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یک مربی کانون پرورش فکری ابوموسی :
کتابخانه های کانون ،کتابخانه های 

تخصصی کودک و نوجوان است 

واکاوی آخرین وضعیت ساماندهی رودخانه ها در هرمزگان
 آیا روضه سیالب

 در زمستان خوانده می شود؟ 

اعالم جزئیات راهپیمایی
 یوم اهلل ۱۳ آبان در هرمزگان
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مناطق محروم هرمزگان 
تحت پوشش خدمات 

قضایی رایگان قرار گرفتند
2

مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان عنوان کرد  
کاهش زمان رسیدگی به اسناد پزشکی 

با الکترونیکی شدن نسخه نویسی 

گروه خبر // معاون امور استان های 
در  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان 
با حضور مهدی دوستی  مراســمی 
اســتاندار هرمــزگان از تالش های 
مدیرعامل  پــور  حمزه  عبدالحمید 
شــرکت آب و فاضــالب هرمزگان 
در توجه بــه حوزه پدافند غیرعامل 

قدردانی کرد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســرتیپ 
دوم پاسدار رسول رحیمی در این مراسم 
از تالش های مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب در توجه به دستورالعمل های 
پدافندی با اهدای لوح قدردانی کرد.در 
لوح اعطایی معاون امور اســتان های 
ســازمان پدافند غیرعامل کشور آمده 
است: شــکوفایی، بالندگی و استحکام 

درونــی مؤلفه های قــدرت ملی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران، مرهون 
زحمات بی وقفه و مجدانه مردانی است 
کــه باتکیه بر ایمــان و روحیه جهادی 

و بســیجی در عرصه اعتــالی پدافند 
مفاهیم و  غیرعامل و فرهنگ ســازی 
اصول آن گام های ارزنده ای بر می دارند.

 بدین وســیله از زحمــات، تالش ها و 

مجاهدت هــای مخلصانــه جنابعالی 
در تحقق برنامه هــای ابالغی پدافند 
غیرعامل در اســتان هرمزگان تقدیر و 
تشکر می گردد و بی تردید اجر اخروی 
 شــما نزد خداوند تبــارک و تعالی و 
امام زمان)عج( محفوظ و ماجور خواهد 
بود . امید اســت، در سایه الطاف الهی 
ذیل توجهات حضرت ولی عصر)عج( 
و تاســی از منویات امام راحل و مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( همواره در 
مسیر پیشرفت و تحقق اهداف مقدس 
جمهوری اسالمی ایران به ویژه ارتقاء 
سطح توانمندی و تحقق ماموریت های 
سازمان پدافند غیرعامل موفق و موید 

باشید .

 گروه خبر // درحالیکه اســتاندار  هرمزگان برای چندمین بار در قبل و بعد از بازگشــایی 
مدارس بر رفع مشکالت سرویس مدارس تاکید کرده است، اما والدین دانش آموزان همچنان 

از وضعیت موجود گالیه مندند وبا مشکالتی برای تامین سرویس مدارس مواجهند .
   به گزارش خبرنگار دریا ، اســتاندار هرمزگان با تاکید بر آماده سازی بسته های معطل آموزشی ،

 بر لزوم حل مشکل سرویس مدارس شهر بندرعباس تاکید کرد . مهندس مهدی دوستی در جلسه 
شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با بیان اینکه عمده توان مدیران برروی توسعه سخت افزاری 

صرف می شــود، اظهار داشت: امروز گرفتاری اصلی کشور در حوزه نرم افزاری است چرا که دیگر 
با آجر روی آجر گذاشتن نمی توانیم بگوییم توسعه ای صورت گرفته است بر همین مبنا انتظاری که 
داریم این است که دستگاه های مسئول مانند آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان بیش از پیش به 

دنبال محتوی تربیتی و آموزشی باشند.
    وی افزود: امروز تمام مسائل ما و حتی امنیت ملی و آینده کشور نیز با آموزش گره خورده است 

و الزم در این حوزه وقت بیشتری گذاشته شود .

تاکید چند باره استاندار هرمزگان 
بر حل مشکل سرویس مدارس

علت اصلی که در سرویس های مدارس با مشکل روبرو هستیم 
 افزایش چند برابری هزینه های دریافتی سرویس ها نسبت به تعرفه اعالمی شهرداری است
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ابهام در اجرای 
طرح جهش تولید مسکن 

در بندرعباس 

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد 

تخلیه ۳۴۰ هزار ُتن گندم 
در بندر شهید رجایی 

ادامه از تیتر یک //
  استاندار هرمزگان با انتقاد از اینکه زمان جلسات 
 بجــای تصمیم گیــری صرف تبــادل اطالعات 
می شــود، تاکید کرد: اگــر می خواهیم تحولی در 

آمــوزش و پرورش اتفــاق بیافتد باید بســته ی 
تصمیمات معطل آموزشی را تهیه و دراین شورا در 
رابطه با آن ها تصمیم گیری کنیم چرا که بالتکلیفی ها 
جامعه را گرفتار می کند و باید با تصمیمات صحیح 

بالتکلیفی هــا را از بین ببریم . مهندس دوســتی 
با اشــاره به مشکالت ســرویس مدارس در شهر 
بندرعباس و تاکید بر لزوم حل آن، عنوان کرد: علت 
اصلی که در سرویس های مدارس با مشکل روبرو 
هســتیم  افزایش چند برابری هزینه های دریافتی 
سرویس ها نسبت به تعرفه اعالمی شهرداری است 
چون در این موضوع فضای رقابتی وجود ندارد و 
استفاده از سرویس ها تنها راه اولیا و دانش آموزان 
برای رفت و آمد می باشــد از این رو باید ترتیبی 
اتخاذ کنیم که اتوبوس های شهری بتوانند در مسیر 
مدارس نیز خدمات ارائه دهنــد.وی در پایان  به 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان دستور داد که 
مسیرهای پرتردد دانش آموزان را احصا کند تا بتوان 
با تخصیص اتوبوس در این مســیرها بار تقاضای 

سرویس مدارس را کنترل کرد .

تاکید چند باره استاندار هرمزگان بر حل مشکل سرویس مدارس

ادامه در همین صفحه

تقدیر معاون امور استان های پدافند غیرعامل کشور از مدیرعامل آبفای هرمزگان

توقیف نفتکش خارجی
صفحه 5 را بخوانید حامل ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس

گروه گزارش// سرپرست معاونت خرید راهبردی و 
اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 

هرمزگان معرفی شد . 
    بــه گزارش خبرنگار دریا ،  با حضور دکتر غالمعباس 
مومنــی مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان هرمزگان از 
خدمات سعیده شــهراد قدردانی و سیدعلی وطن خواه به 
عنوان سرپرست معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان معرفی شد.مدیر درمان 
تامین اجتماعی اســتان هرمزگان در این مراسم گفت: در 
استان هرمزگان 24 بیمارستان و دی کلینیک ، ۱۸2 پزشک، 
۱5۱ داروخانــه،  66 آزمایشــگاه، 27 رادیولوژی، 23 
سونوگرافی، 34 فیزیوتراپی، دو سنگ شکن، چهار ام آر آی، 
۱3 سی تی اسکن و 46 درمانگاه با سازمان تامین اجتماعی 
همکاری دارد.دکتر غالمعباس مومنی افزود: مهمترین وظیفه 

معاونت خرید راهبردی و اســناد پزشکی مدیریت درمان 
تامین اجتماعــی، خرید خدمت از مراکــز طرف قرارداد 
این سازمان می باشد تا بتواند خدمات درمانی مناسبی به 
بیمه شدگان این ســازمان ارائه نماید. مومنی اظهارداشت: 
یکی از کارهای خوبی در سازمان تامین اجتماعی صورت 
گرفت، حذف دفترچه کاغذی و توسعه نسخه الکترونیک 
بوده اســت که این امر باعث کاهش هزینه های سازمان و 
در نتیجه حمایت از بیمه شدگان شده است. وی بیان کرد: در 
ســال ۱3۹۹ تعداد یک میلیون و 3۱3 هزار و 256 نسخه 
و در ســال گذشته یک میلیون و 76۱ هزار و 5۱2 نسخه 
در معاونت خرید راهبردی و زمان پزشکی مدیریت درمان 
اســتان رسیدگی و پرداخت شده است که این آمار از رشد 
34 درصدی برخوردار بوده اســت. مومنی اضافه کرد: از 
ابتدای سال جاری تاکنون نیز تعداد یک میلیون و دویست 
هزار نسخه شامل خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، داروخانه 
و ... رســیدگی و بیش از 4۹0میلیارد ریال به مراکز طرف 
قرارداد پرداخت شده است. وی خاطرنشان کرد: مدت زمان 
رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی در زمانی که نسخه ها به 
صورت کاغذی ارائه می شد معموالً 60 روز طول می کشید 
اما با اجرای طرح الکترونیکی شدن نسخ، به 40 روز کاهش 
یافت و در صورت اجرایی شدن کامل نسخ الکترونیک و 
رفع موانع موجود، این مــدت زمان کاهش خواهد یافت. 
مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان با اشــاره به تأثیر 
اجرای نسخه الکترونیک در تسهیل انعقاد قراردادها با مراکز 
خصوصی گفت: با توجه به شرایط استان هرمزگان، پراکندگی 
پزشکان و فاصله زیاد برخی شهرستان ها تا مرکز استان، در 
 گذشته روند رسیدگی و پرداخت مراکز طرف قرارداد بسیار 
طوالنی بود که با اجرای طرح نســخه الکترونیک، باعث 

الکترونیکی شــدن درخواست ها و تسهیل روند قراردادها 
شده است.مومنی با اشاره به کاهش هزینه های چاپ دفترچه 
و الکترونیکی شدن نسخ عنوان کرد: از جمله حمایت هایی 
که با کاهش هزینه چاپ نسخ کاغذی از بیمه شدگان انجام 
شد می توان به رایگان شدن فرانشیز درمان بستری بیماران 
در بیمارســتان های دولتی در شــهرهای فاقد بیمارستان 
ملکی و افراد باالی 65 ســال در همه شهرها اشاره کرد. 
وی خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن نسخه نویسی توسط 
پزشــکان، هر بیمار دارای یک پرونده الکترونیک درمانی 
اســت که می تواند تمام مراحل درمانی و نســخه هایی که 
برای او نوشته شده است را در این پرونده مشاهده نماید . 
قابل ذکراست؛ در پایان مراسم، از زحمات دکتر سعیده شهراد 
در زمان تصدی معاونت خرید راهبردی و اســناد پزشکی 
این مدیریت قدردانی شــد و سیدعلی وطن خواه به عنوان 

سرپرست این معاونت معرفی شد .

مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان عنوان کرد  

کاهش زمان رسیدگی به اسناد پزشکی با الکترونیکی شدن نسخه نویسی 
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  دکتر غالمعباس مومنی   
 مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان

  دکتر وطن خواه/ سرپرست معاونت خرید 
راهبردی مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان
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برگزاری رویداد »گنج« در هرمزگان 
   گروه خبر // مســئول بسیج سازندگی هرمزگان از برگزاری 
رویداد »گنج« در اســتان خبرداد . یاسین باوقار مسئول بسیج 
سازندگی هرمزگان در جلســه هماهنگی برگزاری رویداد گنج 
در استان هرمزگان اظهار کرد: این رویداد بزرگ ویژه جهادگران 
استان برای حمایت از طرح های مسئله محور، ایده های خالقانه 
و اشتغالزای گروه های جهادی در هرمزگان برگزار می شود. باوقار 
افزود: این رویداد عظیم با حمایت و مشــارکت ســازمان بسیج 
سازندگی کشور و استان وهمچنین بنیاد علوی کشور جهت حمایت 
از فعاالن جهادی در استان برگزار می شود. مسئول بسیج سازندگی 
هرمزگان افزود: رویداد گنج بســتری مناسب برای شناسایی و 
ارزیابی طرح ها و ایده های برتر جهادگران را به وجود آورده است 
و زمینه ای مناســب برای حمایت از توان و اســتعداد و پرورش 
طرح های خالق در حوزه های محرومیت زدایی و اشتغالزایی و 
سایر فعالیتها فراهم شده است. وی تصریح کرد: گروه های جهادی 
کار های بزرگی را رقم می زنند و ســرمایه های اصلی ما هستند 
جهادگران در دورافتاده ترین و محروم ترین نقاط در حال تالش 
و فعالیت هستند لذا حمایت و پشتیبانی از جهادگران از وظایف 
بسیج سازندگی است . به گزارش تسنیم ؛ مسئول بسیج سازندگی 
هرمزگان ضمن دعوت از کلیه جهادگران هرمزگانی جهت شرکت 
در این رویداد بزرگ خاطر نشــان کــرد: رویداد گنج یازدهم و 

دوازدهم آبانماه ۱40۱ در بندرعباس برگزار می  شود .
نام نویسی داوطلبان نوبت اول کنکور سراسری 

  گروه خبر // نام نویسی داوطلبان نوبت اول کنکور سراسری 
از ۸ آبان آغاز و روز شــنبه ۱4 این ماه به پایان می رسد . به 
گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
گفــت: با توجه به اینکه کنکــور ۱402 در دو مرحله برگزار 
می شود، آزمون نوبت نخســت در روز های پنج شنبه و جمعه 
2۹ و 30 دی ماه برگزار می شود و نوبت دوم این آزمون نیز در 
روز های چهارشنبه و پنج شنبه ۱4 و ۱5 تیرماه برگزار خواهد 
شد.وی با بیان اینکه در سیستم جدید، برای هر داوطلب یک 
سامانه جامع طراحی شده و درج دقیق اطالعات در این سامانه 
بسیار مهم است، گفت: اشتباه در ثبت معدل می تواند منجر به 
حذف داوطلبان از فرآینِد انتخاب شود.رئیس سازمان سنجش 
آموزش کشور ادامه داد: نمره آزمون 60 درصد و سابقه تحصیلی 

40 درصد در آزمون ورود به دانشگاه ها محاسبه می شود .
اجرای پروژه مدیریت رواناب 

در سطح 375 هکتار در شهرستان بندرعباس 
  گــروه خبر // رئیــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
بندرعباس از اجرای پروژه مدیریت رواناب در ســطح 375 
هکتار در شهرســتان بندرعباس خبرداد .به گزارش خبرنگار 
دریا ، روح اهلل وفاکیش افزود:  پروژه مدیریت رواناب که شامل 
بند وبندساز می باشــد در باالدست منطقه مسکونی روستای 
گزریز اجرا شده است .وی گفت: این پروژه در جهت افزایش 
کنترل رواناب های سطحی و فرسایش خاک و همچنین افزایش 
سطح جنگلی و مرتعی منطقه برای جلوگیری از فرسایش بادی 

اجرا گردیده است . 

گروه خبــر // رئیــس مرکز آمــار و فناوری 
اطالعات قوه قضاییه از ادامه اجرای طرح خدمات 

جهادی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم 
در سراسر کشور خبر داد .

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد کاظمی فرد 
با بیان اینکــه طرح خدمات جهادی قضایی در 
راســتای تاکیدات رئیس قــوه قضاییه در ارائه 
خدمات آســان و رایگان به مردم ایجاد شــده 
اســت، گفت: از خدمات قضایی در روستاهای 
بندر تیاب و بخش کوشکنار هرمزگان آغاز شده 
اســت و در ادامه مناطق و روستاهای محروم و 
کمتر توسعه یافته تحت خدمات قضایی رایگان 

قرار می گیرند.
  رئیس مرکز آمار وفناوری اطالعات قوه قضاییه 

ادامه داد: تمام تالشــمان را بکار گرفته ایم تا به 
افرادی که در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 
زندگی می کنند و از ســطح درآمدی مناســبی 
برخوردار نیستند خدمات قضایی رایگان ارائه 

کنیم.
  محمد کاظمــی فرد با بیان اینکه تاکنون طرح 
خدمات جهادی قضایی در 40 نقطه راه اندازی 
و اجرا شــده اســت تاکید کرد:این طرح که از 
تیرماه ســال جاری با همکاری دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی آغاز شــده اســت و چهار 
استان هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و 
خراسان جنوبی را تحت پوشش قرارداده است و 

با توجه به استقبال سایر استان ها، این طرح در 
350 منطقه فاقد مرجع قضایی کمتر توسعه یافته 

اجرایی خواهد شد.
  رئیــس مرکز آمار و فنــاوری اطالعات قوه 
قضاییه با بیان اینکه مردم در این طرح جهادی 
تمــام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک 
قضایی ارائه می شودبه صورت رایگان دریافت 
مي کنند، تاکید کرد: هر یــک از افرادی که در 
این مناطق هســتند و درخواست های قضایی 
 دارند بــا بهره گیــری از این طــرح جهادی 
می توانند درخواســت های خود را به صورت 

رایگان دریافت کنند .

مناطق محروم هرمزگان تحت پوشش خدمات قضایی رایگان قرار گرفتند

  

   
سرمقاله

  درحالیکه سیاســت دولت در حوزه اجرای طرح جهش 
تولید مسکن بر واگذاری زمین جهت احداث مسکن ویالیی 
در کشور است که اثرات مثبتی را به همراه دارد، اما متاسفانه در 
بندرعباس به این موضوع چندان توجهی نشده و مطالبه بحق 
مردم نیزکه در حوزه ویالیی سازی است، بایستی به آن توجه 
شود.اجرای طرح جهش تولید مسکن در شهربندرعباس از 
ابتدا با چالش های فراوانی مواجه بوده و همچنان ادامه دارد. 
در 2۸ مهرماه سال گذشته که ثبت نام از متقاضیان مسکن در 
این طرح ملی آغاز شد، اما نامی از بندرعباس در سامانه ثبت 
نام نبود و فقط در زمان حضور رئیس جمهور در بندرعباس 
و برای چند روز نام بندرعباس هم در سامانه ثبت نام دیده 
شد و بعد از رفتن ایشان از استان، نام بندرعباس هم محو و 
ناپدید شد و کسانی که در آن چند روز ثبت نام کرده بودند، 
هم با درخواست شان مخالفت شد و به متقاضیان اعالم شد 
که در بندرعباس برای اجــرای این طرح، زمین اختصاص 
 نیافته است. در سال گذشته به بندرعباسی ها گفته می شد که 
می توانند در شهرک علوی در 50کیلومتری غرب بندرعباس 
ثبت نام کنند که با اعتراض مردم، استاندار، نماینده ولی فقیه 
در اســتان، رسانه ها و... مواجه شد و بعد از ماه ها مکان این 
طرح به بندرعباس انتقال یافت و از نیمه تیرماه سال جاری 
ثبت نام از متقاضیان آغاز شــد. در ســال گذشته و امسال 
 بارها اعالم شد که دستگاه های اجرایی و نهادها زمین های 
مازاد شــان را در اختیار راه وشهرسازی قراردهند تا طرح 
جهش تولید مسکن در این اراضی اجرایی شود که متاسفانه 
این واگذاری زمین های مازاد ادارات بخوبی صورت نگرفت. 
از طرفی دیگر بارها در خصــوص اراضی 350 هکتاری، 
شمال و جنوب اتوبان شــهیدرجایی، شمال و شرق میدان 
میوه وتره بار بندرعباس، اراضی اطراف دانشگاه هرمزگان، 
اراضی شــهرک پیامبر اعظم )ص( جهت اجرای این طرح 
 ملی در بندرعباس اظهارنظرهایی شــده است، اما وضعیت 
اجرای این طرح و جزئیاتش بطور کامل مشخص نیست و 
پیگیری های مان برای مصاحبه با مسئوالن مربوطه نیز در 
خصوص آخرین وضعیت اجــرای این طرح در بندرعباس 
تاکنون بی نتیجه بوده اســت. اما بــا توجه به اینکه یکی از 
دغدغه های مردم موضوع مســکن بــوده و به همین دلیل 
مهمترین برنامه دولت ســیزدهم هم خانه دار شدن اقشاری 
 اســت که توانایی مالی برای خرید خانــه را ندارند، بنظر 
می رســد عزم الزم جهت خانه دارشدن بندرعباسی های 
 فاقد مســکن در اســتان وجود ندارد واین طرح به کندی 
 اجرا می شــود. برخــی از متقاضیان گالیــه مندند که با 
درخواست شــان موافقت نشده ودر ســامانه به آنها اعالم 
شده اســت که فرم جیم آنها قرمز اســت، درحالی که آنها 
 تاکنون از تســهیالت و زمین و مســکن دولتی نیز استفاده 
 نکرده اند و کسی هم پاسخگوی شان نیست. مشکل مسکن و 
قیمت های حبابی خرید وفروش ورهن واجاره باعث نارضایتی 
 و اعتراض اقشار مختلف شده است و متولیان مسکن در استان و

دستگاه های نظارتی و امنیتی بایستی برای رفع موانع اجرای 
این طرح و تســریع در اجرای پروژه ها پیگری های الزم 
را داشته باشــند تا مردم به خانه دار شــدن امیدوار شوند. 
درصورتیکــه واگــذاری زمین هــای 250تا300متری به 
متقاضیان مسکن انجام شــده و آنها بتوانند با سهم آورده و 
تسهیالت بانکی اقدام به ساخت مسکن ویالیی در بندرعباس 
کنند، بطور حتم حباب قیمت مسکن و رهن واجاره هم از بین 
می رود و افراد فاقد مســکن هم خانه دار می شوند که نیاز 
است در نحوه اجرای طرح در بندرعباس تجدید نظر شود و 
شفاف سازی الزم نیز درخصوص میزان ثبت نامی ها، روند 
اجرای پروژه ها، واگذاری اراضی و.... صورت گیرد تا مردم 

نیز به خانه دار شدن امیدوار شوند .
  علی زارعی

ابهام در اجرای طرح جهش 
تولید مسکن در بندرعباس 

  

گروه خبر //  مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان با بیان 
اینکه تخلیه یک فروند کشتی حامل 7۱ هزار و 5۰۰ ُتن گندم در 
اسکله شماره ۱۴ بندر شهید رجایی هرمزگان آغاز شده است 

گفت: بیش از ۲۶۹ هزار ُتن گندم نیز در نوبت تخلیه است . 
   حسین عباس نژاد  افزود: چهار فروند کشتی دیگر نیز به تُناژ 
26۹ هزار و 26۹ تن گندم در لنگرگاه بندرعباس درحال طی 
کردن فرآیند اسنادی خود برای پهلودهی هستند.به گفته مدیر 

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی: از ابتدای سال جاری 
تا کنون ۱۹ فروند کشتی حامل گندم به مجموع تناژ یک میلیون 
و 20۸ هزار و 256 تُن در بندر شهید رجایی پذیرش شده اند.

به گزارش ایرنا ؛ گفتنی است؛ بندر شهید رجایی به عنوان یکی 
از مهم ترین مبادی ورودی کاالی اساسی کشور دارای ۱۸باب 
انبار مسقف به مساحت ۱30هزار متر مربع با ظرفیت بیش از 
350 هزار تن، 6 پست اســکله ویژه کاالی اساسی، ظرفیت 

۱00 هزار تُن انواع کاالهای اساســی فله خشــک، ۹0 هزار 
متر مربع محوطه بارانداز و همچنین تعداد سه پایانه نگهداری 

فرآورده های روغن خوراکی به ظرفیت 370 هزار تُن است .

