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آشنایی با کلید موفقیت نهضت ملی مسکن؛

 صاحبخانه شدن مردم 
با  مسکن تدریجی یک طبقه 

   مسکن تدریجی یک طبقه شیوه ساختی است که هزینه ساخت را 83 درصد کاهش داده 
و در مدت 6 ماه زمینه صاحبخانه شده مردم را فراهم می کند.

  مزیت ساخت مسکن تدریجی، کاهش هزینه ساخت است و ساخت مسکن تدریجی به کاهش هزینه منجر می شود
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صفحه 2 را بخوانید

 SUBA M4 رونمایی و معرفی خودروی
فول آپشن ترین و لوکس ترین خودروی صفر کیلومتر در ایران

 ،SUBA M4 گروه گزارش// مراسم رو نمایی و معرفی ازخودروی
لوکس ترین و فول آپشــن ترین خودروی صفر کیلومتر شرکت 
فرداموتورز در نمایندگی فردا موتورز) ســلطان زاده ( استان 
هرمزگان، با حضور جمعی از مسئولین استان هرمزگان و شهر 
بندرعباس، نماینده تولید و خدمات پس از فروش و مدیر فروش 

شرکت فردا موتورز برگزار شد.
  کیفیت باالی محصوالت شــرکت فردا موتورز باعث پیشی 

گرفتن ما از رقبا شد
  مهدی سلطان زاده در مصاحبه اختصاصی با روزنامه دریا گفت: از یک 
سال گذشته با برند فردا موتورز در استان هرمزگان شروع به کار کردیم 
و در همین مدت کوتاه در الین های مختلف خودرویی که وجود داشته 
از رقبا پیشی گرفتیم، علت این پیشی گرفتن، کیفیت باالی محصوالت 
این شرکت، استقبال مردم هرمزگان از محصوالت فردا موتورز و رضایت 

مشتریان از خدمات پس از فروش است.
 مدیر نمایندگی فردا موتورز اســتان هرمزگان در خصوص نقاط قوت 
محصوالت این شرکت  افزود: بزرگترین نقطه قوت شرکت فردا موتورز، 
کیفیت خودروها است شرکت سعی کرده موتورهای میتسوبیشی ژاپن، 
گیربکس هــای آلمانی و رنگ های بدنه خیلی بــا کیفیتی را برای این 
محصوالت اســتفاده کند و عمده مشکالتی که برای خودروهایی که با 
این محصوالت از لحاظ قیمتی هم رده هستند اعم از مشکالت موتور، 
گیربکس، متریال داخلی خودرو و کیفیت رنگ بدنه پیش می آید را ما 
در خودروهای شــرکت فردا موتورز نمی بینیم. وی در خصوص نقاط 
ضعف این محصول افزود: هر محصولی در مقابل نقاط قوت یک سری 
نقــاط ضعف را هم دارد اما این محصول  جز محصوالتی اســت که در 

مقایسه با محصوالت رقبای خود نقطه ای به عنوان نقطه ضعف ندارد.
  وی اذعان داشت: طراحی این خودرو برمی گردد به شرکت دانگ فنگ، 
این شــرکت در رده بندی خودروهای کشــور چین از لحاظ کیفیت در 
رده های اول اســت و از  نمونه خودروهای چینــی که در ایران، تولید، 
 مونتــاژ و یا وارد می شــوند، نمونه ای که از نظر کیفیــت، باالتر از 
دانگ فنگ باشد وجود ندارد.   سلطان زاده در خصوص پیش بینی خود 
ازآینده شرکت فردا موتورز گفت: شرکت فردا موتورز سابقه درخشانی 
دارد و جــزء زیر مجموعه کمپانی  جی بی جی اســت و این کمپانی در 
ســابقه کاری خود محصوالت برند آسان موتور و اطلس خودرو را که 
حدود 15 سال نماینده رسمی هیوندا و کیا بودند و رتبه ی اول فروش و 
رضایت مندی مشتری ازخدمات پس از فروش  راداشتند، دارد. پیش بینی 
ما این است که این اتفاق در سال های آینده برای فردا موتورز هم بیفتد.

  مدیر نمایندگی فردا موتورز استان هرمزگان درآخر مشخصات  و تجهیزات 
فنی، ایمنی و رفاهی خودروSUBA M4  را اینگونه عنوان کرد:

  مشخصات ابعاد و جرم
4.845*1.889*1.710 )MM(ابعاد خودرو: طول ، عرض، ارتفاع

2900  )MM(فاصله دومحور

1.715 )Kg(وزن خالص
تعداد سرنشین )نفر( 7

ظرفیت مخزن سوخت)لیتر( 55
تایر و رینگ:  R 18 215/55-رینگ آلومینیومی

  مشخصات فنی
MITSUBISHI   :برند موتور

4A95TD   :مدل موتور
gDI + 1481 حجم موتور : توربو شارژ

تعداد سیلندر و آرایش:  4سیلندر خطی/16سوپاپ
EURO5 :سطح آالیندگی

7DCT300- برند و مدل گیربکس: کشور سازنده آلمان مگنا
)DCT( نوع گیربکس : اتوماتیک 7 سرعته دو کالچه

حداکثر قدرت موتور:195 اسب بخار- 5.600 دور در دقیقه
حداکثر گشتاور موتور: 285 نیوتن متر-1500 -4000 دور در دقیقه

نوع سیستم تعلیق جلو: مستقل مک فرسون، تثبیت کننده افقی
نوع سیستم تعلیق عقب: وابسته به بازوی عقب

سیستم فرمان  EPS(( برقی
  تجهیزات ایمنی:

)ABS( سیستم ترمز ضد قفل
)EBD( سیستم توزیع نیروی ترمز

BOS سیستم کمکی ترمز اضطراری
EPB سیستم ترمز پارک برقی

BA+HBA+EBA سیستم های کمکی ترمز
ASR+TCS+TRC سیستم های کنترل پایداری کشش

ESP+DSC+VSC سیستم های کنترل الکترونیکی پایداری
HAC سیستم کنترل حرکت خودرو در سرباالیی
HDC سیستم کنترل حرکت خودرو در سرپایینی

ایربگ سرنشینان 6عدد در 10نقطه  جانبی و پرده ای
کمربند ایمنی سه نقطه ای مجهز به پیش کشنده

بازکردن خودکار قفل پس از برخورد
قفل مرکزی و قفل خودکار درب ها هنگام  حرکت

)IMMOBIlIzER(قفل کودک،  سیستم ضد سرقت الکترونیکی
اتوهلد

)TPMS(سیستم نمایش فشار باد تایرها
)ISOFIX( سیستم اتصال صندلی کودک
lDW  سیستم هشدار حرکت بین خطوط

FCW سیستم هشدار برخورد از جلو
  امکانات رفاهی

سنسور عقب
دوربین 360 درجه برای سهولت در پارک

کروزکنترل)تثبیت کننده سرعت خودرو(

سیســتم کنترل هوشــمند 
)IHC(نورباال

 سیســتم تشــخیص نقاط 
)BSD(کور

مطبوع  تهویــه  سیســتم 
اتوماتیک

سانروف پانوراما
سیستم تصفیه آلودگی هوا 

)PM2.5(در داخل کابین
سیستم نور بدرقه سرنشینان

سیســتم تنظیــم ارتفــاع 
چراغ های جلو

سیستم کلید هوشمند
استارت دکمه ای

برف پاک کــن اتوماتیک 
جلو به همراه سنسور باران
آینه داخلی ضد تابش نور

POWER WInDOW مجهز به سیستم
سیستم حفاظتی ضدمانع شیشه باالبرهای خودرو

بازو بسته شدن شیشه ها با کنترل از راه دور
USB مجهز به خروجی 12 ولت+5 ولت
ریموت کنترل مجهز به کلید صندوق عقب

lED تمامی چراغ ها با تکنولوژی
دوربین ثبت رانندگی

سیستم مولتی مدیا 10.25 اینچی با قابلیت اتصال به بلوتوث/
gPS/WIFI/USB

)WIRElESS( شارژ بی سیم تلفن همراه
صندلی برقی راننده مجهز به گرمکن با قابلیت تنظیم در 10جهت+حافظه صندلی

صندلی برقی سرنشین مجهز به گرمکن با قابلیت تنظیم در4جهت
قابلیت تنظیم ارتفاع پشت سری های صندلی عقب

مجهز به 6عدد بلندگو
قابلیت تنظیم پشت سری صندلی های جلو
صندلی عقب با قابلیت جمع شدن 40/60

پوشش چرمی صندلی ها
مجهز به کنسول میانی ردیف جلو وعقب
مجهز به دریچه هوا برای سرنشینان عقب

آینه های جانبی برقی به همراه چراغ خوش آمد گویی و گرمکن
صفحه کیلومتر تمام دیجیتال 10.25 اینچی

    DAylIgHT

دارای ماساژور صندلی جلو
تنظیم ارتفاع فرمان در 4 جهت.

فهمیه نبی پور/دریا

دعوت به همکاری

فروشگاه مادر 
جهت تکمیل نیروی انسانی خود
 به چند خانم/آقا نیازمند است.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر
 به آدرس بندرعباس- محله سیم باال- 
بلوار والیت - برج مادر-فروشگاه مادر
مراجعه کنند یا با شماره تماس های 

 33347555-33342998
تماس حاصل نمایند. صفحه 8 را بخوانید



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان :
مسائل فرهنگي به صورت ویژه 

در هرمزگان دنبال خواهد شد
 گروه خبر // معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان، گفت: کار فرهنگی به واســطه اهمیت ویژه ای که در 
جامعه دارد  تعطیل بردار نیست. به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر 
احسان کامرانی در جلسه کار گروه فرهنگی و اجتماعی استان،  با 
محوریت آسیب شناسی چالش های حوزه فرهنگی و اجتماعی با 
اشاره به اهمیت  برنامه ریزی برای کاهش آسیب ها در این بخش، 
عنوان کرد: حوزه فرهنگی و اجتماعی مقوله بسیار مهمی است که 
غفلت از آن آسیب های جدی دنبال دارد.وی با اشاره به اهمیت 
تقســیم کار در حوزه فرهنگ، تصریح کرد: تقسیم کار در بین 
دستگاه های اجرایی دخیل در امور فرهنگی و اجتماعی می تواند 
به خروجی مناســب برنامه ریزی ها در این بخش کمک شایانی 
کند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در 
همین خصوص، خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی متناسب 
با ظرفیت ها و امکانات خود نسبت به اجرا و پیگیری برنامه ها 
در زمینــه تولید محتوای فرهنگی و اجرایــی نمودن برنامه ها 
اقدام کنند.کامرانی با اشــاره به نقش مهم آموزش و پرورش در 
نهادینه سازی فرهنگ ایرانی و اسالمی در جامعه، افزود: در مقوله 
نهادینه سازی فرهنگ غنی ایرانی و اسالمی  در جامعه، آموزش و 
پرورش جایگاه ویژه ای با توجه به گستردگی جامعه هدف شامل 
معلمان و دانش آموزان دارد.وی گفت: نهادینه ســازی فرهنگ 
غنی ایرانی و اســالمی در بین دانش آموزان و معلمان، گسترش 
جهاد تبیین و بیانیه گام دوم انقالب از ماموریت های مهم فرهنگی 
و اجتماعی است که ضروری است دستگاه های اجرایی ذیربط 
به ویژه  آموزش و پرورش  دنبال کنند.معاون سیاســی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: مسائل تربیتی و 
پرورشــی دانش آموزان در کنار آموزش از جمله مسائل مهمی 
است که ضروری است در آموزش و پرورش به صورت جدی 
دنبال شود و از این مسائل نباید غافل شد. کامرانی اظهار داشت: 
در اجرای برنامه های فرهنگی، تبیینی و توجیهی شــامل همه 
دانش آموزان به ویژه دانش آموزانی که نســبت به برخی مسائل 
سوال و انتقاد دارند باشد و به قشر خاصی اکتفا نشود.وی با تاکید 
براجرای مستمر برنامه های فرهنگی، خاطرنشان کرد: پیگیری 
و اجرای برنامه های فرهنگی در جامعه تعطیل بردار نیســت و 
غفلت از این حوزه آســیب های جدی در پی دارد و غفلت دو 
ساله کرونا در حوزه فرهنگ آسیب های جدی به همراه داشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، تصریح 
کرد: تقویت حوزه فرهنگی اســتان مورد تاکید استاندار استان 
است و این مهم به عنوان یک اولویت ویژه توسط معاونت سیاسی 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری تا رســیدن به اهداف مورد نظر 
دنبال خواهد شد.کامرانی، افزود: در حوزه فرهنگ غفلت های 
بسیاری صورت پذیرفته و این امر باعث شده است که دشمنان 
با سواســتفاده از خال های موجود در حوزه فرهنگ نسبت به  
گسترش فرهنگ مورد نظر خود در جامعه اقدام کنند.وی تصریح 
کرد: ارتقاء شــاخص های فرهنگــی در جامعه نیازمند تدوین 
برنامه های جامع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اســت. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در همین 
خصوص، خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه های اجرایی متولی در 
حوزه فرهنگ با برنامه ریزی مناسب و حرکت جهادی  نسبت به 
تقویت مساله مهم فرهنگ در جامعه گام بردارند تا زمینه ورود 

ضد فرهنگ ها در جامعه گرفته شود.
رئیس هیئت قایقرانی هرمزگان خبر داد 

برگزاری مسابقات قهرمانی اساللوم 
نوجوانان و نونهاالن کشور در هرمزگان 

 گروه خبر// مسابقات قهرمانی اســاللوم نوجوانان و نونهاالن 
کشــور در دو بخش بانوان و آقایان به میزبانــی هیات قایقرانی 
هرمزگان برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار دریا؛ آرزو پاسالر 
رئیس هیات قایقرانی هرمزگان با اعالم این خبر گفت: بندرعباس 
میزبان قهرمانی کشور اســاللوم نوجوانان و نونهاالن در دو بخش 
بانوان و آقایان خواهد بود. پاسالر اظهار داشت: این مسابقات در 
پیست نیروی دریایی صبح چهارشــنبه ۱۴دی در بخش بانوان و 
عصر چهارشنبه ۱۴دی در بخش آقایان برگزار می شود. وی اضافه 
کرد: ورزشــکاران در مواد کایاک اساللوم و کانو اساللوم تک نفره 
رقابت خواهند کرد. رئیس هیات قایقرانی اســتان گفت: مسابقات 
طبق قوانین بین المللی و قوانین فدراسیون قایقرانی جمهوری اسالمی 
ایران برگزار می شــود. وی در خصوص ثبت نام ورزشکاران در 
این مسابقات گفت: در رده سنی نونهاالن متولدین ۱فروردین ۸۸ 
لغایت ۲۹ اســفند ۸۹ و در رده سنی نوجوانان متولدین ۱فروردین 
۸۶ لغایت ۲۹اسفند ۸۷ مجاز به شرکت در این مسابقه هستند.وی 
درخصوص نحوه محاســبه امتیازات تیمی اظهار داشت: رده بندی 
تیمی مســابقات در دو بخش بانوان و آقایــان به صورت مجزا و 

براساس سیستم امتیازدهی خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان :

منابع کنونی پاسخگوی رفع نیاز نوسازی 
بافت های فرسوده نیست 

  مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: با منابع محدود فعلی 
نمی توان کاری پیش برد و در این زمینه باید با اتخاذ سیاست های 
حمایتی، سرمایه های مردمی را به میدان آورد. عباس کمالی مدیرکل 
راه و شهرسازی هرمزگان اظهار کرد: منابع دولت محدود است، باید 
از مشارکت بخش خصوصی استفاده کرد تا بتوان طرح های مختلف 
حوزه مسکن را به ثمر رســاند.وی با بیان این که ۴3 درصد شهر 
بندرعباس فرسوده است و شهرهای دیگر استان هم دارای بافت های 
فرسوده با درصد کمتری هستند، عنوان داشت: با منابع محدود فعلی 
نمی توان کاری پیش برد و در این زمینه باید با اتخاذ سیاست های 
حمایتی، سرمایه های مردمی را به میدان آورد. عباس کمالی افزود: 
باید ساختار و سند راهبردی را برای کالن شهرها به خصوص شهر 
بندرعباس در نظر بگیریم تا بتوانیم از مشــارکت بخش خصوصی 
برای احیای بافت های فرسوده استفاده کرد و منتظر اعتبارات دولتی 
نباشیم. وی خاطرنشان کرد: در خصوص سنددار کردن منازل هم 
دولت امتیازات خوبی در نظر گرفت و در قانون بودجه ۱۴0۱ هم 
به آن پرداخته شد ولی عمال استقبال خوبی اتفاق نیفتاد و علیرغم 
اطالع رسانی های متعدد رسانه ای و کمتر از ۲00 نفر برای سنددار 
کردن منازل اقدام کردند. مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان 
بیان کرد: در مسکن مهر هم این اتفاق افتاد و کسی استقبال نکرد که 
درخواست داریم هر چه سریعتر به دلیل احیای بافت های فرسوده، 
نسبت به ســنددار کردن ملک خود اقدام کنند. به گزارش فارس، 
کمالی اضافه کرد: دولت بسته های تشویقی زیادی برای بافت های 
فرســوده در نظر گرفته و افراد می توانند بصورت تجمیعی و حتی 

اقساطی با هزینه های کمتر این کار را انجام دهند.

خبر
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  شــهید حاج قاسم سلیمانی را عموم مردم تا قبل از 
شــهادت کمتر می شناختند، اما بعد از شهادتش بدلیل 
اخالصی که در عمل در طول عمر پربرکتش داشــت، 
مهرش بردل بزرگ و کوچک نشست و همگان حسرت 
خوردند که چرا ایشــان را در زمان حیات شان کمتر 
شناخته بودند. حاج قاســم در هر جایی در کشور و 
خارج کشــور که به وجودش نیاز بود، حضور داشت. 
در جبهه مقاومت تا کمک رسانی و خدمت رسانی به 
سیل زدگان و زلزله زدگان و... حضورشان حتمی بود. 
ایشــان همواره برای خدا کار می کرد ونفس می کشید 
و مخلصانه عمل می کرد. شهیدســلیمانی الگویی تمام 
عیار برای مردم ومســئوالن است وبایستی شخصیت 
ایشان در حوزه های مختلف بیش از پیش معرفی شود 
تا همگان از ایشــان الگو بگیرند. مسئوالن اگر ایشان 
را الگوی خود قرار دهند وبصورت جهادی اقدام کنند، 
بطور حتم بســیاری از مشکالت جامعه امروز برطرف 
می شــود. متاسفانه آنچه که باعث شده است، بسیاری 
از مشــکالت از گذشته تاکنون وجود داشته باشد، این 
است که بیشتر مسئوالن و مدیران در حوزه های مختلف، 
روحیه جهادی و انقالبی نداشته و به وظایف شان بخوبی 
عمل نکرده و برخی حتی بجای گره گشایی، گره های 
مشــکالت را محکم تر کرده تا کسی به راحتی نتواند 
آن را باز کند. برخی ها هم که در کشــور با غربی ها و 
دشمنان ایران اسالمی همراهی دارند، نشان دادند که با 
مردم و انقالب و اســالم وایران نیستند و باید پاسخگو 
باشند. اگر که همگان به فکر رفع مشکالت مردم وکشور 
باشــیم و متحد و یکپارچه باشــیم، بطور حتم دشمن 
نمی تواند در کشور و بین مان رخنه کند و مشکالت قابل 
حل می شود، اما دشمنان با تفرقه افکنی تالش می کنند 
به اهداف شــوم خود برسند. مسئوالن بایستی روحیه 
جهادی حاج قاســم را در خود تقویت کنند تا بتوانند 
خواسته های بحق مردم را محقق کنند و به این مردمی 
که همواره و در برهه های حســاس، پای نظام انقالب 
بوده اند، خدمت کنند. مردم ایران اســالمی در تشییع 
۴00 شهید گمنام در مناطق دور ونزدیک و در شهرها 
و روستاها در این دو هفته مانند گذشته نشان دادند که 
رهرو راه شــهیدان و مدافع آرمان های شهدا وانقالب 
وامام )ره( ورهبری هستند وحال بایستی مسئوالن هم 
با اقدامات جهادی، انقالبی و خالصانه شان، پاسخ این 
حضور مردم در عرصه هــای مختلف را  بدهند. مردم 
انتظار دارند مسئوالن فقط نام شهید سلیمانی را تکرار 
نکنند، بلکه عمل و روش و منش واخالق آن شــهید 
بزرگــوار را نیز الگو قرار داده و برای نظام و مردم کار 
کنند. بسیاری از مشکالت امروز جامعه را می توان با 
کار جهادی و مخلصانه همانگونه که شهیدسلیمانی عمل 
می کرد، برطرف نمود. شهیدسلیمانی الگویی تمام عیار 
برای همه است که درعمل بایستی از آن شهید واالمقام 

الگو گرفت و عمل مسئوالن شعارشان باشد.
   علی زارعی

سرمقاله

سردار دل ها، الگویی تمام عیار

  گروه خبر // مسکن تدریجی یک طبقه شیوه 
ساختی است که هزینه ســاخت را 83 درصد 
کاهــش داده و در مدت 6 ماه زمینه صاحبخانه 

شدن مردم را فراهم می کند. 
 مســکن یکی از ضروری ترین نیازهای اولیه به 
حســاب می آید که هر فرد برای زندگی و تشکیل 
خانواده به آن نیازمند اســت. به همین دلیل یکی 
از مهم ترین دغدغه های هر فرد در زندگی، تامین 
سرپناه مناســب خواهد بود. این نیاز در شرایطی 
اســت که به دلیل قیمت باالی این کاال نسبت به 
درآمد افراد، از روش های معمول تامین مالی امکان 
صاحبخانه شدن وجود ندارد. بر این مبنا هر فرد در 
ابتدای جوانی که درآمد باال و پس انداز آن چنانی 
ندارد، مجبور به تهیه  مسکن است که هزینه  باالیی 
دارد. حال در صورتی که بتوان هزینه   مســکن را 
کاهــش داد، امکان خانه دار شــدن تعــداد افراد 

بیش تری فراهم می شود.
  آشنایی با شیوه ساخت مسکن یک طبقه 

تدریجی
  بــا توجه به مقدمه عنوان شــده یک راهکار در 
ساخت مسکن که می تواند زمینه کاهش هزینه تمام 
شده، خانه دار شدن تعداد بیشتری از مردم را مهیا 
کند و کلید حل مسئله مسکن تلقی شود، راهکار 
ساخت مســکن یک طبقه تدریجی است.پیش از 
ورود به بیان مزایا ساخت مسکن یک طبقه منظور 

آشنایی بیشتر با این شیوه ساخت به تعریف مسکن 
یک طبقه تدریجی می پردازیم. منظور از مســکن 
تدریجی یک طبقه این است که فرد ابتدا بخشی از 
خانه را که برای سکونت کافی است تکمیل می کند 
و در آن ساکن می شــود و سپس در طول سال ها 
و با افزایش قدرت تمکن مالی خود، مســکن را 
به صــورت تدریجی تکمیل می کند. برای مثال در 
ابتدای دوران تاهل، واحد مسکونی تنها یک اتاق 
دارد امــا پس از تولد فرزندان زمینه افزایش تعداد 

اتاق های واحد مسکونی مهیا خواهد شد.
  پیش نیاز مسکن تدریجی تامین زمین است

  با توجه به تعریف ذکر شــده از مسکن تدریجی، 
پیش نیاز این اقدام تامین زمین توسط وزارت راه و 
شهرسازی است که در صورت تحقق وعده  دولت و 
شخص رئیس جمهور و اختیاراتی تفویض شده به 
وزارت راه امکان پذیر است. به منظور روشن شدن 
نحوه ساخت مسکن تدریجی، مثال زیر را در نظر 
بگیرید. در قطعه ی ۲۵0 متری که توســط دولت 
واگذار شده است، مسکنی به مساحت ۱۵0 مترمربع 

طراحی می شود.
  در مرحله ی اول ۵0 متر از این بنا به نحوی ساخته 
می شود که امکان ســکونت داشته باشد. در طول 
ســالیان بعد به تدریج اتاق ها و بناهایی به مسکن 
ابتدایی اضافه می شــود تا مساحت آن به طراحی 

اولیه معادل ۱۵0 مترمربع برسد.

