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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد 
 تسهیل خدمات مشترکین آبفا 
با طراحی اپلیکیشن همراه آب

 مربی بخش سیار کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان هرمزگان :

به مدارس روستایی 
و محالت کم برخوردار می رویم 

انهدام باند مواد مخدر با دو تن 
تریاک در هرمزگان 
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اعالم تعداد واجدان شرایط 
طرح نهضت ملی مسکن 

2در هرمزگان

اکنون این دستگاه در مدار خدمت رسانی به مردم عزیز قرار دارد و به صورت ۱۸ ساعت در شبانه روز نوبت دهی می کند

زرهی زاده، شهردار سیریک :
رویدادِ تعاملی و مشارکتی مردمشهِر 

بندِر سیریک برگزار شد

گروه خبر // مدیر درمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان گفت: ام آر 
آی بیمارستان خلیج فارس برای مدت کوتاهی دچار نقص شده بود 

که رفع ایراد شد و اکنون در مدار خدمت رسانی است .
   دکتر غالمعباس مومنی اظهار کرد: کمبود دستگاه ام آر آی در شهرستان 
بندرعباس ســبب شده تا فشار زیادی بر روی دستگاه ام آر آی بیمارستان 
خلیج فارس وارد شــود.وی با بیان این که دســتگاه ام آر آی بیمارستان 
خلیج فــارس تنها برای مدت زمان کوتاهی ناشــی از ایراد در یک قطعه 
فنی دچار مشــکل شده بود و اکنون این ایراد رفع شده است، عنوان داشت: 
این دستگاه در مدار خدمت رســانی به مردم عزیز قرار دارد و به صورت 

۱۸ ساعت در شــبانه روز نوبت دهی می کند.مومنی همچنین اضافه کرد: 
دســتگاه سی تی اسکن بیمارســتان خلیج فارس نیز ۱۸ ساعت در شبانه 
روز خدمات عمومی و در ۲۴ ســاعت شبانه روز خدمات اورژانسی ارائه 
می دهــد و تمام تالش ما در مجموعه مدیریــت درمان تأمین اجتماعی، 
ارتقــای کیفیت ارائه خدمات به مردم عزیزمان اســت.به گزارش فارس ؛ 
وی گفت: هزینه نگهداری دســتگاه های ام آر آی و سی تی اسکن بشدت 
باالســت به همین دلیل مجبوریم در طول شبانه روز ساعتی را به دستگاه 
 استراحت دهیم تا هم دســتگاه ها دچار استهالک شدید نشوند و هم دوام 

برخی از قطعات که در معرض دمای باال هستند، افزایش پیدا کند .
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان در همایش استاندارد عنوان کرد

 تقویت اقتصاد ملی 
با رعایت استانداردها 

در تولید

نماینده ولی فقیه در هرمزگان : 

نفت آفتاب
 از نیروهای بومی 

استفاده کند

خبر خوش برای هرمزگانی ها 

ام آرآی بیمارستان خلیج فارس در مدار خدمت رسانی

 فراخوان مناقصه عمومی
 ) ارزیابی کیفی به روش فشرده (

))) اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونیكي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني 
www.setadiran.ir مي باشد . (((

 مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره م م م/۱40۱/002۸  مربوط به انجام خدمات حراست و نگهباني از اماکن 
و تاسیسات صنعتي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون ) مجموعه تاسیسات مارون یک و شش و چاههاي 

اطراف مارون یک و شش سمت راست و چپ و تا چاه 475 بعد از روستاي سالمات (
 الف - شرح مختصر خدمات :

- انجام خدمات موردنیاز موضوع مناقصه توسط نیروهای با تجربه و مورد تأیید کارفرما
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است .

 ب - محل اجراي خدمات و مدت انجام کار
محل اجراي خدمات در حوزه عملیاتي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون و مدت انجام و اجراي خدمات آن 

۱2 مـاه می باشد .
  ج- برآورد کارفرما

بــرآورد کارفرما جهت انجام خدمات فوق معادل-/009ر204ر۸05ر576 )پانصد و هفتاد و شــش میلیارد و 
هشتصد و پنج میلیون و دویست و چهار هزار و نه( ریال مي باشد .

 د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن سابقه کاری مرتبط با موضوع مناقصه  - داشتن شخصیت حقوقی با ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی 
- ارائه اساســنامه شرکت ، آگهي تاسیس و آخرین تغییرات شرکت. - دارا بودن گواهینامه تعیین صالحیت و 

گواهینامه تائید صالحیت ایمني صادره از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد .

- داشتن ظرفیت آزاد )تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه
- توانائي ارائه ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان-/000ر500ر536ر17 ریال و )در صورت برنده 
شدن( تهیه تضمین انجام تعهدات وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی. بدینوسیله تاکید می گردد که قید 

شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانكی ضروری و الزامی است .
HSE ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی -

 - دارا بودن یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱400  توسط سازمان حسابرسی یا 
اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست )با قابلیت استعالم از سایت سازمان مذکور( 

توجه : مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگذاري تصویر تضمین از طریق 
سامانه الزم است به صورت حضوري به دفتر کمیسیون مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در مهلت 

مقرر مراجعه نموده و تضمین را تسلیم نمایند .
هـ- محل ، زمان و مهلت دریافت مدارک و اعالم آمادگي مناقصه گران :

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد 
و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي کیفي 
وفق بند »الف« و »ب«  ماده ۱6 از آئین نامه اجرایی بند »ج« ماده ۱2 قانون برگزاري مناقصات بر روي مدارك 

ارسالي مناقصه گران به عمل آید .
ضمناً فرمهای ارزیابی کیفی می بایستی ظرف مدت ۱4 روز تكمیل و اطالعات مورد درخواست عالوه بر بارگزاری 
در سامانه ، در قالب یک عدد زونكن مدارك ارزیابي کیفي برابر اصل شده تهیه و به آدرس ذیل تحویل گردد. 
 بدیهی اســت کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد بــه مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه 
می گردد، ترتیب اثر ندهد . ضمناً پس از بررسی های الزم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده 

خواهد شد . حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه  60  می باشد .
۱- مهلت تقاضا و دریافت اسناد استعالم و اسناد مناقصه: بصورت الكترونیكی )غیر حضوری و فیزیكی( از ساعت 

09:00 تاریخ  ۱40۱/0۸/2۸ لغایت   ساعت ۱0:00  تاریخ  ۱40۱/09/03 ساعت ۱0:00
2- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت : بصورت الكترونیكی )غیر حضوری و 

فیزیكی(   ساعت 09:00  تاریخ  ۱40۱/09/۱9
3- مبلغ خرید اسناد مناقصه و شماره حساب : واریز مبـلغ 000ر۸00  ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به 

www.setadIran.ir نشانی
و- محل ، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

ضمناَ پیشنهادات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز  قابل قبول برای دعوت به مناقصه را کسب نموده اند . در ساعت 
۱0:00  روز دوشنبه  مورخ ۱40۱/09/2۱  گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي 

نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است .
ضمنًا تاریخهای اعالم شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغییر، در سامانه ستاد اعالم می گردد .

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

همزمان با ارائه تقاضاي شرکت در مناقصه ارائه اصل و یا برابر اصل گواهی نامه تعیین صالحیت پیمانكاري در 
رشته مورد نظر و آگهي تغییرات معتبر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامی بوده  و ارائه معرفی نامه و کارت ملی 

برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد .
درصورت عدم تكمیل و ارائه مدارك ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت . ضمناً در 
صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 3443406۸-06۱ تماس حاصل فرمایند .                                                                   

روابط عمومی- شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون)سهامي خاص(
   www. setadiran.ir /                                          /                                                /  WWW.NISOC.IR     

نوبت اول

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون)سهامي خاص(
فراخوان  مزايده عمومي شماره ج /9 / 1401

گاني - شركت آب و افضالب استان رهمزگان روابط عمومي و آموزش هم

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان در نظر دارد مزايده مشروحه 
ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت تا ارائه پيشنهاد مزايده گران 
و بازگشــايي پاكت ها از طريق ســامانه تداركات الكترونيكي دولت 
 )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت 
مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزايده 

محقق سازند .
 موضوع مزايده : فروش ساختمان اداري ميناب 

مبلغ كارشناسي : 47.111.750.000 ريال 
مبلغ تضمين شركت در مزايده  :2.400.000.000 ريال

مبلغ خريد اســناد  : 000 / 000 / 5 ريال به حســاب ســپهر 
0102934990003 نزد بانك صادرات شــعبه گلشهر بندرعباس 
)كد3286( بنام شــركت آب و فاضالب استان هرمزگان جهت خريد 

اسناد مزايده
- مهلت خريداسناد مزايده : از  ساعت 14 تاريخ 25/ 08 / 1401 تا 

ساعت 14  تاريخ 01 / 09 / 1401 
- مهلت تحويل اسناد مزايده : ساعت 14  تاريخ 15 / 09 / 1401 

- تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 10 تاريخ 16 / 09 / 1401 
پيشنهاددهندگان موظف مي باشند اسناد مزايده را از سامانه تداركات 
الكترونيكي )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به 
مندرجات اسناد مزايده مدارك الزم شامل پاكات تضمين شركت در 
مزايده )وديعه( ، مدارك و مستندات )پيوست( تهيه و به صورت فايلهاي 
pdf در سامانه بارگذاري نمايد.ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزايده 

درج شده است .
 محل بازگشايي : سالن كنفرانس شــركت آب و فاضالب استان 
هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان 
در جلسه بازگشايي پيشــنهادها آزاد است . اطالعات تماس دستگاه 
مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده 
و ارائه پاكات به آدرس : بندرعباس- بلوار ناصر -جنب بيمارســتان 
شريعتي - شركت آب و فاضالب اســتان هرمزگان )امور بازرگاني(
تلفن تمــاس :87-86-333350582 076  نمابر : 33338014-

33332433 -076  و سايت اينترنتي شركت آب و فاضالب به نشاني 
WWW.Abfa Hormozgan.Com  :   مراجعه نمايند . شناسه ملي 
10800045461   اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت 
در سامانه : مركز تماس تهران 1456هزينه درج آگهي و كارشناسي به 

عهده برنده مزايده مي باشد . 

نوبت اول

مسئوالن حریف سرویس مدارس نشدند 
صفحه 2 را بخوانيد

آگهی استخدام

پست مورد نیاز

مهندسی برق

مهندسی  مکانیک

 مهندسی صنایع

مدرک تحصیلی

کارشناس یا کارشناس ارشد برق کلیه گرایش ها

کارشناس یا کارشناس ارشد مکانیک کلیه گرایش ها

کارشناس یا کارشناس ارشد صنایع

تخصص جنسیت

آقا

آقا

آقا وخانم

1( تسلط به اتوماسیون صنعتی زیمنس
2(آشنایی با برق صنعتی و نقشه خوانی

3( آشنایی با انواع الکتروموتور و درایو 
4( آشنایی با نرم افزار آفیس

5(تسلط به زبان انگلیسی )خواندن و نوشتن(

1( تسلط بر تعمیرات دیزل
2(تسلط بر سیستم های هیدرولیک تجهیزات بندری

3(تسلط بر نرم افزار طراحی قطعات صنعتی
4(تسلط به زبان انگلیسی )خواندن و نوشتن(

1( آشنایی با برنامه ریزی نت
2(آشنایی با کنترل پروژه

3(آشنایی با نرم افزار آفیس
4(توانایی تهیه و تولید انواع گزارشات

5(تسلط به زبان انگلیسی )خواندن و نوشتن(

يك شركت معتبر خدمات دريايی و بندری در بندر شهيد رجايی جهت جذب نيروی انسانی متخصص و مجرب 
مورد نياز خود در حوزه فنی از متقاضيان واجد شرايط ذكر شده در ذيل استخدام می نمايد . الزم به ذكر است 

متقاضيان حتما می بايست بومی و ساكن شهر بندرعباس و شهرهای حومه باشند .
 مقاضيان واجد شرايط رزومه كاری خود را حداكثر ده روز پس از انتشار اين آگهی به آدرس ايميل 

 bnd.job.bnd @ gmail.com ارسال نمايند .

شناسه آگهی : 1408695

  MOGPC.NISOC.IR   WWW.IETS.MPORG.IR
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پشت پرده سیاست 

  
تازه های مطبوعات

اعتمــاد - ۱۵ آبان بود که ۲۲۷ نفــر از نمایندگان مجلس یازدهم در بیانیه ای با 
»محارب« خواندن معترضان )که آن ها را اغتشاشگران و آشوبگران خوانده اند(، 
از قوه قضاییه خواســتند حکم »قصاص« )اعــدام( را درباره آنان اجرا کند... با 
افزایش انتقادها از نمایندگان، آرام آرام زمزمه هایی در راهروهای مجلس شنیده 
شــد که »نمایندگان این نامه را امضا نکرده اند.« برخی نمایندگان به خبرنگاران 
نزدیک خود پیام دادند که این نامه با تالش اعضای جبهه پایداری منتشر شده و 
تنها نمایندگان سمپات این جبهه آن را امضا کرده اند... . آیا عقب نشینی نمایندگان 
از نامــه خود به دلیل ترس آن ها از پویش های نقد نمایندگان بوده یا این که در 
بهارســتان افراد و جریاناتی وجود دارند که حتی امضای نمایندگان را نیز بدون 

اطالع آن ها جعل می کنند ؟
 دنیای اقتصاد - اولکسی آِرستوویچ، مشاور نظامی در دفتر والدیمیر زلنسکی مدعی 
شده اســت که مقامات ایران در ازای یک »پیشنهاد معین« ارسال یک محموله 
موشــک های دوربرد را که قرار بود به روسیه بفرستند، متوقف کردند. البته هنوز 
صحت و سقم این خبر توسط تهران تایید نشده است، اما اگر این خبر تایید شود، 
ایران باید مابه ازای این اقدام، پیشنهاد مهم و درخور توجهی دریافت کرده باشد .

 جمهوری اسالمی - سکوت مطلق صداو سیما در برابر ندانم کاری ها و ضعف های 
شدید هر دولتی که مسئوالن رسانه ملی با آن ها هم سو هستند و برخورد ستیزه 
 جویانه با هر دولتی که با آن ها هم سو نیستند، آشکارترین دلیل عملکرد یک طرفه 

این رسانه است .
 حضور هیئت اعزامی از سوی دفتر رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان 

هیئت اعزامی از ســوی دفتر مقام معظم رهبری به سیستان و بلوچستان رفته 
است. در همین زمینه حجت  االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری 
نماینده رهبر انقالب در سفر به سیستان و بلوچستان در بدو ورود به این استان 
تاکید کرد که آمده ایم تا ســالم مقام معظم رهبری را به مردم استان سیستان و 
بلوچستان برســانیم: »خدا را شاکریم که از سوی دوست برای دیار دوست و 
دوســتان حامل سالم و پیام هستیم و آمده ایم تا سالم مقام معظم رهبری را به 
مردم استان سیستان و بلوچستان برسانیم و اندوه و ناراحتی ایشان را از حوادثی 
که اتفاق افتاده و تدابیر عالی که برای حل مشکالت داشته اند و تدابیر تکمیلی 
را با بزرگان استان و گروه های مختلف در میان بگذاریم و از عزیزانی که در این 
حوادث، شهید، جان باخته، جانباز و مجروح شده اند، دیدار خواهیم داشت و از 
آن ها دلجویی خواهیم کرد.« به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: »البته در این ایام 
نماینده مقام معظم رهبری در استان و استاندار مسیرهایی را دنبال کرده اند اما این 
تدبیر ویژه مقام معظم رهبری اســت و امیدواریم منشأ خیر و برکت باشد.« در 
جریان این سفر مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان 
با نماینده اعزامی رهبری به سیســتان و بلوچستان دیدار کرد. در این دیدار که 
نماینده ولی فقیه در سیستان و برخی علما و استادان اهل سنت نیز حضور داشتند 
درباره حوادث اخیر بحث و تبادل نظر شــد. در ادامه این سفر، حجت االسالم 
حاج  علی اکبری با خانواده شهدا و جانبازان اغتشاشات اخیر در زاهدان دیدار 
کرد و گفت: »درخواســت شما این بود که با مخالن امنیت کشور و کسانی که 
با حیثیت اســتان بازی می کنند، برخورد قاطع صورت گیرد که به موقع انجام 
خواهد شــد. از همه مهم تر برخورد قاطع با دشمن اصلی مردم ایران اسالمی 
است، این شیطانک ها چیزی نیســتند و به نوبه خودشان به مجازات خواهند 
 رسید. در خور ذکر است، حجت االسالم والمسلمین مهدوی مهر دبیر هیئت امنای 
جامعه المصطفی و حجت االسالم والمسلمین لطفیان دبیر شورای برنامه ریزی 

مدارس دینی اهل سنت از دیگر اعضای این هیئت هستند .

تاکید قالیباف به همراهی مجلس و دولت
عده ای از پیگیــری نظارتی مجلس به دنبــال بازنمایی اختالف 
بین قوا هســتند، نظارت دقیق مجلس، بهترین راه کمک به دولت 
اســت. در هفته های اخیر شــاهد بروز برخی اختالف نظرها بین 
مجلس یازدهم و دولت ســیزدهم بودیــم. اگرچه از منظر برخی 
کارشناسان وجود اختالف نظر بین قوه مجریه و مقننه امری طبیعی 
اســت، اما به نظر می رسد شدت و حجم این اختالفات، آن هم در 
شرایطی که کمتر از یک سال از حیات دولت می گذرد، این تصور 
را برای برخی پدید آورده کــه تغییر رویکردی در این باره ایجاد 
شده اســت. محمدباقر قالیباف اما در نطق پیش از دستور خود به 
نوعی با رد این تصورات گفت که مجلس دوســت دلســوز دولت 
است. اظهارات اهالی بهارستان خطاب به پاستورنشینان طی چند 
روز گذشــته رنگ و بوی صریح تری به خود گرفته بود. به عنوان 
نمونه رئیس خانه ملت چند روز قبل و در جریان بررسی گزارش 
مشترک کمیســیون های برنامه و بودجه از غیبت میرکاظمی گالیه 
و به صراحت درخواســت کرد که رئیس سازمان برنامه و بودجه 
خود را به بهارســتان برساند. قالیباف در همان جلسه به بخشی از 
عملکرد وزیر اقتصاد نیز انتقاد کــرد و با ادبیات متفاوتی خطاب 
بــه عضو اقتصادی کابینه دولت گفت: »آقای خاندوزی! شــما یا 
 خسته شدید یا رودربایستی دارید.« اظهاراتی که به شایعات درباره 
بیشتر شــدن فاصله بین دولت و مجلس دامن زد که البته واکنش 
قالیباف را به همراه داشــت و رئیس خانه ملت در این باره اظهار 
کرد: »تاکید مجلس همان طور که تاکنون نیز در رأی اعتماد وزیران 
و همکاری برای حل مشــکالت مشخص شده است، همکاری و 
همدلی با دولت اســت که بار اصلی حل مسائل را بر دوش دارد و 
مجلس با وجود اختالف ســالیق و نظرات کارشناسی، توان خود 
را به کار بسته است تا دولت و ریاست محترم جمهور را در ایفای 
وظایف خود یــاری دهد.« به گزارش خانه ملت، قالیباف تصریح 
کرد: »مجلس، دوست دلســوز دولت است و اعتماد و حمایت از 
مدیران اجرایی و رفع درخواســت ها و نیازهای قانونی دولت را 
وظیفه خود می داند و در کنار آن، خود را ملزم می داند به نمایندگی 
از مردم، موانعی را که بر سر راه کارآمدی حداکثری دولت به وجود 
می آید با استفاده از توان قانونی نظارتی خود، برطرف سازد و باور 
قطعی ماست که نظارت دقیق مجلس، بهترین راه کمک و همکاری 
با دولت است، چرا که هیچ نهادی بدون نظارت دقیق نهادهایی که 
به طور مســتقیم به آن وابسته نیستند، نمی تواند توان اجرایی خود 
را بهبود بخشد.« رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
 از سخنان خود گفت: »کســانی که از پیگیری نظارتی مجلس به 
دنبال بازنمایی اختالف بین قوا هســتند، بایــد بدانند که مجلس 
حمایت دلسوزانه از دولت را به عنوان دوست دلسوز، وظیفه خود 
می داند. پاســخگویی دولت در فضای شــفاف و در پیشگاه ملت 
فرصتی برای گزارش عملکرد، ارائه راه حل ها، جبران کاستی ها 
و ســرعت بخشی به اقدامات دولت است. مجلس و دولت در کنار 
هم پیگیر حل مســائل کالن و به کارگیری تمامی ظرفیت ها برای 
گره گشایی از مشکالت مردم هستند و ان شاءا... زمینه ساز بهبود 

در زندگی مردم خواهد شد . «

برپایی شب خاطره با حضور مدیر کل 
ارشاد هرمزگان بر عرشه ناو سهند

  گروه خبر // شب خاطره دفاع مقدس بر فراز عرشه ناو تمام ایرانی 
ســهند با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان و روایت 
پیشکسوتان دفاع مقدس در دریای نیلگون خلیج فارس برگزار شد.به 
 گزارش خبرنگار دریا ، اســمعیل جهانگیری گفت: برگزاری این گونه 
مراسم ها باعث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ دستاوردهای دفاع 
مقدس می شود.وی عنوان کرد: امروز همه ما وظیفه داریم که از انقالبمان 
که ثمره خون هزاران شهید است، حراست کنیم و در حال حاضر که جنگ 
نرم جایگزین جنگ سخت شده است و دشمن در پی تغییر افکار ملت 
می باشد وظیفه همه دستگاه های فرهنگی است که با تدابیری هوشمندانه 
به مقابله با آن برخیزد و نسل جدید را از جانفشانی مردان و زنانی که از 
جان و مال خود گذشتند تا ما با خیالی آسوده در امنیت به سر ببریم آگاه 
کنیم.در پایان این مراسم از تعدادی خانواده های معزز شهدا و جانبازان و 

پیشکسوتان دفاع مقدس با اهدای لوح یادبود تقدیر به عمل آمد . 
رشد 3 برابری تولید نهال در نهالستان باغو

  گروه خبر // معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان 
در بازدید کارشناسان معین دفتر جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور از رشد 3 برابری تولید نهال در سال جاری در نهالستان باغو خبر 
داد .به گزارش خبرنگار دریا  ؛ مصطفی مهران پور گفت : در سال جاری 
۲00 هزار گونه جنگلی مقاوم و گرمســیری و ۲00 هزار گونه حرا در 
نهالستان تولید شده اســت.وی ضمن بر شمردن انواع گونه های تولید 
شده در نهالستان باغو گفت : امسال اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
هرمزگان با حداقل امکانات توانسته است در عرصه ی تولید نهال حداکثر 
بازدهی را داشــته باشــد .مهران پور با توضیح مشکالت پیش رو در 
نهالستان از برنامه های در حال اجرا برای ارتقای سطح کیفی نهالستان 
گفت و اضافه کرد :  در حال حاضر بالغ بر ۴0گونه گیاهی بومی و جنگلی 
در این نهالستان کشت می شود که بنا داریم با افزایش گونه های گیاهی 
این میزان را افزایش دهیم.گفتنی است نهالستان باغو با دارا بودن مساحت 
۸هکتار در شــرق بندرعباس هم اکنون بالغ بر یک ونیم هکتارش زیر 

کشت و پرورش انواع گونه های جنگلی و گرمسیری است .
شروع کشت گندم در هرمزگان 

  گروه خبر // کشت گندم در ۱۴ هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
هرمزگان آغاز شده است. مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی 
هرمزگان پیش بینی کرد امســال ۶0 هزار تن گندم برداشت شود که 
بعلت افزایش ســطح زیر کشــت، ۲0 درصد بیشتر از پارسال است.
رضا امیری زاده افزود: ۹0 درصد کشــت گندم در استان به صورت 
مکانیزه است.مدیر امور زراعت ســازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
گفت: اســتفاده کمتر از بذر گندم در هر هکتار، کاهش مصرف انرژی 
و سوخت، افزایش بهره وری و تولید بیشتر از مزایای کشت مکانیزه 
است.به گزارش  مرکز خلیج فارس؛رضا امیری زاده افزود: هرمزگان 
جز نخستین استان هایی است که این روز ها کشاورزان در آن مشغول 
کشت گندم هستند.وی گفت: کشت گندم در هرمزگان تا نیمه آذر ادامه 
دارد و برداشت از فروردین سال آینده آغاز می شود.مدیر امور زراعت 
سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: بیشترین سطح زیرکشت گندم 

در شهرستان های حاجی آباد، رودان، میناب و بندرعباس است .

