛ 
قراردادهای خواهر خواندگی برای 

هر شــهر به خصوص شــهرهای 
تاریخی و میراث جهانی، سرمایه 
اعتبار محســوب می شــود و  و 
کمیت و کیفیت خواهرخوانده های 
اعتبار  نشانگر  و  شهرها، شاخص 
آن هــا در مقیاس جهانی اســت. 
پیمان خواهــر خواندگی همچنین 
منجر بــه تقویت روابط شــهرها 
در حوزه هــای مختلــف ماننــد 
صنعت، تجــارت، مراودات علمی 
و دانشــگاهی، برقراری تعامات 
فرهنگــی و رونــق فعالیت های 
گردشــگری می شــود. در همین 
راســتا  و در جهت اهداف ایجاد 
ارتباط گســترده با دیگر کشورها 
دوشنبه   روز  دولت ســیزدهم  در 
دوم آبان مــاه 14۰1طی وبیناری 
پیمان خواهرخواندگی شهر  اولین 

 بندرعباس با یک شــهر خارجی
نیکاراگوئه ( توسط  ) کورینتو در 
شهرداران دو شــهر امضا گردید. 
رئیــس نمایندگــی وزارت امور 
خارجه-بندرعبــاس در این باره 
مهم  ویژگی های  از  یکــی  گفت: 
خواهرخواندگــی مربوط به تاثیر 
آن در زمینه گردشــگری اســت 
چرا که بســیاری از گردشــگران 
برای انتخاب مقصد گردشــگری، 
توجه  مورد  را  خواهرخواندگــی 
خواهرخواندگی  لذا  می دهند  قرار 
برای بندرعباس به عنوان شــهری 
جهانی، به منزله ریــل گذاری و 
ایجاد راه های ارتباطی گسترده تری 
است. سعید شعبان با بیان این که 
خواهرخواندگــی زمینه توســعه 
اقتصــادی و بازرگانــی را نیــز 

فراهــم و تســهیل می کند، گفت: 
در این بــاره اتاق های بازرگانی و 
خواهرخوانده  شهرهای  اقتصادی 
دو  ظرفیت هــای  از  می تواننــد 
جانبــه ی یکدیگر بهره مند شــده 
در  خواهرخواندگی  رابطــه  از  و 
بازرگانان  ارتباط گیــری  افزایش 
و صنعتگــران و اتحاد دو شــهر 
اســتفاده کنند اما همه این فواید 
به میــزان اســتفاده مــا از این 
ظرفیت ها بستگی دارد. وی افزود: 
خواهرخواندگی شهر بندرعباس با 
پاکستان،  شهر های »کراچی« در 
»نینگبو« در چین و »آستراخان« 
در روســیه نیز  در دســتور کار 
خارجه  امور  وزارت  نمایندگــی 
قــرار دارد و در صدد گســترش 
توســعه روابط شــهری با ایجاد 
برای  بیشتر  خواهرخواندگی های 
شهرستان های  دیگر  و  بندرعباس 

استان هرمزگان هستیم .

اولین پیوند خواهر خواندگی  بندرعباس با کورینتو  منعقد شد
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سرویس استان ها – خوزستان // معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، گفت:  
خوزســتان از پتانسیل بسیار خوبی در 
جهت صادرات به کشــورهای همسایه 
به ویژه کشورهای همسایه شمال ایران 

برخوردار است. 
مهــدی صفری در نشســت اســتاندار 

خوزستان با وی، اظهارکرد: خوزستان از 
پتانسیل بسیار خوبی در جهت صادرات 
به کشورهای همسایه به ویژه کشورهای 
همسایه شمال ایران برخوردار است لذا 
ضرورت دارد اســتاندار خوزســتان به 
بازرگانی  و  تجــاری  هیات های  همراه 
سفرهایی به روســیه و قزاقستان داشته 
باشــد. وی افــزود: ما موظفیــم میزان 
تبــادالت تجاری خود را با روســیه تا 
پنج میلیارد دالر و با قزاقســتان تا سه 
میلیارد دالر برســانیم لذا بــا توجه به 

ظرفیت هایی که در اســتان خوزستان به 
ویژه در حوزه محصوالت کشــاورزی، 
نفــت، گاز و خدمات فنی و مهندســی 
وجود دارد وزارت امور خارجه آمادگی 
الزم جهت هماهنگی صادرات خوزستان 
با این دو کشور را دارد. همچنین صادق 
خلیلیان اســتاندار خوزستان با اشاره به 
توسعه تجارت میان استان خوزستان با 
استان  داشت:  اظهار  مختلف  کشورهای 
خوبی  بسیار  ظرفیت هایی  از  خوزستان 
به ویژه در زمینــه صادرات محصوالت 

کشــاورزی و صنعتی و خدمات فنی و 
مهندسی برخوردار است که می تواند میان 
این اســتان و کشورهای مختلف به ویژه 
همسایگان ایران در زمینه تجارت مورد 
استفاده قرار گیرد. وی با اشاره به صادر 
به  برخی محصوالت خوزستان  شــدن 
کشور روسیه خاطرنشان کرد: باید بتوانیم 
از ظرفیت های کشاورزی، صنعتی و فنی 
در خوزستان در زمینه گسترش تجارت 
و ایجاد ارتباطات بیشــتر با کشورهایی 
مانند روســیه و قزاقســتان به بهترین 

شکل اســتفاده کنیم. استاندار خوزستان 
همچنین با اشاره به شناسایی ظرفیت ها 
 و پتانســیل های کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس به منظور گســترش روابط 
تجاری و اقتصادی گفت: توســعه بیش 
از پیش ارتباطات تجاری با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس مانند کویت، قطر و 
عمان از دیگر اولویت هــای مهم ما در 
زمینه گسترش صادرات است و در این 
زمینه نیز آمادگی داریــم. وی با تاکید 
بــر اهمیت تکمیل خــط آهن “بصرهـ  

شــلمچه” به عنوان یــک کریدور مهم 
ارتباطی میان دو کشــور ایران و عراق 
گفــت: این خط آهن عــاوه بر تعامل 
انتقال  منطقه ای، گردشــگری و تسهیل 
و جابجایی کاال، می تواند دسترســی به 
بازارهای سوریه برای کشور را نیز فراهم 
آورد. خلیلیان در ادامه وجود اشتراکات 
زبانی و فرهنگی میان استان خوزستان 
و عراق را از پتانسیل های مهم در زمینه 
گردشگری  سامت،  گردشگری  توسعه 

آموزشی و دانشجویی برشمرد.

 معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه:

خوزستان پتانسیل خوبی برای صادرات به کشورهای همسایه دارد

       

سرویس استان ها- خوزستان  // مدیرکل تعزیرات 
حکومتی خوزستان از تعداد 4۵۰ محکوم مربوط به 
تعزیرات حکومتی کشور که مورد عفو رهبری قرار 

گرفتند، 2۹ نفرشان از استان خوزستان هستند. 
نعمت اهلل بیرانوندی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
خوزستان اظهار کرد:به مناسبت میاد پیامبر)ص( و 

والدت حضرت امام جعفر صــادق)ع(، تعدادی از 
محکومین محاکم عمومی و انقاب، سازمان قضائی 
نیرو های مسلح و ســازمان تعزیرات حکومتی از 
سراسر کشور مورد عنایت مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( قرار گرفتنــد. وی افزود: در این عفو تعداد 
4۵۰ نفر از محکومان سازمان تعزیرات حکومتی 

می باشــند و از ایــن تعداد 2۹ نفــر آن مربوط به 
استان خوزستان است. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خوزستان گفت: نامه عفو محکومینی که مشمول عفو 
یا تخفیف مجازات شده اند با دستور رئیس سازمان، 
برای اعمال اقدامات قانونی به اجرای احکام استان 

اباغ شد.

۲۹ نفر از محکومان تعزیرات حکومتی خوزستان  مشمول  عفو رهبری شدند 

سرویس استان ها- خوزستان  // نائب رئیس اتحادیه 
فروشندگان آهن اهواز گفت: بازار آهن در اهواز برای 
اینکه رشد کند نیازمند اعتبارات و تسهیاتی است که 
بانک ها باید در اختیار فعاالن این حوزه قرار دهند اما 
در واقع امسال بانک ها تمام وام ها و اعتبارات خود را 
به روی فعاالن این حوزه بسته اند و این باعث شده که 

شرایط کاری در این بازار سخت شود.
رضا نادری با اشــاره به وضعیت بازار آهن در اهواز 
اظهار کرد: در استان خوزستان به علت وجود هوای 
گــرم، فعالیت عمرانی در آن شــرایط کمتر صورت 
می گیــرد و زمانی که هوا خنک شــود فعالیت های 
عمرانی دوباره شــروع می شــود. برعکس مناطق 
سردسیر در تابســتان فعالیت عمرانی زیادی دارند 
و در زمســتان فعالیتی صورت نمی گیرد.وی افزود: 
با توجه به مناســب شدن شرایط جوی در این موقع 
ســال قیمت های آهن فروکش می کند. یعنی به دلیل 
اینکه مناطق سردسیر در نیمه دوم سال دیگر تقاضای 
آهن ندارند قیمت های آهن قدری فروکش می کند و 
همیشــه در نیمه دوم سال این منحنی کاهش قیمت 
آهن را شاهد هستیم.نائب رئیس اتحادیه فروشندگان 
آهن اهواز با اشــاره به وضعیت بازار آهن اهواز بیان 
کرد: امسال متاسفانه با پدیده عدم همکاری بانک ها 
با فعاالن حوزه آهن در پرداخت تســهیات مواجه 
شده ایم که این مشکل، بازار آهن را متاثر کرده است.

وی افزود: بازار آهن در اهواز برای اینکه رشــد کند 

نیازمند اعتبارات و تســهیاتی است که بانک ها باید 
در اختیار فعاالن این حــوزه قرار بدهند اما در واقع 
امسال بانک ها تمام وام ها و اعتبارات خود را به روی 
فعاالن این حوزه بسته اند و این باعث شده که شرایط 
کاری در این بازار سخت شود.نادری با اشاره به اینکه 
سرمایه گذاری در حوزه آهن جزو سرمایه گذاری های 
پرسود اســت، گفت: این در حالی است که در حال 
حاضر ســرمایه گذاران و فعاالن این حوزه با مشکل 
عدم همکاری بانکها در اعطای تسهیات مواجه هستند 
که اگر این اقدام صورت بگیرد قطعا کار سرمایه گذاران 
این حوزه رونق پیدا می کند.وی در خصوص صادرات 
آهن بیان کرد: اگر چه امسال شرکت فوالد خوزستان 
صادرکننده نمونه آهن در کشور شده است اما صادرات 
آهن ما به دلیل دامپینگ و قیمت شکنی روسیه قدری 
کم شده اســت. به صورت کلی صادرات آهن کم کم 
دارد بازار خــودش را پیدا می کند و در حال حاضر 
بازار آهــن در بخش صادرات، خود را با قیمت های 
جدید همگام می کند تا صــادرات یک رنگ و بوی 
جدیدی پیدا کند.نائب رئیس اتحادیه فروشندگان آهن 
اهواز گفت: سال های گذشته صادرات میلگرد و لوله به 
عراق داشتیم اما در حال حاضر عراقی ها برای خرید 
شمش آهن و ورق می آیند تا خودشان لوله آهنی تولید 
کنند. در واقع در حال راه اندازی و فعال سازی تولیدات 
خودشان هستند؛ یعنی در حال حاضر بیشتر متقاضی 

مواد اولیه هستند.

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان آهن اهواز عنوان کرد

همکاری نکردن بانک ها در ارائه 
تسهیالت به فعاالن بازار آهن

سرویس استان ها- خوزستان  // مرکز 
بهداشت غرب اهواز گفت: هر سال آذر و 
دی ماه پیک آنفلوانزا رخ می داد اما امسال 
این بیماری زودتر آغاز شده و ممکن است 

با کرونا اشتباه شود.
شایسته شــمی پور در جمع خبرنگاران 
در خصوص بیماری آنفلوانــزا بیان کرد: 
آنفلوانزا بیماری ویروسی حاد تنفسی است 
که با شروع ناگهانی تب، سردرد، بدن درد، 
همراه  اشــک ریزش  و  آبریزش  گلودرد، 
است. وی با اشاره به اینکه هر سال آذر و 
دی ماه پیک آنفلوانزا رخ می داد اما امسال 
این بیماری زودتر آغاز شده و ممکن است 
با کرونا اشتباه شود، تاکید کرد: با توجه به 
تشــابه عائم آنفلوانزا و کرونا در بیماران 
الزم اســت که فرد پس از بــروز عائم 
فوراً به پزشــک مراجعه کند. شمی پور با 
اشــاره به اهمیت تزریق واکسن آنفلوانزا 
در زنان باردار، افزود: واکســن آنفلوانزا از 
جمله واکســن هایی است که در طول یک 

دهه اخیر برای زنان باردار توصیه می شود 
چون اســتفاده از واکسن آنفلوانزا یکی از 
نکات مراقبتی دوره بارداری اســت که به 
زنان برای محافظت از خود و جنین شأن 
در برابر ویــروس آنفلوانزا کمک می کند. 
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز ادامه داد: 
تزریق واکسن آنفلوانزا تأثیر بسیار زیادی در 
کاهش مرگ مادر باردار به هنگام ابتاء به 
این بیماری دارد، این واکسن عاوه بر اینکه 
بر مادر تأثیر می گذارد در حفاظت از سیستم 
ایمنی بدن جنین نیز تا ماه ها بعد از تولد اثر 
گذاشته و موجب می شود تا نوزاد سیستم 
ایمنی قوی ای پیدا کنــد. وی توضیح داد: 
یکی از مهم ترین نکاتی که باید در خصوص 
واکسن آنفلوانزا در نظر گرفته شود، این است 
که احتمال ابتاء به ویروس آنفلوانزا را به 
صفر درصد نمی رساند بلکه شمار دفعاتی 
را که ممکن اســت فرد در طول یک سال 
به این ویروس مبتا شود، کاهش می دهد 

و از شدت و وخامت حال بیمار در مدت 
زمان ابتاء بــه ویروس آنفلوانزا می کاهد. 
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز ادامه داد: 
بنابراین مجموعه عائم و تأثیراتی را که بر 
اثر ابتاء به ویروس آنفلوانزا در فرد ایجاد 
می شود می توان با تزریق واکسن کاهش داد 
و از بروز خطرات جدی پیشگیری کرد. وی 
تصریح کرد: یکی از باورهای عموم مردم 
این است که واکسن آنفلوانزا احتمال خطر 
سقط جنین را افزایش می دهد در حالی که 
تا کنون گزارشی مبنی بر سقط جنین در اثر 
ابتاء به آنفلوانزا مشاهده نشده است. شمی 
پور گفت: واکسن آنفلوانزا برای زنان باردار 
در مراکز خدمات جامع سامت به صورت 
رایگان تزریق می شــود؛ بنابراین مادران 
باردار می توانند با مراجعه به نزدیک ترین 
مرکز خدمات جامع سامت محل سکونت 
خود نســبت به دریافت این واکسن اقدام 
کنند. وی در خصوص تزریق واکسن کرونا 

برای عموم جامعه به ویژه زنان باردار گفت: 
واکسن مناسب در دوره بارداری سینوفارم 
است، حداقل فاصله دز اول و دوم ،21 روز 
اســت، اکنون نوبت یادآور به افراد باالی 
1۸ سال توصیه می شود. شمی پور افزود: 
افرادی که حداقل 6 ماه از نوبت قبل واکسن 
کرونای خود گذشته است، توصیه به دریافت 
نوبت یادآور )سوم یا چهارم( می شوند، برای 
واکسن های کرونا حداکثر فاصله تعیین نشده 
و توصیه عمومی، تزریق واکسن در فواصل 
تعیین شــده در دستورالعمل های کشوری 
است، هم اکنون این نوع واکسن کرونا برای 
مادران باردار در تمامی پایگاه ها و خانه های 
بهداشت وجود دارد. رئیس مرکز بهداشت 
غرب اهواز با اشاره به اهمیت تزریق واکسن 
آنفلوانزا و کرونا در مادران باردار و با تأکید 
بر این موضــوع که آخرین و به روز ترین 
دستورالعمل های مرتبط با واکسیناسیون در 
مراکز بهداشت وجود دارد، گفت: از مادران 
باردار درخواست می شــود تا تزریق این 
واکسن ها حتماً با مشورت پزشک و ماما 
مرکز بهداشــت محل سکونت خود انجام 

بشود.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز:
 پیک آنفلوانزا در اهواز زودتر از موعد آغاز شد

سرویس اســتان ها- خوزســتان  //  معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: 
با بخش خصوصی رایزنی شــده تا هفته آینده 
خط آبی آبادان- سیبه بصره عراق با کشتی های 
کوچک و قایق و سپس با کشتی های بزرگ راه 

اندازی بشود.
مهدی صفری در حاشــیه بازدید از اروندرود به 
منظور راه اندازی خط آبی آبادان-سیبه بصره عراق 
در جمع خبرنگاران اظهــار کرد: از بندر آبادان و 
بنادر عراقی بــه طور حضوری بازدید شــد که 
برای حضور در بنادر عراقی تقریبًا با کشــتی های 
تندرو ۷ دقیقه طول کشــید تا برسیم یعنی زمان، 
زمان بســیار خوب و مناسبی است. وی با اشاره 

به اینکه به سرکنســول جمهوری اســامی ایران 
در بصره عراق هم گفته شــده تا هفته آینده یک 
جلسه ای در عراق برگزار شود، افزود: سوخت ها 
و تعرفه های سوختی که ایران برای انواع کشتی ها 
و قایق ها ارائه می دهد، قابل رقابت اســت. معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه عنوان 
کرد: با بخش خصوصی رایزنی شده تا هفته آینده 
خط آبی آبادان- ســیبه بصره عراق با کشتی های 
 کوچک و قایق و ســپس با کشــتی های بزرگ 

راه اندازی بشود. صفری در پاسخ به این سوال  مبنی 
بر اینکه آیا مطالبه فعاالن اقتصادی و گردشگری 
برای راه اندازی نمایندگی وزارت امور خارجه در 
منطقه آزاد اروند محقق می شود، گفت: برنامه هایی 
در زمینه وجــود دارد اما باید یک توافقنامه ای با 
استانداری خوزستان امضا شود. وی ادامه داد: در 
جلسه ای که با اســتاندار خوزستان داشتیم، تاکید 
شده پس از امضا رسیدن این توافقنامه اهواز باید 
یکســری امکاناتی را به منطقه آزاد اروند بدهد تا 

بعد از وزارت امور خارجه نماینده خود را به منطقه 
آزاد اروند ارسال کند. معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امور خارجــه توضیــح داد: راه اندازی 
نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه آزاد اروند 
بســیار می تواند مفید باشد به ویژه آنکه تردد زیاد 
است؛ اگر روادید بخواهند به عراق بروند و عراقی ها 
بخواهند به تهران بیایند باید اول مدارکشان به تأیید 
برسد که برای این کار حدود 6 میلیون تومان باید 
هزینه شــود ولی در منطقه آزاد اروند با مبلغ کمی 
مدارک به تأیید می رسد. صفری از برداشته شدن 
روادیــد میان ایران و عراق خبر داد و افزود: برای 
تجار و بازرگانان نیز ضــرورت ندارد که مدارک 

آنها برای تأیید به مرکز اســتان خوزستان ارجاع 
داده شود بلکه می توان در منطقه آزاد اروند آنها را 
تأیید کرد. وی در خصوص راه آهن شلمچه-بصره 
توضیح داد: از سوی ایران کارهای الزم از جاهای 
ضروری آغاز شــده و مذاکراتی را با وزیر راه و 
شهرســازی خواهیم داشت تا با تملک اماکی که 
باید در طرف عراقی داشته باشیم، این پروژه زودتر 
به اتمام برسد. »ســیدمحمد مولوی، نماینده مردم 
آبادان در مجلس شورای اسامی ششم مرداد ماه 
ســال جاری از پیگیری برای راه اندازی نمایندگی 
وزارت امور خارجه در منطقه آزاد اروند خبر داده 

بود.

