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گروه خبر // عضو کمیسیون انرژی مجلس با 
بیان اینکه مردم باید نتیجه حاصل از افزایش 
ببیند،  را در ســفره های خود  فروش نفت 
منابع درآمدی  تا زمانی که کشــور  گفت: 
قابل توجه دیگری ماننــد درآمد حاصل از 
گردشگری،درآمد حاصل از صادرات محصوالت صنعتی و کشاورزی و... پیدا 
نکند نمی تواند از این تفکر -که باید افزایش فروش نفت در سفره های مردم 

دیده شود- عبور کرد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ احمد مرادی با اشــاره به آمارهای منتشر شده ازسوی 
وزارت نفت مبنی بر افزایش فروش نفت، درباره اینکه افزایش فروش نفت باید در 
زندگی و معیشت مردم ملموس شــود، گفت: هنوز درآمد حاصل از فروش نفت، 
اصلی ترین منبع درآمدی کشور محسوب می شود بنابراین افزایش فروش آن باید 
بــه معنای رفع گره ای از میان گره های زندگی مردم باشــد، هرچند فروش نفت با 
تحریم های بی رحمانه دشمنان رو به رو شده است به همین دلیل دولت باید به سمت 

تولید فرآورده های نفتی و صادرات آن ها برود تا از این طریق درآمد کسب کند.

  نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه مردم باید نتیجه حاصل از افزایش فروش نفت را در سفره های 
خود ببینند، ادامه داد: افزایش فروش نفت و آمدن درآمدهای حاصل از این فروش 
به کشــور به معنای بهتر شدن وضعیت معیشت مردم و افزایش دریافتی کارگران و 
کارمندان و باال رفتن قدرت خرید مردم است اما متاسفانه در کشور ما سوءمدیریت 
و بی تدبیری مانع از این مهم شــده است لذا مردم ماحصل افزایش فروش نفت را 

آنطور که باید در زندگی خود مشاهده نمی کنند.
  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه افزایش دیپلماسی انرژی 
با هدف افزایش فروش نفت ضروری است، افزود: دولت باید بتوانند به خواسته های 
به حق مردم پاسخ مثبت دهند هرچند برخی از کارشناسان اعتقاد دارند تفکری که 
فکر می کند باید نفت فروخت تا مخارج روزانه کشور تأمین شود و به عبارتی پول 
نفت باید سر سفره بیاید، موجب عقب افتادگی کشور شده است  اما تا زمانی که کشور 
منابع درآمدی قابل توجه دیگری مانند درآمد حاصل از گردشگری،درآمد حاصل 
از صادرات محصوالت صنعتی و کشاورزی و... پیدا نکند نمی توان از این تفکر -که 

باید افزایش فروش نفت در سفره های مردم دیده شود- عبور کرد.

افزایش فروش نفت و آمدن درآمدهای حاصل از این فروش به کشور به معنای بهتر شدن وضعیت معیشت مردم 
و افزایش دریافتی کارگران و کارمندان و باال رفتن قدرت خرید مردم است

افزایش امنیت و خدمت رسانی در محالت با صدور اسناد مالکیت 
صفحه 2 را بخوانید

استخدام
شرکت نظم آفرینان صنعت سهند در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی و عملیاتی خود نفراتی با شرایط ذیل استخدام نماید.  

خواهشمند است در صورت موجود بودن نفرات با شرایط ذکر شده به این شرکت معرفی نمایید. 

شرکت نظم آفرینان صنعت سهند
bndinfo@nassco.ir : اسال رزومه به ایمیل

عنوان شغلی 
اپراتور کشنده

اپراتور لیفتراک
برق کار تجهیزات 

سنگین 
هیدرولیک کار

مکانیک
بادی کار 

جنسیت 
مرد

مرد

مرد
مرد
مرد
مرد

شرایط 
حداکثر 35 سال- حداقل دیپلم- گواهینامه پایه یک- عدم سوء پیشینه 

 سابقه کار حداقل 3 سال - بومی 
حداکثر 35 سال- حداقل دیپلم-  عدم سوء پیشینه - گواهینامه ویژه مورد تائید 

اداره بنادر - سابقه کار حداقل 3 سال - بومی
حداکثر 35 سال- حداقل دیپلم-  عدم سوء پیشینه - بومی 

 سابقه کار حداقل 3 سال 
حداکثر 35 سال- حداقل دیپلم-  عدم سوء پیشینه - سابقه کار حداقل 3 سال- بومی

حداکثر 35 سال- حداقل دیپلم-  عدم سوء پیشینه - سابقه کار حداقل 3 سال- بومی
حداکثر 35 سال- حداقل دیپلم-  عدم سوء پیشینه - سابقه کار حداقل 3 سال- بومی

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس: 

اثرات افزایش فروش نفت باید در سفره های مردم دیده شود
  گروه خبر // استاندار هرمزگان با 
تاکید بر اینکه بــرای تحقق جهاد 
فرهنگی مــورد تاکید رهبر معظم 
اقدامات  و  برنامه ریزی  باید  انقالب 
مسئله  گفت:  گیرد  صورت  ویژه ای 
فرهنگی و اجتماعی امروز اســتان 
نیازمند برنامه ریــزی کوتاه مدت و 

بلند مدت است. 
  به گزارش خبرنگار دریا، مهدی دوستی 
اســتاندار هرمزگان در جلســه شورای 
فرهنگ عمومی اســتان که به ریاســت 
آیت اهلل دکترعبادی زاده نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه مردم بندرعباس برگزارشد، 
اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر جهاد 

فرهنگی تاکید زیادی دارند که تحقق این 
مسئله نیازمند برنامه ریزی و انجام کارهای 
ویژه است.وی افزود: در سطح جلسات، 
دســتور کارها و برنامه ریزی های حوزه  
فرهنگ نیز باید شاهد تحول باشیم تا زمینه 
کار جهادی مورد تاکید رهبرمعظم فراهم 
شود.استاندار هرمزگان با اشاره به برخی 
حوادث و اتفاقات اخیر در ســطح جامعه 
گفت: کارگروه های تخصصی شورا برای 
این مسائل ضمن بررسی دقیق علت ها و 
معلول ها بایــد رویکرد ها و برنامه ها را 

جهت طرح در شورا آماده کنند.
  نائب رییس شــورای فرهنگ عمومی 
استان با تاکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ 

ســازی از کودکی، تصریح کرد: فرهنگ 
ترویجی باید با برنامــه ریزی در مقاطع 
کوتاه مدت و بلند مدت همراه با ضمانت 
اجرایی از دوره پیش دبســتانی و دبستان 
آغاز شــود تا مصونیت از آســیب های 

اجتماعی فرزندانمان را شاهدباشیم.
  دوستی برش استانی مهندسی فرهنگی را 
بسیار مهم برشمرد و ادامه داد: باید متولیان 
بخش های مختلف برش استانی مهندسی 
فرهنگی تعیین و برنامه ریزی ها شــروع 
شود تا مدیران در جلسات شورای فرهنگ 
عمومی گزارش پیشــرفت کارها را ارائه 
دهند. استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه 
مباحث فرهنگ و ترویج آن در جامعه را 

نباید به کمبود بودجه گره زد، گفت: انجام 
برخی مســائل نیازمند بودجه و ساختار 
خاصی نیست و با ابتکارعمل می توان از 
ظرفیت های موجود برای پیشبرد امور و 
رسیدن به خروجی هدفگذاری شده، بهره 

برد.
  گفتنی است، در این جلسه  موضوعات 
تهیه پیوست فرهنگی معماری استان، ایجاد 
نگارخانه دائمی پوشش اسالمی و احیاء 
کارگروه ها و کمیته های تخصصی شورا از 
سوی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
مورد تاکید قرارگرفت و در پایان با حضور 
اعضا اصلی و مدعوین از پوستر جشنواره 
فرهنگی هنری امام رضا )ع( رونمایی شد. 

استاندار هرمزگان در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان:

 مسائل فرهنگی نیازمند برنامه ریزی عملیاتی از دوره ی پیش دبستانی است

    

 گروه خبر//  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
هرمزگان با اشاره به میزبانی هرمزگان در شانزدهمین 
جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی، گفت: 

سه تماشاخانه سیار احداث خواهد شد. 
  اسماعیل جهانگیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان هرمزگان در نشست شورای فرهنگ عمومی 
استان هرمزگان، با اشاره به اجرای طرح »شهر من ـ 
شهر نماز« در استان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به 
اتفاقاتی که اخیرا در فضای فرهنگی کشور شاهد بودیم 
و هجمه هایی که به فرهنگ دینی وارد می شود بر آن 

شدیم که کار ویژه ای را در این حوزه اجرایی کنیم. 
وی افزود: در این طــرح تالش داریم با این رویکرد 
که هر مادر یک معلم است، مادران و معلمان را تحت 
آموزش هایی قرار دهیم تا با روش های جذب کودکان 

به نماز با رویکرد هنر و بازی آشنا شوند. 
  دبیــر شــورای فرهنگ عمومی اســتان هرمزگان 
خاطرنشان کرد: اجرای طرح »شهر منـ  شهر نماز« در 
استان هرمزگان آغاز شده و بنا داریم در این طرح 50 
هزار نفر را تحت آموزش قرار دهیم اما برنامه آموزشی 
ما برای سال جاری، آموزش 5 هزار نفری خواهد بود. 
اسماعیل جهانگیری عنوان کرد: یکی از مطالباتی که 
وجود دارد بحث نامگذاری اسکله جزیره هرمز به نام 
شهیده فاطمه نیک اســت که مقدمات آن فراهم شده 
اســت و باید مصوبه نهایی آن توسط معاونت عمرانی 

استانداری هرمزگان تایید شود.
 وی خاطرنشــان کرد: اخیــرا رهبر معظــم انقالب 
فرمایشاتی داشتند در ارتباط  با تبدیل کردن استفاده از 
دریــا به فرهنگ عمومی و در این حوزه نیز در جهت 

سالم سازی این بســتر باید کنش فرهنگی و سیاسی 
داشــته باشــیم و با توجه به اهمیت موضوع شورای 
فرهنگ عمومی کشور برای جمع آوری ایده ها فراخوان 
زده اســت و به زودی ما میهمان مسئوالن استان های 
ساحلی کشور برای بررسی راهکارهای فرهنگی سازی 

دریا خواهیم بود.
  به گزارش تسنیم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان هرمزگان با اشاره به میزبانی هرمزگان ازجشنواره 
فرهنگی، هنری امام رضا )ع(  و شانزدهمین جشنواره 
ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی گفت: امســال سه 
تماشاخانه سیار در استان راه اندازی خواهد شد و دامنه 
خدمات فرهنگی آن ها نیز تنها منوط به ایام برگزاری 
جشنواره نخواهد بود و سایر ایام نیز از آن  ها استفاده 

خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان خبر داد 

هرمزگان؛ میزبان جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی 

گروه خبر // رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه 
امام سجاد )ع( هرمزگان گفت: تا پایان امسال ۵۰۰ 
باب منزل مسکونی با متراژ ۵۰ متر مربع و با اعتبار 
۲۵۰ میلیون تومانی برای هر واحد، ساخته می شود. 

  سرهنگ یاســین باوقار در تشریح این خبر، افزود: 
اکنون 50 واحد از این شمار آماده افتتاح است که در 
دهه فجر به بهره برداری می رســد. به گزارش ایسنا؛ 
وی بیان کرد: اکنون هــزار و ۲۶5 گروه جهادی در 
زمینه های مختلف در اســتان مشغول خدمت رسانی 

بی منت به محرومان هستند.

گروه خبر // سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: یماران مبتال به هپاتیت در مرکز مشاوره هپاتیت 

بندرعباس خدمات رایگان دریافت می کنند. 
 دکتر فاطمه نوروزیان در جمع خبرنگاران، افزود: مرکز 
مشاوره بیماری هپاتیت در مرکز خدمات جامع سالمت 
سعادت آماده ارائه خدمات مشــاوره ای، تشخیصی و 
درمانی به بیماران و افراد مشکوک به بیماری هپاتیت نوع 
B و C است. وی بیان کرد: در این مرکز اقداماتی از قبیل 
ویزیت و مشاوره رایگان به بیماران و خانواده های آن ها، 
 B آموزش و اطالع رسانی، تزریق رایگان واکسن هپاتیت
به اعضای خانواده های دارای بیمار مثبت که هنوز مبتال به 

بیماری هپاتیت نشده اند، تست تشخیصی و درمان رایگان 
برای بیماران مبتال یا مشکوک به هپاتیت نوع C، ویزیت 
و مشاوره رایگان توسط پزشک و همچنین یادآوری برای 
انجام اقداماتی از قبیل سونوگرافی، آزمایشات و اقدامات 

تشخیصی در این مرکز انجام می شود.
  به گزارش ایســنا؛ نوروزیان با اشــاره به اینکه تمامی 
شــهروندان می توانند به آدرس مرکــز خدمات جامع 
ســالمت ســعادت، جنب دانشکده بهداشــت در شهر 
 بندرعباس مراجعه کنند، خاطرنشــان کــرد: این مرکز 
همه روزه از شنبه تا پنجشــنبه به جز روزهای تعطیل 
رسمی در ساعت اداری جوابگوی مراجعه کنندگان است.

خدمات رایگان به بیماران مبتال به هپاتیت
 در مرکز مشاوره هپاتیت بندرعباس

ساخت ۵۰۰ مسکن 
توسط بسیج سازندگی  

در هرمزگان

بررسی تاثیر طرح جامع 
زمین بر نرخ مسکن
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دستبند پلیس 
 بر دستان عامل تهدید کننده بازاریان 
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همزمان با سراسر کشور؛
همایش آموزه های زلزله بم 
در هرمزگان برگزار می شود 

  گروه خبر // معاون مســکن و ساختمان راه و شهرسازی 
هرمــزگان از برگزاری همایش آموزه های زلزله بم همزمان با 
روز ایمنی در برابر زلزلــه و کاهش اثرات بالیای طبیعی در 
هرمزگان خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا، مرتضی اســدی 
معاون مسکن و ســاختمان راه و شهرسازی هرمزگان اظهار 
کرد: در آســتانه پنجم دی ماه؛ روز ایمنــی در برابر زلزله و 
 کاهــش اثرات بالیای طبیعی، به منظور پاسداشــت این روز 
 و بهره گیری از آموزه های زلزله بم و همچنین وضعیت فرسودگی

 بافت های شهری، در روزهای سوم تا پنجم دی ماه، رویدادی 
آموزشی- ملی، تحت عنوان »آموزه های زلزله بم«، همزمان 
با سراسر کشور در هرمزگان برگزار می شود.اسدی اضافه کرد: 
این همایش با حضور دکتر آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی 
 و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شــهری ایران و نمایندگانی

 از شهر بم به عنوان سفیران بازآفرینی برگزار می شود.گفتنی 
است رویداد مذکور در استان هرمزگان به ترتیب در شهرهای 
بســتک در تاریخ 3 دی ماه، مینــاب در تاریخ 4 دی ماه و 
بندرعباس در تاریخ 5 دی ماه، به میزبانی شهرداری ها برگزار 

خواهد شد. 

داوری استانی آثار نخستین جشنواره 
صنایع دستی بسیج در بندرعباس

 گروه خبر// معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی هرمزگان از داوری  استانی آثار 
 نخستین جشــنواره صنایع دستی بسیج در بندرعباس خبر داد.  
 به گزارش خبرنگار دریا، ســاناز رمجی بــا بیان این مطلب 
گفت: دبیرخانه جشــنواره 94 اثــر از 30 هنرمند را دریافت 
 کرد که پس از بررســی آثار، 18 اثر در 8 رشــته انتخاب و به

 مرحله کشــوری راه یافتنــد. معاون صنایع دســتی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی هرمزگان افزود: 
رشته های حصیر و چوب، صنایع دســتی دریایی، چرم، گلیم، 
نساجی سنتی، سفال و سرامیک، پوشاک سنتی و رودوزی های 
سنتی به جشنواره ملی صنایع دســتی بسیج که اسفندماه سال 
جــاری در تهران برگزار می شــود، راه یافتند. او با اشــاره به 
اینکه جشنواره صنایع دستی بسیج با همکاری بسیج هنرمندان 
برگزار می شــود، ادامه داد: این جشــنواره در هرمزگان در دو 
بخش مســابقه و نمایشــگاهی آثار برگزار می شود که بخش 
نمایشــگاه آثار از امروز به مدت 4 روز از ســاعت 1۶:30 تا 
۲1:30 در معبــد هندوهای بندرعباس برگزار می شــود.نوح 
کریمی، منصور علی شــاهپوری، ســید میثم طباطبایی، سعید 
حقیقی، ثمین احمدشــاهی، حنانه اکبری، آذرخســروانی فر،  
مرجان بردبار منش، طاهره خدامی، طلعت کریمی، رخســاره 
چهانشاهی، فاطمه مصطفوی، هاجر شهداد نژاد، آرزو قریشی، 
 حــوا بارانی، هما کلونی هنرمندان راه یافته به جشــنواره ملی 

صنایع دستی بسیج هستند. 

خبر
سه شنبه 29 آذر 1401
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سال بیست و دوم شماره 4058

   

  از ماه گذشــته که با پیگیری های استاندار هرمزگان، 
مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان و... باالخره توقف روند 
صدور ســند امالک مالکیت در محالت شکسته شد و 
اعالم گردید که مالکان امالک در مناطق حاشیه ای، بافت 
فرسوده و در یک کالم سکونتگاه های غیررسمی فقط تا 
پایان ســال فرصت دارند برای دریافت سند امالک شان 
نسبت به تشــکیل پرونده در دفاتر پیشخوان دولت در 
بندرعباس و ادارات راه وشهرسازی در شهرستان های 
استان اقدام نمایند. البته در این حوزه نیاز به اطالع رسانی 
گسترده تر از طریق رسانه ها، حضور متولیان مربوطه و 
نمایندگان این دســتگاه ها در محالت و پاسخگویی به 
ســواالت و دغدغه های مالکان و... می باشد تا زودتر 
مراحل تشــکیل پرونده انجام و اســناد مالکیت صادر 
شده و مردم با این اسناد بتوانند نسبت به اخذ تسهیالت 
بانکی نوسازی بافت های فرسوده اقدام نموده و محالت 
نوسازی و بازگشایی معابر سرعت گرفته که این مهم منجر 
به ارتقای امنیت و خدمت رسانی در این مناطق می شود. 
استاندار هرمزگان نیز فرصت تشکیل پرونده و دریافت 
سند مالکیت منازل ساخته شده در اراضی دولتی را محدود 
اعالم کرد و گفت: ساکنان سکونتگاه های غیررسمی برای 
تشکیل پرونده و دریافت سند می توانند در بندرعباس 
به دفاتر پیشــخوان دولتی در شهرستان ها به ادارات راه 
و شهرســازی مراجعه کنند.  مهدی دوستی در نشست 
بررسی روند صدور اســناد مالکیت مردم، سنددارشدن 
منازل در ســکونتگاه های غیر رسمی را فرصت خوبی 
برای ساکنان برشمرد و اظهارداشت: از ابتدای کار دولت 
ســیزدهم، به مردم استان قولی را مبنی بر پیگیری روند 
صدور اسناد مالکیت منازل فاقد سند داده بودیم، بر همین 
اساس با پیگیری های فراوانی که انجام شد، اکنون بستر 
قانونی انجام این کار مهم مهیا شده که بعد از دریافت سند 
امکان استفاده مردم از تسهیالت نوسازی و مقاوم سازی 
نیز فراهم است. این مصوبه قانونی مربوط به سال 1401 
می باشد و فرصت استفاده از آن برای دریافت سند فقط 
تا پایان سالجاری  امکانپذیر خواهدبود و الزم است مردم 
هر چه سریعتر برای تشکیل پرونده اقدام کنند. قانون به 
صورت کامال جامع در این فرآیند راه را روشن کرده  و 
دستورالعمل هایی برای ساکنانی که فرم جیم آن ها قرمز 
است، یعنی سابقه دریافت زمین یا تسهیالت دولتی مسکن 
دارند نیز مشخص شده تا آن  ها نیز بتوانند از این فرصت 
بهره مند شــوند و برای دریافت سند ملک ساخته شده 
در اراضی دولتی هم اقدام کنند. دوستی با تاکید بر لزوم 
تسریع مردم جهت تشــکیل پرونده، با اشاره به افزایش 
ظرفیت منابع انســانی برای کوتاه کردن فرآیند ثبت نام تا 
دریافت ســند، عنوان کرد: در شــهر بندرعباس همه ی 
دفاتر پیشــخوان دولتی آماده ثبت نام و پیگیری فرآیند 
صدور سند هستند در سایر شهرستان ها نیز ادرات راه و 
شهرسازی این وظیفه را برعهده دارند. نماینده عالی دولت 
در استان خاطرنشان کرد: روند صدور اسناد مالکیتی برای 
مردم به صورت مستمر و هفتگی در استانداری هرمزگان 
رصد و پایش شده و موانع احتمالی آن برطرف می شود.

