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پوستر دومین جشنواره ملی 

تئاتر درسی کشور رونمایی شد

فرماندار بندرعباس اعالم کرد
رشد ۷ درصدی حمل بار 
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مدیرعامل سیمان هرمزگان خبرداد

کاهش صادرات و افزایش 
فروش و توزیع داخلی سیمان 

در هرمزگان

  مشاور رئیس جمهور :

 سازوکار سوخت رسانی 
به کشتی ها را تا پایان سال 

عملیاتی می کنیم

2

2

رئیس اداره امور بندری بنادر و دریانوردی 
هرمزگان اعالم کرد 

تخلیه محموله کشتی ۶۳ هزار تنی جو 
در بندر شهید رجایی

از  نفر  چند  برای  کیش  جنوب  کاوه   فوالد  شرکت  که  است  این  سوال    
هرمزگانی ها اشتغالزایی کرده است و چند نفر از محرومان و مستضعفان استان در 
این شرکت مشغول به کار هستند؟ در حوزه مسئولیت های اجتماعی این شرکت چه 
اقدامی کرده است؟ در حوزه ورزش چطور؟ احمد مرادی نماینده مطالبه گر مردم 
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی نیز اخیرا از عدم ایفای نقش شرکت فوالد کاوه 
جنوب کیش در حوزه مسئولیت های اجتماعی و بخصوص ورزش استان بشدت 
انتقاد کردند که ضرورت دارد مدیرعامل جدید شرکت در این حوزه سیاستگذاری 
مختلف  های  حوزه  در  را  شرکت  اقدامات  اثرات  مردم  و  باشند  داشته  مناسبی 

مسئولیت های اجتماعی در زندگی شان لمس کنند .

  به مدیرعامل جدید شرکت کاوه جنوب کیش پیشنهاد می کنیم جهت اطالع از 
اوج فقر و محرومیت واثرات بیکاری در این استان که عنوان قطب تجارت و صنعت 
کشور را یدک می کشد، به تنهایی یا به همراه استاندار، شهردار، نماینده ولی فقیه 
در استان)ایشان از محالت و روستاها وبازار و... مرتب بازدید و دیدار مردمی دارند( 
و... از محالت و روستاهای استان سرکشی وبازدید کنند وهم وضعیت این مناطق را 
از نزدیک مشاهده نمایند و هم با محرومان حاشیه نشین و روستایی گفتگو کنند تا 
واقعیت های استان را ببینند وبشنوند تا آن موقع بهتر متوجه شوند در شهر واستان 
غول و ابرصنایع چطور غول وابرفقر هم جاخوش کرده است و آیا حق مردم مرزدار و 

مرزبان هرمزگان زندگی در فقر و محرومیت در کنار این صنایع است ؟
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معمای الحاق زمین
 برای نهضت ملی 
مسکن بندرعباس

برداشت غیرمجاز سنگ آهن قاچاق 
از یک معدن در هرمزگان

صفحه 8 را بخوانید

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 52447740 
مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان 

 شرح مناقصه :  افزایش ظرفیت تامین آب RO مورد نیاز بخش احیاء 
نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای

مدت زمان : 12 ماه
مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1۴۰1/۰9/27 )با ارسال ایمیل به نشانی زیر( 

داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت pim.ksc.ir ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود ، مستندات 
و مدارک الزم خود را پیوست نمایند .

دریافت اســناد مناقصه )پس از تائید کمیته ارزیابی تامین کنندگان ( از تاریخ 1۴۰1/1۰/1۰ به مدت دو روز در قبال واریز مبلغ 
5۰.۰۰۰ ریال )غیر قابل استرداد( به صورت آنالین از طریق آدرس pim.ksc.ir  )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / 

منوی مناقصات / عملیات / خرید اسناد تخصصی (
 دریافت الکترونیک فایل اســناد تخصصی مناقصه از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / 

منوی مناقصات / عملیات / اسناد تخصصی ( 
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه مورخ 1۴۰1/1۰/2۴ 

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز یک شنبه مورخ 1۴۰1/1۰/25
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 26،5۰۰،۰۰۰ ریال

 نوع تضمین : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
۳( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

 نشانی شرکت : اهواز - کیلومتر 1۰ جاده اهواز بندر امام ، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها 
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روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

نوبت اول

گروه خبر //  سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان از دریافت تسهیالت دو هزار میلیاردی 
جهت ساخت و توسعه بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی 

مگاهاسپیتال خبر داد  . 
   دکتــر غالمعلــی جــاودان در جمع خبرنــگاران، با 
اشــاره به اهمیــت افزایش تخت بســتری در اســتان، 
افزود: در راســتای تکمیل ســاخت بیمارســتان ۵۳۱ 
تختخوابــی از ســوی بانک رفــاه اعتبــارات خوبی به 

مبلــغ دو هزار میلیــارد ریال در اختیار دانشــگاه علوم 
 پزشکی قرار داده شــده که تا کنون ۵۲۰ میلیارد ریال از 

این تسهیالت توسط دانشگاه دریافت شده است.
   رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه 
بیمارســتان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس گامی برای بهبود 
شاخص بهداشت و درمان در بندرعباس است، اظهار کرد: 
ساخت این بیمارستان یکی از بزرگ ترین گام ها در راستای 
رفع دغدغه مردم استان هرمزگان در حوزه سالمت و درمان 

اســت که با وارد مدار شــدن این بیمارستان، بخش قابل 
توجهی از کمبود تخت بیمارســتانی در استان برطرف می 
شود و شاخص های بهداشت و درمان در هرمزگان ارتقای 

بیشتری خواهد یافت.
   به گزارش ایســنا ؛ جاودان در پایان عنوان کرد: با توجه 
به اینکه حوزه ســالمت یک حوزه فراگیر است و انتظار 
می رود صنایع اســتان نیز در ارتقاء سالمت استان بیش از 

پیش پیشقدم باشند .

تسهیالت دو هزارمیلیاردی
 برای ساخت و توسعه بیمارستان ۵۳۱ تخت خوابی بندرعباس

مدیرعامل جدید شرکت فوالد کاوه کیش  !  
هرمزگانی ها را  از منافع شرکت منتفع کنید

از شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با توجه به وابستگی اش به بنیاد مستضعفان 
انتظار می رود بیشتر حامی مستضعفان و محرومان هرمزگانی  در حوزه های مختلف در استان باشد

  گــروه خبــر // رئیس جهاد دانشــگاهی هرمزگان 
مانع اصلی رونق فعالیت های پژوهشی و بالندگی 
این حوزه در مناطقی مثــل هرمزگان را فاصله بین 
نیازهای صنعت به خدمات پژوهشــی - تحقیقاتی 
با ظرفیت های دانشــگاه ها دانست و گفت: صنعت و 
دانشگاه باید در کنار هم قرار گیرند به گونه ای که هم 
دانشگاه به نیازهای صنعت پاسخ دهد و هم صنعت 
خود را در قالب مســئولیت های اجتماعی، پشتیبان 
اصلی توســعه فناورانه و پژوهشی دانشگاه ها در 

استان بداند . 
   محمد دل پســند در حاشــیه بیســت و ســومین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار هرمزگان در گفت وگو 
با ایسنا، ضمن تبریک هفته پژوهش به همه پژوهشگران، محققان 
و اندیشمندان کشور، اظهار کرد: امیدوارم فعالیت های این هفته 
و دستاوردهایی که در نمایشگاه ها و سایر برنامه های این هفته 
به معرض نمایش گذاشــته می شود، اسباب رونق بیشتر فضای 
فکری و پژوهشی کشور را فراهم کرده و نتایج ملموسی داشته 
باشد.وی افزود: خوشــبختانه از سال های گذشته در هرمزگان 
نمایشــگاه هفته پژوهش به همت دانشــگاه هرمزگان و سایر 
نهادهای فرهنگی، علمی و پژوهشــی استان برگزار می شود که 
ویترین خوبی از مجموعه فعالیت های پژوهشی استان است. با 
توجه به ظرفیت اقتصادی و صنعتی اســتان، انتظار می رود این 
ویترین هرســاله پررونق تر و چشمگیرتر از قبل و محلی برای 
نمایش توانمندی های بخش های پژوهشــی استان باشد.رئیس 
جهاد دانشــگاهی هرمزگان ادامه داد: هرچــه انتظارات از این 
نمایشــگاه باال رود، انتظارات از دستگاه های پژوهشی همچون 
جهاد دانشــگاهی نیز افزایش می یابد و ما باید بتوانیم متناسب 
با ظرفیت های موجود، خدمات و دســتاوردهای مناسبی را نیز 
ارائه دهیم.دل پســند در پاسخ به این ســؤال که »آیا نمایشگاه 
هفته پژوهش در ســال های گذشته و سال جاری توانسته است 
ظرفیت های بالقوه پژوهش استان را به معرض نمایش بگذارد یا 
خیر«، بیان کرد: باید قضاوت را بر عهده اهل فکر و پژوهش استان 
بگذاریم. اگر نمایشگاه توانسته باشد این ظرفیت ها را به نمایش 
بگذارد باید بررسی شود که چه نتایج ملموسی به دنبال داشته و 
اگر در این زمینه موفق نبوده نیز باید مشکالت و موانع آن مورد 
بررسی و گره گشایی قرار گیرد.وی تصریح کرد: استان هرمزگان 
در حال تبدیل شدن به  قطب صنعت کشور است و استقرار صنایع 
باالدستی به خصوص در بخش صنایع معدنی، پاالیشی و دریا 
محور در استان هرمزگان موجب ظهور نیازهای غیرقابل انکار به 

پژوهش و تحقیقات صنعتی شده است.رئیس جهاد دانشگاهی 
هرمزگان عنوان کرد: بخشی از اینکه ما تا چه اندازه در دانشگاه ها 
می توانیم این نیازها را پوشش دهیم به توسعه علمی و فناورانه 
در اســتان هرمزگان بازمی گردد. دانشگاه های استان به تنهایی 
نمی توانند همه ظرفیت های علمی خود را فعال و پژوهش های 
مرتبط با نیازهای اقتصادی و صنعتی استان را پاسخ دهند.دل پسند 
اضافه کرد: در فاز مسئولیت های اجتماعی، صنایع نباید تنها به 
یک ســری از خدمات اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان و 
ورزش اکتفا کنند، یکی از مســئولیت های مهم استقرار صنعت 
در هر زیست بومی این است که حامی و پشتیبان اصلی توسعه 
فناورانه، علمی، و پژوهشی در منطقه باشد.وی اظهار کرد: ما در 
تاریخ معاصر خود دیده ایم که استقرار صنعت در زیست بوم های 
محلی چطور توانسته است موجب تحرک فضای فرهنگی، علمی 
و آموزشــی باشد. برای مثال شــهر آبادان در دهه  ۲۰ تا 4۰ با 
حمایت پاالیشگاه نفت، آموزشکده های فنی متعدد و در نهایت 
دانشکده نفت را به خود می بیند. آموزشگاه های بزرگی از سطوح 
ابتدایی تا متوسطه ایجاد می شود و بخش های فرهنگی مولدی که 
کالبد پویای شهری را در آن دوران در جنوب شرجی زده پدیدار 
می سازد و امروز الگوی زنده ای از آنچه صنعت می تواند در یک 

زیست بوم شکل دهد را پیش چشم ما قرار داده است.
*  همگرایی صنعت و دانشــگاه موجب بالندگی حوزه 

پژوهش و فناوری استان می شود
   رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان افزود: انتظار دانشگاهیان از 
صنایع باالدستی مستقر در هرمزگان این است که به عنوان حامی 
و پشتیبان توسعه علمی و فناورانه در استان عمل کنند اما به نظر 
می رسد در حال حاضر مانع اصلی رونق و بالندگی فعالیت های 
پژوهشی و فناورانه در مناطقی مثل هرمزگان، فاصله ای است که 
بین نیازهای صنعت به خدمات پژوهشــی - تحقیقاتی و توان 
دانشــگاه  وجود دارد. این دو نهاد در صورت همگرایی قطع به 
یقین می توانند موجب شکوفایی و بهره مندی یکدیگر را فراهم 
سازند، مشروط بر اینکه هم صنعت باید در پارادایم فکری خود 
تجدیدنظر کند و هم دانشــگاه بداند که هیچ شکوفایی علمی و 
فناورانه ای بدون پشتیبانی صنعت )به عنوان مشتری نهایی خدمات 
دانش بنیان نهاد دانشگاه( حاصل نخواهد شد.دل پسند تصریح کرد: 
شاید اکنون در دانشــگاه های هرمزگان آن گروه های پژوهشی، 
پژوهشکده ها و پژوهشگاه های الزم برای پاسخ دهی به نیازهای 
صنعت خاصی وجود نداشته باشد و صنایع نیازهای خود را در 
بیرون از استان تأمین کنند اما امروز صنعت باید کمک کند تا این 
خدمات دانش بنیان توسط دانشگاه ها در استان شکل بگیرد. در 
این صورت اســت که یک بازار دائمی و یک تأمین کننده بومی 
پایدار خدمات و محصوالت دانش بنیان در استان شکل می گیرد 
که صنعت هم به شکل مقرون به صرفه ای از آن بهره می گیرد.وی 
با اشاره به شعار سال ۱4۰۱ عنوان کرد: شرکت های دانش بنیان 
با هر کیفیتی به بومی سازی دانش و انتقال فناوری به داخل کشور 
مشغول هستند اما بزرگ ترین مشکل این شرکت ها تجاری سازی 
دانش و ورود به فاز صنعتی سازی محصوالت دانش بنیان است.

رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان بیان کرد: نظام اقتصادی و بانکی 
کشور به دلیل ماهیت سوساالرنه خود هیچ گاه به ریسک کردن 
بر روی دستاوردهای شرکت های دانش بنیان عالقه مند نیست و 
نگاهی صرفاً اقتصادی و مشــارکت در سود را در پیش دارد که 
این نظام اقتصادی و بانکی با این نگاه و پارادایم فکری هیچ گاه 
نمی تواند از فعالیت های شــرکت های دانش بنیان حمایت کند.

دل پسند ادامه داد: اگرچه صندوق هایی برای حمایت از فعالیت 
شــرکت های دانش بنیان شــکل گرفته اند اما تا زمانی که این 
صندوق ها از توان و منابع درخور، فراگیری و اراده الزم پوشش 
دادن نیاز شرکت های دانش بنیان کشور برخوردار باشد، ضروری 
است با اصالح سیاست های بانکی و پولی با نوعی از بهسازی در 
سیاست های کالن نظام اقتصادی و بانکداری کشور همچون سایر 
کشورها، مؤسســات مالی و اقتصادی را در راستای حمایت از 
اقتصاد دانش بنیان ملزم به فاصله گیری از بنگاه داری اقتصادی  کرد 
تا منابع عمومی و منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی  
و ســپرده های خرد مردمی را با رضایت آن ها در بخش اقتصاد 
مولد دانش بنیان ها صرف کنند تا حمایت از اقتصاد دانش بنیان از 
وضعیت شعار به عمل گام بردارد.رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان 
در آخرین بخش سخنان خود با اشاره به فعالیت های پژوهشی 
جهاد دانشگاهی استان هرمزگان، اظهار کرد: ما پس از اعالم ورود 
به حوزه تحقیقات آبزی پروری، با همکاری اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها و محققان و پژوهشگران آزاد و فعاالن این صنعت در 
اســتان و کشور طرح های نوآورانه و فناورانه درخوری را آماده 
ارائه کردیم.دل پسند افزود: طرح هایی همچون فناوری های نوین 
فرمول سازی و احداث مجتمع زیســت فناوری تولید خوراک 
آبزیان منطبق با شرایط آبزیان کشور، طرح تولید سوخت های 
زیستی با استفاده از جلبک دریایی، طرح فناوری های نوین تکثیر 
و پرورش تن ماهیان در ســواحل مکران، طرح های آموزشی و 
اقتصادی پرورش متراکم میگو در سیستم گلخانه ای در این راستا 
قابل اشاره است. همچنین طرح بازیافت پسماند حاصل از تصفیه 
سیستم فاضالب بندرعباس، طراحی شناورهای هوشمند برای 
آسیب شناسی و عارضه یابی پیکره دریاپیماها و اقیانوس پیماها و... 
نیز ازجمله  طرح های در دست اقدام جهاد دانشگاهی در حوزه 
پژوهش است.وی اظهار کرد: طراحی سامانه های هوشمند کنترل 
دما و رطوبت در تأسیســات گلخانه ای و سردخانه ای، آموزش 
به کارگیری، نصب، تعمیرات و مدل سازی پهبادهای تحقیقاتی و 
قابل استفاده در صنعت کشاورزی و دفع آفات نباتی و طرح های  
نوآورانه و فناورانه دیگری نیز  در قالب فعالیت های واحدهای 
فناور مرکز رشــد جهاد دانشــگاهی واحد هرمزگان در حال 
اجراست.رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان همچنین با اشاره به 
فعالیت های گروه مدیریت راهبردی جهاد دانشگاهی هرمزگان، 
عنــوان کرد: این گــروه یکی از مشــاوران قابل اعتماد و امین 
معاونت های پشتیبانی و منابع انسانی صنایع و دستگاه های اجرایی 
در اســتان است.دل پســند بیان کرد: اجرای طرح های مدیریت 
دانش، طرح های رضایت سنجی کارکنان و مخاطبان و بهره مندان 
در سطح دستگاه ها، ایزوهای مدیریتی، تعریف پروژه های بهبود 
عملکرد کیفیت و راندمان، مجموعه تحقیقات مدیریتی موردنیاز 
بخش صنعت و دســتگاه های اجرایی اســتان، تدوین اســناد 
توسعه ای باالدستی که نقشه های راه بسیار مهمی را برای توسعه 
صنعت آبزی پروری، توســعه صادرات در استان هرمزگان، سند 
توانمندسازی زنان خوداشتغال و خودسرپرست در استان و نیز 
تهیه سند توسعه بخش مشاغل خانگی، گوشه ای از فعالیت های 
جهاد دانشــگاهی در حوزه پژوهش هــای مدیریت راهبردی 
است.به گزارش ایسنا ؛ وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه 
فعالیت هایی که در حوزه پژوهش طی سال های اخیر در جهاد 
دانشگاهی هرمزگان صورت گرفته  در نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی، فناوری و فن بازار استان در معرض عموم قرار گرفته 
است و عالقه مندان می توانند از این دستاوردها بازدید و ما را از 

نقطه نظرات سازنده خود بهره مند کنند .

رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان :

صنعت باید پشتیبان اصلی توسعه فناورانه هرمزگان باشد

آگهی حراج حضوری
انواع کاال

آگهی حراج حضوری
کلت اوراقی انواع موتور سی

صفحه 6 را بخوانیدصفحه 6 را بخوانید
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  گروه خبر // مدیرعامل ســیمان هرمزگان گفت: با شــروع 
فصل پاییز و زمســتان این شــرکت جهت تعادل بازار داخلی و 
جلوگیری از افزایش قیمت این محصول اقدام به کاهش صادرات 
 و افزایش فروش و توزیع داخلی ســیمان در سطح استان می کند. 
مهدی آقابیگی در جمع خبرنگاران، افزود: باتوجه به ظرفیت اسمی۳ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تنی کارخانه سیمان هرمزگان تمام نیاز داخلی 
سیمان در بورس طبق دستورالعمل براساس تقاضا عرضه می شود 
ولی درفصل گرما به دلیل کاهش ســاخت وساز وبرای جلوگیری 
از کاهش نقدینگی بخشــی از تولید صادر می شــود.مدیرعامل 
سیمان هرمزگان با اشاره به اینکه در سه ماه گذشته ۱۰۰ هزارتن 
صادرات داشتیم، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در سال مالی 
پیش رو 4۰۰ هزارتن صادرات داشــته باشیم به کشورهای حوزه 
خلیج فارس ازجمله عمان، قطر و امارات عمده بازارهای صادراتی 
ســیمان و کلینکر ما را تشــکیل می دهند و در این میان، در حال 
رایزنی باچین و هندوستان هستیم که به این کشورها هم صادرات 
انجام شــود.مدیرعامل کارخانه سیمان بندرخمیر با اشاره به تمام 
نیاز داخلی سیمان در بورس طبق دستورالعمل و براساس تقاضای 
عرضه، اظهار کرد: باتوجه به اینکه سرانه مصرف سیمان برای هر 
نفر درســال ۶۰۰ کیلو است و با شــروع فصل پاییز و زمستان با 
توجه به کمبود سیمان در سطح استان هرمزگان )بدلیل شروع فصل 
ســاخت و ساز در این استان و نیز توقف تولید برخی شرکت های 
سیمانی به دلیل قطعی گاز(، این شرکت جهت تعادل بازار داخلی و 
جلوگیری از افزایش قیمت این محصول اقدام به کاهش صادرات 
و افزایش فروش و توزیع داخلی ســیمان در سطح استان می کند 
که در این فصل کارخانه ســیمان های همسایه استان هرمزگان به 
کمک اســتان می آیند و مشکل کمبود سیمان را در توزیع جبران 
می کنند.آقابیگی در خصوص عمل به مســئولیت های اجتماعی، 
عنوان کرد: شرکت سیمان هرمزگان همواره خود را در قبال جوامع 
محلی مسئول می داند چرا که از منابع انسانی و طبیعی و اقتصادی 
آن استفاده می کنند. این شرکت همچون دیگر سازمان های پیشرو 
عالوه بر دغدغه ســوددهی اقتصادی، برنامه های ویژه ای را در 
راستای مسئولیت های اجتماعی برای سایر ذینفعان شرکت اعم از 
کارکنان، مشتریان، جوامع محلی، محیط زیست، رسانه ها، نهادهای 
مردمی، شهروندان، دولت و … اجرا می کند.به گزارش ایسنا ؛ وی 
ادامه داد: این شرکت با توجه به پیشینه خود در این حوزه و به جهت 
ارائه برنامه پایدار و جامع مسئولیت پذیری شرکتی و داشتن تعهد 
در حال بررسی و نیاز سنجی است که بررسی کندعمده نیاز شهر و 
شهرستان درچه حوزه هایی است که بتوانیم بهترین و ماندگار ترین 

خدمت به مردم ارائه دهیم .

 گروه خبر //مشــاور رئیس جمهور و دبیر 
تجاری، صنعتی  آزاد  مناطق  شــورایعالی 
و ویــژه اقتصادی گفت: بنــا داریم تا پایان 
ســال جاری فرآیند و ســازوکار بانکرینگ 
)عملیات سوخت رسانی به کشتی ها و سایر 
شــناورها در دریا( را در منطقه تنگه هرمز 

عملیاتی و راه اندازی کنیم . 
   حجت اهلل عبدالملکی در حاشــیه بازدید از شرکت 
سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم در جمع 
 )Bunkering( خبرنگاران افزود: صنعت بانکرینگ
- )اصطالحی است که برای عملیات سوخت رسانی به 
کشتی ها و سایر شناورها در دریا بکار می رود( یکی 
از صنعت های ســودآور در اقتصاد دریا است که ما 
در دوره جدید مدیریت مناطق آزاد توجه ویژه ای به 
این اقتصاد داریم.وی ادامه داد: بنا داریم به فضل الهی 
تالش کنیم به همت همه سهامدارانی که کار بانکرینگ 
را در این شرکت انجام می دهند تا پایان امسال بتوانیم 
فرایند بانکرینگ را راه اندازی کنیم تا کشتی های که 
در منطقه تنگه هرمز و کشورهای همجوار رفت و آمد 
 دارند، خدمات بانکرینگ را در منطقه آزاد قشــم و 

آب های بین المللی مشرف به آن انجام دهند تا بخشی 
از این بــازار چندین میلیارد دالری را جذب و منابع 
 آن را عاید کشــور و منطقه آزاد قشــم کنیم.مشاور 
رئیس جمهور که در ششمین سفر کاری خود به مناطق 
آزاد، تجاری و صنعتی کشــور وارد جزیره قشم شد. 
با همراهی افشــار فتح الهی، رئیــس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نخستین بازدید 
خود با حضور در بندر صیادی روســتای باسعیدو در 
دورترین نقطه غرب این جزیره و ۱۲۷ کیلومتری قشم 
با جمعی از صیــادان و لنج داران این بندر از نزدیک 
دیدار و گفتگو کرد و در جریان مسایل و مشکالت آنها 
قرار گرفت.در ادامه این بازدید دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از محل احداث 
پروژه مسکن جوانان قشم در روستای باسعیدو دیدن 
و در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.عبدالملکی 
در ادامه این بازدید از سردخانه شرکت تعاونی مروارید 
شکیل قشم در روستای باســعیدو دیدن و با مراحل 
نگهداری، فرآوری و بسته بندی انواع ماهی ها در این 
مجموعه آشنا شــد.بازدید از شرکت سوخت  رسانی 
و خدمات کشتیرانی ستاره قشم مقصد بعدی مشاور 
رئیس جمهور بود که وی در این بازدید میدانی عنوان 

کرد: برنامه ریزی خوبی برای فعال ســازی ظرفیت 
بانکرینگ انجام شده و امیدوار هستیم در آینده نزدیک 
شاهد شــکوفایی این حوزه از اقتصاد دریا در منطقه 
آزاد قشم باشــیم.مقصد بعدی بازدید دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری، صنعتــی و ویژه اقتصادی بندر 
تاریخی الفت بود که وی با حضور در مســجد جامع 
این بندر و اقامه نمــاز ظهر و عصر با جامعه محلی، 
ملوانان و دریانــوردان این بندر کهن از نزدیک دیدار 
و گفت و کرد.عبدالملکی در ادامه این دیدار با حضور 

در محل احداث پل خلیج فارس و محوطه کارگاهی 
ایــن پل از نزدیک در جریان فرایند اجرای پل خلیج 
فارس برای اتصال قشم به سرزمین اصلی و شهر مهم 
و راهبردی بندرعبــاس قرار گرفت.به گزارش ایرنا ، 
در ادامه این بازدیدها مشاور رئیس جمهور با حضور 
در کارخانه سیگار بیستون، شرکت آریا شیک تجارت 
قشم و پروژه تعریض جاده ساحل جنوبی جزیره قشم 
)از شــهر قشــم تا فرودگاه بین المللی( از نزدیک با 

فعالیت و میزان پیشرفت آنها آشنا شد .

