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گــروه خبــر // دبیر اجرایی شــورای 
توســعه ســواحل مکران گفت:جبران 
عقــب ماندگی های شــرق هرمزگان و 
بر اساس  تقویت و توسعه زیرساخت ها 
رهنموردهای رهبــر معظم انقالب برای 

دولت سیزدهم یک اولویت مهم است. 
حسین دهقان در نشست با رییس و اعضای 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس 
افزود: بحث توسعه مکران اولین بار در سال 
۱۳۸۷ و پس از آن که رهبر معظم انقالب 
از این منطقه به عنوان گنج پنهان نام بردند 
شروع شد اما مجموعه اقدامات دولت های 
قبلی تناسبی با خواسته رهبری در این حوزه 

نداشت.
وی ادامه داد: اگر قرار باشــد فعالیت ها در 

این بخش، مثل گذشــته با تاخیر و بدون 
مطالعه باشد به سمت اتالف منابع خواهیم 
رفت اما دولت آیت اهلل رییسی عزم خود را 

بر جبران کاستی ها گذاشته است.
مشــاور فرمانده کل قوا اضافه کرد:مکران 
ظرفیــت هایی دارد که می تواندپیشــران 
توســعه ملی باشــد که اقتصاد دریامحور 
یکی از مبناها و ویژگی های این توســعه 
خواهد بود. وی اتصال به آب های جهانی 
و برنامه ریزی برای تبدیل شــدن به کانون 
فعالیت های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی 
و شیالتی را بخش دیگری از ظرفیت های 
سواحل مکران دانست. دهقان خاطرنشان 
کرد: می توان با اتکا بر احیای ظرفیت های 
منطقه ، توسعه را با کمترین عوارض ناشی 
از آن پیش برد و بندر جاســک نیز در این 

مبحث جایگاه ویژه ای دارد.
به گفتــه دبیر اجرایی شــورای توســعه 
ســواحل مکران، جاســک به عنوان یک 
قطب مهم پتروپاالیشی مطرح شده و یک 
مگاپورت)اَبَربندر(بــا ظرفیــت جابجایی 
۱۲۰میلیون تن کاال برای آن تعریف شــده 
که باید تا ســال ۱۴۰۸ محقق شــود و در 

کنار آن، صنایع پتروشیمی هم در آن مستقر 
وجاســک به عسلویه دوم ایران تبدیل می 
شــود. وی نقش صنایع پایین دستی برای 
کامل شدن زنجیره توسعه در سواحل مکران 
را مهم توصیف و اضافه کرد: سیریک نیز با 
ظرفیت های فوق العاده کشاورزی و شیالتی 
، به عنــوان منطقه ای تاثیرگذار در ارتقای 
امنیــت غذایی اهمیت راهبــردی خواهد 
داشت. دهقان تکمیل کریدور ساحلی جنوب 
از چابهار تا شلمچه از مسیر هرمزگان را نیز 
یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت های 
توســعه ای در سواحل مکران معرفی کرد. 
این مســئول با اشاره به برنامه احداث یک 
نیروگاه در منطقه ســیریک توسط روسیه 
اظهار داشت: مشــکالت اعتباری و فنی 
این طرح پیگیری شده ودر حال حل شدن 
است. دهقان از توسعه فرودگاه جاسک به 
عنوان یک نیاز مهم نام برد و یادآور شــد: 
این فرودگاه باید بتواند خدمات مورد نیاز 
را به تمام صنایع مستقر در منطقه ارائه کند.
 برنامه ریزی برای توسعه پنج ساله

دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران 
تصریح کرد: باید در یک دوره پنج ســاله، 

منطقه شرق  اساســی  های  زیرســاخت 
هرمزگان و ســواحل مکران متناســب با 
برنامه های وســیع پیش بینی شده برای آن 
توسعه یابد که با توجه به عزم و اراده جدی 
بخش های مختلف ، تحقق آن امکان پذیر 
اســت. وی توانمندســازی جامعه محلی 
سواحل مکران در این رویداد توسعه ای از 
راه گسترش آموزش در سطوح مختلف و به 
ویژه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای 
یک ضرورت دانست. در این نشست رییس 
اتاق بندرعباس نیز بر عزم جدی این تشکل 
برای مشارکت در مباحث توسعه ای سواحل 
مکران تاکید کــرد. محمدرضا صفا اظهار 
داشت: توسعه روابط تجاری و فرهنگی با 
هند و عمان از ظرفیت های مهمی است که 
می تواند مــورد توجه جدی تر قرار گیرد. 
وی همچنین خواســتار همکاری شورای 
توسعه مکران برای راه اندازی دفتر دبیرخانه 
توسعه سواحل مکران در بندر جاسک شد. 
به گزارش  ایرنا، بــه گفته صفا راه اندازی 
این دفتر، شرایط مشارکت جامعه محلی و 
سرمایه گذاران در سواحل مکران را تسهیل 

خواهد کرد.

همکاری ۹۰۰ روحانی با مدارس 
هرمزگان

برداشت ۸۰ درصد از خرمای پیارم
6 در حاجی آباد

چرا زمین های مازاد ادارات واگذار 
نمی شوند؟

 دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران؛

جبران عقب ماندگی های شرق هرمزگان اولویت مهم دولت است

 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 یك مرحله ای  شماره م م م/1401/0028  مربوط به انجام خدمات حراست و نگهباني از اماکن و تاسیسات صنعتي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون ) مجموعه تاسیسات مارون یك 
و شش و چاههاي اطراف مارون یك 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 12 مـاه می باشد .

  ج- برآورد کارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات فوق معادل-/009ر204ر805ر576 )پانصد و هفتاد و شش 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 اساسنامه 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 
HSE روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانكی ضروری و الزامی است .        - ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی

 - دارا بودن یك نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1400  توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست )با قابلیت استعالم از سایت سازمان مذکور( 
توجــه : مناقصــه گــر جهت تحویل تضمین شــرکت در فراینــد ارجاع کار عــالوه بر بارگــذاري تصویر تضمین از طریق ســامانه الزم اســت به صــورت حضوري به دفتر کمیســیون مناقصات شــرکت بهره بــرداری نفت 
و گاز مــارون در مهلــت مقــرر مراجعه نمــوده و تضمین را تســلیم نمایند .      هـــ- محل ، زمان و مهلــت دریافت مدارک و اعالم آمادگــي مناقصه گران : از کلیه متقاضـــیان واجد شــرایط دعـــوت به عمل مي آید 
ظــرف مهلــت مقــرر در ایــن فراخوان جهت دریافت اســناد و اعــالم آمادگی از طریق ســامانه ســتاد و بــه نشــاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند تــا ارزیابي کیفــي وفق بند »الــف« و »ب«  مــاده 16 از آئین 
نامــه اجرایــی بند »ج« مــاده 12 قانون برگــزاري مناقصات بــر روي مدارك ارســالي مناقصه گران به عمــل آید .   ضمنــاً فرمهای ارزیابی کیفی می بایســتی ظرف مــدت 14 روز تكمیــل و اطالعات مورد درخواســت عالوه 
 بــر بارگزاری در ســامانه ، در قالب یك عدد زونكن مدارك ارزیابي کیفي برابر اصل شــده 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 .
1- مهلت تقاضا و دریافت اسناد استعالم و اسناد مناقصه: بصورت الكترونیكی )غیر حضوری و فیزیكی( از ساعت 09:00 تاریخ  1401/08/28 لغایت   ساعت 10:00  تاریخ  1401/09/03 ساعت 10:00

2- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت : بصورت الكترونیكی )غیر حضوری و فیزیكی(   ساعت 09:00  تاریخ  1401/09/19
www.setadIran.ir 3- مبلغ خرید اسناد مناقصه و شماره حساب : واریز مبـلغ 000ر800  ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به 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 10:00  روز دوشنبه  مورخ 1401/09/21  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 یك 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 34434068-061 تماس حاصل فرمایند .
روابط عمومی- شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون)سهامي خاص(

   www. setadiran.ir /                                      /                                                  /   WWW.NISOC.IR                                                                                   

نوبت دوم

شركت ملي نفت ایران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون)سهامي خاص(

شناسه آگهی : 1408695   MOGPC.NISOC.IR   WWW.IETS.MPORG.IR

نماینده ولی فقیه در هرمزگان : 

در هر روستا یک کتابخانه دایر شوددر هر روستا یک کتابخانه دایر شود
وقف، نذر و اهدای کتاب در بین مردم باید فرهنگ سازی و تبدیل به ارزش شود

گروه خبر // به مناسبت هفته کتاب نماینده ولی فقیه در استان با مدیر و اعضای نهاد کتابخانه های 
استان دیدار کرد.

حجت االســالم محمد عبادی زاده امام جمعه بندرعباس در این دیدار بیان داشــت : وقف، نذر و 
اهدای کتاب در بین مردم باید فرهنگ سازی و تبدیل به ارزش شود. ارتباط و همکاری با سازمان 
اوقاف و خیریه می تواند به گسترش این فرهنگ حسنه در بین مردم کمک کند. وی با اشاره به این 
که کتاب غذای روح انســان است، بیان کرد: از طریق همکاری و همفکری با سایر ادارات می توان 
به دورافتاده ترین نقاط اســتان کتاب رساند و همه افراد جامعه مخصوصًا روستائیان را بهره مند و با 

برنامه ریزی و تالش در هر روستا یک کتابخانه دایر کرد. حجت االسالم عبادی زاده تصریح کرد: در 
طراحی و ساخت ساختمان های اداری باید دقت داشت که کتابخانه های سازمان ها و ادارات برای 
عموم قابل دسترسی و استفاده باشند تا مردم از فضاها و امکانات موجود در سایر دستگاهای اجرایی 
بهره مند شوند.  به گزارش فارس ؛نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد: هیچ چیز نمی تواند جای 
کتاب مکتوب را پر کند و لذت خواندن کتاب چاپی بیشتر از کتاب های الکترونیکی است. بنابراین 
نمی تــوان این نوع کتاب ها را جایگزین کتاب چاپی کرد زیرا هر کدام از آن ها جایگاه خاص خود 

را نزد مخاطبین دارند.

گــروه خبر// ســمینار دیابت و 
تغذیه در سبک زندگی کارمندی 
ویژه پرســنل ســازمان تامین 
اجتماعی هرمزگان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ 
این ســمینار با هدف ارتقاء سطح 
سواد ســالمت، پیشــگیری های 
الزم برای عدم ابتــال به دیابت و 
تالش بــرای رویکــرد تغذیه ای 
در ســبک زندگی ســالم با ارائه 
مینا پوررضائیان کارشــناس ارشد 
تغذیه و رژیم درمانی بیمارســتان 
خلیج فارس بندرعباس در ســالن 
آمفی تئاتر سازمان تامین اجتماعی 

هرمزگان برگزار گردید.
کارشــناس ارشــد تغذیه و رژیم 
درمانی بیمارستان خلیج فترس در 
این سمینار گفت: دیابت یا بیماری 
قند خون، بیماری متابولیکی مزمنی 
اســت که با ســوخت و ساز  غیر 
طبیعــی کربوهیدراتها، پروتئین ها 

وچربی ها همراه می باشد. 
مینا پوررضائیان افزود: متاسفانه در 

سال های اخیر در اثر عواملی مانند 
سبک  تغییر  چاقی،  شیوع  افزایش 
زندگی و افزایش سن جوامع بشری 
شــیوع بیماری دیابت در جهان به 

سرعت رو به افزایش است. 
بیماری  اظهارداشت:  پوررضائیان 
دیابت درمــان قطعی ندارد، لذا در 
تمام طول عمر بایــد آن را کنترل 
نمــود. مبتالیان بــه دیابت بیش 
از ســایر افــراد در معرض خطر 
بــروز عوارضی ماننــد: حمالت 
قلبی- عروقی، اختالالت بینایی و 

نارسایی کلیوی قرار دارند. 
وی ادامه داد: مطالعات نشــان داده 
اند که با رعایت برنامه غذایی سالم 
)اعتدال در مصرف غذا(، داشــتن 
فعالیت فیزیکی منظم، کنترل دقیق 
قند خون، فشــار خون و ســطح 
چربی خون از بروز بسیاری از این 
عوارض جلوگیری می شود و بدین 
توانند  دیابتــی می  بیماران  طریق 
از یک زندگی ســالم و طول عمر 

طبیعی بهره مند شوند.

پوررضائیــان عنوان کــرد: رژیم 
بیماری دیابت  غذایی در درمــان 
نقش اساسی دارد و بیماران دیابتی 
بــه غیر از قندهای ســاده ) قند و 
شــکر( و غذاهایی که مســتقیما 
حــاوی اینگونه قندها هســتند ) 
انواع شــیرینی جات، بستنی، مربا، 
نوشــابه، دلستر، کیک و بیسکویت 
( می تواننــد از تمامی انواع غذاها 
در مقادیر متناســب و کنترل شده 

استفاده نمایند.
وی اضافه کرد: برای اجرای رژیم 
غذایی مناسب فرد می بایست از 5 
گروه غذایــی اصلی )نان و غالت، 
میوه ها، سبزیجات، شیر و لبنیات 
و انواع گوشــت ها و جانشــین 
هــای آن(در حد اعتــدال مصرف 
نماید. بهتر است این گروه بیماران 
از نان های ســبوس دار مانند  نان 
ســنگک مصرف نمایند. همچنین 
مصرف حبوبات و ســبزیجات به 
دلیل داشــتن فیبر باال جهت کنترل 

قندخون توصیه می شود. 

این کارشــناس تغذیــه بیان کرد: 
مصــرف نمک و روغــن در افراد 
دیابتی باید محدود شــود و افراد 
جهت پخت و پــز صرفا از روغن 
هــای گیاهی با تاکیــد بر مصرف 
روغن زیتــون و کانوال اســتفاده 

نمایند.
بیماران  به  کرد:  خاطرنشــان  وی 
دیابتی توصیه می شود که مصرف 
غذاهای روزانه خود را در سه وعده 
اصلی ) صبحانه، نهارو شام( و سه 
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 ســاعات مقرر 

مصرف نمایند. 
پوررضائیان در پایان گفت: چنانچه 
فرد دیابتی اضافــه وزن دارد، باید 
تحت نظر متخصص تغذیه به وزن 
ایده آل خود دســت یابــد، زیرا 
افزایــش وزن و تجمع چربی بدن 
سبب اختالل در سوخت و ساز بدن  

و عدم کنترل قند خون می شود. 

بمناسبت روز جهانی دیابت برگزار شد

سمینار دیابت و تغذیه در سبك زندگی کارمندی در تامین اجتماعی هرمزگان



پشت پرده سیاست 

  
روایت یک دلجویی

رئیس هیئت اعزامی:رهبرمعظم انقالب دستور دادند حوادث اخیر سیستان و بلوچستان به دقت 
بررسی شود  حجت االسالم والمسلمین »محمدجواد حاج علی اکبری« در رأس هیئتی عالی 
رتبه به نمایندگی از رهبر انقالب به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است.حاج علی اکبری 
قرار است تدابیر عالی رهبر معظم انقالب برای حل مشکالت سیستان و بلوچستان را با بزرگان 
استان و گروه های مختلف در میان گذارد و با آسیب دیدگان حوادث اخیر دیدار کند. اعزام این 
هیئت از سوی دفتر حضرت آیت ا... خامنه ای نشانه توجه خاص نظام به مسائل این استان 
پهناور و لزوم رسیدگی به خواسته های مردم آن و نیز دلجویی از آن ها با توجه به رویدادهای 
اخیر در برخی شهرهای آن است.نکته  قابل توجه این که اعزام هیئت تحقیق و دلجویی که کمتر 
مصداقی برای آن در دیگر کشورهای دنیا می توان یافت حاکی از مردمی بودن نظام جمهوری 
اســالمی و همراهی آن با مردمی اســت که طی چهل و چند سال اخیر همواره در حمایت و 
پشتیبانی از این نظام در مقابل انواع توطئه ها و دسیسه های دشمنان داخلی و خارجی ثابت 
قدم بوده اند. ایرنا نوشت:رئیس هیئت اعزامی از سوی مقام معظم رهبری به سیستان و بلوچستان 
در دیدار با عبدالحمید اسماعیل زهی امام جماعت اهل تسنن زاهدان گفت:ایشان ضمن دستور 
بررسی دقیق حوادث اخیر این استان خواستار بررسی و عمل بر اساس واقعیت هاست.حاج 
علی اکبری در این نشســت تاکید کرد: با مجرمان و عوامل ناامنی در سیستان و بلوچستان 
مماشات نخواهد شد اما کسانی که تحت تاثیر هیجانات قرار گرفته اند به زودی آزاد می شوند.
وی  از تالش های نماینده ولی فقیه در اســتان و پیگیری های وی تقدیر کرد و گفت: علما، 
معتمدین و ســران طوایف منطقه سنجیده عمل کرده ، با آرامش مسائل را پیگیری کنند. وی 
افزود: مقام معظم رهبری در جلســات مختلف به استان سیستان و بلوچستان  ابراز عالقه و 
محبت  کرده و فرموده اند: » این ابراز عالقه من به سیستان و بلوچستان مبنای عقالنی دارد و یک 
جهت آن برای زمانی است که در استان بودم و ظرفیت های مختلفی از مردم در منطقه را کشف 
کردم و از جهت دیگر آن نیز محرومیت های تاریخی استان بوده است « و در مجموع می توان 
گفت که ایشان احساس خوب و تعلق خاطر به این استان دارند.حاج علی اکبری بیان کرد: در 
ماجراهای اخیر استان، مقام معظم رهبری ناراحت و نگران شدند و دستور بررسی داشتند و پس 
از این که گزارش هایی خدمت ایشان رسید دستور دادند تا جوانب مسئله مشخص و مستندات 
و دالیل کامال بررسی شود. وی تاکید کرد: انتظار از بزرگ ترها همین است که در چنین مواقعی 
آتش فتنه را خاموش کنند به خصوص در استانی چون سیستان و بلوچستان که مردمانش با 
روحیه کرامت، احترام ریش سفیدان خود را دارند و جلوی فتنه گری های دشمن را می گیرند.
به گزارش ایرنا، در ابتدای این دیدار عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مسجد مکی زاهدان 
ضمن عرض خیر مقدم به حاضران به ارائه توضیحاتی درباره حوادث اخیر استان پرداخت و با 
اشاره به ماجرای ۸ مهر زاهدان گفت:»در مستند ما نشان داده می شود که هیچ کس کنار پاسگاه 
نیست و وقتی تیراندازی شروع می شود عده ای از جوانان به سمت پاسگاه می روند و سنگ 
پرتاب می کنند اما در مستندی که نیروی انتظامی دارد این است که عده ای به پاسگاه سنگ 
می زنند.وی افزود: آن چیزی که مورد یقین است این بوده که این مردم نه قصد تصرف پاسگاه 
را داشته و نه مسلح بوده اند و با دست خالی نمی توان پاسگاهی را تصرف کرد که خود دارای 
مامور، سالح و امکانات است. وی با گالیه از تبعیض، بیان کرد: عده ای سعی می کنند نزدیکان 
و خویشاوندان خود را در مسئولیت ها قرار بدهند.عبدالحمید اسماعیل زهی با اشاره به حادثه 
خاش و این که جوانانی احساساتی شدند و هدف اصابت گلوله قرار گرفتند، ادامه داد: نماینده 
مقام معظم رهبری، مسئوالن استان، علما و طوایف سعی کردند تا امنیت استان خدشه دار نشود و 
مردم را دلداری دادیم که مسئوالن رسیدگی می کنند و این رسیدگی طول کشید.وی ادامه داد: در 
شاهچراغ حادثه ای اتفاق افتاد و خیلی ها تسلیت گفتند اما حادثه ای به این بزرگی در زاهدان و 
خاش انجام شد اما هیچ کدام از مسئوالن بلندپایه تسلیت نگفتند و انتظار این بود رئیس جمهور 
برای تفقد می آمد اما هیچ کس تســلیت نگفت و کسی از بزرگان به استان سفر نکرد و برای 
همین مردم مقداری ناامید هستند و خدمت حاج آقای محامی)نماینده ولی فقیه در سیستان و 
بلوچستان( گفتم که رسیدگی نمی شود اما ایشان گفتند شما بدبین هستید و رسیدگی می شود و 

حاال شما به استان آمدید و منتظر بیانات و پیام شما هستم.«

نظر کنعانی درباره»رعنا«و »مسیحی« که کور می کند! 
سخنگوی وزارت خارجه به عکس یادگاری ماکرون با مسیح علینژاد واکنش نشان 
داد وگفت: »رعنا رحیم پور« می تواند به ایران برگردد .  ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در یک نشست خبری 9۰ دقیقه ای  به سواالت متنوع خبرنگاران در حوزه 
های مختلف از جمله قطعنامه احتمالی شورای حکام آژانس ، مذاکرات هسته ای ، 
گزافه گویی های رئیس جمهور آذربایجان ، دخالت اروپا در مسائل داخلی ایران و 
دیگر پرونده های مهم سیاست خارجی کشورمان پاسخ داد که بخش های مهم آن 
را در ادامه می خوانید : * درباره فایل های  منتشرشده از  رعنا رحیم پور، خبرنگار 
بی بی ســی درباره تحوالت داخلی ایران و فشارهای واردشده به دیگر رسانه های 
فارســی زبان و این که آیا می تواند به ایران بازگردد:شــهروندان ایرانی برای ورود 
به کشور هیچ محدودیتی ندارند و اجازه سفر به کشور دارند.البته کسانی که جرمی 
درباره ایران انجام داده باشند باید پاسخگوی جرم خود باشند وگرنه به صورت عادی  
هیچ شهروندی برای ورود به کشور با محدودیت روبه رو نیست.* ارتباط مستقیم و 
غیرمستقیم ایران و مشخصا سازمان انرژی اتمی ایران با مقامات آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ادامه دارد. هیئتی از جمهوری اســالمی ایران هفته گذشته به وین سفر 
کردنــد و با مقامات آژانس گفت وگو  کردند و تبادل نظر داشــتند همچنین توافق 
صورت گرفته تا هیئتی از آژانس به جمهوری اسالمی ایران سفر کنند و گفت وگوها و 
مذاکرات را با هم ادامه دهند.* اقدام به صدور قطعنامه در شورای حکام هیچ کمکی 
به حل و فصل امور فنی و پادمانی ایران نخواهد کرد و صرفا در روند همکاری های 
فنی اخالل ایجاد می کند و ما قطعا مخالف چنین روندی هســتیم.* ایران همواره 
تأکید کرده ما هیچ تســلیحات و تجهیزاتی برای اســتفاده در جنگ اوکراین برای 
روسیه ارسال نکردیم و اساسا یک طرف جنگ نیستیم. همکاری های دفاعی ایران و 
روسیه مسبوق به شروع این جنگ بوده است. همکاری های دفاعی ما در چارچوب 
دوجانبه و مبتنی بر مســیرهای مشخص و شفاف قانونی بوده است.* درخصوص 
اظهارات غیردوســتانه و گزافه گویی الهام علی اف درباره هموطنان آذربایجانی و 
رسانه های جمهوری آذربایجان : کسی صبر و حلم ایران را به ضعف تعبیر و تفسیر 
نکند. تاریخ کشورهای منطقه شفاف، روشن و گویاست و قابل تحریف هم نیست و 
بهتر است تاریخ را درست بخوانیم و قرائت کنیم.*در ارتباط با مذاکرات، کانال های 
ارتباطی همچنان فعال است. تبادل پیام بین ایران با طرف های مقابل از جمله آمریکا 
از کانال گفت وگو کننده ارشــد اروپایی همچنان ادامه دارد. جمهوری اسالمی ایران 
برای پیشــبرد روند گفت وگوها و دستیابی به جمع بندی توافق، ابتکارات جدید و 
سازنده ای ارائه کرده و از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی، پیام ها منتقل شده 
و در مجموع تبادل پیام و بده بستان ایده ها و نظرات همچنان ادامه دارد.*در پاسخ 
به پرسش خبرنگاری درباره سیاست های اخیر رئیس جمهوری فرانسه و دیدار او با 
برخی چهره های مخالف ایران)مانند مسیح علینژاد(:این مسیحی که رئیس جمهوری 
مورد اشــاره در کنار آن قرار گرفته است، کور می کند و شفا نمی دهد.نشان می دهد 
دستشان خالی است.  هیچ گونه ارتباطی بین مذاکرات رفع تحریم ها با هیچ تحول 
دیگری قائل نیستیم . حمایت از اغتشاشگران برای این کشورها مسئولیت بین المللی 

دارد و باید به این مسئولیت توجه جدی کنند.
تازه های مطبوعات

همشهری - این روزنامه با اشاره به این که ،آقایان مسئول ! چقدر دیگر باید به مردم 
خسارت بخورد تا برای برزخ فیلترینگ تصمیمی بگیرید؟ نوشت:توجه به این نکته 
ضروری است که حوزه اقتصاد و امنیت، جزیره های منفک از یکدیگر نیستند. مرکز 
ملی فضای مجازی، بازار ســاالنه اینستاگرام را ۷۰هزار میلیارد تومان اعالم کرده 
اســت که برای نمونه، تنها اپراتورها در پی فیلتر اینستاگرام ۳۰هزار میلیارد تومان 
زیان می کنند. همچنین کسب وکارهای خرد )مشاغل خانگی و زیرپله ای( ۴۱5هزار 

صفحه را در اینستاگرام به خود اختصاص داده اند.