برقراری خط آبی آبادان-سیبه بصره عراق 

آغاز کشت پاییزی گندم در خوزستان
   ســرویس اســتان ها- خوزستان  //  رییس ســازمان جهاد 
کشاورزی خوزستان: کشت پاییزی گندم در۵6۷ هزار هکتار از زمین 
های کشــاورزی استان  شروع شد.  سیدرحمت اله پریچهر افزود: از 
این میزان سطح کشت ، 44۰ هزار هکتار آبی و 12۷ هزار هکتار به 
صورت دیم خواهد بود. وی با بیان اینکه کشــت گندم در خوزستان 
تا نیمه نخســت آذر ادامه خواهد داشت گفت: سطح زیرکشت گندم 
دیم به زمان شروع بارندگی های پاییزی بستگی دارد که امیدواریم با 
لطف الهی ، با بارش موثر، شرایط برای زیرکشت بردن همه زمین های 
مورد نظر فراهم شــود. پریچهر ادامه داد: کشت گندم ابتدا در مناطق 
جنوبی خوزستان شروع و سپس به مناطق مرکزی و شمالی کشیده 
می شود. سال زراعی گذشته حدود 1۰۰هزار هکتار از گندمزارهای 
دیم خوزســتان به دلیل خشکسالی و نبود بارش موثر در زمستان و 
بهار از بین رفت و کشــاورزان دیم کار خوزستان متحمل خسارت 
زیادی شدند. خوزستان به دلیل شرایط آب و هوایی، یکی از قطب های 
تولید گندم در کشور محسوب می شود به طوری که هشت سال پیاپی 
است که رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص می دهد. 
برداشت گندم در خوزستان از 2۰ فروردین به تدریج ابتدا از مناطق 
جنوبی و ســپس مرکزی و غربی شروع می شود و سپس به مناطق 
سردســیر و کوهستانی شرق و شمال شرق خوزستان کشیده خواهد 
شد. پارسال حدود 1.6میلیون تن گندم در خوزستان تولید شد که از 
این میزان یک میلیون و 3۵۰هزار تن به صورت تضمینی از کشاورزان 
خریداری شد.شوش با خرید تضمینی 22۰هزار تن گندم در خوزستان 
رتبه برتر را کسب کرد. استان خوزستان با تولید حدود  1۷.۵ میلیون 
تن محصوالت زراعی ، باغی ، فرآورده دامی و لبنی و عسل به تنهایی 
14درصد کل محصوالت کشاورزی کشور را تولید کرده و از این حیث 
در جایگاه نخست کشوری قرار دارد. استان خوزستان یک میلیون و 
2۵۰ هزار هکتار زمین کشــاورزی دارد ولی در صورت تامین آب ، 
زهکشی و تسطیح زمین ها و توسعه کشت گلخانه ای امکان افزایش 
سطح زیرکشت تا 2.2میلیون هکتار وجود دارد. نیشکر ، گندم ، برنج 
، مرکبات سردسیری و گرمسیری ، خرما ، ذرت دانه ای و علوفه ای ، 
جو ، چغندر قند و محصوالت جالیزی ، سبزی و صیفی و انواع گل از 

مهمترین تولیدات کشاورزی خوزستان است.

خبر

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

به اطالع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت اول ( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 
 شهرستان رودان راس ساعت 15/00 روز یکشنبه مورخه 1401/08/16 در محل سالن پیامبر اعظم 

) ص ( شهرستان رودان برگزار می گردد . 
* دستور کار جلسه : 

1- تطبیق اساسنامه جدید منطبق با آخرین اصالحیه قانون پخش تعاون جمهوری اسالمی ایران 

تاریخ انتشار : 1401/08/04شرکت  تعاونی مصرف فرهنگیان رودان
قوه قضائیه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی 

با اخذ سپرده

موضوع آگهی : 
 خرید چیلر واحد ازت قدیم

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

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

RHP - 7302505599 - T 25 : درخواست شماره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده نوبت اول

به اطالع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی عادی ) نوبت اول ( سالیانه شرکت تعاونی مصرف 
فرهنگیان شهرستان رودان راس ساعت 15/00 روز یکشنبه مورخه 1401/09/06 در محل سالن 

پیامبر اعظم ) ص ( شهرستان رودان برگزار می گردد .
* دستور کار جلسه : 

1- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان در سال 1400  
2- برسی و تصویب صورت های مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به چگونگی تقسیم سود و پاداش هیئت 

مدیره و بازرسان و اعضا تعاونی 
3_ تصویب برنامه و بودجه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان برای سال مالی 1401 و 1402 

4_ انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 

تاریخ انتشار : 1401/08/04شرکت  تعاونی مصرف فرهنگیان رودان

رئیس اداره احیای تاالب های خوزستان :
 همه تاالب های خوزستان پاسگاه محیط  بانی دارند

ســرویس اســتان ها – خوزستان // 
اداره کل  تاالب های  احیای  اداره  رئیس 
با  حفاظت محیط زیســت خوزستان 
اشاره به گشــت و کنترل محیط بانان 
 در تاالب های اســتان، گفت: در همه 
تاالب های خوزســتان پاسگاه محیط 

بانی وجود دارد. 
موسی مدحجی  با اشاره به اهمیت ایجاد 
پاسگاه محیط بانی در اطراف تاالب های 
خوزستان اظهار کرد: در همه تاالب های 
خوزستان پاسگاه محیط بانی وجود دارد 
و نیروهای این پاســگاه ها کار گشت و 
پایش را انجام می دهنــد و هیچ تاالبی 
بدون پاســگاه محیط بانی نیســت. وی 
افزود: البته با توجه به مســاحت برخی 
تاالب های خوزستان، تعداد نیروها کمتر 
از استاندارد است اما وضعیت بهتر شده 
تاالب های  احیای  اداره  رئیس  اســت. 

اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان 
گفت: پاسگاه محیط بانی تاالب شادگان 
بــا کمبود خــودرو روبه رو اســت اما 
موتورســیکلت به انــدازه کافی موجود 
اســت. در تاالب های میانگران، بندون، 
شــیمبار و بامدژ نیز پاسگاه محیط بانی 
مستقر است. وی عنوان کرد: باید توجه 
شود هر چه محیط بانان بیشتری در این 
نقاط حضور داشته باشــند، کار پایش، 
شناســایی گونه های جدید، گشــت و 
کنترل بهتر انجام می شــود. در گذشــته 
شــاید گونــه جدیــد وارد تاالب های 
خوزستان می شــد اما به دلیل مشاهده 
نشــدن، گونه جدید جزو آمار محسوب 

نمی شــد.  مدحجی بیان کرد: راه اندازی 
کنترل شکار  در  محیط بانی  پاسگاه های 
آلودگی  اطاع رسانی  غیرمجاز،  صید  و 

تاالب ها، اطاع رسانی و پیگیری تخریب 
و تصرفات تاالب هــا و موارد دیگر نیز 

تاثیرگذار بوده است.



 توضیحات پیمان جبلی درباره 
»شیوه« و »دورهمی«

 گروه فرهنگی // رئیس سازمان صداوسیما ضمن تأکید بر 
تأثیرات مثبت برنامه »شیوه«، از بررسی پخش شدن یا نشدن 
ادامه »دورهمی« خبر داد. پیمان جبلی در حاشــیه رونمایی 
از طرح تحولی مدرسه تلویزیونی ایران، پاسخگوی سواالت 
خبرنگاران شد. او درباره ادامه برنامه مناظره محور »شیوه« در 
شبکه4 سیما گفت: »همیشه گفتم که اگر رسانه ملی در جایگاه 
واقعی خودش باشد می تواند برای مسائل مختلف کشور راه 
حل ارائه کند. برنامه »شیوه« یکی از این تدابیر و راه حل هاست 
که می تواند با باز کردن فضای گفت وگوی سالم، آرام، مستدل و 
عالمانه برخی از ابهامات و شبهات جامعه را پاسخ دهد. برنامه 
»شیوه« روز به روز به بلوغ خود نزدیک تر می شود و امیدواریم 
الگویی بالنده تر و پخته تر ارائه بدهد و فضای مناسب و مستمری 
را برای تبادل افکار فراهم کند.« جبلی درباره ویدئوی مهران 
مدیری و احتمال همکاری و پخش برنامه »دورهمی« توضیح 
داد: »ما برای برنامه ای هزینه کردیم و تولید شده است. درباره 
جوانب حقوقی آن در معاونت حقوقی ســازمان صداوسیما 
بررسی هایی در حال انجام است اما باتوجه به موضع گیری هایی 
که شد، باید بررسی شود که ادامه برنامه پخش شود یا خیر؟ 
هم اکنون جمع بندی این است که »دورهمی« در کنداکتور پاییز 
قرار داده نشده اســت.«  او اضافه کرد: »در تمام رسانه های 
دنیا مردم با استوری ها و پست هایی که مجریان و چهره های 
مشهور رسانه می گذارند، تفاوتی میان هویت شخصی و کاری 
آن ها قائل نمی شــوند. برای همین چون هویت فرد به هویت 
رسانه ای او گره خورده است، هرگونه موضع گیری -که در همه 
جای دنیا هم وجود دارد و معمول است- حتما باید هماهنگ 
با سیاست ها و مواضع آن رسانه باشد.«رئیس سازمان صدا و 
ســیما تاکید کرد:» در این خصوص میان صداوسیما و دیگر 
رسانه های دنیا فرقی وجود ندارد. کسی که توسط رسانه ملی 
شناخته شده و شهرت پیدا کرده است و این شهرت به رسانه 
ملی ربط دارد، باید موضع او به طور عادالنه و منصفانه با رسانه 
ملی هماهنگ باشد. اگر آن قاعده را رعایت نکند، سازمان هم 
وظیفه خود می داند که رفتار مناسبی داشته باشد. در دنیا هم 
افراد مشهوری که موضع گیری هایی دارند که با سیاست های آن 
رسانه همخوانی ندارد با آن ها هیچ تعارفی ندارند.«  به گزارش 
تسنیم، جبلی گفت: »ما هم به تمام طرف های قراردادمان این 
نکته را اعام می کنیم که اگر به شهرت رسیدید باید یادتان باشد 
که نماینده رسانه ملی هستید و موظفید که درباره موضع ها تابع 
نظرات صداوسیما باشید در غیر این صورت از صداوسیما جدا 

خواهید شد.«
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فرهنگ وهنر

گروه فرهنگی // مسئول کارگروه داخلی 
و استان ها در ستاد فرهنگی هنری جام 
جهانــی 2۰22 قطر، اهــم برنامه های 
فرهنگی هنری ورزشــی این رویداد را 

اعام کرد. 
 ســیدمجید امامی اظهار کرد: مسئولیت 
کارگروه داخلی و اســتان ها در ســتاد 
فرهنگی هنری جام جهانی، از اواســط 
بهار به شــورای فرهنگ عمومی کشور 
سپرده شــد. در سایر استان ها، کارگروه 
ذیل شــورا تشــکیل و تدابیــری اخذ 
شــده، اما از همه مهمتــر، برنامه ریزی 
 مشترک برای جشــن ها و رویدادها و 
 جشــنواره های مرتبط اســت. وی به 
ظرفیت های مفهومی جام جهانی 2۰22 
قطر در کشور شامل »نشاط اجتماعی«، 
»هویت ملی« و »انسجام اجتماعی« اشاره 
کرد و گفت: توســعه نشاط اجتماعی و 
هویت ملی مبتنی بر تنوع اقوام ایران زمین 
و تقویت انسجام اجتماعی و یکرنگی مردم 
مخصوصا ذیل شعار »تا پای جان برای 
ایران« مورد توجه مردم، بخش خصوصی، 
فعاالن مردمی و دستگاه های دولتی نسبت 
به جام جهانی پیش رو است. امامی تاکید 
کرد: جام جهانی دو بعد دارد؛ مسابقات در 
نزدیکترین جا به لحاظ جغرافیایی نسبت 
به ایران برگزار می شود و فرصتی است 
برای آشنایی با کشورها، رنگ ها و زیست 
بوم های مختلف، از طرف دیگر کشور و 
تیم ملی مــا باید حضوری مفتخرانه و با 
برنامه داشته باشد که طبعا حمایت بدنه 

مردمــی آن را تقویت می کند، بر همین 
اساس برنامه های مختلفی در فضاهای 
 داخلی، شهرداری ها و ادارات کل ورزشی 
پیش بینی و طراحی شــده و همچنین 
بســیاری از بدنه های بخش خصوصی 
فعال شدند که بتوانند محیط های بهتری 

برای شادی و نشاط مردم فراهم کنند.
  تاکید جدی بر تولید و عرضه اقالم 

هواداری
وی گفت: از ســوی دیگر تاکید جدی 
داریــم بر اینکه غیــر از لباس تیم ملی 
که برای ما افتخارآمیز اســت مشابه آن 
اقام هواداری داشــته باشیم که نه فقط 
تماشــاچیان محدودی کــه در بازی ها 
حاضر می شــوند بلکه همه مردمی که 
قلبشــان مخصوصــا در روزهای بازی 
ایــران می تپد از این لباس ها اســتفاده 
 کنند که با هماهنگی های انجام شده این 
لباس ها هم معرفی خواهند شد. امامی افزود: 
 لباس هواداری شامل کاه، هدبند، سربند و 
مــچ بند، بهانه ای اســت بــرای اینکه 
مخصوصا جوانان و نوجوانان با تهیه آن به 
سادگی بتوانند موجی از همرنگی و همدلی 
را در حمایــت از تیم ملی فوتبال و ابراز 
احساسات هم افزا و همگرای خودشان 
نسبت به تیم ملی ایران داشته باشند. وی 
تاکید کرد: بعد از فراخوان مفصل و شرکت 
هنرمندان مختلف در کارگروه ساماندهی 
مد و لباس به یک طرح برتر رســیدیم و 
منتظر تولیدکنندگان هستیم که نسخه ارزان 
قیمت از کاه و روپوش و تیشرت ها را 

تولید کنند تــا جوانان بتوانند در این ایام 
آن را بــه عنوان نمادی از همرنگی ایران 
برای حمایت از تیم ملی داشته باشند، طبعا 
حمایت بدنه اعضا و دستگاه های فرهنگی 
کشور از تیم ملی و برنامه های جام جهانی 
در خدمت و نسبت با فدراسیون است و 
همه هماهنگی ها با فدراسیون انجام می 
شود و این نقطه قوت در دوره های قبل 

هم بوده است.
  برنامه ریــزی برای اجــرای ۱۵ 
برنامه فرهنگی -هنری- ورزشی در 

راستای جام جهانی
وی با اشاره به برنامه های در نظر گرفته 
برای این رویداد ورزشــی جهانی افزود: 
برگزاری جام بازی های رایانه ای فوتبال 
-ویژه جام جهانی- بصورت ملی زیر نظر 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای – انجمن 
بازی های الکترونیکی، برگزاری مسابقه 
بزرگ کتابخوانی جــام جهانی بصورت 
ملی در قالب بازی آناین برای نخستین 
بار در کشــور زیر نظر دبیر خانه شورای 
فرهنگ عمومی با همکاری نشر قدیانی، 
موسسه فیدیبو و موسسه کویز و برگزاری 
مجموعه مسابقات استعدادیابی بصورت 
ملــی )المپیاد پرچم( زیر نظر ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری ها از جمله این 
برنامه هاست. مســئول کارگروه داخلی 
و اســتان های ستاد فرهنگی هنری جام 
جهانی قطر پخش بــازی های تیم ملی 
در جام جهانی در اماکن عمومی؛ از جمله 
سینماها و بوستان های منتخب زیر نظر 

