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استاندار خطاب به مردم هرمزگان:

از فرصت سنددار کردن منازل 
در بافت های فرسوده استفاده کنید

  سه محله جدید در بندرعباس در طرح بازآفرینی شهری گنجانده می شود
  مردم در شهرستان ها به ادارات راه و شهرسازی و در بندرعباس به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند 

 و سند ملکی خود را با حداقل شرایط دریافت کنند

ِإنَّا لّل وِإنّا ِإلَیِه َراِجُعوَن

خانواده محترم قادری 
با نهایت تأثر و تأسف درگذشت ناگهانی مرحوم عیسی قادری را تسلیت عرض نموده

از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت دارم
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 گروه خبر // مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از تولید ۴ میلیارد و ۴۰۵ 
میلیون و ۸۴۳ هزار کیلووات ســاعت انرژی طی ۹ ماه گذشته در این 

نیروگاه خبر داد. 
  داریوش محمودی در این خصوص، اظهار کرد: از این میزان انرژی تولیدی 
۴ میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۹۱۰ هزار کیلووات ساعت سهم واحدهای بخار و 
۵۷ میلیون و ۹۳۳ هزار کیلووات  ســاعت سهم واحدهای گازی بوده است.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خاطرنشــان کرد: این در حالی اســت که این 
نیروگاه در آذر امســال، افزون بر ۳۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار کیلو وات  ساعت 
انرژی تولید کرده اســت.وی افزود: درحال حاضر واحد شماره یک بخار در 
مراحل پایانی تعمیرات نیمه اساسی قرار داشته و تعمیرات اساسی ۱۲۰ روزه 
واحد شماره ۴ بخار نیز آغاز شده است. به گزارش ایسنا؛ محمودی در پایان 
افــزود: نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت 
۱۳۲۰ مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور، نقش بسزایی در 

پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان هرمزگان دارد.

یعقوب دبیری نژاد- مدیر مسئول روزنامه دریا 

 گروه خبر//  به ریاســت مهدی دوســتی 
استاندار هرمزگان جلســه ستاد بازآفرینی 

استان برگزار شد. 
 به گزارش خبرنگار دریا؛ در این جلسه مدیران 
حوزه شهر و شهرسازی و فرمانداران گزارشی از 
آخرین روند اجرای طرح باز آفرینی شهری در 
8 شهرستان استان شامل بندرعباس، بندرخمیر، 
حاجی آباد، بندرلنگه، بســتک، رودان، میناب و 

جاسک ارائه دادند. 
  مهندس دوستی در این جلسه با تاکید بر لزوم 
اجرای مصوبات ستاد بازآفرینی شهری از سوی 
فرمانداران و شهرداران گفت: در شهرستان های 
هدف، فرمانداران بایستی یک محله را به عنوان 
پایلــوت اجرای این طرح مهم مشــخص کنند 
و پس از بازگشــایی معبر در محله مورد نظر، 
نســبت به تعریف طرح های مرتبط با بازآفرینی 
شــهری و احیای محالت اقدام کنند. وی افزود: 
در طرح های تعریف شده باید توسعه محالت در 
آینده، بازسازی مدارس و مساجد، ساخت پارک 
و زمین ورزشی مد نظر باشد تا به بهبود سرانه ها 

منجر شود. 
  اســتاندار هرمزگان با اشــاره به اجرای طرح 
بازآفرینی شهری در محله اسالم آباد بندرعباس 
به صورت پایلوت گفــت: اجرای این طرح در 
محله اســالم آباد موفقیت آمیز بود و می تواند 
به عنوان الگوی بازآفرینی شــهری در محالت 
مختلف و بافت های فرسوده استان معرفی شود. 

  وی تصریــح کرد: در شــهر بندرعباس بنا به 
پیشنهاد شهردار این شهر و با همراهی فرماندار 
سه محله جدید شامل نایبند جنوبی، کمربندی و 
طالبند در طرح بازآفرینی شهری گنجانده خواهند 

شد و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب اجرای 
طرح در این محالت نیز با جدیت دنبال شود. 

مهندس دوســتی گفت: فرمانداران برای اجرای 
این طرح اولویت بنــدی محالت را انجام دهند 
و در شهرستان هایی که در طرح بازآفرینی قرار 
نگرفته اند فرمانداران موظف هستند پیشنهادات 
خود به همراه محالت مورد نظر را در جلســه 
بعد ســتاد ارائه دهند تا بتــوان پس از پاالیش، 
این شهرســتان ها و محالت مشخص شده را در 
برنامه هفتم توسعه گنجاند و از سال آینده مسئله 

بازآفرینی در این شهرستان ها نیز آغاز شود. 

  وی ادامه داد: در اجرای طرح مسئوالن مرتبط 
تالش کنند بودجه تخصیص یافته را صرف تامین 
زیرســاخت های مورد نیــاز از جمله فاضالب 
کنند و برای تأمین سایر موارد از جمله ساخت 
زمیــن چمن و ایجاد پارک از طریق فروش و یا 

واگذاری زمین منابع خود را کسب کنند. 
 وی در ادامه بازآفرینی شهری را یک اولویت مهم 
برشمرد و گفت: دیگر مسئله مهم در حوزه این 
بافت ها سنددار کردن منازل مسکونی مردم است، 
مردم در شهرستان ها به ادارات راه و شهرسازی 
و در بندرعبــاس به دفاتر پیشــخوان مراجعه 
 کنند و ســند ملکی خود را با حداقل شــرایط 

دریافت کنند. 
  اســتاندار هرمزگان با اشــاره به فراخوان های 
متعدد صادر شــده برای تحقــق این امر گفت: 
سنددار کردن منازل مسکونی موجب تحول در 
مناطق حاشــیه ای می شود و لذا باید فرمانداران 
با اطالع رسانی درســت به مردم زمینه استقبال 
گسترده تر مردم در این طرح مهم را فراهم سازند. 

استاندار خطاب به مردم هرمزگان:

از فرصت سنددار کردن منازل در بافت های فرسوده استفاده کنید   گروه خبر // مدیرکل بیمه ســامت استان 
رشــد %۳2  از  علیزاده  دکتــر  هرمزگان 
اداره کل در  این  مراکزدرمانی طرف قرارداد 

سال 1۴۰1به نسبت سال 1۳۹۹خبرداد. 
   به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر علیزاده بیان نمود: 
آغازاجرای طرح نسخ نویسی الکترونیکی بدلیل 
برخی از مشــکالت، این اداره کل با لغو قرارداد 
برخی از مراکز درمانی موجه شــده که ادامه این 

روند می توانســت موجب کاهش ارائه خدمات بیمه سالمت در 
زمینه درمان شــده وایجاد نارضایتی نماید. برای حل مشکل این 
اداره کل  با تالش همه پرســنل و هماهنگی های الزم با دانشگاه 
علوم پزشکی و معاونت های مربوطه و برگزاری جلسات کارشناسی 
با مراکز غیرطرف قرارداد،  مشکالت و موانع پیش رو  را بررسی و 

برطرف نموده و طرح نسخه نویسی الکترونیکی بدون 
ایجاد وقفه در استان اجرایی گشت. 

  دکتر علیزاده افزود: در استان هرمزگان بدلیل بعد 
مسافت و پراکندگی جمعیت دسترسی همه مردم به 
امکانات سخت است در این راستا عدالت محوری، 
ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سالمت، کاهش 
پرداخت ازجیب بیمه شدگان، رفع همپوشانی بیمه ای 
و بســط وگسترش برنامه پزشــک خانواده و نظام 
ارجاع از اهداف این ســازمان می باشد، و این اداره کل در تالش 
است با افزایش تعداد مراکز طرف قرارداد بستر رضایتمندی مردم 

استان را فراهم سازد . 
  در ادامه دکتر علیزاده اضافه نمود: این اداره کل آماده عقد قرارداد 

با کلیه مراکز درمانی واجد شرایط می باشد.

 همین صفحه را بخوانید

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد

تولید ۴.۴ میلیارد کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

افزایش۳2 درصدی مراکز طرف قرارداد بیمه سامت در هرمزگان 

    
اتاق مشترک    گروه خبر// رییس 
ایــران و چیــن گفــت: افتتاح 
سرکنسولگری چین در بندرعباس 
باعث تعمیق همکاری های دوجانبه 
ســودمند چین با جنــوب ایران 
می شود و این برای استانی همانند 
خوب  بسیار  فرصت  یک  هرمزگان 

است.
  بــه گزارش خبرنــگار دریا، حریری 
در دیدار با اعضــای هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی هرمزگان اظهار داشــت: 
مناطق جنوبی ایران به دلیل برخورداری 
از موقعیت ویــژه اقتصادی و دارا بودن 
منابع سرشار انرژی می توانند به تحقق 
این هدف و موفقیت بیشــتر ابتکارهای 
منطقه ای و بین المللی چین کمک کنند. 
وی افزود: افتتاح سرکنســولگری چین 
ارزنده ای  نقش  می تواند  بندرعباس  در 
در توسعه مراودات دو کشور و افزایش 
تعامالت بین بخش های مختلف دو ملت 
ایفا کند، در کنــار فعالیت دیپلماتیک 
فعالیت  گســترش  هــا  ســفارتخانه 
سرکنســولگری ها در کشــور امکان 
تحکیم پیوندهای دو طرف در ســایر 

عرصه ها را به وجود می آورد.
  حریری با بیان اینکه افزایش صادرات 
به چین برای ما اولویت نخســت است، 
بیان داشت: باالی ۳۲ درصد صادرات 
ما به مقصد چین است و باید بتوانیم این 
میزان را افزایش و جایگاه  بازارهایمان 
را در این کشور تقویت نماییم.وی تاکید 
کرد: آبزیــان  و مرکبات ایران در چین 
همیشــه بازار بسیار خوبی داشته است 
و بدون شــک هر کسی که صادرات به 
چین را دنبال کند از تجار دیگر جلوتر 

خواهد بود.
 نایب رییس اتــاق بازرگانی هرمزگان 
نیز در ادامه این نشســت اظهار داشت: 
بدون شــک ایجاد کنسولگری چین در 
هرمزگان عالوه بر تسهیل در خدمات 
کنسولي و روادید مي تواند در گسترش 
روابط تجــاری هرمزگان با چین نقش 

مهمي ایفا نماید.
 حسن روحانی بیان داشت: تسهیل در 
صدور روادید و  سهولت انجام تجارت 
و نحــوه ارتباط گیری با تجار چینی به 
صورت مستقیم و شناسایی بیشتر بازارها 
و نیازهای این کشور از مزیت های مهم 
راه اندازی این دفتر در بندرعباس است.
وی بیان داشت: اتاق بازرگانی هرمزگان 
به عنوان پارلمــان بخش خصوصی و 
فعالیتی که در حوزه بین الملل و ارتباطی 
که با اتــاق های بازرگانــی دنیا دارد 
می تواند به تقویت این ارتباط تجاری و 

گسترش آن کمک شایانی نماید.
  روحانی تاکید کرد: در ســال ۲۰۲۰ 

نخستین جلسه اتاق بازرگانی هرمزگان 
با اتــاق بازرگانی نینگبو در راســتای 
معرفی ظرفیت های تجاری بین نینگبو 

و بندرعباس بود، برگزار شد.
  وی ادامه داد: این نشست دستاوردهای 
بســیاری خوبی در حــوزه برگزاری 
دوره های آموزشــی، برگزاری نشست 
B2B بــرای فعالین اقتصــادی حوزه 
آبزیان و ایجاد تفاهمنامه بین دو اتاق با 
محوریت همکاری و تقویت ارتباط بین 
انجمن ها، همکاری در اعزام و پذیرش 
هیات های تجاری در راستای تسهیل در 
روند حضــور  فعالین اقتصادی و ... به 
دنبال داشت. روحانی تاکید کرد: قطعا 
ارتباط مستمر و هدفمند با اتاق بازرگاني 
ایران و چین همچنین کنسولگري چین 
در بندرعباس کمک شــایاني به توسعه 
تجاري و اقتصادي استان بخصوص ارتقا 
سطح تجاري فعالین اقتصادي استان با 

کشور چین خواهد داشت.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین :

افتتاح سرکنسولگری چین در بندرعباس 
یک فرصت طالیی برای هرمزگان است

برقراری صلح و سازش بین دو طایفه 
بزرگ در شرق هرمزگان

2

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:
مردم امنیت می خواهند

استاندار  هرمزگان: 
لیست کاالهای ته لنجی 

باید بروز رسانی شود

2

2

2

ابالغیه ای برای تزریق دز پنجم 
واکسن کرونا نداشته ایم 

ثبت نام طرح نوسازی و توسعه ناوگان 
تاکسیرانی در بندرعباس

 صفحه 2 را بخوانید
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  درحالیکه انتظار می رفت شرکت فوالد کاوه جنوب 
کیــش که زیرمجموعه بنیاد مســتضعفان اســت و در 
بندرعباس فعالیت دارد، بیش از سایر بنگاه های اقتصادی 
به انجام مسئولیت های اجتماعی اش توجه کند و بیشتر 
از سایرین نگاه حمایتی را از مستضعفان و محرومان در 
هرمزگان داشته باشــد که متاسفانه اینگونه نشده است. 
استان هرمزگان که در فقر و فالکت و بیکاری رتبه نخست 
کشــور را دارد و از ســویی دیگر بزرگترین پاالیشگاه 
میعانات گازی، پاالیشگاه های نفت وگاز، کارخانه های 
فوالد و آلومینیوم، بنادر گمرکات، مناطق آزاد، اقتصاد و 
تجاری و صنعتی، معادن و دهها بنگاه اقتصادی بزرگ و 
کوچک را در خود جای داده اســت، اما متاسفانه مردم 
هرمزگان نه در اشتغالزایی این صنایع سهمی دارند ونه در 
منافع اقتصادی و این بنگاه های اقتصادی حتی به انجام 
مسئولیت های اجتماعی شان چندان توجهی نداشته و به 
همین دلیل این استان محروم همچنان در محرومیت قرار 
دارد و از طرفی بیشــتر بنگاه های اقتصادی هم تالش 
کــرده اند که مالیات و عوارض شــان  را هم در خارج 
از اســتان برخالف قانون مالیات های مستقیم پرداخت 
کنند که اجحافی دیگر در حــق هرمزگان و هرمزگانی 
هاست. انتظار می رفت فوالد کاوه کیش که وابسته به نهاد 
انقالبی بنیاد مستضعفان است، نسبت به اشتغالزایی بومیان 
بخصوص مستضعفان و انجام مسئولیت های اجتماعی 
بخصوص برای مســتضعفان و محرومان توجه بیشتری 
داشته باشــد واز طرفی حامی محرومان و مستضعفان 
هرمزگانی در حوزه های مختلف باشد که اینگونه نیست 
واز مدیرعامــل جدید فوالدکاوه کیــش انتظار می رود 
این مهــم را محقق نمایند و در این حوزه ها تجدید نظر 
کنند. یعقوب دبیری نژاد عضو شــورای شهر بندرعباس 
در نطق چندروز پیش نیز در صحن علنی جلســه شورا 
گفت: »الزم می دانم انتصاب مدیرعامل جدید شــرکت 
فــوالد کاوه را تبریک عرض نموده و خدمت ایشــان 
متذکر شــوم که صنایع نسبت به مردم این شهر و استان 
مسئولیت دارند، ان شاءاهلل مدیرعامل جدید  در طول دوره 
مدیریتشان، رویه ی مدیرعامل قبلی را در پیش نگیرند 
که هیچ رد و نام و نشــانی از ایشان در حوزه مسئولیت 
اجتماعی استان هرمزگان باقی نماندو این را بدانید انجام 
مسئولیت اجتماعی آن هم برای کارخانه ای که بر اساس 
صورت های مالی سال ۱۴۰۰ ، با استفاده از مزیت های 
خدادادی اســتان هرمزگان، بیش از ۲6۰۰ میلیارد تومان 
سود خالص کسب نموده، ساخت مدرسه و مراکز درمانی 
و کتابخانه است ،نه توزیع ماسک و شارژ کپسول اکسیژن 
در شهرستان المرد اســتان فارس و اگر مدعی انجام این 
مسئولیت ها هستند لطفا اعالم نمایند چقدر از این ۲6۰۰ 
میلیارد را صرف رفع محرومیت استان هرمزگان نمودند؟ 
اگر مدیــران فوالد کاوه مدعی زیــر مجموعه بودن بنیاد 
مستضعفان هستند، پاسخ دهند که امروز در مستضعف ترین 
استانی که در شاخص فقر و فالکت رتبه اول کشور را دارد، 
کدام زیر ساخت توســعه ای را بنیاد نهاده اند؟ مگر بنیاد 
مستضعفان به عنوان یک نهاد انقالبی با رسالتی غیر از رفع 
محرومیت و توانمند سازی مستضعفان تاسیس شده است؟«
    علی زارعی

سرمقاله

شهردار  بندرعباس: 
برگزاری مسابقات ورزشی 

نقش مهمی در حفظ آمادگی آتش نشانان دارد
 گروه خبر// شــهردار بندرعباس گفت: برگزاری مسابقات 
ورزشــی برای آتش نشــانان نقش مهمی در حفظ آمادگی 
جسمانی و عملیاتی آتش نشــانان دارد. به گزارش خبرنگار 
دریا، اولین دوره مســابقات ۱۰۰×۴ متر امدادی با تجهیزات، 
یادواره شــهدای آتش نشان برگزار شد. مهدی نوبانی شهردار 
بندرعباس در این مراسم بیان کرد: نیروی انسانی هر سازمان، 
از ســرمایه های آن سازمان محسوب می شــوند، و با هدف 
ایجاد شور، نشاط و ترغیب کارکنان آتش نشانی این مسابقات 
برگزار شــد. نوبانی گفت: ارتقاء توان جسمی آتش نشانان در 
راستای خدمات رسانی بهینه و به موقع به شهروندان، در دستور 
کار سازمان آتش نشانی شــهر بندرعباس قرار دارد. شهردار 
بندرعباس با اشــاره به افتخار آفرینی ســازمان آتش نشانی 
شهرداری بندرعباس در مسابقات ورزشی عنوان کرد: سازمان 
آتش نشانی شــهرداری بندرعباس توانسته است در مسابقات 
جهانی مدال کســب نماید و همچنین در ماه گذشــته نیز در 
سطح کشور در مسابقات ورزشی حائز رتبه شد. آتش پاد دوم 
محمد امین لیاقت رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بندرعباس نیز در این مراسم بیان کرد: با هدف ارتقاء 
روحیه کارکنان و سنجش آمادگی جسمانی آتش نشانان اولین 
دوره مســابقات ۱۰۰×۴ متر امدادی با تجهیزات در مجموعه 
فرهنگی ورزشی شهدای دوراهی ایسینی برگزار شد.وی افزود: 
در این رویداد ورزشــی، تعداد ۱۱ تیم از ۱۰ ایستگاه شرکت 
داشتند که پس از دو مرحله رقابت تیم ایستگاههای شماره ۱، 
۴ و ۱۰ به ترتیب توانستند بر سکوی اول تا سوم بایستند.این 
مقام مسئول بیان داشت: همانگونه که از عنوان مسابقه پیداست 
این آیتم ورزشــی هر تیم، چهار ورزشــکار دارد که هر یک 
مســافت صد متر از مسابقه را طی می کند و نازل آتش نشانی 
را به نفر بعد تحویل می دهد. در طول مســیر ورزشــکان با 
پرش از مانع، عبور از خرک، حمل شیلنگ تحت فشار، حمل 
 خاموش کننده و پس از اطفاء تشتک حریق از خط پایان عبور

  می کنند. تیم ها براساس کمترین زمان پیمودن مسیر رتبه بندی 
می شوند. 

گفتنی است، به تیم های اول تا ســوم عالوه بر مدال قهرمانی 
جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.
مقام نخست: ایستگاه شماره یک

اعضاء تیم: عبدالحمید آهنجان،جاسم پیشدار، عقیل سیسی پور، 
رسول صالحی نودز، مصطفی غالمپور، مهدی دانشمند 

سرپرست: فواد اورنگی
مقام دوم: ایستگاه شماره چهار

اعضاء تیم:اسماعیل باستین، ســامان احمدی، حسن ایسینی 
سنگری، سجاد رنجبران، محمدامین رحیمی

مقام سوم: ایستگاه شماره ده
اعضاء تیم:حجت شجاعی، مصطفی کهوری، مصطفی زاهدی، 

ابراهیم آذربسته، مجتبی قنبری

خبر

فوالدکاوه حامی مستضعفان باشد

 گروه خبر//  نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
گفت: رفع مشکات معیشتی یک مطالبه درست 
اســت و متاسفانه ســفره های مردم روز به روز 

کوچکتر می شود. 
  حجت االســالم محمد عبــادی زاده  در جمع 
نمازگزاران بندرعباســی، افــزود: معاندان پس 
از القای خواســته های جعلی، درباره ضرورت 
شنیده شدن صدای مردم توسط حاکمیت صحبت 
می کنند. وی تصریح کرد: قطعا اموری مانند جنگ 
با اسالم، چادرســوزی و آتش زدن و تخریت 
اموال عمومی و خصوصی که مصداق خشونت 

هستند، خواسته مردم نیست.
  حجت االســالم عبادی زاده اظهار کرد: مردم 
امنیت می خواهند و ایــن مطالبه را با هیچ چیز 
عــوض نمی کنند. نماینده ولی فقیه در اســتان 

خاطرنشان کرد: رفع مشــکالت معیشتی یک 
مطالبه درست است و متاسفانه سفره های مردم 
روز به روز کوچکتر می شــود و توان اقشــار 
مختلف جامعه در تهیه کاالهای ضروری کاهش 
یافته که دولتمردان باید به این مسائل توجه کنند 

و در این بخش، صدای مردم را بشنوند.
  امام جمعه بندرعباس همچنین با اشاره به دیدار 
اخیر خود با اصناف این شهرســتان یادآور شد: 
مغازه داران در روزهــای طوالنی کرونا دچار 
مشکالت زیادی شدند و اکنون نیز به دلیل کاهش 

قدرت خرید مردم مشکالتشــان بیشتر شده و 
آســیب دیده اند که باید در مسائلی مانند تعیین 

مالیات و عوارض به این موضوع توجه شود.
  حجت االسالم عبادی زاده بر ضرورت تسهیل 
در جابجایی کاال و به ویژه آسیب ندیدن اصناف 
در گلــوگاه های جاده ای تحت عنوان مبارزه با 

قاچاق کاال تاکید کرد.
  وی ادامه داد: کاالهــای خارجی که از طریق 
بنادر هرمزگان وارد کشــور می شود ، یکسره به 
تهران منتقل می شــوند و با تحمیل کرایه اضافه 

به هرمزگان بر می گردنــد که این رویه موجب 
ارزان تر بودن کاالی خارجی در تهران نسبت به 
 هرمزگان است که اجحاف در حق مرزنشینان است.  
حجت االسالم عبادی زاده همچنین خواستار تسریع 
در انتقال صنوف مزاحــم از جمله تعمیرگاه های 
خودرو، تعویض روغنی ها و پنچرگیری ها به خارج 
از شهر شد و اضافه کرد: انتقال بنکداران به نزدیکی 
بندرعباس یک تجربه موفق است که باید درباره 

صنوف مزاحم نیز اجرا شود.
  به گزارش ایسنا؛ امام جمعه بندرعباس با اشاره 
به ایام فاطمیه، دختر پیامبر اسالم )ص( حضرت 
فاطمه )س( را شهید دفاع از والیت معرفی کرد 
که باید این موضوع در مجالس عزاداری از سوی 

وعاظ تبیین شود.