  مشاور رئیس جمهور :

سازوکار سوخت رسانی به کشتی ها را تا پایان سال عملیاتی می کنیم

   
سرمقاله

   بعــد از آنکه پس از کش وقــوس های فراوان، 
مکان اجرای طرح نهضت ملی بندرعباس از شــهرک 
علوی در ۵۰ کیلومتری غرب بندرعباس به داخل شهر 
بندرعباس انتقال یافت، در ســال جاری بارها بحث 
الحاق اراضی مختلف به شهر بندرعباس جهت اجرای 
این طرح ملی مطرح شــده است و همچنان به نتیجه 
نرســیده است. سرنوشــت طرح الحاق ۳۵۰هکتاری 
برای این طرح مشخص نشــد. ماه قبل که با مدیرکل 
راه وشهرسازی مصاحبه کردم، ایشان گفتند ۲۰۰هکتار 
در منطقه پنجه علی بندرعباس به شهر الحاق می شود 
وما همزمان با انجام مراحل قانونی الحاق، احداث ۱۵ 
هزار واحد مســکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن 
را به زودی در این مکان آغاز می کنیم که هنوز آغاز 
نشده اســت.چند روز قبل هم استاندار هرمزگان  در 
هشتمین نشست شــورای برنامه ریزی و توسعه استان 
هرمزگان با اشــاره به لزوم الحاق ۱۲۲ هکتار زمین 
برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن در بندرعباس، 
عنوان کرد: » در الحاق اراضی جدید به شهر بندرعباس 
باید تمام موارد از جمله توپوگرافی منطقه و هزینه های 
آماده ســازی زمین، حرایم گاز و برق، رودخانه ها و 
گسل ها و اقتصاد طرح بررسی و احصا شود تا بتوانیم 
بهترین محل را برای الحاق به شــهر انتخاب کنیم.« با 
ایــن وضعیت و علی رغم اینکه در شــهر بندرعباس 
محدودیت زمین نداریــم، اینکه مراحل الحاق از یک 
طرف زمان بر شده واز طرفی دیگر هر چند مدت یک 
منطقه ای از شــهر را به عنــوان منطقه الحاقی عنوان 
می کنند وبعد هم به نتیجه نمی رســد که جای سوال 
دارد. همچنین در شــمال و جنوب بلوار شهید رجایی 
بندرعباس اراضی وسیعی وجود دارد که در بخشی از 
آن قرار بود مشــکل خط لوله گاز برطرف شود و در 
آنجا بخشی از پروژه های نهضت ملی مسکن اجرا شود 
که بالتکلیف ماند.بنظر می رسد این حرکت الک پشتی 
 در اجــرای طرح نهضت ملی مســکن در بندرعباس 
نمی تواند متقاضیان واجدشــرایط این شهر را به این 
زودی خانه دار کند و بایستی در این حوزه تجدیدنظر 
شــود. از طرفی دیگر اینکه هنوز اراضی مازاد ادارات 
برای اجرای این ملی مسکن واگذار نشده است، جای 
 سوال داردکه آیا واقعا اســتانداری و اقتصاد ودارایی 
نمــی توانند ادارات را مکلف و مجبور کنند که اراضی 
مازاد شــان را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
 در اختیار راه وشهرســازی قرار دهند؟ بنظر می رسد

برخــی ها نمــی خواهند طرح نهضت ملی مســکن 
 در بندرعباس به این زودی ها به ســرانجام برسد تا 
قیمت های حبابی مســکن و اجاره بها همچنان تداوم 
یابــد که این موضوع منجر بــه نارضایتی و اعتراض 
 مردم نســبت به این وضعیت شده است. در این حوزه

 دســتگاه های نظارتی و امنیتی ضرورت دارد بررسی 
کنند که چه عامل یا عواملی باعث شده است این طرح 
ملی در بندرعباس وضعیت فعلی را داشته باشد که اگر 
این طرح بخوبی اجرا شده بود، مردم به خانه دار شدن 
امیدوار می شــدند و نارضایتی ها کاهش می یافت. 
مشکل مســکن باعث افزایش اختالفات خانوادگی و 
کندی روند ازدواج و.... شده است و بایستی این طرح 
دولت سیزدهم با جدیت و بخوبی در شهر بندرعباس 
اجرا شــود ونواقص موجود برطرف شــود و به روند 
اجرای طرح شتاب داد. بهترین فصل ساخت وساز در 
بندرعباس هم اکنون اســت و در تابستان بدلیل شدت 
گرما، ســاخت وســاز به کندی انجام می شود، پس 
ضرورت دارد روند اجرای ساخت وساز این طرح در 

بندرعباس شتاب گیرد و موانع برطرف شود .
  علی زارعی

معمای الحاق زمین
 برای نهضت ملی مسکن بندرعباس

  

   گــروه خبر //  رئیــس اداره امور بنــدری بنادر و 
دریانوردی هرمزگان گفت: محموله یک کشتی ۶۳ هزار 
تنی جو در مجتمع بندری شــهیدرجایی بندرعباس در 

حال تخلیه است . 
  غالمحسین کتابی بیان داشت: این کاالهای اساسی به صورت 
یکســره از کشتی به کامیون ها حمل، و روزانه با حدود ۳4۰ 
کامیون به سراسر کشور فرســتاده می شود.وی با بیان اینکه 
تخلیه این کشــتی تا سه روز آینده ادامه دارد، اظهار کرد: سه 
کشــتی دیگر حامل کاالهای اساسی نیز شامل گندم، جو و 
ذرت با ظرفیت ۱۹۰ هزار تن پس از انجام تشریفات گمرکی 
در این بندر پهلو می گیرد.رئیــس اداره امور بندری اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اینکه از ابتدای سال 
تا کنون دو میلیون و ۲۰۵ هزار تن کاالی اساسی در مجتمع 
بندری شهیدرجایی بندرعباس تخلیه شده است، اضافه کرد: 
این کاالهای اساسی با 4۱ فروند کشتی به این مجتمع بندری 
وارد شــده اند.به گزارش  مهر، وی با بیان اینکه در این مدت 
یک میلیون و ۳4۲ هزار تن گندم تخلیه شده است که نسبت 
به مدت مشابه پارسال 4۵ درصد افزایش یافته است، تصریح 

کرد: در تخلیه کاالهای اساسی مشکلی وجود ندارد .

مدیرعامل سیمان هرمزگان خبرداد
کاهش صادرات و افزایش فروش 
و توزیع داخلی سیمان در هرمزگان

گروه خبر //  دبیر دومین جشنواره ملی تئاتر درسی کشور 
از رونمایی پوســتر دومین جشــنواره ملی تئاتر درسی 
کشور در دبستان الله های انقالب اسالمی روستای دهوی 

شهرستان میناب خبر داد .
   داریوش فدویان در حاشیه رونمایی از تیزر و پوستر دومین جشنواره 
ملی تئاتر درســی کشور، گفت: جشــنواره ملی تئاتر درسی کشور با 
تلفیق هنر و یادگیری مفاهیم درســی در کالس درس، به دنبال انتقال 
بهتر اهداف کتب درســی، ارتقا بهره وری آموزشی، یادگیری پویا و با 
نشاط در آموزش های کالسی، کشف استعدادهای هنری، نهادینه کردن 
مهارت های فردی و جمعی و همچنین افزایش و تقویت اعتماد به نفس 
در دانش آموزان دوره ابتدایی اســت.وی اضافه کرد: تیزر و پوستر این 
جشنواره ملی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی به میزبانی دبستان 
الله های انقالب اســالمی روستای دهوی شهرستان میناب برگزار شدو 
دانش آموزان کالســهای اول تا ششم این مدرسه به ایفای نقش از کتب 
درسی خود پرداختند.به گفته فدویان، فراخوان دومین جشنواره ملی تئاتر 
درســی در هفته اول آبان ماه ۱4۰۱ به استان های سراسر کشور ارسال 

شده و دانش آموزان پایه پنجم و شش به صورت گروهی متشکل از دو 
الی چهار دانش آموز به همراه معلم خود به عنوان کارگردان، تا ۲۰ دی 
ماه سال جاری، فرصت دارند آثار خود را به صورت فیلم در کانال این 
جشنواره، در برنامه شاد بارگذاری کنند.دبیر دومین جشنواره ملی تئاتر 
درسی کشور اظهار داشت: آثار ارسالی در چند مرحله توسط داوران این 
جشنواره در دو بخش بازیگری و آموزه های درسی مورد پاالیش قرار 
می گیرند و ۲۵ دی ماه سال جاری، ۲۰ اثر برتر مرحله نهایی مشخص 
می شــوند و آثار برتر برای اجرای حضوری از ۶ الی ۸ بهمن ماه ۱4۰۱ 
به میزبانی شهرستان میناب، حاضر می شــوند.به گزارش مهر، فدویان 
جشنواره ملی تئاتر درسی را ویترینی از فعالیت و اجرای طرح ملی تئاتر 
درسی در کالس های درسی برشمرد و افزود: طرح ملی تئاتر درسی در 
همه مدارس و در تمامی پایه های تحصیلی دوره ابتدایی به اجرا در خواهد 
آمد تا اهداف آموزشی و تربیتی کتب درسی بهتر و روان تر انتقال یابند .

با حضور مسئولین استانی و شهرستانی ؛

پوستر دومین جشنواره ملی تئاتر درسی کشور رونمایی شد
 

پشت پرده سیاست 

  
جدال لفظی مسکو - واشنگتن بر سر »وین« 

همزمان با تاکید نماینده آمریکا بر ادامه حمایت از اغتشاشــات در ایران، 
امیرعبداللهیــان گفت: توافقی ارزش دارد که بــرای منافع ایران به خوبی 
کار کند و پایدار باشــد. مذاکرات هسته ای در فضایی سرد و ناامید کننده 
قرار گرفته اما طــرف های این دعوا که حاال می توان به یک گروه ایران، 
چین و روســیه از یک سو و سه کشــور اروپایی و آمریکا از سوی دیگر 
تقســیم کرد همچنان به جدال لفظی خود ادامه می دهند و ترجیح داده اند 
به جای میز مذاکرات و عالوه بر تبادالت پیام غیر مســتقیم ، در رسانه ها 
جــواب یکدیگر را بدهند. »راب مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
بار دیگر تأکید کرد که ایــاالت متحده به جای آن که بر مذاکرات با ایران 
تمرکز کند، اولویت خود را بر »کمک نظامی ایران به روســیه« و حمایت 
از اغتشاشات در ایران قرار داده است. مالی بدون اشاره به کارشکنی های 
ایاالت متحده در مســیر مذاکرات هسته ای، مدعی شد: »ایران عالقه ای به 
توافق ندارد و ما بر چیزهای دیگر متمرکز شده ایم. هم اکنون می توانیم در 
تالش برای بازدارندگی و اخالل در ارائه تســلیحات به روســیه و تالش 
برای حمایت از خواســته های اساسی مردم ایران تفاوت ایجاد کنیم«، اما 
در جواب این زیاده گویی آمریکایی ها ، خبرگزاری ریانووستی روسیه به 
 نقل از یک منبع دیپلماتیک روس نوشت: مسکو امیدوار است واشنگتن از 
منحرف کردن مسیر احیای برجام دست بردارد و احیای توافق هسته ای ایران 
را به نتیجه برســاند. این منبع در واکنش به اظهارات »راب مالی« تصریح 
کرد: »این یک مسئله انتخابی نیست. آمریکایی ها باید تمامی تخلفاتی را 
که پیشــتر مرتکب شــده از بین ببرند«.او در این باره توضیح داد: »از آن 
سوی اقیانوس، هرازگاهی اظهاراتی شنیده می شود که پایبندی دولت کنونی 
آمریکا به وعده هایش برای بازگرداندن آمریکا به برجام را مورد تردید قرار 
می دهد«. وی ادامه داد: »آمریکایی ها قطعًا شتابزده عمل می کنند و به دنبال 
بهانه ای مناسب برای انحراف از مسیر بازگشت به برجام هستند اما این یک 
موضوع انتخابی نیست«.این دیپلمات روس با اشاره به این موارد تصریح 
کرد که ایاالت متحده، »موظف به پایبندی به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
و اصالح تمامی تخطی   از تعهداتش به قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل است«.وی افزود: »قطعنامه ای که علیه ایران در جلسه نوامبر شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شد، عنصر دیگری از تنش زایی 
واشنگتن و شرکای اروپایی این کشور است«. این منبع دیپلماتیک با اشاره 
به این موارد تأکید کرد که ماه ها تالش کارشناســان در قالب نشست وین  
اثبات کرد که احیای برجام در تطابق با عواملی که در ابتدا با آن توافق شد، 
امکان پذیر اســت. او در پایان با اشاره به کارشکنی ایاالت متحده گفت: 
»برای این منظور، همکاران آمریکایی ما اراده سیاسی کافی برای برداشتن 
گام نهایی به سوی نهایی کردن توافق در این زمینه را ندارند. ما امیدواریم که 
آن ها از گل آلود کردن آب دست بردارند و با یکدیگر موضوع احیای »توافق 
هسته ای« را به سرانجام برسانیم«.از سوی دیگر حسین امیرعبداللهیان وزیر 
خارجه کشــورمان که به صربستان سفر کرده در نشست خبری مشترک با 
وزیرخارجه این کشــور با اشاره به گفت وگوی تلفنی اخیرش با جوزپ 
بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت: با آقای بورل درباره 
توافق برای رفع تحریم ها گفت وگو و تاکید کردم توافقی برای ایران ارزش 
دارد که برای منافع ملت ایران به خوبی کار کند و همچنین پایدار باشد. وی 
ادامه داد: از تالش های آقای بورل، آقای مورا و تعدادی از وزیران خارجه 

که برای رسیدن به نقطه پایانی توافق تالش می کنند، تشکر می کنم .

کنایه کنعانی به سرکوب اعتراض ها در اروپا : مرگ خوب است اما برای همسایه!
 ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران ، با اشــاره به نوع 
موضع گیری برخی از مقامات غربی دربــاره اعتراضات در داخل ایران و نوع 
مواجهه آن ها با اعتراض کنندگان در داخل کشــورهای خودشان گفت: سران 
این رژیم ها پس از تقســیم تروریسم به خوب و بد، از اغتشاش و اعتراض نیز 
تعریف دلخواه خود را ارائه می کنند. ناصر کنعانی در صفحه توئیتر خود در این 
باره در رشته توئیتی نوشت: »اعتراضات مردمی در انگلیس، آلمان، فرانسه، کانادا 
و استرالیا بد و شایسته برخورد شدید اما اغتشاشات در کشورهای هدف آن ها 
خوب و شایسته حمایت است! ســران این رژیم ها پس از تقسیم تروریسم به 
خوب و بد، از اغتشاش و اعتراض نیز تعریف دلخواه خود را ارائه می کنند. مرگ 
خوب است اما برای همســایه. مقامات رژیم هایی که در تاریخ خود کودتاها، 
توطئه ها، مداخالت و جنگ های خانمانسوزی با میلیون ها کشته را رقم زده اند، 
به تازگی در قامت مدافعان حقوق بشــر در دیگر کشورها خودنمایی می کنند. 
ُطرفه آن که به رغم ژســت های دروغین حقوق بشری، در پنهان سازی ماهیت 

ضدحقوق بشری خود موفق نبوده اند . «/ ایسنا
تازه های مطبوعات

فرهیختگان - در گزارشی با عنوان »خرابکارها پای دیگ غذای دانشجویان!« 
نوشت: فضاسازی های انجام شده در شبکه های مجازی با کلیدواژه های مسمومیت 
»زنجیره ای« یا »عمدی« مســئله ای نیست که در فضای کنونی و در آستانه ۱۶ 
آذر به ســادگی از کنار آن عبور کرد. ایــن اتفاقات را باید کنار برخی خبرهای 

ضدونقیض از برنامه ریزی خرابکاری در ماه های اخیر جدی تر هم گرفت .
هم میهن - عمده ســرمایه تمام پلتفرم هایی که در جهان امروز مورد اقبال قرار 
گرفته اند، اعتمادی است که مخاطبان به آن ها دارند...این روزها در جامعه ملتهب 
ما اعتماد چندانی بین دولت و ملت وجود ندارد. کســب وکارهای خصوصی هم 
که فرســنگ ها فاصله با دولت دارند. حال در چنین شرایطی کسانی می خواهند 
میلیون ها کاربر در خارج و داخل کشور را به سمت پلتفرمی سوق بدهند که تماما 

داخلی است .
 جام جم -  اســتفاده زنان متهم از چادر، حس ناخوشــایندی در میان زنان و 
دخترانی ایجاد کرد که برای داشتن این حجاب برتر، نهایت وسواس و سلیقه را به 
کار می بردند اما با حضور آنان با پوشش چادر در دادگاه، قداست چادر در نگاه 
بسیاری از مردم زیر سوال رفت و حتی بهانه به دست دشمنانی داد که منتظر بودند 

تا با هجمه واردکردن، ارزش و تقدس چادر را زیر سوال ببرند .
اعتماد - این روزنامه درباره حواشی ماجرای بولتن های فارس نوشت: پرسش 
این است که اگر بپذیریم این بولتن ها که احتماال تعدادشان کم هم نیست، واجد 
گزاره ها و نقل قول های غلط و دروغ اســت، در این صورت چگونه اســت که 
همچنان منتشر می شده و هیچ مرجعی تاکنون نتوانسته مانع تولید و بهره برداری از 
آن ها شود؟... نکته مهم این است که چرا باید هک کردن یک مجموعه موجب 
شود که پدیده های منفی بروز یابد به طوری که درصدد نفی و تکذیب آن برآیند؟ 
ایراد از ســاختاری است که با آشکار شدن پشت پرده آن دچار مشکل و حتی 

بحران می شود .
کیهان - کسانی که بی محابا پا روی پدال ترویج حجاب اختیاری گذاشته اند، به 
فکر فرجام خود و جامعه اسالمی باشند. سخنانی از سوی برخی از کسانی که در 
لباس روحانیت هستند شنیده شده که خطرات هولناک تری در پی خواهد داشت، 
چون جنبۀ تحریف دین و بدعــت دارد. چنان چه امنیت اخالقی لطمه بخورد، 

امنیت جانی و مالی هم از بین می رود و دنیا و آخرت مردم تباه می شود .

روایت سرلشکر باقری از دستگیری و آزادی نیروهای آمریکایی در آب های ایران 
سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« رئیس ستاد کل نیرو های مسلح در حاشیه 
بازدید از پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
امروز توفیق داریم که در اســتان بوشهر باشیم و از یگان های نیرو های مسلح در 
استان بازدید خواهیم داشت. سردار باقری با تقدیر از تالش های نیرو های مسلح 
در یگان های مختلف در استان بوشهر گفت: شاهد آمادگی بسیار خوب و اقتدار 
نیرو های مسلح در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و  در استان بوشهر 
هســتیم. رئیس ستاد کل نیرو های مسلح بیان کرد: در منطقه خلیج فارس امنیت 
کاملی برقرار است و بخش اعظم خلیج فارس محدوده مأموریتی نیرو های مسلح 
جمهوری اسالمی ایران است که امنیت آن را تأمین می کنند. سردار باقری با اشاره 
به این که حضور ناوگان ها و نیرو های فرامنطقه ای در خلیج فارس و تنگه هرمز به 
حداقل رسیده است، افزود: این موضوع نشان دهنده امنیت منطقه و اقتدار جمهوری 
اســالمی ایران است و مشکلی از این نظر وجود ندارد.  وی با بیان این که نیروی 
دریایی سپاه امروز، از نظر کمیت و کیفیت تولید شناور های رزمی و موشک انداز و 
مین ریز و انواع دیگر شناور های سطحی و موشک های بردبلند و نقطه زن دارای 
توانایی های بی نظیری اســت که قابل مقایسه با گذشته نیست و با تکیه بر توان 
دفاعی توانسته از خلیج فارس به طور کامل محافظت کند، افزود : دشمنان می دانند 
اگر نیت و چشمداشتی به منافع ایران در خلیج فارس، سواحل، جزایر و سکو های 
نفتی داشته باشند با نیرو های قهرمان سپاه مواجه هستند و در یکی ،دو موردی که 
نیرو های گشتی آمریکا به اشتباه به حریم سرزمینی ایران وارد شدند دستگیر شدند 
و با عطوفت و مالیمت ایران آزاد شدند و تعهد کتبی دادند که تکرار نکنند و تاکنون 

تکرار هم نکرده اند ./ تسنیم
انعکاس

اعتماد آنالین خبر داد : احمد وحیــدی درباره ترکیب کمیته حقیقت یاب درباره 
حوادث اخیر گفت: ترکیب کمیته شامل دستگاه های مربوط به اضافه حقوقدان هایی 
است که مستقل هستند و وابســتگی دولتی ندارند. وی درباره این که آیا احزاب و 
جریان های سیاســی در این کمیته حضور دارند، گفت: خیر، بحث سیاسی نیست، 
بلکه بحث اغتشاشی بوده که ما باید بر اساس آن ریشه ها، عوامل موثر و بازیگران 
این صحنه را پیدا کنیم بنابراین دستگاه هایی که در این کار صاحب نقش هستند، در 
این کمیته حضور دارند. وزیر کشور درباره این که آیا گزارش کمیته حقیقت یاب به 
افکار عمومی ارائه می شود تا در جریان مسائل قرار بگیرند، اظهار کرد: بله، طبیعتًا 

گفته می شود .
 انتخاب مدعی شــد : رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
گفت: آن چه دو، ســه هفته قبل درباره طرح جدید شورای عالی انقالب فرهنگی 
شنیده ام این است که گشت ارشــاد در آن جا محلی از اعراب نداشته و تصمیم بر 

اقدامات ایجابی است .
 قرن نو مدعی شد :  العالم وابسته به صداوسیما نوشت: برخی رسانه های خارجی 
با استناد به نقل قولی از دادستان کل کشور مدعی شدند گشت ارشاد در ایران تعطیل 
شده است. این اظهار نظر دادستان کل کشور در حالی مطرح می شود که هیچ مقام 
رسمی در جمهوری اسالمی ایران مسئله تعطیلی گشت ارشاد را تایید نکرده است. 
حداکثر برداشتی که از کالم حجت االسالم منتظری می توان داشت این است که گشت 
ارشاد از زمان تاسیس مرتبط با قوه قضاییه نبوده است؛ چنان که دادستان کل تاکید 
کرده اســت: قوه قضاییه نظارت خود را برکنش های رفتاری در سطح جامعه ادامه 
خواهد داد. برخی از رســانه های خارجی کوشیده اند تا این کالم دادستان کل را به 
معنای عقب نشینی جمهوری اسالمی از مسئله حجاب و عفاف و متاثر از اغتشاشات 

اخیر معرفی کنند .