  کاهــش 83 درصدی هزینه ســاخت با 
مسکن تدریجی

  در همین راســتا علی نادری شاهی، کارشناس 
حوزه اقتصادی و مسکن در بیان مزایای ساخت 
مســکن تدریجی گفت: مزیت ساخت مسکن 
تدریجی، کاهش هزینه ساخت است و ساخت 
مسکن تدریجی از دو مســیر به کاهش هزینه 
منجر می شــود.وی افزود: چون این نوع مسکن 
یک طبقه ساخته خواهد شد، هزینه   کمتری نسبت 
به بلندمرتبه سازی دارد و برآوردها نشان می دهد 
در صورتی که مساحت خالص برابر باشد، هزینه 
ساخت آپارتمان تقریبا دو برابر یک طبقه خواهد 

شد.
  نادری شــاهی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل 
این که در مســکن تدریجی بخشــی از بنا ساخته 
می شود و مابقی به مرور زمان تکمیل می شود هزینه   
ساخت اولیه  این شیوه ساخت باز هم کمتر می شود، 
بــه عبارت دیگر می توان گفت هزینه ی ســاخت 
مسکن تدریجی تقریبا یک ششم آپارتمان خواهد 
شد؛ بنابراین مجموعا با حدود 300 میلیون تومان 
افراد می توانند صاحب خانه شوند که بخشی از آن 
از محل آورده فرد و بخشی از تسهیالت قابل تامین 
اســت. به گزارش فارس، کاهش نیاز به تسهیالت 
برای هر واحد کمک می کند با ۲0 درصد تسهیالتی 
که براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن باید به 

ساخت مسکن اختصاص یابد، تعداد افراد بیش تری 
را بتوان خانه دار کرد.

  مسکن تدریجی 6 ماهه ساخته می شود
  فارغ از مسئله کاهش هزینه ساخت، کاهش مدت 
زمان ساخت نیز دومین مزیت ساخت مسکن یک 
طبقه و تدریجی  اســت برای مثال ســاخت بنای 
اولیه ی مسکن تدریجی در قالب اطالعات وزرات 
راه و شهرسازی می تواند در مدت ۶ ماه انجام شود 
اما ساخت آپارتمان حدود ۲ سال و بیش تر زمان 
می برد.کاهش زمان ســاخت با توجه به شــرایط 
تورمی کشور بر هزینه های ساخت نیز اثر می گذارد 
و مقدار قابل توجهی آن را کاهش می دهد. همچنین 
چون خانواده سریع تر مالک می شود، زودتر دوره  
اجاره نشینی به پایان می رسد و هزینه  کم تری برای 

اجاره پرداخت می شود.
  با توجه به نکات فوق به نظر می رسد جدی ترین 
مسیری که دولت می تواند به وعده ی خود مبنی بر 
تامین مسکن برای متقاضیان واقعی جامه ی عمل 
بپوشاند ساخت مسکن تدریجی است. پیش نیاز این 
اقدام تامین زمین به مقدار کافی اســت که باید به 

صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.
 این در حالیســت که پیگیری خبرنگار فارس از 
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
بیانگر نگاه مثبت این وزارتخانه نسبت به ساخت 

مسکن یک طبقه تدریجی است.

آشنایی با کلید موفقیت نهضت ملی مسکن؛

 صاحبخانه شدن مردم با  مسکن تدریجی یک طبقه 

    

این روزها که بیش از هر زمان دیگری حرف حاج قاسم به 
میان است اندکی بیشتر کنجکاو می شوم و در موردش می 
خوانم تا به دنبال پاسخ سوالم برسم که آیا او فردی کامال 
متفاوت و فراتر از همه آدمیان این روزگار بود و یا خیر؟ 
حاج قاسم مردی به وسعت قلب تپنده ایران، مردی از میان 
همین آدمیــان بود و در همین دنیای پر زرق و برق و پر 
از پستی و بلندی آمد و برای اقتدار و آرامش ایران عزیز 
ایستاد و ایستادگی کرد. فرمانده سلیمانی مام وطن را چنان 
در آغوش گرفته بود که حتی اجازه نداد در بیرون از کشور 
و در نزدیکی مرزهای کشور ناآرامی و تشویش رخنه کند 
و با تدبیر و تجربه فتنه های داعش را در نطفه خنثی می 
کرد، مرد میدان به صالبت به میدان آمده بود و  جان بر کف 
به مبارزه پرداخت، چنانکه خود به تنهایی برای دشمنان 
نقطه خشــم و غضب بود و بیگانگان سرانجام عصبانیت 
و ذاللت خودرا با نقشــه شوم شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی کمی التیام بخشیدند اما آگاه نبودند که با این کار 
حاج قاسم بیش از پیش نه تنها به ایران بلکه به جهانیان 
شناســانده می شود و در سراسر کشور مکتب حاج قاسم 
بنیان گذاری می شود و این فرزندان امروز ایران عزیز همه 
سربازان فردا هستند و یکی از دیگری جسورترو دالورتر 
و پسر یا دختر هم ندارد که ایران باید بماند برای ایرانی و 
من امروز و اکنون با خود می پندارم که سردار سلیمانی نه 
فراتر از دیگران بود و نه از جنسی متفاوت بلکه همتی واال 
داشت و عزمی جزم که راه درست را انتخاب کند که این 
راه، راه خیر است. او که همواره خود را جامانده کاروان 
شهدا می دانست، سالها خدمت کرد و عاقبت خود را به 

یاران سفر کرده اش رساند. 
سفرش خیر و مبارک.

»حاج قاسم« 
مردی به وسعت قلب تپنده ایران

پشت پرده سیاست 

 
اظهاراتی درباره ایده »وی پی ان قانونی« به گوش می رسد، به این ترتیب که برخی افراد 
و اقشار که شاخص ها یا صالحیت های الزم را دارند، بتوانند از وی پی ان هایی استفاده 
کنند که آن ها را به اینترنت متصل کند، اما عامه مردم این دسترسی را نداشته باشند. این 
همان ساختاری است که به آن »اینترنت طبقاتی« می گویند. در واقع، دسته ای از ناظران 
پیش  بینی می کنند که اینترنت ایران ترکیبی از دیوار آهنین چین و اینترنت طبقاتی شود.

جوان - اصالح طلبان درون کشــور دنبال اغتشــاش نبودند و از اغتشاش استقبال 
نکردنــد، اما همه آن چه انجام دادند بدتر از کار منافقان مدینه در صدر اســالم بود.

ابتدا آتش تهیه مهسا امینی را ریختند...آن  قدر در این موضوع دمیدند که بزرگان شان 
همچون محقق داماد و خاتمی نیز بازی خوردند و بیانیه خون خواهی صادر کردند و تا 
زد و خورد ها در خیابان شروع شد، گفتند ما با خشونت مخالفیم، اما صرفًا نظام را به 

خشونت و سرکوب متهم کردند و دیگر هیچ؟
جمهوری اســامی -  اگر متولیان امر توانسته بودند کارآمدی حکومت دینی را در 
دنیای امروز در ابعاد گوناگون، به ویژه بعد اقتصادی و معیشــتی نشان دهند و جوان 
ایرانی براســاس فطرت پاک خویش، با چشم خود می دید در دنیای امروز با وجود 
مکاتب متعدد، حکومتی دینی برای او و جامعه اش، زندگی، رفاه، شغل، آزادی، حق 
مشارکت اجتماعی و سیاسی  و آینده روشن به ارمغان آورده، از همه نمادهای دینی از 
جمله حجاب استقبال می کرد و اصال نیازی به نیروی انتظامی و گشت ارشاد و حتی 
فعالیت فرهنگی ویژه ای در خصوص حجاب نبود. نشان دادن یک نظام سیاسی دینی 

موفق در ابعاد گوناگون، بهترین تبلیغ برای دین و مذهب بود.
انعکاس

اعتمادآناین مدعی شد: مرحله جدید طرح ناظر یک و ارسال پیامک کشف حجاب 
در خودروها توسط پلیس آغاز شده است. طرح ناظر یک به موضوع »کشف حجاب« 
در خودروها می پردازد و به مالکان خودرویی که در آن کشف حجاب صورت گرفته 

باشد پیامکی مبنی بر تذکر به کشف حجاب صورت گرفته ارسال می شود.
عصرایران نوشت : صالحی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری از 
ثبت بیش از دو میلیون درخواست مردمی در سفرهای رئیس جمهور به استان ها خبر 
داد و گفت: وجود این درخواست ها نشان از احیای امید و اعتماد مردم توسط دولت 

سیزدهم دارد.
دیده بان ایران مدعی شد: عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس خطاب 
به رئیس جمهور گفت: چرا وزیر بهداشت شما باید در شرایطی باشد که بیش از ۷0 نفر 
طرح استیضاحش را امضا کرده باشند؟ برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز ده ها 
امضا جمع آوری شده است! آقای رئیس جمهور؛ وزیر میراث فرهنگی شما کجاست؟ 

البته در توئیت ها ایشان را می بینیم، اما کدام اقدام موثر توسط وی انجام شده است؟
جماران نوشــت :  میالد علوی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت شد . علوی یک 
شــنبه  صبح برای ارائه توضیحات به دادسرای اوین رفته بود که در تماس با خانواده 
از بازداشت خود خبر داد. ۲۲ آذرماه ماموران با حضور در منزل او لپ تاپ و گوشی 

تلفن همراهش را ضبط کرده بودند.
رویداد24 خبر داد: تعدادی از بازیکنان فعلی و سابق یکی از تیم های فوتبال مطرح 
تهرانی، در یک پارتی مختلط در شهر دماوند با حکم قضایی بازداشت شدند.برخی از 

این بازیکنان در حالت غیرعادی ناشی از مصرف مشروبات الکلی بودند.
چندثانیه نوشت: جانشین فرماندهی ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج( اصفهان 
گفت:تعدادی به صورت غیرقانونی مقابل فرمانداری ســمیرم و چند نقطه دیگر این 
شهر تجمع کردند و نیروهای امنیتی و انتظامی به منظور برقراری امنیت در سطح شهر 
مستقر شدند که در مواردی با درگیری با شماری از اغتشاشگران همراه شد.به دنبال 
این اغتشاش ها بسیجی پاسدار »محسن رضایی« توسط اشرار مسلح ضد انقالب به 

ضرب گلوله به شهادت رسید.

3 پیشنهاد باهنر برای حل نارضایتی های مردم
دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین: باید با این رویکرد که واقعیت ها را بدتر و انتظارات را 
باالتر جلوه داد در هر تریبونی مقابله کنیم. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان 
این که در ساحت سیاست باید هوای سلیقه های مختلف مردم را داشته باشیم، گفت: اما 
این بدان معنا نیست که هنجارشکنان تأیید صالحیت شوند، ما نظارت استصوابی را قبول 
داریم و محکــم از آن دفاع می کنیم. به گزارش فارس، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه 
اسالمی مهندسین در سخنانی، گفت:  من به همراه مرحوم عسگراوالدی چند روز پس 
از انتخابات ســال ۸۸ با میرحسین موسوی دیدار کردیم. به او گفتم که قدر رأیی را که 
آورده ای بدان و این یک پایگاه اجتماعی خوب اســت. حزب درست کن و حتی رقیب 
دولت باش، اما اگر می خواهی رقیب نظام باشی این پذیرفتنی نیست.وی افزود: به او گفتم 
حاال فرض کن انتخابات باطل شود، اگر دوباره رأی گیری شد و رأی نیاوردی چه؟ اما 
موسوی گفت دوباره مردم را دعوت می کنم که به خیابان ها بیایند. دبیرکل جامعه اسالمی 
مهندســین با اشاره به حوادث ســال ۸۸، گفت: فتنه گران روز سیزدهم آبان شعارهای 
دیگری ســر دادند. در عاشورای امام حسین )ع( آن جســارت ها را کردند و سرانجام 
تاریــخ انقالب را نیز عوض و مردم را به جای ۲۲ بهمن به راهپیمایی ۲۵ بهمن دعوت 
کردند.باهنر اظهار کرد: واکاوی اغتشاشــات اخیر بسیار مهم است، چرا که در این دوره 
حکومت های مخالف جمهوری اسالمی، گروه های تجزیه طلب، سلطنت طلبان، منافقان 
و... همه با هم با امپراتوری رسانه ای خود به میدان آمدند و شفاف وارد صحنه براندازی 
شدند و یک جنگ ترکیبی تمام  عیار راه انداختند.وی افزود: ما باید مسئله را حل کنیم. 
باید نارضایتی های مردم را در ســاحت های مختلف حل کنیم. عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، گفت: پیشنهاد کردیم در این زمینه 3 کار را انجام دهند. اوال حسب اعالم 
رؤسای ســه قوه، کرسی های رسمی برای شنیدن اعتراضات مردم راه اندازی شود. مقام 
معظم رهبری ۲0 سال پیش بحث کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها را مطرح کردند، 
اما متأسفانه پیگیری نشد. ثانیا در ساحت سیاست باید هوای سلیقه های مختلف مردم را 
داشته باشیم، اما این بدان معنا نیست که هنجارشکنان تأیید صالحیت شوند.باهنر گفت: 
از این مسئله هم هنجارشکنان سوءاستفاده کردند و گفتند که باید فضا را باز کنیم تا هرکه 
خواست بیاید. نخیر ما نظارت اســتصوابی را قبول داریم و محکم از آن دفاع می کنیم. 
ثالثا باید برخی ساختارهای غلط در کشور اصالح شود. رهبر انقالب در بیانیه گام دوم 
فرمودند که بین واقعیت ها و آرمان های مان فاصله وجود دارد و از جوانان خواستند که این 
فاصله را پر کنند.وی افزود: ما متأسفانه واقعیت ها را خیلی بدتر از آن چه که هست نشان 
می دهیم و از آن طرف برخی ایده آل ها را هم بســیار فراتر اعالم می کنیم و با وعده های 
غیرواقعی انتظارات مردم را باال می بریم.باهنر افزود: باید با این رویکرد که واقعیت ها را 
بدتر و انتظارات را باالتر جلوه داد در هر تریبونی مقابله کنیم. رئیس جبهه پیروان خط 
امام و رهبری گفت: بسیاری از کاندیداهای مجلس نه وظایف نمایندگی را می دانند و نه از 
امکانات کشور اطالع دارند. حتی دولت ها هم انتظارات را باال می برند. گفتیم آقایان قول 
ندهید سالی یک میلیون مسکن می سازیم! امکانات کشور را در نظر بگیرید، گفتند حاال 

به جای سالی یک میلیون در طی چهار سال، چهارمیلیون مسکن می سازیم.
تازه های مطبوعات

کیهان  - روحانی درحالی برای چندمین بار وانمود می کند که می توانســته برجام را 
در اســفند ۹۹ به نتیجه برساند که در همان موقع نیز تمامی نزدیکان، دولت آمریکا را 
مانع رسیدن به توافق اعالم کرده بودند. همچنین تریتا پارسی،  موسس البی »نایاک« 
)شــورای ملی ایرانیان آمریکا (، فرد مورد اعتماد تیم ظریف و نزدیک به اصالح طلبان 
و غرب گرایــان فاش کرده بود: تیم ایرانی در آخرین دور مذاکرات به طرف آمریکایی 
می گویند تضمین کلی نمی خواهیم، فقط تضمیــن بدهید در دوره خود بایدن به توافق 

 برجام عمل خواهید کرد و آن ها گفته اند نه!
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  گروه خبر // مدیــرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان 
از آبگیری بیش از 8میلیون مترمکعبی سازه های آبخیزداری 

هرمزگان طی بارندگی های هفته گذشته خبرداد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ ســیدمحمدنور موســوی گفت: طی 
بارش های  ۵ الی ۷دیماه تعداد ۴۶ ســازه آبخیزداری در سراسر 
اســتان آبگیری حدود ۲0تا ۱00 درصدی داشته اند . وی افزود: 
بیشــترین میزان آبگیری این سازه ها در شهرستان های جاسک، 

پارسیان و بندرلنگه گزارش شده است. 
  مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان حجم آبگیری سازه ها در سطح 
استان را بیش از ۸ میلیون متر مکعب اعالم  طی بارندگی دو روزه 
اعالم نمود.موسوی با اشاره به بارندگی های اخیر افزود: بایستی به 
نحوی در جهت کاهش خسارت بارندگیهای سیل آسا برنامه ریزی 
نمود تا در جهت افزایش پوشش گیاهی و تقویت سفره های آب 
زیرزمینی و در نهایت افزایش تولید کشاورزی و امنیت غذایی اقدام 

شــود. وی گفت: هرمزگان دارای ۱۷ حوزه آبخیز با وسعت ۱0 
میلیون هکتار که حدود 30% آن در استان هاي همجوار فارس، 
کرمان و بوشهرقرار دارد و میزبان سیالب های ورودی از استان های 
مذکور می باشد.بي شک تالش در جهت کنترل فرسایش و رسوب 
به خصوص در حوزه آبخیز سدهای میناب، جگین، سرنی، شمیل 
و نیان در شرایط اقلیمي و جغرافیایي استان هرمزگان که کم آبي 
مهمترین مانع توسعه این خطه به شمار می رود از جمله مهمترین 
اقدامات زیربنایي در راســتاي عمران، آباداني و پیشرفت استان 

محسوب مي گردد.
  موســوی تاکید کرد: مجموعه فعالیت هاي آبخیزداري به منظور 
اعمال مدیریت حوزه هاي آبخیز عالوه بر اهدافي چون حفاظت از 
عرصه هاي طبیعي، مهار سیل، کنترل  فرسایش خاک و جلوگیري 
از پر شدن سدها و مخازن از رسوبات، مهار روانابها و استحصال 
آب و پایدار سازي منابع آبي چاهها، چشمه ها و قنوات به عنوان 

مهمترین نیاز کشاورزان، مرتعداران، دامداران و دیگر آبخیزنشینان 
و بهره برداران حوزه هاي آبخیز مدنظر قرار مي گیرد.

  موســوی گفت: اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري طي سالیان 
گذشــته پتانسیل های آبخیزداری منطقه را با اهداف فني و جامع 
خود هماهنگ کرده و از این پتانسیل جهت دستیابي به اهدافی که 
همان، کنترل فرســایش و رسوب، حفظ و احیاي پوشش گیاهي، 
تامین آب کشاورزی، توســعه و تولید پایدار کشاورزی و امنیت 
غذایی و در نهایت عمران و آباداني منطقه می باشد استفاده نموده 
است و بیشترین اقدامات خود را حول محور مذکور برنامه ریزی 
نموده اســت به نحوی که بیشــترین ســازه های آبخیزداری در 
باالدســت چاه های کشــاورزی، قنوات، اراضی کشــاورزی، 
چشمه ســارها و مناطقی احداث شده اســت که تاثیر مستقیم در 
تولید پایدار کشاورزی، ایجاد اشتغال و امنیت غذایی به خصوص 

تولیدات محصوالت خارج از فصل در استان هرمزگان می باشد.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان خبر داد

آبگیری 8  میلیون مترمکعبی سازه های آبخیزداری هرمزگان



فعالیت دوباره ۲۱ کشتی صید صنعتی 
بوشهر بررسی می شود

   ســید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها // معاون صید 
و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت استان بوشهر گفت: به دنبال 
تصمیم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی فعالیت 
۲۱ کشتی صید صنعتی این استان از مرداد سال ۱3۹۹ به مدت 
۲ سال در آب های خلیج فارس ممنوع اعالم شد و با پایان این 
ممنوعیت فعالیت دوباره این کشتی ها در دست بررسی است. به 
گزارش خبرنگار دریا؛ بهزاد حیدری در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: یک سری ازکشــتی ها با ابزار آالت مشخص مخصوص 
صید ماهیان صنعتی از جمله فانوس ماهیان در آب های استان 
هرمزگان و گروهی دیگر نیز ابزار مخصوص ویژه صید ماهیان 
یال اســبی در جنوب صیدگاه منطقه ُمطاف در آب های استان 
بوشهر است. وی بیان کرد: این کشتی ها در بوشهر هر سال از نیمه 
دوم اردیبهشت تا نیمه اول مرداد ماه مجاز هستند در فاصله ۱۲ 
مایلی از خط مبدا ساحل در طول و عرض جغرافیایی ۵۱ تا ۵۲ 
درجه و 30 درجه جغرافیایی در عمق ۵0 متر به صید بپردازند.