   
سرمقاله

  درحالی دوماه از بازگشائی مدارس می گذرد که همچنان مشکل 
سرویس مدارس پابرجاست. در حالیکه در یکی ازجلسات شورای 
شهر مطرح شده بود که برخی از والدین بخاطر نرخنامه گران سرویس 
مدارس، اقدام به استفاده سرویس های غیرمجازی می کنند که تحت 
پوشش و نظارت  شرکت های سرویس مدارس نیستند و از آن طرف 
بعضی از این  شرکت ها نیز از نرخنامه مصوب شورای شهر بندرعباس 
 تمکین نمی کنند و تا بیــش از دوبرابر نرخنامه را از والدین مطالبه 
می کنند و همچنین کارتخوان را در شرکت شان ندارند و می گویند 
کرایه سرویس مدارس را به شماره کارت فرد دیگری که خودشان 
معرفی می کنند واریز کنید تا از ردیابی و پرداخت مالیات و... فرار کنند 
که ضعف دستگاه های اجرایی مرتبط و دستگاه های نظارتی کامال 
هویداست. تاکیدات چندباره استاندار هرمزگان برای رفع مشکالت 
ســرویس های مدارس نیز اثرگذار نبــود و گویا متولیان مربوطه 
قدرت و توان رفع این مشــکالت را ندارند. بعضی از شرکت های 
سرویس مدارس و رانندگان که می دانند شهروندان با مشکل کمبود 
سرویس مدرسه مواجهند، نیزاز این فرصت سوءاستفاده می کنند و 
مبالغ نجومی را از والدین دریافت می کنند و می دانند که نظارتی هم 
وجود ندارد و دستگاه های اجرایی و نظارتی، بود ونبودشان تفاوتی 
 ندارد و شرکت های سرویس مدرسه و رانندگان خودشان هرطور که 
می خواهند تصمیــم می گیرند و عمل می کنند. از طرفی برخی از 
شرکت های ســرویس مدارس عنوان می کنند که به آنها افزایش 
30درصدی نرخنانه اعالم شده است که در واقع افزایش نرخ بدون 
مصوبه شورای شهر غیرقانونی اســت و مسئوالن مربوطه هم این 
افزایش نرخ را تکذیب می کنند. بنظر می رسد بدلیل عدم برخورد 
قانونی با تخلفات شــرکت های سرویس مدرسه و رانندگان مجاز 
و غیرمجاز، این روند ادامه دارد. از طرفی دیگر فعالیت ســرویس 
مدرسه غیرمجاز باعث ناامنی شده و اگر مشکلی برای دانش آموزی 
پیش آید، والدین نمی دانند به کجا بایستی مراجعه یا شکایت کنند. 
وعده های زیادی برای برخورد با متخلفان در این حوزه داده شــده 
 بود که تاکنون درحد وعده باقی مانده اســت. زمانیکه مســئوالن 
نمی توانند مشکل سرویس مدرسه در بندرعباس را برطرف کنند و 
دستگاه های نظارتی در سکوت بسر می برند، چطور می توان انتظار 
داشــت که مشکالت مردم در حوزه های دیگر برطرف شود؟  البته 
مشکالت دانش آموزان در حوزه های دیگر هم وجود دارد. برخی 
از دانش آموزان بدلیل هزینه های باالی تحصیل، نوشت افزار، کیف 
وکفش و... مجبور به ترک تحصیل شده اند وبرخی هم که به مدرسه 
می روند، تامین این اقالم برایشان مشکل است. بیشتر خانواده های 
محروم و متوسط که توان تامین سه وعده غذایی را ندارند،بطوریقین  
توان خرید ماسک و میوه و... هم ندارند و به آنفوالنزا و... مبتال شده و 
ناقل می شوند وضرورت دارد توزیع ماسک، شیر و... نیز در مدارس 

محالت وروستاها در دستور کار متولیان قرار گیرد .
  علی زارعی

مسئوالن حریف سرویس مدارس نشدند 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد 

تسهیل خدمات مشترکین آبفا با طراحی اپلیکیشن همراه آب
گــروه خبر // با طراحی اپلیکیشــن همراه آب 
تمامی خدمات 22 گانه شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان بر این بستر ارائه می شود. مشترکین 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان با نصب برنامه  
»همــراه آب« می توانند به صــورت آنالین از 

خدمات متنوع این شرکت بهره مند شوند .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب هرمزگان در 
تشــریح جزئیات این امکان جدید افزود: یکی از 
سیاســت های این شرکت تسهیل در انجام مربوط 
به خدمــات آب و فاضالب هرمزگان می باشــد 
که راه اندازی این اپلیکیشــن بخشی از برنامه های 
آبفا برای دسترســی آسان مشــترکین به خدمات 
پیش بینی شده است.  به گفته مدیرعامل شرکت آب 
و فاضــالب هرمزگان، در حال حاضر خدمات این 
شرکت از طریق دفاتر پیشخوان دولت و وب سایت 
شــرکت فراهم است که مشــترکین با نصب برنامه  
»همراه آب« عالوه بر دریافت خدمات قابل ارائه از 
مجاری یاد شده، می توانند از طریق برنامه  »همراه 
آب«  به امکانات بیشتری در کوتاه ترین زمان دست 
پیدا کنند.درخواست انشعاب، تغییر ظرفیت قراردادی، 

جمع آوری انشــعاب، تغییر کاربــری، تغییر تعداد 
واحد، تغییر وضعیت فاضالب، درخواست تفکیک، 
مشاهده آخرین بدهی، مشــاهده صورت حساب 
المثنی، درخواست رســیدگی به قبض، تغییر نام، 
تغییر قطر، تعویض کنتور، آزمایش کنتور، جابه جایی 
کنتور، قطع موقت انشعاب، وصل مجدد انشعاب از 
 جمله قابلیت های اپلیکیشن  »همراه آب« است که 
حمزه پور به آن اشاره کرد.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان ادامه داد، مشترکین با نصب این 
برنامه کاربردی می توانند تمامی سوابق و فعالیت های 
انجام شده خود را مشاهده و درخواست های ناتمام را 
مجدداً از سر بگیرند.وی ابراز امیدواری کرد، در آینده 
امکانات برنامه  »همراه آب«  افزایش و روند خدمات 
بر این بستر بیش ازپیش تسهیل شود.شایان ذکر است، 
مشترکین می توانند برنامه همراه آب را از »بازار« و 
یا وب سایت شــرکت آب و فاضالب هرمزگان به 
 /HttpS://abfaHormozgan.com آدرس 
اقــدام و بروی گوشــی های اندرویدی خود نصب 
کنند؛ همچنین باتوجه بــه محدودیت های موجود، 
این نرم افزار برای آیفون منتشر نشده و کاربران اپل 

می توانند از نسخه تحت وب آن استفاده کنند .

  گروه خبر // حجت االسالم والمسلمین محمد 
عبادی زاده در حاشــیه بازدید از پاالیشگاه 
نفت آفتاب، با اشاره به پیشرفت های جوانان 
کشــور، اظهارداشــت: در هــر زمانی که به 
جوانــان و بخش خصوصــی اعتماد کردیم 
اتفاقات بزرگی در حوزه های مختلف از جمله 

صنعت رقم زده شد .
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی عنوان کرد: شکست 
جریان سوسیالیستی و کمونیستی شرق آسیا نشان 
داد تمرکز بر اقتصاد دولتی نمی تواند موفق باشد 
و شکســت آن ها ناشــی از عدم توجه به بخش 
خصوصی بود.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
تصریح کرد: موفقیت های شرکت های خصوصی 
در اســتان هرمزگان الگوی موفقی برای دیگران 
است و مسئولین به این باور برسند که باید به بخش 
خصوصی اعتماد کنند چراکه رشد و توسعه کشور 
نیز در گروی تحقق همین امر است .حجت االسالم 

والمســلمین عبادی زاده. با ذکر این نکته که افراد 
سواستفاده گر و دالل را نباید با بخش خصوصی 
اشتباه گرفت، خاطرنشان کرد: مدیران و مسئوالن 
ارشــد دولتی باید در ابتدا مســائل و مشکالت 
طرح های رها شده در بخش های صنعت، معدن 
و ... را بررســی و حل کنند و در مرحله بعد اگر 
 باز هم شــاهد مجموعه های رها شده بودیم باید 
خلع ید و تعییــن تکلیف صــورت بگیرد .وی 
تشریح کرد: توقف فاز جدید شرکت نفت یکی از 
دل نگرانی های من بود چراکه آگاه بودم راه اندازی 
آن می تواند چه تاثیر مثبتی روی اقتصاد و مسائل 
اجتماعی داشته باشــد که با پیگیری های انجام 

شــده چالش ها و موانع بــرای اجرای فاز جدید 
برطرف شد.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، 
ارتباط صنعت با دانشگاه را یکی از دغدغه های 
جدی خود دانســت و بیان کرد: دانشــگاه های 
استان هرمزگان ارتباط خوبی با صنعت ندارند و 
برنامه ای مدون بــرای تحقق این امر وجود ندارد 
که این خالء باید با برنامه ریزی پر شود.وی ابراز 
کرد: اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی، باید 
از شرکت های صنعتی بازدید کنند تا با آگاهی از 
چالش ها و مسائل صنعت، اقدام به ارائه آموزش ها 
به دانشــجویان کند.حجت االســالم والمسلمین 
عبادی زاده افزود: عدم آگاهی صنعت از ظرفیت ها 

و توانایی دانشــگاه ها و عدم آگاهی دانشگاه ها 
از چالش ها و مســائل صنعت از مهم ترین مانع و 
چالش تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت است.وی 
عنوان کرد: دانشگاه باید ظرفیتی را ایجاد کند تا 
صنایع در قالب یک دفتر در دانشگاه حضور پیدا 
کند و این ارتباط تقویت شود که خوشبختانه این 
اقدام عملی شکل گرفته شده است.نماینده ولی فقیه 
در استان هرمزگان، با اشاره به آمار نگران کننده 
استان هرمزگان در حوزه فقر، فالکت و بیکاری، 
تصریح کرد: نگاه شــرکت نفت آفتاب به جذب 
نیروهای داخل اســتان هرمزگان بسیار ارزشمند 
اســت و امیدوارم این روند حفظ و تقویت شود.

حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده، با ذکر این 
نکته که فقر و بیکاری با یکدیگر رابطه تنگاتنگی 
دارد، خاطرنشان کرد: اشتغال نیروهای داخل استان 
کمک کننده خوبی برای کاهش فقر و آسیب های 

اجتماعی هرمزگان خواهد بود .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان : 

نفت آفتاب از نیروهای بومی استفاده کند

گروه خبر // مدیرکل راه وشهرســازی هرمزگان 
با اشــاره به ثبت نام ۱۰۶ هزار و ۱۵ نفر در طرح 
نهضت ملی مسکن اســتان گفت: طبق پاالیش ها 
تاکنون 2۷ هزار و ۴۵۹ نفر واجد شــرایط دریافت 

مسکن شناخته شدند.
عباس کمالی افزود: از این تعداد واجد شــرایط 
مســکن در هرمزگان تاکنــون ۱۵ هزار و ۸۲3 
نفر تایید نهایی شــدند و پنج هزار و ۶۶۱ نفر نیز 
سهم آورده باالی ۴00 میلیون ریال خود را واریز 
کرده اند.وی بیان داشت: سهم استان هرمزگان از 

طرح ملی نهضت مســکن در تعهدات چهارساله 
۵0 هزار واحد بوده که براساس میانگین جمعیتی 
ســالیانه ۱۲ هزار و ۴۸۸ واحد مسکونی درنظر 
گرفته شده است.مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان 
با اشاره به اینکه زمین های مورد نیاز برای احداث 
سهمیه ۵0 هزار واحد مسکن در استان تامین شده 
است، یادآور شــد: با احداث این واحدها هم از 
افزایش قیمت مسکن جلوگیری خواهد شد و هم 
قیمت تمام شده مسکن را کاهش خواهد داد.وی 
ادامه داد: در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن 

به جز  حاجی آباد و رودان در همه شهرستان های 
هرمزگان آغاز شده است و تا پایان هفته جاری 
نیز در این ۲ شهرستان عملیات اجرایی واحدهای 
مســکونی آغاز می شــود.طبق گفته اســتاندار 
هرمزگان؛ در بهمن ماه امســال فرصت مجددی 
برای افراد متقاضی و جامانده از ثبت نام در سایت 
طرح نهضت ملی مسکن آغاز می شود.به گزارش 
ایرنا ؛ گفتنی است؛ استان هرمزگان از حیث تامین 
و تخصیص زمین طرح نهضت ملی مســکن در 

سطح کشور رتبه نخست دارد .

اعالم تعداد واجدان شرایط طرح نهضت ملی مسكن در هرمزگان

 گروه خبــر // معــاون سیاســی و امنیتی 
قوانین  گفت:رعایــت  هرمزگان  اســتانداری 
 اســتاندارد کاهش هزینه های تولیــد را در 

بخش های مختلف در پی دارد .
  بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ احســان کامرانی 
معاون سیاســی ، امنیتی  و اجتماعی اســتانداری 
 هرمزگان، در همایش آشــنایی با اســتانداردهای 
بین المللی با اشاره به اهمیت استاندارد، عنوان کرد:سود 
حاصل از رعایت استاندارد برای تولید کنندگان بیش 
از مصرف کنندگان خواهد بود.وی در همین خصوص 
گفت: با اجرای قوانین و مقررات استاندارد  هزینه 
انبارداری و سخت بزار  و ماشین آالت کاهش می 

 یابد  و فرآیند تولید منظم می شود.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمزگان،  گفت: 
اســتانداردها هــم اکنون جزیــی جدایی ناپذیر  
زندگی جوامع بشری است بطوری که روش های 
علمی را جایگزین روش های سنتی کرده است. 
 کامرانی تصریح کرد: رعایت اســتاندارد در تولید 
کاال ها زمینه ساز بازاریابی بیش از پیش و حفظ 
سالمت مشتریان خواهد بود. وی در همین خصوص، 
 افزود : زمینه سازی برای توسعه پایدار، توجه به 
 نسل های آینده و جلوگیری از نابودی محیط زیست از 
ماموریت های مهمی اســت که ضروری اســت 
استاندارد دنبال کند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری هرمزگان، تصریح کرد: افزایش رضایت 
 مشتری، ورود به  بازارهای جدید و افزایش سهم در 
بازار های جهانی  از اهداف مهمی است که فعاالن 
بخش های مختلف با در نظر گرفتن اســتاندارد 
ضروری است دنبال کنند.کامرانی گفت: هرمزگان 
استانی پیشتاز در رعایت استاندارد ها و پیشانی 
اجرای  سیاست های مرتبط در واردات و صادرات 
اســت . وی اظهار داشت: کنترل کیفیت  کاالهای 
وارداتی و رعایت اســتاندارد های بین المللی در 
صادرات موارد مهمی است که رعایت آن می تواند 
زمینه ورود کاالهای ایرانی را به بازار های جهانی 
تسهیل  کند.معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری هرمزگان،  تصریح کرد : صادرکنندگان 
نمونــه در حفظ نام و جایگاه ایــران در تجارت 
بین المللی نقشــی مهم و کلیدی دارند و این نقش 
با رعایت اســتاندارد بیش از پیش تقویت خواهد 
شد.وی افزود: رعایت استانداردها در تولید سبب 
حفظ منابع ملی و تقویــت اقتصاد ملی را در پی 

خواهد داشت . 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در همایش استاندارد عنوان کرد

تقویت اقتصاد ملی با رعایت استانداردها در تولید

 گــروه خبر // معــاون وظیفه عمومی فرماندهــی انتظامی 
هرمزگان گفت: طبق قانون محرومیت های مشــموالن غایب 
خدمت ســربازی به دســتگاه های متولی ارســال و اجرایی 

می شود .
  ســرهنگ حسن دســتوری زاده افزود: برای مشموالنی که مدت 
غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت و مشموالنی 
که مدت غیبت اولیه آن ها بیشتر از سه ماه باشد، ۶ ماه اضافه خدمت 
لحاظ می شود.وی گفت: مشموالنی که مدت غیبت اولیه آن ها بیش 
از یکسال باشد عالوه بر ۶ ماه اضافه خدمت، فراری محسوب و به 

مراجع صالحه قضائی معرفی می شوند.سرهنگ دستوری زاده افزود: 
مشموالن غایب در صورت عدم تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود 
با محرومیت های اجتماعی از شامل صدور نشدن معافیت تحصیلی، 
گذرنامه، مجوز خروج ازکشور، گواهینامه، پروانه کسب، استخدام در 
سازمان های دولتی و غیر دولتی مواجه می شوند.معاون وظیفه عمومی 
فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: با توجه به اتصال وب سایت بانک 
مرکزی به اطالعات سازمان وظیفه عمومی، امکان ارائه وام و تسهیالت 
بانکی به مشموالن غایب وجود ندارد.وی افزود: برابر قانون خدمت 
 وظیفه عمومی بکارگیری مشموالن غایب در موسسه های دولتی و 

غیــر دولتــی از جمله کارخانه ها، شــرکت ها، آموزشــگاه ها، 
کارگاه هــا، بنگاه هــا، مغازه هــا و تعمیرگاه ها ممنــوع بوده و 
کارفرمایان متخلــف به محاکم صالحه قضایی معرفی می شــوند 
ســرهنگ دســتوری زاده گفت: مجازات در نظر گرفته شده برای 
این دســته از افراد بــرای اولین بار پرداخت هزینه ســاالنه یک 
ســرباز که برابر قانون بودجه ســال ۱۴0۱ به مبلــغ حدود ۸۲0 
میلیون ریال اســت و برای بار دوم و بیشــتر با هزینه ساالنه سه 
 ســرباز جریمه می شــوند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز 
خلیج فارس، وی افزود: موضوعی با عنوان خرید ســربازی وجود 
ندارد و تاکنون ابالغیه ای در زمینه خرید خدمت سربازی دریافت 
نشده اســت و متولدین ۵۵ به بعد باید برای انجام خدمت سربازی 

خود اقدام نمایند .

اعالم محرومیت  های مشموالن غایب سربازی در هرمزگان 
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  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
برنامه های حوزه  استاندار یزد گفت :تحقق 
گردشگری مســتلزم ایجاد فهم، ادبیات و 

 عزم مشترک اســت لذا باید دایره بحث و 
 تبادل نظر پیرامون طرح ها و برنامه های این حوزه
  به ویژه طرح تحول گردشــگری اســتان 

گسترده تر شود  . 
  به گزارش خبرنگار دریا  ، مهران فاطمی در نشست 
شورای توسعه گردشــگری استان یزد و با دستور 
جلسه گزارش مراحل صدور ویزای فرودگاهی در 
فرودگاه شهید صدوقی)ره( یزد و  ارائه برنامه تحولی 
گردشگری سالمت ، افزود: برنامه تحولی گردشگری 

سالمت اســتان یزد جهت جذب دستیابی ساالنه  
۲0 هزار گردشــگر خارجی حوزه سالمت در افق 
۱۴0۴  برنامه ریزی شده است.وی ادامه داد: برنامه 
راهبردی حوزه گردشــگری سالمت باید تبدیل به 
برنامه عملیاتی با برنامه زمانبندی و متولی مشخص 
شده و هدفگذاری ها و شاخص ها تا آخرین مرحله 
اجرا  و به صورت دقیق رصد شود.اســتاندار یزد 
افزود: در خصوص صدور ویــزای فرودگاهی در 
فرودگاه شهید صدوقی یزد نیز ،تصمیمات اتخاذ شده  

در این نشســت، الزم االجرا بوده و باید با جدیت 
و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.فاطمی در 
بخش دیگری از سخنانش به گزارشات ارائه شده در 
مورد رویداد ملی ارائه نیازهای فناورانه گردشگری 
شهری  اشــاره کرد و گفت: این رویداد نقطه تالقی 
بحث های »فناوری و نوآوری« و »گردشــگری«؛ 
از رویکردهای مهم در پیشــرفت و توسعه استان 
است که امید می رود این اقدام ارزنده به خوبی و با 
مشارکت بخش دولتی و خصوصی انجام و خروجی 

آن ، مدیریت بهتر مسائل حوزه گردشگری و تحقق 
 راهبردهای آن باشــد.وی در ادامــه به تبیین لزوم 
بهره گیری از نقطه نظرات فعاالن بخش گردشگری 
 در رویداد مذکور و مشارکت آن ها در تیم اجرایی 
 و علمــی آن پرداخت وگفت: در ســطح کشــور 
کرســی های تصمیــم گیری بخــش خصوصی 
گردشــگری از آن یزدی ها اســت که این موضوع 
نشان دهنده ســطح دانش و تجربه آن ها بوده لذا 
باید بخش خصوصی در مســائل و برنامه های این 
حوزه مشارکت داده شوند.در این نشست تعدادی از 
مدیران نیز گزارش اقدامات انجام شده را ارائه نموده 
و تصمیمات الزم اتخاذ و از پوستر رویداد ملی ارائه 

نیازهای فناورانه گردشگری شهری رونمایی شد . 