سازمان سینمایی و سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها، ساخت سرود ویژه جام 
جهانی و متناسب با نتیجه بازی زیر نظر 
دبیر خانه شــورای فرهنگ عمومی با 
همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات 
– بنیاد ملی رودکی و بخش خصوصی، 
تولید اقام هواداری )من طرفدار ایرانم( 
و بــازار پرداز جام جهانی زیر نظر دبیر 
خانه شورای فرهنگ عمومی با همکاری 
بنیاد مد و لباس را از دیگر برنامه های 
در نظر گرفته شده برای جام جهانی قطر 

2۰22 برشمرد.
  برپایــی دهکده جــام جهانی در 

برخی نقاط کشور
امامی گفت: برپایی دهکده جام جهانی 
به همراه برنامه هــای متنوع فرهنگی 
ورزشی در برخی نقاط کشور از جمله 
اراضی عباس آباد، بوستان والیت، منطقه 
آزاد کیش و... زیر نظر شــهرداری ها، 
تبلیغات گسترده جام جهانی در سطح 
کشور )محیطی و رســانه ای( با هدف 
تقویت هویت ملی، سرمایه اجتماعی و 
نشاط فرهنگی زیر نظر شهرداری تهران 
- ســازمان شهرداری ها و دهیاری ها، 
برگزاری گالری های هنری )کاریکاتور( 
جام جهانی بصورت شهری و بصورت 
مجازی زیر نظر حوزه هنری ســازمان 
تبلیغات – مرکز توسعه فرهنگ و هنر 
در فضای مجازی- دبیرخانه شــورای 
فرهنگ عمومــی، برگــزاری رویداد 
»طرفدار ایرانــم« و تولید و تکثیر آثار 

برگزیده توسط تولیدکنندگان ایرانی زیر 
 نظر دبیــر خانه مد و لبــاس، برگزاری
 برنامه های متنــوع فرهنگی ورزش و 
نشاط اجتماعی در استانها زیر نظر ادارات 
کل فرهنگ و ارشــاد اسامی استانها– 
ادارات کل ورزش و جوانان استانها نیز از 
جمله دیگر برنامه های در نظر گرفته شده 
اســت. که یکی از جذاب ترین آنها لیگ 
»پرچم«، لیگ ورزشی محات است که 
زیر نظر شــهرداری ها برگزار می شود و 
البته امکان تماشای بازی ها در فضاهای 

عمومی است که زمینه سازی شده است.
  تولید و اهدای محتوای چندزبانه 
در خصوص تاریخ و تمدن ایران به 

تماشاگران جام جهانی
به گزارش قــدس آناین، به گفته وی 
مشارکت و پیگیری امور مربوط به جام 
جهانی از جمله فرش جام جهانی، شعار 
جام جهانی، تولید پیراهن زیر نظر دبیر 
خانه شــورای فرهنگ عمومی، تولید 
محتوای چند زبانه در خصوص تاریخ 
و تمدن کشــور عزیز و اســامیمان با 
روشــهای نوین و انتشار گسترده آن و 
اهداء به تماشاگرانی که از ایران به قطر و 
سایر کشورها می روند در ایام برگزاری 
جام جهانی زیر نظر دبیر خانه شورای 
فرهنگ عمومی – بخش خصوصی و 
مراسم بدرقه کاروان تیم ملی فوتبال برای 
عزیمت به قطر بــا همکاری بنیاد ملی 
رودکی و شــهرداری تهران نیز از جمله 

برنامه های در نظر گرفته است.

  اعالم برنامه های فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

منطقه ای  مرحلــه  میزبانــان   // فرهنگــی  گروه 
قصه گویی  بین المللی  جشــنواره  بیست وچهارمین 
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان معرفی 

شدند. 
مرحله  منطقــه ای این جشــنواره از 22 آبان 14۰1 در 
استان اصفهان آغاز می شود و پس از آن به ترتیب تا روز 
سوم آذر استان های خراسان رضوی، خوزستان، تهران و 
آذربایجان شرقی میزبان این رقابت ها هستند. در جشنواره  
منطقه 2 کشــور به میزبانی اصفهان عاوه بر قصه گویان 
این اســتان قصه گویان اســتان های قم، مرکزی، همدان، 
کردستان، کرمانشــاه و ایام در روزهای 22 تا 2۵ آبان 
14۰1 با یکدیگر به رقابت می پردازند. پس از آن شــهر 
مشهد از 2۵ تا 2۷ آبان 14۰1 میزبان قصه گویان منطقه 
چهار کشور شامل استان های هرمزگان، خراسان جنوبی، 
سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد است. شهر اهواز نیز از 
2۸ تا 3۰ آبان 14۰1 میزبانی قصه گویان منطقه سه کشور 
شامل استان های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، لرســتان و فارس را بر عهده دارد. مرحله  
بعدی جشنواره های منطقه ای قصه گویی کانون در تهران از 
2۸ تا 3۰ آبان 14۰1 برگزار می شود تا قصه گویان منطقه 
پنج کشور متشکل از استان های تهران، البرز، مازندران، 
گلستان، خراســان شمالی، سمنان و گیان برای حضور 
در جشنواره  بین المللی با یکدیگر به رقابت بپردازند. تبریز 
در آخرین جشنواره از این مرحله نیز از اول آذر میزبان 
قصه گویان منطقه یک کشور شامل استان های آذربایجان 
 غربی، اردبیل، زنجان و قزوین خواهد بود تا این مرحله 
روز ســوم آذر 14۰1 به پایان برسد.  به گزارش قدس 
آناین ؛مرحله پایانی بیست وچهارمین جشنواره بین المللی 
قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به 
دبیری محمد گودرزی دهریزی هم زمان با شب یلدا برگزار 

می شود.

معرفی میزبانان جشنواره 
قصه گویی

گروه فرهنگی // رییس سازمان حج 
وزیارت پس از رایزنــی و مذاکره با 
مقامات سوریه، خبر داد اعزام زائران 
ایرانی به سوریه به زودی از سرگرفته 

می شود.
سیدصادق حســینی که برای برقراری 
دوباره اعزام زائران ایرانی به ســوریه، 
در رأس هیأتی به این کشور سفر کرده 
است، گفت: برای راه اندازی دوباره سفر 
زائران ایرانی به ســوریه، تفاهم نامه ای 
آماده شــده که باید بــه امضاء طرفین 
برسد. رییس ســازمان حج و زیارت 
همچنین با اشاره به برنامه ریزی دقیق 
بــرای اعزام زائران ایرانی به ســوریه، 
افــزود: اعــزام زائران کشــورمان در 
روزهــای آینده انجام می شــود و این 
هفته نخستین پرواز از مشهد به سوریه 
عازم خواهد شد. حسینی در این سفر 
در دیداری که با محمد الرحمونـ  وزیر 
کشور سوریه ـ موضوع امنیت، کرامت 
و ســامت زائران را پیگیری کرد و در 
این باره گفت: درخواست ما از وزارت 
کشــور سوریه این اســت که زمینه و 
مقدمات الزم در حــوزه تأمین امنیت 
را برای اعزام زائران ایرانی فراهم کنند 
تا زائــران در امنیت و صحت کامل به 
این ســفر معنوی مشرف شوند. محمد 
الرحمون ـ  وزیر کشــور سوریه ـ نیز 
در ایــن دیدار اظهار کرد: پس از پایان 
جنگ به سرعت دنبال ایجاد امنیت بوده 
و هستیم. در حال حاضر نیز امنیت برای 

استقبال از زائران ایرانی فراهم است.
او با بیان این که وزارت کشور سوریه، 
تمام امکانات الزم برای اســتقبال از 
زائران ایرانی را مهیا کرده است، گفت: 
تمام تاش خــود را برای موضوعات 

مطرح شــده انجام خواهیم داد. رییس 
ســازمان حج و زیــارت همچنین در 
جلسه ای کارشناسی با وزیر گردشگری 
ســوریه، به تجارب ســازمان حج و 
زیارت در اعزام زائران اشــاره کرد و 
افزود: یکی از اقدامات سازمان حج و 
زیارت در تعامل با کشورهای عربستان 
و عراق، امضای تفاهم نامه با مسؤوالن 
ذی ربط کشــورهای مقصد است که با 
ان شأاهلل با همکاری وزارت گردشگری 
ســوریه و دســت اندرکاران ذی ربط، 
زائران  اعزام  برای  تفاهم نامه ای  بتوانیم 
کشــورمان آماده و امضا کنیم. حسینی 
همچنین خطاب به وزیر گردشــگری 
سوریه، گفت: از شــما تقاضا دارم تا 
فرهنگ  و  زیرســاخت ها  به موضوع 
توریسم زیارتی اهمیت ویژه ای داشته 
باشید تا بتوانیم مشــتاقان بیشتری را 
برای سفر زیارتی سوریه اعزام کنیم. او 
افزود: در کشورهای عراق و عربستان 
برای ارائه خدمات پزشــکی به زائران، 
خدمات رســانی  برای  درمانگاه هایی 
داریم و درخواست می کنیم تا در کشور 

ســوریه نیز این امکان فراهم شود تا 
در صورت لزوم شرایط ارایه خدمات 
درمانی مهیا شود. رییس سازمان حج 
و زیارت همچنین تاکید کرد: موضوع 
عوارض فرودگاهی و حذف آن نقش 
مهمی در کاهش قیمــت و در نهایت 
اعزام بیشــتر زائران خواهد داشت که 
مورد  نیز  موضوعــات  این  امیدواریم 
بررسی قرار گیرد. محمد رامی مارتینی 
ـ وزیر گردشگری سوریه ـ نیز اظهار 
کرد: اقدامات خوب و مناســبی توسط 
این وزارتخانه در آموزش دانشــگاهی 
و علمی در حوزه توریســم انجام شده 
است و قطعا انجام آموزش های مناسب 
به نیروهای خدمات رسان در این حوزه، 
موجب رضایت مندی بیشــتر زائران 
ایرانی خواهد شــد. او با بیان این که در 
زمینه هتل ســازی اقدامات خوبی در 
سوریه انجام شده است، گفت: هتل های 
زیادی در حال تعمیر و بازســازی و 
مرمت است و این ظرفیت، استقبال از 

زائران را افزایش خواهد داد.
وزیر گردشگری سوریه همچنین بیان 

کرد: دربــاره وضعیــت فرودگاهی و 
بهداشتی که دراین جلسه مطرح شد با 
مسؤوالن مربوطه گفت وگو خواهیم کرد 
و پیگیری های الزم را انجام می دهیم. 
رییس سازمان حج و زیارت همچنین 
در دیدار با وزیر حمل و نقل ســوریه 
با اشاره به رایزنی و برنامه ریزی برای 
راه اندازی دوباره اعــزام زائران ایرانی 
به سوریه گفت: کاهش هزینه خدمات 
فرودگاهــی نقش مهمــی در کاهش 
هزینه های سفر زائران ایرانی به سوریه 
خواهد داشت و در نتیجه تعداد بیشتری 
از زائران به سوریه عزیمت خواهند کرد.

او اظهار کرد: برای نقل و انتقال زائران 
ایرانی در کشور ســوریه )فرودگاه تا 
هتل و اماکن زیارتی( باید یک شرکت 
حمل و نقل سوریه ای که زیرساخت ها 
و امکانات الزم را داشته باشد، معرفی 
شود تا خدمات مطلوبی به زائران ارایه 
شــود. زهیر خزیمـ  وزیر حمل و نقل 
سوریهـ  نیز گفت: قطعا از هرگونه کمک 
و تاشــی برای این که زائران با رفاه و 
آرامش بیشــتری به سوریه سفر کنند، 
دریغ نخواهیم کرد و به راهکارهای الزم 
برای این منظور می اندیشیم. به گزارش 
ایسنا، اعزام زائران ایرانی به سوریه که 
پس از وقفه در دوران کرونا، از دی ماه 
ســال 14۰۰ ازسرگرفته شده بود و در 
قالب کاروان های سه شب، چهار شب 
و پنج شــب با قیمت از هفت میلیون و 
4۰۰ هــزار تومان تا ۹ میلیون و 4۵۰ 
هزار تومان اجرا می شد، در خردادماه 
14۰1 پس از حمله به فرودگاه دمشق 
و به دلیل مشــکل فنی و از کار افتادن 
برخی از تجهیــزات در این فرودگاه، 

متوقف شد.

رایزنی هیأت زیارتی ایران در سوریه؛
سفر ایرانی ها به سوریه به زودی ازسر گرفته می شود

معرفی برگزیدگان نمایشگاه و فروشگاه عکس »ایران من« 
گروه فرهنگی // منتخبان دومین 
عکس  فروشــگاه  و  نمایشگاه 
نهمین  و  در ســی  من«  »ایران 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

تهران معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار دریا ، در آستانه 
برگــزاری اختتامیه ایــن رویداد، 
سه نفرمنتخب دومین نمایشگاه و 
فروشگاه عکس »ایران من« معرفی 
شــدند.  محمدهادی آخوندی از 
یزد، سیدعلی حسینی از سبزوار و 

مهرزاد محمدی پور از بندرعباس به 
ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم 
این رویداد معرفی شــدند. نفر اول 
این بخــش جایزه نقدی ۷ میلیون 
تومانی و نفرات دوم و سوم جایزه 
نقدی ۵ میلیون تومانی این بخش 
را دریافت خواهند کرد. نمایشگاه 
عکس »ایران من« با هدف ایجاد 
بستر مناســب برای ظهور و بروز 
خاقیت هنری هنرمندان عکاس، 
معرفی ظرفیت  های فرهنگی هنری 

ایران، ایجاد زمینه ارتباط هنرمندان 
عــکاس و انتقال تجربــه، فراهم 
آوردن امکان فروش آثار هنرمندان 
عکاس و بازنمایی طبیعت ایران در 
روزهای جشنواره فیلم کوتاه تهران 
برگزار شده اســت. گفتنی است : 
ســی  و نهمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتــاه تهران به دبیری مهدی 
آذرپندار دوشنبه 2 آبان با معرفی 
برگزیــدگان به کار خــود پایان 

می دهد

»ما همانیم که می خوانیم« شعار  سی امین دوره هفته کتاب شد
   گروه فرهنگی // »ما همانیم که می خوانیم« به عنوان شعار سی امین دوره هفته کتاب 

جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد. 
    ســی امین دوره هفته کتاب جمهوری اســامی ایران با شعار ما همانیم که می خوانیم از 

بیست ویکم تا بیست وهفتم آبان ماه 14۰1 در سراسر کشور برگزار می شود.
نام گذاری روزهای هفته کتاب به شرح زیر است:

شنبه بیست ویکم آبان ماه: کتاب، دانش آموز، آینده _  یک شنبه بیست ودوم آبان ماه: کتاب، 
خانواده، زندگی آگاهانه_ دوشنبه بیست وسوم آبان ماه: کتاب، دانشجو، پیشرفت دانش بنیان_ 
سه شنبه بیست وچهارم آبان ماه: کتاب، کتابخوانی و کتابدار_ چهارشنبه بیست وپنجم آبان ماه: 
کتاب، رسانه و زبان فارسی_  پنج شنبه بیست وششم آبان ماه: ناشران، کتابفروشان و ارکان 

صنعت نشر_ جمعه بیست وهفتم آبان ماه: کتاب، ورزش و جوانمردی

آگهی مزایده   
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۱۰۰۶۱۲ یک دستگاه خودرو سواری زانتیا SX شرکت سازنده : سایپا مدل ۱۳۸۳ سیستم: سیتروئن 
 ۱۵۱۲۲۸۳۱۱۹۶۳۸ S رنگ اصلی: سفید و رنگ فرعی سفید نوع رنگ روغنی به شماره انتظامی ایران ۹۳-۸۶۷ م ۱۲ به شماره شاسی
و شــماره موتور VIN ۰۰۴۰۹۵۰۸ : ۰۱۱۹۶۳۸   ۱   ۸۳۱            متعلق به ســید محمد صدیقی فرزند: سید منصور که به موجب 
سند نکاحیه شماره : ۲۵۰۰۲ ، تاریخ سند: ۱۳۸۵/۰۴/۲۹ ، دفترخانه ازدواج شماره ۳۸ و طالق شماره ۱۴۳ شهر فسا استان فارس منجر 
به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی کالسه ۹۹۰۰۳۲۹ در واحد اجرای اسناد رسمی فسا و متعاقب نیابت اجرایی به این اداره 
، پرونده کالسه ۱۴۰۱۰۰۶۱۲ تشکیل گردیده است که حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی، خودرو فوق توسط راهنمایی و 

رانندگی توقیف سیستمی و در پارکینگ دریا بازداشت گردیده و توسط کارشناس رسمی دادگستری بازدید به عمل آمده و نتیجه کارشناسی به شرح ذیل میباشد: 
خودرو ســواری به شــماره انتظامی ایران ۹۳-۸۶۷ م ۱۲ ، مشخصات خودرو: تعداد سیلندر: ۴ ظرفیت: ۴ تعداد چرخ: ۴ نوع سوخت: بنزین تعداد محور: ۲ و 
وضعیت خودرو: اتاق و بدنه: پوسیدگی دارد. موتور: خاموش گیربکس: در حد مدل شیشه ها: سالم دیفرانسیل: در حد مدل صندلی و جلو داشبرد: دارد الستیک 
ها : مستعمل چراغ ها: دارد آینه و برف پاک کن : دارد و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ در پارکینگ دریا متوقف سپر جلو و عقب نیازمند بازسازی.گلگیر عقب سمت 
راست دارای رنگ میباشد. و به مبلغ ۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) صد و هشتاد و پنج میلیون تومان( ارزیابی و قطعی گردیده، پس از جری تشریفات قانونی از ساعت 
۹ الی ۱۲ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود، شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است، شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت )به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس( و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد ، کلیه هزینه های قانونی اعم از انتقال سند به عهده برنده مزایده است، ضمناً مزایده حضوری است و در صورتی که مال مورد مزایده در جلسه مزایده خریدار 

