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جای خالی آموزش 
مهارت های زندگی در مدارس

کارت زرد مجلس 
به »فاطمی امین«
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نماینده ولی فقیه در هرمزگان: 

سیاست واحد برای 
مبارزه با قاچاق سوخت 

دنبال شود
2

فروش ۲۸ میلیاردی 
در چهارمین مزایده 

موتورسیکلت های توقیفی 
هرمزگان

2

مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان هرمزگان

بانک قرض الحسنه مهر ایران، جوان گرایی، تحول و توسعه 

آگهی مزایده تاالر و رستوران
در نظر است نســبت به واگذاری یک مجموعه پذیرایی به همراه تاالر پذیرایی 

برگزاری مراسمات بصورت اجاره اقدام گردد.
متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی همه روزه به مدت 10 روز برای بازدید به 

آدرس ذیل مراجعه نمایند.
بلوار سدید )پردیس سابق( ، مجموعه پذیرایی هزار و یک شب فعلی

بلوار سدید )پردیس سابق( خیابان شیخ کیشی، تاالر مجلل یاس
شماره های تماس برای کسب اطالع از ساعت بازدید و شرایط شرکت در مزایده

09171330965 -09120239180-09175797114

فراخوان مناقصه عمومی  یک  مرحله ای
شــرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دســتگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

موضوع مناقصه : عملیات راهبري، بهره برداري، نگهداري، تعمیرات و رفع اتفاقات از انشعابات، شبکه هاي جمع آوري، خطوط انتقال فاضالب 
منطقه 1 )غرب( شهر بندرعباس و ایستگاه هاي باالبر 1و 2و 3 )بلوار ساحلی( و پمپاژ شماره 4و 5و 6 )سورو، شهرك پیامبر اعظم، شهرك نبوت( 

فاضالب شهر بندرعباس
مبلغ برآورد اولیه : 138.477.001.362 ریال ) صد و سی و هشت میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون و یک هزار وسیصد و شصت و دو ریال 

ریال (  ) اعتبار پروژه فوق  از طریق منابع داخلی - جاری  تأمین میگردد (  
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 13.848.000.000 ریال )سیزده میلیارد و هشتصد و چهل و هشت میلیون ریال ( .   

رتبه و رشته مورد نظر:  رتبه 5 آب یا تجهیزات و تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه و همچنین حداقل رتبه 3 بهره برداري و نگهداري از شبکه و 
ایستگاه هاي فاضالب مورد تایید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

مبلغ خرید اسناد : 5.000.000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 1401/09/23 تا ساعت 14 تاریخ1401/09/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ1401/10/11   زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 10/12/ 1401
محل بازگشایی : سالن کنفرانس شــرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه 

بازگشایی پیشنهادها آزاد است. 
امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65 % (بازگشایی خواهد گردید.

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و 
باتوجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند.

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
 اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس : بندرعباس    - بلوار 
ناصر - جنب بیمارستان شریعتی- شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب 

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

روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

آگهي فراخوان عمومي ارزیابي کيفي پيمانکاران نوبت اول

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

شرکت فوالد هرمزگان جنوب - شماره مناقصه: 144820
موضوع: انجام خدمات نظافت صنعتی در ناحیه فوالد سازی، واحد های جانبی و 

پشتیبانی شرکت فوالد هرمزگان جنوب
شرکت فوالد هرمزگان جنوب در نظر دارد موضوع » انجام خدمات نظافت صنعتی در ناحیه فوالد سازی، 
واحد های جانبی و پشــتیبانی شــرکت فوالد هرمزگان جنوب« برای مدت یکسال و قابل تمدید برای 
دو دوره یکســاله دیگر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران توانمند و واجد شرایط 
مندرج در اسناد ارزیابي کیفي، واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه پیمانکاران فعال با توان و سابقه اجرایی 
الزم جهت اجرای موضوع که دارای تایید صالحیت ایمني از ســازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی و قادر 
به تهیه ضمانتنامه بانکی به مبلغ  8.700.000.000 )هشــت میلیارد و هفتصد میلیون( ریال می باشند، 
دعوت مــی گردد در صورت تمایل به همکاری نامه اعالم آمادگی با درج ایمیل رســمی مناقصه گر به 
همراه فیش واریزی به مبلغ 1.500،000 ریال به شــماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی 
شــعبه گمرك شهید رجایی، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد ارزیابی کیفی، را به 
ایمیل Hakimi.s@hosco.ir و یا فکس 33530145 -076 تا تاریخ 1401/9/28 ارســال و  نسبت 
به دریافت فرم ارزیابی کیفی اقدام نموده و اســناد ارزیابی کیفی را  تا تاریخ 1401/10/12 به نشانی 
بندرعباس-کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی-منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس-شرکت 
فوالد هرمزگان-واحد خرید خدمات قراردادی-کد پستی: 7917176319 ارسال نمایند. بدیهی است 

اسناد مناقصه پس از اتمام ارزیابی کیفی به شرکتهای واجد شرایط ارائه خواهد شد. 
* ارائه مدارك و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

* هزینه چاپ آگهي فرآخوان بر عهده برنده نهایي مناقصه مربوطه خواهد بود.
 * در صــورت نیــاز به اطالعــات فنی با شــماره تلفــن 44848865-076 و اطالعــات بازرگانی

  44843214-076 تماس حاصل فرمایید.

در واقع بایستی تغییراتی در سیستم آموزش و پرورش مان اتفاق بیفتد تا خالءهای موجود برطرف شود 
و به حوزه پرورش نیز توجه بیشتری شود

خالی  جای  دهیم،  قرار  وتحلیل  تجزیه  مورد  که  را  کشور  آموزشی  سیستم   
مهارت های زندگی را در مدارس می توان دید. اسمش آموزش و پرورش است و 
اما کمتر به پرورش توجه شده و آموزش ها نیز چندان کاربردی نیست. دانش آموزان 
فقط مجبورند اقدام به حفظ مطالب درسی کنند تا نمره قبولی را کسب کنند و بعد از 
امتحان محفوظات به فراموشی سپرده می شود و معلمان هم بایستی همین شیوه 

آموزشی را پیاده سازی کنند؛ چون سیستم از آنها همین را طلب می کند. 
 والدین دانش آموزان انتظار دارند فرزندان شان آموخته هایی داشته باشند 

که در خانه و جامعه و مدرسه نیز بتوانند از آنها استفاده کنند که در بیشتر موارد 
اینگونه نیست. برخی جامعه شناسان نیز به این وضعیت انتقاد دارند.

  در وقایع اخیر که برخی دانش آموزان و دانشجویان در تجمعات در مناطق 
مختلف کشور شرکت کردند، یکی از دالیلش هم با عدم کسب مهارت های 
زندگی در مدارس و تدبر و تفکر مناسب و تصمیم گیری در هیجانات و... مرتبط 
بود که نیاز است در سیستم آموزش و پرورش کشور تصمیماتی در این حوزه ها 

اتخاذ شود.
صفحه 2 را بخوانید

نمره استاندارد 
به پارک های بندرعباس چند است؟ 

صفحه 8 را بخوانید

محموله 436 کیلویی تریاک 
5در رودان زمین گیر شد



معاون درمان بیمه سالمت هرمزگان:
بیمه سالمت هرمزگان

 تنها با یک رادیولوژی بانوان قرارداد دارد
  معــاون درمــان بیمــه ســامت هرمزگان گفــت: تنها 
یــک رادیولوژی ویــژه بانوان در اســتان با این ســازمان 
بیمه گر قــرارداد منعقد کرده و تاش ها برای ترغیب ســایر 
رادیولوژی هــای بانوان جهت عقد قــرارداد ادامه دارد. بتول 
 قویدل اظهار داشت: عقد قرارداد با رادیولوژی های ویژه بانوان 
 از مطالبــه مردمی برای کاهش پرداختی آنان از جیب شــان

 اســت و با درک این مطالبه درحال تاش برای ترغیب این 
مراکز هســتیم تا میزان پرداختی مســتقیم مردم به این مراکز 
کاهــش یابد.وی با بیــان اینکه تنها مرکــز رادیولوژی ویژه 
بانوان که اقدام به عقد قرارداد کرده اســت در بســتک قرار 
دارد، ادامه داد: افزایــش مطالبه های مردمی هم می تواند این 
 ســازمان را در راســتای ترغیب و تشــویق این مراکز برای 
عقــد قرارداد کمک دهــد و از طرفی هم این اســتان تعداد 
معدودی رادیولــوژی ویژه بانوان دارد که الزم اســت برای 
پاســخگویی به نیازهای موجود و آینده تعداد آن ها افزایش 
پیــدا کند.وی اضافــه کرد: دانشــجویان و دانــش آموزان 
 هرمزگانی برای این منظور بایستی این رشته از شاخه پزشکی 
را برای تحصیل مد نظر داشــته باشــند و به این ســمت هم 
 هدایت شــوند.معاون درمان بیمه ســامت هرمزگان گفت: 
این ســازمان با ۴۹۲ مرکز درمانی اعم از مطب، آزمایشگاه، 
درمانگاه، بیمارستان، داروخانه، مراکز تصویربرداری پزشکی 
 و غیــره قرارداد منعقد کرده اســت و جمعیــت یک میلیون
  و ۱۵۳ هزار نفری زیر پوشــش از آن ها اســتفاده می کنند.

به گزارش ایسنا ؛ براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
سال ۹۵ تعداد ۸۶۹ هزار و ۶۰۱ نفر از جمعیت یک میلیون و 

۷۷۶ هزار و ۴۱۵ نفری این استان را بانوان تشکیل می دهند.

کارت زرد مجلس به »فاطمی امین«
  گــروه خبر // نمایندگان مجلس شــورای اســامی از 
توضیحــات وزیر صنعــت، معدن و تجــارت در خصوص 
علت افزایش قیمت خودرو قانع نشــدند. نمایندگان مجلس 
 شورای اســامی در جلســه علنی مجلس شورای اسامی 
ســوال جال رشــیدی کوچــی از وزیر صنعــت، معدن و 
 تجــارت در خصوص علت افزایش قیمت خودرو توســط 
خودروســازان علی رغم دســتور و تاکیــد صریح رئیس 
جمهــور و مخالفت مجلس را بررســی کردنــد. به گزارش 
ایســنا، پس از اســتماع توضیحات وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت، نماینده ســوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد و 
ســوال خود را به رای گذاشت. در نهایت نمایندگان مجلس 
شورای اســامی نیز با ۱۱۰ رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف 
و ۱۰ رای ممتنــع از ۲۵۲ نماینده حاضر عدم اقناع خود را 
 از توضیحــات وزیر صنعت، معدن و تجــارت اعام کرده و 
 بدین ترتیب وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس کارت زرد 

دریافت کرد.

خبر

خبری
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  سیستم آموزشی کشور را که مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم، جای خالی 
مهارت های زندگی را در مدارس می توان دید. اسمش آموزش و پرورش 
اســت و اما کمتر به پرورش توجه شده و آموزش ها نیز چندان کاربردی 
نیست. دانش آموزان فقط مجبورند اقدام به حفظ مطالب درسی کنند تا نمره 
قبولی را کسب کنند و بعد از امتحان محفوظات به فراموشی سپرده می شود 
و معلمان هم بایستی همین شیوه آموزشی را پیاده سازی کنند؛ چون سیستم 
از آنها همین را طلب می کند . این درحالیست که والدین دانش آموزان انتظار 
دارند فرزندان شان آموخته هایی داشته باشند که در خانه و جامعه و مدرسه 
نیز بتوانند از آنها استفاده کنند که در بیشتر موارد اینگونه نیست. برخی جامعه 
شناســان نیز به این وضعیت انتقاد دارند. مدرسه نهادی است که وظیفه ی 
اجتماعی کردن  کودکان را بعد از خانواده به عهده دارد. انتظار این است که 
مدرسه آن مهارت هایی را که خانواده نمی تواند یا نمی رسد به فرزندان منتقل 
نماید، به کودکان آموزش دهد. این قبیل  آموزش ها شامل دروس تخصصی، 
مهارت های زندگی و اجتماعی،تربیت سیاسی  و انتقال فرهنگ می شوند. در 
بعضی از کشورها  آموزش و پرورش  بیشتر تمرکزش بر آموزش مهارت های 
زندگی در دوران تحصیل است.در این کشورها اهمیت آموزش مهارت های 
زندگی  به کودکان و نوجوانان، بیشتر از سایر وظایف آموزش و پرورش از 
جمله آموزش های تخصصی علوم و فنون است. این نوع نگاه و روش به 
مدرســه و کارکرد آن، نگاه و روش درستی است ؛ چرا که  تاثیرات مهمی 
بر آینده جامعه  دارد.در جامعه ای که مدارســش مهارت های زندگی را به 
درستی آموزش می دهند ،آسیب های اجتماعی کمتری  به وجود می آید، 
شهروندان از آسایش و آرامش بیشتری برخوردارند وبیشتر انرژی دولت 
و ملت صرف شادی و نشاط و خاقیت شهروندان می شود. اما متاسفانه 
در کشــور ما تمرکز آموزش و پرورش در  دوره ابتدایی و سایر دوره های 
تحصیلی بر مهارت های زندگی و اجتماعی نیســت. در مدارس ما بیشتر 
 از آنکه مهارت های زندگی و اجتماعی آموزش داده شــود، ریاضی، علوم 
و ... تدریس و آموزش داده می شود. جریان عمومی فعالیت مدارس باعث 
شــده که خانواده ها هم از مدرسه توقعی جز آموزش دروس تخصصی را 
نداشته باشند. این روش غلط  باعث شده است که فارغ التحصیان  مدارس 
از مهارت های زندگی و اجتماعی به طور کلی بی بهره  باشند.اگر دیپلم هایی 
که در نظام آموزش و پرورش  تحصیل کرده اند را از نظر شــاخص های 
مهارت های زندگی بسنجیم، در پایین ترین سطح قرار خواهند گرفت. حتی 
در شــاخص های ابتدایی مهارت های زندگی مانند احوال پرسی کردن و 
ارتباط رودرو با دیگران، وضعیت دانش آموزان ما در حد خوبی نیســت. 
شاخص های مهارت های زندگی که سازمان بهداشت جهانی  آنها را به عنوان 
مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب در جوامع امروزی مشخص کرده 
است، شامل ۱۰ مورد است: توانایی خود آگاهی، توانایی همدلی با دیگران، 
توانایی تصمیم گیری،  توانایی حل مسئله،  توانایی تفکر خاق، توانایی تفکر 
نقادانه،  توانایی برقراری رابطه موثر، توانایی برقراری روابط بین فردی، توانایی 
مقابله با هیجان ها ،توانایی مقابله با استرس.  فردی که بخواهد در جوامع 
امروزی زندگی مطلوبی داشته باشد، باید به این توانایی ها مجهز شود. در نظام 
آموزش و پرورش مان بخصوص در  دو دهه گذشته  روند تعلیم و تربیت به 
صورتی است که اولویت در آموزش و پرورش با آموزش  دروس خاصی 
مانند ریاضی ، علوم ، فیزیک و شیمی است. حتی در نامگذاری این دروس 
از واژه ی علوم پایه استفاده می شود و این معنی را به ذهن متبادر  می کند 
که انگار سایر دروس از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. این نوع نگاه در 
بین خانواده ها،دانش آموزان و مسئوالن مدارس به صورت بسیار زیادی 
شیوع پیدا کرده است. این دیدگاه باعث شده است که امروزه دیگر مدارس ما 
مدارس مهارت محور نیستند، بلکه مدارس دانش محور ند. در واقع بایستی 
تغییراتی در سیستم آموزش و پرورش مان اتفاق بیفتد تا خاءهای موجود 
برطرف شــود وبه حوزه پرورش نیز توجه بیشتری شود. در استانی مانند 
هرمزگان که با کمبود شدید کاس درس و همچنین کمبود چهار هزار معلم 
مواجهیم و نمی توان اثرات این کمبودها را نادیده گرفت و آن را انکار کرد 
، مشکات دیگری نیز بر این شیوه آموزشی کشور و عدم توجه به مهارت 
آموزی در مدارس افزوده می شود. مناطقی از استان فاقد مدرسه استاندارد 
وایمن هستند و  بدلیل کمبود کاس درس استاندارد در بیشتر مناطق، کاس ها 
شلوغ هستند و حتی مدارسی که شهرت یافته اند که برخی هم غیردولتی 
هستند، والدین تاش می کنند به هر شیوه ای فرزندان شان را در این مدارس 
ثبت نام کنند و همین موضوع باعث شلوغی کاس های درس می شود. 
کاس ۴۰تــا ۵۰ نفری را چگونه می توان کنترل کــرد و به دانش آموزان 
آموزش مناسب داد؟ همین موضوع باعث می شود که در کاس های شلوغ، 
بخشی از آموزش بر دوش والدین قرار بگیرد که والدین اگر خودشان بخواهند 
به فرزند شان درس دهند که با توجه به اینکه آموزش درس خودش مهارت 
است و معلمان هم خودشان آموزش هایی را برای تدریس به دانش آموزان 
می بینند و هر کسی حتی والدین دانش آموزان نمی توانند نقش معلمی را 
داشته باشــند و به همین دلیل تعارض در آموزش را دانش آموز از سوی 
معلم و والدینش مشاهده می کند. گاهی هم این وضعیت منجر  به برخوردهای 
نامناسب والدین با فرزندان شان برای درس دادن و جروبحث، تنبیه دانش آموز 
توسط والدین و... هم می شود. اگر هم که خانواده ها بخواهند معلم خصوصی 
برای فرزندانشان بگیرند که هزینه اضافه بر خانواده تحمیل می شود )برخی از 
والدین دانش آموزان هر جلسه ۲۵۰ هزار تومان بایستی برای کاس آناین 
یک ساعته خصوصی بپردازند و گاهی مجبورند چند کاس برای دروس 
مختلف در هفته بصورت خصوصی برای فرزندان شان بگیرند(. اگر هم که 
والدین نتوانند کمبودهای آموزشی در مدرسه را جبران کنند و دانش آموزان 
سواد الزم را نداشته باشند که پایه تحصیلی دانش آموز ضعیف می شود وبرای 
مقاطع باالتر وقبولی در کنکور و... با مشکل مواجه می شوند که متاسفانه 
سهمیه مناسبی در کنکور هم نداریم و دانش آموزان استان محروم هرمزگان 
با دانش آموزان شهرهای برخوردار بایستی در کنکور رقابت کنند و نتیجه 
اش مشخص است. موضوع دیگری که در استان هرمزگان شاهدیم، ترک 
تحصیلی دانش آموزان بدلیل عدم توانایی مالی در تامین لوازم و... مورد نیاز 
تحصیل، دوری مدرسه و یا ترک تحصیل و رفتن به سمت قاچاق سوخت 
و کاال و... و درآمدزایی کاذب است که این بخش آخر بی ارتباط با آموزش 
مهارت های زندگی نیست که دانش آموزان نمی توانند بخوبی آینده نگری 
کنند و تصمیم گیری مناسبی داشته باشند و اقدامی را انجام می دهند که شاید 
آینده و زندگی شان را تباه کند. در حوزه قرآن آموزی در مدارس هم وضعیت 
خوبی نداریم و بیشتر دانش آموزانی که دیپلم شان را می گیرند، معموال با اصول 
تجویدی قرآنی آشنایی ندارند و نمی توانند قرآن را صحیح بخوانند، به غیر از 
اینکه خودشان در موسسات و مکتب قرآنی آموزش دیده باشند. از همه مهمتر 
اینکه در هرمزگان نیز مانند ســایر مناطق به موضوع آموزش مهارت های 
زندگی در مدارس توجهی نمی شود. در وقایع اخیر که برخی دانش آموزان 
و دانشــجویان در تجمعات در مناطق مختلف کشور شرکت کردند، یکی از 
دالیلش هم با عدم کسب مهارت های زندگی در مدارس و تدبر و تفکر مناسب 
و تصمیم گیری در هیجانات و... مرتبط بود که نیاز است در سیستم آموزش و 

   علی زارعیپرورش کشور تصمیماتی در این حوزه ها اتخاذ شود.

سرمقاله
جای خالی آموزش مهارت های 

زندگی در مدارس

گروه خبر //  نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان گفت: قاچاق 
پدیده پیچیده ای اســت که نیاز به مبارزه چند وجهی دارد و در 

زمینه مقابله با آن بایستی مبارزه ترکیبی و هدفمند انجام شود. 
حجت االسام والمســلمین محمد عبادی زاده در دیدار با فرمانده 
جدید مرزبانی هرمزگان افزود: نظام حمکرانی کشور یک سیاست 
واحد برای مبارزه با قاچاق سوخت دنبال کند چراکه این امر عاوه 
بر چالش های اجتماعی به سیســتم حمل و نقل منطقه نیز آسیب 
وارد کرده اســت.   وی ادامه داد: کاهش هزینه ها برای مبارزه با 
قاچاق نیازمند به تدبیر بین دستگاهی است و همزمان باید اقتصاد 
و معیشت مناطق ساحلی از طریق احداث صنایع و کارخانه ها و 

سایر فعالیت های اقتصادی ارتقا یابد.
  امام جمعه بندرعباس گفــت: مقابله با قاچاق ۲ الیه دارد، یک 
الیه مبارزه با قاچاق، برخورد با قاچاقچی است و یک الیه دیگر 
مربوط به مسائل اجتماعی است که هر چه ارتباط نیروهای مرزبانی 
با بدنه اجتماعی مردم تقویت و مشکات آن ها شنیده شود، فرآیند 

مبارزه با قاچاق بهبود خواهد یافت.
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان تصریح کرد: شرکت پخش 
فرآورده های نفتی و سایر ارگان های دولتی باید به صورت هدفمند 
و هوشمند به بحث مبارزه با قاچاق سوخت ورود پیدا کنند تا شاهد 

جلوگیری از رشد قاچاق سوخت در استان هرمزگان باشیم.
حجت االسام والمسلمین عبادی زاده تصریح کرد:  توجه به خانواده 

کارکنان مرزبانی اهمیت ویژه داشــته و با توجه به ماهیت شــغل 
نیروهای مرزبانی، توجه به مســائل فرهنگی و نشــاط خانواده 
بسیار مد نظر باشد که در این زمینه سازمان عقیدتی سیاسی باید 
برنامه های مختلفی برای فرزندان کارکنان جهت تقویت بنیه فکری 

و معنوی آن ها تدوین و اجرا کند.
رییس شورای فرهنگ عمومی هرمزگان ابراز داشت: سهم مرزبانی 
این استان در تقویت نیروهای مرزبانی در حوزه های لجستیکی و 

پیشگیری بایستی افزایش پیدا کند که بخشی از این منابع بهتراست 
از داخل هرمزگان تامین شود.