 کیهــان - گاردین به تازگی گزارش داده کــه  از هر چهار اروپایی یک نفر 
وضعیت مالی خود را متزلزل می داند و بیش از نیمی از اروپایی ها نیز پیش بینی 
می کنند که اوضاع مالی شــان در ماه های آینده بدتر شود. این ها را نگفتیم که 
بگوییم همه چیز در ایران گل و بلبل اســت و هیچ مشکلی وجود ندارد؛ بلکه 
غرض این بود که بگوییم همه مردم در اقصی نقاط جهان و از جمله مردم در 

اروپا و آمریکا با مشکالت ریز و درشت دست به گریبان هستند. 
 اعتماد - ناجوانمردانه ترین و خطرناک ترین برچسبی که به مردم بلوچستان زده 
می شود، تجزیه طلبی است. موضوعی که با فرهنگ و رفتار بلوچ تطابقی ندارد 
زیرا پیمایش های ملی نشــان داده که بلوچ ها بیشترین تعلقات ملی را دارند.

حکومت ایران مهم ترین کاری که باید انجام دهد، منع افراد و گروه ها و رسانه ها 
از زدن این برچسب های ناروا به اقوام و گروه ها و شهروندان ایرانی است.

 صبح نو -   یکی از پیش شرط  های مهم در تغییر شیوه حکمرانی این است که 
این فهم در سطح کالن صورت بگیرد که ما نیازمند چنین چیزی هستیم، یا به 
اصطالح اراده سیاســی الزم برای آن وجود داشته باشد. وقتی رئیس یک قوه 
درباره آن مدام حرف می زند به این معناست که یک بخش قابل توجهی از این 
اراده وجود دارد. اتفاقا یکی از کارهایی که حاال باید ریاست محترم قوه مقننه 

انجام بدهد این است که این اراده و فهم را عمومی تر کند.
 فرهیختگان - این روزنامه با تیتر » الهام کوچک اف« در تحلیل اظهارات اخیر 
رئیس جمهورآذربایجان  نوشت :  غرب هم اکنون تالش دارد الهام علی اف را 
تحریک کند تا مانند مقامات اوکراین کشورش را به نقطه ای برساند تا سرنوشتی 
جــز جنگ با ایران برایش باقی نماند. آمریــکا فارغ از آن که این جنگ چه 
تبعاتی برای منطقــه و آذربایجان دارد صرفا تالش می کند ایران را در جنگی 

منطقه ای گرفتار سازد.
انعکاس

اعتماد آنالین خبر داد: محمدصالح مفتاح معاون ســابق ستاد امر به معروف 
گفت:تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ بر اساس تصمیم شورای امنیت 
کشــور در تضاد با اصل ۷9 قانون اساســی است. البته نه فقط این تصمیم که 
بسیاری از محدودیت های بلندمدتی که پیشتر در زمان کرونا هم از سوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا گرفته شد و کم کم حق آزادی مردم را سلب می کرد، دقیقا 

همین مشکل را داشت.
 رویداد ٢۴ مدعی شــد: محســن کوهکن نماینده پیشین مجلس گفت: اگر 
ورزشــکاری در جام جهانی سرود ملی نخواند و پس از گل شادی نکرد، بعد 
از تذکــر و توجیه باید او را حذف کنیم. ما بعد از انقالب مرجع تقلید و رئیس 

جمهور را حذف کردیم بنابراین حذف یک بازیکن که سهل سهل است.
 دیده بان ایران نوشت: رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت 
فرودگاه های کشــور تاکید کرد: بنده به دلیل وظایف کاری ام به ۶۰ کشور دنیا 
سفر کرده ام و واقعا وقتی از فرودگاه کشــور های خارجی وارد فرودگاه امام 
می شوم گویی از یک شــهر بزرگ وارد یک روستا شده ام.این فرودگاه ها در 
شأن جمهوری اسالمی ایران نیست و در کنار مهمانان خارجی در حین عبور از 

تونل فرودگاه امام واقعا خجالت می کشم .
 جماران نوشت : ســید محمد خاتمی در دیدار جمعی از عالقه مندان مسائل 
سیستان و بلوچستان گفت :اولین گام اصالح نه تنها به رسمیت شناختن حق 
اعتراض بلکه استقبال از آن است. این که هر اعتراضی، اغتشاش معرفی شود و 
برخورد خشن و سخت با آن توجیه شود مشکل را بیشتر می کند. خاتمی تاکید 
کرد : براندازی نه ممکن است نه مطلوب؛ ولی ادامه وضع کنونی هر لحظه زمینه 

های فروپاشی اجتماعی را پهن تر و بیشتر می کند.

  
سرمقاله

  درحالیکه در کشور بصورت کلی 5۰درصد زمین های مازاد 
ادارات ونهادهای دولتی برای اجرای طرح جهش تولید مسکن  
واگذار شده است، اما هرمزگان از این قافله عقب مانده است. 
در سال گذشته که مسئوالن راه وشهرسازی پیگیر اجرای این 
طرح ملی در شهرک علوی بودند که پس از اعتراضات گسترده 
مکان اجرای آن به داخل شهر بندرعباس انتقال یافت، چندان 
برای واگذاری زمین های مازاد ادارات به راه وشهرسازی اقدام 
مناســبی صورت نگرفت وپس از آنکه قرار شد طرح نهضت 
ملی مســکن در داخل شــهر بندرعباس اجرا شود، اما بازهم 
ادارات برای واگذاری اراضی شان به راه وشهرسازی مقاومت 
داشتند و دارند. درصورتیکه اگر زمین های مازاد ادارات جهت 
اجرای این طرح اختصاص یابد و حتی اولویت ساخت مسکن 
در این زمین ها با پرســنل واجدشــرایط همان دستگاه های 
واگذار کننده زمین باشــد، بازهم به بخشی از نیازهای مسکن 
در اســتان و بخصوص شهر بندرعباس پاسخ داده شده است. 
در این حوزه اگرچه مدیرکل راه وشهرسازی استان اعالم کرده 
است که اقدامات قانونی شده اســت، اما از آن طرف از سایر 
دســتگاه ها نیز انتظار می رود بگونــه ای اقدام کنند تا هرچه 
سریعتر پروسه واگذاری زمین های مازاد ادارات انجام شده و 
ساخت وساز در قالب طرح ملی مسکن در این زمین ها آغاز 
شــود. از آن طرف ۳5۰ هکتاری هم که قرار بود برای اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس واگذار شود که محقق 
نشــد و واگذاری اراضی شمال و جنوب اتوبان شهید رجایی 
برای اجرای این طرح نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. در حال 
حاضر گویا متولیان مربوطه پیگیر الحاق ۲۰۰هکتار در پنجه 
علی بندرعباس برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن هستند و 
قرار است ۱5 هزار واحد در آنجا احداث شود. متاسفانه روند 
ساخت مسکن در شــهر بندرعباس به کندی پیش می رود و 
ضرورت دارد کلنگ احداث این ۱5هزار واحد هرچه سریعتر 
به زمین زده شود و عملیات اجرایی این پروژه ها وارد فاز اجرا 
شــود. بطور حتم درصورتیکه این حجم از مسکن اگر که در 
شهربندرعباس وارد فاز اجرا شود، برقیمت های حبابی مسکن 
و حتــی رهن واجاره نامتعارف فعلی اثرگذار خواهد بود که از 
متولیان مسکن استان و استاندار هرمزگان انتظار می رود به این 
روند شتاب دهند تا عقب ماندگی یک سال گذشته در اجرای 
این طرح در بندرعباس جبران شــود. موضوع دیگر اینکه در 
یکی از بندهای ثبت نام در ســامانه ثبت نام طرح نهضت ملی 
مسکن آمده است : متقاضی و افراد تحت سرپرستی ، فاقد زمین 
مسکوني یا واحد مسکوني )از۱۳۸۴/۰۱/۰۱ به بعد( بوده و از 
تاریخ۱۳5۷/۱۱/۲۲ از هیچ یک از امکانات نهادهاي عمومي 
غیردولتي مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکوني و 
یا تسهیالت یارانه اي خرید و یا ساخت واحد مسکوني استفاده 
نکرده باشد. به عبارتی سبز بودن فرم ››ج‹‹ در استعالم از سامانه 
مربوطه )موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی 
عرضه و تأمین مسکن(«، که این موضوع باعث می شود برخی 
از مردم که خانه کوچکی دارند، اما تاکنون از تسهیالت و زمین 
دولتی استفاده نکرده اند، نمی توانند در این طرح ثبت نام کنند. 
واقعا این شرایط ناعادالنه است. اما اگر کسی قبل از سال ۸۴ 
دارای خانه و زمین با سند به هر متراژ و تعداد باشند ویا دارای 
امالک بدون ســند زیادی حتی بعداز سال ۸۴ باشد، می تواند 
ثبت نام کند. اما اگر کســی بعد از ســال ۸۴ حتی دارای یک 
خانه ۳۰،۴۰،5۰ متری و... سنددار در محله ای حاشیه نشین 
یا مجتمعی ویا روستایی باشد، نمی تواند ثبت نام کند که بنظر 
می رسد بایستی در این بخش تجدید نظر شود تا هر ایرانی یک 

مرتبه در دوران عمرش بتواند از زمین و خانه بهره مند شود.
   علی زارعی

چرا زمین های مازاد ادارات واگذار 
نمی شوند؟

دادستان مرکز هرمزگان تاکید کرد
تسریع در اعالم نتیجه آزمایشات مربوط 

به پرونده های قضایی
  گروه خبر // دادستان مرکز هرمزگان در بازدید از معاونت 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی این استان بر لزوم تسریع در 
اعالم نتایج آزمایشات مرتبط با پرونده های قضایی تأکید کرد. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ علیرضا احمدی منش در جریان این 
بازدید، با حضور در آزمایشــگاه های مختلف معاونت غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، ضمن نظارت بر 
فرآیند اقدامات این معاونت در جریان مراحل انجام آزمایشات 
در ایــن مرکز قرار گرفــت. وی در ادامه ضمن تأکید بر نقش 
آزمایشات تخصصی در رســیدگی دقیق و عادالنه به پرونده 
هــای قضایی، بر لزوم دقت نظر و تســریع در اعالم نتایج این 
آزمایش ها تأکید کرد.  دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
هرمزگان همچنین پس از استماع مشکالت و مطالبات مسئوالن 
آزمایشــگاه های معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی 
استان، به منظور رفع موانع موجود جهت تسریع در روند اعالم 

نتایج آزمایشات، دستورات الزم را صادر کرد.
اهدای ۱۲ هزار جلد کتاب به مدارس مناطق 

کم برخوردار هرمزگان 
 گروه خبر // مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان از 
اهدای ۱۲ هزار جلــد کتاب به مدارس مناطق کم برخوردار در 
استان هرمزگان، همزمان با سی اُمین دوره هفته کتاب جمهوری 
اسالمی ایران خبر داد.  اسماعیل جهانگیری؛ مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان هرمزگان درباره ویژه برنامه های هفته کتاب 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان، بیان کرد: اهدای 
۱۲ هزار جلد کتاب به مدارس مناطق کم برخوردار، روستاهای 
محــروم، کتابخانه های عمومی، موسســات و مراکز فرهنگی و 
مروجان کتابخوانی در سراسر اســتان از برنامه های ویژه ما در 
استان هرمزگان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی است.  مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان گفت: همچنین همزمان 
با هفته کتاب، نمایشــگاه کتاب و آیین گرامیداشت هفته کتاب و 
کتابخوانی و تجلیل از فعاالن عرصه کتاب و کتابخوانی در همه 
شهرستان های استان هرمزگان برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: 
انجام تبلیغات محیطی و مجازی با محوریت کتاب و کتابخوانی 
بــرای ترویج فرهنگ مطالعه، اجرای برنامــه و اهدای کتاب به 
کودکان مناطق زلزله زده غرب استان هرمزگان، برگزاری کارگاه و 
دوره های آموزشی کتابخوانی و قصه گویی نیز برنامه های دیگری 
است که همزمان با هفته کتاب برگزار می شوند. به گزارش فارس ، 
اسماعیل جهانگیری در پایان اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان هرمزگان با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی، 
آموزش و پرورش و کانون پــرورش فکری کودک و نوجوان، 
برای هفته کتاب برنامه های مشــترک فرهنگی برنامه ریزی کرده 
است. همچنین در این هفته از پوستر نخستین جشنوار کتابخوان 
استان هرمزگان که اختتامیه آن در آذرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد 

شد، رونمایی می شود.
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بندرعباس در  نماینده مــردم   // گروه خبر 
مجلس شورای اسالمی گفت: قوه قضاییه روند 
خوبی در زمینه رفع موانع تولید و اشتغال و 

گره گشایی از این بخش آغاز کرده است.
    بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ احمد مرادی 
با اشــاره به »اشتغالزایی مســتقیم برای ۴۶۰ 

نفر در شــرکت پاالیش نفت آفتاب بندرعباس 
با اجرای دســتور رئیس قوه قضاییه« گفت:قوه 
قضائیه واقعا روند خوبی را در زمینه رفع موانع 
تولید، اشتغال و گره گشایی از این بخش آغاز 
کرده اســت و ما هم مراتب تشکر خودمان را 
به مسئولین قضایی اعالم می داریم. وی تاکید 
کرد: شــرکت پاالیش نفت آفتاب بندرعباس 
با ظرفیت ۳۰ هزار بشــکه نفت مجوز فعالیت 
گرفت و فعالیتشــان هم قانونی بوده است. وی 
تاکید کرد: متاسفانه برای اراضِی در حاشیه این 
پاالیشگاه جهت توسعه، مشکالتی ایجاد شد و 
دو سه ســال کار بر روی زمین مانده بود.این 

نماینده مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
با ورود دســتگاه قضایی به مشکالت شرکت 
پاالیش نفت آفتاب بندرعباس و به پشــتوانه 
پیگیــری های حجت االســالم و المســلمین 
محسنی اژه ای در گذشته و آنهم در مسند معاون 
اولی این قوه، دســتور داده شد که این موضوع 
به سرعت مورد بررسی قرار گیرد و این مشکل 
برطرف شود که خوشبختانه باالخره این مشکل 
در شــرایط فعلی برطرف شــد.  نماینده مردم 
بندرعباس در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: رفع مشکالت شرکت پاالیش نفت آفتاب 
بندرعباس باعث شد تا ۴۶۰ نیروی کار جدید 

در ابتدای امر به این پاالیشگاه اضافه شود.این 
نماینــده مجلس با بیان اینکه موانع پیش روی 
تولید کنندگان کم نیست، بیان کرد: این مسئله 
نشــان داد که اگر قوه قضاییه به سهم خود به 
موضوع رفع موانع تولید ورود کند، مشــکالت 
حل شــده و شــاهد افزایش تولید و افزایش 
اشــتغال خواهیم بود. وی با بیــان اینکه اقدام 
رئیس دستگاه قضا در زمینه حضور بین مردم 
بسیار امری مطلوب اســت، بیان کرد: رئیس 
دستگاه قضا تاکنون کمک های زیادی را با دید 
باز خود برای رفع موانع تولید داشــته است و 

انشاهلل همه دستگاه ها پای کار بیایند.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی : 

همه  دستگاه ها جهت رفع موانع تولید پای کار بیایند

 گروه خبر //  مدیرعامل شــرکت 
گفت:  بندرعباس  نفــت  پاالیش 
اساسی  تعمیرات  اجرایی  عملیات 
و  هیدروژن  آیزوماکس،  واحدهای 
تصفیه گاز با آمین پاالیشگاه نفت 
بندرعباس بــا موفقیت و کیفیت 

مطلوب و مناسب به پایان رسید. 
هاشم نامور با اعالم این مطلب افزود: 
این تعمیرات بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده و هماهنگی های صورت 
پذیرفته با شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده هــای نفتی پس از 
یک دوره فعالیت مستمر پنج ساله و 
با رعایت دقیق استانداردهای فنی و 
تخصصی و مطابق با اصول و الزامات 
و مقررات بهداشــت، ایمنی و محیط 
زیست در مدت زمان ۳۸ شبانه روز 
انجام شــد.وی هدف اصلی از انجام 
این تعمیرات اساســی، آماده سازی 
واحدهای عملیاتی ذکر شــده برای 
ادامه کارکرد مطمئن، مستمر و شبانه 
روزی جهت یک دوره فعالیت مستمر 
تولید و تامیــن فرآورده های نفتی با 
کیفیت مورد نیاز کشــور عنوان کرد 
و بیان داشــت: در تعمیرات اساسی 
هیدروژن  آیزوماکــس،  واحدهای 
و تصفیــه گاز با آمین پاالیشــگاه 
بندرعباس، تمامی ظروف و برج ها، 

ُمبدل ها، فن هــای هوایی، خطوط 
کمپرسورها، سیستم  و  پمپ ها  لوله، 
هــای برقی و ابزار دقیق، ایســتگاه 
های کنترل بــرق، راکتورها و کوره 
ها مــورد بازرســی و ارزیابی قرار 
گرفتند و تعمیرات مورد نیاز بر روی 
آنها انجام شــد. مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفــت بندرعبــاس افزود: 
یکی از اقدامات انجام شــده در این 
تعمیرات تعویض کاتالیستهای مورد 
استفاده در واحد آیزوماکس بود که با 
تالش کارکنان به صورت شبانه روزی 
۳۶۰ تُن کاتالیست به همراه الیه های 
محافظ تخلیه و کاتالیست های جدید 
بارگیری شــد که این اقــدام تاثیر 
مســتقیمی بر کیفیت فرآورده های 

تولیدی در این واحد عملیاتی دارد.
نامور با اشــاره به دقت و حساسیت 
در اجرای تعمیرات اساســی افزود: 
بــه منظور اجرای دقیــق تعمیرات، 
جلسات متعدد و مستمری با حضور 
مدیران و مسئوالن شرکت برگزار و 
نقشــه های فرآیندی و اجرایی تهیه 
گردید و کاالها، اجناس، تجهیزات و 
دستگاه های مورد نیاز تامین شد و 
در طول تعمیرات اساسی نیز جلسات 
هماهنگی و نظارت بر پیشرفت کار 
به صورت روزانه در محل واحد های 

تحت تعمیرات برگزار شــد و روند 
پیشــرفت کار به صورت مســتمر 
مورد پایــش قرار گرفت.وی با بیان 
اینکــه اجرای تعمیــرات مذکور در 
۲ شــیفت به صورت شبانه روزی به 
منظور حداکثر بهــره گیری بهینه و 
مطلوب از اوقات شــبانه روز و بهره 
وری بیشــتر انجام شــد، گفت: در 
اجرای این تعمیرات اساسی عالوه بر 
کارکنان پاالیشگاه از خدمات یکهزار 
و ۶۰۰ نفر نیروی انســانی بیرون از 
شرکت استفاده شد.مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس اســتفاده از 
اهرم های نظــارت و کنترل و تجزیه 
و تحلیل مســتمر فعالیت های انجام 
شده در مقایســه با برنامه ریزی های 
انجام شــده در هــر روز، تکیه بر 
اطالعات قابل اطمینان، رصد کردن 
کامل و دقیــق فعالیت هــا، تعامل 
مناســب و همکاری مطلوب و همه 
جانبه کارکنــان واحدهای درگیر در 
تعمیرات اساســی و بهره گیری موثر 
از خرد جمعی، زمان سنجی و انجام 
کار به صــورت موازی و همزمان در 
۲ شیفت به صورت شبانه روزی را 
از جمله دالیــل پایان موفقیت آمیز 
تعمیرات اساســی در مــدت زمان 
تعیین شده عنوان کرد.به گفته نامور؛ 

در تعمیرات اساســی رعایت اصول، 
قوانین و الزامات HSE در دســتور 
کار قرار دارد. در این رابطه به منظور 
توسعه فرهنگ ایمنی و پیشگیری از 
بروز حادثه جلسه های صبحگاهی 
ایمنی ) HSE mEEting (در ابتدای 
شــروع هر شیفت کاری و با حضور 
مدیران ستادی و عملیاتی، برای ارائه 
راهنمایی های انجام کار به روش ایمن 
و اصولی و تذکر برای پیشــگیری از 
بروز مخاطــرات و کاهش و حذف 
آنها در حیــن کار و ایجاد انگیزه از 
طریق تشــویق نیروهای شاغل در 
تعمیرات اساسی که وظایف خود را 
با کیفیت مطلــوب، رعایت مقررات 
HSE و نظم و انضباط انجام داده اند، 

برگزار شــد.به گزارش ایرنا ؛ وی با 
اشاره به اینکه این تعمیرات ماحصل 
مشارکت جمعی کارکنان و یک کار 
گروهی بوده تاکید کرد: در یک برنامه 
اساسی  تعمیرات  انجام  مانند  حجیم 
واحدهای پاالیشی، ایجاد هماهنگی 
و ارتباط سازنده و الزم بین گروه ها 
از اهمیت باالیی برخوردار است که 
در این دوره از تعمیرات این ارتباط 
و همکاری به شــکل بسیار مناسب 
و مطلــوب برقرار شــد و نتیجه آن 
پیشــگیری از بروز هرگونه حادثه 
و اجرای تعمیرات اساســی مطابق 
اســتانداردهای مربوطه با ســرعت 
مناســب و کیفیت مطلوب و بدون 

وقوع هرگونه حادثه بوده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس؛

تعمیرات تخصصی واحدهای عملیاتی پاالیشگاه نفت بندرعباس با موفقیت انجام شد 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
هرمزگان : 

۲0۱ پروژه مدرسه سازی در دست اجرا 
است

گروه خبر // سیدفخر الدین هاشمی اظهار کرد: هم اکنون ۲۰۱ پروژه 
مدرسه ســازی در قالب ۸۳۲ کالس درس با زیربنای ۱۰5 هزار و 
55۸ متر مربع در این استان در حال اجراست. به گزارش خبرنگار 
دریــا ؛ وی افزود: از این تعداد ۱55 پروژه مشــارکتی و ۴۶پروژه 
غیرمشارکتی است و تکمیل آنها به ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان ادامه 
داد: پروژه های در دســت اجرای نوسازی مدارس هرمزگان شامل 
احداث، تکمیل، توسعه، تخریب و بازسازی و تعمیر مدارس، سرویس 
بهداشتی، سالن ورزشی و خوابگاه می باشند. هاشمی همچنین ابراز 
داشت : با بهره برداری از این فضاهای آموزشی ۳۰ هزار دانش آموز 
از مدارس ایمن و استاندارد برخوردار خواهند شد. به گفته وی، ۶۷۷ 
کالس درس با زیربنای ۷۸ هزار و ۳۴۷ مترمربع توسط خیرین در 
حال ساخت می باشد که ۱۷ هزار دانش آموز در سراسر استان در 