گفتنی است آیین نامه اجرایی بند »ک« تبصره 11 قانون 
بودجه 1401 مبنی بر صدور سند برای اراضی متصرفه 
دولتی در مهرماه ابالغ و در اســتان هرمزگان اجرای آن 

آغاز شده است.
   علی زارعی

سرمقاله
افزایش امنیت و خدمت رسانی 

در محالت با صدور اسناد مالکیت 

  گروه خبر // نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
گفــت: بخش مســکن و راه دو مــورد از 
می شوند  محسوب  استان  مهم  اولویت های 
و توجه به این موارد از اهمیت ویژه ای برای 

تحقق توسعه پایدار برخوردار است. 
 حجت االسالم والمســلمین محمد عبادی زاده 
در دیدار شــورای امور هماهنگــی وزارت راه 
و شهرســازی هرمزگان که در دفتر امام جمعه 
بندرعباس برگزار شــد، هرمزگان را در حوزه 
حمل و نقل یکی از مهم ترین اســتان های کشور 
دانســت و افزود: مســکن یکــی از مهم ترین 

بخش های مورد تاکید در استان است.
  وی، عنــوان کرد: حمل و نقل ریلی و جاده ای 
هرمزگان بار اصلی کشور را به دوش می کشد، به 
همین دلیل در حوزه های ریلی، هوایی، زمینی و 

دریایی نیازمند سرمایه گذاری هستیم .
  نماینده ولــی فقیه در هرمزگان با اشــاره به 
ظرفیت هــای فرودگاهی هرمــزگان در حوزه 
حمل و نقل هوایی و فرودگاه ها، گفت: هرمزگان 
یک استان گردشــگر پذیر است که اگر توسعه 

زیرساخت های هوایی در دستور کار قرار گیرد، 
جذابیت های سرمایه گذاری خوبی را برای حضور 

سرمایه گذاران و گردشگران ایجاد می کند.
  حجت االسالم والمســلمین عبادی زاده استان 
هرمزگان را نبض اقتصاد کشــور دانست و بیان 
کرد: فرصت ها و ظرفیت های دریایی باید به یک 

فرهنگ عمومی و مردمی تبدیل شــود به همین 
دلیل این مهم در دســتور کار شــورای فرهنگ 

عمومی قرار گرفته است.
  امــام جمعه بندرعباس در پایان با اشــاره به 
لزوم همــکاری ادارات و ارگان هــا در حوزه 
فرهنگ سازی، تصریح کرد: ابنیه و معماری استان 

هرمزگان نیازمند پیوست فرهنگی است.
  به گــزارش ایرنا، وی اضافه کرد: به واســطه 
چندبعدی بودن فعالیت های فرهنگی، نیازمند به 
میدان آمدن تمامی دســتگاه های اجرایی در این 

زمینه هستیم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد 

مسکن و راه، اولویت های توسعه پایدار هرمزگان

  گروه خبر //استاندار هرمزگان با اشاره 
لزوم تحقق مرز هوشمند خواستار  به 
امکانات  به  اســتان  دریابانی  تجهیز 

الکترواپتیک شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی 
دوســتی اســتاندار هرمزگان در دیدار با 
سردار بهادر اســماعیلی فرمانده مرزبانی 
استان هرمزگان، اظهارداشت: تامین امنیت 
مرزها یکی از مهم ترین مسائل جامعه است 
که اهمیت آن در آیات و روایات به خوبی 
تبیین شده و امروزه نیروها و پرسنل خدوم 
مرزبانی و دریابانی به درستی این وظیفه را 
به جا می آورند. وی با اشاره به پیچیدگی ها 
و گســتره مرزبانی در دریا افزود: تفاوت 

کنترل و پایش مرزهای دریایی با پهنه های 
زمینی ایجــاب می کند تجهیزات دریابانی 
استان ارتقاء یابد تا با توجه به گستردگی 
مرزهای دریایی استان کیفیت کار مطلوب تر 
شــود . مهندس دوستی، تغییر نگاه مدیران 
عالــی و بودجه ای  به بخش امنیت را مهم 
دانست و ادامه داد: عمده دیدگاه ها درمسیر 
ارتقاء زیرساخت های نظامی و انتظامی به 
حوزه عمرانی، ســاخت پاسگاه و ایست 
بازرسی معطوف می شود در حالی که این 
نگرش در حوزه دریا کارایی چندانی ندارد. 
نماینده عالی دولت در اســتان هرمزگان 
تصریح کرد: امروزه در حوزه های مرزبانی 

مسائل مرز هوشــمند مطرح است که در 
حوزه دریایی تحقق آن ضرورتی دوچندان 
دارد و مهمتریــن اصــل آن اســتفاده از 
تکنولوژی الکترواپتیک اســت که بایستی 
در اختیار حافظان حریم آبی خاکی کشور 

قرار گیرد.  
  استاندار هرمزگان، افزایش سطح رفاهیات 
پرسنل وخانواده های مرزبانی همچنین حل 
مشکل مسکن کارکنان این نیرو را بعنوان 
مســائل دارای اولویت عنوان کرد و گفت: 
آمادگی داریم در جایی که دریابانی استان 
نیاز به حمایت دارد، حمایت های ویژه ای 

انجام شود. 

پشت پرده سیاست 

 
برجام باشــند. پیش از این یک ســخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم 
کرده بود که تیمی از کارشناســان این نهــاد روز ۲7 آذر به منظور تالش برای 
حل موضوعات باقی مانده به ایران ســفر خواهند کرد. شبکه روسی راشاتودی 
نیــز گزارش کرد که درســت پس از آن که »رافائل گروســی« مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که جمهوری اسالمی به زودی قادر است به مواد 
شــکافت پذیر با درصد غنای مناسب برای ساخت تسلیحات دست یابد، آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی )IAEA( اعالم کرد برای حل و فصل اختالفات درباره 
آثار اورانیومی که ادعا می شود در سایت های هسته ای اعالم  نشده پیدا شده است، 
تیمی را به ایران می فرستد. بر اساس این گزارش، این سفر بر »چند  مواد اورانیومی 
با منشأ انسانی« تمرکز دارد که در سال ۲019 در سه مکان گزارش شد. رویترز 
نیز از قول مقامات ایرانی مدعی شــد : به همکاری با آژانس ادامه می دهیم و به 
تیم فنی آن اجازه داده شده است تا از تاسیسات در تهران بازدید کنند زیرا ما به 
دنبال شفاف سازی مســائل باقی مانده هستیم. سطح باالی همکاری جمهوری 
اسالمی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گزینه پرتکرار همه گزارش های این 
نهاد دست کم تا سه سال گذشته بود که با نفوذ توهمات رژیم صهیونیستی به این 
گزارش ها،آرام آرام از شدت منطق آن کاسته و آلوده دشمنی دیرینه بنیامین نتانیاهو 
با جمهوری اسالمی ایران شد. یافتن »مواد هسته ای اعالم نشده« در »چندین مکان 
اعالم نشــده در ایران« محور این توهمات و مبنای قطعنامه هایی است که شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک ســال گذشته علیه ایران صادر کرده 
است.بهانه جدید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود مواد رادیواکتیو 
در بخش های اعالم نشده است، اما کدام بخش ها؟ ایرنا نوشت: تورقوزآباد، شیان 
و مریوان، یعنی دقیقا همان نقاطی که نتانیاهو در شوی سازمان ملل در مهر سال 
97 به آن ها اشــاره کرد و از همان روز به عنوان بهانه جدید آژانس مورد اشاره 
قرار گرفت. جمهوری اسالمی بارها اعالم کرده است که نه در محل های ادعایی 
و نه در هیچ بخش دیگری از جغرافیای ایران، اقدامی مخفی با هدف غنی سازی 
اورانیوم نداشــته و تمام اقدامات تهران به اطالع آژانس رسیده است. حضور تیم 
فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران، در حالی است که آمریکا و متحدان 
غربی در یک ســال گذشته، بارها جمهوری اسالمی ایران را به همکاری نکردن 
با آژانس متهم کردند و حال پرسش این است که اگر همکاری نشده و نمی شود، 
حضور تیم فنی آژانس در ایران چه توجیهی دارد؟ آژانس مدعی است برای رفع 
ابهامات به ایران سفر کرده است اما واقعیت آن است که واشنگتن و تروئیکای اروپا 
به دو واقعیت مهم درباره پرونده هسته ای ایران رسیده اند؛ واقعیت نخست آن است 
که آن ها به خوبی فهمیدند که جمهوری اسالمی تحت فشار هیچ نهاد و کشور و 
رویداد و اتفاقی، خط مشی اعالمی خود را در فعالیت های هسته ای تغییر نخواهد 
داد. واقعیت دوم هم این است که تهران برخالف غربی ها که ایستادن بر سر حرف 
و تعهد را مدت زمان زیادی است از یاد برده اند، بر سر تعهد و حرف خود ایستاده و 
در پی ساخت سالح هسته ای نبوده و نخواهد بود. براساس اعالم »محمد اسالمی« 
رئیس سازمان انرژی اتمی سند جامعی برای پیشرفت صنعت و ایجاد ظرفیت بومی 
در سطح صنایع کشور تدوین شده است که بر اساس آن برنامه های سازمان پیش 
می رود. معنای این جمله آن اســت که جمهوری اسالمی ایران، برنامه صلح آمیز 
هسته ای خود را برای تامین نیازهای داخلی پیش خواهد برد. برنامه ای که به گفته 
رئیس سازمان انرژی اتمی، متاثر از قانون راهبردی مصوب مجلس، در چارچوب 
منافع ملی قرار گرفته و هم اکنون ظرفیت غنی سازی کشور را به بیش از دو برابر 
کل تاریخ این صنعت رسانده است. افزایش تحریم ها و کارزار فشار ترکیبی علیه 
ایران، گره زدن پرونده ای فنی و حقوقی در ابعاد پرونده هسته ای به رویدادهای 
داخل کشور و اغتشاشات، تمرکز بر خیال پردازی های رژیم صهیونیستی علیه

امضای سند برنامه جامع همکاری بین ایران و نیکاراگوئه
حســین امیر عبداللهیان وزیر امــور خارجه و دنیس مونــکادا وزیر خارجه 
نیکاراگوئه که به منظور گفت وگو و تبادل نظر در زمینه توســعه همکاری ها و 
بررسی راه های گسترش همکاری های فی مابین و همچنین مشارکت در سومین 
نشست مجمع گفت و گوی تهران به ایران سفر کرده است، در محل وزارت امور 
خارجه دیدار کردند. وزیر امور خارجه در این دیدار با ابراز خرسندی از سطح 
مناسبات دو کشور، روابط فی مابین در حوزه سیاسی را در سطح ممتاز ارزیابی 
و تصریح کرد: همکاری های تجاری و اقتصادی یکی از موضوعات اولویت دار 
دو کشــور است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. امیرعبداللهیان آمادگی 
جمهوری اسالمی ایران برای ارتقای روابط دو کشور در حوزه های اقتصادی و 
تجاری به عالی ترین سطح را مورد تاکید قرار داد. وزیر امور خارجه با استقبال 
از امضای برنامه جامع همکاری های دو کشــور آن را یک نقشــه راه جدید و 
راهبردی برای گسترش روابط دو کشور ارزیابی کرد. دنیس مونکادا وزیر خارجه 
نیکاراگوئه نیز در این دیدار ضمن تشکر از دعوت وزیر امور خارجه، سالم های 
گرم دانیل اورتگا رئیس جمهور و خانم روساریو موریو معاون رئیس جمهور این 
کشور را به دولت و ملت ایران ابالغ کرد.وی با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه 
دو کشور از همکاری و همبستگی ایران و نیکاراگوئه در مجامع بین المللی ابراز 
خرسندی کرد. وزیر خارجه نیکاراگوئه با اشاره به اسناد امضا شده میان دو کشور 
در یک سال اخیر، ابراز امیدواری کرد با امضای برنامه جامع همکاری های دو 
کشــور و برگزاری اولین کمیسیون مشترک ایران و نیکاراگوئه در آینده نزدیک 
روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. در پایان این دیدار سند برنامه جامع 
همکاری های جمهوری اسالمی ایران و جمهوری نیکاراگوئه به امضای وزیران 
امور خارجه دو کشور رسید.سید ابراهیم رئیسی نیز در دیدار »دنیس مونکادا« 
وزیر خارجه نیکاراگوئه ظرفیت های فراوان ایران و کشورهای منطقه آمریکای 
التین را بستر مناسبی برای توسعه روابط جمهوری اسالمی ایران و کشورهای 
آمریکای التین از جمله نیکاراگوئه دانســت. رئیس جمهور با اشاره به روابط 
خوب دو جانبه ایران و نیکاراگوئه و همکاری های مثبت و سازنده دو کشور در 
نهادها و سازمان های بین المللی، مقاومت در برابر دشمنی ها و فشارهای استکبار 
به ویژه آمریکا را از عوامل تعمیق روابط و همکاری های دو کشــور دانســت.
آیت ا... رئیسی با تقبیح سوءاستفاده آمریکا و غرب از ابزارهایی نظیر حقوق بشر 
علیه کشورهای مستقل و مقاوم، از شکست محاسباتی آمریکا در طراحی های 
جدید علیه کشورها و ملت های مبارز و مقاوم گفت و تصریح کرد که گسترش 
همکاری بین کشورهای همسو یکی از راه های خنثی کردن فشار جبهه استکبار 
است. در این دیدار »دنیس مونکادا« وزیر امور خارجه نیکاراگوئه نیز با اشاره 
به اقتدار و مقاومت درس آموز ایران در برابر فشــارها و تحریم های آمریکا از 
اهمیت تدوین و اجرای سند جامع همکاری های اقتصادی و تجاری کشورش با 
جمهوری اسالمی ایران گفت و بر تسریع و تقویت گسترش مبادالت تجاری و 

همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید کرد.
ابهامات یا ادعاها، مسئله این است! 

تیم فنی آژانس در حالی به تهران آمده اســت که ایران مواردی را که آژانس به 
عنوان »ابهام« اعالم کرده و درصدد رفع آن هاست؛ اتهاماتی مبتنی بر توهمات 
تل آویو می داند اما مطابق رویه ۲ دهه گذشته در همکاری با این نهاد بین المللی 
پیشگام اســت . یک ماه پس از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی که با واکنش تند ایران روبه رو شد و باعث شد تا 
سفر گروه فنی و سیاسی آژانس به ایران به تعویق بیفتد، روز گذشته تیم  فنی از 
بازرســان آژانس به ایران آمدند تا شاید با گفت وگوهای جدید مقدمه ای برای 
تعامل جدیدی بین ایران و آژانس و در نهایت باز شــدن گره مذاکرات احیای

جمهوری اسالمی ایران از نمونه نگرانی هایی است که تهران دارد و به نظر می رسد تا 
زمانی که این نگرانی ها رفع نشود، نمی توان به آینده مذاکرات و توافقات امید داشت. 
در صورت رفع این نگرانی ها از سوی غرب و با توجه به حسن نیت جمهوری اسالمی 
در همــکاری با آژانس، می توان گمانه هایی را درباره آغاز دور جدید مذاکرات لغو 
تحریم ها، مطرح کرد. اگر طبق گفته سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، هدف 
این سفر رفع ابهامات واقعی و نه پیگیری ادعاها باشد، ایران هم از آن استقبال خواهد 

کرد اما تداوم اقدامات و اتهام زنی راه به جایی نخواهد برد. 
تازه های مطبوعات

رسالت - آن چه از قبل به راحتی و تنها با کمی توان تخیل قابل پیش بینی بود، این 
بود که روش های مقابله با بی حجابی بسیار فرسوده، ناکارامد و آسیب زا هستند؛ کافی 
است اتفاقی رخ دهد و اعتراضی شود و موجی از کشف حجاب به راه بیفتد، اما این 
موج ها باعث می شوند بی حجابی به عرف نزدیک تر شود؛ چراکه عناوینی مثل دفاع 
از مظلوم، آزادی خواهی، اصالح طلبی و شجاعت به خود می پذیرند. حتی اگر فرض 
محال کنیم روش های غیر عقالنی به واقع تأثیری هم در کاهش تعداد بی حجاب ها 

می گذارد؛ بار ارزشی بی حجابی را می افزاید. 
جمهوری اسالمی- در کشور ما مدیران کبوتر حرم اند؛ از این جا کیش کنی آن جا 
می نشینند و همیشه جایی برای نشســتن دارند! ندیدید وزیر رفاه پس از برکناری 

رئیس مناطق آزاد شد یا یک مدیر معزول، رئیس گمرک شد؟
کیهان- این روزنامه در واکنش به نامه اخیر محقق داماد نوشت: مروری - هرچند 
گذرا - بر متن نامه و زمان انتشار آن به وضوح نشان می دهد، که در آن از مباحث 
فقهی و حقوقی خبر چندانی نیســت و متاسفانه به نظر می رسد نویسنده نامه با وام 
گرفتن از جایگاه خود به عنوان یک روحانی حقوق دان و با اســتفاده از چند واژه 

فقهی، سمت و سوی واقعی نامه را پوشانده است!
انعکاس

عصرخبر نوشــت : میدل ایست نیوز به نقل از منابع آگاه در وزارت امور خارجه سوریه 
مدعی شــد که »حسین اکبری« به عنوان سفیر جدید ایران در دمشق معرفی شده است. 
این در حالی اســت که دوره مأموریت »مهدی سبحانی« سفیر کنونی ایران در سوریه به 
پایان رسیده است. حسین اکبری سابقه سفارت ایران در لیبی را داشته و کارشناس امور 
خاورمیانه و کشورهای عربی است.»کاظمی قمی« نیز سفیر جدید ایران در افغانستان شد.

بولتن نیوز نوشــت : ۲ گزینه اصلی وزارت نفت در صورت مســاعد نشدن شرایط 
جســمی وزیر نفت آقای مهندس اوجی، آقایان دکتر ابراهیمی اصل و حسین شیوا 
هستند. هم اکنون تقریبا تمام حمل و نقل دریایی ایران در دستان حسین شیواست و 
اصغر ابراهیمی اصل نیز چهره ای نام آشنا در حوزه انرژی کشور محسوب می شود.
چندثانیه نوشت: مواضع احمدی نژاد بر مبنای یک چارچوب فکری و دغدغه درونی 
نیست، بلکه مواضعش راجع به منافع و خواسته هایش قابل تغییر است و سکوت چند 
ماه اخیر را که خالف رویه و منش رسانه  ای اوست، می توان بر این مبنا تحلیل کرد. 
رفتار احمدی نژاد، یک نمودار سینوســی را مدون کرده که گاهی اپوزیسیون بوده و 

گاهی کارمند جمهوری اسالمی!
عصرایران نوشت:  امیر مقاره صبح یک شنبه از سوی دادسرای  اوین احضار و با تحویل 
لوازم شخصی به اطرافیانش، بازداشت شد. بهمن بابازاده )خبرنگار موسیقی( در کانال 
تلگرامی خود نوشت: خواننده »ماکان بند«  امیر مقاره  از سوی دادسرای  اوین احضار 
و با تحویل لوازم شخصی به اطرافیانش، بازداشت شد، اما رسانه قوه قضاییه این خبر 
را تکذیب کرده اســت. پیگیری ها نشان می دهد این خواننده به عنوان متهم به دادسرا 
احضار شــده و پس از ادای توضیحات و دریافت تذکر و ارائه تعهد دادسرا را ترک 
کرده است.  امیر مقاره با انتشار استوری گفته: با مساعدت مقام محترم  قضایی هم اکنون 

در منزل هستم.

استاندار هرمزگان در دیدار با فرمانده مرزبانی استان تاکید کرد 

تجهیز دریابانی استان به تجهیزات الکترو اپتیک
گروه خبر // معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان گفت:با توجه به آلودگی نفتی ایجاد شــده 
امکان شیرین سازی آب دریا تا دو سه روز آینده وجود 

ندارد. 
  احمد شاکری در تشریح این خبر، افزود: پس از شکستگی 
خــط لوله انتقــال فرآورده های نفتــی )گازوئیل( در خور 
خونســرخ بندرعباس )چهارشنبه ۲3 آذر( و ورود میعانات 
نفتی به دریا، برای حفظ سالمت شهروندان آب شیرین کن 
100 هــزار متر مکعبی که 50 درصد آب مورد نیاز شــهر 
بندرعبــاس را تامین می کرد، از مدار خارج شــد.وی بیان 
کرد: روز پنجشنبه ۲4 آذر با وارد مدار شدن ایستگاه پمپاژ 
جدید سد استقالل میناب بخشی از مشکل کمبود آب در شهر 
بندرعباس رفع شد اما همچنان با کمبود ۲0 درصدی تولید 

آب شرب مواجه هستیم.
  شاکری اظهار کرد: در حال حاضر شاخص های کیفی آب 
دریــا به دلیل آلودگی نفتی ایجاد شــده باالتر از حد مجاز 
اســت و امکان برداشــت آب خام از دریا و شیرین سازی 

وجود ندارد.
  به گزارش ایسنا؛ معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان با بیان اینکه پیش بینی می شود تا 
دو سه روز آینده با کاهش میزان آلودگی دریا شرایط برای 
برداشت آب خام و شیرین سازی فراهم شود، تصریح کرد: 
با وارد مدار شدن آب شــیرین کن 100 هزار متر مکعبی، 
مشکل کمبود آب شرب در شهر بندرعباس تا چند روز آینده 

برطرف خواهد شد.

معاون بهره برداری آبفا هرمزگان خبر داد 

کمبود آب در بندرعباس

    

گروه خبر// با حضور ســیدفخرالدین هاشــمی 
مرادی  احمد  اســتان،  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، 
سیدعبداهلل هاشمی رئیس مجمع خیرین مدرسه 
ساز استان، بازیارنســب مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه یک بندرعباس وجمعی از مسوولین و خیرین 
مدرسه 9 کالسه شهید علی عبدلی زاده  در منطقه 
سرخون واقع در شهرستان بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ هاشمی در این مراسم اظهار 
کرد: مدرســه 9 کالسه شهید علی عبدلی زاده در مقطع 
ابتدایی با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان 
و شرکت نفت با اعتباری بالغ بر150میلیارد ریال احداث 
شده اســت. وی با اشاره به اینکه این مدرسه 9 کالسه 
با زیربنایی بالغ بر 7۶0متر مربع احداث شــده اســت، 
خاطرنشان ساخت: با بهره برداری از این مدرسه تعداد 
۲۲5 دانش آموز از فضای آموزشی ایمن و استاندارد در 

منطقه سرخون بندرعباس برخوردار شدند.
احمد مرادی نیز اظهار کرد: امروز با بهره برداری از این 
مدرســه یکی از آرزوهای دیرین فرزندان این  منطقه به 
تحقق پیوســته است که جای بسی قدردانی از نوسازی 

مدارس  و مجمع خیرین مدرسه ساز استان دارد. 
وی ادامه  داد: امروز بعد از 43 سال از انقالب نیاز مردم 
به دریافت خدمات بیش از گذشته می باشد و مسوولین 

بایستی مشکالت مردم را مرتفع نمایند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه دانش آموزان آینده ســازان این مرزوبوم 
هستند، افزود: معلمان بایستی نهایت تالش خود را در 
تعلیم و تربیت دانش آموزان کرده تا آینده روشنی برای 

ایران اسالمی رقم بخورد.
گفتنی است؛ این مدرسه در قالب 9کالس درس، دیوار، 

محوطه، سرویس بهداشتی و سرایداری می باشد.