تاکید استاندار یزد بر گسترش وتحقق برنامه های گردشگری 

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان :
کودکان را برای دریافت مسئولیت آماده کنیم

  حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیرکل آموزش و پرورش 
خوزستان با اشاره به اهمیت تقویت خودباوری در دانش آموزان، 
گفــت: دانش آموز باید بتواند پرورش یابد و در جامعه برای خود 
جایگاه اعتقادی و اجتماعی پیدا کند و ارتباط با مســجد و قرآن 
و توجه به مسائل اعتقادی می تواند یکی از راه هایی باشد که این 
مساله را تقویت کند. به گزارش خبرنگار دریا ؛ مسعود حمیدی نژاد 
در آیین افتتاحیه یازدهمین دوره هفته مبارزه با مواد مخدر که در 
دبیرســتان طالیه داران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: خانواده ها و 
معلمان باید به فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با تحصیل و 
تهذیب توجه داشته باشند؛ تحصیل منظور مطالعه کتاب نیست بلکه 
در دنیای امروز کســی باسواد است که بتواند در موقعیت مناسب 
تصمیم مناسب بگیرد و قدرت نه گفتن را در خود پرورش دهد و 
بتواند خوب را از بد تشخیص دهد.وی افزود: مهم تر از یادگیری 
کتاب، یادگیری راه و روش زندگی اســت. دانش آموز باید بتواند 
پرورش یابد و در جامعه برای خود جایگاه اعتقادی و اجتماعی پیدا 
کند و ارتباط با مسجد و قرآن و توجه به مسائل اعتقادی می تواند 
یکی از راه هایی باشد که این مساله را تقویت کند.مدیرکل آموزش و 
پرورش خوزستان با اشاره به اهمیت توجه به ورزش گفت: ورزش 
برای تقویت جسم انسان مهم است. در بهمن ماه میزبان مسابقات 
کشوری فوتبال متوسطه دوم هستیم که مصداقی از ارزش ورزش 
است.حمیدی نژاد گفت: یکی از کارهایی که برای هفته مواد مخدر 
باید انجام و در بحث خودباوری باید به آن پرداخته شود این است 

که کودکان را برای گرفتن مسئولیت در آینده آماده کنیم .
استاندار کرمان :

مجوز جایگاه های متخلف عرضه سوخت باطل شود
  آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان خواستار باطل 
شدن مجوز فعالیت جایگاه های متخلف عرضه سوخت در کرمان 
شــد.به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد مهدی فداکار در کمیسیون 
مبارزه با قاچاقچیان کاال و ارز در کرمان با اشاره به بحث قاچاق 
سوخت در کرمان گفت: تمام نظارت های الزم در این زمینه باید 
تشدید شود و جلوی هر گونه سو ءاستفاده گرفته شود.وی عنوان 
کرد: دستگاه های مرتبط با دقت وضعیت را رصد کنند و مشکالت 
مــردم را رفع کنند ضمن اینکه با قاطعیت باید مجوز جایگاه های 
متخلف عرضه سوخت در اســتان کرمان باطل شود و به افرادی 
واگذار شــود که در مسیر قانونی کار می کنند.وی افزود: متأسفانه 
قاچاق سوخت در برخی موارد مشکالت زیادی برای مردم ایجاد 
کرده است.وی قاچاق را از جمله مشکالت استان کرمان دانست 
و گفــت: باید زمینه قاچاق کار از بیــن برود و در این زمینه همه 

دستگاه ها باید همکاری الزم را داشته باشند .

حسن سیالوی سرویس استان ها // استاندار خوزستان گفت: 
فعال سازی صنایع راکد و غیر فعال در دستور کار دولت است و 
الزم است از ظرفیت سازمان اوقاف در این زمینه بهره خواهیم 

برد .
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، صــادق خلیلیان ضمن دیدار و گفت وگو 

با حجت االســالم »سید مهدی خاموشی« رئیس سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشور اظهار کرد: تحول اساسی در بحث اوقاف ایجاد شده است 
که امید می رود این مسیر با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.وی در خصوص 
تعامل سازمان اوقاف با نظام اجرایی کشور تصریح کرد: اگر تعامل اوقاف 
با دستگاه های اجرایی انجام شود بی شک هم افزایی بیشتری ایجاد خواهد 

شد و اوقاف از اموالی که در اختیار دارد به منظور بهره مندی هر چه بیشتر 
مردم استفاده خواهد کرد.استاندار خوزستان گفت: فعال سازی صنایع راکد 
و غیر فعال در دســتور کار دولت است و مشکالت این صنایع برطرف 
خواهد شــد و از ظرفیت سازمان اوقاف در این زمینه بهره خواهیم برد.

در این دیدار گزارشی از سوی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
مبنی بر میزان موقوفات و افزایش ۲ و نیم برابری آن نسبت به گذشته، لزوم 
کار در زمینه وقف، افزایش ۶۵ درصدی درآمد اداره کل اوقاف خوزستان، 
تعامل سازمان اوقاف با نظام اجرایی کشور و اعالم آمادگی سازمان اوقاف 

برای همکاری در فعالیت های اقتصادی و تولید انرژی ارائه شد .

استاندار خوزستان عنوان کرد

استفاده از ظرفیت سازمان اوقاف برای فعال سازی صنایع خوزستان

    *  
سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // مدیرکل 
کتابخانه های عمومی اســتان بوشــهر با بیان اینکه 
ســالن های مطالعه خصوصی در ســطح شهر بوشهر 
غیرمجاز و سازه های آنها غیر استاندارد است، گفت: ما 
می توانیم این مراکز را تعطیل کنیم اما جایگزینی برای 

آنها نداریم . 
   به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ حیدر راهب در نشســت با 
خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی اظهار 
کرد: امسال با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ۷00 
برنامه به صورت منســجم برگزار خواهد شد که ۱00 برنامه آن 
در فضای کتابخانه ای شهرستان ها اجرا می شود.وی اضافه کرد: 
ما در مجموعه کتابخانه های عمومی اســتان بوشهر در تالش 
هستیم گفتگو بین نسل ها اتفاق بیافتد و نگاه سنتی به کتابخانه ها 
به عنوان محلی برای مخازن و امانت کتاب نداشــته باشیم از 
این رو تالش می کنیم تا کتابخانه های عمومی را به عنوان یک 
مرکز فرهنگــی در نقاط مختلف جلو ببریم چرا که کتابخانه ها 
بعد از مدارس و مســاجد بزرگ ترین شبکه فرهنگی هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر با اشاره به فعالیت 
۷۶ کتابخانه عمومی در سطح استان بوشهر، عنوان کرد: از این 
تعداد، ۶۶ کتابخانه عمومی مربوط به نهاد کتابخانه های عمومی 
و ۱0 کتابخانه به صورت مشــارکتی با همکاری ۱3۸ نفر نیرو 

مشغول فعالیت هستند.

*  سرانه کتابخانه عمومی بوشهر 2.۱ متر مربع است
  راهب با تاکید بر اینکه زیربنای کتابخانه های عمومی اســتان 
بوشهر امسال نسبت به پارسال تغییری نداشته است، افزود: در 
ســرانه کتابخانه عمومی در این اســتان ۲.۱ متر مربع برای هر 
۱00 نفر جمعیت است.وی ادامه داد: کتابخانه های عمومی استان 
بوشهر در شاخص امانت رشد ۹۴ درصدی، شاخص عضویت 
رشد 30 درصدی و شاخص منابع رشد هشت درصدی را نسبت 

به پارسال داشته است.
   مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان بوشهر با اشاره به نبود 
کتابخانه در چهار شهر این اســتان بیان کرد: در شهرهای چاه 
مبارک و بادوله حتی زمین تهیه نشده است و در شهر بوشکان 
با وجود تامین زمین، اما بودجه وجود ندارد و در شهر دوراهک 
ساخت کتابخانه ۶0درصد پیشرفت فیزیکی دارد.راهب با اشاره 
به اینکه استان بوشهر کتابخانه مرکزی ندارد، گفت: ۱0 سال پیش 
۱۱ هزار متر مربع زمین در شهرک نیایش برای ساخت کتابخانه 
مرکزی اختصاص یافت، اما از آنجا که کتابخانه ها  بُعد ترویجی 
دارند و زمین مورد نظر دسترســی آســان برای مردم ندارد در 
تالش هستیم مجوز ۲۵00 مترمربع زمین از کتابخانه مستهلک و 

غیرقابل استفاده شهید عاشوری را برای ساخت ۸000مترمربع 
مجوز بگیریم.

*  سالن های مطالعه خصوصی در سطح شهر بوشهر غیرمجاز 
هستند

  وی باتاکید بر اینکه سالن های مطالعه خصوصی در سطح شهر 
بوشهر غیرمجاز هســتند، افزود: نظارتی بر مبالغ دریافتی این 
سالن ها وجود ندارد، ما می توانیم این مراکز را تعطیل کنیم، اما 
جایگزینی برای آن ها نداریم.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
بوشهر با بیان اینکه تنها یک ســالن مطالعه استاندارد در شهر 
بوشهر وجود دارد، اظهار کرد: سه سالن مطالعه دیگر در این شهر 
به صورت خانگی هستند و سازه های غیراستاندارد دارند. افراد 
برای استفاده ماهانه حدود ۴00 هزار تومان پرداخت می کنند و 
علت آن این است که ما نتوانسته ایم کتابخانه مناسب ایجاد کنیم 

از این رو ساخت کتابخانه مرکزی ضروری است.
*  شهرداری های عسلویه و برازجان حق کتابخانه های عمومی 

را ندادند
  راهــب بابیان اینکه شــهرداری های بوشــهر و خورموج در 

پرداخت نیم درصد حق کتابخانه های عمومی از محل درآمد را 
به طور کامل انجام داده اند، اما شهرداری های عسلویه و برازجان 
در این حوزه هیچ پولی پرداخت نکرده اند. در شــهر برازجان 
برای هزینه های جاری با مشــکل روبه رو شده ایم.وی با اشاره 
به پروژه کتابخانه دوراهک شهرستان دیر بیان کرد: این پروژه از 
ســال ۸۹ شروع شده، اما با پیشرفت ۶0 درصدی متوقف شده 
اســت؛  با روی کار آمدن دولت سیزدهم یک میلیارد و ۷00 
میلیون تومان اعتبار برای تکمیل آن تامین شد و انتظار می رود با 
تخصیص اعتبار تا سال آینده این کتابخانه ساخته شود.مدیرکل 
کتابخانه های عمومی اســتان بوشهر با اشاره به کتابخانه دویره 
تصریح کرد: این کتابخانه قرار بود با مشارکت خیرین، فرمانداری 
بوشــهر و دهیاری این روستا ساخته شود که اکنون ۷0 درصد 
پیشرفت دارد و با اختصاص ۷00 میلیون تومان اعتبار، پیش بینی 
می شود تا پایان سال به بهره برداری برسد.به گفته راهب، مردم 
استان بوشهر به ترتیب از کتاب های کودک و نوجوان، ادبیات و 
رمان، روانشناسی، علوم کاربردی و دینی و مذهبی بیشتر استقبال 

کرده اند.
  وی با اشــاره به طرح"طاقچه کتاب" اظهار کرد: این طرح با 
همکاری آموزش و پرورش اســتان بوشهر طی روزهای آینده 
به صورت پایلوت در تعدادی مدرسه و مسجد آغاز خواهد شد، 
در این طرح کتاب های غیرقابل استفاده پاالیش و درآمد حاصل 

از آن برای تهیه کتاب های جدید هزینه می شود .

مدیرکل کتابخانه های بوشهر:

سالن های مطالعه شهر بوشهر غیراستاندارد هستند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

افزایش قدرت خرید مردم 
و کاهش تورم از اولویت های مهم مجلس است

آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: مهم ترین اولویت ما در مجلس 
این اســت تورم را کاهش دهیم زیرا این موضوع به 
 ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم آســیب جدی 

می زند . 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکترمحمدرضا پورابراهیمی در 
حاشیه بازدید از کتابخانه شهید مفتح کرمان در جمع کتابداران 
و مســئوالن کتابخانه های شهر کرمان با تبریک هفته کتاب 
 و کتابخوانی و تقدیــر از فعاالن این حوزه اظهار کرد: بخش 
عمده ای از مشکالت جامعه ناشی از عدم اشراف اطالعاتی و 
عدم اطالع از مبانی علمی است و اگر شما حتی یک نفر را با 
این عرصه آشنا کنید، اقدام ارزنده ای انجام داده اید.وی افزود: 
یکی از نگرانی های جدی مــا، کودکان بازمانده از تحصیل 
هستند و اداره کل کتابخانه ها نیز باید در این زمینه اقدامی را 
که می تواند، انجام بدهد و افراد بازمانده از تحصیل شناسائی 
شوند.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: هر 
کودکی که در این سرزمین نتواند درس بخواند، تبدیل به یک 
بمب ســاعتی برای جامعه می شود و کسی که از دانش دور 
باشد، به بالهای مختلف دچار شده و بقیه را گرفتار می کند.

 وی بیــان کرد: عرصه علم، دانش و کتاب برای جامعه ای که 
می خواهد پیشــرفت کند ضروری است و باید به این عرصه 
کمک کنیم و نباید حتی یک نفر بیســواد داشــته باشــیم.

پورابراهیمی در بخش دیگری از ســخنانش درباره افزایش 
حقوق برای کارکنان دولت بیان کرد: افزایش حقوق در بودجه 
امسال به صورت پلکانی است و میانگین بین ۱۵ تا ۲0 درصد 
برای حقوق های پائین و کمتر از ۱0 درصد برای حقوق های 
باال اجرائی شــد و مصوبه اخیر نیز به تائید شورای نگهبان 
رســید و مابه التفات از مهرماه پرداخت خواهد شــد.رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: تالش ما در 
مجلس این است به جای افزایش حقوق، قدرت خرید مردم 
را افزایش بدهیم و این از طریق کاهش تورم امکانپذیر است 
و باال رفتن قدرت خرید مردم موجب رضایتمندی می شود.

وی اظهار کرد: مهم ترین اولویت این است دور موتور تورم را 
کند کنیم زیرا اکنون شتاب زیادی دارد و به ارزش پول ملی، 
قدرت خرید مردم و آسیب می زند.پورابراهیمی افزود: یکی از 
دالیلی که به افزایش قیمت ها دامن می زند، خود تورم است. 

هرچند تحریم، مســائل نفتی، رد و بدل کردن پول و در تورم 
تاثیر دارند اما تورم خودش تبدیل به تهدید می شود و در زمان 
تورم، ارزش پول مــا در مقابل دالر و ارزهای دیگر کاهش 
می یابد.وی با بیان اینکه یکی از ریشــه های تورم، وضعیت 
درآمدهای پایدار بودجه است و باید درآمد پایدار ایجاد کنیم، 
اظهار کرد: در سال های گذشته دولت ها به جای تالش و کار، 
اســتقراض کردند و اثر آن تورم و ناترازی شده و تمام تالش 
ما و دولت فعلی این است که این مسئله را به حداقل برسانیم 
و در برخی موارد توانستیم.پورابراهیمی تصریح کرد: ارزیابی 
بنده از تیم اقتصادی دولت ســیزدهم متوسط است و حرکت 
 دولت در بخش اقتصادی رو به رشد است و این اقدامات نشان 
می دهد می توانیم ناترازی ها را در بخش هایی کاهش بدهیم.
وی بیان کرد: به شدت نگران خروج پزشکان از کشور هستیم 
زیرا پرداخت ها به این قشــر در خارج از کشور زیاد است 
و باید قدرت خریــد جامعه را با رویکرد کاهش تورم انجام 
بدهیم و روی عوامل کاهش تورم دست گذاشته ایم و داریم 
 پیگیری می کنیم و جهت گیری دولت مثبت اســت و اثرات 
 را در معیشــت مردم در یکی دو سال آینده می بینیم.گفتنی 
اســت: در این نشست مسائل و مشــکالت کتابخانه های 
شهرســتان های کرمان و راور مطــرح و راهکارهای رفع 
مشکالت ارائه و جمع بندی شد و دکتر پورابراهیمی بیان کرد: 
در زمینه تکمیل، تعمیر و تجهیز کتابخانه ها آماده همکاری 

هستیم .

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
بوشهر گفت: برپایی نمایشگاه باید هدفمند 
و تخصصی باشد و از برپایی نمایشگاه های 
کتاب بدون برنامه که تنها در حد برگزاری 
یک نمایشگاه باشد در استان جلوگیری 

می شود . 
   به گــزارش خبرنــگار دریــا، عبدالرحیم 
افروغ در نشســتی خبری به مناسبت سی امین 
گرامیداشت هفته کتاب جمهوری اسالمی افزود: 
باید در برپایی نمایشگاه های کتاب به نویسنده، 
انتشارات، ساختار و محتوای کتاب دقت کرد.
وی اظهار کرد: نمایشــگاه های کتاب باید ناظر 
به یک مســاله باشند و نمایشگاه های کتاب بی 
هدف در استان بوشــهر نمی خواهیم در همین 
ارتباط تالش می شود با برپایی این رویدادهای 
فرهنگی با رویکــرد مخاطب محور اتفاق های 
خوبــی در حوزه کتاب در اســتان رقم خورد.
افروغ برگزار نشــدن فرآیند نمایشگاه کتاب در 
استان بوشهر تا این زمان را  تامین نشدن اعتبار 
الزم برای تهیه بُن کتاب و یا تخفیف اســت.وی 
یادآور شد: مهمترین مســاله ای که همزمان با 
برگزاری نمایشگاه کتاب به ذهن متبادر می شود 
بحث بُن کتاب و تخفیف ها است که برای برپایی 
این فرآیند فرهنگی در سالجاری  300 تا ۵00 
میلیون تومان اعتبار برآورد شــده است.به گفته 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر 
رایزنی های الزم در خصوص تامین اعتبار برای 
برپایی نمایشگاه کتاب انجام شده اما تا زمانی که 
اطمینان الزم از تامین این یارانه حاصل نشــود 
نمایشگاه کتاب در این اســتان برپا نمی شود.
وی تاکید کرد: تالش می شود در نمایشگاه های 

کتاب به حوزه های کاری مختلف نگاه تخصصی 
صورت گیرد و همچنین نگاهی دقیق و اثرگذار 
به حوزه های مختلف از جمله محتوا، ناشــر و 
نویسنده داشته باشیم. افروغ یادآور شد: همچنین 
اگر بنا است نمایشگاهی برپا شود به طور حتم با 
هم افزایی کتابفروشی های استان این کار انجام 

می شود.
*  مخاطب؛ محور کار در حوزه کتاب است

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر 
با بیان اینکه درحوزه کتاب رویکردهای مختلفی 
می توان پیش گرفت، گفت: یک حرکت، فرآیند 
و راهبــرد کلی در حوزه کتاب که امروز در این 
اداره کل دنبال می شود، مخاطب است.وی تاکید 
کرد: در عرصه کتاب ضمن اینکه نویســندگان، 
چاپ و نشــر برای ما مهم هستند همواره باید 
هوادار مخاطب باشیم، چون همه این رخدادها 
در کنار هم موجب متولد شدن اتفاقی می شوند. 
افروغ با تاکید براینکه مســاله کتاب مواجهه با 
فکر و اندیشه اســت و نقش راهبری جامعه را 
برعهده دارد، گفت: وقتی فکر و اندیشه به وسیله 

کتاب ســاماندهی شود، رفتارها و ساختارهای 
اجتماع و رویکردهایی که یک جامعه نیز متاثر 
از کتاب می شود.وی ادامه داد: باید مسیر ایجاد 
کتاب از نویسنده، چاپ و نشر تا ساختارهای 
توزیع، ابزارهای تشویقی و الگوهای کاری باید 
به سمتی پیش برود که به مخاطب بعنوان اصل و 

موضوع مهم پرداخته شود.
*  اجرای ۷۰۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته 

کتاب
  مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
بوشهر گفت: امسال با هم افزایی ایجاد شده بین 
دستگاه های اجرایی زیر مجموعه فعال در حوزه 
کتاب قرار است ۷00 عنوان برنامه به مناسبت 
هفته کتاب و کتــاب خوانی  از ۲۱ تا ۲۷ آبان 
ماه برگزار شود.وی افزود: نواختن زنگ کتاب، 
پیــاده روی همگانی با عنــوان "ما همانیم که 
می خوانیم"، همایش مادران کتابخوان، حافظ 
 خوانی، برپایی نمایشــگاه های متعدد هدفدار، 
راه انــدازی کتابخانه تخصصــی انجمن های 
فرهنگی هنری، تجلیل از خیران کتاب، برپایی 

کارگاه نویســندگی، رونمایــی از کتاب و راه 
اندازی ۱3 کتابخانه خیرساز از جمله مهمترین 
برنامه های اســتان بوشــهر در هفته کتاب و 
کتابخوانی اســت.افروغ یادآور شد: ما به دنبال 
خلق کتاب های ویژه هستیم درحالیکه از داشته 
های خوب از جمله دیوان حافظ و بوســتان و 
گلستان سعدی بعنوان فرهنگ تمدن ساز در سده 
های مختلف که پر از محتواهای عمیق اخالقی 
و معرفتی است، غافل هستیم در حالیکه می توان 
از این گنجینه ها با قلم شــیوا، تمثیل ها و بیان 

خوب بهره برد. 
  وی با اشــاره به محدودیت عنوان  کتاب های 
کودکان و نوجوانان گفت: جا دارد نویسندگان 
به صورت ویژه به این حوزه بپردازند و نســبت 
به پرکردن این خالء با اســتفاده از اسطوره ها 
کنند.مدیرکل  اقدام  مختلف  و شــخصیت های 
فرهنگ و ارشاد اســالمی استان بوشهر گفت: 
سال گذشته در حوزه پشتیبانی از حوزه چاپ و 
نشر کتاب ۱30 میلیون تومان برای ۱00 عنوان 
از تازه های کتاب پرداخت و خریداری شــد و 
امســال نیز تاکنون برای خرید ۵0 عنوان کتاب 
برنامه ریزی شــده و تالش می شــود اعتباری 
بیش از سال گذشته به این امر اختصاص یابد.

وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان 
بوشــهر پیشنهاد کرد سه شــنبه این هفته را به 
مناسبت روز کتاب و کتابخوانی از ساعت ۷.30 
تا ۹ صبح را به خواندن کتاب اختصاص دهند و 
این فرصت مطالعه ادامه دار و در هر هفته تکرار 
شــود، همچنین مدیران نسبت به مطالعه کتاب 
جنگ شناختی با توجه به شرایط امروز جهان 
و فضای جنگ شناختی و ترکیبی و ارائه آن طی 

۲ صفحه  اقدام کنند .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر:

برپایی نمایشگاه های کتاب بدون برنامه در استان بوشهر ممنوع است

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

به اطالع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم ( شركت تعاونی مصرف فرهنگيان شهرستان رودان راس ساعت 
16/00 روز يكشنبه مورخ 1401/09/06 در محل سالن پيامبر اعظم )ص( شهرستان رودان  برگزار می گردد .