گروه خبر // فرماندار شهرستان بندرعباس از 
رشد ۷ درصدی حمل بار در ناوگان حمل و نقل 

شهرستان خبر داد .

    به گــزارش خبرنــگار دریا ، فرمانــدار بندرعباس 
»محمد مرودی« پس از بازدید از اسکله شهید رجایی و 
باهنر و همچنین پایانه های حمل بار در شهرستان گفت: از 

ابتدای سال جاری تاکنون، حمل و نقل جاده ای کشور از 
سمت شهرستان بندرعباس، بیش از ۷ درصد رشد داشته 
است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل 
جاده ای بر پایه تالش های شــبانه روزی رانندگان اداره 
می شود ادامه داد: فرمانداری شهرستان بندرعباس با تمام 
توان از ناوگان حمل و نقل جاده ای شهرستان بندرعباس 

حمایت خواهد کرد .

رئیس اداره امور بندری بنادر 
و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد 

 تخلیه محموله کشتی ۶۳ هزار تنی جو
 در بندر شهید رجایی

فرماندار بندرعباس اعالم کرد

رشد ۷ درصدی حمل بار توسط ناوگان حمل و نقل 
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 حسن سیالوی سرویس استان ها // استاندار 
توسعه شهری  ارتقای  بر  تاکید  با  خوزســتان 
گفت: ۳۲ شــهر تحت پوشــش طرح جامع 
بازآفرینی شــهری قرار گرفتند و طرح جامع 
مطالعاتی هشت شهر دیگر نیز انجام شده است . 
  به گزارش خبرنــگار دریا ، صادق خلیلیان در 

جلسه طرح توانمندسازی و تحول اجتماع محور 
محالت کم برخوردار که در استانداری خوزستان 
برگزار شــد، با اشاره به برخورداری عادالنه همه 
محالت از خدمات گفت: ۱۲۳ محله در ۱۹ شهر 
استان خوزســتان در طرح ملی توسعه و تحول 
اجتماع محور قرار گرفتنــد که اقدامات صورت 
گرفته در این شــهرها و محالت و روند پیشرفت 
طــرح در آن ها از ســوی دســتگاه های متولی 
تحت رصد مســتمر قرار می گیــرد.وی در ادامه 
ابــراز امیدواری کرد که ایــن طرح در کنار طرح 
بازآفرینی شهری، روند نوسازی بافت های فرسوده 

و ناکارآمد شهری را سرعت ببخشد.
*  وصول حق آالیندگی؛ اقدامی اساسی در توسعه 

خوزستان
  خلیلیان همچنین با اشاره به محقق شدن ۵ هزار 
و ۳۰۰ میلیارد تومان عــوارض حق آالیندگی 
استان خوزستان پس از سال ها، به عنوان اقدامی 
مهم در اســتان گفت: با پیگیری هایی که در چند 
ماه گذشته انجام دادیم عوارض آالیندگی استان 
را گرفتیم و آن را براساس دو شاخص جمعیت و 
دوری و نزدیکــی از مرکز آالیندگی میان مناطق 

مختلف استان توزیع کردیم.

  وی بــا بیان ایــن که همه نقاط اســتان از این 
اعتبار بهره مند شده اند، خاطرنشان کرد: عوارض 
حــق آالیندگی میان همه شــهرهای اســتان و  
همه روســتاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری 
پرداخت شده و توزیع متوازن اعتبارات در سطح 
اســتان صورت گرفته تا به یاری خداوند شاهد 
اقدامات اساسی در استان به ویژه در زمینه توسعه 
زیرساخت ها و تحت پوشش قرار گرفتن مناطق 

حاشیه ای و کم برخودار باشیم.
  استاندار خوزستان گفت: 4۰ درصد از عوارض 
حق آالیندگی به حقوق و بیمه کارگران شهرداری 

که برخی از آن ها بیش از شــش ماه معوق مانده 
بود اختصــاص دادیم و ۶۰ درصــد دیگر این 
اعتبار برای توسعه زیرساخت ها و عمران شهری 
اختصاص یافته اســت و در حساب شهرداری ها 

نگهداری می شود.
   وی با اشــاره به برنامه ریزهای صورت گرفته 
برای هزینه کرد این اعتبــار بیان کرد: این اعتبار 
متناسب با اولویت شهرها و روستاهای اختصاص 
یافتــه و می توان گفت براســاس آن ریل گذاری 
توسعه شهری و روســتایی خوزستان انجام شده 

است .

استاندار خوزستان عنوان کرد 

32 شهر خوزستان تحت پوشش طرح بازآفرینی شهری قرار گرفتند 

خبر

رئیس  دادگستری کرمان : 
بانک ها، بیمه و مالیات بیشترین مانع زایی 

را در مسیر تولید دارند
  آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // رئیس  کل 
دادگســتری کرمان، بیشــترین مشــکالت فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان را در حوزه های بانکی، بیمه 
و مالیات دانست و گفت: برخی واحدهای تولیدی با 
مشــکالت اختصاصی نیز رو به رو می شوند که بر 
مبنای توانمندی های دستگاه قضایی، تالش می شود 
این مشکالت برطرف شود. به گزارش خبرنگار دریا؛ 
حجت االسالم ابراهیم حمیدی در بازدید از شهرک 
صنعتی سدید در شــهر کرمان افزود: در پی دعوت 
برخی فعاالن اقتصادی از دستگاه قضا برای بازدید از 
پروژه ها و آشنایی با مشکالت موجود، زمینه بازدید 
از چند واحد صنعتی در شهر چترود و شمال کرمان 
فراهم شــد.وی ادامه داد: راه اندازی شهرک صنعتی 
سدید به همت جمعی از جوانان متدین شایسته تقدیر 
اســت و نشــان می دهد که زمینه های گسترده ای 
به منظور اشــتغال زایی و تولید در کشــور و استان 
کرمان وجود دارد.حجت االســالم حمیدی یادآور 
شد: طی سال جاری ۲۰ جلسه ستاد استانی اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید 
دادگســتری کل اســتان با ۸۱ مصوبه و بررسی ۶۵ 
پرونــده برگزار و به مشــکالت و موانع پیش روی 
واحدهــای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشــاورزی و 
فعاالن اقتصادی رســیدگی شده است.وی همچنین 
تاکید کرد: تلفیق دیدگاه های ارزشی با فعالیت های 
اقتصادی در قالب مســاجد، امکان پذیر است و باید 
بــه صورت ویژه مورد توجه قــرار گیرد.رئیس کل 
دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه حمایت از 
تولید و اشتغال، از اولویت های اصلی قوه قضاییه به 
شمار می رود، عنوان کرد: امیدواریم دستگاه قضایی 
بتواند نقش خــود در حمایت از بخش های صنعتی 
و تولیدی به ویژه تولیدکنندگان والیی، ارزشــی و 
انقالبی را ایفا کند.شــهرک صنعتی سدید در محور 
کرمان - زرند واقع شــده و شکل گیری آن به همت 
تنی چند از بچه های مسجد امام حسین)ع( خیابان 
مهدیه کرمان بود که این افراد برای حل مشــکالت 
بیکاری هم محله ای های خود با سرمایه اندک ایجاد 
شــهرکی را کلید زدند که اینک با نام سدید شناخته 

می شود.

تخصیص ۲۰۰ میلیارد 
برای تجهیز بیمارستان های خوزستان 
 حسن سیالوی سرویس اســتان ها // معاون توسعه مدیریت، منابع 
و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از تخصیص 
اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال بــرای تجهیز بخش های مختلف 
بیمارستان های زیر مجموعه دانشــگاه در جهت تامین رفاه درمانی 

بیماران خبر داد . 
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتر ســید ســعید آزنده بیــان کرد: 
در بیمارســتان های آموزشــی، درمانی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی 
 اهواز، تجهیزات لیــد پیس و پیس میکر)باتری برای بخش آنژیوگرافی( 
بــرای بخش های آنژیوگرافــی و صافی دیالیز برای بیمــاران دیالیزی 
خریداری شــد که این صافی ها نیاز یک سال خوزستان را برای بیماران 
دیالیزی درتمام بیمارســتان های زیر مجموعه دانشگاه در استان تامین 

می کند.
  وی افزود: با افزایش تخت های بســتری اطفــال و نوزادان و نیاز این 
بخش ها به دستگاه ونتیالتور)دستگاه تنفس مصنوعی برای نوزادان(، ۳۰ 
دســتگاه ونتیالتور برای خوزستان اختصاص یافت و اکنون ۱۵ دستگاه 
تحویل گرفته شده که بر اساس نیاز ویژه بین بیمارستان های ابوذر، سینا، 

طالقانی و امام خمینی )ره( اهواز توزیع خواهد شد.
*  تامین دستگاه پت اسکن برای نخستین بار در خوزستان 

   آزنده ادامه داد: دستگاه اسپکت سی تی و پت اسکن نیز برای بیمارستان 
گلســتان اهواز نیز تامین شده و به زودی مراحل نصب این دستگاه ها در 

این بیمارستان انجام خواهد شد.
   بر اســاس این گزارش دستگاه پت اسکن در خوزستان وجود نداشت 
و بیماران باید راهی شــیراز، تهران و کرج می شــدند. پت اسکن برای 
تشــخیص نفوذ بیماری ســرطان، مشــکالت قلبی، اختالالت مغزی و 

مشکالت سیستم عصبی استفاده می شود.
   اسپکت سی تی تصویر دوبعدی و پت اسکن تصویر سه بعدی می دهد؛ 
ســی تی اسکن معمولی کل بدن پنج تا ۱۰ دقیقه زمان می برد اما تکمیل 

اسکن به روش پت ۲ تا چهار ساعت زمان نیاز دارد .

  

سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //
مدیر کل بهزیســتی استان بوشهر گفت: در 
هشت ماهه نخست امسال موردی از کودک 
همسری در این اســتان ثبت نشده است و 

گزارشی نداشته ایم . 
  حسین اســدی راد در نشست با خبرنگاران 
اظهار کرد: ۲۷ هزار نفر معلول در استان بوشهر 
شناسایی شده اند که ۱۱ هزار نفر معلول جسمی 
حرکتی، سه هزار نفر معلول شنوایی، سه هزار 
و ۵۰۰ نفر معلول بینایی، کمتر از سه هزار نفر 
در حوزه بیماری اعصاب و روان مزمن، کمتر 
از هفت هــزار نفر اختالالت ذهنی و ۳۰۰ نفر 
در حوزه صوت و گفتار دچار معلولیت هستند.

وی بیشترین معلوالن را از ناحیه ضایعه نخاعی 
اعالم و تصریح کرد: ایــن نوع معلولیت روند 
صعودی در اســتان بوشــهر دارد و مهمترین 
عوامل آن تصادفات جاده ای و حوادث مربوط 
به صنعت اســت؛ ۳۹۳ نفر در این استان دچار 
این نوع معلولیت هستند که سازمان بهزیستی 
عالوه بر پرداخت مستمری، ماهانه یک میلیون 
تومان حق پرستاری نیز به خانواده این معلولین 
پرداخت می کند.مدیرکل بهزیستی استان بوشهر 
در خصوص مســکن معلولین یادآور شــد: 
امسال تعهد ساخت ۱۹۵ واحد مسکونی ویژه 
معلوالن بر عهده بهزیستی استان بوشهر بود که 
خوشبختانه تاکنون عملیات اجرایی ۳۳4 واحد 
مســکونی آغاز شده و در هشت ماهه نخست 
امسال ۱۱۲ واحد واگذار شده است.اسدی راد 
ادامــه داد: به خانواده های دارای یک معلول و 
زنان سرپرست خانوار برای هر واحد مسکونی 
۱۰۰ میلیون تومان و به خانواده دارای ۲ معلول 
۲۰۰ میلیــون تومان کمک بالعوض پرداخت 
می شــود.به گفته وی، در اســتان بوشهر ۸۰۰ 
خانواده ۲ معلولی، ۹۷ خانواده ســه معلولی، 
۱۰ خانــواده چهار معلولــی و ۲ خانواده پنج 
معلولی در آمار بهزیســتی ثبت شده است که 

خدمــات مختلف را دریافت می کنند. از جمله 
این خدمات انشعابات رایگان آب، برق و گاز 
به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان در ۶ ماهه نخست 
امسال بوده است.مدیرکل بهزیستی استان بوشهر 
با اشاره به استقرار اورژانس اجتماعی در همه 
شهرهای این استان بیان کرد: این اورژانس در 
۶ ماهه نخست امســال به ۱۹۱۶ مورد تماس 
در زمینه هــای کــودک آزاری)۳۰4 تماس(، 
همســرآزاری)۲۸۹ تماس(، فرار دختران)۵۵ 
تماس(، اقدام به خودکشــی و اختالف شدید 
خانوادگی پاســخ داده با خط تلفن اورژانس 
اجتماعی )۱۲۳( در ۲4 ساعت شبانه روز پاسخ 

داده است.
   اسدی راد اظهار کرد: بهزیستی استان بوشهر 
تعهد ایجاد ۱۲۰۰ فرصت شغلی در سال ۱4۰۱ 
برای جامعــه هدف برعهــده دارد که تاکنون 
موفق به ثبت۸۷۰ شــغل در ثبت سامانه رصد 
اشتغال شده است؛ بر اساس ابالغ بانک مرکزی 
کارفرمایانی که با رعایت قوانین کار مددجویان 
بهزیستی را بکارگیرند عالوه بر معافیت پرداخت 
حق بیمه کارفرمایی تا هفت سال، می توانند تا 
ســقف چهار میلیارد تومان تسهیالت دریافت 
کنند و اگر فرد دارای معلولیت متوسط را به کار 
بگیرند بخشی از حقوق در قالب جبران کارایی 
به آنها پرداخت می شود.این مقام مسئول تعداد 
مددجویان بهزیستی استان بوشهر را ۱۰ هزار و 
۷۳۵ نفر اعالم و تصریح کرد: مددجویان یک 
نفره ماهیانه ۵4۶ هــزار تومان، خانوار ۲ نفره 
ماهیانه ۷۸۰هزارتومان، خانوار سه نفر ماهیانه 
یک میلیون و ۹۲ هزار تومان، خانوار چهار نفره 
ماهیانه یک میلیون و 4۰۰ هزار تومان و خانوار 
پنج نفر ماهیانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
دریافت می کنند.مدیرکل بهزیستی استان بوشهر 
با اشــاره به اینکه بر اساس قانون، سه درصد 
جذب نیروها از طریق آزمون های استخدامی 
باید از میان افراد دارای معلولیت باشد، گفت: 

پارســال ۳۳ نفر از مددجویان استان بوشهر از 
این طریق مشــغول به کار شدند که الزم است 
دستگاه های اجرایی این قانون را جدی بگیرند، 
در غیر این صورت به آنها برخورد قانونی خواهد 
شد.اســدی راد در خصوص سامانه نوبت دهی 
طالق )تصمیم( بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون 
۱۰۵۶ درخواســت طالق از طریق این سامانه 
در استان بوشهر ثبت شده است که ۱۲۰ مورد 
منجر به سازش شده است. همچنین پارسال از 
۲۵۲۶ درخواست ۲۸۹ زوج معادل ۱۱ درصد 
به ســازش ختم شده است که البته آمار پایینی 
نسبت به میانگین کشوری است، چرا که زوجین 
بوشهری در مرحله آخر تصمیم به طالق به این 
ســامانه مراجعه می کنند.وی در پاسخ به این 
سئوال مبنی بر آخرین وضعیت کودک همسری 
در استان بوشهر گفت: در هشت ماهه نخست 
امسال موردی از کودک همسری در این استان 
ثبت نشده است و گزارشی نداشته ایم اما افراد 
می توانند گزارش هــای خود در این خصوص 
را با خط تلفــن اورژانس اجتماعی )۱۲۳( در 
میان بگذارند.مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در 
خصوص مراکز ترک اعتیاد ویژه بانوان یادآور 
شد: عالوه بر مرکز ترک اعتیاد بانوان عالیشهر، 
هفته بهزیستی یک مرکز ترک اعتیاد با داشتن 
تمامی استانداردهای الزم در شهر بوشهر افتتاح 
کردیم.اسدی راد با اشــاره به کمک درمانی به 
" ترنس سکشــوال ها" عنوان کرد: ما در این 
زمینه مشاوره دهنده هستیم، هدف ما پیدا کردن 
بینش فرد نسبت به خود است و به دنبال تغییر 
نیستیم. یکی از مشکالت این افراد، مسائل روان 
شناختی است، بسیاری از مراجعه کنندگان این 
حوزه پس از دریافت مشاوره متوجه می شوند 
که گرایش نرمال دارند.به گفته وی، تصمیمات 
مربوط به تغییر جنسیت در استان بوشهر گرفته 
نمی شــود و تایید نهایی در استان فارس انجام 

می گیرد .

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر :

کودک همسری در استان بوشهر ثبت نشده است

فرمانده مرزبانی فراجا :

هوشمندسازی مرزها در اولویت مرزبانی است
ســید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها // 
فرمانده مرزبانی فراجا گفت: هوشمندسازی مرزها 
در راستای پایش مرزها یکی از رویکردها و اولویت 

مرزبانی است . 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســردار سرتیپ ستاد 
احمدعلی گودرزی در بازدیــد از یگان های مرزی 
بوشــهر اظهار کرد: یکی از رویکردهــای مرزبانی 
تقویت امکانات الکترونیکی و اپتیکی و رصد و پایش 
مرزها با اســتفاده از هوشمندسازی مرزهاست.وی 

افزود: امروز ســربازان والیت در مرزبانی با روحیه 
جهادی و انقالبی و با تمام توان در جهت امنیت مرزها 
و مبارزه جدی با قاچاق های سازمان یافته و مبارزه با 

تروریسم تالش خواهند کرد. 
  فرمانــده مرزبانی فراجا تصریح کرد: اســتفاده از 
پهپاد در راســتای پایش مرزهــا می تواند در ارتقاء 
توان عملیاتــی و مأموریتی و صالبت مرزبانی مؤثر 
باشــد که در این زمینه اقداماتی در حال انجام است.
 گودرزی بیان کرد: خدمت به مردم و مرزنشینان یک

 افتخار اســت و مرزبانان در راســتای تأمین امنیت 
مرزها، اســتیفای حقوق مرزنشینان تالش و فعالیت 

می کنند.
  وی گفت: با حمایت ستادکل نیروهای مسلح و نیز 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در زمینه 
تزریق شناورهای پیشرفته مرزبانی اقدامات مؤثری 
صورت گرفته که انشــاءاهلل با افزایش شــناورهای 
پیشــرفته به مجموعه مرزبانی کمک شایانی در این 

زمینه شود .

    

ســید ابوالحســن جعفری سرویس 
اســتان ها //مدیرکل صنعت، معدن 
 و تجــارت اســتان بوشــهر گفت: 
بهره مندی اســتفاده موثراز ظرفیت 
تولیدات صنایع استان در منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس جنوبی اجرایی 

خواهد شد . 
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ مهدی 
صفوی در جلسه امکان سنجی حضور 
اقتصادی استان در منطقه  موثر فعاالن 
ویژه اقتصادی پارس جنوبی با اشاره به 
فعالیت  نحوه  مختلف  راهکارهای  بیان 
اثربخش فعاالن اقتصادی استان در آن 
منطقه اظهار کرد: بــا توجه به الزامات 
قانونی بــرای شــرکت های دولتی در 
خرید کلیه ملزومات از مســیر سامانه 
)ســتاد(؛  دولت  تدارکات  الکترونیکی 
بیشتر  هماهنگی الزم و مساعدت های 
جهت آموزش کاربران و ثبت نام تامین 
کننده کاال و خدمات در سامانه مذکور 
به منظور بهره مندی از فرصت حضور 
در مناقصــات منطقه ویــژه اقتصادی 
پارس جنوبی از طریــق معرفی مربی 
خبره امور قراردادها و حقوقی نفت در 
مرکز استان از طریق مدیریت فوق الذکر 

فراهم شود.
  صفوی با اشاره به اهمیت موضوع در 

و  ساخت  شرکت های  استقرار  راستای 
تولید، شــرکت های دانش بنیان، تامین 
کنندگان و ســرمایه گذاران در منطقه 
جنوبی  پارس  انــرژی  اقتصادی  ویژه 
بازار  شناســایی  بمنظور  کرد:  تصریح 
و نیازمندی هــای صنایع نفت و گاز و 
پتروشــیمی هماهنگی و همکاری الزم 
از ســوی سازمان منطقه ویژه با عوامل 
اجرایی معرفی شــده از سوی اداره کل 
صمت اســتان پیگیری و دنبال خواهد 

شد.
  وی بیان کرد: در راستای انتقال بخشی 
از گــردش مالی موجود شــرکت های 
مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس جنوبی به بانک های اســتان؛ با 
بانک های منتخب استان  مدیران عامل 
و شرکت های پتروشیمی جهت برگزاری 
جلسه هماهنگی الزم در جهت معرفی 
توانمندهای صنایع استان، لیست کاملی 
از همه محصوالت تولیدی نظیر حجم 
تولید، خدمات فنــی و اقالم پروژه ای 
با تعیین میزان تــوان تامین، تهیه و به 
مدیریت منطقه ویــژه اقتصادی انرژی 
پــارس جنوبی همراه با مشــخصات 
کامل مدیران فروش شــرکت ها توسط 
مدیریت استانداردها، کیفیت و بازرسی 
فنی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس 

انجام شود.

  مدیر کل صمت استان بوشهر گفت: به 
منظور شناسایی هرچه بهتر نیازمندهای 
موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
بازاریابان  ظرفیــت  از  جنوبی،  پارس 
خبره شرکت های پخش جهت حضور و 
مصاحبه با مدیران بازرگانی شرکت های 
از  حمایت  راســتای  در  پتروشــیمی 
صنایع توانمند استان برای فراهم کردن 
مشــوق های خرید تضمینــی و پیش 
خرید تولید و محصوالت با حفظ منافع 
متقابل به شرکت های تامین کننده استان 

پیگیری الزم به عمل آید.
   وی اضافه کــرد: با عنایت به امکان 
عرضه بخشــی از تولیدات شرکت های 
پتروشــیمی مســتقر در منطقــه ویژه 
اقتصــادی انــرژی پــارس جنوبی به 
صورت عرضه خــارج از بورس همه 
شــرکت های تولیدی پایین دســت که 
نیازمند بــه خوراک از محل فوق الذکر 
بوده با میزان و نوع مواد اولیه مورد نیاز 
شناسایی و معرفی شوند تا به منظور هم 
افزایی و هماهنگی بیشتر بین انجمن های 
تولیدی و تجاری استان در تامین اقالم 
مورد نیــاز منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس جنوبی؛ نشستی به همین منظور 
با حضــور مدیریت منطقــه و مدیران 

انجمن ها برگزار شود .

مدیرکل صمت بوشهر عنوان کرد 

استفاده از تولیدات صنعتی بوشهر در منطقه ویژه پارس جنوبی

    

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // 
مدیرکل تبلیغات اســالمی یزد گفت: 
هم اکنون ۱۰۷ خانــه قرآنی در یزد و 
اکثر مناطق و شهرســتان های تابعه 

استان فعالیت دارند . 
  بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ 
نجیمــی  علیرضــا  حجت االســالم 
همکاری  با  قرآنــی  خانه های  افزود: 
عالقه مندان و همراهی مردم، خیران و 

حمایت مســئوالن در راستای توسعه 
آموزش های قرآنی و ترویج ارزش های 

معنوی فعالیت دارند.
  وی به اهمیــت ترویج معارف دینی 
و آموزه های الهــی و اخالقی در بین 
اقشــار مختلف به خصوص نوجوانان 
و جوانان اشــاره کرد و ادامه داد: یکی 
از مهمترین امور فرهنگی و رســالت 
تبلیغات اسالمی، توجه خاص و مستمر 

به آموزش کالم وحی است.این مسئول 
با بیان اینکه اگر نســل جوان از همان 
ابتــدای زندگی با معارف اســالمی و 
کالم وحی انــس و الفت بگیرد بخش 
آســیب های  و  ناهنجاری ها  از  مهمی 
فرهنگی و اجتماعی پیشگیری می شود 
بر توسعه گسترده این فعالیت ها تاکید 
کرد.نجیمــی بیان کــرد: در خانه ها و 
موسســات قرآنی برای همه گروه های 
ســنی اهم از دختران و پسران ساالنه 
نســبت به برگزاری دوره های آموزش 
قرآن در بخش هــای مختلف اقدام و 
مسابقات و ســایر برنامه های بصیرتی 
صورت می گیرد.وی اظهار کرد: هدف 
اصلی دشمنان در برهه کنونی با تهدید 

نرم و جنگ ترکیبی تضعیف ارزش های 
معنوی است بنابراین باید بیش از قبل 
شاهد توسعه و تعمیق فعالیت های دینی 
و قرآنــی به خصوص در بین نســل 
جوان باشــیم.این مسئول از همکاری 
 خوب و مســتمر فرهنگیان و همچنین 
دانــش آموزان مدارس برای توســعه 
فعالیت های فرهنگی و قرآنی در استان 
قدردانی کرد و آمادگی اداره کل تبلیغات 
اســالمی یزد را برای توسعه و تقویت 
برنامه های این حــوزه مهم اعالم کرد.  
اســتان یزد با یک میلیون و ۲۵۰ هزار 
نفر جمعیت دارای بیش از ســه هزار 
مسجد و برنامه های قرآنی به خصوص 

طرح تالوت نور اجرا می شود .