با حضور مسئولین صورت گرفت 

بهره برداری از مدرسه 
9 کالسه شهید عبدلی زاده



جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت 
 تعاونی مســکن کارگران آب منطقه ای هرمزگان راس ساعت
 00: 09  روز دوشــنبه مورخ 03/ 1 1 /1401  در محل سالن 
کنفرانس شرکت آب منطقه ای به آدرس: بندرعباس بلوار امام 
خمینی گلشهر شرکت آب منطقه ای هرمزگان تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شــود با در دست داشتن کارت و یا 
دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم 

رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه 
تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای 
و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی 
اعطای نمایندگی، می بایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا 
تاریخ 02 / 11 /1401 در محل دفتر شــرکت تعاونی به آدرس 
بندرعباس بلوار امام خمینی گلشهر شرکت آب منطقه ای حاضر 
تــا پس از احراز هویت و تایید وکالــت، برگه ورود به مجمع را 

دریافت دارند.
دستور جلسه:

- قرائت گزارش هیات مدیره و بازرسان از سال 1390 تا 1400
- طرح و تصویب صورت های مالی از سال 1390 تا 1400

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن کارگران آب منطقه ای هرمزگان

هیئت مدیره مسکن کارگران
 آب منطقه ای هرمزگان

3جنوب کشور
سه شنبه 29 آذر 1401

25 جمادل االول 1444

سال بیست و دوم شماره 4058
 آرزو توکلی ســرویس استان ها // معاون 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس 
سازمان بهزیستی کشور گفت: خانواده های 
دارای ۲ یا چند معلول اگر در روستا یا شهر 
زمین داشته باشند می توانند از تسهیالت 

بالعوض ساخت خانه بهره مند شوند. 
  به گزارش خبرنــگار دریا، علی محمد 
قادری در ســفر به شهرستان رفسنجان و 
در نشست با مسئوالن این شهرستان افزود: 
این خانواده ها باید در روستا یا شهر زمین 
داشته باشند که در روستا به این مددجویان 
150 میلیون تومان و در شهر ۲00 میلیون 
تومان تسهیالت بالعوض از سوی سازمان 

بهزیستی اعطا می شود.
  وی همچنین تصریح کرد: بر اساس مصوبه 
اخیــر هیات دولت، حق پرســتاری برای 
افراد ضایعه نخاعی، بســترگرا و معلولیت 

چندجانبی تا 50 درصد افزایش یافته است.
  رییس سازمان بهزیســتی کشور اظهار 
داشت: حق پرســتاری معلولیت جسمی 
و حرکتــی و چند جانبی به حســاب این 
معلوالن واریز می شــود تا بتوانند از آن 
بهره مند شوند.وی خاطرنشان کرد: همچنین 
افراد معلولی که نیاز به ویلچر داشته باشند 
سازمان بهزیستی به آنان کمک خواهد کرد.
  قادری بیان کرد: با توجه به قانون حمایت 
از خانواده ها باید زمینه ازدواج آســان را 
فراهم کنیم لذا با کمک خیران، دستگاه های 
دولتی و بخــش خصوصی تأمین جهیزیه 
برای مددجویان بهزیستی صورت می گیرد 
بــرای مددجویان  داریــم  آمادگــی  که 
زیرپوشش این سازمان تا 50 درصد هزینه 

تامین جهیزیه را اعطا کنیم.

   وی با اشاره به نبود گرمخانه برای کارتن 
خواب ها و معتادین متجاهر در رفسنجان 
گفت: احداث گرمخانه برعهده شــهرداری 
است و سازمان بهزیستی فقط مجوز صادر 
می کند و بر عملکرد احــداث این مکان 
نظارت های الزم را انجــام می دهد؛ لذا 
شهرداری رفســنجان درخواست الزم را 

ارائه دهد تا پیگیری و مجوز صادر شود.
  رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: 
درباره موضوع اعتیاد نیز بیش از یک سال 
اســت که در تالش هســتیم این قانون را 
جا بیندازیم کــه وظیفه نهادها در ماده 1۶ 
)معتادین متجاهــر( از این به بعد بر عهده 
بهزیستی نخواهد بود و بر عهده شهرداری 
است؛ شهرداری رفسنجان باید تکلیف خود 
را انجــام دهد و این ماده را اجرا کند که با 

ارائه درخواست، بررسی ها انجام و مجوز 
را صادر می کنیم.وی با اشاره به اینکه اداره 
کردن موارد مربوط به ماده 1۶ باید توسط 
بخش خصوصی و شــهرداری انجام شود 
افزود: ما فقط مجوز مرکز ترک اعتیاد ماده 
1۶ را صادر می کنیم و اجــرا و اداره آن 
بر عهده شــهرداری است؛ البته طبق قاعده 
باید برای ســاماندهی کارتــن خواب ها 
گرمخانه توسط شهرداری احداث شود پس 
اینجا شهرداری به وظیفه خود باید عمل و 

گرمخانه ایجاد کند.
 قادری تصریح کرد: اگر فرد متجاهر دستگیر 
شود و دستگاه قضا به تجاهر وی رسیدگی 
و اثبات کــرد او را به ماده 1۶ ارجاع می 
دهد؛ اگر فــرد کارت در حال درمان دارد، 
باید در کمپ ها بستری شود ولی اگر فرد 

چند بار دستگیر و پرتکراری تجاهر را دارد 
به ماده 4۲ ارجاع داده می شود که شرایط 
اجباری برای فرد متجاهر ایجاد می شود تا 

کمتر به چرخه اعتیاد برگردند.
  وی تاکید کرد: آمار معتادان، تکان دهنده 
اســت لذا صیانت مهم است؛ کمیته امداد و 
مراکز فنی و حرفه ای مهم اســت تا برای 
آنان بعد از ترک شــغل ایجــاد کنند تا به 

آغوش گرم خانواده بازگردند.
  رئیس سازمان بهزیســتی کشور گفت: 
شرکت هایی که آلودگی و شیوه مزاحمت 
و دردمنــدی ها را ایجاد می کنند شــرعا 
باید حق جوار را پرداخت و مسئوالن نیز 
باید رسما به این شرکت ها و دستگاه های 
ایجادکننده آلودگی مراجعه و آنها را نسبت 

به پرداخت حق جوار مستلزم کنند.

وی افزود: موج مراجعات مردمی به اداره ها 
و نهادهای کمیته امــداد، دفاتر نمایندگان 
مجلــس،  بهزیســتی و غیره بــه خاطر 
مشکالتی اســت که برای آنان ایجاد شده؛ 
اگر شــرکت های مولد آلودگی پرداخت 
حق جوار را ســرلوحه قرار دهند بسیاری 

از مشکالت جامعه حل می شود.
  قادری تاکید کرد: از طریق پرداخت حق 
جوار که بهزیســتی هم در آن سهم دارد، 
می توانیم بهتر به ســاماندهی مددجویان 
بپردازیم.وی تصریح کرد: سازمان بهزیستی 
مجموعه گســترده از وظایف در راستای 
رســیدگی به اقشار آسیب پذیر را دارد اما 
کمک خیران و دستگاه های اجرایی دولتی 
و بخــش خصوصی باید پای کار بیایند تا 

مشکالت جامعه حل شود.

اختصاص ۷۸ میلیارد اعتبار
به طرح های کاهش آسیب اجتماعی در خوزستان  
  حسن سیالوی سرویس اســتان ها//  مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خوزستان با اشاره به اعطای کمک های حمایتی 
به موسسه های فرهنگی، هنری ، سینمایی و قرآنی در راستای 
حمایت از طرح های حوزه کاهش آسیب های اجتماعی گفت: 
اعتبار تخصیص یافته برای استان خوزستان در مرحله اول 78 
میلیارد ریال است. به گزارش خبرنگار دریا؛ حجت االسالم رضا 
کاله کج افزود: در سال گذشته این اعتبار برای استان خوزستان 
130 میلیارد ریال بوده که در حال اجرا و نظارت است و امسال 
نیز در ســه مرحله برای استان ها واریز می شود و مرحله اولی 
اعتباری که به اســتان خوزستان اختصاص داده شده بر اساس 
درصد جمعیت بوده است. وی افزود: ماده 14 که به جدول 17 
معروف است یک ردیف حمایتی قانون مصوبه مجلس شورای 
اســالمی است که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
قالب طرح های کاهش آسیب های اجتماعی به موسسه هاب 
فرهنگی، هنری و قرآنی دارای شــماره ثبت رسمی از سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور به نسبت جمعیت استان ها اختصاص 
داده می شــود. کاله کج ادامه داد: طرح هــا ازطریق فراخوان 
عمومی با موضوعات مرتبط با آسیب های اجتماعی جمع آوری 
می شــود که با حضوردستگاه های نظارتی در کمیته مورد نظر 
ارزیابی وموسسات فرهنگی نسبت به طرحی که ارایه می دهند 
با مبالغ متفاوت مــورد حمایت قرار می گیرند. وی با بیان این 
که ریاست کمیته جدول 17 بر عهده نماینده ولی فقیه در استان 
است افزود: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان عضو و 
دبیر کمیته، مدیرکل تبلیغات اسالمی، نماینده سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان ، مدیر حوزه های علمیه استان ، نماینده 
مجمع نمایندگان استان در شورای فرهنگ عمومی به عنوان ناظر 
کمیته، از دیگر اعضای کمیته جدول 17 می باشــند. مدیر کل 
 فرهنگ و ارشــاد اسالمی خوزستان ادامه داد: امر نظارت برای
 اعضای کمیته متشــکل ازجدول 17اختیاری اســت ولی این 
نهادها خود را موظف می دانند که بر کار مجموعه و موسساتی 
 کــه ازاین حمایت مالی بهره مند می شــوند نظــارت کنند و
 اگر کسی به تعهدات خود عمل نکرد طبق قانون با آن موسسه 
برخود شود. حجت االسالم کاله کج بیان کرد: این فرصت باعث 
می شود تکدی گری فرهنگی انجام نشود و موسساتی که تولید 
کارو محتوا دارند و اشتغال آفرینی می کنند در یک مجرای قانونی 
بتوانند از حمایت های دولت و مجلس استفاده کنند. وی گفت: 
طرح های ارسالی باید بصورت خالقانه ، ابتکاری و ارائه ایده های 
 نو و دارای طرح توجیهی و کامال قابلیت اجرا شــدن و مرتبط
 بودن در زمینه کاهش آســیب های اجتماعی داشــته باشند و 
 گستره فعالیت طرح نیز باید در محدوده استانی ، شهرستانی و
 شهری در نظر گرفته شده باشــد. کاله کج با بیان این که هیچ 
سفارشی در این زمینه پذیرفتنی نیســت افزود: زمان دریافت 
طرح های کاهش آســیب تا 15دی ماه ســال جاری است وتا 
اول بهمن ماه طرح ها بررســی و از اول بهمن این اعتبارات به 
موسسات که در ارزیابی و داوری ها موفق به دفاع ازطرح شدند 

پرداخت می شود. 

رئیس پارک علم و فناوری بوشهر:
بی توجهی به دستاوردهای فناوران داخلی 

آنها را به خارج کوچ می دهد
  ســید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها//  رئیس پارک 
علم و فناوری خلیج فارس گفت: منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس در استان بوشهر فرصت و مقصد مطلوبی برای واحدهای 
فناور و دانش بنیان فعال اســت و در صورتی که شــرکت های 
حاضر در این منطقه دســتاوردهای فنی و تکنیکی این واحدها 
را در نیابند، سرخوردگی ناشــی از آن، فناوران کشور را کوچ 
می دهد. به گزارش خبرنگاردریا، ابوالحســن رزمی نیا در آیین 
افتتاحیه ششمین نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز و پتروشیمی 
عسلویه بیان کرد: آسیب دیگر بی توجهی شدن به دستاوردهای 
و فناوری های محققان و واحدهای فناور داخلی حرکت به سمت 
وابستگی به مهندسی خارج از مرزها است.وی اظهار کرد: منطقه 
ویژه انرژی پارس نبض تپنده اقتصادی سرزمین ماست و برپایی 
ششمین نمایشگاه ساخت داخل حوزه نفت گاز و پتروشیمی در 
عسلویه یک تالقی هوشمندانه است.رئیس پارک علم و فناوری 
خلیج فارس ادامه داد: این محفل حاصل دسترنج، دستاوردها و 
تراوشــات فکری خالقان این سرزمین است و این گرد هم آیی 
یکــی از بزرگترین اتفاقات حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی به 
شــمار می رود.رزمی نیا یادآور شد: شرکت آتیه سازان فناوری 
با همکاری شتاب دهندگان بازار فارس از واحدهای مجموعه 
پــارک علم و فنــاوری خلیج فارس موفق بــه برگزاری این 
نمایشگاه و گرد هم آوردن فعاالن و متخصصان حوزه های متعدد 
شده اند و امید است دستاوردهای درخشانی برای برگزار کنندگان 
و شرکت کنندگان داشته باشــند. وی یادآور شد: پارک علم و 
فناوری خلیج فارس میزبان بیش از 150 واحد فناور در انواع 
حوزه های تخصصی اســت و استانداری بوشهر نیز در یکسال 
اخیر همراهی بسیار خوبی با این مجموعه داشته است. مجری 
نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی عسلویه در آیین افتتاحیه این 
نمایشگاه گفت: تا کنون حمایت های از واحدهای سازنده داخلی 
حمایت های یارانه ای بوده است اما شرکت ها بیش از این نیازمند 
حمایت در توسعه بازار هستند.مبین غفوری افزود: شرکت های 
سازنده برای ورود به لیســت وزارت نفت دچار چالش هایی 
هستند که روند را طوالنی کرده است. وی پیشنهاد کرد: شرایطی 
فراهم شود که مجموعه های تولیدی و کارفرمایی این امکان را 
داشته باشند تا بتوانند با سازندگان به شکل آسانتری تعامل کنند. 
مجری نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی عسلویه ادامه داد: اکنون 
تنها حمایت از ســازندگان مورد توجه قرار گرفته در حالی که 
برای شکل گیری بازار  هم سازنده و هم خریدار و تقاضاکننده 
باید حمایت شوند. وی توضیح داد: بیشتر قراردادهای سازندگان 
داخلی با صنایــع حوزه انرژی به این صورت اســت که پس 
از نصــب کاال در صورت خوب عمل کردن هزینه به ســازنده 
پرداخت می شــود که ریســک فعالیت را برای دانش بنیان ها 
افزایش داده است.غفوری تاکید کرد: باید بیمه ها به این قراردادها 
 ورود کنند تا ریســک مجموعه های تولیدی ســاخت داخل 

کاهش یابد.
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معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور:

 تسهیالت بالعوض مسکن به خانواده معلوالن دارای زمین اعطا می شود

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری فارغان

شــهرداری فارغان در نظر دارد پروژه آسفالت معابر شهر فارغان را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1. موضوع مناقصه: آسفالت معابر شهر فارغان از محل اعتبارات داخلی
2. محل اجرای پروژه: شهر فارغان

3. مدت زمان اجرای پروژه: سه ماه
4. مبلغ اعتبار: 16284000000 ریال ) شانزده میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون ریال(

5. مهلت و محل توزیع اسناد: محل دریافت اسناد دفتر فنی شهرداری فارغان می باشد، مهلت 
توزیع و عودت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد.

6. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1628400000 ریال
7. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

8. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
9. ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاران و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت 
دریافت اسناد الزامی اســت. اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر شده و متقاضیان می توانند 

جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر فنی شهرداری فارغان مراجعه نمایند.

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

با اخذ سپرده      

نوبت دوم

RHPدرخواست شماره :   T20-7302509735- 

 FUJI موضوع آگهی : خرید الکتروموتور

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
 WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. 

روابط عمومی و امور بین الملل

تاریخ انتشار آگهی : 29 / 09 /1401

  ســید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // 
انجام  توافق  براســاس  گفت:  بوشهر  استاندار 
شده با سازمان انرژی اتمی تا قبل از پایان سال 
جاری پردیس فناوری هسته ای دانش بنیان در 
این استان و با مرکزیت شهر بوشهر راه اندازی 

می شود. 
  به گزارش خبرنگار دریا، احمد محمدی زاده 
در آئین آغاز به کار ششمین نمایشگاه ساخت 
داخل نفت، گاز و پتروشیمی عسلویه با رویکرد 
دانش بنیان در منطقه عسلویه افزود: همچنین 
با همکاری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
پردیس نفت، گاز و پتروشــیمی نیز در همین 
منطقه و در کنار صنعــت و واحدهای تولیدی 
برای شرکت های دانش بنیان آماده بهره برداری 
می شــود.وی افزود: در ابتدای سال آینده این 
شرکت ها در محلی که برای آنها پیش بینی شده 

مستقر می شوند.
  اســتاندار بوشــهر تصریح کرد: با حمایت و 
پشــتیبانی هلدینگ خلیج فــارس، به زودی 
عملیات اجرایی پارک بزرگ تولید کود و سم 
در نزدیکی فرودگاه عســلویه آغاز می شود که 
در همین ارتباط زمین مورد نیاز اختصاص پیدا 
کرده است.وی از شــرکت ها و تولید کنندگان 
خواســت تا در پارک بزرگ تولید کود و سم 

مستقر شــوند.محمدی زاده با تاکید بر حمایت 
از شرکت های دانش بنیان استان، گفت: تالش 
شده با اختصاص زمین و تامین تسهیالت بانکی 
از آنها در پارک علم و فناوری خلیج فارس و 
شرکت شهرک های صنعتی نیز حمایت می شود.

وی در خصوص ششــمین نمایشگاه ساخت 
داخل نفت، گاز و پتروشــیمی عسلویه، عنوان 
کرد: در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
نمایشگاهی برای ایجاد تعامل بهتر بین صنعت و 

تولید کنندگان در این منطقه برگزار شده است.
محمدی زاده گفت: به طور یقین پیشــرفت و 
تعالی کشــور در گرو حمایت از جوانانی است 
که با استفاده از فناوری، نوآوری، علم و تجربه 
می تواند یک مجموعه را به مجموعه ای دانش 
بنیان که جایگزین تولید کنندگان مطرح جهانی 

شوند تبدیل کنند.
  اســتاندار بوشــهر با بیان اینکه به طور قطع 
شــرکت های دانش بنیان بخشــی از اقتصاد 
مقاومتی هستند، ادامه داد: در حالی که ایران در 
تولید علم رتبه 17 جهان را دارد اما تاکنون موفق 
نشده ایم این تولید علم را تبدیل به ثروت کنیم.   
وی اظهار کرد: برگزاری این چنین نمایشگاه و 
ایجــاد تعامل بین صنعت و تولید کنندگان، این 

فرصت را فراهم می کند تا علم تولیدی در کشور 
به ثروت تبدیل شود.

محمدی زاده ادامه داد: ششمین نمایشگاه ساخت 
داخل نفت، گاز و پتروشیمی عسلویه با رویکرد 
دانش بنیان فرصتی اســت تــا ظرفیت دانش 
بنیان ها به صنعت و صنعت را به شــرکت های 
دانش بنیان معرفی و بین این ۲ بخش هم افزایی 
و تبادل فکر، تبادل نظریه و فعالیت ایجاد کرد. 

استاندار بوشــهر افزود: بسیاری از صنایعی که 
امروز در منطقه در قالب پاالیشگاه های گازی، 
واحدهای پتروشیمی و یا صنعت نفت مشغول به 
فعالیت و در حال تولید هستند را جوانان ایرانی 
ساخته اند.وی تاکیدکرد: وقتی یک جامعه، مردم 
و کشوری بتوانند صنعت به این بزرگی، مهمی 
و پاالیشگاهی با ظرفیت 48 میلیون مترمکعب 
گاز و یا یک واحد پتروشــیمی بسازند و آن را 
به تولید برســانند خیلی راحت می توانند این 
واحدها را تعمیر و نگهداری و قطعات و کاالها 
و خدمات مورد نیاز آن را تامین کنند بنابراین 
این نمایشگاه فرصتی است تا این دو بخش در 

تعامل مستقیم باهم قرار گیرند.
  استاندار بوشهر با اشــاره به ورود سه شهید 
گمنام به استان بوشهر افزود: این شهدای گمنام 

سربازان جنگ نظامی بودند که در دفاع مقدس 
سینه سپر کردند تا این ملت، سرزمین، مردم و 

انقالب و کشور باقی بمانند.
  محمدی زاده خطاب به فعاالن حوزه صنعت 
نفت، گاز، پتروشــیمی و صنایع پائین دســتی 
پتروشیمی گفت: امروز رزمندگان شما در جنگ 
اقتصادی دشــمن همین جوانان شــرکت های 
دانش بنیان هستند و ما موظف هستیم که از آنها 

حمایت کنیم و توانمندی آنها را به کار گیریم.
وی تاکید کرد: همین طور که جوانان دیروز در 
جنگ نظامی کشور را در مقابل همه قدرت های 
عالم پیروز کردند این جوانان و نسل جدید نیز 
می تواند این کشــور را در جنگ اقتصادی به 
موفقیت و پیروزی برســاند و از دشمنان خود 
عبور کند. استاندار بوشــهر خطاب به مدیران 
عالی صنعت گفت: از این جوانان حمایت کنید 
که این جوانان اتفاقات بزرگی برای کشور، این 

سرزمین و انقالب رقم می زنند.

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی استان یزد با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه خارجی از ثبت 
بیش از 9۴۰ هزار دالر جذب سرمایه خارجی در 9 ماهه امسال در 

استان خبر داد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، محمد دهقان منشادی افزود: حضور 
سرمایه خارجی در کشور سبب خواهد شد تا درآمدهای ارزی 
کشور از نوسانات کمتری برخوردار و کشور از صادرات باالتری 
بهره مند شود.وی اظهار کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی در 
کشورهای در حال توسعه، به منظور تولید ارزان تر برای به دست 
آوردن فرصت رقابت در ســطح جهانی است و جذب سرمایه 
خارجی در بخش های تولیدی کشــور باعث خواهد شــد تا 
محصوالت بیشتری صادر شوند و زمینه را برای افزایش درآمد 
ارزی فراهــم کنند.مدیرکل امور اقتصــادی و دارایی ادامه داد: 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به دسترسی به تکنولوژی و 
اطالعات مدیریتی بین المللی می گردد که حتی ممکن است منجر 

به نفوذ آسان آن در بازارهای جهانی شود.
  دهقان منشادی اظهار داشت: سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
یکــی از منابع مهم تامیــن مالی خارجی و غیــر دولتی برای 
کشورهای درحال توســعه محسوب می شود که خود از عوامل 
متعددی تاثیر می پذیرد.وی تصریح کرد: سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی نه تنها منبع ســرمایه گذاری و تشــکیل سرمایه است 
بلکه می تواند به عنوان عاملی مهم جهت انتقال تکنولوژی، تولید 
مهارت ها، امکانات، نوآوری ها، قراردادهای مدیریتی و دستیابی 

به شبکه بازارهای بین المللی عمل کند.

ثبت بیش از 9۴۰ هزار دالر 
سرمایه خارجی در یزد

استاندار بوشهر: 

پردیس فناوری هسته ای دانش بنیان در بوشهر راه اندازی می شود



مبلغ عیدی کارگران درسال ١۴٠١

 گروه اقتصادی // بر اساس قانون کار، حداقل عیدی پرداختی به 
کارگران در ســال 1401 اعالم شد. بر اساس ماده واحده قانون کار 
عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶0 روز و حداکثر 
90 روز اســت است. این مبلغ ربطی به حقوق و دستمزد ندارد و به 
صورت جداگانه باید پرداخت شود.طبق این قانون تمام کارگاه های 
مشمول قانون کار مکلف اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک 
سال کار معادل ۶0 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. 
نحوه محاسبه عیدی دستمزد روزانه مصوب امسال ضرب در ۶0 روز 
اســت که دســتمزد روزانه 139 هزار و 3۲5 تومان است از این رو 
حداقل عیدی که باید پرداخت شود هشت میلیون و 359 هزار تومان 
اســت. در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی 
کارکنان نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس 
حداکثر عیدی که کارگران دریافت می کنند هم 1۲ میلیون و 539 هزار 
و ۲50 تومان است.برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند 
هم بر اساس ۶0 روزکار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می شود. به این 
شــکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد ۲ ضرب و بر تعداد روزهای 
کاری تقسیم می شود. )حداقل مزد ضرب در ۲ تقسیم بر 1۲ و ضرب 
در تعداد ماه کارکرد( بر این اساس حداقل عیدی کارگری با هفت ماه 
کار برابر اســت با چهار میلیون و 87۶ هزار و 375 تومان و حداکثر 
عیدی کارگری با همین مــدت زمان ۶ میلیون و ۲57 هزار و 314 
هزار تومان است. در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی مشخص 
نشده است، بر اســاس عرف کارگاه ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی 
سال عیدی کارگران خود را پرداخت می کنند و معموالً سقف پرداخت 
عیدی کارکنان پایان اسفندماه است. دولت سیزدهم دستمزد کارگران را 
در سال 1401، 57.4 درصد افزایش داد بر این اساس حداقل دستمزد 
ماهانه چهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان و حداقل دســتمزد 
روزانه 139 هزار و 3۲5 تومان اعالم شد. به گزارش قدس آنالین، 
بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران ۶ میلیون و 

433 هزار تومان برای خانواده 3.3 نفری عنوان شد.