حیدری گفت: این کشــتی ها چند سال فعال بودند اما به دلیل برخی 
تخلف ها و رعایت نکردن محدوده صید و بروز برخی اعتراض ها از 
سوی جامعه صیادان سنتی در استان های هرمزگان و بوشهر در نهایت 
فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی در قالب مصوبه ای 
فعالیت این کشتی ها را به مدت ۲ سال ممنوع اعالم کرد.وی با اشاره 
به اینکه مدت ممنوعیت صید این کشتی های صنعتی تا پایان آذر ماه 
۱۴0۱ بوده یادآورشد: امروز با پایان زمان این ممنوعیت با توجه به 
درخواست مالکان این شناورها، بررسی های گسترده از سوی نهادهای 
امنیتی و قضایی و تشکیل جلسه های گسترده در شیالت ایران و به 
تبع آنها در استان های بوشــهر و هرمزگان در زمان حاضر موضوع 
فعالیت دوباره این شناورها در دست بررسی دقیق قرار دارد.حیدری 
با بیان اینکه ۸0 درصد صید این کشتی های صنعتی یال اسبی است 
تاکید کرد: همه مالکان و خدمه این کشتی های صنعتی برای قوانین و 
آئین نامه های تدوین شده جدید موظف و مکلف به رعایت قوانین و 
دستورالعمل های تدوین شده هستند و در صورت تخلف با قاطعیت با 
آنها برخورد می شود.وی اظهارداشت: با توجه به اینکه استفاده خوراکی 
از ماهیان یال اسبی در کشور حرام است این صید به کشورهای آسیای 
شرقی صادر می شود به همین دلیل این صید اشتغال و ارزآوری خوبی 
برای صیادان دارد.میانگین صید ماهیان یال اسبی در سال های اخیر 
در آب های استان بوشــهر به حدود سه هزار تن می رسید این نوع 
ماهی از مهمترین منابع پروتئین دریایی اســت که در همه آب های 
گرمسیری و نیمه گرمســیری از جمله خلیج فارس و دریای عمان 
فراوان یافت می شود. ماهیان یال اسبی حرام یکی از ۴۷ گونه آبزی با 
ارزش اقتصادی خلیج فارس به شمار می رود که به کشورهای آسیای 

جنوب شرقی صادرمی شود.

خبر
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سال بیست و دوم شماره 4069
  ســید ابوالحســن جعفری سرویس 
اســتان  ها// رئیس ســازمان مدیریت و 
از  بعد  گفت:  بوشهر  استان  برنامه ریزی 
یک دهه توقف ایجاد زیرســاخت های 
منطقه ویژه اقتصادی شــمال اســتان 
بوشهر، امســال این پروژه با اعتبار ۱۰۰ 

میلیارد تومانی از کما خارج شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ، محسن پاپری 
در حاشــیه بازدید از پروژه های شــمال 
استان بوشهر در شهرستان دیلم در گفت و 
گو با خبرنگاران اظهار کرد: اگر چه از زمان 

تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شمال 
استان بوشــهر در اراضی ملی شهرستان 
دیلم، بیش از یک دهه زمان گذشته اما تا 
آغاز به کار دولت سیزدهم، فقط جانمایی 
و تعیین محدوده ای برای آن انجام و عمال 
ایجاد زیرســاخت های آن  برای  فعالیتی 

انجام نشده بود. 
  وی افزود: با شروع به کار دولت سیزدهم 
و هم زمــان با حضور هیــات دولت در 
استان بوشهر، ۲00 میلیارد تومان به  منظور 

تامین و تکمیل زیرساخت های منطقه ویژه 
اقتصادی شمال استان بوشهر به عنوان یکی 

از مصوبات سفر ابالغ شد.
  رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان بوشهر تصریح کرد: با تزریق اعتبار 
۱00 میلیارد تومانی در سال جاری، عمال 
منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر از 
کما خارج و فصلی از شکوفایی صنعت در 

این شهرستان رقم خورد.
  پاپری زارعــی ادامه داد: با توجه به این 

که تامیــن اعتبار ۲00 میلیــارد تومانی 
ایجاد زیرســاخت های ســازمان منطقه 
ویژه اقتصادی شــمال اســتان بوشهر به 
نسبت مســاوی ۱00 میلیون تومانی بین 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شرکت 
شهرک های صنعتی تقسیم شده بود در سال 
جاری ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
۶0 میلیارد تومان و شــرکت شهرک های 
صنعتی ۴0 میلیارد تومــان به این پروژه 
اختصاص داده اســت. رئیس ســازمان 

مدیریت و برنامه ریزی اســتان بوشــهر 
افزود: تامیــن اعتبارات پروژه آبخیزداری 
سد دره امیری شهرستان دیلم را به عنوان 
یک اولویت دنبال می کنیم. وی گفت: این 
پروژه با ارتفاع ۱۷ متر و طول سرریز ۱۲0 
متر یکی از بزرگترین ســازه های خاکی 
اســتان بوشهر به شمار می رود که پس از 
بهره برداری مــی تواند بیش از ۲ میلیون 

مترمکعب آب را در خود جای دهد.
  رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان بوشهر عنوان کرد: با پیش بینی اعتبار 
اولیه 3۹ میلیارد تومانی، امسال ۹ میلیارد 

تومان به این پروژه اختصاص یافت.
  پاپری زارعی با اشــاره به بار ترافیکی 
ورودی دیلم به ســمت گناوه، عنوان کرد: 
امسال، ۲۱0 میلیارد تومان اعتبار به اصالح 
این ورودی که بــه عنوان کریدور جنوب 
مطرح است اختصاص یافته که ۵0 میلیارد 
تومان از اعتبارات استانی و ۱۶0 میلیارد 

تومان از محل ماده ۵۶ بوده است.

خارج شدن منطقه ویژه اقتصادی شمال بوشهر از کما با تزریق ۱۰۰ میلیارد اعتبار

  حســن سیالوی سرویس اســتان ها // رئیس 
اتاق بازرگانی اهواز با اشــاره به ابالغ شیوه نامه 
پرداخت یارانه حمل و نقل صادراتی هواپیماهای 
حمایت  گفت:  کشاورزی  محصوالت  حامل  باری 
از صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی  دولت 
با محوریت کشــورهای اوراسیا، باعث  به ویژه 
توسعه صادرات غیرنفتی و رونق تجارت خارجی 

محصوالت تولیدی خوزستان خواهد شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ شــهال عموری با اشاره به 
ابالغ شیوه  نامه پرداخت یارانه حمل و نقل صادراتی 
هواپیماهای بــاری حامل محصوالت کشــاورزی، 
اظهار کرد: کاهــش هزینه صادرکنندگان محصوالت 
کشاورزی در بازار کشــورهای همسایه و همچنین 
کشــورهای عضو اتحادیه اوراســیا در زمینه توسعه 
صادرات این محصوالت بخصوص از استان خوزستان 
افزایــش رقابت پذیری  افزود:  ضروری اســت.وی 
صادرات محصوالت کشاورزی در بازار این کشورها 
به واســطه کاهش فاصله زمانی حمل و نقل، توسعه 

صادرات تولیدات بخش کشاورزی را به دنبال دارد.
  دبیر شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
خوزستان با بیان اینکه حمایت دولت از صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی به ویژه با محوریت کشورهای 
اوراســیا، باعث توســعه صادرات غیرنفتی و رونق 
تجارت خارجــی محصوالت تولیدی خوزســتان 
خواهد شد، گفت: توسعه فعالیت های تجاری در بخش 
صادرات محصوالت کشاورزی، عالوه بر ایجاد تنوع 
بیشــتر در بین کاالهای صادراتــی به افزایش حجم 

مبادالت منجر می شود.
  عموری با اشاره به اینکه منابع تامین یارانه حمل 
و نقل صادراتــی هواپیمایی باری ویژه محصوالت 
کشــاورزی در قالــب بند )س( تبصــره ۸ قانون 
بودجه ســال ۱۴0۱ تامین می شود، افزود: محاسبه 
قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصوالت 
کشــاورزی، معــادل با نرخ ســوخت تحویلی به 

هواپیماهای مسافری خواهد بود.

  وی در خصوص فرآیند اجرای این شیوه نامه بیان 
کرد: در این راستا، سازمان هواپیمایی کشوری باید 
نسبت به تایید و معرفی شرکت های هواپیمایی که 
امــکان انجام عملیات کارگو جهت حمل صادرات 

محصوالت کشاورزی را دارند اقدام کند.
  دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
خوزستان گفت: کارگروه پرداخت یارانه حمل و نقل 
صادراتی هوایی باری حامل محصوالت کشاورزی 
در اســتان باید با شــرکت های هواپیمایی قرارداد 
همکاری منعقد کند و فرآیند استفاده از ظرفیت این 

شرکت ها را به اطالع صادرکنندگان برساند.
  عموری خاطرنشــان کرد: بــه منظور حمایت از 
فعاالن اقتصادی بخش کشاورزی، اتاق بازرگانی نیز 
کمیته تخصصی را برای همکاری با کارگروه استانی 
پرداخــت یارانه حمل و نقل صادراتی هوایی باری 
تشکیل داده است تا موارد و موضوعات به صورت 

کارشناسی پیگیری شوند.

  علیرضا حائری زاده سرویس 
اســتان ها //مدیر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان 
ابالغ 36۰ میلیاردریال  از  یزد 
تســهیالت اشــتغال پایدار 
بانک  به  عشایری  و  روستایی 
کشــاورزی از محــل منابع 
بازپرداختی به استان خبر داد. 
 به گــزارش خبرنــگار دریا؛ 

محمدرضا فالحتی ضمــن اعالم این خبر گفت: 
دستورالعمل پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی 
از محــل منابع وصــول اعتبار اشــتغال پایدار 
روستایی- عشــایری به بانک کشاورزی استان 

ابالغ شده است.
  وی ادامه داد: اعتبارات این تســهیالت از محل 
منابع بازپرداختی بــه مبلغ 3۶0 میلیارد ریال به  
بانک کشــاورزی استان تخصیص یافته که ۱0۸ 
میلیارد ریال از این تسهیالت به صورت سرمایه 
در گردش و ۲۵۲ میلیارد ریال به صورت سرمایه 

ثابت به متقاضیان پرداخت می شود.
  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی 
متقاضیان از طریق سامانه کارا را یکی از شرایط 
بهره مندی از این تســهیالت عنوان کرد و افزود: 
مناطق هدف، نرخ سود، رسته های مجاز و سایر 
شرایط پرداخت تســهیالت بر اساس آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال 
پایدار در مناطق روســتایی و عشایری )موضوع 
مصوبه شــماره ۱03۸۹۸ تاریخ ۱3۹۶/0۸/۲۱ 
هیات وزیران( است. وی ادامه داد: حداکثر مجموع 
زمان سازندگی و بازپرداخت تسهیالت سرمایه ای 
موضوع دستورالعمل حاضر تا پایان سال ۱۴0۶  

است و زمان بازپرداخت تسهیالت 
سرمایه در گردش در قالب طرح 
یا به صورت ســرمایه در گردش 

صرفًا ۱۸ ماه می باشد.
  فالحتی با بیان اینکه ســرمایه 
در گــردش صــرف واحدهای 
تولیدی مستقر در نواحی صنعتی 
روستایی و شهرهای زیر ده هزار 
نفر جمعیت با نــرخ ۱0 درصد 
تا ســقف ۱0۸ میلیارد ریال است خاطر نشان 
کرد: طرح های ســرمایه گذاری مستقر در مناطق 
روستایی و عشــایری با نرخ ۶ درصد تا سقف 
مبلغ ۲۵۲ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت می 
شود. وی عنوان کرد: پرداخت تسهیالت از محل 
منابع بازپرداختی اشتغال روستایی و عشایری به 
طرح هایی که پیش تر از تســهیالت یاد شده از 
اعتبارات تکلیفی و یا تبصره ای صندوق توسعه 
ملی اســتفاده نموده اند )به جز طرح های واجد 

شرایط دریافت تسهیالت تکمیلی( ممنوع است.
  مدیــر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اولویت اعطای تســهیالت را تسهیالت تکمیلی 
به طرح های پرداختــی قبلی از محل اعتبارات 
یاد شده در ســالهای ۱3۹۷ الی۱3۹۹ بارعایت 
مقررات که از محل اعتبار اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری پرداخت شده اند و در مرحله مشارکت 
می باشند برشمرد و تاکید کرد: تسهیالت سرمایه 
در گردش صرف واحدهای تولیدی مســتقر در 
مناطــق هدف، طرح های با پیشــرفت فیزیکی 
بیشتر از ۶0 درصد و طرح های مرتبط با توسعه 
زنجیره تولید و ارزش و شرکتهای دانش بنیان از 

اولویت های پرداخت تسهیالت هستند.

اختصاص 3۶۰ میلیارد 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی به یزد 

رئیس اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد

تاثیر پرداخت یارانه به هواپیماهای باری حامل کاالهای کشاورزی بر صادرات

  علیرضــا حائری زاده ســرویس 
استان ها// معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار یزد گفت: ما روی 
دانشــجویان عزیز برای پیشرفت و 
آبادانی استان در ابعاد مختلف حساب 
ویژه باز کردیم و به آنها امید بستیم. 

  به گــزارش خبرنگار دریا؛ علی اکبر 
عزیزی در دیدار با جمعی از دانشجویان 
و نمایندگان تشــکل های دانشجویی 
استان با بیان اینکه دانشجویان از اقشار 

مهم و اثر گذار جامعه به شمار می روند 
از مهمتریــن موضوعات  گفت: یکی 
و مســائل استان مســئله آب است و 
انشاهلل با اجرای طرح آبرسانی به استان 
انقالب بزرگی در استان اتفاق خواهد 
افتاد.وی تصریح کرد: خوشــبختانه با 
پیگیری های شــبانه روزی استاندار 
محترم و عنایت ویژه ریاســت محترم 
جمهور اعتبار بسیار خوبی برای طرح 

آبرسانی به استان تخصیص داده شده 
است. معاون اســتاندار یزد با اشاره به 
دغدغه دانشجویان مبنی بر توجه ویژه 
به مناطق کم برخوردار اظهار داشــت: 
خوشــبختانه رویکرد دولت سیزدهم 
و مسئوالن اســتان توجه به شهرستان 
های کم برخوردار بوده و در این زمینه 
اهتمام ویژه وجــود دارد. عزیزی در 
پایان با اشاره به ظرفیت های دانشجویی 

اســتان تاکید کرد: ما روی دانشجویان 
عزیز برای پیشرفت و آبادانی استان در 
ابعاد مختلف حساب ویژه بازکردیم و 
به آن ها امید بســته و آماده طرح ها و 
راهکارهای آنان در این زمینه هستیم.  

  در این جلسه نمایندگان تشکل های 
دانشــجویی بــه بیان دغدغــه ها و 
دیدگاه های خود در جهت رفع مسائل 

استان پرداختند.

معاون استاندار یزد: 

برای پیشرفت استان یزد، روی دانشجویان حساب ویژه باز کردیم
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دفترنمایندگی تلفن: 42887238 - 09901625226 تماس حاصل فرمایند.
1( اخذ پاکت های پیشــنهادی به همراه اصل چک بانکی دروجه ســازمان اموال و امالک بنیاد مســتضعفان به شماره شناسه 
ملی10100171920به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک موردنظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه روزه از شنبه تا چهارشنبه 

به جز ایام تعطیل در ساعات تعیین شده قابل انجام است. 
2( در تاریخ 1401/10/20 )روز بازگشایی( متقاضیان می توانند پاکتهای پیشنهادی خود را تا ساعت  10:00 صبح ، در محل اداره 

کل در صندوق پاکات قرار داده و رسید خود را از دبیرخانه دریافت نمایند.
3( بازگشائی پاکتهای پیشنهادی درمحل اداره کل  استان هرمزگان، روز سه شنبه مورخ 1401/10/20 ساعت 11:00 صبح طبق 

برنامه زمانبندی انجام خواهد شد.
4( پیشنهادات فاقد سپرده یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبارساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت درمزایده که ازطریق 

دفاترفروش ارائه مي گردد الزامي میباشد. ضمناً امضاء پشت وروي فرم تقاضا ضروري است.

5( هزینه محضر )حق الثبت و حق التحریر( بالمناصفه بعهده طرفین مي باشد.
6( سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار مي باشد .

7( شرکت درمزایده و اخذ اطالعات فروش امالک کلیه استانها در تهران نیز امکان پذیر است. ) شماره تماس تهران 021-86083660(  
8( اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروري میباشد. بدیهي است درصورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم، 

مسئولیتي متوجه این سازمان نخواهد بود.
9( 1 % )یک درصد( رقم پیشنهادي بعنوان هزینه مزایده از برندگان در زمان انعقاد قرارداد نقداً دریافت مي گردد و پیشنهاد دهنده 

با علم به این موضوع نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام و هیچ ادعایی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.
10( برندگان محترم مزایده ملزم به ارائه تاییدیه ثبت نام ابالغ الکترونیک قضایی )سامانه ثنا( و چک صیاد خواهند بود. بدیهی است 

در صورت عدم ارائه امکان انعقاد قرارداد وجود نداشته و سپرده ضبط خواهد شد.
11( حضور متقاضی با در دست داشتن مدارک و مستندات شناسایی در جلسه بازگشایی پاکات الزامی است.

12( پیشنهادات دریافت شــده در تهران راس ساعت  11:00 روز بازگشایی در محل اداره کل امور استانها، بازگشایی و توسط 
نمابر ارسال خواهد شد. 

13( شــرایط فروش ملک مورد نظر به صورت 30% نقد، 10% زمان تحویل  و 60%باقیمانده طی اقساط 24ماهه )بدون سود و 
کارمزد( دریافت خواهد شــد که در صورت پرداخت نقدی60% اقساطی، با نظر اعضای کمیسیون نسبت به )60%( اعمال %18 

تخفیف امکانپذیر است . 14( اطالعات ملک مندرج درلیست مزایده، به شرح جدول ذیل می باشد.

 لیست امالک قابل طرح در سومین مزایده سراسری سال 1401 استان هرمزگان 
ردیف

1

2

3

4

5

6

ارزش تقریبی به ریال

13,900,000,000

18,900,000,000

21,100,000,000

14,200,000,000

3,400,000,000

32,200,000,000

103,700,000,000

میزان مالکیت/توضیحات

ششدانگ/1-با وضعیت موجود واگذار می شود.2-بازدید از ملک الزامی می باشد
ششدانگ/1-با وضعیت موجود واگذار می شود.2-بازدید از ملک الزامی می باشد.3-بخش 
اندکی از دسترسی به ملک در تصرف اشخاص است که تعیین تکلیف بر عهده خریدار است.
4-فراهم نمودن مقدمات انتقال بر عهده خریدار است.5-این ردیف به همراه ردیف 3 مزایده 

قابلیت واگذاری داشته و متقاضی خرید می بایست هر دو قطعه را با هم خریداری نماید.
ششدانگ/1-با وضعیت موجود واگذار می شود.2-بازدید از ملک الزامی می باشد.3-فراهم 
نمودن مقدمات انتقال بر عهده خریدار است.4-این ردیف به همراه ردیف 2 مزایده قابلیت 

واگذاری داشته و متقاضی خرید می بایست هر دو قطعه را با هم خریداری نماید.
ششدانگ/1-اولویت خرید با متصرف می باشد.2-با وضعیت موجود واگذار می شود.

3-بازدید از ملک الزامی می باشد.
ششدانگ/1-اولویت خرید با متصرف می باشد.2-با وضعیت موجود واگذار می شود.

3-بازدید از ملک الزامی می باشد.
ششدانگ/1-با وضعیت موجود واگذار می شود.2-بازدید از ملک الزامی می باشد.

3-قسمتی از ملک در تصرف می باشد.4-اولویت خرید با متصرف است.

نوع ملک/ کاربری

آپارتمان/  اداری

زمین/  مسکونی

زمین/   مسکونی

زمین/ فاقد کاربری

زمین/  فاقد کاربری

زمین/  زراعی

)مترمربع(اعیان

96/53

-

-

-

-

-

)مترمربع(عرصه

-

153

153

1726

360

350000

آدرس /قطعه/پالک ثبتی

بندرعباس-چهار راه رسالت، ساختمان آب و فاضالب
 طبقه اول / پالک ثبتی 2/1707 

بندرعباس بلوار امام حسین خیابان20متری کالنتری17/
قطعه 53 تفکیکی پالک 3/8996

بندرعباس بلوار امام حسین خیابان20متری کالنتری17/
قطعه 54 تفکیکی پالک 3/8997

حاجی آباد - ابتدای جاده وکیل آباد-مقابل تاالر فردوسی 
قسمتی از پالک ثبتی 4104 فرعی از 3-اصلی

حاجی آباد - ابتدای جاده وکیل آباد-مقابل تاالر فردوسی 
قسمتی از پالک ثبتی 4104 فرعی از 3-اصلی

رودان-رودخانه بر- قسمتی از پالک ثبتی 75 فرعی
 از 18-اصلی 

جمع کل



معاون وزیر راه و شهرسازی:
نهضت ملی مسکن 

با تعداد کافی نیروی متخصص اجرا می شود

خبر

4
سه شنبه  13 دی 1401

     10 جمادی الثانی 1444

سال بیست و دوم شماره 4069

اقتصادی

گروه اقتصادی // در روزهای اخیر، برخی افراد 
از دریافت پیامکی مبنی بر قطع یارانه نقدی 
خبر داده اند. در این زمینه، سخنگوی ستاد 
هدفمندی یارانه درباره ارسال پیامکی مبنی 

بر قطع یارانه خانوارها توضیحاتی ارائه کرد.
  سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه گفت: سازمان 
هدفمندی هیچ گونه پیامکی مبنی بر قطع یارانه 
خانوار ارســال نکرده اســت. طیبه حســینی، 

سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه گفت: سازمان 
هدفمندی یارانه پیامکی مبنی بر قطع یارانه افراد 
ارسال نکرده و این پیام ها جعلی است و تنها با 

قصد کالهبرداری به افراد ارسال می شود.
به گفته او، با توجه به جعلی بودن این  پیامک ها به 
افراد توصیه می شود که به هیچ عنوان وارد لینک 
نشوند.حسینی با اشاره به بحث کاالبرگ گفت: 

توزیع کاالبرگ در اســتان هرمزگان بصورت 
آزمایشی قرار است انجام شود و انتخاب دریافت 

کاالبرگ یا یارانه نقدی کامال اختیاری است.
  ســخنگوی ســتاد هدفمندی یارانه ادامه داد: 
اجرای طرح کاالبرگ در تمامی استان ها منوط 
به طرح آزمایشی استان هرمزگان است، اما واریز 

یارانه نقدی کماکان ادامه دارد.

  او بــا بیــان اینکه عدم انتخــاب کاالبرگ به 
معنای قطع یارانه نیست، گفت: تنها با تغییر در 

دهک بندی یارانه افراد قطع می شود.
  حســینی گفت: بررسی درخواست های یارانه 
بگیران با وزارت تعاون اســت، چنانچه پس از 
بازبینی افراد دهک یک تا ۹ شناخته شوند، یارانه 

نقدی به آنها تعلق می گیرد.