* دستور كار جلسه : 
 1- تطبيق اساسنامه جديد منطبق با آخرين اصالحيه قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ايران

شرکت  تعاونی مصرف فرهنگیان رودان
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اقتصادی

جزئیات خرید متری ملک در بورس 
   گروه اقتصادی // رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: افراد با هر مبلغی می توانند حتی کمتر از 
یک متر ملک خریداری کننــد و اجاره بهای آن را 
هم دریافت کنند. مجید عشقی در مراسم رونمایی از 
نخستین صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت با 
بیان اینکه امروز از چهارمین ابزار جدید بازار سرمایه 
رونمایی می شــود و هدف از راه اندازی این صندوق 
تشویق مردم به سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم 
و با اســتفاده از نهادهای تخصصی است، اظهار کرد: 
از این پس متقاضیان می توانند با هر مبلغی نسبت به 
سرمایه گذاری در حوزه مسکن اقدام کنند. وی ادامه 
داد: حوزه مسکن و مستغالت در بازار سرمایه مغفول 
مانده بود و در حالیکه ۹0 درصد سرمایه گذاران بازار 
ســرمایه از فعاالن بخش خصوصی هستند اما بازار 
ســرمایه در بخش مسکن نقش قابل توجهی نداشته 
به غیر از اینکه تعدادی از شرکت ساختمانی و معامله 
مصالح ساختمانی ، بازار سرمایه نقطه تالقی با بازار 
مسکن نداشت. رئیس ســازمان بورس با اشاره به 
امکان جذب ســرمایه گذاران در بازار مسکن با این 
ابزار جدید گفت: در بحث ســرمایه گذاری در بخش 
مسکن افراد تنها با پول درشــت امکان خرید یک 
واحد را دارند اما بــا این صندوق افراد با هر مبلغی 
امکان خرید مسکن را خواهند داشت وحتی با مبلغ 
ناچیز امکان ســرمایه گذاری در این بازار را دارند. 
عشــقی تاکید کرد: از طریق این صندوق برای تامین 
مالی پروژه های ســاختمانی مدل هــای مختلفی را 
می توان تعریف کرد. و معامالت ثانویه این مســیر را 
می توان پرقدرت شروع کنیم. وی ادامه داد: این ابزار 
نقدشوندگی باالیی برای بانک ها در بخش دارایی ها 
خواهد داشت و در حال حاضر که یکی از موضوعات 
مهم مولد سازی دارایی ها است می توان از طریق این 
ابزار وارد فاز جدیدی در مولدسازی ها شد و دارایی ها 
را فعال کرد. رئیس سازمان بورس افزود: افراد با این 
صندوق و ابزار جدید اگر امکان خرید واحد ۸0 متری  
و ۵0 متری را نداشــته باشند حتی می توانند کمتر از 
یک متر خریداری کنند و فروش متری مســکن هم 
تقریبا با این ابزار قابل اجرا است. عشقی گفت: افراد 
با هر مبلغی می توانند حتــی کمتر از یک متر ملک 
خریداری کنند و اجاره بهای آن را هم دریافت کنند .

خبر

  

    *

 گروه اقتصــادی // یکی از دغدغه های ســالیان 
بوده  برگشتی  اقتصادی مسئله چک  فعاالن  اخیر 

است .
    بر اساس آمار بانک مرکزی از هر ۱00 چک صادره 
حدود ۱۶ فقره برگشت می خورد .این موضوع فضای 
کسب وکار را با چالش بی اعتمادی مبادالت با چک 
مواجه کرده که نتیجه آن محدود شدن میزان مبادالت 
اقتصادی بوده است.از ســوی دیگر فرایند دادگاه ها 
برای رســیدگی به دعاوی چک برگشتی پیچیده و 
زمانبــر بوده و هزینه هنگفتــی را به طلبکار تحمیل 
می کند. مســئله چک برگشــتی به خألهای موجود 
 در نظام هــای حقوقی و بانکی بــاز می گردد که در 
طرح اصالح قانون چــک تا حد خوبی به آن توجه 
شده است.شاید مهم ترین ابتکار اصالحیه قانون چک 
مصوبه سال۱3۹۷، الکترونیکی شدن صدور چک و 
امکان استعالم آنی وضعیت اعتباری صادرکننده آن، 
برای گیرنده چک اســت .به این صورت که صدور 
چک مســتلزم ثبت اطالعات مندرج در چک مانند 
اطالعات هویتــی گیرنده، مبلــغ و تاریخ چک در 
سامانه متمرکز بانک مرکزی خواهد بود. شنبه گذشته 
رئیس کل بانک مرکزی و وزیران اقتصاد و صمت در 
مراسمی از سامانه چک امن دیجیتال)چکاد( رونمایی 
کردند. چک دیجیتــال یکی از بخش های باقی مانده 

قانون جدید چک بود که عملیاتی شد.
*  بازگرداندن اعتبار به چک، هدف قانون جدید

   علــی صالح آبادی در این مراســم بــا بیان اینکه 
بازگرداندن اعتبار به چک مهم ترین هدف قانون جدید 
چک بوده اســت، افزود: چک یکی از ابزارهای مهم 
پرداخت در کشور است که نقش بسزایی در مبادالت 
اقتصادی مردم دارد و هرچه اعتبار چک افزایش یابد 
و اعتماد مردم به این ابزار بیشتر شود به بهبود فضای 

کسب وکار در کشور کمک می شود.

  وی تصریح کرد: در گذشته گیرنده چک از وصول 
مطالباتش اطمینان کامل نداشــت و این مهم یکی از 
موانع تسهیل کســب وکارها بود، اما در حال حاضر 
این اطمینان به شــکل چشمگیری افزایش یافته و با 
ضوابط موجود، صادرکننده چک برای مصون ماندن 
از عواقب بعدی، خود را ملزم به پرداخت تعهد خود 

می داند.
*  کاهش هزینه تولید، دستاورد چک دیجیتال

  وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراســم رونمایی از 
چک دیجیتال گفت: هزینه مبادله یکی از دغدغه های 
مهم برای تولیدکنندگان بوده است. خاندوزی با اشاره 
به اهمیت کاهش نااطمینانی در فعالیت های اقتصادی 
تصریح کرد: بســته های سیاســتی حمایت از تولید 
شــامل چک الکترونیک، برات و سفته الکترونیک و 
همچنین درگاه ارائه مجوزهای ملی با کاهش هزینه 
مبادله برای تولیدکنندگان و کاهش عدم اطمینان در 
فضای کسب وکار نتایج خوبی برای اقتصاد کشور به 

بار می آورند.
*  کاهش قابــل توجه زندانیان چک برگشــتی با 

اجرای قانون جدید چک
  معاون فناوری های نوین اجرایی شدن قانون جدید 
چک و بازگشت اعتبار به چک را از دیگر تحوالت 
مهــم عنوان کرد و افزود: پیش از ســال ۹۸ به طور 
میانگین روزانه ۱0 نفــر در زمینه جرایم مربوط به 
چک راهی زندان می شــدند که ایــن تعداد در حال 
حاضر به یک نفر در هــر دو روز کاهش پیدا کرده 
است.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره 
به پیچیدگی های فنی، حقوقی و اجرایی چک دیجیتال 
گفت: پیاده سازی و عملیاتی کردن چک دیجیتال باید 
به گونه ای انجام می شد که بیشترین ضریب نفوذ را در 
میان عامه مردم به لحاظ کارایی و کاربرد داشته باشد. 
محرمیان مهم ترین مزیت چک دیجیتال را نقد کردن 

آن به صورت غیرحضوری برشمرد.
*  چک دیجیتال چیست؟

چک دیجیتال موجودیتی مشــابه چک کاغذی دارد 
و تمامی مقررات چک کاغــذی در مورد آن صدق 
می کنــد. در چک دیجیتال، کاغذ از موجودیت چک 
حذف و با اســتفاده از امضای دیجیتال چک معتبر 
می شود.در این خصوص ســامانه »چکاد« با هدف 
ایجاد بستر امن بین بانکی برای ارائه چک دیجیتال و 
برطرف نمودن مشکالت چک فیزیکی ایجاد شده و 
بانک ها با بهره گیری از سرویس های ارائه شده توسط 
این سامانه می توانند سرویس های چک دیجیتال را 

برای مشتریان خود عرضه کنند.
  عضویت در همراه بانک، نصب و فعال سازی برنامه 
»هامون« بــرای ثبت امضای الکترونیکی و همچنین 
داشــتن یک حســاب جاری با امکان صدور دسته 
چک پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد 
به منظور دریافت و صدور چک دیجیتال است. پس 
از فعال سازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوط 
در همراه بانک، خدمات مربــوط به چک دیجیتال 
اعم از درخواســت صدور دسته چک، صدور چک، 
امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، مشاهده 
دسته چک صادر شــده و برگه های چک دیجیتال، 
مشــاهده چک های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، 
ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک و نقد 
کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد 

بود.
*  مزایای چک دیجیتال

  بی تردید یکی از مهم ترین مزایای چک الکترونیکی 
امنیت باالی آن است، چراکه با اعتبارسنجی، وضعیت 
اعتبــار بانکی فردی که چک می کشــد مشــخص 
می شــود. امکان ســرقت یا تحریف آن وجود ندارد 
و شــما می توانید در صورت مشاهده اولین تخلف، 
چک را به راحتی مســدود کنید.از دیگر مزایای مهم 
ایــن چک ها می توان به این موارد اشــاره کرد: نبود 
محدودیت تعداد برگ چک، عــدم امکان تغییر در 
برگ چــک الکترونیک، صرفه جویــی در مصرف 
کاغذ، اطالع رســانی از وضعیت نقل وانتقاالت چک، 
حذف مراحل زمان گیر مثل جابه جایی، دسته بندی و 
حسابداری چک ها، کارمزد و هزینه عملیاتی پایین تر، 
مدیریت ریسک بهتر، سرعت باالی فرایندهای صدور 
و پرداخت چک، امکان آگاهی از گردش حساب و 
مدیریت موجودی حساب برای جلوگیری از برگشت 
خوردن چک به کمک ابزارهای مدرن همچون تلفن 
همراه، ای تی ام ها و اینترنــت، امکان جایگزینی در 
تمامی معامالت و مطلع شــدن صاحب چک پس از 
پرداخت وجه. از این موضوع نیز نمی توان غافل شد 
کــه قانون جدید چک و چک هــای دیجیتال تا حد 
زیادی جرایم بانکی را کاهش داده است. از آنجا که 
با ثبت اطالعات در ســامانه های الکترونیکی، امکان 
صدور چک به وعده و بی محل وجود ندارد، احتمال 

برگشت خوردن و کاله برداری نیز کمتر می شود .

گروه اقتصادی // معاون بیمه ای سازمان تامین  اجتماعی از اجرایی 
شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر 
تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای 

فروردین ۱۴۰۱ خبر داد . 
موضوع اصل ۱3۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن    مهــرداد قریب اظهار کرد: با توجه به ابالغ مصوبه کمیســیون 

کارگران مشــمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴0۱، ماهانه به 
مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور 
مشــمول کسر حق بیمه است، این ســازمان تغییرات الزم را در 

نرم افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابالغیه در ســازمان تامین  
اجتماعی اجرایی شده است.

  قریب افــزود: کارفرمایان ضروری اســت حق بیمه مربوط به 
مابه التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری 

محاسبه و به سازمان تامین  اجتماعی پرداخت کنند .

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار 

اساسنامه ۱۹ ماده ای صندوق ملی مسکن ابالغ شد 
گروه اقتصادی // اساسنامه صندوق 
ملی مسکن در چهار فصل، ۱۸ ماده 
و ۹ تبصره از سوی معاون اول رئیس 
جمهور برای اجرا به دســتگاه های 

اجرایی ابالغ شد . 
  هیات وزیران با اساسنامه صندوق 
ملی مســکن پس از رفــع ایرادات 
شــورای نگهبان در هیــات دولت، 
اول  معــاون  مخبر  محمد  توســط 
رئیس جمهور ابالغ شــد.معاون اول 
 رئیس جمهور این اساســنامه را به 
وزارتخانه های راه و شهرســازی، 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی، کشــور، 
امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی 
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ابالغ 
کرد.اساســنامه صندوق ملی مسکن 
که بــا اصالحاتی اول آبــان ماه به 
تصویب هیأت وزیران رسیده است، 

در شــورای نگهبان مــورد بحث و 
بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین 
شرع و قانون اساسی شناخته نشد و 
ایرادهای مد نظر شورای نگهبان در 
این اساسنامه از سوی دولت اصالح 
و مجدد به این شورا بازگردانده و در 
نهایت تایید شد.سخنگوی دولت هم 
چندی پیش گفته بود که اساســنامه 
صندوق ملی مسکن برای ساماندهی 
و تقویــت وضعیت مســکن فردای 
کشور است تا کمبودهای به جا مانده 
از گذشته برطرف شود.صندوق ملی 
مســکن با هدف هم افزایی، تقویت 
تــوان حمایتی و تخصیــص بهینه 
منابع مالی بخش مســکن تاسیس 
می شود و وابســته به وزارت راه و 
شهرسازی است. ســرمایه اولیه این 

صنــدوق هزار میلیارد ریال اســت 
 کــه از محل بودجــه عمومی تامین 
می شــود.ارکان این صندوق شامل 
هیات امنا، هیــات عامل و بازرس 
قانونی به عنوان حسابرس است که 
بر اساس تصویب هیات وزیران در 
هیات امنای صندوق ۹ نفر شــامل 
وزرای راه و شهرسازی، کشور، تعاون، 
اقتصاد و نیز رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، یک 
نفر از کمیســیون عمران مجلس  و 
یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس به عنوان ناظر و رئیس بنیاد 
است.تجمیع  اسالمی  انقالب  مسکن 
منابع مالی بخش مســکن، تشویق، 
حمایت و مشارکت در تامین مالی و 
سرمایه گذاری صنعت ساخت و ساز، 

 جلب، جــذب و هدایت منابع مالی 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی 
و تجهیز منابع مالــی از طریق بازار 
سرمایه از جمله وظایف صندوق ملی 
مسکن است.ارائه تضمین های الزم 
برای خانوارهای کم درآمد و ساکنین 
بافت فرســوده و ناکارآمد شــهری 
جهت دریافت تسهیالت بانکی، ارائه 
تضمین های الزم بــرای دریافت و 
بازپرداخت ســود این تسهیالت در 
طرح های حمایتی مسکن و  حمایت 
و تشویق کلیه طرح های حمایتی در 
بخش مسکن بخصوص پیش فروش، 
خدمات بیمه ای، شرکت های دانش 
بنیان مرتبــط با حوزه مســکن و 
ساختمان از دیگر وظایف تعیین شده 

برای این صندوق است .

گــروه اقتصــادی // یک کارشــناس صنعت 
لوازم خانگــی گفت: هرچند پتانســیل تامین 
لوازم خانگی مورد نیاز کشور و حتی کشورهای 
منطقه وجود دارد، اما اغتشاشــات اخیر سبب 
شده تا رکود موجود در بازار عمیق تر از قبل شود . 
   این کارشناس صنعت لوازم خانگی افزود: ُکندی 
یا در برخی موارد قطعــی اینترنت در هفته های 
گذشــته، تاکنــون تاثیر چندانی بــر روند تولید 
در شــرکت ها نداشته اســت، زیرا بسیاری ثبت 
ســفارش ها به صورت تلفنی یا از طریق ارسال 
ایمیل انجام می شــود.وی بیان داشت: با این حال 
زمانی که تولیدات از کشش الزم برای خریداران 
برخوردار نباشــد، در انبارها دپو شده و به تعمیق 
رکود کنونی حاکم بر بازار می انجامد.این کارشناس 

صنعتی یادآور شد: در دو سال گذشته شاهد رکود 
حاکم بر بازار لوازم خانگی به دلیل پاندومی کرونا 
بودیم، با این حال شــرکت ها و فروشندگان نیز 
بیکار ننشستند و بر طراحی و راه اندازی صفحاتی 
در فضای مجازی، تولید محتوای تبلیغاتی جذاب، 
برگزاری شوروم و فروش مجازی روی آوردند.
وی خاطرنشــان کرد: با اعتماد تدریجی مردم به 
فروشندگان، کم کم شبکه های زیادی ایجاد شد و 
به این ترتیــب فروش در بازار جانی تازه گرفت. 
همچنین مردم عــادت کردند که به جای حضور 
در امین حضور، خیابان جمهوری و دیگر مناطق 
پُر رونق فــروش لوازم خانگی پایتخت، از طریق 
فضای مجازی به تامین نیازهایشــان بپردازند و 
با اعتماد نســبی ایجاد شــده، با خیال راحت تر 

نســبت به خرید اقدام می کردند و حتی نگرانی ها 
از کاالهای قاچاق، بانه ای و غیره نیز کمتر شــده 
بود.این فعال اقتصادی گفت:  اصوالً لوازم خانگی 
به جز برای زوج های جوان که در ابتدای راه زندگی 
مشترک هستند به عنوان کاالی ضروری شناخته 
نمی شود و به همین دلیل امید بازاری ها بر این بود 
که خانواده ها به تعویض لوازم خانگی مستعمل و 

کارکرده خود روی بیاورند.
  وی اظهار داشت: سیگنال هایی که امروز به بازار 
می رسد، با توجه به شــرایط سیاسی بین المللی، 
همچنین گران شــدن ارز و سکه، مردم به سمت 
ایــن بازارهای غیرمولــد روی آورده اند و رکود 
صنعت لوازم خانگی از آنچه بود عمیق تر شــده 
است.این کارشــناس صنعتی پیش بینی کرد  در 
ســه ماه آینده تا پایان سال روزهای سختی برای 
این صنعت مولد کشور رقم بخورد.وی تاکید کرد: 
برآیند این اتفاقات منجر به کاهش تولید شده است، 
زیرا شرکت ها به منظور کاهش هزینه های سربار و 
انبارداری ناچار به کاســتن از ظرفیت هایشــان 
می شوند؛ این در حالی است که ظرفیت تولید لوازم 
خانگی در کشــورمان بیش از نیاز داخل و حتی 
نیاز کشورهای منطقه و همسایگان است.این فعال 
صنعتی بیان داشــت: بحران امروز به هیچ عنوان 
در بخش تولید نیســت، بلکه در بخش فروش و 
تقاضاست و به نظر می رسد این دیدگاه که فقط از 
تولید حمایت شود باید تعدیل شده و از فروش و 

توزیع نیز غافل نباشیم .

یک کارشناس صنعتی :

               کود در بازار لوازم خانگی را عمیق تر کرد

خداحافظی با چک های بی محل

گروه اقتصادی // باوجود گذشت حدود دو ماه از 
ضرب االجل رئیس جمهور در خصوص واگذاری 
زمین های مازاد دولتی برای طرح نهضت ملی 
مسکن؛ اما اخیرا معاون امالک و حقوقی سازمان 
ملی زمین و مسکن اعالم کرده است که تنها 
سند نیمی از زمین های مازاد دستگاه های دولتی 

به وزارت راه منتقل شد . 
   یکی از مهمترین وعده های رئیســی در زمان 
انتخابات ساخت چهار میلیون مسکن در دوران 
چهارســاله ریاســت جمهوری بود. قــرار بود 
دولت سیزدهم ساالنه یک میلیون مسکن برای 
بی خانه ها بسازد تا این گونه بخشی از مشکالت 
حوزه مسکن مرتفع شــود.برای رسیدن به این 
مهم، شــهریور ماه سال گذشــته دولت اقدام به 
تصویب قانون جهش تولید مســکن کرد و طبق 
این قانون تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلف 
به همکاری جهت رسیدن به ساخت چهار میلیون 
مسکن شــدند.به موجب ماده ۱0 فصل دوم این 
قانون همه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه های 
دولتــی و همچنین شــرکت هایی که صددرصد 
سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند 
نســبت به واگذاری و تحویــل رایگان اراضی 
در اختیــار خود کــه در چهارچوب مکان یابی 
موضوع ماده)۶( قانون ســاماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند)به استثنای 
اراضی تبصــره)۲( ماده)۹( ایــن قانون(، ظرف 
دوماه از تاریخ الزم االجرا شــدن این قانون بنا 
به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام کنند.  
همچنین ادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند پس 
از اعالم وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت 
بــه تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر امالک و 
صدور ســند مالکیت به نام دولت با نمایندگی 
وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.در این قانون 
پیش بینی شده بود که چنانچه دستگاه های موضوع 
این ماده ظرف دوماه از تاریخ درخواست وزارت 
راه و شهرسازی نســبت به واگذاری و تحویل 
زمین و تسلیم اســناد و مدارک آن اقدام نکنند، 

ادارات ثبت اسناد و امالک موظفند به درخواست 
وزارت راه و شهرســازی، ظــرف یــک ماه به 
ترتیب یاد شــده، اقدام و سند مالکیت جدید را 
به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی 
صادر کند.فروردین ماه ۱۴0۱ طبق اعالم عضو 
هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن باوجود 
تصویب قانون جهش تولید مسکن و دستوری که 
به منظور واگذاری زمین های دولتی صادر شــده 
است؛ تنها چهار درصد اراضی دستگاه های دولتی 
به وزارت راه تحویل شد.ارسالن مالکی علت این 
امر را عدم همکاری دســتگاه های دولتی اعالم 
کرده بود.اما حاال با گذشــت بیش از یک سال 
ازاین قانون همچنان مشاهده می کنیم که دستگاه ها 
دولتی در واگذاری این زمین ها مقاومت می کنند تا 
جایی که رئیسی در اوایل مرداد ماه سال جاری 
طــی یک ضرب االجل به همــه وزارتخانه ها و 
دستگاه های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا 
پایان شهریور ماه سال جاری تمام اراضی مناسب 
اعالم شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند 
تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرسازی، 
به متقاضیان واگذار شــود.در این تاریخ رئیس 
جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت 
برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور برای 
انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، گفت: 
پیش نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است 
که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت 
مهمی بر عهده دارد و باید با شناسایی زمین های 
مناسب و تشــکیل بانک مسکن، زمینه جهش 
تولید مسکن در کشور را فراهم کند.حدود دو ماه 
از این ضرب االجل رئیس جمهور می گذرد؛ اما 
همچنان مشاهده می کنیم که بسیاری از دستگاه ها 
دراین خصــوص همکاری نکرده و برخی دیگر 

این دستور را نصف ونیمه انجام داده اند.
*  ســند نیمی از زمین های مازاد دستگاه های 

دولتی به وزارت راه منتقل شد
  اخیــرا تقی رضایی، معــاون امالک و حقوقی 
ســازمان ملی زمین و مســکن اعالم کرد: سند 

ســه هزار و ۶ هکتار از زمین های دستگاه های 
دولتی که قبال شناســایی شده بود به نام وزارت 
راه و شهر سازی ثبت شــده است.وی با اشاره 
بــه این که بیش از ۶ هــزار هکتار زمین دولتی 
را وزارت راه و شهرســازی شناســایی کــرده 
اســت، افزود: تاکنون ســند حدود ۵0 درصد 
آن ها به نام وزارت راه وشــهر سازی ثبت شده 
اســت.  به گفته معاون امالک و حقوقی سازمان 
ملی زمین و مســکن بر اســاس ماده ۹ قانون 
جهش تولید مسکن نیز ســند ۴۶ هزار هکتار 
 زمین به نام وزارت راه و شــهر سازی ثبت شده

 است.
*  وزارت جهاد کشاورزی در صدر واگذاری های 

زمین
  طبق گفته رضایی از میان دستگاه های دولتی، 
وزارت جهاد کشــاورزی با واگــذاری ۱۸۸0 
هکتار زمین، وزارت علوم با ۵۵3 هکتار زمین 
و وزارت نفــت با ۱۶۴ هکتار زمین به ترتیب 3 
دستگاه اول تا سومی هستند که بیشترین زمین را 
واگذار کردند و استان های ایالم، البرز و اصفهان به 
ترتیب بیشترین واگذاری های زمین دستگاه های 
دولتی را به خود اختصاص دادند.براساس آنچه 
که معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و 
مسکن اعالم کرده وزارت اقتصاد هنوز اطالعات 
اراضی مازاد خود که طبق دستور رئیس جمهور 
بایستی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار 
می داد، قرار نداده اســت.  اما چرا دستگاه های 
دولتی در واگذاری این زمین ها مقاومت می کنند؟ 
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در رابطه با 
چرایی مقاومت دستگاه ها در این خصوص گفته 
بود که برخی دستگاه ها با استناد به قوانین دیگری 
از اجرای تعهد قانونی واگذاری زمین استنکاف 