خبر

4
سه شنبه 29 آذر 1401

25 جمادل االول 1444

سال بیست و دوم شماره 4058

اقتصادی

 گروه اقتصادی // محاســبه سرانگشــتی از اقالم 
مصرفی در مهمانی شــب یلدا حاکی از آن است که 
می توان با صرف هزینه ۵۰۰ هزار تومان شب یلدا را 

پشت سر گذاشت.
بــازار میادین میوه و تــره بار مملــو از میوه های 
رنگارنگ و قیمت های متفاوت است. به عنوان مثال 
هر کیلو پرتقال بین 8 تا 40 هزار تومان عرضه شده 
و میوه فروشان سیار )وانتی های میوه فروش( هر کیلو 
پرتقال را به مبلغ 8 هزار تومان به فروش می رسانند. 
همین میوه در میادین تره بار هر کیلو ۲0 هزار تومان 
قیمت گذاری شده و میوه فروشی های سطح شهر هم 
هر کیلو از آن را با مبلــغ 40 هزار تومان به فروش 
می رســانند. نارنگی از دیگر مرکبات باغات شمال 
کشــور هم همین وضعیت را داشته و بین 15 تا 30 

هزار تومان به فروش می رســد. البتــه ناگفته نماند 
نارنگی یافا اســتثنا بوده و کیلویی 50 هزار تومان 
قیمت گذاری شــده است. خرمالو، ازگیل و موز هم 
تقریبًا هم قیمت یافا بوده و خوشرنگ های باالنشین 
هستند.  در سبد میوه خانوار ایرانی، گالبی و توت 
فرنگی الکچری نشین بوده و به ترتیب کیلویی 98 
و 17۶ هزار تومان قابل تأمین اســت. انار این میوه 
خوشرنگ شب یلدا هم بین 30 تا 45 هزار تومان 
قیمت گذاری شده است. کیوی، سیب و لیمو شیرین 
نیز میوه های طبقه متوسط بوده و بین 15 تا 30 هزار 

تومان در سبد خانوار ایرانی جای می گیرد.
 هندوانه این میوه تابستانی که در بلندترین شب سال 
خوردنش مزه دیگری دارد از سوی اتحادیه میوه و 

تره بار بین 5 تا ۲0 هزار تومان قیمت گذاری شده 
است. البته میوه فروشان سیار آن را کیلویی 8 هزار 

تومان هم به فروش می رسانند.
  مظنه آجیل در بازار

  رئیس اتحادیه آجیل فروشان تهران هفته گذشته 
اعالم کرد: آجیل ممتاز شــب یلــدا کیلویی 350 
هزار تومان تعیین شــده و در صــورت تخلف، با 
گران فروشان برخورد خواهد شد. آنچه بازار آجیل 
نشان می دهد؛ قیمت ها بین ۲80 تا 590 هزار تومان 
است. با توجه به حجم میوه های خشک مخلوط با 
مغزهایی چون پسته، بادام هندی، گردو، بادام درختی 
قیمت ها متفاوت می شود. آجیل هایی که خالص از 
مغزهایی چون پســته، بادام درختی، بادام هندی، 

فندق، گردو تشکیل شده به کیلویی حدود ۶00 هزار 
تومان هم می رسد.

  در همین راستا شهرداری تهران برای تنظیم بازار در 
مراکــز فروش خود مبادرت به عرضه آجیل با نرخ 
هر کیلو 185 هزار تومان کرده است. با یک محاسبه 
سرانگشــتی و با درنظر گرفتن میانگین میوه های 
متوسط   قیمت )سیب، پرتقال، انار، نارنگی، هندوانه( 

باضافه هزینه یک کیلو آجیل شب یلدا برای هر فرد 
حدود 500 هزار تومان تمام می شود.

  به گزارش  مهر، با این تفاســیر می توان گفت اگر 
یک خانواده دو نفره بخواهند شــب یلدا را کنار هم 
ســپری کنند باید چیزی حدود 500 تا ۶00 هزار 
تومان هزینه کنند که تقریبًا معادل پرداخت یک ماه 

یارانه است.

مظنه چله نشینی 
یک مهمانی ساده با ۵۰۰ هزار تومان

    

   گــروه اقتصــادی // وزارت صمت در 
گزارشی ضمن برشــمردن ۵ دلیِل گرانی 
خودرو طی سالهای اخیر، اعالم کرد که با 
تدابیر همه جانبه وزارتخانه از جمله تسهیل 
واردات خــودرو به زودی شــاهد کاهش 

قیمت های کاذب در بازار خواهیم بود. 
  وزارت صنعــت، معــدن و تجارت در 
گزارشــی به واکاوی علل نابسامان شدن 
بازار خودرو طی سالهای اخیر پرداخت و 
اعالم کرد: معضل بازار خودروی کشور از 
سال 97 تاکنون وجود داشته است و دالیل 
ذیل باعث ایجاد تالطم در بازار خودرو در 

چند سال اخیر بوده است.
1- کاهش تولید خودروسازان داخلی از 
سال 97 به میزان نصف سال 139۶ و عدم 
اهتمام دولت گذشــته برای رفع مشکالت 
این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در 
 یک ســال اخیر عرضه و تولید خودرو را 

به شدت افزایش داد.
۲- تولیــد خودروهای ناقص و دپوی آن 
در پارکینگ خودروســازان که به ســبب 
نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار 
را نداشــتند.3- تبدیل خودرو به کاالی 
ســرمایه ای. در شرایط ناشی از متغیرهای 

کالن اقتصادی کشور و شرایط تورمی.

4- هجــوم دالالن به این بازار به ســبب 
قیمت گــذاری دســتوری در محصوالت 
خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده 

در بازار و رونق سوداگری.
5- عدم وجــود اهرم های الزم برای اخذ 
مالیات بر درآمدهای اتفاقی و ســودهای 
بادآورده ناشی از سوداگری )به علت عدم 

تصویب آن در مجلس(.
  عوامل فوق الذکر ســبب شدند که مسئله 
خودرو از سال 97 تا پایان سال گذشته به 
گره کوری تبدیل شود. از پایان سال گذشته 
با اجرای برنامه های تحولی وزارت صمت 
تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش 
از 50 درصد رشــد داشت و عماًل جریان 

تولید در سال جاری تاکنون تثبیت شد.
  از سوی دیگر از شــهریور سال جاری 
عماًل تولید خودروهای ناقص متوقف شد 
و خودروهای دپو شده در پارکینگ ها هم 

به صفر رسید.
  بنابراین یکــی از عوامل و یک عارضه 
مزمن که بیش از چهار سال بازار خودروی 
کشور را متالطم می کرد؛ کاماًل درمان شد 
اما مسئله بازار خودروی کشور جنبه های 

دیگری نیز دارد.

در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح 
موفق فروش از طریق ســامانه یکپارچه 
خودرو؛ محصوالت یکی از خودروسازان 
بعد از چهار ســال از قرعه کشــی خارج 
شــد و عماًل دیگری نیازی به ادامه طرح 
نبــود چون تنها عرضه یک خودروســاز 
در قرعه کشــی مانده بود و تاکنون نیمی از 
ظرفیت تولید محصوالت خودروسازان از 
فرآیند قرعه کشی خارج و در بورس کاال 

عرضه می شود.
  در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو 
در بورس کاال به آزمون گذاشــته شــد و 
به عنوان یکی از شــیوه های قیمت گذاری 
و عرضه خودرو به بــازار مورد پذیرش 
قرار گرفت، با اعالم شرایط عرضه توسط 
وزارت صمت که الزم االجرا بود تا در کنار 
تنظیم گری  و  تولید خودروسازان  افزایش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت 
بورس کاالی ایران، پاسخگوی بخشی از 

تقاضای مصرف کنندگان واقعی باشد.
 شروط عرضه خودرو در بورس کاال

  عرضــه محصوالت خودروســازان در 
بورس کاال در راســتای تنظیــم بازار با 

رعایت این شرایط باید صورت پذیرد:

1- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره 
به تعداد ۲ هزار دســتگاه در هر محصول 
برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای 
سایر شرکت های خصوصی حداقل به میزان 

500 دستگاه است.
۲- شــرکت های خودروســاز موظف اند 
فهرست خریداران محصوالت طی 48 ماه 
گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کاال 
اعالم نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع 
شده مذکور و همچنین خریداران دوره های 
پیش در بــورس کاال )که اطالعات آن ها 
نزد سازمان بورس موجود است( از شمول 

خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
3- خودروسازان موظف اند تعهدات قانونی 
ابالغی )نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط 
خــودرو و …( را متناظر بــا عرضه ها در 

بورس کاال انجام دهند.
4- خودروســازان موظف اند برنامه ریزی 
الزم در خصــوص عرضــه در بورس را 
مطابــق مجوزهای فروش اعطا شــده به 
گونه ای انجام دهند که خدشه ای در تعهدات 
پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق 

جدید ایجاد نشود.
5- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز 

اخذ شــده و یا مشــتقات مالی وابسته به 
خودرو اعم از گواهی ســپرده، معامالت 
سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع 
 )ABS( اوراق بهادار و یا پشــتوانه دارایی
مبتنی بر خودرو در بورس کاال با توجه به 
آن که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر 
می گذارد، مســتلزم اخذ مجوز از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.
  در این راستا، با توجه به عدم رعایت بند 
اول این بخشنامه در عرضه یک محصول 
گروه بهمن در روز دوشنبه ۲1 آذر، معاون 
صنایع حمــل و نقل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در نامه ای به مدیرعامل شرکت 
بــورس کاالی ایــران، خواســتار ابطال 
معامالت این روز و رعایت تمامی شرایط 

بخشنامه ابالغی به خودروسازان شد.
همچنین در پی عدم رعایت شرایط رقابت 
و میانگین قیمت یک محصول دیگر گروه 
بهمن در روز چهارشــنبه ۲3 آذر، کمیته 
معامالت شــرکت بــورس کاالی ایران، 

معامالت این روز را تأیید نکرد.
لــذا نهادهای حاکمیتی ناظــر و تنظیم گر 
بازار کاالی فیزیکی خودرو با رصد دقیق 
و بررســی نحوه عرضه خودرو در بورس 

کاال، از تمامــی امکانات و اختیارات خود 
برای مقابله با شکل گیری تقاضای کاذب 
در دوگانه »قیمت بورسی قیمت بازار« و 
افزایش قیمت ها استفاده می کنند تا از بروز 
رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس 
از عرضه خودرو در بورس کاال جلوگیری 

شود.
 رشد ١۷ درصدی نرخ دالر منجر 
به رشد ۹ درصدی قیمت خودرو شد

  از ســوی دیگر، با بررسی روند تغییرات 
قیمت خودرو و ارز در شــش ماه اخیر، 
همبستگی افزایش قیمت خودرو در بازار 
به واسطه افزایش قیمت ارز قابل مشاهده 

است.
همچنین روند تغییرات دالر و دو خودروی 
نمونه ایران خودرو و ســایپا در شش ماهه 
اخیر نســبت به قیمت آن در تیر ســال 
جاری، بیانگر رشــد 17 درصدی دالر در 
ماه آذر نسبت به ماه تیر بوده، که به تبع آن، 
قیمت خودرو نهایتًا 9 درصد رشــد داشته 
است. بنابراین پیش بینی می شود با تدابیر 
همه جانبه وزارت صمت از جمله تســهیل 
واردات خــودرو به زودی شــاهد کاهش 

قیمت های کاذب در بازار باشیم.

دالیل گرانی خودرو از زبان وزارت صمت

  گروه اقتصادی // یک کارشــناس مسکن معتقد است که علت 
مخالفت عده ای از مســئولین با طرح کاهش نرخ زمین در قیمت 
مسکن این است که این طرح را خالف منافع و عاملی در جهت به 

خطر افتادن سرمایه خود می دانند. 
   »طرح جامع زمین و مسکن ایرانیان طرحی است که به صورت 
دائم مشکل مسکن را در ایران حل کرده و الگوی اجرایی موفق 
و نمونه برای بسیاری از کشــورها خواهد شد، چراکه ملک و 
زمین را از کاالی سرمایه ای به کاربرد واقعی خود یعنی کاالی 
مصرفی تبدیل می کند. در این طرح که بر اساس قیمت گذاری 
منطقی زمین و مسکن است بر تمامی آشفتگی ها و نابسامانی های 
حوزه زمین و مســکن پایان داده و با طراحی و اجرای سامانه 
جامــع امالک و زمین تمامی امالک با توجه به کدپســتی آنها 
قابلیت شناسایی داشته و تمامی ریز مصالح به کار رفته در آنها با 

وارد کردن کدپستی ملک فوق قابل مشاهده است.
  در این طرح که کامال بر اساس منطق طراحی شده است قیمت 
هر ملک مسکونی به صورت)جمع قیمت مصالح به کار رفته در 
آن، دســتمزد ســازنده، پول زمین و هزینه مجوزها( می باشد« 
این ها بخشی از ســخنان محمدداوود وثوقی نسب، کارشناس 
مسکن است که معتقد است در صورت مورد اقبال قرار گرفتن 
طرح توسط مسئوالن، قیمت مسکن را به یک چهارم قیمت فعلی 

کاهش می دهد.
  ۴۵ درصد مردم ایران مستاجر هستند

  وی در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه در حال حاضر 
45 درصد مردم ایران مســتاجر هستند، ابراز کرد: میزان انتظار 
برای خانه دار شــدن در ایران به حدود ۶0 تا 70 سال رسیده 
است و برخی از کارشناسان حتی تا 100 سال هم این میزان را 
افزایش می دهند. وی ادامه داد: البته همه این ها در حالی اســت 
که قیمت مسکن ثابت بماند و در این دوره ۶0 ساله رشد نکند؛ 
اما همان گونه که شاهد هستیم ما هر ساله در بخش مسکن با 45 
درصد تورم مواجه هســتیم، بنابراین هر ساله زمان انتظار افراد 
تا خانه دار شدن افزایش می یابد، چراکه نرخ مسکن با سرعت 

بیشتری نسبت به درآمد ما باال می رود.
  این کارشناس مسکن در خصوص علت تورم در بخش مسکن، 
تصریح کرد: جدا از بحث عدم ســاخت و ساز مسکن که با آن 
مواجهیم و در حال حاضر به هشــت میلیون مسکن نیاز داریم؛ 
افرادی که دنبال سوداگری در هر بازاری هستند، بازار مسکن را 
به دلیل اینکه کاالیی بی کشش)کاالیی که بدون اینکه خودش را 
عرضه کند مشتری برای آن وجود دارد( است را مناسب دانستند.
وثوقی نسب ضمن بیان اینکه این افراد در بخش مسکن سوداگری 
و قیمت ها را به صورت رها شده به مردم عرضه می کنند، تصریح 
کرد: عواملی همچون مصالح، دستمزد کارگران، مجوز ساخت 
و ســاز و نرخ زمین بر قیمت نهایی مســکن تاثیر می گذارد. 
هم اکنون قیمت زمین 50 درصد قیمت یک مســکن را تشکیل 
می دهد و این در حالی است که مالکیت بر زمین معنا ندارد، بلکه 
بهره برداری معنا دارد، چراکه مشتری اعیان را خریداری می کند 
و نه عرصه را و این قیمت گذاری بر زمین خالف است، چراکه 

ما آن را نساخته ایم.
  میزان ارزش زمین در نرخ مســکن را به ۲۵ درصد 

کاهش دهند
  وی با اشــاره به اینکه پیشنهاد ما این است که ارزش زمین را 
به ۲5 درصد کاهش دهند تا نرخ مسکن از این وضعیت نجومی 
خارج شود، خاطرنشان کرد: در دهه 70 قیمت زمین 10 درصد 
از نرخ مسکن را تشکیل می داد و از زمانی که سوداگری در بحث 
زمین به وجود آمد زمین سال به سال در حال گران تر شدن است.

این کارشناس مســکن تاکید کرد: چنانچه نرخ زمین را کنترل 
نکنیم، قیمت مسکن هیچ حد یقفی نخواهد داشت، اگر ساخت و 
ساز طی سال های قبل انجام شده بود این ساخت و ساز جلوی 
التهاب ُدمل ایجاد شده در بخش مسکن را می گرفت؛ اما از آنجا 
که تولید مسکن در کشــور رخ نداده، ما مجبور هستیم که راه 
درآمدی که در بخش مسکن به وجود آمده را سد کنیم تا تمرکز 

پول از بخش سوداگری به بخش تولید منتقل شود.
وثوقی نسب با تاکید بر اینکه تا زمانی که راه داللی بسته نشود 
کشور به تولید و اشتغال نخواهد رسید، خاطرنشان کرد: یکی از 
راه های بســتن این داللی در بخش مسکن است. هر ساختمان 
نوساز شناسه ملی ســاختمان دارد و زمانی که می خواهیم این 
مسکن را خریداری کنیم باتوجه به ریزمصالحی که در شناسه 
ملی ثبت شده، سیستم لحظه ای قیمت تمام مصالح را از سامانه ای 
که توســط وزارت راه و شهرســازی باید بروز شود استخراج 
می کند، بنابراین در این طرح قیمت مصالح ساختمانی در میزان 
دستمزد کارگران و قیمت زمین)به پیشنهاد ما ۲5 درصد قیمت 
مســکن( و هزینه مجوزها جمع و در نهایت نرخ نهایی مسکن 
مشخص می شود، بنابراین با ثبت این اطالعات در سامانه امالک 
و زمین، قیمت مسکن استخراج و سیستم در همین قیمت اجازه 

فروش مسکن را می دهد و نه باالتر.

  مسئولینی که خود فئودال هستند!
  وی در ادامه ســخنان خود در خصوص نظر مسئولین نسبت 
به کاهش تاثیرگذاری نرخ زمین بر مســکن، گفت: برای کنترل 
مسکن هم باید تهدید معامالت انجام دهیم)محدود کردن تعداد 
معامــالت یک نفر(، هم از ابزار مالیات بر خانه های خالی بهره 
گیریم و چنانچه واحدی خریداری شــد آن را قفل کنیم تا تمام 
راه های ســوداگری بسته شود؛ اما نکته ای که وجود دارد اینکه 
بسیاری از مسئولین ما فئودال های بزرگی هستند و زمین های 

بسیاری خریداری کرده اند.
  این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که از طرح خود با این 
مسئولین سخن می گوییم و زمانی که آنان را قانع می کنیم که با 
در پیش گرفتن این طرح نرخ مســکن کاهش می یابد، سفسطه 

می کنند!
  وثوقی نســب با بیان اینکه مســئولین ما قائل به بکارگیری 
روش هایی در کاهش نرخ مسکن هستند که متناسب با شرایط 
فعلی کشور نیست و در کشوری به کار می آید که مسکن تبدیل به 
کاالیی سرمایه ای نشده است، خاطرنشان کرد: بسیاری معتقدند 
این طرح، مشکل مسکن را مرتفع می کنند؛ اما از این می هراسند 

که سرمایه در بخش مسکن از کشور خارج شود!
  برخی مســئولین طرح جامع زمین و مسکن را خالف منافع 

خود می دانند. وی با طرح این پرســش که وجود سرمایه ای که 
در کشور منجر به ایجاد مشکالت بسیار برای مردم می شود چه 
فایده ای دارد، خاطرنشــان کرد: در واقع شاید بتوان گفت علت 
مخالفت عده ای از مســئولین این است که طرح را خالف منافع 

خود و عاملی در جهت به خطر افتادن سرمایه خود می دانند.
  این کارشــناس مسکن با تاکید بر اینکه چنانچه ترمز افزایش 
نرخ مسکن را نکشیم این نارضایتی ها ادامه خواهد داشت، ابراز 
کرد: اگر قیمت زمین بر مبنای قیمت تمام شده باشد نرخ زمین، 
مسکن و ساختمان به یک چهارم قیمت فعلی کاهش می یابد و 

چنین جهش هایی را شاهد نخواهیم بود.
وثوقی نســب با بیان این نکته که قیمت ســاخت هر متر مربع 
مســکن حدود 10 میلیون تومان برآورد می شود، ابراز کرد: اما 
آنچه که امروز به فروش می رسد بیش از 30 تا 40 میلیون تومان 

نرخ گذاری می شود.
  بــه گزارش قدس آنالین، وی اضافه کرد: این ســوداگری ها 
ســبب شده مسکن به دســت مصرف کننده واقعی نرسد، بلکه 
واحدهای مســکونی اضافه شده توسط همان سوداگران خرید 
و فروش می شــود و این افراد هســتند که تعداد منازل خود را 
 افزایش می دهنــد و در نهایت تعداد مســتاجران روز به روز

 افزایش می یابد.

  گروه اقتصادی // نماینده کارگران در بازار کار معتقد است که افزایش حقوق 
علت اصلی تورم نیست. به واســطه تورم برای جبران معیشت و هزینه ها 

افزایش حقوق ضروری است. 
  علی صالح آبادی, رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در یک برنامه تلویزیونی 
درباره افزایش نرخ تورم در ابتدای سال اعالم کرده است که مردمی سازی 
یارانه ها افزایش حقوق ها در شــورای عالــی کار به 57 درصد و تغییر 
مبنای عوارض گمرکی موجب شــد تا تورم در ابتدای امسال رشد یابد 
اما ســال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در 
پیش خواهد گرفت. این در حالی است که در مرداد ماه سال جاری علی 
حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار اعالم کرد:برخی نیز اعالم 
کــرده بودند که افزایش 57 درصدی حقوق کارگران تاثیرات تورمی دارد 
اما بررسی کارشناسان نشان می دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط سه 
تا پنج درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف 
مربوط به دالر بیشتر در تورم تاثیر داشته است.وی در ادامه گفت: پیش از 
اعمال افزایش 57 درصدی حقوق کارگران،حاضر نبودند با دستمزد پایین 
در کارخانه ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می دادند به مشاغل 
دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این 

اتفاق به ضرر بخش تولید بود.
  وی اضافــه کرد: در حالی کــه برخی اعالم می کردنــد، این افزایش 
57درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می شود، 
اما بررسی های هفتگی ما از بازار کار نشان می دهد که میزان تعدیل نیروی 
کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل ۲0درصد کاهش داشته است.
  رعیتی فرد بیان کرد: بررســی ها در شورای عالی کار نشان می دهد که 
سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از 10درصد است. یکی از دغدغه های 
اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما اســت که در این 
زمینه باید امنیت شــغلی، معیشت، مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار 
گیرد.پس از بیان اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه افزایش 
حقوق کارگران یکی از دالیل تورم ســال جاری بوده اســت. نمایندگان 

کارگران واکنش نشان دادند.
 تورم حاصل از دستمزد کارگران نیست

  حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به اظهارات رئیس 
کل بانک مرکزی گفت:با توجه به اینکه کشور ما وابستگی به درآمدهای 
ارزی دارد, افزایش نرخ ارز یکی از دالیل اصلی تورم است. شاید افزایش 

دستمزد 57 درصدی روی تورم تأثیرگذار باشد, اما علت اصلی نیست.
  وی با بیان اینکه در شرایطی که در جامعه تورم حاکم است راهی به جز 
افزایش حقوق برای اداره امور شهروندان وجود ندارد افزود:نوسات قیمت 
ارز به لحاظ سیاسی و اقتصادی روی مولفه های اقتصادی اثر گذار است. 