ماجرای جنجالی پیامک قطع یارانه نقدی خانوارها چیست؟

   گروه اقتصادی // آمارها از تورم ۵۱ درصدی ســاخت و ساز 
مسکن در بهار امسال حکایت دارد و برآوردها نشان می دهد 
بدون احتســاب قیمت زمین، هزینه ســاخت به متری 8.3 
میلیون تومان رسیده است؛ با این حال سازندگان می گویند 
که با نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر آمارهای جدید متفاوت 
خواهد بود و این مساله می تواند دامن ساخت و ساز در هر دو 

بخش دولتی و خصوصی را بگیرد.
  به گزارش ایسنا، تورم عمومی و رشد قیمت نهاده های ساختمانی، 
هزینه های ساخت مسکن را افزایش داده است. آخرین آمار مربوط 
به بهار امســال که از ســوی بانک مرکزی ارائه شــده از رشد ۵۱ 
درصدی هزینه ســاخت مسکن در مقایسه با سال ۱۴00 حکایت 
دارد. بر این اســاس برخی برآوردها نشان می دهد متوسط قیمت 
ســاخت هر متر خانه )بدون احتساب قیمت زمین( به ۸.3 میلیون 
تومان رسیده است. اگرچه تورم ۵۱ درصدی ساخت وساز به تنهایی 
می تواند فعالیهای ساختمانی را دچار اختالل کند، سازندگان مسکن، 
عوامل رکودزای دیگر مثل عوارض ساختمانی، هزینه دستگاههای 
خدمات رسان، رشد نرخ دستمزد، افزایش احتمالی و سنگین هزینه 
تامین اجتماعی کارگران را از دیگر مشــکالت حوزه تولید مسکن 
می دانند. به تازگی رئیس ســازمان نظام مهندسی هم از پایین بودن 
تعرفه دســتمزد مهندســان گالیه کرده و بنابراین ممکن است نرخ 
خدمات مهندســی که هم اکنون کمتر از یک درصد است باال برود.

مجموع عوامل فوق سه عارضه منفی را در بازار مسکن ایجاد کرده 
که شامل رشد هزینه های تولید، افت توان متقاضیان مصرفی و رکود 
معامالت اســت؛ اولین عارضه به ساخت و ساز لطمه می زند. تیراژ 
تولید مسکن در شهر تهران طی بهار سال جاری با سقوط تاریخی به 
۶۲00 واحد رسیده که نسبت به ۱0 هزار و ۷00 واحد بهار پارسال 
افت ۴۲ درصدی را نشان می دهد.جهش بی سابقه قیمت مسکن بین 
سالهای ۱3۹۷ تا ۱3۹۹ منجر به افت شدید قدرت خرید متقاضیان 
شد. در سال ۱۴00 قیمت مسکن به ثبات نسبی رسید اما مجددا در 
سال ۱۴0۱ تورم مسکن شتاب گرفت و در حال حاضر تورم نقطه 
به نقطه مســکن پایتخت به ۴۶ درصد رسیده است. رکود معامالت 

معموال تاثیر منفی بر ساخت و ساز ایجاد می کند.
  نوسان قیمت ارز طی روزهای اخیر و رسیدن آن به باالی ۴0 هزار 
تومان در بازار آزاد منجر به انتظارات تورمی در بســیاری بخش ها 
از جمله بازار مسکن شده است. به دنبال این اتفاق رئیس کل بانک 
مرکزی تغییر کرد و محمدرضا فرزین جایگزین علی صالح آبادی شد. 
سید ابراهیم رئیسی ـ رییس جمهور از مسئول جدید بانک مرکزی 

خواســت تا نرخ ارز را مدیریت کند و از همفکری صاحب نظران 
بهره ببرد.

 قیمت مسکن ملی باال نمی رود؟ 
  به دنبال نوســانات نرخ ارز این تصور ایجاد شد که مسکن دولتی 
تحت عنوان نهضت ملی مسکن تحت تاثیر تغییر قیمت نهاده های 
ســاختمانی قرار گیرد. در این خصوص مدیرکل راه و شهرسازی 
استان تهران گفت که تغییری در قیمت نهضت مسکن ایجاد نمی شود؛ 
چرا که قراردادها از قبل منعقد شده اســت.در قراردادهای حوزه 
پیمانی نهضت ملی مسکن، شــاخصهای تعدیل بر اساس دفترچه 
فهرست بها لحاظ می شــود. این تعدیل ها هر سه ماه یک بار باید 
توسط سازمان مدیریت و برنامه اعالم شود که طی یک سال اخیر 
معموال با تاخیر اعالم می شــود. متناسب با پیشرفت فیزیکی کار، 
شاخصهای تعدیل اعمال می شــود.وقتی پروژه شروع به فعالیت 
می کند، پیمانکار متناســب با پیشرفت فیزیکی به کارفرما گزارش 
می دهد. قیمت بر اساس نرخ نهاده های ساختمانی در زمان شروع 
تعیین می شود اما اگر بعد از هر مرحله نرخ مصالح دچار تغییر شد 
در محاسبات تعدیل جدید لحاظ خواهد شد. مثال در جریان افزایش 
اخیر قیمت یونولیت اگر پروژه از مرحله ســقف )نصب یونولیت( 
عبور کرده باشد نرخ یونولیت بر اساس قیمت سابق لحاظ می شود 

اما اگر هنوز سقف نزده باشد، با قیمت جدید محاسبه خواهد شد.
 سازندگان: دالر بازیگر اصلی تورم تولید مسکن است

برای بررسی ابعاد این موضوع با فرشید پورحاجت ـ عضو هیات 

مدیره کانون انبوه ســازان صحبت کردیم که گفــت قیمت ارز، از 
بازیگران اصلی پروژه نهضت ملی مسکن محسوب می شود. البته 
پاییــن بودن توان متقاضیان و نبود منابــع بانکی الزم هم از دیگر 
مشکالت است.وی افزود: بسیاری از متقاضیان واحدهای نهضت 
ملی مسکن بعد از واریز ۴0 میلیون تومان آورده اولیه، توان پرداخت 
آورده های بعــدی را ندارند. این باعث ریزش متقاضیان و متعاقبا 
کندی فعالیتهای ساختمانی می شود. بنابراین باید از طریق افزایش 
سقف تسهیالت، منابع جبران شود که آن هم مسائل خود را دارد و 
ممکن است متقاضیان توان پرداخت اقساط را نداشته باشند.عضو 
هیات مدیره کانون انبوه ســازان درباره افزایش حدود ۵۱ درصدی 
هزینه ساخت یادآور شــد: این آمار مربوط به بهار امسال و دالر 
حدود 3۲ هزار تومان اســت. اگر آمار جدید ارائه شــود اعداد و 
ارقام متفاوت خواهد بود. تورم فقط دامن پروژه های نهضت ملی را 
نمی گیرد بلکه مربوط به ساخت و ساز بخش خصوصی هم می شود.

به گفته پورحاجت، بسیاری از سازندگان از منابع پیش فروش یا 
تسهیالت بانکی استفاده می کنند. سازنده واحد را با قیمتهای قبل از 
گرانی واگذار کرده و باید به تعهد خود عمل کند. با توجه به نوسانات 
اقتصادی که بعد از تعهد ســازنده ایجاد می شود برخی سازندگان 
دچار مشکل می شوند و نمی توانند زمینی هم قیمت زمینی که قبال در 
اختیار داشتند را خریداری کنند. این مساله منجر به رکود فعالیتهای 

ساختمانی و متعاقب آن فشار تقاضا بر بازار مسکن می شود.

  گروه اقتصادی// معاون بازسازی روستایی بنیاد مسکن 
گفت: مبلغ وام مسکن روستایی ۲۰۰ میلیون تومان و سود 

آن، پنج درصد است. 
  معاون بازســازی روستایی بنیاد مسکن گفت: تا چهل روز 
دیگر، به ۲00 هزار متقاضی، وام مسکن روستایی پرداخت 
می شود.معاون بازسازی روستایی بنیاد مسکن گفت: تا ۲۲ 
بهمن بر اســاس هدف گذاری انجام شده دویست هزار نفر 
متقاضی روستایی, وام ۲00 میلیونی دریافت می کنند.مجید 
جودی افزود: ۵۵ هزار نفر متمم وام های پارسال را دریافت 
می کنند و ۱۴۵ هزار نفر نیز متقاضی جدید وام هســتند که 

امیدواریم بتوانند وام جدید ۲00 میلیونی را دریافت کنند.
  وی گفت: پارسال سقف وام مسکن روستایی از ۵0 میلیون 
به ۱00 میلیون تومان افزایش پیدا کرد بعد از روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم پیشنهاد افزایش سقف وام روستایی از ۱00 

میلیون تومان به ۲00 میلیون تومان داده شد.
  جــودی تصریح کرد: آبان ماه پارســال رئیس جمهور با 
افزایش وام موافقت کرد اما ســاز و کار اداری آن فراهم نشد 
و شهریور ماه امسال رسمًا براساس مصوبه دولت وام مسکن 
روستایی از ۱00 میلیون تومان به ۲00 میلیون تومان افزایش 

پیدا کرده است.
  وی گفت: در این مصوبه ذکر شــده بود برای اخذ وام سند 
معتبر سکونت روستایی و فرم جیم الزم است، بنابراین این 
موارد, گرفتن وام را ســخت می کرد به همین دلیل در آبان 

جاری مصوبه دولت اصالح و ابالغ شد.
  جودی افزود: این وام به صورت ســفته زنجیره ای 3 نفره و 
مبلغ آن ۲00 میلیون تومان و نرخ سود آن نیز ۵ درصد است 
و۱3 درصد باقیمانده را دولت به صورت مستقیم به بانک های 

عامل پرداخت می کند.
  معاون باز ســازی روستایی بنیاد مسکن درباره متقاضیانی 
که وام ۱00 میلیونی مســکن روستایی را ۹0 میلیون تومان 
دریافت کردند گفت: ۱0 میلیون را پرداخت نشد تا قرار داد به 
فروش اقساطی تبدیل نشود ومتقاضیان بتواننداز ۱00 میلیون 

متمم استفاده کنند.
  وی افزود: تاکنــون ۱۷00 تا ۱۸00 نفر برای دریافت وام 
عقد قرار داد کردند وبا اصالحیه مصوبه پرداخت وام سرعت 
بیشــتری می گیرد.جودی تصریح کرد: نزدیک 3 هزار نفر به 
بانک معرفی شدند و نزدیک به ۵ هزار نفر عقد قرارداد کردند.

وی درباره ساخت ساالنه ۲00 هزار واحد مسکونی بر اساس 
طرح نهضت ملی مسکن گفت: از ۲00 هزار واحد مسکونی 
که قرار بود ساالنه برای روستاییان ساخته شود حدود ۱۶۵ 
هزار واحد در دســت احداث است.جودی افزود: این وام به 
صورت سفته زنجیره ای 3 نفره با نرخ سود ۵ درصد است و 
۱3 درصد باقیمانده را دولت به صورت مستقیم به بانک های 

عامل پرداخت می کند.

پرداخت وام مسکن روستایی 
به 2۰۰ هزار متقاضی 

هزینه هوایی مسکن چقدر شده است؟

  گروه اقتصادی // براساس پیگیری های انجام شده 
کل بودجه ســال ۱۴۰۲، در مجمــوع به ۵۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان رســیده است و در عین حال گفته 
شده که نرخ تسعیر ارز در الیحه بودجه سال آینده 

۲3 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
  به گزارش قدس آنالین، خبرهای دریافتی از الیحه 
بودجه ۱۴0۲ که اواسط هفته قبل به مجلس شورای 
اســالمی تقدیم شد، حاکی اســت، دولت رشد ۲0 
درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی کارکنان 
را در نظر گرفته است. البته منابع این رشد حقوق ها 
در قســمت منابع بودجه به صورت مشخص لحاظ 
شده تا با کســری بودجه، فشارهای تورمی از این 

ناحیه به مردم وارد نشود.
  اخبار دریافتی از الیحه بودجه ۱۴0۲ نشان می دهد 
دولت برای ســال آینده کف حقوق کارمندان را ۷ 

میلیون تومان در نظر گرفته است.
  بر اساس این گزارش، سقف معافیت مالیاتی حقوق 
برای سال آینده ۷ میلیون تومان در ماه و ۸۴ میلیون 

تومان در سال پیشنهاد شده است.
  این در حالی است که در سال ۱۴0۱ سقف معافیت 
مالیاتی حقوق ۵ میلیون و ۶00 هزار تومان در ماه 
بوده اســت.همچنین بر اساس الیحه بودجه ۱۴0۲ 
پیشنهاد شــده حق عائله مندی و حق اوالد هم به 

ترتیب ۵0 و۱00 درصد افزایش یابد
  این درحالی اســت کــه در بودجه ۱۴0۱ حداقل 
حقوق کارمندان دولت حدود ۵ میلیون تومان بوده 
است. در ســال ۱۴0۱ ابتدا متوسط افزایش حقوق 

۱0 درصدی در بودجه گنجانده شد اما در نیمه دوم 
سال دولت با افزایش مجدد ۱0 درصدی حقوق ها 
موافقت کرده و تحت الیحه ای جدید اصالحات در 
پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شد.

بر اساس برنامه دولت، برای افزایش حقوق کارکنان 
متوســط افزایش ۲0 درصدی در نظر گرفته شده 
است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی 
با اشــاره به اینکه در بودجه ۱۴0۲ شاهد افزایش 
حقوق ۲0 درصدی کارمندان هستیم، گفته بود: سه 
سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش لحاظ شده 
است. همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست 
و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در 

این خصوص گرفته می شود.
  براســاس پیگیری های انجام شده کل بودجه سال 
۱۴0۲، در مجموع بــه ۵000 هزار میلیارد تومان 
رسیده است و در عین حال گفته شده که نرخ تسعیر 
ارز در الیحه بودجه ســال آینــده ۲3 هزار تومان 

درنظر گرفته شده است.
  با توجه به اینکه الیحه بودجه سال ۱۴0۲ به مجلس 
ارائه شده است اما اعالم وصول آن به صورت رسمی 
رخ نداده است پیگیری هایی در خصوص ارقام کالن 
بودجه انجام شد. براین اساس گفته شده که بودجه 

عمومی دولت ۲000 هزار میلیارد تومان و بودجه

نیز  شــرکت ها  هــزار    3000
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

  براین اســاس کل بودجه به ۵000 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی حدود ۷00 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب 
درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به ۸۲0 هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
  از مجمــوع ۲000 هزار میلیــارد تومان بودجه 
عمومی دولت، ۱000 هزار میلیــارد تومان آن را 
هزینه های حقوق و دستمزد تشکیل می دهد. ۱000 
هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر هزینه ها 

و تلفیق منابع و مصارف تبصره ۱۴ است.
در بودجه نیز شــاهد افزایش حقوق ۲0 درصدی 
هستیم البته همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص 
نیســت و در نهایت باید دید کــه در مجلس چه 

تصمیمی در این خصوص گرفته می شود.
  براســاس شنیده ها پیشــنهاد ابتدایی نرخ ارز در 
بودجه ۲۶ هزار تومان بــوده که مورد موافق قرار 
نگرفته است. براین اساس به نظر می رسد که نرخ ۲3 
هزار تومان که در بودجه سال گذشته نیز قرار گرفته 

بود در بودجه سال آینده نیز قرار خواهد داشت.
در خصــوص تبصره ۱۴ نیز باید گفت که منابع آن 

وارد بودجه شده است اما پیگیری ها نشان می دهد 
این اقدام قرار نیســت که تغییر به خصوصی ایجاد 
کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد. در این 
بین منابع تبصره ۱۴ نیز نزدیک به ۷00 هزار میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است.
  با توجه بــه اینکه ۷00 هزار میلیــارد تومان از 
تبصره ۱۴ وارد بودجه عمومی شــده است و رقم 
هزینه های حقوق و دستمزد نیز ۱000 هزار میلیارد 
تومان تعیین شــده، به نظر می رسد که حدود 300 
تا ۴00 هزار میلیارد تومــان برای بحث بازخرید 
 اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور در نظر گرفته

 شده است.
  یکی از نکاتی که در خصوص الیحه بودجه سال 
۱۴0۲ مطرح شده این است که در حقیقت تغییر قابل 
توجهی در آن رخ نداده و بخش قابل توجهی از رشد 
درآمدها و هزینه ها مربوط به تورم سال جاری است.
الزم به ذکر اســت بر اســاس برنامه دولت، برای 
افزایش حقوق کارکنان متوسط افزایش ۲0 درصدی 
در نظر گرفته شــده اســت. پیــش از این رئیس 
سازمان اداری و اســتخدامی با اشاره به اینکه در 
بودجه ۱۴0۲ شــاهد افزایش حقوق ۲0 درصدی 
کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای 
مختلف این افزایش لحاظ شده است. همچنان مدل 
دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید 
 دید که در مجلس چــه تصمیمی در این خصوص

 گرفته می شود.

 گروه اقتصادی// معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی گفت: با توجه به سیاســت کالن دولت برای اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن، برگزاری دوره های آزمون ورود به 
حرفه مهندســی در فواصل کوتاه سبب خواهد شد که در اجرای 
سیاســت نهضت ملی با کمبود نیروی انسانی متخصص روبه رو 
نباشیم. »هادی عباسی اصل« با اشاره به برگزاری آزمون ورود به 
حرفه مهندســی، روند برگزاری آزمون ها را مثبت ارزیابی کرد و 
افزود: آزمون ورود به حرفه مهندسی یکی از بزرگترین آزمون های 
حرفه ای در کشور محسوب می شود که در این دوره از آزمون ها 
با ثبت نام بیش از ۱۵۷ هزار نفر برگزار شــد. وی اظهار داشت: 
در آزمون پیشــین قول دادیم که همه تالش خود را خواهیم کرد 
تا بازه زمانی برگزاری آزمون کوتاه تر شود که با تالش همکاران 
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان این مهم محقق شد. هم اکنون 
پس از سه ماه از برگزاری آزمون پیشین این آزمون برگزار شده 
است.آزمون ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسی در 
۸0 شهر و ۱0۴ حوزه امتحانی با مشارکت ۱۵۷ هزار نفر به مدت 
۲ روز در روزهای هشتم و نهم دی ماه برگزار شد.آزمون ورود به 
حرفه مهندسان غیر رقابتی است و شرکت کنندگان با کسب نمره 
۵0 قبول شده این آزمون ها محسوب می شوند. به گزارش ایرنا، در 
این دوره از آزمون ها ۱۵۷ هزار نفر شرکت کرده اند که ۷۸ درصد 
از شــرکت کنندگان را آقایان و حدود ۲۲ درصد از آنها را بانوان 
تشکیل  دادند. همچنین استان تهران با ۲۵ هزار نفر شرکت کننده 
بیشترین تعداد شرکت کنندگان و استان بوشهر با یک هزار و ۱۵0 
نفر شرکت کننده کمترین شرکت کنندگان را در این دوره از آزمون ها 

به خود اختصاص داده است.
عدم استقبال از تسهیالت بازآفرینی شهری 

در هرمزگان 
 گروه اقتصادی// نماینده شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: 
اگر در بافت شــهری زلزله ای رخ دهد، خسارات بسیار زیادی 
متوجه بافت های فرسوده خواهد بود. محمد میررحیمی نماینده 
شرکت بازآفرینی شــهری ایران در برنامه ای مرتبط با بررسی 
وضعیت بافت شهری فرسوده و ناکارآمد در هرمزگان اظهار کرد: 
اگر زلزله ای در شهری که دارای بافت فرسوده زیادی مانند میناب 
رخ دهد، تلفات زیادی در بافت فرســوده خواهد داشت چرا که 
بناها تاب تحمل فشار ناشی از زلزله را ندارند و خسارات گسترده 
خواهد بود.وی با اشــاره به پایش انجام شده پیرامون موضوع 
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد، تصریح کرد: در 
واقع محدوده هایی هستند که اگر زلزله ای صورت گیرد بیشترین 
آســیب به این محله ها وارد می شود. میررحیمی اضافه کرد: با 
توجه به اینکه اســتان هرمزگان به خصوص سمت غرب استان 
در اولویت اســتان هایی قرار گرفته اند که زلزله باالیی دارند و 
این اتفاق برای مســئوالن استان باید دارای اهمیت باالیی باشد.

وی به شــهر میناب اشاره و بیان کرد: این شهر ۲۹۸هکتار بافت 
فرســوده دارد و اگر کوچکترین زلزله ای در این شهر رخ دهد، 
تلفات باالیی خواهد داشت که دولت برای اینکه بخواهد اقدامات 
پیشگیرانه انجام دهد بسته های تشویقی را در نظر گرفت اما از 
آن استقبال خوبی نشد.نماینده شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه 
داد: در شــهر300هزار نفری شهر میناب فقط به ۵نفر تسهیالت 
نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده اعطا شده که این رقم 
بسیار اندکی به شمار می رود. به گزارش فارس، میررحیمی افزود: 
درخواست می کنم مسئوالن استانی به مدیران شهرهای کوچکتر 
ابالغ کنند که مردم را توجیه کنند تا از این ظرفیت های تسهیالت 

و تشویق ها استفاده کنند. 
در 9 ماهه سالجاری صورت پذیرفت

توزیع ۱07 میلیون لیتر مواد سوختی 
توسط تشکل های تعاون روستایی هرمزگان

 گروه اقتصادی// مدیرتعاون روســتایی اســتان هرمزگان از 
توزیع بیش از ۱0۷ میلیون لیتر مواد سوختی توسط تشکل های 
سازمان تعاون روستایی هرمزگان خبر داد. به گزارش خبرنگار 
دریا، عیســی برخورداری مدیرتعاون روستایی استان هرمزگان 
اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون میزان ۱0۷میلیون و ۶۲۱ 
هزارو ۶۷۸ لیتر انواع مواد سوختی شامل بنزین، گازوئیل، نفت 
سفید و... توسط تشکل های سازمان تعاونی روستایی هرمزگان 
توزیع شــد. برخورداری، ارزش ریالی مواد سوختی توزیع شده 
را افــزون بر ۲ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: از این میزان مواد 
سوختی بنزین ۲۸میلیون و ۲۹3 هزارو ۵۹۸ لیتر، گازوئیل بیش 
از ۷۸میلیون لیتر، نفت ســفید ۶۴۲هزار لیتر توزیع شده است. 
وی عنوان کرد: بیشترین میزان توزیع مواد سوختی به شهرستان 
میناب با 3۹ هزارو ۵3۲ لیتر و بندرعباس با 3۷هزارو ۱۷۹ لیتر و 
همچنین کمترین میزان توزیع مواد سوختی با ۶ هزارو ۲۸۱ لیتر به 
بندرلنگه اختصاص یافت. مدیرتعاون روستایی استان هرمزگان با 
اشاره به اینکه میزان توزیع مواد سوختی در ۹ ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۱0 درصد افزایش داشته است، عنوان 
کرد: ۱۲3 فروشگاه عرضه مواد سوختی و ۱۱ باب جایگاه پمپ 
بنزین متعلق به تعاونی روستایی هرمزگان در سطح استان دایر و 
مشغول به فعالیت هستند.وی هدف از توزیع سوخت را حمایت 
از تولید کننده روستایی، استقرار و توسعه روستاها و سهولت در 
رفت و آمد روســتائیان دانســت و افزود: خدمات شبکه تعاون 
روستایی ضمن کمک به بهبود معیشت زندگی روستائیان، یکی 
از راهکارهای مهم در ممانعت از مهاجرت روستائیان به شهرها 

محسوب می شود.