به گزارش  ایرنا، حجت االسام والمسلمین عبادی زاده اضافه کرد: 
رویکرد کشور در توسعه سواحل مکران در دهه آینده، منطقه شرق 
هرمزگان را یک گام به توســعه نزدیکتر خواهد کرد و الزم است 
به موازات آن تقویت مباحث اجتماعی و امنیتی نیز در دستور کار 

مسووالن باشد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان: 

سياست واحد برای مبارزه با قاچاق سوخت دنبال شود

  گروه خبر // رئیس کل دادگســتری هرمزگان 
از دســتیابی به رکــورد فــروش ۲۸ میلیارد 
ریالــی در جریان برگــزاری چهارمین مزایده 

موتورسیکلت های توقیفی این استان خبر داد.  
  به گزارش خبرنگار دریا؛ رئیس کل دادگستری 
هرمزگان اعام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست 
قوه قضاییه مبنی بر لــزوم صیانت از بیت المال 
و تعیین تکلیف فوری وســایل نقلیه موجود در 
پارکینگ های سراســر کشور، چهارمین مرحله 

مزایده موتورســیکلت های توقیفی اســتان از 
ســاعت ۹ صبح تا ۱۱ امروز دوشنبه ۲۱ آذرماه 
۱۴۰۱ برگزار شد که در جریان آن، تعداد ۱۳۵۴ 
دستگاه موتورسیکلت از پارکینگ های اعامی 

فروخته شد. 
  مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: شرکت کنندگان 
حاضر در این مزایده حضوری، بر اساس آگهی 
منتشر شــده، مهلت داشــتند ضمن ثبت نام از 
موتورســیکلت های موضوع این حراج بازدید 

کنند که با اتمام مهلت مقرر، طبق جدول زمانبندی، 
روند اجرایی مزایده با حضور نماینده دادستان، 
اعضای هیئت عالی نظارت و شرکت کنندگان در 

بندرعباس برگزار شد.
  وی  مبلغ فروش حراج موتورســیکلت های 
توقیفی در ۲۱ آذرمــاه ۱۴۰۱ را ۲۸ میلیارد و 
چهارصد و چهار میلیون و ســیصد هزار ریال 

اعام کرد.
  رئیس کل دادگســتری هرمــزگان همچنین با 

اشــاره به اینکه طی چهار مرحله برگزار شــده 
از مزایده موتورســیکلت هــای اوراقی توقیفی 
در پارکینگ های اســتان تاکنون تعداد ۴ هزار و 
هشتصد و پنجاه و چهار دستگاه موتورسیکلت  
به فروش رسیده اســت، تأکید کرد: این حراج 
حضوری تا فروش کامل هر ۱۴ هزار دســتگاه 
موتورسیکلت موجود در پارکینگ های استان 

ادامه خواهد داشت.

فروش ۲۸ میلیاردی در چهارمین مزایده موتورسیکلت های توقیفی هرمزگان

پشت پرده سیاست 

 
نیست، حتی برای آن دسته از رژیم های غربی که فرصتی یافته اند تا ریاکارانه 
برای ایران خطابه بخوانند. غرب باید به جای نمایان کردن بی صداقتی خود، از 

میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریست ها دست بردارد./فارس 
مناظره جنجالی بر سر«محاربه«

محســن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جلیل محبی عضو هیئت 
علمی مرکز پژوهش های مجلس در مناظره ای درباره حکم محاربه در فقه و 
قانون صحبت کردند.پس از اجرای حکم یکی از عناصر اغتشاشات اخیر یعنی 
محسن شکاری؛ جنجالی توئیتری - حقوقی بر سر این مجازات شکل گرفت و 
محسن برهانی حقوق دان و  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از جمله کسانی 
بود که شــکاری را مستحق چنین مجازاتی نمی دانست و البته این سخن او با 
واکنش های زیادی همراه شد و جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر کشــور و عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس از جمله 
کسانی بود که راجع به اظهارات برهانی موضع گرفت. در نهایت دانشگاه امام 
صــادق)ع( مناظره ای با موضوع »محاربه در فقه و قانون« برگزار و از این دو 
دعــوت کرد که با ارائه نظرات خود کم و کیف این ماجرای جنجالی حقوقی را 
روشن کنند. در ادامه بخش هایی از گفت و گوی محسن برهانی و جلیل محبی 

را ) به گزارش  خبرگزاری دانشجو( می خوانید: 
بخش های مهم اظهارات برهانی :

* کانت می گوید »زمانی که قانون می نویسی طوری بنویس که فکر کنی اقلیتی 
هستی که اکثریتی می خواهد بر تو حکم کند.«

* ناامنی طبق قانون باید ناشــی از کشیدن ساح در صحنه جرم باشد، ساح 
کشید در رفت، آقای قاضی چگونه احراز کرد این ضربه ناامنی ایجاد می کند؟

 * چنان چه اگر دقت کنید نا امنی باید به واسطه کشیدن ساح باشد، من منکر 
جان، مال و ناموس نیستم این »موضوع جرم« است.

* هر تشــهیر الساحی محاربه نیســت بلکه باید فرد برای ایجاد فساد روی 
زمین ساح بکشد. هر چاقوکشی و قدرت نمایی محاربه محسوب نمی شود. اگر 
ماموری آمد و من با چاقو وارد شدم برای ترساندن کیست؟ برای ترساندن مردم 
اســت یا مجروح کردن مامور؟ وقتی فرد برابر مامور ساح می کشد یعنی می 
خواهد با حکومت تقابل کند و اساسا این از حیطه محاربه خارج است. چون 

تقابل او با حکومت است نه ناس.   بخش های مهم اظهارات محبی : 
* ادبیات مربوط به قانون جرم و مجازات محاربه فقهی اســت و بسیاری قانع 
شده بودند که متن فقهی باشد، بسیاری از ما می گفتیم که عاوه بر فقه به ادبیات 

جدیدی هم نیاز هست. 
* ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسامی چند عبارت اضافه کرد که در آن چه ما به 

آن محاربه می گوییم افساد فی االرض هم می  گوییم.
* آقای برهانی می گوید ماده ۲۷۹  »الخافة الناس« است و دیگر »الم«  ها را 
بی خیال می شوم. آقای برهانی مدام بر »الخافة الناس«  تاکید دارد ولی کلمات 
»جان، مال، ناموس یا ارعاب« هم وجود دارد. به هیچ عنوان با هر رویکردی 

نمی توان این کلمات را حذف کرد.
* ارعاب همان قانون قبلی اســت ماده ۱۴۴ در کنار ماده ۲۷۹ تصویب شده 
شما نمی توانید ماده ۲۷۹ را کنار بگذارید البته آقای برهانی کوتاه آمدند نگفتند 

»الخافة الناس«
 * این کــه اصرار به بخش »الخافــه الناس دارید« به این دلیل اســت که 

نمی خواهید عبارات جان و مال و ناموس را ببینید.
* از قوه قضاییه خواهش می کنم فیلم ها را پخش کنید که آقای برهانی نگوید 
چرا قاضی سوال نکرده که آیا به قصد کشتن زدی یا نه؟ مگر پرونده را دیدید؟

پاداش های میلیاردی در انتظار »سوت زن«ها
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  با اشاره به قرار گرفتن طرح حمایت از 
گزارشگران فساد موسوم به طرح سوت زنی در نوبت رسیدگی در صحن مجلس 
بــه بیان توضیحاتی درباره جزئیات این طرح پرداخت و گفت: این طرح دارای 
چند جنبه است؛ یکی گزارش دهندگان فساد و دیگری مراجع پذیرنده گزارش. 
وی افزود: بر اســاس این طرح سازمان بازرســی، وزارت اطاعات، سازمان 
اطاعات ســپاه و نیروی انتظامی نهادهای پذیرنده گزارش گزارشگران فساد 
هستند و بناست سامانه ای در سازمان بازرسی طراحی شود تا گزارشگران فساد 
گزارش خود را در آن جا ارســال کنند و متناسب با موضوع، گزارش در یکی 
از نهادهای پذیرنده ارجاع بررسی شود و در صورت به نتیجه رسیدن گزارش، 
گزارشگر حمایت های مادی و معنوی شود. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس با بیان این که »بر اساس طرح، گزارشگران فساد و وابستگان نسبی او 
حمایت می شوند«، گفت: حمایت مادی از گزارشگران فساد به این صورت است 
که اگر پرونده ای که گزارش فســاد آن ارائه می شود تا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان 
باشد، ۳ درصد آن مبلغ به عنوان پاداش به گزارش دهنده تعلق می گیرد؛ مازاد بر 
ایــن رقم، پرونده های  تا ۱۰۰ میلیارد تومان، ۲ درصد و مازاد بر ۱۰۰ میلیارد، 
یک درصد مبلغ پرونده به گزارشگران فساد تعلق می گیرد. غضنفرآبادی اظهار 
کرد: حمایت معنوی از گزارشگران فســاد نیز این گونه است که برای گزارش 
دهنده وکیل گرفته می شــود و برای کارمندان گزارش دهنده، مزیت های  شغلی 

نظیر فراهم شدن امکان جابه جایی در محل کار فراهم می شود./ایسنا
ساخت هواپیمای مسافربری در دستورکار سازمان صنایع هوایی

امیر افشین خواجه فرد مدیرعامل ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع درباره 
ســاخت هواپیمای مسافربری اظهار کرد: امروز سازمان صنایع هوایی به دنبال 
دستور ریاســت محترم جمهوری برای ســاخت هواپیمای مسافربری، مسیر 
حرکت خود را با هدف توســعه این ناوگان قرار داده است و تاش دارد   سطح 
تــاب آوری این ناوگان را افزایش دهد، همچنین در این زمینه محصوالت مورد 
نیاز را با بهره گیری از ظرفیت های داخل کشــور توسعه دادیم و البته به خارج 
از کشــور نیز توجه داریم. وی گفت: در عرصه ســاخت هواپیمای مسافربری 
ســعی می کنیم حداقل تا ۳ سال آینده در این حوزه به توفیقات عملی مناسبی 
دســت یابیم؛ البته در ساخت و توسعه هواپیمای مســافربری راهبرد درون زا 
و برون نگر را دنبال می کنیم و انتظار اســت هم افزایی خوبی در ســطح ملی 
ایجاد شود که بحمدا... نشانه های خوبی به ویژه در همراهی و همکاری سازمان 
هواپیمایی کشوری شاهد هستیم. مدیرعامل سازمان صنایع هوایی درباره روند 
آماده سازی هواپیمای سیمرغ گفت: هواپیمای سیمرغ را که اردیبهشت با حضور 
 وزیر دفاع رونمایی کردیم، )امروز( مراحل تاکســی را انجام دادیم و برای پرواز

 آماده می شود./مهر
تحریم های جدید اتحادیه اروپا به بهانه نقض حقوق بشر علیه ایران

وزیران امور خارجه ۲۷ کشــور اروپایی در جلسه ای که در بروکسل برگزار شد 
بســته تحریمی جدیدی را که ۲۱ شخصیت و یک نهاد ایرانی را به بهانه مسائل 
حقوق بشــری هدف قرار می دهد تصویب کردند.همزمــان آنالنا بربوک، وزیر 
خارجه آلمان، در ادامه اظهارات مداخله جویانــه اش درباره امور داخلی ایران، 
با اشــاره به اجرای حکم اعدام برای دو تن از افراد بازداشــت شده در جریان 
ناآرامی های اخیر در ایران، گفت: با این بســته تحریمی، ما به طور ویژه کسانی 
را هدف قرار می دهیم که مســئول اعدام ها و خشونت علیه مردم بی گناه هستند. 
وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران، به تازگی در صفحه توئیترش نوشته 
بود:  امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریب گری قابل تحمل

تازه های مطبوعات
ایران-درحالی که اغلب روزنامه ها از مواضع اخیر چین درباره حاکمیت جزایر سه 
گانه ایرانی و حمایت این کشــور از امارات متحده عربی، انتقاد کرده بودند روزنامه 
ایران، نهاد مطبوعاتی دولت، از چین دفاع کرد و آن کشور را شریک راهبردی خواند. 
این روزنامه همچنین از رسانه های اصاح طلبی که در نقد چین مطلب نوشته بودند 

انتقاد کرد و انتقادات آن ها را »حمله جناحی به منافع ملی« خواند.
کیهان - از آن جا که گفته می شــود معاون نخست وزیر چین طی روزهای آینده به 
تهران می آید جا دارد ما پذیرش ســفر او را به بعد از}اصاح{ بیانیه ریاض موکول 
کنیم. مســئوالن چینی به یاد دارند که ایران در جریان سفر »نانسی پلوسی« رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، سفر وی را فتنه انگیزانه دانست و آن را محکوم کرد.
جــوان- اینکه بازیکن تیم ملی فوتبال بعد از دریافت پاداش های آنچنانی و حواله 
خودرو، آن هم وقتی که کوچک ترین دستاوردی برای ایران به ارمغان نیاورده باز هم 
با انتشار پیام از دشمنان قسم خورده این آب و خاک حمایت می کند، نشانه این است 
که این قبیل بازیکنان یا واقعًا نمی فهمند یا در برابر فهمیدن مقاومت می کنند.  تا وقتی 
پای پاداش در میان بود، چیزی نمی گفتند، اما حاال که جیبشان پر شده لگداندازی را 
شروع کرده اند. بعید نیست که طی روز های بعد بقیه هم مردمداری خودشان را نشان 
دهند و ثابت کنند که چگونه گوش به فرمان رسانه های معاند سعودی و لندن نشین 

هستند.
هم میهن - بیشــترین لطمه را به امنیت کشور بی اعتمادی مردم راجع به دادگاه های 
غیرعلنی می زند. چطور ممکن است جامعه به اعتراضات حساس باشد، ولی اطاعی 
از جزئیات دادگاه متهمان نداشته باشد؟مردم از کجا بدانند محسن شکاری چه کرد و 

فعل او مطابق با کدام ماده قانونی است؟
جام جم - هرچند باید تاش کرد که از جان انســان ها مراقبت شود اما اگر فضایی 
ایجاد شود که حفظ جان مردم در سایه مجازات اعدام یک یا چند فرد گناهکار تامین 
شود، نظام سیاسی چاره ای جز اجرای این حکم ندارد.اجرای حکم اعدام برای همه 
تلخ اســت اما نباید در سایه پروپاگاندای رسانه ای برای افراد خشن  یا تروریست، 

حاشیه امن ایجاد شود.
انعکاس

نورنیوز نوشت: وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه ای اعام کرد چند شخص حقیقی 
و حقوقی را که در قلمرو اتحادیه اروپا قرار دارند، در فهرست تحریم های خود قرار 
داده که رادیوفردا و رادیو زمانه نیز از جمله آن ها هستند. این وزارتخانه همچنین از 
تحریم نشریه فرانسوی شارلی ابدو، دو شرکت آلمانی و ۱۰ نفر از جمله برنار کوشنر، 

وزیر امور خارجه سابق فرانسه و چند مقام پیشین آلمانی خبر داد.
منیبان نوشــت: فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفت: آلوده شدن 
خاک تورقوزآباد به مواد رادیواکتیو صحت ندارد. اصا چنین اتفاقی در تورقوزآباد 
نیفتاده اســت. هر محلی که آژانس بین المللی انــرژی اتمی اعام می کند ربطی به 
فعالیت های هسته ای دارد خودشان قبا در آن جا مواد گذاشتند. در حقیقت کشور 
ایران بزرگ و مرزهای آن باز اســت وقتی به راحتی اســلحه وارد می شود و افراد 
رفت وآمد می کنند نمی توانند چند گرم مواد پرتوزا وارد کشور کنند و آن را در جایی 

بریزند؟
چندثانیه خبر داد: عطاءا... مهاجرانی، فعال سیاسی و وزیر ارشاد پیشین، در توئیتی 
در واکنش به بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس نوشت: چینی ها 
مطابق سابقه و عرف بین الدول عمل کرده اند! کشورها و دولت ها دنبال منافع خود و 
منافع بیشتر هستند. ما نباید گمان کنیم که در روابط سیاسی و اقتصادی تعهد اخاقی 
و جوانمردی وجود دارد. روسیه هم همین است. در دوران جنگ حتی سوریه و لیبی 

هم همین بود! این درس مهم را از چین آموختیم!

    

  گــروه خبــر // آئین تودیــع و معارفه معاون  سیاســی 
اجتماعی فرمانداری بندرعباس برگزار و » حسن فالحتی « 
 به عنوان  معاون  سیاســی اجتماعی فرمانداری بندرعباس

 منصوب شد.
   بــه گزارش خبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشــور دریا، 
آئین تودیع و معارفه معاون  سیاســی اجتماعی فرمانداری 
بندرعبــاس با حضور محمد مــرودی فرماندار بندرعباس،  
معــاون هماهنگی عمرانی و معاون برنامه ریزی و توســعه 

برگزار شد.

  بر اســاس این گزارش طی حکمی از سوی مهدی دوستی 
استاندار هرمزگان  حســن فاحتی به عنوان معاون سیاسی 
اجتماعی فرمانداری شهرستان بندرعباس منصوب و معرفی 

شد.
  گفتنی اســت که طی این مراسم از زحمات فرزاد ابراهیمی 
معاون ســابق  سیاســی اجتماعی فرمانداری  شهرســتان 

بندرعباس تشکر و قدردانی صورت گرفت.

» حسن فالحتی« 
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری بندرعباس شد
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  گروه اســتان ها- بوشهر // مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای بوشــهر گفت: 
افزایش جمعیت از یک ســو و کاهش 
بارندگی ها از سوی دیگر، موجب کاهش 
سرانه آب تجدید پذیر در استان بوشهر 

شده است. 
  علی محمدی در آییــن اختتامیه طرح 
گسترش سواد آبی سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: 
سیاســت گذاری وزارت نیرو در راستای 
مدیریت منابع آب، از حوزه تامین مستمر 
به فرآینــد تامین پایدار و مصرف بهینه به 
صورت توأمان تبدیل شــده اســت و در 
حوزه مدیریت مصرف، مشــارکت مردم 

مهم ترین اصل تضمین پایداری است.
  وی خاطرنشــان کرد: افزایش جمعیت 
از یک ســو و کاهش بارندگی ها از سوی 
دیگر، موجب کاهش سرانه آب تجدیدپذیر 
در استان بوشهر شده و این بدان معنی است 

کــه میزان آب در دســترس برای هر نفر 
کاهش چشمگیری داشته است.

  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر 
افزود: میانگین بارندگی اســتان بوشــهر 
۲۵۴ میلیمتر اســت، اما در ۵۶ درصد از 
دوره آماری بلند مدت، این میزان نیز تحقق 
نیافته و خشکسالی در استان استمرار داشته 

است.
  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر 
عنــوان کرد: این خشکســالی نــه تنها 
استان بوشــهر، بلکه استان های باالدست 
حوضه های آبریزمند و حله را نیز تحت تاثیر 
قرار داده است و این موضوع کاهش شدید 

آورد رودخانه ها و تغذیه نشــدن آب های 
زیرزمینی را به دنبال داشته است.

  علی محمدی با تاکید بر ضرورت هم افزایی 
در صیانت از منابــع آب گفت: پایداری 
زیســتی در اقلیم کم آب اســتان بوشهر، 
نیازمند مشارکت و نقش آفرینی فعال همه 
اجزای جامعه است و دانش آموزان به عنوان 
آینده سازان کشور نقش بی بدیلی در این 

عرصه ایفا خواهند کرد.
وی با تقدیر از مدیرکل آموزش و پرورش 
استان بوشــهر و دیگر ارکان اجرای طرح 
داناب و گسترش ســواد آبی خاطرنشان 
کرد: همکاری و دغدغــه مندی اداره کل 

آموزش و پرورش و معلمان استان بوشهر، 
نتایج مثبتــی در خصوص  موجب بروز 
افزایش آگاهی و حساسیت دانش آموزان 
اســتان نسبت به صیانت از منابع آب شده 

است.
  علی موحدی نیز در این آیین اظهار کرد: 
طــرح داناب با هدف آگاهی بخشــی به 
دانش آموزان انجام می شود اگر موفق شویم 
به فرزندان خود، این آگاهی را انتقال دهیم، 
آن هــا خود به نحو صحیح آن را اشــاعه 

خواهند داد.
  وی با اشــاره به بیانیــه گام دوم انقاب 
اسامی افزود: چنان که در این بیانیه، تاکید 

بر اصاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت 
بوده اســت، در طرح داناب نیز این رویه 

ادامه خواهد داشت.
  مدیــرکل آمــوزش و پرورش اســتان 
بوشــهر خاطرنشان کرد: باید مفاهیم را به 
ساده ترین بیان و در دسترس ترین روش ها 
به دانش آموزان انتقال دهیم تا سطح آگاهی 

عمومی افزایش یابد.
  موحدی تصریح کرد: در حالی که کم آبی 
و خشکسالی بخشی از اقلیم استان بوشهر 
اســت، حفظ هر لیتــر آب دارای اهمیت 
زیادی اســت و بایــد روش های صحیح 
مصرف در بخش شــرب و کشاورزی و 

صنعت به کار گرفته شود.
  وی اظهار کــرد: اصاح الگوی مصرف 
نه تنهــا در خصوص آب، بلکه در همه ی 
حامل هــای انرژی از جملــه برق، گاز و 

سوخت نیز باید در اولویت قرار گیرد.
  مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر 
ضمن تقدیر از شرکت آب منطقه ای بوشهر 
و ارکان اجرایی طرح داناب و گســترش 
ســواد آبی گفت: آموزش پرورش نهادی 
برای همگان است و آمادگی فعالیت فراتر 

از الگوهای کشوری در استان را داریم.
  در پایان این مراســم، از معلمان برتر در 
زمینه آموزش سواد آبی تقدیر شد و تفاهم 
نامه همکاری شرکت آب منطقه ای بوشهر 
و اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر 
به منظور اســتمرار طرح داناب در ســال 

تحصیلی ۰۲-۱۴۰۱ مبادله شد.