می کنند.
   اما شــاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس 
شــورای اســالمی علت این امر را ناهماهنگی 
دستگاه های دولتی و اینکه این دستگاه ها تکالیف 
خود را به درســتی در این حوزه نمی دانند، اعالم 

کرده است.وی همچنین گفته است که البته گاهی 
هــم زمین ها از نظر طی مراحل قانونی برای این 
که ســند زده شود مشــکالتی دارد و سازمان 
ثبت نتوانسته سرعت الزم را داشته باشد. چون   
تاکنون چنین کاری انجام نشده و سازمان ثبت هم 
با زوایای کار آشــنا نبوده است و باید اشکاالت 
آن را برطــرف کند، البته در بعضــی موارد هم 
دســتورالعمل ها و مصوبات متناقض ابالغی به 
دستگاه های اجرایی باعث شــده تا زمین های 
مازاد اعالم نشــود. مثال برخی دســتگاه های 
 اجرایی می گویند که بر اساس قانون بودجه، زمین 
مازاد خود را باید مولدسازی و تبدیل به احسن 

کنیم.
*  اطالعات دقیقی از میزان زمین های در اختیار 

دستگاه های دولتی نداریم
  طبق قانون، مجلس شورای اسالمی کمیسیون 
عمران مجلس باید پیگیر اجرایی نشدن این قانون 
باشد. علی آذری، عضو حقوقی کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: طبق قانون جهش تولید مســکن، باید 
ادارات دولتی زمین هــای مازادی خود را اعالم 
می کردند که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و طی 
جلســاتی که با وزیر راه و شهرسازی انجام شد 
قرار بر این شد که دستگاه هایی که از قانون تمکین 
نکرده اند اعالم کنند که علت چه بوده است.وی با 
تاکید بر اینکه کمیسیون عمران در این رابطه اعالم 
آمادگی کرده و تاکید کردیم هر دســتگاهی که 
تمکین نکرده است کمیسیون وارد می شود، ادامه 

داد: پیشنهاد ما این است که از سامانه ثبت امالک 
و اســناد، لیست زمین هایی که در اختیار ادارات 
اســت را اعالم کند تا ببینیم دستگاه های دولتی 
چه میزان زمین در اختیــار دارند و چرا واگذار 
نکرده اند.عضو کمیســیون عمران مجلس اعالم 
کرد: رئیس جمهور اعالم کرده بود دستگاه هایی 
که از قانــون تبعیت نکننــد، مالکیت زمین در 
اختیار دولت قــرار می گیرد که البته مالکیت در 
اختیار دولت هست؛ اما با دستور رئیس جمهور 
و مشخص شــدن وضعیت سامانه جامع امالک، 

بهره بردار تغییر می یابد.
*  دولت باید سطح مداخالت خود را کاهش دهد

  آذری بــا تاکیــد بر اینکــه اطالعاتی کاملی 
درخصوص عملکرد دستگاه ها در این خصوص 
نداریم، در پاسخ به اینکه باتوجه به گذشت بیش 
از یک ســال از تصدی دولت و نداشتن کارنامه 
مثبت در حوزه ساخت مسکن، آیا در پایان دوره 
چهار ســاله می تواند چهار میلیون مسکن وعده 
داده را محقق کند، ابراز کرد: یکی از مشــکالتی 
که در تمامی دولت ها شاهد آن هستیم این است 
که دولت ها مداخله گر هستند و تا زمانی که دولت 
سطح این مداخالت را کاهش ندهد، وضعیت به 
همین منوال خواهد بود.وی بر استفاده از ظرفیت 
مردم به ویژه در روســتاها و بخش خصوصِی 
 توانمنــد در حوزه مســکن تاکیــد و تصریح 
 کــرد: تازمانی کــه دولت از ظرفیــت این دو 
بخش استفاده نکند، وعده مسکن محقق نخواهد 

شد./قدس آنالین

ضرب االجل رئیسی همچنان روی زمین ؛

 واگذاری نصف  ونیمه زمین های مازاد دستگاه های دولتی

اغتشاشات ر



صدور حکم اعدام برای تروریست افغانستانی
 منابع عراقی از صدور حکم اعدام برای یک تروریست اهل 
افغانســتان در این کشــور خبر دادند. دادگاه الرصافه در بغداد 
پایتخت عراق برای یک تروریست دارای تابعیت افغانستان حکم 
اعدام صادر کرد. دستگاه قضائی عراق با انتشار بیانیه ای ضمن 
اعالم این خبر اعالم کرد که این تروریست به همراه همسر خود 
به صورت غیر قانونی وارد عراق شده و با تروریست های داعش 
علیه امنیت و ثبات عراق همکاری کرده است. این بیانیه افزوده 
که حکم اعدام این تروریست به موجب قوانین مبارزه با تروریسم 

صادر شده است.
حمله با سالح سرد

 در انگلیس 2 کشته بر جای گذاشت
 رســانه ها از وقوع یک حمله با ســالح سرد در انگلیس و 
کشــته و زخمی شــدن 3 نفر در این حادثه خبر می دهند. در 
 )Bedfordshire( »حادثه حمله با سالح سرد در »بدفوردشایر
واقع در انگلیس، ۲ نفر کشــته شد. بر اساس اعالم این رسانه، 
پلیس در این خصوص اعــالم کرد که به دنبال دریافت خبری 
دربــاره برخورد خودرو با یک مــرد، به محل حادثه رفته و با 
3 َمرد مواجه شــد که به اثر ضربات چاقو به شدت زخمی شده 
بودند. گزارش پلیس انگلیس در این باره حاکیســت: ۲ نفر از 
آن ها در صحنه حادثه جان خود را ازدســت دادند و فرد سوم 
نیز در بیمارستان بستری شــده است؛ حال وی وخیم گزارش 
می شود. پلیس تحقیق و تفحص در ارتباط با این حادثه را آغاز 
کرده است. لندن تا کنون در این باره اطالعات بیشتری را ارائه 

نکرده است.
۶ زخمی در پی برخورد خودرویی با جمعیت 

در لس آنجلس
 مقامات پلیس آمریکا اعــالم کردند که در پی برخورد یک 
وســیله نقلیه با یک کارناوال خیابانی در لس آنجلس، دستکم 
شــش نفر زخمی شدند.  بر اساس گزارش ها، شش نفر که بین 
30 تا ۵0 سال هستند با جراحات به بیمارستان منتقل شدند با 
این حال وضعیت جسمانی آن ها وخیم نیست. مقامات پلیس 
با بیان اینکه مظنون این حادثه مرد است، گفتند: تحقیقات برای 
یافتن مظنون همچنان ادامه دارد و تاکنون انگیزه وی نیز مشخص 
نشده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، ویدئوی منتشر شده 
از این حادثه افرادی را نشان می دهد که در حال فرار به سمت 

منطقه ای امن هستند.

پلیس  رئیــس  حــوادث//  گــروه 
آگاهــی تهران بزرگ از دســتگیری 
دکترکالهبــردار حرفه ای خبر داد که 
در پوشش دکتر زیبایی دست به اعمال 

مجرمانه می زد.
سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی 
گفت: آبان ماه جاری، با اعالم ســرقت  
طال و پول با شگرد کالهبرداری از یک 
زن در شرق تهران، موضوع رسیدگی به 
این پرونده در دســتور کار تیمی زبده از 
کارآگاهان پایگاه ششــم پلیس آگاهی 

قرار گرفــت.وی افــزود: در تحقیقات 
ابتدایی کارآگاهان پایگاه ششم مشخص 
شــد، مال باخته پس از آشنایی با یک 
مرد جوان بــا وعده های پوچ اعتمادش 
جلب شــده و مقدار زیــادی طال برای 
ســرمایه گذاری در اختیار وی قرار داده 
اما پــس از مدتی متهم متواری شــده 

است. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ 
ادامه داد: از سوی دیگر بررسی ها نشان 
داد، متهم با جعل عنوان پزشک زیبایی 
و با ادعای داشتن مطب مجلل در غرب 
تهران فضــای ســرمایه گذاری را برای 
مال باختگان که همگی زن هســتند با 
صحنه سازی حرفه ای آماده کرده و پس 

از دریافت مقدار زیادی پول و طال از آنان 
متواری شده است.وی خاطرنشان کرد: 
کارآگاهان درگام نخست،با بهره گیری از 
شیوه های علمی کشــف جرم، هویت و 
مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و متوجه 
شدند وی درارومیه، اصفهان،کیش،مشهد 
و شــیراز نیز بــا این شــگرد از بانوان 

کالهبرداری کرده اســت.این مقام ارشد 
انتظامی تاکید کــرد: کارآگاهان در گام 
بعدی پس از هماهنگی های الزم با مرجع 
قضایی راهی مخفیگاه متهم شدند و وی 
را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.

وی با بیان این که مال باختگان متهم را 
شناسایی کردند ،افزود: متهم پس از انتقال 

به پایگاه ششم پلیس آگاهی در تحقیقات 
ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت طال 
و پول از ۵0 زن با شــگرد جعل عنوان 
پزشک زیبایی در ۶ استان  ایران به ارزش 
تقریبی ۲0 میلیارد ریــال اعتراف کرد.

ســرهنگ گودرزی اظهارکرد: با صدور 
قرار قانونی از سوی مرجع قضایی متهم 
برای تحقیقات بیشــتر و شناسایی دیگر 
شــاکیان احتمالی در اختیار کارآگاهان 

پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار دارد.

دکتر پوست و زیبایی کالهبردار حرفه ای بود!
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حوادث

  

از روزی که با »سامان« آشنا شدم، سرقت از 
منازل را با یکدیگر شروع کردیم چرا که او 
چند سال از من بزرگ تر بود و موتورسیکلت 
داشــت  اما از یک سال قبل که با توصیه او 
به مصرف قرص های روان گردان روی آوردم 
 دیگر حال خودم را نمــی فهمم به همین 
دلیل  هم دوست داشــتم تا دیگران از من 

بترسند و ...
این ها بخشی از اظهارات نوجوان ۱۶ ساله ای 
است که به اتهام تخریب یک  دستگاه خودروی 
پراید توســط نیروهای گشت کالنتری دستگیر 
شده است. این نوجوان که مدعی بود به قرص 
های روان گردان اعتیاد دارد، درباره سرگذشت 
خود به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
گفت: پدرم بــه مواد مخدر اعتیاد دارد و مادرم 
نیز خانه دار اســت اما پدرم در یکی از شرکت 
های پیمانکاری مرتبط با ادارات شهری کار می 
کند و با درآمدش هزینه ها و مخارج خانواده را 
می پردازد من هم که اولین فرزند خانواده هستم 
تا کالس پنجم ابتدایــی درس خواندم و بعد از 
آن به امید این کــه بتوانم درآمدی برای خودم 
داشته باشــم، درس و مدرسه را رها کردم ولی 
چون سن کمی داشتم کسی به من کار نمی داد 
تا این که حدود دو سال قبل و با سنگین تر شدن 
اجاره منازل، پدرم مجبور شد، خانه کوچکی را 
در انتهای یکــی از محالت بولوار توس اجاره 
کند. در همان روز اول که به این محله نقل مکان 
کردیم من از خانه بیرون آمدم تا به مغازه بروم. 
در بین راه با جوانی بزرگ تر از خودم آشنا شدم. 
او که موتورسیکلت داشت خودش را »سامان« 
معرفی کرد و بدیــن ترتیب رفاقت من و او در 
حالی شروع شــد که من عاشق موتورسیکلت 

بودم و خیلی دوست داشتم با او همراه شوم.

ســامان هم گاهی مرا سوار موتورسیکلت می 
کرد و از داخل منازل مــردم لوازمی را بیرون 
مــی آورد و به مــن می داد که ترک نشــین 
موتورســیکلت بودم. این کارهای سامان ادامه 
داشــت تا این که روزی ماموران انتظامی ما را 
دستگیر کردند و مشخص شد که »سامان« یک 
سارق حرفه ای است و از خانه های مردم دزدی 
می کند اما به دلیل این که من یک نوجوان بودم 
و از کارهای »ســامان« اطالعی نداشتم شاکی 
پرونده رضایت داد و قاضی هم مرا آزاد کرد و 
تحویل پدرم داد ولی »سامان« به زندان افتاد. 
او بعد از شــش ماه دوباره از زندان آزاد شد و 
باز هم به ســراغ من آمد. این گونه بود که بر 
اثر معاشرت با »سامان« به مصرف قرص های 
روان گردان آلوده شدم چرا که او ادعا می کرد 
مصرف این قرص ها به انسان دل و جرأت می 
دهد و از چیزی نمی ترســد. من هم که خیلی 
دوست داشتم دیگران از من در محله حساب 
ببرند و بچه های همســن و سالم به حرف هایم 
گوش کنند با توصیه او از آن قرص ها مصرف 
می کردم ولی دیگر چیزی نمی فهمیدم و متوجه 
رفتارهای زشت خودم نبودم. امروز هم درحالی 
که از همان قرص ها خورده بودم قمه ای را از 
خانه برداشتم و به خیابان آمدم. در این هنگام 
چشمم به یک دستگاه پراید نقره ای رنگ افتاد 
کــه در یکی از کوچه های محلــه پارک بود. 
در یک لحظه قمه را بیرون کشــیدم و خودرو 
را فریادزنان تخریــب کردم. مالک خودرو که 
این صحنه را دید بــدون آن که به من نزدیک 
شود با پلیس ۱۱0 تماس گرفته بود که ناگهان 
خودروی پلیس از راه رســید و مرا دســتگیر 

کردند.

تمرین جاهلی با قمه! 
در امتداد تاریکی

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

انتظامی  فرمانده  حــوادث//  گروه 
هرمزگان گفت: با هوشیاری و تالش 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
مینــاب، دریک عملیــات ضربتی 
قاچاق مواد مخدر  باند  پلیسی یک 
با بیش از دو تن تریاک شناسایی و 

متالشی شد.
افزود:  جعفــری  غالمرضا  ســردار 
تکاوران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان میناب در ادامه طرح مقابله 
با قاچــاق مواد مخــدر و مبارزه با 
قاچاقچیان و سوداگران مرگ با انجام 
کار اطالعاتی و تالش شــبانه روزی 

یک باند قاچاق مواد مخدر که قصد 
انتقال یک محموله ســنگین مواد از 
مرز های شرقی کشور به داخل استان 

را داشتند، شناسایی و منهدم کردند.
وی گفت: مامــوران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر میناب با شناسایی مسیر 
اصلی تردد قاچاقچیان و مخفیگاه های 
آنان در منطقه هشتبندی و همکاری 
بندرعباس  انتظامی  ماموران  مشترک 
در سه عملیات ضربتی و همزمان ۱۱ 

نفر از قاچاقچیان را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز 
خلیج فارس، سردار جعفری افزود: در 

این رابطه ۴ دستگاه خودرو متعلق به 
این باند قاچاق را توقیف کردند.

وی گفت: مردم می توانند تحرک های 

مشکوک قاچاقیان را از طریق سامانه 
۱۲۸ به پلیــس مبارزه با مواد مخدر 

گزارش دهند.

گروه حوادث// مردی که متهم اســت به ۸ زن و دختر در یکی از بوستان های 
پایتخت تعرض کرده در دادگاه کیفری یک استان تهران با شاکی ها روبه رو شد.

رسیدگی به این پرونده از یک سال قبل با مراجعه زنی به اداره پلیس آغاز شد. 
وی در توضیح به مأموران گفت: در حال قدم زدن در حاشیه پارکی در شرق تهران 

بودم که از سوی مردی مورد تعرض قرار گرفتم. 
در حالی که مأموران به دنبال شناسایی عامل تعرض به شاکی بودند شکایت های 
مشابهی به پلیس رسید و مأموران به یقین رسیدند که آزار و اذیت ها زنجیره ای و از 

سوی فرد مشترکی صورت گرفته است.

در ادامه تحقیقات کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی با بررسی نامحسوس 
حوالی پارک مورد نظر عامل تعرض به زنان را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

متهم پس از انتقال به اداره پلیس به جرم خود اعتراف کرد و ۸ قربانی این پرونده نیز 
به صورت حضوری تأیید کردند که او همان مرد آزارگر است.پس از آن هم پزشکی 
قانونی تعرض به ۸ زن و دختر را تأیید اما متهم در دادگاه جرم خود را انکار کرد. 
قضات برای اینکه مســأله را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهند از شاکی ها 

دعوت کردند تا در مواجهه حضوری با متهم او را شناسایی کنند.
یکی از شــاکی ها با حضور در دادگاه گفت: من تأیید می کنم که او همان شخصی 
است که مرا اذیت کرد. البته در آن زمان جثه بزرگتری داشت و حاال الغرتر شده، 
او بدون توجه به التماس هایم مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.دیگر شاکی پرونده نیز 
عنوان کرد: در حال قدم زدن بودم که متهم با تهدید چاقو مرا پشت شمشادها برد 

و به من تعرض کرد.
دختر جوانی هم که از شــاکی های پرونده بود، گفت: متهم در ابتدا از من ساعت 
پرسید وقتی سرم را پایین آوردم با چاقو تهدیدم کرد و آزارم داد.پس از اظهارات 
شاکی های پرونده، متهم به جایگاه رفت و با انکار اتهامش گفت: من متأهلم و نیازی 
به انجام چنین کارهایی ندارم. مرا به اشتباه بازداشت کرده اند و اعترافاتم را هم در 
اداره آگاهی قبول ندارم.پس از پایان صحبت های متهم، قضات برای تحقیقات بیشتر 

در مورد پرونده ادامه رسیدگی را به جلسه دیگری موکول کردند.

انهدام باند مواد مخدر با دو تن تریاک در هرمزگان 

۸ شاکی در دادگاه مرد آزارگــــر را شناسایی کردند

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

عمومی  مجمع  رساند  می   142 ثبت  بشماره  رودان  مرزنشينان  تعاونی  شركت  محترم  اعضای  اطالع   به 
فوق العاده شركت  تعاونی مرزنشينان رودان راس ساعت 10/30 مورخ 1401/09/05 روز  شنبه در محل مسجد علی 

ابن ابيطالب )ع( شهرستان رودان ، روبروی اداره ورزش برگزار می گردد .
* دستور كار جلسه : 

1- تطبيق اساسنامه جديد منطبق با آخرين اصالحيه قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ايران

تاریخ انتشار : 1401/08/24شرکت  تعاونی مرزنشینان رودان

تبرئه از قتل عمد با گـــزارش پزشکی قانونی
گروه حوادث// مرد میانسال که به خاطر عالقه به 
یک زن با شوهر وی درگیر و باعث مرگش شده 
بود پــس از محاکمه در دادگاه از اتهام قتل عمد 

تبرئه و به پرداخت دیه محکوم شد.
فروردین ســال ۹۷  زن ۴۵ ساله ای به نام فریبا به 
اداره پلیس رفت و مدعی شــد چند روزی است 
همسرش ناپدید شده اســت. پس از این شکایت 
تحقیقات برای یافتن مرد میانســال آغاز شــد تا 
اینکه چند روز بعد خبر کشف یک جسد در میان 
نخاله های خارج از شهر تهران به مأموران گزارش و 
جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد. 
در شــاخه دیگری از تحقیقات مأموران با بررسی 
تلفن همراه فریبا پــی بردند که او از چندی قبل با 
مردی به نام خسرو در ارتباط است. به همین خاطر 
فریبا و خسرو بازداشت شدند و تحت بازجویی فنی 
قرار گرفتند و در نهایت خسرو اعتراف کرد که بیش 
از یکسال است با فریبا  ارتباط دارد.مرد جوان گفت: 
من و فریبا از ســال ها پیش در یکی از شهر های 
شرقی کشور با هم آشنا بودیم اما نتوانستیم ازدواج 

کنیم. مدتی بعد هر دو با  افراد دیگری ازدواج کردیم 
و به تهران آمدیم اما دیگر از هم خبر نداشــتیم. تا 
اینکه یک سال و نیم قبل دوباره همدیگر را دیدیم 
و سعی کردیم با رفت و آمد خانوادگی بیشتر به هم 
نزدیک شویم اما شوهرش محمود متوجه ماجرا شد 
و ارتباط خانوادگی ما قطع شــد. چند روز بعد من 
و محمود همدیگر را در خیابان دیدیم و سر همین 
موضــوع با هم جر و بحث کردیم که در نهایت من 
ضربه ای به سینه اش زدم و از آنجایی که او مشکل 
قلبی داشت به یکباره روی زمین افتاد. همان موقع 
او را سوار ماشینم کردم تا به بیمارستان برسانم که 
متوجه شدم دیگر نفس نمی کشد و از ترسم او را به 
حاشیه شهر بردم و همانجا رهایش کردم.با اعترافات 
خســرو و تکمیل تحقیقات برای وی کیفرخواست 
قتل عمد و برای فریبــا معاونت در جنایت صادر 
و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شد.در آغاز جلسه دادگاه 
خواهر و برادرهای محمود به عنوان ولی درخواست 
قصاص کردند.سپس دو متهم که با قرار وثیقه آزاد 

بودند، یک به یک به جایگاه رفتند. در ابتدا خسرو 
بــه جایگاه رفت و گفت: اتهــام قتل عمد را قبول 
ندارم. چون محمود بیماری قلبی داشت و من قصدم 
کشتن او نبود. پزشکی قانونی هم مرگ او را بر اثر 

سکته قلبی تأیید کرده است.
قاضی از متهم پرسید: چرا در ابتدای دستگیری سعی 

داشتی موضوع را کتمان کنی؟
متهم جواب داد:  فریبــا به من گفته بود محمود با 
چاقو کشته شده و جسدش را پلیس پیدا کرده. من 
فکر کردم پس از آنکه او را از ماشینم بیرون انداختم، 
فرد دیگری محمود را با چاقو کشــته است. سپس 
فریبا پای میز محاکمه ایستاد و بار دیگر منکر اطالع 
از ماجرای درگیری و مرگ شــوهرش شد.پس از 
اظهارات متهمان قضات وارد شور شدند و با توجه 
به گزارش پزشکی قانونی و سایر مستندات پرونده 
قتل را شبه عمد تشخیص داده و متهم ردیف اول را 
از اتهام قتل عمد تبرئه کردند بدین ترتیب خسرو به 
پرداخت دیه محکوم و فریبا نیز از اتهام معاونت در 

قتل عمد تبرئه شد.