۱۰۷ خانه قرآنی 
در استان یزد فعالیت دارند 

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اینکه ورثه مرحوم آقای علی ســاالری فرزند غالم به شــماره ملی 4699292641 به موجب دو فقره استشهادیه محلی مدعی شده است که سند مالکیت پالک 
7072 فرعی از 8- اصلی تحت عنوان شش دانگ یک باب خانه به مساحت 192 متر مربع واقع در رودان بخش سه بندرعباس که در دفتر امالک الکترونیکی شماره 
139620323061001605 ثبت وسند مالکیت آن به شماره چاپی 778159 سری  ب  سال 95 بنام معامل خانم سامیه میرکی صادر و تسلیم گردیده است که پس از انتقال 
در دفترخانه طی سند خالصه معامله شماره 35592 مورخ 1397/04/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 34 رودان و قبل از تسلیم توسط متعامل آقای علی ساالری به اداره 
ثبت اسناد و امالک رودان به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده 120 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 10 روز اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم اعتراض وعدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق 

ماده 120 آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود .در ضمن پالک مزبور برابر سند رهنی 35594 مورخه 1397/04/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 34 رودان در 
رهن بانک سپه شعبه رودان می باشد . 47/ م/الف - تاریخ انتشار : 1401/09/15

یحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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اقتصادی

 اعالم احکام مالیاتی حمایت 
از کسب وکارهای اینترنتی 

  گروه اقتصادی // احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از توسعه 
سکوها و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال از سوی سازمان امور 
مالیاتی کشور ابالغ شــده است . آیین نامه حمایت از توسعه 
ســکوها و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال که چندی پیش و 
با هدف حمایت از ســکوها و کسب وکارهای مجازی کشور 
و توسعه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است، دارای ۱4 
ماده قانونی و ۳۰ حمایت دولتی اســت که کســب وکارهای 
اینترنتی را موردتوجه قرار می دهد.در این آیین نامه حمایتی، 
برای برخی دســتگاه ها و نهادهای دولتی نقش هایی در نظر 
گرفته شــده اســت که با توجه به حیطه وظایف و اختیاراتی 
که دارند، بتوانند به رونق کسب وکارهای اینترنتی کمک کنند. 
به همین منظور، ســازمان امور مالیاتی کشور، احکام مالیاتی 
آیین نامه حمایت از توسعه سکوها و کسب وکارهای اقتصاد 
دیجیتال را ابالغ کرد.ســازمان امور مالیاتی کشــور موظف 
اســت برای کلیه کسب وکارهایی که پیش ازاین سابقه مالیاتی 
نداشته اند و باید فعالیت خود را به پلتفرم های مشمول انتقال 
دهند، مشــوق هایی را اعمال کند که عبارت اند از:- از تسلیم 
اظهارنامه و نگهداری اســناد و مدارک بابت درآمد حاصله 
از فروش کاال یا ارائه خدمت در ســکوهای مشمول داخلی 
تا میزان مقرر در ماده )۱۰۰( قانون مالیات های مســتقیم و 
اصالحات بعــدی آن یعنی۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و 
دستمزد معاف هستند.- برای کسب وکارهای مشمول، حداقل 
نرخ مالیات مقطوع به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد 
اقتصاد دیجیتال در کشور تعیین شود. بخشنامه مربوط به این 
بند توسط ســازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه های 
ارتباطات و اقتصاد تهیه و ابالغ می شود. کلیه مشمولین این بند 
از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری 
اســناد و مدارک مربوط در مهروموم های آتی معاف خواهند 
شد.- کلیه هزینه های ایجاد و توسعه پلتفرم ها و کسب وکارها 
در سکوهای داخلی جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تا سقف 
مقرر محسوب شود. ســقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی بــه تصویب کارگروه ویژه 
اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.طبق اعالم وزارت ارتباطات و 
فناور ی اطالعات، در پی تصویب آیین نامه حمایت از سکوها 
و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال، ضوابط و شرایط مشموالن 
برخــورداری از این حمایت ها توســط وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات اعالم و به زودی پلتفرم های مشــمول این 

طرح اعالم خواهد شد .

خبر

    *  
گروه اقتصادی // رئیس هیــأت مدیره اتحادیه 
تعاونی های ســهام عدالت گفت: سود 5۰۰ هزار 
تومانی سهام عدالت تا پایان آذر برای هر نفر واریز 

می شود . 
   عسگر توکلی در مورد واریز قسط اول سود سهام 
عدالت اظهار داشت: برای رعایت حال سهامداران 
عدالت، امســال با تصمیم وزیر اقتصاد و تصویب 
شــورای عالی بورس مقرر شده است تا پایان آذر  
نیمی از ســود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 
۱4۰۰ به حســاب ذینفعان واریز شود.وی گفت: 
امسال سود سهام عدالت نسبت به سال قبل حدود دو 
برابر شده است، بنابراین در مرحله اول واریز سود که 
تالش می شود تا پایان پاییز سال جاری باشد، مبلغ 
۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر با پرتفوی میانگین 
اسمی ۵۳۲ هزار تومانی، سود واریز می شود و تالش 
می کنیم بقیه ســود را هم  تا پایان اسفند  به حساب 

دارندگان سهام عدالت واریز  کنیم.
* کل سود کسب شده سهام عدالت در سال قبل ۶0 

هزار میلیارد تومان
   رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی های ســهام 
عدالت در مورد کل ســود کسب شده سهام عدالت 

در سال گذشته گفت: کل سود کسب شده ۶۰ هزار 
میلیارد تومان اســت که مربوط به عملکرد ســال 
گذشته شرکت ها است و با تدبیر دولت، وزیر اقتصاد، 
فراکسیون سهام عدالت و شورای عالی بورس برای 
اولین بار در تاریخ سهام عدالت قرار است این سودها 
در دو نوبت به حساب بیش از 4۹ میلیون ذینفع سهام 
عدالت واریز شــود.توکلی همچنین در مورد سود 
باقیمانده از سال گذشته گفت: بخشی از سهامداران 
عدالت به دلیل مغایرت داشتن شماره حساب های 
اعالمی و یا مشــکالت بانکی نتوانستند سود سهام 
خود را دریافت کنند، که تالش می شــود کسانی که 
شماره حســاب جدید اعالم کرده باشند، باقیمانده 

سود آنها هم در این مرحله واریز شود.
* جزئیات انتقال قهری سهام عدالت متوفیان

   وی همچنین در مورد سهام عدالت متوفیان گفت: 
براساس آخرین توافق انجام شده، برای جلوگیری 
از سوءاستفاده های احتمالی، در جلسه شورای عالی 
بورس تصویب شــد که بــه زودی پس از اعالمیه 
رسمی، سهامداران عدالت به دفاتر خدمات قضائی 
مراجعه کرده و بدون دریافت وجهی کار انتقال قهری 
سهام عدالت متوفیان انجام خواهد شد.به گفته توکلی، 

جاماندگان ســهام عدالت از دو دهک درآمد کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی ۳.۵ میلیون نفر هستند که با 
احتساب برخی اقشار فاقد شغل در مجموع به 4.۵ 

میلیون نفر می رسد.
* تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

  وی گفت: وزارت تعاون و رفاه می گوید جاماندگان 
سهام عدالت باید در سامانه وزارت رفاه ثبت نام کنند 
و کســانی که دارای یک خانه و ماشین باشند، در 
دهک پردرآمد قرار می گیرند، در حالی که ســهام 
عدالت به ۶ دهک کم درآمد جامعه تعلق می گیرد، اما 
درخواست ما این است که کار شناسایی مشموالن 
سهام عدالت در مورد کارمندان کشوری و لشکری را 
به سازمان های مربوطه و در مورد روستائیان و عشایر 
به دهیاری ها، شــوراهای روستایی و بخشداری ها 
واگذار کنند تا حقوق مردم ضایع نشود.به گفته رئیس 
هیأت مدیره اتحادیه تعاونی های سهام عدالت، قرار 
است به ازای هر نفر از جاماندگان ۱۰ میلیون سهام 
عدالت تعلق گیرد که ۵ میلیون تومان از آن به شکل 
کمک بالعوض دولتی خواهد بود و ۵ میلیون تومان 
از محل سود و درآمد آتی سهام عدالت طی ۱۰ سال 
آینده به صورت تقسیط دریافت می شود.توکلی این 

نکته 
را هــم 

گفــت: دولت 
از  وقت ۱۰ شــرکت 

شــرکت های حاضر در پرتفوی سهام 
عدالــت را خارج کرد و اگر این ۱۰ شــرکت را به 
سبد سهام عدالت برگرداند، می توانیم به ۲۰ میلیون 
نفر از جاماندگان، ســهام عدالت جدید اختصاص 
دهیم.وی در مورد آزادســازی سهام عدالت ادامه 
داد: براساس ابالغیه مقام معظم رهبری به هر میزان 
که اقساط ســهام عدالت از مشموالن دریافت شده 
است، باید سهام آنها آزاد شود.توکلی همچنین درباره 
حضور نمایندگان سهام عدالت در مجامع شرکت های 

سرمایه پذیر 
در  داشت:  اظهار 
حــال حاضر طبــق مصوبه 
شــورای عالی بورس، در کارگروهی مرکب از سه 
نفر کــه دو نفر نماینده وزارت اقتصاد و شــورای 
عالی بورس و یک نفر نماینده سهام عدالت حضور 
دارند،  این رویه تا پایان دی ماه ســال جاری ادامه 
دارد، اما امیدواریــم از ابتدای بهمن ماه رویه تغییر 
کند و فقط نمایندگان شرکت های سهام عدالت در 
مجامع شرکت های سرمایه پذیر حضور پیدا کنند و به 
نمایندگی از جامعه سهامداران به اعمال حق رأی و 

انتخاب هیأت مدیره بپردازند .

واریز 500 هزار تومان سود سهام عدالت  در ماه جاری 

گــروه اقتصــادی // مدیرکل دفتر 
صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: 
تا ســقف یک میلیارد یورو ارز برای 
شده  داده  تخصیص  خودرو  واردات 
است که با این رقم می توان ۷۰ تا ۱۰۰ 

هزار دستگاه خودرو وارد کرد . 
   عبداهلل توکلی الهیجانی در یک 
گفت و گوی تلویزیونی، اظهار کرد: 
قانون ســاماندهی صنعت خودرو 
در خرداد ماه امســال ابالغ شد و 
مصوبه هیئت وزیران نیز برای آئین 
شهریور  در  واردات،  اجرایی  نامه 
ماه به تصویب رسید. بنابراین هم 
اکنون مانــع خاصی برای واردات 
خودرو وجود ندارد و حتمًا امسال 
واردات انجام می شود.مدیرکل دفتر 

صنایــع خودرویی وزارت صمت 
با بیان اینکه میــزان خودروهای 
وارداتی به توان مالی شرکت های 
واردکننده بســتگی دارد، افزود: تا 
سقف یک میلیارد یورو ارز برای 

واردات خودرو تخصیص داده شده 
است که با این رقم می توان ۷۰ تا 
۱۰۰ هزار دســتگاه خودرو وارد 
کرد.وی ادامــه داد: اهرم افزایش 
کیفیت در صنعت خودروســازی، 

بحث رقابت پذیری اســت و هر 
چقدر ما صنعت را به سوی رقابت 
پیش ببریــم می توانیم به افزایش 
کیفیت برســیم.توکلی گفت: زیر 
واردات  برای  ســاخت های الزم 
رایزنی های الزم  فراهم و  خودرو 
در حوزه های اســتاندارد، محیط 
زیست و سایر دستگاه های مرتبط 
نیز انجام شده است.وی تاکید کرد: 
در حــال حاضر خودروســازان 
برای انتقال فناوری نیز با شرکای 
خارجی خود در تعامل هستند و 
در آینده ای نزدیک شاهد حضور 
بود  خواهیم  وارداتی  خودروهای 
تا بازار خودروی کشور به سمت 

رقابت پیش برود .

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعالم کرد 

واردات ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی تا پایان سال 

گروه اقتصادی // نفــس  طرح نهضت ملی 
مسکن با نبود تســهیالت بانکی و کمبود 
زمین به شماره افتاده بود تا این که با افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی در هفته های گذشته 
آخرین ضربه به طرح مهم دولت ســیزدهم 

وارد شد . 
  چنان که به گفته کارشناسان و سازندگان حوزه 
مسکن، قیمت ارائه شده از سوی وزارت راه و 
شهرسازی برای ساخت، فقط ۵۰درصد هزینه را 
پوشش می دهد. این بدین معنا است که اگر زمین 
و تسهیالت بانکی نیز برسد با این رقم نمی توان 

خانه ساخت.رکود در بخش مسکن به اوج خود 
رسیده و بنا به آمارهای اعالمی میزان معامله در 
بازار مسکن کاهش محسوسی داشته است. با 
وجود رکود در معامالت قیمت مسکن افزایش 
یافته و بر اساس آمارهای اعالمی بانک مرکزی 
میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به حدود 
4۳ میلیون تومان رسیده است. این رکود تورمی 
در ســایه کاهش عرضه مسکن تشدید شده 
است. دولت ســیزدهم نیز با آگاهی از کمبود 
عرضه و کم کاری دولت دوازدهم در ســاخت 

مسکن یکی از شعارهای خود را ساخت یک 
میلیون مسکن عنوان کرد. با وجود هشدارهای 
مکرر کارشناســان و فعاالن حوزه مسکن در 
خصوص عدم تحقق این طرح، وزیر مستعفی 
راه و شهرســازی پا را از این عدد فراتر نهاد و 
گفت: ظرفیت ساخت مسکن در کشور بیش از 
یک میلیون واحد در سال است. اما با گذشت 
یک سال از این طرح، میزان ساخت مسکن به 
۵۰ درصد این رقم نیز نرسید. از عوامل کمبود 
زمین و ارائه نکردن تســهیالت بانکی که بارها 
به آنهــا پرداختیم عبور می کنیــم. این روزها 
قیمت مصالح ساختمانی به عنوان ضلع سوم و 
تاثیرگذار در ساخت مسکن افزایش چشمگیری 
داشته اســت. ســیمان معموال ۲ بار در سال 
افزایش قیمت دارد اما امسال قیمت سیمان برای 
ســومین بار افزایش یافت.اواخر آبان، انجمن 
تولیدکنندگان سیمان برای بار سوم درخواست 
افزایش قیمت پایه سیمان به ۵۰هزار تومان را 
داد و مدعی شد با افزایش قیمت پایه سیمان در 

بورس قیمت این کاال در خرده فروشی ها افزایش 
نخواهد یافت اما این وعده انجمن با شرایط این 
روزهای بازار متفاوت است و قیمت سیمان در 
خرده فروشــی ها از ۷۰ هزار تومان به ازای هر 
کیســه نیز عبور کرده است. این درحالی است 
که قیمت سیمان در هفته های گذشته بین 4۵ تا 
۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید. 
این افزایش حدود ۵۰ درصدی در کنار ســایر 
عوامل تولید باعث شــده قیمت نهایی ساخت 
نیز افزایش یابد.ســیدمحمد مرتضوی، رئیس 
کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان با 
اشاره به افزایش قیمت ساخت مسکن می گوید: 
»تولید مسکن هر ماهه در حال کاهش است. 
در هفته های اخیر هم با افزایش قیمت سیمان، 
یونولیت، دستمزد و... مواجه شده ایم که بی میلی 
سازندگان برای اجرای پروژه ها را در پی دارد. 
ســیمان طی روزهای اخیر با مقداری افزایش 
قیمت مواجه شده و قیمت یونولیت هم از حدود 
۷۰ هزار تومان بــه ۵۰۰ هزار تومان افزایش 

یافته است«.
*  پای برق هم به میان آمد

 عالوه بر افزایش قیمت پایه سیمان در بورس 
کاال، این روزها واحدهای تولید ســیمان برای 
تامین برق مورد نیاز خود با مشکالت متعددی 
مواجه هستند. محمدحسن آصفری، نماینده اراک 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به قطع برق 
واحدهای تولیدکننده سیمان می گوید: »میانگین 
قدرت عملی نیروگاه ها ۶۸هزار مگاوات است 
و در این شــرایط فقط ۱4هزار مگاوات کمبود 
احساس می شــود. این چه وضعیتی است که 
بــرای آبادی یک طرف، طرف دیگر را خراب 
می کنید؟ عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس ادامه می دهد: » از روزی که قطعی برق 
در کشور شایع شــد قیمت سیمان از کیسه ای 
۱۵هزار تومان به ۷۰هزار تومان افزایش یافت 
و قیمت فوالد نیز به چند برابر افزایش پیدا کرد. 
چرا دولت و دستگاه قضایی نباید به این موضوع 
ورود کنند؟  آیا ظرفیت کارخانه های سیمان یا 
فوالد برای ذخیره ســازی تولیدات خود فاقد 
هرگونه انبار بوده اند که یک شبه قیمت شان به این 
میزان افزایش می یابد. خروجی جلسه امروز در 

صحن چه چیــزی خواهد بود؟ باید اقدام ماده 
۲۳4 صورت گیــرد و گزارش این مهم به قوه 

قضاییه ارسال شود.
* وزارت راه و شهرسازی همچنان در سکوت

  با وجود افزایش عوامل ساخت مسکن وزارت 
راه و شهرســازی ترجیح داده است که در این 
زمینه مانند ماه های گذشته سیاست سکوت را 
در پیش بگیرد و جلسه ای برای به روزرسانی 
قیمت ساخت تشکیل ندهد. البته به نظر می رسد 
ساخت این تعداد مسکن از برنامه این وزارتخانه 
خارج شده اســت و وزارت راه و شهرسازی 
ترجیح می دهد با سکوت نوک پیکان انتقادات 
را به سمت سازندگان وضعیت بازار و بانک ها 
هدایت کند. آنچه کامال واضح است وزارت راه 
و شهرســازی حمایت الزم را از تولید مسکن 
توسط بخش خصوصی انجام نمی دهد و باید 
اذعان کرد طرح نهضت ملی مسکن نیز به یک 
طرح شکســت  خورده شبیه شده است. در این 
طرح با ناتوانی متقاضیــان در پرداخت آورده 
و قفل شــدن تسهیالت بانکی مواجهیم که این 
مساله انگیزه سازندگان و پیمانکاران این طرح 

را کاهش داده است . / جام جم

چاله سیمان برای مسکن  ملی 

 گروه اقتصــادی //  وزیر اقتصاد با اعالم خبر 
بخشــودگی جرایم بیمه شخص وسایل نقلیه 
موتوری اعالم کرد: همه جرایم در گذشــته تا 
پایان این ماه بخشــیده شده و اگر مردم تا ۳۰ 
آذر مراجعه کنند، بدون پرداخت هیچ جریمه ای 

می توانند از بیمه شخص ثالث استفاده کنند . 
  سید احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گفــت: ۱۳ آذر روز ملی بیمه بود و همه 
مدیران صنعت بیمه کشور برای هماهنگی برنامه 
صنعت یک ســال آتی بیمه کشور گرد هم آمده 
بودند.وی در ادامه با اعالم اینکه همه جرایم بیمه 
شخص ثالث بخشیده شده است، بیان کرد: امروز 
با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی برای بخشودگی 
جرایم بیمه شخص ثالث موافقت شد و این امکان 

به صاحبان همه وسایل نقلیه موتوری برای استفاده 
از این بخشــودگی تا پایان آذرماه داده شد.وی 
همچنین گفت: طبق ماده ۲4 قانون بیمه شخص 
ثالث، اساســًا این قانون یک بیمه اجباری برای 
تمام وســایل نقلیه است که اگر صاحبان وسایل 
نقلیه وســیله خود را مدتی بیمه نکنند، مشمول 
جریمه می شوند و بخشودگی این جریمه ها سبب 
ترغیب صاحبان وسایل نقلیه می شود که به بهانه 
جریمه ها بیمه وسایل خود را به تأخیر نیندازند.

خاندوزی همچنین اعالم کرد که با بخشودگی تمام 
جریمه های وســایل نقلیه موتوری در گذشته نیز 
موافقت شده است، بنابراین صاحبان وسایل نقلیه 
دو هفته فرصت دارند از این بخشــودگی استفاده 

کنند.وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به این سوال که 
آیا این بخشودگی شامل همه وسایل موتوری از 
جمله ماشین آالت کشاورزی نیز می شود افزود: در 
خصوص موتورسیکلت و ماشین آالت کشاورزی 
از اواسط آبان ماه این امکان فراهم شده بود تا از 
این فرصت اســتفاده کنند؛ اما چون اکثر مردم از 
وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند، این تا پایان 
آذر تسری داده شد به همه وسایل نقلیه موتوری 
زمینــی. وی در پایان ابراز کرد: برای اینکه مردم 
بتوانند تا پایان آذرماه از بیمه شخص ثالث استفاده 
کنند با مراجعه به مراکز بیمه کسی از این بابت که 
در گذشته بیمه شخص ثالث نداشته اند، بازخواست 
نمی کند و تاکید می کنم که همه جرایم در گذشته 
تا پایان این ماه بخشــیده شده و اگر مردم تا سی 
آذر به این مراکز مراجعه کنند، بدون پرداخت هیچ 
جریمه ای می توانند از بیمه شخص ثالث استفاده 

کنند .