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد 

تخلیه ۳۴۰ هزار ُتن گندم در بندر شهید رجایی 

  

 گــروه خبــر //  رییس شــورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی هرمزگان گفت: از اجرای 
بیــش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی به مناســبت 

سیزده آبان خبرداد . 
  حجت االســالم محمد ایمانی فرد در نشست 
شــیراز  تروریســتی  جنایت  افزود:  خبری 

بدست دشــمنان کوردلی صورت گرفت که 
نمی خواهند ملت ایــران در امنیت و آرامش 
باشــند .وی با بیان این که مختل کردن امنیت 
هدف اصلی دشــمن برای متوقف ســاختن 
پیشرفت های کشور است، تصریح کرد: نظام 
جمهوری اســالمی ایران دارای دستاوردهای 

بزرگی اســت که باید آن را مطرح و به شیوه 
هنرمندانه برای عموم جامعه تشریح کرد.رییس 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هرمزگان 
با تجلیل از نقش و جایگاه اصحاب رســانه 
در روشنگری در جامعه، بیان کرد: اکنون در 
جهاد تبیین، نقش رسانه ها از اهمیتی کلیدی و 
حیاتی برخوردار است تا اذهان مردم را نسبت 
به آینده کشور روشــن و توطئه های دشمن 
برای آینده ایران را برمال ســازند.ایمانی فرد 
درباره مراســم راهپیمایی روز ۱3 آبان اظهار 
کــرد: راهپیمایی یوم اهلل ۱3 آبان در اســتان 

هرمزگان همراه و همزمان با سراســر کشور 
در ۱3 شهرســتان و تمام بخش ها و برخی از 
روســتاها برگزار خواهد شد و بیش از ۱00 
برنامه مختلف فرهنگی و تبلیغی در این روز 
به اجرا درخواهد آمد.به گزارش ایســنا ؛ وی 
شکوه برگزاری این روز را همراهی خانواده ها 
با فرزندان دانشجو و دانش آموز خود در این 
مراسم دانست و عنوان کرد: در شهر بندرعباس 
برنامه راهپیمایی یوم اهلل سیزده آبان از ساعت 
۹ صبح از میدان امام خمینی )ره( پارک شهید 

دباغیان آغاز خواهد شد .

اعالم جزئیات راهپیمایی
 یوم اهلل ۱۳ آبان در هرمزگان

پشت پرده سیاست 

  
 * اگــر مطبوعات ما و رســانه های اصالح طلب بــه ویژه اآلن کــه دراین جریانها

پرچم های شــان همه با هم شــد در برلین،اگراین ها زاویه شــان را مشخص نکنند، 
مرزبندیشان را مشخص نکنند، امروز همان ســازمان منافقین جریان سید مهدی هاشمی 

همه با این ها تعریف می شود.
* شــخصی که توی شاهچراغ این همه آدم را شهید ومجروح کرده، شما می گویید باید 
ماچش کنیم آقای خاتمی امــــروز پیام تسلیت دادنــد و گفتند خشونت را با خشونت 

جواب ندهید!
* در فتنه ۸۸ اکثر سران اصالحات در متن فتنه بودند. کدام شان آمدند تا فتنه را خاموش 

کنند!
* مــا حداقل چهار تا فحش آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مملکت در واکنش 
 به منتقدان خودش را ضبط کرده ایم و از آخر هم در ماجرای بنزین مردم را به تمســخر 

می گیرند که من هم روز جمعه فهمیدم بنزین گران شده است.
* 24 ســال دولت دست شمابود.چرا یک وزیرزن نگذاشتید با این که شعار زن ، زندگی 

می دهید؟
یک دوره وزیر زن داشــت و آن هم احمدینــژاد بود.اگربه خاطرحرف مراجع وزیرزن 

نگذاشتید حجاب هم حرف مراجع است .
انعکاس 

خبرآنالیـن مدعی شـد: سید علی خان  محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی 
از منکرگفت:کشــف حجاب در قانون ما جرم است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
نیز از مواضع خود در باره حجاب کوتاه نخواهد آمد. اگر بخواهیم با التهاب آفرینی کاری 
انجام دهیم، شاید برای جامعه مطلوب نباشد، دشمن منتظر است در این روزها با یک فرد 

بدحجاب برخورد شود و بگوید این موضوع ادامه دارد و از آن بهره برداری کند .
عرشه آنالین نوشت: شهید بسیجی مدافع  امنیت حمزه علینژاد شامگاه پنجشنبه درحالی 
که به همراه همسر و کودک سه ساله خود در حال تردد در خیابان بود، هدف اغتشاشگران 
قــــرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد، همچنین فرزند و همسر این شهید دچار 

جراحت شدند .
  اعتمادآنالین خبر داد:معین الدین سعیدی نماینده چابهار گفت:ما از مقامات خواستیم 
از خانواده دهها بیگناه که کشــته شدند آن هم در استانی که همواره مردمش پیشگام در 
حراست از مرزهای ایران عزیز بوده و هستند، دلجویی کنند. ما هرگز شاهد هیچ فعالیت 
خدای ناکرده تجزیه طلبانه و اغتشاش گرایانه در سیستان و بلوچستان نبوده ایم، این مردم 
هیچ کدامشان تجزیه طلب نبوده و نیستند، بسیاری از کسانی کــه کشته شدند هیچ نسبتی 

بــا اغتشاشات نداشتند .
تابناک نوشــت: معــاون حقوقی و امور مجلــس  وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
شایعات فضای مجازی دربــــاره استعفای وزیــر صنعت، معدن و تجارت را تکذیب 
کرد.»محمدجواد حاجی حســینی« معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در توئیتی نوشت: تولید شایعات مستمر ایــــن روز هــا در بــاره استعفای 
وزیر صمت به علت ترس بدخواهان از تعامالت فنی و کارشناســی بین دولت مردمی و 
 مجلس انقالبی اســت. وی افــزود: بار کج تخریب ها و کارشکنی های غیرمنصفانه با این 

ترفند های کهنه به جایی نخواهد رسید .
تازه هاى مطبوعات

جام جم - عملیات تروریـــستی در حرم شاهچراغ )ع( شیراز بــدون شــک مصداق دیر 
فهمیدن مسئله توسط خواص و نخبگان بود که به تبع آن سرریز این دیرفهمی روی ذهنیت و 
قدرت تحلیل مردم هم اثر گذاشت. نخبگان سیاسی که متوجه نبودند چطور تروریسم رسانه ای 
در فضای مجازی، تروریسم تکفیری را در کف خیابان علیه مردم مجهز می کند و به دلیل همین 
کج فهمی و به خیال عمل سیاسی و برای منافع شخصی و جناحی، پشت ایران را خالی کردند .

مناظره جنجالی قوچانی و روان بخش
 »شــیوه« برنامه ای خوب اما دیر در صداوسیماست.حاال شنبه شب هر هفته در 
شــبکه چهار چشم می کشیم که یک مناظره جذاب،جنجالی و درعین حال فنی 
و نخبگانی روی آنتن ســیما برود. در آخرین قســمت این برنامه نیز شاهد یک 
مناظره جــذاب میان محمد قوچانی روزنامه نگار اصالح طلب که اکنون مدیر و 
سردبیرمجله»آگاهی نو« است و قاسم روانبخش روزنامه نگار و از اعضای ارشد 
جبهه پایداری بودیم. گفت و گویی صریح و پر حاشیه که بخش های مختلف آن 
بازتاب زیادی در فضای مجازی و واکنش های زیادی به همراه داشــت. در ادامه 
بخش های مهم آن را می خوانید: مهم ترین بخش های اظهارات محمد قوچانی : 
* فراکسیونی در مجلس قبل به نام پایداری بــه عنوان انقالب ایــجــاد کردید 
 و همان حرف ها و همان انقالبی گری را امــــروز دارنــــد علیه شما استفاده 

می کنند.
*رسـیدن به این وضعیت بخشــی ناشی از قصور اصالح طلبان بود.

*در حوادث۱۸ تیر آقای روحانی ســینه ســپر کرد وآمدجلوصحبت کرد،آقای 
خاتمی صحبت کرد و هم دانشگاه را التیام داد و هم طرف مقابل را.

*آن شبی که ۱۸ روزنامه بسته شد باید پیشبینی می کردید که شبکه هایی مثل ایران 
اینترنشنال بتوانند مانور بدهند.

*اصال چرا از ما و احتماال یک اصولگرا در مقابل ما دعوت می شــود؟ من اگر 
به جای شــما و تهیه کننده برنامه بودم، این طرف یک جوان می نشاندم از همین 
معترضان و آن طرف یک پلیس که باهم حرف بزنند. این خیلی بهتر از آن  است 

که ما بیاییم حرف بزنیم.
* معلوم شد که اگر گــزارش های اغتشاشات اخیر را می دادیم آقای روان بخش 
بنویســند، اسم بازرگان،منتظری و دعایی را هم در آن می آوردند که این ها جزو 

افــرادی هستند که خشونت را ترویج می کنند.
* همین دیروز و پریروز یک مراسمی برگزار شد درمحکومیت حادثه شاهچراغ.
مردم هم خیلی وسیع شرکت کردند. همان جا خانم هایی بودند که حجاب شــان 

از خانم امینی کمتر بود ولی همانها حادثه شاهچراغ را محکوم کردند.
* آقای روحانی و خاتمی بر خالف آقــای احمدی نژاد نجیب بودند و حرمت 

مراجع را نگهداشتند.
ویـژگی احمدینژاد کاله گذاشــتــن بر سر روحانیت بود.

این مناظره اما با یک حاشیه جالب نیز برای محمد قوچانی و یک کالهبرداری 20 
میلیون تومانی از او همراه شد! درباره این ماجرا قوچانی در صفحه اینستاگرامی 
خود نوشــت :» چند ساعت قبل ازمناظره تلویزیونی این پیام در واتس اپ برایم 
ارسال شد.من هم که تجربه این ابالغیه ها را دارم خبط کردم و روی لینک زدم و 
به سامانه رفتم و به همین راحتی 20 میلیون تومان از پول ذخیره شده مجله آگاهی 
نو برای خرید کاغذ شماره نهم سرقت مجازی شد .حاال ما موندیم و امید به اینکه 
»پلیس فتا حواسش به همه چیز هست«. اما حتی اگر کت بسته بیایند و مرا ببرند 

دیگر عمرا کلیک کنم .«
مهم ترین بخش هــای اظــهــارات قاسم روان بخش :

* برای رسانه های خارجی ما نمی توانیم تعیین تکلیف کنیم و بــراســاس مبانی 
لیبرالیســتی خودشــان عمل می کنند، البته که می شود در مجامع بین المللی هم 

شکایت کرد.
* رسانه هایی که ما داریم و خیلی از آن ها عمدتا درجریان اصــالح طلب هستند، 
شعار اصالح می دهند، متأسفانه از آن طرف فساد را نهادینه می کنند. شعار قانون 
 می دهند ولی متأســفانه هرج و مرج را نهادینه می کنند و شعار صلح و آرامش 

می دهند و خشونت را تئوریزه می کنند .

تجلیل از رانندگان اتوبوس های 
اعزامی شهرداری بندرعباس به مرز شلمچه 

گروه خبر //  مراسم تجلیل از رانندگان 
رسان  خدمت  شــهری  اتوبوس های 
به زائران اربعین حسینی)ع( در مرز 
شلمچه، با حضور احمد مرادی  نماینده 
مــردم هرمزگان در مجلس شــورای 
اسالمی، محمد مرودی فرماندار، مهدی 
نوبانی شهردار، اعضای شورای شهر، 
ریاست و معاونین سازمان حمل و نقل 

شهرداری بندرعباس برگزار شد .
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ در این 
مراســم احمد مرادی نماینده مجلس 
شورای اســالمی در استان هرمزگان، 
اظهار کرد: برای همه ثابت شده است 
که کار شهرداری کاری سخت و طاقت 
فرساســت، و انجام آن کار جز عالقه 
و عشق به کار میسر نمی شود.مرادی 
با اشاره به اینکه در پایانه های مرزی 
منتهی به کربالی معلی مردم از سراسر 
ایران حضور دارنــد، گفت: رانندگان 
عزیز در ایام اربعین با رفتار شایســته 
و زحمات خود پرچم استان هرمزگان 
را در مرز شــلمچه استان خوزستان 
برافراشــتند.وی در پایان خاطر نشان 
کــرد: به عنوان نماینده مردم اســتان 
هرمزگان و ایران اســالمی این اختیار 
را دارم تا از یکایک شــما مجموعه 
شهرداری و رانندگان گرامی تقدیر و 
تشکر کنم که با سعه ی صدر و حوصله 
و متانت کار هماهنگی و حمل و نقل 
زائران اربعین ابا عبداهلل الحســین)ع( 
را در مرز شــلمچه به نحو احسن به 

سرانجام رساندید.
   فاطمه جراره رئیس شورای اسالمی 
شــهر بندرعباس، در ادامه این مراسم 
خاطر نشان کرد: امسال برای اولین بار 
توفیق خدمت رسانی در امر حمل و 
نقل زائران اربعین حسینی)ع( در کنار 
دیگر شهرهای ایران نصیب شهرداری 
بندرعباس شد.وی افزود: با توجه به 
عملکرد خوب و موفق در این امر مهم 
خواهان اســتمرار اعزام اتوبوس ها با 
برنامه ریزی دقیق در سال های پیش 
رو، برای برگزاری با شــکوه مراسم 

اربعین هستیم.
  رئیس شــورای شــهر بندرعباس 
اذعان داشت: شورا عالوه بر همراهی 
و همــکاری خوب به دنبال راهکار و 

فراهم آوردن شرایط قانونی برای اعزام 
اتوبوس هــا در کنار شــهرداری بوده 
است.جراره اظهار کرد: اکنون جا دارد 
که صمیمانه از تمامی دست اندرکاران 
در فراهــم کــردن شــرایط اعــزام 
اتوبوس های شــهری به مرز شلمچه 
و همچنیــن رانندگان عزیز که در این 
مدت خالصانه زحمت کشیدند تشکر 
و قدردانی کنیم.جراره در پایان تصریح 
کرد: در تالشیم که از سهمیه ای که برای 
 شــهرداری ها در کشور در نظر گرفته 
می شود در سطح شــهر بندرعباس 
اســتفاده و بهره الزم را ببریم و از این 
درگاه باعــث افزایش تعــداد ناوگان 
اتوبوســرانی شــویم که در صورت 
دریافت کامل ســهمیه حتما شــاهد 
خدمات خوب حمل و نقلی خواهیم 
بندرعباس  شهردار  نوبانی  بود.مهدی 
در ابتدای این مراسم ضمن خیر مقدم 
به مهمانان حاضر در مراســم تجلیل 
از راننــدگان گفت: از حضور نماینده 
مجلس شورای اســالمی، فرماندار و 
اعضای شورا که با حضور و همراهی 
خود اهمیــت موضوع این خدمات را 
بیان کردند صمیمانه تشــکر می کنم.

نوبانی با اشاره به اهمیت شغل رانندگان 
حمل و نقل عمومی اذعان داشــت: 
همواره شــاهد بودیم کــه در تمامی 
مشــکالت و مناســبت  ها رانندگان 
درون شهری در حال خدمات رسانی 
به مردم و پیشــرو در همه فعالیت ها 
بودند.شهردار بندرعباس با بیان اینکه 
رانندگان نــاوگان عمومی بندرعباس 
همواره به عنوان سفیران و نمایندگان 
شهر در بسیاری از مناسبت ها حضور 
پــر رنگ دارند، گفت: قبل از اعزام به 
مرز شلمچه نسبت به الگو بودن رفتار، 
کردار و متانــت رانندگان در برخورد 
با زائــران نکات الزم گفته شــد که 
خداراشــاکریم در این مورد رانندگان 
عزیز مجموعه شــهرداری و استان را 

سربلند کردند.
  نوبانی تصریح کرد: با قول مســاعد 
و همکاری شورای شهر بندرعباس در 
تالشیم تا پایان سال جاری 24 عدد 
اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی 

اضافه کنیم .

برداشت کنجد در هرمزگان 
  گروه خبر // برداشــت کنجد از هــزار و ۸00 هکتار 
زمین های زیرکشت در هرمزگان آغاز شده است.سرپرست 
معاونت بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی 
هرمزگان پیش بینی کرد امســال بیش از دو هزار تن کنجد 
برداشــت شود که ده تا 20 درصد بیشــتر از پارسال است.

مســعود گرگیج افزود: کنجد یکی از محصوالت کم آب بر 
اســت که در اجرای طرح الگوی کشت در استان اجرا شده 
است.سرپرســت معاونت بهبود تولیدات گیاهی ســازمان 
جهادکشاورزی هرمزگان گفت: مصرف کم آب، قیمت خرید 
مناسب در بازار و کیفیت باالی تولید از مهمترین مزایای کشت 
 کنجد است.گرگیج افزود: محصول تولید شده به کارخانه های 
روغن گیری در استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی 
فرستاده می شــود.به گزارش  مرکز خلیج فارس؛ وی گفت: 
امسال کشــت و برداشــت دانه های روغنی و محصوالت 
کشاورزی اساسی در دستورکار است.بیشترین سطح زیرکشت 
کنجد در هرمزگان، در شهرستان حاجی آباد است.کنجد در 

هرمزگان اوایل تابستان کشت شد .
حمید باسره سرپرست کمیته امداد هرمزگان شد 

  گروه خبر // حمید باســره که پیش از این قائم مقام 
کمیتــه امداد هرمزگان بود، به عنوان سرپرســت جدید 
اداره کل کمیته امداد امام هرمزگان منصوب شــد. حمید 
باســره به عنوان سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( 
هرمزگان منصوب شد.وی پیش از این قائم مقام مدیرکل 
کمیته امداد این اســتان بوده است.تا پیش از این جلیل 
تراهی مدیرکل کمیته امداد امام هرمزگان بود. به گزارش  
فارس، تراهی  مشغول بودن به امر تحصیل در مقطع دکترا 
 و طی مراحل عضویت در هیأت علمی دانشــگاه را از 
 دالیل اســتعفایش از مســئولیت مدیرکلی کمیته امداد

 امام خمینی )ره( هرمزگان اعــالم کرد و گفت: با تمام 
تجربه و توان در کنار مدیر جدید خواهیم بود تا ایشــان 

بتواند به شایستگی در این جایگاه خدمت کند .
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 حسن سیالوی ســرویس استان ها // 
استاندار خوزستان گفت: ۱۳ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد ریال تسهیالت بانکی از پارسال 
تا کنون برای تسهیل کار تولیدکنندگان 
در استان مصوب و بخشی از آنها توسط 

بانک ها عملیاتی شده است . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ صادق خلیلیان 
در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان، بیان کرد: شرکت هایی مانند فوالد 
خوزستان، کربن بلک و شرکت شهرک های 

صنعتی هزاران واحد صنعتی را در بر می گیرند 
که قلب تپنده تولید و اشتغال در استان و کشور 
هستند و باید مشکالت این شرکت ها برطرف 
شود .وی گفت: باید بانک ها تسهیالت الزم را 
در اختیار آن ها قرار دهد تا گردش کار آن ها 
سرعت یافته و اشتغال زایی بیشتری صورت 
گیرد.خلیلیان با اشاره به مشکل برق در برخی 
شهرک های صنعتی استان، اظهار داشت: پس  
از صحبت با شــرکت توزیع برق اســتان و 
 برق منطقه ای بنا شــد تا تامین شبکه برق 
شــهرک های صنعتی را بر عهــده گیرند تا 
هزینه این واحدهای تولیدی و نواحی صنعتی 
کاهش یابد.وی گفت: برخی از بانک ها افزون 
بر مصوبات، تسهیالتی را پرداخت کرده بودند 
که گزارش آن دریافت شــد.در خوزستان 

یکهزار و ۸00 واحد تولیدی فعالیت دارد .

استاندار خوزستان عنوان کرد

تصویب ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تسهیالت بانکی
 برای واحد های تولیدی خوزستان

 ســید ابوالحســن جعفری ســرویس
اســتان ها // معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار بوشهر از دستگیری 
لیدرهای اصلی اغتشاشــگران در بوشهر 
خبر داد و گفت: این افراد با شبکه های معاند 

خارج از کشور در ارتباط بودند . 
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ اکبر پورات در 
جلسه شــورای فرهنگ عمومی استان بوشهر 
 با بیان اینکه دشــمن در حال هویت سوزی و 
هویت ســازی اســت اظهار کرد: این مهم در 
ناآرامی های اخیر به ویــژه در بین نوجوانان و 

جوانان مشهود بود.
  وی بــا بیان اینکه هویت ســازی دشــمن 
دارای شش مرحله اســت تصریح کرد: عمق 

 بخشی زیرســازی ارتباطی با مخاطبان، تبلیغ
  لــذت گرایــی و ســبک زندگــی غربی، 
شــبکه سازی، هیجان ســازی، تخلیه هیجان 
با خشــونت علیه حکومت و باال آوردن َعَلم 
 در حوزه فرهنگ به نحو خاص شــش مرحله 
هویت ســازی دشمن محسوب می شود.معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار بوشهر 
باتأکید بر اقدام جهادی در حوزه فرهنگی بیان 
کرد: چون ریشه کنشگری جوانان و اقداماتی که 

از ناحیه آنان در این ناآرامی ها صورت می گرفت 
به نوعی مشکالت فرهنگی و تالش دشمن در 
این حوزه بود.پورات با بیان اینکه برای ترویج 
فرهنگ اسالمی همه دستگاه ها باید بسیج شوند 
گفــت: یکی از اصلی تریــن اقدامات توجه به 
روایت گری در حوزه فرهنگ و تبیین شبهات 

مطرح شده از ناحیه دشمنان و معاندان است.
   وی ۱3 آبان را فرصت بی نظیری برای تبیین 
حقایق در بین جوانان و نوجوانان دانســت و 

خاطر نشان کرد: در این زمینه باید اقدام جهادی 
در راستای جهاد تبیین شود.

  معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
بوشهر استکبارســتیزی و تببین چهره شیطانی 
آمریکا را در این برهه زمانی ضروری دانست و 
تأکید کرد: این دولت شیطانی در تالش است به 
ابعاد جامعه به ویژه در حوزه آموزش و پرورش 
نفوذ کند.پورات از امنیت پایدار اســتان بوشهر 
خبر داد و تصریح کرد: اکنون استان بوشهر بنا به 

همدلی و تعامل مسئوالن و نجابت مردم استان 
از فضای امن و آرام برخوردار است.

  وی ادامه داد: در ناآرامی های اخیر هیچگونه 
خسارت مالی و جانی در استان بوشهر نداشتیم 
و در بخشــی از تجمعات، ضد انقالب به دنبال 
سوءاســتفاده از فضای ایجاد شــده بود که با 
درایت مسئوالن و همراهی مردم به موقع خنثی 
شد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
بوشهر باتأکید بر هوشــیاری آحاد جامعه در 
مراقبت از حیله های شیطانی استکبار جهانی از 
خنثی شدن عملیات ضد انقالب در استان خبر 
داد و تصریــح کرد: در روزهای اخیر لیدرهای 
اصلی اغتشاشگران که با شبکه های معاند خارج 

از کشور در ارتباط بودن دستگیر شدند .