حداقل حقوق ها در سال آینده

آگهی مزایده نوبت دوم

شــعبه سوم اجراي احكام حقوقی دادگســتري بندرعباس به موجب پرونده اجرائي کالســه 140040920000869531 و شماره دادنامه 
140040390002091441 محكوم عليه اقاي علي شجاعي شيري فرزند عباسقلي محكوم به پرداخت تعداد 200 عدد سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد و مبلغ 137/000 ريال خسارات قانوني و 5/000/000 ريال بابت حق الوکاله وکيل در حق محكوم له خانم زهرا احمدي فرزند 
درويش گرديده است که در راستای اجرای حكم يک واحد آپارتمان تحت پالک ثبتی 31885 فرعي از 3 اصلی واقع در بخش دوبندر عباس 
محله، داماهي کوچه گوهران 39، ساختمان سپيد پالک 65 با کدپستي 7915976774 متعلق به محكوم عليه در ناحيه 2 بندر عباس توقيف 

و به شرح ذيل به مزايده گذاشته مي شود .
1 - مشخصات ثبتي ملک :  عرصه و اعيان آپارتمان به شماره 31885 فرعي از 3 اصلي از بخش 2 بندر عباس بمساحت 51.07 متر مربع پنجاه 
و يک و هفت دسيمتر مربع واقع در سمت جنوبي طبقه چهارم با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشترکات مطابق قانون تملک آپارتمانها 

و حدود اربعه مطابق سند مالكيت به شماره 426549   سري الف سال 98 به مالكيت شش دانگ آقاي علي شجاعي شيري فرزند عباسقلي
2 شــرح وضعيت ملک :  مورد نظر عبارتســت از يک واحد آپارتمان مسكوني واقع در سمت جنوبي طبقه چهارم از ساختمان سه طبقه 
روي پيلوت )در مجموع 4 طبقه( و 6 واحد با قدمت 11 سال بدون، پارکينگ و انباري با نماي ضلع جنوب و شمال سيمان شسته و شرق 
و غرب پالستر سيماني ، پنجره ها آلومينيوم دوجداره کف حياط و پارکينگ موزاييک 30*30 ، ديواره راه پله ، سقف پارکينگ گچ ساده 
، درب پارکينگ فلزي ، آسانســور ندارد ، ديواره راه پله گچ ســاده با قرنيز ســنگي 40 سانتي ، پاگرد و پله سنگ گوهره و گرانيت ، نرده 
 فلزي، درب ورودي واحد چوبي واحد داراي يک خواب آشپزخانه، با کابينت ام دي اف و کف سراميک ،سقف و ديوارها گچ با ابزار و 
رنگ آميزي، کف سراميک ، سرويس و حمام ايراني مشترک با کف و ديواره سراميک و درب آلومينيومي، داراي اشتراک برق اختصاصي 

تک فاز و اشتراک آب عمومي مي باشد.
3- نتيجه کارشناسي :  الف ( در زمان بازديد از ملک مورد نظر ، واحد مذکور مطابق قرارداد رهني شماره 19104497 با مبلغ 900/000/000 
ميليون ريال در رهن مستاجر ) خانم کلثوم ميرحسيني( بود که قرارداد آن در تاريخ 1401/05/26 به اتمام رسيده است و بنا به اظهارات مستاجر 
با توجه به دستور دادگاه جهت عدم تمديد، قرارداد موردنظر تمديد نگرديده است و با توجه به عدم باز پرداخت مبلغ قرارداد اجاره از طرف 
موجر )آقا( علي شجاعي شيري( هماکنون در واحد مذکور ساکن ميباشد.  ب(  با توجه به مندرجات نامه بانک مسكن به شماره 1764/851 

مورخ 1401/07/23 ميزان مانده بدهي پالک مورد نظر تا آن تاريخ مبلغ 503/951/663 ريال اعالم گرديده است

بنا به مراتب صدر التوصيف با توجه به مساحت و کيفيت موصوف کاربري ،نرخ معامالتي امالک در منطقه و ساير 
جوانب موثر بر کارشناسي ارزش کل واحد مذکور و ساير مشاعات و مشترکات و امتياز برق در زمان حال و شرايط 
فعلي و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي ، مستحق للغير بودن قرارگيري در مسير 
اصالحات و تخلفات ساختماني ، و عدم ديون و بدهي هاي  احتمالي بابت ماليات و عوارض و جرايم و غيره 
جمعا ، مبلغ 6/128/400/000 ) شش ميليارد يكصد و بيست و هشت ميليون و چهار صدهزار ريال( برآورد و اعالم 

ميگردد. که با در نظر گرفتن بدهي بانكي مبلغ 624/448/337/ 5 ريال ) پنج ميليارد و ششصد و بيست و چهار ميليون و چهارصد و چهل و 
هشت هزار و سيصدوسي و هفت ريال( قيمت پايه مزايده تعيين ميگردد. که با شرايط ذيل به مزايده گذاشته ميشود.

1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يک ماه مي باشد
  2- کليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خريدار است.

3- پيشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزيابی شده را بصورت 
ســپرده نقدي بحساب شماره IR 220100004062012907685962 نزد بانک ملي شعبه دادگستري توديع و قبض سپرده را به اين اجرا 

تحويل نمايند . 4 - اجراي احكام در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.
5- مزايده در ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 1401/10/25 در محل دفتر شعبه سوم اجراي احكام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری 

بعمل می آيد و برنده کسی است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. 
و برنده کسي است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد . 

 6- در صورتيكه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خود داري نمايد مسئول کسر احتمالی 
قيمت و خساراتی که از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود که بدوا" از سپرده او استيفا ميشود و سپرده تا تعيين کسر قيمت و خسارات 
وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت در مزايده براي کسب اطالع بيشتر ميتوانند به اجراي احكام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندر 

عباس مراجعه نمايند. 

دادورز سوم اجراي احکام حقوقی دادگستري بندر عباس-كمالي

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمی اریان



روابط عمومی 
با مصرف دو وعده ماهي و میگو در هفته ، تقویت هوش و ذکاوت خانواده خود کوشا باشید شیالت رهمزگان 

حوادث جهان
حمله مسلحانه به زندان مکزیک ۱۴ کشته  بر جا گذاشت  
  حمله مسلحانه به زندان مکزیک حداقل ۱۴ کشته برجای گذاشت 
و ۲۴ نفر دیگر هم فرار کردند.دفتر دادستانی ایالت چیهواهوا مکزیک 
اعالم کرد که مردان مسلح به زندانی در شهر سیوداد خوارز در شمال 
مکزیک حمله کرده و ۱۴ نفر را کشته و ۲۴ زندانی را فراری داده اند.

در این بیانیه ای آمده اســت که تعداد نامعلومی از افراد مسلح سوار بر 
خودروهای زرهی در حمله به زندان شــرکت کردند و در این حمله 
مسلحانه حداقل ۱0 نگهبان زندان و مأموران امنیتی جان خود را از 
 دست دادند.به گفته دادستان محلی مکزیک، این حمله حوالی ساعت
 ۷ صبح رخ داد و باعث درگیــری بین زندانیان در داخل این زندان 
بزرگ ایالتی شد.این گزارش افزود: لحظاتی قبل از حمله، مردان مسلح 
در امتداد بلوار مجاور به ســمت پلیس تیراندازی کردند و تعقیب و 
گریز خودرو را به راه انداختند که با توقیف یک خودرو و چهار مرد 
به پایان رسید.بعداً، مهاجمان با یک ماشین نیمه سنگین هامر به گروه 
دیگری از مأموران امنیتی در خارج از زندان حمله و به ســوی آنها 
شلیک کردند. دادســتان ها گفتند که درگیری در داخل زندان، جایی 
کــه زندانیان از گروه های مختلف جنایی و کارتل های مواد مخدر در 
ســلول های جداگانه اسکان داده شده اند، ۱3 نفر را مجروح کرد.گفته 
شده در این حادثه مرگبار حداقل چهار نفر بازداشت شدند اما هنوز 
مشخص نیست که افراد بازداشتی جز مهاجمان به زندان بوده اند یا افراد 
زندانی.همچنین جزئیاتی در مورد چگونگی فرار ۲۴ زندانی در جریان 
این حمله در دسترس نیســت. دادستان مکزیک وعده انجام تحقیق 

درباره انگیزه حمله را داده است .
گردشگر اسرائیلی در ایتالیا با چاقو مورد حمله قرار گرفت

   حمله به یک زن گردشگر اسرائیلی در ایستگاه قطار رم، پایتخت 
ایتالیا او را راهی بیمارســتان کرد.یک زن اسرائیلی در ایستگاه قطار 
رم، پایتخت ایتالیا با چاقو مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد.گفته 
شده فرد قربانی با سه ضربه چاقو به بیمارستان منتقل شده است.علت 
حمله به این زن گردشــگر نامشخص است، اما رسانه های محلی از 
احتمال انجام ســرقت از او خبر داده اند.رسانه های ایتالیایی گزارش 
داده اند که ضارب از صحنه گریخته و پلیس در جستجوی اوست.این 
حمله در ایستگاه قطار رم رخ داد و ظاهراً زمانی اتفاق رخ داده است 
که گردشگر زن برای بازگشت به تل آویو راهی فرودگاه بود.وزارت 
امور خارجه رژیم صهیونیستی هنوز در مورد این حادثه اظهار نظری 
نکرده است.حمله به شهروندان و گردشگران اسرائیلی و صهیونیستی 
همواره در کشورهای غربی تکرار می شود و بسیاری از صهیونیست ها 
این حمالت را به ادامه روند تاریخی جامعه غربی علیه یهودیان نسبت 

می دهند .
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حوادث

در امتداد تاریکی  

مصرف مشروبات الکلی روزگارم را سیاه کرد و در واقع 
حال خودم را نمی فهمیدم و رفتارهایم دســت خودم 
نبود؛ چرا که اگر عاقالنه می اندیشــیدم به خواست 
هوس آلود دوستم توجهی نمی کردم و این رفتارهای 

تبهکارانه را با ربودن آن دختر انجام نمی دادم ...
   جوان ۲۵ ساله ای که یکی از همدستانش با تیراندازی 
پلیس در بیمارستان بستری شده و خود نیز به همراه یکی 
دیگر از دوســتانش پشت میله های بازداشتگاه کالنتری 
قرار گرفته اســت،درباره سرگذشت سیاه خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی گفت: پدرم کارگر روزمزد ساختمانی 
اســت و با زحمت و تالش شبانه روزی مخارج زندگی 
مــا را تامین می کرد. من هم که تک پســر خانواده بودم 
اطرافیانم بیشــتر از خواهرانم به من توجه می کردند،ولی 
به دلیل مشــکالت مالی تا کالس سوم راهنمایی بیشتر 
درس نخواندم و ترک تحصیل کردم؛ چرا که دوست داشتم 
زودتر وارد بازار کار شــوم و برای خودم درآمدی داشته 
باشم. آن زمان یکی از دوســتانم که زودتر از من درس 
و مدرســه را رها کرده بود به شغل کاشی کاری مشغول 
بود به همین دلیل من هم در کنار او شــاگرد کاشی کاری 
شدم. در این شــرایط بود که به مصرف مشروبات الکلی 
روی آوردم و قدم در مسیر بیراهه زندگی گذاشتم. در آن 
روزها با دوســتانم به بهانه هایی مانند خستگی دور هم 
می نشســتیم و بساط مشروبات الکلی را پهن می کردیم. 
 حاال دیگر خالفکاری هایم شــروع شده بود، اما خودم 
نمی فهمیدم که در مســیر اشتباه قدم برمی دارم. خالصه 
یک روز که از سرکار به منزل بازمی گشتم دو جوان را در 
مسیر مدرسه دخترانه دیدم که مزاحم یک دختر نوجوان 
شــده بودند من هم برای خودنمایی و احساس غرور، به 
کمک آن دختر رفتم و او را تا نزدیکی منزلشان همراهی 
کردم. سپس شماره تلفنم را به او دادم که اگر فرد دیگری 
برایش مزاحمت ایجاد کرد با من تماس بگیرد. این ماجرا 
موجب آشنایی و ارتباط خیابانی من و »سپیده« شد. بعد از 
 مدتی به خدمت سربازی رفتم، اما در همان اولین روزهای 
دوره آموزشــی از پادگان فرار کــردم و دیگر به خدمت 
ســربازی نرفتم در این هنگام مصرف ســیگار را هم به 
خالفکاری هایم افزودم و به مشهد بازگشتم. ارتباط من 

و »ســپیده« در حالی حدود چهار ســال طول کشید که 
من قصد داشــتم با او ازدواج کنم، ولی مادرم به شــدت 
مخالف این ازدواج بــود به طوری که مرا تهدید کرد بین 
او و ســپیده یکی را انتخاب کنم! من هم به ناچار دور آن 
دختر را خط کشــیدم تا این که در ۲0 سالگی با دختری 
ازدواج کردم که شــناختی از او نداشتم و با تایید یکی از 
آشنایان پای سفره عقد نشستم! اما هنوز یک سال بیشتر 
 از آغاز زندگی مشترکمان نگذشته بود که احساس کردم 
همسرم فقط در فضاهای مجازی زندگی می کند و دوستانی 
در گروه های مختلف شبکه های اجتماعی دارد. این سوء 
ظن ها به جایی رسید که یک روز او را به شدت کتک زدم 
و »شــبنم« هم با قهر منزل را ترک کرد و به خانه پدرش 
رفت. در نهایت نیز تقاضای طالق داد. در کشــاکش این 
اختالفات خانوادگی و به دلیل تالمات روحی و روانی که 
داشتم نزد   یکی از دوستانم رفتم که تعمیرگاه خودرو دارد. 
سپس به اتفاق هم به منزل مجردی یکی دیگر از دوستان 
مشترکمان رفتیم و بساط مشروب خوری را پهن کردیم. 
بعــد از آن در حالی که من بــه توصیه آن ها یک قرص 
هم خورده بودم و حال طبیعی نداشــتم هر سه نفر سوار 
خودروی دوستم شدیم تا دوری بزنیم. در این هنگام ناگهان 
یکی از دوستانم دختری را به طور اتفاقی در خیابان دید که 
در گذشته با او ارتباط داشت. او در حالی که دختر مذکور 
را نشــانم می داد به من گفت: می توانی او را سوار کنی؟! 
من هم بدون تامل از خودرو پیاده شدم و به زور و تهدید 
آن دختر جوان را درون خودرو انداختم و در تاریکی شب 
به طرف یکی از روستاهای حاشیه بزرگراه آسیایی حرکت 
کردیم. سپس دوستم خودرو را در گوشه ای خلوت پارک 
کرد. در این شــرایط که »هوس« چشمانمان را کور کرده 
بود و حال طبیعی هم نداشتیم تصمیم گرفتیم به آن دختر 
تعرض کنیم، ولی از آزار و اذیت های او چیزی به خاطر 
ندارم فقط می دانم که وقتی او را در تاریکی شب به محل 
سکونتش رساندیم من او را تهدید کردم که اگر چیزی از 
این ماجرا به کسی بگوید روزگارش را سیاه می کنم! بعد از 
آن هم نمی دانستم که آن دختر ماجرا را به پلیس گزارش 

داده است و ... اما ای کاش ...

دختری در چنگ تبهکاران هوسران ! 

گروه حوادث// فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با تالش همه 
جانبه کارآگاهان پلیس آگاهی استان، اعضای یک باند 8 نفره سارقان 

خودرو با 3۵ فقره سرقت شناسایی و دستگیر شدند . 
   سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: درپی وقوع 
چند فقره ســرقت خودرو پراید و محتویات و قطعات داخل خودرو در 
سطح شهر بندرعباس در چند ماهه اخیر و متواری شدن سارق یا سارقان، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار 
گرفت.وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان با 

رصد اطالعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و گشت زنی های هدفمند ۸ 
نفر از اعضای باند سارقان را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی در 
عملیات های جداگانه متهمان را دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو ۴0۵ 
متعلق به این باند توقیف کردند.این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: 
در بازرســی از مخفیگاه متهمان چهار دستگاه خودروی پراید مسروقه، 
دو دســتگاه موتورسیکلت مسروقه و تعداد وسایل داخل خودرو شامل 
ابزارآالت، زاپاس، جک و قطعات خودرو و همچنین تعدادی گوشی تلفن 
همراه سرقتی کشف و ضبط شد.سردار جعفری با بیان اینکه سارقان پس از 
شناسایی خودرو های هدف با استفاده از خودروی پژو و موتورسیکلت در 
اختیارشان سوژه مورد نظر را تعقیب کرده و در یک فرصت مناسب با انجام 
سرقت و تغییر پالک خودرو های مسروقه، نسبت به سرقت محتویات و 
قطعــات آن ها اقدام و پس از مدتی وســایل نقلیه مذکور را در محالت 
خلوت رها می کردند.به گزارش فارس، وی با اشــاره به اعتراف ۹ فقره 
ســرقت خودرو، 3 فقره سرقت موتور سیکلت، ۵ فقره سرقت گوشی و 
۱۸ فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو توسط اعضای این باند اظهار 
داشت: با تالش کارشناسان پلیس آگاهی مالباختگان شناسایی و ضمن 
بازسازی صحنه های سرقت، اموال سرقتی مکشوفه با تنظیم صورتجلسه 
به مالباختگان تحویل و متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و 

با قرار مناسب روانه زندان شدند . 

انهدام باند سارقان خودرو در هرمزگان 

 گروه حوادث// فرمانده انتظامی شهرســتان 
خمین گفت: با قتل دختری ۱6 ساله به دست 
پدر و دایی اش در این شهرستان، عامالن این 
قتل خانوادگی، اندکی پس از ارتکاب جنایت، 

دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شدند .
   به گفته ســرهنگ هادی افراســیابی با اعالم 
مرکــز فوریت های پلیس۱۱0 مبنــی بر وقوع 
درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان 
خمین،کارآگاهان پلیس آگاهی بالفاصله در محل 
وقوع قتل حاضر شدند.افراسیابی افزود: در تحقیق 

از مادر مقتول مشخص شد والدین مقتول از مدتی 
پیش متوجه ارتباط دخترشان با یک غریبه در 
فضای مجازی شدند و هنگامی که مقتول متوجه 
این موضوع شــد، تصمیم به ترک خانه گرفت و 
موضوع را با پدر و دایی اش در میان گذاشــت.

مــادر مقتول ادامه داد: پــس از پی بردن  از این 
موضوع و مشــاجره پدر و دایی اش  با دخترم، 
آن ها به ضرب و شــتم او اقدام کردند و در ادامه 
نیز دخترم به بیمارســتان منتقل شد.با توجه به 

مرگ این دختر ۱۶ ســاله به دلیل ایست قلبی 
در بیمارستان، با دســتور مقام قضایی، متهمان 
بازداشــت و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل 
قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.این مقام 
انتظامی با تاکید بر اهمیت فرهنگ ســازی در 
استفاده از فضای مجازی برای کاهش آسیب ها و 
پیامد های آن در خانواده ها گفت: در صورت بروز 
هر گونه مشکالت فردی یا خانوادگی، شهروندان 
می توانند با مراجعه به مراکز مشاوره و مددکاری 
پلیس، به صورت رایگان از خدمات روان شناسی 

در جهت حل مشکل خود بهره مند شوند .

گروه حوادث// پسر جوان که در یک جشن عروسی مرتکب قتل شده 
بود با ردیابی های پلیس شیراز در اطراف این شهر دستگیر شد .

    سرهنگ فرج شجاعی فرمانده انتظامی شهرستان شیراز در این باره اظهار 
داشــت : در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر درگیری بین 
چند نفر در یکی از تاالرهای عروســی واقع در اطراف پل فسا شهرستان 
شــیراز، مأموران پاسگاه انتظامی پل فسا به محل اعالمی اعزام شدند. در 
بررســی های صورت گرفته مشخص شد در مراسم جشن عروسی که در 
تاالر در حال برگزاری بوده اســت، تعدادی از افراد حاضر در مراســم به 
دالیل نامعلوم با یکدیگر درگیر شــده اند که در این میان پسری ۲0 ساله 

با ضربه مستقیم سالح ســرد مجروح و بر اثر جراحات وارده جان خود 
را از دست داده است.فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه در این 
درگیری ۵ نفر دیگر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند، افزود: در این 
خصوص 3 نفر از عوامل درگیری توسط مأموران انتظامی در محل دستگیر 
شدند.شــجاعی با بیان اینکه در ادامه تحقیقات تکمیلی مأموران انتظامی، 
۷ نفر دیگر از عوامل درگیری نیز در محله ای از شــهر شیراز شناسایی و 
دســتگیر شدند، گفت: در بازرسی از مخفیگاه این افراد 3 تیغه سالح سرد 
)قمه( کشف شــد. با تالش مأموران انتظامی، عامل اصلی این پرونده که 
پسری ۱۹ ساله بود در مخفیگاه خود واقع در یکی از محله های شهر شیراز 
شناسایی، دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شد.فرمانده انتظامی شهرستان 
شیراز گفت: علت و انگیزه این درگیری و وقوع قتل اختالفات خانوادگی 
بوده است و قاتل برای سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی انتقال داده شد . 

  
آگهی مزایده نوبت اول

شعبه سوم اجراي احكام حقوقی دادگستري بندر عباس به موجب درخواست اجراي حكم به شماره 8302*1401 و شماره دادنامه مربوطه 14004039003030973 
محكوم عليه آقاي احسان اميري شميلي فرزند کاظم محكوم است به پرداخت تعداد يكصد چهارده قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد و نيز پرداخت مبلغ 
چهارصد و پنجاه و چهار هزار ريال به عنوان هزينه اوراق و تعرفه خدمات و نيز هزينه دادرسي وفق تعرفه قانونی مربوطه در حق محكوم له خانم بهاره سبزي فرزند 
ماشاهلل گرديده است که در راستاي اجراي حكم يكدستگاه سواري سمند به شماره انتظامي 62 ص 273 ايران 84 متعلق به محكوم عليه آقاي احسان اميري شميلي 
فرزند کاظم به شرح ذيل از طريق مزايده بفروش ميرسد :موضوع مزايده :يكدستگاه سواري سمند به شماره انتظامي 62 ص 273 ايران 84 مدل 1392 رنگ سفيد 
تعداد سيلند 4 نوع سوخت بنزيني تيپ : LxEF7 تعداد چرخ : 4 شماره موتور : 0030727 وضعيت موتور : سالم شماره شاسي : 551075 وضعيت شاسي : سالم 
پالک و مشخصات دارد: قابليت بازسازي و شماره گذاري : دارد اصالت : دارد وضعيت بدنه : ضربه دارد وضعيت داخلی اتاق : سالم تجهيزات داخلي اتاق : سالم 

وضعيت الستيک ها: 5 درصد وضعيت سيستم برقي : خاموش وضعيت گيربكس : خاموش
 فاقد دستور رهن ميزان خالفي ان 1/710/000 ريال وفاقد بيمه نامه ميباشد  باتوجه به وضعيت ظاهري وفني سال ساخت وقيمت روز ارزش 1/850/000/000 ريال معادل يكصدوهشتادوپنج 

ميليون تومان تعيين می گردد و انجام مزايده و تعويض پالک منوط به رعايت قوانين و مقررات کشوري ودستور العمل شمارگذاري ناجا باشد.
بت .