پشت پرده سیاست 

 
در همین راستا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه در اظهارات اخیر 
خود با بیان این که جمهوری اسالمی ایران بارها به اتهامات بی اساس مقامات 
اوکراینی در موضوع ادعایی پهپادها پاســخ داده است، خاطرنشان کرد :» بار 
دیگر تاکید می شود که جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه تجهیزات نظامی برای 
هیچ طرفی برای اســتفاده در جنگ اوکراین صادر نکرده است.«  سخنگوی 
دســتگاه دیپلماسی تصریح کرد:» ایران همواره به تمامیت ارضی کشورها و از 
جمله اوکراین احترام گذاشــته است و رئیس جمهور این کشور بداند که صبر 
راهبردی ایران در قبال اتهامات بی اساس نامحدود نخواهد بود.«  کنعانی افزود: 
» رئیس جمهوری اوکراین بهتر است از سرنوشت برخی رهبران کشورها که به 
حمایت آمریکا دل خوش کردند، عبرت بگیرد.« گفتنی است؛ مقامات جمهوری 
اسالمی ایران پیش از این نیز ادعاهای بی اساس درباره ارسال پهپادهای ایرانی 

به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را رد کردند./ ایران پرس 
 طائب: روش های گذشته همچون  گشت ارشاد جواب نمی دهد

حجت االسالم  طائب، مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نشست 
تبیینی بصیرتی استادان بسیجی حوزه علمیه قم گفت: » برآوردهایی درباره فتنه 
اخیر وجود دارد؛   برآورد آمریکایی ها این است که با توجه به فشارهای اعمال 
شده بر انقالب اسالمی، یک اغتشــاش داخلی می تواند ضربه نهایی به انقالب 
اسالمی باشد که این حرکت آمریکایی ها آفندی است.« وی افزود :»  آمریکا با 
اسرائیل هماهنگ کرده بود تا در ایران ناامنی ایجاد کنند و در مهرماه اغتشاشات 
انجام دهند تا در اول مهرماه ایران ضعیف شود و با امتیاز دادن به برجام برگردد، 
اما دو حادثه این کار را به هم زد، نخســت این که روســیه نقشــه را فهمید و 
زودتر به اوکراین حمله کرد؛ دوم این که دولت بنت ســقوط کرد.« رئیس سابق 
سازمان اطالعات سپاه با بیان این که جنگ امنیتی با جنگ ترکیبی متفاوت است، 
اظهارکرد: » در جنگ ترکیبی سه دسته نیروی دارای خشونت، مزدور و هیجانی 
مشــاهده می شود که باید بتوان هر سه دسته را کنترل کرد و اگر دادگاه به موقع 
برگزار شود موفق خواهد بود ،زیرا دادگاه دارای سه هدف مجازات جانی، ایجاد 
خشــم و ترس برای دیگران یا بازدارندگی و ایجاد اقتدار در جامعه است که در 
جنگ ترکیبی اگر دادگاه زود برگزار شــود براندازها را جمع می کند.«  وی در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت پیام رسان های داخلی 
و راه اندازی اینترنت ملی تصریح کرد:» امروز وزارت ارتباطات تالش می کند که 
فیبر نوری را به خانه ها برساند تا اینترنت را با سرعت باال در اختیار مردم قرار 
دهد.« طائب اظهار کرد: »معاونت پرورشی در دولت قبل از آموزش و پرورش 
حذف شد و این امر تبعات خوبی برای کشور نداشت و این موضوعات را رهبر 
معظم انقالب تذکر می دادند، اما قدرت در دســت دولت بود و سیاست خود را 
دنبال می کرد.«  وی با اشاره به موضوع رعایت حجاب در کشور گفت:» در این 
موضوع باید امروز از فاز هیجانی خارج شویم و بعد در ابعاد مختلف این موضوع 
دنبال شود و دولت اســالمی نمی تواند در موضوعاتی همانند حجاب و امر به 
معروف بی توجه باشد، اما روش های گذشته همچون گشت ارشاد جواب نمی دهد 
و باید بررسی های الزم صورت گیرد.« طائب ادامه داد:» امروز در فضای امنیتی 
نمی تــوان ابعاد مختلف موضوع حجاب را دنبال کرد و دشــمن به دنبال ایجاد 

دوگانگی در جامعه است و می خواهد جامعه با هم درگیر شوند.«/ مهر
تازه های مطبوعات

کیهان- حسین شریعتمداری نوشت: از مذاکراتی که در پی انجام آن هستید، چه 
انتظاری دارید؟! و کدام دستاورد را دنبال می فرمایید؟! در اعالم رسمی و علنی 
آمریکا و ۳ کشــور اروپایی درباره مذاکرات چه دیده اید که برای از سرگیری 
مذاکرات اعالم آمادگی کرده اید؟! آیا نتیجه مذاکرات را بیرون از آن چه حریف 

»هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد«
 اگرچه این روزها شــاهد مواضع متناقض آمریکایی ها درباره مذاکرات احیای 
برجام هســتیم و گاهی از مرده بودن برجام صحبــت می کنند و گاهی از ادامه 
مذاکرات ســخن به میان می آورند، اما به نظر می رسد مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا نیز فهمیده که بدون مذاکرات هسته ای و بدون برجام تنش موجود 
پایان نخواهد یافت تا جایی که به صراحت نوشت:» هنگامی که صحبت از عدم 
اشاعه هسته ای می شود، هیچ جایگزینی برای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
وجود ندارد و کســانی که غیر از این فکر می کنند خود را فریب می دهند«. این 
سخن در حالی بیان شده که برخی منابع رسانه ای غربی از بی نتیجه بودن سفر 
هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی می گویند و در عین حال مدعی سفر رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس به تهران در ماه آینده میالدی شدند .به گزارش خراسان، 
جوزف بورل در یادداشــت خود درباره نتایج ســفرش به اردن برای شرکت در 
کنفرانس بغداد ۲ افزود: من به عنوان هماهنگ کننده، به کار برای از ســرگیری 
اجرای برجام بر اســاس نتایج مذاکرات وین ادامه می دهم و در این باره با وزیر 
امور خارجه ایران امیر عبداللهیــان صحبت و تاکید کردم که بازگرداندن برجام 
در خأل استراتژیک اتفاق نمی افتد.بورل و امیرعبداللهیان سه شنبه هفته پیش در 
حاشیه اجالس بغداد ۲ در پایتخت اردن با هم دیدار کردند. در این جلسه که دو 
ساعت به طول انجامید، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان ضمن 
اعالم آمادگی جمهوری اســالمی ایران برای جمع بندی مذاکرات وین براساس 
پیش نویس بســته مذاکراتی که نتیجه ماه ها مذاکرات سخت و فشرده است، به 
طرف های مقابل توصیه کرد با پرهیز از سیاسی کاری و با اتخاذ رویکردی سازنده 
و واقع بینانه، تصمیمات سیاسی الزم را برای اعالم توافق بگیرند.بورل که مسئولیت 
هماهنگی مذاکرات احیای برجام را برعهده دارد نیز با انتشــار پیامی در توئیتر 
انجام این دیدار را ضروری توصیف کرد و نوشــت کــه دو طرف توافق کردند 
کانــال ارتباطی را باز نگه دارند و برجام بر اســاس مذاکرات صورت گرفته در 
وین از سرگرفته شود.اما با وجود ژست بی عالقه بودن آمریکایی ها به مذاکرات 
هســته ای و برجام، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور تصریح کرد که 
دیپلماسی مســیر ترجیحی در قبال ایران است ،اما چنان چه ایران این مسیر را 
رد کند گزینه های دیگری نیز وجود دارد. اما راب مالی ،نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران و مذاکره کننده ارشد هسته ای این کشور نیز که روز سه شنبه بالفاصله 
پس از دیدار بورل و امیرعبداللهیان که امیدها را برای از ســرگیری مذاکرات پر 
رنگ کرد و  در توئیتی نوشت که فرصت ها برای احیای برجام از دست رفته، در 
چرخشی مشخص گفت : ما هنوز به دیپلماسی اعتقاد داریم و معتقدیم که به رغم 
هر اتفاقی که در چند ماه گذشته افتاده است، همچنان بهترین راهکار برای این که 
ایران به ســالح هسته ای دست پیدا نکند، توافق هسته ای است. ما آماده ایم که به 
این دیپلماسی ادامه دهیم.راب مالی، در مصاحبه ای با رادیو اروپای آزاد، در پاسخ 
به این ســوال که »آیا برجام مرده است؟« گفت: »شغل من نوشتن آگهی ترحیم 
نیست.  شغل من ترویج و حفاظت از منافع ایاالت متحده است.  « در هفته های 
اخیر، مقام های مختلف آمریکایی بارها اذعان کرده اند که اولویت واشنگتن به جای 

برجام »حمایت از اعتراضات در ایران« است.
کنعانی خطاب به زلنسکی: صبر راهبردی ایران نامحدود نخواهد بود

»ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین که برای نخستین بار پس از جنگ 
اوکراین و با امید تقویت توان دفاعی این کشور و ادامه حمایت آمریکایی ها از جنگ، به 
واشنگتن سفر کرده است، در نشستی با اعضای کنگره آمریکا بار دیگر با تکرار ادعای 
همکاری ایران و روسیه و استفاده مسکو از پهپادهای ایرانی در حمله به تاسیسات 
اوکراین، حمایت کنگره آمریکا از اوکراین در جنگ با روســیه را خواستار شد. 

 به صراحت بر آن تاکید ورزیده اســت، ارزیابی می کنیــد؟! آقایان لطفًا بفرمایید 
» به کجا چنین شتابان «؟!

اعتماد- محســن برهانی، حقوق دان گفت: متاســفانه در بسیاری از پرونده های 
رخداد های اخیر، وکالی تسخیری آن چنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند. 
در اعاده دادرســی اگر مشخص شود که رای صادرشده محسن شکاری برخالف 
قوانین بوده اســت، اگر قاضی تقصیر کرده باشــد، مسئولیت پرداخت دیه را دارد. 
اگر هم قاضی تقصیری نداشــته باشد، بیت المال هم باید دیه شخص اعدام شده را 

پرداخت کند.
جوان - حسین مرعشی خواستار آن شده که جمهوری اسالمی با کمک ظرفیت های 
درونی خود و از جمله اسحاق جهانگیری، روند اصالح را آغاز کند. به نظر می رسد 
مرعشی نمی خواهد به ســطح نارضایتی مردم از عملکرد روحانی و معاون اولش 

یعنی جهانگیری فکر کند.
دنیای اقتصاد - وزارت ارتباطات به منظور تولید سیســتم عامل بومی فراخوانی 
منتشر کرده و از تولیدکنندگان سیستم عامل موبایل دعوت به همکاری کرده است. 
این فراخوان درحالی منتشــر شده است که کسب وکارها با مشکالت پیش آمده از 

فیلترینگ شبکه های اجتماعی دست وپنجه نرم می کنند. 
ایران - درحالی که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همراه مورا 
هماهنگ کننده مذاکرات در دیدار با مقامات وزارت امور خارجه کشورمان در اردن 
از توافق برای از سرگیری مذاکرات سخن گفته اند آمریکایی ها ادعاهای دیگری را 
مطرح می کنند. این درحالی اســت که مقامات اروپایی و به خصوص مورا همواره 

پیام رسان آمریکایی ها بوده اند.
انعکاس

بولتن نیوز نوشــت: حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس از امضای خود 
پای استیضاح خاندوزی خبر داد و گفت: استیضاح وزیر اقتصاد در راستای تقویت 
دولت است. آقای خاندوزی عملکرد ضعیفی دارد و نمایندگان به دنبال استیضاح 
وی هستند. وی با بیان این که ما از تیم اقتصادی دولت گالیه داریم، افزود: یکی از 
پایه های این تیم اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی است و متاسفانه تیم اقتصادی دولت 

انسجام الزم را ندارد.
تابناک نوشت:  احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در کانال تلگرامی 
خود در واکنش به بازتاب خبر آزادی حســن زیدآبادی و مجید توکلی نوشــت: 
»آزادی این دوستان بازتاب خبری بسیار بی رمقی داشت و در برخی رسانه ها اصاًل 
بازتابی نداشت، به خصوص از سوی رسانه هایی که دستگیری آن ها را با حرارت 
پوشش دادند و بار ها از قول فعاالن سیاسی و مدنی، درخواست آزادی فوری آن ها 
را مطرح کردند. حاال این یعنی چی؟ خب معنای کاماًل روشــنی دارد و نیازی به 

بازشکافی آن نیست!«.
جماران نوشــت:  سعید محمد ،عضو سابق دولت سیزدهم در مطلبی انتقادی در 
حساب توئیتر خود نوشت:» ناهماهنگی، بی برنامگی و کم تجربگی از آفت های 
تیم اقتصادی دولت اســت. مطمئنا ترمیم تیم اقتصادی با نگاه کارآمد ســازی از 
اولویت هاست. البته ســکوت مجلس جای تامل دارد. قطعا رضایت مردم مهم تر 

از رضایت سهم خواهان است ولی ظاهرا از این تیم همه راضی اند به جز مردم«.
فرارو نوشــت : در جدیدترین مورد از فضاســازی های ضد ایرانی،  رئیس ستاد 
فرماندهی مرکزی ایاالت متحده )ســنتکام(  در راستای پروژه های ایران هراسی 
آمریکایی ها با طرح این ادعا که ایرانی ها در حال ســاخت پهپادهای پیشرفته تر و 
بزرگ تری هستند که برد پروازی باالتری دارند و قادر به حمل محموله های جنگی 
هستند، افزود: نگاه ما امروز به این پهپادها همان گونه است که در جنگ های عراق 

و افغانستان به بمب های کنار جاده ای داشتیم.

  گروه خبر// استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم بروزرسانی لیست 
کاالهای ته لنجی از  پیگیری های مستمر برای دریافت مجوز دومین 

سری سفر ته لنجی برای ملوانان خبر داد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، مهندس دوستی در گفتگویی رسانه ای 
با تاکید بــر لزوم اصالح رویه های ملوانی، اظهارداشــت: ضعف 
بهره وری حمــل و نقل دریایی، پایین بودن ظرفیت بنادر کوچک 
و مشکالت نرم افزاری موجب شده که سرمایه گذاری انجام شده 

توسط لنجداران بازگشت مطلوبی نداشته باشد . 
  وی افزود: کم بودن تعداد سفر ته لنجی ملوانان باعث می شود که 
صاحب لنج در همان یک سفری که می رود بخواهد تمام هزینه های 
جاری و خدمه را جبران و کســب درآمدی هم داشــته باشد که 
همین امر مشکالتی را ایجاد می کند. استاندار هرمزگان، با اشاره 

به پیگیری های انجام شده برای دریافت مجوز سفردوم ته لنجی، 
بیان کرد: تعداد سفرهای ته لنجی باید به حدی افزایش پیدا کند که 
حمل و نقل بهره ور شــود و الزم نباشد، لنج ها با تجارت به دنبال 
کسب درآمد باشند از این رو با تالش ها و پیگیری هایی که انجام 

داده ایم تالش داریم مجوز سفر دوم ته لنجی را دریافت کنیم. 
  دوســتی، با تاکید بر لزوم انضباط بخشی و تخصیص تخفیفاتی 
به صورت پلکانی به لنــج داران، عنوان کرد: سیاســت گذاری و 
تصمیم گیری در حوزه تجارت ملوانی باید به صورت متمرکز انجام 
شود ضمن اینکه الزم است لیست ۹۷ کاالیی که در فرایند ته لنجی 

می توان وارد کشور کرد اصالح و بروزرسانی شود. 
  وی عنوان کرد: رویکرد ما در مواجهه با کاالهای ته لنجی، آزادی 
تردد در سراسر اســتان و سخت گیری برای جلوگیری از خروج 

آن ها از مرزهای اســتان است 
چرا که یکی از مزیت های استان 
هرمزگان خرید است و مسافران 
و گردشگران با این رویکرد به 
استان ســفر می کنند اما ارسال 

کاالها به سایر اســتان ها این مزیت استان در جذب گردشگر را 
ضعیف می کند. 

  نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: به رسمیت 
شناختن تجارت خرد در کشور یکی از کالن رویکردهایی است 
که دنبال می کنیم، تمام زیرساخت ها و سامانه ها نیز برای این نوع  
تجارت ایجاد شود تا با تشویق و ترغیب مردم ضمن تفکیک حمل 

و نقل از تجارت، بهره وری در این پیشه را باال ببریم . 

استاندار  هرمزگان: 

لیست کاالهای ته لنجی باید بروزرسانی شود

 گروه خبر // رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بندرعباس، گفت: متقاضیان طرح نوسازی و توسعه 
ناوگان تاکسیرانی هرچه سریعتر جهت ثبت نام و سیر مراحل 

قانونی اقدام کنند. 
 به گزارش خبرنگار دریا، عمار زاهدی با اعالم این خبر عنوان 
کرد: مالکان تاکسی های مدل ۹۰ و سال های قبل از آن مشمول 
دریافت تسهیالت کم بهره طرح نوســازی )اسقاط خودروی 
فعلــی و تعویض با خودروی جدید(  معادل ۷۰ درصد ارزش 
خودروی سورن پالس دوگانه سوز هستند. زاهدی خاطر نشان 
کرد: مراکز اسقاط خودرو جهت نوسازی ناوگان بر اساس نوع 

و مدل تاکسی ها، آنرا از مالکانشان خریداری می کنند. 
  رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بندرعباس، 
همچنین با اشاره به آغاز طرح توسعه با هدف افزایش ناوگان 
تاکســیرانی، اظهار کرد: متقاضیان واجد شرایط طرح توسعه 
می توانند با دریافت تسهیالت معادل ۷۰ درصد قیمت خودرو، 
اقدام به خرید تاکسی سورن پالس دوگانه سوز کنند.   زاهدی 
با بیان اینکه بازســازی و تعمیرات تاکسی های مدل ۹۱ تا ۹8 
نیز در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: متقاضیان طرح 
بازسازی تاکسی می توانند با دریافت تسهیالت مشابه تا سقف 
۳۰۰ میلیون ریال، نســبت به تعمیر تاکســی های خود اقدام 
نمایند.  شــایان ذکر است؛ کلیه متقاضیان طرح های نوسازی، 
توسعه و بازســازی تاکسی در شهر بندرعباس هرچه سریعتر 
جهت راهنمایی و دریافت فرم های الزم به معاونت برنامه ریزی 
 و نظارت ســازمان واقع در ساختمان اداری پایانه مسافربری 

خلیج فارس مراجعه نمایند.

ثبت نام طرح نوسازی و توسعه 
ناوگان تاکسیرانی در بندرعباس

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

مردم امنیت می خواهند

  گروه خبر //ســخنگوی دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان گفت: اباغیه ای برای 
نداشته ایم  کرونا  واکسن  پنجم  دز  تزریق 
اما افرادی دوز دوم یا سوم را زده اند، حتما 

نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند. 
  فاطمه نوروزیان ســخنگوی دانشــگاه 
علوم پزشکی هرمزگان در گفت و گویی 
بهداشتی  مراکز  داشــت:  اظهار  رسانه ای 
دارای ذخیره ای از واکسن کرونا هستند و 
مردم عزیزمان هر وقت بخواهند می توانند 
در ساعات کاری این مراکز به آنها مراجعه 

و واکسن دریافت کنند.
  به گفته وی، برای دز پنجم واکسن کرونا 

هنوز ابالغیه ای نیامده است اما مردم حتما 
دوز ۳ و ۴ را در فواصل مشخص تزریق 
کنند.نوروزیــان عنوان کــرد: دز چهارم 
یا یادآور اول را جــدی بگیرید که تأثیر 
بسیاری در کاهش عوارض ناشی از ابتال 
به کرونا بخصوص در واریانت های جدید 

آن دارد.
به گزارش فارس، سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان توصیه کرد: اگر احساس 
تنفسی دارید  بیماری  ســرماخوردگی و 
قرنطینه را جدی بگیرید تا دیگر اعضای 

خانواده و اجتماع به بیماری مبتال نشوند.