معاون سیاسی استانداری بوشهر:

لیدرهای اصلی اغتشاشگران در بوشهر دستگیر شدند 

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //   
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار 
یزد یکی از پیامدهای بی توجهی به حوزه 
نوآوری و فناوری در ریل گذاری توسعه 
استان در ســالیان گذشته را بیکاری و 
مهاجرت فارغ التحصیالن دانشــگاهی 
از یزد ذکر و ابراز امیدواری کرد با پیوند 
تقاضای بخش  و  خوردن طرفین عرضه 
دانش بنیانها شاهد افزایش توان استان 
 در این حوزه، ایجاد اشــتغال ثابت برای
 فــارغ التحصیالن و حتــی مهاجرت 

معکوس آنها به یزد باشیم . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدعلی شاه 
حسینی در نشست با خبرنگاران که با موضوع 
برگزاری رویــداد ملی »تا ثریا« در کارخانه 
نواوری درخشان یزد برگزار شد، اظهار کرد: 
یزد در بسیاری از مولفه ها از استانهای پیشتاز 
کشور اســت اما در حوزه نواوری و فناوری 
می بایست جایگاه بهتری داشته باشد چرا که 
در حالی سالهاســت رتبه برتر قبولی کنکور 
سراسری به یزد اختصاص یافته ولی به دلیل 
کم توجهی به حوزه نــواوری و فناوری در 
جریان توسعه استان، عمدتًا شاهد مهاجرت 
فارغ التحصیالن و نخبگان یزدی از اســتان 
هســتیم.وی در این رابطه خاطرنشان کرد: 
ریل گذاری توسعه استان در سالهای گذشته 
عمدتًا بر پایه نوآوری و فناوری نبوده و کمتر 
حوزه دانش بنیان در آن دخیل بوده است لذا 
امروز دچار نارســایی هایی در اشــتغالزایی 

فارغ التحصیالن دانشگاهی در استان هستیم.
شاه حســینی با بیان این که امسال به عنوان 
»سال تولید، دانش بنیان و اشتغال« نامگذاری 
شده، این شعار را یک سیاست راهبردی برای 

ریل گذاری توسعه در کشور و استانها خواند 
و گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم یکی 
از محورهای توسعه استان یزد نیز نواوری و 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان لحاظ شــده که 
در قالب سند »یزد نوین« که هم اکنون در ۱4 
محور مختلف دنبال می شود، به عنوان محور 
اصلی برنامه ها مورد توجه است.وی با اشاره 
به نشست های هفتگی ستاد نواوری، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان اســتان برای پیگیری 
فعالیتهای این حوزه، یکــی از رویکردهای 
 ایــن نشســتها را برگــزاری رویدادهایی 
بــرای بیــان نیازهــای حوزه فنــاوری و 
درخواستهای جامعه هدف از یک سو و جذب 
سرمایه گذاران و حامیان شرکتهای بزرگ از 
فعالیتهای دانش بنیان از ســوی دیگر خواند.
معاون استاندار برگزاری رویداد ملی »تا ثریا« 
به همت مجموعه سپاه را نیز در همین راستا 
دانســت و ابراز امیدواری کرد که با برگزاری 
این رویداد ملی در استان که چهارشنبه هفته 
جاری به میزبانی دانشگاه یزد برگزار خواهد 
شــد،  از طریق به هم رســانی ظرفیت ها و 
 پیدا کردن طرفیــن عرضه و تقاضا در حوزه 
دانش بنیانها، شــاهد افزایش توان اســتان 
 در این حــوزه و ایجاد اشــتغال ثابت برای 
فارغ التحصیالن استان و نیز مهاجرت معکوس 

نخبگان یزدی به استان باشیم.
   شاه حسینی در بخش دیگری از سخنانش 
اعالم کرد: تاکنون 5۹ طــرح فناور نیازمند 
سرمایه گذاری با برآورد ارزش سرمایه گذاری 
۱050 میلیارد تومان به دبیرخانه این رویداد 
در استان ارسال شده اســت.وی با اشاره به 
اهتمام تمام بخشهای کشور و استان به توسعه 
اقتصاد دانش بنیان، از اقدامات در حال انجام 

برای حمایــت از فعاالن این حــوزه و رفع 
مشکالت آنها در استان به برپایی مالقاتهای 
چهره به چهره فعاالن با مســئوالن اســتان، 
پیگیری مشکالت دانش بنیانها در نشستهای 
تخصصــی و ابالغ بســته های حمایتی همه 

دستگاه ها از دانش بنیانها اشاره کرد.
    شــاه حســینی قانون حمایت از اشتغال 
نخبگان کشــور و حمایت های تسهیالتی از 
فعاالن حوزه نــواوری و فناوری را از دیگر 
اقدامات در حال انجام بــرای جلوگیری از 
مهاجرت نخبگان و فعاالن حوزه دانش بنیانها 

استان ذکر کرد.
  سرهنگ »علی نوری زاده« معاون هماهنگ 
کننده سپاه الغدیر اســتان نیز در این نشست 
عنــوان کرد: طرح اعتالی بســیج بر مبنای 
بیانیه گام دوم انقالب تدوین شده به نحوی که 
پیروی اهتمام به موضوع نواوری و فناوری در 
بند اول بیانیه گام دوم، اولین بند طرح اعتالی 
بسیج نیز به همین مبحث اختصاص داده شده و 
در همین راستا نیز قرارگاه جهاد علم و فناوری 
سپاه الغدیر در استان شکل گرفته است.وی با 
بیان این که قــرارگاه جهاد علم و فناوری به 
هیچ وجه قصد موازی کاری با بخشهای فعال 
دولتی و سایر اقشار در حوزه علم و فناوری 
را نــدارد، اظهار کرد: این قرارگاه تالش دارد 
تمام ظرفیتهای کشــور را بسیج کند و همه 

توانمندی ها را پای کار بیاورد.
   نوری زاده همچنین گفتمان سازی در حوزه 
علم و فناوری از دیگــر اهداف این قرارگاه 
ذکر کرد و گفت: بر همین اساس راهبردهای 
اساســی و اهداف بلندمدت ۱0 ساله، میان 
مدت پنج ساله و کوتاه مدت برای سال ۱40۱ 

تدوین شده است .

مهاجرت فارغ التحصیالن یزدی 
حاصل بی توجهی به اقتصاد دانش بنیان بوده است

خبر

 حسن ســیالوی سرویس اســتان ها // مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری خوزســتان با بیان اینکه هنوز قرارداد اجاره زمین 
تخصیص داده شــده به طرح پتروپاالیش ملل بسته نشده است، 
گفت: دســتور توقف اجرای طرح پتروپاالیــش ملل در تاالب 
شادگان صادر شده است. به گزارش خبرنگار دریا ؛ سید محمدتقی 
ســجادی در خصوص بحث احداث طرح "پتروپاالیش ملل" در 
 تاالب بین المللی شــادگان اظهار کرد: یک زمین به مســاحت 
۸5 هکتار در تاالب شادگان برای احداث این طرح از سوی امور 
اراضی منابع طبیعی تخصیص داده شــده است که باید پس از طی 
یک فرآیند این تخصیص به قرارداد اجاره تبدیل شود اما تاکنون 
این اتفاق نیافتاده است.وی افزود: برای اینکه یک زمین تبدیل به 
قرارداد اجاره تبدیل شــود نیاز به دریافت یکسری استعالمات از 
جمله استعالمات زیســت محیطی و مجوزها در این زمینه است 
اما محیط زیســت تاکنون پاســخ امور اراضــی را در خصوص 
این اســتعالمات برای احداث طــرح پتروپاالیش ملل در تاالب 
شادگان نداده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان 
با بیان اینکــه هنوز قرارداد اجاره زمین تخصیص داده شــده به 
طرح پتروپاالیش ملل بســته نشده است، گفت: با توجه به اینکه 
ســرمایه گذار برای احداث این طرح عجله داشته، بدون قرارداد 
اجاره اقدام به تســطیح زمین کرده اســت که این کار طبق قانون 
تخلف است.سجادی عنوان کرد: با توجه به اینکه اقدام سرمایه گذار 
طرح برای تسطیح زمین در تاالب شادگان تخلف بوده، به عنوان 
منابع طبیعی از این طرح شــکایت کرده ایم و شکایت را به مراجع 
قضایی برده ایم.وی ادامه داد: براساس این شکایت، دستور توقف 
اجرای طرح پتروپاالیش ملل در تاالب شادگان صادر شده است 
تا باقی روند قانونی طرح انجام و همچنین شکایت ما نیز پیگیری 
شــود. ۸5 هکتار از زمین های بستر تاالب بین المللی شادگان به 
احداث طرح پتروپاالیش ملل تخصیص یافته است و این موضوع 
باعث گله و شــکایت بســیاری از فعاالن محیط زیست و منابع 

طبیعی شده است .

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان 
خبر داد

صدور دستور توقف احداث
 یک طرح پتروشیمی در تاالب شادگان

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //   استاندار 
یزد در نشست مشترک با اعضای شورای اسالمی 
استان از تبدیل یزد به محل برگزاری رویدادهای 

شهری در سطح کشور اعالم حمایت کرد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهران فاطمی در این نشست 
به مســائل و دغدغه های مطرح شده توسط اعضا اشاره 
کرد و گفت: جلسات مشترک با اعضای شورای اسالمی 
اســتان حداکثر به صورت فصلی یکبار برگزار، مسائل و 

موضوعات به صورت مصداقی بررسی و تصمیمات الزم 
اتخاذ خواهد شــد.وی در ادامه با اشاره به لزوم تقویت 
روحیه مطالبه گری و پیگیری اعضای شــورای اسالمی 
اســتان، اظهارداشــت: با توجه به جنس کار شوراها و 
قرارگیری عمده موضوعات مورد پیگیری آن ها در حیطه 
مسئولیت های معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، 
باید جلسات ماهیانه ای با حضور مهندس ابوالحسینی و 
اعضای شورای اسالمی اســتان برگزار شود.استاندار در 

بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعدد کارگروه ها و 
شوراهای استان، خاطرنشان کرد: اعضای شورای اسالمی 
استان می توانند نماینده ای را جهت حضور در هر یک از 
کارگروه ها و شوراهای استان جهت تقویت ارتباطات و 
پیگیری مسائل معرفی کنند.فاطمی همچنین از راه اندازی 
میز تخصصی شهرستان ها در آینده ای نزدیک خبرداد و 
افزود: در قالب این میز تخصصی، مسائل و مشکالت با 
حضور مدیران دستگاه ها و مسئولین شهرستانی به صورت 
 مصداقی بررســی و اولویت های شهرستان ها مشخص 

می شود .
   وی در ادامه خواستار پیگیری ویژه موضوعات مربوط 
 به مالیات و پرداخت ســهم قانونی استان از معادن، تهیه
 برنامه ای جهت هدایت بخشی از سرمایه های خرد مردمی 
برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری شد. استاندار 
در بخش دیگری از سخنانش نسبت به حمایت از »تبدیل 
یزد به محل برگزاری رویدادهای شهری« و »قرارگیری 
به عنوان محور فعالیت های آموزشــی« در سطح کشور 
اعالم آمادگی کرد.فاطمی با بیان اینکه مدیران دستگاه ها 
باید پاسخگوی مطالبات شورای اسالمی استان و پیگیر 
حل مسائل آن ها باشــند، اضافه کرد: با توجه به اینکه 
 اعضای شوراها زبان گویای مردم هستند می توانند با سفر 
به شهرســتان ها مســائل را احصاء و با طرح آن ها در 

نشست ها سبب افزایش رضایتمندی مردم شوند .

استاندار یزد : 

از تبدیل یزد به محل برگزاری رویدادهای شهری در کشور حمایت می کنیم 

آرزو توکلی ســرویس استان ها // اســتاندار کرمان با اشاره به 
ضرورت رعایت الزامات توسعه استان در تدوین برنامه هفتم گفت: 
تامین آب موضوع محوری این برنامه اســتان باشد زیرا توسعه 

بسیاری از بخش های اقتصادی به این حوزه مربوط است . 
  به گزارش خبرنگار دریا ، محمدمهدی فداکار در آیین گرامیداشت روز آمار 
و برنامه ریزی در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: 
کار بدون برنامه ریزی عبث اســت و تاثیرگذاری مداومی نخواهد گذاشت 
لذا بایستی فرایند توسعه استان در قالب یک برنامه مدون اجرایی شود.وی 
 اظهارداشت: برنامه های توسعه در قالب برنامه ای پنج ساله در کشور اجرا 
 می شود که چراغ راه ما در بودجه های ساالنه است.استاندار کرمان گفت: عملکرد 
دستگاه ها در اجرای برنامه ششم توسعه ارزیابی شود، گرچه ممکن است 

اتفاقات اجتماعی بر عملکرد یک دستگاه اثرگذار باشد، ضمن آنکه جرات 
تصمیم گیری به دستگاه باید داده شود و نداشتن جرات تصمیم گیری در مدیران 
 دستگاه ها سبب شــده که شاهد تخریب برخی از اماکن در ید مالکیت آن

  دستگاه ها نیز باشیم.وی ادامه داد: باید احکام مورد نیاز استان کرمان در برنامه هفتم 
توســعه آورده شــود و احکام برای اســتفاده از ظرفیت معادن در توسعه 
اســتان نیز مورد توجه قرار گیرد.فداکار افزود: توســعه انسانی مهمترین 
بخش در توسعه استان کرمان و کشــور است و توسعه این حوزه به معنی 
 مدرک محوری نیســت؛ توســعه امری ذهنی اســت که باید متناسب با 
مزیت های اســتان در دستور کار قرار گیرد.فداکار یادآور شد: مزیت های 
نسبی استان در نقاط مختلف متفاوت است و برای تدوین برنامه هفتم توسعه 

استان حتما از همفکری دستگاه ها و نظرات صاحبنظران باید استفاده شود .

استاندار کرمان : 

تامین آب ، محور برنامه هفتم توسعه استان باشد

 

 

طرح :  بیتا  هوشنگی

آرزو توکلی- سرویس اســتان ها // نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس گفت: در این برهه 
از زمان اســتیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت را مصلحت نمی دانم و حتمًا 

کمک خواهیم کرد وی ابقا شود .
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ محمدمهدی زاهدی 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار داشــت: 
علی رغم گالیه ا ی که نسبت به برخی سوءمدیریت ها 
و عدم مبارزه با فساد در سیستم معادن استان وجود 
دارد، اما اســتیضاح وزیر صمت در این برهه از زمان 

را مصلحت نمی دانم و در راســتای حمایت از دولت، 
موافق استیضاح فاطمی امین نیستم.

  وی بــا بیان اینکه وزیر صمــت مدیری جهادی و 
متخصص بوده و در  سیاســت گذاری حوزه معدن و 
صنعت اشراف کامل دارد و مسلط است، تصریح کرد: 
ان شاءاهلل وی بازنگری در انتخاب مدیران صنعتی را 
داشته باشد که بتوانند بار سنگین اجرا را به خوبی انجام 

دهند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خاطرنشان کرد: 
بنابراین حتما کمــک خواهیم کرد که آقای وزیر ابقا 

شود و با تجربیات و شناختی که در چند وقت اخیر 
از این وزارتخانه به دســت آورده است، اقدامات الزم 
را در جهت منافع ملی و منطقه ای در مســیر خدمت 

به کار گیرد .

نماینده مردم کرمان و راور : 

موافق استیضاح وزیر صمت نیستم 

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه نماینده موسسه قرض الحسنه مهر )بسیجیان( سابق ادغام شده به بانک سپه بشماره معرفی نامه۱۴۰/۱۴۰۱ به استناد دوبرگ استشهاد شهود گواهی شده 
در دفتر ۲۴ قشم جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند که سند مالکیت پالک فوق در قشم قطعه یک بخش هشت 
سند مالکیت صادر و تحویل مالک گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده طبق مشخصات : یک قطعه مسکونی نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 
۲۹۰۱ فرعی از ۱۹۳۹ اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۱ فرعی از اصلی مذکور ، قطعه ۱ در طبقه و واقع در بخش ۰۸ ناحیه .. حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان 
به مساحت ۱۴۱.۵۷ متر مربع بمالکیت موسسه قرض الحسنه مهر )بسیجیان( شماره ثبت تاریخ ثبت دارای شماره ملی ۱۱۰۱۴۱۲۴۰۰۰۵ بعنوان مالک شش دانگ 
عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۴۱۹۳۰ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چابی ۶۰۶۸۲۹ سری الف سال ۸۹ که در صفحه ۲۴۵ 

دفتر امالک جلد ۲۲ ذیل شماره ۲۹۳۱ ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت ارجاعی- ۹۰/۳۸ تاریخ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چابی ۶۰۴۷۳۲ سری الف سال ۸۹ 
که در صفحه ۳۳۲ دفتر امالک جلد ۱۳۷ذیل شماره ۱۸۱۰۹ ثبت گردیده است. لذا به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت وتبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
سند مالکیت یاسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .  ۱۴۰۱/۰۷۹ م/الف 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

محمد آرامش -  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ملک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

حوزه ثبت ملک قشم

آگهی مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی ) صبا فوالد خلیج فارس (  شماره 070
     شرکت صبا فوالد خلیج فارس در نظر دارد میزان 30,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل 
روی عرشــه کشتی)FOB( بندر شهید رجایی با مشخصات اعالمی به فروش رساند . لذا در صورت تمایل جهت 
دریافت اسناد مزایده به وب سایت شرکت صبا فوالد خلیج فارس به آدرس WWW.SABASTEEL.CO مراجعه 

و پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 13:00 مورخ 1401/08/17 مطابق با اسناد مزایده ارسال فرمایید .
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اقتصادی

  گروه اقتصادی // رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی گفت: درصورت بروز اشکال در زنجیره ترخیص- ذخیره- 
توزیع شاهد اثراتی، چون افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ خواهیم 
بود و بر همین اساس به دســتگاه های اجرایی اعالم کرده ایم اگر 
دستگاهی در زمینه ترخیص و توزیع کاالهای اساسی کم کاری کند 
آن را مصداق ترک فعل مدنظر قرار می دهیم. محمدجواد عسکری 
 در توضیح نشســت کمیسیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران گفت: در حال 
حاضر حدود 5 و نیم میلیون تن کاالی اساســی در بنادر ذخیره 
شــده یا در کشتی و بر روی دریا قرار دارد که هزینه دموراژ آن را 
پرداخت می کنیم.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم افزود: 
کشور شرایط خاصی دارد و کاالهای اساسی باید در دسترس مردم 
قرار گیرد تا بتوانند بدون دغدغه و متناسب با نیاز خود مصرف کنند.

عسکری با بیان اینکه بیش از 30 کشتی حامل کاالهای اساسی در 
بندرگاه ها متوقف شده و از محل بیت المال هزینه دموراژ دریافت 
می کنند، عنوان کرد: تعداد زیادی از کشــتی های حامل کاالهای 
اساسی در دریای عمان و اقیانوس هند درحال طی مسیر به سمت 
بنادر کشور ما هستند که باید هرچه سریع تر تدابیر الزم را اتخاذ کنیم 
تا شاهد توقف آن ها نباشیم.وی یادآور شد: بالغ بر 20 کشتی درحال 
بارگیری کاالهای اساسی به سمت ایران هستند که باید اقدامات الزم 
برای توزیع و تخلیه کاالهای اساسی ازجمله گندم، جو، ذرت، سویا، 
شکر و روغن در نظر گرفته شود.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اســالمی با تاکید بر اینکه کاالهای اساسی باید به موقع 
ترخیص، ذخیره و توزیع شوند تا به موقع در اختیار مصرف کنندگان 
قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: درصورت بروز اشکال در این زنجیره 
شاهد اثراتی مانند افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ خواهیم بود. بر 
همین اساس به دستگاه های اجرایی اعالم کرده ایم اگر دستگاهی در 
زمینه ترخیص و توزیع کاالهای اساسی کم کاری کند آن را مصداق 

ترک فعل مدنظر قرار می دهیم .

خبر

اقتصادی // سخنگوی وزارت  گروه 
با اشــاره به اینکه پیش از  صمت 
این اســامی ۷ شــرکت به عنوان 
واردکننده خودرو اعالم شــده بود، 
گفت: با اضافه شــدن 5 شرکت به 
فهرست واردکنندگان خودرو، تعداد 
شــرکت های واردکننده خودرو تا 

امروز به ۱2 شرکت رسیده است.
   امید قالیباف، درباره  واردات خودرو 
و شــرکت های واردکننده خودرو بیان 
داشت: بعد از اینکه آئین نامه واردات 
خودرو ابــالغ و متعاقــب آن نام 7 
شــرکت برای واردات خودرو اعالم 
شد این شــائبه به وجود آمد که شاید 
وزارت صمــت واردات خــودرو را 
در انحصار همین 7 شــرکت قرار داده 
است. ســخنگوی وزارت صمت بیان 
داشــت: این در حالی اســت که هیچ 
محدودیتی برای شرکت های متقاضی 
واردات خــودرو وجود نــدارد و در 

صورتی که شــرکت متقاضی واردات 
خودرو شــرایط موجود در آئین نامه 
را احراز کند به فهرســت شرکت های 
وارد کننده خودرو اضافه می شود. وی 
افزود: براین اســاس فعال اســامی 5 
شرکت دیگر به نام های بهمن خودرو، 
ایران خودرو، معیــن خودرو، ایرتویا 
و دیار خودرو که شــرایط الزم برای 
واردات خودرو  را بر اساس آئین نامه 

احصا کرده اند به فهرســت 7 شرکت 
واردکننده خودرو که قبال اسامی آنها 
اعالم شــده بود، اضافه شد.سخنگوی 
وزارت صمت افزود: بنابراین فهرست 
شرکت های واردکننده خودرو اکنون به 
۱2 شــرکت رسیده است ضمن اینکه 
این فهرســت، همچنان باز است و به 
محض اینکه شرکت متقاضی واردات 
خــودرو شــرایط  الزم در آئین نامه 

واردات خودرو را احراز کند به فهرست 
واردکنندگان خودرو اضافه می شــود. 
قالیباف با بیان اینکه واردات خودرو 
از بین خودروهایی با برندهای کره ای، 
ژاپنی و اروپایی انجام می شود، گفت: 
باید بگویم که خودروهایی مانند هیوندا 
اکســنت، هیوندا ای ۱0، میتسوبیشی 
میراژ، چانگان سی اس 35، ام جی 3 
و ام جی 6، سیتروئن 3 و محصولی از 
شرکت فولکس واگن )سئات( در زمره 
مدل خودروهایی است که قرار است 
به کشــور وارد شود که این خودروها 
در محدوده قیمت حدود ۱0 هزار یورو 
قرار دارند.به گزارش فارس پیش از این 
اسامی 7 شرکت سایپا، پارس خودرو، 
سایپا - سیتروئن، تجارت بین الملل و 
پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی 
فردا، مکث موتور، آرین موتور پویا به 
عنوان واردکنندگان خودرو اعالم شده 

بود .