بنابراین عوامل مهمتری از دستمزد وجود دارد که باعث تورم شده است.
  حاج اســماعیلی گفت: زمانی که نرخ دالر افزایش می یابد، تمام کاالها 
گران می شــود. مسئله اینجاست که بعد از اینکه بازار تعادل الزم را پیدا 
می کند. حتی با سیاســت های دستوری امکان برگشت قیمت ها به مبلغ 

سابق وجود ندارد و این مسئله خود باعث تورم می شود.
  به گزارش قدس آنالین، فعال بازار کار با بیان اینکه معلول افزایش تورم 
است و در حقیقت به واسطه تورم است که ناچار می شویم برای جبران و 
کمک به معیشــت افراد به سمت افزایش حقوق ها برویم ادامه داد: حذف 
ارز4۲00 در کنار نوسان نرخ ارز، کسری بودجه ناشی از درآمدهای ارزی 

و درآمدهای نفتی مهمترین علل بروز تورم است.

نماینده کارگران در بازار کار:

تأثیر تورمی دستمزد 
فقط ۳ درصد است

بررسی تاثیر طرح جامع زمین بر نرخ مسکن
 کاهش میزان اثرگذاری زمین به سود مردم؛ اما به ضرر فئودال های زمین!



روابط عمومی 
اگر طول عمر رتشيبی می خواهید بايد  ماهی و میگو مصرف كنید شیالت رهمزگان 

حوادث جهان

3 کشته درعملیات خونین بازداشت قاتل افسر اردنی 
  اداره امنیت عمومی اردن با صدور بیانیه ای از بازداشت متهم 
اصلی در پرونده قتل افسر اردنی در شهر معان خبر داد.اداره امنیت 
عمومی اردن با صدور بیانیه ای از بازداشت متهم اصلی در پرونده 
قتل افســر اردنی در شــهر معان )جنوب اردن( خبر داد.بنابراین 
گزارش، نیروهای امنیتی اردنی در عملیات بازداشت این متهم و 
همدستان وی با آنها وارد درگیری شدید شدند که در نتیجه آن سه 
نیروی امنیتی دیگر کشته شده و پنج نفر هم زخمی شده اند.اداره 
امنیت عمومی اردن اعالم کرده است که در پی این درگیری، متهم 
اصلی در قتل »الدالبیح« افسر اردنی در شهر معان، بازداشت شده 
است. همچنین عالوه بر وی هشت نفر دیگر از عوامل مرتبط با این 
رخداد نیز بازداشت شده اند که تحقیقات تکمیلی و بازجویی از آنها 
در جریان است.گفتنی است در روزهای اخیر در پی تصمیم دولت 
برای افزایش قیمت سوخت، رانندگان بخش حمل و نقل عمومی 
و کامیون داران اردنی اقدام به اعتصابات گسترده ای کرده اند. این 
اعتصابات با کشته شدن یک نیروی بلندپایه امنیتی در شهر معان، 
وارد مراحل تازه تری شد که در پی آن شمار زیادی از معترضان 
بازداشــت شدند.وزیر کشور اردن اخیرا اعالم کرده که با افزایش 
قیمت سوخت از بحرانی که در ماه های آتی دست به گریبان مردم 
می شده جلوگیری کرده و لغو مصوبه افزایش قیمت سوخت در بین 
اختیارات وی نیست. نایب رئیس پارلمان اردن اما با عقب نشینی 
از مصوبه افزایش قیمت سوخت، اعالم کرده که در صورت عدم 

لغو این مصوبه، دولت را استیضاح خواهد کرد .
داعش مسئولیت انفجار کرکوک عراق را برعهده گرفت

  گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجاری که به کشته شدن 
9 نیروی پلیس عراق در اثرانفجار بمبی در مسیر کاروانشان در 
نزدیکی کرکوک منجر شد، برعهده گرفت.داعش در بیانیه ای که 
در کانال تلگرامی خود قرار داد، گفت: جنگجویان این گروه به 
گشتی پلیس فدرال حمله کرده و بمبی را علیه آنها منفجر کردند 
و سپس با سالح های سنگین و بمب های دستی به حمله ادامه 
دادند.این گروه تروریستی افزود: آنها همچنین این گشتی را با 
خمپاره هدف گرفتند.انفجار در نزدیکی روستای الصفره در 30 
کیلومتری جنوب غرب کرکــوک رخ داد که طی آن دو نیروی 
پلیس نیز جراحت سنگین برداشتند. دولت عراق این حادثه را 
تروریستی خواند.این حمله از خونبارترین حمالت در ماه های 
اخیر قلمداد می شــود که نشان می دهد داعش همچنان قدرت 

خسارت زدن و انجام حمالت را دارد .
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حوادث

 گروه حــوادث// با تالش مأمــوران انتظامي 
شهرســتان رودان در بازرسی از یک دستگاه 
کامیون ایسوزو ۴ تن آرد قاچاق کشف و ضبط 

شد . 
   به گزارش خبرنــگار دریا، فرمانده انتظامی 
شهرســتان رودان در تشــریح این خبر گفت: 
ماموران انتظامی مســتقر در ایستگاه بازرسی 
فاریاب این شهرستان حین کنترل خودروهای 

عبــوری به یک دســتگاه خودروی ایســوز 
مشکوک شــده ودستور توقف دادند.وی افزود: 
مأمــوران خودرو را متوقف و در بازرســی از 
آن تعداد 100 کیســه 40 کیلویــی به میزان 4 
تــن آرد قاچاق بــه ارزش 400 میلیون ریال 
کشــف کردند.  سرهنگ »حســین زارعی« با 
اشــاره به اینکه خودرو به پارگینگ انتقال شد 

، اظهار داشــت : مبارزه با پدیده شــوم قاچاق 
 کاال با جدیت در دســتور کار بوده و شهروندان 
مــی توانند در صورت مشــاهده و برخورد با 
هرگونه قاچاق کاال در حد خرد و کالن از طریق 
ســامانه تلفنی 110 به پلیس اطالع دهند تا در 
کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و 

دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام گردد .

گروه حوادث// سرپرست فرماندهی انتظامي شهرستان »بندر 
لنگه » از کشف یک محموله سیگار قاچاق دراین شهرستان 

خبر داد .
    به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ »محمدامین 
آگاهــی  پلیــس  مأمــوران  گفــت:  نــوروزي« 

 شهرســتان بندرلنگــه در اجرای طــرح نصر حین 
گشت زنی در حوزه استحفاظی و یکی از محورهای 
فرعی و روستایی به یک دستگاه خودرو وانت پراید که 
در مسیر روستای دژگان به سمت لمزان در حرکت بود 
مشکوک شده و دستور توقف دادند.  وي افزود:راننده 

خودرو بدون توجه به دســتور پلیس و عالئم هشدار 
دهنده اقدام به فرارکرد که پس از تعقیب و گریز سریع 
با همکاری ماموران انتظامی پاســگاه لمزان خودرو 
متوقف ودر بازرســی از آن تعــداد ۲5 کارتن انواع 
سیگار قاچاق کشف شد. سرپرست فرماندهی انتظامی 
شهرستان بندر لنگه ارزش این محموله قاچاق کشف 
شده را بنا به اعالم نظر کارشناسان اقتصادی 9 میلیارد 

و 500 میلیون ریال عنوان کرد .

کشف 180 رأس دام زنده قاچاق در هرمزگان  

گروه حوادث// با تالش همه جانبه و شــبانه روزی 
پلیس اســتان در هفته گذشته، 183 رأس دام زنده 

قاچاق شناسایی و کشف شد  .
   به گزارش خبرنگار دریا،  جانشــین فرمانده 
انتظامی اســتان هرمزگان در تشریح این خبر 

گفت: با تالش شــبانه روزی مأموران انتظامی 
اســتان در هفته گذشــته در ادامه طرح مقابله 
 با قاچاق احشــام ضمن شناســایی و توقیف
  8 دســتگاه خودرو حامل احشــام مجموعا

  183 رأس دام زنــده قاچاق کشــف و ضبط 
شد.

    وی افــزود: در ایــن رابطه تعــداد 10 نفر 
 از عوامــل قاچاق احشــام شناســایی و در 
عملیات های جداگانه دستگیر و با تشکیل ۶ 
فقره پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضایي معرفی شدند.  این مقام انتظامی 
استان ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده در 
مدت یاد شــده را برابر اعالم نظر کارشناسان 
اقتصادی 9 میلیارد و 400 میلیون ریال عنوان 

کرد. 

    ســرهنگ »مهرداد مشــوق« اظهار داشت: 
طرح های پاکســازی نقاط و محالت آلوده به 
قاچاق کاال ، ســوخت ، مواد مخدر و احشام 
بصورت منظم و هفتگی در استان اجرا و پلیس 
در بحث مبارزه با قاچــاق کاال و ارز از هیچ 
کوششــی دریغ نکرده و با جدیت و اقتدار با 

مخالن نظم اقتصادی برخورد می کند.
   جانشــین فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
از عموم شــهروندان و مردم فهیم و قدرشناس 
استان خواست، در صورت مشاهده و برخورد 
با هرگونه قاچــاق کاال در حد خرد و کالن ، 
موضوع را از طریق سامانه تلفنی 110 به پلیس 
اعالم کنند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به 
شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفین 

اقدام گردد .

در امتداد تاریکی  

فکر نمی کردم پلیس مرا شناسایی کند چرا که برای 
گوشی قاپی از مردم، هر نوع حیله ای را به کار بردم 
تا نیروهای انتظامی به من مشکوک نشوند اما نمی 
دانم در یک لحظه چه اتفاقی افتاد که خودم را در 

محاصره پلیس دیدم و ...
   جوان ۲۲ ســاله ای که دختری را با وعده ازدواج 
فریب داده و او را همدست تبهکاری هایش کرده بود، 
پس از آن که در عملیات ضربتی نیروهای کالنتری به 
چنگ پلیس افتاد و راز بیش از 50 فقره گوشی قاپی را 
فاش کرد، درباره سرگذشت خود نیز گفت: من تعمیرگاه 
خودرو دارم و از نظر مالی بی نیاز هســتم. درآمدم به 
حدی است که می توانم به راحتی امورم را بگذرانم و 
خوشگذرانی کنم! من بیشتر درآمدم را برای این گونه 
تفریحات، هزینه می کردم تا این که تصمیم گرفتم به 
خاطر هیجان و خوشگذرانی بیشتر گوشی قاپی کنم! 
ولی برای آن که دستگیر نشوم، انواع حیله ها را به  کار 
بردم و بارها نقشه سرقت هایم را مرور کردم تا سرنخی 
از خودم به جا نگذارم.در این میان با دختر جوانی که 
یک سال از خودم بزرگ تر بود، ارتباط خیابانی برقرار 
 کردم و با یکدیگر به تفریح و گشــت وگذار در شهر 
مــی رفتیم. من بــرای این منظور از یک دســتگاه 
موتورسیکلت طرح هوندا استفاده می کردم و از هیچ 
نوع خوشــگذرانی دریغ نداشتم. این بود که آن دختر 
را هم با وعــده ازدواج با خودم همراه کردم تا پلیس 
یا شــهروندان هنگام ارتکاب جرم به من مشــکوک 
نشــوند و چنین تصور کنند که زوج جوانی سوار بر 
موتورســیکلت بودند! از سوی دیگر هم شماره های 
پالک موتورسیکلت را مخدوش کردم تا مال باختگان 
نتوانند شماره پالک موتورسیکلتم را در اختیار پلیس 
قرار دهند. خالصه بعد از آن که نقشه سرقت ها را از 
همه نظر بررسی کردم به گوشی قاپی در خیابان گاز 

رسالت روی آوردم. آن دختر در ترک موتورسیکلت 
می نشست و من افراد سالخورده ای را برای سرقت 
گوشــی انتخاب می کردم که ســرگرم گفت وگوی 
تلفنی بودند و به اطراف خودشــان توجهی نداشتند.

اولین بار پیرمــردی را که مغازه خواربار فروشــی 
داشــت زیر نظر گرفتم و در یک لحظه گوشی او را 
قاپیــدم و به همراه »ترانه« از محل متواری شــدیم. 
ایــن جوان گوشــی قاپ که ســوابق متعدد کیفری 
نیز در پرونده ســیاهش خودنمایــی می کند با بیان 
 این که فقط برای هیجان و خوشــگذرانی ســرقت 
مــی کردم، ادامــه داد: روزی چند گوشــی از افراد 
ناتــوان و ســالخورده، مــی ربــودم! آن دختر هم 
 بــر ترک موتورســیکلت می نشســت و بعد از هر 
گوشی قاپی فقط جیغ می کشید اما سرقت ها را من 
بــه تنهایی انجام می دادم و از او فقط به عنوان طعمه 
 استفاده می کردم که شناسایی نشوم! بخشی از نقشه ام 
گوشی قاپی در تاریکی خیابان ها بود به همین دلیل هم 
معموال از اوایل شب با آن دختر سوار بر موتورسیکلت 
 به بولوار طبرســی می آمدیم و طعمه ها را شناسایی 
می کردیم. تا این که شب قبل وارد خیابان گاز شدیم و 
من فردی را که در حال گفت وگوی تلفنی بود زیر نظر 
گرفتم و در یک لحظه گوشی را از دست او قاپیدم اما 
نفهمیدم که چگونه نیروهای گشت کالنتری رسالت در 
یک چشم بر هم زدن خود را به خیابان گاز رساندند 
و من لحظه ای به خود آمدم که در محاصره نیروهای 
انتظامی قرار داشتم! سعی کردم گوشی های سرقتی 
را در تاریکی شــب به داخل خیابان پرت کنم ولی 
 افسران نیروی انتظامی چنان غافلگیرانه دستانم را به 
یکدیگــر حلقه زدنــد که هنوز هم در شــوک این 

دستگیری هستم و ...

گوشی قاپی برای خوشگذرانی ! 
بــا تالش همه  گروه حوادث// 
استان  انتظامي  مأموران  جانبه 
ضمن شناســایی و توقیف ۲6 
دستگاه خودرو سبک و سنگین 
حامل و فعال در قاچاق سوخت 
،۲۲۴ هزار لیتــر فرآورده های 
نفتی قاچاق کشف و ضبط شد .  
    به گــزارش خبرنگار دریا، 
فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
گفت: به منظــور جلوگیري از 
ملي  هاي  رفت ســرمایه  هدر 
طرح عملیاتي مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز ،به مدت یک هفته در 

سطح استان اجرا شد.
 وي افزود:در ایــن طرح که با 
اقدامات گســترده اطالعاتي و 

پایش مستمر نقاط جرم خیز و 
گلوگاه هاي ســطح استان اجرا 
شد ، ۲۶ دستگاه خودرو سبک 

و سنگین حامل سوخت قاچاق 
شناسایی و توقیف شدند.

    این مقام ارشد انتظامي استان 

تصریــح کرد: در ایــن طرح با 
تالش همه جانبه صورت گرفته 
مجموعا ۲۲4 هزار لیتر گازوییل 
قاچاق کشف و تعداد 35 متهم 
دســتگیر و 40 فقــره پرونده 
تشــکیل و متهمان جهت سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایي 
»غالمرضا  شدند.سردار  معرفی 
جعفری« با تأکید بر اســتمرار 
طرح هاي عملیاتــي مبارزه با 
 قاچاق به صورت روزانه در تمام 
ریالی  ارزش  اســتان،  نقــاط 
سوخت های قاچاق کشف شده 
در این طرح را 7۶ میلیارد ریال 

عنوان کرد .

کشف 224 هزار لیتر فرآورده های نفتی قاچاق در هرمزگان  

خودروی حامل ۴ تن آرد قاچاق در توقیف پلیس رودان 

   

گروه حوادث// با هوشیاری و تالش ضربتی پلیس امنیت عمومی استان ، 
عامل تهدید کننده بازاریان به اعتصاب در بندرعباس شناسایی و دستگیر 

شد .   
به گزارش خبرنگار دریا، جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در تشریح 
این خبر بیان داشــت : در پی انتشار فراخوان معاندین مبني بر اعتصابات در 
روزهای ۲4،۲5 و۲۶  آبانماه توسط بازاریان در فضای مجازی و شبکه هاي 
اجتماعی با هدف یارگیري و ناامن نمودن کشــور و از طرفي حمایت برخي 
از جریان هاي خود فروخته داخلي جهت تشــدید این اعتصابات و به تعطیل 
کشیدن بازار پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.  سرهنگ 
مهرداد مشوق افزود : با انجام کار طالعاتی ، تالش شبانه روزی و رصد دقیق 
فضای حقیقی و مجازی با گشت زنی های هدفمند اطالعاتي فردي که بازاریان 
را تهدید به اعتصاب اجباري مي کرد در بندرعباس شناسایي و در یک عملیات 
ضربتی پلیسی دستگیر شد .  جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با بیان 

اینکه تعقیب متهــم در ایام فراخوان به گونه اي بود که دامنه فعالیت هاي وي 
محدود و در عملیات هاي ضد امنیتي کامال با شکست مواجه شده بود، اظهار 
داشت: دستگیري این متهم ضمن ارتقاء ضریب امنیتي رضایتمندی شهروندان 

خصوصا بازاریان ازعملکرد نیروی انتظامی را در پی داشت .

دستبند پلیس ، بر دستان عامل تهدید کننده بازاریان به اعتصاب در هرمزگان  

 گروه حوادث// با تالش همه جانبه ماموران انتظامي شهرستان »رودان« در اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در ۲۴ ساعت
 1۵ متهم شناسایی و دستگیر شدند .  

    به گزارش خبرنگار دریا، فرمانده انتظامی شهرستان رودان بیان داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعي-ترافیکي 
با هدف تامین نظم و امنیت و آرامش و آسایش عمومی و برخورد با متخلفان و هنجارشکنان به مدت ۲4 ساعت 
در شهرستان اجرا شد. سرهنگ »حسین زارعی« افزود: در اجراي این طرح یک معتاد متجاهر و خرده فروش 
مواد مخدر و ۲ سارق و ۲ قاچاقچی و یک راننده متخلف شناسایی ودستگیر و ۲ فقره سرقت کشف، 5 کیلو مواد 
مخدر، 5 عدد فشنگ شکاری کشف و 3 دستگاه خودرو متخلف به علت تخلفات و عدم رعایت قوانین راهنمایي 
و رانندگي توقیف و به پارکینگ انتقال شدند.  این مسئول انتظامي شهرستان خاطر نشان کرد: اجراي طرح هاي 
انتظامي مورد اســتقبال مردم بوده و بسترساز افزایش احساس امنیت اســت که ضمن قدرداني از مشارکت و 
همکاری مردم قدرشناس شهرستان در اجرای طرح های پاکسازی نقاط و محالت آلوده و جرم خیز ، ضروری 
است در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک از طریق شماره 110 موضوع را به پلیس اطالع 

دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان و پاکسازی محل اقدام گردد .

تشدید طرح ارتقاء امنیت اجتماعي و دستگیری 15 متهم در رودان  

کشف محموله سیگار قاچاق از یک خودرو در بندرلنگه  

گروه حوادث// اگر در مرحله اول جمع نمرات منفی 
راننده در صورت انجام تخلف حادثه ساز به عدد 3۰ 
برسد، گواهینامه وی به مدت 3 ماه ضبط می شود .

- اگر بعد از 3 ماه راننده دوباره شروع به رانندگی کرد 
و دوباره مرتکب تخلفات حادثه ساز شد و رفتار وی 
اصالح نشد، این بار در صورت رسیدن جمع نمرات 

منفی به عدد ۲5، گواهینامه وی به مدت ۶ ماه ضبط 
می شود.

- اگر راننده پــس از دوبار ضبط گواهینامه باز هم 
دست به تخلفات حادثه ساز بزند و نمره منفی دریافت 
کند، در صورت رســیدن جمع نمرات منفی اش به 

عدد۲0، گواهینامه وی به طور کامل باطل می شود.

  راننده ای که گواهینامه اش باطل شده می تواند پس 
از یک سال وقفه دوباره به  آموزشگاه های رانندگی 
 مراجعــه کرده و آزمون بدهــد و در صورت قبولی 

می تواند دوباره گواهینامه بگیرد. 
   در واقــع ضبــط گواهینامــه به منزله نداشــتن 
گواهینامه رانندگی محســوب می شــود، رانندگان 
بهتر اســت جهت باال بردن دقت خود در رانندگی 
 یک بــار دیگر آییــن نامه راهنمایــی و رانندگی 

را مرور کنند تا این مشکالت برای آنها پیش نیاید .

در چه مواردی گواهینامه رانندگی ضبط می شود ؟

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظربه اینكه آقای حاجی فروزان به استناد دوبرگ استشهاد شهود گواهی شده در دفتر ۹۸ قشم جهت دریافت سند مالكيت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند که سند مالكيت پالک فوق در قشم شهرک سام وزال قطعه یک بخش هشت سند مالكيت صادر 
و تحویل مالک گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده طبق مشخصات : یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسكونی به 
پالک ثبتی ۲۰۱۴۸ فرعی از ۱۹۳۹ اصلی ، مفروز، و مجزا شده از ۱۶۴۰۶ فرعی از اصلی مذکور ، قطعه ۶ در طبقه ۳ و واقع در بخش ۰۸ 
ناحيه۰۰ حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت ۹۷ متر مربع بمالكيت حاجی / فروزان فرزند زینل شماره شناسنامه ۳۹ تاریخ 
تولد۱۳۳۳/۰۶/۰۷ صادره از گراش دارای شماره ملی ۶۵۶۹۸۸۰۹۶۹ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعيان با 
شماره مستند مالكيت ۳۴۲۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹۸ شهر قشم استان هرمزگان ، موضوع سند مالكيت اصلی 

بشماره چایی ۹۸۸۸۴۵ سری الف سال ۰۰ با شماره دفتر الكترونيكی ۱۴۰۱۲۰۳۲۳۰۵۶۰۰۱۴۳۰ ثبت گردیده است. لذا به استناد ماده ۱۲۰ آئين نامه قانون ثبت و تبصره 
ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود می باشد بایستی ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت یاسند معامله رسمی به این اداره تسليم نماید بدیهی است درصورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالكيت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكيت المثنی وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .

 ۱۴۰۱/۱۰۴ م/الف-  تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
محمد آرامش- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

سند مالکیت خودرو سواری استیشن  تیپ لکسوس۳50 پالک 65677شخصی قشم مالکیت عبدالمناف 
جاللی شماره شاسی 2T2BK1BAXAC011654 شماره موتور : 2GR_D401۳48  مدل 2010  

رنگ : نوک مدادی  مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد    

مفقودی نوبت اول
گروه حوادث// معاون فرهنگی و اجتماعــی فرماندهی انتظامی ویژه و 
پایگاه دریابانی کیش از نجات جان یک گردشــگر که در آب های مواج 

جزیره با یک شناور بادی در حال غرق شدن بود، خبر داد . 
   ســرگرد محمد زنگانــه گفت: طی تماس تلفنی بــا پلیس 110 مبنی بر 
اینکه سرنشــین یک فروند شناور بادی به دلیل عدم آشنایی به حوزه و نوار 
دریایی ساحلی دچار مشــکل و نیاز به کمک دارند، موضوع در دستورکار 
 ماموران دریابانی قرار گرفت.وی گفت: با توجه به شرایط نامناسب جوی و 

مواج بودن دریا، بالفاصله عوامل گشت ناوگروه شناوری با دو فروند شناور 
تندرو با تجهیزات ایمنی مناســب به مأموریت اعزام که شناور بادی حوالی 
ساحل ماشــه در شمال غربی جزیره کیش رویت شــد.  معاون فرهنگی و 
اجتماعی فرماندهی انتظامی و پایگاه دریابانی کیش، گفت: با ایثار و تالش 
دریادالن پایگاه دریابانی کیش، سرنشــین این شــناور بادی از غرق شدن 

نجات پیدا کرد و شناور آن به ساحل منتقل شد.
   به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرگرد زنگانه از عالقمندان به حوزه 
تفریحات آبی درخواست کرد: برای اســتفاده از شناور برای گردشگری و 
تفریح ابتدا نســبت قوانین و ضوابط ابالغی حوزه دریایی آگاهی کامل پیدا 
کنند و در زمان شرایط نامناسب جوی و مواج بودن دریا از حضور در دریا 

خودداری کنند .

 نجات جان یک گردشگر
 در آب های مواج کیش 
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خبری

وژیه  میناب

نشاط با طعم معنویت
بچه های کانون رهروان ثاراهلل میناب روزی خاطره انگیز 

را در کنار هم گذراندند
   گروه شهرستان// بچه های کانون فرهنگی هنری رهروان ثاراهلل 
روستای شهمرادی شهرستان میناب آخر هفته گذشته را در قالب 
اردوی گردشگری تفریحی در باغات سرسبز و زیبای روستای بهمنی 
این شهرستان گذراندند.اردو سفری گروهی برای تشکیالت مشخص 
به منظور دستیابی به اهداف معین تربیتی است که با هدف ایجاد بستر 
مناسب برای تمرین یک زندگی دسته  جمعی، تقویت حس تعاون و 
همکاری از طریق سپردن کار و مسئولیت ، کسب تجربه در زمینه های 
مختلف اجتماعی، اخالقی و فرهنگی همچنین تقویت بنیه اعتقادی، 
کمک به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقای این گونه مهارت ها،  ایجاد 
زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی و آمادگی 
افراد برای مقاومت در برابر مشکالت و تنگناها بخشی برگزار می 
شود.کانون های فرهنگی هنری با هدف جذب نوجوانان و جوانان 
به مســاجد و آبادانی معنوی خانه های امن الهی تشکیل شده اند 
که یکی از مهمتریــن راه های جذب برگزاری برنامه های اردویی 
است که باتوجه به ظرفیت و پتانسیل کانون و شرایط آب و هوایی 
و ایام فراغت بچه ها برگزار می شــود.آب و هوای بسیار خوب 
استان هرمزگان در ماه های منتهی به آذر تا فروردین، بهترین فرصت 
برای برگزاری اردوهای درون استانی و بازدید اعضای کانون ها از 
جاذبه های طبیعی و گردشگری استان است. کانون فرهنگی هنری 
رهروان ثاراهلل روستای شهمرادی یکی از کانون های فعال شهرستان 
میناب می باشد که با بهره گیری از قالب اردوی تفریحی گردشگری، 
درصدد ایجاد شور و نشــاط معنوی در بین  نوجوانان و جوانان 
عضو کانون است.جت االسالم حسن فخاری، امام جماعت مسجد 
حضرت ابوالفضل)ع( روستای شهمرادی در این باره گفت: 40 نفر 
از نوجوانــان و جوانان عضو کانون فرهنگی هنری رهروان ثاراهلل 
روزهای آخر هفته گذشته را به اردوی گردشگری تفریحی درون 
شهرستانی اعزام شدند.وی افزود: این اردو به منظور ایجاد شور و 
نشاط بین نوجوانان و جوانان و حضور موثر در برنامه های فرهنگی 
و توسعه و ترویج فرهنگ دینی و اسالمی در بین نسل جوان برگزار 
شد. امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل)ع( روستای شهمرادی 
ادامه داد: برگزاری کالس تربیتی، تشکیل گعده های ایده پردازی، 
تجلیل از مکبرین، موذنین و فعاالن قرآن و نماز از جمله برنامه های 
این اردو بود.حجت االسالم فخاری اضافه کرد: برگزاری اقامه نماز 
جماعت و فعالیت های ورزشی به ویژه بازی های بومی محلی و 
صرف نهار از دیگــر برنامه های اجرایی در این اردو بود که مورد 
استقبال نوجوانان و جوانان شرکت کننده قرار گرفت.وی عنوان کرد: 
بازدید از باغ های سرسبز و آباد روستای بهمنی و ارائه توضیحاتی 
پیرامون نقش گشت و گذار در طبیعت و دیدن مناظر زیبا در زمینه 
خداشناسی بخش دیگری از برنامه های این اردوی یک روزه بود . 
شرکت کنندگان در این اردو، بازشناسی توان شخصی نقش خویش، 
تمرین زندگی مستقل از خانواده، تقویت روحیه اعتماد به نفس و 
هم  زیستی در شرایط خارج از زندگی معمولی خانوادگی و کسب 
تجربه و مهارت های زندگی دسته جمعی را تجربه کردند.به گزارش 
خبرگزاری شبستان، گفتنی است؛ روستای بهمنی با ۶81 نفر جمعیت 
به علت برخورداری از آب و هوای مطبوع و وجود باغات سرسبز 
و خرم و صنایع دستی یکی از مناطق مهم گردشگری در این فصل 

از سال در استان هرمزگان است .

روابط عمومی اداره کل  در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

گروه شهرستان// فرماندار ویژه میناب 
گفــت: نمایش یکی روش هــای نوین 
تدریس است و تئاتر درسی از این قاعده 
مستثنی نیســت که اثرات آن ماندگار 

خواهد بود . 
   مجید سلحشــور معاون اســتاندار و 
فرماندار ویژه میناب در جلســه شورای 
آموزش و پرورش که جهت آمادگی برای 
برگزاری دومین جشنواره ملی تئاتر درسی 
برگزار شد، گفت: نمایش یکی روش های 
نوین تدریس است و تئاتر درسی از این 

قاعده مستثنی نیست که اثرات آن ماندگار 
خواهد بــود.وی ضمن تاکید بر همراهی 
و همگامی تمامی دستگاه ها و نهادهای 
جهــت اجرای برنامه های آموزشــی و 
پرورشــی و تربیتی گفت: بنیاد توسعه و 
رشد و تعالی کشــور آموزش و پرورش 

است و از تمام ظرفیت ها استفاده خواهد 
شد.سلحشور خاطرنشــان کرد: باتوجه 
به برگــزاری یک رویداد ملی در میناب، 
تمامی امکانات به صــورت تمام قد در 
اختیار آموزش و پرورش باشد و از هیچ 
کوششی در این باره دریغ نخواهد شد.وی 

ضمن تاکید بر  بررســی تمام جوانب و 
بازدید از مکان های مــورد نیاز این امر 
گفت: جشنواره ملی تئاتر درسی رویداد 
ملی اســت که پس از ســال ها استمرار، 
مداومت و تالش مجموعــه آموزش و 
پرورش شهرستان از منطقه ای و استانی 

به رویدادی ملی تبدیل شــده است، این 
شهرستان به عنوان پایتخت و خواستگاه 
تئاتر درسی کشــور تبدیل شده است.به 
گزارش خبرگزاری موج، معاون استاندار 
و فرماندار ویژه میناب اظهار کرد: پس از 
1۶سال تالش و اســتمرار در این کار و 
تبدیل این جریان به یک رویدادی ملی، 
به دنبال اجرای بین المللی آن در آینده ای 
نزدیک هستیم.گفتنی است، جشنواره ملی 
حضور گروه های منتخب از سراسر کشور تئاتر درسی ششم لغایت هشتم بهمن ماه با 

در میناب برگزار خواهد شد . 

فرماندار ویژه میناب عنوان کرد

میناب؛ خواستگاه تئاتر درسی کشور

 گروه شهرســتان// نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس شورای اســالمی، با اشاره به هجمه های 
باورهــای غلط بین  رســانه ای برای تعمیــق 
دانش آموزان، گفت: آموزش ســواد رسانه ای در 

آموزش و پرورش و مدارس باید جدی گرفته شود . 
   حسین رئیسی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، 
سیریک و بشاگرد در مجلس شــورای اسالمی در 
هفتادمین نشست شــورای فرهنگ عمومی استان 
هرمزگان اظهارداشــت: رهبر معظم انقالب اسالمی 
تعبیر بسیار دقیقی در رابطه با فرهنگ دارند و آن را 
به منزله هوا در جامعه معرفی می کنند و همانطور که 
مستحضر هستید هر چیزی که آلوده شود می توان آن 
را جایگزین کرد اما در صورت آلوده شدن هوا امکان 
جایگزینی وجود ندارد و آسیب ها به حداکثر می رسد. 

وی افزود: امروزه با ابزارهای قوی و رسانه های معاند 
فضای فرهنگی کشــور دچار آلودگی هایی شده و 
این آلودگی  ها موجب شــده که به احکام قطعی دین 
و ضروریات شریعت نیز تعرض و حمله هایی انجام 
شود و ما شاهد باشــیم که تغذیه فکری فرزندان ما 
از خارج از مرزها انجام شــود. نماینده مردم میناب، 
رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای 
اسالمی، عنوان کرد: تاثیرات کارهای فرهنگی با مرور 
زمان خود را نشان می دهند و نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم که در کوتاه مدت برداشتی از کارهای فرهنگی 

را مشاهده کنیم.وی بیان کرد: تاثیرات کار فرهنگی قابل 
اندازه گیری و خط کش گذاشتن نیست بنابراین باید 
تمرکز روی این حوزه بیشتر باشد تا عقب ماندگی ها 
نیز جبران شود. حسین رئیسی ادامه داد: تولید محتوای 
فرهنگی  که در داخل کشــور انجام می شود به هیچ 
عنوان قابل قیاس با حجم تولیدات ضد فرهنگی که 
توسط دشمنان نیست و باید در این حوزه نیز فکری 
شــود. نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای 
اســالمی، تاکید کرد: سواد رســانه ای در نوجوانان 
و جوانان بســیار پایین اســت و همین امر موجب 

می شود داده های غلط و غیر واقع را به سهولت قبول 
کنند از این رو الزم جهت تقویت سواد رسانه ای این 
نسل تالش هایی انجام شود. وی خاطرنشان کرد: در 
سال های گذشته درسی تحت عنوان سواد  رسانه ای 
در مدارس تدریس شد اما حضور دانش آموزان در آن 
را اختیاری قرار داده بودند و همین امر باعث می شد 
که خیلی ها اصال در آن شرکت نکنند در حالی امروزه 
آموزش سواد رسانه ای یک ضرورت است و آموزش 
و پرورش باید آن را جدی بگیرد.به گزارش تسنیم، 
حسین رئیسی تصریح کرد: آموزش و پرورش و محیط 
مدرسه فضایی است که امروز با بیشترین هجمه ها بر 
علیه فرهنگ دینی و ارزش های اسالمی مواجه شده 
است و در همین میدان هم باید با منطق و ارزش های 

منطبق بر فطرت از داشته های خود دفاع کنیم .

آموزش و پرورش تدریس »سواد  رسانه ای« را جدی بگیرد 

 گــروه شهرســتان//  مدیــرکل دفتر 
دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر 
از برگزاری اردوی جهادی پزشکی با حضور 
نخبگان شاهد و ایثارگر در شهرستان میناب 
و بندر کرگان با حضور پزشکان متخصص 

شاهد و ایثارگر خبر داد .
   عادل مهری ورنیاب با اشــاره به برگزاری 
پنجمین اردوی نخبگان ایثارگر پزشــکی و 
پیراپزشکی در اســتان هرمزگان و شهرستان 
میناب و بنــدر کرگان، گفــت: برنامه ریزی 
نخبگان شــاهد  اردوهای جهادی  برگزاری 
و ایثارگر از گذشــته انجام شــده است و هر 
ســال بیش از یک اردو برگزار می شــود که 

این اردوهای جهادی برکات و اثرات ویژه به 
همراه داشته اســت.وی افزود: همان طور که 
آقای دکتر قاضی هاشمی رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران بارها اشاره کردند ارائه برخی 
خدمات به ایثارگران با توجه به محدودیت های 
فعلی از عهده بنیاد خارج اســت و این امکان 
وجود ندارد که خدمات مورد نیاز و گسترده ای 
به ایثارگران ارائه شود لذا فعال کردن گروه های 
جهادی از ایثارگران می تواند یکی از اقداماتی 
باشد که برای رفع مشکالت ایثارگران و آحاد 
مردم مؤثر باشد. مدیرکل دفتر دانش پژوهان و 
تشکل های شاهد و ایثارگر خاطرنشان کرد: 
یکی از اهداف برگزاری اردوهای جهادی این 
است که نخبگان عزیز ایثارگر مثل گذشته که 
با حضور در جبهه هــا و عرصه های مختلف 
حماســه آفرینی کردند و یا فرزندان شهدا که 
مانند پدرانشــان در عرصه خدمت هستند از 

فرصت های کاری و کسب درآمد چشم پوشی 
کنند و ایثارگرانه بدون دریافت وجه و با حداقل 
امکانات اقامتی و رفاهی با حضور در مناطق 
محروم در مســائل پزشکی و پیراپزشکی به 
مردم خدمــت کنند که ایــن ایثارگری قابل 
تقدیر و تشکر است.مهری ورنیاب با اشاره به 
تأکید رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برای 
گســترش حرکت های جهادی گفت: انتظار 
ما این است که ســایر بخش های اقتصادی، 
درمانی و یا واحدهایی که می توانند مشکالتی 
از جامعه ایثارگری را حل کنند به کمک مرکز 
دانش پژوهان و تشــکل های شاهد و ایثارگر 
آمده و با همراهی در برپایی اردوهای جهادی 
مشابه، شــاهد اثربخشــی فعالیت ها باشیم. 
مدیــرکل دفتر دانش پژوهان درباره شــرایط 
برگزاری این اردوها گفــت: نفراتی که برای 
اعزام به این اردوها انتخاب می شوند همگی از 

نخبگان ایثارگر هستند که به صورت داوطلبانه 
برای خدمت اعالم آمادگی کردند. این اردوها 
بعد از هماهنگی با اســتانداری، فرمانداری و 
همراهی صمیمانه ســپاه و ارتش برای مدت 
زمان تعیین شــده در استان و شهر مورد نظر 
برگزار می شــود.مهری ورنیاب افزود: اردوی 
جهادی پنجم که روز 18 آذرماه به پایان رسید 
در استان هرمزگان و شهرستان میناب و بندر 
کرگان برگزار شد و متخصصان دندانپزشکی، 
پزشکان اطفال، زنان و زایمان، داخلی و مغز 
و اعصاب در آن حضور داشتند که به ویزیت 
و معاینه بیماران نیازمند پرداختند. در این اردو 
عالوه بر ویزیت، داروهای رایگان نیز به بیماران 
ارائه شد و آن دسته از بیمارانی که نیاز به درمان 
بیشتر داشــتند به مراکز درمانی استان معرفی 
شدند. مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های 
شاهد و ایثارگر درباره کیفیت حضور نخبگان 

شــاهد و ایثارگر در اردوی اخیر خاطرنشان 
کرد: در کنار رســیدگی به بیماران نیازمند، با 
هماهنگی با سپاه و ارتش، بازدیدی علمی برای 
نخبگان شاهد و ایثارگر از دستاوردهای نیروی 
دریایی برگزار شد.مهری ورنیاب درباره محل 
برگزاری این اردوها گفت: در صورت داوطلب 
شدن هر استان شرایط برگزاری اردو بررسی 
می شود و انتخاب محل صورت می گیرد و با 
اعالم آمادگی نهایی، برنامه ریزی های الزم برای 
برگزاری اردویی مفید انجام می شود. به همین 
دلیل می توان گفت استان و یا شهرهای مورد 
نظر برای برگزاری اردوها از پیش تعیین نخواهد 
شــد و هر دوره از آنها می تواند در استان و یا 
شهرستانی متفاوت با محل برگزاری اردوهای 
قبلی برگزار شود. مدیرکل دفتر دانش پژوهان 
و تشکل های شاهد و ایثارگر درباره انتخاب 
گروه نخبگان مورد نظر نیز گفت: با توجه به 

اهدافی که ما در برگــزاری این اردوها داریم 
تاکنون جامعه پزشــکی نخبگان ایثارگر در 
اولویت بودند، چرا که حضور آنها برای درمان 
خیلی از بیماران بی بضاعت بســیار مفید بود 
اما این بدین معنا نیست که همیشه طبق این 
اولویت بندی پیش برویم و ممکن اســت با 
توجه شرایط جامعه بخواهیم گروهی دیگر از 
نخبگان ایثارگر را در اولویت اول قرار دهیم.
به گزارش »ایثار«، وی در پایان خاطرنشان 
کرد: بــرای برگزاری ایــن اردوها صرفا به 
جریان سالمتی مردم کشومان بسنده نمی کنیم 
و خوشبختانه دستاوردهای زیادی به همراه 
خواهد داشت. وقتی این روحیه همنوع دوستی 
و اتحاد به نمایش گذاشــته می شود شرایط 
فوق العاده را به وجود می آورد و حس و حال 
خوبی به مردم عزیز کشورمان هدیه می شود و 
روحیه جهادی، فداکاری، اتحاد و نوع دوستی 
را بیــش از پیش به نمایش می گذارد. گفتنی 
است، سید امیرحســین مدنی معاون توسعه 
روستایی و مناطق محروم کشور در پیامی از 
نخبگان شاهد و ایثارگر برای برپایی این اردو 

تقدیر کرد .

مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر  خبر داد

برگزاری پنجمین اردوی جهادی پزشکی نخبگان شاهد و ایثارگر در میناب

»آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي  شماره مناقصه 2001091616000008«
         شهرداري قشم در نظر دارد پروژه خرید یکدستگاه خودرو سواری شاسی بلند هایما s 5 با مشخصات ذیل را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید . لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی  واجد الشرایط و دارای صالحیت 
)نمایندگی های مجاز( دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 لغایت 
 www.setadiran.ir سه شنبه مورخ 1401/10/07 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

اقدام نمایند . )دانلود اسناد از سایت ستاد ایران(

سایر شرایط مناقصه : 
- شرایط متقاضی : داشتن شخصیت حقوقی ، داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانت نامه انجام تعهدات . 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار و یا بصورت واریز نقدی به حساب 
سپرده شهرداری به شماره 722011115250301 نزد بانک مهر ایران مي باشد .

- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد )بارگذاری در سامانه ستاد( ساعت 19 روز  شنبه مورخ 1401/10/17  مي باشد .
- جلسه کمیسیون افتتاح پاکات مناقصه روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 در شهرداری قشم  برگزار خواهد شد .

- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
- هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .  
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تامین  درمان  مدیریت  مدیرکل   // گروه سالمت 
اجتماعی هرمزگان گفت: عمل آنژیوگرافی و عمل 
جراحی قلب غیر اورژانسی بیماران تحت پوشش 
شهید  بیمارستان  در  هرمزگان  اجتماعی  تامین 

بهشتی شیراز رایگان شد . 
   دکتــر غالمعباس مومنی مدیرکل مدیریت درمان 
تامین اجتماعی هرمــزگان از انجام توافق با دکتر 
شــجاعت مدیرکل مدیریت درمان تامین اجتماعی 
اســتان فارس در حضور معاون سیاسی و امنیتی 
اســتانداری هرمزگان بــه منظور بهبود شــرایط 
بیماران نیازمند بــه انجام آنژیوگرافی و عمل قلب 
غیر اورژانســی خبر داد.به گفتــه وی، حدود ۶0 
درصد عمل هــای آنژیو قلب و عمل جراحی قلب 

هرمزگانی ها در خارج از اســتان انجام می گیرد و 
به منظور تسهیل شرایط و جلوگیری از گرفتاری و 
صرف هزینه زیاد، با مدیریت درمان تامین اجتماعی 
اســتان فارس توافق کردیم تا بیمــاران نیازمند به 
آنژیو و جراحی قلب غیر اورژانســی در هرمزگان 
 پــس از انجام بررســی های اولیه در بیمارســتان 
خلیج فارس بندرعباس به بیمارستان شهید بهشتی 
شیراز معرفی و آنجا به طور کامال رایگان، عمل های 
الزم را انجام دهند.دکتر مومنی خاطرنشــان کرد: 
اســکان بیماران و همراهان آنان تــا پایان درمان 
نیز انجام و رایگان خواهــد بود.مدیرکل مدیریت 
درمان تامین اجتماعی هرمزگان همچنین با تقدیر 
از پیگیری های کامرانی معاون سیاســی و امنیتی 

استانداری هرمزگان و همکاری شجاعت مدیرکل 
مدیریت درمان اســتان فارس، عنوان داشــت: در 
هرمــزگان فقط یک مرکز عمل قلــب داریم و بر 
اساس بررســی ها حدود ۶0 درصد از بیماران به 
خارج از اســتان مراجعه می کردند و لذا این اقدام 
را در گام اول به منظور رفــاه حال بیماران انجام 
دادیم تا در آینده بتوانیم گام های تکمیلی در استان 
انجام دهیم.به گــزارش فارس ؛ مومنی تاکید کرد: 
بیمارستان شهید بهشتی شــیراز از بیمارستان های 
موفق در زمینه قلب اســت و این توافق نامه سبب 
درمان و اســکان رایگان بیماران دارای بیمه تامین 
اجتماعی و همراهان شان و کاهش هزینه های درمان 

می شود .