ابالغیه ای برای تزریق دز پنجم 
واکسن کرونا نداشته ایم 

 گروه خبر // سرپرســت یگان حفاظت منابع آبزیان 
شــیات هرمزگان از توقیف سه فروند قایق غیرمجاز 
پرســاین متخلف در منطقه طوال قشم و بندرعباس 
توســط یگان حفاظت منابع آبزیان شیات هرمزگان 

خبر داد.
 به گزارش خبرنگار دریا، سروان مهرداد رامش جان 
گفت : وارد کردن هرنوع خسارت به ذخائر آبزیان به 
عنوان ثروت ملی طبق قانون حفاظت و بهره برداری از 

منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است.
 رامش جان اظهار داشت: در پی شکایت و نارضایتی 
برخی صیادان شهرستان قشم و بندرعباس مبنی بر صید 
غیر مجاز به روش پرساین توسط شناورهای متخلف، 
گشت دریایی یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت استان 

اقدام به گشــت زنی در منطقه کرد که منجر به توقیف 
۳ فروند قایق غیرمجازمتخلف شد. وی تصریح کرد: 
در این عملیات عالوه بر توقیف شــناورهای متخلف 
یک دســتگاه تور پرســاین غیرمجاز توقیف و ۷ نفر 
متهم دستگیر شدند که ضمن تشکیل پرونده و ارسال 
به مرجع محترم قضایی جهت ســیر مراحل قانونی به 

شیالت شهرستان قشم و بندرعباس داللت داده شد.
 سرپرســت یگان حفاظــت منابع آبزیان شــیالت 
هرمزگان در پایان گفت: شــماره تلفن ســتاد یگان 
استان۰۷6۳۳۳۳۱۴۳۴ آماده دریافت هر گونه اخبار و 
اطالعات در راستای صید و صیادی و خدمات رفاهی 

به جامعه صیادی است.

 توقیف 3 فروند قایق غیرمجاز پرساین متخلف 
در قشم و بندرعباس
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سال بیست و دوم شماره 4062

  سرویس استان ها  // رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی با اشــاره به عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد 
درصدی ضریب جینی و افزایش 1۰ واحد درصدی نرخ فقر طی 
سالهای 1۳۹2- 1۳۹۹ گفت: شناسایی درآمد از محل تسعیر ارز 

جفایی بزرگ به اقتصاد ایران بود. 
  محمدرضا پورابراهیمی در خصــوص عملکرد دولت یازدهم 
و دوازدهم در دوران مســئولیت روحانی گفت :ارزیابی عملکرد 
یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصادی بر اســاس نگاه کارشناسی 

کامال امکان پذیر است.
  ژنرال هــای روحانی بدترین ضربــات را به اقتصاد 

کشور وارد کردند
  نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گزارشی از عملکرد 8 
ساله دولت روحانی ارائه کرد، طبق این گزارش ژنرال های روحانی 
که امروز منتقد وضعیت اقتصادی کشور هستند، بدترین ضربه ها را 
به اقتصاد کشور وارد کردند، اظهار داشت: این افراد حق اعتراض 
نســبت به شرایطی را که ایجاد کردند، ندارد، عملکرد این جریان 
سیاسی عامل مشکالت اقتصادی کشور است، اما امروز در فضای 
اپوزیسیون به مشــکالت موجود اظهار نظر کرده و فکر می کنند 
که افکار عمومی و فضایی نخبگانی مجموعه اقدامات اقتصادی، 

غیرکارشناسی و عجیب و غریب آنها را فراموش کردند.
  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: عدم تغییر درآمد 
سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد 
درصدی نرخ فقر طی ســالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن 
وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهکهای پائین و متوســط، 
در دولتهای یازدهم و دوازدهم می باشــد.وی ادامه داد: گزارش 
کمیســیون اقتصادی در مورد عملکرد دولت روحانی در 8 سال 
اخیر کاماًل عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را برای مردم و افکار 

عمومی و جریان نخبگانی روشن کرده است.
  میانگین رشــد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم 

صفر بوده است
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس این 
گزارش اکثر شاخص های اقتصادی از ابتدای تشکیل دولت یازدهم 
تا پایان دولت دوازدهم روند منفی را در اقتصاد کشور طی کردند، 
اظهار داشت: تنها شاخصی که تغییر نداشته، میزان بدهی خارجی 
دولت بوده اســت در واقع برای دولت امکان استقراض خارجی 

وجود نداشته و عدم استقراض توفیق اجباری بوده است.
  پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه میانگین رشد اقتصادی در دولت 
یازدهم و دوازدهم صفر بوده است، گفت: وضعیت اقتصادی امروز 
کشور نتیجه عملکرد 8 ســاله دولت اعتدال است، دولت یازدهم 
و دوازدهم ظرفیت های داخلی را کنار گذاشــت و حل مشکالت 
اقتصادی مردم را به مذاکرات هســته ای گره زد، نتیجه مذاکرات 

هســته ای هم این شــد که همه تعهدات جمهوری اسالمی ایران 
موبه مو اجرا شــد و طرف مقابل نیز هیچ کدام از تعهداتش را در 
حوزه تجارت، بانک مرکزی، خدمات و حمل و نقل اجرایی نکرد. 
وضعیت امروز کشور نتیجه 8 سال رویه ناصواب اعتماد به غرب 
است که موجب افزایش گستاخی آمریکایی ها و هجمه آن ها به 

ایران شد.
  لوایح بودجه دولت روحانی بر اســاس شرایط جنگ 

اقتصادی نبود
  وی اظهار داشت: در سال ۹۷ شوک ارزی جدی به اقتصاد ایران 
وارد شد، دولت هم سیاست های ارزی غیرکارشناسی در آن دوره 
اتخاذ کرد و موجب ایجاد شــرایط خاص اقتصادی برای کشور 
شد در همان سال دولت الیحه بودجه را با تاخیر ارائه داد، وقتی 
الیحه بودجه خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده بود ایشان مرقوم 
فرموده بودند که این الیحه بودجه ارتباط با شرایط جنگ اقتصادی 
ندارد و باید اصالحات ساختار بودجه در این الیحه عملیاتی شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این موضوع به جلسه 
سران قوا انتقال داده شد و مورد بحث قرار گرفت، روحانی در آن 
جلســه اعالم کرد که از ابتدای سال ۹8 حداقل چهار ماه فرصت 
می خواهیم که این الیحه را ارائه کنیم لذا بودجه ســال ۹8 بدون 
اصالح ســاختار ارائه شــد و دولت تعهد کرد که الیحه اصالح 

ساختار را بعد از چهار ما ارائه کند.
  پور ابراهیمی گفت: تیرماه سال ۹8 دولت درخواست برگزاری 
جلســه غیرعلنی کرد و در این جلسه فقط توصیفی از ملزومات 
اصالح ساختار ارائه شد و حکمی که بتواند امکان اجرایی شدن 
داشته باشــد و ضمانت های اجرایی برای آن تعریف شده باشد 
وجود نداشــت. لذا فرصت اصالح ساختار از دست رفت.وی با 
تاکید بر اینکه بزرگترین نرخ های رشد حجم نقدینگی در اقتصاد 
ایران مربوط به دولت روحانی است، ادامه داد: دولت روحانی نیز 
به دلیل عدم اصالح ساختار بودجه، برای پوشش هزینه های خود 
با روش های مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد 

و موجب افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی در کشور شد.
  دولت روحانی با استقراض از بانک مرکزی و انتشار 

اوراق بدهی تورم و گرانی را به مردم تحمیل کرد
  پور ابراهیمی با بیان اینکه عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی 
در سال ۱۳۹۲ صفر بوده اســت، اظهار داشت: این رقم در سال 
۱۳۹6 بــه ۵6.۷ هزار میلیارد تومان و در ســال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ 
هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش 
قابل توجه انتشــار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم می باشد و 
بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار 
می رود. عالوه بر این مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه 
در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض 

رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن 
بر جامعه است.

  شناســایی درآمد از محل تسعیر ارز جفایی بزرگ به 
اقتصاد ایران بود

  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: منتقدان عملکرد 
اقتصادی دولت نهم و دهم که در آن زمان احتســاب تسعیر ارز 
به عنوان درآمد  را خیانت به کشــور اعــالم می کردند این افراد 
در دولت یازدهم و دوازدهم و با تصمیمات غیرکارشناســی و با 
رویکــرد عوام گرایی در مجلس دهم تســعیر ارز را به تصویب 
رساندند و مابه التفاوت نرخ ارز را به عنوان درآمد دولت حساب 
کرده و شناسایی درآمد از محل تسعیر ارز جفایی بزرگ به اقتصاد 
ایران بود. نمونه های زیادی از این تصمیمات غیرکارشناسی در 

دولت یازدهم و دوازدهم رقم خورد.
  وی با تاکید بر اینکه کســانی که به همه تصمیمات کارشناسی 
پشت پا زدند، امروز ادعای نخبگانی دارند، ادامه داد: سیاست ارز 
ترجیحی در دولت دوازدهم اتخاذ شد این سیاست میلیاردها دالر 
از منابع کشــور را از سال ۹۷ تا ابتدای امسال از بین برد و کار را 
به جایی رساند که میزان نیاز به ارز ترجیحی به عدد بیش از ۲۰ 
میلیارد دالر رسید. کاالهای اساسی که از این طریق تامین می شد 

به کشورهای همسایه قاچاق می شد.
  نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: علیرغم 
مخالفت مجلس دولت دوازدهم، سیاست های مربوط به تخصیص 
ارز ترجیحی را تصویب کرد و گرفتاری های بسیاری را برای مردم 
ایجاد نمود.پورابراهیمی گفت: دولت فعلی با جســارت و شهامت 
هزینه جراحی بزرگ اقتصــادی را پرداخت کرد و این منابع را به 
چرخه مصرف منتقل کرد. وی تصریح کرد: بر اساس آمارهایی که 
ماه اخیر ارائه شد، میزان مصرف ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی 
کشور به دلیل جلوگیری از قاچاق به حداقل ممکن رسیده است، 
گزارش عملکرد وزارت بهداشــت نشان دهنده این است که حدود 
یک و نیم میلیارد دالر در 8 ماه اخیر نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته صرفه جویی ارزی در واردات دارو صورت گرفته است، به 
این ترتیب تا پایان ســال در حوزه دارو و کاالهای اساسی حدود 

چهار میلیارد دالر صرفه جویی ارزی ایجاد خواهد شد.
  سیاست تخصیص ارز ترجیحی عامل گسترش فساد، 

رانت و ویژه خواری در دولت روحانی 
  رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی رانت ارز را 
نتیجه اصالح سیاستهای غلط دولت روحانی خواند و گفت: ارز 
ترجیحی تبدیل به رانت و فســاد در اقتصاد کشور شد و امروز 
هزاران پرونده در مراکز قضایی به دلیل این تصمیم غیرتخصصی 
دولت دوازدهم وجود دارد. پور ابراهیمی با بیان اینکه کسانی که 
خودشان ناکارآمد ترین تصمیمات اقتصادی را در دولت یازدهم 

و دوازدهم گرفتند امروز مدعی اصالحات اقتصادی شده اند،گفت: 
مردم و جامعه نخبگانی در خصوص این اظهارنظرها واکنش نشان 

خواهد داد.
  انتقــاد از وضعیت اقتصادی موجــود وقاحت بزرگ 

مدعیان اصالحات است
  وی تصریح کرد: بدترین وضعیت اقتصادی از نظر شــاخص های 
اقتصادی تحویل دولت ســیزدهم و آیت اهلل رئیسی شده است که 
نشــان دهنده وقاحت بزرگ مدعیان اصالحات است، منفی ترین 
شاخص های اقتصادی در این دولت تولید شده بود، وضعیت امروز 
ناشــی از عملکرد دولت روحانی اســت که مدعی لزوم استعفای 

دیگران هستند. 
  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باالترین روش 
نقد نرخ نقدینگی در تاریخ جمهوری اسالمی توسط مسئوالن بانک 
مرکزی در دولت روحانی رقم خورد، اظهار داشــت: این افراد با 
اســتفاده از روش های غیر کارشناسی و غیر علمی و مشکوک با 
انگیزه های سیاســی تصمیمات اقتصــادی را اتخاذ کردند و باید 
پاســخگوی عملکرد خود باشــند. گزارش عملکرد این افراد در 
اختیار مردم است مدعیان افزایش تورم پاسخگوی عملکرد خود 
باید باشد. وی ادامه داد: نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹) یک سال 
مانده به پایان برنامه به ۳۴۷6 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 
۲۲ درصد باالتر از حجم نقدینگی تعیین شده در برنامه ششم برای 
سال ۱۴۰۰ هست.متوسط ساالنه رشد پایه پولی از سال ۱۳۹۲-
۱۳۹۹ حدود ۲۱.۲ درصد بوده اســت که در سالهای اخیر شتاب 

بیشتری گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۲۹ درصد رسیده است.
  به گزارش ایرنا؛ پور ابراهیمی در توضیح شاخص های اقتصادی 
دولت یازدهم و دوازدهم گفت: بر اســاس اعالم بانک مرکزی، 
صادرات غیرنفتی از ۴۱.8 میلیارد دالر در ســال ۱۳۹۲ به ۳۴.۹ 

میلیارد دالر در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

وضعیت اقتصادی امروز کشور 
نتیجه عملکرد ۸ ساله دولت اعتدال است

چه کسی کتاب مرا خواند ؟
روزی که نخستین کتابم منتشر شد دوستان زیادی آمدند 

و گفتند یک نسخه از این تحفه حقیر را به ما هم بدهید.
وقتی به آشنایان و ناآشنایان دادم پس از چند وقت رفتم 
و درباره کتابم پرسیدم تا نظرشان را بدانم و نقدی هم از 

کتابم به واسطه نظراتشان شنیده باشم.
نفر اول گفت: خدایی من برای خواندن نخریده ام فقط 

خواستم اول راهی ناامیدت نکرده باشم.
دومی گفت: می دانی دوست عزیز کتاب مثل یک مرده 

است وقتی چاپ شد ارزشش را از دست می دهد. من هم 
گفتم متشکرم دوست عزیز ولی باز هم خواستم نظرتان 

را بدانم گفت: توی این گرانی کی کتاب می خواند؟ فکر 
کردی شب ها که سر بر بالین می گذارم یک چراغ مطالعه 
روی رومیزی است و تا حلق زیر لحافم و مانند اشراف از 

روی آروغ کتاب می خوانم؟ نه دوست عزیز روی میز کنار 
تخت من یک دندان مصنوعی است و قبض های سر ماه 

بعد از شام هم بچه ها از سر و کولم باال می روند می ترسم 
کتاب نازنین تان پاره پوره شود.

از سومی پرسیدم کتاب را خوانده اید؟ گفت نه خانم من 
در جریان سیل خانه و خودم را آب برد کتاب شما را هم 
آب برد. گفتم بیشتر شما را خواب برده تا ّآب چون اگر 

زودتر خوانده بودید به سیل نمی رسید!
سراغ چهارمی رفتم و گفتم ببخشید توی این گرانی مزاحم 

اوقات فراغتتان شدم آیا کتابی که هدیه داده بودم را 
مطالعه فرمودید؟ گفت: یعنی چون هدیه داده اید سرم 

منت می گذارید که بخوانم؟ هدیه را کی داده کی گرفته 
است؟ اصال درست نیست آدم وقتی هدیه می دهد بیاید و 
بگوید چکارش کرده اید خواندی یا انداختی زباله دانی البته 
بالنسبت کتاب شما. شما لطف کردید و هدیه دادید من هم 
جای خالی کتابخانه ام را پر کردم. چه بهتر از اینکه کتابتان 
در یک کتابخانه ای باشد؟ گفتم بله بسی خاک خوردم در 
این بیست و هفت سال و از خدمت شما مرخص می شوم.
سراغ نفر پنجم که پدر باشد رفتم یعنی من نرفتم مادرم 
را فرستادم. پدرم ابتدا با سواد چهار کالسه اش عینک زد 
و سپس گفت: اینها دردی هم دوا می کنند؟ مادرم گفت: 
اگر درد بی پولی شما است که خیر. پدر گفت: حاال نمی 
شد با زبان دیگر مثال انگلیسی بنویسد و پولدار بشود؟ از 

پشت مادر درآمده گفتم: نه نمی شود چون من نثر روستایی 
خودم را با زبان فارسی دوست دارم شما که فارسی اش را 

هم درست نمی توانی بخوانی.
پدر گفت: اصالً می دانی چیست؟ هر وقت با زبان انگلیسی 
نوشتی و جهانی شدی من کتابت را به رسمیت می شناسم. 
گفتم مگر هر کس به زبان آنها نوشته جهانی شده است 
کتاب را از چنگشان در آوردم و بیرون رفتم. وقتی سراغ 
کتابم رفتم گفتم یک روز من سراغ تو را از آدم ها گرفتم 
روزی هم آنها سراغ مرا از تو می گیرند. حاال فکر می کنید 
صاحبش رفته خود را حلق آویز کند خیر پس از آن هم 
کتاب نوشتم ولی هرگز نه به آنها هدیه دادم و نه فروختم.

 نائله یوسفی
 ***

همسایگان مفید منقرض شده اند
در ادامه ی معرفی گونه  های در حال انقراض بشریت، این بار 

به موجوداتی می پردازم که عنقریب است به طور کامل 
منقرض شوند و آیندگان فقط داستان های آن ها را بشنوند. این 

موجودات عزیز، »همسایگان نزدیک  تر از فامیل« نام دارند.
معرفی

برای معرفی این نوادر اجازه بدهید 
از خاطرات کودکی ام کمک بگیرم.

آن  زمان محله تشکیل می شد از دختربچه هایی که کنار 
دِر خانه ای بساط خاله بازی شان را پهن کرده بودند و 

پسر بچه هایی که وسط کوچه مشغول بازی کردن فوتبال 
بودند. و البته عناصر اصلی محل، خانم هایی که دم در 

خانه شان می نشستند و مشغول دید زدن کل محل بودند. 
یعنی دیده بان حقوق بشر باید یک دوره ی تخصصی کالس 

فشرده پیش این بانوان می گذراند. اصال برای اینکه این 
دوره را نگذرانده کارش را بلد نیست و نشسته از برج 

دیده بانی اش هی داد می زند، حقوق بشریت در امن و امان 
است آسوده بخوابید!

در این جور محله ها هیچ چیز از هیچ کس پنهان نبود. اصال 
نمی شد که پنهان کرد. کافی بود خانواده ای که دختر دم 
بخت دارد، مهمان دسته گل به دستی برایشان بیاید. فردا 

چند نفر از خانم ها مأمور درآوردن ته توی قضیه می شدند و 
تا ظهر تا هفت جدوآباد خواستگار را تمام محل می دانستند.
وقتی یکی از همسایه ها قصد پختن نذری داشت همه با هم 

بسیج می شدند و چادر به کمر می بستند برای کمک.
خالصه آن  زمان که »همسایگان نزدیک تر از فامیل« هنوز 

زیاد بودند، کسی تنها نمی ماند.
حاال که رو به انقراضند اوضاع چطور شده؟

دیروز همسایه ی طبقه دوم را دیدم، دلم خواست دوکالم 
باهاش معاشرت کنم. دیدم گل و گیاه زیاد در حیاط دارد با 
همین بهانه شروع کردم و گفتم: شما ماشاال گل زیاد دارین، 

یکی از گالی من حشره های ریز زده روش، همین جا رو 
جاکفشی گذاشتمش که به بقیه نگیره. چند تا پله بیاین باال 

بهتون نشون می دم. می خوام بببینم چه سمی باید واسش بگیرم.
بنده ی خدا سریع اظهار بی اطالعی کرد و رفت توی 

خانه اش. نمی دانم ترسید من از اعضای مخفی ِ داعش باشم 
یا جاسوس کا گ ب!

چه باید کرد؟
دانشمندان در این زمینه گفته اند: بی خود به ما نگاه نکنید. 
ما کاری بلد نیستیم واسه منقرض نشدنشون انجام بدیم. 
موجودات خوبی بودن. شما اگر اتفاقی یکی شان را دیدید 
از خیر عکس گرفتن و این ها بگذرید سفت بچسبیدش و 

ولش نکنید که اگر از دستان برود، رفته.

 راضیه حسینی

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

مخاطبان و هم استانی های گرامی 
تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم 

عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
 شماره تماس :09039165090

    

  سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها// 
امام جمعه بوشهر گفت: مقابله با گرانی های 
کاذب به عنوان یکی از مطالبه های مهم مردم، 

نیازمند برنامه ریزی و نظارت جدی است. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ آیت اهلل غالمعلی 
صفایی بوشهری در خطبه های نماز جمعه این 
هفته شهر بوشــهر افزود: تحریم، ایجاد تنگنا، 
اخالل در نظام اقتصادی با هدف ایجاد مشکل 
در دســتور کار جدی دشمنان است که برای 

مقابله با آن باید برنامه داشت.
  وی بیان کرد: در این زمینه اقتصاد کشور باید 
با برنامه ریزی دقیق و تحقق اقتصاد مقاومتی 
در برابر تکانه های اقتصادی دشمن مقاوم شود 
تا عالوه بر بی اثر کردن تحریم ها شرایط برای 

شکوفایی بیشتر اقتصادی نیز فراهم شود.
  وی گفت: همچنین می طلبد با برنامه ریزی، 
مدیریت، نظــارت و برخورد بــا متخلفانی 
که ضــرر و زیان به اقتصاد کشــور می زنند 
ساماندهی مناسبی در این بخش صورت گیرد.