وزیر اقتصاد :

 جرایم بیمه شخص ثالث بخشیده شد

گروه اقتصادی // وابستگی 55 درصدی 
تامین آب کشور به منابع آب زیرزمینی 
مترمکعبی  میلیارد  کسری ۱۴۳  موجب 
سفره  های زیرزمینی در طول چند دهه 
گذشته شــده که پیامد آن فرونشست 
زمیــن، آلودگــی و شــوری آب های 
زیرزمینی است، این وابستگی 55 درصد 
متوسط کشــوری بوده و در بسیاری از 
استان ها این وابســتگی به مرز اضطرار 

رسیده است . 
   در حال حاضر ۵۵ درصد کل آب مصرفی 
کشور از منابع زیرزمینی برداشت می شود، 
این در شرایطی است که در ۱۶ استان کشور 
بیش از ۶۰ درصد و هشت استان بیش از 
۸۰ درصد مصارف آب خود را وابســته به 
آب زیرزمینی هســتند، خراسان  رضوی، 
خراســان جنوبی، کرمان، فــارس، یزد، 
هرمزگان، البرز و همدان حدود ۸۰ درصد 
از ســبد تامین آب را از طریق سفره های 
زیرزمینی تهیه می کنند. برداشت بی رویه آب 
از منابع استراتژیک زیرزمینی موجب شده 
است تا ۲۷۷ دشت کشور در حالت بحران 
آبی و ۱4۳ دشت در وضعیت فراتر از بحران 
یا به عبارتی ممنوعه بحرانی جای بگیرند.
ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده 
و دارای متوسط بارش ۲۵۰ میلی متر است 
که این میزان بارش حدود یک سوم متوسط 
جهانی است. از طرفی متوسط بارش کشور 
در گــذر زمان رو به کاهش بوده به طوری 
که میانگین بارش ۵۳ ســاله کشور حدود 
۲۵۰ میلی متر بوده در حالیکه میانگین ۱۳ 
ســاله اخیر به ۲۳۲ میلی متر کاهش یافته 
است. در کنار روند کاهشی بارش کشور، 
روند افزایشــی دما باعث افزایش تبخیر و 
کاهش سهم بارش های مؤثر شده و شرایط 
مذکور در کنار تغییرات عوامل اجتماعی و 
اقتصادی در طول سالیان گذشته و همچنین 
عدم اتخاذ تصمیمات متناسب و سازگار با 
شرایط کم  آبی، باعث عدم تغذیه مناسب و 
افت تراز آب زیرزمینی شــده و همین امر 
باعث محدودیت منابع آب در دســترس 
می شود.بر اساس آخرین آمار موجود، تعداد 
ممنوعه  و  ممنوعه  مطالعاتی  محدوده های 
بحرانی کشور به 4۲۱ محدوده رسیده  است. 
روند نزولی آبخوان ها باعث وقوع کسری 
مخزن شــدید شــده که بر اساس متوسط 
۲۰ سال اخیر، مقدار کسری مخزن ساالنه 
حدود 4.4 میلیارد مترمکعب است. با توجه 
به آنچه در بخش مصارف آب کشور شاهد 
هســتیم، به طور ساالنه حدود ۹۸ میلیارد 
مترمکعب آب در ســطح کشــور مصرف 
می شــود که بخش عمــده آن حدود ۹۰ 

درصد در بخش کشــاورزی است.محمود 
زارعی، پژوهشگر اقتصادی در این رابطه 
گفته است: عدم توسعه متناسب با آمایش 
 ســرزمینی، عدم هماهنگی بین بخشــی، 
خرد بودن اراضی کشور، بی توجهی نسبت 
به برخورد با متخلفان و اتکا به سیاســت 
مدیریت عرضه به جــای مدیریت تقاضا، 
بخشی از انباشت مشکالت مدیریتی است 
که در طول زمان موجب تعمیق مشکالت 
آبی کشور شــده، از سوی دیگر سوگیری 
شــناختی مردم نســبت به فراوانی و در 
نسبت  تک بعدی نگری  آب،  دسترس بودن 
به بحران آب و عدم دخیل سازی تغییرات 
اقلیمی در محاسبات ذهنی خود منجر به 

مصرف بی باکانه آب در کشور شده است.
وی با بیان اینکه آنچــه رخ  داده حاصل 
ســال ها انباشت مشــکالت مدیریتی و 
فرهنگی اســت، حل بحران فردا نیازمند 
تدبیر امروز است. رســیدن وضعیت آبی 
کشــور به نقطه تعادل نیازمند کاهش ۱۱ 
میلیارد مترمکعبی مصرف آب ساالنه در 
کشور اســت، گفت: اجرای کامل الگوی 
کشت، کاشــت محصوالت کشاورزی که 
منجر بــه کاهش ۱۷ درصدی مصرف آب 
در بخش کشــاورزی شود، فرهنگ سازی 
آب مبنا، اســتفاده از فناوری فضایی برای 
پایش مستمر وضعیت آبی کشور، اصالح 
حکمرانی آبی و تمرکز بر مدیریت تقاضا 
به جای افزایش عرضه و توجه به توســعه 
پایدار بدون اتکا به منابع آبی همگی بخش 
از اقداماتی اســت که تمامی افرادی که در 

چارچــوب جغرافیایی ایران 
از  می کنند  زیست 

ن  ال مســئو
گرفته تا 

م  د مر
یست  می با

اجرای  دنبال  به 

آن باشــند تا بتوانند نفس آتشین اژدهای 
سرکش بحران آب را از سر نسل های آتی 
این ســرزمین بزدایند.به صورت معمول در 
ایران متوسط میزان بارش ساالنه، یک سوم 
متوسط جهانی و یک دوم متوسط بارش در 
آسیاست، در کنار این بارش کمتر از متوسط 
جهانی، کاهش نزوالت جوی به نســبت 
متوسط چندساله اخیر در کشور حاکی از 
برهم خوردن شدید شــرایط اقلیمی است، 
موضوعی که اگرچه مختص ایران نیست، 
اما آســیب پذیری ایران از تغییرات اقلیمی 
نســبت به سایر کشورها بســیار شدیدتر 
است. افزایش ۱.۱ درجه ای متوسط دمای 
کشور که منجر به کاهش حجم یخچال های 
طبیعی و ماندگاری کمتر برف در ارتفاعات 
شده است در کنار افزایش حجم بارش های 
پراکنده و کوتاه مــدت، روند روان آب ها و 
رودخانه های کشور را تحت تاثیر قرار داده 

است.
* کدام دشــت ها بیشترین فرونشست را 

دارند؟
  از ســوی دیگر با توجه بــه بهره برداری 
بیش از حــد از منابع آب زیرزمینی پدیده 
فرونشســت در بسیاری از مناطق گزارش 
شده است، آنطور که حمید رحمانی، معاون 
مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهره برداری و 
دیسپاچینگ برق آبی شرکت مدیریت منابع 
آب ایران در یاداشــتی اعالم کرده ایران در 
منطقه ای کم آب و بطور تقریبی خشک قرار 
دارد، میزان آب های سطحی و ریزش های 
جوی کم بوده و در بسیاری از نقاط با حفر 
چاه و قنات ســعی 
آب  شده 

مــورد 

نیاز از ســفره های زیرزمینی تامین شود، 
در نتیجه با برداشــت بی رویه از این منابع، 
به تدریج ســطح آب زیرزمینــی پایین 
رفتــه و در ادامــه منجر به فرونشســت 
 زمین شــده اســت.به گفته وی، سازمان 
زمین شناسی کشور به عنوان مسئول بررسی 
 مخاطرات زمین شناسی کشور، بررسی ها و 
اندازه گیری هایی را در نقاط مختلف انجام 
داده اســت. اولین گزارش این سازمان در 
سال ۱۳۷۷ در رابطه با فروچاله اختیار آباد 
کرمان تهیه شــده و در دشت کبودرآهنگ 
و فامنین اســتان همدان نیز فروچاله های 
متعددی دیده شــد. در ادامه کارشناســان 
ســازمان زمین شناسی کشور در سال ۸۰ 
تا ۸۱ بررسی های جامعی را جهت بررسی 
سازوکار فرونشست ها و خطرات ناشی از 
آنها انجام دادند.به گفته معاون مدیرکل دفتر 
توسعه نظام فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ 
برق آبی شــرکت مدیریت منابع آب ایران 
 بررســی های دور ســنجی در ســازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور 
تاکنون محدوده و نرخ فرونشست دشت های 
ایوانکی،  تهران-شهریار، ورامین، قرچک، 
گرمسار، کرج، هشتگرد، قزوین، اصفهان، 
کاشــان، مهیار، گلپایگان، مشهد، نیشابور، 
کاشــمر، تربت حیدریه، رفسنجان، زرند 
و کرمان را مشــخص کرده که در بین آنها 
دشت های رفسنجان و کاشمر با نرخ سالیانه 
۳۰ سانتی متر بیشــترین نرخ را داشته اند.
رحمانی اظهار کرد: تاکنون با اســتفاده از 
 ،)inSAr( روش تداخل ســنجی رادار
محدوده و نرخ فرونشســت در دشت های 
۵ استان کشور شامل اســتان های تهران، 
خراسان رضوی، قزوین، کرمان و اصفهان 
مشخص شده است و حدود ۱۰۰ فروچاله 
در ایران شناســایی شده که بیشترین تعداد 
آنها در اســتان همدان و بزرگترین آنها در 
اختیار آباد کرمان قرار دارند. سازمان زمین 
شناسی و اکتشافات معدنی کشور همچنان 
در حال شناسایی پهنه های دارای پدیده 
فرونشست و مطالعات تکمیلی در این 
زیرزمینی  منابع  است.کاهش  زمینه 
آب در اســتان های وابسته و وقوع 
چالش های  می تواند  فرونشســت 
جبران ناپذیری را ایجاد کند، هر چند 
در ســال های اخیر اقداماتی در این 
راستا انجام شده اما روند نزول آب های 
زیرزمینی و پیامدهای آن گویای وجود 
چالش های بی شــمار در این حوزه است 
که می بایست بیش از این مورد توجه قرار 

بگیرد .

منابع زیرزمینی ، آب رفتند 



ترکیدن الستیک هواپیما در فرودگاه بغداد
 منابع عراقی از ترکیدن الستیک یکی از چرخ های هواپیمایی 
که در حال برخاستن به مقصد مدینه منوره در عربستان سعودی 
بود، خبر دادند. یک منبع عراقی از ترکیدگی الســتیک چرخ 
هواپیمای خطوط هوایی عــراق در فرودگاه بین المللی بغداد 
هنگام برخاســتن به مقصد مدینه منوره خبر داد. بر اساس این 
گــزارش، این منبع افزود که یکی از هواپیماها در باند فرودگاه 
بغداد به هنگام برخاستن به مقصد مدینه منوره دچار حادثه شد 
و الســتیک چرخ آن ترکید که منجر به توقف این هواپیما در 
انتهای باند گردید. به گفته منبع مذکور، این حادثه منجر شد تا 
هواپیماهایی که قصد فرود در فرودگاه بغداد را داشتند مدتی در 
آسمان منتظر بمانند تا تیم تعمیر و نگهداری هواپیمای حادثه 
دیده را از باند خارج نمایند و امکان فرود فراهم گردد. مدیریت 
فرودگاه بغداد نیــز در بیانیه ای اعالم کرد که ترکیدگی ناگهانی 
الستیک یکی از چرخ های این هواپیما طی برخاستن به مقصد 
مدینه منوره منجر شــد باند فرودگاه به مدت دو ساعت بسته 
شــود. در این بیانیه آمده است که درپی این حادثه مسافران به 
صورت ســالم از هواپیما پیاده و تحت نظارت مستقیم »علی 
جواد کاظم« رئیس فرودگاه به سالن مسافران بازگردانده شدند 
تا کار تعمیر و نگهداری با سرعت انجام و هواپیمای دیگری به 
منظور ازسرگیری این پرواز به سمت عربستان سعودی فراهم 

گردد.
تیراندازی در ایالت کنتاکی آمریکا ۴ کشته برجای 

گذاشت 
 بر اثر وقوع تیراندازی در ایالت کنتاکی آمریکا، 4 عضو یک 
خانواده کشته شدند. پلیس آمریکا اعالم کرد که جسد 4 عضو 
خانواده ای را کشف کرده است که به ضرب گلوله کشته شده اند. 
بر اساس اعالم این رسانه، قرائن موجود نشان می دهند که یک 
خانواده 4 نفری در یک تیراندازی خانگی جان خود را از دست 
داده انــد. پلیس ایالت کنتاکــی در این خصوص اعالم کرد که 
نیروهای ویژه پس از تماس یکی از ساکنان منطقه »السویل« 
)LouisviLLe( واقع در این ایالت به محل حادثه رسیده و در 
تحقیقات اولیه مشخص شده است که مردی به اعضای خانواده 
شلیک کرده است. پلیس در این خصوص گفت: در تحقیقات 
بیشــتر به نظر می رســد که پدر خانواده به همسر و دخترانش 
شــلیک و خودش نیز خودکشی کرده است. تا کنون اطالعات 
دقیقی از علت این حادثه منتشــر نشده است. این در حالیست 
که البی پرقدرت اسلحه سازی در آمریکا که از قدرت و نفوذ 
زیادی میان مقامات آمریکایی برخوردار اســت؛ پیشتر اجازه 
پیاده سازی قوانین مشابه را نداده و با آنها به شدت مقابله کرده 
است و این موضوع چندین کشته در هر روز در آمریکا برجای 
می گذارد. قدرت و نفوذ البی های کارخانجات تولید ســالح 
در الیه های قــدرت آمریکا، از مهمترین دلیل انفعال در مقابل 
کشتارهای کور و بی توجهی به به روزرسانی قوانین حمل سالح 

گرم است.
وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری در سواحل اقیانوس آرام

 منابع خبری از وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری در جزیره تونگا واقع 
در سواحل اقیانوس آرام خبر دادند. مرکز لرزه نگاری آمریکا 
از وقوع زلزله شدید در جزیره تونگا واقع در سواحل اقیانوس 
آرام خبر داد. بر اســاس این گــزارش، زلزله ای به قدرت ۶.۷ 
ریشــتر مقابل جزیره تونگا در اقیانوس آرام رخ داد. بر اساس 
این گزارش، این زلزله در ســاعت ۱۹:۲4 به وقت محلی و در 

عمق ۳۶ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
بازداشت یکی از اعضای حماس توسط تشکیالت 

خودگردان فلسطین
 منابع فلسطینی از بازداشت یک عضو جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین در طولکرم توسط نیروهای امنیتی تشکیالت خودگردان 
خبر دادند. تشــکیالت خودگردان فلسطین »عدنان الحصری« 
اســیر آزاده و یکی از رهبران جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
)حماس( از طولکرم را بازداشــت کرد. بر اساس این گزارش، 
»بکر الحصری« پسر این عضو حماس گفت که مأموران امنیتی 
تشــکیالت خودگردان فلسطین پدرش را بازداشت کردند. وی 
در عین حال ادامه بازداشــت های سیاســی توسط تشکیالت 
خودگردان فلســطین در سایه تشدید جنایات اشغالگران را که 
تازه ترین آنها اعدام یک جوان فلســطینی در منطقه حواره در 
نابلس بود، محکوم کرد. عدنان الحصری ســیر آزاده فلسطینی 
است که بیش از ۱۲ ســال را در زندان های رژیم صهیونیستی 
گذرانده است. وی در سال ۲۰۱4 در اعتراض به ادامه بازداشت 
اداری خود توســط صهیونیست ها، به همراه صدها نفر دیگر از 
اســرای فلسطینی و به مدت ۶۲ روز دست به اعتصاب غذا زد. 
این در حالی است که وی به دلیل بازداشت های متعدد از بیماری 

دیسک و درد شدید کمر رنج می برد.

انتظامی  فرمانــده  حوادث//  گروه 
اســتان هرمــزگان از شناســایی 
ودســتگیری عامل برداشت بیش از 
95 هزار تن سنگ آهن قاچاق از یک 

معدن درشهرستان میناب خبرداد.
به گــزارش خبرنــگار دریا، ســردار 
»غالمرضــا جعفــری« بیان داشــت: 
اقتصادی  امنیــت  پلیس  کارشناســان 
شهرستان میناب در پی کسب خبر واصله، 

مبنی بر تخریب منابع طبیعی و برداشت 
غیر مجاز ماده معدنی منگنز و برداشــت 
سنگ آهن به صورت وسیع و مخفیانه با 
ماشین آالت سنگین در اطراف کوه های 
هشتبندی ، پیگیری موضوع را بصورت 

ویژه در دستور کار قرار دادند.
 وی افــزود: مامــوران جهت بررســی 
موضوع، با هماهنگــی قضایی به محل 
اعزام و در بازدیــد از معدن مورد نظر و 

محرز شدن برداشــت غیرمجاز از دامه 
فعالیت کارگاه جلوگیری و ضمن پلمب 
آن در یک رابطه یک متهم و عامل اصلی 
برداشت غیرمجاز معدن را دستگیر کردند.
 این مقام انتظامی اســتان اظهار داشت: 
متهم دستگیر شده در بازجویی های فنی 
بعمل آمده لب به اعتراف گشــود و اقرار 
کرد که اکتشاف معدن غیر مجاز بوده و با 
سوء استفاده ازمجوز معدن فاریاب رودان 

اقدام به برداشت سنگ آهن و انتقال مواد 
معدنی به بندرعباس می کرده است.

 سردار غالمرضا جعفری خاطر نشان کرد: 
برابر استعالم صورت گرفته از اداره صنعت 
و معدن و تجارت اســتان و شهرســتان 
میناب مشخص شــد مواد برداشت شده 
ماده معدنی منگنز با عیار ۱۷ بوده و بیش 
از ۹۵ هزار تن بــه ارزش ۱۸۰ میلیارد 
تومان بصورت غیر قانونی برداشت شده 

است.  فرمانده انتظامی استان هرمزگان با 
بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی وبا صدور قرارمناســب 
روانه زندان شد.

برداشت غیرمجاز سنگ آهن قاچاق از یک معدن در هرمزگان  
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من از گذشته آن نوزاد هیچ اطالعی ندارم، فقط از سر 
استیصال و حفظ زندگی مشترکم تصمیم گرفته بودم تا 

نوزادی را به فرزندخواندگی قبول کنم به همین دلیل...
این ها بخشی از اظهارات مرد ۵۱ ساله ای است که در دی 
سال ۹۲ به اتهام نگهداری غیرقانونی یک دختر خردسال 
با دستور ویژه قاضی وقت شعبه ۸۰۸ دادسرای عمومی و 
انقالب مشــهد دستگیر شده بود. این مرد که ابتدا به دلیل 
ترس از مجازات هربار قصه ای را درباره دختر ۳ ســاله 
ســرهم می کرد، باالخره با راهنمایی ها و ارشادهای مقام 
قضایی، داســتان دختری به نام »مهال« را این گونه بازگو 
کرد: ۲۱ ســاله بودم که با همســرم به طور سنتی ازدواج 
کردم و او را خیلی دوســت داشــتم اما در طول ۳۰ سال 
زندگی مشــترک، صاحب فرزندی نشدیم. او زنی بسیار 
مهربان بود و درباره این مشــکل هیچ گاه گالیه ای نکرد 
ولی می دانســتم که در قلب او غوغایی برپاست و خیلی 
دوســت دارد مانند دیگران فرزندی را در آغوش بگیرد. 
این بود که بعد از ۳۰ ســال به فکر افتادم تا به هر طریقی 
نوزادی را به فرزندخواندگی بپذیرم اما موفق نشدم. روزها 
می گذشت و من عطش بیشتری پیدا می کردم تا همسرم 
را خوشــحال کنم. یک روز با مردی آشنا شدم و با او در 
این باره سخن گفتم. آن مرد که هم اکنون یکی از متهمان 
پرونده اســت، ادعا کرد به راحتی می تواند برای من یک 
نوزاد دختر بیاورد که پــدر و مادر ندارد و هم اکنون نزد 
پدربزرگش زندگی می کند.آن مرد ادامه داد:  البته این کار 
شــرطی دارد و من باید مبلغ زیادی هزینه کنم چرا که او 
مدعی بود پدربزرگ آن دختر به موادمخدر اعتیاد دارد و 

باید پول بیشتری بدهیم!...
با شنیدن این ماجرا از خوشحالی در پوستم نمی  گنجیدم. 
بالفاصله قبول کردم و از آن مرد جدا شدم. چند روز بعد 
طبق قراری که باهم گذاشته بودیم، او کودک را که آن زمان 

۸ تا ۱۲ ماه بیشــتر نداشت به خانه ام آورد و در حضور 
یکی دیگر از دوستانش که او نیز دستگیر شده است، به من 
تحویل داد. آن ها کودک را »ستایش« صدا می زدند. من 
هم برای آن که »سندی« داشته باشم، یک قولنامه دستی 
نوشتم و او را به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان خریدم که آن ها هم 
زیر قولنامه را امضا کردند. مرد میانسال در حالی که دست 
نوشته مذکور را روی میز قاضی می گذاشت، ادامه داد: من 
با نظر همسرم نام آن دختر را »مهال« گذاشتم و از آن روز 
بــه بعد فرزند خوانده ام را به نام »مهال« صدا می زدیم. از 
این که همسر بیمارم خوشحال بود، بسیار لذت می بردم و 
هیچ گاه به این موضوع فکر نکردم که با سرنوشــت یک 
انســان بازی می کنم! فقط چیزی که شفاهی در این باره 
شــنیدم این بود که نزدیکان آن دختر اهل قوچان بودند 
اما از راست یا دروغ بودن آن مطمئن نیستم! خالصه این 
دختر در آغوش همسرم بزرگ می شد تا این که دو روز 
قبل حال همسرم در محل سکونتمان به شدت وخیم شد 
و او در مرکــز درمانی از دنیا رفت. من هم که در عزای او 
لباس ســیاه به تن داشتم و مشغول مراسم عزاداری بودم، 
ناگهان نیروهای انتظامی را دیدم که برای بررسی ماجرای 
»مهال« آمده بودند. گویا بعد از مرگ همســرم، فردی با 
پلیس تماس گرفته و از نگهداری او در منزلم خبر داده بود. 
آن ها بعد از طرح چند ســوال، موضوع را به کارشناسان 
بهزیســتی اطالع دادند و ســپس مرا به دادسرا آوردند...  
»مهال« )ستایش( نیز با دستور مقام قضایی به شیرخوارگاه 
حضرت علی اصغر)ع( مشهد انتقال یافت و حدود ۲ سال 
بعد از این ماجرا )مهــر ۹4( هنوز این دختر که حدود ۵ 
ساله بود، در شیرخوارگاه مذکور زندگی می کرد تا شاید 
روزی پدر و مادرش را در آغوش بگیرد. این درحالی بود 
که یکی از متهمان پرونده ادعا کرد: پدر »ستایش« فوت 

شده و مادرش او را رها کرده بود...

سرنوشت دختری که فروخته شد! 
در امتداد تاریکی

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

گروه حوادث//   دختر جوان که با انتشار 
تصاویر خصوصی خواستگار سابقش قصد 
داشت از او انتقام بگیرد با شکایت وی از 

سوی پلیس دستگیر شد.
ســرهنگ محمد رضا فدائیــان، رئیس پلیس 
فتای استان ســمنان در تشریح این خبر گفت: 
چندی قبل مرد جوانی با مراجعه به پلیس فتا از 
انتشار تصاویر خصوصی اش در شبکه مجازی 
اینســتاگرام خبر داد و گفت که فردی ناشناس 

قصد هتک حیثیت وی را دارد.

با توجه به حساســیت موضــوع پرونده ای در 
این خصوص تشکیل شد و رسیدگی به آن در 

دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
 با بررســی مستندات ارائه شده از سوی شاکی 
و اقدامات فنی کارآگاهــان پلیس فتا، هویت 
خانم جوانی کــه گرداننده این صفحه مجرمانه 
بود در کمترین زمان ممکن شناســایی شــد و 
طــی تحقیقات صورت گرفته، شــاکی پرونده 
اظهار داشت این خانم قباًل از دوستان اجتماعی 
بنده در شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده است؛ 
بنابراین به منظور پیگیری موضوع، متهم به پلیس 
فتا احضار شد. سرهنگ فدائیان ادامه داد: پس 
از حضور متهم در پلیس فتا، ایشان در ابتدا منکر 
هرگونه عمل مجرمانه شــد ولیکن در ادامه با 
مشاهده مستندات و ادله غیر قابل انکار از سوی 
مهندسی سایبر این پلیس لب به اعتراف گشود و 
گفت: »چندی پیش شاکی پرونده، برای ازدواج 
با بنده ارتباط برقرار کــرد و پس از اخاذی و 

جریحه دار کردن احساساتم، این ارتباط را قطع 
کرده اســت با این حال بنده این تصاویر را در 
زمان ارتباطم با وی منتشر کرده ام و قصد هتک 

حیثیت ایشان را نداشتم«.
پس از اظهارات شــاکی و متهم، پرونده تکمیل 
و برای ادامه ســیر مراحل قضایی به دادسرای 

عمومی و انقالب استان سمنان ارسال شد.
این مقام انتظامی ضمن اشــاره بــه ماده ۷4۵ 
قانون جرائم رایانه ای بیان داشت: مطابق قانون 
هر فردی که به وســیله سیستم های رایانه ای یا 
مخابراتی، صوت، تصویــر یا فیلم خصوصی 
شــخص دیگری را بدون رضایت وی منتشر 
کند و منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شــود، 
مجرم محسوب شده و مجازات متناسب برای 
آن درنظر گرفته شده است؛ لذا کاربران اینترنتی 
می بایست در خصوص کسب آگاهی از قوانین 
موجود در حوزه فضای مجازی توجه الزم را 

داشته باشند. 