آن تحصیل خواهند کرد.
***

همکاری ۹00 روحانی با مدارس هرمزگان
 گــروه خبر //  مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: 9۰۰ 
روحانی با مدارس استان هرمزگان همکاری دارند. محمد قویدل 
در آیین افتتاحیه رســمی طرح امین در شهرستان میناب، افزود: 
با تأکیدات نماینده، ولی فقیه در هرمزگان ســال گذشته و امسال 
موفق به جذب ۱۸۰ نفر از روحانیون در مدارس شــدیم که منجر 
به کسب رتبه اول در کشور شد.وی با بیان این که همکاری خوبی 
میــان حوزه علمیه و آموزش و پرورش در جریان اســت، اظهار 
کرد: عالوه بر جذب در طرح امین، پیگیر جذب قریب به ۲5۰ نفر 
روحانی مربی پرورشــی در دستگاه تعلیم و تربیت استان هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان خاطرنشان کرد: اکنون بیش 
از 9۰۰ روحانی نیز در سراسر استان در قالب همکاری با مدارس 
مشغول فعالیت هستند.به گزارش ایسنا ؛ قویدل با بیان این که در 
ماه های اخیر شاهد هجمه شدیدی از سوی معاندین و دشمنان در 
خصوص مدارس و حوزه های علمیه بودیم، عنوان کرد: تمام توان 
خود را برای ضربه زدن به این دو قشــر در جامعه بکار بستند، اما 

راه به جایی نبردند.
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گروه اســتان هــا - بوشــهر // تامین 
نیازهای زیرســاختی  و  برخی کمبودها 
رایزنی های  همراه  به  بوشهر  گمرک های 
تجاری و توسعه و تنوع بخشی به بازارها 
در یکسال اخیر چشــم انداز روشنی را 
پیش روی صادرکنندگان این استان قرار 
داده است؛ هر چند هنوز کاستی هایی نیز 

دیده می شود که باید برطرف شود. 
استان بوشــهر با بیش از 9۲۰ کیلومتر مرز 
دریایی، سابقه دیرینه ای در مبادالت تجاری 
با کشورهای حوزه خلیج فارس دارد اما هر 
چه از سده حاضر گذشت جایگاه شاخص 
خود را در این زمینه از دست داد و از رقابت 
با دیگر بنادر جنوبی کشور بازماند؛ ضعف 
در زیر ســاخت های بندری مانند قابلیت 
لنگر اندازی و بارگیری کشــتی های بزرگ 
مقیاس، محرومیــت از اتصال به خط آهن 
سراسری و مسیرهای جاده ای مناسب و البته 
تجهیزات ریز و درشــت پایانه های گمرکی 
سبب تقلیل جایگاه تجاری این استان شد. 
استان ساحلی بوشــهر ۱۴ گمرک دارد که 
ظرفیتی مهم برای توسعه صادرات و واردات 
کاال است و این قابلیت می تواند اشتغال زایی 
و رونق اقتصادی را برای این استان به ارمغان 
آورد اما انبوه محرومیت های زیرساختی مانع 
از به فعل رسیدن و بازگشت جایگاه دیرینه 
آن در بازرگانی شده است. بندرهای دیلم، 
گناوه، ریگ، منطقه ویژه اقتصادی بوشــهر 
یک و ۲، خارگ، بوالخیر، الور ســاحلی، 
دیــر، کنگان، نخل تقی، عســلویه و منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس از گمرک فعال 
استان بوشهر هســتند. برطرف شدن برخی 
از کاستی ها و مشکالت گمرک های استان 
بوشــهر در یکسال اخیر در دستور کار قرار 
گرفته و رایزنی های فعال اقتصادی بازارها 
را برای بازرگانان بوشهری گسترده تر کرده 
است؛ مجموع این اقدامات و البته  اثرگذاری 
نرخ ارز سبب شده تا صادرات  امسال استان 
بوشهر، رشدی ۶۲ درصدی از نظر وزنی و 
هفت درصدی از نظر ارزش را تجربه کند و 
البته مهم تر از آن چشم اندازی بهتر را بویژه 
برای صادرات تولیدات آبزی و کشــاورزی 

خود به کشورهای همسایه ببیند.
 حرکت شــتابان بندر دیر به ســوی 

بازارهای منطقه ای
یکــی از راهبردهای دولت ســیزدهم در 
دیپلماسی  کردن  فعال  سیاســت خارجی، 
همســایگی و منطقه ای اســت؛ بندر دیر 
بوشهر از آن ظرفیت هایی است که اگر فعال 
شود، می تواند نقشی پر رنگ در تجارت با 

همسایگان جنوبی کشور ایفا کند.

دیر با ۱۴۰ کیلومتــر فاصله، نزدیک ترین 
بندر کشــور به قطر اســت طوریکه جابه 
جایی کاال به این کشــور همسایه را در ۱۲ 
ســاعت امکان پذیر کرده است؛ این قابلیت 
به همراه نیاز قطــر )پس از تغییراتی که در 
روابط سیاسی آن رخ داد(، می تواند بازار پر 
رونقی برای کاالهای بوشــهر در این کشور 
بســازد؛ کاالهایی که به گفته مسئوالن ۶۶ 
درصد آنها کشــاورزی و ۳۱ درصد معدنی 
است. در یکسال اخیر گمرک دیر به دستگاه 
ایکس ری )تونل تصویر برداری( تجهیز و 
ســگ مواد یاب در این محل مستقر شد، 
محوطه ســازی صورت گرفــت و بتازگی 
نیز ۲ مجوز ترانزیتــی دریافت کرده که هر 
یک به گونــه ای در رونق تجاری این بندر 
موثر اســت. دســتگاه ایکس ری یکی از 
خواسته های تاجران فعال در گمرک بندر دیر 
بود چرا که نبود این امکان، سبب می شد تا 
پس از رسیدن کاالها به بندر الرویس قطر، 
کانتینرها تخلیه و برای بازرسی به کانتینری 
دیگر منتقل شــوند و نگفته پیداست که این 
انتقال و جانمایی مجدد و نامناسب به ویژه 
اگر بار، محصول کشاورزی باشد تا چه میزان 
از کیفیت آن می کاهد و خریدار خارجی را 

دل زده می کند.
هفته دولت امســال بود که این دســتگاه 
۱۰۰ میلیارد تومانی پس از ســه ســال به 
بندر دیر رســید و نصب شد؛ حاال هر چند 
هنوز مســائلی درباره فنس کشی محدوده 
آن وجــود دارد، اما بــه گفته یونس باربرز 
فرماندار شهرستان دیر درست پس از افتتاح 
این دستگاه سفیر قطر در پیامی از آمادگی 
این کشور برای دریافت ۷۰ کانتینتر از این 

بندر خبر داد، صادراتی که پیش از آن تا ۴۰ 
کانتینر کاهش یافته بود.

یکــی دیگر از نیازهایی که با ارتقای امنیت 
صــادرات بازارهای خارجــی را به روی 
استقرار  می گشــاید  بوشــهری  بازرگانان 
سگ های موادیاب در این گمرک است که 
بتازگی همراه بــا نیروهای متخصص انجام 
شده است. ناظر گمرکات و مدیرکل گمرک 
استان بوشهر با اعالم استقرار ۲ قالده سگ 
موادیاب در گمرک دیر، گفت: این سگ ها 
به منظور مقابله با قاچاق انواع مواد مخدر و 
بازرسی از محموله های صادراتی، وارداتی و 

ترانزیتی در گمرک دیر مستقر شده اند.
علی ســلیمانی، داشتن ســرعت عمل در 
ترانزیــت و صادرات کاال را بســیار حایز 
اهمیت ارزیابی می کند؛ استقرار سگ های 
موادیاب و بررســی کاالهای مســتقر در 
گمرک ضمن افزایش ضریب امنیت و مقابله 
با قاچاق مواد مخدر، تسهیل در تجارت را 
به همراه دارد. ســرعت در صادرات یکی 
از مولفه هایی اســت که اهمیــت آن مورد 
اتفاق نظر فعاالن این عرصه است؛ "خواب 
کاال" در گمــرک ها هزینه های باالیی را به 
صادرکنندگان تحمیل می کند و بدیهی است 
که تاجران برای ارســال کاالهای خود به 
سمت پایانه های گمرکی می روند که شرایط 

برای صادرات به صرفه در آن مهیاتر باشد.
یکــی از اقدامات زیرســاختی کــه تاثیر 
مستقیمی با بهبود شاخص سرعت دارد ایجاد 
رمپ هایی است که ساخت آن شهریور ماه 
امسال در بندر دیر کلید خورد و بخشی از آن 
نیز انجام شده است؛ این چهار رمپ اسکله به 
طول ۱۲9 متر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی 

و پیش بینی ۱۸ ماهه برای تکمیل اجرایی 
شده است.رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: 
این رمپ ها امــکان بارگیری همزمان چند 
شناور را فراهم می کند و ترافیک کاالها را 

برای بارگیری در اسکله کاهش می دهد.
خورشــید گزدرازی درباره اهمیت به مدار 
آمــدن ایــن رمپ ها در گمــرک بندر دیر 
عنوان کرد: فراهم شدن این امکان و کاهش 
زمان معطلی کاالهــا، بویژه برای صادرات 
محصوالت کشــاورزی که بیشترین میزان 
صــادرات از این بندر را به خود اختصاص 
می دهد،  فایده بسیاری دارد چرا که ماندن 
در این ترافیک افت کیفیت محصوالت را به 
دنبال دارد. به اعتقاد او بهبود زیرساخت ها 
هزینه تمام شــده صادرات کاال را کاهش 
می دهد و در هنــگام انتخاب، گمرک های 

بوشهر را رقابت پذیرتر می کند.
یکی دیگــر از اقداماتی کــه بتازگی برای 
استفاده حداکثری از ظرفیت تجاری بندر دیر 
انجام شده، اخذ ۲ مجوز رویه های "ترانزیت 
خارجی مبدأ" و رویه "کارنه تیر" ) ورودی 
بین راهــی( برای گمرک دیر اســت. ناظر 
گمرک های استان بوشهر با اشاره به کسب 
مجوز کارنه تیر در این باره توضیح داد: یک 
نوع رویه گمرکی  به نام کارنه تیر وجود دارد 
که در واقع سندی اســت که برای ترانزیت 
بین المللی کاال در کشور مبدا صادر می شود 
و به دنبال آن کاال در وسیله نقلیه جاده ای 
به طور پلمپ شده از خاک کشورهای بین 
راه عبور کرده و تا مقصــد نیازی به انجام 
تشــریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در 
مرزهای ورودی و خروجی این کشــورها 
بر اســاس قوانین داخلی نیست.  سلیمانی 

درباره دومین مجوز اخذ شده نیز گفت: رویه 
ترانزیت خارجــی مبدأ نیز رویه ای گمرکی 
است که بر اســاس آن کاال با هدف خروج 
از قلمــرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد 
و بــا نظارت هاتی گمرکی از دیگری خارج 
می شود و این امر تسهیل و تسریع در فرآیند 
ترانزیــت کاال را برای گمرک دیر به ارمغان 
می آورد.بر اســاس این ۲ مجوز ترانزیتی، 
از این پس فعاالن اقتصــادی و متقاضیان 
ترانزیت خارجــی از گمرک دیر دیگر نیاز 
به مراجعه به بوشــهر ندارند و می توانند به 
صورت مســتقیم کاالی خود را از این بندر 
جنوبی ترانزیت کنند. به اعتقاد ناظر گمرکات 
اســتان و مدیرکل گمرک بوشهر صدور این 
مجوزها عالوه بر ارزآوری و تســهیل در 
تجارت و بازرگانی موجب کاهش هزینه ها، 
توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصاد در این 

منطقه می شود.
 توسعه بازارها از شمال تا جنوب

یکی دیگــر از مواردی که در افزایش وزنی 
صادرات استان بوشهر در امسال تاثیرگذار 
بــوده، افزایش بازارهای صادراتی اســتان 
بوشــهر اســت. آن طور که رئیــس اتاق 
بازرگانی بوشهر گفت: مصالح ساختمانی و 
مواد معدنی این استان در سال های گذشته 
بیشتر از گمرک بوشهر و به کشورهای حوزه 
خلیج فارس صادر می شد، اما امسال دایره 
صادرات، کشورهای واقع در آسیای جنوب 
شرقی و حتی آفریقا را نیز درنوردیده است. 
به گفته خورشید گزدرازی این محصوالت 
تا کنون با کشــتی هایی با ظرفیت کمتر به 
کشورهای همسایه صادر می شد اما امسال 
با پهلوگرفتن کشــتی های ۳۰ هزار تنی در 
بندر بوشــهر، بازار صادراتــی مواد معدنی 
گسترده تر شده است. او از یک اتفاق خوب 
دیگر نیز خبر داد که امســال برای صادرات 
محصوالت تولیدی بوشــهر رخ داده است؛ 
ایجاد بازار صادراتی مناســب و پر تقاضا 
برای میگوی پرورشــی در روســیه است.  
آنطور که رئیس اتاق بازرگانی بوشهر عنوان 
کرد: 5۰ درصد از میگوی پرورشی کشور در 
استان بوشهر تولید می شود که پیش از این 
به دلیل میزان اندازه آن، مورد پسند روس ها 
قرار نمی گرفت و به دیگر کشــورها صادر 
می شد اما امســال با تولیدات متناسب، در 
کنار دیگر کشــورها، حجم خوبی نیز راهی 
روسیه گردید.گزدرازی با بیان اینکه روس ها 
خواهان صیفی جات تولیدی بوشــهر نیز 
هستند، گفت: بوشهر امسال صادرات خوبی 
به این بازار جدید داشته و با توجه به اینکه 
95 درصد میگوی پرورشــی این اســتان 

صادراتی است، روسیه می تواند بازار مناسبی 
برای صادرات آبزی پروری بوشهر قرار گیرد.
 نقش آفرینی نرخ ارز در رشد صادرات 

بوشهر
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اما در توضیح 
عوامــل موثر بر افزایش صادرات بوشــهر 
پس از اشــاره به همه تجهیزات و امکاناتی 
که سرعت و امنیت صادرات از گمرک های 
بوشهر را بهتر کرده و می کند، از تاثیرگذاری 
افزایش نرخ ارز برای ســوددهی بیشتر نیز 
خبــر داد. وی افزود: بــا افزایش نرخ ارز، 
انگیزه های صادراتی در بین تولیدکنندگان 
بیشتر تقویت می شــود که این شرایط در 
افزایش میزان صادرات ســال جاری از این 

استان هم موثر واقع شده است.
به گفته گــزدرازی، از میــان محصوالت 
صادراتی بوشهر، میعانات گازی و پتروشیمی 
تاثیرپذیری بیشتری از تغییرات نرخ ارز به 

خود اختصاص داده اند.
 توســعه زیرســاخت های بنــدری؛ 

دورنمای رونق تجاری استان بوشهر
طرح جامع بنادر شــمالی اســتان بوشهر 
یکی از طرح هایی اســت که تیر ماه ۱۴۰۰ 
تصویب و مرداد ماه امسال اجرایی شد؛ این 
طرح قرار است در سه بازه زمانی پنج  ساله 
انجام شــود و به گفته محمد شکیبی نسب 
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر، 
ســال پایان طرح بنادر دیلم، گناوه و ریگ 
آغازگر تجارت منطقه ای به کشورهای حوزه 
خلیج فارس خواهند شد. به گفته او در این 
مرحله قرار است کانال بندر گناوه با هدف 
تسهیل در ورود شناورهای تا پنج هزار تن 
و بندر دیلم تا یک هزار تن الیروبی شــود.

اما همزمان با بنادر شمال استان بوشهر قرار 
اســت به بنادر کوچک مناطق جنوبی این 
اســتان نیز پرداخته شود که به گفته شکیبی 
نسب اکنون کار مطالعات آن در حال انجام 
اســت. در هفته دولت امسال نیز، احداث ۲ 
پست اســکله رمپ در بندر کنگان همزمان 
آغاز شد که با افتتاح و بهره برداری از آنها در 
آینده نزدیک، بندر کنگان در عرصه صادرات 
منطقه ای به کشورهای همجوار خلیج فارس 
فعال خواهد شد. توســعه زیرساخت های 
بندری و نحــوه اجرای برخی از قوانینی که 
همواره صادرکنندگان بوشهر را گله مند کرده 
اســت، می تواند به گمرک های این اســتان 
قدرت رقابت با دیگر بنادر جنوب کشــور 
را عطا کند؛ چــرا که تجارت و بازرگانی با 
اســتفاده از مزیت خدادادی دریا می تواند 
رونق و بهبودی را به زندگی ساحل نشینان 

خلیج فارس بازگرداند.

۱۸0 مقاله داخلی و خارجی به همایش 
بین المللی نفت و گاز بوشهر رسید

 گروه استان ها - بوشــهر //  دبیر چهارمین همایش بین 
المللی نفت،گاز و پتروشیمی بوشهرگفت: ۱۸۰ مقاله علمی و 
پژوهشی به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از این شمار 
حدود ۱۴۰ مقاله به صورت پوســتر و ارائه شفاهی پذیرفته 
می شــود. آزاده میروکیلی بیان کرد: عالوه بر پژوهشــگران 
داخلی، محققانی از کشــورهای هند، لیبــی، قطر، امارات و 
ترکیه نیز مقاله های خود را به این همایش بین المللی ارسال 
کرده اند. وی با بیان اینکه این مقاالت برای گزینش در معرض 
داوری قرار می گیرند، ادامه داد: کمیته علمی این همایش ۱۰۳ 
نفر شــامل اعضای هیات علمی دانشگاه های معتبر داخلی و 
خارجی تشکیل شده است. دبیر چهارمین همایش بین المللی 
نفت، گاز و پتروشیمی بوشهر عنوان کرد: اساتیدی از کشورهای 
ایران، هند، قطر، روسیه، نروژ، اتریش، فرانسه، آمریکا، کانادا، 
امارات، قزاقستان، مکزیک، لیبی، عمان و آفریقای جنوبی در 
کمیته علمی این همایش عضویت دارند.میر وکیلی بیان کرد: 
این کنفرانس جامع مهندسی شــیمی و نفت در چهار محور 
کلی باال دســتی، پایین دستی، انرژی و محیط زیست برگزار 
می شــود و موضوعات تخصصی آن شــامل مسائل صنایع 
امروز کشور است. وی عنوان کرد: احیای چاههای کم بازده، 
تامین پایــدار خوراک گازی، انرژی، متانول و زنجیره ارزش 
آن و مسئولیت اجتماعی در حوزه انرژی و محیط زیست از 
موضوعات تخصصی این دوره هســتند و شرکت های بزرگ 
نفت، گاز و پتروشیمی حامی برگزاری هر یک از این پنل ها 
هستند که با حضور و سخنرانی های علمی خود در این حوزه 
سبب افزایش غنای کنفرانس می شوند.  دبیر چهارمین همایش 
بین المللی نفت، گاز و پتروشــیمی بوشهر گفت: ۱5 سخنران 
از کشورهای ایران، روسیه، هند، عمان، قطر، مکزیک، لیبی، 
امارات، آفریقای جنوبی و قزاقستان و اعضای برجسته هیات 
علمی پنج دانشــگاه برتر کشور برای حضور در این همایش 
دعوت شــده اند. وی افزود: عالوه بر آن از مدیران و کارکنان 
شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی این منطقه نیز برای شرکت 
در همایش و کارگاه های آن دعوت شــده است. میروکیلی با 
بیان اینکه شــمار  افراد دعوت شده از پاالیشگاههای گازی 
به ۷۰ نفر می رســد، گفت: از مقام های وزارت نفت، ریاست 
پژوهشگاه صنعت نفت، ریاست پژوهشگاه نیرو و پارک علم 
و فناوری نفت تهران نیز دعوت شده و عالوه بر مهمانان ویژه، 
پژوهشگران دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان نیز می توانند 
در این همایش علمی شرکت کنند. وی افزود: همزمان تعداد 
۱۰ کارگاه آموزشی نیز به صورت ترکیب حضوری و مجازی 
و به صورت تئوری و عملی برنامه ریزی شــده اســت. دبیر 
چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشــیمی بوشهر 
اظهارداشت: با تبلیغات گســترده ای که انجام شده و حضور 
سخنرانان و پژوهشگران خارجی در این رویداد و برنامه های 
جانبی آن، قابلیت بسیار خوبی برای معرفی بوشهر وجود دارد 
طوریکه مهمانان خارجی حدود چهار تا پنج روز در شــهر 
بوشــهر اقامت دارند و در این مدت بازدیدهای گردشگری و 
صنایع پیرامون برنامه ریزی شده تا بیشتر با ظرفیت های این 
شهر آشنایی پیدا کنند.  میروکیلی افزود: برنامه بازدید از یک 
پاالیشگاه گازی و یک پتروشیمی در منطقه عسلویه و بازدید 
از جنگلهای حرا ، مراسم باستانی شب یلدا با تور گردشگری 
دریایی همــراه برای مهمانان کنفرانس و بازدید از کوه نمکی 
برنامه ریزی شــده است. وی یادآور شد: همایش بین المللی 
نفت، گاز و پتروشیمی بوشــهر به مدت ۲ روز در ۳۰ آذر و 
یک دی ماه به میزبانی دانشگاه خلیج فارس برگزار می شود 
و همزمان با همایش، نمایشگاهی از دستاوردهای شرکتهای 

دانش بنیان، در محل برگزاری کنفرانس برگزار خواهد شد.
معاون غذا و داروی استان بوشهر عنوان کرد
کمبود ُمَسکِن و قطره چشمی در بوشهر

  گروه اســتان ها - بوشهر // معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی بوشــهر با اشاره به بهبود وضعیت سرم و آنتی 
بیوتیک در استان گفت: کمبود یکسری ُمَسکن ها و قطره های 
چشمی در استان بوشــهر وجود دارد.  یحیی رضایی اظهار 
کرد: کمبود دارو به خصوص آنتی بیوتیک ها با شیوع آنفلوآنزا 
و ســرماخوردگی مختص استان خاصی نیست، بلکه مشکل 
کشوری است؛ سهم استان بوشهر از داروی کشور ۱.۰۳ درصد 
عرضه است که هرگونه کمبود ناشی از کاهش دارو در کشور 
است. وی با تاکید بر اینکه اکنون وضعیت سرم و آنتی بیوتیک 
نسبت به هفته گذشته رو به بهبود است، اضافه کرد: موجودی 
ســرم تا حدود زیادی و آنتی بیوتیک تا حدودی شارژ شده 
است اما در خصوص یکسری ُمَسکن ها و قطره های چشمی 
در اســتان بوشــهر کمبود وجود دارد. معاون غذا و داروی 
دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر بابیان اینکه تا یک هفته پیش 
کمتر داروخانه ای در استان بوشهر آنتی بیوتیک داشت، افزود: 
اکنون اما داروخانه های اغلب داروهای آنتی بیوتیک را دارند 
و موجودی مرتب شارژ می شود. رضایی درخصوص وضعیت 
داروهای قلبی و ام اس تصریح کرد: خوشبختانه فعال در تامین 
داروهای بیماران خاص در اســتان بوشهر کمبودی نداریم و 
بــه مقدار کافی انواع دارو وجود دارد. وی با اشــاره به گران 
شــدن داروهای ام اس بیان کرد: افزایش قیمت دارو از جیب 
مردم پرداخت نمی شود بلکه این تغییر قیمت فقط برای دولت 
و بیمه ها اعمال می شود و بیمه ها پول افزایش قیمت داروها را 

پرداخت می کنند.