  خطیب نماز جمعه بوشــهر ادامه داد: مردم 
از گرانــی کاذب گالیه دارند چرا که این روند 
تنها بخاطر سودجویی و ازدیاد ثروت توسط 
گروهی اندک انجام می شود که چنین فرایندی 
به نظام و هندســه اقتصادی کشــور لطمه و 
همچنین تخریب جدی وضعیت معیشت مردم 
را به دنبــال دارد. وی افزود: همان طور که با 
بردباری مردم در برابر تهاجم ســخت دشمن 
ایستادگی شــد در برابر تحریم و تنگناها نیز 
تا زمان رســیدن به وضعیت خوب اقتصادی 
ایســتادگی صورت می گیرد ولی در این بین 
باید با عوامل گرانی های کاذب برخورد قاطع 

صورت گیرد.
  صفایی بوشــهری افزود: همچنین نیاز است 
برای توازن در حوزه عرضه و تقاضا به میزان 

تولیدات با کیفیت در کشور افزوده شود.
  وی عنوان کرد: عرضه باید به نحوی باشــد 
تا از خرید ارزان قیمت از کشاورزان و عرضه 
گران قیمت به مصرف کنندگان نهایی جلوگیری 

شــود که اینجا باید نظــارت دقیق انجام و با 
متخلفان برخورد بازدارنده صورت گیرد.

  امام جمعه بوشــهر با اشــاره به ظرفیت های 
بی بدیل بســیج هنرمنــدان از تالش های این 
مجموعه در خــط مقاومت هنری و اقدام های 
صورت گرفته در برابر تهاجم هنری دشــمن 
قدردانــی کرد.صفایــی بوشــهری ادامه داد: 
تئاتر بسیج  برگزاری جشــنواره سراســری 
بــه عنوان رویدادی ملی در بوشــهر از جمله 
تالش های ارزشــمند سازمان بسیج هنرمندان 
است.وی در ارتباط با فرهنگ فاطمی نیز اظهار 
کرد: حضرت فاطمه زهرا )س( الگو و اساس 
برای فرهنگ بانوان است و برای زنان جامعه 
اســالمی و ایران نیز یک اساس برای رشد و 

رسیدن به کماالت است.
  صفایی بوشــهری ادامه داد: از ویژگی های 
فرهنگ فاطمی دیانت و والیت مداری نسبت 
به رهبریت، مجاهدت در راه خدا و صیانت از 

مقام عالی زن است.

امام جمعه بوشهر:

 مقابله با گرانی های کاذب نیازمند برنامه ریزی و نظارت جدی است

  علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار یزد با بیان اینکه 
ســرمایه گذاری در هرمزگان و سواحل مکران یکی از محورهای مهم 
برنامه هفتم توســعه و از برنامه های جدی نظام است، گفت: یکی از 
محورهای مهم استان سرمایه گذاری در سواحل جنوبی کشور است و 

استان یزد باید جایگاه خود در این سواحل را پیدا و تثبیت کند. 
 به گــزارش خبرنگار دریا؛ "مهران فاطمی" در نشســت شــورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، یکی از رویکردهای استان 
جهت کیفیت بخشــی به نشست های این بخش را دعوت از مسئولین 
کشــوری دانست و گفت: بر این اساس باید متناسب با دستور کارهای 
نشست، حداقل یکی از وزرا، معاونین و یا دبیر کمیسیون های مربوطه 
در مجلس شــورای اسالمی به نشســت دعوت شوند تا روند پیشبرد 
برنامه ها و حل مسائل تسریع شود.استاندار افزایش بهره وری را یکی 
از موضوعات مورد پیگیری و تاکید اســتان عنوان کرد و افزود: قریب 
به ۴۰ درصد برنامه رشــد اقتصادی استان مبتنی بر موضوع بهره وری 
اســت و باید برای افزایش حداکثری بهره وری در بخش های مختلف 
برنامه ریزی کرد. وی با  تاکید بر ضرورت پیگیری تغییر ریل استان به 
سمت اقتصاد دانش بنیان گفت: سهم تسهیالت دانش بنیان استان در سال 
گذشته ۴۰ میلیارد تومان بوده اما بررسی ها حکایت از پرداخت بیش از 

۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت های دانش بنیان دارد.
  فاطمی در بخش دیگری از سخنانش به تبیین لزوم تقویت دیپلماسی 
اقتصادی استان در سطح بین الملل پرداخت و افزود: عمده تمرکز استان 
در طول یک سال گذشته بر موضوعات اساسی نظیر تامین مالی پروژه 
انتقال آب از دریا به اســتان بود اما امســال عمده تمرکزها باید روی 
دیپلماسی اقتصادی و روابط تجاری، حضور پر رنگ در بازارهای هدف 

و تسهیل صادرات باشد.

مقام ارشد اجرایی استان یزد با بیان اینکه سرمایه گذاری در هرمزگان و 
سواحل مکران یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه و از برنامه های 
جدی نظام است، گفت: یکی از محورهای مهم مورد پیگیری در استان، 
سرمایه گذاری در سواحل جنوبی کشور است و استان یزد باید جایگاه 

خود در سواحل را پیدا و تثبیت کند.
  وی با تاکید بر اینکه نگاه ما در برنامه ریزی برای یزد و مســائل آن 
باید نگاه تمدنی باشد، تصریح کرد: برنامه ریزی های ما نباید تنها ناظر 
بر پیشبرد و حل مسائل امروز استان باشد بلکه باید برنامه ریزی های 
الزم در افق حداقل ۱۰۰ ساله برای حوزه های مختلف را داشته باشیم.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خوشنامی یزدی ها 
در طول تاریخ و ضرورت تقویت نظارت ها بر کاالهای تولیدی استان 
گفت: کاالهای تولیدی اســتان یزد سفیران تاریخ، تمدن و فرهنگ یزد 
هســتند لذا کاالهای تولیدی استان باید منطبق بر استانداردها تولید و 

روانه بازارهای داخلی و خارجی شود.
  وی بــا بیان اینکه در برنامه یزد نوین، مهم تر از توســعه گلخانه ها، 
موضوع تولید محصوالت رقابت ناپذیر است، گفت: رقابت ناپذیری در 
گرو علم و فناوری است و کشورها و مرزهای جغرافیایی در آینده حفظ 
می شوند که مجهز به دوبال علم و فرهنگ باشند بنابراین ما باید روی 

این دو حوزه به صورت ویژه سرمایه گذاری کنیم.
 فاطمی در پایان یکی از راهبردهای استان را تبدیل به مرکز تولید بذر 
محصوالت گلخانه ای و محصوالت راهبردی کشور در راستای امنیت 
غذایی دانســت و اظهار کرد: این راهبرد باید به صورت جدی توسط 
استان دنبال شود، قطعا تحقق این هدفگذاری برای استان تولید قدرت 

و اصالت خواهد کرد.

استاندار یزد:

یزد جایگاه خود را جهت سرمایه گذاری در سواحل مکران تثبیت کند

 ارز ترجیحــی تبدیــل به رانت و فســاد 
در اقتصاد کشــور شــد و امروز هزاران 
پرونــده در مراکــز قضایی بــه دلیل این 
تصمیــم غیرتخصصــی دولــت دوازدهم 
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آشپزی

  مواد الزم :
بادمجان......................................................................... ۳ عدد
پیاز............................................................................... ۲ عدد
فلفل دلمه................................................................... یک عدد
قارچ......................................................................... ۲۰۰ گرم
پنیر پیتزا.............................................................. به مقدار الزم
ریحان...................................................................... چند برگ
نان تست....................................................................یک بسته

نمک، فلفل سیاه، پول بیبر، پودر سبز، زردچوبه..... به مقدار الزم 
 طرز تهیه:

ابتدا باید بادمجان ها را پوست بگیرید و به صورت حلقه ای خرد 
کنیــد و داخل مخلوط آب و نمک قرار دهید تا تلخی بادمجان 
گرفته شود. بعد خوب بشویید و آبکش کنید. سپس بادمجان ها 
را خشــک کنید و داخل تابه قرار دهید و روی آن کمی  نمک 
بپاشــید و روغن و ۲ الی ۳ ق غذا خوری آب اضافه کنید و در 

تابه را قرار دهید تا بادمجان ها هم پخته و هم سرخ شوند.
در ادامه باید پیازها را پوســت بگیرید و خاللی ریز خرد کنید. 
زمانی که بادمجان ها طالیی شدند برگردانید تا طرف دیگر نیز 
ســرخ شود و بدین ترتیب همه بادمجان ها را سرخ کنید از تابه 
خارج کنید. پیاز را داخل همان تابه ریخته و کمی  سرخ کنید تا 
طالیی و ســبک شود. در ادامه باید قارچ های اسالیس شده را 
به همراه یک قاشق غذا خوری آبلیموترش اضافه کنید و تفت 
دهیــد. بعد فلفل دلمه را به صورت خاللی ریز خرد و به همراه 
ادویه ها اضافه کنید و هم بزنید تا مواد یکدست و قارچ نرم شود 

و در انتها ریحان را اضافه کنید و از روی حرارت بردارید.
  نان تست را روی تخته آشپزی قرار دهید و روی آن یک الیه 
بادمجان و بعد از مخلــوط پیاز و قارچ بریزید و روی آن پنبر 
بریزید و یک نان تســت قرار دهید. در ساندویچ ساز با صفحه 
گریل قرار دهید تا پنیر ذوب و نان طالیی شــود و یا می توانید 
داخل تابه گریل قرار دهید و یک جســم سنگین روی آن قرار 

دهید تا فشرده و برشته شود.

 تست بادمجان و قارچ 

  روش های علمی بــرای تبدیل یک فضای 
تنگ به مکانی شــادتر و سالم تر وجود دارد 
که در ادامه به برخی از راهکارها در این باره 

می پردازیم.
 زندگی در یک فضای کوچک همواره مستلزم 
مصالحه بوده است. با توجه به این که بسیاری 
از ما اکنون به طور نامحدود از خانه کار می کنیم 
محیط اطرافمان حتی می تواند تنگ تر از گذشته 
احساس شــود. پیامدهای بالقوه سالمت روان 
ناشی از احساس محصور شدن در فضا به ویژه 
در طول بدترین پاندمی زمانی که بســیاری از 
افراد احســاس می کردند در فضایی بسته قرار 
گرفته و دچار اضطراب و اندکی افسردگی شده 
بودند آشکار شد. علیرغم آن که درست است که 
فضاهای جمع و جور می توانند احساس تنگنا 
هراســی یا اضطراب را در فرد تشدید کنند، اما 
با رویکردی مناسب نمی توان احساس آرامش 
و دنج بودن را در فضا ایجاد کرد. به عنوان یک 
گونه ما در فضاهای کوچک تکامل یافته ایم. ما 
برای زندگی در خانه های ۲۷۸ مترمربعی تکامل 
نیافته ایم. به گزارش فرارو به نقل از واشــنگتن 
پست، شاید چندان شگفت انگیز نباشد که بدانیم 
روش های علمی برای تبدیل یک فضای تنگ به 
مکانی شادتر و سالم تر وجود دارد. در ادامه به 

برخی از راهکارها در این باره می پردازیم:
۱- بی نظمی را کاهش دهید

پژوهشگران دریافته اند که یک فضای بهم ریخته 
می تواند از نظر فیزیکی و روانی خســته کننده 
باشد. نتیجه مطالعه ای منتشر شده در سال ۲۰۱۷ 
 Current Psychology میالدی در نشریه
نشــان داد که زندگی در میــان بهم ریختگی با 
کاهش بهــره وری و اهمال کاری مزمن مرتبط 
است. این یکی از مشکالتی است که راه حلی 
ساده دارد. می توانید خانه خود را از وسایلی که 
به آن نیاز ندارید پاکســازی کنید و وسایلی را 

که می خواهید نگه دارید بهتر سازماندهی کنید.
ســعی کنید سیستم های ذخیره ســازی مانند 
قفسه های قابل انباشته شدن را اضافه کنید که از 
فضای عمودی بهره می برند. کشوها و جعبه هایی 
که زیر مبلمان قرار می گیرند نیز زمانی ایده آل 
هستند که در متراژ محدود قرار دارید. هر طور 
که این کار را انجام دهید خالص شــدن از شر 
درهم و برهمی به طرز باورنکردنی رهایی بخش 
اســت، زیرا ناگهان می توانید کارآمدتر زندگی 
کنید. زمانی که وسایل زیادی دارید لذت بردن و 
دانستن قدر آن دشوار است زمانی که آن وسایل 
را به دقت مدیریت می کنید قدر و ارزش آنچه 

دارید را درک می کنید.
۲- ایجاد مرزها

  بین فضای خود و فضای دیگر افراد تفاوت و 
تمایز قائل شوید. این کار را می توان به سادگی 
با شناخت و احترام به مناطق تعیین شده در یک 
اتاق خاص یا با ایجاد یک تقســیم کننده اتاق 
برای حفظ حریم خصوصی انجام داد. همچنین، 

اگر در حال تماس آنالین یا تماشای تلویزیون 
هستید از هدفون استفاده کنید.

۳- از رنگ به نفع خود استفاده کنید
  به گفته کارشناسان بهداشت روان، این دید رایج 
که یک فضــای کوچک زمانی که با رنگ های 
روشن تر رنگ آمیزی می شــود بزرگتر به نظر 
می رسد به طور کلی صادق است، زیرا دیوارهای 
رنگ پریده نور بیش تری را بازتاب می دهند و 
اتاق ها را بازتر نشــان می دهند. با این وجود، 
این بدان معنا نیســت که شما باید تمام دیوارها 
را ســفید نگه دارید. می توانید از رنگ هایی که 
قادر به بزرگتر نشان دادن فضا هستند از جمله 
رنگ های سردتر مانند رنگ آبی روشن بر روی 
دیوار اســتفاده کنید. عالوه بر این که رنگ های 
ســردتر تاثیر بزرگتری دارند و با آن احساس 
آرامش خواهید کرد می توانید برای کاناپه خود 

رنگ های روشن را انتخاب کنید.
۴- آینه ها را اضافه کنید

  آینه ها ابزار آزمایش شده و واقعی برای وارد 
کردن نور و ایجاد تصور فضای بزرگتر هستند به 
ویژه زمانی که روبروی پنجره آویزان می شوند. 
بهتر است در فضای خود یک یا دو مورد آینه 

را اضافه کنید.
۵- اشکال و بافت های آرامش بخش را انتخاب 

کنید
 پژوهشــگران چینی در مطالعــه ای دریافتند 
که اجســام و نمادها و اشــکال گرد و خطوط 
منحنی با احســاس شادی و خوشحالی مرتبط 

هســتند و در مقابــل پیکربندی های مورب و 
زاویه ای با احساس تهدید مرتبط هستند. بدین 
ترتیب، خرید فرشــی با طرح منحنی بیش از 
اشکال و طرح های هندسی توصیه می شود. به 
همین ترتیب، ترکیب منسوجات نرم برای مثال 
بالش های مخملی یا کرک دار می تواند محیط 
آرامش بخش تری را ایجاد کند. لمس ســطوح 
نرم می تواند باعث ترشح هورمون اکسی توسین 
شــود که اثر آرامش بخش دارد. به نوعی شما 
گیرنده های اکسی توســین را در دستان خود 

دارید.
۶- رایحه های خوب را اضافه کنید

الهام بخشیدن به خانه شــما با رایحه ای دلپذیر 
می تواند حال و هوای شادی را ایجاد کند. نتیجه 
پژوهش های انجام شــده در ایران نشان می دهد 
دارچیــن دارای اثــرات ضد اضطــراب و ضد 
افسردگی است. بنابراین، سعی کنید چوب دارچین 
و پوســت پرتقال را روی اجاق گاز بجوشانید. 
همچنین، می توانید با روشــن کردن شمعی معطر 
یا استفاده از یک اتومایزر با یک اسانس رایحه 
خوشی را در فضا ایجاد کنید. رایحه ای را انتخاب 
کنید که فضاهای باز را به شــما یادآوری کند تا 

فضای کوچکتان بزرگتر به نظر برسد.
۷- کمی طبیعت اضافه کنید

  براســاس نتیجه مطالعه ای صورت گرفته در 
ســال ۲۰۲۱ میالدی در دانشگاه کانکوک در 
کره افراد هنگام مشاهده گیاهان واقعی امتیازات 
بسیار باالتری را در معیارهای راحتی، آرامش 

و خلق و خوی مثبت تجربه می کنند. بنابراین، 
اگر پنجره ای با منظره فضای سبز داشته باشید 
ایده آل اســت. با وجود این، شــما می توانید با 
گیاهان آپارتمانی کمی طبیعت را نیز به داخل 
بیاورید. همچنین، می توان یک مزیت اضافه را 
نیز ذکر کرد: گیاهان واقعی باعث ایجاد اکسیژن 
در فضا می شوند و سبب خواهند شد تا در اتاق 

کم تر احساس گرفتگی کنید.
  اگر نمی توانیــد از گیاهان واقعی مراقبت کنید 
حتی اســتفاده از عکس هایــی از طبیعت نیز 
می تواند احساسی دلپذیر و آرامش بخش در شما 
ایجاد کند. همچنین، می توان به صداهای موجود 
در طبیعت گوش داد از خش خش برگ ها گرفته 
تا حرکت جــوی آب، آواز خواندن پرندگان یا 
امواج اقیانوس. نتیجه مطالعه ای صورت گرفته 
در دانشــگاه چیبا در ژاپن نشــان داد که قرار 
گرفتــن در معرض صداهــای جنگلی فعالیت 
سیستم عصبی سمپاتیک واکنش جنگ یا گریز 
بدن را تحریک می کند و ضربان قلب را کاهش 
می دهد. همچنین باعث ایجاد احســاس راحت 
بــودن، آرامش و خلق و خوی بهتر می شــود. 
اپلیکیشن های بی شــماری با صداهای مختلف 
طبیعت در سیســتم عامل های اندروید و آیفون 
وجود دارنــد. در نهایت، می توانید از طراحی و 
تاثیرات حسی استفاده کنید تا فضا را برای شما 
بزرگ تر و راحت تر کنند. احساس کنترل بر خانه 

نیز باعث تقویت روانی شما می شود.

  صبحانه مهم ترین وعده غذایی روزانه است و 
تاثیر مهمی در حفظ تناسب اندام و پیشگیری 
از بیماری های مختلف نظیر دیابت دارد. اما هر 
نوع صبحانه ای ایــن ارزش غذایی را ندارد و 
مانع  این زمینه  بعضی عادت های اشتباه در 

بهره مندی فواید صبحانه خواهند بود.
  بارها شنیده ایم که صبحانه مهم ترین وعده غذایی 
روزانه است و تاثیر مهمی در حفظ تناسب اندام 
و پیشگیری از بیماری های مختلف نظیر دیابت 
دارد. اما باید دانســت که هــر نوع صبحانه ای 
این ارزش غذایی را ندارد و بعضی عادت های 
اشتباه در این زمینه مانع بهره مندی فواید صبحانه 
خواهند بود. در ادامه به عادت های اشتباهمان 

هنگام وعده صبحانه اشاره می کنیم:
۱. با آرامش صبحانه نمی خورید

گاهی ناگزیر به خوردن یک ساندویچ در مسیر 
راه یا بیســکوئیت در محــل کار خواهید بود. 
درحالی که مطالعات نشان می دهد افرادی که در 
آرامش صبحانه می خورند، مقدار کالری کمتری 
نسبت به کسانی که حین راه  رفتن یا انجام کار 
دیگری صبحانــه می خورند، دریافت می کنند. 
همچنین، جویدن ناکافی نیز می تواند زمینه ساز 

مشکالت گوارشی شود.  
۲. مصرف ناکافی فیبرها

  مصرف مقدار زیادی از خوراکی های شیرین 
باعث می شود احســاس گرسنگی یک تا دو 
ســاعت پس از صرف صبحانه به  وجود آید. 

علت این است که قند خون به سرعت در زمان 
صبحانه باال می رود و ســپس خیلی سریع نیز 
افت می کند. خوراکی های حاوی قندهای ساده 
مانند شــیرینی جات و غالت تصفیه شده هضم 
ســریعی دارند و انرژی را برای مدت کوتاهی 
تامین می کنند. اما فیبرها که غالت سبوس دار و 
سبزیجات سرشار از آنها هستند تاثیر معکوسی 
دارند. فیبرها در معده حجم پیدا می کنند و هضم 
آهســته ای دارند که در نتیجه منجر به افزایش 

احساس ســیری می شوند. فیبرها همچنین در 
تعادل باکتری های مفیــد روده )فلور روده ای( 
و کاهش خطر دیابــت موثرند و حتی بعضی 
مطالعات نشــان می دهد که در پیشــگیری از 

سرطان کولون نقش دارند.  
۳. مصرف ناکافی پروتئین

عالوه بر فیبرها، پروتئین ها نیز احساس سیری 
را افزایــش می دهند و مانع احســاس ضعف 
می شوند. از همین رو گنجاندن منابع پروتئینی 

در وعــده صبحانه اهمیت دارد. املت همراه با 
نان سبوس دار برای تامین این نیاز بدن ایده آل 
است. البته می توان از انواع مغزها مانند گردو و 
دانه های چیا نیز استفاده کرد. در صورت کمبود 
وقت، اســموتی های حاوی مغز و لبنیات نیز 

انتخاب خوبی هستند.  
۴. حذف چربی ها

  تاثیر چربی هــا در افزایش وزن باور رایجی 
اســت اما این نکته در مورد چربی های ناسالم 
و مصرف زیــاد خوراکی هــای چرب صدق 
می کند. در واقع، منابــع چربی های مفید باید 
ماننــد کربوهیدرات های پیچیده و پروتئین در 
رژیم غذایی گنجانده شوند. گردو، دیگر مغزها 
و ماست منابع چربی های خوب برای صبحانه 
هستند. این گروه از خوراکی ها احساس سیری 
طوالنی تری ایجاد می کنند و مانع ریزه خوری و 

تمایل به خوراکی های شیرین می شوند.  
۵. صبحانه خیلی مختصر

صبحانه باید تامین کننده انرژی مورد نیاز بدن 
برای ابتدای روز باشد. زمانی که صبحانه کامل 
میل شــود، احتمال پرخوری در طول روز و 
به خصوص ناهار کم می شــود. خوراکی های 
مغذی سرشار از پروتئین ها و چربی های سالم 
متابولیسم بدن را تحریک می کنند و پس از چند 
ساعت گرسنگی شــبانه، توان بدن برای انجام 

فعالیت های روزانه را افزایش می دهند.