گروه حوادث//  خریدار اموال مسروقه که 
ثروتمند  پیرمرد  قتل  پرونده  تنها مظنون 
است، وقتی پلیس را در چند قدمی خود 
دید از طبقه دوم پایین پرید و دســت و 

پایش شکست.
رسیدگی به این پرونده از نوزدهم مرداد امسال 
و بدنبال گزارش قتل مرد میانسالی در خانه اش 
به بازپرس محمدتقی شــعبانی آغاز شد. با 
گزارش این خبــر، اعضای تیم جنایی راهی 
محل شــده و با جسد مرد ۷۵ ساله در حالی 
مواجه شــدند که بر اثر خفگی به قتل رسیده 
بود. متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ را 
4۸ ساعت قبل اعالم کردند و بررسی ها نشان 
می داد که پیرمرد بــه تنهایی زندگی می کرده 

است. وقتی پاســخگوی تلفن هایش نبوده، 
دخترش نگران شده و پس از مراجعه به خانه 
پدر با جسد او روبه رو شد. بهم ریختگی خانه 
حکایت از ســرقت داشت و در بررسی های 
اولیه مشخص شد که ظروف نقره، سکه و دالر 
از خانه پیرمرد ثروتمند به سرقت رفته است. 
همچنین عامل یــا عامالن جنایت خودروی 
پراید مقتول را نیز با خود برده بودند. انگیزه 
این جنایت در تحقیقات اولیه به نظر می رسید 
که به خاطر سرقت بوده است.باتوجه به اینکه 
خودروی پراید به ســرقت رفته بود شماره 
پالک آن به واحدهای گشــت پلیس اعالم 
شــد و 4 روز قبل خودروی رها شده مقتول 
در یکی از مناطق جنوبی شــهر پیدا شد. در 

تحقیقات میدانی، اهالی محل مدعی شــدند 
که خودرو را فردی بــه نام حمید از متهمان 
خالفکار و سابقه دار محل در آنجا پارک کرده 
است. طبق اطالعات به دست آمده حمید در 
کار خرید و فروش اموال مسروقه بود و پس 
از هماهنگی های قضایی با شناسایی خانه مرد 
جوان، مأموران راهی محل زندگی او شدند. 
اما مرد مالخر با مشــاهده مأموران سعی کرد 
از طبقه دوم فرار کند که این فرار ناکام ماند و 
با سقوط به طبقه اول باعث شکستگی دست 
و پایش شد.مرد جوان به عنوان تنها مظنون 
پرونده قتل پیرمرد ثروتمند به بیمارستان منتقل 
شــد و تحقیقات در این خصوص به دستور 

بازپرس جنایی ادامه دارد. 

فرمانده  جانشــین  حوادث//  گروه 
از  بلوچستان  انتظامی سیســتان و 
دستگیری متهمی که به بهانه خرید 
تجهیزات کشاورزی ۲۰ میلیارد تومان 

کالهبرداری کرده بود خبر داد. 
سرهنگ مرتضی جوکار اظهار داشت: 
در پی مراجعه و شــکایت شهروندان 
شهرستان  در  کالهبرداری  درخصوص 
چابهار از طریــق قول خرید تجهیزات 

کشــاورزی به ۱۷ نفر از مردم و گرفتن 
وجه نقــد، بنا به حساســیت موضوع 
رسیدگی به آن در دستور کار مأموران 

انتظامی شهرستان قرار گرفت.
انتظامی سیستان و  جانشــین فرمانده 
بلوچســتان افــزود: کارآگاهان پلیس 
آگاهی شهرســتان چابهار با رصدهای 
اطالعاتی و پلیسی و مراقبت های شبانه 
روزی مخفیگاه متهم را شناسایی و در 

یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی وی 
دستگیر شد.وی گفت: متهم دستگیر شده 
با اقرار به ۲۰ میلیارد تومان کالهبرداری 
از شــهروندان، با ایجاد طرح دوستی و 
رفاقت اقدام بــه کالهبرداری از طریق 
قول خرید آالت و ادوات کشــاورزی 
و گرفتن وجه نقــد می کرده که پس از 
تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل 

داده شد.

انتظامي اســتان  گروه حوادث// فرمانده 
هرمــزگان از کشــف ۲۰5کیلوگرم مواد 
مخدر از نــوع تریاک در عملیات مأموران 
انتظامی شهرستان سیریک در بازرسی از 

یکدستگاه وانت نیسان خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا، ســردار »غالمرضا 
جعفری« در تشــریح جزئیات این خبر اظهار 
داشــت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان ســیریک از حمل مواد مخدر توسط 
سوداگران مرگ در ســطح شهرستان مطلع و 
موضوع را پیگیری کرده و شناسایی و دستگیری 

متهمان را در دستور کار خود قرار دادند. 
وی بیان داشت: مأموران حین کنترل خودروهای 
عبــوری در محورهای فرعی و کوهســتانی 
شهرستان یک دستگاه خودرو نیسان متعلق به 
قاچاقچیان را شناسایی و جهت بررسی بیشتر به 

راننده خودرو دستور ایست دادند. 
این مقام انتظامی افزود: راننده خودرو بدون توجه 
به ایست مأموران با افزایش سرعت و حرکات 
مارپیچ اقدام به فــرار نمود که با عکس العمل 
به موقع مأموران، پس از طی مســافتی خودرو 
متوقف شد. فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: 

مأموران در بازرسی دقیق از خودرو مقدار ۲۰۵ 
کیلوگرم تریاک که به صــورت ماهرانه ای در 
قسمت کف اتاق خودرو جاساز شده بود کشف 

و ضبط کردند. 
ســردار جعفری در خاتمه با اشــاره به اینکه 
ســوداگران مرگ همواره با مقصد سودجویانه 
سعی در فروپاشی خانواده ها دارند، از شهروندان 
خواســت: ضمن مراقبــت از فرزندان خود در 
صورت شناسایی عامالن سودجوی مواد مخدر 
مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم 

کنند.

انتقام اینستاگرامی از خواستگار سابق

سقوط از طبقه دوم هنگام فرار از دست پلیس

کالهبرداری 20 میلیاردی از کشاورزان

جاساز 2۰5 کیلو تریاک از چشمان تیزبین پلیس سیریک دورنماند  

بعد از اختالف بر سر مقاله علمی 

دختر دانشجوی دکترای برق خودکشی کرد
گروه حوادث// دختر دانشجوی رشته برق مقطع دکترای 
دانشــگاه تهران که به دنبال اختالف بر سر اضافه کردن 
یک اســم در مقاله اش خود را از طبقه دوم به پایین پرت 
کرده بــود جان باخت.این حادثه ظهر شــنبه ۱۲ آذر در 
دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران رخ داد و زهرا که 
دانشجوی مقطع دکتری بود بعد از بحث با استادش دست 

به خودکشی زد.   
اســتاد دانشــکده بــرق دانشــگاه تهــران در ایــن باره 
 گفت: چهارشــنبه هفتــه پیش مــا مقاله ای را بــه ژورنال
 nature communications ســابمیت کردیم و در این 
مقاله چکیده کار خانم دانشــجو در طول 4-۳سال اخیر ارائه 
شــده بود. به عنوان یک محقق این کار بهترین کار زندگی من 

بود. او افزود: یک نویسنده دومی به کمک نویسنده اصلی در 
بحــث تئوری این کار همکاری کرده بود. گویا بین این دو نفر 
بحثی پیش می آید. نویسنده دوم به نویسنده اصلی می گوید تو 
از من سوءاستفاده کردی و این حرف او را خیلی خیلی ناراحت 
کرد. من با نویسنده اول حرف زدم قرار شد که مشکل را حل 
کنیــم، همه چی خوب بود تا اینکه این دختر دانشــجو گفت 
اصاًل اسم مرا حذف کنید من دیگر نیستم و به یک باره رفت و 
خودش را انداخت پایین... باورم نمی شود، به خاطر یک اسم؟ 
پس از این حادثه با دستور رئیس دانشگاه، کمیته بررسی حادثه 
تشکیل شــد تا ضمن تماس با خانواده دانشجو و گفت و گو با 
شاهدان عینی، ابعاد مختلف موضوع روشن و در اولین فرصت 

به ذینفعان دانشگاه و مراجع ذیصالح اطالع رسانی شود.

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

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

مفقودی نوبت اول

سند ماشین نوع کامیون لبه دار فلزی سیستم میتسوبیشی  تیپ 
FUSOCANTER  مدل 2۰22  شماره موتور  4D33R568۷۷  شماره شاسي 

JL6B6E6P۷NK۰۰۱۹۹6  پالک ۱2    ۱۱5۹3رنگ  سفید  متالیک نام مالک امیر 
سفاری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد



سعیده دبیري نژاد - گروه شهرستان// 
بستک  شــهردار  ایرانمنش  مرتضي 
در جلســه ای با حضور مســئول و 
کارشناسان شهرسازی این شهرداری 
مطلوب  خدمات  ارائه  در  تاکید  ضمن 
منظور  بــه   : گفت  همشــهریان  به 

 ارائــه خدمات مطلــوب و همچنین 
دسترســی راحتتر و احترام به وقت 
همشــهریان تا پایان ســال سامانه 
شــهرداری  در  الکترونیک  خدمات 
بســتک راه اندازی می شــود ما در 
شــهرداری به دنبال هوشمند سازی 

شهرداری هستیم.
به گزارش خبرنگار دریا، ایرانمنش در 
این خصوص اظهار داشت : این سامانه 
می تواند بیشتر خدمات همشهریان را به 
صورت الکترونیکی و غیر حضور ارائه 
دهــد و امیدواریم با ایــن اقدام بتوانیم 

رضایت همشهریان عزیز را جلب نماییم.
شهردار بســتک افزود: متاسفانه در این 
شهرداری امورات به صورت سنتی انجام 
می شد و همین امر موجب مختل شدن 
کار ارباب رجوع مــی گردید و همین 
موضوع باعث نارضایتی همشهریان شده 

است .
وی در پایان از اعضای شورای اسالمی 
شــهر بســتک نیز که در این خصوص 
همکاری داشــته اند قدردانی نمود و از 
شــهرداری  مجموعه  های  تالش  تمام 

بستک نیز تشکر کرد .

سه شنبه 15 آذر 1401
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وژیه بستک

شهردار بستك عنوان کرد 
شروع عملیات ترمیم کانال های حفاری 

شرکت گاز در سطح شهر

 ســعیده دبیري نژاد - گروه شهرستان // شهردار بستک 
گفت: عملیات ترمیم کانال هاي حفاري شرکت گاز در سطح 
شهر شروع شده اســت. به گزارش خبرنگار دریا ، مرتضي 
ایرانمنش شهردار شهر بستک افزود: با تمام توان در راستای 
حل مشــکالت مردم قدم خواهیم برداشت.عدم ترمیم نوار 
حفاری گاز به معضلی در محالت تبدیل شــده است. انصافا 
بایــد از همراهی های مدیرکل امورشــهری و شــوراهای 
استانداری هرمزگان و همچنین از تالش های اعضای شورای 
اسالمی شهر تشــکر نمایم. وی با اشاره به مشکالت بوجود 
آمده ناشی از حفاري کانال هاي شرکت گاز اظهار داشت: در 
طول مدتی که در شورای اسالمی مشغول فعالیت بوده ام بارها 
و بارها همشهریان عزیز مراجعه می نمودند و از عدم ترمیم 
نوار حفاری گاز که چندین سال مغفول مانده بود اظهار نگرانی 
و ناراحتی می نمودند که به معضلی برای همشــهریان عزیز 
تبدیل شده بود و از روزی که بعنوان شهردار فعالیت نمودم این 
دغدغه همشهریان گرامی را جز دستور کارم قرار دادم و پس 
از برگزاری جلسات متعدد و بررسي هاي میداني ، عملیات 
اجرایــی ترمیم نوار حفاری گاز را شــروع نمودیم و با تمام 
توان در راســتای حل مشکالت مردم قدم خواهیم برداشت. 
ایرانمنش افزود: جــا دارد از همراهی های مهندس صادقی 
پور مدیرکل امورشــهری و شوراهای استانداری هرمزگان و 
همچنین تالش های اعضای شورای اسالمی شهر بستک به 
جهت حمایت های بی دریغشان تقدیر و تشکر نمایم . شهردار 
بســتک ضمن تشکر از تالش های شــبانه روزی مجموعه 
شهرداری ، بیان داشــت: عملیات ترمیم خطوط گاز توسط 
نیروهاي شهرداري در چندین محله در حال انجام مي باشد و 

همچنان ادامه دارد.

خبری

شهردار بستك:

خدمات شهرداری بستک تا پایان سال به صورت الکترونیکی ارائه می شود

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

بصورت نقدی به فروش برساند .

انواع کاال شامل  ضایعات آهن ، چکش ، المپ ال ای دی ، کاغذ مقوا ، رول پالستیکی ،چارچوب  

درب ، الستیک سنگین ، لوازم یدکی خودرو ، تنه دوچرخه ،ظروف آشپزخانه ، لوازم برقی خانگی، 

کولر اسپلیت ، یخچال ، پارچه ، دوچرخه شارژی ، شوفاژ برقی ، موتور درب باز کن کرکره ای ، 

صندلی ماساژور ، جرثقیل منفک ، موتور پاکشتی منفک ، موتور پمپ آب بنزینی موتور قایق ، تشت 

قایق ...  بصورت فروش آزاد . 

متقاضیان بایستی 2۰% مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج به 

همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت نمایند .

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

زمان بازدید : *** شنبه 1401/09/19  از ساعت 8:30 الی 11:30 و 14:00  الی 16:30

مکان بازدید :

 بندرعباس : - بلوار جمهوری اســالمی )کمربندی( نرسیده به سه راه جهانبار- انتهای خیابان 

بازرگانی - پالک 2۰ )کاال، موتور قایق (

- باغستان - انبار اموال تملیکی - تشت قایق موتوری 

- میناب : پاسگاه کرتان - تشت قایق

- جاسک : پارکینگ دریابانی - تشت قایق

زمان و محل برگزاری حراج :

*** یکشنبه : 1401/09/20 کاال ، وسایط نقلیه دریایی                                       از ساعت 9صبح
*** بندرعباس - بلوار جمهوری اسالمی )کمربندی( - نرسیده به سه راه جهانبار- انتهای 

خیابان بازرگانی - پالک 20-  تلفن : 076-33468820-33468821

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

بصورت نقدی به فروش برساند .

انواع موتور سیکلت اوراقی 

متقاضیان بایستی 2۰% مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج به 

همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت نمایند .

خریداران محترم موتور سیکلت های اسقاطی می بایست معرفی نامه از مراکز اسقاط همراه 

داشته باشند.

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

زمان بازدید : ***  شنبه 1401/09/19  از ساعت 8:30 الی 11:30 و 14:00  الی 16:00

مکان بازدید :

 بندرعباس : 

پارکینگ نود

پارکینگ زرون
بستک:

پارکینگ سهیل
قشم:

پارکینگ طلوع

زمان و محل برگزاری حراج :

*** دوشنبه : 1401/09/21   وسایط نقلیه زمینی                                       از ساعت 9صبح
*** بندرعباس - بلوار جمهوری اسالمی )کمربندی( - نرسیده به سه راه جهانبار- انتهای 

خیابان بازرگانی - پالک 20-  تلفن : 076-33468820-33468821

 سعیده دبیري نژاد - گروه شهرستان// 
بســتک  شــهردار  ایرانمنش  مرتضي 
گفت: یکی از دغدغه های جوانان شــهر 
راســتای  موثر در  عدم حمایت هــای 
ارتقای ورزش در شــهر می باشد که در 
تصمیم  شد  برگزار  که  متعددی  جلسات 
ورزشی  فرهنگی  باشــگاه  راه اندازی  به 

شهرداری بستک نمودیم .
به گزارش خبرنگار دریا ،ایرانمنش افزود: 
در همین راستا از شورای اسالمی شهر در 
نمودیم که  باشگاه  خواست مجوز تاسیس 
نگاه ورزش دوســتانه اعضای شورای  با 
اســالمی مجوزهای مربوطه اخذ شد که ان 
شااهلل بزودی کار ثبت و تاسیس این باشگاه 

نیز انجام می پذیرد. 

شهردار بســتک ضمن اشــاره به اهمیت 
ورزش در جامعــه گفت : ورزش می تواند 
جامعه را به سمت پویایی ، نشاط و سالمتی 
هدایت نموده که ما نباید در شعار بلکه در 

عمل به آن واقف باشیم و عمل نماییم .
ایرانمنــش در همین راســتا تاکید کرد : 
ورزشــکاران  برخی  با  خوبی  جلســات 
و پیشکســوتان برگزار نمــوده ایم که این 
جلســات همچنان ادامه خواهد داشت و تا 
به امروز نیز زمینه های تاسیس باشگاه را 

فراهم آورده ایم.
ایرانمنــش به اهمیت و جایــگاه بانوان در 
جامعــه افــزود : بانوان این شــهر دارای 
استعدادهای فراوان ورزشی هستند که باید 
در راســتای تقویت و توسعه این استعدادها 

قدم برداریم که ان شااهلل تیم فوتسال بانوان 
شهرداری بســتک در لیگ امسال شرکت 
خواهــد کرد که در این زمینــه جا دارد از 
همکاری های فــرخ محمدی رئیس هیات 
فوتبال شهرســتان و همچنین عبداهلل مالئی 
مسئول ورزش شــهرداری تشکر و تقدیر 
نمایم و همچنیــن در هفته آتی تجهیزات و 
زیرساخت های ورزشــی پارک بانوان را 
برای فعالیت های بانوان فراهم خواهیم کرد.

شــهردار بســتک تصریح کرد : در هفته 
های آتی در رشــته های مختلف ورزشی 
با حضور جوانان ورزشــکار بستکی و با 
راهنمایی پیشکسوتان این شهر ورود موثر 
خواهیم نمود تا ان شــاءاهلل شــاهد افتخار 

آفرینی آقایان و بانوان بستکی باشیم.

شهردار بستك خبر داد
اخذ مجوز تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بستك

و  مهندسی  معاون  شهرســتان//  گروه 
ســاخت راه و شهرســازی هرمزگان به 
اتفاق مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
احداث  از جاده در حال  استان هرمزگان 
خور جناح بازدیــد و از پیگیری اجرای 
خط انتقال آب چارک به جناح و بستک و 

تسهیل اجرای این طرح خبر داد.
بــه نقل از پایــگاه خبــری وزارت راه و 
شهرسازی، افراســیاب کمالی در بازدید از 
اجرای این طرح گفــت: انتقال آب از آب 
شیرین کن بندرچارک به شهرستان بستک 
به طول ۶۶ کیلومتر با هدف آبرســانی به 
شــهرهای دارای تنش آبی و ارتقای کیفی 

آب شــرب از مصوبات سفر رئیس جمهور 
به اســتان در دی ماه سال ۱4۰۰ است که 
مشخص شدن حریم راه و همچنین اجرای 
این محور به تسهیل اجرای خط انتقال آب 

از چارک به جناح و بستک می انجامد.
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی 
هرمــزگان با اشــاره به مهم بــودن بحث 
همکاری با ســایر دستگاه های اجرایی در 
تحقق و تسهیل مصوبات سفر رئیس جمهور 
و خدمــت رســانی و محرومیت زدایی از 
شهرهای اســتان، گفت: اجرای محور خور 
- جناح حد فاصل دو شهرستان بندرلنگه 
و بســتک و مشخص شــدن حریم قانونی 

جاده پس از تفاهم با شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان عملیات آن اجرا خواهد شــد تا 
خط انتقال هر چه ســریع تر به ســرانجام 
برســد. کمالی  با بیان اینکه بهره برداری از 
این راه، حدود ۱۰۰ کیلومتر از مسیر فعلی 
بستک - بندرلنگه - بندر چارک را کاهش 
می دهد اظهار داشــت: ضمن اینکه طول 
گردنه های راه فعلی که حدود 4۰ کیلومتر 
است به حدود ۱۵ کیلومتر کاسته می شود  
با اجرای این محور و همچنین خط انتقال از 
آب شــیرین کن در چارک، دو شهر جناح، 
بستک و روستاهای مســیر از آب پایدار 

بهره مند خواهند شد.

اجرای محور خور - جناح حد فاصل دو شهرستان بندرلنگه و بستک

گنبدهای  شهرســتان//  گروه 
نمکی در شهرستان بستک یکی 
پدیده های  شگفت انگیزترین  از 
زمین شناسی و البته از مهم ترین 
هرمزگان  استان  دیدنی  جاهای 
محسوب می شوند. بازی رنگ در 
و صخره های  بلند  کوه های  میان 
آهکــی پدیــده ای اســت که 
نمی توان به راحتی از آن گذشت. 
رنگ های  بــا  نمک هایی  وجود 
مختلف جلــوه ی خاصی به این 

گنبدها داده اند. 
اساسا تشــکیل گنبدهای نمکی به 
مربوط  زمین شناســی  پدیده های 
ایــن گنبدها بــه این  می شــود. 
علت پدید می آینــد که نمک های 
زیرزمینــی با ســاختار الیه الیه،  
به سمت سطح زمین حرکت می کنند. 
سالیان  ساده،  به ظاهر  پدیده   همین 
سال طول می کشد و طوالنی بودن 
مدت تشکیل یکی از علل اهمیت 
نمکی  گنبدهای  است.  گنبدها  این 

بستک نیز به دلیل قدمت زیادشان،  
سال ها است که به یکی از جاهای 
تبدیل  اســتان هرمــزگان  دیدنی 
البته در چند سال اخیر  شــده اند. 
با برداشــت نمــک از این گنبدها 
بخشــی از آن تخریب شــد که با 
همت میــراث فرهنگی از تخریب 
بیشتر آن جلوگیری شد. گنبدهای 
نمکی بستک در ســال ۱۳۹۸ در 
فرهنگی  میراث  ملی  آثار  فهرست 
ثبت شــدند. البته در سال ۱۳۹4 
با اســتخراج نمک از این گنبدها 
بخشی از آن ها تخریب شدند که با 
ثبت ملی آن مجوز استخراج نمک 

نیز باطل شد.
 گنبد نمکی بستک کجاست؟

در گذشته به دلیل اینکه شهر بستک 
به استان فارس تعلق داشته است،  
گنبدهای نمکی نیز جز جاذبه های 
استان فارس محسوب می شدند. اما 
امروزه به  دلیل اینکه شهر بستک به 
شده  منتقل  هرمزگان  استان  حوزه  

است، این مکان زیر نظر استانداری 
هرمزگان قرار دارد. این گنبدها در 
به وســعت 4۵۰ هکتار  منطقه ای 
واقع شــده اند. ایــن منطقه به دلیل 
وجود حیوانات مختلف در آن نیز 

شهرت دارد.
نمکی  گنبدهای  به  دسترسی   

بستک
بهتریــن مســیر رفــت و آمد به 
گنبدهای نمکی بســتک از طریق 
شهر بستک اســت. پس از اینکه 
به شهر بســتک رسیدید، می توانید 
از جاده  فرعــی در جهت جنوب 
غربی حرکت کنید تا به روســتای 
داربست برسید و به گنبدهای نمکی 
بستک بروید. همچنین مسیر اصلی 
اســتان فارس و بوشــهر به استان 
هرمزگان نیز انتخابی خوبی اســت 
و اگر قصد دارید از مناطق جنوبی 
کشور بازدید کنید با استفاده از این 
جاده به گنبدهای نمکی بستک نیز 

دسترسی خواهید داشت.

آنچه باید درباره گنبدهای نمکی بستك بدانید

تاریخچه گنبدهای نمکی بستک



سالمت

طالع بینی

7
سه شنبه 15 آذر 1401

11 جمادی االول 1444

سال بیست و یکم شماره 4046

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
امروز تمایل دارید که احساسات تان را بیشتر 
از دیگران گسترش دهید. این افزایش انرژی 
ممکن اســت برای دیگران دردسر ایجاد کند، 
اما شما قصد دارید که احساس موفقیت تان را تا حد امکان 
گسترش دهید. حواس تان باشد که چه کار دارید می کنید. 
اکنون نباید وظایف تان را کنار بگذارید، چون امروز دست 

به هر کاری که بزنید سازنده عمل خواهید کرد.
  اردیبهشت :

امروز ممکن اســت خیلی غیر منتظره با یک 
دوست قدیمی که مدت ها پیش گم اش کرده 
بودید روبرو شوید. هیچ وقت نمی دانید وقتی 
که از منزل خارج می شــوید چه کسانی را خواهید دید، 
پس بهتر است همیشــه آماده ی رویارویی های ناگهانی 
باشید. شــاید اگر امروز روزنامه دست بگیرید و بخوانید، 
یک عکس توجه شــما را جلب کند، چون عکس کسی 

است که او را می شناسید.
  خرداد :

امروز از آن روزهایی اســت که دیگران با پر 
حرفی های شان به شــما اجازه حرف زدن 
نخواهند داد. کامال با نظرات طرف مقابل تان 
مخالف هســتید و دیگر صبر و تحمل ندارید. وقتی نوبت 
حرف زدن شــما شــد، دیگران قانع می شوند که راست 
می گویید. نکته ی جالب این است که همین اوضاع آشفته 

می تواند اوقات سازنده ای را برای شما رقم بزند.
  تیر :

افکارتان از یک ســو به سوی دیگر می رود. 
بهتر اســت انرژی های خــود را روی کاری 
متمرکز کنید که هوشمندی می خواهد. حاال 
که از این همه انرژی لبریز شده اید، آن را با درایت به کار 
بگیرید و در این میان کمی هم استراحت کنید. می توانید به 
مافوق تان بگویید که اجازه دهد فقط بیست دقیقه از کار 

دست بکشید تا بعد بتوانید مفیدتر عمل کنید.
  مرداد :

امروز دیگران بیشتر از همیشه به شما گوش 
خواهند کرد. گاهی وقت ها که حرف می زنید، 
به شما گوش می کنند، اما لحظه ای بعد همه 
چیز از یادشــان می رود. با این حال امروز فرق می کند، 
چیزهایی که می گویید با جان دل شنیده خواهد شد. پس 
حواس تان باشــد حاال که این طور است نظرات تان را 

خوب توضیح دهید، چون تاثیر شگفتی خواهند گذاشت.
 شهریور :

امروز تمایل دارید با اطالعاتی که به دست تان 
می رسد مخالفت کنید. انگار کمی خودخواه 
شده اید، چون کمتر به ایده های انسان دوستانه 
فکر می کنید. بهتر اســت به کسانی هم که در اطراف تان 
زندگی می کنند فکر کنید. هر چه بیشتر به دیگران احترام 
بگذارید، در نهایت خودتان احساس بهتری خواهید داشت. 