خبر

رئیس   // بوشهر   - ها  استان  گروه 
اداره امور معــادن اداره کل صمت 
اســتان بوشــهر گفــت: فعاالن 
اقتصادی حوزه معدن در این استان 
تسهیالت  دریافت  برای  می توانند 
داخل،  ساخت  ماشین آالت  خرید 
از طریق صندوق ســرمایه گذاری 

فعالیت های معدنی ثبت نام کنند. 
عبدالنبی سهولی افزود: این تسهیالت 
با نرخ ۱۲ درصــد، تنفس ۶ ماهه و 
بازپرداخت ۴۲ ماهه، برای خرید سه 

مدل بیل مکانیکی، سه مدل لودر چرخ 
الستیکی، یک مدل بلدوزر و دو مدل 
تراک معدنــی تولید داخل پیش بینی 
شــده اســت. وی اعالم کرد: سقف 
تسهیالت پرداختی حداکثر ۸۰ درصد 
مبلغ کل دستگاه مورد تایید درخواستی  
است و انعقاد قرارداد پس از بررسی و 
ارزیابی درخواست های ثبت شده از 
سوی صندوق ســرمایه گذاری انجام 
زمان  مدت  افزود:  می شود.ســهولی 
تحویل دستگاه ها، از زمان عقد قرارداد 

متناســب با زمان ثبت نام بین پنج تا 
۱۲ ماه اســت و پس از واریز پیش 
پرداخت یعنــی ۲۰ درصد از هزینه 
این ماشــین آالت توســط متقاضی 
خواهد بود.وی یادآور شد: متقاضیان 
این تسهیالت باید با مراجعه به سایت 
فعالیت های  گذاری  سرمایه  صندوق 
معدنی www.iranmico.co  ثبت 
نام و مدل دســتگاه درخواســتی را 

انتخاب کنند.
رئیــس اداره امور معــادن اداره کل 
صمت استان بوشــهر یادآور شد: در 
زمان حاضر ۲۴۸ معدن فعال در این 
استان وجود دارد که ساالنه ۲۶ میلیون 
و ۳۸ هزار تن انــواع مواد معدنی از 
آنها استخراج می شود. سهولی اضافه 
کرد: در معادن این اســتان بیش از ۲ 
هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری و 
بــرای برای حدود یکهزار و ۱۰۰ نفر 

اشتغال زایی شده است.

گروه اســتان ها - بوشهر //  مدیر 
فروش شــرکت تولید کننده غذای 
آبزیان فرادانــه از تولید روزانه ۵۰۰ 
تن خوراک میگــو خبر داد و گفت: 
در ســال های ۹۵ و ۹۶، ساالنه سه 
هزار تن خــوراک تولید می کردیم، 
اما امسال با تالش نیروهای بومی و 
کار موظف موفق شدیم میزان تولید 
ســاالنه را به ۵۰ هزار تن برسانیم و 
کشــور را از واردات خوراک میگو 

بی نیاز نماییم. 
امین اسدی مدیر فروش شرکت تولید 
کننده غــذای آبزی پروری فرادانه در 
حاشیه بازدید از سایت پرورش میگو 
رودشــور اظهار داشت: عمده هزینه 
جاری مزرعه پــرورش میگو هزینه 
خوراک می باشــد به عبارتی، بالغ بر 
۷۰ تــا ۸۰ درصــد هزینه ها مربوط 
به خوراک به شــمار می آید.اسدی 
با اشــاره به اینکه کیفیت و کمیت دو 
مولفــه مهم برای مجموعه ماســت، 
گفت: شرکت فرادانه بزرگترین تولید 
کننده خــوراک آبزیان در خاورمیانه 
و ســهم عمده ای از بازار را به خود 

اختصــاص داده و محصوالت خود 
را به کشــورهای همسایه صادر می 
کند.وی افزود: شــرکت فرادانه با راه 
به  اعتباری  فروش  اندازی سیســتم 
پرورش دهندگان میگو کشور کمک 
کرد که محصــول تولیدی را با قیمت 
مناســب و مد نظر و بدون هیچ گونه 
واســطه ای پس از مرحله برداشت به 
فروش برســانند.مدیر فروش شرکت 
تولید کننده غذای آبزی پروری فرادانه 
ادامه داد: در صنعت میگو یک سری 
اسپانسرهایی وجود دارند که خوراک 
را در اختیــار پــرورش دهنده قرار 
می دادنــد و در قبــال پول محصول، 
بخشی از محصول یا بعضا کل محصول 
پرورش دهنده را تصاحب می کردند، 
اما امروز این انحصار طلبی در کشور 
شکسته شــده است.وی با بیان اینکه 
یکــی از نقاط قوت شــرکت فرادانه 
پاسخگویی شبانه روزی است، افزود: 
سعی کرده ایم همواره در کنار مشتریان 
باشــیم و با بازدیدهــای دوره ای از 
مزارع پرورش میگــو، از نظریات و 
تجارب پــرورش دهندگان برای باال 

ایرانی  بردن کیفیت محصــول کامال 
بهره الزم را ببریم.اسدی بیان داشت: 
شرکت فرادانه از سال 9۰ وارد تولید 
خوراک آبزیان شــد و از سال 95 با 
یک خط، تولید خوراک میگو را آغاز 
کردیم که در سال 9۶ به دو خط، سال 
9۸ به چهار خط رسید و اکنون به ۸ 
خط تولید اختصاصی خوراک میگو در 
شرکت  فروش  رسیده ایم.مدیر  کشور 
تولید کننده غذای آبزیی پروری فرادانه 
از تولید روزانه 5۰۰ تن خوراک میگو 
خبر داد و گفت: در ســال های 95 و 
9۶، ساالنه سه هزار تن خوراک تولید 
می کردیم، اما امسال با تالش نیروهای 
بومی و کار موظف موفق شدیم میزان 
تولید ساالنه را به 5۰ هزار تن برسانیم 
و کشــور را از واردات خوراک میگو 
بی نیاز نماییم.وی اضافه کرد: سیاست 
این شــرکت توجه همزمان به کیفیت 
و کمیــت اســت و در زمینه کیفیت 
خوراک توانسته ایم پا به پا و گاها بهتر 
از نمونه های خارجی حرکت کنیم و 
گواه این موضوع صحبت های پرورش 

دهندگان میگو کشور می باشد.

رئیس اداره معادن بوشهر:

فعاالن حوزه معدن برای دریافت تسهیالت خرید 
ماشین آالت ثبت نام کنند

کشور از واردات خوراک میگو بی نیاز شد 

بازشدن درهای بازار جهانیبازشدن درهای بازار جهانی
 روی صادرکنندگان بوشهری  روی صادرکنندگان بوشهری 

گروه استان ها - بوشــهر // دولت در همان 
ابتــدای کار عزمش را جزم کــرد تا مردم را 
صاحب خانه کند. از این رو طرح "نهضت ملی 
مسکن" را آغاز کرد؛ زمین رایگان، تخفیفات 
شهرداری، نظام مهندسی و تسهیالت تا سقف 
۴۵۰ میلیون تومان از جمله حمایت هایی بود 
که بســیاری از خانواده های بی ســرپناه را 

صاحب خانه می کرد. 
مســکن های ملی و دولتی طرحی بود که در 
دولت نهم هم اجرایی شد البته دولت سیزدهم 
در تالش بود تا تجربه های آن طرح را با اندکی 
همراه کردن مردم در ساخت برطرف کند؛ تجربه 
مسکن مهر این واقعیت را آشکار کرده بود که 
رغبت و استقبال مردم اگر خود در ساخت خانه 
همراه شوند بیشتر خواهد بود از طرف دیگر با 
واگذاری زمین های مازاد دولتی و حذف هزینه 

زمین، مسکن را برای مردم ارزان می کند.
اکنون متولی این طرح در استان بوشهر همانند 
سایر نقاط کشور بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 

وزرات راه و شهرسازی هستند.
آورده اولیه متقاضیان ۴۰ میلیون تومان به اضافه 
۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت بانکی است. در 
عین حال، طی ۱۸ ماه متقاضیان باید بر اساس 
نرخی که ســازندگان اعالم می کنند نسبت به 
تکمیل سایر مبالغ خود که قیمت تمام شده یک 
واحد مسکونی ملی است اقدام کنند که این رقم 
از سوی سازندگان فصل به فصل به متقاضیان 
اعالم خواهد شــد؛ در بوشهر علی رغم اینکه 
کلنگ ساخت در نقاط مختلف استان به زمین 
زده می شــود، اما مشکل آنجاست که بسیاری 
از افرادی که ثبت نام را انجام و آورده اولیه را 
پرداخت کرده اند، اما همچنان منتظر اقدام عملی 

متولیان ساخت هستند.
  وقفــه در ســاخت و باال رفتــن لحظه ای 

هزینه ها
۷۰ درصد قیمت ســاخت مسکن ملی برای 
مصالح و ۳۰ درصد مربوط به دســتمزد است، 
تالش دولت این اســت که با مدیریتی که در 
حوزه مصالح و خدمات انجام می دهد، ارزان تر 
به این پروژه ها تخصیص داده شود؛ منابع بانکی 
کفاف تامین مالی این طرح را نمی دهد، وقفه در 
ساخت و باال رفتن لحظه ای هزینه ها سبب شده 
متقاضیان نگران هزینه باالی تمام شده مسکن 

باشند.
تعدادی از ثبت نام کنندگان طرح نهضت ملی 
مسکن در بوشهر به ایسنا گفته اند حدود ۶ ماه 
است که ثبت نام را انجام داده اند و هزینه اولیه 
را پرداخت کرده اند، اما هیچ خبری از ساخت 

نشده اســت و نگرانند که با افزایش هزینه ها 
صاحب خانه شدن باز هم برایشان رویا شود.

معاون مسکن شــهری اداره کل بنیاد مسکن 
استان بوشهر اظهار کرد: تعداد متقاضیان مسکن 
ملی در اســتان که تخفیف پروژه پیدا کرده اند 
تاکنون ۲9۳۶ واحد اســت؛ از این تعداد برای 
۲۳۴5 واحد انعقاد قرارداد انجام شــده است، 
۱9۰۲ واحد پروانه ســاختمانی اخذ کرده اند، 
۲۸۴۴ واحد به بانک معرفی شــده اند، ۲۷۱۶ 
واحــد عملیات اجرایی آن ها شــروع شــده 
است، فونداســیون ۱۳۲۰ واحد تکمیل، ۳۸۰ 
واحد اســکلت و ســقف تکمیل و ۸۴ واحد 

سفت کاریشان به پایان رسیده است.
سید اصغر صالحی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ 
واحدی از مسکن ملی در استان بوشهر تکمیل 
نشده است، اضافه کرد: در تالش هستیم که تا 
پایان ســال بتوانیم تعدادی از این مسکن ها را 

تکمیل کنیم.
وی بابیان اینکه در حال حاضر هیچ متقاضی 
پشــت خطی در استان بوشــهر وجود ندارد، 
تصریح کرد: هر نفری که پــول پرداخت کند 
جز متقاضیان قلمداد می شود، مگر اینکه در آن 
شهر زمین نداشته باشیم. محدودیتی در ساخت 
مســکن ملی استان وجود ندارد و تا زمانی که 
متقاضی وجود داشــته باشد عملیات ساخت 

انجام می شود.
معاون مسکن شــهری اداره کل بنیاد مسکن 
استان بوشهر با بیان اینکه تاکنون ۱۳۶۶ قطعه 
زمین در این استان واگذار شده است، افزود: از 
مجموع ۴۱ شهر استان بوشهر تامین زمین در 
۱۶ شهر انجام نگرفته است، البته پنج شهری که 
زمین تامین نشده است، نقاط جایگزین انتخاب 

شده است.
پیشرفت فیزیکی مسکن ملی بوشهر ۱5 درصد 

است
صالحی با بیان اینکه در شــهر گناوه با مشکل 
تامین زمین روبه رو هستیم، عنوان کرد: مسکن 
ملی برای متقاضیان شــهر بوشهر در شهرهای 
چغادک و عالیشهر ساخته می شود؛ اکنون 59۰ 
واحد در شهر عالیشــهر با میانگین پیشرفت 
غیزیکــی ۱۰ درصد و ۱۲۰ واحد در شــهر 
چغادک با پیشرفت فیزیکی ۱5 درصد در حال 

ساخت است.
وی میانگین پیشرفت نهضت ملی ملی مسکن 
در استان بوشــهر را ۱5 درصد تاکنون اعالم 
کرد و ادامه داد: با باالرفتن هزینه ساخت، مبلغ 

پرداختی متقاضیان نیز افزایش پیدا می کند.
وی بابیان اینکه میزان تسهیالت ساخت مسکن 

تاکنون تغییری نداشته است، گفت: تاکنون ۷۲ 
میلیارد تومان تسهیالت مسکن ملی در استان 
بوشهر پرداخت شده اســت، باتوجه به روند 
افزایشی قیمت ســاخت توصیه می شود مردم 
نســبت به پرداخت آورده هــای خود هر چه 

زودتر اقدام کنند.
به گفته معاون مسکن شــهری اداره کل بنیاد 
مسکن استان بوشهر، به مردم قول می دهیم که 
در زمان مشخص و با حداقل هزینه کار را انجام 
دهیم چرا که مصالح مورد نیاز به طور مستقیم 
و به صورت انبوه خریداری می شــود تا هزینه 

ساخت کاهش یابد.
مدیرکل راه و شهرســازی استان بوشهر نیز با 
بیان اینکه تا کنون 5۸ هزار نفر در طرح نهضت 
ملی مســکن ثبت نام کرده اند، افزود: با وجود 
ظرفیت ایجاد شده در اســتان برای ۳5 هزار 
واحد مســکونی زمین تامین شده است و این 

روند همچنان ادامه دارد.
دســتغیبی عنوان کرد که هم اکنون در بیش از 
۱5 شــهر عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن 
در حال اجراســت و پیشرفت های خوبی هم 
داشــته که در مرحله آماده سازی هستیم و در 
مراحل مختلف سازه ای، زیرسازی تا اسکلت 

و همچنین در مرحله نازک کاری است.
به گفته وی، در شــهر برازجــان طرح ۲۴۲ 
واحدی در مراحل نازک کاری است و به زودی 
عملیات محوطه سازی آن هم وارد فاز اجرایی 

می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره 
به اینکه این طرح مقرون به صرفه است گفت: 
تســهیالت ۳۰۰ میلیونی در اســتان و ۳5۰ 
میلیونی در مرکز اســتان با اقساط بلند مدت 
از مزایای آن است و اینکه متقاضیان مستاجر 
هســتند یا به صورت ۲ خانوار در یک واحد 
مســکونی زندگی می کنند که می توانند اجاره 
بهایی که در سال های آینده می خواهند پرداخت 

کنند اقساط تسهیالت شود.
 رویش سقف از محل کلنگ در اما و اگر

اکنــون با گذشــت بیش از یکســال از آغاز 
طرح "نهضت ملی مســکن" روند رو به رشد 
قیمت مواد اولیه مســکن به حدی اســت که 
سیاست گذاران قادر نیســتند میزان اقساط و 
بهای تمام شده دقیق هر واحد را پیش بینی کنند. 
از طرف دیگر تامین مالی این طرح در شــبکه 
بانکی هم با چالش های جدی روبه روست، در 
این شرایط باید دید در آینده از محل کلنگ های 
بیشمار به زمین زده شده در استان بوشهر چه 

تعداد سقف رویش می کند؟

وضعیت مسکن ملی در بوشهر؛

خانه هایی که ساخته نشد و هزینه هایی که سر به فلك می کشد!



حلقه مفقوده خانواده ی ایرانی!
 گروه فرهنگی // در دنیای امروزی اکثر مردم دوســت دارند که 
وقت خــود را صرف دیدن فیلم و بازی های رایانه ای کنند؛ این در 
حالیست که به عقیده روانشناسان، دوری مردم از کتاب و کتابخوانی 
می تواند آسیب های جدی به دنبال داشته باشد.در این خصوص با 
مهدی اســماعیل تبار،روان شناس فرهنگی به گفت و گو پرداختیم. 
بــه گزارش قدس آنالین،اســماعیل تبار در ایــن خصوص گفت: 
حلقه مفقوده خانواده ایرانی، کتاب اســت! کتاب جای خودش را به 
شبکه های اجتماعی، فیلم، تلفن همراه هوشمند و جذابیت های بصری 
داده است. انســانی که کتاب نمی خواند و خانواده ای که کتابخونه 
ایرانی ندارد؛ قطع به یقین هویت ایرانی خودش را از دست می دهد. 
اسماعیل تبار در خصوص راهکار پیشگیری از این آسیب گفت: باید 
برای فرهنگ مطالعه سرمایه گذاری شود . شما اگر بخواهید خانواده 
ایرانی را جوان کنید، و تعداد فرزندان را بیشتر کنید، به جامعه ارامش 
ببخشید و ناهنجاری های اجتماعی را کم کنید؛ اول باید در خانواده 
تجربه مطالعه را به یک تجربه جــذاب تبدیل کنید! در واقع باید به 
مخاطب چرایی احساس نیاز به کتاب را بگوییم تا مخاطب متوجه 
شود برای کاهش آسیب های اجتماعی باید به کتاب بپردازد. شبکات 
اجتماعی مثل یک اقیانوس بند انگشتی است و مطالعه با کتاب موجب 
یادگیری واقعی می شود. باید کتاب خواندن بخشی از عادت روزانه ما 
شود و در بهترین برنامه های رادیویی ، تلویزیونی و توسط بزرگان به 
این موضوع توجه شود. اگر خانواده ای روزی یک یا دوساعت مثال 
در حوزه روانشناسی مطالعه کند؛ خیلی از آسیب ها مانند ساعتی ۲۱ 
طالق ، 5۰ درصد طالق ها زیر 5 سال زندگی مشترک و اشکاالتی 
که در رفتار های عادی ما وجود دارد، برطرف می شود. وی افزود: 
باتوجه به اینکه اغلب کتاب های روانشناسی غربی و قدیمی هستند، 
باید ضمن ارائه آن ها به مردم، پیامدهایی که در این نوع روانشناسی 
وجود دارد را هم به خانواده ها منتقل کنیم.در این راســتا برنامه ای 
که در شــبکه نسیم پخش شــد را به خاطر مردم می آوردم. در این 
برنامه کتاب های روانشناسی به روز اما غربی و کتاب های ایرانی که 
متعلق به ادبیات و تاریخ بود،معرفی می شد. معلوم است وقتی شما 
مدرسه الن دوباتن را ترویج می کنید،نمی توانید سبک زندگی ایرانی 
را از آن استخراج کنید! در پایان اسماعیل تبار در خصوص چگونگی 
ترویج فرهنگ مطالعه گفت: ابتدا باید مسئله شناسی کنیم و بعد زمان و 
انرژی بگذاریم و سرمایه گذاری کنیم تا به نتیجه برسیم. مانند فرهنگ 
بستن کمربند ماشین در حین رانندگی که جز تجربیات موفق ما در 
حوزه فرهنگ سازی است که نتیجه تغییر دیدگاه همراه با هوشمندی 
و جذابیت های مختلف بود و خروجی آن، این بود که مردم این رفتار 
را پسندیدند و افرادی که قبال کمربند نمی زدند؛ دیگر از کمربند استفاده 
می کردند. ترویج فرهنگ مطالعه از این موضوع سخت تر نیست و 

باید چرایی نیاز به مطالعه را باید به مخاطب منتقل کنیم.

خبر
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فرهنگ وهنر

گروه فرهنگی/ اهمیت تالش برای نهادینه 
کردن فرهنگ کتابخوانی از دوران کودکی 
و برنامه ریزی هــای جــدی برای جذب 
دانش آموزان به کتاب در محیط مدرسه و 
چاره اندیشی برای دسترسی عالقه مندان 
به تازه های نشر با قیمت  مناسب از مواردی 
است که دراین گزارش و در گفت وگویی با 
نادر موسوی )نویسنده و معلم( و همچنین 
فرهود صفرزاده )محقق و پژوهشگر حوزه 
موسیقی( نکاتی درباره آنها را به مناسبت 

هفته کتاب می خوانید.
  اهمیت برنامه های تشویقی

ضرورت برنامه ریــزی برای نهادینه کردن 
فرهنگ مطالعه از دوران کودکی از جمله 
مباحثی اســت که همواره بــر آن تأکید 
می شــود؛ اقدامی که بخش عمــده ای از 
تحقق افزایش سرانه مطالعه هر جامعه ای 
در گرو آن اســت. نادر موسوی نویسنده 
و فعال فرهنگــی در این رابطه به »ایران« 
می گوید: »یکــی از مهم ترین اقدامات در 
زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی را می توان 
آموزش ارتباط با کتــاب به کودکان و از 
دوران دبستان دانست. باید تالش شود تا 
فرهنگ کتابخوانــی از مدارس در ذهن و 
روح فرزندانمان ریشه بدواند.«این معلم و 
فعال فرهنگی افزون بر اهمیت برنامه ریزی 

برای ترویج فرهنگ کتابخوانی از مدارس 
به برخی راهکارهای تشویقی برای جلب 
توجه دانش آموزان به دنیای کتاب نیز اشاره 
می کند و ادامه می دهــد:»در نظر گرفتن 
زنگ مطالعــه در میان کالس های هفتگی 
دانش آمــوزان و برگزاری مســابقه های 
کتابخوانی باید در اولویت مدیران مدارس 

و حتــی معلم ها باشــد. در این بین برای 
جذب مخاطبان بزرگســال هم می توان به 
برخی راهکارها متوسل شد، از جمله ارائه 
رایگان کتاب در وسایل حمل ونقل عمومی 
نظیر اتوبوس و مترو که می توانند اثرگذار 
باشند.«او ادامه می دهد: »یکی از نگرانی ها 
در کاهش کتابخوانی بحث افزایش قیمت 

اســت؛ اتفاقی که باید بــا برنامه ریزی و 
چاره  اندیشی مســئوالن مانع آن شد. ارائه 
کتاب با قیمت پایین و مناســب به مردم 
یک امر مثبــت در حوزه فرهنگ کتاب و 

کتابخوانی تلقی می شود.«
 نقش نیازسنجی در تولید کتاب

موسوی در بخش دیگری از گفته های خود 

با تأکید بر اهمیت توجه دســت اندرکاران 
تولید و انتشار کتاب به نیازسنجی از مردم 
می گوید: »در بحث تولید محتوای کتاب ها 
در هر کشــوری باید به نیاز ها و ســلیقه 
مردم توجه شود تا کتاب هایی متناسب با 
شــرایط اجتماعی و فرهنگی چاپ شود؛ 
این از جمله مســائل مهمی است که نقش 
بسزایی در کتابخوان شدن مردم دارد.«این 
نویسنده با اشاره به مناسبت های تقویمی 
نظیر هفته کتاب و نقش آنها در جلب توجه 
عموم مردم و مسئوالن به بحث کتابخوانی 
نیــز می افزاید:» در کنــار برنامه ریزی و 
گسترش  برای  کالن  سیاســتگذاری های 
این فرهنــگ، با برگزاری ســاالنه هفته 
کتاب هم می توان شــور و هیجان کتاب و 
کتابخوانی را به جامعه تزریق کرد. البته این 
قبیل اقدامات اثرات مقطعی دارند و برای 
دستیابی به جامعه کتابخوان باید دست به 
برنامه ریزی های جدی تر طی سال زد.«او 
در بخش پایانی گفته های خود بر اهمیت 
تداوم بهره مندی از تجربه آموزش مجازی 
که در دوره کرونا کسب شد هم تأکید کرد و 
آن را ظرفیت خوبی برای آموزش کودکان 