  نمــک برای عملکرد اعصاب، عملکرد عضالت و حفظ تعادل 
مناســب آب و مواد معدنی در بدن ضروری است. با این حال، 
مصرف بیش از حد آن می تواند مشــکالت سالمتی زیادی از 
جمله فشار خون باال، بیماری قلبی و سکته مغزی را ایجاد کند.

 بسیاری از افراد در طول روز دو برابر میزان توصیه شده، نمک 
مصرف می کنند و در نتیجه در یک دوره زمانی، این نمک اضافی 
می تواند سالمت آنها را تحت تاثیر قرار دهد. کاهش مصرف نمک 
برای کنترل بیماری هایی مانند فشار خون و حتی مشکالت کلیوی 

ضروری است.
  به گفته بســیاری از متخصصان، کاهش مصرف نمک در رژیم 
غذایی می تواند از بروز بســیاری از عوارض سالمتی جلوگیری 
کند. در ادامه به نقل از نشریه هندوستان تایمز، چند راهکار موثر 
برای کاهش مصرف نمــک در وعده های غذایی روزانه توصیه 

شده است:
  مصرف غذاهای بسته بندی شده را کاهش دهید

دکتر جینال پاتل، یک متخصص تغذیه هندی در این باره می گوید: 
خرید غذاهای بسته بندی شده و کنسرو شده را که حاوی سطوح 
باالی سدیم هستند کاهش دهید. از غذاهای فرآوری شده کامل به 

جای غذاهای بسته بندی و آماده استفاده کنید.
  نمکدان سر سفره نیاورید

از پاشــیدن نمک اضافی روی غذا خودداری کنید و مقدار آن را 
حین پخت و پز نیز محدود کنید.

 مصرف غذاهای دریایی را محدود کنید 
دکتر پاتل می گوید: مصرف ماهی های آب شور و غذاهای دریایی 

را محدود کنید تا از دریافت سدیم اضافی جلوگیری شود.
 میوه و سبزیجات تازه بخورید

به جای خرید غذاهای کنسرو شده و منجمد، میوه ها و سبزیجات 
تازه بخورید تا مصرف سدیم خود را محدود کنید.

 خودتان آشپزی کنید
به جای اینکه از بیرون غذا سفارش بدهید، خودتان آشپزی کنید. 
این کار باعث می شــود میزان نمک مصرفی در طول پخت و پز 

را نیز محدود کنید.
 برچسب های روی مواد غذایی را بررسی کنید

دکتر پاتل می گوید: در حین خرید مواد غذایی، برچســب های 
روی آن ها را بررسی کنید و مطمئن شوید هر چیزی که می خرید 
 ســدیم کمی  دارد. وی تاکید می کند: محتوای سدیم مواد غذایی 
بسته بندی شده را بخوانید و مقایسه کنید و غذاهای شور را کمتر 

مصرف کنید.

۶ ترفند ساده که باعث کاهش 
مصرف نمک می شود ۵ عادت اشتباه در وعده صبحانه

  اگر می خواهید هرچه زودتر از شــر لکه های قرمز رنگ انار 
خالص شوید، این مطلب را بخوانید و به پاسخ سوال پرتکرار 
این روزها یعنی » لکه انار چطور پاک می شود « دست پیدا 

کنید و لکه انار را از روی لباس و مبلمان خود پاک کنید.
  مثل خیلــی از لکه های دیگر، پاک کردن لکــه انار باید در 
سریع ترین زمان ممکن صورت گیرد تا برای همیشه روی پارچه 
جا خوش نکند، بنابراین سریع دست به کار شوید و نگذارید لکه 
کهنه شود. راستی صبوری کنید و از پاک شدن لکه ناامید نشوید:
روش اول: برای پاک کردن لکه انار نباید به یکباره کل لباس را 
زیر آب بگیرید و با شوینده ها، شروع به چنگ زدن کنید، بلکه 
باید فقط همان قسمت لک شده را در آب سرد خیس کنید و با 
فرچه یا مسواک به طور متناوب روی آن بکشید تا لکه حسابی 

کمرنگ شود.
  حاال می توانید شــوینده آنزیم دار یا مایع ظرفشویی را با نوک 
انگشــتتان روی لکه بمالید و ایــن کار را تا از بین رفتن کامل 
لکــه ادامه دهید. اگر باز هم اثری از لکه باقی ماند، از کمی آب 
اکسیژنه استفاده کنید اما قبل از این کار از عدم آسیب رسانی این 

ماده بر روی بافت پارچه مطمئن شوید.

روش دوم: حتما از کاربردهای جوش شیرین زیاد شنیده اید، 
پس لطفا به جوش شــیرین اعتماد کنید و از شر لکه انار 

خالص شوید.
  یک قاشــق جوش شــیرین را در داخــل یک لیوان 
آبجوش حل کنید و سپس قســمت های لک شده را در 
آن خیس کنید و بعد از پاک شــدن لکه، با آب ســرد 
آبکشــی کنید. برای این روش هم باید حواســتان به 
 بافت لباس باشــد که مبادا با اســتفاده از جوش شیرین

 آسیب ببیند.
روش ســوم: نمک و آبلیمو هرکدام به تنهایی می توانند به شما 
در پاک کردن لکه انار کمک کنند. در این روش فقط الزم است 
چند قطره آبلیمو را با دستمال یا اسفنج مرطوب روی لکه بمالید 
و این کار را تا از بین رفتن کامل لکه ادامه دهید و سپس با آب 
سرد آبکشی کنید. برای پاک کردن لکه با نمک هم می توانید ابتدا 
محــل لکه را نمدار کنید، مقداری نمک روی آن بریزید و برای 
چنددقیقه با دستمالی تمیز روی آن بکشید و نهایتا با آب ولرم، 

آبکشی کنید. 
و اما فرش و مبلمان: ابتدا با یک دستمال مرطوب، سطح لکه را 

فنجان آب سرد پاک کنید. ســپس یک 
را با مقداری مایع ظرفشویی و خمیردندان مخلوط کنید و با یک 
اسفنج یا دستمال، لکه را کامال پاک کنید. احتماال با این روش 
به خوبی نتیجه می گیرید اما اگر اثری از لکه باقی ماند، دستمال 
تمیزی را به ســرکه سفید آغشته کنید و به تمیز کردن لکه ادامه 
دهید. در پایان هم با دســتمال مرطوب، محل لکه را کامال از 
مواد شــوینده پاک کنید. این روش در مورد لباس ها هم بسیار 

اثرگذار است.  

لکه انار چطور پاک می شود 

آگهی مزایده عمومی
شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان ) آبگرم گنو(

 مجتمع تفریحی توریســتی و آبدرمانی ســرعین ایرانیــان )گنو  بندرعبــاس( در نظر دارد به
 بهره برداران واجد شرایط موارد ذیل را بصورت اجاره واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
دارای صالحیت دعوت می شود پس از بازدید از محل و خرید اسناد مزایده پیشنهادات خود را طبق 
شرایط مندرج در اسناد مزایده از تاریخ۱۴۰۱/۱۰/۰3 لغایت پایان وقت اداری مورخ۱۴۰۱/۱۰/۱3 
 در صنــدوق مخصوص مزایــده در ســاختمان اداری شــرکت بیاندازید. شــرکت کنندگان 
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رسید بانکی اسناد مزایده را دریافت نمایند.

الزم به ذکر است شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
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روابط عمومی 
مصرف ماهي و میگو از بروز افسردگي جلوگیري مي کند شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
دست کم ۲۰ نفر در آتش سوزی در روسیه کشته شدند

  رســانه های روســیه اعالم کردند آمار کشته شدگان در حادثه 
آتش سوزی در خانه ســالمندان در این کشور به دست کم ۲۰ نفر 
افزایش یافته است.دفتر مطبوعاتی وزارت امور اضطراری روسیه 
اعالم کرد آمار افراد کشته شــده در آتش سوزی در خانه سالمندان 
در استان کمروو در منطقه سیبری غربی به دست کم ۲۰ نفر افزایش 
یافته است.پیش از این سرویس های اورژانس روسیه اعالم کردند 
که تعداد افرادی که در این حادثه جان خود را از دســت داده اند به 
۱۳ نفر افزایش یافته و همچنان از سرنوشت هفت نفر از سالمندان 
اطالعی در دست نیست.به گفته مقامات محلی، طبقه دوم این سازه 
به طور کامل ویران شده اســت، در حالی که هنگام آتش سوزی 
حداقل ۲۰ نفر در آنجا بوده اند. همچنین فروشگاه های مختلفی در 
طبقه همکف قرار داشــتند که طعمه حریق شدند.این آتش سوزی 
در یک ساختمان چوبی دو طبقه رخ داده است که به گفته مقامات 
محلی بدون طی مراحل قانونی و به صورت غیرمجاز به عنوان خانه 
سالمندان خصوصی در کمروو مورد استفاده قرار گرفته بود. درجه 
ســختی آتش سوزی تا آن جا بوده که بخش هایی از ساختمان به 

خاکستر تبدیل شده است .
آتش سوزی شدید در سالن عروسی در هند

  مقامات محلی هند از وقوع حریق گسترده در یک سالن برگزاری 
مراسم ازدواج در ایالت »اوتار پرادش« خبر دادند. این آتش سوزی 
وســیع به وقت محلی در شهر »قاضی آباد« در ایالت اوتار پرادش 
اتفاق افتاده اســت.همچنین گزارش ها حاکیست که حادثه حدود 
ســاعت ۹ و نیم صبح به اداره آتش نشانی محلی اطالع داده شده 
است.به گزارش تایمز آو ایندیا، شش دستگاه خودروی آتش نشانی 
بالفاصله به محل اعزام شده و آتش را مهار کرده اند.به گفته ماموران 

آتش نشانی، این حادثه کشته و همچنین مصدومی نداشته است .
حریق گسترده در یک مخزن گاز در مراکش

  رسانه های محلی مراکش از انفجار و آتش سوزی وسیع در یک 
مخزن ذخیره  گاز در منطقه ســاحلی این کشور خبر دادند. تاکنون 
تلفاتی در پی این حادثه که در یکی از بنادر در فاصله ۱۵ کیلومتری 
از شمال کازابالنکا، پایتخت مراکش رخ داده، گزارش نشده است.
همچنین گزارش ها حاکیست در این آتش سوزی پنج کامیون تانکر 
سوخته است.مقامات محلی می گویند: تحقیقات برای بررسی علت 
این آتش سوزی آغاز شده است.به گزارش واشنگتن پست، برخی 
از ساکنان اطراف به طور موقت تخلیه شدند و آتش نشانان عملیات 

گسترده ای را برای خاموش کردن آتش انجام دادند .
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حوادث

گروه حوادث// رئیس پلیس راه استان هرمزگان از وقوع 
حادثه رانندگی بین نیسان وانت حامل سوخت قاچاق 
با یکدســتگاه کامیون در محورمواصاتی شهرستان 
 »ســیریک« و فوت راننده و سرنشــین نیسان براثر 

آتش سوزی خبرداد . 
  سرهنگ مهدی نیکبخت در تشریح این خبر، بیان 
کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
بر حادثه رانندگی در محورمواصالتی »ســیریک- 
میناب« بالفاصله مأموران به محــل اعالمی اعزام 
شدند.وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد 
راننده خودروی نیســان وانت حامل سوخت، کنترل 
خودرو را به علت ســرعت باال و ناتوانی راننده در 
کنترل وسیله نقلیه به دلیل حجم زیاد سوخت قاچاق 
در قسمت بار از دست داده و به سمت کامیون منحرف 
می شود و با توجه به حجم باالی سوخت و برخورد 
وانت نیسان دچار حریق می شود.این مسئول انتظامی 
با بیان اینکه متأســفانه براثر این آتش سوزی راننده 

و سرنشین نیسان در داخل خودرو فوت 
 کردند کــه با همــکاری عوامل 

آتش نشانی اطفاء حریق انجام 
و جسد متوفی به سردخانه 

انتقال شــد، اظهار کرد: 
رانندگان این خودروها 
برای فــرار از قانون با 
سرعت باال مسیرها را 
بجز  که  مقصدی  برای 

 تباهی دنبــال ندارد طی 
می کنند کــه منجر به بروز 

 حادثــه های تلــخ و ناگواری 
می شوند.به گزارش ایسنا، رئیس پلیس 

راه استان تصریح کرد: خودروهای شوتی عمدتا 
با ســرعت بسیار باال تردد می کنند و بسیاری از آنها 
از مسیرهای فرعی برای دورزدن پلیس در جاده ها 
استفاده کرده و لذا زمانی که در سطح جاده های اصلی 

قــرار می گیرند، 
لیــل  بد

شرایط 
و  روحــی 
بر  حاکم  اضطــراب 
جســم و روح آنان، عمال تعادل خودرو را از دست 
می دهند و فاجعه در نزدیکی هر خودروی شــوتی 

است .

دو فوتی حاصل سوخت بری قاچاق و تصادف در سیریک کشف یک میلیون نخ سیگار قاچاق در قشم 

گروه حوادث//  فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
گفت: با هوشــیاری و تاش همه جانبه ماموران 
انتظامی این اســتان در یک عملیات منســجم 

 پلیســی ، محل دپو یک میلیــون و 1۴۰هزار نخ 
 سیگار قاچاق به ارزش 12 میلیارد ریال در شهرستان 
قشم شناسایی و محموله یادشده کشف و توقیف 

شد . 
  سردار غالمرضا جعفری اظهار کرد: ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی قشم در راستای مقابله 
جدی و قاطع با پدیده قاچاق کاالو ارز با انجام 
کار اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی 
یک بارانداز و محــل دپو کاالی قاچاق را در 
یک انباری در شهر الفت شناسایی و موضوع 

را در دستور کار قرار دادند.
  وی ادامــه داد: ماموران با تشــکیل تیمی با 
همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
و پاسگاه الفت به محل اعزام و در بازرسی از 
یک انبار تعداد یک میلیــون و ۱۴۰ هزار نخ 

ســیگار خارجی به نشان های مختلف قاچاق 
کشف کردند.

  فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان ارزش این 
محموله قاچاق کشــف شده در این عملیات را 
برابر اعالم نظر کارشناسان اقتصادی ۱۲ میلیارد 

ریال عنوان کرد.
  به گزارش ایرنا، سردار جعفری با بیان اینکه 
پلیس تمام توان و تالش خودر را در مبارزه و 
مقابله با پدیده قاچاق کاال و ارز بکار گرفته و 
در این راســتا از هیچ کوششی دریغ نمی کند، 
افزود: همه دســتگاه های مســئول نیز باید در 
مبارزه بــا پدیده قاچاق کاال و ارز به خوبی با 
اجرای به موقع و صحیــح وظایف خود نقش 
خود را به خوبی ایفا کنند و در این مسیر سخت 

یاریگر پلیس باشند .

در امتداد تاریکی  

هنوز بیشتر از یک سال از ترک اعتیاد همسرم نگذشته است 
که او نه تنهــا با بهانه جویی های بی ربط، مرا تحقیر می کند و 
زیر مشت و لگد می گیرد بلکه اکنون مادر و ناپدری ام را کتک 
می زند و ادعا می کند که قصد دارد با دختری در شأن خانوادگی 

خودش ازدواج کند و ...
  زن ۲۲ ســاله که برای رهایی از شــرایط اسفبار زندگی اش به 
دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کالنتری مشهد پناه آورده بود، 
درباره ماجرای ازدواجش با جوانی شیشه ای گفت: روزی که برای 
 اولین بار کیف مدرســه را برداشتم و راهی کالس اول ابتدایی شدم 
تلخ ترین روز زندگی ام بود؛ چرا که وقتی از مدرسه به خانه آمدم 
مادرم مــرا در آغوش گرفت و گریه کنان برایم تنقالت خرید. آن 
روز بــرادر بزرگ ترم گفت: پدرمان دیگر به خانه نمی آید و برایم 
 معنای طالق را توضیح داد. اگرچه چیــزی از حرف های برادرم 
نمی فهمیدم، اما در همان عالم کودکی متوجه شدم که از این پس باید 
فقط با مادرم زندگی کنیم! خالصه روزهای سختی را می گذراندیم 
تــا این که مادرم با مرد دیگــری ازدواج کرد که او نیز یک دختر 
 و پسر داشــت و من که حاال به ناپدری »عمو« می گفتم صاحب 
 یک خواهر و برادر ناتنی هم شــدم! آرام آرام روی ســعادت را 
می دیدم؛ چرا که »عموبهرام« مردی مهربان بود و هیچ تفاوتی بین 
ما و فرزندان خودش نمی گذاشت و در واقع جای پدرم را پر کرده 
بود. من و برادرم به تحصیل ادامه دادیم تا این که برادرم به خدمت 
سربازی رفت و بعد هم با دختری ازدواج کرد که در خیابان عاشق او 
شده بود، البته االن با هم اختالف دارند و در کشاکش طالق هستند! 
با آن که »عموبهرام« مخالف ازدواج آن ها بود،ولی به دلیل اصرار 
برادرم کوتاه آمد تا او احساس نکند که »عموبهرام« برای آن که پدر 
 واقعی برادرم نیست با این ازدواج مخالفت می کند. در این شرایط من
 هم آخرین ســال دبیرســتان را مــی گذراندم کــه »رامین« به 
خواســتگاری ام آمد.آشنایی من و او از طریق یکی از همسایگان 
قدیمی صورت گرفت و من هم به دلیل اعتمادی که به همســایه 
داشتم و از سوی دیگر هم می خواستم زودتر ازدواج کنم و زندگی 
مستقلی داشته باشم، به او پاسخ مثبت دادم.»عموبهرام« هم حرفی 
نمی زد و با نظر من مخالفتی نداشت. در این شرایط خانواده »رامین« 
اصرار داشتند که خیلی زود مراسم خودمانی عقدکنان را برگزار کنیم، 
ولی به احترام ماه های محرم و صفر و با نظر خانواده ام قرار شــد 
بعد از این روزهای عزاداری مراسم عقدکنان برگزار شود.با وجود 
این، باز هم از این فرصت برای شــناخت بیشتر »رامین« استفاده 
نکردیم تا این که من پای ســفره عقد نشستم و دوران نامزدی ما 
 شروع شــد. برخی رفتارها و اخالق های خاص نامزدم مرا رنج 
می داد. او که در مجالس عروسی و عزا آشپزی می کرد، صبح ها تا 
بعدازظهر می خوابید و شب ها سر کار می رفت و در هیچ کدام از 
مجالس خانوادگی یا دورهمی های فامیلی حضور نداشت. وقتی به 
او اعتراض می کردم خیلی راحت مرا قانع می کرد که حوصله جمع 
را ندارد و دوست دارد نزد خانواده اش باشد. من هم به نظرش احترام 
می گذاشتم و نمی خواستم او را مجبور به کاری کنم که دوست ندارد! 
ولی هنوز سه ماه از مراسم عقدکنان ما نگذشته بود که یک روز به 

طور اتفاقی او را در حال مصرف مواد مخدر صنعتی )شیشه( دیدم 
و تازه فهمیدم که او از شش سال قبل در مرداب مواد افیونی دست 
و پا می زند و خانواده اش نیز به همین دلیل عجله داشتند که زودتر 
مراسم عقدکنان را برگزار کنند! سقف اتاق دور سرم می چرخید و 
نمی دانستم با این شرایط چگونه کنار بیایم. حاال متوجه شدم که او 
چرا از دورهمی و شب نشینی های خانوادگی فراری بود و صبح ها 
تا بعدازظهر در خواب به سر می برد! اشک ریزان نزد پدر »رامین« 
رفتم و ماجرا را برایش بازگو کردم، ولی او نه تنها کاری برایم انجام 
نداد بلکه مدعی شد مسئولیت پسرش تا قبل از ازدواج به عهده او 
بــود و اکنون دیگر کاری به »رامین« ندارد و من باید برای زندگی 
خودم تصمیم بگیرم! او حتی دست »رامین« را گرفت و او را به خانه 
ما آورد و دیگر هیچ وقت سراغ او نیامد! در این شرایط »رامین« هم 
با سروصدا و فحاشی آبروریزی می کرد و مرا کتک می زد. باالخره 
»عموبهرام« به کمکم آمد و چند بار »رامین« را در مراکز ترک اعتیاد 
بستری کرد،ولی او هر بار در مدت کوتاهی دوباره به مصرف مواد 
مخدر ادامه می داد به طوری که گاهی او را در پاتوق ها و بیغوله ها 
پیدا می کردیم. خالصه چهار سال از دوران عقد ما گذشته بود که 
برای آخرین بار و در حدود ۱۷ ماه قبل، »عموبهرام« او را بستری 
کرد و به او گفت: این آخرین بار است که هزینه های ترک اعتیادش 
را می پردازد، اگر ترک کند باز هم او را یاری می کند وگرنه دیگر 
کاری به کارش ندارد!»رامین« هم که دیگر از این وضعیت خسته 
شده بود، اعتیادش را کنار گذاشت و »عموبهرام« هم برایش کاری 
در یک شرکت پیدا کرد و حتی مبلغی پول هم برای خرید یک پراید 
دســت دوم در اختیارش گذاشت. این گونه بود که بعد از پنج سال 
دوران نامزدی باالخره ما زندگی مشترکمان را در منزل پدر شوهرم 
آغاز کردیم؛ چرا که خانواده »رامین« هم بعد از ترک او خوشحال 
 شــده بودند، ولی باز هم در کوچک ترین امور زندگی ما دخالت 
می کردند.»رامین« هم که حاال اعتیادش را کنار گذاشته بود مرا در 
شــأن خانوادگی خودش نمی دانست و مدام به بهانه های مختلف 
کتکم می زد. کار به جایی رسید که دیگر نمی توانستم این شرایط 
را تحمــل کنم به همین دلیل یک روز بعد از آن که »رامین« مرا به 
شدت کتک زد با مادرم تماس گرفتم و موضوع را بازگو کردم. وقتی 
خانواده ام به خانه ام آمدند ناگهان رامین ناسزای بسیار رکیکی به 
مادرم گفت که او هم از شــدت عصبانیت به گوش همسرم سیلی 
زد! به طوری که این ماجرا به درگیری شــدیدی انجامید و رامین 
با  دسته جاروبرقی به سوی مادرم حمله ور شد.»عموبهرام« برای 
میانجی گری دخالت کرد، اما رامین لیوان شیشه ای را روی سر او 
کوبید و خون فواره زد به گونه ای که اکنون روی سرش حدود ۱8 
بخیه خورده است! در این گیرودار خواهر رامین هم وارد ماجرا شد 
که »رامین« ناخواسته او را هل داد و دست خواهرش هم شکست! 
زمانــی که با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم، رامین ادعا کرد که ما او را 
کتک زده ایم! ولی بعد از چند ساعت از رفتارش پشیمان شد و به 
مــن پیامک داد که به خانه برگردم تا با هم صحبت کنیم در همین 
هنگام دوباره برادرش دخالت کرد و باز هم رامین مدعی شد که باید 

با دختری در شأن خانوادگی خودش ازدواج کند و ...