بخش خصوصی ۴۸۰ میلیارد 
در زیرساخت های ورزشی بوشهر هزینه کرد

  گروه اســتان ها - بوشهر// مدیرکل ورزش و جوانان استان 
بوشــهر گفت: بخش خصوصی ۴۸۰ میلیارد ریال برای توسعه 
زیرساخت های ورزشی و تامین مکان های مورد نیاز ورزشکاران 
این استان هزینه کرد. کمال صالح احمدی اظهار کرد: میزان سرانه 
فضای ورزشی افزایش یافته توسط سرمایه گذاربخش خصوصی 
۱۲ هزارمتر مربع است که کمک شایانی در تامین فضای موردنیاز 
ورزشکاران هم استانی است.وی بیان کرد: استخر شهرهای اهرم، 
جم، سالن ورزشی باغان دشتی، زمین های مینی فوتبال در برخی 
از روستاهای اســتان از جمله پروژه های شاخص احداث شده 
توسط بخش خصوصی در اســتان بوشهر است.صالح احمدی 
ادامه داد: مجوز فعالیت ۶۰ مرکز ورزشی در حوزه زیرساختی از 
طریق کمیسیون ماده ۵ اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر 
صادر شده است.وی یادآور شد: به ازای مجوزهای صادره، برای 
۶۰ نفر اشتغال انجام شــده که اگر دولت تصمیم به اجرای این 
پروژه ها داشت باید برای هر مرکز حداقل ۶۰ میلیارد ریال اعتبار 
هزینه می کرد.صالح احمدی بیان کرد: پیش بینی شــده تا پایان 
امسال، ۴۰ مجوز جدید برای بهره برداری از اماکن ورزشی استان 
بوشــهر صادر شود.وی یادآور شد: سرانه فضای ورزشی استان 
بوشهر اکنون ۱.۱۴ متر مربع است که با فضاهای احداثی اکنون 
متوسط زمان دسترسی ورزشکاران هم استانی به فضای ورزشی 
به ۱۰ دقیقه اســت.صالح احمدی ادامه داد: پروژه های شاخص 
ورزشی در دســت احداث استان بوشــهر نیز شامل مجموعه 
ژیمناستیک شــامل خانه تیراندازی، خانه ورزش های رزمی و 
سالن ژیمناستیک است که بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد.وی یادآور شد: سالن سه هزار نفری نیز در حدود ۳۰ درصد 
پیشرفت دارد که نیمی از پیشرفت آن در پنج ماهه اخیر انجام شده 
است.صالح احمدی افزود: در حال حاضر تکمیل پروژه های نیمه 
تمام اولویت اصلی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر است 

و تا اتمام آنها برنامه ای برای تعریف پروژه های جدید نداریم.
رئیس سازمان مدیریت استان بوشهر:

پاداش پایان خدمت بازنشستگان بوشهری پرداخت شد 
 گروه اســتان هــا- بوشــهر // رئیس ســازمان مدیریت 
وبرنامه ریزی اســتان بوشهر گفت: پاداش پایان خدمت تمامی 
بازنشســتگان دستگاه های اجرایی این اســتان به طور کامل 
پرداخت شد. محسن پاپری زارعی اظهار کرد: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته تمامی بازنشســتگانی که تا پایان سال ۱۴۰۰ به 
افتخار بازنشستگی نائل آمده اند مطالبات پاداش پایان خدمت 
آنها به طور کامل پرداخت شــد.وی اضافه کرد: در حال حاضر 
هیچ گونه مطالباتی مربوط به بازنشستگان دستگاه های اجرایی 
استان بوشهر وجود ندارد.رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 
اســتان بوشــهر تصریح کرد: مبلغ پرداختی بابت پاداش پایان 
خدمت تمامی بازنشستگان است که ۳۶ میلیارد تومان بوده که به 
۱۶۰ نفر پرداخت شده است؛ شاخص ترین این دستگاه ها اداره 
کل نوسازی مدارس، بهزیستی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، 
اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت، 
ســازمان امور خیریه، میراث فرهنگی و گردشگری و فرهنگ 

ارشاد استان بوشهر بوده است.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر:

مددجویان بهزیستی بوشهر حمایت حقوقی می شوند
 گروه استان ها - بوشهر// مدیرکل بهزیستی استان بوشهر از 
انعقاد تفاهم نامه بهزیســتی با کانون وکا دادگستری خبر داد و 
گفت: مددجویان بهزیستی استان بوشهر حمایت حقوقی می شوند.
حسین اســدی راد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور 
حمایت حقوقی از معلوالن و مددجویان تحت پوشش بهزیستی 
استان بوشــهر برای اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق 
معلوالن تفاهم نامه بهزیســتی با کانون وکا دادگســتری منعقد 
شــد.مدیر کل بهزیستی استان بوشهر افزود: ارائه مشاور حقوقی 
و پیگیری دعاوی مطروحه در دادگســتری استان بوشهر مربوط 
به مددجویان و معلوالن تحت پوشــش اداره کل بهزیستی استان 
بوشهر از مفاد این تفاهم است. وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه 
مقرر شد تا کانون وکای دادگستری استان بوشهر به منظور ارائه 
مشــاوره حقوقی به بهزیستی مســاعدت الزم را مبذول کنند و 
مدت حضور وکا در مرکز اســتان حداقــل هفته ای دو بار و در 
شهرســتان ها یک بار در هفته، در بهزیستی شهرستان ها حضور 
یابند. اسدی راد گفت: عاوه بر آن اداره کل بهزیستی استان بوشهر 
متعهد می شــود نسب به تهیه مقدمات استقرار وکای دادگستری 
استان بوشهر اقدام الزم را انجام دهد. وی بیان کرد: همه واحدهای 
اجرایی اســتان موظف به ارسال گزارش عملکرد این تفاهم نامه 
حداکثر تا پایان هرماه به مراکز ستادی خویش بوده و باید نهایت 

همکاری را در جهت اجرای این تفاهم نامه به عمل آورد.
ضرورت تعیین تکلیف هشت هزار موتورسیکلت 

توقیفی در استان بوشهر 
  گروه استان ها - بوشهر // رئیس کل دادگستری استان بوشهر 
گفت: براساس بررسی  پرونده ها و بازدیدهای انجام شده، هشت 
هزار و۷۶۲ دستگاه موتورسیکلت توقیفی از سال ۱۳۹۰ تاکنون 
در پارکینگ های این استان نگهداری می شوند که تعیین تکلیف 
آنها ضروری است. مهدی مهرانگیز در جمع خبرنگاران افزود: 
در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه در ماه های اخیر بازدیدهای 
میدانی از پارکینگ خودروها و موتور سیکلت های توقیفی این 
استان انجام و معاون دادســتان مرکز استان موظف شد پرونده 
وسایل نقلیه توقیفی بار دیگر بررسی کند و همه موتور سیکلت ها 
به صورت مجزا با پاک، شماره شاسی و بدنه اعام شود.وی ادامه 
داد: شعبه ۴۹ قانون اساسی به عنوان شعبه ویژه برای رسیدگی 
به پرونده وسائل نقلیه توقیفی تعیین شده است و تا ۲ ماه آینده 
همه این موتورسیکلت ها به عنوان اجناس مجهول المالک با رای 
این شعبه به مزایده گذاشته می شوند.مهرانگیز با بیان اینکه تعداد 
خودروهای توقیفی در اســتان بسیار کم است، گفت: در مورد 
خودروهای توقیفی هم نیز همین تصمیم اتخاذ و مقرر شــده با 
رای دادگاه شــعبه ۴۹ قانون اساسی به مزایده گذاشته شود و تا 
۲ ماه آینده همه آنها تعیین تکلیف می شود.رئیس کل دادگستری 
استان بوشهر گفت: مالکان وسایل نقلیه توقیفی می توانند با ارائه 
مدارک مالکیت و پرداخت جریمه ها وسلیه نقلیه خود را تحویل 

بگیرند.

خبر

 گروه اســتان ها- بوشــهر // رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان 
از کشــف دو راس آهوی زنده گیری شده 
غیرمجاز در شهرستان دشتستان خبر داد.  
  طاهره موسوی رئیس اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرستان دشتســتان، در نشست با 
خبرنگاران اظهار داشــت: به دنبال اطاع از 
زنده گیری غیرمجاز دو رأس حیوان ارزشمند 
آهــو که از طبیعت زنده گیری و در منزلی در 
حوزه استحفاظی شهرستان دشتستان نگهداری 
می شد موضوع در دستور کار یگان حفاظت 

شهرستان قرار گرفت.

  وی افزود: با اخذ حکم بازرسی از دادگاه با 
همکاری پلیس اطاعات و امنیت دشتستان از 
منزل فرد متخلف بازرســی به عمل آمد که ۲ 
رأس آهو با جنسیت نر و ماده کشف و ضبط 
و برای مراقبت و نگهداری به نقاهتگاه حیات 
وحش انتقال داده شدند.رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان دشتستان ضمن تشکر 
از همراهی و همکاری مقام قضائی شهرستان 
دشتستان و فراجای دشتستان برای برخورد 
با متخلفین زیست محیطی، از همه شهروندان 
درخواست کرد هرگونه تخلف محیط زیستی 

را اطاع دهند.

آهوهای زندانی 
در بوشهر به طبیعت برگشتند

ن سند مالکیت    آگهی فقدا
استشهادیه  فقره  دو  استناد  به  جاودانی  مهرزاد  آقای  اینکه  به  نظر 
محلی درخصوص پالک 58549 فرعی از 3- اصلی واقع در بخش 
دو بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت به شماره 879448 
سری الف/99 تحت عنوان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که به نام 
وی ثبت و سند صادر گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده است 
لذا  است  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  نامبرده  و 

باستناد  ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هرکس  مدعی 
انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود می باشد بایستی از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره 
تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض 
 و یا وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور  سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام
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محمد اسالمی موحد 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

  گروه استان ها - بوشهر // مدیرکل بنیاد 
مسکن استان بوشهر گفت: تالش می شود 
۲۱ فروردین سال آینده اولین پروژه نهضت 
ملی مســکن این استان در شهر خورموج 

افتتاح و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. 
  علیرضا مقدم  در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه بوشهر اظهار کرد: از ابتدای 
سال جاری تاکنون بیش از ۱۰ میلیاردتومان 
کمک های نقدی و غیرنقدی با مشارکت خیرین 
و حساب ۱۰۰ امام)ره( برای مسکن محرومین 
جذب شــده و همچنین کمک جهت تامین، 
تکمیل، تعمیر و تجهیز مسکن محرومین استان 
برای ۵۲۱ واحد مســکن روستایی و شهری 
دریافت شده است.وی اضافه کرد: با مشارکت 
خیرین و حســاب ۱۰۰ امام)ره( طرح پویش 
تامین سیستم سرمایشــی )کولر گازی( برای 
مسکن محرومین استان در سه فاز آغاز شده 
است؛ در فاز اول آن ۱۲۰ دستگاه تامین و در 
اختیار محرومین قرار گرفت، در فاز دوم تامین 
۲۵۰ دســتگاه در حال انجام است و در فاز 
سوم نیز ۴۰ دستگاه سیستم سرمایش تامین 

خواهد شد.
  مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح 
کرد: در تفاهم مشــترک این سازمان با بنیاد 
مســتضعفان ۴۷۵ واحد مسکونی در سطح 
این استان ســاخته خواهد شد که هم اکنون 
حدود ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد، این 
واحدهای مسکونی با ارائه ۲۰۰ میلیون تومان 
تســهیات بانکی، ۵۰ میلیون تومان کمک 
باعوض، ۲ تن میلگرد و ۱۰ تن سیمان در 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
  مقدم ادامــه داد: تاکنون ۱۰ میلیارد تومان 

کمک باعوض در این راســتا پرداخت شده 
است و اســتان بوشــهر به واسطه عملکرد 

مطلوب جزء استانهای برتر کشور است.
  وی با بیان اینکــه عملیات اجرایی ۲۹۳۸ 
پروژه نهضت ملی مســکن در استان بوشهر 
آغاز شده اســت، عنوان کرد: تاش می شود 
۲۱ فروردین سال آینده اولین پروژه نهضت 
ملی مســکن این اســتان در شهر خورموج 

افتتاح و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
  مدیرکل بنیاد مســکن استان بوشهر یادآور 
شد: پارســال ۱.۵ میلیون مترمربع آسفالت 
معابر روستایی در استان بوشهر با اعتبار ۹۴ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در ۱۷۷ روستا 

انجام گرفته است. این در حالی است که طی 
سه سال قبل این میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ متر 

مربع بوده است.
  به گفته مقدم، میانگین مقاوم سازی واحدهای 
مسکونی در استان بوشهر ۶۰ درصد است، که 
بیشــترین درصد مربوط به شهرستان جم با 
۸۷درصد و کمترین میزان مربوط به شهرستان 
بوشهر با ۴۲ درصد است. استان بوشهر در این 

حوزه رتبه ششم کشور را دارد.
  این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس 
تفاهم نامه مشــترک بنیاد مسکن با سازمان 
برنامه و بودجه سهمیه ساخت ۱۵۰۰ واحد 
مسکونی به استان بوشــهر تعلق گرفت که 

اکنون این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۹۷درصد 
در حال انجام است؛ در این طرح به ازای هر 
واحد ۳۰ میلیــون تومان کمک باعوض و 
همچنین تسهیات بانکی در اختیار متقاضیان 

قرار می گیرد.
  مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره 
به طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی 
عنوان کرد: در ســال ۱۴۰۰، ۲۳۸۰ تشکیل 
پرونده و ۲۲۶۹ انعقاد قرارداد انجام گرفت که 
خوشبختانه استان بوشهر در پیشرفت فیزیکی 
رتبه اول و در انعقاد قرارداد رتبه سوم کشور 

را به دست آورده است.

مدیرعامل آب منطقه ای بوشهر:

سرانه آب استان بوشهر کاهش یافته است

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهرخبر داد 

افتتاح اولین پروژه نهضت ملی مسکن در خورموج 
    

گروه استان ها - بوشهر // معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار 
بوشهر با اشاره به برگزاری جشنواره نماز فجر تا فجر گفت: تاکنون ۸۰۰ 

اثر به دبیرخانه این جشنواره در استان بوشهر ثبت شده است. 
  اصغر جعفری در نشست برنامه ریزی جشنواره نماز فجر تا فجر استان 
بوشهر با تسلیت ایام فاطمیه با اشاره به تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی در 
این جشنواره، اظهار کرد: ۱۱ کمیته در ستاد جشنواره نماز فجر تا فجر 
ایفای نقش می کنند.وی محورها و موضوع های این جشنواره را مسجد 
و نماز و نقش آن در پیروزی انقاب اســامی، نماز و کارکرد مساجد 
در منشور فکری امامین انقاب و بیانیه گام دوم، نماز و انقاب اسامی 
دانســت و تصریح کرد: فرهنگ بسیج، دفاع مقدس و محور مقاومت، 
نماز، اقتصاد اسامی، بهره وری و رونق تولید، نماز و کارکرد مساجد در 
حکمرانی از دیگر محورها و موضوع های جشــنواره نماز فجر تا فجر 
استان بوشهر است.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر، 
تمدن نوین اسامی و سامت اداری، نماز، سامت معنوی، بهداشت فرد 
و جامعه و محیط زیســت را از دیگر محورهای این جشنواره اعام و 
اضافه کرد: نماز؛ فرهنگ، هویت و حریت کودک و خانواده تراز ایران 
اسامی، نماز؛ اصاح فرهنگ جامعه و آثار آن در مبارزه با فساد و فقر، 
نماز؛ آســیب های اجتماعی، سامت اداری و وحدت ملی موضوعات 
دیگر این جشــنواره اســت.جعفری با بیان اینکه برکات اقامه نماز در 
مساجد، مدارس، محل کار مورد توجه به این جشنواره قرار گرفته است 
گفت: نماز؛ هنرهای ۷ گانه ، رســانه، دنیای مجازی و تبلیغات، نماز؛ 
شیوه ها و ابزارهای جذب نسل نو و ایجاد حس مذهبی در کودکان از 
دیگر محورهای جشنواره نماز است.وی آثار ارسالی به این جشنواره را 
مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: تاکنون ۸۰۰ اثر به دبیرخانه این 

جشنواره در استان بوشهر ثبت شده است.

معاون استاندار بوشهر:

۸۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره نماز 
فجر تا فجر بوشهر ارسال شد

 امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

  گروه اســتان ها - بوشهر// مجری طرح کشاورزی 
حفاظتی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: هم اکنون 
۲ چالش مهم بخش کشــاورزی کشــور بحران آب 
و فرســایش اســت که برای تثبیت خاک و افزایش 
بهره وری؛ کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری در 

سطح ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی اجرا می شود. 
  علیرضا یزدانی افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده 
در برنامه یک ســاله طرح کشاورزی حفاظتی در ۱۲ 
استان، برنامه سه ساله در ۲۲ و در برنامه پنج ساله در 
۳۱ استان کشور اجرایی می شود.وی اظهار کرد: اولویت 
اجرای کشاورزی حفاظتی با استان هایی است که بیشتر 
تحت تاثیر پدیده های خشکســالی و گرد وغبار قرار 
دارند. یزدانی گفت: تاثیر تغییر اقلیم در کل دنیا با توجه 
به افزایش دما و کاهش نزوالت جوی بویژه در کشور 
ایران باعث شده این چالش های جدی آب و خاک در 

بخش کشاورزی بوجود آید.
  وی ادامه داد: متوســط بارندگی جهان ۷۵۰ میلی متر 
است و ایران یک سوم بارش های دنیا را دارد و امروز 
کشور به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک 

تغییر اقلیم در آن بیشتر احساس می شود.
مجری طرح کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: امروز به دلیل تغییر اقلیم متوسط بارندگی کشور 

ایران از ۲۵۰ به ۲۲۰ میلی متر کاهش پیدا کرده است.
یزدانی با اشــاره به اینکه خاک بستر تولید است اضافه 
کرد: هرچند ۹۵ درصد غذا از خاک تامین می شود اما 
خیلی به نقش پررنگی که این مهم در تولید مواد غذایی 
دارد توجه نشــده و نمونه این بی توجهی قرار گرفتن 

کشور در رتبه های نخست فرسایش است.
  وی اظهــار کرد: تــاش می شــود در قالب اجرای 
کشاورزی حفاظتی زمینه حفاظت از بستر و ماده آلی 
خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش هزینه های 
تولید فراهم و به افزایش بهــره وری، امنیت غذایی و 
کشاورزی پایدار برسیم.وی با اشاره به ضرورت توجه 
به پدیده گرد و غبار در کنار کشاورزی حفاظتی گفت: 
یکی از معضات در کشــور پدیده ریزگردها است که 
بخشی از آن ناشــی از رهاسازی اراضی کشاورزی به 
دلیل خشکســالی و تغییرات اقلیمی اســت از این رو 
وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد در سطح ملی و در 
همکاری با ستاد ملی مقابله با گرد و غبار، کشاورزی 
حفاظتی را در استان هایی که مستقیم درگیر این پدیده 

هستند، اجرا کند.
یزدانی اضافه کرد: در ســال های اخیر اقدامات خوبی 
در ســازمان های منابع طبیعی و محیط زیســت انجام 

گرفت ولی توجه بیشتر به عرصه های ملی بوده و بحث 
رویکرد کشــاورزی حفاظتی در زمین های کشاورزی 
خیلی پررنگ دیده نشده است حتی شاید مورد غفلت 
قرار گرفته باشد که با توجه به تغییر اقلیم و بحران آبی، 
بســیاری از این زمین ها بویژه زمین های دیم تبدیل به 

کانون های تولید گرد و غبار در کشور شده است.
  وی یادآو رشــد: طی سه سال اخیر استان های درگیر 
گرد و غبار از ۱۸ به ۲۲ استان کشور افزایش یافته است 
که در این شرایط تنها رویکردی که ما می توانیم با این 

چالش مقابله کنیم بحث کشاورزی حفاظتی است.
  یکی از معضات در کشــور رخدادهای گرد و غبار 
اســت که بخشــی از آن ناشی از رهاســازی اراضی 
کشاورزی به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی است 
و از ایــن رو وزارت جهاد کشــاورزی قصد دارد در 
ســطح ملی و در همکاری با ستاد ملی مقابله با گرد و 
غبار، کشاورزی حفاظتی را در استان هایی که مستقیم 
درگیر این پدیده هستند، اجرا کند.یزدانی گفت: استان 
بوشهر۱۶ کانون آلودگی و گرد وغبار دارد هرچند بیشتر 
کانون های آلودگی منشــاء خارجی دارند که عاوه بر 
دیپلماسی خارجی، تاش می شود با حضور در استان ها 

و مشارکت کشاورزان کشاورزی حفاظتی اجرا شود.

مجری طرح کشاورزی حفاظتی خبر داد 

برنامه ریزی اجرای ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در کشور 

زمانبندی مناقصه :  از کلیه مناقصه گراني که واجد شرایط فوق مي باشند دعوت مي گردد نسبت به تهیه اسناد و شرکت در مناقصه، در موعد مقرربه 
شرح ذیل اقدام نمایند.  الف- تهیه اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/09/23 لغایت 1401/09/29 تا ساعت 19:00

ب- بارگذاري اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد : حداکثر تا روز چهار شنبه تاریخ 1401/10/14  ساعت 14:30
* ارسال پاکت الف بصورت حضوري ) مهر و الك شده (حداکثر تا روز چهار شنبه تاریخ  1401/10/14 راس ساعت 14:30مي باشد.

پ- بازگشایي پاکات ارزیابي و  )الف و ب و ج( : روز شنبه تاریخ 1401/10/17 ساعت 10:30 
ث-محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ج- پاکت الف: پاکت )الف( هم 
در سامانه ستاد بارگذاری و هم بصورت حضوری )مهر و الك شده( تحویل دستگاه مناقصه گزار  به آدرس بندرعباس - سه راهی فرودگاه- بلوار علی 
ابن ابیطالب- روبروی هنرستان شهید رجایی- دبیر خانه شرکت شهرك های صنعتی هرمزگان - تلفن: 33665351-076 گردد.  د- نوع تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي یا فیش واریزي با شماره شبا IR 370100004001056706375774 نزد بانک 
                                                                                WWW.ISIPO.ir : مرکزي جمهوري اسالمي ایران، بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان.   سایت شرکت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 همزمان با ارزيابي کیفي )فشرده(

شرکت شــهرك های صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسالمی و به 
استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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موضوع
اجراي شبكه توزیع آب و  احداث مخزن هوایي 50 متر 
مكعبي و احداث مخزن زميني200 متر مكعبي واجراي 
اتاقك پمپاژ به همراه فنس كشي محوطه واقع در ناحيه 

صنعتي جرون به مدت 5  ماه شمسي

پيمانكارگواهي صالحيت 

حداقل پایه 5
رشته آب

مبلغ تضمين شركت
درمناقصه )ریال(

 2.520.000.000
ریال

مبلغ تقریبي برآورد )ریال(
50.312.710.149 ریال طبق 
فهرست بهاي ابنيه، تاسيسات 
برقي و انتقال و توزیع آب 

روستایي سال1401

شناسه آگهی : 1425511

آگهی  حصروراثت  
احتراما به استحضار می رساند خواهان عبدالحمید مدائی فرزند احمد با 
هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان حامد 
مدائی فرزند محمد به تاریخ 1401/8/26 به رحمت ایزدی پیوسته و 

وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- مریم جاسمی فرزند حسن دارای شناسنامه 4700026553 متولد 

1370/8/22 همسر متوفی 
2- آوا مدائی فرزند حامد دارای شناسنامه 4700221984 متولد 1395/9/28

 3- آنیا مدائی فرزند حامد دارای شناسنامه 4700142116 متولد 1397/7/1 فرزندان دختر متوفی 
4- محمد مدائی فرزند احمد دارای شناسنامه یک موالید متولد 1340/3/9 پدر متوفی 

دارایی نامبرده در هنگام فوت بیشتر از پانصد میلیون ریال بوده است بنا به درخواست خواهان 
والغیر 

لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید. 
حسین اصرافی 

شورای حل اختالف شعبه اول شهر دشتی  

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



هشدار درباره گران تر شدن سفر عراق

  گروه فرهنگی // رییس ســازمان حج و زیارت درباره تاثیر 
نوسانات نرخ ارز بر هزینه سفرهای هوایی و زمینی عراق هشدار 
داد. نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری 
و ســازمان حج و زیارت به ریاست حجت االسام و المسلمین 
ســید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت و 
سرپرســت حجاج ایرانی درحالی تشکیل شــد که سیدصادق 
حسینی، رییس سازمان حج و زیارتـ  درباره تاثیر نوسانات نرخ 
ارز بر هزینه ســفر هوایی و زمینی عراق هشدار داد.این سازمان 
در مهرماه ۱۴۰۱ هزینه سفرهای هوایی عتبات عالیات عراق را 
بین ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان و هزینه ســفرهای زمینی عتبات عالیات عراق را از سه 
میلیون و ۶۰۰ هزار تا شش میلیون تومان اعام کرده بود. سفر با 
کاروان های ارزان قیمت نیز از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تا سه میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.رییس سازمان حج و 
زیارت در نشست این هفته شورای برنامه ریزی، لزوم استفاده از 
راهکاری مناســب در تثبیت قیمت ارز برای دوره های ۴۵ روزه 
اعزام به عتبات عالیات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اقدام از 
آسیب ها جلوگیری و با استقبال شرکت های فعال دراین حوزه و 
زائران همراه خواهد بود.حسینی در عین حال، به استقبال خوب 
زائران از اعزام های این دوره عراق تا پایان آذرماه اشاره کرد و از 
ثبت نــام بیش از۹۰ هزار نفر برای اعزام در این دوره خبر داد.در 
این نشست، درباره پیگیری مفاد مطرح شده در مذاکرات مقامات 
حج ایران و عربستان و بررسی طرح کاهش نیروهای اعزامی به 
حج و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت به زائران،  گزارش هایی 
داده شد. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز از معاون حج 
و عمره سازمان حج و زیارت خواست که با تشکیل نشست های 
کارشناسی، نکات مورد نظر برای طرح در سفر آینده هیأت ایرانی 
به عربســتان درارتباط با حج آینده را احصاء و ارائه کند تا این 
هیأت با آمادگی بهتر و بیشتری در نشست جده حضور یابد. بنابر 
اعام سازمان حج و زیارت، قرار است رییس این سازمان برای 
مذاکره و امضا تفاهم نامه حج ۱۴۰۲ در دی ماه سفری به عربستان 
داشته باشد. تاکنون سهمیه و هزینه سفر حج زائران ایرانی مشخص 
نشــده و سازمان حج و زیارت اعام کرده در مذاکرات جده، در 

این باره توافق خواهد شد.
نمایش ۲ فیلم ایرانی

 در جشنواره چشم سوم هند

  گروه فرهنگی // دو فیلم »مسیر معکوس« و »مرده خور« 
در نوزدهمین جشنواره فیلم های آسیایی چشم سوم هند روی 
پرده می روند.  فیلم های »مســیر معکوس« بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگی ابوالفضل جلیلی و »مرده خور« به کارگردانی صادق 
صادق دقیقی و تهیه کنندگی پروانه مرزبان در بخش غیررقابتی 
گستره آسیا نوزدهمین دوره جشنواره فیلم های آسیایی چشم 
سوم به نمایش در می آیند. »مسیر معکوس« در جشنواره هایی، 
چون پکن و شــانگ های چین، جشنواره ســینمای ایران در 
شانتیلی فرانسه، جیپور، کلکته و گوآهاتی هند، تاشکند و عشق 
دیوانگی است بلغارستان و جشنواره فیلم مسکوی روسیه شرکت 
کرده اســت. »مرده خور« نیز پیش تر در جشنواره هایی، چون 
چنای، جیپور و دهلی نوی هندوستان، جشنواره بین المللی فیلم 
مسلمانان تورنتوی کانادا، جشنواره فیلم های آسیایی بارسلونای 
اسپانیا، تاشکند و عشق دیوانگی است بلغارستان حضور داشته 

است.
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فرهنگ وهنر
  گروه فرهنگی//  تعداد دقیق کتیبه های فارســی 
به عنوان یکی  از جلوه های هنر ایرانی-اسالمی که 
از  چین تا شرق قاره آفریقا گسترده شده، همچنان 
نامعلوم است و کارشناسان درباره پیامدهای غفلت از 

این میراث فرهنگی کم نظیر هشدار می دهند.
  رد پای فرهنگ ایرانی-اسامی را از شرق چین تا 
شرق آفریقا می توان در   کتیبه هایی دید که به خط 
فارسی نوشته شده اند. نوشتن بر بدنه معماری و اشیا 
یک ســنت دیرینه بوده که در ایران پیش از اسام 
وجود داشــته و بعد از اسام به اوج می رسد. آجر 
نوشته های زیگورات چغازنبیل در هزاره دوم پیش 
از میاد درشوش، اولین کتیبه نگاری ایرانی است. در 
معماری تخت جمشــید، ازجمله در باالی ورودی 
شرقی دروازه ملل یا در باالی درگاه کاخ داریوش، 
کتیبه های فارسی به چشم می خورد. هنر کتیبه نگاری 
بعد از اسام در معماری مساجد، مدارس، مقبره ها 
و خانقاه ها بیشتر خودش را نشان داد. کتیبه نگاری 
بهانه ای بوده برای هنرآفرینی و زیبایی شناســی در 
معماری و دیگر منظره های شــهری. جلوه های این 
هنر زیبای ایرانی-اسامی عاوه بر شهرهای مختلف 
ایــران، در قلمرو ایران فرهنگی مانند افغانســتان 
و تاجیکستان و دیگر کشــورهای هم جوار مانند 
هندوستان، بنگادش، چین و ... به وفور دیده می شود؛ 
کتیبه هایی که به گفته کارشناسان، فهرست دقیقی از 
تعداد آن ها نداریم و چند سالی است پژوهشگران در 
پی شناسایی آن ها در کشورهای مختلفی که زبان و 
خط فارسی به آن ها راه یافته، هستند و به تازگی ۱۲۰ 
کتیبه فارسی در کشور بنگادش شناسایی شده که به 
دالیل مختلــف اقلیمی و حفاظتی در معرض خطر 
جدی قــرار دارند. در این گزارش، تعداد کتیبه های 

فارسی شناسایی شده در کشورهای مختلف، از چین 
تا آفریقا را بررسی کرده ایم.