و از طرفی والدین آنها دانست.
 اقدامــات خوب با تغییــر مدیریتی 

فراموش نشود

فرهود صفرزاده، محقق و پژوهشگر حوزه 
موســیقی هم با اشــاره به برخی باید و 
نباید های عرصه کتاب به »ایران« می گوید: 
»یکی از مســائلی که نباید فراموش کنیم 
پرهیز از سیاســت زدگی در فضای کتاب 
اســت، به این معنا که اگر در هر مدیریتی 
کار مثبتی انجام شده است، با عوض شدن 
مدیران، آن اقدام فراموش نشــده و ادامه 
پیدا کند. یکــی از بهترین نمونه ها در این 
رابطه جشــنواره های مختلفی است که در 
عرصه کتاب و ادبیات شــاهد برپایی شان 
هستیم، همچون جشنواره های نقد ادبی و 
جایزه های ادبی که طی ســال های گذشته 
در حوزه کتاب برگزار شده است و برپایی  
آنها  هم اکنون نیز ادامه دارد. این پژوهشگر 
عرصه موســیقی ادامه می دهد: »با وجود 
آنکه منکر اثرگذاری برنامه های مناسبتی 
نظیر هفته کتاب نیســتم اما معتقدم برای 
اثربخشی هر چه بیشتر بر جامعه برنامه های 
فرهنگی باید به  صورت منظم برپا شوند، 
در این صورت تکلیف ناشــر، کتابفروش، 
نویســنده و خواننده کتاب روشن خواهد 
بود.«او در پایان با بیان اینکه چرخه نشر و 
فعاالن آن مظلوم واقع شده اند، گفت:»باید 
از نویسندگان همه حوزه ها حمایت شود 
تا شاهد خاموش شدن بازار نشر نباشیم.«

 گروه فرهنگی // نگاهــی به جدول پخش 
شبکه آثار تکراری تلویزیون و مجموعه های 

جدیدی که در راه این شبکه هستند.
شبکه آی فیلم پس از پایان »دست باالی دست«، 
»دودکش ۲« و »هم سایه«، مجموعه هایی مانند 
»نقطه ســر خط«، »زیرخاکی« و »یاور« را به 
عنوان جایگزین آن ها تدارک دیده اســت. به 
استثنای »زیرخاکی«، دو ســریال دیگر جزو 
آثار محبوب و پرمخاطب تلویزیون نیســتند و 
مجموعه هایــی که در ماه جاری روی آنتن این 
شبکه رفتند و اکنون در حال پخش هستند نیز 
وضعیت بهتری ندارند. در شــرایطی که دست 
شبکه های اصلی تلویزیون از پخش سریال های 
پربیننده خالی اســت، شبکه آی فیلم نیز جدول 

پخش مناسبی را تدارک ندیده است.
 سریال های معمولی محصول ۱400

رســالت اصلی آی فیلم پخــش مجموعه های 
ماندگار، خاطره انگیز و همچنین ســریال هایی 
است که مدت زیادی از پخش آن ها گذشته   اما 
این شبکه هم اکنون »هم سایه« و »نوار زرد ۲« 

را روی آنتــن دارد که هر دو مجموعه اولین بار 
سال گذشته پخش شدند. سریال »یاور« نیز که 
پخش آن با پایان »هم سایه« و از یک شنبه هفته 
آینده آغاز می شود، شهریور تا مهر ۱۴۰۰ روی 
آنتن شــبکه ۳ بود. عالوه بر جدید بودن آن ها، 
هیچ کدام از این ســریال ها پرمخاطب نبودند و 

مورد استقبال ویژه مخاطبان قرار نگرفتند.
  وضعیت نامناسب کمدی ها

ســریال هایی که به تازگی شــبکه آی فیلم در 

ژانر کمدی روانه آنتن کرده اســت نیز وضعیت 
مناسبی ندارند. به تازگی »دست باالی دست« 
و »دودکــش ۲« دو مجموعه کمدی کنداکتور 
آی فیلم بوده اند. »دســت باالی دست« با بازی 
جواد عزتی جزو سریال های پربیننده او نیست 
و شــاید تعداد کمی از مخاطبان این سریال را 
به یاد داشــته باشــند. »دودکش ۲« و پیش از 
آن »پادری« نیز نتوانســتند موفقیت فصل اول 
»دودکش« را تکرار کنند. »نقطه ســر خط« به 

عنوان جایگزین »دست باالی دست« که ساعت 
۱9 پخش می شود هم جزو سریال های متوسط 
کارنامه سعید آقاخانی است. این در حالی است 
که به عنوان مثال مهرماه، مجموعه خاطره انگیز 
و خوب »سه در چهار« در جدول پخش قرار 
داشــت، البته ناگفته نماند که این ســریال نیمه 
فروردین امسال هم از طریق آی فیلم روی آنتن 

رفته بود.
 »زیرخاکی«مورد استثنای جدول پخش

پس از پخش ســریال های جدید در آ ی فیلم، 
کنداکتــور این شــبکه در طول شــبانه روز را 
سریال هایی مانند »هســت و نیست«، »پشت 
کوه های بلند«، »گاهی به پشت سر نگاه کن«، 
»نقطه ســر خط«، »یاور«، »نــوار زرد ۲« و 
»زیرخاکی« تشــکیل می دهند. همان طور که 
اشاره کردیم، تنها مجموعه پربیننده و موفق این 
فهرست، »زیرخاکی« است که البته آن هم حدود 
دو سال و نیم از پخش شدن اش می گذرد و تا 
به حال، تکرار آن بارها از شــبکه های مختلف 

روی آنتن رفته است.

گروه فرهنگی // تلویزیون در آستانه برگزاری 
مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲، پخش برخی ویژه 
برنامه هایش را آغاز کرده و در امتداد آن تعدادی 
دیگر از برنامه ها را همزمان با آغاز مسابقات روی 
آنتن خواهد فرستاد. وجه تمایز این دوره از جام 
جهانی در صداوســیما، پرداختن به حاشیه ها 
بیان شــده به نحوی که می گویند، عالوه بر 
شبکه های سه و ورزش که با تمرکز بر مسابقات، 
برنامه های اصلی را روی آنتن می فرستند، ابعاد 
دیگر جام جهانی در دستور کار دیگر شبکه ها و 
برنامه های عمومی سیما نیز قرار دارد و در کنار 
آن، حق پخش حواشی فوتبال ها هم خریداری 

شده است. 
اما در جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر، چه مجریان و 
گزارشــگرانی برای این ویژه برنامه ها انتخاب 
شــده اند؟ کدام ها به قطر اعزام شده یا می شوند 
و چه افرادی قرار است اداره گر ویژه برنامه هایی 

باشند که از استودیوها روی آنتن می روند؟ 
جواد خیابانی، محمدرضا احمدی، محمدحسین 
میثاقی، رسول مجیدی، عبداهلل روا و محمد میر 
به عنوان مجریــان ویژه برنامه های جام جهانی 
و رامین ناصر نصیر و نیماشاهرخ شاهی و حمید 
محمدی به عنوان راوی برنامه ها و پیمان یوسفی 
به عنوان تهیه کننــده در این دوره از ویژه برنامه 
های جام جهانی با شــبکه های سه و ورزش و 

نسیم همکاری دارند.
هر چند که به گفته معاون ســیما در این دوره از 
رقابت های جام جهانی، بــه فراخور موضوع و 
ســاختار برنامه، از مجریان غیرورزشی و چهره 
های جدیدی استفاده خواهد شد که البته این به 
معنای دور شدن از مقوله ورزش حرفه ای نیست. 
بر این اساس می توان انتظار داشت که عالوه بر 
افراد حاضر در فهرست باال که تاکنون نامشان به 
صورت رسمی اعالم شده است، افراد دیگری را 
هم در مقام مجری ویژه برنامه های جام جهانی 

در قاب برنامه های سیما شاهد باشیم.

ضمن اینکه همان طور که در باال اشــاره شده، 
مسووالن سیما اعالم کرده اند که در جام جهانی 
امسال، برنامه های ورزشی شبکه های یک و دو 
و در کنار آن شبکه هایی نظیر نسیم، امید و ... با 
نگاهی خارج از بُعد صرف ورزشــی و با تمرکز 
بر حوزه هایی همچــون فرهنگی ـ اجتماعی  با 
رویکرد »فرامتن موضوع« به ابعاد مختلف رویداد 

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می پردازند.
 گزارشگران ۳ بازی اول ایران در جام جهانی 

چه کسانی هستند؟
در شــرایطی که فوتبال ایران خود را آماده آغاز 
رقابت های جــام جهانی ۲۰۲۲ در قطر می کند، 
گزارشگران سه مسابقه ایران در دور مقدماتی این 

رقابت ها مشخص شدند.
در خبرها آمده است محمدرضا احمدی، پیمان 
یوسفی و جواد خیابانی سه گزارشگری هستند 
که سه مســابقه ایران در جام جهانی را گزارش 
خواهند کرد؛ محمدرضــا احمدی برای گزارش 
دیدار ایران مقابل انگلیس، پیمان یوســفی برای 
گــزارش بازی ایران و ولز و جواد خیابانی برای 
گزارش آخرین بازی ایران مقابل آمریکا انتخاب 

شده اند.
زوج ثابت احمدی و میثاقی در شبکه سه

محمدرضا احمدی و محمدحسین میثاقی که چند 
سالی است نامشــان با برنامه »فوتبال برتر« و 
شبکه سه گره خورده است، طبق اعالم تلویزیون 
اجرای ویژه برنامه جام جهانی این شــبکه را با 

عنوان »جام ۲۰۲۲« برعهده دارند.
»جــام ۲۰۲۲« از جمعــه ۲۷ آبــان با اجرای 
محمدرضا احمدی و محمد حسین میثاقی روی 

آنتن می رود.
ویژه برنامه  جام جهانی شبکه سه سیما در دوره 
قبل ۲۰۱۸ روسیه با عنوان »بیست هجده« توسط 
عادل فروســی پور و تیم برنامه  »نود« و اجرای 

خود او تدارک دیده شده بود.
جواد خیابانی، عبداهلل روا، محمدمیر و رسول 

 مجیدی در شبکه ورزش

اصلــی ترین برنامه جام جهانی شــبکه ورزش 
نیز  »جام ۲۲« اســت که از اول مهرماه روزهای 
دوشنبه و جمعه ساعت ۲۱ پخش آن آغاز شده 

و رسول مجیدی مجری اصلی این برنامه است.
»قطرنامه« یکی از بخش های این برنامه اســت 
که جذابیت ها و حاشــیه های جام جهانی را با 
رویکرد طنــز با اجرای عبــداهلل روا به تصویر 

می کشد.
همچنین محمد میر اجرای زنده از قطر و اتفاقات 
و حواشــی را گزارش خواهد کرد. او به عنوان 
مجری برنامه های »فصل داغ فوتبال«، »فوتبال 
آسیایی« و برنامه »شب های فوتبالی« با شبکه 

ورزش سیما همکاری داشته است.
»جام و جزیره« با اجرای جواد خیابانی از دیگر 
بخــش های این ویژه برنامه در شــبکه ورزش 
سیماست که در قشــم که دومین جزیره نزدیک 
به قطر اســت، با معرفی جاذبه های گردشگری 

اجرا می شود.
»جام ۲۲« از این هفته هرشب پخش خواهد شد.
 رامین ناصرنصیر، نیما شاهرخ شاهی و 

حمید محمدی در شبکه نسیم
ویژه برنامه ۳۰ قســمتی شبکه نسیم در ایام جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر که عنوان آن »فوتبال زندگی 
است« در حال آماده سازی است. گویا این برنامه 
مجری ندارد اما از رامین ناصرنصیر، نیما شاهرخ 
شاهی، حمید محمدی و مهدی حدادپور تاریخ 
نگار ورزشی به عنوان راوی در این برنامه استفاده 

شده است.
بخشی از کار در قطر آماده می شود و بخشی دیگر 
در کشورمان ضبط شده و شامل آیتم های نمایشی 
است. این برنامه سرگرم کننده است و به حواشی 
جام جهانــی و به طور عمومی فوتبال و زندگی 

عموم مردم در ارتباط با فوتبال می پردازد.
آخرین حضور رامین ناصرنصیر در تلویزیون به 
ایفای نقش در سریال »پالک ۱۳« به کارگردانی 
آرش معیریان برمی گردد که امسال از شبکه سه 

سیما پخش شد.
نیما شاهرخ شاهی نیز آخرین حضورش به بازی 
در سریال »دادستان« مسعود ده نمکی و سریال 

»اپیدمی« برمی گردد.
حمیــد محمدی نیز که اجــرای برنامه »فوتبال 
۱۲۰« را این روزها در شبکه ورزش سیما دارد، 
به عنوان یکی از نریتورهــای »فوتبال زندگی 

است«، با این برنامه همکاری دارد.
 پیمان یوسفی و »ورزشیا« در شبکه نسیم

»ورزشیا« در شبکه نســیم قرار است به مرور 
تاریخچه جام جهانــی در ادوار مختلف، اخبار 
جام جهانی و حواشی و ناگفته های جام جهانی 
بپردازد. این برنامه توسط پیمان یوسفی در حال 
آماده سازی اســت. پیمان یوسفی در این برنامه 
اجرا نخواهد داشــت و صرفا در مقام تهیه کننده 

حضور دارد.

آی فیلم خالی از خاطره انگیزها و پربیننده ها!آی فیلم خالی از خاطره انگیزها و پربیننده ها!

نگاهی به برخی اما و اگرهای پیش  رو برای دستیابی به جامعه کتابخواننگاهی به برخی اما و اگرهای پیش  رو برای دستیابی به جامعه کتابخوان

ترویج فرهنگ مطالعه از مدارس ترویج فرهنگ مطالعه از مدارس 
را جدی بگیریمرا جدی بگیریم

گروه فرهنگی //  به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 
از چهار کتاب با موضوع تاریخ و جغرافیا در بندرعباس 

رونمایی شد. 
مدیــرکل کتابخانه های عمومی هرمــزگان در این 
خصوص افزود: این کتاب ها به نویســندگی چهار 
بانوی هرمزگانی است که در شغل معلمی هم فعالیت 

می کنند.
امینه دریانورد بیان کرد: این کتاب ها، بازشناســی 
القاب و عناوین مقامات درباری عهد ساســانی در 
ایران به نویسندگی عذرا زنداستا، ساسانیان و قبایل 
صحراگرد شرقی به نویسندگی مرضیه شاهی، زنان 
واالمقام دربار ساســانی اثر مرجان شاهی و اقلیم 
شناسی سینوپتیک بارش های شدید شهر بندرعباس 

به نویسندگی مهسا شاهی است.
به گزارش ایسنا؛ وی با اشاره به اینکه مردم می توانند 
با مراجعه به کتابخانه های عمومی استان این کتاب ها 
را مطالعــه کنند، اضافه کرد: از ۲۱ تا ۲۷ آبان هفته 

کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است.

رونمایی از چهار کتاب با موضوع 
تاریخ و جغرافیا در بندرعباس 

 مجریانی که  مجریانی که 
صداوسیما صداوسیما 
برای برای 
جام جهانی جام جهانی 
انتخاب کردانتخاب کرد
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ن سند مالکیت     آگهی فقدا
 نظر به اینکه خانم آمنه صامت نسب فرزند محمد به شماره ملی 
۴۶۹۹۰۵۵۵۵۹ صادره از رودان به موجب دو فقره استشــهادیه 
محلی مدعی شده اســت که سند مالکیت پالک ۲۷۳۶ فرعی 
از ۸-اصلی تحت عنوان شش دانگ یک باب خانه به مساحت  
۳۴۷.۷۳ متر مربع واقع در رودان بخش ســه بندرعباس که در 
دفتر امالک جلد ۳۹ صفحه ۱۷ ذیل ثبت ۵۹۴۳سند مالکیت آن 

به شــماره چاپی ۵۰۱۰۰۰ الف سال ۷۷صادر و تسلیم گردیده است لکن به علت جابجایی 
اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده 
۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم 
می گردد چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ 
نماید در صورت عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق 
ماده ۱۲۰ آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود. در 
ضمن پالک مزبور برابر سند رهنی ۳۰۰۵۹ مورخه ۱۳۸۷/۴/۲۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره 

۳ رودان در رهن بانک ملی شعبه رودان می باشد. ۳۷/م/الف
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

ن سند مالکیت آگهی فقدا
 نظر به اینکه آقای عبداله فالحی کمیز فرزند حاجی به شــماره 
ملی ۴۶۹۹۴۹۴۳۲۳مالک شــش دانگ پالک ثبتی ۲۲۳فرعی از 
۱۰- اصلی به موجب دو فقره استشــهادیه محلی مدعی شده 
است که ســند مالکیت پالک مزبور تحت عنوان شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶۸۵.۴۶ مترمربع به 
شماره سریال ۶۹۴۳۶۲سری الف سال ۸۹ واقع در رودان قریه 

خیرآباد بخش سه حوزه ثبتی بندرعباس که ذیل ثبت ۷۲۷۵صفحه ۱۰۸ دفتر امالک جلد ۴۹ 
ثبت و سند مالکیت آن بنامش صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی اثاثیه منزل 
مفقود گردیده است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق را برابر ماده ۱۲۰ آیین نامه 
قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه 
هر کس مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت 
عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده ۱۲۰ آیین 

نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود .۳۸/م/الف
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان



روابط عمومی روابط عمومی 
 شیالت رهمزگان شیالت رهمزگان  
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حوادث جهان

۳ کشتــــه در تیراندازی
 دانشگاه ویرجینیا

  تیراندازی در دانشــگاه ویرجینیای امریکا، سه کشته و 
دو مجروح بر جای گذاشت.پلیس ویرجینیا در توئیتی از 
تیراندازی در محوطه این دانشــگاه خبر داد و افزود: این 
تیراندازی سه کشــته و دو زخمی بر جای گذاشته است.

رئیس دانشــگاه ویرجینیا با صدور بیانیه ای اعالم کرد: در 
پردیس این دانشگاه تیراندازی شده که ۳ فوتی و ۲ مجروح 
بر جای گذاشته است. بنا بر اعالم پلیس منطقه، فرد مظنون 
»کریستوفر دارنل جونز« یکی از دانشجویان این دانشگاه 
است. پلیس دانشــگاه ویرجینیا ضمن بیان اینکه مظنون 
هنوز آزاد اســت، او را مســلح و خطرناک خواند.پلیس 
ویرجینیــا تالش برای یافتن این مظنــون را آغاز کرده و 
از هلیکوپتر پلیس این ایالت برای عملیات جست وجوی 
وی اســتفاده شده است. گفته شده مظنون به تیراندازی در 
ســال ۲۰۱۸ در لیست دانشجویان دانشگاه ویرجینیا قرار 
داشته است.مقامات دانشگاه ویرجینیا هویت قربانیان مبنی 
بر دانشــجو بودن یا نبودن آنهــا را اعالم نکردند. دو فرد 
 مجروح هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی هستند.در این 
دانشــجویی  معــاون  هدلــی«  اس  »رابیــن   میــان، 
دانشگاه ویرجینیا به دانشــجویان اعالم کرد در وضعیت 
آماده باش باشــند و دســتورات ایمنی دانشگاه را جدی 

بگیرند .
وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری 

در ژاپن
  ســازمان هواشناســی ژاپــن اعالم کرد کــه زمین 
لرزه ای با قدرت اولیه ۶.۱ ریشــتر اســتان »میه«ی این 
 کشور را لرزاند. بر اساس گزارش آژانس هواشناسی ژاپن، 
ایــن زمین لرزه در عمق ۳5۰ کیلومتــری زمین رخ داد.

 بر اســاس اعالم ایــن آژانس، این زمین لرزه تا شــمال 
 اســتان »آئوموری« و جنوب اســتان »شــیزوئوکا«ی 
 ژاپن نیز احســاس شده اســت.خبرگزاری شــینهوا نیز

  اعــالم کــرد کــه تاکنــون گزارشــی از تلفــات یــا 
خسارات احتمالی ناشــی از وقوع این زمین لرزه منتشر 

نشده است .
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پایان زندگی با کابوس جنایت! 
در امتداد تاریکی

گروه حوادث// فرمانده انتظامی هرمزگان از دستگیری یک متهم 
تجاوز به عنف در پوشش مسافرکش در شهرستان میناب خبر 

داد . 
   ســردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: 
در پی مراجعه و اعالم شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر تجاوز به 
 عنف توسط یک جانی تحت عنوان مسافرکش در شهرستان میناب و 
متواری شدن متهم، شناسایی و دستگیری متجاوز به عنف بصورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.سردار 
 جعفری گفت:طبق اظهارات شــاکی، متهم با یک دستگاه خودروی

 پراید ســفید شیشه دودی سوژه های خود را تحت عنوان مسافرکش 
سوار و با برداشتن دستگیره و قفل کردن درب های خودرو، به محلی از 
پیش تعیین شده در جنگل های اطراف میناب منتقل و با تهدید به قتل 
به آن ها تجاوز می کرد.او گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع 
بالفاصله تیمی از کارآگاهان خبره پلیس آگاهی تشکیل و پس از انجام 
تحقیقات فنی و اطالعاتی در کمتر از ۲۴ ساعت خودرو و مخفیگاه متهم 
شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی و غافگیرانه 
متجاوز به عنف در مخفیگاهش دستگیر شد.فرمانده انتظامی هرمزگان 
گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

معرفی شد.ســردار جعفری با بیان اینکه نیروی انتظامی با قاطعیت با 
مجرمان و اخاللگران نظم عمومی برخورد می کند، گفت:شهروندان و 
مردم قدرشناس استان در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد 
مشابه و مشکوک در اسرع وقت از طریق سامانه فوریت های ۱۱۰ به 
پلیس گزارش دهند. او گفت: شهروندان برای تردد های شهری و بین 
شهری به ویژه در ساعات پایانی شب از وسایل حمل و نقل عمومی 

نظیر تاکسی و اتوبوس های شهری استفاده کنند .