فهرست خودروهای وارداتی در محدوده ۱۰ هزار یورو 

آگهی مزایده ) نوبت اول(   
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي ۹۹۰۹۹۸۷۶۱۰۴۰۰۹۵۷ که طي آن محکوم علیه مجید رنجبري فرزند ابراهیم 
، محکوم به پرداخت مبلغ وجه بابت محکوم به در حق محکوم له محمود مهدي زاده دهوسطي فرزند محمد گردیده اند که در راستاي اجراي مفاد اجراییه 

پالک ثبتي ۳۵۷۰/۲۶ جهت استیفای حقوق محکوم له پس از کارشناسي به شرح ذیل به مزایده گذاشته مي شود.
موضوع مزایده : مورد بازدید عبارتست از: یک دستگاه آپارتمان مسکونی به نشاني: بندرعباس، بلوار جمهوري اسالمي، خیابان بوستان ۱۰، کوچه بوستان ۲ 
شرقي پالک ۲۶ ساختمان رنجبر. که مشخصات ثبتي آن وفق تصویر سند مالکیت به شماره ثبت ۱۰۵۲۵ به شماره پالک ثبتي ۳۵۷۰/۲۶، شماره دفتر امالک 
۵۴ صفحه۴۱۳ به مساحت: ۳۲۸/۲۸ متر مربع، بخش ثبتي یک بندرعباس مي باشد. اعیاني موجود بصورت مجتمع مسکونی شش طبقه )پنج طبقه + همکف( 

با اسکلت مصالح بتني و نمای سنگ و داراي آسانسور مي باشد. واحد مسکوني مورد بازدید واقع در طبقه اول و به مساحت تقریبی ۱۱۰ مترمربع داراي دو اتاق خواب سالن پذیرائی و 
آشپزخانه اُپن با کابینت و سرویسهاي بهداشتي، سیستم سرمایشي از نوع کولر گازی و درب ورودي از نوع ضد سرقت، دارای آیفون تصویري مي باشد. وفق تصویر پروانه ساختماني 
ابرازي در مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ از سوی شهرداري منطقه دو بندرعباس به شماره ش/ م/ ۲/۲۳۸۸۴جهت زیر نای جمعاً ۱۳۵۸ مترمربع صادر شده است. ضمناً متقاضي اظهار نمود : تابدین 

مورخه گواهی پایانکار و صورتجلسات تفکیکي جهت ساختمان موردنظر صادر نشده است. 
 نظریه ونتیجه کارشناسي: با عنایت به مراتب فوق الذکر و وفق مدارک ابرازي و بازدید به عمل آمده از ملک موردنظر و همچنین با در نظر گرفتن: موقعیت، کیفیت و قدمت ساخت، 
دسترسي ها، کاربری، داشتن پارکینگ، ارزش و بافت منطقه اي، نوع مصالح بکار رفته، مشاعات، انشعابات، وضعیت فعلي  بازار امالک و مستغالت ) عرضه و تقاضا( و بدون در نظر گرفتن 
انتساب مالکیت آن به هر شخص حقیقی و یا حقوقي ، منعی در نقل و انتقاالت، قرارگیری در مسیر اصالحات شهری، بالمعارض و مستحق للغیر بودن، هر گونه تخلفات ساختماني، 
بارداشتي بودن و تعهدات، دیون و بدهی های احتمالی که ممکن است به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا سایر موسسات، بانک ها و نهادهای دولتي یا خصوصي داشته باشد. در صورت 
صحت واصالت مدارک ابزاري و با در نظر گرفتن سایر پارامترها و مولفه های موثر کارشناسي، از نظر اینجانب ارزش پایه شش )۶( دانگ ملک موردنظر )بانضمام پارکینگ(، جمعا به مبلغ: 

۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )چهارده میلیارد ( ریال ، به معادل: یک میلیارد و چهار صد میلیون تومان ، ارزیابی و اعالم مي گردد.
- خاطر نشان مي گردد: گواهی پایانکار ، صورتجلسه تفکیکي و سند مالکیت تک برگ مربوط به واحد مسکونی مورد بازدید از سوی متقاضی به اینجانب ارائه نگردید .

۱- فروش نقدی است. حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد .  ۲-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. ۳- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام 
مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ ۱۰% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدی به حساب نسیم بانک مرکزي بشماره ir ۲۲۰۱۰۰۰۰۴۰۶۲۰۱۲۹۰۷۶۸۵۹۶۲ و تودیع 
و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند . ۴- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . ۵- مزایده در ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ در محل دفتر شعبه سوم اجرای 
احکام حقوقي بندرعباس واقع در رسالت جنوبی - کوچه فتح المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
۶- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود داري نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود 
خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای 

احکام حقوقی شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .
حامد کریمی - دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

    *  
گروه اقتصادی // عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی 
تهــران از کاهش فعالیت فعــاالن اقتصادی و 
بازرگانان زن به دلیل قطعی اینترنت و فیلترینگ 
پلتفرم های فضای مجازی خبرداد و معتقد است؛ 
در ادامه چنین وضعیتی امکان زمین گیر شدن 
تعداد بیشتری از فعاالن اقتصادی به ویژه زنان 

فعال در عرصه اقتصادی وجود دارد . 
  اقتصاد کشــور بر پایه های مختلفی استوار است 
که یکــی از آن ها حضور زنــان در عرصه های 
مختلف اقتصادی است. ســال هاست که فعالیت 
بانوان تاجــرو فعاالن اقتصــادی زن در اقتصاد 
کشــور جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده 
است؛ اما این روزها به دلیل برخی محدودیت ها 
این نوع فعالیت ها در حال کاهش اســت.جایگاه 
و سهم رشــد اقتصادی که زنان بازرگان آن را به 
سختی کسب کرده بودند امروز با قطع اینترنت به 
راحتی از دست می دهند.بررسی ها نشان می دهد؛ 
از تابستان سال گذشــته تا تابستان سال جاری 
حدود 50 درصد از زنانی که به اجبار بیکار بودند، 
قید کار کردن را زده اند و غیرفعال شده اند.اشتغال 
زنان پس از تحریم ها و شیوع کرونا سومین شوک 
خود را تجربه می کند؛ شوکی که حاصل قطعی های 
اینترنت پس از حوادث اخیر بود.به نظر می رسد، 
تحریم های اقتصادی و کرونا دو عامل اثرگذار بر 
کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان و افت سهم 
اشــتغال آنان در بازار کار بوده اند. حال باید عامل 
سوم، یعنی اختالل اینترنتی نیز به آنها افزوده شود. 
مطابق برآوردها، زنان سهم قابل توجهی در مشاغل 
فضای اینترنت داشتند که تحوالت هفته های اخیر، 
ضربه جدیدی به اشــتغال آنها وارد کرده است.در 
همین رابطه سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصاد ۱00 گفت: 
تفکیک جنسیتی در اقتصاد کشور بی معناست؛ اما 
باید باور داشت که برخی از فعالیت ها مختص زنان 
است و این مستلزم دسترسی آسان تر این جمعیت 
 از کشــور به برخی فضاها جهت امنیت باالتر و 
آگاهی رسانی بیشتر است.وی تصریح داشت: از این 

رو فراهم سازی زیر ساخت ها برای حضور بیشتر 
فعاالن اقتصادی زن در کشــور باید در نظر گرفته 
شود و برای حفظ آن ابزارهای الزم در اختیار قرار 
 داده شــود.به گفته مقیمی؛ وقتی در هر جامعه ای

 از اقتصاد صحبت می شــود، حرفــی از اقتصاد 
 تفکیک جنسیتی نیست؛ اعتقاد به توسعه اقتصادی 
مجموعه ای بیشــترین بازده را داشته است.عضو 
هیات رئیســه اتاق بازرگانی تهــران می گوید: 
تالش افــرادی که فرصت های ارتباط با ســایر 
 فعــاالن اقتصادی در جهــان را آن هم در فضای 
تحریم ایران، به گونه ای تخریب کرده اند که تمام 
موقعیت های ایجاد شده یکشبه از بین رفت.مقیمی 
گفت: این نوع اقدام از سوی حاکمیت بسیاری از 
زنان در کانون زنان بازرگان که تجارت بین المللی 
را بــر مبنای تجارت اینترنتی قــرار داده بودند را 
با مشــکل جدی مواجه کرده است.وی گفت: در 
حال حاضر ۹۹ درصد فعالیت فعاالن اقتصادی در 
فضای اینترنتی است و امروز با توجه به شرایط قطع 
 اینترنت وضعیت فعالیت برای این بخش به مراتب 
سخت تر و گاهًا متوقف شده است.رئیس کانون ملی 
زنان بازرگان ایران ادامه داد: بیشترزنان کشورمان 
زنانی هستند که پایه گذارکسب و کارهای خانگی 
برای اقتصاد سبد خانوارشان بوده اند.این گروه یا 
 مرد از کار افتاده داشــتند و یا بَد و بی سرپرست 
 بوده اند، که باید برای سایر افراد خانواده خود نان آوری 
می کردند اما متأسفانه مانند سایر اقدامات عجوالنه، 
این بار نیز متولیان و صاحبان مقام در کشور بدون 
در نظر گرفتن عواقب، حق فعالیت بخش بزرگی 
 از جمعیت کشــور را در بحث اقتصاد اینترنتی را 
گرفته اند.به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی 
تهران؛ امروز بیشتر فعالیت ها نیاز به ارتباط با سایر 
جهان را در یک لحظه دارد. به طور مثال فعالیت در 
بخش حمل و نقل بین المللی باید همزمان با دنیا 

ارتباط داشت؛ چطوربدون ارتباط با دنیا کاالی یک 
تاجر را از نقطه ای به نقطه دیگرجابجا کرد!مقیمی 
 گفــت: زمانی که اقتصاد را به تســلیم شــدن و 
 فلج شــدن وادار کنند به هــر طریقی نارضایتی 
نشانه گیری می شود و اعتراضات به شرایط موجود 
بیشتر خواهد شد.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
با اشاره به اینکه اگر وضعیت قطعی اینترنت ادامه 
داشته باشد فعالیت زنان در عرصه اقتصادی کشور 
به طــور کامل از بین خواهد رفت، گفت: تا کنون 
در همین مدت زمان حدود دوماهه بیشــتر کسب 
و کار ها غیر فعال شــده اند و آن هایی که کسب 
و کارهایی مرتبط با ارتباط گرفتن با دنیا را دارند، 
فعالیتشان روی زمین مانده و بخش های دیگری از 
این فعالیت ها به طور کامل از بین رفته است.رئیس 
کانون ملی زنان بازرگان ایران تأکید کرد: کاهش 
فعالیت زنان در بخش اقتصاد کشور به طور شدید 
می تواند باعث کاهش رشــد اقتصادی شود که با 
موقعیت رکود اقتصادی در کشور می تواند ویرانی 
فاجعه بار طوفان در بخش اقتصاد کشوررا ایجاد 
کند.به گفته عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی 

تهران؛ حاال درصد اشــتغال زنــان و مردان به 
صورت تفکیک بررســی می شودو ماحصل 
رشــد اقتصادی نیاز به فعالیت مردان و زنان 
در کشور دارد؛ اما تأثیر گذاری فعالیت حوزه 
زنان در بخش بزرگ اقتصادی کشور با تمام 
محدودیت هایی که درمجموعه رشد اقتصادی 

زنان وجود داشــته بی تأثیر نبوده است.رئیس 
کانون ملی زنان بازرگان ایران تصریح داشــت: 

بارها به بحث هایی در حوزه زنان اشاره شده که 
نابرابری هایی که درجنســیت وجود دارد و رشد 
توســعه ای این قشر از جمعیت کشور را با وجود 
جمعیت بیشتری جهت ارتقای رشد اقتصادی هنوز 
نادیده گرفته می شود.مقیمی تأکید داشت: زمانی 

که رســیدیم به این جایگاه که باید بهبود فضای 
کسب و کار برای شروع و رشد کسب و کار وجود 
 داشته باشد؛ با توجه به اینکه بحث درآمدی زنان و 
دارایی های زنان در اقتصاد بسیار کمتر از مردان 
بوده، باید فرصت هایی ایجاد شــود که با حداقل 
داشته ها درمجموعه اقتصادی، اظهار نظر، رشد و 
حضور داشته باشند.وی ادامه داد: از این رو فعالیت 
زنان در بخش اقتصاد کشــور یکی از مولفه هایی 
است که می تواند در رشد اقتصادی اثر گذار باشد. 
اینترنت یکی از ابزارهایی اســت که حضور زنان 
در عرصه فعالیت های اقتصــادی را به گونه ای 
تضمین و ادامه دار کرده اســت.رئیس کانون ملی 
زنان بازرگان ایران با اشاره به تأثیرقطعی اینترنت 

بر فضای کســب و کارهای 
به  گفت:  آنالین 

هــر حال 

بیشــتر 
زنــان ایرانــی 

فرصت داشتن مکانی به نام دفتر کار یا فروشگاهی 
 را ســخت تر از مردان داشــتند بــه همین دلیل 
فروشگاه ها و دفاتر کاری آن ها به صورت مجازی 
بوده و در این فضا به سرعت در حال رشد اقتصادی 
و تأثیر گذاربر اقتصاد کشــور بودند.عضو هیات 
نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: کســب و کارهای 
اینترنتی فضایــی امن برای حضور و فعالیت زنان 
در عرصه اقتصادی اســت اما در حال حاضر این 
فرصت از دست زنان فعال کشور رفته است. وی با 
اشاره به اینکه قبل تر برای کسب چنین جایگاهی 
زنان کشور زمینه سازی برخی کارهای اقتصادی 
از جمله بازار یابی برای عرضه تولیدات را که طی 
سال ها به سختی به سرانجام رساندند به راحتی از 
دست داده اند.مقیمی گفت: کشور ما اگر قرار است 
سهمی در توسعه اقتصاد دنیا داشته باشد نمی تواند 
به راحتی تمام ارتباطات را با سایر کشورها قطع 
کند. امروز صحبت از اینترنت ملی اســت؛ آیا این 
اقتصادی  فعاالن  تواند  فضا می 
را بــا ســایر فعاالن 
به  گوشــه   در 
شــه  گو
ن  جها

ارتباط 
دهد ؟ !
/قدس آنالین

کسب و کارهای زنان ، آسیب دیدگان اصلی قطع اینترنت

کم کاری در ترخیص 
و توزیع کاالهای اساسی مصداق ترک فعل است

گروه اقتصادی //  رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری سرعت 
افزایش سطح بیابان ها در ایران را یک میلیون هکتار در سال اعالم کرد 

و گفت: تالش های برای مقابله با بیابان زایی یک سوم این رقم است .
  عباس نوبخت، معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشــور در نشست تخصصی کارگروه ملی مقابله با 
بیابان زایی، میزان بیابان زایی در کشــورمان را حدود یک میلیون هکتار 
در هر ســال و فعالیت های بیابان زدایی را 300 هزار هکتار عنوان کرد و 
نسبت به تداوم این روند هشدار داد.نوبخت در این نشست اظهار داشت: 
در ابتدای برنامه 20 ساله بیابان زدایی، سطوح بحرانی برای بیابان زایی در 

کشور 6 میلیون هکتار بود و امروز که 3 سال تا پایان این برنامه فرصت 
داریم، نقاط بحرانی به ۱4 میلیون هکتار رســیده است.وی با بیان اینکه 
حتی برخی از مناطق شمالی ایران نیز با مشکل کمبود آب مواجه شده اند، 
تصریح کرد: برخی از روستا های شرق مازندران در دل جنگل کمبود آب 
دارند و شواهد در بازدید های میدانی نشان می دهد که آثار خشکسالی 
در 5 منطقه رویشی کشور کامال مشهود است.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
احیای سرزمین را جامع ترین راه برای مقابله و تعدیل اثرات خشکسالی 
دانست و گفت: پوشش گیاهی و حفظ و ارتقای آن نقش مهمی در احیای 
ســرزمین دارد.نوبخت به عنوان دبیر کارگروه ملی مقابله با بیابان زایی، 

اجرای الگوی کشــت را راهی برای مقابله با تخریب سرزمینی و اثرات 
خشکســالی خواند و طرح نهضت جهادی تولید یک میلیارد اصله نهال 
و طرح تحول احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع کشور را از 
موثرترین راه های مقابله با تخریب سرزمینی عنوان کرد.نوبخت با تاکید بر 
لزوم جلوگیری از فرسایش خاک و اجرای طرح های آبخیزداری تصریح 
کرد: متوسط فرسایش خاک در کشور ۱6 تن است ولی در برخی استان ها 
این رقم به مراتب بیشتر است.رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
تعامل و همگرایی همه دستگاه ها را الزمه اجرای موفقیت آمیز طرح های 

احیای سرزمینی خواند .

پیشرفت بیابان
 در ایران ؛ سالی 
یک میلیون هکتار 

  

گروه اقتصــادی // عضو هیئــت مدیره کانون 
انبوه سازان مسکن می گوید: میزان عرضه مسکن 
 مهم ترین عامل افت یا افزایش قیمت مســکن 

است . 
   کاهش شدید عرضه در بخش مسکن همزمان با 
وجود تقاضای بالقوه و بالفعل در این بخش موجب 
افزایش قیمت مســکن می شود در حالی که برای 
کاهش قیمت در این بخش میزان عرضه مســکن 
باید افزایش پیدا کند . بازار مسکن در رکود به سر 
می برد. رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن موجب 
شد در نیمه نخست سال جاری، معامالت مسکن 
با افت شدید مواجه شود و کسی خانه نخرد. بازار 
ساخت و ساز نیز بی رمق است.آمار نشان می دهد 
صدور پروانه های ساختمانی با کاهش قابل توجهی 

مواجه شده است. 
  سازندگان می گویند ساخت مسکن با تورم قیمت 
زمین و صعودی شدن قیمت نهاده های ساختمانی 
دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد.در این میان، 
این نظر وجود دارد که تحت رکود تورمی موجود 
و افت شدید معامالت مسکن، برخی فروشندگان 
ممکن است عقب نشینی کنند و واحدهای خود را 
با قیمت کمتر به فروش برســانند و به این صورت 

قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
*  کاهش قیمت در بازار مسکن بعید است

  عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان مسکن در 
این باره می گوید: بازار مسکن یک بازار اقتصادی 
است و از شاخصه های اقتصادی تبعیت می کند برای 
همین در خصوص شرایطی که امروز بر بازار حاکم 
اســت امر بدیهی این است که شاهد رکود تورمی 
هستیم و از نظر من اینکه بخواهیم پیش بینی کنیم 
ایــن رکود تورمی منتج به کاهش قیمت مســکن 

خواهد شد بسیار بعید است.
   »فرشــید پورحاجت« با انتقاد از افزایش قیمت 
نهاده های ساختمانی بیان می کند: اتفاقی که امروز 
گریبانگیر صنعت پرچالش مسکن شده این است که 
اساسا ثباتی در قیمت نهاده های تولید وجود ندارد 
و حتی با اینکه در نیمه دوم ســال هستیم و گمان 
نمی رفت افزایش قیمتی در این بخش رخ دهد اما 
شوربختانه شاهد هســتیم که چه نهادهای متولی 
دولتی و چه بنگاه های اقتصادی تولیدکننده، قیمت 
نهاده های تولید و شاخصه هایی که با تولید مسکن 

ارتباط دارند را باال برده اند.
  وی می افزاید: در این راســتا مشــاهده می کنیم 
که کارخانه های پتروشــیمی که مواد تولیدی آنها 
در صنعت ســاختمان مصرف می شود و یا حتی 
دستگاه های متولی مثل شرکت های توزیع نیرو و 
برق قیمت خدمات خود را در همین مهرماهی که 

گذشت، افزایش دادند.
   پورحاجــت ادامه می دهد: مضاف بر اینها وقتی 

که می گوییم بازار مسکن کامال اقتصادی است، باید 
بدانیم این بازار متاثر از میزان عرضه و تقاضا است. 
وقتی که ما با کاهش شــدید عرضه در یک کاالی 
تولیدی مواجه می شویم و از طرف دیگر تقاضای 
بالقوه و بالفعل در این بخش هم بســیار زیاد است 
و این حجم از تقاضا پاسخ داده نمی شود پس قطعا 

در آینده شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
*  چه میزان کمبود مسکن داریم؟

  عضو هیئت مدیره کانون انبوه ســازان مســکن 
درباره اینکه کمبود در حوزه مسکن چقدر بحرانی 
اســت، می گوید: طی ســال های ۹۹ تا ۱400 به 
واسطه اپیدمی کرونا صدور پروانه های ساختمانی 
و ســرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن به تأسی 
از شــرایطی که بر اقتصاد کشور رفت، کاهش پیدا 
کرد، ولی امروز در سال ۱40۱ در 6 ماهه اول سال 
آنطور که شهرداری ها و مشخصا شهرداری تهران 
اعالم کرد نسبت به 6 ماهه اول سال ۱400، کاهش 
50 درصدی پروانه های ساختمانی را داشته ایم که به 
نوعی می شود گفت سرمایه گذاری در حوزه تولید 

مسکن 50 درصد کاهش پیدا کرده است.
   پورحاجت ادامه می دهد: از آن ســمت، آمارها 
می گوید ما بالغ بر ۱2.5 میلیون جوان در کشــور 
داریم که باید برای تولید مســکن آنها برنامه ریزی 
بشــود. از طرف دیگــر، آخرین گــزارش مرکز 
پژوهش هــای مجلــس و صحبت هــای رئیس 
کمیســیون عمران مجلس دال بر این است که ما با 
کمبود بالغ بر 5 میلیون واحد مســکونی در کشور 

مواجه هستیم.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با این 
وجود با شرایط بسیار ســختی روبه رو هستیم تا 
بخواهیم به 5 میلیون واحدی برسیم که باید تولید 
شود تا کمبود مســکن حل شود، می افزاید: شاهد 
دیگــر وضع بحرانی در بخش مســکن، وضعیت 

نامناسب بازار اجاره است.

پورحاجت می گوید: امسال در 6 ماهه اول سال به 
دلیل کمبود مسکن شاهد کمبود فایل های اجاره و 
به تبع آن افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره بها در 

کشور بودیم.
*  کاهش قیمت  آپارتمان های با متراژ باال

  برخی خبرها حاکی از کاهش قیمت آپارتمان های 
لوکس و با متراژ باالســت. بر این اساس، عده ای 
از فعاالن بخش مســکن می گویند در کنار ریزش 
معامالت مسکن، قیمت ها هم کاهش پیدا خواهد 
کرد. عضو هیئت مدیره کانون انبوه ســازان مسکن 
درباره اینکه این جریان چقدر در عرضه واحدهای 
کوچکتــر با قیمت پایین تر اثر خواهد گذاشــت، 
می گوید: مگر چند دهک جامعه امروز توان خرید 
و استفاده از مسکن های الکچری را دارند! بحث ما 
بر سر مسکن مصرفی و قیمت های متعارفی است 
 که یک کارگر، کارمند و قشــر ضعیف و متوسط 
جامعه بتوانند در حد بضاعت خود به آن دسترسی 
 داشــته باشند. اما آن مســکن امروز در دسترس 
مردم نیســت و شرایط برای تهیه آن بسیار سخت 

است.
   وی با انتقاد از سیاست های غلط در بخش مسکن 
می افزاید: بخش خصوصی کشور قدرت و نظارت 
الزم برای فعال شــدن در بخش مسکن را دارد اما 
شرایط برای حضور آنها مهیا نیست. این در حالی 
اســت که به دفعات اعالم شده است که به ساخت 
حداقل حدود ۸00 هزار واحد در ســال نیاز است 
تا فشار کمتری به مردم وارد شود.درباره دورنمای 
بازار مسکن و اینکه رشــد قیمت ها تا کجا ادامه 
خواهد داشت، نظر این فعال حوزه مسکن این است 
که اگر کمبود در بخش تولید مســکن ادامه داشته 
باشــد، قیمت ها هم گران تر خواهد شد و جمعیت 
بیشتری از مردم عالوه بر اینکه توان خرید مسکن 
را از دست خواهند داد، از پس پرداخت پول رهن و 