   فعالیت تحقیقاتی
  از حدود ســال ۹۳ با توجه به اعام وزارت امور 
خارجــه مبنی بر این که در بعضی کشــورها مانند 
ازبکستان، ترکمنستان و ارمنستان کتیبه های فارسی 
را از جای اصلی شــان برمی دارند و کتیبه هایی به 
زبان های دیگــر را به جای آن ها می نشــانند، کار 
پژوهشی و تحقیقی »میراث مشترک ایران فرهنگی« 
آغاز شد و پژوهشگران میراث فرهنگی در پی کشف 
و شناسایی کتیبه های فارسی در قلمرو ایران فرهنگی 
و کشــورهایی ازجمله چین، تانزانیــا، کنیا، ترکیه، 
جمهوری آذربایجان، هندوستان، ارمنستان و قفقاز 
روسیه برآمدند؛ کاری که به نظر می رسد همچنان در 
ابتدای راه باشد و تا اعام و انتشار آمار و فهرست 
دقیق تعداد کتیبه های فارسی در کشورهایی که زبان 
و خط فارسی به آن ها راه یافته و حوزه گسترده چین 

تا آفریقا را در برمی گیرد، راه درازی باقی اســت. 
ضمن این که  انتشــار آمار دقیق این کتیبه ها هم به 
تنهایی دردی را دوا نمی کنــد و باید عاوه بر این، 
اقداماتی برای حفاظت و پیشــگیری از تخریب و 
نابودی آن ها از طریق رایزن های فرهنگی ایران با 

دیگر کشورها انجام شود. 
1۲۰ کتیبه تازه شناسایی شده در بنگالدش

  مرتضی رضوان فر، پژوهشــگر میراث فرهنگی و 
مجری طرح شناســایی و مستندنگاری کتیبه های 
فارســی در بنــگادش در گفت وگو با ایســنا از 
شناســایی ۱۲۰ کتیبه فارســی در این کشور خبر 
داد و گفــت: »ارائه نتایج ایــن پژوهش می تواند 
بخشی از تاریخ بنگادش را به عنوان دومین کشور 
پرجمعیت جهان اسام روشن و نقش زبان فارسی، 
عرفان ایرانی و هنرهای ایرانی را در شــکل گیری 
تاریخ دوره اســامی بنگادش نمایان کند. شــهر 
داکا و اطراف آن دارای بیشترین کتیبه های فارسی 

مربوط به دوره گورکانیان و بعد از شــهر داکا، شهر 
راجشاهی و روســتاهای اطراف آن، همچنین شهر 
بندری چیتاگونگ و رانگپور دارای بیشترین کتیبه 
فارسی است. این کتیبه ها می تواند زمینه پژوهش های 
بسیاری در حوزه ایران شناسی در بنگادش باشد.«
 بیش از 3۰ هزار کتیبه فارسی در هندوستان

  در سال ۱۳۹۸ پژوهشگران میراث فرهنگی خبر 
دادنــد: »۷ هزار کتیبه فارســی در هند در معرض 
فراموشی قرار دارد. تحقیقات صورت گرفته در قالب 
این پروژه میدانی بسیار خاص بود و برای رسیدن به 
این هدف بزرگ، به کمِک رایزن های فرهنگی ایران 
در کشــورهای مختلف و بعضی سفارتخانه ها نیاز 
داریم«. پیش ازاین هم استاد حمیدرضا قلیچ خانی، 
خوش نویس و پژوهشگر ایرانی که حدود ۱۰ سال 
به شهرهای مختلف هندوســتان سفر و کتیبه های 
فارسِی دهلی، آگرا، بمبئی، جیپور، لکنهو، حیدرآباد و 
کلکته را مستند نگاری کرده، گفته بود: »بیش از ۳۰ 

هزار کتیبه فارسی بر بناهای تاریخی و جاذبه های 
گردشگری هند به چشم می خورد؛ کتیبه هایی که هر 
ایرانی با دیدنشان به تمدن و فرهنگ درخشان خود 
افتخار می کند. ما باید از این گنجینه حفاظت کنیم.«
  چین، روسیه و آفریقا، میزبان هنر ایرانی-

اسالمی
  شاید برایتان جالب باشــد بدانید هنر کتیبه نگاری 
فارســی به روســیه هم نفوذ کرده و تنها در شــهر 
شیعه نشــین دربند، مرکز داغســتان که انوشیروان 
ساسانی آن را ۱۵۰۰ سال پیش ساخت، ۱۰۰ کتیبه 
فارســی مربوط به دوره های پیش از اسام، صفویه 
و قاجار به چشــم می خورد؛ برای مثال، کتیبه ای از 
دوران مظفرالدین شــاه در این شــهر وجود دارد که 
نشان می دهد ۱۲۰ ســال بعد از این که این منطقه به 
روسیه واگذارشده، هنوز به نام شاه ایران کتیبه می زنند 
نه به نام تزار روسیه. از دیگر کشورهایی که در طول 
تاریخ بــا ایران روابط تجــاری و فرهنگی فراوانی 
داشته، می توان به چین اشاره کرد. یکی از نتایج این 
رفت وآمدها و دادوســتدهای تاریخی، نفوذ فرهنگ 
ایرانی-اســامی به چین و جلوه های آن در هنری 
مانند کتیبه نگاری اســت. برای نمونه، تنها در مسجد 
ققنوس بندر خانجو در کشور چین، ۲۱ کتیبه فارسی 
نگهداری می شود. در بندر زیتون چین هم مسجدی 
به دست یک شیرازی ساخته شده و کتیبه ای به نام او 
دیده می شود. عاوه بر این، گستره نفوذ زبان فارسی 
و فرهنگ ایرانی-اسامی تا قاره آفریقا هم رفته و در 
کشورهایی مانند تانزانیا و کنیا کتیبه های فارسی وجود 
دارد. تنها در شرق آفریقا نزدیک به ۱۵۰ بنا که دارای 
کتیبه های فارسی هستند، شناسایی و مستند شده اند. 

خطر نابودی بيش از 7 هزار کتيبه فارسی 

   گروه فرهنگی // فیلم مســتند »پاییز پنجاه ســالگی« به 
کارگردانی محسن اســالم زاده، مستندساز مطرح مشهدی، 
دوشنبه ساعت ۱۸ در سالن شماره یک پردیس سینمایی ملت 
تهران و روز پنجشنبه، ۲۴ آذرماه، از ساعت ۱۴ در سالن شماره 
۶ پردیس سینمایی ملت با حضور کارگردان و عوامل مستند به 

نمایش در می آید. 
  به گزارش قدس آناین، بخش هایی کمتر دیده شده از زندگی 
سردار حاج قاسم سلیمانی در دوران جوانی او در مستند »پاییز 
پنجاه سالگی« نمایش داده می شود. »پاییز پنجاه سالگی« روایتی 
متفاوت از شــهید سلیمانی است که از منظر یکی از افرادی که 
ســال ها زیر نظر ایشان در جنوب شرق کشور کار کرده است، 
به تصویر کشیده می شود.مستند »پاییز پنجاه سالگی« به روایت 
محمد جمالی، از فرماندهان لشکر ۴۱ ثارا... و از هم رزمان سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در سال ۱۳۴۲ در شهربابک 
کرمان به دنیا آمده اســت، اختصاص دارد. البته محمد جمالی 

سال ۱۳۹۲ در سوریه شهید شده است.

  نکته مهم درباره شــهید جمالی این است که به واسطه سال ها 
فعالیت در جنوب شرق کشور و ارتباط مستقیم با حاج قاسم، 
وی را به خوبی می شناسد. تصویربرداری این مستند در جنوب 
کرمان و سیســتان و در پاییز ۱۴۰۰ انجام شــده است. مستند 
»پاییز پنجاه سالگی« به تهیه کنندگی مهدی نقویان، تولید جدید 
مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی و شبکه یک سیما 
در شانزدهمین جشنواره مستند »سینما حقیقت« رونمایی خواهد 

شد.
  محسن اسام زاده فیلم ســاز متولد ۱۳۵۹ اهل مشهد است و 
به سفر و مستندســازی به ویژه در مناطق بحرانی و جنگ زده 
عاقه مند اســت. آشــنایی با سیدمحســن اصغرزاده، برادر 
مستندساز شهید سیدابراهیم اصغرزاده، سبب عاقه مندی او به 
آثار ابراهیم و تولید مستند شد. نخستین مستند او »دژبان شرق« 
نام دارد که در سیستان و بلوچستان تولید شده است.همکاری با 
مؤسسه فرهنگی میثاق و پس از آن روایت فتح به گسترش کار 

مستندسازی انجامید. بیشتر مستندهایی که کار کرده در مناطق 
جنگی و بحرانی کشورهای افغانستان، پاکستان، لیبی، سوریه، 
عراق، لبنان، چین، روسیه، ترکیه و ونزوئا بوده است. او پس از 
کودتا در لیبی و سرنگونی حکومت معمر قذافی به لیبی رفت و 
»اسرار زندان ابوسلیم« را در سال ۱۳۹۱ کار کرد. مستند »تن ها 
میان طالبان« جایزه بهترین فیلم بلند مستند را از چهل وچهارمین 
جشنواره فیلم و ویدئو آتن در سال ۱۳۹۶ گرفت. در این کار، او 
این فرصت استثنایی را یافت که با رهبران طالبان دیدار و گفتگو 
کند. در ســال ۱۳۹۴ هنگام کار درباره گروه های تروریستی در 

شهر »تکریت« عراق، توسط داعش مجروح شد.
  مســتندهای »آقای دادســتان«، »اســرار زندان ابوسلیم«، 
»اهل ســنت در ایران« »به دنبال صلح«، »شیخ صباح«، »روز 
ناتمام من و فرمانده«، »مدافعان آمرلی«، »قیام صحرا«، »مادران 
انقاب«، »رودررو با قهرمان« و »قربانیان شیمیایی« بخشی از 

آثار فیلم سازی محسن اسام زاده است.

»پاییز پنجاه سالگی«، روایتی از ناگفته های زندگی »حاج قاسم«
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چرا رپ در بین نوجوانان پرطرفدار است؟    
گروه فرهنگی // جواد میری جامعه شناس در گفت وگو 
با قدس آنالین مطرح کرد: یکی از ویژگی های موسیقی 
رپ ساختارشکنی آن است. رپ ساختارهای سنتی را 
کنار زده و به بداهه جایگاه ویژه ای داده است. جوانانی 
و نوجوانانی که احساس می کنند هیچ نقشی در جامعه 
ندارند و احســاس عضویت اجتماعی آن ها کمرنگ 
شده، گویا تجربه خودشان را از زیست در جامعه در 
این سبک موسیقی می بینند، چراکه موسیقی عامه 

پسند امروز جوابگوی نیازهای آنان نیست. 
  موســیقی از هنرهای هفتگانه و یکی از ابزارهای 
بســیار قدرتمندی است که به واســطه آن می توان 
اتفاقات مهمی را رقم زد. موسیقی به دلیل عامه پسند 
بودن، می تواند بخش بزرگی از یک جامعه را با خود 
همراه و حتی کنش های اجتماعی را هدایت کند.برای 
مثال، کنسرت معروف گروه کویین به خوانندگی فردی 
مرکوری در ســال ۱۹۸۵ که یکی از پرجمعیت ترین 
کنسرت های تاریخ به شمار می رود و به صورت زنده 
از چندین کانال تلویزیونی و رادیویی پخش شد، یکی 
از مصادیق تاثیرگذاری عمیق موســیقی بر جوامع 
است. گفته می شود این کنسرت حدود ۱ میلیارد نفر 
شنونده داشــته است و تمام عواید آن برای کمک به 

قحطی زدگان اتیوپی خرج شد.
  اما این تاثیرگذاری و نفوذ موســیقی در ذهن، هم 
می تواند مفید باشــد و هم گاهی مشــکل  ساز. در 
این رابطه با ســیدجواد میری، جامعه شناس و عضو 

هیئت علمی پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی، گفت وگو کردیم.میــری در مورد تاثیرات 
موسیقی بر تاریخ جوامع مختلف می گوید: دو سبک 
موسیقی جاز یا جز و رپ از تاثیرگذارین سبک های 
موسیقی به شمار می روند. برای مثال، در دهه ۱۹۲۰ 
در منطقه نیواورلینز آمریکا که سیاهپوستان و دیگر 
مردمان مناطق مستعمره آمریکا در آن ساکن بودند، 
موسیقی جاز بسیار محبوب شد و به نوعی موسیقی 
ویژه مردم به حاشیه رانده به شمار می رفت. درمقابل 
سفیدپوستان آمریکایی اما موضع شدیدی در برابر این 
سبک موسیقی اتخاذ کردند و سعی داشتند تا جاز را به 
عنوان یک موسیقی غیراخاقی و هنجارشکن و خارج 
از چهارچوب معرفی کنند. حتی برای جلوگیری از 
فراگیری آن به نوازندگان و خوانندگان رنگین پوست 

این موسیقی نیز به شدت حمله می کردند. 
 اما موضوع اصلی این ژانر موسیقی چه بود؟ 
این موســیقی درواقع کانون مرکزی ساختار جامعه 
سفید پوست را مورد حمله و ســوال قرار داده بود؛ 
یعنی مســاله پیش داوری  و تبعیض نژادی. موسیقی 
جاز به عنوان موســیقی ابداعی سیاهپوســتان، یک 
سبک اعتراضی به شمار می رفت و نقطه عطف آن هم 
تحوالت اجتماعی جامعه امریکا بود. به همین خاطر 
دســتگاه حاکم امریکا در آن دوران تمام تاشــش 
این بود که وانمود کند که موســیقی جاز متعلق افراد 

هنجارشکن و خارج از چهارچوب است. اما در واقع 
سیاهپوستان آمریکا در بستر یک وضعیت اجتماعی 
سرکوب شده به این سبک موسیقی روی آورده بودند. 
چراکه هیچ  موقعیتی برای آنها وجود نداشت که بتوانند 
ابراز وجود کنند. موســیقی جاز در این فضا بر علیه 
تبعیض شکل گرفت و تبدیل به سکویی علیه اعتراض 
شــد. در عین حال با جنبش اجتماعی شکل گرفته 
علیه تبعیض نژادی نیز هماهنگ شد و یک بستر بسیار 

خوبی را برای تغییرات اجتماعی فراهم کرد.
میری درمورد موســیقی های اعتراضــی بیان کرد: 
موسیقی اعتراضی درواقع سبکی از موسیقی است که 
تاش می کند یک پیام اجتماعی را به گوش دیگران 
برســاند و به دنبال آن تغییر و تحولــی ایجاد کند. 
موسیقی  جاز توانســت بداهه نوازی رو پایه گذاری 
کند و ســاختارهای سنتی موسیقی را بهم بزند. اجرا 
کنندگان این سبک نیز آن زمان سیاهپوستانی بودند که 
به نمایندگی از تجربیاتی که داشتند، در برابر عواطف و 
احساسات و ارزش هایی که سفیدپوستان بر جامعه القا 
کرده بودند اعتراض کردند. رپ نیز با این تفاسیر یک 

موسیقی اعتراضی به حساب می آید.
وی درخصوص جایگاه موسیقی اعتراضی در ایران گفت: 
صداوسیمای ما در ایران بیشتر از موسیقی سنتی پشتیبانی 
می کند، یعنی ســبکی که چندان بــا تغییر و تحوالت 
روز جامعه ارتباطی ندارد و به خاطر چهارچوب های 

کاسیک آن، نماینده موسیقی اعتراضی نیست. اما آنچه 
که این روزها جوانان و نوجوانان مارا درگیر خود کرده 
موسیقی رپ است که در صداوسیمای ما رسما جایگاهی 
ندارد. طرفداران این سبک موسیقی در ایران از راه های 
دیگری به تبلیغ آثار خود می پردازند و شــما می توانید 
آن ها را در کوچه و خیابان ببینید. این اتفاق ناخودآگاه 
این پیام را می رساند که این سبک موسیقی و طرفدران 
آن در حاشیه هســتند و ارزش ها و دغدغه های آن ها 
جایگاهی در بطن جامعه ندارد. جوانان و نوجوانان هم 
به سمت این موسیقی تمایل پیدا می کنند چراکه به نوعی 
رپ قادر است پیام ناشنیده آن ها را به گوش بقیه برساند. 
چراکه گویا دیگر سبک های موسیقی نماینده آن ها نیست 

و نمی تواند حامل پیام آن ها به جامعه باشد.
 اما چرا رپ در بین نسل جدید پرطرفدار است؟

  میــری می گوید: یکی از ویژگی های این ســبک 
موسیقی ساختارشــکنی آن است. رپ ساختارهای 
سنتی را کنار زده و به بداهه جایگاه ویژه ای داده است. 
جوانانی و نوجوانانی که احساس می کنند هیچ نقشی 
در جامعه ندارند و احساس عضویت اجتماعی آن ها 
کمرنگ شــده، گویا تجربه خودشان را از زیست در 
جامعه در این سبک موسیقی می بینند، چراکه موسیقی 

عامه پسند امروز جوابگوی نیازهای آنان نیست.
 موسیقی می تواند ابزار خشونت باشد

نفوذ سبک موسیقی اعتراضی در بین نسل جدید آنقدر 

عمیق است که حتی بر شــکل و شمایل رفتارهای 
اجتماعــی آن ها نیز تاثیر می گــذارد. برای مثال در 
جریانات اخیر شــاهد بودیم که یــک خواننده رپ 
چطور توانست با آثارش معترضان را به سمت اعمال 
خشونت سوق بدهد. مساله ای که خودش نیز به آن 

اذعان داشت.
  عما کنترل کردن این ســبک موسیقی و آثار آن 
غیرممکــن اســت چراکه آثار ایــن چنینی، تحت 
چهارچوب هــای نظارتی ما تولید نمی شــوند که 
بشــود به آن ها نظارت داشت. این جامعه شناس در 
ایــن رابطه بیان کرد: با شــرایط فرهنگی جامعه ما 
به خصوص آنچه در صداوســیما حاکم است، مانند 
مساله عدم نمایش ادوات موسیقی و... اساسا اینکه 
مشــخص کنیم چه نوع موسیقی خوب است یا بد، 
سخت است. پرسش اساسی ما باید این باشد که چرا 
باوجود بزرگانی همچون فارابی که در عرصه موسیقی 
اتفاقات مهمی را در تاریخ رقم زدند، چرا در جامعه 
ما موسیقی به حاشــیه رفته و هیچ کدام از نهادهای 
حاکمیتی ما در باب موســیقی تاملی ندارند و هیچ 
سهمیه خاصی در این زمینه در نظر نمی گیرند. گویا 
برای نهادهای فرهنگی ما مثل وزارت ارشاد، موسیقی 
اولویت ندارد از این رو برنامه ریزی خاصی هم در این 

رابطه صورت نمی گیرد.
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حوادث جهان

پایان گروگان   گیری در درسدِن آلمان با مداخله پلیس 
پلیس آلمان از پایان گروگان گیری در شــهر درسدن خبر داد . 
پلیس آلمان ساعاتی پس از انتشار خبر گروگان گیری در بخشی 
از شــهر درسدن واقع در شرق این کشــور از پایان عملیات و 
برطرف شــدن خطر خبر داد.در پیام توئیتری پلیس آلمان آمده 
است: گروگان گیری در درســدن به پایان رسیده و وضعیت به 
حالت عادی بازگشته است.پلیس همچنین بدون ارائه جزئیات 
بیشــتر در باره فرد مظنون به انجام این حمله اعام کرد که دو 
نفر را بدون جراحات ظاهری تحت مراقبت گرفته است.این در 
حالیســت که روزنامه بیلد آلمان در گزارشی جزئیات بیشتری 
را از این حادثه منتشر کرد و از دستگیری فرد مهاجم خبر داد.
به گزارش منابع آگاه، در پی چراغ ســبز پلیس، تدابیر امنیتی 
اعام شده در درسدن، مرکز ایالت زاکسن در شرق آلمان برداشته 
شــد.در پی وقوع این حادثه، یک مرکز خرید در مرکز شــهر 
تاریخی درسدن تخلیه شده و بازار معروف کریسمس استریزل 
مارکت تعطیل اعام شده بود.برلین پیش از این از انهدام گروهی 
از نیروهای برانداِز متمایل به راست افراطی که قصد سرنگونی 
دولت آلمان را داشتند، خبر داده بود.با توجه به اینکه هنوز انگیزه 
فرد مهاجم از تاش برای ورود به ســاختمان رادیو در درسدن 
و ســپس گروگان گیری در مرکز این شهر اعام نشده، هر گونه 
گمانه زنی در خصوص ماهیت این حمله نیاز به اطاعات تکمیلی 
دارد.پلیس اندکی پیش از ساعت ۱۳ به وقت محلی اعام کرده 
بود که با مظنون حادثه در تماس است و گروه هایی برای مذاکره 
و نیز نیروهای مد نظر بــرای مداخله احتمالی در صورت نیاز 
در محل گروگانگیری حضور دارند.چند رسانه آلمانی از جمله 
روزنامه بیلد در گزارش هایی تصریح کردند که مرد گروگانگیر 
مسلح به تپانچه بوده و قبل از آنکه به یک مغازه در مرکز خریدی 
واقع در بخش پرتردد شهر پناه ببرد قصد داشته وارد ساختمان 
یک ایستگاه رادیویی شود.بر پایه این گزارش  ها، فرد مهاجم به 
رغم آنکه چندین گلوله به سوی در ساختمان ایستگاه رادیویی 
شــلیک کرده بود اما در نهایت نتوانست آنرا باز کند و ناچار به 
گریــز و پناه بردن به یک مغازه شــد.روزنامه بیلد در گزارش 
خود همچنین آورده اســت فرد مهاجم که ۴۰ سال دارد قبل از 
انجام این عملیات و تاش برای حمله به ایستگاه رادیویی شهر، 
مادر خود را کشته بود.بنا به گزارش آسوشیتدپرس، پلیس هنوز 
ارتباط میان قتل صورت گفته در نقطه ای دیگر از درســدن و 

گروگان گیری در مرکز این شهر را تایید نکرده است .
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حوادث
  

    

ویروس شبه ایدز! 
در امتداد تاریکی

دادگســتری  رئیس کل   // گروه حوادث 
هرمزگان از رهایی یــک زندانی محکوم 
به قصاص پس از ۷ ســال با اعالم رضایت 

اولیای دم خبر داد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی 
اظهار داشــت: در نتیجه پیگیری دادســتان 
عمومی و انقاب مرکز اســتان هرمزگان و 
تاش اعضای شــورای حل اختاف زندان 

بندرعباس، خوشبختانه اولیای دم به حرمت 
ایام فاطمیه با استناد به عفو و رأفت اسامی، 
لحظاتــی پیش از اجرای حکــم و در پای 
چوبه دار، رضایت خــود را اعام کردند و 
به این زندانی، حیاتی دوباره بخشیدند. وی 
تصریح کرد: ایــن هجدهمین اعام رضایت 
در پرونده های قصاص از ابتدای سال جاری 
است که با همکاری مسئوالن قضایی، اداره 

کل زندان ها و شــورای حل اختاف به ثمر 
نشسته اســت.رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان همچنین، گذشت اولیای دم در این 
پرونده را اقدامی درخور تحســین، موجب 
خشنودی خداوند متعال و در تأسی از سیره 
و روش حضرات معصومین )علیهم السام( 
برشمرد و از اهتمام آن ها به این اقدام فداکارانه 

تشکر و قدردانی نمود .