کاش وقتی این افکار وحشتناک شیطانی در ذهنم 
ریشــه دواند، لحظه ای عاقالنه فکر می کردم و به 
طالق هم می اندیشیدم اما متاسفانه چنان خودم را 
زیرک می پنداشتم که گویی با هوش تر از من هیچ 
انسانی روی کره زمین نیست و کسی نمی تواند به 

راز قتل همسرم پی ببرد و...
    مــرد جــوان که حدود ســه ســال بــا کابوس 
وحشت انگیز قتل همسرش زندگی کرده بود، در حالی 
که بیان می کرد کاش می توانستم اختالفات خانوادگی 
را با تصمیم های عاقالنه حل کنم، درباره سرگذشت 
خود گفت: ۲۰ ســاله بودم که پای سفره عقد نشستم 
و بــا »ترمه« ازدواج کردم اما هنوز چند ماه از دوران 
نامزدی ما نمی گذشت که اختالفات من و او شروع 
شد. احساس می کردم در انتخاب همسر دچار اشتباه 
شــده ام چرا که رفتارهای او با خصوصیاتی که من 
از همسرم انتظار داشتم فاصله زیادی داشت به همین 
دلیل مشــاجره های لفظی ما شدت گرفت ولی من 
هیچ وقت به جدایی از همســرم فکر نمی کردم. البته 
ترس از مهریه و پرداخت حق و حقوق او نیز از جمله 
 مــواردی بود که به دلیل ناآگاهی من از روند قضایی 
پرونــده ها به این موضوع دامــن می زد. خالصه با 
وجود این اختالفات و بنا به توصیه اطرافیانم زندگی 
مشترکم را در حالی با ترمه آغاز کردم که او فقط ۱۸ 
سال داشت و از مهارت های همسرداری بی بهره بود. 
ترمه دوســت داشت آزادی کامل داشته باشد و بدون 
اجازه من به بیرون از منزل برود یا در هر ســاعت از 
 شبانه روز به خانه بازگردد، به همین دلیل به دنبال بهانه
می گشت و دروغ هایی را سر هم می کرد که خودش 
هم آن ها را باور نداشت. با آن که فقط دو ماه از جشن 
عروسی ما گذشته بود، رابطه عاطفی ما هر روز سردتر 
می شد تا جایی که جز سروصدا و مشاجره آن هم به 
دلیل یک سری رفتارهای ناپسند، چیزی در زندگی 
ما وجود نداشــت و دیگر از عشق و عالقه و مهر و 
محبت هم خبری نبود. باالخره کار به جایی رســید 
که تحمل این درگیری ها را نداشــتم و متاسفانه هیچ 
 وقت هم اهل مشــورت نبودم تا شاید کسی مرا برای 
چاره اندیشی و رهایی از این مخمصه راهنمایی کند. در 
تصورات احمقانه، خودم را عقل کل می دانستم تا این 
که یک روز تصمیم وحشتناکی گرفتم. زمستان سال 
9۱ بود که صحنه گازگرفتگی دختر یکی از بستگانمان 
از مقابل چشمانم عبور کرد. آن دختر به طور اتفاقی با 
گاز شهری مسموم شده و مدتی به کما رفته بود. من 
که خودم را فردی زیرک و باهوش می دانستم نقشه 
قتل همسرم با گاز شهری را طراحی کردم تا مرگ او 
طبیعی و بر اثر سهل انگاری جلوه کند. از همان روز به 
بعد رفتارم را تغییر دادم، به طوری که زندگی ام رنگ و 

بوی عاشقانه گرفت اما کاش می فهمیدم بخش زیادی 
از این دلسردی عاطفی نیز تقصیر من است چرا که در 
همان چند روز زندگی نمایشی عاشقانه هیچ مشکلی با 
هم نداشتیم. خالصه روز حادثه وقتی از سرکار به خانه 
بازگشتم، طبق نقشه استراحت کردم چرا که آن ماه در 
شیفت شب کار می کردم و روزها به خانه می آمدم. در 
حالی که پتو را روی سرم کشیده بودم، یک بار دیگر 
 نقشــه قتل را مرور کردم و بعد از حدود دو ساعت به 
بهانه ای از خانه خارج شدم ولی همسرم هنوز خواب 
بود. به آرامی شــیلنگ گاز بخاری را بیرون کشیدم 
و شیر گاز شــهری را باز کردم. حدود دو ساعت در 
خیابان های نزدیک محل سکونتم دور زدم و سپس 
به خانه بازگشــتم. وقتی فهمیدم همسرم دیگر نفس 
نمی کشــد، همســایه ها را خبر کردم و با اورژانس 
تماس گرفتم. بررسی های پلیس با توجه به خرابی 
دودکش و صحنه ســازی هایی که انجام داده بودم، 
حکایت از آن داشــت که همسرم بر اثر گازگرفتگی 
جان باخته اســت، بــه همین دلیل پرونــده ای در 
 دادســرا تشکیل شد و من هم که فکر می کردم نقشه 
زیرکانه ام به درستی انجام شده است، خودم را عزاداری 
 با تألمات روحی شــدید نشــان می دادم تا این که 
آب ها از آسیاب افتاد و من مدتی بعد با آن که هنوز 
سیاه پوش بودم از دختر دیگری خواستگاری کردم و 
بدین ترتیب راز مرگ همســرم در سینه ام باقی ماند 
چرا که جز من هیچ کس از این جنایت خبر نداشت 
ولــی غافل از آن بودم که خدا نیز از این جنایت آگاه 
اســت و این ماجرا روزی فاش خواهد شد. خالصه 
چند ماه بعد و در حالی که همسرم باردار بود، روزی 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی به سراغم 
آمدند و دســتبندهای قانون را بر دستانم حلقه زدند. 
آن روز وقتی مقابل قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفتم 
و پرونده ام را روی میز دیدم، تازه فهمیدم چوب خدا 
صدا ندارد! قاضی ســابق ویژه قتل عمد مشهد از من 
پرسید: شما در اظهارات خودتان هنگام وقوع حادثه 
گفته اید که »وقتی وارد منزل شدم، اتاق به شدت گرم 
بود و شیلنگ بخاری هم روی زمین افتاده بود!« وقتی 
اظهاراتم را تایید کردم، قاضی گفت: اگر بخاری هنگام 
مرگ همسرت روشــن بوده که خانه به شدت گرم 
شده اســت، پس گاز شهری سوخته است که در این 
صورت گاز گرفتگی رخ نمی دهد اگر هم شــیلنگ 
بخاری بیرون بوده و گاز از آن منتشر شده، پس خانه 
با چه شــعله ای تا این حد گرم شــده است؟ من که 
دیگر پاسخی برای این سوال نداشتم، اشک ریزان قتل 
همســرم را پذیرفتم و جزئیات این جنایت را بازگو 

کردم اما ای کاش...

گروه حــوادث// به دنبال مرگ دردناک 
پسربچه 1۰ ساله در استخری در شیراز، 
بررســی های اولیه نشان داد که دریچه 
بدون درپوش درکف اســتخر باعث گیر 
کردن پای پسربچه و در نهایت مرگ وی 

شده است .
    ۱۶ آبان پسربچه ای ۱۰ ساله که آشنایی 
کاملی با فن شــنا داشــت، به استخری در 
شــیراز رفته بود که حادثه هولناکی برایش 
رخ داد. دقایقی پس از حضور در اســتخر، 
وی با شــیرجه ای خودش را به کف استخر 
رســاند اما در همان لحظه پایش در دهانه 
لولــه تصفیه آب که بدون درپوش بود، فرو 

رفت و گیر کرد.
  قــدرت مکش آب به حدی بود که آرتین 
هر چه تالش کرد، نتوانست خودش را از آن 
وضعیت نجات دهد. در این وضعیت ناجیان 
که متوجه ماجرا شــده بودند، به کمک او 
شــتافتند اما تالش آن ها نیز برای خارج 

کردن پسربچه ۱۰ ساله از زیر آب بی فایده 
بود. در نهایت مسئوالن استخر با خاموش 
کردن پمپ آب، موفق شدند آرتین را بیرون 
بکشــند اما او پس از انتقال به بیمارستان 
جانش را از دست داد. به دنبال این حادثه 
و با شکایت خانواده آرتین، بررسی ها برای 
شناســایی مقصران حادثه آغاز شد. رئیس 
هیئت نجات غریق استان فارس گفت: این 
اتفاق در یک پارک آبــی واقع در خیابان 

فرهنگ شیراز رخ داده است. 
   محمد ناظری افزود: وقتی پای پســربچه 
در لوله تصفیه گیر کرد، ناجیان که شش نفر 
بودند، به محض مشاهده وضعیت کودک با 
هم وارد آب شــدند و به کمک او رفتند اما 
به دلیل گیر افتادن پای کودک در لوله تصفیه 
که در قســمت عمیق استخر قرار داشت و 
بــدون درپوش بود، تــالش ناجیان نتیجه 
نداشــت و ناگزیر شدند که تاسیسات پمپ 

مکــش را خاموش کننــد. وی گفت: پس 
از آن، مصــدوم از آب خــارج و عملیات 
احیای تنفســی - قلبی نیز انجام شد و در 
نهایت آرتین توانست نفس بکشد و ضربان 
 داشــته باشــد. بدن او حرکت می کرد و 
می توانست چشم هایش را باز و بسته کند که 
پس از آن تحویل اورژانس و به بیمارستان 
نمازی منتقل شــد امــا در آن جا اقدامات 
پزشــکی نتیجه نداد و کودک جانش را از 
دست داد. رئیس هیئت نجات غریق فارس 
تأکید کرد: کودک شنا را کامل آموزش دیده 
بود و می توانســت مساحت زیادی را شنا 
کند و حتی آمادگی حضور در تیم شــنا را 
هم داشــته است اما متأسفانه در این حادثه 
 جانش را از دست داد. به دنبال این حادثه، 
رئیس اداره ورزش و جوانان شــیراز اعالم 
کرد که پارک آبی تــا اطالع بعدی، تعطیل 

شده است .

مرگ دردناك پسر 10 ساله در پارك آبی شیراز

جزئیات دستگیری متهم تجاوز به عنف در هرمزگان 

آگهی فراخوان مزایده مجدد عمومیآگهی فراخوان مزایده مجدد عمومی

روابط عمومی و امور بین المللروابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول

 شرکت پاالیش نفت بندرعباس در نظر دارد انواع ضایعات و کاالهای اسقاطی 
و مستعمل را طبق جداول مندرج در اسناد مزایده و قیمت پایه اعالمی ، از طریق 

مزایده عمومی بفروش برساند .
1- متقاضیان شــرکت در مزایده میتوانند از روز شنبه مورخ 14۰1/۰۹/۰5 
لغایت روز سه شنبه مورخ 14۰1/۰۹/۰8 ، از ساعت ۹ صبح الی 12 ظهر. جهت 
بازدید از اقالم و دریافت اسناد مزایده ، به آدرس بندرعباس - کیلومتر 20 جاده 
اسکله شهید رجایی - سه راهی خونسرخ - صندوق پستی 79145/3184 شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس - ساختمان مرکزی امور پیمانها - اتاق 134 مراجعه نمایند .
 2- تاریخ و محل تحویل پاکات پیشــنهاد مالی : حداکثر تا ســاعت 16 روز دوشنبه مورخ 
14۰1/۰۹/14 و محل تحویل ساختمان مرکزی - کمیسیون معامالت - اتاق شماره 203 میباشد . 
3- تاریخ و محل گشایش پاکات پیشــنهاد مالی : روز سه شنبه مورخ 14۰1/۰۹/15 ، ساعت 
14:3۰ در محل ساختمان مرکزی پاالیشگاه - کمیسیون معامالت - اتاق شماره 203 میباشد . 

4- میزان سپرده شرکت در مزایده فوق 10% )ده درصد( کل مبلغ پیشنهادی میباشد .
 5- شــرح و مقدار تقریبی اقالم مورد مزایده به همراه قیمت پایه در جداول مندرج در اســناد 
مزایده ذکر گردیده اســت. )الزم به ذکر است مبنای محاســبه فروش تعداد / وزن ضایعات ، 

باسکول پاالیشگاه بندرعباس و بارنامه های تنظیمی نماینده فروشنده می باشد( 
6- فروش کلیه اقالم تحت مزایده به صورت یکجا و کامل مد نظر بوده و بایستی توسط خریدار 

بدون قید و شرط صورت پذیرد . 
7- خریدار عــالوه بر پرداخت قیمت خرید ، ملزم به پرداخت مالیــات بر ارزش افزوده آن به 

فروشنده میباشد .
 8- این شرکت در رد یا قبول هر یک و تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود .

 ۹- سایر شرایط در اسناد مزایده به طور کامل درج گردیده است .
1۰- تلفنهای تماس : 32367152 و 32367157 و 076-32367160

 سایت اینترنتی ما :
WWW.BAORCO.IR

  
آگهی مزایده

 به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۳۰۰۰۶۰ شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی ۲۵۰۲فرعی از ۷- اصلی )دو هزار و پانصد و دو فرعی 
از هفت اصلی ( مفروز و مجزا شده از ۴۹۷ فرعی از اصلی مذکور، واقع در دهبارز بخش سه حوزه ثبتی رودان ، عرصه به مساحت ۱۸۳.۶۰ متر مربع و اعیانی یک باب خانه به مساحت 
۱۰۳ مترمربع میباشد ساختمان از نوع بنایی کالف دار بلوکی دو خواب با سقف طاق ضربی میباشد و پوشش های دیوارهای داخل تا ارتفاع ۱/۲۰ سرامیک و مابقی گچ ، سقف گچ، کف 
سرامیک و نمای ساختمان پالستر سیمانی ، حیاط موزاییک و انشعابات آب خانگی و برق تکفاز دارد. به مالکیت آقای جود احمدی فرزند موسی با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک 
شش دانگ عرصه و اعیان که با شماره مستند مالکیت ۵۶۷۲ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۱۵۴۳۴۱ سری الف سال ۸۲ که در صفحه ۳۲۰ دفتر امالک 
جلد ۶۴ ذیل شماره ۹۳۲۴ ثبت گردیده است و برابر اجرائیه سند رهنی و شرطی شماره ۳۸۷۳۴مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳ شهر رودان که به نفع صندوق مهر 
امام رضا شعبه رودان در قبال مبلغ ۳۰۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال در رهن قرار گرفته است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۴۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ، ۶ریال معادل شش میلیارد و چهارصد و بیست و نه 

میلیون ریال ارزیابی شده . پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۹ در اتاق شعبه اجرا اداره ثبت اسناد و امالک رودان واقع در رودان بلوار شهید چمران مجتمع اداری اداره ثبت اسناد و امالک از 
طریق مزایده به فروش می رسد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما 
به التفاوت مبلغ فروش را ظرف ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. مزایده از مبلغ ۶،۴۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد 

شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . ۴۰ /م/الف -  تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک رودان      

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

به اطالع کلیه سهامداران شرکت حمل و نقل امین قشم می رساند جلسه عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت رأس ساعت 9 صبح 
روز پنجشنبه 1401/09/10 در محل دفتر شرکت واقع در شهر قشم بلوار آزادگان کوچه لقمان 4 برگزار می گردد .

 حضور کلیه اعضا در جلسه فوق الزامی است سهامدارانی که به عللی قادر به حضور در مجمع نمی باشند می توانند حق رأی خود را به 
موجب وکالت نامه به عضو دیگری تفویض نمایند .

* دستور جلسه : 1- طرح و تصویب ترازنامه و صورت های مالی عملکرد در سال 1400
2- گزارش فعالیت های انجام شده توسط مدیر عامل

 3- انتخاب  بازرسان
مدیر عامل شرکت حمل و نقل امین قشم

شرکت حمل و نقل امین قشم
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خبری

شهرستان

  گروه شهرســتان// رئیس شورای اسالمی شهر قشم 
گفت: کار شــورا و شهرداری قشــم با همکاری سازمان 
منطقه آزاد در بازگشــایی مســیل محله چابهار به پایان 
رســیده و هم اینک توپ در زمین مردم اســت. حبیب 
بازماندگان قشــمی در پنجاه و نهمین جلسه رسمی این 
شورا با بیان این مطلب اظهار کرد: مشکل اهالی این محل 
برطرف شده و ۱۷ خانه ای که در مسیر سیالب قرار دارند 
باید برای امضای صلح نامــه و دریافت زمین جایگزین 
پیش از ورود قوه قهریه اقدام کنند.رئیس شورای اسالمی 
شهر قشم تصریح کرد: تاکنون پنج نفر از ساکنان این محل 
صلح نامه را امضا کرده اند و دیگر اهالی نیز قول همکاری 

الزم را داده اند .
*  بی مهری به مسکن مهر باید به نفع مردم خاتمه یابد

  بازماندگان قشمی ادامه داد: در موضوع مشکالت عمده 
مسکن مهر قشــم نظیر عدم بهره مندی از نانوایی، سوپر 
مارکت، فضای تفریحی و مســیر عبور ایمن انتظار است 
منفعت عمومی مورد توجه متولیان باشد.وی اضافه کرد: 
مسکن و شهرسازی باید رفاه مردم را مدنظر قرار دهد و 
شــهرداری و شورای شهر قشم آمادگی دارند در صورت 
واگذاری زمین موردنیاز ســطح خدمات به شــهروندان 
این منطقه را ارتقا دهد.رئیس شــورای اســالمی شــهر 
قشــم تصریح کرد: نبود مســیر عبور ایمن در این منطقه 
 تاکنون ۴ نفر را به کام مرگ کشانده و ایجاد روگذر جهت 
عبور ایمن خودروها و عابران پیاده از الزامات اســت.به 
گزارش ایسنا؛ طی این نشســت آخرین وضعیت تثبیت 
مالکیت امالک شهرداری و شهروندان مورد بررسی قرار 

گرفت .

ظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروزظروف شیشه ای در طبیعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی آتش سوزی است است
روابط عمومی اداره کلروابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگانمنابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه شهرستان// رئیس فرهنگ و ارشاد 

اسالمی میناب از برپایی نمایشگاه کتاب 
به مناسبت فرا رســیدن هفته کتاب و 
 کتاب خوانی در فرهنگسرای شهید بهشتی
 این شهرستان و تخفیف ۵۰ درصد برای 

عموم مردم خبر داد . 
  مصطفی کریمی زاده، رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان میناب، اظهار کرد: 
نمایشگاه کتاب به مناسبت فرا رسیدن هفته 

کتاب و کتاب خوانی در این شهرستان برپا 
شد.

   وی بــا اشــاره به اینکه این نمایشــگاه 
به مــدت ۱۰ روز با شــعار »مــا همانیم 
که می خوانیم« در فرهنگســرای شــهید 
بهشــتی میناب دایر اســت، افزود: در این 
نمایشــگاه ۲۰ هزار جلد کتــاب با هزار 
 عنوان از ۲۰ ناشر در زمینه های اجتماعی، 

تاریخی، ادبیات، علــوم قرآنی و کودک و 
نوجوان در اختیار بازدیدکنندگان قرار دارد.

به گزارش ایکنا، رئیس فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی میناب با بیان اینکه مردم می توانند 
از ســاعت ۸ صبح تا ۸ شب از نمایشگاه 
بازدید کنند، یادآور شــد: در این نمایشگاه 
همه کتاب ها با تخفیف 5۰ درصد برای عموم 
و 55 درصد برای فرهنگیان عرضه می شود .

برپایی نمایشگاه کتاب با تخفیف 50 درصدی در میناب 

 گروه شهرســتان// مدیر شــبکه 
بهداشــت و درمان شهرستان قشم 
نســبت به افزایش مــوارد مراجعه 
آنفلوآنزا  بیماری  عالئم  با  قشموندان 
این  )ص(  اعظم  پیامبر  بیمارستان  به 
شهرستان هشدار داد و گفت: آزمایش 
۸۵ درصد افرادی که با نشانه های این 
بیماری در آبان ماه به این بیمارستان 
مراجعــه کرده اند، مثبــت بوده که 

تمامی آنها بستری شده اند . 
   دکتر یاسر مرادی ضمن تاکید به رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در پیشگیری 
از بیمــاری های آنفلوآنــزا و کرونا از 

 سوی قشموندان اظهار داشت: در آمار 
مراجعه کنندگان به مراکز خدمات جامع 
سالمت ســطح این شهرســتان مرزی 
در ســه هفته اول آبان مــاه نیز جواب 
آزمایش ۶5 درصــد افرادی که دارای 
عالئم بیماری آنفلوآنزا بوده اند، مثبت 
گزارش شــده که این افراد به صورت 
سرپایی در مراکز خدمات جامع سالمت 

تحت درمان قرار گرفته اند.
   وی با اشاره به اینکه کودکان بیشترین 
مراجعان به مراکز درمانی هستند، گفت: 
بنابر این با توجه به بازگشایی مدارس 
ضرورت دارد تا این افراد در مکان  های 

شلوغ حتما از ماسک استفاده کنند.مدیر 
 شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان 
رعایــت  همچنیــن  افــزود:   قشــم 
مدارس  در  بهداشتی  های  دستورالعمل 
 بســیار حائــز اهمیت اســت چرا که
  ۸۲ درصــد مبتالیــان بــه بیماری

  آنفلوآنــزا، کــودکان زیر ۱۴ ســال 
هستند.

   به گــزارش ایرنا، دکتر مرادی اضافه 
کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی از 
جمله زدن ماســک در اماکن عمومی 
و مسقف، شستشــوی مداوم دست ها، 
رعایت فاصله اجتماعی، تجمع نکردن 

در اماکن مســقف و قرنطینه افراد مبتال 
بــه بیماری های آنفلوآنــزا و کرونا به 
 قطع زنجیره انتقــال این بیماری کمک 
می کنــد. بیماری آنفلوآنزا یک عفونت 
حاد تنفسی است که سالیانه پنج تا ۱5 
درصد از جمعیت را آلوده می  کند و به 
سه نوع ویروس آنفلوآنزا به نام  های  آ، 

ب و ث تقسیم بندی می  شود.
  جزیره قشم با وسعت یک هزار و 5۰۰ 
کیلومتــر مربع از تنگه هرمز به موازات 
ســاحل جنوبی ایران بــه طول ۱۳5 
کیلومتر  میانگین ۱۱  کیلومتر و عرض 
از توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر 

خط ساحلی دارد.
    شهرستان قشم شــامل جزیره های 
قشــم، هنگام و الرک بــا حدود ۱5۰ 
هزار نفــر جمعیت از تنگــه هرمز به 

موازات ساحل استان هرمزگان به طول 
۱5۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در 
میان آب های خلیج فارس گسترده شده 

است .

هشدار افزایش مراجعه قشموندان مبتال به آنفلوآنزا به مراکز درمانی

   

زهرا غفوری عباســی- گروه شهرســتان// مدیر امور شهری و 
روستایی ســازمان منطقه آزاد قشم از اقدام برای الیروبی کانال ها، 
 مســیل ها و پل های سطح شهر قشــم بااعتباری بالغ بر 1 میلیارد 
ریال به منظور مدیریت بحران سامانه های بارشی تا پایان سال خبر 

داد .
  به گزارش خبرنگار دریا، شــریف شریفی نژاد با اشاره به لزوم انجام 
اقدامات پیشگیرانه در صورت وقوع بارندگی در نیمه دوم سال گفت: 
با شروع روزهای پاییزی، ۱5 کانال آب در سطح شهر که وظیفه انتقال 
آب های سطحی به دریا را دارند، با تالش نیروهای این مدیریت الیروبی 
شــده و تا پایان آبان ماه ۳ کانال باقی مانده نیز الیروبی می شوند.وی 
افزود: در این پروژه که بااعتبار یک میلیارد ریالی در حال انجام است، 
الیروبی دو مســیل جریان آب و تمامی پل های سطح شهر قشم نیز به 
اتمام رســیده است.به گفته شریفی نژاد، روزانه 5 نیروی مدیریت امور 
شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم به مدت دو ماه در عملیات 
الیروبی مسیل ها و پل های سطح شهر قشم مشارکت دارند.مدیر امور 
شــهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشــم ضمن اعالم آماده باش 
نیروهای این مدیریت به دلیل اعالم هشدار سطح زرد در روزهای آتی، 
خاطرنشان کرد: مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم آماده مدیریت و ارائه 
خدمات برای هرگونه حادثه و بحران ناشی از بارندگی و سیالب های 
احتمالی است.گفتنی است، در عملیات مذکور تمامی کانال های موجود 
در بافت قدیم شهر قشم، محله چابهار، بندر مسافری شهید ذاکری، سید 
مظفر، بلوارهای خلیج فارس، هنگام و جمهوری اسالمی به طول هزار 

متر الیروبی شده اند .

باهدف مدیریت بحران سامانه های بارشی صورت گرفت ؛

الیروبی کانال های سطح شهر قشم 
با 1 میلیارد ریال اعتبار

  
ن سند مالکیت آگهی فقدا

نظر به اینکه آقای علیرضا رحیم منفرد فرزند محمد علی به شماره ملی ۰۴۹۰۱۸۳۵۸۱ مالک شش دانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی به مساحت ۲۸۱.۱۷ متر مربع تحت 
پالک ثبتی ۱۲۶۸ فرعی از ۴ اصلی به موجب دو فقره استشهادیه محلی مدعی شده است که سند مالکیت پالک مزبور به شماره سریال ۱۵۱۲۰۶ الف ۸۲ واقع در بیکاه بخش 
سه حوزه ثبتی رودان که ذیل ثبت ۹۲۶۳ صفحه ۱۱۶ دفتر امالک جلد ۶۴ سند مالکیت آن بنامش صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده 
است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هر کس 
مدعی انجام معامله یا سند مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به این اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید . در 
صورت عدم اعتراض وعدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده ۱۲۰ آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود. 