انجام آنژیو و جراحی قلب هرمزگانی ها بطور رایگان در شیراز 

گــروه ســالمت // یــک متخصص 
ایمونولوژی گفت: انتقال پزشــکان به 
دیگر کشــورها، تبدیل به یک تجارت 
شــده اســت و آژانس های مسافرتی 
آن ها  برای  اغواکننده ای  پیشنهادهای 
دارند. درواقع از بحث توریسم پزشکی 

به توریسم پزشک رسیده ایم !
    موضوع فــرار مغزها و نخبگان، حاال 
به مهاجرت دسته جمعی پزشکان و کادر 
درمان رسیده است. براساس آمار، ظرف 
قلب  متخصص  گذشــته 1۶0  یک سال 
مهاجرت کرده اند؛ در همین مدت 30 هزار 
کادر درمان از دانشکده های علوم پزشکی 
 good standing درخواســت 
یا »نداشــتِن سوءپیشــینه« داشته اند که 
مقصدشان عمان بوده است؛ همچنین ظرف 
چهار سال گذشته 1۶ هزار پزشک عمومی 
از کشــور مهاجرت کرده اند.ایران تنها در 
محدوده ای سوق الجیشــی قــرار نگرفته 
اســت که مثاًل روی طال خوابیده باشد و 
از زمین و آسمانش بتواند اسکناس چاپ 
کند و سکه دربیاورد، بلکه دقیقًا روی تمام 
گسل های ریز و درشت قدم می زند؛ درد 
از هر کجای دنیا بیاید، ســهم ایران کنار 
گذاشته می شود، جنگ و اپیدمی هم در هر 
سده می آید و پرچم سیاه بر در هر خانه ای 
می زند و می رود. از میان همه این مصائب، 
چند دهه ای بود که خیالمان راحت بود که 
اگر بیمار شویم، انواع پزشک ها را داریم.
پزشکی ما شهره خاص و عام است و هیچ 
دردی نمی تواند از زیر دست پزشک ایرانی 
در برود، اما میان همه نداشته های ما، از در 
و دیوار هشدار مهاجرت نخبگان پزشکی 
و کادر درمان می ریزد. آش چنان شــور 
اســت که احتماالً بعد از این، بابت عمل 
کوچک و بزرگمان هم باید به کشورهای 
همسایه مهاجرت کنیم؛ درست مانند اینکه 
در برهوتی از درد، تنهــا و بدون منجی 
بمانیم و هیچ کس نباشد حتی نبضمان را 

بگیرد.
  پزشکان دست به تیغ نمی شوند

  محمد رئیس زاده، رئیس کل نظام پزشکی 
ایران، چنــدی پیش از نبــود تمایل به 
تحصیل در رشته جراحی قلب، خبر داده 
که بدون متقاضــی مانده و برای جراحی 
کودکان هم امســال تنها یک نفر شرکت 
کرده است. درحالی که ظرف دو سال اخیر، 
۶3 جراحی پیوند قلب کودکان در کشور 
انجام شد و ایران در پله نخست دنیا ایستاد، 
رئیس زاده هشدار داده است: »جراح قلب 
اطفال نداریم، ممکن است چند سال دیگر 
مجبور به واردات جراح اطفال از خارج 
از کشور بشویم.« آن طور که او می گوید 
موضوع کمبود متخصص در کشــور یک 
موضوع کاماًل جدی است و تنها به تمایل 
نداشتن به تحصیل به رشته های پزشکی 
و خاص محدود نمی شود، بلکه در روی 
دیگر سکه، پزشکان و متخصصان ترجیح 
می دهند چمدان به دست شهر و کشور را 
تغییر دهند. آن ها جزو دسته ای هستند که 
به یک رنگی آسمان در همه جا، اعتقادی 
ندارند. کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
هم اتفاقًا فرش قرمز دستبافی با تاروپود 
ابریشمی برایشان پهن کرده اند؛ کشورهایی 

که روزی توریســم پزشکی برای جذب 
بیماران آن ها در کشور راه اندازی شد.

  فــرار مغزهــا و نخبــگان بــه مهاجرت 
دسته جمعی پزشکان و کادر درمان رسیده است

  رفتــن این افراد تنها بــه معنای خروج 
تعدادی از افــراد جامعه که روابط ملی و 
خونی با آن ها داریم، نیســت. هر چند از 
حق انتخاب خود اســتفاده می کنند، اما 
این طور که پزشکان می روند، باید منتظر 
بحران کمبود پزشک در آینده ای نزدیک 
باشــیم. به گفته رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی ایران، در سال 1400 بالغ بر چهار 
هزار و ۲7 پزشــک درخواســت صدور 
گواهی عدم سوء پیشــینه برای مهاجرت 
 good کرده اند. همچنین آمار درخواست
سوءپیشینه(  عدم  )گواهی   standing

بــرای مهاجرت پزشــکان متخصص و 
فوق تخصص رو به افزایش اســت. علی 
تاجرنیا، مشــاور ســابق رئیس سازمان 
نظام پزشکی کشــور نیز اعالم کرده بود 
که تنها در 10 مــاه منتهی به دی 1399 
بیش از سه هزار پزشک از ایران مهاجرت 
کرده اند.آمارها متنوع تــر و باالتر از این 
اعداد می تواند باشد، اما رئیس کل سازمان 
نظام پزشکی کشور، آن را اعالم نکرده و 
تماس »دنیای اقتصاد« برای گفت وگو با 
او بی نتیجه ماند و او سواالت را بی جواب 
گذاشت. براســاس آماری که به دست ما 
رسیده است، ظرف یک سال گذشته 1۶0 
متخصــص قلب مهاجــرت کرده اند. در 
همین مدت 30 هــزار نفر از کادر درمان 
از دانشکده های علوم پزشکی درخواست 
کــه  داشــته اند   good standing

مقصدشان عمان بوده است. ظرف چهار 
ســال گذشته 1۶ هزار پزشک عمومی از 
کشور مهاجرت کرده اند. این آمار زمانی 
برجسته تر می شــود که بدانیم طبق اعالم 
وزارت بهداشت، 18 هزار پزشک عمومی 
در سراســر کشور کمبود داریم. این ارقام 
تنها یک مشت عدد نیستند، جان و نفس 

ما می تواند در دست آنها باشد.
* سنبه پر زور اقتصاد

   حلقه مشــکالت مدام در حال تنگ تر 
شدن است. آنکه دستش می رسد و جای 
مهاجرت پیدا می کند، کمتر تأمل می کند. 
تمایل ایرانی ها به مهاجــرت را می توان 
از آماری متوجه شد که به تازگی منتشر 
شده اســت. به گزارش سایت رصدخانه 
مهاجرت ایران، هر چهار دقیقه یک ایرانی 
برای کانادا درخواست ویزا می دهد. محمد 
رئیــس زاده، در عین حــال که مهاجرت 
پزشــکان را نگران کننده دانسته، شرایط 
اقتصادی ایران و غیرواقعی بودن تعرفه ها 
را از عوامــل تأثیرگــذار در مهاجرت 
پزشکان معرفی کرده است.رضا الری پور، 
سخنگوی ســازمان نظام پزشکی، دالیل 
مهاجرت را به عوامل اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی که شــامل حال همه می شود، 
تقسیم بندی می کند. اما آنچه جای سوال 
دارد، آن است که پزشکان از نظر جایگاه 
اجتماعــی در رده باالیی قرار دارند و از 
نظر اقتصادی نیز به نظر می رســد نباید 
چنان تحت فشــار باشــند، اما چرا این 

عامل در مورد آن ها می تواند صادق باشد؟ 
الری پــور می گوید: »موضــوع جایگاه 
باالی اجتماعی شامل همه جامعه پزشکی 
نمی شود.« او در این میان بخشی از تقصیر 
را به گردن رسانه ها و نگاهی که به جامعه 
تزریق می کنند و رفتار برخی از پزشکان 
می اندازد، به گونــه ای که فرهنگ نوعی 
مردم تغییر کرده و جایگاه پزشکان و کادر 
درمان را کاهش داده اســت.البته در این 
مورد اسنادی در دست نیست که بتوان به 
آن استناد کرد، اما »علی تاجرنیا« رئیس 
هیئت مدیره انجمن دندان پزشــکی ایران 
اظهار می کند: با وجود آنکه درآمد جامعه 
پزشکی نسبت به دیگر اقشار باالتر است 
اما شکاف عمیقی بین سطح زندگی یک 
پزشک در ایران و خارج از ایران می بینید. 
او البته به موضوع فشارهای اجتماعی که 
آبشخور آن رسانه و سریال های طنز است، 
اشاره می کند و آن را منشأ تزلزل جایگاه 
اجتماعی پزشکان می داند. البته قبول دارد 
کــه رفتار برخی از همکاران او نیز گاهی 
در شــأن یک طبیب نیست، اما رسانه ها 
اغراق هم کرده اند.الری پور درمورد تمرکز 
رســانه ها بر خطاهای پزشکی می گوید: 
»جامعه پزشکی در طول سال به بیش از 
900 میلیون نفر خدمات رسانی می کنند، 
حال باید دید میزان خطای پزشــکی در 
این میان چقدر است.« موضوع نپرداختن 
مالیات پزشــکان نیز مدتــی غوغا کرد، 
کســانی که برای فرار مالیاتــی، تنها به 
صورت نقــد ویزیت می کننــد. از نگاه 
الری پور، این رفتارها جایگاه پزشکان را 
نسبت به قبل تضعیف کرده است. از نگاه 
او رسانه ها به دلیل آنکه نمی توانند نسبت 
به تخلفات پلیــس، قاضی، وکیل و معلم 
بپردازند، جامعه پزشکی را گوشه رینگ 
قرار می دهند.تاجرنیا هم اصناف دیگری 
را نام می برد که مالیات نمی دهند و به هزار 
ترفند چنگ می زنند تا از زیر بار آن فرار 
کنند، مانند فوتبالیست ها یا کسانی که لعاب 
فرهنگی به کار و تجارتشان می دهند تا از 
زیر پرداخت مالیات فرار کنند، اما این میان 
پزشکان بیش از سایر اصناف سیبل شدند. 
او هم قبول دارد در میان همکارانش چنین 
کسانی هستند، اما آن را عمومیت نمی دهد 
و در عین حال غوغاساالری درمورد آن 
را موجب ســرخوردگی جامعه پزشکی 
می داند. هر جور بخواهیم حساب و کتاب 
کنیم، پزشکان همان قدر که آدم های اسم 
و رســم داری هســتند، باید وضع خوبی 
هم داشته باشــند.الری پور می گوید: »از 
خیل عظیم پزشکان، عموم مردم ترجیح 
می دهند به پزشکان و متخصصانی مراجعه 
کنند که مطب شلوغ تری دارند، با تأخیر 
وقت می دهند و به شهرت رسیده و تبدیل 
به برند شده اند. اما قاطبه جامعه پزشکی 
چنین شرایطی ندارند.« به گفته او، 1۲ تا 
15 هزار دســتیار پزشک درآمدی کمتر 
از شــش میلیون تومان دارند. 40 تا 50 
هزار پزشــک عمومی کشــور با فعالیت 
خارج از پزشــکی درآمد زیر 1۲ میلیون 
تومــان دارند. هم اکنون چهار تا هشــت 
هزار پزشــک طرحی فعــال در مناطق 

محروم کشور درآمدی کمتر از 1۲ میلیون 
تومان دارند. این اعداد برای بســیاری از 
ما آشناســت و احتماالً درآمدی است که 
کســب می کنیم، اما تفاوتی که میان ما و 

جامعه پزشکی وجود دارد، چیست؟
بــه گفته الری پور، پزشــک در صورت 
وقوع مشکل، باید چندبرابر درآمدش را به 
عنوان دیه پرداخت کند. موضوع دیگری 
که سخنگوی سازمان نظام پزشکی به آن 
اشــاره می کند، عمری است که پزشکان 
برای رسیدن به مرتبه پزشکی و تخصص 
صرف می کنند. هر مرحله، نیازمند گذران 
طرح در مناطق محروم اســت که به گفته 
الری پور، قوه قضائیه کســانی را به آنجا 
تبعید می کند که جرم شهودی انجام داده اند. 
بعد از آن کشــیک دادن و دوره تخصص 
و گذران طرح دوباره تا رســیدن به نقطه 
پایانی که تازه برای یک پزشــک شروع 
ماجرا از صفر است. آن هم برای تأسیس 
مطب و کسب درآمد در میانه 30 تا حوالی 

40 سالگی.
* مشوق هایی برای ماندگاری

  الری پــور می گوید: اگر به پزشــکان 
مشــوق هایی اعطا شــود، می توان آن ها 
را در کشــور نگه داشــت. وقتی به آن 
کوچه پس کوچه ها و صدای قیژقیژ پنجره 
که حاال به تاریکی شب رسیده و احتمااًل 
درد امان بر هم به جان مریض ها افتاده، نگاه 
کنیم، شاید مجبور باشیم برای ماندنشان 
دست و پا بزنیم. اما درآمدهای اغوا کننده، 
چشم هر کسی را می تواند روی همه دالیل 
ماندن پر کند. به گفته سخنگوی سازمان 
نظام پزشکی، یک پزشک در کشورهایی 
مانند پاکستان، عراق، افغانستان و ترکیه 
حداقل 18 برابر ایران حق ویزیت دریافت 
می کنــد. این عدد در عراق ۲0 برابر و در 
کشــورهای حاشیه خلیج فارس، حداقل 

چهار برابر ایران است.
مهاجرت  تخصصــی  آژانس هــای   *

پزشکان
   محمدجــواد یزدان پنــاه، متخصــص 
ایمونولوژی می گوید: »ترانســفر یا نقل 
و انتقــال پزشــکان به دیگر کشــورها 
امروز تبدیل به یک بیزینس شــده است 
و آژانس های مســافرتی پیشــنهادهای 
اغواکننده ای برای پزشــکان دارند. جایی 
برای اقامت، تســهیل پروسه مصاحبه و 
اقامت را انجام می دهند. درواقع از بحث 
توریســم پزشــکی به توریسم پزشک 
رســیده ایم. اما بهترین مقصد، کشورهای 
عربی و حاشــیه خلیج فارس اســت که 
اتفاقًا پزشــکان ایرانی را بسیار دوست 
را  امکانات  موضــوع  دارند.الری پــور 
مطرح می کند: »حال می توان مشوق های 
اجتماعی مانند اعطای وام کم بهره، کاهش 
تعهــدات به دولت، یا اعطای وســایل و 
امکانات رفاهی قرار داد.« از جمله نکاتی 
که تاجرنیا در این کوچ دسته جمعی به آن 
اشاره می کند، دالیل اجتماعی است و نبود 
آرامشی که برای هر فردی الزم است. او 
می گوید: »هر روز تصمیمی گرفته می شود 
و فشاری به اقشار مختلف وارد می شود. 
نبود آزادی های اجتماعی هم عامل مؤثری 

برای تصمیم به مهاجرت است.«
*  هجوم برای زیبایی پالستیکی

  رشته ها در دوره های مختلف جا عوض 
می کنند. طی سال های اخیر که البته دیگر 
به بیش از دو دهه رســیده، میل به تغییر 
در افراد با جراحی های پالستیک حرکت 
صعودی پیدا کرده است. الری پور، عدم 
اقبال رشــته هایی مانند جراحی قلب و 
کــودکان را به این موضــوع و درآمدی 
که در آن وجــود دارد، ارتباط می دهد. 
به این صورت که رشــته هایی که درآمد 
بیشتری دارد و در عین حال تحصیل در 
آن ســختی کمتری، مانند انواع جراحی 
پالستیک، بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
است. گاهی یک پیوند قلب، یا جراحی 

در کودکان، با تمام حساســیت هایی که 
دارد- فرض کنید جراحی قلب یک نوزاد 
شش ماهه- دستمزدی به مراتب کمتر از 
جراحی پالستیک یا لیفت پلک یا لیزیک 
دارد. البته این ها به معنای کم ارزش کردن 
کار جراحان پالســتیک نیست، موضوع 
اســت.الری پور  جراحی  حساســیت 
می گوید: »دو موضوع میان رشــته ای و 
درون رشته ای داریم که متأسفانه قانون گذار 
در تعیین حقوق آن ها چندان دقت نکرده و 
مشورتی نیز نگرفته است. از این نظر درون 
رشــته ها با هم اختالف درآمدی داریم و 
فاصله درآمدی بین رشته ها نیز زیاد است. 
قانون گذار در این زمینه باید زودتر فکری 
به حال آینده این رشته ها کند.« او استقبال 
نشدن از رشته های جراحی کودکان و قلب 
را این گونه توجیه می کند که حتی می تواند 
عقالنی باشــد. جراحی کودکان، دشوار 
و کم درآمد اســت، پس انگیزه ای برای 

انتخاب آن وجود ندارد.
*  سقوط از قله خودکفایی به نیازمندی

دهه ۶0، ســال های جنگ و حتی کمی 
بعد از آن، در هر بیمارستان و درمانگاهی 
که وارد می شدید، چند پزشک پاکستانی، 
هندی یا حتی فیلیپینی حضور داشــتند. 
آن ها کمی فارسی می دانستند و بیماران 
هم با اشــاره شرح حال می دادند. هر چه 
بود، آخر ماجرا با نسخه بیرون می آمدی! 
این وضعیت طبقــه کم درآمد بود، وگرنه 
آن ها که دستشــان می رســید می رفتند 
اروپا و آمریکا جراحی می کردند. بعد از 
آن خوشبختانه پزشــکان ایرانی آن قدر 
تعدادشان زیاد شد که دیگر صندلی برای 
خارجی ها خالی نماند. مهم ترین امتیاز آن 
بود که با دل خوش می توانســتی با انواع 
اصطالحات، شــرح حال بدهی؛ گوشم 
وزوز می کند، یا چشمم جوری است که 
انگار مورچه ها در آن رژه می روند. این ها 
را یک هم زبان خوب می فهمد. وضعیت 
ما در پزشــکی به آنجا رسید که در دهه 
80 قرار شد توریسم پزشکی راه اندازی 
شود و از کشــورهای اطراف بیمار برای 
درمان و جراحــی بیاوریم.اما حاال باید 
از کوزه شکسته آب بخوریم. پزشکان و 
جراحان، راه به کشورهای حاشیه خلیج 
فــارس می برند و همان هایی که قرار بود 
در ایران جراحی بشــوند، حاال در خانه 
می مانند و احتماالً ما مجبوریم در خانه 
حریف درمان و جراحی شویم! موضوع 
مهم آن اســت که ظرف سال های آینده 
از تعداد اطفالی که نیازمند جراحی قلب 
هستند یا بیماری های تازه ای که هر روز 
تنوع بیشتری پیدا می کنند، کم نمی شود و 
امروز که اندکی هم دیر شــده است، باید 

فکری کرد.
*  ماندن دلیل می خواهد یا رفتن؟

  موضوع مهاجرت پزشکان یا حتی نخبگان 
مسئله خلق الساعه ای  کشورها،  به سایر 
نیســت که به تکاپو بیفتیم، اما تا همین 
جا که چند ســال از شروع این مهاجرت 
و خالی شدن صندلی ها و بیمارستان ها و 
مطب ها می گذرد، تحقیقی درباره چرایی 
دالیل این مهاجرت ها انجام نشده است، 
پس نمی تــوان راهکاری هم برای توقف 
این پدیده اجتماعــی ارائه داد. الری پور 
می گوید: »اکنــون 5-4 تحقیق موازی 
در حال انجام است که هنوز به سرانجام 
نرسیده است. اما بر اساس مصاحبه هایی 
که با کسانی که تمایل به رفتن دارند، انجام 
شده، دالیل اقتصادی و اجتماعی در صدر 
جدول قرار داشته است.« دکتر جاویدپناه 
می گوید: »رفتن دلیل نمی خواهد. تورم، 
بی انگیزگی، درآمد پایین، بی احترامی هایی 
که در جامعه اتفاق می افتد و عدم امنیت 
الزم برای برخی پزشــکان همه از جمله 
دالیل مهاجرت است.« او به بیانیه اخیر 
سازمان نظام پزشکی در مورد سقط جنین 
و همکاری در جلوگیری از بارداری اشاره 

می کند که به صورت صریح پزشکان را تا 
سرحد ابطال شماره نظام پزشکی و پروانه 
تهدید می کند. او به تفاوت درآمدی و رفاه 
اجتماعی در ایران و دیگر کشورها اشاره 
می کند و تنها دلیل برای ماندن را عرق ملی 
مذهبی می داند. وی از افرادی نام می برد 
که با وجود آنکه در سیاســتگذاری در 
بخش بهداشت و درمان نقش داشته اند، اما 
در همان کشورهای عربی در حال برپایی 
بیزینس های بزرگ پزشکی هستند، آن هم 
در شرایطی که پزشکان جوان را ترغیب 
به مانــدن می کنند.به گفتــه جاویدپناه، 
نگرانی از آینده شغلی، نبود امنیت شغلی، 
نداشــتن بیمه قابل اتکا و نبود ضمانت 
برای داشتن یک بازنشستگی قابل اتکا، 
دغدغه های یک پزشک است که باالترین 
ســطح درآمدی را دارد. وقتی شــرایط 
برای پزشکان فراهم است، ماندن توجیه 
عقالنی ندارد. به خصوص اکنون که امنیت 
اقتصادی برای هیچ شــغلی وجود ندارد.
جاویدپناه می گوید: »پزشــکان به دلیل 
شرایط اقتصادی مردم نمی توانند به مریض 
زور بگویند، پس دولت باید به شیوه ای این 
فاصله را جبران کند که می تواند پرداخت 
یارانه یا کارانه باشــد. اما همان طور که 
تاکنون اقدامی صورت نگرفته، بعد از این 
نیز قرار نیست کاری انجام شود.« شرایط 
دشــواری اســت که با کمبود متخصص 
و پزشــک روبه رو شــویم. آن طور که 
سخنگوی سازمان نظام پزشکی می گوید 
 standing good دیگر درخواست
تنها محدود به دانشــجویان نمی شود و 
اساتید هم درخواست دریافت آن را دارند. 
به همین دلیل است که او احتمال واردات 
پزشک خارجی را امکان ناپذیر نمی داند، 
تنها ایراد کار آن است که آنها با پنج دالر 
حاضر به ویزیت ما نخواهند بود. واقعیت 
آن است که معادل ریالی 5 دالر برای ما 
که چند سالی است در نوسانات عجیب 
دالر، بازی می خوریم، زیاد است، اما برای 
آن پزشــکان تنها یک پنجم تا یک دهم 

حق ویزیت شان است.
* جسته و گریخته از آمارهای رسمی

   رئیس ســازمان نظام پزشکی اهواز از 
 good صــدور ۲00 تــا 300 گواهی
standing بــرای کادر درمان اهواز 