 گروه حــوادث// فرمانده انتظامی اســتان 
با  هرمزگان از اجرای طــرح ضربتي مقابله 
ســرقت با دستگیري ۱۰۸ ســارق و کشف 
طی  اســتان  سطح  در  ســرقت   ۱3۲فقره 

۴۸ ساعت خبرداد .
   به گزارش خبرنگار دریا،  سردار »غامرضا 
جعفری« در تشــریح این خبر بیان داشت : در 
راستاي ارتقاء امنیت عمومي و اجتماعي با تاش 
همه جانبه کارآگاهان پلیس آگاهي و با مشارکت 
مأموران انتظامي کوپ های تابعه استان، طرح 
مقابله با سرقت و دستگیري سارقان به مدت ۴۸ 
ساعت در جاي جاي استان و مناطق جرم خیز 
اجرا شــد .  وي افزود: در اجراي این طرح که 
با هدف شناسایي ، دستگیري سارقان و مقابله 
با ســرقتهاي داخل خودرو، وسایل و قطعات، 
سایر سرقتها و کشف اموال مسروقه مالباختگان 

اجرا شــد مجموعا ۱۳۲ فقره انواع ســرقت 
 کشــف و ۱۰۸ نفر انواع سارق شناسایي و در 
عملیات هاي جداگانه دســتگیر شدند .   این 
مقام انتظامي استان با تأکید بر جدیت پلیس در 
اجراي منظم و مستمر طرح هاي مقابله با سرقت 
و پاکسازي مناطق و محات آلوده و جرم خیز، 
اظهار داشــت: متهمان دستگیر شده با تشکیل 
پرونده جهت ســیر مراحل قانونــي به مراجع 

قضایي معرفي و تاش پلیس براي شناســایي 
مالباختگان و تحویل اموال مسروقه کشف شده 
ادامه دارد.  فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان 
با هدف پیشــگیري و کاهش وقوع سرقت و 
افزایش کشــفیات از عموم شــهروندان ومردم 
قدرشناس اســتان خواست ضمن توجه جدي 
به توصیه هاي کارشناسان پلیس ، در نگهداري 
و حفاظت از اموال خود دقت بیشتري داشته و 
منازل و وســایل نقلیه خودرو و موتورسیکلت 
خود را به تجهیزات ایمني و بازدارنده نظیر قفل 
پدال و قفل زنجیــر ، قفل فرمان مجهز کرده و 
حتي االمکان وسایل نقلیه خود را در مکان هاي 
خلــوت ، تاریک و غیر ایمن پارک نکنند و در 
صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب 
را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ اطاع رســاني 

نمایند .

من در طول زندگی مشــترک با همسرم، هر نوع 
سختی را تحمل کردم و با آن کنار آمدم اما از وقتی 
که دچار بیماری خاصی شدم و »خیانت« همسرم 
را فهمیدم دیگر نتوانستم این زندگی خفت بار را 

تحمل کنم ولی...
  زن ۴۷ ســاله در حالی که همســرش را عامل 
بدبختی خود معرفی می کرد، اشک ریزان به مشاور 
و مددکار اجتماعی کانتری گفت: در خانواده ای 
مذهبی به دنیا آمدم و رشــد کــردم. پدرم حجره 
کوچکی در بازار داشــت و دنبال لقمه نانی حال 
بود. مادرم نیز به معلمی اشتغال داشت به همین دلیل 
تحصیل در خانواده ما از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بود به گونه ای که همه خواهر و برادرانم به مدارج 
باالی تحصیلی رسیدند. من هم در این میان مسیر 
مــادرم را در پیش گرفتم و ســعی کردم در زمینه 
آموزشی فعالیت کنم. باالخره تاش هایم به نتیجه 
رسید و بعد از پایان تحصیات دانشگاهی در یک 
مرکز آموزشی استخدام شدم. چند سال بعد جوانی 
به نام »موسی« هم در آن مرکز به صورت قرارداد 
موقت مشغول کار شــد. او برخوردی صمیمانه با 
همکاران داشت و هر روز با چهره ای شاد و خندان 
به محل کار مــی آمد. به همین دلیل من هم تحت 
تاثیر اخاق و رفتار او قرار گرفتم و از معاشــرت 
با »موســی« لذت می بردم. اما مدتــی بعد، او از 
مرکز آموزشی استعفا کرد و مدعی شد در آموزش 
و پرورش استخدام شــده و قرار است در یکی از 
روســتاهای اطراف چناران خدمت کند. چند ماه 
بعد از این ماجرا بود که روزی »موســی« به همراه 
مادرش به منزل ما آمد و از من خواستگاری کرد. 
من هم که خاطره خوشی از او داشتم، بدون چون 
و چرا پاسخ مثبت دادم و درباره وضعیت اخاقی 
و اجتماعــی او هیچ تحقیقی نکردم. خاصه هنوز 
چند ماه بیشــتر از دوران نامزدی ما نگذشته بود 
که »موسی« مدعی شد آموزش و پرورش برایش 
ســودی ندارد و می خواهد وارد بازار شــود تا به 
درآمدهای باال دست یابد. من هم که هیچ گاه تصور 
نمی کردم در این باره به من دروغ گفته باشــد، به 
راحتــی حرف هایش را پذیرفتــم و بدین ترتیب 
نامزدم با راه انــدازی یک بنگاه اماک به خرید و 
فروش و ساخت و ساز ساختمان پرداخت. اوضاع 
مالی او روز به روز بهتر می شد تا این که من چند 
ســال بعد از ازدواج باردار شدم و مرخصی زایمان 
گرفتم ولی بعد از پایان دوران مرخصی، همســرم 
اجازه بازگشــت به محل کارم را نداد و مدعی شد 
بهتر است در خانه بمانم تا به تربیت فرزندم بیشتر 

برســم! اگر چه من کاما مخالف بودم و به همین 
دلیل با یکدیگر مشاجره هم کردیم ولی در نهایت 
به خاطر حفظ زندگی مشترکم، خواسته همسرم را 
با اکراه پذیرفتم و در مدت کوتاهی فرزند دومم را 
نیز باردار شدم. به دلیل سختی دوران حاملگی و 
همچنین مشکات پزشکی هنگام زایمان، مدتی را 
از همسرم دور بودم و نمی توانستم برخی نیازهای 
او را برآورده کنم. اما در یکی از همین روزها وقتی 
احساس کردم به یک بیماری خاص دچار شده ام، 
نزد پزشک متخصص زنان رفتم و تازه متوجه شدم 
که به بیماری ویروســی مبتا شده ام که از طریق 
همسرم به من منتقل شده بود و در میان عامه مردم 

به »ویروس شبه ایدز« معروف است!
  خیلی ترسیدم و هراسان خودم را به خانه رساندم 
و ماجرا را برای »موســی« بازگــو کردم ولی او 
تشخیص پزشــک را »چرت و پرت« دانست و 
از من خواســت که حرف های پزشکان را جدی 
نگیرم! این در حالی بود که پزشــک زنان به من 
توصیه کرد برای درمان باید مدتی را از همسرم دور 
باشم! ولی »موسی« حاضر نبود به توصیه پزشک 
عمل کند، به همین دلیل یک روز درون نوشیدنی 
من قــرص های خواب آور ریخته بود که به طور 
اتفاقی متوجه ماجرا شــدم و پس از یک مشاجره 
طوالنی، وسایل شخصی ام را برداشتم و با حالت 
قهــر به منزل مادرم رفتــم. آن جا بود که فهمیدم 
همسرم اصا در آموزش و پرورش استخدام نشده 
و از مرکز آموزشــی هم استعفا نکرده بود بلکه به 
خاطر ارتباطات ناشایســت با زنــان و دختران، 
قرارداد او را تمدید نکرده بودند. از سوی دیگر نیز 
در آن مدتی که من نمی توانستم به دلیل مشکات 
درمانی بعد از زایمان، خواسته های او را برآورده 
کنم، او هم در محیط کارش به ارتباط با زنان غریبه 
ادامه داده است و از این طریق به بیماری ویروسی 
مبتا شــده و آن بیماری را به من هم منتقل کرده 
است. اکنون نیز به کانتری آمده ام تا پس از معرفی 
به پزشکی قانونی و تایید موضوع، از طریق قانونی 

برای طاق اقدام کنم...
  این زن ۴۷ ساله از طریق مشاور کانتری متوجه 
شد که بیماری »اچ.پی.وی« یک بیماری ویروسی 
خطرناک نیســت و اگر چه در میان عامه مردم به 
ویروس شبه ایدز شهرت دارد و به سرعت انتقال 
می یابد اما نوعی بیماری »زگیلی« اســت که به 
راحتی توســط متخصصان بیماری های عفونی 
درمان می شــود! و بر خاف تصور عامه بیماری 

خطرناکی نیست ! 

انتظامی  فرمانده  حوادث//   گروه 
اســتان هرمزگان بیان داشت: با 
باالی  توان  و  اطالعاتی  اشرافیت 
کامیونت  استان،  پلیس  عملیاتی 
حامل ۴3۶ کیلو مــواد مخدر از 
نوع تریاک در محورهای موصالتی 
و  شناسایی  رودان  شهرســتان 

متوقف شد .  
  بــه گــزارش خبرنــگار دریا، 
ســردار »غامرضا جعفری « بیان 
با   داشــت: مأموران پلیس مبارزه 

مــواد مخدر شهرســتان رودان در 
پی رصــد اطاعاتی عناصر اصلی 
از  مخدر،  مــواد  مافیایی  باندهای 
 بارگیری محموله مواد توســط یک 
دستگاه کامیونت فوتون در یکی از 
استان های همجوار به قصد انتقال 
مــواد به بندرعباس مطلع شــدند. 
وي افزود: مأمــوران پلیس مبارزه 
با مــواد مخدر پــس از هماهنگی 
قضایی و تشکیل تیم عملیاتی موفق 

به شناســایی و ردگیری خودروی 
موصوف شــده کــه در نهایت در 
رودان  شهرستان  استحفاظی  حوزه 
خودرو مورد نظر طی یک عملیات 
ضربتی و غافلگیرانه متوقف و راننده 
آن دستگیر شــد.  فرمانده انتظامی 
اســتان هرمزگان با اشاره به اینکه 
 از خودروی مذکور ۴۳۶ کیلو گرم 
مواد مخدر از نوع تریاک کشف و به 
همراه متهم به مراجع قضایی تحویل 

گردید، اظهار داشــت: مواد مخدر 
یکی از مهمترین جرائمی است که 
مقابله با آن از وظایف مهم و قانونی 
پلیس می باشد و این فرماندهی با 
تمام توان و قدرت در راستای مبارزه 
با سوداگران مرگ اقدام می نماید و 
از همه شــهروندان تقاضا می گردد 
 هر گونه موارد مشــکوک در زمینه 
مواد مخدر را از طریق شماره ۱۱۰ 

به پلیس اطاع دهند .

محموله ۴3۶ کیلویی تریاک در رودان زمین گیر شد  

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی    آگهی موضوع  ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
1- آمــوزش وپرورش رودان دبســتان شــهید حســین فهمیده  به شــماره شناســه 
ملی14000290195 در ششدانگ یک باب مدرسه  به مساحت 1151/07مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده 1-اصلی واقع در قریه برنطین رودان-هرمزگان  

حقوق ارتفاقی  ندارد
2- خانم مهرناز معتمدی دهبارز   فرزند  عبدالمهدی  به شماره ملی 3391483415صادره 
ازبندرعباس نســبت به  سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یک  یک قطعه باغ  به مساحت 
25021/38مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از پالک باقیمانده 4-اصلی  واقع در 

کهنشوئیه رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
3- خانم رفعت  معتمدی دهبارز   فرزند   عبدالمهدی  به شماره ملی 4699065831صادره 
ازرودان نســبت به ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک  یک قطعه باغ  به مساحت 
25021/38مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از پالک باقیمانده  4-اصلی  واقع در 

کهنشوئیه  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد 
4- حســن نصرتی فرزند  حســین به شــماره ملی 4699804632صادره از رودان در 
ششدانگ یک قطعه باغ   به مساحت 11802/71مترمربع ملکی متصالحین رودان  قسمتی 
از باقیمانده 5- اصلی واقع در  روستای سکل رودان  حقوق ارتفاقی مقدار 1787متر مربع 
از مساحت ملک در حریم مسیل واقع شده که الزم است مقدار حریم پیشگفته  بعنوان 

حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود 
5- حسین ساالری فرزند غالم  به شماره ملی4699110045صادره ازرودان در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 200مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 187فرعی 
از7 -اصلی واقع در محله سنگی  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. که پالک 187فرعی 

از 7-اصلی به نام سید نعمت اله سجادی  وسید کاظم هاشمی معرفی گردیده است 
6- فرشید مهدی زاده دهبارزفرزند حسین به شماره ملی 4699095402صادره ازرودان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 72/86مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 

پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در باالشهر دهبارز رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
7- ربابه داوری فرزند عبداله به شــماره ملی4699068847صادره ازرودان در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 391/92مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده 7 

-اصلی واقع در باالشهر دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
8- پرویزکریمی زاده فرزند احمد به شــماره ملی4699752179صــادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 189/03مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 

از باقیمانده 7 -اصلی واقع در باالشهر دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. 
9- محمد عباس زاده فرزند غالم   به شــماره ملی1817718800صادره ازمرکزی در 

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 285/34مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قسمتی از پالک 1228فرعی از 7 -اصلی 
واقع درزنگــزان رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 
پالک 1228فرعی از 7-اصلی  بنام محمد فرخ نژاد معرفی 

گردیده است
10- غــالم عبــداهلل زاده فرزندرضابــه شــماره ملــی 

4699075029صادره ازرودان  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 183/79مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قســمتي از پالک 7-اصلی  واقع  در  کلبر  رودان  هر مزگان 

حقوق ارتفاقی ندارد 
11- فریده مریدی فرزند برزوبه شماره ملی4699588050صادره ازرودان در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 197/87مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
1129فرعی از  7 -اصلی واقع درجمال اباد  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 

پالک 1129فرعی از 7-اصلی  بنام محمد علی معتمدی  معرفی گردیده است
12- محمــد دالوری  فرزند غالم به شــماره ملی4699539777صــادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 410/84مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از 
پالک 1251فرعی از  7 -اصلی واقع درزنگزان  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 

پالک 1251فرعی از 7-اصلی  بنام غالم دالوری  معرفی گردیده است
13- نصرت بلکامه فرزند شنبه به شماره ملی3420100183صادره ازرودان در ششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت 48/22مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
471فرعی از  8 -اصلی واقع درباالشهرمعزاباد رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 

پالک 471فرعی از 8-اصلی  بنام ابراهیم بهرامی  معرفی گردیده است
14- معصومه گلستانی رودان فرزند علی  به شماره ملی4690136734صادره ازرودان 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 183/54مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 87فرعی از  8 -اصلی واقع درمحله گلستان  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 87فرعی از 8-اصلی  بنام حسین گلستانی  معرفی گردیده است
15- عباس رحیمی معزاباد فرزند علی به شماره ملی4690240787صادره ازرودان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 212/06مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پالک 1336فرعی از  8 -اصلی واقع در پشته معزابادرودان هرمزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد 
16- ســعید ناصحی گشوئیه  فرزند مرتضی به شــماره ملی 4699766242صادره از 
رودان   در ششدانگ یک قطعه باغ   به مساحت 9733/03مترمربع مالکیت متصالحین 
رودان  قسمتي از پالک باقیمانده 12-اصلی  واقع در  گشوئیه رودان هر مزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد .
17- باباجان راز فرزند حســین به شــماره ملی 3161072766صادره از چاه مرید در 
ششدانگ یک قطعه باغ  به مســاحت 36247/66مترمربع مالکیت متصالحین رودان  
قسمتي از پالک 18-اصلی  واقع در  رودخانه قریه فاریاب هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد . 43/م/الف 
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رهایی هجدهمين زندانی محکوم
 به قصاص با اعالم رضایت اوليای دم در هرمزگان

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد

دستگیري 10۸ سارق و کشف 13۲فقره سرقت در هرمزگان  

چهار کیشوند در دام پیامک های جعلی افتادند
گروه حــوادث// رییس پلیس فتا فرماندهی 
انتظامی  ویــژه کیش گفت: طــی چند روز 
 گذشته چهار نفر از ساکنان این جزیره در دام 

پیامک های جعلی با عناوین مختلف افتادند . 
    محســن بابایــی اظهار کرد: ســودجویان 
 با اســتفاده از پیامک های جعلــی از جمله

 سامانه های قضایی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال از چهار کیشــوند کاهبرداری کردند.وی 
 با اشــاره به اینکه با تاش ماموران پلیس فتا

تا کنــون ۸۰۰میلیون ریال از ایــن وجوه به 
حساب مالباختگان بازگردانده شده است افزود: 
انتظار می رود شهروندان در مواجهه با پیامک 
های جعلی هوشیارتر بوده و توجه داشته باشند 
که ســازمان های قضایی و اداری با شــماره 
شخصی پیامک ارسال نمی کنند.بابایی افزود: 

کاهبرداران با سو استفاده از ارتباط قوه قضاییه 
با مردم از طریق سامانه هایی مانند ثنا اقدام به 
ارسال پیامک هایی جعلی به کاربران تلفن همراه 
می کنند و از آن ها می خواهند وارد لینک انتهای 
پیامک شوند. وی افزود: این لینک کاربر را به 

درگاه پرداخت الکترونیکی هدایت می کند و در 
ازای مبلغ ناچیز رمز دوم را می خواهد که معموال 
در بار اول رمز را قبول نمی کند و می گوید اشتباه 
اســت و درصورتی که رمز دوم کاربر اشــتباه 
نیســت و کاهبردار با این کار زمان می خرد تا 

بتواند از حساب قربانی پول خارج کند.
   بابایــی خاطرنشــان کرد: شــهروندان باید 
بدانند تنها سرشــماره پیامک های قوه قضائیه 
 police و بــرای پلیس فتــا AdlirAn

FAtA اســت.به گزارش ایرنا، رییس پلیس 

فتا کیــش گفت: شــهروندان با مســئولیت 
اجتماعی خــود در صورت مواجهه با این نوع 
کاهبرداری ها آن را به شــماره ۰۹۶۳۸۰ و یا 
 cyberpolice.ir سایت پلیس فتا به نشانی

گزارش دهند .
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خبری

شهرستان

گروه شهرســتان// معاون سیاسی،امنیتی 
گفت:  حاجی آباد  فرمانــداری  اجتماعی  و 
کارگروه ویژه شناسایی دانش آموزان بازمانده 
 از تحصیل تشــکیل و نسبت به جذب این 

دانش آموزان به کالس های درس اقدام کنند . 
   محمد ســاالری پور در نشســت کارگروه 
اجتماعی و فرهنگی شهرســتان حاجی آباد، 
افزود: کارگروه ویژه شناســایی دانش آموزان 

بازمانده از تحصیل تشکیل و نسبت به جذب 
این دانش آموزان بــه کاس های درس اقدام 
کنند.ساالری پور ضمن هشــدار به صاحبان 
اســتخرهای کشــاورزی اضافه کــرد: برای 
جلوگیری از هرگونه حادثــه ای مالکان باید 
هرچه سریعتر نسبت به رعایت اقدامات ایمنی 
اقدام کنند.معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری در ادامه با اشــاره به مشــکات 
فرهنگــی و اجتماعی خاطرنشــان کرد: همه 

باید در تقویت فرهنگ دینی و انقابی کشــور 
و روشنگری مسائل روز کشور تاش کنیم تا 
جوانان و نوجوانان که فرزندان و آینده سازان 
کشور هستند از هرگونه خطر و آسیب دشمن 
دور بمانند. میرزاده، رییس آموزش و پرورش 
شهرستان حاجی آباد با ذکر تعداد دانش آموزان 
بازمانــده از تحصیل گفت: تعداد زیادی از این 
دانش آموزان شناســایی و جذب کاس های 
درس شده اند، به دالیل مالی که خانواده های این 

دانش آموزان داشتند توانستیم تاکنون برای تعداد 
۱۰۰۸ نفر لوازم و لباس مدارس تهیه و توزیع 
کنیم.کامران، رییس اداره بهزیســتی شهرستان 
حاجی آباد نیز در این نشست از آمادگی اداره 
بهزیستی جهت کمک به ۵ دانش آموز معلوم 
شناسایی شده و جذب آنها به کاس های درس 
خبر داد.زمانی رییس شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان حاجی آباد از اجرای طرح شناسایی 
استخرهای کشاورزی بدون حفاظ خبر داد و 

گفت: با همکاری دهیاران و بخشداری ها ،جهاد 
کشاورزی و سایر دستگاه ها استخرهای بدون 
حفاظ را شناســایی و آموزش های الزم را به 
متصدیان آنها خواهیم داد.به گزارش ایسنا، وی 
در ادامه با تشریح مزایای سامتی کارکنان در 
سازمان ها و ادارات یادآور شد: طرح پاالیش 
ســامتی کارکنان در شهرستان در حال انجام 
است که ضروری است ادارت نماینده خود را 

در این رابطه معرفی کنند .