 مهر :
امروز ممکن است اتفاقات مهمی بیفتد. اکنون 
وقت آن است که نقشه های کاربردی طراحی 
کنید و ایده های خــارق العاده ی تان را به 
کار بگیرید. همه چیز این قدر ســریع دارد پیش می رود 
که نمی دانید چه طور باید شروع کنید. اما نگران نباشید، 
برای اآلن همین قدر کافی است که فقط ایده های تان را 
با قدرت مطرح کنید. درهای دیگر خودش به ترتیب باز 

خواهد شد.
 آبان :

اکنون زمان آن اســت که تعامــالت تان را به 
مرحله جدیدی وارد کنید. چند هفته ی گذشته 
به این فکــر بودید که واقعا به چه چیزی باور 
دارید و اعتقادتان چیســت. اما حاال وقت آن رسیده که 
همه ی افکارتان را به مرحله ی عمل وارد کنید. این یکی 
از موهبت های امروز اســت که تا از دست نرفته باید به 

کارش بگیرید.
   آذر :

چرخه ی جدیدی در زندگی تان ایجاد شده 
و قصــد دارید که باورهای قدیمی تان را دور 
بریزید. تمایل دارید که در درون تان یک خانه 
تکانی حســابی راه بیندازید. به شما توصیه می شود که 
همه ی منابعی را که در اختیار دارید گرد هم جمع کنید تا 
آن چه از نو می سازید پایه و اساس محکمی داشته باشد.

 دی :
مثل این می ماند که دارید از یک صخره باال 
می روید و پای تــان مدام می لغزد. به دنبال 
جای دست هســتید و می خواهید جای پای 
محکمــی پیدا کنید تا نیفتید. به خودتان می گویید که اگر 
از این مخمصه خالص شــوید دیگر هرگز از این مســیر 
نمی آیید. امــا بدانید که همه ی این چالش ها به قوی تر 
شدن شما کمک خواهد کرد و بیشتر از مسیرهای آسان به 

نفع تان تمام خواهد شد.
  بهمن :

اوضاعــی پیش آمده که همه بــا داد و فریاد 
فقــط می خواهند حرف خودشــان را پیش 
ببرند. از طرفی، کسانی هم هستند که از شما 
خواســته هایی دارند و شما در حال حاضر قادر به انجام 
آن ها نیستید. بهتر است بایستید و دالیل تان را برای شان 
توضیح دهید، حتما حرف تان را خواهند فهمید و درک تان 
می کنند. نگران نباشــید ، چون همه ی فشارها به زودی 

فروکش می کند.
 اسفند : 

امروز بهتر اســت خودتان را وارد ماجراهای 
دیگران نکنید. احتمــال دارد چون خوب به 
حرف های شان گوش نکرده اید، حرف شان 
را اشتباه برداشت کنید. به عالوه، امروز بیشتر حواس تان 
پیش افکار خودتان هســت و به سختی می توانید روی 
کار دیگران متمرکز شوید. اگر حتی با نظر دیگران مخالف 

بودید، به شما توصیه می شود که فعال چیزی نگویید.
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گروه سالمت // معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
بر ضرورت مشارکت مردم در پیشبرد برنامه های 

حوزه سالمت کشور تاکید کرد. 
حسین فرشیدی، در مراسم روز جهانی داوطلب، 
گفت: در نظام سالمت بدون داوطلب بسیاری از 
کارهایی که در حال انجام اســت یا ابتر می ماند 
و یا با کیفیتی که می خواهیم اجرا نمی شود. رمز 
اقدامات بهداشتی، مردمی بودن آن است و بدون 
مشــارکت مردم کاری قابل انجام نیست. ما در 
حوزه سالمت از قبل از تولد تا پس از مرگ با 
افراد هستیم . بسیاری از کارهای ما برخواسته از 

اجتماع است.
وی با تاکید بر لزوم ســالمت همگانی، تصریح 
کرد: بعد از انقالب حرکت های منســجم مبتنی 
بر کارهای داوطلبانه فــراوان دیدیم. اقدامات 

داوطلبانه در شرایط پاندمی کووید ۱۹ بسیار به 
چشم آمد. آقای تدروس در صحبت های خود بر 
دو واژه داوطلب و انسجام تاکید دارد. ما هم طی 
ســال های کرونا این دو واژه را کنار یکدیگر به 

صورت مکرر لمس کردیم.
فرشیدی افزود: داوطلبان سالمت پس از انقالب 
در بسیاری از اتفاقات رکن اصلی اجرای برنامه ها 
هســتند. وقتی واژه بهورز در هر جایی مطرح 
می شود ما احساس غرور می کنیم، هر آنچه در 
مورد داوطلب می گوئیم در مورد بهورزان صادق 
اســت. بهورز از مردم بومی یک منطقه با همان 
فرهنگ و تربیت است و اگر بخواهد کاری انجام 
دهد می تواند همه جامعه تحت پوشش خود را 
برای انجام اقدامات خود راضی کند. شاید همان 
زمان آغاز به کار طرح بهورزان افراد با ســواد 

بیشــتر غیربومی هم پیدا می کردیــم، اما تاکید 
مــا بومی بودن بهورز بود تا همه مســائل را با 
پوست و گوشــت خود احساس کند. داوطلب 
نماد عشق ورزی، توسعه انسانی، نماد سالمتی و 
الگو در جامعه است. وی تاکید کرد: دوره کرونا 
دوره سختی بود اما در سختی ها هم زیبایی هایی 
وجود داشــت که از دل مردم برخواست تا در 
مقابــل اهریمن کرونا، کنار هم باشــیم. در گام 
پنجم و ششم طرح محله محور شهید سلیمانی به 
واکسیناسیون سریع همگانی اختصاص داشت و 
نقش رابطان سالمت را در گسترش سواد سالمت 

و واکسیناسیون کرونا شاهد بودیم.
فرشیدی با اشاره به حضور داوطلبان سالمت در 
تمام ســطوح و مناطق مختلف، اظهار کرد: ۲۲ 
مــرداد و ۱4 آذر دو روز تقویمی برای کنار هم 

قرار دادن داوطلبان عزیز است. به گزارش مهر، 
وی افزود: برای گسترش سالمت در سطح جامعه 
نباید از نقش خانواده و جامعه غافل شــویم. با 
راه اندازی پزشکی خانواده یکی از محورهایی که 
دنبال تقویت آن هستیم، تقویت موضوع بهداشت 

در زیرساخت خانواده است.

گروه ســالمت // در نان ســبوس دار، به طور 
میانگین دو برابر ویتامین، مواد معدنی و مواد 

فیبری نسبت به نان سفید وجود دارد.
در نان ســبوس دار، به طور میانگین دو برابر 
ویتامین، مواد معدنی و مواد فیبری نســبت به 
نان ســفید وجود دارد. نان ســبوس دار دارای 
ویتامین B۲ و نیاسین است که این ویتامین ها 
باعث تمرکز و دقت عمل می شوند. ویتامین های 

مذکور برای کودکان نیز بســیار خوب است، 
مخصوصًا در دورانی که سلول های عصبی در 

حال رشد هستند.
همچنین نان ســبوس دار منیزیم بیشتری دارد 
که باعث تقویت ماهیچه های روده می شــود و 
از دردهای ماهیچه ای جلوگیری می کند. آهن 
موجود در نان ســبوس دار نیز به شرط وجود 
شــرایط مناســب برای جذب، سبب باهوشی 

کودکان می شــود. ضمن آنکه در بزرگساالن 
با افزایش تمرکز ذهنــی و بازدهی کاری توان 
عملکردی فکری و جسمی همراه است. مواد 
فیبــری در نان ســبوس دار راهــی برای رفع 
گرفتگی روده و یبوست است. عالوه بر این، این 
مواد جزء مواد غذایی مطلوب باکتری های روده 
هســتند که علیه امراض میکروبی روده اقدام 
می کنند و سیســتم ایمنی بدن را فعال می کنند. 
مواد فیبری موجود در نان سبوس دار، کلسترول 
و مواد ســمی حاصل از تجزیه مواد غذایی را 

جذب کرده و از روده دفع می کنند.
بهتر است از نان های ســبوس دار که با خمیر 
ترش تهیه می شوند، استفاده کنید. آرد سبوس دار 
دارای ماده ای اســت به نام اسید فیتیک که مواد 
معدنی مانند آهن، منیزیم یا کلسیم را جذب کرده 
و مانع اســتفاده بدن از آنها می شود. اگر برای 
تهیه ســریع نان از جوش شیرین استفاده شود، 
تجزیه اسید فیتیک انجام نمی شود. در نتیجه مانع 
جذب آهن، منیزیوم و کلسیم می شود. به همین 
دلیل گفته می شود استفاده از جوش شیرین در 
تهیه نان در نانوایی ها، باعث کمبود آهن در بدن 
می شــود که به نوبه خود مشکالت فراوانی را 

برای زنان و کودکان ایجاد می کند. در حالیکه 
اگر در مدت طوالنی، خمیر توسط خمیر ترش 
اصطالحا ور بیاید، ماده اســید فیتیک توسط 
آنزیم های موجود در غالت تجزیه شده و بدن 
انسان می تواند از مواد معدنی نان استفاده کند. 
با توجه به اینکه نان قوت غالب مردم کشور ما 
است، حذف جوش شیرین از مراحل تولید نان 
می تواند سبب ارتقاء سالمت افراد جامعه شود.
باید توجه کرد که نان قهوه ای، نانی اســت که 
از آرد دانه های ســبوس دار گندم تولید شده و 
نان سفید، نانی اســت که از آرد بدون سبوس 
تولید شده و پوســته گندم )سبوس( آن حذف 

شده است.
بسیاری از پزشکان تا اوایل دهه ۳۰ قرن بیستم 
ســبوس را یک ماده زاید و اضافی که موجب 
خراش روده بزرگ )کولون( می شد، به حساب 
می آوردنــد. اما با پژوهش های جدید دو دهه 
گذشــته فواید فراوان نان سبوس دار اثبات شد 
و ســبوس به عنوان یــک داروی موثر طبی 
برای بیمارانی که همیشــه از مسئله یبوست یا 
اختالالت روده بزرگ رنج می برند، شــناخته 

شد.

گروه سالمت // ارزیابی علمی انجام شده روی موش ها توسط 
دانشمندان آمریکایی نشــان می دهد، داشتن رژیم غذایی 
پرچرب توسط مادر، می تواند موجب اختالالت رفتاری نوزادان 

پسر شود.
نتایج مطالعه جدیدی که روی موش ها و همچنین بافت های 
انسانی انجام شده اســت نشان می دهد، مادران بارداری که 
دارای رژیم غذایی پرچرب هســتند، ممکن است با ایجاد 
اختالل در ارتباط بیــن جفت و مغز جنین، موجب افزایش 
استعداد ابتال به اختالالت عصبی و رفتاری در فرزندان خود 
شوند. در تحقیقات پیشین، ارتباطاتی بین چاقی مادر و بروز 
تغییرات متابولیک در فرزندان مشــاهده شده بود و محققان 
نشان داده بودند که چنین عراضه ای ممکن است استعداد ابتال 
به اختالالت عصبی مانند اضطراب و افسردگی را در فرزندان 
افزایش دهد. اما در حالی که تحقیقات قبلی، سوگیری های 
جنســی را در ایجاد این اختالالت برجســته کرده بودند، 
مطالعات کمی به مکانیســم های ایجاد این تغییرات رفتاری 

توجه کرده اند.
برای درک بهتر این موضوع، دانشــمندان دانشــگاه دوک 
آمریکا مطالعــه ای را هدایت کرده اند که در آن نحوه تأثیر 
رژیم غذایی مادر بر فرزندان در موش ها به عنوان جانوران 
مدل آزمایش شده اســت.آن ها مغز جنین و بافت جفت و 
همچنین شاخص های رفتاری فرزندان مانند ارتباط، پاسخ به 
محرک های اجتماعی و رفتار پاداش جویی آن ها را بررسی 

کردند.
این محققان دریافتند: موش های نر متولد شــده از مادرانی 
که از رژیم غذایی پرچرب تغذیه می کردند، دارای ســطح 

سروتونین کاهش یافته در مغز خود می شوند.
آن ها نشــان داده اند: ایــن موضوع تا بزرگســالی ادامه 
پیدا می کند و ممکن اســت منجر به تغییــرات رفتاری در 
موش های نر شــود. بــه گفته این محققــان، یافته های آن 
ها می توانند مکانیســمی را که قباًل ناشناخته بود، توصیف 
کند؛ مکانیســمی که از طریق آن، رژیم غذایی مادر می تواند 
بر ویژگی های رفتاری پســرها تأثیر منفی بگذارد. آن ها با 
اشــاره به این که تحقیقات بیشتری برای درک مفاهیم کامل 
این مکانیسم و تأثیر محیط مادر بر ایجاد اختالالت عصبی 
 مورد نیاز است، نتایج به دست آمده خود را در نشریه جهانی

 nature metaBoLism منتشر کرده اند.

گروه سالمت // کم آب شدن بدن در روزهای سرد سال بیشتر از روزهای گرم 
سال اتفاق می افتد زیرا معموال تمایل افراد برای نوشیدن آب ساده با سرد 
شدن هوا کمتر می شود. کم آبی بدن می تواند باعث اختالل در متابولیسم، 
افزایش حس خستگی و خواب آلودگی و همچنین تشدید تحریک پذیری 
عصبی شود. در ادامه این مطلب با راه هایی ساده برای پیشگیری از کم آبی 

بدن در سرما آشنا خواهیم شد که به ترتیب عبارتند از: 
۱. صبح ها بالفاصله بعد از بیدار شدن آب بنوشید 

یکی از راه های پیشــگیری از کم آبی بدن در سرما، این است که شب ها قبل 
از خواب حتما یک بطری آب باالی سرتان بگذارید و صبح ها بالفاصله بعد 
از بیدار شــدن، آب این بطری هم دما با محیط را بنوشید. آبرسانی به بدن در 
ساعات اولیه روز می تواند به بهبود متابولیسم بدن کمک کند و باعث پیشگیری 
از پرخوری در طول روز شود. تحقیقات نشان داده اند که اگر شما در سه نوبت 
صبح، ظهر و عصر، آبرسانی مناسبی به بدن داشته باشید، حتما اشتهای کاذبتان 
سرکوب خواهد شد و به این ترتیب جلوی ریزه خواری شما در طول روز هم 
گرفته می شــود.  اگر می خواهید بدنتان در روزهای سرد سال کم آب نشود، 
می توانید با یک برنامه ریزی ساده، ســاعات نوشیدن آب را به این صورت 
تنظیم کنید: ۱ لیوان آب بالفاصله بعد از بیدار شدن، یک لیوان آب حدود یک 
ســاعت قبل از هر وعده غذایی )مانند ناهار و شام(، یک لیوان آب همراه با 

میان وعده ها و یک لیوان آب حدود ۲ ساعت قبل از خواب.  
۲. بطری آب تان را خالی کنید 

شــما باید برای پیشگیری از کم آبی بدن در روزهای سرد سال، حداقل ۱ تا 
۱.۵ لیتر آب در طول روز مصرف کنید. به این منظور می توانید ۲ عدد بطری 
آب ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلی لیتری را در نظر بگیرید و سعی کنید از صبح که بیدار 
می شوید تا حدود ۲ ساعت قبل از خواب شبانه، آب هر دوی این بطری ها را 
بنوشید. نوشیدن آب کافی در طول روز می تواند با دفع سدیم اضافی از بدن 
باعث کاهش فشار خون و بهبود عملکرد کلیه ها شود. از طرف دیگر، نوشیدن 
آب کافی در طول روزهای سرد سال به بهبود گردش خون و تنظیم دمای بدن 
هم کمک می کند و باعث می شود که شما کمتر احساس سرما داشته باشید.  

۳. دمای آب را تغییر دهید 
بعضی افراد به دلیل سرد بودن آب در روزهای سرد سال، تمایلی به مصرف 
آن نشان نمی دهند و با این کار باعث کم آبی بدن-شان می شوند. بعضی دیگر 
از افراد هم در هوای ســرد، تمایلی به نوشیدن آب ساده ندارند. از این رو اگر 
شما هم جزو این گروه از افراد هستید، می توانید دمای آب را تغییر دهید؛ مثال 
به جای نوشیدن آب سرد، بطری آب را در دمای محیط قرار دهید تا سرمای 
آب کاهش پیدا کند. اگر هم با طعم ســاده آب مشکل دارید، می توانید ۱ تا 
۲ تکه میوه فصل مانند پرتقال، نارنگی، کیوی یا حتی برش هایی از خیار را 
داخل بطری آب بیندازید. افزودن یــک تکه زنجبیل تازه به بطری آب هم 
می تواند عالوه بر تغییر دادن طعم آب باعث افزایش خاصیت ضدالتهابی آب 

شود و همچنین دمای بدن شما را در روزهای سرد سال نیز افزایش دهد.  

گروه سالمت // کودکان نور چشم های ما و 
پاره  جان ما هستند. ما به عنوان والدین برای 
مراقبت و رسیدگی از آن ها، نیازمند اطالعات 
و آگاهی هستیم تا بتوانیم به بهترین شکل 
ممکن، نیازهای فرزندانمان را برآورده کنیم و 

در نگهداری و رشد آنها موفق باشیم.
تغذیه  سالم یکی از چندین نیاز کودکان است. 
نیازهای اولیه  موجودات  همچنین تغذیه از 
زنده قلمداد می شود. نیازهای انسان براساس 
جنس، ســن، شــرایط فیزیولوژیک، وزن، 
اندازه  بدن و میزان فعالیت فرد متغیر اســت.

اگر می خواهید از این پروژه  بزرگ، سربلند 
بیرون بیاییــد و در کوتاه ترین مدت تغذیه  
مناســبی برای کودکانتان درنظر بگیرید، در 
مرحله  اول به برنامه ریــزی منظم و علمی 
نیــاز دارید. اســتفاده از برنامه ای کاربردی 
باعث می شود در تنوع بخشی و داشتن ایده 
بــرای تهیه وعده های غذایی جذاب و مفید، 
آزادانه تر عمل کنید. لیستی از نیازها و مواد 
مغــذی آماده کنید و هر کــدام از آنها را با 
درنظر گرفتــن ذائقه  کودک در وعده  غذایی 
جداگانه ای بگنجانید. طراحی هفتگی ســه 
وعده  اصلی و چند میان وعده  مقوی به شما 
این امکان را می دهد، تغذیه ای ارزشــمند و 
اصولی را به طور منظم، پیاده سازی کنید. تغییر 
سبک زندگی در راستای زندگی سالم همراه 
روش ها و راهکارهای درســت تغذیه ای به 

شما کمک خواهد کرد.
 انواع مواد مغذی

کربوهیدرات ها و چربی هــا از منابع عمده  
تأمین انرژی هســتند. اهمیــت پروتئین ها 
در حفظ ســالمت بدن، ویژه  است و برای 
ســلول ها و بافت های بــدن جنبه  حیاتی 
دارند. پروتئین ها به علت حساســیت نقش 
خود در برنامــه  غذایی کودکان با اهمیت و 
ویژه  شناسایی شده اند. این درصورتی است 
که ویتامین ها و مواد معدنی در مقایســه با 
کربوهیدرات ها و پروتئین ها به مقدار کمتری 

مورد نیاز شمرده می شوند اما به همان اندازه 
برای ســالمت بدن و حفــظ حیات نقش 

سازنده ایفا می کنند.
از طرفی دیگر مواد معدنی برای ســاختمان 
بافت ها الزم هســتند. همچنین کلسیم در 
استخوان ها و دندان ها و آهن در خون مورد 
نیاز اســت. مایع حیاتی؛ آب ســالم و فیبر 
نیز برای یک رژیم غذایی مناســب اهمیت 
ویژه ای دارند. گروه های اصلی غذایی شامل 
این موارد هســتند: گروه نان و غالت گروه 
میوه ها و ســبزیجات گروه گوشــت، تخم 
مرغ، حبوبات و مغزها گروه شــیر و لبنیات 
ویتامین  ،Dویتامین  ،aویتامین ویتامین ها: 

c و... .
 خودداری از خوردن گوشت

اکثر ما با مقاومت کــودکان هنگام خوردن 
گوشــت مواجه شــده ایم و به حتم یکی از 
نگرانی های اساســی شــما مواجهه با این 
موضوع اســت. از آنجا که گوشــت منابع 
پروتئین، آهن و روی را تأمین می کند، اهمیت 
ویژه ای دارد. می توانید با خالقیت از استفاده 
از گوشــت چرخ کرده در غذاهایی شــبیه 
ماکارونی، کتلت، همبرگر، کباب و... کودکان 

را مجاب و خیال خودتان را راضی کنید.
 خودداری از مصرف شیر و لبنیات

شــیر و لبنیات برای رشد و استحکام دندان 
و استخوان ها ضرورت دارد. شاید فکر کنید 
با اضافه کــردن پودرکاکائو می توانید تمایل 
کودک را به خوردن شــیر تحت تأثیر قرار 
دهید اما نکته اینجاســت مقدار زیاد کاکائو 
به علت داشــتن اگزاالت از جذب کلســیم 
شیر جلوگیری می کند. عسل می تواند گزینه  
مناسب تری باشد. می توانید شیر را در قالب 
غذاهایی شبیه فرنی و شیربرنج نیز به کودک 
معرفی کنید. ســایر مــواد غذایی این گروه 
مثل ماســت، پنیر و کشک در وعده ناهار و 
شام یا بســتنی در میان وعده، نیاز کلسیم را 
تأمین می کند. افراط در خوردن شــیر نیز به 

این دلیل که جایگزین سایر غذاهای اصلی 
می شود کودک را در معرض خطر کمبودهای 
تغذیه ای به خصوص کمبود آهن قرار می دهد.