ارزش پايه مبلغ 1/850/000/000 ريال به حروف يكصد و هشتاد و پنج ميليون تومان
در ضمن کليه هزينه هاي عوارض ماليات هزينه پارکينگ مراحل تعويض پالک وساير هزينه ها از جمله:تعويض پالک ، هزينه پارکينگ عوارض شهرداري ، ماليات، خالفي، عوارض آزاد راهي، 
بيمه وغيره بر عهده خريدار می باشد.ارزش اعالمي فوق الذکر بعنوان قيمت پايه مزايده است که با شرايط ذيل به مزايده گذاشته ميشود . * فروش نقدي است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يک 
ماه مي باشد . * کليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خريدار است.پيشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ 
10 درصد مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره IR 220100004062012907685962 نزد بانک ملي شعبه دادگستري توديع و قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايند. 

* اجراي احكام در رد يا قبول پيشنهاد مختار است
5- مزايده درساعت 9 صبح روز يک شنبه مورخ1401/11/02 در محل دفتر شعبه سوم اجراي احكام حقوقي بندر عباس بصورت حضوري بعمل مي آيد و برنده کسي است که باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد . 6- در صورتيكه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خود داري نمايد مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتي که از تجديد مزايده 
حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استيفا ميشود و سپرده تا تعيين کسر قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت در مزايده براي کسب اطالع بيشتر ميتوانند به 

اجراي احكام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمايند .
میثم ساالري  - دادورز سوم اجراي احکام حقوقی دادگستري بندر عباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

مرگ تلخ دختر 1۶ساله در گرداب فضای مجازی 

درگیری خونین میهمانان در تاالر عروسی

گروه حوادث// کودک ۵ ســاله بندرعباســی که برای بازی وارد حریم  راه آهن  شده بود، در برخورد  با قطار  جان خود را از 
دست داد . 

   به گزارش خبرنگار دریا، خبر مرگ این کودک را تأیید کرد و در بررسی های بیشتر مشخص شد  فرزند ۵ ساله یکی از 
شهروندان فداغی ساکن بندرعباس عصر جمعه ۹ دی  در زیر چرخ های قطار جان خود را از دست داده است.  این حادثه 
دلخراش زمانی رخ داد که اعضای خانواده عصر جمعه برای تفریح به منطقه تازیان بندرعباس رفته بودند، اما یک لحظه 
غفلت کافی بود تا کودک ۵ ساله به هوای بازی روی ریل قطار برود و چرخ های آهنین قطار این کودک را به کام مرگ ببرد . 

مرگ کودک ۵ ساله زیر چرخ های قطار

  
آگهی موضوع ماده 3 آنیی انهم اقنون افراز و فروش امالک مشاع 

نظر به اينكه آقای غالمرضا ســرافراز احدی از مالكين مشــاعی پالک 553 - اصلی واقع در محله سرريگ بخش يک بندرعباس برابر درخواست شماره 
1/25352 مورخ 1401/10/10 تقاضا افراز پالک مزبور ، و نامبرده به موجب درخواست وارده به شماره نامه وارده 1/25352 مورخ 1401/10/10 اعالم نمود 
به آدرس ساير مالكين مشاعی دسترسی ندارد وبدين وسيله مراتب در اجرای ماده 3 آئين نامه افراز وفروش امالک مشاع جهت اطالع ساير مالكين مشاعی 
آگهی می گردد تا مالكين مشاعی در موعد مقرر مورخ يكشنبه 1401/10/24 در  محل وقوع ملک حضور يابند ، بديهی است عدم حضور مانع از انجام 

عمليات افراز و نخواهد بود . 1401/351م/الف 
ابوالحسن دستوری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

طرح :معصومه زارعی

 گروه حوادث// فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از کشف ۲8 کیلوگرم تریاک از 
دو مسافر در فرودگاه حضرت امام خمینی)ره( خبر داد . 

  سردار محسن عقیلی با اشاره به اقدامات مأموران پلیس فرودگاه های کشور 
برای جلوگیری از قاچاق موادمخدر از طریق خطوط هوایی گفت: مأموران پلیس 
فرودگاه حضرت امام خمینی)ره( حین پایش مسافرانی که قصد خروج از کشور 
را داشــتند، به بار همراه دو نفر از مسافران در خصوص جاسازی مواد مخدر 

مشکوک شــدند. در ادامه مأموران با بهره گیری از تجهیزات کمک بازرسی و 
بررســی دقیق تر از بار همراه یکی از مظنونان، مقدار ۱۲ کیلوگرم موادمخدر از 
نوع تریاک را که به شکل بسیار ماهرانه ای در غلطک های فلزی دستگاه چاپ 
جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.همچنین در بررسی بار مسافر دوم مقدار 
۱۶ کیلوگرم مواد مخدر باز هم از نوع تریاک که در قاب آکواریوم جاســازی 
شده، کشف و ضبط شد. براساس اعالم سایت پلیس، عقیلی با اشاره به مأموریت 
ویژه پلیس در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گفت:  برای افراد دستگیر شده 
پرونده ای تشکیل شده و آنان به همراه پرونده متشکله و برای ادامه روند رسیدگی 

به جرم روانه دادسرا شدند . 

28 کیلو موادمخدر در فرودگاه امام کشف شد
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10 جمادی الثانی  1444

سال بیست و دوم شماره 4069

خبری

شهرستان

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس :
بزودی اجرای باند دوم راه کهورستان-الر آغاز خواهد شد

   گروه شهرستان//  عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس 
از آغاز اجرای باند دوم راه کهورستان-الر خبرداد. احمد مرادی 
افزود: در پی نارضایتی مردم از افزایش آمار تصادفات منجر به 
مرگ در جاده کهورســتان-الر و طرح سوال بنده از وزیر راه و 
شهرسازی، اعتبار اجرای باند دوم پروژه جاده کهورستان-الر از 
طریق ســازمان برنامه و بودجه و از محل ماده ۵۶ و تهاتر نفت 
نیز تأمین خواهد شــد.وی با بیان اینکه بزودی عملیات اجرای 
3۵ کیلومتری این پروژه توســط قرارگاه خاتم االنبیاء نیز آغاز 
می شــود، تصریح کرد: این مسیر از مســیرهای پرتردد جاده 
بندرعباس-الر-جهرم-شــیراز بوده و یکی از مطالبات جدی 
مردم بــرای اجرای باند دومش بوده و امیدوارم با آغاز عملیات 
اجرایی آن نیز بتوانیم این خواســته به حق مردم را عملی کنیم.
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی در 
پایان عنوان کرد: با تکمیل این پروژه عالوه بر کوتاه شدن مسیر 
یاد شده سبب کاهش تصادفات و تلفات جاده ای خواهیم بود.
به گزارش ایســنا، چندی پیش امام جمعه اهل سنت بندرعباس 
در مراسم خاکسپاری و تشییع شش نفر از جان باختگان حادثه 
رانندگی محور کهورستان – الر در گچین، با انتقاد از وضعیت این 
محور بویژه حد فاصل گچین–کهورستان تا الر گفته بود: وضعیت 
بخشی از جاده بندرعباس به الر و شیراز به حدی ناایمن است که 
اگر شوماخر هم در آن رانندگی کند با مشکل مواجه می شود و 

نمی تواند ادامه مسیر دهد .
اهدای 85 سری جهیزیه به نوعروسان حاجی آبادی 

  ســعیده دبیــری نژاد گــروه شهرســتان// رئیس کمیته 
 امــداد شهرســتان حاجــی آبــاد از اهــدای جهیزیــه به 
۸۵ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد حاجی آباد خبر داد. به 
گزارش خبرنگار دریا؛ ابراهیم نگهبان، رئیس کمیته امداد شهرستان 
حاجی آباد گفت: طی مراسمی با حضور مسئولین شهرستانی 
به ۸۵ نوعــروس تحت حمایت  این نهاد جهیزیه کاالیی اهدا 
شد.  نگهبان افزود: جهیزیه های اهدای شامل پنج قلم از کاالی 
اساسی زندگی از جمله: یخچال، تلویزیون، جاروبرقی، ماشین 
لباسشویی و اجاق گاز بوده است. این مقام مسئول تصریح کرد: 
ارزش هر سری جهیزیه 30 میلیون تومان بوده که برای تامین 
این تعداد بالغ بر دو میلیارد و ۵۵0 میلیون تومان هزینه شــده 
است. رئیس کمیته امداد شهرستان حاجی آباد خاطرنشان کرد: 
 در شهرستان حاجی آباد حدود پنج هزار و ۴۴۵ خانواده تحت 
حمایت کمیته امداد هســتند که از خدمات این نهاد بهره مند 

هستند . 

 در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک و آب 
و یا کوبیدن وسیله های در دسترس آن را خاموش کنیم

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

شهرستان//  گروه  نژاد  دبیری  سعیده 
اســتاندار هرمزگان با اشــاره به آغاز 
کار کلینیک های ســیار چشم پزشکی 
و دندانپزشــکی بنیاد خیریه نوآوران 
ســالمت در شهر ســرگز احمدی از 
برنامه ریزی بــرای ارائه بیش از ۷هزار 
خدمت پزشکی رایگان به مردم منطقه 

خبرداد .
   بــه گزارش خبرنــگار دریا، مهندس 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان، ارتقای 

سطح خدمات بهداشتی، درمانی و افزایش 
ضریب برخــورداری مناطــق مختلف 
از خدمات تخصصی پزشــکی را جزو 
برنامه های اصلی دولت ذیل قرارگاه مردم 
در اســتان هرمزگان، دانست و گفت: از 
بدو آغاز به کار دولت سیزدهم با تشکیل 
قرارگاه مردم ضمن هم افزایی ظرفیت ها، 
امکانات معطل دولتی را به مدار خدمت 
وارد کردیم و  اردوهای جهادی پزشکی 
در قالــب قرارگاه مردم نظامند شــد که 
پانزده گردهمایی تخصصی درمانی  طی 
برگزارشده با حضور پزشکان مجرب از 
سراسر کشور، توانســتیم به بیش از ۵0 

هزار نفر از مردم شــریف مناطق مختلف 
استان خدمت رایگان پزشکی ارائه دهیم.
وی افزود: هدفگذاری ما در بخش درمان 
قرارگاه مردم تا پایان ســال این است که 
میزان خدمات درمانی رایگان در مناطق 
مختلف را به ۱00 هزار نفر برســانیم و 
بر همین مبنا برنامه ریــزی و دعوت از 
گروه های پزشکی تخصصی در دستورکار 
قرار گرفته به نوعی کــه همزمان با ایام 
شهادت حضرت زهرا ســالم اهلل علیها 
یک گروه مجهز دندانپزشکی در جزیره 
بوموســی خدمات ویژه ای ارائه کردند، 
همزمان با آغاز سالروز حماسه نهم دی ماه 

یک گروه متخصص در شهر سرگز مستقر 
شده اند و بمناسبت سالروز شهادت سردار 
دل ها حاج قاسم سلیمانی هم گروه مجهز 
دیگری در پارسیان آغاز به کار خواهند 

کرد. 
    نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، 
بیان کرد: بنیاد خیریه نوآوران سالمت یکی 
از بزرگترین گروه های تخصصِی کشــور 
در بحث چشم پزشــکی و دندان پزشکی 
اســت که در نقاط مختلف کشــور ارائه 
 خدمت داشــته اند و از چند ماه گذشته با 
فراهم کردن مقدمــات حضور این گروه 
 تخصصی در استان بحث ویزیت ، بیماریابی و 

نوبت دهی در سطح منطقه احمدی آغاز 
شده که بیش از ۷ هزار نفر برای دریافت 
دندانپزشکی  و  چشم پزشــکی  خدمات 

شناسایی شده اند.
  وی عنوان کــرد: از نهم دی ماه امکانات 
این گروه در شهر سرگز احمدی استقرار 
پیدا کرده و طبق نوبت دهی کار درمانی 
خود را آغاز کرده اند و قرار اســت تا ۱۹ 
اسفندماه سال جاری با بیش از ۵0 کادر 
درمانی متخصص در منطقه حضور داشته 
باشند.مهندس دوستی تاکید کرد: این گروه 
مجهــز به واحد متحرک دندانپزشــکی، 
واحد ویزیت رایــگان، اتاق عمل مجهز 

واحد  میکروســکوپ چشم پزشکی،  به 
اپتومتری اســت و در سه برهه  زمانی با 
حضور پزشکانی مجرب از سراسر کشور 
برنامه های عمل جراحی از بازه زمانی ۱۲ 
تــا ۱۴ بهمن، ۲۶ تا ۲۸ بهمن و ۹ تا ۱۱ 
اسفند در نظر گرفته شده است. استاندار 
برنامه ریزی  خاطرنشــان کرد:  هرمزگان 
برای برگزاری اردوهای جهادی پزشکی 
 در ســایر نقاط اســتان در حال انجام 
می باشد و به زودی گروه های تخصصی 
بیشتری به مردم شریف استان به ویژه در 
پزشکی  رایگان  محروم خدمات  مناطق 

ارائه خواهند کرد . 

استاندار هرمزگان خبرداد

آغاز به کار کلینیک های سیار چشم پزشکی و دندانپزشکی در سرگز احمدی 

  

  

  

  

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000911844 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهايی شماره 140140390002435196.  

 شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی فرمان 
امام )ره( با نمايندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شكايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشكار: بتاريخ  بيست ويكم ماه يكهزارو چهارصد ويک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشكيل است 
پرونده کالسه 140140920000911844 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احديت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمين هشت هكتاری ستاد قطعه 34 به مساحت  264متر مربع از طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اوليه طی دادنامه شماره 140140390001962808 مورخه 
1401/08/07 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار 
صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينكه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهيچگونه اطالعی ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست 
نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حكم به تمليک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور 
مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/316600/ن مورخه 1401/09/19 درخواست 
صدورحكم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام قانونی ويا صادر واعالم ميدارد . 
 رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران

 ) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000970737 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهايی شماره 140140390002435231.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی فرمان 
امام )ره( با نمايندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شكايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشكار: بتاريخ بيست ويكم ماه يكهزارو چهارصد ويک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشكيل 
است پرونده کالسه 140140920000970737 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت 

از درگاه احديت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمين هشت هكتاری ستاد قطعه 13 به مساحت 2500 متر مربع از طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اوليه طی دادنامه شماره 140140390002058625 مورخه 
1401/08/17 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار 
صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينكه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهيچگونه اطالعی ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست 
نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حكم به تمليک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور 
مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/316467/ن مورخه 1401/09/19 درخواست 
صدورحكم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام قانونی ويا صادر واعالم ميدارد . 
 رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران 

) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .
مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000492860 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهايی شماره 140140390001448289.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی فرمان امام )ره( با 
نمايندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شكايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشكار: بتاريخ شانزدهم شهريور ماه يكهزارو چهارصد ويک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشكيل است 
پرونده کالسه 140140920000492860 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احديت متعال 

به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان جاسک ، ليردف ، ليردف شمالی قطعه 20 ، به مساحت 2500مترمربع از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير 
بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اوليه طی دادنامه شماره 140140390001068108 مورخه 1401/05/03 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت 
به انقضاء وکيل مالک و توجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرايی حضرت امام  )ره( و اينكه ملک موضوع پرونده از مصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده و هيچگونه اطالعی 
 از مالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نيامده، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حكم به تمليک ستاد اجرائی فرمان حضرت 
امام )ره( درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/181968/ن مورخه 07/ 1401/06 درخواست صدور 
حكم تملک ملک موصوف را نموده است.النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک ياقائم مقام قانونی ويا وکيل مالک و توجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده 
توسط ستاد اجرايی حضرت امام  )ره( و اينكه ملک موضوع پرونده از مصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده و هيچگونه اطالعی از مالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست نيامده، لذا در راستای 
اجرای ماده 28 قانون مدنی و فتوای حضرت امام  )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حكم به تمليک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم ميدارد. رای صادره غيابی و ظرف 

بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران )ويژه دادگاه های اصل 49 قانون اساسی( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

                              دادانهم
پرونده کالسه 140140920000970748 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهايی شماره 140140390002435242.  

شاکی : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اسالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرايی فرمان امام 
)ره( با نمايندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : شكايت بر خالف واقع در دعاوی اصل 49 قانون اساسی 

گردشكار: بتاريخ بيست ويكم ماه يكهزارو چهارصد ويک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذيل تشكيل است 
پرونده کالسه 140140920000970748 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه 

احديت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينمايد .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان ميناب ، محله شنبه چاالکی ، جنب زمين هشت هكتاری ستاد قطعه 46 به مساحت 320/88 متر مربع از طرف ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک باير بالصاحب معرفی گرديده است اين دادگاه پس از بررسی های اوليه طی دادنامه شماره 140140390002058546 مورخه 
1401/08/17 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نمايد وسپس قرار 
صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گرديد و متعاقباً با عنايت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( و اينكه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقی گرديده وهيچگونه اطالعی ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانونی وی بدست 
نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحرير الوسيله )کتاب لقطه(حكم به تمليک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور 
مهلت يک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مدعی يا معترض ، ستاد اجرايی طی نامه شماره 181/316598/ن مورخه 1401/09/19 درخواست 
صدورحكم تملک ملک موصوف را نموده است . النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصی به عنوان مالک يا قائم مقام قانونی ويا صادر واعالم ميدارد . 
 رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران 

) ويژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

گروه شهرســتان//  سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: زیرســاخت های تولید آب و بــرق این جزیره در 
وضعیت پایداری قرار دارد و این پایداری برای میزبانی از 

مسافران نوروزی تقویت می شود . 
   ســعید پورزادی در بازدید از شــرکت آب و برق کیش با 
بیان اینکه ۱00 درصــد آب و برق مورد نیاز این جزیره در 
این منطقه تولید می شــود و به خط سراسری وصل نیست 
 اظهار کرد: تمام تالش شرکت های فعال جزیره پایداری این 
انرژی ها در زمان های اوج مصرف و ایام پر مســافر جزیره 
است.وی افزود: در کنار ایجاد زیرساخت های مناسب برای 
افزایش تولید در دستور کار بوده و تعمیرات اساسی تجهیزات 
تولید آب و برق از دیگر اولویت این شــرکت است.پورزادی 
اضافه کرد: با توجه به ظرفیت تولید آب و برق در ۲ شرکت 
این جزیره و با توجه به جمعیت حدود ۵0 هزار نفری کیش، تا 
چند سال آینده مشکلی در تامین و توزیع این انرژی های مورد 
نیاز وجود ندارد.وی در خصوص افزایش ظرفیت فاضالب 
این جزیره نیز گفت: امسال پس از حدود ۶ سال بال تکلیفی با 
تکمیل تجهیزات امکان تصفیه فاضالب در این جزیره از حدود 
۱0 هزار به ۱۷ هزار متر مکعب در روز رســید که قابل ارتقا 
به ۲0 هزار متر مکعب نیز است.مدیرعامل شرکت آب و برق 
کیش نیز گفت: با بهره برداری از خط هفتم گاز سراسری جهت 
مصرف در واحد های نیروگاهی کیش، ساالنه 300 میلیون لیتر 
گازوئیل صرفه جویی می شود.ابوالفضل صدرائیه با بیان اینکه 

از مهر ماه امسال مصرف سوخت گازوئیل قطع شده است و 
تمام سوخت مصرفی هشت واحد نیروگاهی از گاز انتقالی تامین 
می شود یادآور شد: طول عمر باالی قطعات، کاهش استهالک 
 و آلودگی هوا از مزیت های استفاده از گاز به عنوان سوخت 
واحد های نیروگاهی اســت.به گزارش ایرنا، وی با اشــاره 
 به اینکه سیستم کنترل هوشــمند توزیع آب در این شرکت 
راه اندازی شــده اســت افزود: با این سیستم امکان کنترل 
فشــار و دبــی آب توزیعــی در تمام محــالت جزیره به 
صورت آنی قابل مالحظه اســت که می تــوان با این اقدام 
در کنــار افزایــش رضایتمنــدی از ۱00 درصد پرتی آب 
 در حــوادث نیز جلوگیری کرد.شــرکت آب و برق کیش با 
ســرمایه گذاری وزارت نیرو و سازمان منطقه آزاد کیش در 
سال ۱3۶۹ با هدف تولید، انتقال و توزیع آب شرب بهداشتی 
و برق در جزیره کیش تاسیس شد، وظیفه این شرکت تولید، 
انتقال و توزیع آب و برق مطمئن در جزیره کیش بوده و هم 
اکنون به بخش خصوصی واگذار شده است.هم اکنون در این 
شــرکت روزانه ۲۱ هزار متر مکعب آب تولید می شود که 
ظرفیت اســمی آن تا ۲۴ هزار متر مکعب در هر روز است؛ 
میزان تولید برق این شرکت نیز روزانه حدود ۲00 مگاوات 
ساعت است.جزیره کیش از جزیره های استان هرمزگان با 
بیش از ۹۱ کیلومتر مربع مســاحت در ۱۸ کیلومتری کرانه 
جنوبی ایران واقع شده و از توابع شهرستان بندر لنگه استان 

هرمزگان است .

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش :

زیرساخت های تولید آب و برق کیش 
گروه شهرســتان//  نماینده ولی فقیه وضعیت پایداری دارد

در استان هرمزگان به همراه مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان، 
فرماندار و جمعی از مســئوالن از روند 
تکمیل آب شــیرین کــن زیارت در 

شهرستان سیریک بازدید کرد . 
   حجت االســالم والمســلمین محمد 
عبادی زاده در این بازدید ضمن بررسی 
روند پیشرفت فیزیکی پروژه با قدردانی 
از تالش هــای عبدالحمید حمزه پور در 
تســریع پروژه های آبرسانی، افزود: این 
پروژه نیز در مرحله نهایی است و ظرفیت 
خوبی را به تامین آب این شهرستان اضافه 
خواهد کرد.به گفته وی، عملکرد آبفا در 
تکمیل پروژه ها با جدیت دنبال می شود 
و پروژه آب شــیرین کــن زیارت نیز با 
جدیتی که مدیرعامل آبفا دارد منشا خیر 

و برکت خواهد شد.
   عبدالحمیــد حمــزه پور نیــز در این 
بازدید با اشاره به اینکه  سایت زیارت با 
ظرفیت قراردادی سه هزار متر مکعب در 
 شبانه روز احداث آن آغاز شد، گفت: با 
 آینده نگــری در زیرســاخت های این 
آب شیرین کن، پیش بینی افزایش ظرفیت 
تا ۶ هزار متر مکعب در شبانه روز نیز شده 
اســت. وی افزود: این پروژه ۹0 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد و عمده تجهیزات 
 آن نصب شــده که با تکمیل آبگیر دریا، 
 روند شیرین سازی آب آغاز خواهد شد.