معاون فرماندار حاجی آباد تاکید کرد

تشکيل کارگروه شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصيل

شهرستان//  گروه   – درساره  امین 
فرماندار خمیر با همراهی امام جمعه 
شهرستان ، فرمانده سپاه ، فرمانده 
قرارگاه محرومیت زدایی و پیشرفت 
و آبادانی ســپاه امام سجاد استان 
هرمزگان، بخشدار مرکزی و برخی 
از  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  از 
روستای دورافتاده و محروم شینگو 
در بخش مرکزی شهرستان خمیر 
بازدید و با حضور اهالی این روستا، 
بررسی  را  آنان  و مشکالت  مسائل 

کرد .
  به گزارش خبرنگار دریا، میرهاشم 
خواســتار در پایان این بازدید یک 

روزه اظهار کرد:روستای شینگو با ۳۵ 
خانوار یکی از محروم ترین روستاهای 
شهرستان در بخش مرکزی محسوب 
ترین  افزود:جــدی  شــود.وی  می 
خواسته مردم در بازدید از این روستا، 
دسترسی آسان اهالی به مرکز بخش 
و شهرســتان با توجه به کوهستانی 
و ســخت گذر بودن راه روستا می 
باشد.خواســتار ادامه داد:در گذشته 
با پیگیری های انجام شده، اعتباری 
برای راه این روســتا در کمیته برنامه 
ریزی شهرستان مصوب و در استان 
هم این مبلغ تخصیص داده شد.وی با 
بیان اینکه راه جایگزین از کهورستان 

به شینگو ۱۵ کیلومتر می باشد، اضافه 
کرد: تاکنون شش کیلومتر از این محور 
بازگشایی و ۹ کیلومتر دیگر باقی مانده 
است.او یادآور شد:با بهره برداری از 
این راه ، روستاهای همجوار با شینگو 
در شهرســتان بستک نیز از این اقدام 
منتفع خواهند شد.خواستار همچنین 
در خصــوص تامین آب روســتای 
شینگو نیز گفت: احداث خط انتقال 
آب و همچنین شــبکه داخلی آب 
 روستای شینگو به طول ۴ کیلومتر با 
مشارکت قرارگاه پیشــرفت آبادانی 
و محرومیت زدایی ســپاه امام سجاد 
اســتان، آب و فاضاب و بخشداری 
مرکزی خمیر از دیگر اقدام زیربنایی 
برای رفع مشــکل آب مــردم این 
منطقه اســت.عالی ترین مقام دولت 

در شهرســتان خمیر همچنین گفت: 
تامیــن مخــزن ۳۰ مترمکعبی پلی 
 اتیلن برای تأمین آب شرب روستا از 
ســوی قرارگاه پیشــرفت آبادانی و 
محرومیت زدایی سپاه امام سجاد استان 
نیز از دیگر اقدام در حوزه آبرسانی به 
این روستا خواهد بود.این مقام مسئول 
در ادامه از راه اندازی اینترنت ۳جی 
ایرانســل تا پایان ســال جاری در 
روستای شــینگو خبر داد و گفت:از 
اوایل سال جاری رومینگ همراه اول 
در این روســتا فعال شده و هم اکنون 
مجوز راه اندازی تکنولوژی اینترنت 
۳جی ایرانســل در روستای شینگو 
اخذ که تا پایان امسال این تکنولوژی 
در روستا نصب و راه اندازی خواهد 
شــد.وی اضافه کرد: پس از افزایش 

پهنای باند ایرانسل ،پهنای باند اینترنت 
همراه اول نیز در این منطقه راه اندازی 
خواهد شد.این مقام مسئول در ادامه 
عنوان کرد:با توجه به سخت گذر بودن 
راه های دسترسی روستا به کهورستان، 
از شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
خواسته شده به طور مرتب بازدیدهای 
دوره ای از روستا داشته باشند.همچنین 
این شــبکه پیگیری های الزم جهت 
اخذ مجوز احداث خانه بهداشــت را 
در شــینگو یا یکی از روســتاهای 
همجوار با شینگو انجام دهد.در حوزه 
 اشتغال روستاییان و اعطای تسهیات 
اشــتغال زایی ، مقرر شد کمیته امداد 
پــس از نیازســنجی ، طــرح های 
قابل اجرا در روســتا را با همکاری 
بخشداری، شورا و ســایر نهادهای 

حمایتی و دستگاه های مرتبط اجرایی 
به اهالی ارائه کند.وی همچنین گفت:در 
حوزه تعلیــم و تربیت، دانش آموزان 
روستا از شــرایط مناسبی برخوردار 
هستند.هم اکنون یک مدرسه نوساز 
ابتدایی با ۱۷ دانش آموز در روســتا 
 وجود دارد که با توجه به محرومیت 
دانــش آموزان روســتا، قرار شــد 
 امتیــاز ویــژه ای بــرای تحصیل 
دانش آموزان در مقاطع باالتر فراهم 
شــود.همچنین مقرر شــد شورای 
 اســامی روســتا با هماهنگی دفتر 
امام جمعه ، پیگیری های الزم جهت 

مجوز احداث ساخت مسجد جدید در 
روســتا را انجام دهد.از اداره برق نیز 
خواسته شد نسبت به انشعابات جدید با 
 شورا همکاری داشته باشد.فرماندار در 
پایان نیز خاطرنشــان کــرد: با همه 
محدودیت هــای اعتباری، گام های 
خوبــی در جهت محرومیت زدایی و 
خدمات رسانی به مردم شهرستان به 
ویژه روستای محروم شینگو برداشته 
شده است.وی افزود:تاش خواهد شد 
مطالبات اهالی به ویژه در حوزه آب و 
راه در سریع ترین زمان ممکن مورد 

بهره برداری قرار گیرد .

در جلسه رفع موانع تولید؛
مشکالت فعاالن اقتصادی

 و معادن گچ بندرخمیر بررسی شد

ظروف شيشه ای در طبيعت زیر تابش آفتاب باعث بروز آتش سوزی است
روابط عمومی اداره کل
منابع طبيعی و آبخيزداری هرمزگان

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

   امین درســاره – گروه شهرستان// جلســه بررسی مسائل و 
مشکات فعاالن اقتصادی و معادن گچ شهرستان بندرخمیر با حضور 
فرماندار بندرخمیر ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
و جمعی از معدن داران و واحدهای بســته بندی ســیمان در محل 
فرمانداری خمیر برگزار شد.  میر هاشم  فرماندار بندرخمیر در این 
جلسه به مسئله حمل و نقل مواد معدنی به عنوان یکی از مهم ترین 
مشکل معدنداران اشــاره کرد و اظهار داشت:در حال حاضر حمل 
بار بخش معدنی شهرستان از طریق جاده ای به اسکله شهید رجایی 
انجام می شود که در این بین، مسئله حمل و نقل ، مشکاتی را برای 
معدن داران به وجود آورده اســت.وی افزود: یکی از اقدامات مهم 
برای رفع این مشکل ، صدور مواد معدنی از طریق بندرخمیر است.
مهندس خواســتار ادامه داد: با راه اندازی مجتمع بندری خمیر در 
آینده نزدیک، خدمات مطلوبی به فعــاالن این حوزه ارائه خواهد 
شــد.فرماندار همچنین گفت:اجرای این طرح به دلیل همجواری با 
معادن ، در زمان و هزینه حمل معدن دار اثرگذار بوده و بخش زیادی 
از مشــکات آنان در این حوزه حل خواهد شد.تسهیل در شرایط 
اعطای تسهیات بانکی جهت خرید ماشین آالت معدنی و همچنین 
واحد های بسته بندی سیمان و احداث ساختمان اداره صمت و اصناف 
شهرســتان از دیگر موضوعاتی بود که فرماندار در این جلسه به آن 
اشاره کرد.خلیل قاســمی رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
استان هرمزگان نیز مسئله بازاریابی و حمل و نقل جاده ای و دریایی 
را به عنوان مشکل اساسی در حوزه معادن گچ شهرستان خمیر عنوان 
کرد و خاطرنشان ساخت: در این راستا باید مشکات را دسته بندی و 
با برنامه ریزی های انجام شده با کمک فعالین و فرمانداری شهرستان 
مشکات را برطرف کنیم.شایان ذکر است در جلسه مذکور فعاالن 
معادن گچ این شهرستان مسائل و مشکات خود را در حوزه حمل 
و نقل جاده ای و دریایی، ســوخت مصرفی، حقوق دولتی معادن را 
مطرح و این مشــکات را پیش روی صادرات محصوالت تولیدی 
معادن این شهرستان عنوان کردند.همچنین محدودیت های واحدهای 

بسته بندی سیمان رفع و فعالیت آنان به شرایط پایدار برگشت .

آگهی  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم

شرکت پاالیش نفت الوان
» سهامی عام « 

شــرکت پاالیش نفت الوان درنظردارد خرید اقالم ذیل را به صورت جداگانه تحت تقاضای ذکر شده  زیر به شرکتهای مجرب و با 
سابقه و واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم
RLD-4013589-LA 560 تقاضای شماره kW درخصوص خرید یک دستگاه الکتروموتور سه فاز

)مجوز شماره 53133184(       -)میزان سپرده-1.032.637.500 ریال(        -)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2001093769000198 (
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی: 1401/09/16، مهلت دریافت اسناد: 1401/09/30         ، مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران(: 1401/10/14

 لــذا از متقاضیانی که دارای شــرایط زیر می باشــند دعــوت می گردد 
تا پس از مطالعه شــرایط مناقصــه از طریق دریافت اســناد  از  آدرس 
WWW.LORC.IR )لینک مناقصه هاواستعالم ها –زیر گروه مناقصه( 
مطابق با اطالعات درخواســتي نسبت به دریافت اسناد و بارگزاری پاسخ 
استعالم در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد ایران اقدام نمایند تا پس از 
ارزیابی و تأیید صالحیت، جهت شرکت در مناقصه اقدام الزم به عمل آید .

مناقصه گر می بایست متعهد گردد مفاد قانون حداکثری تولید و خدماتی 
کشــور و حمایت از کاالی ایرانی طی بخشنامه شــماره 30206 مورخ 
98/03/15 ریاســت محترم جمهوری و بخشنامه شماره 364/19091 
مورخ 98/03/12 مجلس شــورای اسالمی جهت تامین این کاال رعایت 
نموده و نسبت به ثبت توانمندی خود در خصوص تامین کاالی مورد مناقصه 
در ســامانه ماده 4 قانون مذکور)Tavaniran.ir  ( ثبت نماید.لذا مناقصه 
گزار  در این خصوص هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت و کلیه مسئولیت 

این بند بعهده فروشنده می باشد .
الف : شرایط انجام کار

     دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار
     دارا بودن توانایی مالی و فنی کافی جهت انجام موضوع مناقصه

     دارا بودن شخصیت حقوقی
     مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت و مناقصات باشد.

ب : مدارك مورد نیاز
)www.setadiran.ir( اعالم آمادگی و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران

    یک نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل(

    یک نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل(
    یک نســخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت براساس روزنامه 

رسمی )برابر اصل(
     ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی )خریداران(

      تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات .
     ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات بر 

ارزش افزوده و کد پستی .
      ارائه رزومه کامل مناقصه گر ، لیست و آدرس مشتریان.

    طبق مصوبات هیئت محترم وزیران ، ارائه شناســه ملی کاال و خدمات 
)ایران کد( الزامی میباشد .

      توانایی ارائه سپرده شرکت در مناقصه در صورت تأیید صالحیت فنی
    کلیه مدارك باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دســته بندی شــده 
در ســامانه ستاد ایران بارگزاری شوند و به مدارك ارسالی مبهم ، ناقص ، 
مخدوش و دارای مغایرت و همچنین مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارسال 

گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
    نظر به اهمیت موضوع ،شــرکت پاالیش نفت الوان حســب مدارك و 
مستندات ارائه شده نسبت به تایید و یا رد صالحیت هر یک از شرکت های 
متقاضی بر اساس قوانین و مقررات مختار بوده و مناقصه گر از این بابت حق 

هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید .
      بارگزاری مدارك تا تاریخ درج شــده در سامانه ستاد ایران الزامی می 
باشــد . در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت های حاضر  در مناقصه، 

امکان تمدید مهلت زمانی در سامانه ستاد ایران وجود دارد .

www.lorc.ir :آدرس اینترنتي شرکت پاالیش نفت الوان

آدرس : هرمزگان، بندرعباس، گلشهر شمالی، بلوار دانشگاه، بلوار مصطفی خمینی، پالك 0، ساختمان آریا، طبقه همکف، کد پستی:79153-19744 
Lavantenders@lorc.ir : تلفن:07138318881 داخلی )147-148( و 07138173430 - 07691091081، فاکس :38318882 ) 071( آدرس ایمیل

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت الوان

آگهی  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 
RLD-4013604-LA 380 تحت تقاضای kW درخصوص خرید الکترو موتور سه فاز

)مجوز شماره 53133183(      - )میزان سپرده-1.443.505.000 ریال(      - )شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2001093769000197 (
تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی: 1401/09/16، مهلت دریافت اسناد: 1401/09/30       ، مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران(: 1401/10/14
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آگهی شناسایی پیمانكار  - نوبت دوم
شرکت پاالیش نفت الوان

» سهامی عام « 

 لذا از متقاضیانی که دارای شــرایط زیر می باشــند دعوت می گردد تا 
پس از مطالعه شــرایط مناقصــه از طریق دریافت اســناد از آدرس 
WWW.LORC.IR )لینک مناقصه هاواســتعالم هــا –زیر گروه 
مناقصه  ( مطابق با اطالعات درخواســتي نســبت به دریافت اسناد و 
بارگزاری پاسخ استعالم در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد ایران اقدام 
نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید صالحیت، جهت شرکت در مناقصه اقدام 

الزم به عمل آید .
الف : شرایط انجام کار

     توانایی انجام کار در جزیره الوان، توانمندی و تسلط بر انجام کار،       
دارا بودن دانش فنی و امکانات و تجهیزات کامل موضوع مناقصه

    توانمندی در ارائه سپرده شرکت در مناقصه 
    دارا بودن شخصیت حقوقی

      مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت و مناقصات باشد
ب : مدارك مورد نیاز

اعالم آمادگی از طریق دریافت اســناد مناقصه از  سامانه ستاد ایران  
)www.setadiran.ir( و بارگزاری اسناد ارزیابی کیفی مطابق با مفاد 

دفترچه مناقصه شامل موارد ذیل:
    یک نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل(

    یک نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل(
   یک نسخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت براساس روزنامه 

رسمی )برابر اصل(
     ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی 

     تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات .
     ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات 

بر ارزش افزوده و کد پستی.
    ارائه رزومه کامل که شامل همه بخش های زیر باشد :

الف( ارائه سوابق کارهای گذشته و گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان 
پیشین

ب(یک نسخه )برابر اصل( قراردادهای انجام شده در کارهای مشابه 
ج( توان مالي شرکت)گزارش حسابرس مستقل/ترازنامه وصورت سود 

وزیان /نامه تائید اعتبار بانک(
د( گواهینامه صالحیت پیمانکاری و گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران 

 ه(مشخصات فردی و سوابق کاری نیروهای متخصص و عملیاتی شرکت
ی(لیســت تجهیزات و ماشــین آالت و گواهینامه های سیستم های 

).….ISO( مدیریتی
     کلیه مدارك باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دســته بندی شده 
در پوشه های  مجزا و با نام در سامانه ستاد ایران بارگزاری شوند و به 
مدارك ارســالی مبهم ، ناقص ، مخدوش و دارای مغایرت و همچنین 
مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
     در صورت به حد نصاب نرســیدن شرکت های حاضر  در مناقصه، 

امکان تمدید مهلت زمانی در سامانه ستاد ایران وجود دارد .
     دریافت اسناد و بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در سامانه ستاد 

ایران الزامی میباشد .
www.lorc.ir :آدرس اینترنتي شرکت پاالیش نفت الوان

آدرس : هرمزگان ، بندرعباس ، گلشهر شمالی ، بلوار دانشگاه ، بلوار مصطفی خمینی، پالك 0،  ساختمان آریا ، طبقه همکف ، کد پستی : 79153-19744  
Lavantenders@lorc.ir : تلفن:07138318881 داخلی )147-148( و 07138173430 - 07691091081، فاکس :38318882 ) 071( آدرس ایمیل

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت الوان
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MO -140151  آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره

اجرای خطوط هوای ابزار دقیق از واحد ازون تا واحد تولید هوای فشرده
)مجوز شماره 53133418(-)میزان سپرده-  1.970.000.000 ریال(-)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2001093769000204(

تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی: 1401/09/16، مهلت دریافت اسناد: 1401/09/30 ، مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران(: 1401/10/14

  شرکت پاالیش نفت الوان درنظردارد اجرای خطوط هوای ابزار دقیق از واحد ازون تا واحد تولید هوای فشرده را  پس از 
انجام فرآیند ارزیابی کیفی و احراز صالحیت از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار با سابقه ، مجرب و واجد شرایط واگذار نماید .

فرماندار بندرخمیر:

احداث راه جایگزین
 از کهورستان به شینگو در دستور کار قرار دارد

گروه شهرســتان//  رئیس اداره آموزش و پرورش 
کیش گفت: توســعه زیرساخت های آموزشی این 
جزیره از جمله احداث مدرســه الزمه برون رفت 
از چالش های حوزه آموزش و تعلیم دانش آموزان 

است .
   پرویز حیدری راد در تشریح مسائلی که باعث بروز 
مشــکات مختلف در آموزش و پرورش کیش شده 
اســت اظهار کرد: از حدود یک دهه قبل که جمعیت 
دانش آموزی این جزیره حــدود چهار هزار و ۸۰۰ 
نفر بود تا کنون کــه این جمعیت به بیش از ۱۰ هزار 

نفر رسیده توسعه زیرساخت های آموزشی آن انجام 
نشده است.وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد مدارس 
این جزیره همان ۲۲ باب مدرســه ۱۰ سال قبل است 
و عما با عدم احداث مدارس جدید ســرانه فیزیکی 
نه تنها افزایش نداشــته بلکه تراکــم کاس ها نیز به 
واسطه افزایش تعداد دانش آموزان با باالتر از میانگین 
کشور رسیده است. حیدری راد یادآور شد: این مساله 

باعث شــده که تراکم کاس ها در مدارس ابتدایی به 
صورت میانگین به ۳۲ نفر برسد این درحالی است که 
استاندارد کشــور حدود ۲۴ تا ۲۶ دانش آموز در هر 
کاس است.رئیس اداره آموزش و پرورش کیش گفت: 
همچنین میانگین این تراکم در مدارس متوسطه دوم نیز 
در جزیره به ۳۱ نفر رســیده که پنج نفر از شــاخص 
استاندارد ۲۶ نفر کشــور باالتر است.وی افزود: هم 

اکنون در این جزیره چهار هزار و ۶۱۲ دانش آموز در 
۱۵۳ کاس و ۲ هزار و ۱۴ نفر در ۶۵ کاس متوسطه 
اول، ۷۶۶ نفر در متوســطه دوم و ۷۰۰ هنرجو در ۳۳ 
کاس هنرســتان ها مشغول تحصیل هستند.حیدری 
 راد اضافه کرد: تکمیل و بهره برداری از یک مدرســه 
خیر ساز و یک باب مدرسه ۱۸ کاسه از سوی سازمان 
منطقه آزاد از الزاماتی است که باید برای جلوگیری از 

تشــدید بحران آموزش و پرورش این جزیره باید تا 
تابستان سال آینده انجام شــود.به گزارش ایرنا، وی 
گفت: عدم انجام تعهدات از سوی انبوه سازان مسکن از 
دیگر دالیل کاهش سرانه کاسی در این جزیره است 
که انتظار می رود با عمل به این تعهدات برای ساخت 
هشــت باب مدرســه در کمترین زمان ممکن بخش 
خصوصی نیز برای کنترل این وضعیت به کمک آموزش 
و پرورش بیایند.جزیره کیش دارای بیش از ۱۰ هزار 
دانش آموز است که در ۵۲ مدرسه دولتی و خصوصی 

و ۴۰۰ کاس در حال تحصیل هستند .

توسعه زیر ساخت های آموزشی ، الزمه نجات آموزش و پرورش کیش
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گروه اجتماعی // حجت االســالم والمسلمین 
تزریق  امید  فرزندان مان  به  باید  قرائتی گفت: 
کنیم، به سؤاالت آنان پاسخ دهیم و گفت وگوی 

رو در رو با آنان داشته باشیم . 
 حجت االسام والمسلمین محسن قرائتی رئیس 
ســتاد اقامه نمــاز کشــور در دوره آموزش و 
توانمندســازی مدیران مدارس غیردولتیـ  طرح 
مبین )مدیریت برنامه های یاوران نماز( که همزمان 
در ۶ قطب کشــوری تهران، اصفهان، آذربایجان 

شــرقی، کرمانشــاه، فارس و خراسان رضوی 
برگزار شــد، با اشــاره به جایگاه رفیع معلمی، 
اظهار کرد: تنها کســی که انسان می سازد، معلم 
است، البته معلمی که قرآن معرفی می کند، شرایط 
و ویژگی های مهمی دارد و معنی حقیقی َویَُزّکیِهم 
َویَُعلُِّمُهُم الِکتاَب َوالِحکَمَة است و در واقع تقسیم 

علم و دانش می کند.
  وی با تأکید بر اینکه، وزارت آموزش و پرورش 
باید در رأس وزارتخانه ها باشد، خاطرنشان کرد: 
هــر وزارتخانه و نهادی هر کاری که می کند، باید 
سهم نســل آینده را هم در نظر بگیرد، لذا بخشی 
از خدمات خود را به دانش آموزان که آینده سازان 

کشور هستند، ارائه دهد.
  رئیس ســتاد اقامه نماز کشور در ادامه سخنان 
خود بر همکاری همه نهادها در امر تعلیم و تربیت 

تأکید و اظهار کرد: نماز یک فعل چند ســاحتی 
اســت که توجه به ابعاد گوناگونی چون اخاق، 
نظافت، زیبایی، عدالت، نظم، تغذیه حال، حفظ 
ارزش ها و ... را در فلســفه خــود دارد، لذا همه 
نهادهای تربیتــی باید فعالیت الزم را در کارهای 
پرورشی، قرآنی و به ویژه نماز داشته باشند، تا بر 
نهادینه شدن هرچه بیشتر این کار مقدس در جامعه 

سهم داشته باشند.
    حجت االســام والمسلمین قرائتی با اشاره به 
اینکه، میزان خاف در فرد نماز خوان کم است و 
علم باید توأم با بارمعنوی باشد، گفت: بهترین راه 
بندگی، نماز است و امور تربیتی باید برنامه موثری 
در حوزه نماز ارائه دهد و پاسخ دهی به سؤاالت 
دانش آموزان در خصوص نماز را امر مهمی دانسته 
و به ســؤاالت دانش آموزان پاسخ دهد؛ حتی اگر 

پاسخ را ندانیم باید پاسخ را بیابیم و توجه داشته 
باشیم که تمام سؤاالت مربوط به چرایی نماز نیز 

در قرآن وجود دارد.
  وی اضافه کرد: در واقع تمام نهادهای آموزشی 
باید با یک برنامه ریــزی دقیق و موثر، علم نافع 
و مفید به معنای واقعــی را به دانش آموزان ارائه 
دهند که رشد و تعالی در آن باشد و در این مسیر، 
باید مهارت آموزی را مبنای آموزش در مدارس و 
دانشگاه ها قرار داد تا نتیجه تحصیات، کارآمدی 

و اشتغالزایی در جامعه باشد.
  رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر اینکه نماز 
را باید با شیوه ای شیرین به دانش آموزان آموخت، 
امیدآفرین بودن را امــری حائز اهمیت خواند و 
گفت: باید در همه فعالیت هــای تربیتی به طور 
مستمر بازنگری انجام شود تا مطابق با نیاز شرایط 
و افراد، فرآیند تربیتی شکل گیرد.حجت االسام 
والمسلمین قرائتی گفت: ستاد اقامه نماز تشکیل 
شده و معلمان باید دوره تخصصی نماز را ببینند 
و باید تاش کنیم تا همه افراد حداقل یک کتاب 
مربوط به نماز را بخوانند؛ اگر اخاق را در رأس 

امور قرار دهیم و اخاق مدار باشیم، آموزش های 
ما هم اثرگذار خواهد بود؛ از این رو، هیچگاه خود 
را فارغ التحصیل ندانید چون مسیر علم و آگاهی 