پیدا نکند مال با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود.۱۴۰۱/۳۲۰ م/الف
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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آگهی مزایده 
بیست هزار و سیصدو هفتاد سهم مشاع از بیست ونه هزار و دویست و بیست سهم شش دانگ یک قطعه زمین، قطعه ۲۴۹ به مساحت۲۹۲/۲۰ 
متر مربع دارای پالک ثبتی ۲۴۹ فرعی از ۱۰۸۹۱ اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۰ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۰۱ ناحیه ۰۰ حوزه ثبت 
ملک ناحیه یک بندرعباس استان هرمزگان به نشانی: شمال بلوار سدید  اراضی طرح تفکیکی ملوانان، دارای کد پستی ۷۹۱۹۷۲۰۷۵۸ به نام 
آقای فتح اله داراب فرزند صفر ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است که با حدود اربعه حدود: شماال: پی است بطول )۱۲/۰۰( دوازده متر 
به پیاده رو خیابان ۱۲متری شرقا: پی به پی بطول )۳۵/ ۲۴( بیست و چهار متر و سی و پنج سانتیمتر به قطعه دویست و پنجاه تفکیکی جنوبا: 
پی به پی بطول )۱۲/۰۰( دوازده متر به قطعه دویست و پنجاه و پنج تفکیکی غربا: ر دو قسمت اول پی به پی بطول )۰۰ / ۲۲( بیست و دو متر 

به قطعه دویست وچهل و هشت تفکیکی دوم پی است بطول )۳۵/ ۲( دو متر و سی و پنج سانتیمتر به دور برگردان پیاده رو خیابان ۱۲متری توضیحا: قابل ذکراست ملک 
مورد نظر به صورت یک قطعه زمین فاقد هر گونه اعیانی و دسترسی آن از خیابان ۱۲ متری ضلع شمال می باشد بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق و برابر 
گزارش هییت کارشناسان رسمی دادگستری مورد بازداشت و کارشناسی بیست هزار و سیصدو هفتاد سهم مشاع از بیست ونه هزار و دویست سهم عرصه و اعیان زمین 
)وضعیت خاص طلق( به شماره پالک ثبتی ۲۴۹ فرعی از ۱۰۸۹۱ قطعه ۲۴۹ تفکیکی مفروز ومجزا شده از صفر فرعی از اصلی مذکور بخش یک بندرعباس . با عنایت 
به مراتب فوق الذکر و بررسی های انجام شده و با توجه به توضیحات فوق الذکر و با در نظر گرفتن موقعیت و کاربری محل وصرفنظر از بدهی و یا عدم بدهی احتمالی 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص مورد ارزیابی قیمت کل قطعه مذکور ۴۵/۵۸۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال )چهل و پنج میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون و دویست 
هزار ریال ( و سهم مشاع آقای فتح اهلل داراب به میزان بیست هزار و سیصد و هفتاد سهم مشاع از بیست ونه هزار و دویست و بیست سهم مبلغ ۳۱/۷۷۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال 
)سی ویک میلیارد و هفتصد و هفتاد و هفت میلیون و دویست هزار ریال ( برآورد و ارزیابی گردید . لذا میزان سهم آقای فتح اهلل داراب بیست هزار و سیصد و هفتاد 
سهم مشاع از بیست ونه هزار و دویست و بیست سهم مبلغ۳۱/۷۷۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال )سی ویک میلیارد و هفتصد و هفتاد وهفت میلیون و دویست هزار ریال ( قیمت 
پایه شروع مزایده می باشد . پالک مورد بازداشت در جهت وصول مطالبات موضوع سند ازدواج شماره : ۱۲۱۰ مورخ۱۳۸۱/۱۱/۰۷تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ۵ و 
طالق شماره ۱ شهر بندر عباس استان هرمزگان منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۱۰۰۳۷۵ علیه فتح اله داراب گردیده به نفع فرزانه درویشی 
بازداشت گردید پالک فوق در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر از طریق مزایده حضوری از مبلغ 
فوق به فروش می رسد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب 
سپرده ثبت واریز و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفات مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
 معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد.

م/الف : ۱۴۰۱/۳۲۳ _ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
مریم چمنی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس



روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان 

با مصرف مرتب گوشت ماهي و میگو خطر ابتالء به بیماري گواتر و آسم کاهش مي یابد

حوادث جهان
آخرهفته خونین در شیکاگو 

  بررســی ها نشــان می دهد در جریــان تیراندازی ها طی 
روزهای شــنبه و یکشنبه در شهر شیکاگو، بیش از پنجاه نفر 
هدف گلوله قرار گرفتند که آخرهفته خونینی را برای این شهر 
رقم زد.  به گزارش گــروه بین الملل خبرگزاری فارس، آزاد 
بودن خرید و فروش، و حمل ساح گرم در آمریکا که هر هفته 
جان چند نفر را در این کشور می گیرد، آخرهفته شیکاگو را نیز 
خونین کرد.بررسی ها نشان می دهد که در جریان تیراندازی ها 
طی روزهای شنبه و یکشنبه در شهر شیکاگو، ۵1 نفر هدف 
اصابت گلوله قرار گرفتنــد که از آن میان، 11 مورد منجر به 
مرگ قربانی شد.به نوشته وبگاه »دیلی میل«، این تیراندازی ها 
در حالــی رخ داده که »لوری الیتفوت« شــهردار دموکرات 
شیکاگو برای کنترل نرخ روزافزون جنایت در این شهر که رتبه 
هفتم در سراسر ایاالت متحده می باشد، به دردسر افتاده است. 
شهردار شیکاگو اخیراً پیشنهاد داده بود که بعد از قطع بودجه 
پلیس این شهر برای خرید تجهیزات نظامی و مؤثرتر در سال 
2۰2۰، این منابع مالی بار دیگر اختصاص داده شود.طبق این 
گزارش، مقایســه آمارها نشان می دهد وقوع تیراندازی ها در 
شهر شیکاگو در این آخرهفته نسبت به آخرهفته قبل، که در آن 
۹ نفر کشــته و 31 تن زخمی شده بودند، افزایش یافته است.

به نوشته دیلی میل، تاکنون 2313 مورد تیراندازی در شیکاگو 
از ابتدای ســال جاری میادی ثبت شده است. همچنین 4۹ 
هزار و 433 جرم مســلحانه نسبت به سال قبل از آن در این 
شهر رخ داده است.پیش از این نیز تیراندازی در مدرسه  ای در 
شهر »سنت لوئیس« در ایالت »میزوری« در غرب آمریکا، 3 
کشته و شماری مجروح برجای گذاشته بود. مقایسه آمارهای 
خشونت با ساح میان آمریکا و کشورهای دیگر جهان ایاالت 
متحده را کشوری کامًا استثنایی نشان می دهد. در این کشور 
نرخ وقوع تیراندازی های خشونت بار از هر کشور دیگر در دنیا 
بیشتر اســت.  با آنکه آمریکا حدود ۵ درصد از جمعیت دنیا 
را تشکیل می دهند نزدیک به 31 درصد از کسانی که مرتکب 
کشتارهای جمعی با ساح می شوند را در خود جای داده است.  
درباره دالیــل این موضوع تا کنون تحلیل های مختلفی ارائه 
شده اما آزادی حمل ساح توسط شهروندان اغلب مهم ترین 
و اصلی ترین عامل ایجادکننده این مشــکل دانسته می شود. 
بر اساس گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا آمریکایی ها 
صاحب حدود نیمی  )4۸%(  از کل 6۵۰ میلیون قبضه ساح 

غیرنظامی موجود در سراسر دنیا هستند .
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با آن که پدرم همواره به طور غیرمستقیم مرا نصیحت می کرد که در عشق و 
عاشقی های خیابانی، دختران آسیب بیشتری می بینند و آینده خود را  نابود 

می کنند اما من به این حرف ها اعتقادی نداشتم تا این که ...
  زن 3۰ ســاله که بعــد از طی مراحل قضایی، حکم طــاق را از دادگاه گرفته 
 بــود، با بیان این که کاش زمان به عقب بازمی گشــت و من مهم ترین اشــتباه 
زندگی ام را مرتکب نمی شــدم، درباره سرگذشــت خود گفت: در کاس دوم 
دبیرســتان تحصیل می کردم که متوجه شدم پســر جوانی هر روز بعد از خروج 
از  مدرسه مرا تعقیب می کند اما من توجهی به این موضوع نداشتم تا این که یک 
روز زنگ تلفن ثابت منزلمان به صدا درآمد و من در غیاب مادرم گوشــی تلفن 
را برداشــتم. پسر جوانی که خودش را »تورج« معرفی می کرد، از آن سوی خط 
گفت: من همان پسری هستم که مدتی است عاشقت شده ام و تو را تعقیب می کنم. 
 با شنیدن این جمله بی درنگ گوشی تلفن را گذاشتم اما او مدام به خانه ما زنگ 
می زد. وقتی فهمیدم او دانشجوی رشته ادبیات فارسی است، آرام آرام کنجکاو شدم 
تا سخنانش را بشنوم. این گونه بود که رابطه تلفنی من و تورج آغاز شد و در مدت 
کوتاهی به عشق و عاشقی خیابانی کشید و ما با یکدیگر قرار ماقات های مخفیانه 
می گذاشتیم. در حالی که به تورج دل باخته بودم و احساس می کردم روزی در 
کنار او خوشــبخت خواهم شد، به طور ناگهانی مرا ترک کرد و با دختر دیگری 
پای سفره عقد نشســت. تازه فهمیدم او فقط برای هوسرانی با من و چند دختر 
دیگر ارتباط داشت. در شرایطی که دچار آسیب روحی شدیدی شده بودم، پدرم 
متوجه ماجرا شد و به ناچار به منطقه دیگری از شهر نقل مکان کردیم.مدتی بعد از 
این ماجرا در رشته پرستاری در دانشگاه پذیرفته شدم و به تحصیاتم ادامه دادم. 
در همین روزها بود که »حامد« به خواستگاری ام آمد. او تا مقطع دیپلم تحصیل 
 کرده بود و فروشگاه قطعات یدکی خودرو داشت اما من تیپ و قیافه ظاهری او را 
نمی پسندیدم و قصد داشتم با جوانی که تحصیات عالیه دارد، ازدواج کنم. با وجود 
این به خواســتگاری حامد پاسخ مثبت دادم چرا که شکست در عشقی خیابانی 
روح و روانم را به هم ریخته بود و از سوی دیگر نیز دوست داشتم ثروت خانواده 
 حامد را به رخ تورج بکشم. خاصه دوران نامزدی ما در حالی سپری شد که من 
عاقه ای به نامزدم نداشتم و تنها می خواستم حسادت تورج را برانگیزم درحالی 
 که او مرا کاما فراموش کرده بود و در یک شــهر دیگر در کنار همسرش زندگی 
می کرد. با آن که یک سال از زندگی مشترک من و حامد می گذشت و من صاحب 
دختری به نام آیلین شده بودم اما همچنان روابط سرد عاطفی بین ما حکمفرما بود 
و من فقط به امور خانه داری و بچه داری می پرداختم. در این میان حامد که از این 
وضعیت خسته شده بود، روزی کنارم نشست و از من خواست اگر موضوعی را 
در دلم دارم که مرا آزار می دهد برایش بازگو کنم. من هم که تحت تاثیر جمات 
 محبت آمیز همســرم قرار گرفته بودم، ناگهان ماجرای آشنایی و عشق و عاشقی 
خیابانی ام با تورج را برایش بازگو کردم. آن روز حامد از نظر روحی و روانی کاما 
به هم ریخته بود و هیچ گاه تصور نمی کرد که همسرش قبل از ازدواج با او، با پسر 
دیگری ارتباط داشته باشد! با وجود این، او به خاطر آیلین از اشتباه من گذشت و 
دیگر در این باره سخنی نگفت؛ اما او یک روز این ماجرا را برای مادرش تعریف 
کرده بود که از همان روز به بعد دیگر زندگی من به هم ریخت و مادرشــوهرم به 
ریشه یابی و واکاوی گذشته من پرداخت، به گونه ای که حتی به سراغ تورج رفت 
و زندگی او را نیز از هم پاشید. بعد از این ماجرا خانواده حامد مرا دختری هوسران 
و هرزه می دانستند که لیاقت پسرشان را ندارم.روزهای تلخ زندگی من به جایی 
رسید که به ناچار تصمیم به طاق گرفتم و حضانت دخترم را نیز به حامد سپردم اما 
ای کاش در همان روزهای نوجوانی به نصیحت های پدرم گوش می کردم که در 

عشق و عاشقی های خیابانی، دختران بیشترین آسیب را می بینند و ...

هوسرانی به نام عاشقی! 
در امتداد تاریکی

گروه حوادث // سرپرست یگان حفاظت 
منابع آبزیان شیالت هرمزگان از توقیف 
2 فروند قایق غیرمجاز پرساین متخلف 
در شهرستان قشم توسط پایگاه حفاظت 
منابع آبزیان شــیالت شهرستان قشم 

خبر داد .
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛  ســروان 
مهرداد رامش جان گفــت : وارد کردن 
هرنوع خســارت به ذخائــر آبزیان به 
 عنوان ثروت ملی طبق قانون حفاظت و 
بهره برداری از منابــع آبزی جمهوری 
اســامی ایران ممنوع است.رامش جان 
اظهار داشت: در پی شکایت و نارضایتی 
برخی صیادان شهرســتان قشم مبنی بر 
صید غیر مجاز به روش پرساین غیرمجاز 

ماهیان تجاری  توســط شــناورهای  
متخلف  ، اکیپ گشت دریایی این یگان 
در معیت عوامل ناوگروه شناوری پایگاه 
دریابانی  شهرستان قشم  بصورت گشت  

مشترک و تلفیقی با3 فروند شناور گلف 
سازمانی به دریا اعزام که منجر به توقیف 
2 فروند شناور قایق 2۰۰ اسب بخار 3۰ 
فوتی غیرمجازپرساین متخلف در 4مایلی 

از ساحل رمچاه شد.
   وی تصریح کرد: در این عملیات عاوه 
بر توقیف شناور های متخلف تعداد دو 
دستگاه تور پرســاین غیرمجازبه همراه 
۷ نفر متهم توقیف و دســتگیر وضمن 
تشکیل پرونده و ارسال به مرجع محترم 
قضایی جهت ســیر مراحــل قانونی به 
 شیات شهرســتان قشــم داللت داده 

شد .  
   سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان 
شیات هرمزگان در پایان گفت: شماره 
تلفن  ستاد یگان استان۰۷633331434 
آماده دریافت هر گونه اخبار و اطاعات 
در راســتای صید و صیادی و خدمات 

رفاهی به جامعه صیادی است .

سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان خبرداد

توقیف ۲ فروند قایق غیرمجاز پرساین متخلف در قشم

گروه حوادث // فرمانده انتظامی دزفول 
نفره سارقان  پنج  باند  از دســتگیری 

مسلح در این شهرستان خبر داد .
   ســرهنگ »روح ا... گراونــدی« در 
تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: درپی 
وقوع چند فقره سرقت منزل، خودرو و 
اماکن خصوصی در شهرســتان دزفول، 
موضوع دســتگیری سارقان به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس این فرماندهی 
قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان پلیس 
آگاهی با انجام اقدامات اطاعاتی فنی و 
خاص پلیسی، یک باند پنج نفره سارقان 

مسلح را شناسایی کردند که با خودروی 
سرقتی اقدام به ســرقت های متعدد در 
سطح دزفول و شــهرهای شمال استان 
خوزستان می کردند.کارآگاهان پس از 
هماهنگی با مرجع قضایی، طی عملیاتی 
غافل گیرانــه و ضربتی آن هــا را در 
گراوندی  کردند.  دستگیر  مخفیگاهشان 
در ادامه ضمن اشاره به کشف مقادیری 
اموال مســروقه و توقیف یک دستگاه 
مزدا3 سرقتی، تصریح کرد: در بازرسی 
از مخفیگاه متهمان یک قبضه ســاح 
کاش و یک قبضه ســاح کلت کمری 

کشف و ضبط 
شد.فرمانده 
نتظامــی  ا
ل  فــو ز د
اشــاره  با 
بــه این که 

متهمــان در 
به  تحقیقــات 

عمل آمــده به ۹ 
مسلحانه  سرقت  فقره 

در این شهرستان اعتراف کردند، 
بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده 

مقدماتــی 
ی  ا بر

سیر 
حــل  ا مر
قانونــی به مرجع 

قضایی معرفی شدند .

پایان وحشت آفرینی ۵ مرد مسلح در دزفول
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آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ) ارزیابی کیفی و فنی(

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای سیستم اعالن حریق نواحی 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح  ذیل واگذار نماید : 

1. موضوع مناقصه : تهیه مصالح ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم اعالن حریق نواحی گاز استان هرمزگان
2. مدت قرارداد : 365 روز تقویمی
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 بلوار گاز- شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07632197236 

4. زمان دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
5. مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان

6. به این مناقصه پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه تعلق می گیرد .
7.  به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد .

8. حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : رتبه پنج تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی .
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گروه حــوادث// مرد جنایتکار که در اقدامی جنون آمیز 
همسر و فرزند خردسالش را به قتل رسانده بود پس از دو 

هفته از سوی پلیس البرز دستگیر شد .
   سرهنگ محمد نادربیگی  رئیس پلیس آگاهی البرز در 
تشــریح این پرونده گفت: روز پانزدهم مهر امسال مردی 
با مرکز فوریت های پلیســی 11۰ تماس گرفت و از قتل 
خواهــرش و فرزند کوچک وی در خانه خود خبر داد که 
بافاصله کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی برای بررســی 

موضوع به محل حادثه اعزام شــدند.  بررسی های اولیه 
کارآگاهان حاکی از آن بود که مقتول یک خانم 2۸ ســاله 
بوده که به همراه فرزند خردسالش با شیوه خفگی به قتل 

رسیده بودند. 
  بــه گفته وی، با انجام اقدامات پلیســی ، عامل قتل که 
همسر مقتول بوده شناســایی و ارتکاب جرم توسط وی 

برای کارآگاهان محرز شد بنابراین بافاصله تحقیقات برای 
شناسایی مخفیگاه قاتل آغاز و در نهایت در اطراف محل 
وقوع قتل شناسایی و دستگیر شد. وی ضمن اعتراف به قتل 
همسر و فرزندش ، انگیزه خود از  این جنایت را اختاف 

خانوادگی بیان کرد. 
  رئیس پلیس آگاهی استان البرز خاطرنشان کرد: فراگیری 
مهارت های کنترل خشم و مراجعه به مشاوران خانوادگی 

می توانست از وقوع این حادثه تلخ پیشگیری کند .

اعتراف به قتل همسر و فرزند

گروه حوادث// مرد ایرانی که 8 ســال در 
گرجستان به اتهام قتل زندانی بود وقتی به 
ایران استرداد شد بار دیگر در دادگاه کیفری 

یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد .
   رسیدگی به این پرونده از اواخر اسفند سال 
13۹۰ با گزارش قتل مرد میانسالی که رئیس 
اتحادیه تجار ایرانی گرجستان بود، آغاز شد. 
پلیس پس از بررســی اولیه پی برد که مقتول 
مرد ۵۵ ســاله ای به نام وحید است و توسط 
یک جوان ایرانی به نام شهرام با ضربات متعدد 
جسم برنده به قتل رسیده و متهم پس از جنایت 
از دفتر کار او ســرقت هم کرده است.در ادامه 
پلیس شهر تفلیس شناسایی و بازداشت متهم 
را در دســتور کار قرار داد و در نهایت مطلع 
شد که متهم پس از ارتکاب جنایت به کمپ 
پناهندگان رفته است که مأموران بافاصله او 
را دســتگیر کردند.متهم پس از انتقال به اداره 

پلیس در تشریح ماجرا به مأموران گفت: چند 
ماه پیش به قصد پناهندگی در کشور کانادا به 
ترکیه رفتم و از طریق آن کشــور عازم کانادا 
شدم اما موفق نشدم پناهندگی بگیرم. از آنجا 
به ناچار راهی کشور گرجستان شدم و سعی 
کردم با پیدا کردن کار برای خودم یک زندگی 
تازه بسازم تا اینکه چند روز بعد متوجه شدم 
یک تاجر ایرانــی از مهاجران هموطن خود 
حمایت می کند به همین خاطر خیلی خوشحال 
شــدم و به دفترش رفتم.شــهرام در پاسخ به 
این ســؤال که چرا دست به قتل زدی، گفت: 
من وقتی به دفتر وحید رفتم سعی کردم همه 
مشــکاتم را با او درمیان بگذارم و مطلبی را 
از وحیــد پنهان نکنم. به همین خاطر پس از 
آشنایی اولیه توضیح دادم که مدتی پیرو یک 
فرقه شیطان پرستی شده بودم. در ابتدا وحید 
سکوت کرد اما وقتی فیلم های منتشر شده ام 

را به او نشــان دادم به یکباره برافروخته شد 
و بــا من دعوا کرد و درگیر شــدیم و در این 
میان من هم بــا چاقویی که به تازگی خریده 
بودم چندین ضربه بــه او زدم. پس از آن هم 
موبایل و لپ تاپش را ســرقت کــردم و از 
آنجا گریختم و به کمپ پناهجویان رفتم. اما 
عذاب وجدان داشتم و باالخره موضوع قتل 
را به مسئول کمپ گفتم و دستگیر شدم.شهرام 
پس از اعترافاتش در دادگاهی در شهر تفلیس 
محاکمه و به خاطر قتل و سرقت به 1۸ سال 
حبس محکوم و راهی زندان شد. ۸ سال بعد 
در حالی که 1۰ ســال از حبس شهرام باقی 
مانده بود وی به خاطر همه گیری بیماری کرونا 
مشمول استرداد محکومان میان دو کشور ایران 

و گرجستان شد و در ســال 13۹۹ به ایران 
برگشت.پرونده پس از تحقیقات و در حالی 
که متهم دو سال در زندان قزل حصار بود برای 
رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد.متهم که پس از بازگشت به 
کشور توانسته بود رضایت پدر و پسر مقتول 
را به عنوان اولیای دم جلب کند به بخشــش 
و آزادی امید داشــت تا اینکه مدتی بعد مادر 
مقتول فــوت کرد و یکی از فرزندان او )برادر 
مقتــول( به نیابت از مادرش در دادگاه حاضر 
شــد و گفت: قبل از رسیدگی به این پرونده، 
پدرم و برادرزاده ام رضایت شان را اعام کرده 
بودنــد اما حاال که مادرم فــوت کرده باید ۷ 
فرزند مادرم با حضور در دادگاه نظرشــان را 

اعام کنند. در حال حاضر من از طرف خودم 
و برادرزاده ام اعام گذشت می کنم. پس از آن 
متهم که با قید وثیقه آزاد بود به جایگاه رفت و 
گفت: من در این سال ها سختی زیادی کشیدم 
چهار سال اول محکومیتم را طبق قوانین کشور 
گرجستان در یک سلول بسته بدون هیچ گونه 
ارتباط و مکالمه ای با بیرون، گذراندم. من در 
این هشت سال زندان به خودم آمدم و فهمیدم 
که مرتکب چه اشتباه هایی شدم. پس از آنکه به 
ندامت رسیدم توبه کردم. پیش از این اتفاق ها 
خیلی گمراه بودم اما پس از توبه شروع به نماز 
خواندن کردم و از آن روز هیچ کدام از فرایض 
دینی ام را کنار نگذاشته ام. امیدوارم قضات با 
در نظر گرفتن شرایطم در صدور حکم تخفیف 
قائل شوند.با پایان اظهارات متهم، قضات ادامه 
رسیدگی به پرونده را برای حضور سایر وراث 

به جلسه دیگری موکول کردند .

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی  محاکمه مرد ایرانی که در گرجستــان قاتل شد آگهی موضوع  ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضی وامالک مورد تقاضای خانم 
هما خسروی نیا فرزند غالمرضا به شــماره ملی ۴۶۹۹۵۱۳۹۱۳ صادره از رودان 
در ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۲۰۱۰۸/۹۴ متر مربع مالکیت متصالحین 
رودان قسمتی از پالک ۱۳- اصلی واقع در روستای کمیز رودان هرمزگان حقوق 
 ارتفاقــی ندارد که به منظور اطالع عموم در دو نوبــت به فاصله ۱۵ 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 . ۲۹ م/الف 
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ 

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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خبری

شهرستان

تعویض و اصالح لوله های فرسوده سیریک 
  گــروه شهرســتان // فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه 
ســیریک گفت: از شــهریورماه پارســال تا شــهریور امسال با 
همکاری گروه های جهادی و خیران خطوط فرســوده انتقال آب 
بیش از 3۰ روســتا تعویض و اصاح شــد. سرهنگ دوم پاسدار 
علی خادمی نژاد گفت: 1۵ روســتا در بخش بمانی و 16 روســتا 
در بخش مرکــزی اصاح و تعویض خط لوله آن ها انجام شــده 
اســت.اوگفت: برای اصاح و تعویض خطوط لوله این روســتا ها 
 11 میلیارد ریال هزینه شــده اســت.حجت االســام ساالری 
 امام جمعه ســیریک نیز گفت: بســیج بعنوان یک نیروی مکمل 
کمک کننده است و تاش می کند تا با خاقیت و نو آوری از موانع 
و بحران ها عبور کند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نصراهلل 
خواجه دادی معاون سیاســی فرمانداری سیریک نیز گفت: اصول 
بســیج در تمدن سازی نوین اسامی نوگرایی و جوان سازی است 
که باید از توانمدی های بسیج در ماموریت های بزرگ استفاده شود .

افتتاح دادگاه بخش توکهور و هشتبندی 
   گروه شهرستان // دادگاه توکهور و هشتبندی به عنوان یکی از 
وعده های سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان آغاز به کار کرد. طی 
مراسمی با حضور قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
و جمعی دیگر از مسئوالن، دادگاه بخش توکهور و هشتبندی پس 
از سالها پیگیری و انتظار مردم، افتتاح شــد.راه اندازی دادگاه در 
بخش توکهور و هشت بندی یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه 
برای ارتقاء شــاخص های امنیتی بود که با پیگیری مســئوالن 
استانی، شهرستان و محلی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 به گزارش  فارس ، با افتتاح دادگاه بخش عاوه بر آنکه رسیدگی به 
پرونده های قضایی مردم ســرعت می گیرد ارتقاء شاخص های 

امنیتی دستاورد مهم دیگر آن خواهد بود .
درختان کنار بستک به ُگل نشست

  ســعیده دبیری نژاد – گروه شهرســتان // رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری بستک از آغاز گلدهی درختان کنار در سطح 
شهرستان خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا  ؛ حامد احمد پور گفت: 
درخت کنار با نام علمی ziziphus در سطحی به مساحت 2 هزار 
هکتار به عنوان رویشگاه طبیعی در مناطق الور میستان، دهنگ، 
ایلود، براشت و فرامرزان گسترش دارند که از اواسط مهرماه شروع 
به گلدهی و در بهمن ماه میوه آن برداشته شود.   وی افزود: عاوه 
بر جنگل های طبیعی کنار در سطح شهرستان حدود 2۰۰ هکتار 
به عنوان طرح های جنگل کاری مشارکتی در قالب ماده 3 قانون 
حفاظــت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به متقاضیان عاقه مند 
واگذار شده که با کاشت گونه های بومی کنار کمک زیادی به توسعه 

و گسترش این گونه ارزشمند در سطح شهرستان خواهد شد .

گروه شهرستان // معاون برنامه ریزی، توسعه 
مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان گفــت: غرب هرمــزگان دارای 
پرترافیک ترین و بیش ترین مرز دریایی بوده 
و امروز بندرلنگه نیز یکی از بنادر مهم و قطب 
ترانزیت خودرو و کانتینرهای یخچالی در دنیا 

تبدیل شده است .
   به گزارش خبرنگار دریا ، »محمود صابری« 
در آیین رسمی معارفه مدیر بنادر و دریانوردی 
لنگه و غرب هرمزگان با اشاره به سبقه تاریخی 
بندرلنگــه در تجارت دریایــی و دریانوردی 
اظهارداشت: زندگی و معیشت مردمان بندرلنگه 
ازدیربــاز تاکنون با دریانــوردی، بازرگانی و 
صیادی عجین بوده و این شهرســتان به عنوان 
مرکز بنادر غرب هرمزگان مرکز مهم فعالیت های 
تجاری ایران است که خوشبختانه دریانوردانش 
همچنان به پیشه دریانوردی و تجارت مشغول  
هستند. وی نقش اســتان هرمزگان در بخش 
دریایی و دریانوردی را با توجه به گستردگی 
سواحل آن و برخورداری 2هزار و 23۸ کیلومتر 
مرز دریایی بسیار مهم و استراتژیک توصیف 

کرد و بیان کرد: اختصاص ۵۰ درصد مبادالت 
بازرگانی دریایــی در هرمزگان، تردد بیش از 
۹هزار فروند شــناور و پهلوگیری سه هزار و 
۵۰۰ شناور کوچک و بزرگ در آبهای حاکمیتی 
این استان همه نشان دهنده جایگاه بازرگانی و 
اقتصادی آن در سطح ملی و بین المللی است. 
معاون برنامه ریزی، توســعه مدیریت و منابع 
اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، وجود 
1۵6 پســت اسکله در بنادر استان، اختصاص 
6۰ درصد سهم صادرات و ۷۰درصد ترانزیت 
کشور و تامین ۸۰ درصد درآمد بیمه بنادر کشور 
را از دیگر مزیت ها و جایگاه استان هرمزگان 
در حوزه حمل و نقل دریایی برشــمرد. مدیر 
ســابق بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان نیز 
طی سخنانی به مهم ترین اقدامات انجام شده 
در این اداره پرداخت و از شــاخص ترین این 
اقدامات به کسب رتبه های نخست در تخلیه و 
 ،Teuبارگیری کانتینری یخچالی با 11۰ هزار
جابه جایــی و ترانزیت خــودرو با ثبت ۵۷۰ 
دستگاه خودرو، فعال شدن مرکز ثبت شناوران 
و انتقال پرونده ثبتــی موتور لنج های تجاری 

 اشاره کرد. »قاسم عسکری نسب« ایجاد مرکز 
آزمون های دریانــوردی در غرب هرمزگان، 
تجهیز بنادر به دو فروند شناور مکانیزه برای مقابله 
با آلودگی و دستگاه های مخابراتی و جذب 2 
هزار و 3۰۰ میلیارد ریال در حوزه های عمرانی 
بودجه، مطالعه طرح جامع بندر شیو و مطالعه و 
ساخت اسکله فلزی بنادر شیو، راه اندازی بنادر 
 جدید نخیلو در پارسیان و همچنین آغاز مطالعه 
امکان ســنجی بندر جدید به عنوان مگاپورت 
جنوب ایــران با بیش از ۷۰۰ هــزار هکتار 
پسکرانه در 2۵ کیلومتری غرب بندرلنگه و با 
1۵ متر آبخور را از دیگر اقدامات و برنامه های 
دردســتور اقدام برشــمرد. افزایش تعامات 
اجتماعی با تکیه بر ظرفیت گردشگری دریایی 
با غنای فرهنگی مدیر بنادر و دریانوردی غرب 
هرمزگان نیز با اهمیت پرداختن به بیانیه گام دوم 
انقاب در حوزه اقتصاد اشــاره کرد وگفت: در 
این بیانیه رهبر معظم انقاب بر اقتصاد درون گر،  
مولد، دانش بنیان و مردمی تاکید کرده اند و افزود: 
ما مدیران باید تابع والیت باشــیم و مطالبات 
رهبری را با جدیــت پیگیری کنیم. »مرتضی 

ساالری سردری« افزود: امروز جایگاه و نقش 
بندرلنگه با تاش و زحمــات تمامی مدیران 
گذشته از محلی به ملی و منطقه ای تبدیل شده 
و بــه تبع انتظارات از بنادر لنگه و غرب نیز از 
محلی به ملی و منطقه ای رســیده و به تعبیری 
اقتصاد کشــور به نوعی به تجارتی که در این 
منطقه جغرافیایی صورت می گیرد، گره خورده 
است. وی ادامه داد: در راستای ایفای نقش ملی 
و بین المللی بندرلنگه و توسعه اقتصاد دریابرد 
به دنبال شناسایی ظرفیت  های بالقوه هستیم در 
همین راستا، پیگیری امکان سنجی، جانمایی، 
طراحی و ســاخت مگاپورت بندر جدید در 
غرب بندرلنگه با جدیت دنبال خواهد شــد. 
ساالری سردری با اشاره به قدمت دریانوردی 
در بندرلنگه بر افزایش تعامات اجتماعی با تکیه 
بر ظرفیت گردشگری دریایی با غنای فرهنگی 
تاکید کرد و افزود: ایجاد پایانه لجســتیکی و 
پشتیبانی بندرلنگه در راستای افزایش ظرفیت 
کاال، افزایش توان تجهیزاتی با مشارکت بخش 
میزان ســازگاری  افزایش  واقعی،  خصوصی 
اقتصادی شــهر و بندر، طراحی و ســاخت 

ترمینال جدید ســفرهای بین المللی دریایی از 
دیگر برنامه های در دســتور کار است. مدیر 
بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در پایان بر 
استفاده از مدیران کارآمد، مردم دار، فسادستیز، 
جهادی و انقابــی در اداره بنادر و دریانوردی 
لنگه تاکید کرد و افــزود: برای اجرای تمامی 
برنامه های خود نیازمند همکاری، همفکری و 
تعامل با مردم و مدیران محلی و استان هستیم. 
شایان ذکر اســت؛ در پایان مراسمی رسمی از 
خدمات پنج ســاله »قاســم عسکری نسب« 
تقدیر و »مرتضی ساالری سردری« به عنوان 
مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان 
معرفی شد. ساالری ســردری دانش آموخته 
بازرگانی دریایی و 31 ســال ســابقه خدمت 
در حوزه دریایی و بندری اســتان هرمزگان را 

درکارنامــه کاری خود دارد. معاونت دریایی و 
بندری شهید باهنر و شرق هرمزگان، کارشناس 
مسوول خدمات دریایی، کارشناس ارشد کنترل 
ترافیک دریایی از مهم ترین مسئولیت های وی 
اســت. تا پیش از این »قاسم عسکری نسب« 
از سال ۹6 به مدت پنج سال مدیریت بنادر و 
دریانوردی لنگــه و غرب هرمزگان را برعهده 
داشت که 12 شهریور امسال به سمت مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان 
منصوب شــد. الزم به ذکر است؛ در پایان این 
مراسم از »آقایان عزیزاللهی، مجید امینی، موسی 
عیدی زاده، اسماعیل مکی زاده، محمود صابری 
و خانم غواصی« به عنــوان مدیران قدیمی و 
پیشکسوت اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه 

تجلیل بعمل آمد .