۳۹/م/الف - تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۸/۲۵

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک رودان      

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  
آگهی مزایده نوبت اول 

شــعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی ۱۴۰۰۴۰۹۲۰۰۰۱۳۴۳۷۰۸ که حسب 
دستور شعبه چهارم حقوقی دادگستري بندرعباس، در خصوص دعوي آقاي علي رحیمي فرزند حاجي با وکالت آقاي بهزاد 
زارعي به طرفیت : الزام خواندگان آقایان وخانمها طنین ونازنین زهرا وترانه وماریه ومحمدطاها ونرگس وشهربان ومریم 
ومعصومه وفاطمه ، همگی بانام خانوادگي پیغان ولیال میرشکاري وعباس ومرضیه ونور الهدي وحمیده وفاطمه، همگي با 
نام خانوادگي توکلي مبني بر فروش مال مشاعي منزل داراي پالک ثبتي ۲۸۱۵ واقع در بخش ۱ بندرعباس و مشهور به برزن 

پشت شهر که قابل تقسیم نمي باشد ، پس از کارشناسي با شرایط ذیل به مزایده گذاشته مي شود .
 موضوع مزایده : * خالصه گزارش و مشخصات ملک: - حسب مالحظه تصویر نامه شماره ۱۴۰۱۸۵۶۲۳۱۳۶۰۰۰۱۶۷ مورخه ۱۴۰۱.۰۱.۰۳مدیر 
محترم واحد ثبتی ناحیه یک بندرعباس با عنوان ریاست محترم شعبه ۴ دادگاه حقوقي، ملک مذکور عبارتست از ششدانگ یکبابخانه داراي پالک ثبتي 
۲۸۱۵- اصلي بدون طول و متراژ در دفتر۵ صفحه ۱۶۴ بنام آقاي حسن توکلي ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر گواهي 
انحصار وراثت آقاي حسن توکلي فوت نموده و وراث آن مرحوم عبارتند از کاظم ، علي ، سکینه ، حوا ، معصومه ، حمیده ، رباب ، کلثوم اعالم گردیده 

و سهم دختران ۶۱۶۰ و سهم پسران ۱۲۳۲۰ از کل سهم ۶۱۶۰۰ تعیین گردید. 
- حسب اظهارات وکیل محترم محکوم له، تعدادي از ورثه سهم خود را به آقاي علي رحیمي )محکوم له( انتقال داده اند به استثناء خانم لطیفه زرفشان 
و آقایان عباس توکلي و حســن پیغان  - حســب مالحظه تصویر نامه مورخه ۱۴۰۱.۰۵.۲۳ شهرداري منطقه ۴ بندرعباس در پاسخ به درخواست 
کارشناس رسمی دادگستري )آقاي امین جعفري( در خصوص پالک ثبتي ۲۸۱۵ واقع در بلوار ساحلي روبروی بازار ماهی فروشان عنوان شده است 
که مقدار ۱۴.۴۶ مترمربع از سند مالکیت در ضلع شمال در مسیر اصالحات بوده وباقیمانده از سند مالکیت ۴۶۹.۲۰ متر مربع می باشد و در ضلع 
جنوب مقدار۱۹.۵۰ مترمربع شارع شهرداري تحت تصرف خارج از سند مالکیت و مقدار ۱۸۷متر مربع تحت تصرف خارج از سند مالکیت در مسیر 

اصالحات حریم ۶۰متري قرار داشته و باقیمانده ملک به شرح حدود و ابعاد ذیل مي باشد: 
شماال، اول بطول ۱۵.۶۴ متر.                         دوم بطول ۱.۶۳ متر به مسیر اصالحات کوچه  

   شرقا: بطول ۲۶.۳۷ متر به کوچه دارد             جنوبا: بطول ۱۶ متر به شارع تصرفي         
   غربا: اول بطول ۲۶.۵۰ متر. دوم بطول ۱.۸۴ متر به کوچه

- در حال حاضر ملک مورد نظر با مشخصات ذکر شده و براساس وضع موجود از ضلع جنوب به بلوار ساحلی و از سمت شمال و شرق و غرب آن 
به معابر داخل دسترسي دارد واعیاني آن داراي ۳ باب خانه مجزا بوده که حسب اظهارات وکیل محترم خواهان یکباب خانه واقع در قسمت جنوبی در 
اختیار آقای عباس توکلي، یکبابخانه ضلع شمال غربي در در اختیار محکوله له و در حال حاضر در اجاره مستاجر بوده و یکباب خانه ضلع شمال شرقي 
در اختیار آقاي حسین عاشوري مي باشد. اعیاني هاي احداثي با حدود ۲۰ سال قدمت و داراي اسکلت باربر دیوار بلوکي و پنجره هاي فلزي مي باشد. 
* در رابطه با حقوقي که اشخاص حقیقي و حقوقي نسبت به ملک دارند و سایر موارد احتمالي در صورت صالحدید از مراجع ذیربط استعالم گردد. 
* نظریه کارشناسي: با عنایت به مراتب فوق و با توجه به موقعیت، مساحت، کاربري، مشاع بودن ملک و با در نظر گرفتن سایر مولفه هاي کارشناسي 
و صرفنظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقي و حقوقي و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي 
به اشخاص حقیقي و یا حقوقي ویا سایرموسسات و نهادهاي دولتي یا خصوصي و نیز بدون در نظر گرفتن مستحق للغیر بودن ارزش ششدانگ ملک 
موصوف با مشخصات ذکر شده جمعا به مبلغ ۱۵۷.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ )یکصد و پنجاه و هفت میلیارد و هشتاد میلیون ( ریال جهت انجام مزایده برآورد و 
اعالم مي گردد. ارزش اعالمي بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود . - فروش نقدی است .و حداکثر مهلت پرداخت 
بهاء یک ماه مي باشد .- کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. - پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده 
در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام ده درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره ۲۲۰۱۰۰۰۰۴۰۶۲۰۱۲۹۰۷۶۸۵۹۶۲ 

IR نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند .  -  اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 
- مزایده در روز دوشنبه ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام  حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی - کوچه فتح 

المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از 
تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت 

در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند .

محمد رحمانیان - داورز شعبه سوم حقوقی دادگستری بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ایآگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره 1401/023

موضوع آگهی :
LMI تجهیز چهار دستگاه جرثقیل موبایل به سیستم
آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 

تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/09/10
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR و  یا خبرگزاری شانا

    WWW.shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین المللروابط عمومی و امور بین الملل

نوبت دوم

رئیس شورای شهر قشم :
 توپ بازگشایی مسیل محله چابهار قشم 

در زمین مردم است

گروه شهرستان// از نیمه مهر تاکنون 
حــدود ۸۰ درصــد خرمــای پیارم 
شده  برداشت  آباد  حاجی  شهرستان 

است .
   مدیر جهاد کشــاورزی حاجی آباد 
پیش بینی کرد امســال حدود چهارده 
هزار و ۷۷۲ تن خرمای پیارم از چهار 
هزار و ۱۷5 هکتار نخلستان های پیارم 
شود.برداشت  برداشــت  شهرستان  این 
خرمای پیــارم در شهرســتان حاجی 
آباد تــا اوایل آذر ادامــه دارد.یعقوب 

محمدمرادی گفت: امسال به علت پدیده 
مونسون و رطوبت شدید هوا در مرداد 
ماه پنجــاه تا ۶۰ درصــد از محصول 
درجه یک خرمای پیارم کاهش داشته 
اســت.وی افــزود: خرمای پیــارم به 
شــکالت طبیعی معروف است و عمدتا 
به کشور های حاشیه خلیج فارس، اروپا 
و آسیای میانه صادر می شود.مدیر جهاد 
کشــاورزی حاجی آبــاد گفت: عمده 
مناطق کشت خرمای پیارم در شهرستان 
حاجــی آباد، روســتا های دهســتان، 

تنگدوییه،  معدنوییه،  درآگاه،  باینــوج، 
تــزرج، برآفتــاب و برغنی هســتند.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما 
فارس، محمدمرادی گفت:  مرکز خلیج 

 ســطح زیر کشت نخیالت در شهرستان 
حاجی آباد هشــت هزار و ۸۴ هکتار 
است که پیش بینی می شود ۳۱ هزار تن 

خرما برداشت شود .

برداشت ۸۰ درصد
 از خرمای پیارم در حاجی آباد 
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

گروه اجتماعی // یک روانشناس برجسته حوزه 
کودک و نوجوان می گوید که حاکمیت مسولیت 
گفتگو با دانش آموزان را به عهده دارد. چون این 
نهادهای حاکمیتی هستند که ابزارهای دسترسی 
مجاز به کودکان و دانش آموزان را در دســترس 

دارند . 
  مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره 
شــیوه های آموزش اعتراض مدنی و قانونمند در 
مــدارس و بین دانش آموزان گفــت: ما از مدیر و 
اولیا مدرسه گرفته تا کسانی که تصمیم گیرنده در 
مدارس و سیستم آموزشی هستند خیلی پیشتر از 
اینها باید سعی می کردیم که به حرف های نوجوانان 
گوش کنیم چون اصوال هر جوانی انتظار دارد.دکتر 
شــیوا دولت آبادی دربــاره روش های ایجاد فضا 
برای بیان نقد دانش آموزان افزود: برای این منظور 
می شود روش های بســیار ساده ای را استفاده کرد. 
مثال صندوقی در مدرسه گذاشت تا دانش آموزان 
بدون اسم خواســته ها و نظرات خود را بگویند و 
بدون موضع گیری برای آنهــا تصمیم گیری کرد.

وی همچنین با بیان اینکه متاســفانه دانش آموزان 
در رســانه ها یا فضای خارج از مدرسه مدام تحت 
تاثیر پیام های خشونت آمیز اعتراضی قرار می گیرند 
تاکید کــرد: کاش وزارت آموزش و پرورش بتواند 
 خیلی ســریع اقدام کند تا نگاه تفاهــم آمیزی با 
 دانــش آموزان شــکل بگیــرد چون متاســفانه 
دانش آموزان این روزها شاهد رفتارهای خشونت 
 آمیز، چه در مدرســه، چه بیرون از مدرســه و یا 

رسانه ها و جامعه هستند که شاید پیش از این اصال 
تجربه چنین فضایی را نداشته باشند به همین دلیل 
من معتقدم ادامه شــرایط فعلی برای ذهن در حال 
رشــد و شــکل گیری نوجوانان و جوانان بسیار 
مسموم کننده است و در سنین مختلف تاثیر متفاوتی 
بر رفتار و شخصیت آنها خواهد داشت و متاسفانه ما 
بعداً شاهد مشکالت روانی در این بچه ها خواهیم 
بود و اگر این تجربیات تبدیل به خشونت شده باشد 
آثار منفی آن در دراز مدت مشــخص می شود.این 
روانشناس برجسته و فعال حوزه کودک در پاسخ 
به این سوال که دلیل خشونتی که در رفتار برخی از 
دانش آموزان دیده می شود چیست؟ گفت: با این همه 
دسترسی های اطالعاتی و اخبار و اپلیکیشن های 
موجود در دنیا، اصوال دنیای کودکان امروزی اغلب 
 از جنس خشونت است که این موضوع آسیب های از 
جنس خودش را دارد ولــی وقتی آنها اتفاق های 
خشــونت آمیز را در دنیای نزدیک و واقعی لمس 
می کنند طبیعتاً آسیب بیشتری را تجربه خواهند کرد. 
مثال به عنوان نمونه من مراجعه کننده ای داشتم که فرزند 
 ۳ ساله اش بعد از دیدن صحنه فرار مردم و پرتاب گاز

 اشک آور، کودک تا روزها حاضر به خروج از خانه 
نبود چون دیگر در ذهن او دنیای خارج از خانه جای 
خطرناکی محسوب می شود.دکتر دولت آبادی در 
ادامه گفت و گو با همشهری آنالین، با تشریح اینکه 
چنین تصویری در سنین باالتر تبدیل به استرس ها و 
اضطراب ها زیادی می شود تصریح کرد: طبیعتا بعد از 

۳ سال کرونا و انزوای افراد، در حال حاضر نمی توان 
گفت که روان بچه ها مخصوصاً در سنین پایین سالم 
است به همین دلیل وقتی نوجوانی احساس می کند 
دنیا جای امنی نیست، یا از انسانها احساس ناامنی و 
بی اعتمادی کند او در برابر این ناامنی پاسخ می دهد 
 که این پاسخ یا به صورت الگوگیری از رفتارهای 
 خشــونت آمیز است و یا کناره گیری او از محیط 
استرس زا است که در هر صورت نتیجه چنین فضایی 
رشد انسانهای مضطرب، خشن یا منزوی و کنار گرفته 
از اجتماع خواهد شد که این تبعات کلی از خشونت 
خواهد بود.نائب رئیس ســابق انجمن روانشناسی 
ایــران درباره ایجاد فضای ســالم گفت و گو بین 
حاکمیت با دانش آموزان هم گفت: قاعدتاً حاکمیت 
مســولیت عمده این گفتگو را به عهده دارد. چون 
ابزارهای دسترسی مجاز به کودکان و دانش آموزان 
را در دسترس دارد. وقتی بچه ها به مدرسه می روند، 
امکان ارتباطات جمعی با ساختارهای اجتماعی در 
مدرسه فراهم می شود. پس این حکومت است که 
دسترسی به این ســاختارها دارد و می تواند کمک 
کند که بچه ها شــرایط را تنظیم و تعدیل بکنند و 
یادبگیرند خواســته های خود را بیان کنند و بدون 
آنکه احساس کنند که مطرح شدن خواسته ها برای 
آنها تبعاتی مانند اخراج، نشانه دار شدن و... دارد.وی 
ادامه داد: همچنین مربیان از دانش آموزان  بخواهند 
که خواسته های خود را مطرح کنند و اصال بگویند که 
چه انتظاراتی دارند و چه می خواهند؟ مثال ما پیمان 

حقوق کودک را داریم که امضا شده و اجازه دادیم 
تا بچه ها حق تجمع و دسترسی به اطالعات داشته 
باشند. بنابراین به ابزارهایی که در دسترس داریم و 
مسئولینی که هم قدرت مداخله دارند و هم مسئول 
هســتند، امید داشته باشــیم که حداقل بچه ها را 
هدایت کنند تا معنی پیروزی و شکست را تفکیک 
کنند.شیوا دولت آبادی اســتفاده از روانشناسان 
 تربیتی در فضای مدرسه را برای شناخت مسائل 
دانش آموزان مفید دانســت و افــزود: قطعا یک 
روانشــناس  تربیتی می داند که یک کودک ۷ ساله 
یا ۱۰ ساله و ۱۷ ساله چطور فکر می کند. در کل 
برای سالمت روان بچه ها فقط با کارهای جمعی 
می توان کاری انجــام داد و چون اینها کودکان ما 
هســتند و نگاه ما باید حمایتگر باشد و این همان 
تعهدی اســت که به عنوان بزرگســال نسبت به 

کودکان داریم. 
   این روانشــناس همچنین در پاسخ به اینکه این 
رفتارهای اعتراضی نشــانه آگاهی و رشد ذهنی 
دانش آموزان اســت یا از روی هیجانات و جو و 
شرایط است و مقطعی است؟ گفت: آگاهی نسبی 

است. 
  چون بچه ها الگوهــای متفاوت را در زمان های 
متفاوت مقایســه می کنند و البته کــه در دنیای 
حاضر الگوها جهانی هستند و چه بخواهیم، چه 
نخواهیم، بچه ها چیزهایی می بینند و می شنوند که 
به آرزوها و آرمانهای آنها تبدیل می شــود. یعنی 
قدری از ماجرا، شــناخت و الگو برداری هست 
و از جهتی هم هیجان های دوره نوجوانی و شور 
جوانی است که در همه این رفتارها نقش دارند و 
اما قطعا این موارد خالی از تفکر نیستند بنابراین در 
 نهایت این مجموعه نیاز به گفتگو دارد مثل همان 
صندوق های بدون اسم... ولی مهم تر از هر موضوعی 
در حد امکان جدی گرفتن دانش آموزان است چون 
 ما با انسانهای در حال رشد طرف هستیم که مثال 
چشم انداز شغلی برای اینکه چطور درس بخوانم 
و به کجا برسم در پیش روی آنها است. اگر در هر 
مقطع از زندگی امنیت و پیش بینی شــرایط آینده 
مناســب را به اشخاص ندهند طبیعتا تالش برای 
دانستن، تحصیل و هدف گذاری و تعلق به جایی 

که هستند تحت تاثیر قرار می گیرد .

یک روانشناس برجسته حوزه کودک و نوجوان :یک روانشناس برجسته حوزه کودک و نوجوان :

آموزش و پروش هر چه سریع تر با دانش آموزان به تفاهم برسدآموزش و پروش هر چه سریع تر با دانش آموزان به تفاهم برسد
آثار روانی خشونت ها بعدا مشخص می شود 

گروه اجتماعی // طی بخشــنامه  ای از سوی رئیس سازمان ثبت 
احوال کشور، اعتبار آن دسته از کارت های هوشمند ملی که اعتبار 
آن ها تا آخر ســال 1۴۰3 و قبل از آن می باشد تا پایان سال 1۴۰۵ 

تمدید شد . 
   دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور 
در خصوص اعتبار کارت هوشمند ملی، اظهارکرد: با توجه به اینکه 

صدورکارت های هوشمند ملی به صورت فراگیر از سال ۱۳9۳ آغاز 
و تاریخ اعتبار آن ۷ سال در نظر گرفته شده بود. اکنون تاریخ انقضا 
و پایان اعتبار برخی از آنها فرا رســیده اســت.وی ادامه داد: بنا به 
بررسی های صورت گرفته و در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم به 
تمدید اعتبار کارت های مذکور گرفته شد. بنابراین اعتبار کارت های 
هوشــمند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده 

است تا پایان سال ۱۴۰5 تمدید می شود.
معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه کلیه هموطنان می توانند تا 
سال۱۴۰5 از این کارت ها استفاده کنند، گفت: براساس بررسی های 
انجام شده ضروری دیدیم تا به طور کلی نسبت به کارت های هوشمند 
ملی از هر لحاظ مطالعات جدیدی صورت گیرد که این امر یکی از 

مهم ترین دالیل تمدید کارت های مذکور بوده است . 

اعتبار برخی از کارت های 
هوشمند ملی تا پایان 1405 
تمدید شد 

گــروه اجتماعی // آســیب های اجتماعی و 
رفتارهای پرخطر، به دلیل تهدید سالمت، هویت 
ازجمله دغدغه های  دانش آمــوزان،  تربیت  و 
آموزش وپرورش  وزارت  که  است  اولویت داری 
باید به صورت منســجم در زمینه پیشگیری، 
کنترل و کاهش آن در ســطح مدارس کشور 

اقدام کند .
   در ایــن میان، ابتال به اعتیاد از ســنین پایین 
می تواند آســیب های جبران ناپذیری بر پیکره 
اجتماع و زندگی فــردی یک نوجوان وارد کند. 
تا جایی که گفته می شــود »اعتیاد منشأ حداقل 
۱۶ نوع آســیب دیگر هم می شود به طوری که 
۶5 درصد همســر آزاری، 55 درصد طالق ها، 
۳۰ درصد کودک آزاری هــا، ۲5 درصد قتل ها، 
۲۳ درصد نزاع و خشونت ها و ۲۰ درصد جرائم 
منکراتی و منافی عفت، منشــأ اعتیــاد دارند.« 
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در آذرماه سال 
۱۳99  آمار دانش آمــوزان در معرض اعتیاد را 
اینگونه اعالم کرده بود: »نرخ شــیوع اعتیاد در 
جمعیت دانش آموزی کشــور ۲.۱ درصد است 
که با اعــالم وزارت آموزش وپــرورش، آهنگ 
رشــد اعتیاد در این قشر متوقف شده است. این 
در حالی اســت که نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت 
دانش آمــوزی در میانگین جهانــی، ۲۰ درصد 
است، بنابراین نرخ شیوع دانش آموزی در ایران 
بسیار کمتر از میانگین جهانی است، اما از نظر ما، 

ابتالی یک دانش آموز هم زیاد است و اگر مراقبت 
نکنیم، نرخ شیوع بیشتر خواهد شد.« چندسالی 
اســت که طرح نماد )نظام مراقبت اجتماعی از 
دانش آموزان(   با مشارکت  دستگاه های دیگر در 
وزارت آموزش و پرورش در دســت اجراست، 
هرچند هرازگاهی گزارش های مختلفی پیرامون 
اجرای این طرح از ســوی مســئوالن مربوط 
ارائه می شود، اما هنوز مشخص نیست که میزان 
اثربخشــی و مشارکت دســتگاه های عضو این 
طرح با محوریــت وزارت آموزش و پرورش تا 
چه اندازه بوده و آیا توانسته است وضعیت بروز 
آسیب های اجتماعی را در جمعیت دانش آموزی 
کشور به طور محسوسی کاهش دهد؟. پاسخ به 
این ســوال نیازمند ارزیابی های دقیق از وضعیت 
بروز آســیب های اجتماعــی باالخص اعتیاد و 
رفتارهای پرخطر در این گروه از مخاطبان است.

البته مسعود شکوهی، مدیرکل سابق امور تربیتی 
وزارت آموزش وپرورش در دی ماه سال ۱۴۰۰ 
به این موضوع اشــاره و عنوان کرد که »از زمان 
پایلوت طرح نماد در ۳5 منطقه، کمترین آسیب 
و اختالل را در این مناطق داشته ایم، این موضوع 
نشــان می دهد که اگر با برنامه پیش برویم حتی 
در حوزه حساسی چون آسیب های اجتماعی نیز 
می توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. طبق اعالم 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر برای اولین بار شیوع 

مصرف مواد در بین دانش آموزان متوقف شد که 
موفقیت ارزشمندی است که حاصل تالش همه 
همکاران است.« دوازدهم مردادماه سال جاری، 
باقــرزاده، معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش به توســعه طرح نماد اشاره و 
عنوان کرد: »تقویت طرح نماد را در دست داریم. 
شناســایی دانش آموزان در معرض آسیب های 
اجتماعی برعهده ماست. در همین راستا 5۰ گروه 
جهادی مشغول هستند تا با کار تربیتی و برقراری 
ارتباط با دانش آموز و اولیاء، آسیب های اجتماعی 
را به حداقل برسانند.« یوسف نوری، وزیر آموزش 
و پرورش نیز پانزدهم شهریورماه سال جاری با 
بیان اینکه »اعتیاد به مواد مخدر نظام آموزشی را 
هدف قرار می دهد و نسل آینده را از بین می برد« 
درباره اقدامات این وزارتخانه به منظور پیشگیری 
از اعتیاد در بین دانش آموزان گفته  بود که برنامه 
ملی ما با خود ستاد مبارزه با مواد مخدر در قالب 
تفاهم نامه ها است. هر سال این تفاهم نامه ها ساری 
بودند. یکی از این تفاهم نامه ها، طرح »یاری گران 
زندگی« است که حدود ۴۰ هزار مدرسه در این 
طرح مشــمول شدند و قرار است در مرحله دوم 

تعداد این مدارس بیشتر شود. 
   نوری همچنین در پاســخ به سوالی درباره سن 
اعتیاد و کاهش این ســن به مقطع دانش آموزی، 
اینگونه پاســخ داده بود: »آمار دقیق نداریم اما 
دانش آمــوزان مورد توجــه خانواده ها و جامعه 
هســتند و ابتال به مواد مخدر در این ســنین کم 
است.« اخیرا نادر منصورکیایی، معاون اداره کل 
تربیتی، مشــاوره و مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعــی وزارت آموزش و پرورش در آخرین 
اظهارات خود پیرامون پیشــگیری از اعتیاد در 
جمعیت دانــش آموزی گفته اســت: ضروری 
اســت برای جلوگیــری از گرایــش جوانان و 
نوجوانان به مصرف این ماده مخدر به خانواده ها 
و اولیاء مدارس هشــدارهای الزم داده شــود.

وی افزود: در مدارس برای پیشــگیری از اعتیاد 

و رفتارهای پر خطر دانش آموزان، ســه دســته 
برنامه در حوزه پیشــگیری انجام می شود که این 
برنامه ها شامل برنامه های آموزش و پیشگیری، 
برنامه هــای ترویجی و برنامه هــای حمایتی و 
درمانی است.منصور کیایی با تاکید بر اینکه یکی 
از راهکارهای شناخته شده پیشگیری از اعتیاد، 
آمــوزش مهارت های خود مراقبتی اســت بیان 
کرد: در این راســتا در مدارس به دانش آموزان 
مهارت های اجتماعی، مهارت های حل مســئله، 
جرات ورزی، امتناع، نه گفتــن، تاب آوری و... 
در قالب درسنامه هایی آموزش داده می شود.وی 
افزود: این درســنامه ها برای سه دوره تحصیلی 
دانش آمــوزان آماده شــده و در اختیار معلمان، 
مشاوران و مربیان برای استفاده قرار گرفته است.