باید ادامه داشته باشد.
  وی با بیان اینکه راه نزدیک کردن دانش آموزان به 
نماز ایجاد عشق به خداوند در دل آنهاست، گفت: 
با طرح این سؤال که »آیا خداوند به نماز خواندن 
ما نیاز دارد؟«، این ســؤال را برای دانش آموزان 
توضیح دهیم که خداوند به نماز خواندن بندگانش 
نیازی ندارد و نماز خواندن برای خود افراد است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: از فواید نماز 
خواندن برای دانش آموزان بگوییم؛ گفت وگوی رو 

در رو، کار معلمان و کار امور تربیتی است.
   وی عنوان کرد: آموزش و پرورش، حوزه های 
علمیه و دانشگاه ها مهارت محور شوند؛ فرزندان ما 
باید بر اساس مهارت فارغ التحصیل شوند تا دولت 
در زمینه اشتغال نیز مشکل نداشته باشد؛ باید به 
 فرزندانمــان امید تزریق کنیم، به ســؤاالت آنان

 پاسخ دهیم و گفت وگوی رو در رو با آنان داشته 
باشیم .
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قرائتی :

 باید به فرزندان  مان اميد تزریق کنيم 
فروردین :

این طور كه معلوم اســت استرس ها و نگرانی های اخیر 
شــما آخرین بخش از پریشانی هایی بود كه مانع رسیدن 
شما به شادی و نشاط می شد، اما بدون اینكه چیزهایی را 
كه تاكنون به دست آورده اید را از دست بدهید. این ناخشنودی شما ممكن 
اســت باعث این شود قبل از فكر كردن راجع به عاقبت كار، آن را انجام 
 دهید.اما رفتاری كه بدون اندیشــه باشد شما را از هدف تان دور می كند.
 ریسك كردن هم بدون اینكه به عواقبش فكركنید بدترین كاری است كه 

می توانید انجام دهید پس نخواهید كه هر چیزی را یكباره تغییر دهید .
  اردیبهشت :

افكار جدیدی برای پول درآوردن امروز در ســر شــما 
بوجود آمده اســت، اما مشكل است كه اینها را بخواهید 
به عمل در آورید. به جای اینكه روی كارهای ســختی 
كه مفهوم پیچیده ای هم دارند تمركز كنید، می توانید به آسانی ایده های 
زیركانه خود را به اجرا در آورید. با این كار، كنترل بیشتری بر روی آنها 
خواهید داشــت. انضباط فردی ممكن است در دنیا متفاوت باشد، پس 
تصمیم تان را بگیرید و روی رفتاری كه باعث رســیدن شما به اهداف 

جهانی تان می شود تمركز كنید.
     خرداد :

ماه كامــل می تواند شــما را امروز در بــاران یا برف 
بــه رقــص در آورد ، امــا این نكته حیاتی اســت كه 
 شــما نباید نســبت به وظایف كاری و خانوادگی خود 
 بی توجه باشــید. این مهمانی آنقدر طوالنی نمی شود كه شما بخواهید 
 غیر مسئوالنه رفتار كنید. وسوسه ها شــما را احاطه كرده اند اما شما 
می توانید به خود تلقین كنید كه در دام آنها نیفتید. در عوض، عاقل باشید 
و از نیروی ترغیب كننده خود برای جلب حمایت دیگران استفاده كنید تا 

شما را برای رسیدن تدریجی به اهداف اجتماعی یاری كنند .
   تير :

بزرگ فكــر كــردن در رابطه با كارتان اســت ممكن 
اســت باعث شــود دیگران مراقب شــما باشــند، و 
شــما نیاز دارید كه بــرای لحظاتی برنامــه هایتان را 
بــه عقب انداخته تا كمی راجع به آن تامل كنید. شــما نباید در جنگی 
شركت كنید كه مطمئن هســتید كه در آن بازنده خواهید بود و اوضاع 
 روحــی خودتان هم بهم می ریزد. اما از رویاهایتان دســت نكشــید. 
 وظیفه شما این اســت كه راهی برای رسیدن به موفقیت پیدا كنید و از 

برنامه هایتان هم برای رسیدن به موفقیت دست نكشید .
   مرداد :

شــما از نقش بازی كردن خسته شــده اید مخصوصا 
 اینكه نقش كســی را بازی می كنید كه از شــما خیلی 
جدی تر اســت و شما آن را دوســت ندارید. اما امروز 
 فرصت این را دارید كــه اثبات كنید تبدیل به یك آدم جدید و متعالی 
 شده اید. زیاده از حد صادق بودن با دیگران ممكن است این روزها برای شما 
دردسر آفرین باشد. و االن متوجه شده اید كه این تنها راه عاقالنه ایست 

كه دارید .
 شهریور :

شــما با راه حل هایی كه پیش رو دارید موافق هستید، 
اما هنوز هم با انتخاب های بســیاری روبرو هســتید. 
اخیرابــه خاطر كارهــای زیادی كه بــرای انجام دادن 
دارید احســاس پریشــانی و نگرانی می كنید، مخصوصا اگر بدانید كه 
باید بعضی آشــفتگی هایی كه در زندگی تان وجــود دارند را محدود 
 كنید. خوشــبختانه، شــما از اتصال عطارد و پلوتــون كمك دریافت 
 می كنید؛ و ســرانجام می توانید هر كاری را كه در ذهن تان به آن فكر 

می كنید انجام دهید .
   مهر :

شما از مردد بودن و بی تصمیمی خود شرمنده هستید، اما 
این به خاطر این است كه شما معموال ایده هایتان را تعدیل 
می كنید و آنها را تا نیمه انجام می دهید. امرز باید آماده 
باشــید كه راه تان را عوض كنید زیرا زمان زیادی ندارید تا ذهن تان را 
سر و سامان دهید. به یاد داشته باشید، در درگیری باید صریح باشید تا به 

حق خود برسید. پس تصمیم بگیرید و حركت كنید ! .
    آبان :

مقایسه خود با دیگران زیاد برای شما مفید و ضروری 
نیست. اما احتماال برایتان امروز سخت خواهد بود كه 
از چنین رفتاری اجتناب كنید چونكه می خواهید برای 
دســت یافتن به یك وجهه بهتر مبارزه كنید. ارزیابی شخصی كار 
دشــواری است زیرا بهترین امتیازات شما ممكن است به چشم تان 
نیاید. به خودتان این امكان را بدهید كه افكارتان را تغییر دهید، اما 
زیاد جدی و سرسخت نباشید، حتی اگر دیگران با این تغییرات شما 

احساس راحتی نمی كنند .
     آذر :

امروز ماه برج جوزا كمی  زندگی تان را پیچیده می كند. 
برنامه ریزی كردن برای مسافرت های آینده زیاد كار 
جالبی نخواهد بود، مگر اینكــه بتوانید كمی  رویایی 
باشــید. اگر بخواهید روی اطالعاتی كه قرار است بهتان برسد تكیه 
كنید، به جایی نمی رسید. هم اكنون از جزئیات دست كشیده و روی 

ایده های بزرگ تمركز كنید .
  دی :

ورود ماه به ششمین خانه جزئیات باعث می شود كه 
احساس كنید سر شما از شــدت كار دارد می تركد. 
 اگرچه شــما از اینكه همیشه مشــغول باشید لذت

 می برید، اما از اینكه كارهای زیادی برای انجام دادن دارید و هیچ 
كدام از آنها به خوبی انجام نشده اند خوشتان نمی آید. عطارد آهنین 
وارد نشان شما می شود، بنشینید و لیستی از كارهایی كه باید به پایان 
برســانید تهیه كنید.وظایف تان را در اولویت قرار دهید و بعد به سر 

كارتان بازگردید .
 بهمن :

مطمئن باشید، امروز می توانید تا می توانید به خودتان 
خــوش بگذرانید، اما نگرانی های جدی هم كه دارید 
 اكنون كم رنگ تر نمی شوند. شاید به خاطر این باشد كه 
می دانید كه حتی ســطوح كوچكی از مشكالت می توانند معنای 
عمیقی در درون خود داشــته باشند.... و شما می خواهید اگر الزم 
است از آنها سر درآورید. به تدریج پیش بروید. تنها فوریت آن خود 
شــما هستید. هر كسی می تواند خوشحال و شاد باشد اگر به خود 

بیش از حد فشار و استرس وارد نكند .
     اسفند : 

ماه كامل امروز در نشــان شما می تواند شما را تا هر جا 
كه بخواهید بكشاند. در كارتان مسئولیت هایی دارید كه به 
شما استرس وارد می كنند و شما نیاز دارید كه از فرضیات 
خود تان برای انجام آنها بهره بگیرید. اما تمایل دارید كه برای كنترل كردن 
امور، همه چیز را تغییر دهید- در جهان فردی و شخصی خود، زندگی 
خانوادگی و حتی تمرینات و مراقبه های روحی و روانی تان- ســعی 
كنید فرضیات شخصی خود را بر كسی تحمیل نكنید؛ از طرف دیگر، از 
 آنها عقب نشینی هم نكنید. انكار و تكذیب فقط پریشانی شما را بیشتر 
می كنند، پس صادق باشید كه جهان برایتان پر از آرامش و صلح شود .
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گروه اجتماعــی // رئیس ســازمان آموزش و 
پرورش استثنایی کشور از اعالم فراخوان عمومی 
سنجش سالمت جســمانی و آمادگی تحصیلی 
نوآموزان برای ســال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰3 در 
اواخر آذرماه خبر داد و گفت که چهار آیتم جدید 

به فرایند سنجش سالمت افزوده شده است . 
  حمید طریفی حسینی ضمن اعام خبر تغییر زمان 
سنجش سامت نوآموزان، توضیحاتی ارائه و اظهار 
کرد: ما فرایند سنجش سال آینده را از اکنون شروع 
کرده ایم و تمهید مقدمات برنامه سنجش، تامین منابع 
مالی که باید در اختیار اســتان ها قرار می گرفت، 
ملزومات و تجهیزاتی که باید ارســال می شــد و 
همچنین آموزش نیروی انســانی با رویکرد جدید 
انجام شده اســت.وی درباره پایگاه های سنجش 
نیز گفت: ســنجش سامت جســمانی و آمادگی 
تحصیلــی نوآموزان با اولویت مراکز آموزشــی و 
توانبخشی و همچنین مراکز اختاالت ویژه یادگیری 
خودمان انجام می شــود. در واقــع برای اینکه از 
ظرفیت های موجود خودمان استفاده کنیم سنجش 
را بــه پایگاه های خودمان آوردیم. نیروها آموزش 

دیده اند و اگر مراکز مــا در برخی مناطق کوچک 
باشد و فضای الزم را نداشته باشند پایگاه هایی را 
نیز در مدارس دایر می کنیم.رئیس سازمان آموزش 
و پرورش استثنایی کشــور افزود: نوبت گیری به 
دو روش قابل انجام خواهد بود؛ هم مدیر مدرســه 
می توانــد فرایند نوبت گیری را انجــام دهد و هم 
خود خانواده ها می توانند به ســامانه ای که معرفی 
خواهد شــد مراجعه کرده و ثبت نام کنند.  حسینی 
با بیان اینکه پرداخت هزینه سنجش از طریق درگاه 
الکترونیکی که در ســامانه تعبیه می شود صورت 
گرفته و خانواده ها وجهــی در مراکز نمی پردازند 
اظهار کرد: در حال برنامه ریزی هستیم تا سنجش 
را در شهرهای نوار مرزی به صورت رایگان انجام 

دهیم.  
۴ آیتم جدید به سنجش اضافه شد؛ از بیش فعالی 

تا شایستگی های حرکتی
  وی درباره آیتم ها و متغیرهایی که در ســنجش 

سامت امســال آزموده می شوند گفت: متغیرهای 
جدیدی به پروسه سنجش سامت افزوده شده است؛ 
به عنوان مثال ما اختال نقص توجه یا بیش فعالی، 
اختاالت مربوط به آسیب گفتار و زبان، مشکات 
ویژه یادگیــری و شایســتگی های حرکتی را به 
سنجش افزوده ایم.رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی کشور ادامه داد: شایستگی های حرکتی در 
سنوات گذشــته به صورت پایلوت اجرا شده بود، 
اما از امسال در ابعاد ملی و در تمام پایگاه هایی که 

فضای این کار را داشته باشند اجرایی خواهد شد.
*  کودکان ۴ و ۵ سال تمام به پایگاه های سنجش 

مراجعه کنند
  حسینی با بیان اینکه اواخر آذرماه فراخوان سنجش 
سامت را منتشر می کنیم گفت: کودکان چهار و پنج 
سال تمام یعنی پیش دبستانی های یک و دو می توانند 
به پایگاه ها مراجعه کنند. انتظار داریم خانواده ها از 
زمانی که فراخوان منتشــر می شــود به پایگاه ها 

مراجعه و کار سنجش را به موقع انجام دهند.  
وی اضافه کرد: البته سنجش سال 

گذشته هنوز تعطیل نشده و 
پایگاه های منتخبی داریم 

هستند  فعال  هنوز  که 
و اکنــون هم امکان 
مراجعــه وجــود 
دارد. به هرصورت 
داریم  اصــرار  ما 
زودتر  ســنجش 

انجــام شــود تا با 
تشخیص بهنگام بتوانیم 

مداخات درمانی را قبل 
از شروع سال تحصیلی داشته 

باشــیم. به این ترتیــب زمانی که 
نوآموز وارد مدرسه می شود اگر مشکات 

یادگیری داشــته باشــد در چندماهی که فرصت 
داریم تحت درمان قرار گرفته است.رئیس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشــور افزود: انجام 
سنجش در تابستان مشــکات بسیاری به همراه 

داشــت و ساماندهی 
نیروی انسانی، 
م  ثبت نا
ر  د

سه  ر مد
ثبت نــام  و 
کتاب های درســی را 
دچار مشکل می کرد اما اکنون فرصت چندماهه ای 
برای انجام مداخات، برنامه ریزی و مدیریت بهینه 
آموزش و پرورش جهت بازگشایی مدارس خواهیم 

داشت .

آغاز »سنجش سالمت« نوآموزان از اواخر آذر

راه اندازی بانک ایده ها و طرح های دانش آموزی 

رئیس انجمن علمی سالمندان :

 در حال حاضر ۸۰ هزار سالمند مجرد داریم

گروه اجتماعی // رئیس پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش از راه اندازی بانک ایده ها و 

طرح های دانش آموزی خبر داد  . 
   علی محبی رئیس پژوهشــگاه مطالعات 
آموزش و پــرورش اظهار کــرد: در حال 
آماده ســازی بانــک ایده هــا و طرح های 
دانش آموزی هســتیم تا از طریق نرم افزار 
مشــابه یاب و این بانک تمام پژوهش های 
دانش آموزی کامًا مشــخص باشد. وی با 
بیان اینکه ۵۰ هزار معلم در جشــنواره های 
پژوهشی شــرکت می کنند،  افزود: در سال 
آینده جشــنواره درس پژوهشی را برگزار 

خواهیم کرد؛ چراکــه معتقدیم نباید معلمی 
داشــته باشیم که پژوهشــگر نباشد.رئیس 
پژوهشــگاه مطالعات آمــوزش و پرورش 
تصریــح کرد: گرچه ۵۰ هزار نفر از معلمان 
می کنند  پژوهشی شرکت  در جشنواره های 
اما به این معنا نیســت که فقــط ۵۰ هزار 
معلم پژوهشــگر داریم؛ بلکه طیف وسیعی 
از معلمان پژوهشــگر هستند.وی ادامه داد: 
باید کارگاه های آموزشی در حوزه پژوهش 
پیش بینــی کرد که این هم از رســالت های 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در 

بحث توسعه فرهنگ پژوهش است .

  گروه اجتماعــی // دلبری رئیس انجمن 
علمی سالمندان: سونامی سالمندی، زلزله 
تهران نیســت که بگویم شــاید بیایید. 
حاکمیت باید به مســئله سالمندی ورود 

کند . 
   رئیس انجمن علمی ســالمندان گفت: در 
حال حاضر ۸۰ هزار سالمند مجرد داریم، اما 
در آینــده این رقم به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر می رسد.احمد دلبری رئیس انجمن علمی 
سالمندان اظهار کرد: جمعیت ایران با سرعت 
غیرقابل باوری به ســمت ســالمندی پیش 
می رود و در این میان سیاســت های جوانی 
جمعیت با توجه به مشــکات اقتصادی و 
سیاســت گذاری های داخلی و بین المللی با 

چالش های متعددی روبه رو شــده اســت.
وی ادامه داد:  در ســال ۶۰ فرزندآوری را 
تشویق کردیم، اما آن زمان فکری برای ۲۰ 
سال آینده نشــد. در حال حاضر ۸۰ هزار 
سالمند مجرد داریم، اما در آینده این رقم به ۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می رسد. یک سال ونیم 
از برگزاری آخرین جلســه شــورای ملی 

ساالمندی می گذرد.
دلبری گفت: ۲۰ سال طول کشید تا فقط سند 
ملی سالمندی نوشته شود؛ سونامی سالمندی، 
زلزله تهران نیســت که بگویم شاید بیایید. 
حاکمیت باید به مسئله سالمندی ورود کند.
وی تاکید کرد:اکنون روز خوب و پادشاهی 

سالمندان کشور است .
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از مالک رســمی آقای احمد بازماندگان محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه مورخ1401/09/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه مورخ1401/10/10
محمد آرامش - رئیس ثبت اسناد و امالک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه ثبت ملک قشم

مفقودی
مجوز حمل سالح ساچمه زنی دو لول روی هم به شماره 
 سالح ۰۸24۰۰424 مدل کوسه ساخت ایران به نام 
فرزاد پیش دار به شماره ملی 339۰74۵۵72 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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 پاكتها
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پاكت های مناقصه
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امام  موسی کاظم )ع( : چیزی به انسان بهتر از عقل داده نشده است
) روضه بحار ج 2 ص 319(

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا
روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و 
انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و 
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی 

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمايندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد       علیرضا حائری زاده             09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
سید ابوالحسن جعفری                    09177746020

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

چهارشنبه 23 آذر 1401
19 جمادی االول  1444
سال بیست و یکم شماره 4053

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.ir : اینستاگرام

قبل از شیوع کرونا گزارش هایی را از وضعیت 
نامناســب پارک ها در بندرعبــاس و گایه 
شهروندان منتشر کردیم که مردم از یک طرف 
از کمبود اماکن تفریحی و پارک ها در این شهر 
ناراضی بوده واز طرفی دیگر بیشتر پارک های 
سطح شهر از استانداردهای الزم خارج شده اند 
و وسایل شان شکســته شده است و یا نرده و 
محافظ وســایل بازی جدا شده و کودکان را با 
خطر ســقوط، پارگی لباس یا بدن و... مواجه 
هستند. باشیوع کرونا میزان حضور شهروندان و 
کودکان شان در پارک ها کاهش یافت وکمتر از 
وسایل بازی استفاده شد. از اواخر سال گذشته 
با فروکش کردن کرونا بــا برنامه های دولت 
سیزدهم و واکسیناسیون گسترده، میزان استفاده 
مردم از اماکن تفریحی و پارک ها افزایش یافت 
و کودکان بیشتر به پارک می روند . اما در این 
 مــدت وضعیت پارک ها و وســایل بازی در 
پارک ها و بوســتان ها بهبود نیافت و بدتر نیز 
شد. از آن طرف بیشتر تاب ها و... در پارک ها 

وجود نداشته ویا شکسته شده و غیراستاندارد 
می باشــند و برخی قطعات هم بازشــده ویا 
شکسته شده ویا به ســرقت رفته اند و شاید 
بتوان ردشــان را در انبارهای ضایعاتی یافت  
 که کــودکان و نوجوانان نمی توانند بخوبی در

پــارک ها بازی کنند وهــم والدین نگرانند به 
فرزندان شان آسیب وارد شود. البته این موضوع 
بارها به متولیان مربوطه گوشــزد شده و حتی 
تصاویری از وضعیت این پارک ها ارسال شد که 
متاسفانه اقدام مناسبی صورت نگرفت.  در شهر 
بندرعباس که با کمبود اماکن تفریحی مواجهیم 
و حتی یک شهربازی هم نداریم و در بیش از 
یک دهه اخیر بارها بحث احداث شهربازی در 
بندرعباس مطرح شــد و در دعواهای سیاسی 
و جناحی و اقتصادی به فراموشــی ســپرده 
شــد تا کودکان و نوجوانان این شهر همچنان 
حســرت به دل بمانند که در شهرشــان یک 
 شــهربازی احداث شود و در ماه های اخیر هم

 شــورایی ها برای احداثش مجادله داشــته و 
همچنان این شهر بی شهربازی است. تعدادی 
پارک هــای بــادی و بازی هم که در شــهر 
هســتند تا جای خالی شــهربازی را تاحدی 
پر کنند که برخی هم از اســتانداردهای الزم 
 برخــوردار نیســتند و هم نرخ هایشــان به 
گونه ای اســت که بسیاری از خانواده ها توان 
پرداختش را ندارنــد. پارک های معمولی هم 
که بیشترشــان با نقصان مواجهند و ضرورت 
 دارد متولیان مربوطه و دستگاه های نظارتی از 
پارک های ســطح شهر و پارک های محله ای 
بازدید کنند وبعد بگویند آیا خودشان حاضرند 
فرزندان شــان در این پارک هــا بازی کنند؟ 
چرا در این اســتان وشــهر حتی کودکان مان 
جایگاه مناســبی ندارند و یک سوال اساسی 
اینکه مدافع حقوق کودکان شــهرمان کیست؟ 
آیا آنها نباید از فضای بازی و پارک استاندارد 
هم بهره مند باشــند؟ چرا در بسیاری از نقاط 

شهر پارک نیست و آنهایی هم که وجود دارد، 
 بیشترشان داری نقصان هستند وبعد از چند سال 
مشکل شان برطرف نشده است؟ چرا کودکان 
و نوجوانان این شــهر و بخصوص در محات 
حاشــیه ای بایستی مجبور باشند در کنار و یا 
داخل فاضــاب روان بازی کنند و از پارک و 
اماکن مناســب برای ورزش و بازی و تفریح 
 محروم هســتند؟ باالخره پارکــی که احداث 
می شــود ویا ست بازی که نصب می شود، به 
مرور زمان ممکن اســت دچار آسیب شده و 
نیاز به تعمیر و نگهداری دارد. این بخش وظیفه 
کیست؟ حتما باید به کودکی آسیب جدی وارد 
شــده و یا جانش را از دســت دهد تا آن موقع 
تصمیم مناسبی اتخاذ شود؟ این استان که به لطف 
مســئوالن در ادوار مختلف در راس استان های 
محروم با رتبه اول فقر وفاکت ، بیکاری و گرانی 
قرار گرفته است، باالخره نباید این محرومیتش 
از بین برود تا جایی که کودکان ونوجوانانش از 

فقر وکمبود تفریحگاه استاندارد و اماکن فرهنگی، 
ورزشی، تفریحی، پارک و... خارج شوند؟ پس 
می طلبد در گام نخســت پارک ها و ست بازی 
کودکان در پارک ها اســتاندارد ســازی شده و 
نواقص رفع شده و در گام بعد نسبت به افزایش 
پــارک ها در مناطق مختلف بخصوص محات 
اقدام شــود تا کودکان با خاطری آسوده به بازی 
بپردازند. نکته پایانی اینکه چند ســال قبل هم 
با کارشناســان اداره کل اســتاندارد هرمزگان 

بازدیدی را از تعدادی از پارک های سطح شهر 
 بندرعباس داشتیم و آنها نیز از وضعیت موجود در 
پارک ها ناراضی بودند که گزارشــش را منتشر 
کردیم. اما باگذشت این مدت همچنان این روند 
ادامه دارد و ضرورت دارد برای استانداردسازی 
پارک های شــهر اقدامات الزم صورت پذیردتا 
کودکانی که برای تفریح وبازی به پارک ها مراجعه 
 می کنند، آسیب نبینند واز اماکن استاندارد برای بازی 

بهره مند شوند .