 بــه گفتــه حمــزه پــور، آب تولیدی 
آب شیرین کن زیارت که تاکنون بیش از 
۲00 میلیارد تومان برای آن هزینه شــده 
اســت، تا پایان سال وارد شبکه آبرسانی 
ســیریک می شود و مردم از آب تولیدی 
با کیفیت آب شیرین کن زیارت بهره مند 
می شوند. مدیرعامل آبفا تصریح کرد: این 
آب شــیرین کن به دلیل به هم پیوستگی 
خط انتقال و شــبکه توزیع ســیریک بر 
تامین آب کل شهرستان تاثیر می گذارد. 
وی ادامه داد: با هدف بهره مندی بیشــتر 
مردم سیریک و کمک به پایداری جمعیت 
ســاکن در شــهرها و روســتاهای این 
شهرستان طرح اجرای ۱۲ کیلومتر خط 
انتقال جدید نیز در دستور کار است که با 
اعتبار ۵0 میلیارد تومان عملیات احداث 

آن آغاز خواهد شد.
   حمزه پور همچنین با اشاره به منابع آبی 
شهرستان سیریک افزود: سیریک به دلیل 
عدم برخورداری از منابع آب ســطحی و 
زیرسطحی، آب مورد نیاز عمده جمعیت 
آن از خارج شهرستان تامین می شود که 

با تکمیل آب شــیرین کن زیارت، خود 
 این شهرســتان با استفاده از ظرفیت دریا 
تامیــن کننــده آب بخشــی از نیاز آبی 
جمعیت ســاکن در شــهر و روستاهای 

سیریک خواهد بود.
   بــه گفتــه وی اســتاندار هرمزگان و 
 نماینده ولی فقیه نیز همواره حامی اجرای 
طرح های آبرسانی بوده اند که در تامین 
نیاز آبی سیریک پشتیبانی ویژه ای داشتند 
که نتایــج آن تامیــن آب بخش بمانی 
ســیریک به عینه شاهد بودیم.مدیرعامل 
آبفا همچنیــن از ظرفیت ســازی برای 
افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن شهر 
سیریک خبر داد و گفت: ظرفیت این آب 
شیرین کن به باالی سه هزار متر مکعب 

خواهد رسید.
   به گزارش ایســنا، پاکــروان فرماندار 
سیریک نیز در این بازدید با اشاره به توجه 
ویژه استاندار هرمزگان و مدیرعامل آب 
و فاضالب هرمزگان به سیریک افزود: در 
اقدام جهادی تابستان امسال وضعیت آب 
بخش بمانی و ۹ روستا مرتفع شد و مردم 
که پیشتر هر ۴0 روز یکبار آب دریافت 
مــی کردند، در حال حاضر به آب پایدار 

دست یافته اند .

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان :

مردم سیریک امسال طعم آِب باکیفیت را می چشند
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  گروه سالمت // وزیر بهداشت گفت: واکسن به اندازه کافی در 
کشــور وجود دارد. حدود ۵۰ میلیون دز واکسن ذخیره داریم. 
مردم باید در اتوبوس، هواپیما، قطار و فضاهای سربسته حتما از 

ماسک استفاده کنند . 
   بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت در حاشیه هفتمین نمایشگاه فن بازار 
ملی سالمت در جمع خبرنگاران گفت: موفقیت های بسیار بزرگی در 
حوزه پژوهش داشــته ایم و در این نمایشگاه ۸۴0 محصول فناورانه 
عرضه شــده اند که در گذشته بســیاری از این محصوالت از خارج 
وارد می شدند و صرفه جویی ارزی زیادی برای ایران به همراه داشته 
اســت.به گفته وی، امروزه دنیا به سمت سلول درمانی و ژن درمانی 
برای درمان بیماری ها رفته اســت که در این راســتا داروهای جدید 

 گیاهی رونمایی شــده اند.عین اللهی گفت: در حال حاضر ۲۵ درصد 
فعالیت های دانشگاهی کشور در حوزه سالمت هستند و ۸/۱ میلیارد 

دالر صرفه جویی ارزی با این تولیدات ایجاد شده است.
     او ادامه داد: مجوز ۱۴ پارک علم و فناوری در شــورای گسترش 
داده شده است. بین دانشــگاه و تجارت فاصله ای وجود دارد و این 
نمایشگاه فرصتی برای ســرمایه گذاری و تجاری سازی محصوالت 

است.
    هفت مرکز نوآوری ســالمت امسال افتتاح شده اند.وزیر بهداشت 
ادامه داد: امروز میزان اجرای نســخه نویسی الکترونیک به باالی ۹0 
درصد رسیده اســت و به دنبال پرونده الکترونیک سالمت هستیم تا 
پزشکان به سابقه بیماری دسترسی داشته باشند. در نسخه الکترونیکی 
از سیســتم هوشــمند برای کنترل حتی تعداد اقالم دارویی اســتفاده 

 خواهد شــد.او افزود: در زمینه شــیوع ویروس کرونا، ایران یکی از 
موفقیت ترین کشــورها با همکاری مردم ، رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و انجام واکسیناسیون کرونا بوده است. سه ماه است که آمار 
جانباختگان کرونایی زیر ده نفر اســت؛ اما در کشورهایی مثل ژاپن، 
آمریکا، آلمان و ایتالیا شرایط خوب نیست.عین اللهی ادامه داد: واکسن 

به اندازه کافی در کشور وجود دارد. 
  حدود ۵0 میلیون دز واکســن ذخیره داریم. مردم باید در اتوبوس، 
هواپیما، قطار و فضاهای سربســته حتما از ماسک استفاده کنند. این 
 ویروس های شناســایی شــده به سرعت منتشر می شــوند و کادر 
درمان در حال آماده باش هستند. کنترل مرزها به خوبی انجام و رصد 

دقیق تری بر مسافران از کشورهای پرخطر خواهد شد .

گــروه ســالمت // معاون بهداشــت وزارت 
 بهداشــت گفــت: تفاهم نامه ارتقــای توان 
فن آورانه در راســتای نظارت هوشمندانه در 
تقلبات  و  زمینه کاهش و کنتــرل آالینده ها 
مواد غذایی و محصوالت کشاورزی مستقیما به 

سالمتی مردم برمی گردد . 
   تفاهم نامه همکاری مشــترک وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی بــا مرکز همکاری های 
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با حضور دکتر 
حسین فرشیدی معاون بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی منعقد شد.بر اساس این تفاهم نامه، ارتقای 
تــوان فن آورانه در راســتای نظارت هوشــمندانه 
 در زمینــه کاهــش و کنترل آالینده هــا و تقلبات 
مواد غذایی و محصوالت کشــاورزی آالینده های 
محیطی و شغلی با استفاده از ظرفیت های شرکت های 
دانش بنیــان مورد تاکیــد قرار خواهــد گرفت.

 فرشــیدی در همین خصوص به وبدا اظهار داشت: 
سالمت غذایی و محیط و کار یکی از بحث های بسیار 
مهمی است که در حوزه سالمت مورد توجه بوده و 
قطعا استفاده از ظرفیت های نوین می تواند در کنترل 
و بهبود آن موثر باشد.معاون بهداشت وزارت بهداشت 
گفت: تفاهم نامه ارتقای توان فن آورانه در راســتای 
نظارت هوشمندانه در زمینه کاهش و کنترل آالینده ها 
و تقلبات مواد غذایی اســت کــه این فرصت را در 

اختیار وزارت بهداشت قرار می دهد که با استفاده از 
این فناوری های نوین با حداقل زمان و نیرو بسیاری 
 از موارد را کنترل کنیم.وی تاکید کرد: همواره یکی از 
دغدغه های ما کنترل بازار در مقوله غذاهای بهداشتی 
و غذاهای تقلبی بوده تا با کنترل و نظارت صحیح، 
مردم فرآورده های سالم مصرف کنند. فرشیدی ادامه 
داد: برای کنترل غذاهای موجود در بازار راهکارهای 
بسیار متفاوتی اجرا می شود و قطعا روز به روز این 
راهکارها باید به سمت استفاده از فناوری های نوین 
حرکت کند و این تفاهمنامه این فرصت را در اختیار 
وزارت بهداشــت قرار می دهد که در این راستا گام 
بردارد و قطعا نتایج این تفاهمنامه مستقیما به سالمتی 

مردم بر می گردد .

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد

لزوم استفاده از فناوری های نوین جهت 
کنترل بهداشت غذاهای موجود در بازار

فروردین :
امروز برای بیشــتر فروردینی ها رفتن به ســر كار 
ســخت اســت، به خاطر اینكه ماه برج سرطان 
بهتان اجــازه می دهد خودتان را پشــت وظایف 
خانوادگی تان پنهان كنید. شاید هم شما در محل كارتان مسئولیت 
زیادی ندارید كه طبق برنامه منظم خود به انجام برسانید. بنابراین 
بهتر اســت برای انجام دادن كارهای معمولی وقت كمتری صرف 
كنید تا بتوانید با امتحان كردن راه های مختلف قابلیت های خودتان 

را افزایش دهید .
  اردیبهشت :

هم اكنون شما نمی توانید به راحتی محدودیت های 
خود را قبول كنید، برای اینكه ماه در سومین خانه تان 
یعنی خانه ارتباطات به ژوپیتر زیاده رو ملحق می شود. خوشبختانه 
امروز شما به دردسر نمی افتید و اوضاع بر وفق مراد خواهد بود. اما 
احتمال دارد كه از مسیر اصلی خود منحرف شوید، انعطاف پذیری 

مرموزترین اسلحه شماست .
  خرداد :

امروز شما خیلی حساس شده اید، ولی درست نیست 
كه احساسات خود را انكار كنید. در حقیقت حاال كه 
شما احساس تنهایی می كنید، ممكن است ارتباط خود را به طور 
كامل با همكاران و دوستانتان نیز قطع كنید. اما نمی توانید كاری 
برای این تنهایی تان بكنید؛ این مشكل تا چند روز آینده خود به 
خود برطرف می شــود. در عوض به دنبال راه هایی برای سرگرم 

كردن خودتان باشید .
   تیر :

امروز ابراز كردن احساسات مثبت برای شما ساده تر 
شده است، برای اینكه شما می توانید به كسانی كه به 
اهداف شــما عالقه مندند كاماًل اطمینان كنید. اما افراد دیگر كمی  
دو دل هســتند و شما نمی توانید بگویید آیا آنها ایده های شما را 
می پذیرند یا نه؟! باوجود این تصمیم گیری هایتان را شخصی نكنید، 
برای اینكه آنها حتمًا باید اصالح شــوند. به جای غر زدن به سر 
كار بروید و به فكر پیدا كردن راه های بهتری باشید !

    مرداد :
امروز احساسات و عالیق خود را برای دیگران فاش 
نكنید، برای اینكه آنها انقدر كه شــما فكر می كنید 
ارزش اعتماد كردن را ندارند. امروز ممكن است یك نفر به شما 
تكیه كند و حتی احساسات تان را هم به بازی بگیرد! بهترین اسلحه 
شما خویشتن داری است، هرچقدر كه بیشتر احساسات خود را 
مخفی نگه دارید آنها شدید تر می شوند. پس تا موقعی كه آمادگی 
پیدا نكرده اید و دیگران نیز شایستگی اعتماد كردن را پیدا نكرده اند 

كارهای شخصی خود را انجام دهید .
 شهریور :

امروز شما نمی توانید در مسیر و روش اصلی خود 
باقی بمانید، چراكه احساسات شما با اتفاقاتی كه در 
جهان خارج به وقوع پیوسته است فرق دارد. هم اكنون احساسات 
شــما زیاد منطقی نیستند و ممكن اســت استراتژی های شما به 
شكســت بینجامد، برای اینكه بر پایه واقعیت و حقیقیت شكل 
نگرفته اند. متوقف كردن بخشی از فعالیت هایتان بهتان كمك می كند 

تا بر روی كاری كه هم اكنون در دست دارید بیشتر تمركز كنید .
 مهر :

شما امروز مثل اردك شده اید!! شما مثل اردك مادر 
كه جوجه هایش را دور خود جمع می كند، دوستان و 
همكارانتان را دور خود جمع می كنید!! متاسفانه همه 
افرادی كه بهتان می پیوندند كارهایی كه شما می خواهید را انجام 
نخواهند داد، چراكه آنها هم كارها و برنامه های خودشان را دارند. 
به جای اینكه مثل پرنده ها دور هم جمع شوید، یك نفس عمیق 

بكشید و یكی یكی با دوستان تان صحبت كنید .
  آبان :

حاال كه مــاه در پنجمین خانه تان یعنی خانه »ابراز 
كردن و مطرح كــردن« خودش را بــا اورانوس با 
استعداد هماهنگ می كند، مسیر پیشرفت و خالقیت و 
پویایی برای شما باز و مهیا است. اما شاید نتوانید به راحتی دیگران 
را متقاعد كنید كه به حرف های شما گوش بدهند، برای اینكه آنها 
هم برنامه های خودشان را دارند. اگر فكر می كنید كه آنها شما را 
درك خواهنــد كرد و بهتان كمك می كنند پس زیاد روی نظرات 

خودتان پافشاری نكنید .
  آذر :

امروز روز خیلــی زیبایی خواهد بود، به خصوص 
اگر شما با احساساتی كه دیروز برایتان مشكل ساز 
بودند راحت تر كنار بیایید. شــاید این كار ابتدا به 
نظرتان سخت بیاید، ولی هرچه جلوتر می روید راحت تر می شود. 
كار كردن با دیگران لذت بخش خواهد بود، اما آن وقت شــاید 
نتوانید تمام برنامه های خودتان را عملی كنید. با كمی  انطاف پذیری 

می توانید هر دوی اینها را با هم داشته باشید .
  دی :

شــما امروز به زندگی تان كاماًل اطمینان دارید، اما 
همراهی و پیش رفتن با این مسیر برایتان سخت شده 
است. ممكن است افراد دیگر از قوانین شما سرپیچی 
كنند و انتظارات شما اعم از ســازندگی و سازگاری را برآورده 
نكنند. جلب كردن موافقت دیگران برای قبول كردن خط فكری تان 
یك چیز است، متقاعد كردن آنها برای عمل كردن به وعده هایشان 
یك چیز دیگر! صبر و شكیبایی و كمی  هم شوخ طبعی و خوش 

خلقی برای گذر از این مرحله سخت بهتان كمك می كند .
 بهمن :

حاال كه احساســات غیرمعقول زیــادی دور و بر 
شــما وجود دارند، شما احساس غریبی می كنید و 
فكر می كنید این مشــكالت پیچیده اصاًل قابل حل 
نیستند. برای اینكه شما هم اكنون قادر نیستید كه روی اهداف خود 
تمركز كرده و كارهایتان را تمام كنید. به جای اینكه كارهایتان را با 
روش های معمولی انجام داده و خودتان را خسته كنید، سعی كنید 

راه های جدید را هم امتحان كنید .
 اسفند : 

امروز شــما ســعی می كنید مخالفت خود را ابراز 
كنید، اما این مخالفت شــما در جهت تصمیم گیری 
در خصوص محدودیت های خودتان اســت نه چیز 
دیگری. شما حرف ها و ایده های زیادی دارید، اما نمی توانید به 
راحتی بر افكار منفی و و ناامیدی كه افكار تان را تحت تاثیر قرار 
داده است غلبه كنید. سخت تر كار كردن چیزی نیست كه بهتان 
كمك كند، شــما هم اكنون به كمی  پایداری، ثبات قدم و افكار 

مثبت نیاز دارید .

گروه سالمت // تحقیقات جدید هشدار می دهد که استرس به طور قابل توجهی خطر سکته 
مغزی را افزایش می دهد  .

   نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش استرس در خانه یا محل کار و رویدادهای استرس زای اخیر 
زندگی مانند طالق یا درگیری های خانوادگی، هم با افزایش خطر سکته مغزی به دلیل لخته شدن 
خون، که به عنوان سکته مغزی ایسکمیک شناخته می شود، و هم با سکته مغزی ناشی از خونریزی 

در مغز، موسوم به سکته هموراژیک، مرتبط است.
برای کاهش این خطر چه باید کرد؟

   دکتر »کاتریونا ردین«، نویسنده این مطالعه از دانشگاه گالوی ایرلند، می گوید: »رویکردهای بهینه 
برای مدیریت و پیشــگیری از استرس روانی اجتماعی نامشخص است. مطالعات قبلی مداخالتی 
مانند درمان شــناختی رفتاری، تکنیک های آرام ســازی، مدیریت استرس، رژیم های ورزشی و 
مدیریت خشم را مورد بررسی قرار داده اند.«وی در ادامه می افزاید: »موثرترین رویکرد ممکن است 
از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. این مهم است که هر کسی یک استراتژی داشته باشد که برایش 
تأثیر داشته باشد.« تیم تحقیق، استرس را در سراسر جهان با استفاده از داده های بیش از ۲۶000 
نفر در 3۲ کشور در آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا، آسیا، اروپا، استرالیا و خاورمیانه مورد مطالعه 
قرار داد.محققان دریافتند افرادی که استرس کاری شدید داشتند بیش از دو برابر بیشتر از افرادی که 

استرس کاری نداشتند در معرض سکته مغزی ایسکمیک بودند.
    آنها بیش از پنج برابر بیشتر در معرض سکته مغزی هموراژیک بودند.برای کسانی که استرس 
در محل خانه یا در محل کار داشتند، افرادی که احساس می کردند می توانند اتفاقات زندگی شان را 
کنترل کنند، نسبت به کسانی که احساس می کردند کنترلی بر این اتفاقات ندارند، خطر سکته کمتر 
بود.ردین گفت: »یافته ها ممکن اســت اهداف مهمی برای کاهش اثرات نامطلوب قلبی عروقی 
استرس روانی اجتماعی باشند.« عالوه بر استرس، سایر عوامل خطر سکته مغزی عبارتند از فشار 
خون باال، عدم تحرک فیزیکی، رژیم غذایی نامناسب، سیگار کشیدن، دیابت و مشکالت قلبی مانند 

فیبریالسیون دهلیزی .

استرس می تواند موجب سکته مغزی شود

گروه ســالمت // معاون درمان وزارت بهداشت با 
اشاره به موج هشتم کرونا در کشور با سویه های 
جدید، گفت: براساس مدل سازی انجام شده به نظر 
می آید قله موج از پیک های قبلی پایین تر باشد و 
پیش بینی آن است که بیشترین آمار ابتال مربوط 

به هفته اول بهمن خواهد بود . 
   معاون درمان وزارت بهداشــت در خصوص سویه 
جدید ویــروس کرونا گفت: رفتار ویروس ها به دلیل 
گــردش و انتقال از فردی به فرد دیگر جهش یافته و 
 BQ۱ این روالی طبیعی اســت. زیرسویه های جدید
و XBB جز زیرســویه های اُمیکرون است. این دو 
جهش موج جدیدی را در بیشتر کشورهای دنیا ایجاد 
کرده است. آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا 
و شــرق آسیا شامل ژاپن، چین و هنگ کنگ شدیدا 
درگیر این دو زیرسویه شده اند البته در حال حاضر این 
کشورها از قله موج عبور کرده اند و روند ابتال در حال 
 کاهش است.دکتر کریمی گفت: با توجه به برگزاری 
جام جهانی قطر در کشــور های همسایه ما درگیری 
 قابــل توجهی وجود داشــته اســت. در ایــران نیز 
چند روزی است عمال این موج شروع شده است که 
به صورت رسمی اعالم شــد.وی ادامه داد: براساس 
 مدل ســازی انجام شــده به نظر می آید قله موج از 
پیک های قبلی پایین تر باشد. پیش بینی ما این است 
که بیشترین آمار ابتال مربوط به هفته اول بهمن خواهد 
بود. اگر حدود ۸0 درصد مردم اســتفاده از ماسک را 
رعایت نمایند قله این موج از نصف پیش بینی ها کمتر 
خواهد شد. کریمی افزود: میزان ابتال و شدت بیماری 
در این موج از موج های قبلی ضعیف تر اســت اما 

 میزان سرایت پذیری این زیرسویه نسبت به دیگر زیر
ســویه ها بیشتر اســت.وی در خصوص عالیم این 
بیماری گفت: عالیم بیماری مشابه سویه قبلی ظاهر 
می شود و معموال خفیف اســت و برای افراد عادی 
 شبیه سرماخوردگیســت. اما افراد دارای بیمارهای 
زمینه ای، قلبی، تنفسی، کلیوی، نقص ایمنی و سالمندان 
 باید به شــدت مراقبت نمایند. افــراد عادی نیز باید 
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند چرا که ممکن 
اســت ناقل بیماری باشــند.وی افزود: سال گذشته 
واکسیناسیون سراسری و خوبی انجام شد اما نگرانی 
ما گذشت زمان از انجام واکسیناسیون است. اگر بیش 
از ۶ ماه از آخرین تزریق واکسن بگذرد ایمنی کاهش 
می یابد و نیاز به تزریق مجدد اســت. افرادی هم که 
هنوز واکسنی دریافت نکرده اند حتما دو ُدز استاندارد 
را تزریق نمایند تا ایمــن یابند.معاون درمان وزارت 
بهداشت گفت: اطالع رســانی در خصوص رعایت 
شیوه نامه ای بهداشتی موضوع مهمی است و نباید در 
این خصوص ســهل انگاری نمود. استفاده از ماسک 

مهم ترین شیوه پیشگیری است.
   وی افزود: در ۱0 روز گذشته به تمام مراکز درمانی 
اعالم آماده باش شد و همگی با تمام توان در خدمت 
مردم هســتند. در حال حاضر یک درصد تخت های 
ما درگیر افراد دارای بیماری تنفســی است و از نظر 
ظرفیت تخت های بیمارســتانی توانمندی ما بسیار 
زیاد اســت.معاون درمان وزارت بهداشت گفت: این 
موج نســبت به موج هفتم که در تابستان اتفاق افتاد 
ضعیف تر اســت و ما ان شاءاهلل مرگ و میر سه رقمی 
نخواهیم داشــت؛ اما باید شیوه نامه های بهداشتی را 

رعایت نمود تا با موضوع غیرمنتظره ای مواجه نشویم.
کریمی تاکید کرد: تزریق ُدز اول و دوم واکسن در افراد 
باالی ۵ سال، تزریق ُدز سوم در افراد باالی ۱۸ سال 
و افرادی که بیش از ۶ ماه از آخرین تزریق آنها گذشته 
 حتما باید صورت گیرد. از ماســک اســتفاده شود. 
فاصله گذاری های اجتماعی رعایت شود تا انشااهلل 
از ایــن موج جدیــد با کمترین آســیب عبور کنیم.
معاون درمان وزارت بهداشــت در خصوص اقدامات 
 صــورت گرفته در حوزه درمان گفت: طی یکســال 
گذشــته ۱0۸00 تخت با اولویت مناطق محروم در 

بیمارستان های کشور توزیع و تجهیز شد.
   کریمی افزود: در حال حاضر حدود ۱۵۵000 تخت 
بیمارستانی در کشور وجود دارد. سرانه تخت حدود 
۱,۸ تخت به ازای هر هزار نفر اســت که این عدد در 
استان های مختلف متفاوت است. طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته تالش ما این اســت برای سال آینده ۹ 
هزار تخت بیمارستانی به ناوگان درمانی کشور افزوده 

و به صورت عادالنه توزیع نماییم.
  وی تصریح کرد: همچنین طی دو هفته گذشته حدود 
۲۲00 نیروی متخصص با ســهمیه آزاد و در مجموع 
۲۸00 نیروی تخصصی با ســایر سهمیه ها همچون 
سهمیه عدالت آموزشی عمدتا در مناطق محروم توزیع 
شــدند. همچنین در این توزیع تالش شد همکاران 
خانم دارای فرزند در شهر خود خدمت نمایند.معاون 
درمان وزارت بهداشــت گفت: اصالح سقف کارانه، 
اصالح طرح قاصدک و پلکان ها، نزدیک کردن تعرفه 
جز حرفه ای بخش دولتی و خصوصی در حدود ۸۸ 
درصد که جزو سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 

بوده اســت از دیگر 
مــات  ا قد ا

اساسی 

ت  ر صــو
گرفتــه بــوده که 

کامال  امســال  ان شــاءاهلل 
مساوی خواهد شد.