طرح : بيتا هوشنگی



گروه شهرســتان// مدیر اداره 
گفت:  کیش  دریانوردی  و  بنادر 
دستورالعمل  اجرای  راستای  در 
مصوب ســتاد مرکزی مبارزه با 
ارز ســاماندهی،  و  کاال  قاچاق 
های   قایق  ثبــت  و  بازرســی 
تفریحی بدون هویت کلوپ های 

دریایی این جزیره آغاز شد. 
مهدی امامــدادی اظهار کرد: این 
ســاماندهی با توجــه رفع موانع 
احراز شرایط مالکیت شناورهای 
فعال متناسب با آیین نامه اجرایی 
ماده ۲۸  قانــون دریایی ایران و 
اخذ مجوزهای الزم در خصوص 
ثبــت ۲۵0 فروندقایــق هــای 
تفریحی زیر مجموعه کلوپ های 

دریایی کیش و انضباط بخشــی 
به تردد هــای دریایی در آبهای 
داخلی و سرزمینی کشور  انجام 
می شود .وی با بیان اینکه جهت 
تسهیل در فرآیند بازرسی و ثبت 
شناورها و حذف تردد مالکین به 

مرکز استان از روز شنبه ۱۴آبان 
ایمنی و فنی  بازرسی  ماه فرآیند 
با همراهی تیم کارشناســی اداره 
شناوران  ثبت  و  بازرسی  مرکزی 
و موسســات رده بندی  انجام و 
فرآیند صــدور  گواهینامه ثبت 

شــناوران در این اداره آغاز شده 
است . امامدادی افزود: با توجه به 
استقرار تیم صدور تا پایان هفته 
اداره  این  ( در  جاری )۲۵ابــان 
شناورها  صاحبان   اســت  الزم 
جهت تکمیل فرآیند ثبت به همراه 
گواهینامه ایمنی صادر شده توسط 
موسسات رده بندی به محل این 
اداره مراجعــه و از فرصت ایجاد 
شــده اســتفاده کنند. به گزارش 
ایرنا؛ وی گفت:باثبت این قایق ها 
در سامانه جامع دریایی سازمان 
ودریافت  ودریانــوردی  بنــادر 
شماره ثبت دائم مشکل تخصیص 
و دریافت ســوخت این شناورها 

نیز مرتفع می شود.

ساماندهی قایق های تفریحی بدون هویت در کیش

ســعیده دبیری نژاد- گروه شهرستان 
استاندار  دوســتی  مهدی  مهندس   //
ادامه سفر یک روزه خود  هرمزگان در 
این  بندرگاه  از  سیریک،  شهرستان  به 
شهرستان بازدید و روند توسعه آن را از 

نزدیک بررسی کرد.
بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مهندس 
دوستی در حاشیه این بازدید با اشاره به 

خأل بنــدرگاه مهم و بزرگ در حد فاصل 
بندرعباس تا چابهار گفت: تقویت بندرگاه 
سیریک برای جبران این کمبود در عرصه 
تجارت دریایی یک ضرورت اســت و 
افزایش رویه های شــبه رویه  ملوانی این 
بندرگاه که تجارت خرد محسوب می شد 
آغاز تحول بندری ســیریک است. وی 
افزود: با احصا این مشکل، در حال حاضر 

برای بندرگاه ســیریک بــرای رویه های 
مختلفی همچــون ترانزیــت، واردات و 
صادرات مجوز صادر شــده و در مرحله 
فراخوان جذب ســرمایه گذار  است که 
پیشنهاد میکنیم سرمایه گذاران با توجه به 
انعطاف پذیری بسیار مناسبی که برای این 
حوزه وجود دارد به این بندرگاه توجه کنند.

استاندار هرمزگان گفت: بندرگاه سیریک 

پتانســیل بی نظیری دارد، حجم زیادی 
از کاال که از ســایر بنادر به کشــورهای 
همسایه شرقی و شــمال شرقی به ویژه 
کشور افغانستان صادر می شود می تواند از 
مبدأ سیریک انجام شود.وی تصریح کرد: 
در حال حاضر برخی از طرح های توسعه 
در حال انجام  با توجه به اعتبارات تامین 
شده  تا ۶ ماهه آینده تکمیل خواهند شد 

تا این بندرگاه مهم از حالت موقتی خارج 
شود و امیدوارم با انجام این طرح ها شاهد 

افزایش چند ده درصدی ترانزیت، واردات 
و صادرات باشیم.

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

هم استانی های عزيز ، كشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگيری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع يادمان باشد :

سه شنبه 24 آبان 1401

20 ربيع الثانی 1444

سال بيست و يکم شماره 4028

شهرستان

به مناسبت آغاز رویداد جام جهانی قطر ۲۰۲۲
قشم میزبان جشنواره جام و جزیره

  زهرا غفوری عباســی-گروه شهرستان// سازمان منطقه آزاد قشم 
به مناسبت آغاز رویداد جام جهانی قطر ۲0۲۲، با برگزاری جشنواره 
و نمایشــگاه جام و جزیره میزبان گردشــگران می شــود. به گزارش 
خبرنگار دریا، جزیره قشم در آستانه آغاز بازی های جام جهانی فوتبال 
در کشــور قطر، مهیای برپایی برنامه های متنوعی است که با مشارکت 
جامعه محلی و فعاالن گردشگری رقم می خورد. جشنواره های بومی- 
محلی با موضوعات فرهنگی و ورزشی، برپایی غرفه های صنایع دستی 
و غذا و نوشیدنی های بومی در کنار پخش مستقیم بازی های تیم ملی با 
گزارشگری گوینده ورزشی توانمند جواد خیابانی، بخشی از این برنامه ها 
است. هم زمان نمایشگاهی با حضور نمایندگانی از ۵0 روستای جزیره 
قشم نیز ضمن ارائه محصوالت خود، به معرفی دستاوردهای حاصل از 
توسعه جزیره خواهند پرداخت. جزیره قشم از تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴0۱،  
آماده استقبال از حضور گردشگرانی است که در نیمه خوش آب وهوای 
ســال، مسافرت به جنوب کشور را انتخاب کرده اند و مشتاق بازدید از 
ظرفیت های آیینی و سنتی قشــم در کنار هیجان دیدن بازی های جام 

جهانی قطر ۲0۲۲ هستند.
 از ابتدای سال جاری تاکنون؛

۱۷ هزار فروند شناور در بنادر غرب هرمزگان 
رفت و آمد کردند

  گروه شهرستان// مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: ۱۷ 
هزار و ۸۴۱ فروند شناور مسافری از ابتدای سال جاری تا کنون در بنادر 
غرب این اســتان تردد کردند. »مرتضی ساالری« در تشریح عملیات 
حمل و نقلی در ســطح بنادر غرب استان با اشاره به تردد ۱۷ هزار و 
۸۴۱ فروند با ۱۹ درصد افزایش افزود: در این بازه زمانی یکهزار و ۱۷۴ 
فروند شناور با افزایش 3۶ درصدی و ۱۶ هزار و ۶۶۷ فروند شناور با 
افزایش ۱۹ درصدی، زیر هزار تُن بوده اســت. وی در ادامه از افزایش 
۱۱۵ درصدی و ترابری ایمن نزدیک به 3۹0 هزار مسافر و گردشگر در 
مسیرهای داخلی و جهش پنج برابری و ترابری بیش از ۱۴ هزار مسافر 
در مسیرهای بین المللی طی هفت ماهه سال جاری خبر داد. مدیر بنادر 
و دریانوردی غرب هرمزگان افزود: در حوزه سفرهای داخلی از بنادر 
لنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموســی و سایر جزایر خلیج  
فارس و بالعکس طی این مدت 3۸۹ هزار و ۶۹۶ نفر سفر جابجا شدند. 
به گفته ساالری؛ در بخش مسافرت های دریایی بین المللی )به مقصد 
بنادر کشــور امارات متحده عربی( نیز با ترابری ۱۴ هزار و 3۹۴ نفر 
مسافر، بنادر غرب استان افزایش ۵۸۹ درصدی را در کارنامه عملیاتی 
به ثبت رسانده است. به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: طی این مدت 
نیز مرکز جستجو و نجات دریایی )MRCC(بنادر غرب هرمزگان با 
هفت پیام اولیه و ۴۱ عملیات جستجو و نجات، موفق به نجات جان ۲0 

خبری

استاندار هرمزگان عنوان کرد 

ضرورت تقویت بندرگاه سیریک جهت توسعه تجارت دریایی

 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

فراخوان تجديد مزايده يك دستگاه منزل مسكوني وتجاري  اداره كل تعاون كار ورفاه اجتماعي استان هرمزگان 
اين اداره كل در نظر دارد  يك واحد منزل مسكوني وتجاري خود را از طريق مزايده عمومي به شرح جدول ذيل به فروش برساند 

متقاضيان جهت دريافت اوراق مزايده به سامانه تداركات الكترونيكي به آدرسhttps://eproca.setadiran.ir به شماره 2001003594000002 مزايده مراجعه و 
بعد از دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه پيشنهاد قيمت ومستندات خود را بار گذاري نمايند.

تاريخ انتشارآگهي  مزايده در روزنامه: مرحله اول1401/08/24ومرحله دوم 1401/08/25
مهلت دريافت اسناد مزايده از سامانه ستاد : از تاريخ 1401/08/24 تا تاريخ 1401/09/07

مهلت بارگذاري  اسناد مزايده در سامانه ستاد  : تا 1401/09/17
زمان بازگشايي اوراق مزايده مورخ 1401/09/19 راس  ساعت 10صبح در محل اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي هرمزگان 

 زمان اعالم به برنده مورخ1401/09/20 زمان بازديد : از 1401/09/24 لغايت 1401/09/07همه روزه بجز روزهاي تعطيل از ساعت 8لغايت 13بجز روز پنجشنبه 
از 8 لغايت 12

ضمناً رعايت موارد ذيل الزامي مي باشد: 1-برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تداركان الكترونيكي دولت مي باشد وكليه مراحل فرآيند مزايده شامل دريافت اسناد 
پرداخت تضمين مزايده،پرداخت وتحويل كاال در بستر سامانه ازاين طريق امكان پذير مي باشد.مبلغ سپرده واريزي 4/850/000/000ريال مي باشد 

)اصل فيش واريزي يا ضمانتنامه  را به اين اداره كل واحد دبير خانه امور مالي در پاكت دربسته تحويل نمايند در زمان مقرر(
2-ملك با وضعيت موجود به فروش مي رسد و بازديد از ملك الزامي مي باشد

3-عالقمندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي )توكن( با شماره هاي ذيل تماس حاصل نمايند:
مركز پشتيباني و راهبري سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه )https://eproca.setadiran.ir (بخش ثبت نام /پروفايل مزايده گرموجود است 
   شناسه آگهی :1409575     

نام مركز
واحد مسكوني 

تجاري 

آدرس

بندر عباس -گلشهرجنوبي خيابان حكمت 
خيابان فردوس كوچه شب بواول شرقي 

پالك 11

قيمت كارشناسي 

97/000/000/000ريال

متراژ)مترمربع(

عرصه 350وعيان 198

پالك ثبتي 
فرعیاصلی

شماره 
يك  

3072

كاربري 

تجاري مسكوني 

 سند مالكیت وکارت شناسایی خودرو سواری هیوندای  تیپ سوناتا پالك : 497۱6شخصی قشم  مالكیت : سعید 
 مشتاقی شماره شاسی KMHEB4۱C۱BA200۸۱5 شماره موتور G4KEAU۱۱2597     مدل 200۱  

رنگ: سفید  مفقود و از  درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی نوبت اول

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000642384 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره 140140390001962381.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرايي فرمان امام )ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاريخ پنجم آبان ماه يکهزارو چهارصدو يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذيل 
تشکيل است . پرونده کالسه 140140920000642384 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را 

اعالم وبا استعانت از درگاه احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 45 به مساحت 324 متر مربع از طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اوليه طی دادنامه شماره 140040390001368482 مورخه 
1401/06/07 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار 
صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهيچگونه اطالعی ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست 
نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور 
مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/238008/ن مورخه 1401/07/24 درخواست 
صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام قانونی ويا صادر واعالم ميدارد . 
رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران ) 

ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد . 

مختارصادقي - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

گروه شهرستان// مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: به منظور ارایه حمایت های 
بنیان،  دانش  شرکت های  پایش  مطلوب تر، 

خالق و استارتاپی این جزیره آغاز شد. 
به گزارش ایرنا، مهدی کشــاورز در حاشیه 
بازدید از دفتر مجموعه رویان در کیش در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: فعالیت و ماموریت های 
شــرکت های دانش بنیان ، استارتاپی، خالق 
و شــتاب دهنده این جزیره برای آنکه بتوانیم 
حمایــت های مطلوب تری به آنان ارائه کنیم 
در حال پایش هســتند.وی افزود: بر اساس 
سیاست های دولت و تاکیدات معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری این شرکت ها 

در صورتیکه زیر پوشــش این معاونت باشد 
باید به شــکل ویژه تری در راســتای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی حمایت شــوند و با 
این پایش می توانیم نیاز آنها را ســنجیده و 
فعالیتشان را راســتی آزمایی کنیم.کشاورز با 
بیــان اینکه تبدیل مرکز نوآوری جزیره کیش 
به یک مرکز الگو در کشــور از دیگر اهداف 
این ارزیابی اســت گفت: همچنین حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، خالق، استارتاپی و 
شتاب دهنده که طرح های خود را برای رفع 
مشکالت جزیره انجام دهند نیز در دستور کار 
است.وی در خصوص فعالیت مرکز رویان در 
کیش نیز اظهار کــرد: هم اکنون با تالش این 

مرکز فضای آزمایشگاهی و آموزشی خوبی 
در جزیــره ایجاد و تا کنون بیش از ۴0 دوره 
آموزشی و برای افزایش غنای اقدامات گذشته 
آن، انجام شده است.کشاورز گفت: برای تحقق 
نگاه گردشــگر علمی، مقرر شده  طبق تفاهم 
نامه منعقد شــده با مرکز رویان محوریت این 
هدف را  به عهده بگیرند و نســبت به توسعه 
بیش از پیش با نگاه حل مشکالت جزیره در 
حوزه های آموزشــی و علمی اقدام کنند.هم 
اکنون بیش از ۵0 شرکت دانش بنیان، خالق، 
استارتاپی و شتاب دهنده زیر مجموعه مرکز 
نوآوری جزیره کیش در زمینه های مختلف در 

حال فعالیت هستند.

پایش شرکت های دانش بنیان کیش آغاز شد

اعضای  شهرســتان//   درساره-گروه  امین 
شورای اســالمی شــهرتاالبی بندرخمیر با 
حضور دردفترمدیرکل راه و شهرسازی استان 

بامهندس کمالی دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش خبرنگار دریا، شــورای شهر دراین 
دیدار ضمن قدردانــی از زحمات اداره کل راه 
وشهر ســازی ومدیر کل این دستگاه اجرایی به 
خاطــر پی گیری ها وهمکاری ها، خواســتار 

تداوم این  همکاری ها شدند.      
در ادامه این دیدار مشــکالت شــهر از جمله 
همکاری در تســریع واگذاری زمین به افرادی 
که در طرح ایجاد اتوبان و ســاخت فرمانداری  
مصالحه کرده اند،تســریع جهــت انجام طرح 
جامع بندرخمیر، تکمیل جاده ســاحلی،ایجاد 

دور برگردان لشتغان،همکاری جهت تسطیح و 
بارریزی محالت  لشــتغان و کندال و همچنین 
آســفالت و نوســازی محالت بافت فرسوده، 
پرداخت ۱0 درصد حق السهم شهرداری، تسریع 
در واگذاری زمین درمانــگاه تامین اجتماعی 
بندرخمیــر ازمواردی بود که اعضای شــورای 
شــهر تاالبی بندرخمیر درجلسه بامدیرکل راه 
شهرسازی استان مطرح وپیگیری الزم را انجام 
دادند.  مهندس کمالی مدیر کل راه وشهر سازی 
در ادامه  گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان 
در حوزه اختیارات خــوداز هیچ کمکی دریغ 
نخواهد کردوکارشناســان ومعاونین اداره جهت 
تســریع امور وبررســی میدانی  از شهر بازدید 

خواهند کرد.

دیداراعضای شورای اسالمی شهر تاالبی بندرخمیر 
با مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000642531 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره 140140390001962415.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - 
اجرايي فرمان امام )ره( با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاريخ پنجم آبان ماه يکهزارو چهارصدو يک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسي هرمزگان به تصدي امضاء کننده ذيل 
تشکيل است . پرونده کالسه 140140920000642531 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را 

اعالم وبا استعانت از درگاه احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
)راي دادگاه (

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمين هشت هکتاری ستاد قطعه 48 به مساحت 324 متر مربع از طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اوليه طی دادنامه شماره 140040390001371420 مورخه 
1401/06/07 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار 
صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهيچگونه اطالعی ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست 
نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حکم به تمليک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور 
مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/228445/ن مورخه 1401/07/17 درخواست 
صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام قانونی ويا صادر واعالم ميدارد . 
رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران ) ويژه 

دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد . 

مختارصادقي - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

پیشگامی دانشگاه آزاد واحد بندرلنگه در جذب دانشجو
باقری  حمید  شهرستان//  گروه 
دهبارز در نشست شورای اداری 
این واحد دانشگاهی از رشد ۲۵ 
خبر  دانشــجو  جذب  درصدی 
اظهار کرد: سال تحصیلی  داد و 
همه  تالش  بــا   ۱۴0۲-۱۴0۱
تبلیغات خوب و به  همکاران و 
موقع توانستیم اعتماد عالقه مندان 
به ادامه تحصیل را جلب کنیم تا 
دانشگاه آزاد اسالمی را به عنوان 
مقصــد تحصیلی خــود در نظر 

بگیرند. 

بــه گــزارش خبرنــگار دریا،  
تنوع  و  افزایش  باقری دهبــارز 
فیزیکی  امکانــات  رشــته ها، 
از قبیــل کارگاه های  مناســب 
مجهز، داشتن استادانی با مدرک 
دکتــری، همکاری متناســب با 
تســهیل و سرعت  دانشجویان، 
بخشــیدن در رفع کار ها و موانع 
دالیل  ازجمله  را  دانشــجویان 
رشد جذب دانشجو در دانشگاه 
آزاد اســالمی واحــد بندرلنگه 
دانســت.    رئیس دانشگاه آزاد 

بندرلنگه گفت:  اســالمی واحد 
رشته های فنی مهندسی، حقوق، 
حســابداری، ناوبری، مدیریت، 
حســابداری و روانشناســی از 
رشــته های بودند کــه متقاضی 
بیشــتری در مقایســه با سایر 
هدف گذاری  داشــتند.  رشته ها 
برای جذب حداکثری دانشــجو 
برای ترم آینده بــوده و در این 
راستا اقداماتی صورت گرفته که 
امیدواریم با تالش همه همکاران 

و استادان این امر محقق شود.  
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فروردین :
انگار یک نفر می خواهد از جزییات انگیزه های تان 
باخبر شود، به همین خاطر از شما سواالت زیادی 
می پرسد. به شما توصیه می شود که انرژی خود 
را سر توضیح دادن مقاصدتان تلف نکنید، فقط تا جایی که امکان 
دارد صادق باشید و به مسیرتان ادامه دهید. یادتان باشد که اگر با 
احساسات حل نشده ی خود هر چه زودتر روبرو نشوید، مسیر 

خوشبختی تان مسدود خواهد شد.
  اردیبهشت :

امروز ممکن است موضوعات مربوط به روابط تان 
مقــدار قابل توجهی از وقت تــان را بگیرد. حتی 
اگر بخواهید انجام وظایف تان را در اولویت قرار 
دهید با هم نمی شود، چون موضوعات احساسی پیرامون خانه 
وخانواده به شما هجوم می آورند. آن چه را در ذهن تان می گذرد 
بگویید و اگر تعامالت تان اول خوب پیش نرفت نگران نباشید. 
در نهایت این که شفاف سازی به نفع همه ی کسانی خواهد بود 

که در ماجراهای امروز شما درگیر هستند.
  خرداد :

اگــر امروز بخواهید از پیامــد حرف هایی که زده 
اید فرار کنید، دیگران اوقات ســختی را برای شما 
رقم خواهنــد زد. امروز قصد داریــد که به طرز 
گستاخانه ای حقیقت را بگویید، اما شاید رو کردن همه ی حقیقت 
برای دیگران خوشایند نباشد و نتوانند تحمل کنند. برای این که 
طوری پیش بروید که بعد مجبور نشوید حرف تان را پس بگیرید، 
بایــد قبل از این که هر حرفــی بزنید صبر کنید و اول از همه به 

چیزی که می خواهید بگویید خوب فکر کنید.
  تیر :

اگر امروز مجبور به بحث و جدل شــدید، اطمینان 
حاصــل کنید که این وضع به طــول نمی انجامد. 
خاطرات گذشــته باعث شــده که احساســات 
ناخوشایندی در شما زنده شود، به همین خاطر تحمل این وضع 
برای تان سخت است. باید بپذیرید که دیگران هم برای احساسات 
خود اهمیت قایل هستند، پس سعی کنید به جای جدل به تفاهم 

برسید و به یکدیگر احترام بگذارید.
  مرداد :

امروز بسیار مشتاق هستید که بدرخشید، اما ممکن 
است از شما بخواهند که روی کاری تمرکز کنید که 
به نظرتان چندان اهمیتی ندارد. اما نگران وظایفی 
که اکنون به عهده دارید نباشید، هر چه زودتر به آن ها رسیدگی 
کنید، زودتر می توانید به برنامه های شــخصی خودتان برسید. 
حواس تان باشــد که وظایف تان را سرسری انجام ندهید، باید 

وقت بگذارید و درست انجام شان دهید.
 شهریور :

امروز ممکن اســت تصمیم بگیرید که همه چیز را 
نگویید. نگران هستید که گفتن همه ی حقیقت باعث 
نگرانی دیگران شود. یادتان باشد که شما نمی توانید 
واکنش دیگران را قضاوت یا پیش بینی کنید، چون اکنون آن قدر 
حساس هســتید که حتی نکات کوچک هم توجه تان را جلب 
می کند. به شما توصیه می شود که صبر کنید تا زمان مناسب فرا 
برسد و بعد حرف های تان را بگویید تا تاثیر بیشتری روی طرف 

مقابل تان بگذارید.
 مهر :

امروز می توانید بازگشــت مشــکالت قدیمی را 
احساس کنید. فکر می کنید که ناکارآمد شده اید، 
اما همین فکر می تواند شروعی باشد برای این که 
دیدگاه تان به ســمت و سوی بهتری برود. شاید امروز به موانع 
مالی برخورد کنید، اما یادتان باشد که همین چالش های زندگی 
به شــما درس های زیادی خواهند آموخت. برای این که موفق 
شــوید باید تغییر کنید، پس زمان آن رسیده که مقاومت را کنار 

بگذارید.
 آبان :

امروز ممکن است تحت فشار قرار بگیرید. الزم است 
کسی را پیدا کنید که به استعدادهای شما ایمان داشته 
باشــد. به شما توصیه می شود که تصمیم گیری های 
مهم و بزرگ را به روز دیگری موکول کنید. درســت اســت که 
دیگران می توانند کمک تان کنند تا مسیر خود را پیدا کنید، اما 
در نهایت این خود شما هستید که می توانید بهترین راهنمای این 

مسیر باشید.
   آذر :

همه شــما را به این ویژگی می شناسند که طرفدار 
شــادی و تفریح هســتید، اما امروز انگار حس و 
حال تان طور دیگری اســت. اکنون بســیار جدی 
هســتید و می خواهید رویاهای تان را بررسی کنید وجایگاهی 
را که در این دنیا دارید ارزیابی نمایید. حتی اگر دیگران به خاطر 
این طرز رفتار شما ناراحت شوند، بدانید که این وضع در نهایت 

باعث تحکیم روابط تان در طوالنی مدت خواهد شد.
 دی :

بد نیســت یک خانه تکانی احساسی راه بیندازید 
تا حس و حال بهتری به شــما دســت دهد. باید 
احساســات منفی را دور بریزید. حتی شاید الزم 
باشــد که بعضی چیزها را در زندگی تان تغییر دهید تا انرژی ها 
راحت تر جریان پیدا کنند. یادتان باشد که اگر الگوهای نادرست 
را از زندگی تان حذف کنید، فرصتی ایجاد می شود تا پیشرفت و 

سرزندگی به سراغ تان بیاید.
  بهمن :

به نظر می رســد اطالعاتی دارید که می خواهید با 
دیگران در میان بگذارید، اما هنوز احساس می کنید 
که نمــی توانید همه ی ماجرا را بگویید. اگر عجله 
کنید ممکن است دیگران احساس کنند که شما همه ی بررسی های 
تان را انجام نداده اید. ممکن است بخشی از اطالعات تان ناقص 

باشد، پس صبر کنید تا همه ی تکه های پازل پیدا شود. 
 اسفند : 

امروز به هر طرف که شنا کنید مثل این می ماند که 
خالف جریان در حرکت هستید. انگار همه ی عالم 
و آدم ضد شما دست به یکی کرده اند. حواس تان باشد که نقش 
قربانی را بازی نکنید، بدانید که برای این نقش بازی کردن ها زمان 
کافی ندارید. دنیای پیرامون شما در حال تغییر است، پس تمام 

تالش تان را به کار بگیرید تا از این وضعیت سود ببرید.