درگیری با مادرزن! 

گروه حوادث // رئیس کل دادگستری استان 
بین دو  هرمزگان گفت: درگیــری خونین 
طایفه بزرگ کریمی و محبت زاده پس از ۳۰ 
سال با پیگیری و میانجیگری دستگاه قضایی 
استان هرمزگان به صلح و سازش ختم شد .

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی 
هرمزگان  اســتان  دادگستری  کل  رئیس 
اعالم کرد: با پیگیری و میانجیگری دستگاه 
قضایی اســتان هرمزگان، شــورای حل 
اختالف و جمعی از مسئولین و معتمدین 
محلــی، درگیری خونین بیــن دو طایفه 
بزرگ کریمی و محب زاده در شــرق این 
اســتان پس از ۳۰ سال به صلح و سازش 
 منجر شــد.  وی تصریح کرد: متأســفانه 
طی سی سال اخیر و در نتیجه اختالفات 
و درگیری های موجــود بین طرفین، دو 

 نفر کشــته و چندین مورد نزاع منتهی به 
صدمات بدنی عمدی به وقوع پیوست که 
سرانجام با عنایت خداوند متعال و همزمان با 
ایام فاطمیه طی مراسمی با حضور مسئولین 
قضایی میناب، بشــاگرد و هشــت بندی، 
اعضای شورای تأمین، معتمدین محلی و 
عموم مردم در راستای احیای سنت حسنه 
صلح و ســازش، اختالفــات بین این دو 
طایفه خاتمه یافت.  این مقام قضایی افزود: 
پس از ارجاع پرونده نزاع دو طایفه مذکور 
به شورای حل اختالف استان هرمزگان، به 
منظور ایجاد مصالحه، اعضای این شورا به 
همراه ریش سفیدان و معتمدین محلی در 
توکهور و هشتبندی و بشاگرد وارد عمل 
شدند و پس از برگزاری جلسات مستمر و 
ارائه توصیه های الزم به اصحاب دعوی، 

طرفین طی مراســمی با حضور مسئولین 
قضایی و اجرایی و سران طوایف، طرفین 
در پیشگاه قرآن کریم، هم قسم شدند که 
کینه و کدورتهای پیش آمده را از بین ببرند 
و در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی 
کنند.قهرمانی در بخش دیگری از سخنان 
خود، گذشت این دو طایفه را کاری بزرگ 
و موجب خشــنودی خداوند متعال و در 
تأسی از ســیره معصومین )علیهم السالم( 
برشمرد و از تالش و کوشش مسئولین و 
اعضای شــورای حل اختالف و همچنین 
معتمدین و ریش سفیدان محلی در برقراری 
صلح و ســازش قدردانی کرد و از عموم 
مردم خواست تا در کنار دستگاه قضایی و 
شوراهای حل اختالف در ترویج و توسعه 
فرهنگ صلح و ســازش در سطح جامعه 
همکاری و تعامل داشته باشند.رئیس کل 
دادگســتری اســتان هرمزگان در خاتمه 
تأکید کرد: با توجه به نگاه ویژه ریاســت 
قوه قضاییه مبنی بر لزوم بسط و گسترش 
فرهنگ صلح و سازش در جامعه و تأکید 
ایشــان در خصوص اســتفاده از ظرفیت 
شوراهای حل اختالف در فسخ خصومات 
و اصالح ذات البین، دستگاه قضایی استان 
هرمزگان با جدیت و مالحظه ظرفیت های 
قانونی این موضوع را در دستور کار ویژه 

خود قرار داده است .

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

برقراری صلح و سازش بین دو طایفه بزرگ در شرق هرمزگان

گروه حوادث// قاتل مسلح که ســال گذشته با شلیک به سه خواهر و 
برادر در ایرانشهر باعث قتل یکی از آنها شده بود پس از 1۸ ماه فرار در 

شهرستان زاهدان دستگیر شد . 
   ســردار »محمد قنبری« فرمانده انتظامی اســتان سیســتان و 
بلوچستان در تشــریح این خبر اظهار داشــت:  چهارم مهر سال 
گذشته طی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل مردی 
جوان در یکی از محالت شهرستان ایرانشهر، بالفاصله اکیپی مجرب 
از مأموران انتظامی شهرســتان ایرانشهر با حضور در صحنه جرم، 
بررســی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. 
در بررسی اولیه مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر و طی تحقیقات 
میدانی در محل مشــخص شــد که ۲ نفر با در دست داشتن سالح 
کالش به ســوی دو برادر و یک خواهــر تیراندازی کرده اند که در 

پی این تیرانــدازی یک نفر به قتل رســید و ۲ نفر دیگر مجروح 
شدند.فرمانده انتظامی اســتان با بیان اینکه متهمان از صحنه جرم 
 متواری شدند، تصریح کرد: مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر با 
جمــع آوری ســرنخ های موجود، متهم مورد نظر را شناســایی و 
 تحقیقات تخصصی خود را برای دستگیری او آغاز کردند. با توجه به 
متواری بودن قاتل، تالش پلیس برای دســتگیری او ادامه داشت تا 
اینکه تیم رسیدگی کننده به پرونده، چند روز قبل با اشراف اطالعاتی 
خود سرنخ هایی از محل اختفای متهم در شهرستان زاهدان به دست 
آوردند، در نهایت با تالش پلیس مخفیگاه قاتل فراری شناســایی 
و متهم در عملیاتــی ضربتی پس از ۱8 ماه فرار و زندگی مخفیانه 

دستگیر شد. 
  ســردار قنبری در پایان خاطر نشــان کرد: در تحقیقات تکمیلی 
صورت گرفته متهم انگیزه قتل را اختالفات قبلی با مقتول اعالم و 
سپس با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شد .

کارآگاهان  تحقیقات  حوادث//  گروه 
پلیس آگاهی خراسان رضوی درباره 
قتل مرموز پیرمرد ضایعات فروش در 
حالی آغاز شده است که همسر وی 
در برابر دیدگان اهالی محل غش کرد 

و روانه بیمارستان شد .
    حــدود ســاعت ۲ بعدازظهــر 
پنج شنبه گذشته، زن مسنی بر سر 
و صورت زنان و در حالی که جیغ 
می کشــید از منزل مسکونی اش 
واقع در خیابان شــهید عطاحسینی 
۱۳  خارج شــد و از همســایگان 
که  زن  ایــن   کمــک خواســت. 
حدود 6۰ ســال دارد با چهره ای 
دلخراش  فریادهای  و  وحشت زده 
از قتل شوهر پیرش در منزل سخن 
گفت و سپس روی سنگفرش خیابان 

افتــاد و غش کــرد.در این هنگام 
تعدادی از اهالی محل و رهگذران 
که در اطراف او تجمع کرده بودند، 
سراســیمه خود را بــه منزل مورد 
اشاره پیرزن رســاندند و با صحنه 
هولناکی روبه رو شــدند. مرد 6۴ 
ساله ضایعات فروش با سروصورتی 
خون آلود کف اتاق افتاده بود و نفس 
نمی کشید.دقایقی بعد با گزارش این 
حادثه وحشتناک به پلیس ۱۱۰، در 
حالی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی عازم محل 
وقوع حادثه شــدند که امدادگران 
اورژانس نیــز »ف- س« )زن 6۰ 
ساله( را به مرکز درمانی رساندند! 
طولی نکشــید که با حضور قاضی 

ویژه قتل عمد  بررسی های قضایی 
آغاز و مشخص شد مرد ضایعات 
فروش بر اثر ضربات متعدد جسم 
ســخت به ناحیه سر به قتل رسیده 
است.به همین دلیل تحقیقات قضایی 
رنگ جنایی گرفت و گروه ویژه ای 
از کارآگاهان واکاوی این جنایت را 
با راهنمایی های مقام قضایی آغاز 
کردند.بررسی های پلیس بیانگر آن 
بود که زوج مســن از مدت ها قبل 
دچار اختالفات خانوادگی بودند به 
گونه ای که هرکدام از آن ها به طور 
جداگانه در یکــی از طبقات منزل 
مسکونی زندگی می کردند و برادر 
پیرمرد هم به همین دلیل مدام به او 
سرمی زد، اما در روز حادثه برادر 

پیرمــرد در حالی از منزل او خارج 
شده است که اختالفات خانوادگی 
بین زوج مســن برای فروش وانت 
پیکانــی که با آن بــه جمع آوری 
ضایعات می پرداخت شدت گرفته 
بود! در همین حال همســر مقتول 
که در بیمارســتان بستری شده بود 
دربــاره چگونگی ماجرا گفت: من 
بیرون از منــزل بودم وقتی به خانه 
بازگشــتم ناگهان با پیکر غرق در 
خون همســرم در طبقه پایین روبه 
رو شدم و جیغ زنان به داخل کوچه 
آمــدم تا همســایگان را خبر کنم! 
تحقیقات بیشتر برای شناسایی عامل 
یا عامالن این جنایت وحشــتناک 

همچنان ادامه دارد .

مرد ضایعات فروش به قتل رسید ، همسرش غش کرد! 
  

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  غالم بنائی زاده فرزند مهردل با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان مهردل بنائی زاده 

فرزند حسن به تاریخ .................... به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- شریفه اکبری زاده فرزند محمد علی متولد 1354/5/7 به ش.ش 200 همسر مرحوم .

2- لیال بنائی زاده فرزند مهردل متولد 1349/8/1 به ش.ش 2331 فرزند مرحوم . 
3- احمدرضا بنائی زاده فرزند مهردل متولد 1378/8/1 به ش.ش 4700076518 فرزند مرحوم .

4- فاطمه بنائی زاده فرزند مهردل متولد 1350/9/2 به ش.ش 2526 فرزند مرحوم . 5- سکینه بنائی زاده فرزند مهردل متولد 1340/4/2 به ش.ش 2070 
فرزند مرحوم . 6- مدینه بنائی زاده فرزند مهردل متولد 1353/10/15 به ش.ش 3445 فرزند مرحوم . 7- مهدی بنائی زاده فرزند مهردل متولد 1358/3/1 

به ش.ش 56 فرزند مرحوم . 8- کبرا بنائی زاده فرزند مهردل متولد 1356/1/15 به ش.ش 3626 فرزند مرحوم .
9- مجید بنائی زاده فرزند مهردل متولد 1363/7/10 به ش.ش 88 فرزند مرحوم . 10- سیما بنائی زاده فرزند مهردل متولد 1347/1/1 به ش.ش 313 فرزند مرحوم .

11- غالم بنائی زاده فرزند مهردل متولد 1342/7/1 به ش.ش 2069 فرزند مرحوم . و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران - شورا حل اختالف شعبه سوم شهرستان پارسیان   

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

پایان فرار 18 ماهه قاتل مسلح
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سال بیست و دوم شماره 4062

خبری

شهرستان

سند کمپانی خودروی پراید GTX  مدل 13۷6  رنگ سفید
به شماره پالک 3۴6 د 98 ایران ۷3  و شماره موتور 000۴1۷08 و شماره شاسی   

S1۴122۷6535935   به نام پیمان صحت مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد

مفقودی 

نخستین مرحله برداشت 
از مزرعه پرورش میگوی فوق متراکم قشم انجام شد

   گروه شهرستان//  نخستین مرحله برداشت از مزرعه پرورش 
میگوی فوق متراکم کیان یزدان قشــم با حضور افشار فتح الهی، 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم انجام 
شــد. مزرعه پرورش میگوی فوق متراکم کیان یزدان قشــم در 
مســاحت ۱۰ هکتاری و با ســرمایه گذاری ۲۴۰ میلیارد ریالی 
در سال ۱۴۰۰، بهره وری از این صنعت را باتوجه به محدودیت 
منابع زمین در جزیره قشــم مدنظر قرار داد.این شرکت توانست 
در نخستین برداشــت از 6۰ مخزن در یک محوطه هشت هزار 
متری در مدت زمان ۱۰۵ روزه، ۱۵ تن میگوی مرغوب را وارد 
بازار صادراتی کشــور کند که باالترین نرخ تولید در هر هکتار 
است.احسان خردمند، بهره بردار این پروژه با اشاره به مزایای این 
روش پرورش گفت: پرورش میگو به شیوه فوق متراکم ضمن نیاز 
کمتر به منبع محدود زمیــن در جزیره، به کاهش ۱۰۰ درصدی 
اتالف انرژی نســبت به شیوه سنتی کمک کرده و امکان کنترل و 
پایش کیفیت محصول را مهیا می کند.وی ادامه داد: کنترل سایز و 
وزن میگوها به منظور یکدستی و سرعت در مرحله بسته بندی، 
افزایش بازماندگی ۱۵ درصدی و تلفات زیر ۱۰ درصد از مزایای 
دیگر این شیوه پرورش است.به گفته خردمند، این در حالی است 
که پــرورش دهنده روش فوق متراکم می تواند ۳۵ تا ۴۰ درصد 
نســبت به روش سنتی، انتظار وزن بیشتری از محصول در قیاس 
با میزان غذای مصرفی داشته باشــد.این فعال اقتصادی با اشاره 
به سادگی مرحله برداشــت به دلیل استفاده از مخازن ۱۲ متری 
و کم عمق، افزود: ســرعت برداشــت در این مدل، یکی دیگر از 
چندین مزیت پرورش میگو به شــیوه فوق متراکم است.شرکت 
کیان یزدان قشــم با توان تولید 6۴ تن میگو در هر هکتار، ۲۵۰ 
 مخزن پرورش دارد که در مرحله نخست کار خود، 6۰ مخزن را به 
بهره برداری و هم اکنون به مرحله برداشت رسانده است.به گزارش 
ایرنا، جزیره زیبای قشم مشرف به تنگه هرمز و مجرای ورودی 
به خلیج فارس و دریای عمان اســت.این جزیره که بزرگ ترین 
جزیره خلیج فارس است، به دلیل مجاورت با اقیانوس هند، وجود 
منابع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی و تجهیزات 
فراســاحلی و برخورداری از تسهیالت بندری برای کشتی های 
بزرگ )در رده پاناماکس( یکی از استراتژیک ترین جزایر ایران و 
خلیج فارس است که به دلیل خدمات سوخت رسانی به کشتی های 
عبوری از آبراهه بین المللی و پارک های انرژی و زیست - فناوری 
آن شــهرتی جهانی دارد. از ســوی دیگر، ویژگی های طبیعی و 
تاریخی این جزیره، باعث شده قشم به یکی از مقاصد گردشگری 
اصلی در ایران تبدیل شــود.منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، 

حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع از این جزیره را شامل می شود .

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 :

و  مدیره  هیات  رئیس  گروه شهرســتان// 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از تبدیل 
قشم به عنوان هاب و شبکه بانکرینگ ایران 

خبر داد . 
    افشــار فتح الهی در نشســت با اعضای 
انجمن صنعت بانکرینگ ایران گفت: قشــم 
با توجه به داشــتن زیرساخت های بندری، 
مخازن و خدمات گمرکی و قرار گرفتن در 

یکی از مهمترین آب راه های بین المللی از 
ظرفیت خوبی برای توسعه صنعت بانکرینگ 
بهره مند اســت.وی ادامه داد: بــا تعیین و 
اجرایی شــدن رویه گمرکی ارائه خدمات 
بانکرینگ به کشتی های عبوری، این صنعت 
درآمدزا در آینده نزدیک در قشم شروع به 
کار خواهد کرد.مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد قشــم تصریح کرد: هــم اکنون صنعت 

بانکرینگ در منطقه خلیج فارس نزدیک به 
۲۰ میلیارد دالر گــردش مالی دارد که ۹۰ 
درصد این گردش در اختیار فجیره امارات 
اســت و باید برای افزایش سهم خود از این 

بازار برنامه ریزی کنیم.
   به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه سوخت 
مورد اســتفاده در کشــتی ها طبق قوانین 
بین المللی باید کم سولفور باشد، اضافه کرد: 
مجوز احداث ۲ پاالیشــگاه تامین سوخت 
کم سولفور نیز در جزیره قشم صادر شده و 
باراه اندازی این پاالیشگاه ها چرخه صنعت 

بانکرینگ در قشم تکمیل شود .

در دیدار با اعضای انجمن صنعت بانکرینگ ایران مطرح شد

تبدیل قشم به عنوان شبکه بانکرینگ ایران

 گروه شهرســتان// معاون صید و بنادر 
ماهیگیري سازمان شیات ایران از ایجاد 
صیادي  بندر  در  گردشــگري   امکانات 
اســتان هرمزگان  واقع در  االئمه  جواد 
 خبر داد و گفت: بندر جواداالئمه به دلیل 
قرار گیري در خور طبیعي منحصر به فرد 
از پتانســیل باالیي براي ایجاد امکانات 
برخوردار  ساحلي  و  دریایي  گردشگري 

است .
    سید مصطفي بهشتیان از ایجاد امکانات 
گردشــگري در بندر صیادي جواد االئمه 
واقع در اســتان هرمزگان خبر داد و گفت: 
بندر جواداالئمه به دلیل قرار گیري در خور 
باالیي  پتانســیل  از  منحصر به فرد  طبیعي 
براي ایجاد امکانات گردشگري دریایي و 
ساحلي برخوردار است.معاون صید و بنادر 
ماهیگیري سازمان شیالت ایران ادامه داد: 
پتانسیل باالي گردشگري دریایي و ساحلي 
در بندر صیادي جواد االئمه باعث شــد تا 
مطالعات الزم از ســوي سازمان شیالت 

ایــران جهت ایجاد امکانات گردشــگري 
در این بنــدر صورت گیرد.بــه گفته این 
 مقام مســئول در سازمان شــیالت ایران، 
بهره گیري از ظرفیت گردشــگري منطقه 
فعالیت هاي صیــادي مي تواند  کنــار  در 
 باعث افزایش رونق اقتصادي بندر صیادي 
جواد االئمه شــود.وي با اشــاره به اینکه 
این امر بسیار مورد اســتقبال تعاوني هاي 
صیادي فعال در منطقه قرار گرفته اســت، 
اظهار داشت: بر اســاس برنامه ریزي هاي 
صورت گرفتــه در آینده نزدیک شــاهد 
رونق توریســم دریایي و ساحلي با ایجاد 
زیرســاخت هاي الزم و نیز بهره گیري از 
ظرفیت هاي بندر صیادي جواد االئمه خواهیم 
 بود.بهشــتیان با بیان اینکــه بندر صیادي 
جــواد االئمه به عنوان طرح پایلوت جهت 
ایجاد امکانات گردشــگري در میان سایر 
بنادر کشور برگزیده شده است، خاطرنشان 
ســاخت: در صورت موفق بــودن طرح 

مذکور، این پروژه در ســایر بنادر صیادي 
کــه از ظرفیت گردشــگري برخــوردار 
هســتند نیز اجرایي خواهند شــد.وي در 
ادامه گفته هاي خود با اشاره به اینکه بندر 
صیــادي جواد االئمه یکــي از مهمترین و 
قدیمي ترین بنادر صیادي جنوب کشــور 
محسوب مي شــود، بیان داشت: به منظور 
بهســازي این بندر صیادي امسال مبلغ ۳۰ 
میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یافته 
است.معاون صید و بنادر ماهیگیري سازمان 
شــیالت ایران عنوان کرد: میــزان اعتبار 
تخصیــص یافته به منظور ســاخت دیوار 
ساحلي، هدایت آب هاي سطحي به سمت 
خور و ســاخت اسکله هاي پلکاني جهت 
پهلوگیري شناور هاي صیادي هزینه خواهد 
 شد.وي در ادامه  با اشاره به اینکه مدیریت 
بهــره بــرداري و اجرایي بنــدر صیادي 
جواد االئمه بــه تعاوني هاي صیادي بخش 
خصوصي واگذار شــده است، بیان داشت: 

فقط مدیریت درسطح عالیه به عهده سازمان 
شیالت ایران است.به گفته این مقام مسئول 
در ســازمان شــیالت ایران بندر صیادي 
جواد االئمه واقع در شهرســتان پارسیان به 
لحاظ اقتصــادي و تأمین معاش از اهمیت 
باالیي در منطقه براي جامعۀ محلي برخوردار 
است، لذا سازمان شیالت ایران توجه ویژه اي 
به این بندر صیادي دارد.معاون صید و بنادر 
ماهیگیري سازمان شــیالت ایران در ادامه 
گفته هاي خود با اشاره به فعالیت ۲۵۰ فروند 
قایــق صیادي مجاز در بنــدر جواد االئمه 
اظهار داشت: همچنین حدود ۵۰ فروند لنج 
صیادي نیز در این بندر به صیادي اشــتغال 
دارند.بهشتیان با بیان اینکه بیش از هزار و 
۳۰۰ نفر صیاد در بندر صیادي جواد االئمه 
فعالیت دارند، تصریح کرد: با احتساب تعداد 
شاغلین غیر مستقیم، اشتغال بیش از پنج هزار 
نفر فقط در زمینه صید و صیادي به فعالیت 
بندر جواد االئمه وابسته است.وي با تأکید 

بر اینکه شهرستان پارسیان در حوزه شیالت 
به ویژه بخش صید و صیادي ظرفیت هاي 
قابل توجه اي دارد، خاطرنشــان ساخت: 
بهســازي بندر صیــادي جواد االئمه نقش 
مهمي در توســعه و رونق صنعت شیالت 
این منطقه خواهد داشــت.به گزارش مانا، 
بهشتیان با اشاره به اینکه عملیات مطالعاتي 
ســاخت بندر صیادي جواد االئمه به اتمام 
رسیده اســت، گفت: با توجه به تخصیص 

مبلغ ۳۰ میلیارد تومان، به زودي این پروژه 
 شــیالتي وارد مرحله اجرایي خواهد شد.
گفتني اســت، شهرســتان ۴۰ هزار نفري 
پارســیان غربي ترین شهرســتان اســتان 
هرمزگان اســت که شــغل اغلب مردم آن 
صیادي، ماهیگیري و کشــاورزي اســت. 
 شهرســتان پارســیان در ۴۰۰ کیلومتري 
غرب بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع 

شده است .