اجاره بها هم برنخواهند آمد./همشهری آنالین

پیش بینی وضعیت بازار مسکن در ماه های آینده 



تراژدی مرگ در »ایته وون«
 همزمان با برگزاری مراســم جشن هالووین در شهر سئول کره 
جنوبی، فاجعه انسانی بزرگی رخ داد و بر اثر ازدحام جمعیت حدود 
۱50 نفــر جان باختند که 5 نفر از آنهــا ایرانی بودند. به گزارش 
خبرگزاری یونهاپ به نقل از مقامات کره ای شامگاه شنبه 7 آبان، 
2۹ اکتبر در سئول پایتخت کره جنوبی در حالی که قرار بود برای 
نخستین بار بعد از همه گیری کرونا مراسم جشن هالووین در هتل 
همیلتون برگزار شود جمعیت زیادی راهی این منطقه شدند اما وقتی 
جمعیــت از یک گذرگاه باریک به ســمت هتل در حرکت بودند 
ناگهان بر اثر ازدحام جمعیت و فشــار ناشی از هجوم مردم بیش 
از ۱50 نفر زیر دســت و پا مانده و بر اثر خفگی و مصدوم شدن 
جان باختند. در این میان بیش از ۱50 نفر نیز مجروح شدند.  هنوز 
مشخص نیســت که چه عاملی باعث هجوم مردم به یک خیابان 
باریک شــیب دار در نزدیکی هتل همیلتون شده است. بر اساس 
این گزارش، چوی سونگ بوم، رئیس سازمان آتش نشانی منطقه 
یونگ سان سئول گفت: بیشتر جان باختگان جوانان بیست و چند 
ساله هستند. اورژانس بیش از ۸0 تماس درخواست کمک از این 
جشن دریافت کرده و نیروهای اورژانس به طور همزمان به 50 نفر 
ماساژ قلب ارائه کردند. سفارت جمهوری اسالمی ایران در سئول 
نیز در اطالعیه ای ضمن تســلیت به مناسبت درگذشت چند نفر از 
هموطنان ایرانی در حادثه جشن هالووین در کره جنوبی اعالم کرد: 
درگذشت چند نفر از هموطنان عزیز در حادثه جشن  هالووین در 
شب شنبه 7 آبان ۱40۱ در محله »ایتِه وون« در سئول را به همه 
ایرانیان ارجمند و دانشجویان گرامی تسلیت عرض کرده و از خداوند 
متعال برای این عزیزان از دست رفته، مغفرت و برای خانواده های 
ایشان، صبر مسئلت می کنیم.  سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
سئول از همان ابتدای وقوع این حادثه تلخ، ضمن تماس با مقامات 
و طرف های کره ای، پیگیر وضعیت ایرانیان مقیم بوده و با حضور 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی، اقدامات الزم را انجام داده است. 
در اطالعیه ســفارت ایران در سئول اسامی 5ایرانی جان باخته به 
نام های آفاق راست منش، علی پراکند، ریحانه سادات آتشی، سمیه 
مقیمی نژاد و علیرضا اولیایی ذکر شده است که در بیمارستان های 
سئول و خارج از سئول شناسایی شدند.شبکه سی .ان.ان به نقل از 
مقامات کره جنوبی اعالم کرد که در بین کشته شدگان این حادثه ۱۹ 
تبعه خارجی از ایران، چین، ازبکستان و نروژ هم بوده اند. مقامات 
کره ای می گویند، پس از آنکه جمعیت زیادی در یک کوچه باریک 
در نزدیکی هتل همیلتون، یک مکان مهم برگزاری این مراسم در 
ســئول به جلو رانده شدند، مردم تا حد مرگ تحت فشار جمعیت 

قرار گرفتند و سبب شد تا عده ای کشته و مجروح شوند.
آلمانی ها همچنان معترض

 نسبت به سیاستهای دولت برلین
 هزاران نفر در شهر درسدن آلمان بار دیگر در اعتراض به افزایش 
بهای انرژی و با شعار »صلح و آزادی؛ تظاهرات برای حقوق بشر، 
دموکراسی، تفکیک قدرت  و مسئولیت سیاستمداران« راهپیمایی 
کردند. تظاهرکنندگان که بنابر اعالم پلیس آلمان از دو گروه حامیان 
جریان »تفکر جانبی« و طرفداران یکی از احزاب راســت گرای 
پوپولیســت آلمان بودند، در مرکز شهر درسدن راهپیمایی کردند.
پیشتر، ســازمان دهندگان این تظاهرات از اعالم آمادگی ۸ هزار 
نفر برای شرکت در این اجتماع خبر داده بودند در حالی که پلیس 
جمعیــت معترضان را حدود ۸  هزارو 700 نفر تخمین زد. یکی از 
شرکت کنندگان در این اعتراض به »راپتلی« گفت: نمی دانم هزینه 
قبوض را چگونه باید پرداخت کنم. بهای اجاره مسکن و هزینه های 
زندگی هر روز بیشتر می شود. جز به خیابان آمدن چاره ای ندارم. 
راپتلی همچنین با اشاره بنرها و شعارهایی تظاهرکنندگان نوشت: 
آن ها سیاســت های دولت در رابطه با اقدام های نظامی را محکوم 
می کنند و خواســتار دفاع از صلح در برلین هستند. در شبکه های 
اجتماعی نیز این اعتراضات بازتاب گسترده ای داشته است. بسیاری 
با به اشــتراک گذاری تصاویر این اعتراضات از خواسته  آلمانی ها 
مبنی بر پایان تحریم ها علیه روسیه نوشتند. در همین راستا، برخی 
نیز نوشتند که در حالی که مردم اروپا نمی خواهند به خاطر ولودمیر 
زلنســکی رییس جمهوری اوکراین و اورسال فون در الین رئیس 
کمیسیون اروپا به قحطی و ســرمازدگی دچار شوند، رسانه های 
اتحادیه اروپا از پوشــش خبری این دست اعتراض ها خودداری 
می کنند و به دنبال ادامه جنگ هستند. این درحالی است که  کارکنان 
صنایع بخش متالورژی و برق آلمان با دعوت اتحادیه قدرتمند »آی 
جی متال« )IG Metall( از دو روز گذشته اعتصاب خود را 
برای  درخواست افزایش دســتمزد آغاز کردند. بر پایه بیانه های 
منطقه ای این اتحادیه 2 هزار نفر از شنبه به این اعتصاب پیوسته اند. 
به گزارش خبرگزاری فرانســه مدت زمان این اعتصاب مشخص 
نیســت اما مذاکرات میان رهبران اتحادیه و کارفرمایان برای ۱0 
نوامبر )۱۹ آبان( پیش بینی شــده اســت. بهای باالی انرژی که به 
دلیل جنگ در اوکراین ایجاد شــده، فشار زیادی را بر دولت های 
سراســر اروپا وارد کرده است. رهبران اروپا در تالشند که از وارد 
شدن فشار افزایش هزینه انرژی به مردم و کسب وکارها جلوگیری 
کنند.  مردم اروپا، افزایش بهای انرژی و مواد غذایی را ناشــی از 
حمایت رهبرانشــان از جنگ اوکراین می دانند و با وجود کاهش 
نسبی بهای گاز از تابستان امســال و تمهیداتی که دولت ها برای 
حمایت مالی از مردم و کســب وکارها در نظرگرفته اند، اعتراض 
اروپایی ها به سیاست های دولت ها در برابر جنگ اوکراین و افزایش 
هزینه ها همچنان ادامه دارد.در هفته های گذشته برخی کشورهای 
اروپایی از جمله رومانی، فرانسه، آلمان،  انگلیس، ایتالیا، جمهوری 
چک و مولداوی هر کدام به گونه ای صحنه اعتراض های مردمی و 

اعتصاب های گسترده بوده اند. 

گروه حوادث // رئیس کل دادگستری 
هرمزگان از توقیف یک فروند نفتکش 
خارجی حامل ۱۱ میلیون لیتر سوخت 
قاچاق توســط نیروی دریایی سپاه در 

خلیج فارس خبر داد. 
 به گزارش خبرنــگار دریا ؛ رئیس کل 
داشــت:  اظهار  هرمزگان  دادگســتری 
در راســتای اجــرای دســتور قضایی، 
دالورمردان منطقه یکــم نیروی دریایی 
نسبت  اسالمی  انقالب  پاســداران  سپاه 

به توقیف یک فرونــد نفتکش خارجی 
حامل ۱۱ میلیون لیتر ســوخت قاچاق 
در آب هــای خلیج فارس اقدام نمودند.
مجتبــی قهرمانی با بیــان اینکه ارزش 
محموله این نفتکش بالغ بر 220 میلیارد 
تومان است، گفت: توقیف شناور مذکور 
پس از یکماه کار دقیق فنی و اطالعاتی 
انجام شده است. وی با اشاره به تشکیل 
پرونده در خصوص تخلفات شناور مذکور 
و ارجاع آن به بازپرس ویژه، خاطرنشان 

کرد: کاپیتان و خدمه این نفتکش خارجی 
نیز جهت تکمیل روند تحقیقات و ســیر 
مراحل قانونی در بازداشــت به سر می 
برند.قهرمانی در ادامه افزود: محموله ۱۱ 
میلیون لیتری نفتکــش خارجی توقیف 
شــده معادل 5 هزار و پانصد خودروی 
نیسان و حدود ۱۱0 فروند لنج می باشد. 
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه بر 
اساس اخبار و اطالعات واصله، فعالیت 

برخی از شــرکت های متخلف در زمینه 
بانکرینگ ســوخت محرز شده است، به 
منظور صیانت از حقــوق قانونی دولت 
نســبت به برخورد قضایی با آنها اقدام 
خواهد شد.مجتبی قهرمانی اذعان داشت: 
شــناورهایی که به این نفتکش متخلف 
سوخت رسانی کرده اند نیز مورد پیگرد 
قضایی قرار می گیرند.وی بیان داشــت: 
در راســتای اجرای مواد 20 و 22 قانون 
مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز، قاچاقچیان 

عــالوه بر محکومیت بــه حبس تا ۱0 
ارزش ســوخت مکشوفه جریمه  برابر 
می شــوند و شناور دخیل در امر قاچاق 
نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.رئیس 
کل دادگستری استان هرمزگان در پایان 
تأکید کرد: اقدامات مجرمانه قاچاقچیان 

ســوخت که در هماهنگی با بیگانگان به 
تاراج سرمایه های ملی مبادرت می کنند 
از زیر چتر اطالعاتی دســتگاه قضایی و 
ضابطین مخفــی نخواهد ماند و مجازات 
مرتکبان چنین جرایمــی قاطع و بدون 

اغماض خواهد بود.

توقیف نفتکش خارجی حامل ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق
 در خلیج فارس
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حوادث

  

روزی که پسرعموی پدرم به خواستگاری ام 
آمد هیچ گاه فکر نمی کردم که روزی این 
ازدواج، سرنوشتم را به تباهی می کشاند و 

روزگارم سیاه خواهد شد اما ...
 زن 40 ساله با بیان این که فقط یک اعتماد 
بی جاجوانی ام را بر باد داد درباره سرگذشت 
خود توضیح داد: ۱7 سال بیشتر نداشتم که 
»جواد« به خواستگاری ام آمد. او پسرعموی 
پدرم بود که در یکی از روستاهای شهرستان 
کــالت زندگی می کردند ولــی از ســال ها 
قبــل هیچ ارتباطی با هم نداشــتیم. پدرم با 
دیدن عمویش پس از ســال هــا دوری به 
گریه افتاد و این گونه مراســم خواستگاری 
برگزار شد. پدرم که معتقد بود کسی درباره 
فامیلــش تحقیق نمی کند بــدون آن که از 
گذشته پسرعمویش اطالعی داشته باشد با 
این ازدواج موافقت کــرد و این گونه من و 
جواد پای سفره عقد نشستیم. اما هنوز یک 
ســال از این ماجرا نگذشــته بود که روزی 
پاکتی به دســتم رسید که برگه های قضایی 
درون آن حکایت از آن داشت که جواد قبل 
از من زن دیگری را به طور موقت عقد کرده 
و از او فرزنــدی هم دارد. حاال آن زن برای 
ثبت ازدواج و تهیه شناسنامه برای فرزندش 
از جواد شــکایت کرده بود. با لو رفتن این 
ماجرا، اختالفات ما شروع شد و من هم بعد 
از آن که به حقیقت موضوع پی بردم به اتهام 
فریب در ازدواج از جواد شکایت کردم و بعد 

هم تقاضای طالق دادم در حالی که فقط به 
خاطر اعتماد بیش از اندازه پدرم به بستگانی 
که ســال ها آن ها را ندیده بودیم زندگی من 
در مســیر تاریکی قرار گرفت به طوری که 
در همان ســن جوانی اولین شکست تلخ را 
تجربه کردم. از آن روز به بعد خواستگارانی 
به سراغم می آمدند که گاهی خشم سراسر 
وجــودم را فرا می گرفت و همه اطرافیان به 
چشم زن مطلقه ای نگاهم می کردند که باید 
به یکی از خواستگاران پاسخ بدهم. خالصه 
در این میان »آریا« به خواستگاری ام آمد. 
او پســری جوان و مجرد بود به همین دلیل 
بی درنگ پای سفره عقد نشستم چرا که می 
ترسیدم او را از دست بدهم و مجبور شوم با 
یکی از خواستگاران پیرمرد ازدواج کنم اما 
هنوز یک هفته از مراسم ازدواجمان نگذشته 
بود که فهمیدم آریا بــه مواد مخدر صنعتی 
اعتیاد دارد اگرچه می دانستم این ازدواج نیز 
فرجامی نخواهد داشــت اما این موضوع را 
پنهان کردم تا خانواده ام بیشتر از این غصه مرا 
نخورند اما همسرم بیکار بود و مدام مرا کتک 
می زد تا از پــدر و مادرم پولی برای خرید 
مواد مخدر یا هزینه هــای روزمره زندگی 
بگیرم ،من هم که چاره ای نداشتم ابتدا هدایا 
و طالهای مراسم عقدکنان را فروختم و بعد 
از آن هم به بهانه های مختلف از مادرم پول 
می گرفتم یا از فروشگاهی خرید می کردم 

که پدرم در آن جا حســاب و کتاب داشت 
و به ناچار بدهکاری های ما را نیز پرداخت 
می کرد اما شش ماه بعد خانواده ام از اعتیاد 
همسرم مطلع شــدند و تالش کردند تا او را 
در مرکز ترک اعتیاد بســتری کنند اما هیچ 
کدام از زحمات وتالش های آن ها به نتیجه 
نرسید و آریا در حالی به مصرف مواد مخدر 
صنعتی ادامه داد که گاهی دچار توهم می شد 
و رفتارهای خطرناکی انجام می داد گاهی نیز 
با چاقو بدنش را می خراشــید تا موجودات 
زیر پوستش را بیرون بکشد دیگر تحمل این 
وضعیت برایم امکان پذیر نبود به همین دلیل 
برای دومین بار شکست تلخی را تجربه کردم 
و از آریا هم طالق گرفتم. حاال دیگر تصمیم 
گرفته بودم ازدواج را فراموش کنم و در کنار 
پدر و مــادرم روزگار بگذرانــم اما باز هم 
نصیحت ها و سرزنش ها شروع شد تا جایی 
که حرف های دیگران بیشــتر از هر چیزی 
آزارم می داد. چند سال از این ماجرا گذشت 
و پدرم نیز به دلیل بیماری قلبی فوت کرد. یک 
سال بعد از این حادثه تلخ بود که »مهدی« به 
خواســتگاری ام آمد. او یک پسر خردسال 
داشت و همسرش را طالق داده بود. مهدی 
جوانی ســر به راه و مودب بود که در یک 
شــرکت خصوصی کارگری می کرد این بار 
دیگر تصمیم عاقالنه ای گرفتم و از اطرافیانم 
خواستم تا خوب درباره خواستگارم تحقیق 

کنند و علت طالق همســرش را نیز جویا 
شوند زمانی که فهمیدم او در طالق همسرش 
بی گناه اســت به این ازدواج رضایت دادم و 
سرپرستی پسر او را نیز به عهده گرفتم. طولی 
نکشید که سعادت و خوشبختی به من روی 
آورد و زندگی ام از سیاهی و تاریکی بیرون 
آمد چرا که مهدی جوانی خانواده دوست بود 
که برای امرار معاش تالش می کرد و همواره 
قدردان من بود چند سال بعد و در حالی که 
خودم صاحب دختری زیبا شده بودم همسر 
سابق مهدی به سراغش آمد و از او خواست 
تا حضانت پسرش را به او بسپارد اگرچه من 
هم به بردیا عادت کرده بودم و او را دوست 
داشتم اما به دلیل آن که قلب مادری را نشکنم 
مهدی را راضی کردم تا با خواسته او موافقت 
کند اما یک سال بعد همسر سابق شوهرم به 
دلیل ابتال به بیماری ریوی درگذشت و بردیا 
دوبــاره نزد ما بازگشــت. اکنون او خدمت 
ســربازی اش را می گذراند و دختر من نیز 
مشغول تحصیل است. من هم زندگی آرام و 
بی دغدغه ای را در کنار همسرم می گذرانم 
و به خاطر از دســت دادن روزهای جوانی 
 آن هــم فقط بــه دلیل یک اعتمــاد بی جا

 افســوس می خورم اما باز هم خدا را شکر 
می کنــم و به دختران جــوان می گویم که 
هیچ گاه در ازدواج با احساســات و هیجان 

تصمیم نگیرید و ...

عبرت از شکست های تلخ!
در امتداد روشنایی

گوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است   روابط عمومي اداره کل
شيالت رهمزگان

گروه حوادث// رئیس کل دادگســتری 
استان البرز ماجرای تجاوز و کشته شدن 
دختر جوان در یکی از بیمارســتان های 

کرج را تکذیب کرد.
 به گزارش ایران؛ طی روزهای گذشته، در 
فضای مجازی ادعاهایی در رابطه با دختری 
به نام آرمیتا عباسی منتشر شد مبنی بر اینکه 
بعد از یک هفته بازداشت، به بیمارستانی در 
کرج منتقل شده و در بیمارستان مشخص 
شده  که وی مورد تجاوز قرار گرفته است.

رئیس کل  فاضلی هریکنــدی  حســین 
دادگستری استان البرز در این باره بیان کرد: 
با توجه به گزارش سازمان اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، 2 نفر در شهرستان 
ساوجبالغ دستگیر شدند که در اقاریر خود 
اعالم کردند فردی که به عنوان سرشبکه این 
دو نفر را برای انتشار فراخوان ها و مطالب 
در فضای مجازی هدایت و تغذیه می کرده 
اســت، خانمی به نام آرمیتا عباسی است. 
وی با بیــان اینکه صفحه مجازی این فرد 
در فضای مجازی اقدام به انتشار فراخوان 
برای اغتشــاش می کرده است، گفت: این 
افراد قصد داشــتند تا با استفاده از کوکتل 
مولوتوف به پایگاه های بسیج، کانکس های 
انتظامی و کالنتری های این منطقه حمله و 
اقدام به آشوب کنند. وی با بیان اینکه پس 
از دریافت این اقاریر دســتور بازداشت و 
بازرسی منزل خانم عباسی در کرج صادر 
شــد، گفت: در بازرسی از منزل این خانم 

چنــد بطری ۱.5 لیتری بنزیــن، ۱0 عدد 
کوکتل مولوتوف آمــاده و تعدادی فندک 
کشف شد.  پس از تفهیم اتهامات، این فرد 
به بازداشــتگاه اعزام شد که در تاریخ 25 
مهرماه اعالم کرد روده هایش مشکل دارد 
که با توجه به ادعای وی با دستور قضایی 
این خانم برای بررسی موضوع و درمان به 

بیمارستان امام علی)ع( کرج اعزام شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره 
به اینکــه ادعای تجاوز از اســاس دروغ 
اســت، بیان کرد: پــس از انجام معاینات 
پزشکی مشخص شد  این خانم از گذشته 
دارای مشکالت گوارشی مربوط به بیماری 
هموروئید بوده و در معاینات انجام شــده 
تأیید شــد کــه در حال حاضر مشــکل 
خاصــی ندارد و در کمتر از 24 ســاعت 
از بیمارســتان ترخیص شد که به محض 
مرخص شدن، دســتوراتی مبنی بر انجام 
معاینات تکمیلی برای این فرد صادر شــد 
تا در ادامه مشکلی برای سالمتی وی ایجاد 
نشود.  این خانم به دلیل نوع اتهام و جرایم 
و اینکه لیدر اغتشاشــات بــوده و اقالم و 
تجهیزات آشوبگرانه که از منزل وی کشف 
شده، با صدور قرار تعقیب بازداشت موقت 
در زندان فردیس به سر می برد و همچنین 
براســاس قانون با خانواده خود در تماس 
است. فاضلی هریکندی تأکید کرد: شایعات 
منتشر شده در مورد فوت یا تجاوز به این 

فرد از اساس کذب است و صحت ندارد.

آرمیتا زنده است

آگهی مزایده )نوبت دوم(  
 شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب درخواست اجرای حکم به شماره ۱۴۰۱/۶۰۲۲ وشماره 
دادنامه مربوطه ۱۴۰۰۴۰۳۹۰۰۳۲۵۷۹۷۴محکوم علیه آقاي یوسف عبدالهي پور فرزند عبداله محکوم است به پرداخت 
نوزده مثقال طالي بیســت ویک عیار ونیز پرداخت مبلغ چهارصد وهشتاد ونه هزار ریال به عنوان هزینه اوراق وتعرفه 
خدمات و نیز هزینه دادرسي وفق تعرفه قانوني مربوطه در حق محکوم له خانم سهیال شمسائي پور فرزند صالح گردیده 
است که در راستاي اجراي حکم یکدستگاه وانت مزدا دو کابین کارا ۲۰۰۰ به شماره انتظامي ۷۸ق۶۴۳ایران ۸۴ شرح ذیل 

از طریق مزایده بفروش میرسد:
 موضوع مزایده :

 یکدســتگاه وانت مزدا دوکابین کارا ۲۰۰۰ به رنگ نقراي-ابي به شــماره انتظامي ۶۴۳ ق ۷۸ ایران ۸۴مدل ۱۳۹۸ به رنگ نقره اي-ابي شماره موتور 
)۶۲۴۸( وشاسي )۲۷۵۹۶۲( در پارکینگ میالد داراي پالک بود.

قسمت هاي مختلف بدنه منجمله جلو چپ و راست آثار برخورد و تصادف وجود دارد و بصورت غیر حرفه ایي بازسازي شده است.
 اثر برخورد بر روي سپر جلو وعقب قابل رویت است و بر روي گلگیر عقب وجلو چپ و راست تاثیر گذاشته است.

با توجه به مدل وانت ۱۳۹۸ وشرایط جوي منطقه رنگ بدنه شفافیت اولیه را ندارد موتور آماده به کار نبود، سویچ در پارکینگ نبود برابر بررسي سیستمي 
شماره گذاري راهور هیچگونه تعویض موتور ویا شاسي صورت نگرفته و به نظر فابریک هستند. 

تا مهر سال ۱۴۰۱ داراي بیمه شخص ثالث است
 برابر بررسي به عمل آمده از اجرائیات راهور تا این تاریخ رکوردي میني بر تخلف راهنمایي و رانندگي براي وانت مزدا درج نشده است. هزینه پارکینگ 

روزانه مبلغ ۸۸/۰۰۰ ریال بوده و در مورخه ۱۴۰۱/۵/۰۹ به پارکینگ منتقل شده است. 
ارزش پایه: مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف دویست هفتاد میلیون تومان 

در ضمن کلیه هزینه هاي عوارض مالیات هزینه پارکینگ مراحل تعویض پالک و سایر هزینه ها از جمله: تعویض پالک،  هزینه پارکینگ عوارض 
شهرداري، مالیات، خالفي، عوارض آزاد راهي، بیمه وغیره برعهده خریدار مي باشد. ارزش اعالمي فوق الذکر بعنوان قیمت پایه مزایده است که با 

شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود . 
* فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد .

 *کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 * پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ ۱۰ درصد مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي 

بحساب شماره IR ۲۲۰۱۰۰۰۰۴۰۶۲۰۱۲۹۰۷۶۸۵۹۶۲ نزد بانک ملی شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند. 
* اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

 ۵-مزایده در ساعت ۹صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ در محل دفتر شعبه سوم اجراي احکام حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می 
آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ./

 ۶- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداري نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی 
که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و 

متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند. 
میثم ساالري - دادورز سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
 نظر به اینکه آقای غالم اقتداری فرزند عباس به شــماره ملی ۴۶۹۹۳۶۳۱۴۴ به موجب دو فقره استشهادیه 
محلی مدعی شده است که سند مالکیت پالک ۴۱۴۹ فرعی از ۸-اصلی تحت عنوان شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت ۳۱۷.۱۵ متر مربع واقع در رودان بخش سه بندرعباس که در دفتر امالک جلد ۱۱۱ صفحه 
۲۵۲ ذیل ثبت ۱۶۳۳۴ سند مالکیت آن به شماره چاپی ۷۰۴۸۷۳ سری الف سال ۸۹ صادر و تسلیم گردیده 
است لکن به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق 
برابر ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد 

چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را 
به اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده 
۱۲۰ آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود. در ضمن پالک مزبور برابر سند رهنی ۱۳۵۹۲ مورخه 

۱۳۹۰/۰۳/۳۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴ رودان در رهن بانک ملی شعبه رودان می باشد. ۳۵/م/الف
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۸/۱۰

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

گروه حوادث//   2 بــرادر که به اتهام 
قتل مرد فروشنده محاکمه و به قصاص 
محکوم شده بودند پس از جلب رضایت 
اولیای دم از جنبه عمومی جرم در شعبه 
دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 

محاکمه شدند.
رسیدگی به این پرونده از مرداد سال ۹۸ با 
گزارش یک درگیری خونین در باقرشهر 
کهریزک آغاز شــد. پس از این گزارش، 
مأموران کالنتــری ۱75 بالفاصله راهی 
محل شــدند و پس از بررسی های اولیه 
مشخص شد که درگیری میان 2 برادر و 
مرد فروشنده ای به نام سیروس رخ داده 
که در جریان آن سیروس با ضربات چاقو 
مجروح شــده اســت. در ادامه سیروس 
توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد 
اما ساعاتی بعد کادر درمان اعالم کرد که 
مجروح به علت شدت جراحات وارده و 

خونریزی شدید جان باخته است.
با اعالم این خبر بــه مأموران اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت، تیمی از کارآگاهان 
بــه همراه تیم بررســی صحنــه جرم و 
تشــخیص هویت و همچنیــن بازپرس 
کشیک ویژه قتل، در محل جنایت حاضر 
شــدند که در بررسی اولیه مشخص شد 

مقتول بر اثر ضربات وارده با جســم تیز 
به گردن مجروح شده است. در تحقیقات 
بعدی معلوم شــد در ابتدا برادر کوچکتر 
وارد مغازه لباس فروشی مقتول شده و بر 
سر خرید لباس با او درگیر شده و پس از 
دقایقی بــرادر بزرگتر برای حمایت از او 
بــه محل درگیری آمده و حادثه رخ داده 
اســت. ضمن اینکه هر دو برادر پس از 
درگیری از صحنه جنایت متواری شده اند. 
با بررســی دوربین مداربسته و تصاویر 
لحظه جنایت بخشی از زوایای پنهان قتل 
آشکار شد و با تجمیع مدارک، دستگیری 
2 برادر در دستور کار مأموران پلیس قرار 
گرفت تا اینکه چند روز بعد مأموران هر 
دو برادر را دســتگیر کردند و با اعتراف 
صریح متهمان و تکمیل تحقیقات، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
در جلســه دادگاه اولیای دم درخواست 
قصاص بــرای هر دو متهــم را مطرح 
کردند و پس از آن متهمان یک به یک به 
جایگاه رفتند و با تکرار اظهارات شان در 
مرحله بازجویی عنوان کردند که قصدشان 
دفاع از خود بوده و قصد کشــتن مقتول 
را نداشتند. با این حال قضات بر اساس 

اعترافات صریح متهمان و مدارک موجود 
در پرونــده هر دو متهــم را به قصاص 
محکوم کردنــد. در حالی که متهمان در 
یک قدمی چوبه دار قرار داشــتند، موفق 
شدند رضایت اولیای دم را جلب کرده و 

از قصاص رهایی یابند.
پــس از آن پرونــده از حیث قصاص 
مختومه شد و برای رســیدگی از جنبه 
عمومی جرم بار دیگر به شعبه دوم دادگاه 

کیفری فرستاده شد.
در این جلســه هر دو برادر ضمن ابراز 
ندامت و طلب بخشش از خانواده مقتول 
از قضات درخواســت کردند تا در حد 
امکان در صدور حکم تخفیف قائل شوند.
ســپس یکی از متهمان به جایگاه رفت 
و گفت: من بیش از 3 ســال اســت که 
در زندان هســتم و زندگی ام نابود شده 
و حاال هم از کارم پشــیمانم. من عمدی 
برای کشتن سیروس نداشتم االن هم برای 
رضایت گرفتن از اولیای دم همه خانه و 
زندگی مان را فروختیم تا دیه درخواستی 

اولیای دم را فراهم کنیم.
پــس از آن وکالی هــر دو متهم نیز از 
قضات درخواســت کردند تا در صورت 
امکان در مجازات موکالن شــان تخفیف 

قائل شوند.
با پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور 

حکم وارد شور شدند. 

محاکمه 2 برادر به اتهام قتل فروشنده



امین درســاره - گــروه شهرســتان // 
حجت االسالم کمالی در دیدار با دانش آموزان 
در گلزار شهدای این شهرستان با تسلیت 
شهادت هم وطنانمان در حادثه تروریستی 
حرم شــاهچراغ )ع( اظهار کرد: این حادثه 
تلخ و غم بار را خدمت مردم عزیز تسلیت 
عرض می کنیم، قلب همه انسان های آزاده با 
دیدن چنین اقداماتی به درد می آید و چهره 
ایران  ملت  بدخواهان  و  دشــمنان  واقعی 

آشکار می شود.
به گزارش خبرنگار دریا ؛  وی با اشــاره به 
اینکه ملت ما از دستگاه های قضایی و امنیتی 
انتظار دارند تا ســریعًا عامالن و آمران این 
اتفاق غم آلود به ســزای عمل خود برسند، 
تصریح کرد: این جنایت ســبعیت دشمنان 
جانی این ملت را به تصویر کشــید و غمی 

فراموش نشدنی در دل مؤمنان ایجاد کرد.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه بندر خمیر با بیان اینکه قداست 
خون شــهدای ما همیشه ســبب بی آبرویی 
معاندان شــده اســت، گفت: این بار نیز به 
طــور قطع چنیــن خواهد بود و دشــمنان 
اسالم خوارتر و ذلیل تر از گذشته می شوند.

حجت االســالم کمالی با گرامیداشــت روز 
پدافند غیرعامل افزود: تبیین مفاهیم مرتبط 
با پدافند غیرعامل اصلی مهم در راســتای 
افزایش قدرت بازدارندگی و کاهش احتمال 
آسیب پذیری است.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل 
باید در راســتای تهدیدات جدید دشمنان به 
جنگ های اداراکی اجرا شود تا با تهدیداتی 
که در حوزه های ســایبری درصدد ورود به 

اندیشــه های فرزندان این مرز و بوم هستند، 
مقابله شــود. حجت االســالم کمالی یاد و 
خاطره شهید حسین فهمیده و روز دانش آموز 
را گرامی داشت و اضافه کرد: ۱3 آبان یکی 
از ایام اهلل های این انقالب اســت و این روز 
هیچ گاه از خاطرات فراموش نخواهد شــد. 
وی بیــان کرد: امروز دشــمنان تمام انرژی 
خود را معطوف به ایجاد تشویش ذهنی در 
میان دانش آمــوزان و نوجوانان کرده اند اما 
مــا همچنان یک خانواده ایــم و فرزندان ما 
که گاهی ســؤاالت و ابهاماتی در ذهنشان 
ایجاد شــده را رها نخواهیــم کرد.حجت 
االسالم کمالی  با تاکید بر اینکه بسیار جای 
خوشبختی است که دانش آموزان ما نسبت به 
مسائل روز پیگیر هستند، تصریح کرد: این امر 

نشانگر پویا و سرزنده بودن جامعه ما است.

امین درساره - گروه شهرستان// 
اجالســیه مجمــع بســیجیان 
حضور   با  بندرخمیر  شهرســتان 
امام  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
سجاد)ع( هرمزگان ،فرمانده سپاه 
شهرســتان،  جانشین فرماندهی 
سپاه بندرخمیر،نایب رئیس مجمع  
،مدیران  شهرســتان  بسیجیان 
دســتگاه های اجرایی شهرستان 
وجمعی از نخبگان بســیجی  در 
وارشاد  فرهنگ  اجتماعات  سالن 

این شهرستان برگزار گردید.
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ فرمانده 
سپاه بندرخمیر در این جلسه با اشاره 
به جنایت تروریستی شیراز اظهار کرد: 
جنایت هایی مثل شیراز توسط دشمن 
پیاده سازی می شــود وبرای تضعیف 

روحیه انقالبی مردم،اما دشمن اشتباه 
می کند. سرهنگ پاسدار کمالی تصریح 
کرد: آنچه ما بیان نکنیم، دشمن بیان 
می کند؛ در کشــور ما صاحبان اصلی 
انقالب مردم هســتند و هرجا مردم و 
نخبگان جمع شدند و کار مردمی شد، 

آن کار اثربخشی باالیی داشت.
سرهنگ کمالی بیان داشت ؛ مهم ترین 
هدف بســیج رضایت الهی و حرکت 
در مســیر منویات والیت فقیه است 
و حاکم کــردن مکتب اســالم ناب 
محمــدی و ارزش های اســالمی در 
همه بخش های جامعه رسالت بسیج 
است و بسیج در راستای تشکیل تمدن 
اسالمی شتابنده گام برمی دارد و امروز 
بسیج کارآمدترین نهاد انقالب اسالمی 

است.

کمالی افزود: مجمع بسیجیان یکی از 
مهم ترین ثمرات بسیج بوده که متشکل 
از افرادی دلسوز، متخصص و انقالبی 
است و ظرفیتی بسیار ارزشمند و البته 
علمی برای پیشــبرد و کمک به سایر 

دستگاه های رادارد.
بندرخمیرادامه داداز  ســپاه  فرمانده   
ظرفیت بســیج مردمی بایــد برای 
مشــکالت مردم اســتفاده شود؛ این 
موضوع را رهبر معظم انقالب با طرح 
که  کردند  بیان  اندیشه ورز  هیئت های 
هم در الیه ها و هم در راس باید رقم 

بخورد.
بسیجیان  رئیس مجمع  نایب  درادامه 
شهرســتان محمد باقر لشتغانی پور 
را  بسیجیان  وفعالیت مجمع  عملکرد 
برای حاضرین تشریح کرد ودوموضوع 
ایجاد محله های اسالمی وراهکارهای 
افزایش جمعیت مورد تحلیل وبررسی 

قرار گرفت.

مسئول نمایندگی ولی فقیه درناحیه سپاه بندرخمیر :
قداست خون شهدای ما همواره سبب بی آبرویی معاندان نظام شده است

فرمانده سپاه بندرخمیر:
مردم صاحبان اصلی انقالب هستند

 امین درســاره - گروه شهرستان // 
حجت االسالم صالحی گفت: شهادت 
زائران شاهچراغ که دل هر انسانی را 

به درد مــی آورد نمونه ای از تعریف 
مثلت عبری، عربی و غربی از عبارت 

آزادی است.
 به گــزارش خبرنــگار دریا ؛ حجت 
االســالم شــعیب صالحی، امام جمعه 
شهرســتان خمیــر اظهار داشــت: در 
حیات سیاســی امیرالمؤمنین)ع( یکی 
از مفاهیمی که بســیار برجسته است، 

مظلومیت حضرت اســت کــه به نظر 
می رســد نه عمق ایــن مظلومیت و نه 
دالیلش به صورت جزئی و دقیق درک 

و تحلیل نشده است.
امام جمعه بندر خمیر با بیان اینکه عامل 
مهــم تنهایی و مظلومیــت امام جامعه 
نداشــتن تحلیل قوی و بصیرت جامعه 
و خواص اســت، گفت: اگر می خواهید 

یاور علی زمان باشــید باید بدانید در 
قبال همه تهاجمات فکری و اندیشه ای 

بصیرت و تبعیت از والیت الزم است.
داد:  ادامــه  صالحی  االســالم  حجت 
روشــنگری شرط اول جدیت در جهاد 
امروز اســت؛ حرف حق را با منطق و 
دلیــل به گوش همگان برســانید، حق 

اثرش را بر دلهای نورانی می گذارد.

وی بیان کرد: مهمترین حربه دشــمن 
ایجاد تشویش در اذهان عمومی است 
و راه مقابله استداللی و روشنگرایانه بر 

مدار معارف انقالب اسالمی است.
به گفته رئیس شورای فرهنگ عمومی 
خمیر، جوانان میدان تبیین و روشنگری 
را مهمترین عرصــه خدمت خود برای 
انقالب بدانید و قشــر معلم و فرهنگی 

جامعه بنابر رســالت خود وظیفه تبیین 
دارد. 

ابراز داشت:  حجت االســالم صالحی 
شــهادت زائران شــاهچراغ که دل هر 
انســانی را به درد می آورد نمونه ای از 
تعریف مثلــت عبری، عربی و غربی از 

عبارت آزادی است.
وی خاطرنشان کرد: نیاز جامعه امروز 
حضور فعــال و مجاهدانه حنجره های 
منصف و بصیری است که برای پیشبرد 
اهداف انقالب با تحلیل قوی باید وارد 
میدان بشــوند و اجازه ندهند دشمن در 

این میدان طنازی و شادمانی کند.

امام جمعه بندرخمیر:

حرف حق را با منطق و دلیل به گوش همگان برسانید
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان در آئین گردهمایی فرمانداران 

غرب استان:
   شهرستان های غرب هرمزگان 

پتانسیل های بسیاری در بخش های 
مختلف دارند

   ســعیده دبیری نژاد- گروه شهرســتان // معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: 
پیگیری تحقق مصوبات و وعده های سفر ریاست محترم 
جمهور به استان یکی از ماموریت های مهم فرمانداران 
به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان ها است.  
به گــزارش خبرنگار دریا؛ دکتر احســان کامرانی در 
گردهمایی فرمانداران غرب استان به میزبانی شهرستان 
بستک، با حضور مدیران کل سیاسی، امور اجتماعی و 
فرهنگی، امنیتی و اتباع و مهاجرین خارجی استانداری 
و فرمانداران شهرستان های بستک، بندرلنگه و پارسیان 
با اشــاره به اهداف برگزاری گردهمایــی فرمانداران، 
عنوان کرد: هدف از برگزاری گردهمایی فرمانداران در 
شرق، غرب و مرکز اســتان تشریح برنامه های دولت 
در بخش های مختلــف و رصد اقدامــات از نزدیک 
اســت. وی افزود: فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی 
دولت در شهرســتان های استان نقش و جایگاه مهمی 
در پیشبرد اهداف دولت مردمی در بخش های مختلف 
نقش مهمی دارند.  معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری هرمزگان، تصریح کــرد: پیگیری تحقق 
مصوبات و وعده های سفر ریاست جمهور به استان یکی 
از ماموریت های مهم فرمانداران است که به عنوان یکی 
از اولویت های ویژه ضروری است پیگیری و دنبال شود.  
کامرانی گفت: شهرســتان های غرب هرمزگان دارای 
استعداد های بســیاری به ویژه در زمینه نیروی انسانی 
هستند که زمینه رشد و توسعه این مناطق را دو چندان 
کرده اســت.  وی اظهار داشــت: وجود پتانسیل های 
کشاورزی، تجاری، صیادی، بندری و صنایع انرژی بر، 
غرب هرمزگان را  در مسیر رشد و پیشرفت روز افزون 
قرار داده و ضروری است فرمانداران با بسیج امکانات 
زمینه شکوفایی بیش از پیش این خطه از استان را مهیا 
نمایند.  معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان افزود: رصد میدانی مســائل و مشــکالت 
شهرستان های تابعه اســتان از دیگر اهداف سفر های 

شهرستانی است.  
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ایطرح: بیتا هوشنگی
مناقصه گزار : مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان

موضوع مناقصه: خرید خدمات نقلیه بندرشهید باهنر و بنادرتابعه-تجدید دوم  به شرح اسناد مناقصه
مهلت و نحوه دریافت اســناد : متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند از تاریخ1401/08/09روز دو شــنبه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخ 

1401/08/12.با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به دریافت )خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند.   
مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاری اسناد:متقاضیان باید پیشنهادات خود را تا ساعت19:00روز شنبه مورخ.1401/08/28در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد(به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری نمایند. تبصره 1:متقاضیان مکلفند تا همین تاریخ عالوه بربارگذاری اسناد خود در سایت مذکور نسبت 
به »تحویل فیزیکی صرفاً پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( »به دبیرخانه مرکزی مدیریت بنادرودریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان-ساختمان 
اداری-طبقه ی همکف تسلیم نمایند. تبصره 2:کلیه ی مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه ی پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت )ستاد ایران( آدرسwww.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 بدیهی است در صورت عدم انجام فرآیند 
در سامانه ی مذکور پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمی گردد.  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار)تضمین شرکت در مناقصه(:جهت 
شرکت در مناقصه به مبلغ 1.350.000.000ریال با واریز وجه نقد به حساب سپرده بندر به  شماره شباء IR 030100004101064571214903 نزد بانک 

مرکزی به نام سپرده بندر شهید باهنر یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر.
تبصره:ضمانت نامه مذکور می بایست از تاریخ صدور به مدت حداقل سه ماه دارای اعتبار باشد همچنین برای یک دوره سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

زمان و محل بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات الکترونیکی در مورخ1401/08/29.روز یک شنبه ساعت9:00دربندرشهید باهنر-ساختمان اداری –طبقه 
چهارم – حوزه مدیریت  انجام می گردد.  • این آگهی در ســامانه تدارکات الکترونــی دولت به www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و 
بازگشایی می گرددکه مناقصه گر در سامانه ثبت نام،کلیه مدارک)مدارک مورد نیاز ارزیابی کیفی،اسناد مناقصه،ضمانت نامه ،قیمت پیشنهادی( دارای امضای 
الکترونیکی با مهرگرم را در سامانه بارگذاری و اصل ضمانت نامه را به دبیر خانه مدیریت  بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان ارسال نموده باشد.

• اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :
• آدرس: استان هرمزگان- بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – مدیریت  بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان – واحد اداری و مالی  

تلفن:  07632129245       شناسه ملی:14000180614      کداقتصادی:411319577986        کدپستی:7917914699
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : • مرکز تماس : 41934-021     • دفتر ثبت نام :     88969737  و 85193768

روابط عمومی مدیریت بنادرودریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان
شناسه آگهی: 1401796

امین درساره - گروه شهرستان // اعضای شورای شهر 
وشهرداربندرخمیر بامدیرکل شیالت هرمزگان،مدیرکل 
محیط زیست اســتان ورئیس سازمان تامین اجتماعی 

استان دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار دریا ؛  دردیدار با مدیر کل شــیالت 
هرمزگان موضوعــات مهم مطرح شــده؛ جلوگیری از 
صیدهای غیرمجاز توسط صیادان شهرستان های هم جوار 
در تاالب بندرخمیر،توســعه زیرساخت های شیالتی در 
بندرخمیر، احداث پارکینگ برای قایق های صیادی،جلسه 
مشترک با مسئوالن شهرستان قشم و لنگه با حضور مدیر 
کل شــیالت در بندرخمیر جهت جلوگیری از صیدهای 

غیرمجاز در تــاالب وبرگزاری کالس آموزشــی برای 
صیادان با همکاری شهرداری، شورای شهر و اداره شیالت 
از موضوعات ومشکالت شــهر بندرخمیربودکه در میان 

گذاشته شد.
درجلسه با مسیحی مدیرکل محیط زیست استان تسهیل در 
مجوز الیروبی خور اسکله خمیر و همکاری بنادربا شیالت 
جهت جلوگیری از صیدهای غیر مجاز در راستای حفاظت 

از تاالب مطرح شد.
همچنین اعضای شــورای شــهر و شــهردار بندرخمیر 
باحضوردر ســازمان تأمین اجتماعی  پیگیری  ســاخت 

درمانگاه تامین اجتماعی در شهرخمیر شدند.

// جلسه  گروه شهرستان  امین درساره - 
شهرستان  روســتائیان  مشکالت  بررسی 
باحضور بخشدارمرکزی خمیر،زامیران مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان، طاهری رئیس 
وکشــاورزان  بندرخمیر  اجتماعی  تأمین 
مرکزی  بخشــداری  محل  در  کهورستان 

برگزار گردید. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ دراین جلسه رئیس 
تامین اجتماعی شهرســتان بااشاره به اینکه 
شــوراها ودهیاران  می توانندمردم را تشویق 
به بیمه کنند افزود؛بخش زیادی از روستائیان 
ازمزایــای صندوق آشــنایی چندانی ندارند 

وضریب نفوذ ضعیف بیمه درمیان مخاطبان  به 
دلیل عدم آگاهی آنها از این خدمت ارزشمند 
دولت ونظام اســت.طاهری ادامه داد؛به دلیل 
ازطریق کشاورزی  آنکه روســتائیان صرف 
امرارمعاش می کنندودرسطح روستاها مشاغل 
پایدار وجــود ندارد، درزمــان پیری که آنها 
توانایی کارکردن خود را از دست می دهندبافقر 
مواجه می شوند؛ شوراها ودهیاران نقش بسیار 
پررنگی درآگاهی رســانی به مردم دارندوبه 
دلیل اینکه مورد اعتماد اهالی هستند، می توانند 
مردم راتشویق وترغیب به بیمه کنند.محسنی 
بخشدار مرکزی نیزدرادامه افزود؛انتظار می رود 

دهیاران تعامل وهمکاری مناسبی درخصوص 
جذب بیمه شده داشــته باشند. وی خواستار 
اعتماد سازی وفرهنگ سازی دراین خصوص 
شد وبیان داشت؛رسالت ما بهبودارتقا وکیفیت 
سطح زندگی قشــر مولد وزحمتکش جامعه 
روستایی است. زامیران مدیر جهاد کشاورزی 
بندرخمیردرادامه جلســه  از تأمل وهمکاری 
تامین اجتماعی  با کشاورزان ودامداران تشکر 
وقــدر دانی کرد و در پایان جــواد بکرای به 
عنوان نماینده کشاورزان کهورستان ازمحسنی 
بخشدار مرکزی،زامیران مدیر جهاد کشاورزی 
شهرســتان وطاهری رئیس تامین اجتماعی 
خمیر بابت همکاری با کشاورزان کهورستان 

قدردانی نمود.