04:44:26 اذان صبح
06:04:51
11:30:07
16:53:54
17:10:27

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:18:43 اذان صبح
06:42:29
12:00:33
17:17:08

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:07:48 اذان صبح
06:29:32
11:51:50
17:12:39
17:29:29

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:28:11 اذان صبح
05:50:21
11:11:45
16:31:39
16:48:35

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:01:36 اذان صبح
06:23:54
11:45:00
17:04:36
17:21:34

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:44:07 اذان صبح
06:06:59
11:26:55
16:45:20
17:02:26

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:06:32 اذان صبح
06:29:46
11:48:55
17:06:34
17:23:44

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:56:24 اذان صبح
06:20:42
11:37:43
16:53:13
17:10:37

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب17:34:25 اذان مغرب اذان مغرب

 گروه ســالمت // یک اپیدمیولوژیست 
با اشــاره به دوره پنهــان ماندن عالئم 
بیماری کرونا و آنفلوآنزا و احتمال انتقال 
این بیماری هــا در این دوره، در عین حال 
توصیه هایی را به مســافران جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر برای مصــون ماندن از ابتال به 

کرونا و آنفلوآنزا تشریح کرد. 
دکتر بابک عشــرتی دوره کمون کرونا و 
انتقال این بیماری ها  آنفلوآنزا و وضعیت 
در دوره پنهان بیماری، گفت: دوره کمون 
آنفلوآنزا حدود سه تا پنج روز است. این 
در حالی اســت که درباره کرونا این دوره 
کمون مقداری طوالنی تر بــوده و تا ۱۵ 
روز هم ممکن است تا زمان ظهور عالئم 
بیماری طول بکشد. در عین حال هم در 
آنفلوآنزا و هم در کرونا انتقال عفونت در 
دوره کمون اتفــاق می افتد؛ به طوری که 
فرد ممکن اســت بدون عالمت باشد، اما 

می تواند بیماری را منتقل کند.
 اقدامات بهداشتی برای پیشگیری از 

کرونا و آنفلوآنزا
وی افزود: بر همین اساس هم بر استفاده 
از ماســک در زمان شیوع این بیماری ها 
تاکید می شود. در عین حال بحث شستن 
دســت ها نیز مهم اســت که البته درباره 
آنفلوآنزا بیش از کرونا نیز اهمیت دارد و 
این توصیه ها به این دلیل اســت که میزان 
انتقال در دوره بی عالمت یا کمون بیماری 

کمتر شود.
 عالئم آنفلوآنزا

عشــرتی درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا 
در کشــور و عالئم آن نیز گفت: سویه در 
 H۱N۱ گردش آنفلوآنزا عمدتا ســویه
بوده و سویه ای قدیمی است. از نظر عالئم، 
ظاهر آنفلوآنزا تفــاوت چندانی با کرونا 
ندارد؛ به طوری کــه در آنفلوآنزا هم در 
وهله اول عالئمی مانند تب، آبریزش بینی، 
سوزش و درد گلو پدیدار می شود و بعد به 
تدریج سرفه ظاهر می شود و اگر بیماری 
به سمت شــدید شدن رود، عالئم تنفسی 
شدیدتر را خواهیم داشت که ممکن است 
بیمار در این شرایط نیاز به بستری داشته 

باشد.

وی درباره عالئم خطر در آنفلوآنزا، 
گفت: افرادی که به بیماری زمینه ای مبتال 
هستند مانند مبتالیان دیابت، سرطان و ... 
یا افراد سالمند و زنان باردار بهتر است که 
همان زمان که عالئــم و بیماری در آنها 
شروع می شود، به پزشک مراجعه کرده و 
معاینه شوند؛ به طور کلی هم هر کس که 
احساس می کند عالئمش رو به بدتر شدن 
است، به گونه ای که دارد تنگی نفس پیدا 
می کند، سرفه هایش بیش از حد زیاد شده 
و اذیت کننده است، بهتر است که به پزشک 
مراجعــه کنند. در عین حــال جوانان و 
افرادی که بیماری خاصی ندارند، در منزل 
مانند  تب برهای ساده ای  کنند،  استراحت 

استامینوفن و مایعات زیاد مصرف کنند.
مسافران  به  بهداشتی  توصیه های   

جام  جهانی
عشــرتی در ادامه صحبت هایش با اشاره 
به برگزاری جام جهانی ۲0۲۲ در قطر در 
شرایط شیوع بیماری هایی مانند آنفلوآنزا و 
کرونا و در توصیه هایی به ایرانیانی که قصد 
دارند برای تماشای این رویداد ورزشی به 
قطر سفر کنند، گفت: مهمترین موضوعی که 
مسافران جام جهانی قطر باید رعایت کنند، 
رعایت بهداشت فردی است. به خصوص 
بحث شستن دست ها که البته این موضوع 
باید در همه مسافرت ها رعایت شود و به 
دفعات باید دســت ها شسته شود. چه از 
وسیله نقلیه شخصی و چه از وسیله نقلیه 
عمومی استفاده شود، بحث شستن دست ها 

باید مورد توجه باشــد. کسانی هم که با 
هواپیما و ... مســافرت می کنند، از جمله 
مسافران جام جهانی حتما باید این نکته 

را رعایت کنند.
وی ادامــه داد: نکته دیگر این اســت که 
افرادی که می خواهند ســفر کنند، نباید 
عالمت بیماری داشــته باشند. اگر فردی 
عالئمــی مانند تب یا ســرفه دارد، بهتر 
است که سفر نکند. حال اگر فردی بلیتش 
را خریداری کرده و قصد ســفر دارد، اگر 
عالمت دار شــد، باید حتما از ماســک 
استفاده کند. درباره کرونا هم در کشور ما و 
در کشور قطر تزریق حداقل دو دز واکسن 
کرونا است. منتها ما در پروتکل کشوری 
خودمان بحث تزریــق دز چهارم را هم 
مطرح کردیم وتوصیه می کنیم که به ویژه 
افراد ۱۲ ســال به باال اگر از دز سوم شان 
شش ماه گذشته، دز چهارم را تزریق کنند.

عشــرتی ادامــه داد: در آنفلوآنزا بحث 
گروه های خاص مطرح است. به طوری که 
اگر افراد به بیماری زمینه ای مانند دیابت 
و ... مبتال هستند، حتما واکسن آنفلوآنزا 
را تزریق کرده و بعد برای جام جهانی یا 
سفرهای دیگر عازم شوند. در عین حال 
مردم وقتی وارد جاهای شلوغ و پرتجمع 
مانند استادیوم ها می شوند، بهتر است که 
ماســک داشته باشند. حتی در فضای باز 
هم اگر تجمع زیاد باشــد، باید از ماسک 

استفاده شود.
این اپیدمیولوژیست ادامه داد: در عین حال 

در بازگشت مسافران نیز طبق پروتکل ها 
مواردی مورد توجه است. به عنوان مثال 
اگر مســافری که وارد کشــور می شود، 
عالمت داشته باشد، باید به پایگاه بهداشت 
مرزی که معموال در فرودگاه ها و ... مستقر 
است، مراجعه کند تا اطالعاتش ثبت شود، 
آزمایش و نمونه برداری انجام شود و اگر 
تستش مثبت بود، اقداماتی مانند قرنطینه و 

... را انجام دهد.
 تست PCR چقدر قابل اعتماد است؟

عشرتی درباره میزان اطمینان تست منفی 
PCR، گفت: دو مساله وجود دارد؛ یکی 
این است که تست منفی واقعی باشد، اما 
مساله دیگر این است که میزان عفونت در 
فرد بیمار هنوز به حدی نرسیده است که 
تســت را مثبت کند و ممکن است منفی 
کاذب دهد. با این حال ما اینطور در نظر 
می گیریم که فردی که تستش منفی است 
و عالمت هم ندارد، از نظر ما سالم است. 
اگر کسی تستش منفی باشد، اما عالمت 
داشته باشد، ممکن است به کرونا، آنفلوآنزا 
یا ســایر بیماری های ویروسی مبتال شده 
باشد که این فرد باید خودش را از دیگران 
جدا کرده و استراحت کند. در حال حاضر 
بیشــترین زمانی که برای قرنطینه مطرح 
شــده، پنج روز بعد از تمام شدن عالئم 
است. در عین حال معموال مدت زمان از 
بیــن رفتن عالئم و ماندن در منزل هم در 
آنفلوآنزا و هم در کرونا، بین ســه تا پنج 

روز است.

دوره کمون کرونا و آنفلوآنزا؛

 توصیه های بهداشتی 
به مسافران جام  

جهانی 
گروه سالمت // به قصد خرید روزانه 
وارد سوپرمارکت می شوید. قرار است 
بطری شیر، یک  پنیر یک  بسته  یک 
بطری روغن مایع و کمی تنقالت بخرید. 
برای انتخاب هرکدام از این خوراکی ها، 

به چه ویژگی هایی دقت می کنید؟ 
ماده غذایی  کیفیــت  گزینه  مهم ترین 
موردنظر است و مسلما برای رسیدن 
به »کیفیت مناسب«، هر محصول باید 
ویژگی های مختلفی داشــته باشد که 
مهم ترین  از  خوراکی ها  »بسته بندی« 

آنهاست.
 انــواع بســته بندی های مــواد 

خوراکی
هر نوع ماده غذایی به نوع بسته بندی 
خاصی نیاز دارد تــا دربرابر عوامل 
حرارت،  نــور،  مانند  آسیب رســان 
رطوبت نشت موادغذایی به خارج از 
بسته و ورود آالینده ها به داخل ماده 
غذایی و ضربه، مقاومت الزم را داشته 
باشند. رایج ترین مواد مورد استفاده در 
بسته بندی ها عبارتند از: فلزات )فوالد 
یا آلومینیوم(، کاغذ و مقوا، شیشــه، 

چوب ورقه ها و پلیمرها.
فلزات: این نوع بسته بندی بیشتر برای 
نوشــیدنی ها پنیر ها و بعضی از انواع 
باال،  مقاومت  استفاده می شود.  غذا ها 
نفوذناپذیری نسبت به بخارها، گاز ها 
و دمای باالست. تیرگی بسته، امتیاز 
مهمی برای حفظ کیفیت آن در مقابل 
نور است. وزن و هزینه زیاد و تمایل 
ترکیبات داخل قوطــی به واکنش با 

موادغذایی از ایراد های آن است. 
دقت: به ظاهر بســته از نظر آســیب 
دقت کنید. پس از بازکردن بسته بندی، 
به خوردگــی )زنگ زدن یا آســیب 
الک داخل قوطــی در اثر واکنش با 
درصورت  کنیــد.  دقت  موادغذایی( 
مشاهده این آسیب، محصول را مصرف 
نکنید. این نکته را درباره در بطری های 

نوشیدنی هم بررسی کنید. 
کاغذ: از کاغذ برای محصوالت مختلف 
مانند لبنیات بیسکویت ها و... استفاده 
می کنند. هزینه کم، استحکام مناسب، 
قابلیت چاپ عالــی، انعطاف پذیری، 
قابلیت شکل گیری و بازیافت، مقاومت 
در برابر پاره شدن، کشش و فشار است، 
اما این بســته بندی به رطوبت، گاز و 
روغن نفوذپذیر است. امکان نشتی آن 

هم وجود دارد. 
دقت: در هنــگام خریــد انواعی را 
انتخاب کنید که هیچ گونه نشــتی در 
آن دیده نشود. پس از باز کردن بسته 
درصورت وجود هر نوع کپک، تغییر 
رنگ یا بافت ماده غذایی از مصرف آن 

خودداری کنید. 
شیشه: این نوع بسته بندی از نظر خنثی 
بودن نســبت به تداخل با موادغذایی، 
غیرقابل نفوذ بودن به بو و رطوبت و 
استحکام باال مناسب است، اما مقاومت 
پایین نســبت به حرارت، وزن زیاد و 
خرده شدن درب شیشه ها از مشکالت 

آن است.
دقت: هر نــوع تغییر بو، طعم، عطر و 
ساختار ماده غذایی را از پشت شیشه 
بررسی کنید. حساس بودن بسته بندی 
شیشــه ای به شوک حرارتی مهم ترین 
دلیل امکان آسیب به موادغذایی درون 
آن است. پس از باز کردن در محصول 
نیز مســأله خوردگــی و زنگ زدگی 
داخل در را بررســی کنید. این مسأله 
ترش،  نوشــیدنی های  درباره  به ویژه 

گازدار و ترشی ها بسیار مهم است.
بسیار  بسته بندی ها  نوع  این  پلیمرها: 
فراگیر شده اند. از مزایای آن ها می توان 
به سبکی، سهولت جابه جایی مقاومت 
باال به ضربه و فشار و انعطاف پذیری 

اشاره کرد. 
دقت: پیش از خرید به نشتی آن دقت 
کنید. پس از بازکردن در محصول، نباید 
هیچ بوی اضافی مانند بوی پالستیک 

یا ماندگی احساس شود.
غذایی ای  بسته های  به طورکلی  نکته: 
را خریــداری کنید که در محل توزیع 
به خوبــی از آن هــا نگهداری شــده 
است. برای مثال از خرید بطری های 
آب معدنــی ای کــه زیر نــور آفتاب 

نگهداری شده اند، خودداری کنید. 
 اطالعات کامل

اصطــالح برچســب مــواد غذایی، 
همان جدولی اســت که باید پشــت 
شامل  و  شــده  درج  بســته بندی ها 
اطالعات غذایــی مانند میزان کالری، 
نمک، قند، چربی )اشباع و غیراشباع(، 
فیبر و پروتئین نوشته شود. به تازگی 
از ســه گزینه زیاد، متوسط و کم نیز 
استفاده می شود. این کار کمک می کند 
تا مصرف کننده تصویر بهتری از میزان 
بعضــی از ترکیبات به نســبت حجم 
مصرف داشته باشد. مطالعه این جدول 
ساختار  درباره  اطالع رسانی  عالوه بر 
ماده غذایی، کمک می کند تا درصورت 
وجود هر نوع منع غذایی، بسته غذایی 
ســالم را انتخاب کنید. برای مثال اگر 
دچار نوعی حساسیت غذایی باشید، 
با مطالعه اطالعات بســته می توانید 

محصول مناسب را انتخاب کنید. 
 زمان مناسب را بشناسیم

هر خوراکی، مدت زمان مناسبی برای 
مصرف دارد که پیش از ســر رسیدن 
آن، باید خوراکــی موردنظر مصرف 
شــود. تاریخ تولید و انقضا به همین 
منظور باید روی بسته بندی درج شود. 
از خرید انواع بدون تاریخ خودداری 

کنید. 
 تناسب با مصرف

بســته بندی  کارخانه ها،  از  بعضــی 
موادغذایی را از تک نفره تا خانوادگی 
در نظــر می گیرند؛ بنابراین دســت 
مصرف کننده برای انتخاب حجم بسته با 
میزان مصرف باز است. این کار کمک 
می کند تا خوراکی مــورد نظر اضافه 
بر نیاز، وارد سبد غذایی مصرف کننده 
نشده و دورریز خوراکی ها کاهش یابد.

بسته هایی از جنس سالمتی 

گروه ســالمت // همزمان با رسیدن فصل 
پاییز و کوتاه تر شدن روزها و زودتر غروب 
کردن خورشــید، برخی از افراد اضطراب 

بیشتری را تجربه می کنند. 
رواشناسان در این باره می گویند: »اضطراب 
پاییزی« وضعیتی اســت که در آن افراد در 
طول ماه های پاییز از اضطراب و افت خلق 

بیشتری رنج می برند.
به گفتــه متخصصــان، برخالف ســایر 
اضطراب ها، در این نــوع اضطراب اغلب 
یک محرک خارجی آشکار وجود ندارد و 
عالئم آن به شکل ســاالنه و در این فصل 

عود می کند.
در طول روز با صرف زمان بیشــتری در 
خــارج از منزل از نور خورشــید حداکثر 
استفاده را ببریدبسیاری از مردم نمی دانند که 
اضطراب در پاییز چقدر رایج است و ممکن 
است آن را تشخیص ندهند. با این حال، اگر 
هر ســال این نوع اضطراب را تجربه کنند، 
این الگو آشــکار می شود و می توان برای 

جلوگیری از آن اقداماتی انجام داد.

به گفته متخصصان، عالئم اضطراب پاییزی 
به شرح زیر است:

* خلق پایین و افسردگی
* اضطراب و نگرانی بیش از حد

* تحریک پذیری
* بی حالی

* خواب آلودگی و خستگی
* از دســت دادن عالقه بــه فعالیت های 

روزمره
یکی از دالیل بروز این نوع اضطراب کاهش 
نور خورشید است که منجر به کاهش ترشح 

سروتونین در مغز می شود.
این هورمون مهم بر خلق و خو، اشــتها و 
الگوهای خواب تأثیر می گذارد. متخصصان 
توضیح می دهد کــه هورمون مالتونین نیز 
افزایش می یابد که به نوبه خود باعث ایجاد 
احساس خواب آلودگی و افسردگی می شود.

بســیاری از مردم نمی دانند که اضطراب در 
پاییز چقدر رایج است و ممکن است آن را 
تشخیص ندهندکاهش سطح ویتامین D در 
بدن یکی دیگر از اثرات کمتر قرار گرفتن در 

معرض نور خورشید است.
فقدان این ویتامین با افســردگی نیز مرتبط 
اســت. عوامل دیگر نیز شــامل تغییرات 
رفتاری اســت، زیــرا با تاریک شــدن 
زودهنگام هوا و در شرایط نامساعد جوی، 
زمان کمتری را در خارج از منزل ســپری 
می کنیم و کمتر تحرک بدنی داریم و کمتر 

ورزش می کنیم.
در ادامــه به نقــل از »هلث الین« به چند 

توصیه به منظور کاهــش عالئم اضطراب 
پاییزی خواهیم پرداخت.

 نور بیشتری دریافت کنید
در طول روز با صرف زمان بیشــتری در 
خــارج از منزل از نور خورشــید حداکثر 
استفاده را ببرید. متخصصان پیشنهاد می کنند 
کــه صبح زود بیدار شــوید تــا از آفتاب 
صبحگاهی استفاده کنید. در صورت لزوم 
شــب ها زودتر به رختخواب بروید تا به 

کاهش خستگی و خواب آلودگی خود در 
طول روز کمک کنید.

 هر روز ورزش کنید
روزانــه حداقل 30 دقیقــه ورزش کنید. 
هنگامی که هوای گرم تابســتان به پایان 
رســید، پاییز زمان بسیار خوبی برای لذت 
بردن از فضای باز است، بنابراین می توان 
با پیاده روی طوالنی یا دوچرخه ســواری 
از آن نهایت اســتفاده را برد. ورزش برای 
اختالالت ســالمت روان کلیدی اســت. 
مطالعات نشان می دهند که خلق و خو پس 

از ورزش کردن بهبود می یابد.
 رژیم غذایی خود را تغییر دهید

به گفته متخصصان، فصل پاییز زمان بسیار 
خوبی برای درست کردن سوپ های فصلی 
مورد عالقه تان و غذاهای گرمی است که در 

تابستان نمی توانید بخورید.
 فعالیت جدیدی را شروع کنید

می توان در خانه به فعالیت هایی مثل نظم 
و سازماندهی وسایل، باغبانی و... پرداخت. 
همچنیــن افراد می تواننــد در کالس های 

آموزشــی که مورد عالقه آنهاست، شرکت 
کنند.

 نگرش خود را تغییر دهید
بــه جای تداعی پاییز بــا تجربیات منفی، 
سعی کنید با قاب بندی مجدد، به آن نگاهی 
متفاوت داشته باشید. انسانها معموال روی از 
دست دادن ها خیلی بیشتر متمرکز هستند. در 
این مورد نیز از دست دادن برخی فرصت ها 
مانند نور خورشید و فرصت بیرون بودن از 
خانه برای آنها برجســته تر می شود. پس 
ســعی کنید به این فکر کنید که با حضور 
در خانه می توانید چه فعالیت های مفید و 

روحیه بخشی را انجام دهید.
 به دنبال کمک تخصصی باشید

زمانی که با فرارســیدن فصل پاییز عالئم 
ذکرشده از این اختالل را به صورت طوالنی 
مــدت دارید، حتما به یک روانشــناس یا 
روانپزشــک مراجعه کنید. درمان شناختی 
رفتاری )CBT( بــه طور ویژه برای درمان 
اضطراب و اختالل عاطفــی فصلی موثر 

است.