ایجاد امکانات توریسم دریایي در بندر صیادي جواد االئمه 

گــروه شهرســتان// مدیرعامل 
آزاد قشــم  ســازمان منطقــه 
ابرپــروژه  از  بهره بــرداری   از 
 خط لوله ۳۰ اینچــی انتقال گاز از 
خط هفتم سراسری به جزیره قشم 

تا اردیبهشت 1۴۰2 خبر داد . 
    افشــار فتح الهی بــا اعالم این 
خبر گفت: این خط لوله با ظرفیت 

انتقال ۲۵ میلیون مترمکعب در روز 
برای تامین خوراک پاالیشــگاه ها، 
پتروشــیمی ها، نیروگاه ها و صنایع 
جزیره احداث می شــود. وی ادامه 
داد: ایــن خط لوله به طول کلی ۵۷ 
کیلومتر می باشــد و ۵۴ کیلومتر در 
خشــکی و ۳ کیلومتر آن در دریا 

اجرا می شود.
  به گفته فتح الهی، احداث خط لوله 
در خشــکی تاکنون بــه میزان 8۰ 
درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و 
احداث در بســتر دریا نیز به تازگی 
شروع شده وتا اردیبهشت ۱۴۰۲ به 

اتمام خواهد رسید.
  مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد 
 قشــم تاکید کرد: مسیر دریایی این 
خط لولــه در عمــق 8۰ متری از 
سطح دریا و ۴۰ متری از بستر دریا 
احداث می شود و حفاری در عمق 
۴۰ متری در کف دریا برای نخستین 

بار در کشور در حال انجام است.
  به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: 
بحث احداث این خط لوله عالوه بر 
اهمیت  جزیره  برای  تامین خوراک 
زیــادی در پدافند غیرعامل دارد و 
فیبرنوری هم  برق و  انتقال  خطوط 
در کنار آن پیش بینی خواهد شد . 

بهره  برداری از ابرپروژه خط لوله انتقال گاز 
به قشم تا اردیبهشت ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی 

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای

با اخذ سپرده

شماره 1401/030

 درخواست شماره : 

موضوع آگهی :
مرمت و بازسازی پایه های بتنی خط هوایی
 برق         63  پاالیشگاه به شهرک مروارید

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 
تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/10/26

موضوع آگهی : 

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

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR و  یا خبرگزاری شانا
    WWW.Shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IRمراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول

نوبت اول
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان گسترش خدمات بازرگانی بندرعباس رأس 
ساعت13:30 مورخ 1401/10/18 روز یکشنبه در محل بندرعباس امیرآباد - پشت انبار بازرگانی کوچه عمار یک مجتمع 6۰ واحدی 
گل گندم تشکیل می گردد . لذا از کلیه اعضاء تعاونی دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در 
محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایید . ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آئین نامه 
نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاء متقاضی 
اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز 

هویت و تایید وکالت  برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند . 
دستور جلسه: 

 1- تصمیم گیری در خصوص نحوه انتشار آگهی دعوت مجامع عمومی
 2- تصمیم گیری در خصوص بدهی احتمالی غیر پیش بینی آتی به کلیه نهادهای دولتی - خصوصی - اشخاص - غیر دولتی بانکها ، 
تامین اجتماعی - دارایی اداره راه و شهرسازی ) مسکن ( و پیش بینی ذخیره مبلغ جهت پرداخت بدهی ها و نگهداری در حساب شرکت تعاونی

3- طرح وتصمیم ترمیم بودجه متمم ۱۴۰۱ پیشنهادی هیئت مدیره
4- تصمیم گیری در خصوص  اعضایی که تاکنون مبالغ هزینه های تعیین شده از طرف تعاونی را پرداخت ننموده اند .

5- تصمیم گیری در خصوص پاداش و حق الزحمه هیات مدیره

شرکت تعاونی مسکن  کارکنان گسترش خدمات بازرگانی بندرعباس

تاریخ انتشار آگهی : 1401/10/04 هیئت مدریه شرکت تعاونی مسکن ►

گروه شهرستان// تردد حیوانات از اهلی تا وحشی در شهرهای شرق 
استان امری غریب نیســت و بعضاً در برخی مناطق شهری گله های 

گوسفند سرگرم چرا در فضای سبز شهری هستند . 
   تردد حیوانات از اهلی تا وحشی در شهرهای شرق استان امری غریب 
نیست و بعضاً در برخی مناطق شهری گله های گوسفند سرگرم چرا در 
فضای سبز شهری هستند و این برای اولین بار نیست که خبر تردد گله های 
گراز در سطح سیریک منتشــر می شود و این موضوع بارها تکرار شده 
است.به اعتقاد دوستداران محیط زیست کمبود منابع غذایی باعث شده این 
گرازها برای یافتن غذا وارد مناطق مسکونی شرق استان شوند آنها موکدا از 

شهروندان خواسته اند به این حیوانات آسیبی وارد نکنند با این حال برخی 
از مردم شهر سیریک خواهان جلوگیری از تردد حیواناتی از جمله شتر در 
سطح شهر هستند.حضور گاو و دیگر احشام در سطح شهر هم مثل باقی 
حیوانات می تواند باعث از بین رفتن فضای سبز شهر شود و این حقیقتی 
است که مردم و مسئوالن باید به آن توجه کنند .به گزارش فارس، درباره 
تردد شترها نیز با وجود ایجاد گشت های ساربانی در شرق استان اگرچه 
تصادفات شبانه در جاده ها کاهش یافته است اما هنوز این همکاری بین 
مسئوالن امر و صاحبان شتر دیده نمی شود و همچنان شترهای بی ساربان 

در جاده ها و خیابان ها دیده می شوند و  گاها باعث حادثه می شوند .

مانع ورود حیوانات به سطح شهر سیریک شوید 
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گروه اجتماعی // یک روانشناس بالینی و مشاور 
تحصیلی به رعایت تغذیه، خواب مناسب و کنترل 
استرس و اضطراب در ایام امتحانات تاکید کرد 
و گفت: توصیه بســیار مهم و حائز اهمیت به 
دانش آموزان همه پایه ها بر تسلط یافتن بر روی 
کتاب های درسی و جزوات مدرسان خود، با توجه 
ویژه بر حل چندین و چند نمونه سوال برای هر 

درس و مبحث با تکرار و مرور مناسب است . 
   » احسان سایه میری « اظهار کرد: بازه ی زمانی 
امتحانات  همیشه یکی از مراحل چالش بر انگیز 
برای دانش آموزان با هر ســطحی است و  در این 
بــازه دانش آموزان درس خــوان با ترس از نمره 
کامل نگرفتــن و دانش آموزان متوســط با ترس 
از جبران کم کاری ها و دروس انباشــته شــده و 
مطالعه نشده طول ترم مواجه هستند. به خصوص 
اگر دانش آموزی ســال آخر باشد و برای کنکور 
سراســری آماده شود، ترس از تعادل برقرار کردن 
 بین مطالعه دروس مدرســه و کنکــور دو چندان 
می شود.این مشــاور تحصیلی تاکید کرد: در این 
مصاحبه سعی می کنیم راهکارهای مورد نیاز برای 
موفقیت دانش آمــوزان در مقاطع دهم، یازدهم و 

دوازدهم را به تفکیک ارائه دهیم که با اجرا و رعایت 
آن ها دانش آموزان بتوانند این مسیر را با موفقیت به 
پایان برسانند.سایه میری افزود: دانش آموزان پایه 
دهم و یازدهم  برای موفقیت در امتحانات باید توجه 
ویژه ای روی دروس مدرســه داشته باشند و فعال 
نیازی به اختصــاص دادن بازه زمانی زیادی برای 
مطالعه کنکور ندارند، توصیه می شود بیشتر وقت و 
تمرکز خود را برای موفقیت در امتحانات مدرسه 
قرار دهند، و فقــط در صورتی دانش آموزان این 
پایه می توانند به مطالعه کنکوری بپردازند که اوال 
دروس انباشته شده در طول سال نداشته و تسلط 
کاملی بر روی تمامی مباحث داشته باشند و دوما 
سبک مطالعه آن ها به شکلی باشد که بعد از مطالعه 
کامل و دقیق دروس امتحانی زمان اضافه ای داشته 
باشــند که بتوانند در آن بازه های زمانی به مطالعه 
کنکــوری خود بپردازند.این روانشــناس تصریح 
کرد: منابع مورد نیــاز برای موفقیت در امتحانات 
دانش آموزان پایه شــامل کتاب درسی، جزوات 
 معلمان، نمونه ســواالت موجود در ســایت ها و 
کتاب فروشــی ها و در صــورت نیاز کالس های 

 تقویتــی مــی باشــد.وی ادامــه داد: در مورد 
دانش آموزان دوازدهمی که با کنکور سراســری 
مواجهــه هســتند و باید عالوه بــر موفقیت در 
امتحانــات خود توجه ویژه ای به مطالعه کنکوری 
داشته باشند، اشتباه بزرگ برای این دانش آموزان 
تک بعدی پیش رفتن و توجه به یکی از موارد باال 
می باشد، یعنی توجه صرف به دروس امتحانی و 
عدم توجه به مطالعــه کنکوری و یا بالعکس. راه 
موفقیت برای این دانش آموزان در ایجاد تعادل بین 
مطالعه امتحانی و مطالعه کنکوری می باشد.قابل 
 ذکر است که ۲ نگرش اشــتباه در این حوزه بین 
 دانش آموزان وجود دارد که هر دو آن ها موجب عدم 
نتیجه گیری مناســب می شود، نگرش اول توجه 
صرف به امتحانات مدرســه و به تعویق انداختن 
کنکور به ســال بعد، و نگرش دوم توجه صرف به 
جنبه کنکوری با فکر ترمیم معدل بعد از کنکور که با 
تغییرات کنکور سراسری مبنی بر تاثیر قطعی معدل 
در کنکور، این راه هم توصیه نمی شود.سایه میری 
تاکید کرد: اگر بخواهیم همانند دانش آموزان پایه 
منابع مورد نیاز را برای موفقیت دانش آموزان سال 

آخر  مطرح کنیم، می توان به کتاب درسی، جزوه 
معلمان، کتاب های موضوعی کنکوری)نه درسنامه( 
یا خالصه نویسی های شخصی، حل نمونه سواالت 
سال های گذشته، تست زنی ،تحلیل و بررسی اما 
با مدیریت و زمانبندی های اصولی و ایجاد تعادل 
زمانی در طول روز می تواند منابع فوق را بسیار 
مناســب و کاربردی ســازد.این مشاور تحصیلی 
تصریح کرد: در آخر توصیه بســیار مهم و حائز 
اهمیت به دانش آموزان همه پایه ها بر تسلط یافتن 
بر روی کتاب های درسی و جزوات مدرسان خود 

با توجه ویژه بر حل چندین و چند نمونه ســوال 
برای هر درس و مبحث با تکرار و مرور مناســب 
می باشد، تاکید ما بر اســتفاده از نمونه سواالت 
امتحانی بخاطر نگاه به مطالب درســی از زوایای 
متفاوت و از دید مدرســان مختلف می باشد که 
موجب تسلط کامل دانش آموزان بر روی دروس 
خود می شود.همچنین رعایت تغذیه، خواب مناسب 
و کنترل استرس و اضطراب میتواند نقش بسزایی 
در موفقیت دانش آموزان داشته باشد، از همین رو 

الزم است به آن ها توجه شود .

روش هایی برای موفقیت بهتر دانش آموزان در امتحانات دی ماه 

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
05:08:48 اذان صبح

06:31:59
11:45:30
16:5۷:51
1۷:15:05

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:45:08 اذان صبح
0۷:11:53
12:15:5۷
1۷:18:52

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:33:01 اذان صبح
06:5۷:36
12:0۷:14
1۷:15:42
1۷:33:15

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:53:41 اذان صبح
06:18:43
11:2۷:08
16:34:23
16:52:03

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:2۷:09 اذان صبح
06:52:20
12:00:23
1۷:0۷:16
1۷:24:58

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:10:02 اذان صبح
06:35:49
11:42:18
16:4۷:3۷
1۷:05:28

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:32:39 اذان صبح
06:58:50
12:04:19
1۷:08:3۷
1۷:26:33

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:23:0۷ اذان صبح
06:50:28
11:53:06
16:54:35
1۷:12:4۷

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب1۷:36:55 اذان مغرب اذان مغرب

فروردین :  
امروز ماه جدید دوســت داشتنی برج میزان در 
هفتمین خانه شما، یعنی خانه دیگران حضور پیدا 
کرده است، که حکایت از این دارد که افراد خوب 
و جالبی وارد زندگی تان می شــوند. با وجود اینکه شــما دوست 
ندارید این روزها به پایان برســد، اما افکار ایده آل و عالی شــما 
آمادگی رویارویی با موقعیت های غیر ممکن را بهتان می دهد. اگر 
شما از توقعات خود بگذرید ممکن است شکستی کوچک را تجربه 
کنید، بنابراین آمادگی تغییردادن ذهن خود نسبت به آینده را داشته 

باشید .
    اردیبهشت :  

ماه جدید آگاه و اجتماعی برج میزان در ششــمین 
خانه شما یعنی خانه خدمات حضور دارد و زندگی 
شغلی را برای شما راحت تر کرده است. شما می توانید 
از جذابیت های شخصی خود در کنار آمدن با دیگران بهره بگیرید 
و این موضوع به نفع شما تمام می شود. در نهایت این اتفاق اهمیت 
کنار آمدن با رویدادهایی که دور و برتان رخ می دهد را آشــکار 
می کند. شــما نتیجه تالش های مضاعف خــود را تا پایان هفته 

خواهید دید .
     خرداد : 

شما در طول دو هفته آینده روابط عاشقانه جدیدی 
را تجربه می کنید و یا اینکه به روابط قبلی تان نشاط 
و زندگی تازه بخشیده می شود. ماه جدید در پنجمین 
خانه شما یعنی خانه عشق نشانه ای اتفاقی است، بنابراین هم کانون 
به نهایت خود رسیده است؛ چراکه شما برای روابط عاشقانه خود 

خواستار آزادی و وقت خالی هستید .
      تیر :

برگشتن به زمان گذشته یکی از رفتارهای جدید شما 
نیســت، اما امروز به اندازه ای شدت پیدا کرده است 
که شــما به یاد نمی آورید پیش از این اینگونه رفتار 
کرده باشید. خوشبختانه شما می توانید به راحتی احساسات خود را 
بررسی و در نتیجه مدیریت کنید. اما سعی کنید به سمت منفی بافی 
نروید. هم اکنون بیشتر به نفعتان است به جای فکر کردن به گذشته 

بیشتر در زمان حال حضور داشته باشید .
     مرداد :

با وجود اینکه خودتان می دانید چه چیزی برایتان 
بهتر اســت، ولی باز بهتان توصیه می کنیم زمانی را 
برای شــناختن نیازهای افراد دیگر در نظر بگیرید. 
اگرچه شــما همیشــه تابع اصول و مقررات نیستید، ولی امروز 
نمی توانید بدون صحبت کردن با کســانی که از نزدیک با شــما 
کار می کنند برای خود برنامه ریزی کنید. در نظر گرفتن نیازهای 
دیگران بهتان کمک می کند که به آسانی و بدون دردسر در کارتان 

موفق شوید .
     شهریور : 

 امــروز شــما مجبوریــد در مورد مســائل مالی 
تصمیم گیری کنید. متاســفانه وجود ماه جدید برج 
میزان در دومین خانه شما یعنی خانه پول و مادیات 
داشتن دیدگاه واضح و روشن را برای شما سخت کرده است. شما 
دو دل هستید و نمی توانید عزم خود را جزم کنید. زیاد به خودتان 
سخت نگیرید. قبل از اینکه برای تصمیم گیری سر دوراهی قرار 

بگیرید یک یا دو روز صبر کنید تا ببینید چه پیش می آید .
      مهر : 

وجود ماه جدید در نشانه شما می تواند نشانه جدایی 
مفید و خوب شما از گذشــته تان باشد. شما آماده 
قدم برداشتن برای اهداف جدید خود می باشید، ولی 
اول باید مطمئن شــوید به اندازه کافی آرزوهای خود را روشن و 
واضح بیان کرده اید که بتوانید تاثیری که می خواهید روی دیگران 
بگذارید. تمرکز کردن روی هدفتان شما را در مسیری که الزم است 
قرار می دهد، اما فقط شور و هیجان داشتن کافی نیست. شما باید 

استقامت و مداومت هم داشته باشید .
      آبان : 

شــما معموالً فرد راز نگه داری هستید، اما حاال در 
شرایط اضطراری و خاصی قرار گرفته اید که می تواند 
منشأ مشکالت شود. شما می خواهید چیزهایی که 
می دانید را به یــک نفر بگویید، چرا که اعتقاد دارید این حرف ها 
بهش کمک می کند. اما اگر شــما بند را آب بدهید برخالف قول 
 خود عمل کرده اید. متاســفانه شــما چه این راز فاش کنید و چه 
 فاش نکنید باز هم در شــرایط برزخی قــرار می گیرید. بنابراین 
تصمیم نهایی خود را تا صبح چهارشــنبه که ماه وارد نشــانه تان 

می شود به تعویق بیندازید .
      آذر :  

حتی اگر برنامه ریزی های اجتماعی شــما خیلی 
امیدوار کننده به نظر می رسد، حاال که ماه جدید بر 
یازدهمین خانه تان یعنی خانه دوستان تاکید دارد، 
شما برای موفق شدن در مراحل بعدی نیاز به انرژی و توانایی های 
بیشــتری دارید. برای اوقات خود با افــراد هم فکر برنامه ریزی 
 کنیــد. این کار را حتمًا انجام دهیــد و به تعویق نیاندازید، چراکه 
مطرح کردن رویاها و اهداف بلند مدت تان با آنها به نفع خودتان 

خواهد بود .
      دی : 

مــاه جدیــد در دهمین خانه شــما یعنــی خانه 
مســئولیت های اجتماعی واقع شــده اســت و بر 
چیزهایی که در گذشــته برای تان مهم بودند تاکید 
دارد و این موضوع می تواند به نفع شــما باشد. الزم نیست حتمًا 
بیشــتر از قبل کار کنید. به شغل خود مثل یک مبادله نگاه کنید. 
فقط زمانی می توانید مسئولیت های بیشتری را قبول کنید که قبلش 
نظرات مخالف و موافق برای قبول کردن یک تعهد جدید را بررسی 

و سبک سنگین کرده باشید .
   بهمن : 

االن وقت این رسیده که به منظور بسط دادن به افکار 
خود و همچنین تجربه کردن ایده های نو و خالقانه 
راه های جدید را هم امتحان کنید. اگر شــما تصمیم 
گرفته اید در یک رشته آموزشی جدید ثبت نام کنید، تحقیق کردن 
در مورد آموزشگاه ها و برنامه هایشان در تصمیم گیری بهتان کمک 
می کند. اما خودتان را به رشــته هایی که به شغلتان مربوط هستند 
محدود نکنید؛ هم اکنون زمان شکستن محدودیت ها و انجام دادن 

کاری کاماًل متفاوت است .
اسفند : 

حاال که ماه هشــتمین خانه شما یعنی خانه احساسات 
عمیق را فعال می کند، اهمیت دادن به احساســات افراد 
دیگــر می تواند درهای صمیمت را بروی تان باز کند. خوشــبختانه 
شــما اکنون کنترل خود را از دست نمی دهید، چرا که حتی مواقعی 
که ناراحتی های ناخواسته در روابطتان به وجود می آید، قادر هستید 

تعادل احساسی خود را حفظ کنید .

سازمان  مدیرعامل   // اجتماعی  گروه 
حاضر  حال  در  گفت:  اجتماعی  تامین 
صد درصد خدمات ناباروری زیر پوشش 

بیمه قرار گرفته است . 
   میرهاشــم موســوی در آئین افتتاح 

نهمین درمانگاه سازمان تامین اجتماعی 
در اســتان همدان و در شهرستان بهار 
اظهــار کرد: امروز تامیــن اجتماعی با 
بیــش از ۵۰ درصد جامعه ارتباط دارد 
و به بیش از ۵۳ درصد جامعه خدمات 

بیمه ای ارایه می دهد.
   وی با اشاره به اینکه یکی از خدمات 
تامین اجتماعی در بخش درمان اســت 
و خدمات قابــل توجهی در این بخش 
ارائه می شــود گفت: متاسفانه برخی به 
هر دلیلی نیمه خالی را می بینند، اتفاقات 
۴۳ ســال را باید دید و امروز به برکت 

جمهوری اسالمی ۷۳ درصد جامعه ما 
تحت پوشش بیمه ای هستند.مدیرعامل 
بیان کرد: قبل  سازمان تامین اجتماعی 
از انقــالب حــدود ۲۰ درصد جمعیت 
۳۰ میلیونی بیمه بودند اما امروز حجم 
عظیمی از جامعه بیمه شدند و این یعنی 
چتر عدالت و عدد قابل توجهی اســت.