در آیین معارفه مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان مطرح شد

بندرلنگه قطب ترانزیت خودرو و کانتینرهای یخچالی 

گروه شهرستان // سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه  گذاری 
ســازمان منطقه آزاد قشم گفت: تبدیل جزیره قشم به هاب 
انرژی منطقه یکی از اولویت های دولت است که در همین راستا 
برنامه ریزی شده و جذب سرمایه نیز در این حوزه در دستور 

کار سازمان قرار گرفته است .
   مختار گرشاسبی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
منطقه آزاد قشم در تشریح این خبر گفت: منطقه آزاد قشم به دلیل 
برخوردار بودن از موقعیت ویژه حمل و نقل و اقتصاد دریامحور، 
نیروگاه های برق. اسکله های نفتی و خطوط انتقالی و همچنین دارا 
بودن ذخایر قابل توجه نفت و گاز یکی از نقاط مناسب کشور برای 
جذب سرمایه گذاران به شمار می رود.وی ادامه داد: تبدیل جزیره 
قشم به هاب انرژی منطقه یکی از اولویت های دولت است که در 
همین راستا برنامه ریزی شده و جذب سرمایه نیز در این حوزه در 
دستور کار سازمان قرار گرفته است.به گفته گرشاسبی، تراز تجاری 
منطقه آزاد قشــم به واسطه صادرات محصوالت تولیدی نفت و 
مشتقات نفتی پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشم مثبت شده و 
چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و 
نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
فرصتی بود تا قشم با حضور پررنگ جایگاه ویژه خود در حوزه 
انرژی منطقه را نشان دهد.سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه 
گذاری ســازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: پیش از این هلدینگ 

گسترش انرژی پاسارگاد به عنوان نمونه ای موفق در تامین سرمایه 
در قشم حضور داشته و در حاشیه نمایشگاه با بانک های صادرات 
و ملل برای تامین مالی طرح های زیرســاختی در جزیره قشم 
جلسات موفقی برگزار و بسته های سرمایه گذاری در حوزه نفت و 
انرژی ارائه شد.وی همچنین تکمیل زنجیره بسته بندی محصوالت 
نفتی را یکی دیگر از برنامه های آتی ســازمان منطقه آزاد قشم 
برشمرد و اضافه کرد: برای راه اندازی یک واحد بشکه سازی در 
منطقه و در این نمایشــگاه با سرمایه گذاران این حوزه مذاکرات 
الزم انجام شد.به گفته گرشاسبی، قشم به دلیل ظرفیت های ویژه 
در تامین آب و برق و دارا بودن اســکله صادراتی محل مناسبی 
برای استقرار صنایع آب بر است و تقاضای سرمایه گذاری برای 
راه اندازی شــهر سیلیکون در این جزیره یکی دیگر از بسته های 
درخواست ســرمایه گذاری بود که در این نمایشگاه به سازمان 
ارائه شد.وی موضوعات دیگر همچون ایجاد پارک پتروشیمی، 
توســعه میدان های جدید نفت و گاز و ایجاد آب شیرین کن را از 
درخواست های سرمایه گذاری دانست که جهت بررسی به دست 
ســازمان منطقه آزاد قشم رسید.به گزارش فارس، گرشاسبی در 
پایان خاطرنشان ساخت: در مدت زمان برگزاری این نمایشگاه 
عاوه بر سرمایه گذاران، مسئوالن ارشد دولتی نیز از غرفه منطقه 
آزاد قشــم بازدید کرده و با سیاست های این سازمان در راستای 

تبدیل جزیره به هاب انرژی کشور آشنا شدند .

قشم به هاب انرژی تبدیل می شود 

»آگهی حراج حضوری «»آگهی حراج حضوری «
مؤسسه ای اقتصادی در بندرعباس در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق حراج 

حضوری بصورت نقدی به فروش برساند .

انواع  موتور سیکلت اوراقی  

متقاضیان بایستی 20% مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری 

حراج به همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت نمایند .

خریداران محترم موتورسیکلت های اسقاطی می بایست معرفی نامه از مراکز اسقاط 

همراه داشته باشند .

ضمنًا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارت خوان بانکی موجود است .

زمان بازدید:

 *** شنبه 1401/08/07 از ساعت 8:30 الی 11:30 و 14:00  الی 16:00

مکان بازدید:

 بندرعباس :

 - پارکینگ دریا - پارکینگ زرون

- بستک : پارکینگ سهیل

زمان و محل برگزاری حراج:

*** یکشنبه : 1401/08/08 وسایط نقلیه زمینی                                   از ساعت 9صبح

*** بندرعباس - بلوار جمهوری اســامی )کمربندی(- نرسیده به سه راه 

جهانبار- انتهای خیابان بازرگانی- پاک 20

  تلفن : 076-33468820-33468821

مؤسسه ای اقتصادی در بندرعباس در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق حراج حضوری 
بصورت نقدی به فروش برساند .

انواع کاال شــامل گچ ، افزودنی بتن ، رول پاستیکی ، چارچوب درب ، تلویزیون ، گریس، 
الستیک ســنگین ، الستیک فرسوده ، لوازم یدکی خودرو ، تنه دوچرخه ، ظروف آشپزخانه، 
 لوازم برقی خانگی ، دوچرخه شــارژی ، شــوفاژ برقی ، موتور درب بازکن کر کره ای ، 

موتور قایق ، تشت قایق ..... بصورت فروش آزاد .
متقاضیان بایستی 20% مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج 

به همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت نمایند .
ضمنًا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارت خوان بانکی موجود است .

زمان بازدید:
 *** شنبه 1401/08/07 از ساعت 8:30 الی 11:30 و 14:00  الی 16:30

مکان بازدید:
 بندرعباس : - بلوار جمهوری اسامی )کمربندی( نرسیده به سه راه جهانبار - انتهای خیابان 

بازرگانی - پاک 20 ) کاال ، موتور قایق( 
- باغستان - انبار اموال تملیکی - تشت قایق موتوری

میناب : پاسگاه کرتان - تشت قایق 
جاسک : پارکینگ دریابانی - تشت قایق

زمان و محل برگزاری حراج:
*** دو شنبه : 1401/08/09    کاال ، وسایط نقلیه دریایی                                   از ساعت 9صبح

*** بندرعباس - بلوار جمهوری اسامی )کمربندی(- نرسیده به سه راه جهانبار- انتهای 
خیابان بازرگانی- پاک 20

  تلفن : 076-33468820-33468821

امین درساره – گروه شهرستان // در بازدید فرماندار خمیر از برخی 
از روســتاهای بخش مرکزی خمیر ، مسائل و مشکالت این روستاها 

بررسی و مورد پیگیری قرار گرفت .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ این بازدید که با حضور میرهاشم خواستار 
فرماندار خمیر ،دکتر آرامی نماینده مردم در مجلس شورای اسامی ، مدیران 
استانی حفاظت محیط زیست ، منابع طبیعی ،نوسازی مدارس و اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین بخشدار مرکزی و دهیاران و 

 اعضای شورای این بخش انجام شد، موضوعات مختلف در حوزه های راه ، 
منابع طبیعی ، محیط زیست ،آموزش و ... مورد بررسی قرار گرفت. رفع 
مشکات اراضی کشاورزی و مسکونی اهالی  این روستاها که در طرح 
ملی قرار دارند ، آسفالت راه های روستایی سرتنگ ، تنگ داالن و جیحون 
، حصار کشی فضاهای آموزشی و تامین تجهیزات مدارس در روستاهای 
سرتنگ و دشت جیحون و غیره از جمله موضوعاتی بود که در این بازدید 

مورد پیگیری قرار گرفت .

 با حضور مدیران استانی ؛

مسائل و مشکالت روستاهای بخش مرکزی خمیر بررسی شد



مفقودی

مفقودی

برگ سبز خودروی سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس 
رنگ یشمی متالیک مدل ۱۳۸۲ به شماره موتور 

۲۲۵۶۸۲۰۴۹۶۳ و شماره شاسی ۰۰۸۲۰۱۲۵۷۰ 
به شماره پالک ۳۶۲ب۷۳ ایران ۷۳ بنام ناصر موقتی 

جهرمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ماشین نوع خودرو : سواری سیستم و تیپ : فولکس 
واگن بیتل مدل : ۲۰۰۶ شماره موتور : S۰۴۵۶۷۶ شماره 

شاسی : ۵۰۸۱۱۸ پالک : ۴۵۳۴۳رنگ قرمز
  نام مالک : شهال باجالنی کارت ماشین مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط گردیده است

اجتماعی

طالع بینی
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

گروه اجتماعی // مدیرفنی شــبکه شــاد با 
بیان اینکه آموزش رســمی از طریق شــبکه 
شاد پیگیری نمی شــود و شاد به عنوان مکمل 
آموزش بــرای دانش آموزان و معلمان از ابتدای 
ســال تحصیلی جاری در دسترس بوده است 
گفت: عالوه بر این، در تالشیم دسترسی تمام 
دانش آموزان به فعالیت های پرورشی را به واسطه 

شبکه شاد، تسهیل کنیم .
  علی کاظم زاده درباره روند اســتفاده از شــبکه 
آموزشی شــاد از ابتدای سال تحصیلی جاری تا 
کنون اظهار کرد: تاکنون کاس رسمی آموزشی در 
شاد برگزار نشده و علتش این است که دستورالعمل 
آموزش وپــرورش برای ســال تحصیلی جدید، 
بازگشایی مدارس و آموزش حضوری بوده است.

وی افزود: لذا آموزش رسمی از طریق شبکه شاد 

پیگیری نشده و شاد به عنوان مکمل آموزش برای 
دانش آموزان و معلمان در دســترس بوده است.

مدیرفنی شبکه شــاد با بیان اینکه نقش مکملی 
آموزش به این معناست که اگر قرار است ارتباطی 
بین معلم و دانش آموز شــکل بگیرد، یا تکلیفی 
ارسال شود، محتوا و فیلم های آموزشی مکملی که 
فراتر از کتاب درســی است در اختیار دانش آموز 
قرار بگیرد از طریق شبکه شاد انجام شود.کاظم زاده 
افــزود: عاوه بر ایــن، نمونــه تدریس ها برای 
دانش آموزان فعال بوده و می توانند در کنار آموزش 
حضوری از آن استفاده کنند. بنابراین همانطور که 
گفته شد از ابتدای سال تحصیلی جاری برگزاری 
کاس به معنای کاس آناین رسمی نداشتیم، اما 
استفاده از شاد به خصوص در حوزه پرورشی اتفاق 

افتاده است.وی با بیان اینکه مسابقات و رویدادهای 
فرهنگی و پرورشــی در شــاد برگزار می شــود 
گفت: در تاشــیم دسترســی تمام دانش آموزان 
به فعالیت های پرورشــی را به واسطه شبکه شاد، 
تسهیل کنیم. قبل از کرونا که آموزش ها حضوری 
و متمرکز بر حضور دانش آموزان بود بخشنامه هایی 
از آموزش و پرورش به استان ها ارسال می شد و 
ممکن بود در این فواصل دانش آموزی دیرتر مطلع 
شــده و از فعالیت های تدارک دیده شده جابماند، 
اما اکنون تمام دانش آموزان به شــاد دسترســی 
دارند و می توانند مستقیما در فعالیت های پرورشی 
شرکت کنند.کاظم زاده ادامه داد: طی یک ماه گذشته 
فعالیت های مختلفی صورت گرفته که »ســکوی 
ایران قوی« از جمله مهمترین فعالیت های معاونت 

پرروشی بوده است. تا 
کنــون ۵۰۰۰ 

به  دانش آمــوز 
ارســال  اثر  این رویداد 

کرده و در مسابقه شرکت کرده اند که یک 

اســتعدادیابی  مسابقه 
دانش آموزی 
که  است 
ر  د

ی  یه ها پا
مختلــف 

آن  در  می توانســتند 
شرکت کنند .

فروردین :کالس رسمی آموزشی در » شاد « برگزار نمی شود
امروز خبرهای خوب مالی دریافت دریافت خواهید 
کرد و به همین جهت درمنزل موجی از هیجان برپا 
می شود. یکی از اهدافی که در نظر دارید این است 
که بخشــی از پول را برای بهبود موقعیــت فعلی تان خرج کنید. 
 شاید حتی تصمیم بگیرید که یک منزل نو بخرید. خالصه این که 
 ایــده های زیــادی در رابطه با خرج کردن این پول در ســرتان 
می گذرد. اما زیاده روی نکنید، بهتر اســت کمی هم به پس انداز 

کردن فکر کنید .
   اردیبهشت :

 امــروز 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 نشــوید، اما حداقل اش این است که یک دوست جدید 

پیدا خواهید کرد .
  خرداد :

حس ششــم تان امروز خیلی خــوب کار می کند. 
ممکن است پیام های روانی مثبتی دریافت کنید که 
از اتفاقات آینده خبر می دهند که خیلی هم هیجان 
انگیز است. این پیام ها به شما انگیزه می دهد تا ترغیب شوید که 
 در بعضی از جنبه های زندگی تان تغییرات شــگفت انگیز ایجاد
 کنید. به شما توصیه می شــود که از این موقعیت نهایت استفاده 

را ببرید .
    تیر :

امروز ممکن است دوســت 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 هست، مثل این می ماند که باید تبریکات غیر منتظره ی 
دیگران را بپذیرید. یادتان باشد که شاید حتی درآمدتان زیاد شود .

 شهریور :
امشب 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 
شــدت درگیر چنین موضوعاتی هستند، به خاطر همین بحث ها 
خیلی داغ و هیجان انگیز خواهد بود. وقتی از آن جا بیرون بیاید 
سرگیجه خواهید گرفت. بهتر اســت از آن جا تا خانه قدم بزنید 
تا ذهن تان آرام شود. بد نیســت که افکارتان را بنویسید تا بعدا 

فراموش تان نشود .
  مهر :

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

   آبان :
یک مشــکل حقوقی که مدت ها درگیرتان کرده بود 
امروز به ســرانجام خواهد رسید. به نظر می رسد همه 
چیز به نفع تان تمام شود. اگر امروز قرار است 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 .
  آذر :

امروز سرشار از انرژی جسمانی هستید. انگار دوست 
ندارید در منزل بمانید. یادتان باشد که به جسم تان 
اهمیت دهید و ورزش کنید. شاید تصمیم بگیرید که 
یک سفر کوتاه به بیرون شهر داشته باشید و گردش کنید. همیشه 
تا این حد سرشار از انرژی نیســتید، پس حاال که پیش آمده از 
آن نهایت اســتفاده را ببرید . اولویت امروزتان به انجام کارهایی 
اختصاص دارد که در منزل باید انجام شــان دهید. شاید یک نفر، 
مثال مادرتان، بیاید و به همه جای منزل یک شادابی و صفای دوباره 

ببخشد . 
  دی :

از تعامالت امروز می توانید برداشــت های مختلفی 
 داشته باشــید. شــاید به دنبال گســترش فضای 
ذهنی تان هستید یا این که از خودتان سواالت فلسفی 
می پرسید یا حتی ممکن است به فکر یک سفر دور و دراز باشید. 
حاال با همه ی این اوصاف چه کار می خواهید بکنید؟ آیا دوست 
دارید کتاب های فلسفی کانت را بخوانید یا این که بیشتر دل تان 
می خواهد به سفر چین بروید.  اکنون زمان آن است که یک بار و 
برای همیشه با گذشته مواجه شوید. آینده در انتظار شماست و جای 

وقت تلف کردن نیست .
 بهمن :

چند مدتی اســت که مدام در فکر احساســات تان 
بودیــد و این کــه چه طور به آن هــا جهت دهید. 
حاال دیگر این مرحله از کار به پایان رســیده و شما 
هم به خوبــی از پس آن برآمدید. اما حــاال که فعل و انفعاالت 
 کهکشــانی به شــما اجازه می دهد، دوســت دارید که کمی هم 
 تکانــه ای تر یعنی بدون برنامه و با تصمیمات آنی عمل کنید. اگر 
کارها آن طور که انتظار داشــتید پیش نرفت خودتان را ناراحت 
نکنید، چون وقتی به هدف نزدیک باشــید این چیزها مشــکلی 
 درســت نخواهد کرد. تا دســت بــه کار نشــوید اتفاق خاصی 

نمی افتد .
 اسفند : 

 امــروز باید چنــد تمــاس تلفنی مهــم بگیرید و 
می خواهید قبل از هر چیــزی اول به این تماس ها 
 برسید. باید پیام تان را واضح و روشن منتقل کنید، البته  
مهارت های ارتباطی شما باالست و از این بابت مشکلی ندارید. کلمات 
 و احساسات در هم می آمیزند تا مقصود شما بیان شود، فرقی هم 
نمی کند پای تلفن باشــید یا این که حرف هــای تان را در نامه 
بنویســید .اوقات خوبی برای لذت بردن در انتظار شماست، پس 
بگذارید آهنگ زندگی شما را به رقص دربیاورد! ذهن رویاپرداز 
 شما با کهکشــان ها پیوند دارد، اما شــما این پیوند را به چشم 

نمی بینید .
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// هزینه درج آگهی برعهده برندگان مزایده می باشد .