دیداراعضای شورای شهر و شهردار بندرخمیر بامدیران استانی شوراها ودهیاران مردم راتشویق به بیمه کنند
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   گروه ســالمت // به گفته موسسه ملی 
پیــری، پوکی اســتخوان به عنوان یک 
زیرا  »بیماری خاموش« شناخته می شود 
استخوان ها می توانند چندین سال قبل از 
تشخیص پوکی استخوان به طور خطرناکی 
ضعیف شوند به این دلیل که بدن حدود 
سن ۳۰ سالگی به اوج توده استخوانی خود 

می رسد. 
اگرچه بدن شما با شکسته شدن استخوان 
به ساختن آن ادامه می دهد اما در نهایت 
تجزیه، سریعتر از آن چیزی است که بدن 

بتواند آن را حفظ کند.
طبق گفته کلینیک مایــو ایاالت متحده، 
می توانید توده اســتخوانی خود را مانند 
یک حساب بانکی در نظر بگیرید؛ احتمال 
ابتالی شــما به پوکی استخوان به میزان 
توده اســتخوانی شما در جوانی بستگی 
دارد. مصرف کلسیم، فعالیت بدنی، سطح 
هورمون ها، اینکه آیا سیگار می کشید و 
آیا وزن کم داریــد، همگی می توانند بر 
سالمت استخوان های شما تأثیر بگذارند. 
مؤسسه ملی بهداشــت می گوید که اگر 

استئوپنی در شما تشــخیص داده شود، 
همچنان می توانید از استخوان های خود 
در برابر پوکی اســتخوان محافظت کنید 
حتی اگر اســتخوان های شــما در حال 
حاضر سالم هســتند، می توانید اقداماتی 
را برای جلوگیری از پوکی استخوان در 

مراحل بعدی زندگی انجام دهید.
طبق گفته کلینیک مایو، افزایش مصرف 
کلســیم به ۱000 میلی گــرم در روز به 
محافظت از استخوان ها کمک می کند. اگر 

شما یک زن باالی 50 سال یا یک مرد 
باالی 70 سال هستید، باید این میزان را 
تا ۱200 میلی گرم در روز افزایش دهید. 
بهتر است کلسیم دریافتی خود را در طول 
روز توزیع کنید زیرا در صورت مصرف 
بیــش از 500 میلی گــرم در یک زمان  

میزان جذب کلسیم بدن کاهش می یابد.
ویتامین D موجود در ماهی های چرب 
مانند ســالمون به جذب کلسیم در بدن 
کمک می کند. شــما همچنین می توانید 

ویتامین D را از نور خورشــید دریافت 
کنید امــا برخی افراد بــه 2000 واحد 
بین المللی از این ویتامین در یک مکمل 

نیاز دارند.
به گفته مؤسسه ملی پیری، ورزش های 
تحمــل وزن مانند تمرینــات قدرتی یا 
پیــاده روی نیز به پیشــگیری از پوکی 

استخوان کمک می کند.
پیروی از رژیم های غذایی مد روز و باال 
و پایین کردن چرخه وزن می تواند برای 
استخوان های شما مضر باشد. درعوض، 
مطمئن شوید که وزن خود را با مصرف 

کالری کافی در هر روز حفظ کنید.
خوردن پروتئین کافــی برای قوی نگه 
داشتن استخوان ها پیشنهاد می شود اما در 
مصرف آن زیاده روی نکنید؛ پروتئین بیش 
از حد، کلســیم الزم را از استخوان های 

شما استخراج می کند.
طبق گفته کلینیک مایــو، از آنجایی که 
ســیگار با سالمت اســتخوان ها مرتبط 
اســت شــما باید این عادت را ترک تا 
استخوان های خود را در آینده حفظ کنید.
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فروردین :
طرح انقالبی شما ممکن است همین دستوری باشد 
که رئیستان امروز به شما داده باشد.بااین حال باید از 
موقعیت استفاده کرده و از کمک دیگران برای انجام 
آن استفاده کنید. نقشه ی شما اگر آنرا به مرحله ی اجرا درنیاورید و 
فقط در حد یک ایده بماند قادر نیســت مشکالت شما را حل کند. 
هرچند که ممکن است خود را با تصوِر به وقوع پیوستن یک معجزه، 

فریب داده باشید. 
  اردیبهشت :

این اصاًل منطقی نیست که آینده ی خود را کاماًل برپایه 
آنچه امروز می اندیشید پی ریزی کنید. مثل این که به 
رؤیاهایتان اجازه ی کنترل سرنوشت خود را بدهید. 
متأســفانه تالش برای به دســت آوردن دوباره ی جایگاه تان فعاًل 
نتیجه ی معکوس خواهد داد. متأسفانه تنها منبع الهامی که دارید با 
خیال  پردازی های احاطه شده است. بعضی مواقع انتخاب مسیری با 

کمترین مانع باکمال تعجب به سرمنزل کامیابی منتهی می شود.
  خرداد :

امروز ممکن است فشار انجام وظایف روزانه برایتان 
تحمل ناپذیر باشــد. درک حقیقــت زندگی روزمره 
ســخت تر از همیشــه باشد. وسوســه می شوید که 
اندکی شــیطنت به خرج دهید و همکارتان امروز شمارا به چشم 
یک دردسرسازمی بیند. شما از قبل به  عنوان یک شعبده باز شناخته 
می شــدید و ممکن بود همیشــه دیگران را با یک ابتکار بی نظیر 

شگفت زده کنید.
  تیر :

ممکن است زود فرسوده شوید اگر به مسئولیت های 
زیادی که دارید اجازه دهید شما را کنترل کنند. ممکن 
است که تکیه گاه دیگران بودن به شما احساس افتخار 
و خوشحالی بدهد ولی ظاهراً کسی نیست که نقش تکیه گاه را برایتان 
بازی کند و در مواقع سختی به کمک تان بیاید و حصار امنی فراهم 
کند. رؤیاهایتان را باکسی که به او اعتماد دارید در میان بگذارید تا 
به تحقق بپیوندند. درنهایت شما تنها کسی هستید که می توانید ثبات 

زندگی تان را تأمین کنید. 
  مرداد :

امروز، انرژی ســازنده خود را مهار کنید از آن برای 
امکان پذیر کردن غیرممکن ها اســتفاده کنید. هرچند 
دیگران ممکن است اعتنایی به تحوالت درونی شما 
نداشته باشند ولی امروز از آن روزهایی است که شما باوردارید که 
ذهنتان توانایی انجام هر کاری را دارد. اگر می توانید چیزی را تصور 
کنید پس حتمًا قادر به اجرای آن هستید. امروز توانایی آن رادارید 

با تصورات تان دنیای واقعی را متحول کنید.
 شهریور :

عنصر سازنده ی شما رو به شکوفایی است و مشتاق 
است که باقدرت تمامش ما را به گرفتن نتیجه هدایت 
کند. هرچند از خود گذشتگی و پشتکار شما ممکن 
اســت امروز به  اندازه ی خوش بینی تان بارور نباشد. وقت بیشتری 
برای کنجکاوی در مورد رفتارتان هــدر ندهید. اولویت هایتان را 
مشخص کنید، برنامه ریزی کنید و بدون توجه به نظر دیگران برنامه 

خودرا عملی کنید. .
 مهر :

احســاس نا امنی در مورد مسائل مالی ممکن است 
امروز شما را به دردســر بیندازد. اتفاقًا دیگران شما 
را بانشــاط تر و جذاب تر از آنچه خود می پندارید، 
می بینند. شــما نمی دانید شــرایط ناگوار فعلی به خاطر اشتباهات 
خودتان پیش آمده اند و راهی برای روبراه کردن مشکالت مالی خود 
به ذهن تان نمی رسد. فراموش کردن موقتی بعضی از جزئیات ممکن 
است کمی به شما آرامش بدهد ولی یادتان باشد که مشکالت مالی 

به خودی  خود حل نمی شوند.
 آبان :

باآغاز روز شما می توانید روزنه ی امیدی در مشکالتتان 
ببینید.اوضاع مساعدتر می شود و راه موفقیت هموارتر.

خوشــبختانه این نکات مثبت برایتان اوقات دلپذیری 
را بــه ارمغان خواهد آورد. خبر خوب ایناســت که امروز همه ی 
اتفاقات به ســود شما رقم خواهد خورد. البته کاماًل دست از تالش 
برندارید. تالش کردن در راه اهدافتان می تواند اوضاع را بهتر از این 
کند. هرچند وقتی که اوضاع مســاعد است بد نیست اندکی به خود 

استراحت بدهید.
   آذر :

امروز، پیــدا کردن راهــی برای ایجــاد تعادل بین 
واقع گرایی و خوش بینی صرف نظر از شرایط موجود، 
کار مشــکلی اســت. ازیک طرف اگر زیاده از حد 
اعتمادبه نفس داشته باشــید دیگران ممکن است فکر کنند که شما 
قصد دارید اتفاقات را پررنگ تر جلوه دهید و داســتان شما را باور 
نخواهند کرد. هرچند اگر به اندازه ی کافی خوش بین نباشــید کسی 
پای صحبت شما نخواهد نشست و شما بی یار و یاور خواهید ماند.

موفقیت شما درگرو توانایی تان در ایجاد تعادل است.
 دی :

امروز زیاد جدی با مسائل برخورد نکنید. با عوض 
کــردن طرز برخوردتان به راحتی می توانید شــرایط 
را عوض کنید. در آغاز ممکن اســت از دست دادن 
جذبه ای که به ســختی به دســت آورده اید ناراحت کننده باشد ولی 
اآلن وقت این اســت که رویه ی دیگری در پیش بگیرید. ایده های 
الهام بخشــتان را با دیگران در میان بگذارید و مطمئن باشــید که 

دستیاران تان مشتاقانه در اجرای آن ها کوشش خواهند کرد.
  بهمن :

یک برخورد غیرمنتظــره در محل کار، روزتان را به 
شکل شاعرانه ای تغییر خواهد داد. انگار که در دنیای 
دیگری تغییر کوچکی در سرنوشــت تان ایجادشده 
اســت. وقتی که همه چیز به نظر درســت می آید و ناگهان حجاب 
بین دنیاها کنار می رود و تغییرات شــگرفی ایجاد می شود. بعضی 
غافلگیری ها از بقیه قدرتمندتر هستند و اتفاقات امروز قطعًا می تواند 

در شما احساس شگفت انگیز و معنوی ایجاد کند.
 اسفند : 

جــای خجالــت دارد اگر نیروی جادویــی امروز را 
بــرای خیال بافی بیهوده هــدر بدهید.کلید موفقیت را 
درتصورات تان جستجو نکنید. پشتکار تنها ابزاری است که دارید. 
شــما دارای امتیاز خیلی خاصی هستید که باید به دیگران اجازه ی 

استفاده از آنرا بدهید. تا کشف کردن آن دست از تالش برندارید.
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 گروه سالمت // سرپرســت مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشــت با اشاره به پیک آنفلوآنزا و روند 
افزایشی آن در کشور و با بیان اینکه تا این مقطع زمانی، 
آنفلوآنزا در گروه های کودکان شــیوع بیشتری داشته 
است، بر لزوم رعایت موارد بهداشت فردی و بویژه تزریق 

واکسن در گروه های پرخطر تاکید کرد. 
دکتر شهنام عرشــی با اشــاره به روند افزایشی موارد 
آنفلوآنزا در کشور، گفت: همه ساله با شروع فصل سرما 
با موجی از بیماری های تنفسی روبرو هستیم؛ مخصوصا 
بیماری آنفلوآنزا که معمــوال به صورت فصلی خود را 

نشان می دهد.
 شروع زودتر از موعد آنفلوآنزا در سال جاری

وی با اشاره به شروع زودتر از موعد پیک آنفلوآنزا در 
ســال جاری، افزود: امسال پیک آنفلوانزا از حدود پنج 
هفته گذشته و از اوایل مهرماه شروع شده و البته شروعش 
نسبت به سال های قبل حداقل یک ماه زودتر بوده است. 
بروز این بیماری در برخی از ســایر کشورهای نیم کره 
شمالی نیز همین وضعیت را داشته و زودتر از موعد بوده 

است.
 موارد آنفلوآنزا در حال افزایش

سرپرســت مرکز مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه اکنون در شروع پیک آنفلوآنزا 
هســتیم و موارد در حال افزایش است، ضمن تاکید بر 
لزوم موارد بهداشــت فردی، گفت: معموال هر سال یک 
پیک از آنفلوآنزا بیشتر نداریم که بعد از سه یا چهار ماه 

نیز موارد بیماری فروکش می کند.
 توصیه بر تزریق واکسن در گروه های پرخطر

عرشــی ادامه داد: خوشبختانه واکسن موثر آنفلوآنزا از 
سالیان سال در دسترس است و به گروه های هدف شامل 

افراد باالی 60 ســال، افراد دارای بیماری های زمینه ای، 
بیماری هــای مزمن قلبی – عروقی، ریــوی، دیابت و 
مبتالیان نقص سیســتم ایمنی و ...، همه ســاله توصیه 

می کنیم که نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.
 علت شیوع بیشتر آنفلوآنزا در کودکان طی امسال

سرپرســت مرکز مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت با اعالم اینکه امســال و تا این مقطع زمانی، 
آنفلوآنزا در گروه های کودکان شــیوع بیشتری داشته، 
افزود: از جمله علل این موضوع آن است که در دوسال 
گذشته تحت تاثیر پاندمی کرونا، موارد بهداشت فردی از 
جمله فاصله گذاری اجتماعی، پوشش ماسک، بهداشت 
دست ها و ... رعایت شــده و البته مدارس نیز تا حدی 
تعطیل بوده و کالس ها به صورت مجازی برگزار شده اند 
و به این ترتیب مواجهه کودکان با ویروس های تنفســی 
کمتر بوده و به همین دلیل نیز مستعدتر هستند که بیماری 

را با شیوع بیشتری بگیرند.
عرشــی با بیان اینکه انتظار آن است که پیک آنفلوآنزا 
طی حداکثر سه تا چهار ماه فروکش کند، گفت: آنفلوآنزا 
حدود هر ۱0 تا 30 ســال یکبار ممکن است به شکل 
پاندمی درمی آید و به دنبال ایجاد سویه های جدید، شدت 
و وســعت آن زیاد می شود. اما در حال حاضر فعال اکثر 
موارد آنفلوآنزا از نوع a است و خوشبختانه تا این مقطع 
زمانی هم ویروس آن حالت از جهش را نداشته و همان 

آنفلوآنزای فصلی است.
 خوددرمانی ممنوع

وی بــا تاکید بر لزوم رعایت موارد بهداشــت فردی و 
بویژه پوشش ماســک و واکسیناسیون در گروه های در 
معرض خطر، در عین حال درباره کودکان گفت: توصیه 
اساسی در این گروه سنی آن است که اگر کودکی دچار 

سرماخوردگی شــد و مدت بیماری بیش از یکی - دو 
روز به طول انجامید و مخصوصا در موارد شدید بیماری، 
حتما در اولین فرصت به متخصصان مربوطه مراجعه شود 
و از خوددرمانی و تجویز خودسرانه دارو خودداری شود.
عرشی در پاسخ به سوال درباره واکسیناسیون آنفلوآنزا 
در کودکان نیز گفت: توصیه آن اســت که با متخصصان 
مربوطه صحبت شود. فعال توصیه کمیته کشوری تزریق 
واکســن در سنین باالی 60 ســال و گروه ها و بیماران 
در معرض خطر اســت و اگر کودکی نیز دارای بیماری 
زمینه ای باشد، شامل او نیز می شود. اما در مجموع تزریق 

واکسن در کودکان هم مشکلی ندارد.
وی همچنین به دســت اندرکاران مدارس نیز توصیه کرد 
که در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی، بروز تب و 
... در کودک سریع تر والدین را در جریان گذاشته و وی 
را مرخص کنند و افزود: توصیه می کنم افرادی که جزو 
گروه های پرخطر هســتند نسبت به تزریق واکسن اقدام 
کنند. سایر گروه های افراد نیز پوشش ماسک و شستن 
مرتب دستها و رعایت فاصله اجتماعی را مد نظر داشته 

باشند.
 فعال پیک کرونا نداریم؛ اما...

وی در ادامه صحبت هایش دربــاره وضعیت کرونا نیز 
گفت: در حال حاضر پیــک کرونا را نداریم اما نگرانی 
آن است که در اواسط یا اواخر پاییز به دلیل تغییرات در 
ســویه ها، پیک جدیدی را در کشورهای مختلف داشته 
باشیم. البته از آنجا که ســوابق تماس با این ویروس با 
واکسیناســیون در اکثر نقاط دنیا وجود داشته، انتظار آن 
اســت که در صورت بروز پیک نیز چندان پیک کشنده 
شــدیدی نباشــد، در مجموع فعال قضاوت درباره این 

موضوع زود است.

گروه سالمت // دیدن و شنیدن صدای پرندگان می توانند 
سالمت روان را بهبود بخشند. 

 )KCl( نتایج مطالعه جدید به رهبری کالج کینگ لندن
نشان داد که دیدن یا شــنیدن صدای پرندگان می تواند 
منجر به بهبود ســالمت ذهنی شود که تا هشت ساعت 

ماندگار خواهد بود.
چنین بهبودی در افرادی که از افســردگی، شایع ترین 
بیماری روانی در سراسر جهان رنج می بردند، قابل توجه 
بود و نشان می دهد قرار گرفتن در معرض آواز پرندگان 
می تواند نقش بالقوه ای در کمک به افراد با مشــکالت 

سالمت روان داشته باشد.
این مطالعه بین آوریــل 20۱۸ و اکتبر 202۱ با ۱2۹2 
شرکت کننده از کشورهای مختلف که اکثر آنان در بریتانیا، 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده زندگی می کردند، انجام شد.

آنــان 26 هــزار و ۸56 ارزیابی را تکمیــل کردند. 
شرکت کنندگان باید سه بار در روز از طریق این برنامه 
گزارش می دادند کــه آیا می توانند پرندگان را ببینند یا 
صدای آنها را بشــنوند و به دنبال آن سؤاالتی در مورد 

سالمت روانی آنها پرسیده شد.

شــواهد فزاینده ای در مورد مزایای سالمت روانی در 
طبیعت وجود دارد و ما فکر می کنیم که وجود پرندگان 
و آواز پرندگان به بهبود خلق وخوی کمک می کند. با این 
حال، تحقیقــات اندکی وجود دارد که تأثیر پرندگان بر 
سالمت روان را در زمان واقعی و در یک محیط واقعی 
بررسی کرده باشند. محققان اظهار کردند: ما امیدواریم 
که این شــواهد بتواند اهمیت حفاظــت و فراهم  کردن 
محیط هایــی را برای محافظت از پرندگان، نه تنها برای 

تنوع زیستی بلکه برای سالمت روان ما نشان دهد.
محققان همچنین اطالعاتی را در مورد تشــخیص های 
موجود بیمــاری روانی جمع آوری کردند و دریافتند که 
شــنیدن یا دیدن حیات پرندگان با بهبود سالمت روان 
در شرکت کنندگان سالم و افرادی که تشخیص افسردگی 

داشتند، مرتبط است.
 Nature SCIeNtIfIC ایــن مطالعــه در مجلــه

reportS منتشر شده است.

سرپرست مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت : 

آنفلوآنزا 
در کشور در حال 

افزایش است

گروه سالمت // بنا بر اعالم دفتر بهبود 
تغذیه جامعه وزارت بهداشت، بهترین 
راه پیشــگیری از آنفلوآنزا شسستن 
مرتب دست ها، پوشیدن لباس گرم و 
استفاده از ماســک در اماکن عمومی 

است. 
دفتر بهبــود تغذیه جامعــه وزارت 
بهداشــت اعالم کرد: با شروع فصل 
ویروسی  بیماری های  شــیوع  سرما 
شایع می شــود که شناخته شده ترین 
آن آنفلوانزا است که متأسفانه در کشور 
ما هم با آغاز فصل پاییز این بیماری 
به صورت اپیدمی در گروه های سنی 
درآمده  کودکان  به خصوص  مختلف 
است. بهترین راه پیشگیری از آنفلوانزا 
پوشیدن  دســت ها،  مرتب  شسستن 
لباس گرم و اســتفاده از ماسک در 
اماکن عمومی اســت. اگر دچار این 
بیماری شــدید برای بهبودی هرچه 
سریع تر این بیماری استراحت، خواب 
و تغذیه نقش بسیار مهمی دارد که در 
تغذیه ای  توصیه های  رعایت  صورت 
می توانید سریع تر این بیماری را پشت 

سر بگذارید.
 زیاد آب بخورید

به دلیــل تعریق و تب، بــدن با کم آبی 
مواجهه می شــود که این امــر می تواند 
بهبودی را به تعویق بیندازد. بنابراین در 
این دوران مایعات همچــون آب ولرم، 
دمنوش زنجبیل و آویشــن، آب ولرم با 
عســل و لیموتــرش و آبمیوه ها طبیعی 
همچون آب ســیب، آب پرتقال و لیمو 
شــیرین و آب هویج مصرف کنید. البته 
توجه کنید اگر دچار پرفشــاری خون 
هستید از دمنوش زنجبیل خودداری کنید.

 خوردن غذای مقوی
بهترین غذاها در این شرایط سوپ به 
خصوص سوپ مرغ و گوشت است. 
سوپ مرغ به طور ســنتی به عنوان 
یک غذای مناسب در هنگام بیماری 
در نظر گرفته می شود. آب سوپ منبع 
خوبی از مایعات و الکترولیت ها برای 
جلوگیری از هیدراتاسیون است. مرغ 
پروتئین و روی بدن شــما را تأمین 
می کند. همچنین دارای ویتامین a به 
دلیل وجود هویج و ویتامین C به دلیل 
وجود کرفس و پیاز و است . توصیه 
می شود از لیموی تازه یا نارنج به مقدار 

کم هم در سوپ خود استفاده کنید.
C و A مصرف ویتامین 

میوه و سبزیجات منبع غنی ویتامین 
C و a است. این ویتامین یک ماده 
مغذی برای تقویت سیســتم ایمنی به 
ویژه در هنگام بیماری اســت. لیمو 
شــیرین، پرتقال، شلغم، کدو حلوایی 
و لبو را در برنامه غذایی روزانه خود 
قرار دهیــد. در این دوران از مصرف 
الکل و نوشیدنی ها ی حاوی کافئین 
مثل قهوه و نســکافه و نوشابه پرهیز 
کنید. این نوع نوشــیدنی ها دیورتیک 
بوده و منجر به کم آبی بدن شما شده 
و می تواند شرایط شما را بدتر کند و 

دوره نقاهت بیماری را افزایش دهند.
 خــوردن صبحانــه و مصرف 

پروتئین
به دلیل تضعیف سیســتم ایمنی باید 
مواد پروتئینی به منظور تقویت سیستم 
ایمنی مصرف کنیــد. تخم مرغ آبپز، 
عدسی و پنیر با مغزیجاتی مثل بادام، 
گردو انتخاب هــای خوبی برای این 
وعده هستند. اگر اشتها ندارید که سه 
وعد غذایــی را میل کنید حتمًا تعداد 
وعده های غذایی را زیاد مثاًل به 6 تا 
7 وعده ولی با حجم کم مصرف کنید.

 عسل را فراموش نکنید
عسل به دلیل وجود آنتی باکتریال های 
طبیعــی می تواند یک مــاده غذایی 
مناســب برای این دوران شما باشد. 
اگر دچار سرفه هستید از مصرف شیر، 
ادویه ها و غذاهای صنعتی و کنسروی 

خودداری کنید.
 مکمل ویتامین D مصرف کنید

دفتر بهبــود تغذیه جامعــه وزارت 
بهداشت اعالم کرد: ویتامین دی نقش 
مهمی در کاهش التهاب در بدن دارد. 
بهتر است در زمان شــروع بیماری 
یک پرل 50 هــزار واحدی ویتامین 
دی مصرف کنید. به یاد داشته باشید 
همه افراد باالی ۱2 سال باید ماهانه 
یک پرل 50 هــزار واحدی ویتامین 
دی مصــرف کنند. همچنین از مکمل 
روی استفاده کنید. مکمل روی منجر 
به کاهش التهاب و تســریع بهبودی 
می شود لذا توصیه می شود روزانه تا 
بهبودی کامــل یک عدد مکمل روی 

مصرف کنید.