وی با اشاره به اینکه در اصل ۲۲ قانون 
اساسی مکلف هستیم تمام آحاد جامعه 
را زیر پوشش بیمه ای قرار دهیم گفت: 
اســتاندار در حوزه بیمه های اجتماعی 
کمک کننــد چراکه ظرفیت نهفته وجود 

دارد و در حــال حاضــر ۳۰ درصــد 
جامعه کشور زیر پوشش بیمه اجتماعی 
نیســتند و باید بیمه شوند.موســوی با 
بیــان اینکه در حــوزه درمان به برکت 
انقالب اســالمی صد درصد جامعه ما 
زیر پوشش بیمه ای قرار گرفتند عنوان 
 کرد: در طرح دارویار بیش از ۳۹۰ قلم 
 دارو تحت تعهدات بیمه ای قرار گرفت که در 
کاهش پرداختی از جیــب مردم موثر 

است.
  وی با اشــاره به اینکه در دولت جدید 
بیماران خاص زیر پوشش کامل بیمه ای 

قرار گرفتنــد و اقالم دارویــی آنها به 
تعهدات بیمه ای اضافه شد گفت: در حال 
حاضر صد درصد خدمات ناباروری زیر 
پوشش بیمه قرار گرفته و این خدمات به 
برکت جمهوری اسالمی است.مدیرعامل 
خاطرنشان  اجتماعی  تامین  ســازمان 
کــرد: امروز در دورترین نقطه کشــور 
درمانــگاه تامین اجتماعی داریم و همه 
درمانگاه های کشور نیز در یک کیفیت 
به روزترین تجهیزات  ساخته می شود و 
در اختیار قرار گرفته اســت.وی با بیان 
اینکه قبل از انقالب اســالمی بیشتر از 
۲۰ مرکــز درمانی نداشــتیم امروز به 
 بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی تخصصی و 

فوق تخصصی در کشور داریم .

صددرصد خدمات ناباروری زیر پوشش بیمه قرار دارد
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گروه خبر // معاون فنی و راه های روســتایی 
راهــداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان گفت: 
در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری 2۴۹ کیلومتر راه 
روستایی زیرسازی شده که همگی آن ها آماده 

اجرای آسفالت هستند . 
   محمدمهــدی رضایی لــری معاون فنی و 
راههای روســتایی راهداری هرمزگان اظهار 
کرد: در استان هرمزگان هزار و ۷۱۲ روستا 
و آبادی دارای ســکنه وجود دارد که تاکنون 
هزار و ۱۹۰ روســتای آن معادل ۷۰ درصد 
از راه روستایی آسفالته برخوردار شده اند.وی 
اضافه کرد: از این تعداد روستا، تعداد هزار و 
۳۳۱ روستا باالی ۲۰ خانوار جمعیت دارند 
که هزار و 8۷ روســتای بــاالی ۲۰ خانوار 
معادل 8۲ درصد از راه مناســب و آسفالته 
برخوردار شــده اند.رضایی لری با اشاره به 

فعالیــت اداره نظارت بر راه های روســتایی 
اداره راهداری هرمزگان در ماه های گذشــته 
گفت: برای برخوردار نمودن ۲۴۴ روســتای 
باقیمانــده باالی ۲۰ خانوار نیاز به احداث و 
آســفالت ۱۵۱۰ کیلومتر راه روستایی است 
که به اعتبــاری بالغ بر ۴,۹۰۰ میلیارد تومان 
نیاز دارد. طول کل راه های روســتایی استان 
هرمزگان ۹ هزار و ۹۳8 کیلومتر اســت که 
تاکنون پنج هزار و ۲۷۵ کیلومتر آسفالت شده 

است.
   وی ادامه داد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری 
طول ۱۳۳ کیلومتر راه روستایی در قالب ۳۲ 
پروژه احداث و آســفالت شده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، علی رغم مشکالت 
اعتباری و عدم تخصیص اعتبار به پروژه های 

راه روستایی تاکنون، ۳۵ درصد رشد داشته 
اســت. طول آسفالت شده در ۹ ماهه ابتدایی 
ســال ۱۴۰۰، طول 8۷ کیلومتر بوده است.

رضایی لری تأکید کرد: طول آســفالت شده 
پروژه های ســاخت راه روســتایی در کل 
ســال ۱۴۰۰، طول ۱۳۷ کیلومتر بوده است. 
همچنین در این مدت ۹ ماهه ابتدایی ســال 
جاری ۲۴۹ کیلومتر راه روستایی زیرسازی 
شــده که همگی آن ها آماده اجرای آسفالت 

هستند.
   معاون فنی و راه های روســتایی اداره کل 
راهداری در خصوص پروژه های پایانه بار 
بندرعباس گفت: در ســال جاری در جهت 
رفــاه حال راننــدگان و صنوف حمل ونقلی 
مستقر در پایانه بار بندرعباس، برای تعمیر و 

مرمت پایانه بار بندرعباس و با پیگیری های 
به عمل آمــده، 8 میلیارد تومان اعتبار ابالغ و 
تخصیص یافته که نسبت به سال گذشته ۴ برابر 

شده است.
   رضایی لری با اشــاره به کنتــرل و ارتقا 
امنیت جاده هــا و راه های مواصالتی، گفت: 
در سال جاری و در جهت کنترل محورهای 
مواصالتی، مجوز احداث ۳ پاسگاه پلیس راه 
از ســازمان راهداری، اخذشده که ۲ پاسگاه 
جدیداالحداث در محور کهورســتان الر و 
محور بندرعباس میناب محدوده چاه فعله بوده 
و یک پاسگاه نیز در محور میناب – جاسک 
در محل پاسگاه فعلی که به دلیل قدمت زیاد 

قابل استفاده نیست، احداث خواهند شد.
  به گزارش فارس ، معــاون فنی و راه های 

روســتایی راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
هرمزگان تشــریح کرد: هزینه احداث این ۳ 
پاســگاه بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان است که از 
سوی سازمان راهداری تأمین خواهند شد و 
برای پایــش تصویری محورهای مواصالتی 
شریانی استان تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۲ 
نصب شده  تصویری  نظارت  دوربین  دستگاه 

است که با عنایت به پیگیری های به عمل آمده 
در ســال جاری، مجوز نصب و راه اندازی 8 
دســتگاه دوربین نظارت تصویری جدید نیز 
اخذ شد که در حال نصب و راه اندازی است 
و با نصب و راه انــدازی دوربین های جدید 
نظارت تصویری در ســال جاری حدود ۷۰ 

درصد ارتقا پیدا می کند .

زیرسازی 249 کیلومتر راه روستایی در هرمزگان برای آسفالت 

فراخوان  مناقصه عمومی
توجه : اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد . مناقصه عمومی یک مرحـله ای 
شماره  م م/۰۱/۰355مربوط به  تکمیل کارهای باقی مانده جمع آوری و انتقال آب حوضچه های جدا کننده آب و نفت تاسیسات به واحدهای نمکزدایی گچساران در مجتمع پازنان2 
واحد بهره برداری- تقویت فشار- نمکزدایی پازنان2 و ngl۹۰۰       الف- شرح مختصر خدمات  - اتصال آب حوضچه هاي جداکننده آب و نفت واحد بهره برداري ، نمک زدایي و ... به 
 سیستم تصفیه پساب واحد نمک زدایي گچساران  - تهیه ، حمل و نصب 8 دستگاه تلمبه برقي جهت انتقال آب - تهیه ، حمل و نصب 3 تلمبه تزریق ماده اکسیژن زدا و 2 تلمبه تزریق مواد 

ضد خوردگي - تهیه کاالهاي برق و ابزار دقیق پروژه و اجرا کارهاي مربوطه - احداث لوله ۴ اینچ آب مازاد خروجي کارخانجات
- تهیه کاالهاي ساختماني و اجراي آنها مانند ساخت انبار، احداث جاده و پل و .... - تجهیز و برچیدن کارگاه - آزمایش و راه اندازي و دوره نگهداري ب-   محل اجرای خدمات و مدت 
انجام کار  : محل اجرای خدمات در گچســاران ، مجتمع پازنان 2 و گاز و گازمایع ۹۰۰و مدت انجام آن ۱۴مـــاه  می باشــد. ج-   برآورد کارفرما : برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   
-/58,۹6۰,۰6۱,655ریال  وتعدیل پذیر می باشد  د- شرایط مناقصه گران متقاضی - داشتن ظرفیت آزاد )تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه  - مناقصه گران داراي  حداقل پایه 5 گرایش 
نفت و گاز- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد . - داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي- توانایي 
ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/2,۹۴8,۰۰3,۰83ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد :الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما 
مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۱6۰۴۰22۰6۷  نزد بانک  مرکزي جمهوري اسالمي ایران شعبه مرکزي جمهوري اسالمي ایران - اهوازکد 
۰ حساب - بنام  شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب ب : ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )۹۰روز( معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم 
کارفرما براي مدت )۹۰ روز( دیگر قابل تمدید باشد .  - توانایي ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات- مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در 
روبروی بلوک دو ، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند .   هـ - محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران : از کلیه متقاضـیان واجد شرایط 
دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم 
وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱2 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي ساده(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید . ۱- مهلت اعالم آمادگی : بصورت الکترونیکی )غیر حضوری 

و( از ساعت 8:۰۰ تاریخ  ۱۴۰۱/۱۰/۰۷لغایت  ساعت ۱۹:۰۰  تاریخ   ۱۴۰۱/۱۰/۱8     
www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : واریز مبـلغ  ۷,6۱6,۰۰۰ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی   

محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها : متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱5:۰۰روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۰۹به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد 
تسلیم نمایند .  ضمناَ پیشنهادات در ساعت ۰8:۰۰ روز  چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۱2 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر 
بالمانع است . همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت ۱5:۰۰روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹اصل 
تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس : اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ، واقع در روبروی بلوک دو ، ساختمان 

سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند . همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد .
تذکر : حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها ، آگهي تاسیس ، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد . 
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نوبت اول

 گروه خبر // هزینه اوراق مسکن نسبت 
به اواســط آذرماه کمی کاهش داشته 
است و متاهل های تهرانی برای اخذ این 
وام باید بیش از 1۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان پرداخت کنند . 
    بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مســکن حاکی از آن است که هر برگ 
اوراق وام مســکن )تســه( در فروردین 
سال گذشــته۱۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان، 
در اردیبهشــت ماه ۱۱۱ هــزار و 6۰۰ 
تومان و در خــرداد ماه نیز ۱۰8 هزار و 
۵۰۰ تومان قیمــت دارد.هر برگ اوراق 
تسهیالت مســکن بانک مسکن در تیر 

سال گذشته ۱۱۴ هزار تومان، در مرداد 
سال گذشــته ۱۰8 هزار و ۷۰۰تومان و 
در شهریور سال گذشته۱۱۰ هزار و ۲۰۰ 
تومان داد و ستد می شود.این اوراق در ماه 
مهر سال گذشته ۱۰۵ هزار و ۳۰۰ تومان، 
در آبان ماه ۱۰۵ هــزار و ۵۰۰  تومان و 
آذرماه ۱۰۷ هــزار و ۱۰۰ تومان قیمت 
داشتند.اوراق تسهیالت مسکن در دی  و 
بهمن سال گذشته نیز با قیمت های ۱۰6 
هــزار و ۵۰۰ و ۱۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان 
معامله می شود. این اوراق در سال جاری 
۱۰8 هــزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد که 

این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته 
شده است.

*  قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های 
تهرانی

   بر این اســاس، مجردهای ساکن تهران 
می توانند تا ۲8۰ میلیون تومان تسهیالت 
دریافــت کنند که شــامل ۲۰۰ میلیون 
تومان تســهیالت خرید مســکن و 8۰ 
میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای 
دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که 
هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۰8 هزار 
و ۳۰۰ تومانی، ۴۳ میلیون و ۳۲۰ هزار 
تومان می شود.همچنین با در نظر گرفتن 
8۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن 
باید ۱6۰ ورق به مبلغ ۱۷ میلیون و ۳۲8 
هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه 
خرید اوراق بــه 6۰ میلیون و 6۴8هزار 
تومان می رســد.زوج های تهرانی نیز بر 
همین اســاس می توانند تا ســقف ۴8۰ 
میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان 

تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و 
8۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ 
بنابراین زوجین باید 8۰۰ برگه تسهیالت 
مســکن خریداری کنند که هزینه آن 86 
میلیون و 6۴۰ هزار تومان می شــود که 
همــراه با هزینه ۱۷ میلیون و ۳۲8  هزار 
تومانــی وام جعاله که برای آن باید ۱6۰ 
ورق تسهیالت مســکن خریداری کنند، 
در مجموع باید ۱۰۳ میلیون و ۹68 هزار 

تومان پرداخت کنند.
*  قیمت اوراق در سایر استان ها

  به گزارش ایســنا، سقف این تسهیالت 
برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از ۲۰۰ هــزار نفر برای مجردها به 
۱6۰ و بــرای زوجین بــه ۳۲۰ میلیون 
تومان رسیده اســت و با توجه به اینکه 
مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ســاکن 
این شهرها نیز باید 6۴۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۴ 
میلیــون و 6۵6 و متاهل ها نیز باید 6۹ 
میلیون و ۳۱۲  هزار تومان پرداخت کنند . 

کاهش هزینه وام مسکن

گروه خبر // حسین جالی تاکید کرد: ما می گوییم قانون 
حجاب و عفاف باید اجرا شود؛ از کاهش خدمات اجتماعی 
شروع می شود تا مسائل دیگر. قانون تقریبا کامل شده 
است. ۳۷دستگاه درخصوص حجاب و عفاف مسئولیت 
دارند و همه توجیه شده اند. طرح کاما برای اجرا آماده 
شده است و به نظرم یک هفته ای است که طرح دارد اجرا 

می شود .
    ارکان دولت، مجلس و قوه قضاییه به دنبال مناقشات 
۳ماه اخیر بر ســر موضوع حجــاب و صحبت های 
سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهور مبنی بر احتمال 
تغییر در روش های اجرای گشت ارشاد طی جلسات 
متعددی به دنبال شیوه های جایگزین برآمده اند. استناد 
آنها به یک مصوبه مرتبط با جلسه تصمیم گیری دی ماه 
۱۷سال قبل )۱۳8۴( شورای فرهنگ عمومی و خارج 
از مجموعه دولت و مجلس است؛ بر همین اساس نیز 
بیشتر با عنوان طرح حجاب و عفاف شناخته می شود.

این دســتورالعمل دســتگاه ها را به نحو الزام آورتری 
مجاب به رعایت برخورد در حوزه حجاب و عفاف 
می کــرد. در این مصوبه که ســیزدهم دی ماه ۱۳8۴ 
تصویب شده بود، برای نخستین بار از مواردی همچون 
»تذکر به افــراد بدحجاب و برخــورد با آنها طبق 
ضوابط قانونی در اماکن عمومی شــهر« و »برخورد 
غیرمســتقیم با عوامل فســاد و پوشش نامناسب از 
طریق تشکل های دانشجویی« سخن به میان آمده بود. 

)جلسه۴۲۷شورای فرهنگ عمومی(

محمدجعفر منتظری، دادســتان کل کشور پنجشنبه 
۱۰آذر امســال در نشســتی با موضوع »تبیین ابعاد 
جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر« در قم گفته بود: 
»مجلس و شورای عالی انقالب اسالمی در حال کار 
و مطالعه روی مســئله حجاب هستند که نتایج آن تا 
۱۵روز آینده مشخص خواهد شد.« حسین جاللی، 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم نیمه های آذرماه 
گفته بود: »مهســا امینی بهانه بود. اینها فهمیدند که 
طرح حجاب و عفاف قرار است در کشور اجرا شود، 
این بازی ها را درآوردنــد. از طرح حجاب و عفاف 
عقب نشینی نخواهد شــد. هماهنگی های خوبی بین 
وزارت کشور، ناجا و قوه قضاییه صورت گرفته است. 
عده ای مانع هستند، ولی نمی توانیم از این اصل اصیل 
اسالمی دست برداریم. این قانون ظرف ۲هفته آینده 
اجرایی می شود و خبرش هم به شما داده خواهد شد.« 
اشاره این نماینده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به 
جلسه ۱۴تیرماه امسال شورای عالی انقالب فرهنگی 
به ریاست سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهور بود. 
موضوع حجاب و عفاف دســتور کار این جلسه بود 
و رئیســی دبیرخانه شورا را موظف کرد با همکاری 
همه دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی نسبت 
به اجرای قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی و 

قانون سال ۱۳8۴ شورای عالی انقالب فرهنگی اهتمام 
الزم را داشته باشند.همشهری در گفت وگو با حسین 
جاللی، نماینده مجلس سرنوشت این طرح و تصمیم 
کالن حاکمیتی در ارتباط با موضوع حجاب و عفاف 

را جویا شد.
 نتیجه جلسات ۱۵روزه چه شد؟ وضع به چه منوالی 

پیش رفته است؟
  ما روی همان اصل قانون حجاب و عفاف صحبت 
کردیم. قانون جای خودش باقی اســت و باید اجرا 
شود. وظیفه ما مجلســی ها نظارت بر اجرای قانون 
اســت. حاال مجری هرگونه صالح دانست می تواند 
شــیوه اجرای قانــون را تغییر دهد، ولــی نیاز به 
قانونگذاری ندارد. ما می گوییم قانون حجاب و عفاف 
باید اجرا شــود؛ از کاهش خدمات اجتماعی شروع 
می شود تا مسائل دیگر در حوزه های مختلف؛ بنابراین 
مجری هرگونه صالح دانست قانون را اجرا می کند. 
قانون تقریبا کامل شده است. ۳۷دستگاه درخصوص 
حجاب و عفاف مسئولیت دارند و همه توجیه شده اند. 
طرح کامال برای اجرا آماده شده است و به نظرم یک 

هفته ای است که طرح دارد اجرا می شود.
*  چند جلسه برگزار شد؟

    بیش از ۱۰۰جلســه در ایــن خصوص با نفرات 

متفاوت برگزار شــده اســت و هماهنگی های الزم 
صورت گرفته است. این حوادث و اغتشاشات تبدیل 
به یک فرصت شــد. ما سال ها درصدد بودیم که این 
مســئله به یک سرانجامی برســد و اینطور رهاشده 
نباشــد. الحمدهلل زمینه خوبی فراهم شــد و تحصن 
خانم ها در شهرستان، مباحث فضای مجازی و شرایط 
دانشگاه در رأس امور قرار گرفت و برنامه های خوبی 

برای حل این معضالت صورت گرفت.
*  این جلســات در چه ســطحی برگزار می شد و چه 

کسانی در آن شرکت داشتند؟
  یک زمان این جلســات با اصناف و تولیدی های 
پوشاک ازجمله رئیس صنف پوشاک و مسئوالن این 
صنف برگزار شــد. برخی جلسات با حضور نیروی 
انتظامی و مسئوالن نیروی انتظامی و قسمت فرهنگی 
و مدیریت ناجا برگزار شد. جلساتی در سطح قرارگاه 
و وزارت کشــور برگزار شد. وزیر کشور و معاونان 
ایشان در جریان این جلسات و تصمیمات قرار دارند. 
در قوه قضاییه دادســتان و نیروها هرکدام به تناسب 
برای هماهنگی های الزم دعوت شــدند و کارهای 
خیلی خوبــی در این زمینه بین مجلس، قوه قضاییه 
و دولت صورت گرفته است. این طرح با قوت اجرا 

می شود.
*  رویکــرد کلی بر این بوده اســت کــه مصوبات 
شوراهای فرادستی در بحث حجاب و عفاف سخت تر 

اجرا شود یا اینکه روش اجرا تغییراتی کند؟
  نه. قانون حجاب و عفاف ســر جای خودش است، 
ولی پیش بینی بر این است که وضع بهتر از گذشته اجرا 

و فضای سالمت جامعه بهتر از گذشته خواهد شد.
*  یعنی برخوردهایی از جنس گشت ارشاد تشدید 

خواهد شد؟
  اصال هیچ گونه مواجهه فیزیکی در این طرح وجود 
ندارد و تقابلی صورت نمی گیرد. تذکر شــفاهی هم 
داده نمی شود. هیچ برخورد و دستگیری هم صورت 
نمی گیرد. این کار از طریق مدیریت هوشــمند انجام 

می شود.
*  یعنی همان کاهش خدمات اجتماعی؟

  حاال مواردش را مجری تعیین می کند. ممکن است 
برخورد در یک رستوران و فروشگاه با یک فرد در 
خیابان متفاوت باشد. همچنین جریمه فرد بی حجاب 
در خودرو متفاوت از رستوران خواهد بود. برخورد با 

هر کسی به تناسب خودش خواهد بود.
* رویکرد نماینده های مجلس درخصوص پیاده سازی 

طرح حجاب و عفاف چه بوده است؟
  وقتی قانون سر جایش قرار دارد، مجلس تنها نظارت 
می کند. ما نیاز به قانونگذاری نداشــته ایم. مجلس از 
این طرح حمایت و کمک می کند؛ ما هم قانونگذاریم 
و ناظر بر قانون؛ بنابراین مجلســی ها که خودشــان 
قانونگذار هستند، از اینکه مر قانون درست اجرا شود، 

آغاز اجرای قانون جدید حجاب و عفاف 