اضطراب پاییزی 
چیست؟

گروه ســالمت // ســردردهای میگرنی طوالنی مدت تر از 
ســردردهای دیگر هســتند، ضمن این که اثرات فیزیکی 
بیشــتری هم دارند؛ اما تحقیقات نشان می دهد که ایجاد 
تغییراتی در رژیم غذایی می تواند تجربه سردردهای میگرنی 

و فرکانس این دردها را کاهش دهد.
 از هر ۱0 فرد بزرگسال، حداقل یک نفر دچار سردردهای 
میگرنی اســت. ســردردهای میگرنی طوالنی مدت تر از 
ســردردهای دیگر هســتند ضمن این که اثرات فیزیکی 
بیشــتری هم دارند؛ اما تحقیقات نشان می دهد که ایجاد 
تغییراتی در رژیم غذایی می تواند تجربه سردردهای میگرنی 

و فرکانس این دردها را کاهش دهد.
میگرن یک ســردرد شدید است که معموال در یک طرف 
سر شروع می شــود و با حالت تهوع و حساسیت به نور 
خود را نشان می دهد. این عالئم به خاطر تغییرات موقت 
در هدایت عصبی داخل مغز است و باعث می شود التهاب 
در سلول های عصبی ایجاد درد کند. دردهای میگرنی اغلب 

چند ساعت تا چند روز طول می کشد.
اگر یکی از دو والدین شما به میگرن مبتال باشند، شما نیز 
تــا ۹0 درصد احتمال دارد این درد را تجربه کنید. زنان 3 
برابر بیشــتر از مردان به میگرن مبتال می شوند که دلیل آن 
نوسانات هورمونی است. مصرف غذاهای حاوی سدیم باال 
و همچنین غذاهای با مواد افزودنی از قبیل مونو ســدیم 
گلوتامات و یا شیرین کننده های مصنوعی مانند آسپارتام 
می تواند منجر به ظهور میگرن شــود. عوامل خطر دیگر 
عبارتند از: فشار روحی و استرس، مصرف الکل، تغییرات 

آب و هوا، تغییر در عادات خواب، داروهای خاص. 
 پیشنهادهای تغذیه ای

توجه به رژیم غذایی یکی از بهترین روش ها برای دفاع از 
حمالت میگرن است. غذاهای طبیعی و فاقد نگه دارنده و 

طعم دهنده شروع خوبی برای پیشگیری است.
خوراکی های نارنجی رنگ مانند کدو و هویج و سبزیجات 
تیره رنگ مانند اسفناج به عالوه سیب زمینی شیرین، برنج 
قهوه ای، میوه های خشک یا پخته شده، گیالس، زغال اخته 
و شیرین کننده های طبیعی مانند شربت افرا و عصاره وانیل 

منابع خوب تغذیه ای هستند.
 پرهیزهای غذایی

پرهیــز از برخی مواد غذایی تحریــک کننده، می تواند از 
حمالت میگرن پیشــگیری کند و یــا فرکانس میگرن را 
کاهش دهد. مکمل های غذایی یا غذاهای فرآوری شده به 
طور گسترده ای آغازگر حمالت میگرن هستند. تخم مرغ، 
گوجه فرنگــی، پیاز، محصوالت لبنــی، گندم، میوه های 
خانواده مرکبات، نیتریت موجود در غذاها، الکل، کافئین، 
آسپارتام، شکالت، پنیر و آجیل از مواد غذایی محرک دیگر 

هستند.
رژیم غذایی کتوژنیک همراه با کربوهیدرات کم و پروتئین 
زیاد برای از بین بردن دردهای ناشی از برخی اختالالت 
عصبی مفید است و می تواند یک راه تسکین برای دردهای 

میگرنی باشد.
اما اگر شما به دنبال تسکین فوری دردهای میگرنی هستید، 
اســتفاده از داروهای ضد درد و استراحت در اتاق کم نور 
توصیه می شود. شما همچنین می توانید برای از بین بردن 
حالت تهوع و سرگیجه آب زیاد بنوشید. اگر درد همچنان 
ادامه دارد باید با پزشکتان در مورد تجویز داروهای کمک 

کننده به کاهش درد مشورت کنید.

خوراکی های دشمن میگرن 
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مصاحبــه اختصاصی//کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان که خانه دوم برای اعضای 
کانون محســوب می شــود، برای برخی از 
کــودکان و نوجوانانی که از مراکز کانون دور 
هستند، این نهاد مرکز سیار دارد تا به مناطق 
شهری و روستایی بروند و البته در هرمزگان 
نیاز است که هم مراکز ثابت و هم مراکز سیار 
با اختصاص تریلر و خودرو و... افزایش یابد تا 
همه کودکان و نوجوانان هرمزگانی از برنامه 
های این مراکز بهره مند شــوند. در ادامه 
سلســله گزارش های کانون، در این شماره 
با مربی بخش ســیار کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان هرمزگان گفتگو کردیم. 
دریــا: ضمن معرفی خودتــان بگویید از چه 
ســالی کارتان را در کانون پــرورش فکری 
کــودکان ونوجوانــان آغاز کردیــد، در چه 
حوزه هایی فعالیت داشتید و در حال حاضر 

چه سمتی دارید؟
ســالم عارف کریمی هســتم. در بخش سیار 
کانون پرورش فکری مشغول به فعالیتم. از سال 

۹۷کارم رو در کانون شروع کردم
و به عنــوان مربی بخش ســیار انجام وظیفه 

می کنم. 
دریا:کانون در چه حوزه هایی فعالیت دارد و 
چه کارگاه هایی و برای چه ســنینی برگزار 
می کند؟بطور مفصل توضیح دهید تا والدین 
ومســئوالن با این نهادفرهنگی وآینده ساز 

بیشتر آشنا شوند.
کانون پرورش فکری وظیفه آموزش غیرمستقیم 
را برای بچه ها به عهده دارد و در کانون یکسری 
فعالیت فرهنگی هنری و ادبی با محوریت کتاب 

به اعضا آموزش داده خواهد شد. 
در کانــون فعالیت ها بــه دو صورت به اعضا 
آموزش داده می شــود ،یک سری از فعالیت 
ها فعالیت های عمومی هســتند شامل قصه 
فیلم و  کتاب،پخش  گویی ،شعرخوانی،معرفی 
انیمیشــن ،معرفی مناسبت ها، شخصیت ها و 
مفاخر،بازی و سرگرمی و مسابقه و فعالیت های 
مانند نوشــتن خالق،داستان نویسی،عروسک 
سازی،مهارت های مثبت زندگی،سفال و ...در 

بخش فعالیت تخصصی به اعضا ارائه میشود.
بچه ها از ســن ۴سال تا ۱۸سال می توانند در 

کانون عضو شوند. 
دریا:برای عدم قطع ارتباط نوجوانان پس از 
دیپلم از کانون، چه تدبیری اندیشــیده شده 

است؟
در کانون پرورش فکری بعد از ۱۸ ســالگی و 
بعد از گرفتن دیپلم هم برای اعضاء برنامه ریزی 

شــده و اعضاء با شرکت در انجمن های شعر، 
قصه، نمایش و.. با کانون در ارتباط خواهند بود 
و همچنین کانون از اعضای مســتعد و توانمند 
خودش اســتفاده می کنه و آنهــارا به صورت 
دوره ای ترمی فصلی بــه اعضای کوچکتر در 
فعالیت هــای عمومی و تخصصــی آموزش 
می دهند ،البته با شــرایط و ضوابط خاص. به 

کرات مشــاهده شده که بچه هایی عضو کانون 
بودن در کودکی ،در بزرگسالی به استخدام این 

مجموعه انسان ساز و آینده ساز در آمدند. 
دریا: اعضای کانون بــه چه توانمندی هایی 
دســت مــی یابنــد؟ اســتفاده از کتابخانه 
و کارگاه هــای کانــون در زندگــی فــردی 

واجتماعی شان چه اثراتی دارد؟

به گفته مدیرکل استان خانم پشتکوهی،کانون 
خوب زندگی کردن را به اعضا آموزش می دهد. 
مطمئنا کســانی عضو می شوند، از کالس های 
کانون مهمتــر از همه با کتاب های کانون انس 
بگیرندو راه خودشــان پیــدا می کنند. مطمئنا 
خوانــدن کتاب های کانون که همگی با اهداف 
خاص شــخصیتی و اجتماعی نوشته و چاپ 

شدند، در زندگی فردی و اجتماعی اون عضوی 
که از این کتاب ها اســتفاده می کندتاثیر مثبتی 

دارد.
دریا:حضور در کارگاه های کانون چه تاثیری 
بر روند تحصیل دانش آموزان دارد وآیا باعث 
ایجاد اختالل در درس خواندن شان نمی شود؟

خیر به هیچ عنوان. برعکس فعالیت های کانون 

آمادگی ذهنــی رو ایجاد می کند برای کودک و 
بهتر می تواند از کتاب های درسی خودش علم 
آموزی کند. هرچند خود فعالیت ها و کتاب های 
کانون، خودشان یک دوره آموزش کامل ابتدایی 

تا دانشگاه می تواند باشد. 
دریا: مربیان کانون گویا بطور مرتب خودشان 
هم بایســتی دوره آموزشــی ببینند. در این 

حوزه نیز توصیح دهید.
بلــه حتما. ما مربیان کانــون زمانی می توانیم 
آموزش دهنده خوبی باشــیم که خود ما نیز به 
روز باشــیم و دوره ها و آموزش های الزم را 
ببینیم. زیرا کــودکان از طریق چیزهایی که در 
جامعه می بینند و می شنوند و یاد می گیرند ،از 
طریق فضای مجازی و همینطور آموزش های 

مدرسه،شاید از ما هم به روز تر باشند. 
دریا:مســئوالن مراکز کانون، خودشــان به 
مربیگــری هم می پردازند. گویا مســئولیت 
کانون و مربیگــری در کانون جدانشــدنی 

هستند. چرا؟
تمامی مسئولین مراکز کانون مربی نیز هستند. 
در واقع در کانون مســئولیت معنایی نداره،همه 
کارمندان به نوعی مربی و آموزش دهنده هستند 
در حوزه های مختلف. نشون به این نشون که 
در برنامه های که کانون در قالب امداد فرهنگی 
در مناطق دور افتاده در مناطق آســیب دیده 
از سیل و زلزله کارشناســان اداره کل استان، 
معاونت کانون اســتان جناب اســدی و حتی 
مدیر کل محترم کانون استان هرمزگان ، خانم 
پشتکوهی هم به اجرای فعالیت قصه و بازی با 

اعضاء می پردازند.
دریــا: چه تعــداد عضــو داریــد و در چه 
حوزه هایی بیشتر فعالیت دارند؟ در تابستان 
چه تعــداد کارگاه برگزار شــد وچه تعداد از 
کودکان و نوجوانان توانستند از این برنامه ها 

استفاده کنند؟
مرکز سیار بیش از300 عضو دارد. در تابستان 
کارگاه های عمومی در چند روستا و همچنین 
چند محله از محالت کم برخوردار شهرستان به 

صورت مداوم برای اعضا برگزار شد. 
دریا:بیشــتر چه کودکانی جــذب کانون می 
شوند وشما برای جذب آنها از سطح محالت، 
روستاها و مدارس چه اقدامی داشته اید وچه 

برنامه ای برای آینده دارید؟
همه کودکان را می شــود جذب کانون کرد، با 
این تفاوت که هــر کودک با یک روش با یک 
فعالیت به کانون و فعالیت های کانون عالقه مند 
می شــود. یکی از طریق بازی، یکی از طریق 
نقاشــی و دیگری از طریق قصــه. کافیه پای 
صحبت بچه ها نشســت و راجع به عالیق و 

نیازهاشون باهاشون صحبت کنیم. 
مــا در قالب طرح کانون مدرســه به مدارس 

روستایی می رویم و کانون را به بچه ها معرفی 
می کنیم.  همچنیــن در قالب طرح همکاری 
با دفاتر تســهیلگری به محالت کم برخوردار 
می رویم و با اعضــاء ارتباط می گیریم. برنامه 
هدف ما این است که شادی و نشاط در تلفیق با 
آموزش برای همه بچه ها داشته باشیم،کودکان را 
با کتاب انس بدیم و ترویج بدیم فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی را خصوصا به کودکان روستایی و 

کودکان کم برخوردار. 
دریا: تعامل مرکز شــما با ســایر ارگانها و 
نهادهای دولتی و غیر دولتی چگونه و در چه 

سطحی است؟
مرکز سیار در برنامه های مناسبتی با ارگان هایی 
همچــون سپاه،شــهرداری،اداره گاز،توانیــر، 
همکاری داشــته ایم و همچنین در مواقعی که 
متاســفانه در استان یا در کشور بالیای طبیعی 
رخ می دهد ،کانون و مشــخصا مرکز سیار پای 
کار هستند و با همکاری هالل احمر ،بهزیستی 
و ارگان هــای دیگه فعالیت هایی را انجام می 

دهند. 
دریــا: خودتــان، مربیان و اعضــای تان در 
جشنواره ها  چه رتبه هایی را کسب کرده اید؟

مرکز ســیار در مهرواره تسبیح عشق سالروز 
شهادت شهید حاج قاســم سلیمانی  برگزیده 
داشته،در مهرواره الالیی استانی برگزیده داشته 
و در جشــنواره قصه گویی نیز شایسته تقدیر 

داشتیم. 
دریا:  اینکه گفته می شــود تمام فعالیت های 
کانون کتاب محور اســت را بیشتر توضیح 

دهید.
تمام فعالیت های کانون از قصه و نقاشی گرفته 
تا بازی و ســرگرمی مسابقه با توجه به کتاب 
انجام می شود. به عنوان مثال کتاب بازی های 
بومی محلی رو به اعضا معرفی می کنیم و یکی 

از بازی های کتاب را هم انجام می دهیم. 
دریا: اخیرا مطرح شده است که کتابخانه های 
کانون زیرنظر نهادهای کتابخانه های عمومی 
کشــور اداره شــود، بنظرتان تحقق آن چه 
آسیبی را به قشــر کودک ونوجوان وارد می 

کند؟
ان شاءاهلل که اینطور نیســت. به اعتقاد بعضی 
از کارشناســان و صاحب نظران حوزه کودک 
و نوجوان،نیمی از ذهن کــودکان و نوجوانان 
با فعالیت های کانــون پرورش فکری کودکان 
نوجوانان شکل می گیرد که آن تصمیم مطمئنا 

می تواند آثار مخربی رو در پی داشته باشه. 
دریا:اگر مطلبی باقیمانده اســت و نیاز است 

بیان بفرمایید. 
امیدوارم روزی برســد که مسئولین جایگاه و 
اهمیت کانون را بیشــتر درک کنند و بچه ها و 
خانواده ها هم بیش از پیش از کانون بهره ببرند.

مربی بخش سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان :

به مدارس روستایی
 و محالت کم برخوردار می رویم

يادداشت

دیابت یــا بیماری قند خــون، بیماری 
متابولیکی مزمنی اســت که با سوخت و 
ساز  غیر طبیعی کربوهیدراتها، پروتئین ها 
وچربی ها همراه می باشــد. متاسفانه در 
ســال های اخیر در اثــر عواملی مانند 
افزایش شیوع چاقی، تغییر سبک زندگی 
و افزایش سن جوامع بشری شیوع بیماری 
دیابت در جهان به سرعت رو به افزایش 
است. بیماری دیابت درمان قطعی ندارد، 
لذا در تمام طــول عمر باید آن را کنترل 
نمود. مبتالیان به دیابت بیش از سایر افراد 
در معرض خطر بــروز عوارضی مانند: 
حمالت قلبی- عروقی، اختالالت بینایی 
و نارســایی کلیوی قرار دارند. مطالعات 
نشان داده اند که با رعایت برنامه غذایی 
ســالم )اعتدال در مصرف غذا(، داشتن 
فعالیت فیزیکی منظــم، کنترل دقیق قند 
خون، فشار خون و سطح چربی خون از 
بروز بسیاری از این عوارض جلوگیری 
می شــود. و بدین طریق بیماران دیابتی 
می توانند از یک زندگی ســالم و طول 
عمر طبیعی بهره مند شوند. رژیم غذایی 
در درمان بیماری دیابت نقش اساســی 

دارد و بیمــاران دیابتی به غیر از قندهای 
ساده ) قند و شکر( و غذاهایی که مستقیما 
حاوی اینگونه قندها هستند )انواع شیرینی 
جات، بستنی، مربا، نوشابه، دلستر، کیک 
و بیســکویت ( می توانند از تمامی انواع 
غذاها در مقادیر متناســب و کنترل شده 
استفاده نمایند. برای اجرای رژیم غذایی 
مناسب فرد می بایست از ۵ گروه غذایی 
اصلی )نان وغالت، میوه ها، سبزیجات، 
شیر و لبنیات و انواع گوشت ها و جانشین 
های آن(در حد اعتدال مصرف نماید. بهتر 
است این گروه بیماران از نان های سبوس 
دار مانند  نان ســنگک مصرف نمایند. 
همچنین مصرف حبوبات و سبزیجات به 
دلیل داشتن فیبر باال جهت کنترل قندخون 
توصیه می شود. مصرف نمک و روغن در 
افراد دیابتی باید محدود شود و افراد جهت 
پخت و پز صرفــا از روغن های گیاهی 
با تاکید بر مصرف روغن زیتون و کانوال 
استفاده نمایند. به بیماران دیابتی توصیه می 
شود که مصرف غذاهای روزانه خود را در 
سه وعده اصلی ) صبحانه، نهارو شام( و 
ســه میان وعده) بین صبحانه و نهار،بین 
نهار و شام و قبل از خواب( تقسیم نمایند، 
و وعدهای غذایی خود را به طور منظم و 
در ساعات مقرر مصرف نمایند. نکته آخر 
این است چنانچه فرد دیابتی اضافه وزن 
دارد، بایــد تحت نظر متخصص تغذیه به 
وزن ایده آل خود دست یابد، زیرا افزایش 
وزن و تجمع چربی بدن سبب اختالل در 
سوخت و ســاز بدن  و عدم کنترل قند 

خون می شود. 

دیابت و راه های کنترل آن

       مینا پوررضائیان کارشناس ارشد 
تغذیه بیمارستان خلیج فارس بندرعباس
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گروه خبر // شــهردار ســیریک از  برگزاری 
رویداد ِتعاملی و مشــارکتی مردمشهِر بندِر 
ســیریک در قالب مجموعه رویدادهای هفته 
نوآوری اجتماعی »شهربندر سیریک« همزمان 
با روز جهانی شهرسازی خبر داد و گفت: نقش 
آفرینی فعاالنه سیریک در هندسه دیپلماسی 
شهری و حمایت از مجموعه های دانش بنیان 

هدف اصلی اینگونه رویدادهاست.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ »شهربندر سیریک«، 
مجید زرهی زاده در حاشیه ی برگزاری مجموعه 
رویدادهای هفته نوآوری اجتماعی ســیریک به 
مناسبت روز جهانی شهرســازی، اظهار داشت: 
توسعه پایدار منطقه تمدن ساحلی مکران زمین 
از اولویت های ســالیان اخیر مقامات ارشــد 
کشــور و برنامه ریزان توسعه در سطح ملی و با 
رویکردهای منطقه ای و بین المللی ) کشورهای 
حوزه دریای عمان و اقیانوس هند( بوده اســت 
و شهرســتان ســیریک و به تبع آن شــهربندر 
سیریک دارای اهمیت ویژه ای به لحاظ مدیریت 

شهری و رونق بخشی به معیشت و رفاه زیستی 
ساحل نشینان اســت.وی از شهربندر سیریک 
واقــع در انتهای خط الراس تنگه هرمز به عنوان 
داالن ارتباطــی و راهگذر تعامل چندجانبه بین 
جغرافیای خلیج فارس، سواحل عمان و منطقه 
تمدنی مکران ســخن به میان آورد و افزود: این 
شهر ساحلی به دلیل فاصله کمتر از ۶0 کیلومتری 
تا جزایر کشــور عمان، در پروژه های راهبردی 
دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی شهری بین ایران 
و عمان نقش آفرینی موثر و  کارآمدی داشته باشد.  
مجید زرهی زاده با اشاره به اینکه شهر سیریک 
یکی از قطب های مهــم این پهنه ی جغرافیایی 
اســت، گفت: حرکت ُکند، ناهماهنگی ها سبب 
تاخیر و تعویق در اجرای برنامه  شده بود.زرهی 
زاده تصریح کرد: رویداد مردمشهر بندر سیریک، 
در راستای ایجاد زیست بوم نوآوری اجتماعی با 
کمک شهروندان خالق توسط استودیو نوآوری 
شهری شتابدهنده ماموت )MUIS( و با حمایت 
شهرداری و شورای اسالمی از ۱۵ آبان ماه آغاز 

و شامگاه جمعه ۲0 آبان ماه به کار خود پایان داد.  
شهردار بندر سیریک خاطرنشان کرد: مجموعه 
رویدادهای هفته نوآوری اجتماعی در این شهر 
ساحلی مورد استقبال گسترده و چشمگیر مردم، 
نخبگان و فعاالن اقتصادی و کنشگران فرهنگی 
و اجتماعی  شهرستان سیریک قرار  گرفت؛ این 
رویدادها در دو بخش کارگاه های آنالین و برنامه 
های حضوری برگزار شد. زرهی زاده گفت: ایده 
اولیه این رویداد اســتارتاپی با ایجاد تشکیالت 
تحقیق و توسعه ) R&D( در ساختار شهرداری 
سیریک از اوایل مهرماه مطرح و پس از تصویب 
در شورای اسالمی شهر، سازوکارهای اجرایی آن 
توسط تیم مشاوران دانشگاهی مدیریت شهری 
سیریک، طراحی و برنامه ریزی شده بود. به گفته 
شهردار بندر ســیریک، در این مدل از بازبرنامه 
ریزی، ایده های نوآورانه کنشگران حوزه مدیریت 
شهری و شهروندی به منظور شتابدهی به پیشرفت 
جامعه ی محلی و منطقه ای با شیوه های علمی 
گردآوری شــده، بر اساس اولویت بندی نیازها، 
این ایده ها جهت حل مسأله چالش های فناورانه 
در قالب تدوین بسته های سرمایه گذاری سوق 
هدایت خواهد شــد و موضوع اصلی این اقدام، 
جلب مشــارکت جامعه شهروندی برای خلق و 

توسعه کسب و کارهای پایدار است. 
این مقام مسئول، استفاده از دانش بومی، فرآوری 
استعدادها و ظرفیت های محلی، کشفِ  شبکه ی 
مسائل شهری و در نهایت طراحی مشارکتی راه 
حل های اجرایی و تحقق پذیر به همراه نظارت 
بر اجرای بهینه برنامه و ایده ها از موضوعات مهِم 
مورد نظر در پیاده ســازی پلتفرم مردمشهِر بندر 

سیریک برشمرد.
زرهی زاده تصریح کــرد: در تجربه های موفق 

جهانی، برای دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار 
در حکمرانی محلی، داشتن نگاه درست به وضع 
موجود با نگاهی آینده پژوهانه از طریق تدوین 
شــبکه مســائل، الویت بندی و استخراج یک 
چارچوب کاربردی در قالب »برنامه اقدام« مبتنی 
بر سرمایه اجتماعی و راه اندازی پویش مردمی با 
استفاده از ظرفیت های مشارکتی به عنوان ارکان 
مهِم مدیریت و راهبری موفق شهرها و روستاها 
محسوب می شود.وی همچنین خلق بسته های 
ســرمایه  گذاری با هدف بسترسازی جهت نیل 
به پیشــرفت محلی، ایجاد درآمدهای پایدار و 
پایبندی به پیوست های اجتماعی و فرهنگی و 
مدل های صحیح حفظ منابع را به عنوان اهداف 
کلیدی مجموعه رویدادهای نوآوری اجتماعی و 

پلتفرم مردمشهر بندری سیریک اعالم کرد.
شــهردار بندر ســیریک در پایان گفت: طی دو 
روز نخست مجموعه رویدادهای هفته نوآوری 
اجتماعی شهر بندر سیریک) ۱۵ و ۱۶ آبانماه(، 
در مجموع ۱۲ عنوان کارگاه آموزشــی آنالین 
با محوریت موضوعاتی همچون توســعه پایدار 
جوامــع محلــی، برندینگ شــهری، نوآوری 
اجتماعی، بازطراحی راه حل برای پیشــرفت، 
توسعه اســتارتاپ ها و کسب و کارهای محلی، 
گردآوری تاریخ شفاهی بندرسیریک، نوآوری در 
تجاری ســازی ایده های فرهنگی و اقتصادی با 
ارائه مباحث علمی کاربردی توسط متخصصان و 
صاحب نظران استانی و ملی برگزار شد که چنین 
کارگاه های آموزشی در فرآیند گفتمان سازی، 
رسیدن به یک زبان مشترک بین مردم و مدیران 
شــهری در زمینه حل مسأله خالق چالش ها و 
ایجاد ســرمایه اجتماعی برای شهرداری، نقش 

موثری دارد.

زرهی زاده، شهردار سیریک :

رویدادِ تعاملی و مشارکتی مردمشهِر بندِر سیریک برگزار شد