کیایی با تاکید بر اینکه بخشی از گرایش به مصرف 
مواد مخدر، باورهای غلط اســت عنوان کرد: در 
مورد ماده مخــدر گل این باور غلط وجود دارد 
که این ماده، اعتیاد آور نیست و این دلیل گرایش 
به مصرف این ماده مخدر در بین نوجوانان است.

معاون اداره کل تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر 
آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش 
که در رادیو گفت وگو حضور یافته بود، با اشاره 
به اینکه برنامه هــای ترویجی نیز با نگاه اصالح 
باورهای غلط و ارتقای آگاهی ها و هشــدار به 
خانواده ها اجرا می شود گفت: یکی از برنامه هایی 
که در راســتای خود مراقبتی دانش آموزان و با 
هدف ظرفیت ســازی برای جلب مشارکت آنها 
در پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر، 
طراحی و تدوین شده و در مدارس اجرا می شود 
برنامه »کانون یاری گران زندگی« است.وی ادامه 
داد: در این برنامه، تالش می شود با شبکه سازی 
و همیــاری دانش آموزان و مربیان مدرســه در 
زمینه پیشــگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر، 
زمینه ای فراهم شــود که دانش آموزان، به همراه 
والدین و اولیای مدرسه فرایند شناسایی رفتارهای 
پرخطر، راهکارهای پیشگیرانه و حمایت جویی 

و مستندســازی پروژه های مدرســه ای را خود 
برنامه ریزی و مدیریت کنند.منصور کیایی با بیان 
اینکه این پروژه تا سال گذشته 5۰ هزار مدرسه را 
تحت پوشش قرار داد و برای اجرای فاز دوم آن 
در سال جاری، نقشه راه توسعه کیفی این برنامه 
در نظر گرفته شده که شهریورماه رونمایی شد و 
شامل تغییراتی در مورد شبکه سازی، چگونگی 
رتبه بندی و ارتقای کانون ها است.نفیســه بیگی، 
مدرس دانشــگاه و دکترای علوم تربیتی نیز در 
این برنامه رادیویی با بیان اینکه یکی از بارزترین 
علل وجود اعتیاد در جوامع مختلف در دسترس 
بودن مواد مخدر اســت بیان کرد: در بسیاری از 
کشورها مصرف دخانیات برای نوجوانان ممنوع 
است و بر اساس این ممنوعیت فروش مواد مخدر 
به آنها انجام نمی شود، ولی در کشور ما نوجوانان 
بــه راحتی می توانند مواد مخــدر را تهیه کنند و 

متاسفانه در این حوزه نقص قوانین وجود دارد.
وی افزود: دانش آموزان تنها شــش ســاعت در 
محیط های آموزشــی حضور دارنــد و کنترل و 
مراقبت نظام آموزشــی در پیشگیری از اعتیاد و 
رفتارهــای پرخطر دانش آموزان کفایت نمی کند 
و بایستی دســتگاه ها و سازمان های دیگر نیز به 
منظور ایمن شــدن حاشیه مدارس نقش خود را 
ایفا کنند.بیگی در ادامه با اشــاره به اجرای طرح 
نماد )نظــام مراقبت از دانش آموزان( در مدارس 
و ارائه خدمات حمایتــی در قالب این طرح به 
دانش آمــوزان گفت: دانش آموزان در طرح نماد 
می توانند با خط ملی ۱5۷۰ مشــکالت خود را 
مطرح و خدمات حمایتی، درمانی و اطالع رسانی 
را دریافت کنند.به گزارش همشهری آنالین، این 
مدرس دانشگاه، برنامه کانون یاری گران زندگی 
را از دیگر اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: 
یکی از اهداف این برنامه باال بردن سطح آگاهی 
و بینش کارکنان، دانش آموزان و اولیاء بوده است 
که کار در هر سه سطح به صورت عملیاتی پیش 

رفته است .
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فروردین :
این روزها سرشار از انرژی هستید، اما یک موضوع 
آشنا وجود دارد که مدام به ناخودآگاه تان می آید. 
مشکالت قدیمی دوباره به سراغ تان خواهند آمد، 
در حالی که شما فکر می کردید این مشکالت مدت هاست که حل 
شده است. اجازه دهید که خاطرات گذشته دوباره یادتان بیایند، 
این خاطرات کمک تان مــی کنند تا چیزهایی را یاد بیاورید که 

امروز به دردتان می خورد . 
  اردیبهشت :

احســاس می کنید که وارد بازی قدرت شده اید. 
هنوز همه ی بخش های این رقابت علنی نشــده 
اســت. اگر دیدید که دیگران به حد و حدود شما 
احترام نمی گذارند، بهتر اســت از خودتان انعطاف پذیری نشان 
دهید، چون با این رفتار شما از شدت فشارها کاسته خواهد شد. 
باید به خودتان بقبوالنید که شما همه ی حقایق و اطالعات مورد 
نیاز را ندارید، پس یافتن راه حل در همان قدم اول ممکن نیست .

  خرداد :
امروز ممکن اســت در شرایطی قرار بگیرید که بعد 
به خودتان بگویید چه شد و چرا من در همان قدم 
اول خودم را وارد این ماجرا کردم. بدانید که واکنش 
شما هیچ تاثیر بدی روی این موقعیت نمی گذارد، اما حواس تان 
باشد که خودتان را از این ماجرا تا حد امکان دور نگه دارید. وقت 
را تلــف نکنید، همه ی قدرت تان را جمع کنید و اجازه دهید که 

احساس تان و نه عقل راهنمای شما در این مسیر شود .
   تیر :

دل تان می خواهد که به طریقی از دســت وظایف 
بی شــماری که دارید خالص شوید. حسی به شما 
می گوید که باید به تعهدات تان پایبند بمانید، اما یک 
ندای درونی دیگر می گوید که اعتراض خود را به این وضع نشان 
دهید. به شــما توصیه می شود که خواسته های تان را با مهربانی 
بگویید، در غیر این صورت نتیجه ی خوبی عایدتان نخواهد شد. 
اگر می خواهید که دیگران شــما را درک کنند، به آن ها فرصت 

دهید تا خواسته های شما را بشنوند .
    مرداد :

امروز ممکن اســت ناخواسته باعث شوید که یک 
دعوای حســابی راه بیفتد. شاید بهتر باشد که از هر 
گونه دعوا وجنجالی دور بمانید، اما این راهم بدانید 
که برای ساکت ماندن باید بهای آن را بپردازید. ترس های تان را 
دور بریزید و به حد و حدود دیگران احترام بگذارید تا مشــکلی 
پیش نیاید. صادق باشــید و احساســات تان را بگویید. باید به 
بازخوردهایی که دریافت می کنید توجه داشته باشید و با فکر باز 

و قلبی پذیرنده پیش بروید .
 شهریور :

احساس می کنید که همه چیز سرعت گرفته است، 
اما ترجیح مــی دهید که کمی توقف کنید تا دوباره 
انرژی بگیرید. امروز به راحتی نمی توانید از دست 
وظایف تان خالص شــوید، حتی اگر هم موفق به این کار شدید 
بدانید که زیاد طول نمی کشد. یادتان باشد که جنگیدن در مقابل 
چیزهایی که اجتناب ناپذیر هستند بی فایده است. برای این که از 
شدت فشارها کاسته شود باید با دیگران همکاری کنید و راهنمای 

خوبی برای آن ها باشید .
 مهر :

امروز تصمیم دارید کــه به وظایف تان عمل کنید. 
حتی اگر مدت کوتاهی روی موضوعات مالی تمرکز 
کنید، حســی از موفقیت به شما دست خواهد داد. 
یادتان باشد که ارزش های وجودی خود را از نو بررسی کنید و 
آن ها را در زندگی تان به کار ببندید. فقط کافی است که خودتان 
را در جهت درســت قرار دهید و بدانید که برای رسیدن به مقصد 

مورد نظرتان حاال حاالها فرصت دارید .
  آبان :

اکنون ماه به نشانه ی پر شور و حرارت شما بازگشته 
و سرشار از حس و حال خوب هستید. خیلی چیزها 
دل تان می خواهد، اما نمی دانید که باید با همه ی این 
احساســات چه کار کنید. باید حواس تان به رفتارتان باشد. باید 
کاری کنید تا انرژی شما در جریان باشد تا بتوانید احساسات تان 
را نیز مدیریت کنید. می توانید از این شــدت احساسات به نفع 
خودتان سود ببرید، اما به شرط این که انرژی های تان را درست 

هدایت کنید .
  آذر :

انگار انرژی های سرکوب شده ی قدیمی دوباره به 
سراغ تان آمده اند. اکنون سرشار از هیجان هستید 
و احساس سرزندگی می کنید. اکنون فرصتی نصیب 
شما خواهد شــد تا بتوانید با یک شخص خاص ارتباط عمیقی 
برقرار کنید. سعی کنید با کسی که به او اعتماد دارید وارد گفتگو 

شوید و خواسته های تان را به او بگویید، یعنی خطر کنید !
  دی :

تصمیــم دارید کــه مدتی عقب نشــینی کنید و به 
جایگاهی که اکنون دارید فکر کنید. همیشه کارها و 
وظایفی هستند که انتظارتان را می کشند، اما بد نیست 
کمی هم با دوستان و خانواده وقت بگذرانید. البته پشت ظاهر آرام 
و خوشحال شما چیزهای دیگری نهفته است، نگرانی هایی دارید 
که اکنون نمی توانید آن ها را با جمع در میان بگذارید. اگر دل تان 
می خواهد که استراحت کنید اشکالی ندارد، خودتان را به خاطر 

این خواسته سرزنش نکنید .
 بهمن :

هر چه قدر هم چشــم انداز مالی و اقتصادی تیره 
و تار به نظر برســد، شــما امروز تصمیم دارید که 
امیدوار باشــید. حتی اگر همه ی دنیا به مرز جنون 
رسیده باشد، شــما نمی خواهید که شکست را بپذیرید. بی امان 
 به دنبال یک زندگی معنی دار برای خودتان و نزدیکانتان هستید. 
خوش بینی شما کمک تان خواهد کرد تا تاریکی ها را پشت سر 

بگذارید و در مسیر درست قرار بگیرید .
 اسفند : 

تحت فشار هستید، دیگران از شما انتظار دارند طوری 
باشید که خودتان نمی خواهید. راه حل مناسبی برای 
رفع این مشــکل هنوز وجود ندارد، اما خودتان فکر می کنید که 
اگر مدتی صبر کنید همه چیز بهتر خواهد شــد. اما این وقفه به 
نفع تان نیست و شما را از خوشبختی دور می کند. زمانی زندگی تان 
رونق می گیرد که خودتان افســار زندگی را به دست بگیرید و 

سرنوشت تان را تعیین کنید .

چرا نوجوانان به مخدر گل گرایش بیشتری دارند؟ چرا نوجوانان به مخدر گل گرایش بیشتری دارند؟ 
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اجرای عملیات اجرای عملیات 
الیروبی و پاکسازی الیروبی و پاکسازی 
خور نایبندخور نایبند
 در بندرعباس در بندرعباس

گروه خبر // مدیر منطقه دوشهرداری بندرعباس  
از اجــرای عملیات الیروبی و پاکســازی خور 
نایبند)نابن( در آستانه شروع فصل بارندگی خبر 

داد .
  به گزارش خبرنگار دریا ، مهدی احمدی گفت:  
عملیات الیروبی و پاکسازی خور نایبند)نابن( 
با توجه به شروع فصل پاییز، توسط نیروهای 
خدوم خدمات شهری در حال انجام است.وی 
اظهار کرد: این طرح با هدف رعایت بهداشت، 
روان ســازی، جلوگیری از بوی نامطبوع و به 
منظور جلوگیــری از بروز آب گرفتگی معابر 

اجرایی گردیده است. نیروهای خدمات شهری 
منطقه دو، در جهت پیشگیری از وقوع سیالب 
و آبگرفتگــی معابر طبق برنامه ریزی و الویت  
بندی های صورت گرفته، الیروبی خورهای 

سطح منطقه را انجام خواهند داد.
   مدیر منطقه دو  شهرداری بندرعباس افزود: 
الیروبی خــور نایبند) نابــن( در حد فاصل 
ساحل تا بلوار امام حســین)ع( با استفاده از 
ماشین آالتی از جمله لودر، بیل مکانیکی، مینی 
لودر و پنج دستگاه کامیون در حال انجام است. 
همچنین شایان ذکر است کانال های دفع آب، 

روزانه الیروبی و پاکسازی می شوند.
   احمدی یادآور شد: در سال گذشته با توجه 
به بارندگی های بســیار و اقدامات پیش بینی 
شده در جهت الیروبی و پاکسازی، خوشبختانه 
مشکالتی از قبیل سیالب و آب گرفتگی خورها 
و کانال های دفع آب ســطحی در سطح منطقه 
نداشــتیم.مدیر منطقه دوشهرداری بندرعباس  
در آخر اضافه کرد: از شهروندان محترم تقاضا 
داریم از تخلیه ضایعات و پسماند در کانال ها 
خودداری و در ساختن شهری پاک شهرداری 

را یاری نمایند .

بصیرت و اصالت ، هویت ملی وتربیت اسالمی

  قسمت ششم
میرزاتقــی خــان فراهانــی معــروف بــه 
امیرکبیــر، وی فرزندکربالیــی قربــان بیگ 
فراهان  درهــزاوه  درســال۱۲۲۲ق  فراهانی 
 توابــع اراک)ســلطان آبــاد پیشــین( متولد 
شــد . کربالیی قربان پدرامیرکبیردردســتگاه 
قائم  میرزاعیس)میرزابزرگ(پدرمیرزاابوالقاسم 
مقام سمت آشپزی داشت. مادرامیرکبیرفاطمه 
سلطان دختراستادشاه محمدبناازاهالی فراهان 
بــه خاطرهوش  بــود. میرزامحمدتقی خان 
واســتعدادکم نظیرش ازهمان دوران نوجوانی 
موردتوجه میرزابزرگ وسپس قائم مقام فراهانی 
قرارگرفت وبه ترتیب به ســمت منشی گری 
آن دودست یافت وبه سرعت موردتوجه قائم 
مقام وعباس میرزانایب الســلطنه قرارگرفت. 
اولین تجربــه سیاســی میرزامحمدتقی خان 
همراهی خسرومیرزافرزندنایب السلطنه وهیئت 

همراه اودرسفرش به روســیه تزاری بود. این 
سفربه دنبال قتل گریبایدوف وزیرمختارروسیه 
درتهران ودرشوال ۱۲۴۴وبه منظورعذرخواهی 
ازواقعــه قتــل گریبایدوف صــورت گرفت. 
میرزاتقــی خان طی ســالها بیــش ازپیش 
درانجام اموردیوانی وغیره لیاقت وشایســتگی 
نشــان دادودراواخردوران ســلطنت فتحعلی 
شــاه دردســتگاه محمدخان زنگنه امیرنظام 
وپیشکارآذربایجان واردخدمت شد. چندسال 
وزیرنظام  بعدودرســال ۱۲5۳میرزامحمدتقی 
آذربایجــان گردید. وی در۱۶شــوال۱۲5۳به 
همراه ناصرالدین میرزا ولیعهد عازم روســیه 
اول  )ایروان(بانیــکالی  شدودرارمنســتان 
ماموریت  ازمهمترین  کرد.  مالقات  تزارروسیه 
سیاســی امیرنظام)میرزا محمدتقی( در دوران 
سلطنت محمدشاه ریاست نمایندگان دولت ایران 
درکمیســیون صلح ارزنه الروم بودکه به عنوان 
وکیل تام االختیار ایران درماه صفر۱۲59قمری 
آغازشد. به رغم مشــکالتی که بروز کردپس 
امیرکبیردرعثمانی  دراقامت  که  ازچهارســال 
سپری می شد، قراردادصلح مطلوبی باعثمانی به 
امضارسید. پس ازعقدقراردادصلح در۱۶جمادی 
الثانی ۱۲۶۳امیرنظام)میرزاتقی خان (ســخت 
موردتشــویق وتفقد محمدشــاه قرارگرفت. 
امیرنظام که ازسالهای قبل باناصرالدین میرزاالفت 
ونزدیکی پیداکرده بود، پس ازفوت محمدشاه 
مقتدرانه مقدمات واســباب برتخت نشســتن 

ناصرالدین شاه رااعالم کرد. 
ادامه دارد...

یادداشت

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

 گروه خبر // اداره راهداری و حمل و نقل 
بین جاده ای هرمزگان از پیگیری سریع 
مطالبات و کرایه معوق رانندگان خبرداد 
و طی یک بازدید پرونده شــکایات در 

شورا بررسی شد . 
   به گزارش خبرنگار دریا ، برای هماهنگی 
و پیگیری مطالبات رانندگان، بازدیدی از 
معاونت  سرپرست  کرمی«  »پرویز  سوی 
حمل و نقــل، »محمد صــادق صابری 
ایســینی« سرپرســت اداره حمل و نقل 
میرزاده«، سرپرســت  اله  کاال، »رحمت 
اداره سرمایه گذاری و بازرگانی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
هرمــزگان از پایانــه بندرعباس صورت 
پذیرفت. درادامه این بازدید، جلسه ای با 
اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان 
وسائط نقلیه سنگین بندرعباس در محل 

دفتــر انجمن برگزار گردیــد که طی این 
جلسه، پیگیری تسهیل در پرداخت کرایه 
معوق رانندگان، تسهیل در رفع شکایات 
رانندگان و ســایر موضوعات تاکید شد. 
در پایــان این بازدید نیز بــا حضور در 

محل شواری حل اختالف بر روند بررسی 
پرونده ها نظارت گردید و تاکید شــد که 
پرونده شکایات در شورا با هدف تسریع 
در بررســی و صدور آرا مورد اقدام قرار 

گیرد .

پیگیری مطالبات و کرایه معوق رانندگان
 در دستور کار راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان

گروه خبر // معاون راهداری اداره  کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان هرمزگان، گفت: تکمیل، تعریض، بهسازی و 

روکش آسفالت محور جغین در حال انجام است. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، علیرضا محمــدی در ارتباط با 
این خبر، اظهار کرد: این پروژه از اواسط شهریور ماه سالجاری 
آغاز شــده و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۲5 درصدی 
همراه اســت وامیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده در وقت 
معین به پایان برسانیم.وی در ادامه افزود: برای تکمیل، تعریض، 
بهسازی، بازســازی و روکش آسفالت محور جغین که به طول 
هفت کیلومتر در حال انجام اســت اعتباری بالغ بر 5۴ میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است.معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان، خاطر نشان کرد: هدف از 
اجرای پروژه باال بردن ضریب ایمنی، کاهش تصادفات، افزایش 
ظرفیت عبور و مرور و دسترســی آسان کشاورزان و باغ داران 
منطقه اســت.محمدی، ابراز داشت: این محور در بخش جغین 
در شهرستان رودان قرار دارد.وی بیان کرد: تعریض و بهسازی 
جاده ها می تواند نقش بسزایی در خدمت رسانی، ارتقای ایمنی 
و کاهش ترافیک بیشتر به جامعه هدف دارد و به حمداهلل در این 
امر در سال های اخیر توسط این اداره کل کارهای خوبی صورت 

گرفته است .

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد 

تعریض ، بهسازی و روکش آسفالت محور جغین 

هفته پنجم لیگ فوتسال میمند کاپ ۲0۲۲ برگزار شد

فوتســال  لیگ  پنجم  هفته  خبر//  گروه 
میمند کاپ ۲۰۲۲ منطقه فارغانات استان 

هرمزگان برگزار شد . 
   به گــزارش خبرنــگار روزنامه دریا؛ 

شــش تیم حاضر در این رقابت ها شامل 
شــهید بنیامین میمند، فارغــان، مزرعه، 
کشرودخانه، شاهرود و نظام آباد با هم به 

رقابت پرداختند. 

  در ایــن هفته تیم فارغــان و مزرعه به 
مصاف هم رفتند که در پایان تیم فارغان 
توانســت با نتیجه ۲ بر یک تیم مزرعه را 
از پیش رو بردارد. در این مســابقه میثم 
محمدی از تیم مزرعــه به عنوان بهترین 

بازیکن معرفی شد. 
  در دیگر مســابقه این هفته، تیم شــهید 
بنیامین میمند و تیم کشرودخانه به مصاف 
هــم رفتند که در پایــان دو تیم به نتیجه 
مســاوی دو بر دو رضایت دادند. در این 
مسابقه شــهاب داور از تیم شهید بنیامین 
میمند به عنوان بازیکن برتر انتخاب شد. 
در دیگر مسابقه این هفته، تیم های شاهرود 
و نظام آباد با هم به رقابت پرداختند که در 
پایان تیم شــاهرود توانست تیم نظام آباد 
را با نتیجه ۸ بر ۲ شکست دهد. باقرزاده 
از تیم شــاهرود در این مسابقه به عنوان 

بهترین بازیکن انتخاب شــد. داوری این 
 هفته از مســابقات بر عهده اســماعیل 
حسین پور، عدنان حاجی زاده و مرادپور 
بود. قابل ذکراست؛ این مسابقات هر هفته 
در منطقه فارغان برگزار می شود. همچنین 

تا پایان هفته پنجم این مسابقات، تیم فارغان 
 بــا ۱۳ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و 
تیم های شــاهرود، مزرعه، کشرودخانه، 
شهید بنیامین میمند و نظام آباد در رده های 

دوم تا ششم قرار دارند . 

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از جزیره ابوموسی 
گروه خبر // نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به 
سفر کمیسیون عمران به ابوموسی گفت: امیدواریم این 
سفر با نگاه مثبتی که ایجاد خواهد کرد در برنامه هفتم 
توسعه و هم در بودجه سال 1۴۰۲ فرصت های خوبی برای 

تامین اعتبار الزم در جهت عمران جزایر فراهم کند . 
   اعضای کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
به همراه نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، 
معاونان استانداری، و مدیران کل دستگاه های اجرایی 
اســتان با اســتقبال فرماندار و امام جمعه شهرستان 
ابوموسی به منظور بازدید از جزیره و بررسی مسائل، 
مشکالت وارد جزیره  ابوموسی شدند.رئیس و اعضای 
کمیســیون عمران مجلس پــس از ورود به  جزیره 
ابوموسی با حضور در گلزار شهدای این جزیره پس از 
ادای احترام به مقام شامخ شهدا و قرائت فاتحه، به عطر 
افشانی و غباروبی مزار این شهدای واالمقام پرداختند.
منصور آرامی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 

اســالمی در خصوص بازدید از جزیره استراتژیک 
ابوموســی گفت: بیش از نیمی از اعضای کمیسیون 
عمران به همراه رئیس کمیسیون سفری چند روزه به 
استان هرمزگان دارند و قرار است از مناطق مختلف 
اســتان بازدید کنند.آرامی گفــت: بازدید مفصل و 
خوبی انجام شد و مباحث برق، آب، زیرساخت های 
آموزشی، توسعه شهری، ورزش، جاده و رینگ دور 
جزیره مورد بررسی قرار گرفت و مسئوالن محلی 
نیز مســائل را تشــریح کردند.وی تصریح کرد: به 
دنبال عمران و آبادانی جزیره مهم بوموسی هستیم و 
پیشنهادات برای تحقق این امر داده شده و امیدواریم 
این امر به ســرانجام برسد.به گزارش  تسنیم ، وی 
ادامه داد: امیدواریم این سفر با نگاه مثبتی که ایجاد 
خواهد کرد در برنامه هفتم توســعه و هم در بودجه 
ســال ۱۴۰۲ فرصت های خوبی برای تامین اعتبار 

الزم در جهت عمران جزایر فراهم کند .