 خودداری از مصرف سبزی ها
اکثر کودکان تمایلی به مصرف ســبزی های 
تازه همراه با غذا ندارند. بهتر اســت والدین، 
سبزیجات خام مثل هویج، گوجه فرنگی، کاهو، 
گل کلم و ســبزیجات پخته مثل چغندر پخته 
)لبو(، نخود فرنگی، لوبیا سبز و کدوحلوایی را 
به عنوان میان وعده به کودکان پیشنهاد کنند و با 
به کار بردن سلیقه و خالقیت شکل و شمایلی 
ویژه به این نوع خوراکی ها بدهند تا انگیزه  و 

اشتهای کودک را تحریک کنند.
 افراط در مصرف شیرینی ها

مصرف بیش از حد شــکالت و شیرینی به 
این دلیل که موجب بی اشــتهایی و سیری 
کاذب در کودکان می شود و آنها را از مصرف 
غذاهای اصلــی بازمی دارد، موجب اختالل 
رشد آنها خواهد شــد. توصیه  ما این است 
که حداقل در منزل از نگه داشــتن شکالت 
و شــیرینی خودداری کنید و به این ترتیب، 
دسترســی دائمی آنها به این مواد را کاهش 
دهید. از دادن شــکالت و شیرینی به عنوان 
جایزه خودداری کنید و با تنظیم یک برنامه  
منظم، تعداد شــکالت و شیرینی را در طول 
روز تحت کنترل بگیرید. برای جلوگیری از 
خراب شدن دندان ها باید به کودکان آموزش 
داد که پس از مصرف مواد قندی و شــیرین 
به خصوص آب نبات ها و شکالت ها، دهان و 
دندان خود را با آب و مســواک شست وشو 

دهند.
 مصرف بی رویه تنقالت پرکالری اما کم 

ارزش
خیلی از تنقــالت مثل انواع پفک و چیپس 
کــودکان مصرف  توســط  بی رویه  به طور 
می شــود. مصرف پفک به خصوص قبل از 
وعده های غذایی به دلیل ایجاد سیری کاذب، 
کودکان را از خوردن غذاهای اصلی که باید 

مواد مغذی مورد نیاز رشــد کودک را تأمین 
کند، باز می دارد. از طــرف دیگر نمک آن 
ذائقــه کودک را به خوردن غذاهای شــور 
عادت می دهد. مصرف بیش از اندازه  نوشابه 
همراه وعده های غذایی نیزعالوه بر ســیری 
کاذب، جذب مواد مغذی مانند کلســیم را 
مختل می کند. بهتر است، کودکان را به مصرف 
تنقالت ســنتی مانند نخودچی و کشمش، 
گردو، بادام، پســته، گندم برشته، برنجک، 
عدس برشته شده، توت خشک، انجیر خشک 
و برگه ها تشــویق کنید و سر سفره به جای 

نوشابه، دوغ بگذارید.
 صبحانه را جدی بگیرید

این وعده  غذایی یکــی از با اهمیت ترین و 
تأثیرگذارترین وعده های غذایی در سالمت 
و رشد کودکان است. آموزش در این زمینه 
نقش تعیین کننده ای دارد. اینکه این فرهنگ را 
در خانه و خانواده  خود جا بیندازیم و عادت 
غذایی صبحانه خوردن را جدی جلوه دهیم، 
هنر ما را نشــان می دهد. نخوردن صبحانه 
باعث می شود مغز کودک انرژی الزم را برای 

انجام فعالیت های روزانه خود نداشته باشد.
بهترین صبحانه برای کــودکان، صبحانه ای  
اســت که از پروتئین، کلسیم، کربوهیدرات، 
ویتامین ها، فیبر و همچنین چربی های سالم 
تشکیل شده باشد. بر این اساس بهتر است در 
لیست صبحانه  کودکان از مواد غذایی مانند 
لبنیات، سبزیجات، میوه ها و غالت استفاده 
کرد. تخم مرغ و انواع مغزها نیز تأمین کننده 
پروتئین در صبحانه  کودکان هســتند. حلوا 
شــکری یک خوراکی گرم بــوده و برای 
بچه های ســرد مزاج مفید اســت. ازجمله 
خواص این ماده غذایی خوش طعم می توان 
به رفع کم خونی و کمبود آهن، تقویت قدرت 
یادگیری و بهبود عملکرد ذهنی اشاره کرد. 
پنیر به همراه گردو، تخم مرغ، نان سبوس دار 
و... از دیگر پیشــنهادها برای این وعده مهم 

غذایی هستند.

تغذیه سالم و اصولی با این روش ها

چطور کودک را به 
مصرف گوشت و 

شیر تشویق کنیم؟

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد

پیشبرد برنامه های نظام سالمت بدون داوطلبان ابتر می ماند
اختالل رفتاری نوزادان پسر 

رهاورد رژیم غذایی پرچرب مادر

چرا نان قهوه ای مفیدتر است؟

معجزه شگفت انگیز افزودن 
زنجبیل به آب 
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گروه گزارش // روز شنبه خبر تودیع و معارفه 
مدیرعامل شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش بر 
روی سایت این شــرکت قرار گرفت که مانند 
بقیه موضوعات وفعالیت های این شــرکت در 
ســکوت و بدون حضور خبرنگاران ورسانه ها 

انجام گرفت. 
در این خبر اعالم شــده است که در مراسمی با 
حضور سید محمد اتابک، معاون اقتصادی بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی و هاشم نظام آبادی، 
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه 
پارس از زحمات مهندس علی دهاقین تجلیل و 
مهندس سید عباس حسینی به عنوان مدیرعامل 

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد کاوه 
جنــوب کیــش، در حکم صادره بــا امضای 

مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس آمده است:
برادر ارجمند جناب آقای سید عباس حسینی

سالم علیکم؛
با عنایت به منویات مقام معظم رهبری )مدظله 
العالــی( در بیانیــه گام دوم انقــالب مبنی بر 
بکارگیری نیروهای مومــن، جوان، متخصص 
و انقالبی، نظر به تعهد، شایســتگی و تجارب 
مدیریتی مفید و موثر جنابعالی بدینوســیله به 
عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت 
فوالد کاوه جنوب کیش منصوب می شوید .امید 
است با اتکال به خداوند متعال و بهره  گیری از 
تمامی امکانات و ظرفیت های موجود، نگرش 
راهبردی و تخصصی و نیز اســتفاده از دانش، 
تجارب، ایده  ها، همکاری و همفکری همکاران 
محترم، در چارچوب کلیــه ضوابط، قوانین و 
مقررات و در راستای تحقق اهداف و آرمان  های 
نظام مقدس جمهوری اسالمی، اصول و موضوعه 
ابالغی دفتر مقام معظم رهبری، سیاســت  های 
اقتصاد مقاومتی، ضوابــط اجرایی برنامه  های 
میان مدت، افزایش هم  افزایی در گروه بنیاد و 
کلیه اسناد باالدستی بنیاد مستضعفان باالخص 
خدمت مســتمر به محرومان، با اتخاذ رویکرد 

مدیریت جهادی موفق و موید باشید.
و من ا... توفیق

 هاشــم نظام  آبادی، مدیرعامل و عضوهیات 
مدیره

گفتنی اســت مهندس ســیدعباس حسینی، از 
مدیران ارشــد هلدینگ کاوه پارس اســت و 
ســوابقی همچون؛ مدیریت عاملی شرکت  های 
سیمان تهران، سیمان پیوند گلستان و آلومینیوم 
کاوه مسجد سلیمان را در کارنامه مدیریتی خود 

دارد.
 لزوم تغییر ریل گذاری در فوالد کاوه کیش

شــرکت فوالد کاوه جنوب کیــش همواره با 
حاشــیه هایی مواجه بوده که برخــی از موارد 
رســانه ای شــد و به آنهــا پرداختیم وبرخی 
موارد هم قابل رســانه ای نبود و امیدواریم که 
مدیرعامل جدید این شرکت تغییراتی را در ریل 
گذاری شرکت به سمت خدمت رسانی به مردم 
استان هرمزگان داشته باشند که در گام نخست 
ضرورت دارد تغییراتی را در حوزه اطالع رسانی 
آغاز نمایند تا ارتباط شرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش با رسانه های استان بهبود یابد و مسئوالن 
مربوطه این حوزه پاســخگوی رسانه ها داشته 
باشند، وگرنه حتی اگر این شرکت عملکرد مثبت 
ومناسبی راهم داشته باشــد، به مردم از طریق 
رسانه ها اطالع رسانی نخواهد شد واین موضوع 
یکی از نکات ضعف این شرکت است که باقی 

خواهد ماند.
 رسیدگی به مستضعفان 

موضوع دیگر اینکه شرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش که زیرمجموعه بنیاد مســتضعفان است 
و انتظار بیشــتری از این صنعت نسبت به سایر 
صنایع وبنگاه های اقتصادی فعال در هرمزگان 
در حوزه های مختلف مــی رود. اگر از دیگر 
صنایــع انتظار داریم به انجام مســئولیت های 
اجتماعی شان پایبند باشــند، از شرکت فوالد 
کاوه جنوب کیش با توجه به وابســتگی اش به 
بنیاد مســتضعفان انتظار می رود بیشتر حامی 
مستضعفان و محرومان هرمزگانی  در حوزه های 

مختلف در استان باشد. 
اســتان هرمزگان که براساس آمارهای رسمی 
ازجملــه مرکز پژوهش هــای مجلس در فقر 
و فالکت، بیکاری و... در ســال های اخیر در 
جایگاه نخست کشوری قرار داردکه این موضوع 
نشانه ضعف عملکردی دولت ها در ادوار مختلف 
و اجحاف صنایــع و بنگاه های اقتصادی فعال 
در هرمزگان در حق مردم اســتان اســت. چرا 
اســتانی که دهها بنگاه اقتصادی در حوزه های 
مختلف در آن فعال است، بایستی محرومترین و 
بیکارترین استان کشور باشد؟ سوال این است که 
شرکت فوالد کاوه  جنوب کیش برای چند نفر 
از هرمزگانی ها اشتغالزایی کرده است و چند نفر 
از محرومان و مستضعفان استان در این شرکت 

مشغول به کار هستند؟ در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی این شــرکت چه اقدامی کرده است؟ 

در حــوزه ورزش چطور؟ احمد مرادی نماینده 
مطالبه گر مردم هرمزگان در مجلس شــورای 

اســالمی نیز اخیرا از عدم ایفای نقش شرکت 
فوالد کاوه جنوب کیش در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی و بخصوص ورزش استان بشدت انتقاد 
کردند که ضرورت دارد مدیرعامل جدید شرکت 
در این حوزه سیاستگذاری مناسبی داشته باشند 
و مردم اثرات اقدامات شرکت را در حوزه های 
مختلف مسئولیت های اجتماعی در زندگی شان 
لمس کنند. به مدیرعامل جدید شــرکت کاوه 
جنوب کیش پیشــنهاد می کنیم جهت اطالع از 
اوج فقر و محرومیــت واثرات بیکاری در این 
اســتان که عنوان قطب تجارت و صنعت کشور 
را یدک می کشد، به تنهایی یا به همراه استاندار، 
شــهردار، نماینده ولی فقیه در استان)ایشان از 
محالت و روســتاها وبازار و... مرتب بازدید و 
دیدار مردمی دارند( و... از محالت و روستاهای 
استان سرکشی وبازدید کنند وهم وضعیت این 
مناطــق را از نزدیک مشــاهده نمایند و هم با 
محرومان حاشیه نشین و روستایی گفتگو کنند 
تا واقعیت های اســتان را ببینند وبشنوند تا آن 
موقع بهتر متوجه شوند در شهر واستان غول و 
ابرصنایع چطور غول وابرفقر هم جاخوش کرده 
است و آیا حق مردم مرزدار و مرزبان هرمزگان 
زندگی در فقر و محرومیت در کنار این صنایع 

است؟
 آیا وقتی بنیاد مستضعفان صنایعی مانند فوالد 
کاوه جنوب کیش، شــرکت بندری سینا و... در 
استان دارد، نباید حداقل انتظار این باشد که مردم 
استان، محرومان، مستضعفان و... در این استان 
هم سهمی در اشتغال و سودهای کسب شده از 
تجارت و... این صنایع و بنگاه های اقتصادی در 
هرمزگان داشته باشند؟ در این استان خانواده های 
زیادی حتی سه وعده غذایی را در سفره ندارند 
و کودکان و نوجوانان به سوء تغذیه مبتال هستند 
وخانواده هایی توان تامین هزینه های درمان و 
معیشت شان را ندارند و برخی از دانش آموزان 
به دلیل هزینه های ســنگین تحصیل مجبور به 
ترک تحصیلی شــده اند وبرخی فاقد مسکن 
هستند ویا از مسکن مناسبی برخوردار نیستند 
که نیاز است از این خانواده های محروم حمایت 
شود و از بنیاد مستضعفان و شرکت ها و نهادهای 
مرتبط با این نهاد انقالبی هم انتظار بیشــتری 

اســت که از محرومان در استان حمایت های 
الزم را در حوزه های مختلف داشــته باشند. 
نماینده محترم ولی فقیه در اســتان نیز بارها بر 
بکارگیــری نیروهای هرمزگانــی در صنایع و 
ایفای نقش مســئولیت های اجتماعی شان تا 
رفع فقر وبیکاری در اســتان تاکید داشته اند و 
امیدوارم مدیرعامل جدید شــرکت فوالد کاوه 
جنوب کیش به تاکیدات و خواسته امام جمعه 
بندرعباس در این حوزه ها توجه کامل داشــته 

باشند وخواسته های ایشان را محقق سازند. 
موضوع دیگر اینکه برخی از کارگران از شرایط 
کاری و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل 
در این شــرکت و... گالیه مندند و این موضوع 
را بارها منعکس کردیم و حتی با مسئوالن اداره 
کار استان نیز در این خصوص مصاحبه گرفتیم و 
منتشر کردیم که در این حوزه نیز ضرورت دارد 
حقوق قانونی کارگران و کارکنان در حوزه های 
مختلف محقق شود واگر تخلف احتمالی در هر 
بخشی وبه هر میزانی وجود دارد، با متخلفان نیز 

برخورد شود.
امید می رود حال که  قطار اقتصادی فوالد کاوه 
جنوب کیش به سکاندار جدید سپرده شده است، 
این قطار بر ریل خدمت رسانی به مردم هرمزگان 
نیز قرار گیرد و هرمزگانی ها از اشتغال در این 
شــرکت سهمی داشته باشــند و در بکارگیری 
نیروی انســانی جدید هم از بومیان هرمزگان 
استفاده شود وبصورت اتوبوسی از سایر مناطق 
کشور نیرو به استان وارد نشود واز طرفی دیگر 
این شرکت به مسئولیت های اجتماعی شان عمل 
نموده و حمایت های الزم را از ورزش اســتان 
همانطور که احمد مرادی نماینده مردم استان در 

مجلس تاکید داشتند، داشته باشند.
موضوع پایانی هم اینکه انتظار داریم در زمان 
مدیریت جدید، ارتباط شــرکت فــوالد کاوه 
جنوب کیش با رسانه ها افزایش یابد و برنامه ها 
و خدمات شــان را از طریق رسانه ها به مردم 
اطالع رسانی کنند تا هرمزگانی ها مطلع شوند که 
این صنعت وابسته به یک نهاد انقالبی عملکردش 
با دیگر صنایع متفاوت اســت و به محرومان و 
مستضعفان نگاه ویژه ای دارد و شاهد باشیم که 
دغدغه های معمــار کبیر انقالب و رهبر معظم 
انقالب به محرومان، زاغه نشینان و مستضعفان 
توسط این شرکت موردتوجه قرار گرفته است 
که البته در حکم انتصاب هم به خدمت مستمر 
به محرومان، با اتخاذ رویکرد مدیریت جهادی 
تاکید شده است که امیدواریم این موضوع بطور 
کامل در استان توسط مدیرعامل جدید شرکت 

فوالد کاوه جنوب کیش محقق شود.

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

www.setadIran.ir   مي باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـــله ای شماره  م م/۰۱/۰3۱8مربوط به  تعمیر اساسي تجهیزات مربوط به واحد بهره برداري و نمکزدایي 

منصوري 
الف- شرح مختصر خدمات: شرح مختصر پروژه: اسپیدگذاري، بخارزني، بازکردن دریچه هاي نفررو، شیرهاي ایمني، تامین خاک، 
احداث حوضچه خاکی، رسوب زدایی، ترکیب رسوبات با خاک، حمل، گودبرداری،دفن رسوبات،تمیزکاري مناسب جهت انجام بازرسي 
قسمت هاي تحتاني مخزن، داربست بندي، همکاري با بازرسي فني و خوردگي فلزات، انجام آزمایش های الزم، سندبالست، اعمال 

انواع پوشش الزم، راه اندازي مقدماتي و نهایي و سایر عملیات جزئي و کلي
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار: محل اجرای خدمات در بهره برداری منصوری در حد فاصل ۷۰ کیلومتری شرکت بهره 

برداری نفت و گاز کارون و مدت انجام آن ۱2۰روز  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/46,32۰,46۱,24۰ریال  مي باشد

د-شرایط مناقصه گران متقاضی: - داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي  حداقل پایه 5 گرایش نفت و گاز و **داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي

*گواهی صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانکاری در تاریخ بارگذاری مدارک )آخرین مهلت بارگذاری( می بایست حداقل دارای 3۰ روز 
اعتبار باشد؛ عدم اعتبار گواهی صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانکاری معتبر بمنزله حذف از لیست مناقصه گران خواهد بود .همچنین 
مناقصه گرانی که گواهی صالحیت ایمنی دو ماهه در سامانه ستاد بارگذاری می نمایند بایستی اسامی آنها در سامانه وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی ثبت و قابل رویت باشد.
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 

کار به مبلغ -/2,3۱6,۰23,۰62ریال  همچنین ) ۱۰% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد(
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت 
حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و 

ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد: از کلیه متقاضـــیان واجد شرایط دعـوت بهعمل میآید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت 
دریافت اســناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق 

آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱2 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي کیفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
۱- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ســاعت 8:۰۰ تاریخ  ۱4۰۱/۰۹/2۱لغایت  ساعت ۱۹:۰۰  تاریخ   

۱4۰۱/۰۹/2۹
 2- مبلغ خرید اســناد و شــماره حســاب: واریــز مبـــلغ  4,۰46,۰۰۰ریــال از طریق درگاه موجود در ســامانه به نشــانی

www.setadIran.ir 
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت ۱4روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از 
طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی 

و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها: متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 
۱5:۰۰روز  یکشــنبه مورخ  ۱4۰۱/۱2/۱4به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 
۰8:۰۰ روز دوشنبه مورخ  ۱4۰۱/۱2/۱5 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي 

معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت ۱5:۰۰روز  
یکشنبه مورخ۱4۰۱/۱2/۱4اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: 

اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

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

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز
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نوبت اول

شرکت ملي   
مناطق نفتخیز

نماینده محترم ولی فقیه در استان نیز بارها بر بکارگیری نیروهای هرمزگانی در صنایع و 
ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی شان تا رفع فقر وبیکاری در استان تاکید داشته اند و 
امیدوارم مدیرعامل جدید شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به تاکیدات و خواسته امام جمعه 
بندرعباس در این حوزه ها توجه کامل داشته باشند وخواسته های ایشان را محقق سازند

امید می رود حال که  قطار اقتصادی فوالد کاوه جنوب کیش به ســکاندار جدید ســپرده 
شده است، این قطار بر ریل خدمت رسانی به مردم هرمزگان نیز قرار گیرد و هرمزگانی ها 
از اشتغال در این شرکت سهمی داشته باشند و در بکارگیری نیروی انسانی جدید هم از 
بومیان هرمزگان استفاده شــود وبصورت اتوبوسی از سایر مناطق کشور نیرو به استان 
وارد نشــود واز طرفی دیگر این شــرکت به مســئولیت های اجتماعی شان عمل نموده و 
حمایت های الزم را از ورزش اســتان همانطور که احمد مرادی نماینده مردم اســتان در 

مجلس تاکید داشتند، داشته باشند

انتظار داریم در زمان مدیریت جدید، ارتباط شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش با رســانه ها 
افزایــش یابــد و برنامه ها و خدمات شــان را از طریق رســانه ها به مردم اطالع رســانی 
کنند تا هرمزگانی ها مطلع شــوند که این صنعت وابســته به یک نهاد انقالبی عملکردش 
با دیگر صنایع متفاوت اســت و به محرومان و مســتضعفان نگاه ویژه ای دارد و شــاهد 
باشیم که دغدغه های معمار کبیر انقالب و رهبر معظم انقالب به محرومان، زاغه نشینان 
و مستضعفان توسط این شــرکت موردتوجه قرار گرفته است که البته در حکم انتصاب 
هم به خدمت مستمر به محرومان، با اتخاذ رویکرد مدیریت جهادی تاکید شده است که 
امیدواریم این موضوع بطور کامل در اســتان توســط مدیرعامل جدید شرکت فوالد کاوه 

جنوب کیش محقق شود

,,

آگهی فراخوان مجدد  داوطلبین 
عضویت در هیات مدیره و بازرسان

آگهی فراخوان مجدد داوطلبین 
عضویت در هیات مدیره و بازرسان

اتحادیه  صنف خرازان شهرستان بندرعباس اتحادیه  صنف آرایشگران و پیرایشگران مردانه بندرعباس
براســاس ماده 6 آیین نامه اجرائی انتخابات اتحادیه های صنفی بدینوســیله از 
عالقمندان واجد شرایط زیر که تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسان صنف 
مذکور را دارند دعوت می گردد به سایت ایرانیان اصناف جهت ثبت نام مراجعه و 
سپس شخصاً با دردست داشتن مدارک مشــروحه ذیل از تاریخ 1۴۰1/۰9/15 
لغایت 1۴۰1/۰9/25 بمدت 1۰روز به دفتر هیات اجرایی بر انتخابات مستقر در 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت اداره امور اصناف و تشکل های صنفی مراجعه و 

تکمیل پرونده نمایند .
شرایط داوطلبین )هیات مدیره و بازرسان( :

 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
۴-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

 5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 6- عدم اشتهار به فساد
 7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات 

مدیره اتحادیه
 8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9- داشتن پروانه کسب معتبر
تبصره : پروانه کسب معتبر مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده 
باشد . صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را بغیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد . واحد صنفی فعال باشد ومکان واحد تغییر نیافته باشد .
1۰- وثاقت و امانت

11- رعایت تبصره 2ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشــوری)داوطلب شــدن 
کارکنان اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان و ایران وکلیه دستگاههای اجرایی در 
انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود 

پیش از ثبت نام در انتخابات (
مدارک الزم جهت ثبت نام :

1-ثبت نام اینترنتی در سایت ایرانیان اصناف )سامانه الکترونیکی انتخابات – ساران (    
2-کپی پروانه کسب الگوی هیات عالی نظارت  2 برگ

۳-کپی کارت ملی2برگ )۳ قطعه عکس پرسنلی جدید (
۴-کپی از تمام صفحات شناسنامه  2 سری 

5- کپی کارت پایان خدمت 2 برگ 
6-کپی اعتبار نامه )در صورت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه در دوره های قبلی( 

2 برگ 
7-کپی مدارک تحصیلی  ) حداقل دیپلم (  

* الزم بذکر است به همراه داشتن اصل مدارک الزامی می باشد .

براســاس ماده 6 آیین نامه اجرائی انتخابات اتحادیه های صنفی بدینوســیله از 
عالقمندان واجد شرایط زیر که تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسان صنف 
مذکور را دارند دعوت می گردد به ســایت ایرانیان اصناف جهت ثبت نام مراجعه 
وســپس شخصاً با دردست داشتن مدارک مشروحه ذیل از تاریخ 1۴۰1/۰9/15 
لغایت 1۴۰1/۰9/25 بمدت 1۰ روز به دفتر هیات اجرایی بر انتخابات مستقر در 
ســازمان صنعت ، معدن و تجارت اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی مراجعه و 

تکمیل پرونده نمایند .
شرایط داوطلبین )هیات مدیره و بازرسان( :

 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
۴-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

 5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 6- عدم اشتهار به فساد
 7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات 

مدیره اتحادیه
 8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9- داشتن پروانه کسب معتبر
تبصره : پروانه کسب معتبر مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده 
باشد . صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را بغیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد . واحد صنفی فعال باشد ومکان واحد تغییر نیافته باشد .
1۰- وثاقت و امانت

11- رعایت تبصره 2ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشــوری)داوطلب شــدن 
کارکنان اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان و ایران وکلیه دستگاههای اجرایی در 
انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود 

پیش از ثبت نام در انتخابات (
مدارک الزم جهت ثبت نام :

1-ثبت نام اینترنتی در سایت ایرانیان اصناف )سامانه الکترونیکی انتخابات –ساران (    
2-کپی پروانه کسب الگوی هیات عالی نظارت   2 برگ

۳-کپی کارت ملی2برگ )۳ قطعه عکس پرسنلی جدید (
۴-کپی از تمام صفحات شناسنامه  2 سری 

5- کپی کارت پایان خدمت 2 برگ 
6-کپی اعتبار نامه )در صورت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه در دوره های قبلی( 

2 برگ 
7-کپی مدارک تحصیلی ) حداقل دیپلم (   

* الزم بذکر است به همراه داشتن اصل مدارک الزامی می باشد .

هیات اجرایی نظارت 
بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بندرعباس

هیات اجرایی نظارت 
بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بندرعباس

شناسه آگهی : 1419948

مدیرعامل جدید شرکت فوالد کاوه کیش! 
هرمزگانی ها را از منافع شرکت منتفع کنید