راهکاری برای پیشگیری از ابتال به بیماری خاموش

راهکار ساده 
برای بهبود افسردگی

متخصص  یــک   // ســالمت  گروه 
بیماری های مغز و اعصاب در همدان، 
غیرقرینگی صورت، ناتوانی در صحبت 
کردن، ناتوانی در بیان کالم، اختالل در 
حرکت اندام ها، عدم تعادل، سرگیجه و 
اختالل در بلع را از عالئم اولیه سکته 

مغزی عنوان کرد. 
دکتر مجتبی خزایی اظهار کرد: نکته 
کلیدی برای اطرافیان فردی که دچار 
سکته مغزی شده رســاندن به موقع 
به مراکز درمانی است که اطرافیان با 
با اورژانس تماس  حفظ خونسردی، 
گرفته و ضمن پایداری بدن، ســریع 

بیمار را به مراکز درمانی برسانند.
وی در تشریح زمان طالیی سکته های 
مغزی مطرح کرد: ســکته های مغزی 
انــواع مختلفی دارد که بیشــتر آنها 
زیر چهار و نیم ســاعت زمان طالیی 
رســیدن به مراکز درمانی دارد و در 
برخی موارد نادر زیر 24 ساعت زمان 

طالیی محسوب می شود.
وی گفت: در برخی موارد مشــاهده 
می شــود اطرافیان بیمار بعد از بروز 
سکته در فرد، برای وی امر درمانی در 
منزل از جمله سوراخ کردن ناحیه ای از 
گوش و سایر کارها را انجام می دهند 
در حالیکه زمان در این بیماری بسیار 
مهم است. خزایی ادامه داد: سکته های 
مغزی دو نوع لخته دهنده و خونریزی 
دهنده دارد که در نوع خونریزی دهنده 
باید فشار خون بیمار بررسی شود و در 

نوع لخته دهنده پزشک باید به دنبال 
درمان لخته باشــد. وی بیان کرد: دو 
نوع درمان برای بیماران سکته مغزی 
وجود دارد که نوع وریدی در برخی 
بیمارستان ها از جمله امام حسین)ع( 
مالیر، ولیعصر)عج( تویسرکان، بعثت 
همدان، بیمارســتان قدوسی نهاوند و 
اســدآباد نیز وجــود دارد اما درمان 
شریانی تنها در بیمارستان بعثت همدان 

انجام می شود.
مغزی  کرد: سکته  وی خاطرنشــان 
بیشتر در ســنین باال بروز می کند اما 
سکته مغزی در افراد زیر 50 سال نیز 
مشاهده می شود که باید در این افراد 
به دنبال سابقه ســکته مغزی، سابقه 
خانوادگــی مثبت، فشــارخون باال، 
چربی خون و قند خون باشیم که این 
افراد باید به صورت پیوسته وضعیت 
خود را کنترل کنند تا از بروز ســکته 

مغزی در آنها جلوگیری شود.
این متخصص مغــز و اعصاب افزود: 
مصرف الکل و ســیگار نیز در بروز 
سکته مغزی بسیار مؤثر است در حال 
حاضر شاهد شیوع بیشتر سکته های 

مغزی در بین آقایان هستیم.
خزایــی تصریــح کــرد: در برخی 
موارد بیماری های قلبی باعث بروز 
ســکته های مغزی می شود که توصیه 
می کنیم افراد از ســنین پایین تر قلب 
خود را مســتمر چــک کنند و مورد 

معاینه پزشک متخصص قرار دهند.

عالئم سکته مغزی چیست؟

***         

تغذیه مبتالیان به آنفلوآنزا 

  محققان اظهار کردند: ما امیدواریم که این شواهد 
بتواند اهمیت حفاظت و فراهم  کردن محیط هایی 
را بــرای محافظــت از پرنــدگان، نه تنهــا برای 
تنوع زیستی بلکه برای سالمت روان ما نشان دهد
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گروه خبر // با نزدیک شــدن به فصل 
بارشــی نگرانــی از وقوع حــوادث و 
سیالب های گذشته در اثر عدم ساماندهی 
رودخانه های فصلی اســتان وجود دارد، 
با  امر می گویند  ای که مسئوالن  مسئله 
تعریف ۱۳ طرح دیگر در هرمزگان تکرار 

نخواهد شد. 
از مهم ترین  ســاماندهی رودخانه ها یکی 
نیازهای استان پیش از ورود به فصل بارشی 
است چرا که با انجام الیروبی و ساماندهی 
رودخانه ها میزان خطرات احتمالی ناشی از 
سیالب های سهمگین کاهش خواهد یافت. 

در ســالیان اخیر به ویژه در ســال گذشته 
با فعال شدن ســامانه های بارشی قدرتمند 
در شــرق، غرب و شــمال اســتان و به 
واســطه توجه کم به مسئله مهم ساماندهی 
رودخانه ها، شاهد اتفاقات ناگواری به ویژه 
در شهرســتان های رودان و میناب بودیم 
که در اثر جاری شــدن ســیالب و طغیان 
رودخانه هــای فصلی، بســیاری از منازل 
روستایی در پایین دست سد استقالل میناب 
و در حاشــیه رودخانه های فصلی رودان 

دچار خسارت شدند. 
عــالوه برحجم باالی خســارت به منازل 
دام و زمین های کشــاورزی  مســکونی، 
مردم نیز از خطر ســیالب در امان نماند و 
محصوالت کشاورزی در گل و الی ناشی 
از سیالب مدفون شدند، همین امر ضرورت 
رسیدگی به وضعیت رودخانه های استان را 
پیش از ورود به ماه هایی که انتظار می رود 
شاهد بارش های سیل آسا در استان باشیم 

بیش از پیش کرده است.
این مســئله یکی از مهم ترین مسائل استان 
است که حجت االسالم و المسلمین محمد 
عبــادی زاده نماینده ولی فقیه در اســتان 
نیز در یکی از خطبه هــای نماز جمعه در 
اردیبهشت ماه سال جاری به آن تاکید کرده 
و از مســئوالن خواسته بود روضه سیل را 
در زمستان نخوانند چرا که تابستان بهترین 
فرصت برای انجام اقدامات پیشگیرانه است. 
وی گفته بود: شــاید تعجب آور باشد، در 
تابســتان می خواهم تذکر مربوط به سیل 
بدهم. متاســفانه انجام اقدامات پیشگیرانه 
ضعیف اســت و منتظر وقوع حادثه برای 

برآورد خسارت ها هستیم.
عبادی زاده، با ذکر این نکته که در زمستان 
نمی توان اقدامات پیشگیرانه برای انجام سیل 
انجام داد، تشریح کرد: چهار شهرستان در 
اســتان هرمزگان از جمله میناب، رودان، 
جاســک و پارسیان در معرض آسیب های 

ناشی از سیالب قرار دارند.
وی عنوان کرد: بر اســاس بازدیدهایی که 
داشتم دو مشکل مربوط به دولت و دستگاه 
قضا را مشاهده کرد. مسیر رودخانه در اثر 
رسوب خاک باعث شده است که درختان 
جنگلی در وســط رودخانه ها رشــد کند 
و باعث مســدود شدن مســیر اصلی آب 
می شــود همین امر باعث می شود که آب 
وارد شــاخه های فرعی شود و روستاها را 

در معرض سیل قرار دهد.
نماینده ولی فقیه در هرمــزگان ابراز کرد: 
الیروبی مهم ترین وظیفه دولت در این زمینه 

اســت با هزینه ای که دولت ها پس از بروز 
خســارت پرداخت می کنند، می توان برای 
الیروبی بســتر رودخانه ها اقدام کرد تا از 

بروز خسارت پیشگیری شود.
در استان هرمزگان در راستای مردمی سازی 
امکانات دولتی، دستگاه ها و ادوات سنگین 
راهســازی به منظور کمک به ساماندهی 
رودخانه ها بسیج شدند و با دستور استاندار 
مقرر شد تا پیش از آغاز فصل بارش ها آن 
بخش از مناطقی که مستعد طغیان رودخانه ها 
و آسیب وارد کردن به جان و مال مردم بود 
در طرح ساماندهی رودخانه ها به صورت 
جدی در دســتور کار قرار گرفته و فعالیت 

جدی برای تحقق این امر صورت گیرد. 
برای درک بهتر این مسئله کافی است به این 
نکته اشاره شــود از بارش های سیل آسای 
سال گذشته تنها به شهرستان میناب بالغ بر 
هزار میلیــارد تومان در حوزه های مختلف 
خسارت وارد شــد که این امر در صورت 
تخصیص بودجه بســیار کمتر می توانست 

هرگز رخ ندهد. 
حــال به منظور بررســی آخرین وضعیت 
ساماندهی رودخانه های استان گفتگویی با 
مسئوالن مرتبط ترتیب دادیم تا در خصوص 
اقدامات انجام شده توضیحات خود را ارائه 
دهند، در همین خصوص جمشــید عیدانی 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان 
در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: بسیاری 
از رودخانه های اســتان با تعیین اولویت 
در حال ســاماندهی و الیروبی هستند به 
طوری که برخی از آنها با پیشــرفت های 

۱00 درصدی همراه بوده اند و تعدای دیگر 
نیز مراحل کار آن بــا درصدهای مختلف 

پیشرفت در حال اجرا است.
وی با اشاره به اهمیت ساماندهی و الیروبی 
رودخانه ها و مسیل ها و تاثیر آن بر کنترل 
ســیالب های احتمالی و کاهش خسارات 
مالی و جانی به روستائیان گفت: متاسفانه 
برخــی از افراد محلی و بومیان از روی بی 
اطالعی و برخی نیز با هدف تصرف اراضی 
ملی که شــامل حریم یا بستر رودخانه ها 
می شــود؛ اقدام به تصرف ایــن اراضی با 
هدف کشاورزی یا ساخت و ساز می کنند 
کــه همین موضوع باعث تغییر در مســیر 
رودخانه ها می شود و در زمان سیالبی شدن 
رودخانه ها باعث بروز خسارت های جدی 

می شود.
وی تاکید کرد: شــرکت آب منطقه ای در 
راســتای اجرای وظایف قانونی خود و با 
طی مراحل قانونی و هماهنگی با دستگاه 
قضا و نیروی انتظامی اقدام به رفع تصرف و 
آزاد سازی حریم و بستر رودخانه ها می کند.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای هرمزگان 
اعالم کرد: در حال حاضــر ۱3 پروژه در 
بخش ساماندهی رودخانه ها در حال اجرا 
اســت که هر کدام بنا بر اولویت های تعیین 
شــده و اعتبارات اختصاص یافته در حال 

اجرا هستند.
عیدانی ادامــه داد: از مهمترین پروژه هایی 
که در بحث ساماندهی رودخانه های استان 
در حال اجرا است می توان به پروژه های 
ساماندهی رودخانه بردول پارسیان به طول 
750 متر با پیشــرفت فیزیکی ۹5 درصد، 
پروزه فــاز ۱ رودخانه رویدر به طول 4/4 
کیلومتر با پیشــرفت فیزیکی ۱00 درصد، 
پــروژه فــاز ۱ رودخانه تلنــگ به طول 
5.5کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۱00 درصد، 
پروژه گابریک و سدیج به طول 3/۱کیلومتر 
با پیشــرفت فیزیکی 60 درصد و فاز اول 
ساماندهی رودخانه گز به طول 6/2 کیلومتر 

و پیشرفت ۹4 درصدی آن اشاره کرد.
وی خاطــر نشــان کــرد: ســاماندهی 
رودخانه هــای مینــاب، رودان، جاماش، 
جالبی، گرندو و تعدادی دیگر از رودخانه ها 

نیز به طور جدی در حال انجام است.
وی در خصــوص الیروبــی برخــی از 
رودخانه هــا نیــز توضیــح داد: مهمترین 
پروژه های الیروبی رودخانه ها نیز شامل 
رودخانــه های برتمب، هشــتبندی فاز2، 
هشتبندی فاز3، زرتوجی، تل قلعه، هدیش، 
راونگ است که بسیاری از آنها به طور کامل 

و برخی دیگر مراحل میانی کار را طی می 
کنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان 
در خصوص برخی از اهداف ســاماندهی 
و الیروبی رودخانه ها گفت: ســاماندهی 
و الیروبــی این رودخانه ها با هدف تأمین 
امنیت منازل، تاسیســات و معابر شــهری 
و روستایی، ایمن ســازی مراکز جمعیتی 
حاشیه رودخانه ها، کنترل و مهار سیالب ها 
انجام می شود. این مطالب در حالی است که 
بررسی میدانی نشان می دهد در شهرستان 
میناب همچنان بحث ساماندهی رودخانه ها 
به شــکل جدی پیش نرفته و حتی پروژه 
ســاماندهی رودخانه هــای گوربند و چاه 
اسماعیل احتماال به علت کمبود منابع مالی 
متوقف شده است و یک بخش از رودخانه 
میناب به نام کولغ کاشــی نیــز در طرح 

ساماندهی دیده نشده است. 
مجید سلحشــور فرماندار ویژه شهرستان 
میناب اظهار داشــت: بحث ســاماندهی 
رودخانه هــای ایــن شهرســتان یکی از 
دغدغه های جدی ما و مردم اســت چرا که 
با نزدیک شدن به فصل بارشی احتمال بروز 

خسارت مجدد وجود دارد. 
وی افــزود: در هماهنگی با شــرکت آب 
منطقه ای هســتیم و به دنبال این هستیم که 
رودخانه  همچــون  مختلف  رودخانه های 
میناب، تلنگ، گوربند، هشــتبندی و چاه 
اسماعیل ساماندهی و الیروبی کامل شوند 

تا در فصل بارش ها به مشکل نخوریم. 
فرماندار ویژه شهرســتان میناب گفت: در 
جوار این رودخانه ها روســتاهای زیادی 
وجود دارد که برای ایمن نمودن مناطق باید 
تالش مضاعفی صورت گیرد و با تسریع در 
انجــام پروژه ها دغدغه های مردمی کاهش 

یابد. 
وی تصریح کرد: کار ســاماندهی در حال 
انجام اســت اما زمانی این ســاماندهی و 
الیروبی نتیجه بخش و اثرگذار خواهد بود 
که به طور کامل و صد درصدی انجام شود 
چرا که با ناقص اجرا شــدن طرح  احتمال 

بروز خسارت باال خواهد رفت.
به گزارش تسنیم، توقع می رود با توجه به 
مطالب بیان شده مسئوالن امر برای تحقق 
مسئله مهم ساماندهی رودخانه های فصلی 
به ویژه در مناطق مســتعد سیالب و برای 
کاهــش خطرات ناشــی از بارندگی ها در 
صورت کمبود اعتبار و منابع هر چه سریعتر 
منابع خود را تامین و مانع از بروز خسارت 

چندین برابری به مردم هرمزگان شوند. 

مصاحبه اختصاصی// فعالیت های کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان کتاب محور است و کتابخانه هایش 
هم کتابخانه های تخصصی حوزه کودک و نوجوان است 
و کتاب هایش کامال با کتاب های دیگر متفاوت است 
که کودک و نوجوان را جذب می کند و وادار به تفکر 
و خالقیت می کند وبه همین دلیل کودکان و نوجوانان 
کانونی در حوزه های مختلف متفاوت با همساالن خود 
ظاهر می شوند و موفق تر عمل می کنند. مربیان کانون 
هم بطور مرتب آموزش های الزم می بینند و ارتباط 
گیری بسیار مناســبی را با قشر مخاطب شان دارند. 
در ادامه سلســله گفتگوها با اعضای فعال، مربیان و 
مسئوالن مراکز کانون پرورش فکری، در این شماره 
با یک مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

ابوموسی گفتگو کردیم. 
دریا:ضمــن معرفی خودتان بگویید از چه ســالی 
کارتــان را در کانــون پــرورش فکــری کودکان 
ونوجوانان آغاز کردید، در چه حوزه هایی فعالیت 

داشتید و در حال حاضر چه سمتی دارید؟ 
زینب مرادزاده هســتم. از ده سالگی عضو کانون بودم و 
ازسال ۹۸ در کانون مهربانی ابوموسی مشغول بکار شدم. 

در حال حاضر مربی فرهنگی هستم.  
دریا :کانون در چــه حوزه هایی فعالیت دارد و چه 
کارگاه هایی و برای چه سنینی برگزار می کند؟بطور 
مفصل توضیح دهید تا والدین ومســئوالن با این 

نهادفرهنگی وآینده ساز بیشتر آشنا شوند.  
کانون در پنج حوزه  فرهنگی،هنری،ادبی،اسالمی و علمی 
فعالیت دارد که شامل دو بخش تخصصی)شهریه دار( که 
شامل فعالیت هایی مثل:سفالگری، نقاشی،کاردستی، نجوم 

،هنرهای بومی و... می باشد .  
 فعالیت های عمومی نیز شامل فعالیت هایی مثل: قصه 
گویی،کتابخوانی، معرفی کتاب، معرفی شخصیت، آشنایی 

با قران و حدیث و ... می باشد.  
دریا: برای عدم قطع ارتباط نوجوانان پس از دیپلم 

از کانون، چه تدبیری اندیشیده شده است؟ 
اعضای نوجوان در کانون مهارت های مختلفی کسب می 
کنند که می توان از آنها در کانون اســتفاده کرد و آنها نیز 

کسب درآمد کنند.  
دریا: اعضای کانون به چه توانمندی های دست می 
یابند؟ استفاده از کتابخانه و کارگاه های کانون در 

زندگی فردی واجتماعی شان چه اثراتی دارد؟  

اعضای کودک و نوجوان در کانون به مهارت های زندگی، 
روابط اجتماعی باال و همچنین افزایش اعتماد بنفس دست 
می یابند که خود موجب می شود در ارتباط با دیگران از 
سطح تعامل و روابط اجتماعی باالیی برخوردار باشند.  

دریا: حضــور در کارگاه های کانون چه تاثیری بر 
روند تحصیل دانــش آموزان دارد وآیا باعث ایجاد 

اختالل در درس خواندن شان نمی شود؟  
همانطور که می دانید فعالیت های کانون کتاب محور است 
که با شــرکت اعضاء در کارگاه های کتابخوانی، نوشتن 
خالق ،آشنایی با قران و حدیث و... باعث می شود آنها 

در نگارش و روانخوانی کتاب ارتقا پیدا کنند.  
دریا: مربیان کانون گویا بطور مرتب خودشان هم 
بایستی دوره آموزشــی ببینند. در این حوزه نیز 

توضیح دهید.  
بله درســته. مرببان کانون نیز بطور مداوم در حوزه های 
مختلف برای برای باال بردن سطح اطالعات خود جهت 
ارائه خدمات بهتر بصورت حضوری و مجازی آموزش 

می بینند. 
دریا: مسئوالن مراکز کانون، خودشان به مربیگری 
هم می پردازند. گویا مسئولیت کانون و مربیگری 

در کانون جدانشدنی هستند. چرا؟ 
همانطور که می دانید رســالت کانــون تربیت و پرورش 
اندیشــه های خالق است و عنوان مسئوالن مراکز کانون 
نیز مربی مسئول کانون است که همچون سایر مربیان کانون 

عالوه بر کارهای اداری به عنوان مربی نیز فعالیت می کنند.  
دریــا: چه تعداد عضو داریــد و در چه حوزه هایی 
بیشتر فعالیت دارند؟ در تابستان چه تعداد کارگاه 
برگزار شــد وچه تعــداد از کــودکان و نوجوانان 

توانستند از این برنامه ها استفاده کنند؟ 
کانون ابوموسی در حال حاضر 33۱ عضو دارد و بیشتر در 
حوزه نقاشی، سفالگری، کاردستی،نمایش فیلم، قصه گویی 
و کتابخوانی بیشترین فعالیت را داشته و همچنین در تابستان 

3کارگاه تخصصی و ۱3 کارگاه عمومی برگزار شد. 
دریا: بیشــتر چه کودکانی جذب کانون می شوند 
وشما برای جذب آنها از سطح محالت، روستاها و 
مدارس چه اقدامی داشــته اید وچه برنامه ای برای 

آینده دارید؟  
در مدارس طرح کانون و مدرسه را داریم که در هفته دو 
روز را به مدارس اختصــاص دادیم و مربیان کانون در 
زنگ های هنر بــه انجام فعالیت های فرهنگی و هنری 
مــی پردازند. همچنین پویش یک فنجان کتاب را داریم 
که چند سال متوالی است که در حال برگزاری است که 
در این پویش اعضای کتابخوان به معرفی کتاب و معرفی 

شخصیت و همچنین کتابخوانی می پردازند . 
دریا: تعامل مرکز شــما با سایر ارگانها و نهادهای 
دولتی و غیر دولتی چگونه و در چه سطحی است؟  
با توجه به کوچک بودن شهرستان، کانون ابوموسی تعامل 
بسیار خوبی با سایر ارگان ها دارد و جزو ارگان های فعال 

شهرستان هم می باشد.  
دریا: خودتان، مربیان و اعضای تان در جشنواره ها  

چه رتبه هایی را کسب کرده اید؟  
اعضــای کانــون ابوموســی در حوزه هــای مختلف 
استانی،منطقه ای ، کشــوری و بین المللی افتخار آفرین 

بودند، از جمله مهسا شریفی دو سال متوالی در مهرواره 
الالیی کشــوری و مهرواره منطقه عکس خلیج فارس، 
مهدیه جهانشاهی در مهرواره عکاسی محرم، فاطمه الدینی 
در عکاسی کشوری،حنانه خباز در مهرواره منطقه ای بر 
موج دانایی، ریحانه طیبی،مرضیه رئیسی و فاطمه چمنی 

در حوزه نقاشی در سطح بین المللی مقام کسب کردند.  
دریا: اینکه گفته می شــود تمام فعالیت های کانون 

کتاب محور است را بیشتر توصیح دهید. 
یکی از مهمترین رسالت های کانون توسعه فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی است. بر همین مبنا فعالیت هایی که در کانون 

انجام می گیرد نیز کتاب محور است.  
دریا: اخیرا مطرح شده است که کتابخانه های کانون 
زیرنظر نهادهای کتابخانه های عمومی کشور اداره 
شود، بنظرتان تحقق آن چه آسیبی را به قشر کودک 

ونوجوان وارد می کند؟ 
همانطور که می دانید کتابخانه های کانون، کتابخانه های 
تخصصی کودک و نوجوان است که در واقع قلب کانون 
و مکان امن برای کودکان و نوجوانان است و از آنجایی 
که فعالیت های این دو نهاد باهم متفاوت است، ادغام این 
دو نهاد می تواند آسیب های جبران ناپذیری به کودکان و 

نوجوانان وارد کند.

یک مربی کانون پرورش فکری ابوموسی:

کتابخانه های کانون، کتابخانه های تخصصی کودک و نوجوان است
کتابخانه، قلب کانون و مکان امن برای کودکان و نوجوانان است علی زارعی/دریا 

daryaz           @gmail.com1359

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(
توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد 

به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0271 مربوط به  پروژه تکمیل کارهاي باقي مانده نصب 

سیستم ایمني و تجهیزات اطفا حریق در محل پل اللي 
الف- شــرح مختصر خدمات: نصب تجهیزات اعالن و اطفاء حریق در محل عبور خطوط لوله نفت و گاز 
از پل اللی و راه اندازی سیســتم آب آتشنشانی و نصب شناگرهای مورد نیاز تاسیسات مستقر در ضلع 

شمالی و جنوبی
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار: محل اجرای خدمات در پل کابلی جاده مسجدسلیمان به اللی 

و مدت انجام آن 12مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/267.481.315.324ریال  وتعدیل پذیر می باشد

د-شرایط مناقصه گران متقاضی: - داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش نفت و گاز

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي توانایي ارائه تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/11.349.626.306ریال  همچنین توانایي ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت 

برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات
-ارائه یک نســخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای 
جامعه حسابداران رسمی الزامیست. )مبنای پذیرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت های 
مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طریق ســایت جامع حسابداران رسمی ایران)قابل استعالم در وبگاه 
www.iacpa.ir( با قابلیت مشاهده در سامانه پردیس می باشد(مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر 
کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان 

طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت اســناد: از کلیه متقاضـــیان واجد شــرایط دعـــوت بهعمل میآید ظرف 
 مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اســناد و اعالم آمادگی از طریق ســامانه ستاد و به نشاني
 www.setadIran.ir مراجعــه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون 

برگزاري مناقصات)ارزیابي کیفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/08/14 لغایت  

ساعت 19:00  تاریخ   1401/08/24
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  7.616.000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به 

www.setadIran.ir نشانی
ضمناً می بایســتی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست 
شــده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را 
برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شــرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ 

ننموده اندترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشــایش پیشنهادها : متقاضیان واجد الشــرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند 
پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز  چهارشنبه مورخ  1401/10/07 به صورت الکترونیکي و 
از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ  1401/10/12 
گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع 
است.همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  چهارشنبهمورخ 1401/10/07 اصل تضمین مذکور را به صورت 
فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم 

مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شــرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه 

مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حســب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و 

هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

شرکت ملي نفت ایران   
شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
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 آیا روضه سیالب در زمستان خوانده می شود؟ 