نمره استاندارد به پارک های بندرعباس چند است؟ 
         علی زارعی/ دريا

daryaz           @ gmail.com1359

سهمیه دارویی استان افزایش یافت خبری که این 
روزها منتشر شده است. سهمیه دارو افزایش پیدا 
می کند اما اینکه این ســهمیه کجا می رود و در 
کدام داروخانه است مشخص نیست.امروز کمبود 
دارو از داروهای خاص عبور کرده و به داروهای 
عمومی رســیده؛ مثل انــواع آنتی بیوتیک برای 
کودکان، شیاف تب بُر کودکان، شیاف استامینوفن، 

قرص های فشار خون و ....
  داروها عناصر حیاتی مراقبت های بهداشــتی 
هستند و دسترسی به دارو یک حق اساسی بشر 
است. سازمان بهداشت جهانی داروهای ضروری 
را ایــن گونه تعریف می کند که »داروها نیازهای 
بهداشتی اولویت دار جمعیت هر کشور را برآورده 
می کنند« با این حال، مشکات همیشگی کمبود 
دارو، چالش های مهمی را برای سیستم مراقبت های 
بهداشتی به همراه دارد.آنتی بیوتیک ها، شربت های 
سرماخوردگی، دیفن هیدرامین و حتی قرص های 
عادی پیش تر به راحتی در دســترس عموم قرار 
می گرفتند، اما حاال می بینیم که کمبودهای ما به 
این سطح رسیده و لیســت داروهای کم یاب را 

طوالنی تر کرده است.حال فکر کنید که داروهای 
بیماری های خاص و تخصصی چگونه می توان 
پیدا کرد وقتی داروهای ساده در دسترس نیست.

شرکت های داروسازی استدالل می کنند که قیمت 
باالی دارو برای پوشــش دادن هزینه های باالی 
تحقیقات و توسعه است اما تحقیقات نشان داده 
که ارتباطی بین این دو وجود ندارد.کمبود دارو در 
ایران اکنون به داروهای تولید داخل رسیده است، 
موضوعی که در دوران کرونا در میانه پیک پنجم 
با کمبود سرم و برخی از آنتی بیوتیک ها همچون 
آزیترومایسین خود را نشــان داد. در آن زمان، 
افزایش مصرف برای تزریق داروی رمدســیویر 
برای بیماران کرونایی و هم زمان تعطیلی برخی 
خطوط تولیدی از جمله دالیل کمبود ســرم در 
کشور اعام شــد.اکنون موج های کرونا فروکش 
کرده است، اما برخی کمبودهای دارویی همچنان 
باقی مانده اند و کمبود سرم وجود دارد، داروهای 
بیهوشی در بیمارستان ها سهمیه بندی شده و کمبود 
دارو به آنتی بیوتیک های مخصوص کودکان رسیده 
است.نکته ای که وجود دارد این است که تا قبل از 

این به دالیلی چون تحریم ها و بستن کانال های 
مالی کمبود ، تنهــا در داروهای خارجی وجود 
داشت، اما بیشتر داروهای دچار کمبود در حال 
حاضر تولید داخل هستند.فصل سرما فرا رسیده 
اســت و کلینیک ها پر از بیمار است؛ بیمارانی 
که به امید گرفتن نسخه پیش دکتر متخصص یا 
عمومی می روند اما نمی توانند نسخه های خود را 
تبدیل به دارو کنند،داستانی که این روزها پزشک 
کودکان با آن مواجه شده اند.بحران وقتی به کمبود 
داروهای ساده همچون آنتی بیوتیک های کودکان 
رسید، وزارت بهداشت تصمیم گرفت برای رفع 
کمبود، دست به واردات بزند و محموله ۵۰ تُنی 
داروهای آنتی بیوتیک از کشــور هند وارد کرد.

با این حال هنوز مشــکل کمبود دارو به شدت 
وجود دارد و خانواده ها به خصوص برای کودکان 
 دچار مشکل شدید هستند و این نبود دارو باعث 
می شــود تا کودکان دیرتر خوب شوند و انتقال 
بیماری ها هم بیشتر می شود.مسئوالن باید هر چه 
سریع تر اقدامات الزم در این زمینه انجام دهند تا 

فاجعه ای عظیم تر رخ نداده است .

باز هم کمبود دارو با افزایش سهمیه ! 
یادداشت

                   سعیده دبیری نژاد/ دريا
Dabiri_      @yahoo.com91

بصیرت و اصالت ، هویت ملی وتربیت اسالمی                                              

قسمت نوزدهم        
پسیان به همراه متحد دیگرش یعنی متولی باشی 
حرم امام رضا)ع( دســت به بازداشت مقامات 
ارشدحرم رضوی زد وآنها رابه اختاس سازمان 
یافته ازدرآمدهای حــرم متهم کرد. طی دوماه 
بعدپسیان اصاحات جزیی دیگری درساختار 
اداری اســتان انجام داد. نشــانه های مقاومت 

دربرابرمالیات بگیران کم کم داشت مشهودمی 
شد، به خصوص درمناطق روستایی که اکثرمردم 
 درآمدی نداشتند محسوس تر بود. نخست وزیری 
قوام السلطنه وتضعیف پسیان سقوط زود هنگام 
وتبعید سیدضیا درخرداد۱۳۰۰رژیم ژاندارمری 
مشــهد رابابحران رو به رو کرد. تمام افرادی که 
درتهران پس ازکودتا دستگیرشــده بودندآزاد 
شــدند، ازجمله قوام السلطنه که اززندان بیرون 
آمدو فورا نخست وزیرجدید کشور شد. پسیان 
که ازنجات و ارتقا قوام السلطنه به پست نخست 
وزیری به هراس افتاده بودفورا به فکرمقاومت 
مسلحانه افتاد. هرچندنفرت بین این دوشدیدبود، 
امادرایــن برهه که دولت با وضعی به شــدت 
نابسامان وآشــفته درسراسرکشورمواجه بودبه 
همین دلیل در ابتدا دســت به مخالفت علنی با 
پسیان نزد. در۱۲خرداد ۱۳۰۰دولت به پسیان 

اطاع دادکه میرزاصدرملقب به نجدالسلطنه یکی 
ازچهره های سرشناس محلی قراراست والی کل 
خراسان بشود وپسیان هم بایددرمقام فرماندهی 
نیروهای نظامی خراســان باقــی بماند.موقتا 
درمشهد صلح برقرارشد، امادولت قوام السلطنه 
راضی به این وضع نبود. در تیرماه۱۳۰۰تاش 
دولت برای تشویق عشایربه مقاومت علیه پسیان 
وبویژه مالیات بگیران بیش ازپیش علنی می شد، 
 تنش در مشهد باال گرفت ونجد السلطنه که عما 
نمی تواست کاری از پیش ببرد استعفا داد وکلنل 
 پســیان کنترل کامل امور در مشــهد به دست 

گرفت . 
 *چگونگی مرگ کلنل پسیان*       

  پس ازحکــم دولت مرکزی مبنــی برمقابله 
ومبارزه ایات وعشــایر برضد کلنل پسیان و 
نیروهــای ژاندارمری نیروهای کلنل درچندین 

جبهه مشغول جنگ باعشــایر مختلف بودند 
و این امــر باعث تحلیل رفتن روحیه نیروهای 
ژاندارمری ومخالفت پنهانی باکلنل پسیان شد. 
همچنین عدم توافق کلنل بادولت مرکزی باعث 
شــد که ایاالت وعشایرجسارت بیشتری برای 
مقابله بانیروهای ژاندارمری به دســت آورند 
و بــازوی نظامی حکومت مرکــزی دروالیت 
راتضعیف کنند. ازاین رو کردهای شمال خراسان 
پس ازتسخیرقوچان وقلع وقمع ژاندارمری به 
سوی مشــهدحرکت کردند. محمدابراهیم خان 
شوکت الملک علم والی قائنات که ازطرف قوام 
السلطنه دستورسرکوبی کلنل راداشت، ازآنجا که 
خواهان خاتمه قضیه باصلح بود نماینده خود را 
به مشهد فرستاد تا قرار ماقات باکلنل ترتیب 

دهد .
ادامه دارد...

ذبیح اهلل ماندگاری کارشناس ارشدحقوق عمومی

یادداشت

صنعت فوالد کشور در یکی دو سال اخیر از محدودیت های انرژی 
متأثر شده است و تولیدکنندگان فوالد نیز از این محدودیت ها 
متضرر شده اند .  با این حال شرکت فوالد هرمزگان نشان داده 
که بدون توجه به ایــن محدودیت ها، روبه جلو حرکت کرده و 
توقف ناپذیر اســت و حتی در برنامه های کالن خود طرح های 

توسعه ای متعددی را در نظر گرفته است .
   به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان ؛ در این خصوص، 
پس از بازدید محسن صالحی نیا، رئیس هیئت مدیره شرکت 
فوالد مبارکه از شرکت فوالد هرمزگان با وی به گفت وگو 

نشسته که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند.
*  برنامه فوالد مبارکه برای توســعه شــرکت فوالد 

هرمزگان به عنوان شــرکتی که از نظر جانمایی برای 
توسعه صنعت فوالد مهم است و پتانسیل زیادی دارد، 

چیست؟
   بسیار خوشــحالم که در فوالد هرمزگان هستم و عاوه 
بر بازدید از طرح های توســعه ای و واحدهای تولیدی این 
شــرکت، با مدیران و هیئت مدیــره آن در همین خصوص 
گفت وگوهایی داشته ام. فوالد هرمزگان یکی از شرکت هایی 
است که سابقه بسیار خوبی در صنعت فوالد دارد و بیش از 
۱۱ سال از بهره برداری از نخستین واحد تولیدی آن می گذرد. 
حفظ و استمرار تولید کیفی بر اساس استانداردها، پارامترهای 
روز و شرایط خاص این صنعت، در سرفصل کاری فوالد 
هرمزگان قرار گرفته است. همچنین این شرکت توجه بسیار 
ویژه ای به منابع انســانی و کارکنان خود دارد که در شرایط 
بسیار خاص جغرافیایی و آب و هوایی بندرعباس فعالیت 
می کنند. در واقع این کارکنان هســتند که تولید را راهبری 
می کنند و پیــش می برند.در برنامه های توســعه ای فوالد 
هرمزگان نیز برنامه توسعه ظرفیت تا ۳ میلیون تن تعریف 
شده و یک برنامه دیگر با مشارکت و سهام داری این شرکت 

تحت عنوان »ستاره سیمین« هرمز در دست اقدام است. همه 
این مسائل گویای آن است که در استراتژی تولیدی که فوالد 
مبارکه برای آینده خود ترسیم کرده، فوالد هرمزگان نقش 
بسیار اساسی ایفا می کند. محل قرارگیری فوالد هرمزگان 
در کنار آب های آزاد مزیت های ویژه ای برای این شــرکت 
ایجاد می کند و این شرکت ازلحاظ تأمین مواد اولیه و تکمیل 
زنجیره تولید محصول، می تواند برنامه های خود را به خوبی 
پیش ببرد. همچنین فناوری های روزی که در این شــرکت 
برای آن سرمایه گذاری می شود، قطعا آینده بسیار خوبی را 

برای فوالد هرمزگان رقم خواهد زد.
*  آیا می توانید در مورد جزئیات طرح های توســعه 

شرکت فوالد هرمزگان توضیح دهید؟
    با برنامه ریزی های انجام شده با توجه به ظرفیت و موقعیت 
مکانی فوالد هرمزگان، اگر طرح های توسعه ای در شرکت و 
هیئت مدیره به تصویب برسد، در فوالد مبارکه از آن حمایت 
خواهیم کرد. به طور مثال، هم اکنون در طرح ستاره سیمین 
هرمز ظرفیت ۳ میلیون تنی برای تولید فوالد در نظر گرفته 
شده است. همچنین در فوالد هرمزگان طرح هایی قطعی و 

مصوب هستند که به مرور این طرح ها بر اساس ویژگی هایی 
که دارند و ممکن است فعالیت های جانبی از نظر زیرساخت 

برای آن ها تعریف شود، عملیاتی خواهند شد.
*  شرکت فوالد هرمزگان سال گذشته به دلیل قطعی 
برق متضرر شده است. در سال جاری نیز همین اتفاق 
افتاد و این شرکت دو سه ماه با قطعی برق مواجه شد. 
اکنون نیز نگرانی از قطعی گاز در زمستان وجود دارد. 
آیا برای جلب حمایت دولــت از صنایع مادر و فوالد 

هرمزگان برنامه ای دارید؟
  قطعا برنامه داریم و این مهم در دو سه سطح اتفاق می افتد. 
در ســطح کان یعنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هماهنگی هایی ایجاد شــده و با وزارت نفت و نیرو نیز در 
زمینه تأمین برق، این هماهنگی به وجود آمده است. مشکل 
کمبود انرژی در سال های گذشته در کشور وجود داشت، اما 
از نظر شاخص ها و پارامترهای کان حوزه صنعت، در سال 
جاری با توجه به هماهنگی های خوبی که شــکل گرفت، 
برنامه ریزی شده که محدودیت ها با برنامه ریزی قبلی باشند 
و این یکی از مسیرهای پیش بینی شده است. در سطح خرد 
حتی خود شرکت فوالد مبارکه نیز با قطعی و کمبود انرژی 
مواجه شد که در این خصوص به دنبال احداث یک نیروگاه 
۹۰۰ مگاواتی ســیکل ترکیبی و بعــد از آن یک نیروگاه 
خورشیدی است. هلدینگ فوالد مبارکه برای تأمین هر یک 

از زیرساخت های آب، برق و گاز برنامه های مفصلی دارد 
و این مهم را در اســتراتژی های کان خود گنجانده است. 
امیدواریم فوالد هرمزگان نیز به تبع نیازمندی های خود در 
این استراتژی شرایط الزم را برای بهبود تأمین انرژی کسب 

کند.
*  به عنوان ســخن پایانی عملکرد کلی شرکت فوالد 
هرمزگان را در دو سال اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟

  اعداد و ارقام عملکرد فوالد هرمزگان بیش از هر چیزی 
گویای آن است که این شــرکت در دو سال اخیر چگونه 
عمل کرده اســت. میزان تولید، فروش، نسبت های مالی، 
صادرات، سودآوری، ایجاد ارزش افزوده و… پارامترهایی 
است که فوالد هرمزگان در آن ها جزو شرکت های شاخص 
صنعت فوالد کشور به شمار می آید. میزان سودآوری این 
شرکت در سال گذشته نسبت به ســال قبل از آن به طور 
قابل توجهی افزایش یافته که بخش اعظم آن به ســاختار 
مدیریتی بازمی گردد که با تعامــل با بخش های مختلف 
حاصل می شــود. در فوالد هرمزگان اســتراتژی حرکت 
روبه جلو است؛ البته تاطم ها در بخش های اقتصادی کشور 
اجتناب ناپذیر اســت و در سال های مختلف وجود داشته 
است، هرچند ممکن است تاطم ها تولیدکنندگان را تحت 
تأثیر قرار دهد؛ اما قدر مسلم این است که فوالد هرمزگان 

همواره رو به توسعه بوده و روبه جلو حرکت می کند .

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه :  

از طرح های توسعه فوالد هرمزگان حمایت می کنیم

اســتان هرمــزگان دارای ظرفیت و پتانســیل های 
فراوانی  برای  توســعه همه جانبه است هر چند به 
تناســب  ظرفیت ها از توسعه همه جانبه دور مانده 
 و با اســتانداردهای  توسعه  فاصله داریم  .  یکی از
  ضــرورت های کــه می بایســت بــه آن توجه 
ویژه ای شــود ، آموزش و پرورش نیروهای  انسانی 
 متخصــص ، ماهر و متعهــد در تمام رشــته ها و 
مهارت ها می باشــد ، بنابراین الزم است بر مبنای 

پژوهش  ضمن شــناخت خاهای نیروی انســانی 
متخصص و ماهر در اســتان در تمام سطوح و برای 
تمامی سازمان ها و نهادها و مراکز صنعتی و کارگاهی 
، بتوان تصمیم و اقدام متناسب برای تحقق این هدف 

برنامه ریزی  نمود.
پیشنهاد می شود :  ۱- شورای هماهنگی متشکل 
از اســتانداری ، ســازمان مدیریت برنامه و بودجه، 
آمــوزش و پروش ، آموزش عالــی، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانــان و .. ، جهت مطالعات و 
برنامه ریزی در این خصوص تشکیل شود .۲- ایجاد 
اندیشکده های تحت عنوان اندیشکده پیوند مدرسه 
با دانشگاه با محوریت آموزش و پرورش و آموزش 
عالی که اعضای این اندیشکده ها همانا دانش آموزان 
در تمام سطوح و دانشجویان می باشند جهت شناخت 
بیشــتر دانش آموزان  و آگاهی بخشیدن برای کشف 
اســتعدادها و توانمندی ها و عایقشــان با حضور 
کارشناســان تعلیم دیده و زبده بــرای این منظور و 
 همینطور ایجاد اندیشکده پیوند مدرسه با مراکز فنی - 
حرفه ای تــا فرصت برای تمام دانش آموزان از پایه 
ابتدایی تا متوســطه برای آشنایی با مهارتها و درک 
بهتری از عاقمندی و استعدادهای خود داشته باشند 

و ضرورت دارد این اندیشــکده ها دارای ساختاری 
تعریف شده با ایجاد دبیرخانه ای باشند . الزم به ذکر 
است که پیشنهاد اندیشکده پیوند مدرسه با دانشگاه 
بطور غیر رسمی به یکی از دانشگاه های استان اخیرا 
مطرح نمودم . ۳-نقش کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان با ســبقه  تاریخی و سوابق ارزنده ای که 
دارد در کشف و رشد استعدادها بر کسی پوشیده نیست 
و قطعا در تحقق این برنامه و نائل شــدن به اهداف 
عنوان شــده ضرورت دارد کانون نیز مورد توجه و 
حمایت همه جانبه قرار گیرد ضمن آنکه الزم است 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان در تحول 
و توســعه برنامه های خود اقدام همه جانبه نماید به 
همین منظور پیشنهاد می شود : الف- بهره مندی کانون 
برای ارائه برنامه های آموزشــی در راستای وظایف 
 ذاتی خود از رسانه ملی ) صدا و سیما( با اختصاص

 زمان هایی بــرای ارائه برنامه های آموزشــی در 
کشــف اســتعداد و پرورش کودکان و نوجوانان و 
آموزش هــای هدایتی به خانواده ها بســیار حائز 
اهمیت است که شایسته اســت در این بخش کانون 
حمایت شود . ب- کانون در برگزاری نشست های 
علمی و آموزشی با سمن های که در حوزه فرهنگی 

و آموزشــی فعالیت می کنند بیــش از پیش اهتمام 
داشته باشــند .ج- کانون منتظر حضور خانواده ها 
و صرفا ثبت نام فرزندان توســط خانواده ها نباشند 
بلکه برای معرفی بیــش از پیش خود با بهره گیری 
 از رســانه ها و امکانات و تجهیزات رسمی در ارائه

 برنامه های خود بصــورت محله به محله و منطقه 
به منطقه عمل نمایند تا موجب شــناخت و ترغیب 
خانواده ها با برنامه ها و اهداف آموزشی کانون پرورش 
 فکری  کودکان و نوجوانان گردد. قطعا کانون ها برای 
فعالیت های آموزشی و در راستای رسالت خود بطور 
همه جانبه نیازمند حمایت و توجه همه جانبه مسئوالن 
و مدیران باالدستی و استانی می باشند که امید است 
عنایت الزم در این حوزه صــورت گیرد . توجه به 
آموزش و  پرورش نیروی انسانی متخصص ، ماهر و 
متعهد برای هر جامعه و منطقه ای و نیز خودکفا شدن 
آن جامعه در این خصوص از ضرورت های حقوق 
اجتماعی است که در همین راســتا افراد جامعه  از 
خدمات مطلوب ناشی از تخصص و توانمندی فرزندان 
خود و تسهیل در ارائه خدمات کمی و کیفی بهره مند 
خواهند شــد، بنابراین اهتمام به این مهم ضروری و 

اجتناب ناپذیر است .

بررسی توسعه نیروی انسانی از منظر حقوق اجتماعی

اصلی ترین پیش شرط توسعه هر جامعه ای ، آموزش و پرورش نیروهای متخصص است

یادداشت

 گروه خبــر //  وزارت امور اقتصــادی و دارایی 
اجرای موفق شــیوه  دنبال  به  اعالم کرد: دولت 
توزیع یارانه از طریق کاالبرگ الکترونیکی و تحقق 
رضایت مصرف کنندگان و رفع مشکالت احتمالی 

در اجرای آن است .  
  این وزارتخانه در پاســخ به گزارش روزنامه 
»اعتماد« با عنوان »سردرگمی بر سر کوپن« 
گفت: دولت به دنبال اجرای موفق شیوه توزیع 
یارانه از طریق کاالبرگ الکترونیکی و تحقق 
رضایــت مصرف کنندگان و رفع مشــکات 
احتمالی در اجرای آن بوده و در این راســتا 
اجرای طرح مذکور به طور آزمایشی در استان 
هرمزگان آغاز شده و در صورت اجرای موفق 
در کل سطح کشــور تعمیم خواهد یافت.در 
اجرای جزء یک بنــد ص تبصره یک قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱، طرح »مردمی ســازی 
و توزیع عادالنه یارانه هــا« با رویکرد تغییر 
نرخ ارز واردات کاالهای اساســی مشــمول 
ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه های 
مربوط به صورت مســتقیم به مصرف کنندگان 
نهایی در چارچوب جامعه هدف تعیین شــده 

)۴۰۰ هزار تومان ســه دهک نخست و ۳۰۰ 
هزار تومان ۶ دهک بعدی(، اجرا شد.

   بر این اساس، ضمن حذف رانت ها و کاهش 
تخلفــات موجود در چرخــه تامین و توزیع 
کاالهای اساســی، امــکان بازتوزیع عادالنه 
منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش 
هزینه های مصرف کنندگان ناشی از تغییر نرخ 
ارز کاالهای مصرفی نهایی فراهم شده است.   
بــرای تعیین یارانه جبرانــی موردنیاز، ضمن 
در نظر گرفتن میزان مصرف ســرانه بر اساس 
اطاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، 
تفاوت قیمت کاالهای مشمول در بازه زمانی 
شهریورماه ســال ۱۴۰۰ و قیمت ها در مقطع 
اجرای طرح را براســاس نرخ ارز نیمایی در 
محاسبات مدنظر قرار گرفته و عاوه بر پوشش 
افزایش نــرخ ارز، افزایــش قیمت کاالهای 
مشــمول در بازار جهانی در ماه پایانی سال 
۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز در محاسبات 
لحاظ شد. درباره توزیع یارانه مربوط از طریق 
کاالبرگ الکترونیکی کــه تکلیف قانون گذار 
اســت، با هماهنگی ســتاد اقتصادی دولت 

اقداماتی توسط دســتگاه های ذی ربط شامل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون 
و کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای فراهم شــدن زیرساخت ها و 
اطمینان  پایانه های فروشــگاهی موردنیاز و 
از دسترســی مطلوب و کامل جامعه هدف به 
فروشگاه های مشــمول اجرای طرح، در حال 

انجام است.
  به گزارش ایرنا ،  تمرکز کاالبرگ الکترونیکی 
بــر روی چند قلم کاال، بــا وجود آثار مثبت 
آن بــر هدفمند کردن یارانه پرداختی )حمایت 
از تولید، ســامت و ایجاد اشتغال(، می تواند 
سبب محدودشــدن قدرت انتخاب و کاهش 
مطلوبیت مصرف کنندگان شود؛ بنابراین دولت 
به دنبال اجرای موفق شــیوه توزیع یارانه از 
طریق کاالبرگ الکترونیکی و تحقق رضایت 
مصرف کنندگان و رفع مشــکات احتمالی در 
اجرای آن بوده و در این راســتا اجرای طرح 
مذکور به طور آزمایشــی در استان هرمزگان 
آغاز شــده و در صورت اجرای موفق در کل 

سطح کشور تعمیم خواهد یافت . 

کاالبرگ الکترونیکی، به شرط رضایت مصرف کنندگان

یادداشت
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