گروه اجتماعی // یک روانشناس با تاکید بر اینکه مالل و خستگی از 
زندگی در اثر نشخوار فکری در طول شبانه روز افزایش می یابد گفت: 
نشخوار کردن افکار منفی در ذهن و طی مدت زمان طوالنی منجر به 
این می شود که فرد درباره وقایع و اتفاقات، نتیجه گیری های منفی 

داشته باشد و این افکار منفی را به زندگی روزمره خود وارد کند. 
    شبنم طلوعی ، درباره اثرات نشخوار فکری بر افزایش حس مال 
از زندگی و نیز با طرح این پرسش که »نشخوار فکری چه بایی بر سر 
زندگی می آورد؟«، اظهار کرد: در شرایط  »نشخوار فکری« آنچه در 
دنیای واقعی اتفاق و رقم می خورد با آنچه فرد در ذهن خود می پروراند، 
متفاوت است. »نشخوار فکری« در واقع همان نشخوار کردن افکار منفی 
در ذهن است که نهایتا منجر به افزایش حس مال و خستگی از زندگی 
می شود. وی با بیان اینکه زندگی خسته کننده نیست بلکه این انرژی 
ما اســت که بعضا برای زندگی کردن گرفته می شود و به اشتباه تصور 
می کنیم زندگی خسته کننده است، تصریح کرد: اینکه بگوییم »زندگی 
خسته کننده است« در واقع تعبیری فرافکنی شده توسط ذهن ما و نوعی 
کلیشه از تعبیر و تفســیر روابطی است که ما با دیگران داریم. زندگی 
نفســا نامحدود است و این ما هستیم که با پدیده های محدود همگون 

می شویم. بعضا این همگون شــدن در پایان به انتظاراتی از تجربیات 
خود می انجامد که همراه با دلزدگی، سرخوردگی و احساس بیهودگی 
از زندگی خواهد بود.به گفته این روانشناس، خستگی که بعضا از زندگی 
حس می کنیم ناشی از فکرهای مزاحم، اضطراب و دلواپسی ها است.

طلوعی با نقل سخنی از ویکتور فرانکل )روانشناس و عصب شناس(، 
توضیح داد: هنگامی که افراد قــادر به یافتن معنایی در زندگی خود 
نیستند، در بحران وجودی غوطه ور می شــوند. زندگی این افراد در 
 واقع بهای تنش میان وجود و نیاز اســت و از این رو در موقعیت های 
نا مناسب قربانی بی معنایی می شوند. این افراد از مال و غم زدگی مزمن 
و فقدان جهت گزینی هدفمند رنج می برند. زندگی آنها بی هدف است، 
دائم خطر می کنند، آسیب می بینند و در این راه حتی دستاوردهای مادی 
نیز خاء های درونی آنها را پر نمی کند. در نتیجه این افراد دائما در جست 
و جوی هیجان و ماجرا در زندگی هستند تا شاید از یکنواختی زندگی 
خارج شــوند.وی با تاکید بر اینکه باید »برای« چیزی زندگی کنیم، 
یادآور شد: افرادی که دچار بحران وجودی، مال از زندگی و بی معنایی 
در زندگی می شــوند بیشــتر »با« چیزی و نه »برای« چیزی زندگی 
می کنند، حال آنکه »برای« چیزی زندگی کردن، زندگی را ارزشــمند 

می کند.این روانشناس در پایان سخنان خود به ارائه راهکارهایی برای 
کاهش نشخوارهای فکری پرداخت و با تاکید بر لزوم »خودآگاهی« 
برای حذف نشخوارهای فکری، خاطر نشان کرد: خودآگاهی در لحظه 
از جمله راه های حذف نشخوار فکری است. یعنی فرد در هر زمان و 
مکانی که نسبت به افکار منفی خود آگاه شد، با استفاده از یک تلنگر 
خود را از این دور باطل تفکر نجات دهد. این نکته حائز اهمیت است 
که اگر برای مثال فردی در طی یک روز 6 ساعت نشخوار فکری داشته 
است بتواند با تلنگر و آگاهی این 6 ساعت را به ۵ ساعت و 4۵ دقیقه 
برساند و خود را برای این کاهش زمان هرچند کم، تشویق کند. تفکر در 

لحظه، کلید حذف نشخوار فکری است .

رتبه بندی معلمان زندگی »مالل آور« است یا ما »نشخوار فکری« می کنیم؟
به مرحله عمل رسید 

ستاد  دبیرخانه  رئیس   // اجتماعی  گروه 
مسکن و ازدواج سازمان بهزیستی کشور 
از بازگشــایی سایت نهضت ملی مسکن 

برای ثبت نام جاماندگان خبر داد .
  نصیر حیدری با اشاره به بازگشایی سایت 
نهضت ملی مسکن برای ثبت نام جاماندگان 
مسکن از بین جامعه هدف بهزیستی، اظهار 
کرد: برای مدتی ســایت ثبت نام متقاضیان 
نهضت ملی مسکن بسته شده بود، اما مجددا 
سامانه در شهرهایی که هنوز دارای ظرفیت 
ثبت نام است باز شده تا متقاضیان به صورت 
الکترونیکی ثبت نام و مدارک و مستندات الزم 
را بارگذاری کنند.وی با بیان اینکه از مهرماه 
سامانه برای شــهرهایی که دارای ظرفیت 
 برای ثبت نام اســت، باز شــده و به محض 
تکمیل شدن ظرفیت در هر شهر بسته خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: در شهرهایی که ظرفیت 
ثبت نام تکمیل شــده باشد، امکان ثبت نام 

وجود ندارد.رئیس دبیرخانه ستاد مسکن و 
ازدواج سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: هر 
متقاضی باید در استان مربوطه خود ثبت نام 
کند، زیرا هر مددجو در اســتانی که دارای 
پرونده مددجویی است امکان دریافت کمک 
باعوض را دارد.   به گفته حیدری، براساس 
آخرین به روزرســانی تاکنون بالغ بر 1۰2 
هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی 
در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند 
که در گام بعدی وزارت راه و شهرســازی 
شــرایط این خانواده ها را بررســی کرده و 
خانواده هایی که قبــا از طرح های قدیمی 
مسکن مهر یا تسهیات ارزان قیمت مسکن 
برخوردار نشده باشند فرم )ج( سبز دریافت 
می کنند اما کسانی که قبا از این تسهیات 
استفاده یا کمک باعوض دریافت کرده اند 

فرم برای آنها قرمز خواهد شد .

گروه اجتماعی // سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش از صدور احکام رتبه »آموزشــیار 

معلم« خبر داد. 
 صادق ستاری فرد سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: احکام رتبه »آموزشــیار 
معلم« تعداد زیادی از معلمان با ســابقه زیر 3 سال صادر شد 
و در حقوق این ماه این گروه از معلمان اعمال شــد. وی ادامه 
داد: آمــوزش و پرورش، صدور احکام را از رتبه یک آغاز کرد 
چرا که حقوق پایه این معلمان پاییــن بود و نیاز بود که توجه 
بیشتری صورت گیرد. ستاری فرد با بیان اینکه صدور احکام سایر 
معلمان نیــز در روزهای پیش رو ادامه دارد، افزود: هنوز بخش 
قابل توجهی از معلمان در سامانه رتبه بندی، تأیید نهایی را انجام 
ندادند و بعد از آن، بررســی مستندات و مدارک آغاز می شود. 
وی از معلمان خواست تا در سامانه رتبه بندی معلمان، بارگذاری 
مدارک و مستندات را تأیید نهایی کنند تا بتوان بررسی ها را انجام 
داده و احکام رتبه بندی را صادر کنند. به گزارش فارس، هر معلم 
برای کسب رتبه آموزشیار معلم باید 46۰ امتیاز، مربی معلم، ۵3۰ 
امتیاز، استادیار معلم 6۰۰ امتیاز، دانشیار معلم ۷۵۰ امتیاز و استاد 

معلم ۹۰۰ امتیاز کسب کند . 

با بازگشایی سایت نهضت ملی مسکن برای ثبت نام جاماندگان اعالم شد

دالیل » سبز« و » قرمز« شدن
 فرم ثبت نام مسکن ملی مددجویان
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گروه خبــر // رئیس جمهورگفت:جمهوری 
اسالمی ایران امروز از همه زمان ها قدرتمندتر 
است و حضور بسیار موثری در منطقه دارد و 
علیرغم همه تهدیدها و تحریم ها، در جایگاه 
قدرت است و هیچ معادله ای در منطقه صورت 
نمی گیرد مگر اینکه جمهوری اسالمی ایفای 

نقش کند  .  
ابراهیــم رئیســی      آیــت اهلل ســید 
رئیس جمهــور در جمع مدیران ارشــد 
اتحادیه  عضــو  بین المللی  رســانه های 
خبرگزاری های آســیا و اقیانوسیه )اوآنا( 
که در نهاد ریاســت جمهوری برگزار شد، 
ضمن خوش آمدگویی به میهمانان اعضای 
ایــن اتحادیه گفت: بخش قابل توجهی از 
جمعیت جهان در این دو منطقه قرار دارد. 
این منطقه دارای یک تمدن و مدنیتی است 
که به بلندای تاریــخ جلوه های تمدنی و 
فرهنگی در این منطقه وجود داشته است. 
وی افزود: ماموریت شما به عنوان اصحاب 
رسانه حفظ هویت مردم این منطقه و حفظ 
استقال کشورها و ملت ها است. امروز در 
دنیای اطاعات و ارتباطات زندگی می کنیم 
و در این دنیا هجوم بســیاری به فرهنگ 
ملت ها به ویژه ملت های و کشــورهای 
مستقل می شود زیرا می  خواهند آنها را از 
هویت تهی کنند.رئیســی با بیان اینکه در 
مقابل هجوم بی رحمانه که نسبت به فرهنگ، 

استقال آزادی وجود دارد، نقش رسانه ها 
بسیار مهم و تعیین کننده است، خاطرنشان 
کرد: رسانه ها می توانند از چند خصوصیت 
برخوردار باشــند و اولین آن این است که 
رســانه بتواند برای مردم بــه عنوان یک 
جایگاه امید بخش مطرح باشد. رسانه باید 
برخوردار از صدق و راستی باشد بتوانند 
به هنگام عمل کند.رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه رســانه باید پیگیر اجرای عدالت 
باشد گفت:  رسانه ها باید ادراک درستی را 
از واقعیت به مخاطبان ارائه کنند و چیزی 
که خواسته همه ملت هاست اجرای عدالت 
است که رسانه ها در پیگیری اجرای عدالت 
می توانند نقش داشته باشند. رسانه باید نه 
فقط حفظ هویت ملت ها را انجام دهد، بلکه 
بایــد بتواند ملت ها را در مقابل هجوم ها 
صیانت و حفظ کند و این رســالت مهمی 
است که رسانه ها به ویژه در این منطقه بر 
عهده دارد.رئیس جمهور با اشاره به اقسام 
ترور تصریح کرد: گاهی ترور شــخص 
انجام می شــود و گاهی ترور شخصیت ها 
که با تهمت ها، افتراها و بیان ناســزا انجام 
می شــود؛ گاهی هم ترور اقتصادی است 
که دشمنان می خواهند اقتصاد یک ملت را 
ترور کند. کا دشــمنان حربه و ابزاری که 
برای نوع ترور دارند، تحریم است.رئیسی 
با تاکید بر اینکه امروز تحریم همان جنگ 

نظامی دیروز است، گفت: دیروز دشمنان 
ابزار نظامی به کار می گرفتند و امروز ابزار 
تحریمی، یک موقع هم ترور فرهنگی است 
که باید خوب شــناخته شود که تروریسم 
فرهنگی به چه شکل اســت. این نوع از 
تروریســم به بیان حقایــق نمی پردازد و 
تاش می کند حقایق حذف شــود و آنچه 
که حقیقت اســت در گردانه ارتباطات و 
اطاعات وجود نداشته باشد.رئیس جمهور 
تصریح کرد: گاهی هم این نیست که همه 
حقایق را نگوید بلکه بخش کم اهمیتی از 
حقایق را مطــرح می کند، یعنی به حقایق 
کم اهمیت و کــم وزن می پردازد تا حقایق 
اصلی پنهان بماند و ایــن ترور فرهنگی 
است.رئیسی با بیان اینکه کار رسانه یک 
مأموریت مهم و بســیار خطیری بر عهده 
اصحاب رسانه است، اظهار کرد: اصحاب 
رسانه باید بتوانند هویت تمدنی و داشته های 
بسیار ملت ها به ویژه در آسیا و اقیانوسیه را 
نشان دهند؛ ما در این منطقه از نظر نیروی 
انسانی، سابقه فرهنگی و تمدنی و منابع و 
ظرفیت های اقتصادی، منطقه بسیار غنی  
داریم.وی افزود: ظرفیت های منطقه هم باید 
خود ملت آن نشان داده شود و هم با آنها 
شخصیت دهد تا در مقابل هجوم ها و انواع 
مختلف ترورها که وجود دارد ایستادگی 
و مقاومت کند و در اینجا رسانه ها خیلی 

می توانند نقش داشته باشند.رئیس جمهور با 
تأکید بر اینکه رسانه باید نگاه مقاومتی در 
برابر هجوم هــا را رصد کند و در برابر آن 
مقاومت کند، گفت: رسانه می  تواند ارزش ها 
و کرامت انســانی را بــرای ملت ها حفظ 
کند و ماموریت اجرای عدالت در جامعه 
را بر عهــده بگیرد؛ اجرای عدالت یکی از 
خواسته های ملت ها است که رسانه ها در 
پیگیری آن می توانند نقش ویژه ای داشته 
باشند.رئیسی با بیان اینکه امروز استکبار 
به دنبال آن اســت تا ادراکات مورد نظر 
خود را به جامعه و مخاطبان تحمیل کند، 
عنوان کرد: اینکه برداشت درستی از وقایع 
صورت گیرد، کار رسانه های مستقل است 
نه اینکه آنچه رسانه های غربی می خواهد 
را القا کنند؛ امپراتوری رسانه ای امروز این 
اســت که آنچه آنها می خواهند بیان شود.

رئیس جمهور خطاب به اصحاب رســانه 
خاطرنشــان کرد: نقش شما این است که 
از خشونت، جرایم ســازمان یافته، به راه 
انداختــن اختافات قومــی و مذهبی و 
امور مربوط به قاچاق مواد مخدر و سایر 
مسائل در رسانه ها جلوگیری کنید. امروز 
دشمنان به دنبال تفرقه افکنی میان ملت ها 
هســتند و  جنگ امروز، جنگ روایت ها 
اســت، یعنی از یک حادثــه چند روایت 
متفاوت ارائه می شــود و برای تشخیص 

درستی و نادرستی آن باید دنبال واقعیت ها 
 رفــت.وی با تاکید بر اینکــه امروز دوره 
یکجانبه گرایی گذشته اســت، ادامه داد: 
بعــد از دوره یکجانبه گرایی، امروز فصل 
جدیدی در حال بروز است و قدرت های 
جدیدی در حال خلق در دنیا است. امروز 
قــدرت آمریکایی ها در منطقه رو به افول 
است.رئیسی با اشاره به اینکه این ائتاف 
رسانه ای می تواند بسیار خوب باشد، گفت: 
این ائتاف مــی تواند در جهت انجام کار 
حرفه ای و متعهدانه به کار گرفته شــود و 
مجموعه متحدی به عنوان اتحادیه در برابر 
فرهنگ غربی فعالیت کند. نقش مدیریت 
این مجموعــه که در اختیــار جمهوری 
اســامی ایران قرار می گیرد، باید بتواند 
ائتاف کشــورها در منطقه و جهان را به 
همراه داشته باشد.رئیس جمهور با تأکید بر 
اینکه در مذاکرات ما به دنبال حق جمهوری 
اسامی ایران هستیم، خاطرنشان کرد: آنچه 
در این قرارداد امضا شد، متاسفانه با نقض 
از ســوی آمریکایی ها همراه بود؛ آمریکا 
از قرارداد خارج شــد و اروپایی ها نیز به 
تعهدات خود عمل نکردند و تنها ایران به 
تعهدات خود عمل کرد. ســازمان انرژی 
اتمی کشــور ما 1۵ بار رسما اعام کرده 

اســت که فعالیت های اتمی ما هیچگونه 
انحرافی از مســیر نــدارد.وی ادامه داد: 
در مذاکرات ایــران حرف های خود را با 
منطق و اســتدالل بیان کرد و آمریکا باید 
تصمیم بگیرد اما تاخیر می کند و زمان را 
 می گذراند. ما مصمم هستیم که حقوق ملت 
 را دنبال کنیم و ایــران رفع و خنثی کردن 
تحریم ها را همزمان در دستور کار دارد.