در یک سال اخیر خبر داده است.رئیس 
دانشگاه بابل نیز هشدار داده: »اگر رویه 
مهاجرت شــتاب بگیرد، ممکن اســت 
در ســال های آینده، شــهروندان مجبور 
 شوند برای درمان، به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس بروند که این امر هزینه های 
زیــادی را برای آنها به همــراه خواهد 
داشت.« یاســر صالحی نجف آبادی، دبیر 
شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان 
اصفهان گفته اســت: »ظرفیت پذیرش 
دستیار جراحی عمومی در دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان، در مهرماه 1400، به 
تعــداد 10 نفر بود که تنها هفت نفر برای 
این رشته ثبت نام کردند، کمتر از یک سال 
بعد، چهار نفــر از آن ها انصراف دادند و 
حاال فقط ســه نفر دانشجوی دستیاری 
رشــته جراحی عمومی در این دانشگاه 
مشغول هستند.«رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی کشور نیز گفته است: »تخصص 
جراحی قلب در ســال جــاری 18 نفر 
ظرفیت داشت، اما هیچ کس متقاضی نشد. 
در کل کشور هم فقط دو فارغ التحصیل 
جراحی اطفــال داریم نتیجه این کار این 
اســت که در چند ســال آینده پزشکی 
نخواهیم داشت.« دکتر حسین کرمانپور، 
رئیس بخش اورژانس بیمارســتان سینا 
نیز به صف آمار دهندگان اضافه شــده 
 است: »براساس »آمار نظام پزشکی« از 
ابتــدای کرونا تا کنون 5 هزار پزشــک 
مهاجرت کرده اند. مهاجرت پزشــکان، 
اندک اندک ذخیــره ارزی مملکت را به 

هدر می دهد . «

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
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فروردین :
این طور كه معلوم است استرس ها و نگرانی های اخیر 
شما 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 است 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 اســت كه می توانید انجام دهید پس نخواهید كه هر چیزی را 

یكباره تغییر دهید .
  اردیبهشت :

افكار جدیدی برای پول درآوردن امروز در ســر شما 
بوجود آمده است، اما مشكل است كه اینها را بخواهید 
به عمل در آورید. به جای اینكه روی كارهای سختی 
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 داشت. انضباط فردی ممكن است در دنیا متفاوت باشد، پس 
تصمیم تان را بگیرید و روی رفتاری كه باعث رسیدن شما به اهداف 

جهانی تان می شود تمركز كنید
   خرداد :

ماه كامل می تواند شما را امروز در باران یا برف به رقص 
در آورد ، اما این نكته حیاتی است كه شما نباید نسبت 
به وظایف كاری و خانوادگی خود بی توجه باشید. این 
مهمانی آنقدر طوالنی نمی شود كه شما بخواهید غیر مسئوالنه رفتار 
كنید. وسوسه ها شما را احاطه كرده اند اما شما می توانید به خود تلقین 
كنید كه در دام آنها نیفتید. در عوض، عاقل باشــید و از نیروی ترغیب 
كننده خود برای جلب حمایت دیگران اســتفاده كنید تا شما را برای 

رسیدن تدریجی به اهداف اجتماعی یاری كنند .
  تیر :

بزرگ فكر كردن در رابطه با كارتان است ممكن است 
باعث شود دیگران مراقب شما باشند، و شما نیاز دارید 
كه برای لحظاتی برنامه هایتان را به عقب انداخته تا كمی 
راجع به آن تامل كنید. شــما نباید در جنگی شركت كنید كه مطمئن 
هستید كه در آن بازنده خواهید بود و اوضاع روحی خودتان هم بهم 
می ریزد. اما از رویاهایتان دست نكشید. وظیفه شما این است كه راهی 
برای رسیدن به موفقیت پیدا كنید و از برنامه هایتان هم برای رسیدن 

به موفقیت دست نكشید .
  مرداد :

شما از نقش بازی كردن خسته شده اید مخصوصا اینكه 
نقش كسی را بازی می كنید كه از شما خیلی جدی تر 
است و شما آن را دوست ندارید. اما امروز فرصت این 
را دارید كه 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. یك راه برای رسیدن به آن هدف این است كه خود را در میان 

مردمی كه بانشاط و عاطفی هستند رها كنید .
 شهریور :

شــما با راه حل هایی كه پیش رو دارید موافق هستید، 
اما هنوز هم با انتخاب های بســیاری روبرو هســتید. 
اخیرابــه خاطر كارهای زیادی كه برای انجام دادن دارید 
 احساس پریشانی و نگرانی می كنید، مخصوصا اگر بدانید كه باید بعضی 
آشفتگی هایی كه در زندگی تان وجود دارند را محدود كنید. خوشبختانه، 
 شــما از اتصال عطارد و پلوتون 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. امروز باید 
آماده باشید 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 شــخصی كار 
دشواری اســت زیرا بهترین امتیازات شما ممكن است به چشم تان 
نیایــد. 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 اینكه بتوانید كمی  رویایی باشید. 
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 شما از اینكه همیشه مشغول 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 برسانید 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 
خوش بگذرانیــد، اما نگرانی های جدی هم كه دارید 
اكنون كم رنگ تر نمی شوند. شاید به خاطر این باشد كه 
می دانید كه حتی سطوح كوچكی از مشكالت می توانند معنای عمیقی 
در درون خود داشته باشند.... و شما می خواهید اگر الزم است از آنها 
سر درآورید. به تدریج پیش بروید. تنها فوریت آن خود شما 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 نشان شما می تواند شما را تا هر جا 
كه بخواهید بكشاند. در كارتان مسئولیت هایی دارید 
كه به شما اســترس 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 شــخصی 
 خود، زندگی خانوادگــی 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 . 

چرا ۱6 هزار پزشک 
از ایران مهاجرت 

کردند؟

شرکت تعاونی خانه آفتاب قشم در نظر دارد اجاره 
یک باب ساختمان سوپر مارکت با مساحت حدود 
200 مترمربع و یک باب ساختمان کافی شاپ به 
مساحت حدود 100 متر مربع واقع در محدوده شهرک آفتاب را به 
افراد واجد شرایط واگذار نماید . ازمتقاضیان دعوت می گردد طی 
مدت ده روز ازتاریخ اطالعیه جهت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت 

به دفتر شرکت واقع در فاز اول شهرک آفتاب مراجعه نمایند .

هیأت مدیره شرکت

اجاره
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 گروه خبــر // برنامه آمایش ســرزمین 
هرمزگان به عنوان سند راهبردی و توسعه 
بلند مدت و نقشه راه توسعه، یک مطالبه 
جدی پس از تصویب در شورای عالی آمایش 
کشور در ســال 1398 برای اجرا در اختیار 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر 

دستگاه های اجرایی استان قرار گرفت . 
   برخی صاحب نظران توسعه استان هرمزگان 
معتقدند باوجود رویکرد و تاکید دولت مردمی 
بر توسعه مبتنی بر آمایش که می تواند به تحقق 
عدالت فضایی به عنوان مقدمه عدالت اجتماعی 
و کاهش نابرابری های منطقــه ای و درون 
استانی کمک کند متاسفانه در تصمیم سازی ها 
و تصمیــم گیری های توســعه ای هرمزگان 
چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.این در حالی 
است که بنابر گفته کارشناسان برنامه آمایش 
ســرزمینی هرمزگان باوجود پیچیدگی های 
خاص این اســتان، یکی از بهترین سندهای 
تنظیم شده استان ها در کشور است، در پاسخ 
به موضوع مطرح شــده، مدیر علمی طرح 
آمایش سرزمینی استان به مواردی اشاره کرد 
که در این گــزارش به آن می پردازیم.عباس 
مرادی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان 
و مدیر علمی طرح آمایش استان پاسخ داد: 
این طرح که مشــتمل بــر ۲7 جلد گزارش 
 در ســه بخش وضعیت موجود اســتان در 
حوزه های مختلف و تحلیل روندهای حاکم 
و بخش سیاستگذاری و برنامه ریزی و بخش 
اجرا و پایش است، قطعا به دلیل حجم باالی 
آن قابلیت استفاده سریع و آسان برای مدیران 
ندارد.وی ادامه داد: تصمیم بر این شــد که از 

حــدود پنج هزار صفحه گــزارش و صدها 
نقشه موضوعی سنتز مدیریتی برنامه آمایش 
استان تدوین و در اختیار مدیران دستگاه های 
اجرایی و نماینــدگان هرمزگان در مجلس 
شورای اســالمی قرار گیرد که این موضوع 
توسط تیم مطالعاتی دانشگاه هرمزگان انجام 
و گزارش ۲۶0 صفحه ای با عنوان »ســنتز 
مدیریتی برنامه آمایش هرمزگان« تدوین شد 
تا مدیران بتوانند به سهولت از آن استفاده کنند.
وی اضافه کرد: اما مهمتر از این گزارش ۲ سند 
مهم دیگری بود که می توانند قابلیت اجرایی 
سند آمایش سرزمینی استان را تضمین کند؛ 
نخست سند توسعه علم، فناوری و نوآوری 
هرمزگان یا STI اســت.مدیر علمی طرح 
آمایش هرمزگان افزود: تدوین این ســند به 
این دلیل پیشنهاد شــد که تحقق هر کدام از 
اهداف بنیادین و مولفه های چشم انداز افق 
1415 استان منبعث از برنامه آمایش بدون 
داشتن پشــتوانه علمی و فناوری امکان پذیر 
نبود.لذا تدوین این ســند مهم که می توانست 
ماموریتها و وظایف دانشگاهها و موسسات 
پژوهشی و فناوری استان را در کمک به تحقق 
 اهداف بلند مدت استان و به طور کلی توسعه 
دانش بنیان استان مشخص کند امری ضروری 
به نظر می رسید.مرادی اظهار داشت: متاسفانه 
باوجود فراهم بودن شرایط ملی برای تدوین 
این ســند به دلیل عدم تامین اعتبار الزم در 
اســتان این طرح مهم و ضروری ناتمام باقی 
مانــد و علیرغم اینکه هرمزگان نخســتین 
پیشــنهاد دهنده این طرح بود ولی خود از 

داشتن این ســند مهم محروم و جا ماند که 
امیدواریم در دولت مردمی برای داشتن ایران 
قوی و توسعه و فعالیت هدفمند دانشگاهها و 
موسسات پژوهشی و فناوری و نوآوری به 
این موضوع مهم توجه جدی شود.وی بیان 
کرد: دومین برنامه مکمل سند آمایش استان 
موضوع تدوین دفترچه های مدیریتی آمایش 
هرمزگان بود که عــالوه بر باالبردن قابلیت 
اجرایی ســند آمایش می توانســت موجب 
اســتقرار یک مدیریت همسو، یکپارچه، هم 
افزا در سازمان فضایی توسعه استان شده و 
تعارضات بین دستگاهی در استان را به حداقل 
برســاند.مدیر علمی طرح آمایش هرمزگان 
ابراز داشــت: این دفترچه ها بــرای مدیران 
بخشــی )مدیران کل و روســای استانی( و 
مدیران منطقه ای )فرمانداران( مقرر شد توسط 
تیم مطالعاتی دانشــگاه تدوین و در اختیار 
 مدیران اســتان قرار داده شود تا مسیر تحقق 
چشم انداز 1415 توسعه استان را هموار سازد.

مرادی افزود: متأسفانه این برنامه هم باوجود 
اهمیت باالی آن در مدیریت توسعه فضایی 
هرمزگان و استقبال بسیاری از مدیران و اعضا 
محترم شواری برنامه ریزی وتوسعه استان در 
دولت قبل محقق نشد.وی ابراز داشت: انتظار 
می رود با توجه به گذشــت بیش از سه سال 
از تدوین و تصویب ســند آمایش سرزمین 
اســتان و چالش های موجود و پیش روی 
توسعه اســتان که می تواند آسیب های جدی 
و جبران ناپذیری را در حوزه های زیســت 
محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و 
 امنیتی ایجاد کند تدوین اسناد مکمل آمایش و

 فراهم کردن زمینه های الزم برای اجرا سند 
آمایش اســتان به عنوان یک مطالبه جدی 
اجتماعی در دســتور کار دولت مردمی در 
اســتان هرمزگان قرار گیرد.به گزارش ایرنا؛ 
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان با اعالم 
آمادگی این دانشــگاه در راستای انجام این 
کار مهم و راهبردی برای رســیدن به توسعه، 
اضافه کرد: امیدواریم استان بتواند با بهره گیری 
از توامندی هــا و ظرفیت های خود در حوزه 
علوم و فناوری زمینه توسعه دانش بنیان خود 

را فراهم کند .

 قابلیت اجرای طرح های مکمل 
» سند آمایش « در هرمزگان

گروه خبر // مانور ترکیبی آبگرفتگی شناور مسافری 
و اقدامات خرابکارانه و حریق با هدف ارتقاء سطح 
توانمندی نیروهای عملیاتی در بندر شهید حقانی 

برگزار شد .
   به گزارش خبرنگار دریا ، مانور ترکیبی آبگرفتگی 
شناور مسافری و اقدامات خرابکارانه و حریق با هدف 
ارتقاء سطح توانمندی نیروهای عملیاتی در بندر شهید 
حقانی با حضور نمایندگانی از بنادر امام خمینی)ره(، 
شهید رجایی، انزلی، لنگه، امیرآباد، خرمشهر و همچنین 
ممیزان و ارزیابان برگزار شد. مدیر بنادر و دریانوردی 
شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: این مانور با استناد 
به اهداف مصوب دربنادر و دریانوردی شــهید باهنر 
و شــرق استان برای افزایش توان عملیاتی و آمادگی 
مقابله با شرایط بحرانی در حوضچه مسافری، مانور 
ترکیبی با شــرکت ارگان های همجوار برگزار شــد. 
»حمیدرضا محمدحســینی تختی« ارزیابی عملکرد 
نیروهــای عملیاتی را از مهم تریــن اهداف این مانور 
اعالم کرد و ادامــه داد: در این مانور بزرگ دریایی و 
بندری ارگان های درون ســازمانی و برون سازمانی 
شامل آتش نشانی شــهر بندر عباس، شرکت پخش 
فرآورده های نفتی و یکی از شــرکت های مسافربری 
دریایی مشارکت داشــتند. مدیر بنادر و دریانوردی 
شــهید باهنر و شرق هرمزگان با بیان اینکه این مانور 
براساس اســتانداردهای عملیاتی بنادر طراحی شده 
و برگزاری چنین مانورهایــی در کارآمدی نیروهای 
مستقر و آمادگی آنها برای مواجهه با حوادث احتمالی 
نقش به ســزایی دارد، گفت: در این تمرین پدافندی از 
ظرفیت پنج فروند شــناور مسافری، دو فروند شناور 
ناجی، قایق IRB و سه دستگاه ماشین آتش نشانی 
استفاده شد. محمدحسینی در بخش دیگری از سخنان 
خود در تشریح سناریو بیان داشت: این مانور شامل دو 
سناریو اصلی است که در بخش اول شناور مسافری با 
۶0 نفر خدمه بندر شهید حقانی را به مقصد جزیره قشم 
ترک می کند و دقایقی بعد دچار ســانحه می شود و با 
تماس فرمانده شناور با برج کنترل بندر شهید حقانی و 
اعالم وضعیت اضطرار و سپس اطالع به مرکز جستجو 
و نجات دریایی )MRCC( بندرعباس سانحه مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. وی ادامه داد بخش دوم 
ســناریو نیز در راستای ارتقا سطح ایمنی و امنیتی در 

مواجهه با حوادث احتمالی تدوین شده بود .

بصیرت و اصالت ، هویت ملی وتربیت اسالمی

  قسمت بیستم
   قوام السلطنه که ازطریق محمدابراهیم خان 
شوکت الملک علم والی قائنات قصد سرکوبی 
کلنل پسیان راداشت، ازآنجا که خواهان خاتمه 
قضیه باصلح بود نماینده ای به مشهد برای تعیین 
قرار مالقات باکلنل فرستاد. لذا مقرر شد زمانی 
که کلنل جهت سرکشی به اردوی ژاندارمری 
گناباد مــی رود، مالقات باشــوکت الملک 
نیزداشته باشد اماکلنل با شنیدن خبرشورش 
کردهای قوچان بدون مالقات باوی گنابادرابه 
مقصد مشهد و سپس سرکوبی شورش قوچان 
ترک کرد.  کلنل پسیان که تازه ازگناباد به مشهد 
مراجعه کرده بود با دیدن نیروهای شکســت 
خورده وپراکنده به سازماندهی نیروهای فراری 
وموجود در مشهد دست زد وبه جنگ کردها 
در قوچان رفت. درجعفرآباد که درد و فرسنگی 
قوچان قرارداشت نبرد سختی بین قوای کلنل 
و کردهــای قوچان درمی گیرد. این مبارزه به 
علت خیانت برخی ازهمکاران کلنل، کاهش 
مهمــات وتبحر کردها در نبرد دوشــنبه نهم 
مهر1300ش،، مصادف با اول صفر1340ق،، 
باکشته شدن کلنل درسن31سالگی ویارانش 
درحالی که ســر وی ازتن جدا می شــود به 
پایان می رسد. بدین ترتیب صرف نظرازحس 
قوی ملی گرایی و وطن پرســتی وی دردوره 
کســب علوم وفنون نظامی درداخل وخارج 
ازکشــو)درآلمان (ودرجنگهایی هم که علیه 
اشغالی  درمناطق  وانگلیس  اشغالگران روس 
کشور برای بیرون راندنشان شرکت نمود، اما 
مبارزات اصالح طلبانه  وی که از1۲فروردین 
ماه 1300ش، آغازشده بود در9مهرهمان سال 

بامرگ دلخراش وی پایان پذیرفت.
* محل دفن شــادروان کلنــل محمدتقی خان 
پسیان: ابتداپیکروی درمقبره نادری مشهد به 

خاک سپرده شد. وی درحالی این جهان راترک 
گفت که به رغم داشتن مسئولیت های کلیدی 
درحاکمیت وقت ودسترسی به بیت المال منطقه 
تحت فرمانروایی خود و شرکت درجنگ علیه 
اشغالگران روس وانگلیس وبعنوان یک فرمانده 
ارشد نظامی دسترسی به غنائم جنگی اماتمام 
دارایــی وی ۲70تومان قیمت گذاری شــده 
بودکه این نشان ازاصالت، وفاداری به وطن و 
امانتداری ازبیت المال می باشد . پس ازمرگ 
کلنل پسیان به مدت پنج سال عزاداری های 
مفصلی درســالگردمرگ وی انجام می شد تا 
اینکه پس از به قدرت رسیدن سلسله پهلوی 
انجام مراسم عزاداری وسالگرد ممنوع شد.پس 
ازمدت ها از دفن محمدتقی پسیان قوام دستور 
نبش قبرکلنل راصادرکرد وتابوت یا صندوق 
آهنــی حاوی جســد او را ازبــاغ نادری به 
گورستان بیرون دروازه سراب انتقال دادند که 
به علت احداث خیابان گورستانی که مزار کلنل 
درآن بود از بین رفت. زمســتان 1331هنگام 
خاکبرداری برای احداث ساختمان جدید واقع 
در محوطه پشت حمام سناباد که محل سابق 
قبر بود  )دروازه ســراب( صندوق جسدکلنل 
پیدا شــد وآن را برای دفن به آرامگاه نادرشاه 
انتقال دادند.ســال های مدیدی بعدا ازساخت 
آرامگاه نادرشــاه قبر وی به صورت ســنگ 
قبری ســاده در این مجموعه وجود داشــت 
 تااینکه درسال1379 مقبره وی توسط یعقوب 
دانش دوست طراحی گردید وتوسط سازمان 
میراث فرهنگی اجراشد. روحش شاد یادش 
گرامــی باد.  اهــداف ومحــدوده قیام کلنل 
محمدتقی خان پســیان: درمــورد قیام کلنل 
دیدگاه های مثبت ومنفی گوناگون ارائه شــده 
اســت .اجرای قانون رعایــت عدل وانصاف 
درحق مردم، ســوادآموزی وتصفیه مملکت 
ازفســاد و اســتقالل ایران که ازنتایج منفی 
قرارداد1919بود ازجمله اهداف عمده ومثبتی 
اســت که برای قیام کلنل ذکرشده است. وی 
پس ازاطالع ازماهیت کابینه سیدضیا نسبت 
به آزادی جمعی ازمستبدین ودستگیری برخی 
ازآزادی خواهان همچون مدرس معتقد بود که 
تغییر ساختارحکومت به منظور اداره صحیح 
کشور الزامی اســت واین امررا ازمنطقه تحت 

درخراسان  استقالل  اعالم  نفوذخودآغارنمود. 
حمله به تهران وساقط نمودن حکومت مرکزی 
وانگیزه هــای آزادی خواهانه نظرات دیگری 
اســت که درباره محدوده قیام وی ارائه شده 
اســت، امامطابق گفته دوستانش وی به هیچ 
وجه خواهان حمله به مرکزیا جدایی خراسان 
براین مطلب  نبودواســناد موجوددال  ازایران 
نیز می باشــد. اسنادمربوط به رخدادهای قیام 
وی درمجموعه ای باعنوان انقالب خراســان 
گردآوری شده است، به لحاظ سیاسی نیزبرخی 
اورا وابســته به حزب دموکرات می دانند . اما 
وی در متمــم رد دادخواهی که به قلم خویش 
نگاشــته است هرگونه وابســتگی به احزاب 
ومداخله درامورسیاسی را رد می کند . فرزندان 
کلنل پســیان ونســل باقیمانده وی در ایران : 
پسیان دو فرزند به نام حسن وحسین داشت.
حسین پس ازکشته شدن پدربه دستوراحمدقوام 
السلطنه جهت درامان ماندن ازکینه دشمنان کلنل 
وبرای استخدام درآمدن درژاندارمری ایران نام 
خانوادگی مجیدی را برای خود برگزید که هم 
اکنون فرزندان وی باهمین نام در گرگان، تهران 

ومشهد سکونت دارند.    
* نتیجه گیری : انشاءاهلل زندگی سراسرمبارزه 
و تالش های خستگی ناپذیرکلنل محمدتقی 
 خان پســیان به عنــوان الگویی بــرای همه 
 وطــن پرســتان،صیانت کننــدگان ازکیان و 
 خاک مقدس میهن اســالمی ایران وخائنین و

بی غیــرت های زمانه که بــرای حب دنیا و 
خوشــی های زودگــذرآن زندگــی مردم با 
اصالت، میهن پرست، وفادار و دوستدارمملکت 
آقاصاحــب الزمان)عــج( وحاکمیــت نائب 
برحقش مقام معظــم رهبری رادرراســتای 
اهداف اســتکباری واســتعماری غول های 
ثروت و سرمایه داری غرب )آمریکاواروپا( و 
نوکران حلقــه به گوش آنان درپاره ای ازنقاط 
آســیا رابامکر، حیله وعوامفریبی باتعرض به 
مردم بی دفاع دســتخوش ناامنی بعنوان الگوو 
نمونــه قرارداده ودرس وفاداری سرســختانه 
 به ایران، خاک وپرچم مقدســش راازاینگونه 
اســطوره های مقاومت تاریخ مبارزات ایران 

بزرگ را به ارمغان ببرند .
ادامه دارد...

یادداشت

        نگارنده : ذبیح اهلل ماندگاری 
کارشناس ارشد حقوق عمومی

با مشارکت نمایندگان بنادر کشور صورت گرفت 

 برگزاری مانور آبگرفتگی شناور مسافری 
و اقدامات خرابکارانه در بندر شهید حقانی

صومه زارعی
طرح  : مع