   وی افزود: تســهیل مجوزهای کسب و کار بخش 
خصوصی نیز صورت گرفته است، پیش از این برای 
ساخت بیمارستان و درمانگاه موانعی وجود داشت در 
حال حاضر این موانع برطرف شده و بخش خصوصی 
می تواند به راحتی سرمایه گذاری نماید.کریمی افزود: 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری بعد از چندین سال 
صورت گرفت البته پرداخت ها علی الحساب بوده و 
بعد از این ها بر اساس تعرفه های مصوب محاسبه و 

انجام خواهد شد.
   وی گفت: نســخه نویسی الکترونیک در یک سال 
گذشته انجام شد و اکنون به مرحله خوبی رسیده است.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: اقدامات خوبی 
انجام شــده و تالش گردیده تا شــرایط بهتری برای 
خدمت رســانی فراهم شــود. مجموع این اقدامات 
رویکرد وزارت بهداشــت که همان عدالت و تعالی 
نظام سالمت است را دنبال می نماید.کریمی تاکید کرد: 

نیز  بهداشت  زمینه  در 
اقدامات خوبی 
م  نجــا ا
ه  شد

 . ست ا
از  بیــش 
پــروژه   ۲000
بهداشتی تا تیرماه سال آینده 
نهایی خواهد شد. خرید آمبوالنس برای روستاها و 
شهرهای زیر ۲0 هزار نفر و مناطق محروم به سرعت 

در حال انجام است.
  بنابر اعالم وبدا، معاون درمان وزارت بهداشت ادامه 
داد: تحریم ها فشــار زیادی وارد می کند. زمانی که 
بانک تحریم است عمال امکان خرید وجود ندارد از 
این رو خرید و وارد کردن دســتگاه های تجهیزات 
پزشکی با مشکالت فراوانی همراه است. تا به امروز 
سعی کردیم امکانات مورد نیاز را فراهم نماییم. نزدیک 
به ۸0 دســتگاه ام آر آی با قیمت حدود ۴0 میلیارد 
تومان به ازای هر دستگاه در مراکز درمانی فاقد این 
دستگاه یا دارای دستگاه مستهلک تحویل داده خواهد 

شد.
   وی با اشاره به اینکه بسیاری از تجهیزات پزشکی 
تولید داخل بوده گفت: این تجهیزات در فضای رقابتی 
کیفیت خوبی دارند. کیفیت در این زمینه بســیار مهم 

است؛ چراکه مستقیما با جان مردم در ارتباط است .

معاون درمان وزارت بهداشت : 

بیشترین آمار ابتا در موج هشتم کرونا مربوط به هفته اول بهمن خواهد بود 

وزیر بهداشت تاکید کرد 

ضرورت استفاده از ماسک در فضاهای سربسته مانند اتوبوس و قطار 

طرح :
معصومه زارعی
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 گروه خبــر// معاون کاهش تقاضا و توســعه 
 مشــارکت های مردمــی ســتاد مبــارزه با 
مواد مخدر کشور گفت: ایران از کشور های پیشرو 

در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر است . 
   محمد جمالو در نشســت انتخابات هیات 
مدیره و آغاز به کار مجمع خیرین یاریگران 
زندگی هرمزگان گفت: به دلیل سود هنگفت 
و گردش مالــی کالن مواد مخدر در جهان و 
تنوع روش های تولید آن، مقابله با این موضوع 

با چالش های جدی روبرو می شــود.جمالو 
گفت: با توجه به تغییرات سیاسی و حاکمیتی 
در افغانســتان به عنوان قطــب اصلی تولید 
تریاک، افزایش تولیــد و قاچاق ماده مخدر 
شیشه )کریستال( به یک نگرانی جدی تبدیل 
شده است.او گفت: ایران از کشور های پیشرو 
در مبارزه با قاچاق مواد مخدر اســت و سال 
گذشته رکورد جهانی کشف مواد افیونی توسط 
ایران شکسته شد که اثبات کننده عزم راسخ 

جمهوری اسالمی ایران در این زمینه است.
*  تبدیل کمپ اعتیاد به مرکز اشتغال

  علیرضا نبی رئیس مجمع خیرین یاریگران 

زندگی نیز در این نشست گفت:معتادان بهبود 
یافته، زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست و 
کسانی که دچار آسیب های اجتماعی شده اند، 
به دلیل شرایط ویژه ای که دارند، بهترین مجرا 
برای خدمت خالصانه هستند و خدمتگزاران 
آن ها باید قدر ایــن فرصت طالیی را بدانند.

نبی گفت: بیشــتر معتادان دارای تخصص  و 
اســتعداد های ویژه ای هســتند که با عشق و 
خلوص می توان هر کمــپ ترک اعتیاد را به 
یک مرکز اشتغال و شهرک صنعتی تبدیل کرد.

او گفت:اکنــون حدود ۶00 نفــر که دارای 
سوءسابقه در جرائم مختلفی مانند سرقت بوده 

و یا اعتیاد چندین ساله داشتند در واحد های 
تولیدی کار می کنند و همــه آنان در نهایت 
شرافت و پاکدستی، مناصب مهم و حساسی 

را نیز در این واحد ها بر عهده دارند.
*  تخصیص امکانات باید متناسب با نقش 

هرمزگان باشد
  مجتبــی قهرمانی رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان نیز در این نشســت گفت: در این 
 اســتان کار های بزرگی در زمینــه مبارزه با 
مواد مخدر صورت گرفته است، اما امکانات و 
اعتبارات اختصاص یافته از سوی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کشور با میزان عملکرد و کشفیات 

استان در این بخش هیچ تناسبی ندارد.مجتبی 
قهرمانی گفت: جایگاه دوم کشف مواد مخدر 
در کشور و انهدام یک باند بین المللی با سابقه 
قاچاق دو هزار تن مواد افیونی، بخش کوچکی 
از کار های انجام شده است.به گفته قهرمانی با 
چنین کارنامه ای کمپ های نگهداری معتادان 
در تامین غذا و امکانات حداقلی خدماتی و 

بهداشتی با چالش های جدی مواجه هستند.
*  انتخاباتی برای خدمت به بی نام و نشان ها

  در ادامه این نشست انتخابات هیات مدیره 
مجمع خیرین یاریگــران زندگی هرمزگان 
 برگزار شــد و هفت عضو هیــات مدیره و

 یــک بازرس اصلی انتخاب شدند.ســه نفر 
 نیز به عنوان اعضــای علی البدل و یک نفر

 نیــز به عنوان بازرس علــی البدل انتخاب 
شدند.

  به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ؛ 
نبی، محمدرضا دســتاویز، یونس  علیرضا 
فریدی، نرگس خدامی، سیدابراهیم موسوی 
و محمدامین آذرپاد به عنوان اعضای اصلی 
هیات مدیره و رعنا چالش به عنوان بازرس 
انتخاب شــدند.هرمزگان ششــمین استان 
کشــور اســت که مجمع خیرین یاریگران 
زندگــی فعالیت خــود را در آن آغاز کرده 
 اســت.یاریگران زندگی یک تشــکل مردم 
نهاد نوپاست که زمینه بهبود معتادان و دیگر 
آســیب دیدگان اجتماعی را فراهم کرده و 
ســپس این افراد را در واحد های تولیدی و 

صنعتی کوچک و بزرگ استخدام می کند .

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور : 

افزایش تولید و قاچاق ماده مخدر شیشه از افغانستان نگران کننده است
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آگهي دعوت به تجدید ارزیابي کیفي فراخوان عمومي
 مناقصه شماره 1401-45-4 

 اداره كل راه آهــن هرمزگان در نظــر دارد بنابر آئین نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نســبت به ارزیابي کیفي 
مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید .

1- شرح مختصر موضوع مناقصه :  سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت سیرجان  2- مبلغ برآورد : 67.140.000.000 ریال  
3- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  12  ماه بوده و محل  اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد .

4- شرکت کنندگان در فراخوان میبایست  داراي اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه و دارای گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری در رشته 
حمل و نقل از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشند . همچنین دارای گواهی صالحیت معتبر ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
باشند . 5- مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابي كیفي : متقاضیان  مي توانند حداکثر تا ساعت14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/10/19 
با مراجعه  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir و با پرداخت مبلغ 300،000 )سیصد هزار( ریال از طریق 
لینک مربوط در سامانه فوق ، اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند . کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی ، نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند .
 6- مهلت  و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده : حداکثرتا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 از طریق سامانه فوق

7- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
 8- مدت اعتبار ضمانت های شــرکت در فرآیند ارجاع کار ســه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید 
می باشد . پس از ارزیابي کیفي ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه 

دعوت بعمل خواهد آمد .
شناسه آگهی : 1۴3۴053        اداره کل راه آهن هرمزگان

      وزارت راه وشهرسازي
     شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران 

آگهي دعوت به تجدید ارزیابي کیفي فراخوان عمومي
 مناقصه شماره 1401-45-8

 اداره كل  راه آهــن هرمزگان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  نســبت به ارزیابي  کیفي 
مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیراقدام نماید .

 1- شرح مختصر موضوع مناقصه : بهسازی سیستم روشنایی ایســتگاه های بندرعباس ، مانوری ، انشعاب ، فین و روشنایی سکو
 ایستگاه های مسافری اداره كل هرمزگان 2- مبلغ برآورد: 31.399.406.960 ریال 
3- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  6ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد .

4- شــرکت کنندگان در فراخوان میبایســت داراي حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان برنامه و بودجه بوده و با توجه به گواهی صالحیت در 
رشــته و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشــند همچنین دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی 
 پیمانکاری صادر شــده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشــند . 5- مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابي كیفي : متقاضیان  
 مي توانند حداکثر تا ســاعت14 روز دوشــنبه  مــورخ 1401/10/19 با مراجعه  به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی

 www.setadiran.ir و با پرداخت مبلغ 300000 )ســیصد هزار( ریال از طریق لینک مربوط در سامانه فوق ، اسناد ارزیابی کیفی را 
دریافت نمایند .  کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام 
می پذیرد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ، نسبت به اخذ 
آنها اقدام نمایند .  6- مهلت  و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده : حداکثرتا ساعت10روزسه شنبه مورخ 1401/11/04 از طریق سامانه 
فوق 7- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد . 8- مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرآیند ارجاع کار 
سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد . پس از ارزیابي کیفي ، از مناقصه گران واجد شرایط 

که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد .

شناسه آگهی : 1۴33683        اداره کل راه آهن هرمزگان

      وزارت راه وشهرسازي
     شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران 

 متــن زیــر خالصــه ای از وصیــت نامه شــهید 
حاج قاسم ســلیمانی است بیشترین موضوعی که این 
شهید در وصیت نامه خود بر آن تاکید می کند؛ وحدت 
و اتفاق نظر برای دفاع از جمهوری اســالمی است که 
به برکت قیام حضرت امام خمینی )ره(، خون شــهداء 
و پشــتوانه حضور مردم و با رهبری های امام خامنه 
ای تداوم یافته است. شهید سلیمانی همه آحاد جامعه 
 و از هر قشری را موظف به دفاع از جمهوری اسالمی 
می داند چرا که معتقد است اگر خیمه و حرم جمهوری 
اســالمی فرو بریزد دیگر اثری از اسالم و شاید ایران 
باقی نخواهد ماند. مهر تایید این نگاه زیرکانه و آگاهانه 
 شــهید عزیز هم آتش فتنه ای اســت که دشمنان در 
ماه های اخیر روشــن کردند؛ جایی که به بهانه آزادی 
انواع آزادی های مــادی و معنوی را از مردم گرفتند، 
به اقتصاد کاسب و بازاری آسیب رساندند، برای کشتن 
جوانان وطن نقشه ها کشــیدند و باالی سر کشته ها 
ایســتادند به شــادی پرداختند، توطئه ها به پا کردند 
 تا برادران اهل سنت و شــیعه را به جان هم بیاندازند 
و ... همه دیدند که چه جنایت ها و خباثت هایی برعلیه 
جمهوری اســالمی صورت گرفت، هر دولت ، گروه و 
گروهکی که کمترین دشمنی را با این مردم و نظام داشت 
با خود به میدان مبارزه احزاب کشاندند تا به نام آزادی 
خیمه جمهوری اسالمی را پایین بکشند که به لطف خدا 
باز هم همچون فتنه های اخیر شکست خوردند و سرود 

جمهوری اسالمی همچنان پاینده ماند و جاودان .

*  جمهوری اسالمی حرم است
  خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کســانی که 
ســرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جان ها را 
بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی به سوق فروش 
آمده اید، عنایت کنید: جمهوری اسالمی، مرکز اسالم و تشیّع 
است. امروز قرارگاه حســین بن علی، ایران است. بدانید 
جمهوری اسالمی حرم اســت و این حرم اگر ماند، دیگر 
حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی 
باقــی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محّمدی)ص(. 
برادران و خواهرانم! جهان اســالم پیوسته نیازمند رهبری 
است؛ رهبری متصل به و منصوب شرعی و فقهی معصوم. 
خوب می دانیــد منّزه ترین عالِم دین که جهان را تکان داد 
اســالم را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، والیت 
فقیه را تنها نســخه نجات بخش این امت قرار داد؛ لذا چه 
شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما 
به عنوان ســنّی اعتقاد عقلی دارید، بدانید ]باید[ به دور از 
هرگونه اختالف، برای نجات اســالم خیمه والیت را رها 
نکنید. خیمه، خیمه رسول اهلل است. اساس دشمنی جهان با 
جمهوری اسالمی، آتش زدن و ویران کردن این خیمه است، 
 دور آن بچرخید. واهلل واهلل واهلل این خیمه اگر آســیب دید،
 بیــت اهلل الحرام و مدینه حرم رســول اهلل و نجف، کربال، 
کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند؛ قرآن آسیب می بیند.... 
وصیت می کنم اسالم را در این برهه که تداعی یافته در انقالب 
اســالمی و جمهوری اسالمی است، تنها نگذارید. دفاع از 
اسالم نیازمند هوشمندی و توجه خاص است. در مسائل 

سیاسی آنجا که بحث اسالم، جمهوری اسالمی، مقدسات و 
والیت فقیه مطرح می شود، اینها رنگ خدا هستند؛ رنگ 
خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید.... ســخنی کوتاه از یک 
سرباز چهل ساله در میدان، به علمای عظیم الشأن و مراجع 
گران قدر که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی 
مراجع عظام تقلید؛ سربازتان از یک برج دیده بانی دید که 
اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش های آن ]که[ 
شما در حوزه ها استخوان ُخرد کرده اید و زحمت کشیده اید، 
از بین می رود.این دوره ها با همه دوره ها متفاوت اســت، 
این بار اگر مسّلط شدند، از اسالم چیزی باقی نمی ماند. راه 
صحیح، حمایت بدون هرگونه مالحظه از انقالب، جمهوری 
اسالمی و ولی فقیه است.نباید در حوادث، دیگران شما را 
که امید اسالم هستید به مالحظه بیندازند. همه شما امام را 
دوست داشــتید و معتقد به راه او بودید. راه امام مبارزه با 
آمریکا و حمایت از جمهوری اسالمی و مسلمانان تحت 
ستم اســتکبار، تحت پرچم ولی فقیه است.... جمهوری 
اســالمی و ارزش ها و والیت فقیه میــراث امام خمینی 
)رحمة اهلل علیه( هستند و می بایست مورد حمایت جدی 
قرار گیرند. من حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای را خیلی 
مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست 
و شما حضرات با بیانتان و دیدارهای تان و حمایت های تان 
با ایشان می بایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقالب 
آســیب دید، حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه 
 ســعی اســتکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق 

غیر قابل برگشت خواهد بود .

بدانید جمهوری اسالمی َحَرم است 
یادداشت

Taha           @ gmail.com
محمد زارعی/دریا
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گروه خبر // مدیرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان از الحاق دو دســتگاه مکنده 3۰۰ 
تنی غالت تا اواسط بهمن ماه سال جاری خبر 
داد و گفت: این دو دستگاه مکنده 3۰۰ تنی 
در یکی از پایانه های بندر شهید رجایی در 

حال انجام فرآیند مونتاژ است .
   بــه گــزارش خبرنــگار دریا ، »حســین 
عباس نژاد« افزود: در حال حاضر ســه کشتی 
حامل کاالی اساسی شامل ۲ فروند کشتی گندم 
و یک فروند روغن در حال تخلیه است که از 
این تعداد یک کشتی ۶۶ هزار تن و کشتی دوم 
نیز حامل ۶۵ هزار و ۵00 تن گندم است. وی 
مجموع محموله وارداتی گندم این دو کشتی را 
۱3۱ هزار و ۵00 تن اعالم کرد و ادامه داد: کار 
تخلیه کشــتی روغن نیز  با ظرفیت  ۲۵ هزار 
تن از کشتی به مخازن نگهداری این محصول 
به اتمام رسیده است.مدیر منطقه ویژه اقتصادی 
بندر شهید رجایی گفت: در لنگرگاه بندرعباس 
نیز۱۴ فروند کشتی کاالی اساسی شامل هشت 
کشتی گندم، 3 کشتی ذرت، ۲ کشتی جو و یک 
کشتی روغن خوراکی به تناژ ۸۴۵ هزار و ۵۹۸ 

تن پس از فرآیند اسناد گمرکی در اسکله های 
اختصاصی کاالی اساســی پهلودهی خواهند 
 شــد.  عباس نژاد در بخش دیگری از سخنان 
خود بــه خریداری و مجهز شــدن پایانه فله 
مجتمع بندری شــهید رجایی به چهار دستگاه 
مکنــده تخلیه غالت بــا ظرفیت های 300 و 
 ۶00 تن بر ســاعت توسط بخش خصوصی 
 اشــاره کرد. مدیر منطقه ویــژه اقتصادی بندر 
شــهید رجایی گفت: از چهار دستگاه مکنده 
خریداری شــده دو دســتگاه وارد بندر و کار 
مونتاژ این دو دســتگاه با بیش از ۵0 درصد 
پیشرفت فزیکی در حال انجام است. وی ابراز 
امیدواری کرد بر اساس برنامه زمان بندی اواسط 
بهمن ماه ســال جاری این دو دستگاه به سایر 
تجهیزات بندر الحاق خواهد شد. وی تسریع و 
ارتقا نرم عملیاتی در تخلیه انواع کاالی اساسی، 
ارتقا ســطح امنیت غذایی مصرف کنندگان و 
تجهیز زیرســاخت های بندری به دستگاه های 
مدرن تخلیه کاالی فله خشک را از اهداف مهم 

خرید این دستگاه ها عنوان کرد .

 مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد 

تخلیه سه فروند کشتی
 حامل کاالی اساسی در بندر شهید رجایی

گروه خبر // با بررسی های دیوان محاسبات هرمزگان، 
قرارداد آبشــیرین کن ۱۰۰ هزار مترمکعبی بندرعباس 
اصالح شد و مبلغ ۴۵۴ میلیارد تومان به حساب منابع 

عمومی دولت بازگشت . 
    با بررســی های دیوان محاســبات هرمزگان، قرارداد 
آبشیرین کن ۱00 هزار مترمکعبی بندرعباس اصالح شد 
و مبلغ ۴۵۴ میلیارد تومان به حساب منابع عمومی دولت 
بازگشت.موضوع از این قرار بوده که در بررسی های دیوان 

محاسبات استان هرمزگان از تاسیسات آبشیرین کن شایا 
)آبشــیرین کن ۱00 هزار مترمکعبی بندرعباس( و نحوه 
اجــرای قرارداد خرید تضمینی آب شــیرین به مدت ۲۱ 
ســال از سرمایه گذار آن نشان می دهد که بعد از برگزاری 
مناقصه و عقد قرارداد خرید تضمینی آب شیرین به روش 
)B.O.O( بین شرکت آب و فاضالب هرمزگان و شرکت 
شــایا، تغییراتی در مفاد قرارداد، تاسیسات، نحوه اجرای 
قرارداد و قیمت خریــد آب تضمینی از طریق الحاقیه ای 

ایجاد شــده اســت.این تغییرات منجر به واریز مبلغ ۵۲0 
میلیارد تومان به صورت مازاد به شــرکت سرمایه گذار از 
محل منابع عمومی طی دو ســال گردیده بود. به گزارش 
فــارس ، در ادامه پیگیری های ایــن اداره کل، مبلغ ۱۹0 
میلیارد تومان در مهرماه ۱۴0۱ و مبلغ ۲۶۴ میلیارد تومان 
در آذرمــاه ۱۴0۱ در مجموع مبلغ ۴۵۴ میلیارد تومان از 
صورت وضعیت ارسالی شــرکت سرمایه گذار کسر و به 

حساب منابع عمومی دولت برگشت داده شد .

اصاح قرارداد آبشیرین کن بندرعباس و بازگشت 454 میلیارد به دولت 
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