رئیس جمهــور در پایان بــا بیان اینکه 
آمریکایی هــا در مواجهه بــا ایران برای 
چندمین بار دچار خطا و اشتباه در برداشت 
شــدند، تصریح کرد: جمهوری اســامی 
ایــران امروز از همــه زمان ها قدرتمندتر 
است و حضور بســیار موثری در منطقه 
دارد. علیرغم همــه تهدیدها و تحریم ها، 
جمهوری اسامی ایران در جایگاه قدرت 
اســت و هیچ معادله ای در منطقه صورت 
نمی گیرد مگر اینکه جمهوری اسامی ایفای 
نقش کند و این حضور قدرتمندانه را برای 
حمایت از مظلومان عالم و مردم تحت ستم 
و آزادیخواهان ادامه خواهیم داد.رئیسی با 
بیان اینکه آنچه دشمنان را به عقب شینی و 
شکست مجبور کرده، مقاومت جمهوری 
اسامی ایران و ملت عزیز ما است، گفت: 
امروز نقش جمهوری اســامی در منطقه 

قابل انکار است که این به برکت هدایت های 
امام بزرگوار مــا و رهبری معظم انقاب 
اسامی و خون مطهر شهدا از جمله شهید 
بزرگوار حاج قاســم سلیمانی که قهرمان 
مبارزه با تروریست در منطقه بوده، به دست 
آمده اســت.وی ادامه داد: امروز جمهوری 
اسامی در جایگاه قدرت و عزت است و 
ما فکر می کنیم این توطئه هایی که علیه ما 
انجام می شود و به دنبال آشوب هستند، به 
دلیل پیشرفت و قدرت جمهوری اسامی 
ایران است و آن ها احساس کردند تحریم ها 
به جایی نرســیدند و باز به دنبال تهدید 
هستند.به گزارش فارس ؛ رئیس جمهور در 
پایان خاطرنشان کرد: من با روسای جمهور 
بعضی کشــورها که حرف می زدم گفتم به 
آمریکایی ها پیام بدهند که برای چندمین بار 
در محاسباتشان دچار خطا و اشتباه شدند؛ 
این خطاها برای آمریکایی ها خسارت های 
زیادی تولید می کند و القاعده ملت ها هم با 
خطاهای آنها مانند 2۰ سال حضورشان در 
افغانستان، خسارت می بینند. آمریکایی ها 
برداشت های نادرستی می کنند و بعضی ها 
آنهــا را به غلط می اندازنــد که در نتیجه 
تصمیمات و اعام موضع های آنها، برایشان 

پرهزینه است .

رئیسی : 

هیچ معادله ای در منطقه بدون ایفای 
نقش جمهوری اسالمی ایران صورت نمی گیرد 

 گروه خبر //  رئیس کل دادگســتری 
سایه  در  خوشبختانه  گفت:  هرمزگان 
اتحاد شیعه و سنی و بصیرت بزرگان، 
علما و معتمدین در اســتان هرمزگان 
وحدتی مثال زدنی در اقصی نقاط استان 

ساری و جاری است . 
   مجتبــی قهرمانــی در آیین تودیع و 
معارفه رئیس دادگســتری و دادستان 
شهرســتان جاسک با بیان اینکه در پی 
درخواســت های مطرح شده و موافقت 
ریاســت قوه قضاییه، حــوزه قضایی 
جاسک به دادگستری شهرستان ارتقاء 
یافته است، از تشــکیل دادسرا در این 
حــوزه قضایــی و انتصاب دادســتان 
جاســک خبر داد.وی تصریــح کرد: 
دادســتان یا مدعی العمــوم یک مقام 
شــاخص در هر شهرســتان اســت و 
دادســتان به نمایندگی از مردم وظیفه 
احقاق حقوق عمومی، تعقیب مجرمین، 
مقابله با جرایم و اجرای مجازات را بر 
عهده دارد.این مقام قضایی با بیان اینکه 
یکی از مهمترین وظایف دادستان احقاق 
حقوق عامه است، یادآور شد: همانطور 
که امام جمعه جاســک اشاره کردند در 
 دوران نوین تحول دستگاه قضایی به سر 
می بریم و یکی از مهمترین محورهای 
تحول در قوه قضاییه توجه به حقوق عامه 
است که بر این اساس از دادستان جدید 
جاسک خواسته ایم در این رابطه تدابیر 

ویژه ای را اتخاذ نماید.قهرمانی صیانت از 
اراضی ملی، اجرای طرح کاداستر اراضی 
کشاورزی، برخورد قاطع با مخلین نظم 
و امنیــت و همکاری جدی با ادارات و 
دستگاه های مختلف با توجه به تأکیدات 
 ریاســت قــوه قضاییــه در خصوص 
 تعامــل بــا دولــت را از مهمتریــن 
مأموریت های دادستان جدید جاسک 

عنوان کرد.
   وی همچنیــن با تأکیــد بر ضرورت 
به  قضایی جاسک  مســئوالن  حضور 
ویژه دادســتان جدید این شهرســتان 
در بین مردم و رســیدگی به مسائل و 
مشکات آن ها، اظهارکرد: رسیدگی به 
تظلمات و شکایات، اصاح ذات البین 
و حل و فصل دعاوی نقشــی اساسی و 
بسیار مهم در ایجاد انتظام در جامعه و 
تحقق عدالت بر عهده دارد.قهرمانی در 
بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
نهادینه سازی عدالت در جامعه نیازمند 
جلب مشــارکت های عمومی و ارتباط 
مؤثر با نخبگان و معتمدین محلی است 
و به همین منظور استفاده از ظرفیت ائمه 
جمعه و جماعات، علما و ریش سفیدان 
برای ایجاد صلح و ســازش، ضرورتی 
اجتنــاب  ناپذیر اســت که مســئوالن 
جدید حوزه قضایی جاسک باید به آن 
توجه ویژه ای داشــته باشند.رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه 

بحمداهلل دشــمن در دسیسه اخیر خود 
شکست مفتضحانه ای خورده است، تأکید 
کرد: خوشبختانه در سایه اتحاد شیعه و 
سنی و بصیرت بزرگان، علما و معتمدین 
در استان هرمزگان و شهرستان جاسک 
وحدتی مثال زدنی در اقصی نقاط استان 
ساری و جاری است.وی در ادامه ضمن 
آرزوی موفقیت برای رئیس دادگستری 
و دادستان جدید شهرستان جاسک در 
عمل به وظایف قانونی شان، از مسئولین 
اجرایی، امنیتی و انتظامی، علماء و مردم 
این شهرســتان نیز درخواســت کرد تا 
همچون گذشته دادگستری و دادسرای 
جاســک را در روند خدمت رســانی، 
یاری کنند.به گزارش ایســنا، در پایان 
این مراسم، با قرائت حکم انتصاب، علی 
مدرس به عنوان رئیس جدید دادگستری 
جاســک و حجت االسام والمسلمین 
علی امامی به عنوان دادســتان جدید 
عمومی و انقاب این شهرستان معرفی 

و منصوب شدند .

رئیس کل دادگستری هرمزگان :

دشمن در دسیسه اخیر 
خود شکست مفتضحانه ای خورده است

گروه خبر // رئیس انجمن شناورسازان هرمزگان با بیان 
اینکه مشکالت کنونی در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
کشور حاصل یک تا 2 سال اخیر نبوده و از گذشته وجود 
داشته است، گفت: این انتظار از وزیر صمت که مشکالت 
در یک بازه زمانی محدود یک تا 2 ســاله برطرف شود، 

نادرست است . 
    کامبیزعرب افزود: عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در مدت فعالیت کوتاه یکســاله اش خــوب بوده و تاش 
کرده برخی از مشــکات صنایع را حل کند.وی ادامه داد: 
بدون شک چنانچه وزیر کنونی استیضاح و هر فرد دیگری 
جایگزین شود، قادر نخواهد بود در مدت زمان کوتاه، میراث 

به جا مانده از گذشــته و مشــکاتی که حاصل سال های 
متمادی است را به سرعت حل کند و باید زمان الزم را برای 
حل آن در نظر گرفت.وی اضافه کرد: مشــکل های ارزی، 
تحریم ها، هدر رفت ســرمایه، رانت نهفته در شرکت های 
دولتی، تولید با فناوری های قدیمی در صنایع، رونق گرفتن 
قاچاق که یکی از علل آن تحریم ها و سختی در دسترسی 
تولید کنندگان بــه مواد اولیه، مشــکات بانکی و غیره، 

حاصل عملکرد یک ساله وزیر صمت نیست.رئیس انجمن 
شناورسازان هرمزگان ابراز داشت: بایستی ریشه مشکل ها را 
در جای دیگری جست وجو کرد و با سیاستگذاری،  اجرا 
 و نظارت صحیح، بهره گیری از صنعتگران واقعی و کمک به 
صنایع می توان به تدریج مشــکل ها را برطرف کرد اما این 
انتظار که در یک بازه زمانی محدود نواقص برطرف شــود 
و به نقطه مطلوب برسیم صحیح نیست.   عرب با اشاره به 

اینکه بی توجهی و نبود حمایت از صنایع دریایی را در طی 
سال های متمادی گذشته شاهد بوده ایم، افزود: این مشکل 
ریشه ای دارد که بایســتی به آن توجه و مساله حل شود، 
قانون حمایت از صنایع دریایی دوره آزمایشــی 1۰ ساله 
از ســال 13۸۷ تا 13۹۷ داشت که دولت های گذشته در 
این بازه زمانی با وجود داشتن سرمایه کافی توجهی به آن 
نداشتند.رئیس انجمن شناورسازان هرمزگان با تأکید بر اینکه 

دولت در زمانی که درآمد و سرمایه کافی دارد بایستی به فکر 
حل مشکل  صنایع باشد، گفت: اقدامات در این حوزه پول و 
سرمایه نیاز دارد و از طرفی کشورهای توسعه یافته راهبرد 
خود را حمایت از صنایع به خصوص در شرایط سخت قرار 
می دهند.به گزارش ایرنا ؛ وی اظهارداشت: صنایع کشور در 
این سال ها آسیب بسیاری از تحریم ها، ممنوعیت صادرات، 
موانع و مشکات داخل کشور،  ضعف مالی مردم در خرید 
و تأمین معیشــت و غیره دیده اند، بنابراین بحث کردن در 
خصوص عمل کرد یک ســاله وزیر صمت آن هم در دوره 
کوتاهی که تاش شده مشکاتی از پیش پای حوزه صنعت 

برداشته شود، درست نیست .

رئیس انجمن شناورسازان هرمزگان :

انتظار رفع مشکالت حوزه صنعت در کوتاه مدت نادرست است

گروه خبر // مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در 
بازدید نماینده ولی فقیه در هرمــزگان و جمعی از مدیران 
دستگاه های اجرایی از روستای گنو و شهرک خلیج فارس و 
دیدار با مردم از مطالعه برای طرح افزایش ظرفیت تولید آب 

این دو روستا خبر داد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور در این دیدار 
با بیان اینکه روستای گنو و شهرک خلیج فارس هم اکنون از 
طریق یک حلقه چاه تامین آب می شــوند، افزود: با توجه به 
افزایش جمعیت و توسعه روستا و شهرک خلیج فارس گنو، 

چاه فعلی با توجه به دبی آن پاسخگوی جمعیت کنونی نیست 
و بایســتی ظرفیت تولید آب آن را افزایش داد.وی ادامه داد: 
آبفا با هدف تامین نیاز آبی جمعیــت 2۰۰ خانواری این دو 
روستا مطالعه حفر یک حلقه چاه جدید را در دستور کار قرار 
خواهد داد.مدیرعامل آبفا با قدردانی از حساسیت نماینده ولی 
فقیه در استان هرمزگان نسبت به خواسته های مردمی گفت: 
دولت مردمی در خدمت به روســتائیان تمام تاش خود را به 
کار خواهد گرفت تا شاهد پایداری آب در اقصی نقاط استان 

باشیم .

مدیرعامل آبفا در دیدار مردمی نماینده ولی فقیه با اهالی روستای گنو :

 افزایش ظرفیت تولید آب شهرک خلیج فارس 
و روستای گنو در دستور کار است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان :

۸۰۰ خانوار در محله چاهستانی ها به شبکه جمع آوری فاضالب متصل می شوند

گروه خبر // مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از آغاز 
عملیات بازسازی شبکه آب و توسعه شبکه فاضالب بخشی از 

محله چاهستانی های بندرعباس خبر داد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور در بازدید از 
روند آغاز این پروژه با اشاره به دیدار مردمی نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امام جمعه بندرعباس در هفته دولت با مردم محله 
چاهستانی ها در مسجد چهارده معصوم افزود: در این نشست 
بخشی از مطالبات مردمی مربوط به حوزه آب و فاضاب مطرح 
شــد که اجرای این پروژه نیز در راستای قولی است که در این 
نشست به اهالی محله چاهســتانی ها داده شد.وی افزود: این 
پروژه در قالب بازسازی سه کیلومتر شبکه آب و چهار کیلومتر 
شــبکه فاضاب آغاز که با بهره برداری از آن ۸۰۰ خانوار از 
اجرای آن بهره مند خواهند شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 

هرمزگان در تشریح اعتبارات این پروژه گفت: 2۰ میلیارد تومان 
برای طرح توســعه فاضاب و 1۰ میلیارد تومان برای اجرای 
طرح بازسازی شبکه آب و ۵میلیارد تومان برای آسفالت نوار 
حفاری شــبکه های آب و فاضاب این پروژه پیش بینی شده 
اســت.وی ادامه داد: این پروژه طی سه ماه به اتمام و دهه فجر 
به بهره برداری خواهد رسید.حمزه پور در ادامه به اتمام عملیات 
شبکه فاضاب و آسفالت نواری حفاری محله درخت سبز اشاره 
کرد و گفت: این پروژه به طول 2.۵ کیلومتر اجرا که با اتمام آن 
4۰۰ خانوار به شبکه جمع آوری فاضاب شهر متصل شدند.وی 
اعتبار هزینه شده برای اجرای شبکه فاضاب و نوار حفاری این 

پروژه را ۹ میلیارد تومان عنوان کرد .

گروه خبری // مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان 
 گفت: ادامــه عملیات بازســازی در منطقه 
زلزله زده سایه خوش که ۳۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد به تامین اعتبار توسط هیات دولت 

و سازمان برنامه و بودجه کشور نیاز دارد. 
   شــهریار نــوری زاده مدیرکل بنیاد مســکن 
هرمزگان اظهار داشــت:  آوار برداری واحدهای 
تخریب شده این منطقه خاتمه یافته است، اما با 
توجه به گرانی و اباغ نشــدن اعتبار مورد نیاز، 
ادامه عملیات بازسازی میسر نیست.وی با بیان 
اینکــه پیمانکاران فعال در منطقه برای ادامه کار 
از جمله خرید مصالح و تامین نیروی انســانی 
نیازمند دریافت مطالبات خود هســتند، افزود: 
اســتاندار هرمزگان و این اداره کل و نمایندگان 
مجلس از مسئوالن کشوری به خصوص رییس 
ســازمان برنامه و بودجه بــرای تامین و اباغ 
اعتبار بازســازی منطقه زلزله زده سایه خوش 

پیگیری های الزم را انجام داده  و تا حصول نتیجه 
ایــن روند ادامه خواهد داشــت.   نوری زاده با 
بیان اینکه اکنــون چهار ماه از زمان وقوع زمین 
لرزه های 6.1 و 6.3 دهم ریشتری سایه خوش 
می گذرد، افزود: پیشنهاد مصوبه اعتبار بازسازی 
این منطقه توســط سازمان برنامه و بودجه برای 
تصویب به هیات دولت ارســال نشده، از سوی 
دیگر هنوز هشت روز از زمین لرزه خوی نگذشته 
که مصوبه اعتبار بازسازی آن همین روزها برای 
پرداخت تسهیات به بانک مرکزی اباغ خواهد 
شد. مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان با بیان اینکه 
بنیاد مســکن هرمزگان تا جایی کــه در توان 
داشــته کار را پیش برده است، گفت: فندانسیون 
3۰۰ واحد و اسکلت بندی افزون بر 4۰۰ واحد 
در ســایه خوش انجام شد، این کارها به صورت 
 اعتباری و بــا کمک حســاب 1۰۰ حضرت
 امام )ره( و همراهی پیمانکاران انجام شده است.   

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان در بخش دیگری 
از سخنان خود گفت: اضافه بر این زمین لرزه ای 
در اسفند سال گذشــته در بندر چارک حادث 
شــد که حدود 3۸۰ واحد دچار خسارت شدند 
 و یک ماه پیش اباغ اعتباری آن انجام گرفت.

نوری زاده به سیل دی سال گذشته در هرمزگان 
هم پرداخت و گفت: آن سیل مناطق شرقی این 
استان را بیشــتر متأثر و دچار خسارت کرد که 
منــازل حدود 3۰۰ خانوار تخریب شــد.  وی 
افزود: منازل این خانوارها آواربرداری شده است 
اما به علت اباغ نشدن اعتبار بازسازی سیل سال 
گذشته، این 3۰۰ خانوار هنوز در چادر زندگی 
می کنند. مدیرکل بنیاد مســکن هرمزگان اضافه 
کرد: بارها برای تصویب اعتبار بازسازی منطقه 
زلزله زده میناب و رودان مکاتبه شده اما با وجود 
گذشــت بیش از 1۰ ماه از زمان وقوع حادثه، 
موضوع در سازمان برنامه و بودجه معطل امضای 

رئیس این سازمان و ارجاع به هیات دولت مانده 
است.

*  فرآیند طوالنی ابالغ اعتبار منجر به افزایش 
هزینه ها می شود

   مدیرکل بنیاد مســکن هرمزگان تصریح کرد: 
طوالنی شدن فرآیند تصویب و اباغ این اعتبار 
مشکل هایی در پی داشته و منجر به افزایش هزینه ها 
 شده است.  نوری زاده با بیان اینکه شرایط در منطقه 
زلزلــه زده فیــن هم آن گونه کــه باید مطلوب 
نیســت، ادامه داد: 2 هزار و 4۹۸ واحد آسیب 
 دیده در فین باید بازسازی می شد که کار تا حد 
خوبی پیش رفته است و بسیاری نیز به مرحله 
سقف و نصب در و پنجره رسیده اند اما بخش هایی 
مانند پاســتر و کف سازی باقی مانده است.   به 
گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ وی ادامه 
داد: بازسازی برخی خانه ها آنگونه که باید پیش 
نرفته اســت و پیمانکاران هم به طور قطع طبق 
شــرایط 14۰۰ با مردم کار نخواهند کرد، اما باز 
هم از پیمانکاران که فداکارانه در فین و سیاهو و 
هم اکنون در سایه خوش و 22 روستای زلزله زده 

به کمک مردم آمدند سپاسگزارم .

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان عنوان کرد

بازسازی منطقه زلزله زده سایه خوش نیازمند تامین اعتبار 


