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معاون وزیر نفت :   
روزانه 900 کامیون سوخت از هرمزگان 

به سراسرکشور حمل می شود

کاهش ذخایر خونی در هرمزگان 
زیبا سازی پل ها و تقاطع های غیر همسطح 

بندرعباس با تصویر سازی هنرمندان 

فرماندار بندرعباس خبر داد
بهسازی و آسفالت معابر روستای چهچکور
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خبراختصاصی  // صبح دیروز ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 158 رای موافق و 17 
رای مخالف، گزارش تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشــم را برای رسیدگی به موارد تخلف 

کشف شده به قوه قضائیه، ارجاع نمودند . 
  طرح تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم از آبان ماه سال 1399 به پیشنهاد احمد مرادی 
نماینده مــردم هرمزگان در مجلس، کلید خورد و وی بارها طی این مدت از کارشــکنی و اعمال 
نفــوذ در طی نمودن روند قانونی این گــزارش گالیه نموده بود. احمد مرادی، در گفتگوی تلفنی با 

خبرنگار روزنامه دریا، ضمن تشکر از همکاری دیوان محاسبات، سازمان اطالعات سپاه و رئیس کل 
دادگستری هرمزگان در تهیه و به سرانجام رسیدن این گزارش گفت: برابر آئین نامه داخلی تا پیش 
از قرائت گزارش در صحن مجلس و ارجاع آن به قوه قضائیه، برای انتشار جزئیات آن منع قانونی 
وجود داشت ؛ اما اکنون با تصویب این گزارش، مردم به عنوان اصلی ترین ناظرین مجلس می توانند 
از کم و کیف و جزئیات آن اطالع یابند. لذا بزودی جزئیات رسیدگی و تخلفات کشف شده در این 

گزارش را در جمع خبرنگاران هرمزگانی به اطالع عموم مردم خواهم رساند .

احمد مرادی : بزودی جزئیات رسیدگی و تخلفات کشف شده در این گزارش را در جمع خبرنگاران هرمزگانی به اطالع عموم مردم خواهم رساند

با آرای قاطع نمایندگان مجلس ؛

گزارش تحقیق و تفحص 
از منطقه آزاد قشم به قوه قضائیه ارجاع شد

گفت:  نفت  وزیر  //معاون  خبر  گروه 
راندمان انرژی نیروگاه های کشور در 
حد ۳۰ درصد اســت و خودروها نیز 
به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر تردد ۱۶ لیتر 

سوخت مصرف می کنند . 
  جلیل ســاالری معــاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایــران در گردهمایی 
تابعه  شــرکت های  حراســت  مدیران 
که در پاالیشــگاه بندرعبــاس برگزار 
شــد، اظهارداشــت: امروزه نیروگاه ها 
و خودروهایــی که در کشــور فعالیت 
می کنند سهم باالیی از سوخت را به خود 
اختصــاص داده اند به طوری که راندمان 
انرژی نیروگاه ها در حد 3۰ درصد است 

و خودروها نیز به ازای هر 1۰۰ کیلومتر 
تردد 1۶ لیتر سوخت مصرف می کنند.وی 
با اشاره به برنامه ی کشور برای تولید یک 
میلیون خودرو در سال، افزود: وارد کردن 
این حجم خودرو به ناوگان تردد کشور 
مستلزم تولید یک میلیارد لیتر سوخت 
بیشتر در سال است و برای تحقق این مهم 
نیز باید پاالیشگاه جدیدی احداث شود 
که به اعتباری در حدود چهار میلیارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز دارد.
*  رشد 20 درصدی مصرف سوخت در 

کشور
  ساالری بیان کرد: بعد از فروکش کردن 
کرونا حجم مصرف سوخت در کشور رو 
به فزونی گذاشت، به طوری که با افزایش 

۲۰ درصدی شــاهد 1۰۵ میلیون لیتر 
مصرف در روز بودیم، از سوی دیگر نیز 
ناترازی گاز در کشور سبب شد، مصرف 
ســوخت مایع را افزایش دهیم و این امر 
موجب شود که امســال نسبت به سال 
گذشته حدود دو میلیارد لیتر سوخت مایع 

بیشتری مصرف کنیم.
* روزانــه 900 کامیــون ســوخت از 
هرمزگان به سراسرکشور حمل می شود

  مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایــران، با بیان اینکه 
روزانه 9۰۰ تانکر سوخت از بندرعباس 
به نقاط مختلف کشــور حمل می شود، 
توسعه خطوط انتقال سوخت را ضرورتی 
برای کشور دانست و گفت: با برنامه ریزی 

مدون باید طرح های توســعه ای را پیش 
ببریم و شــرکت های پاالیشی باید 3۰ 
درصد از ســود خود را برای توسعه در 

نظر بگیرند.
*  ســپهتن هنوز انتظارها را برآورده 

نکرده است
ســاالری  فــارس،  گــزارش  بــه   
خاطرنشان کرد: دوران آزمون و خطا در 
مدیریت گذشته است و باید تصمیماتی 
که در احــکام بودجــه ای و نظارت و 
کنترل می گیریم منطبق بر واقعیت ها باشد 
چنانچه اجرایی شدن طرح سامانه سپهتن، 
بــا این هدف بود که  بیش از ۲۰ میلیون 
لیتر سوخت صرفه جویی کنیم که این امر 

محقق نشده است .

معاون وزیر نفت :   

روزانه 900 کامیون سوخت از هرمزگان به سراسرکشور حمل می شود

گروه خبر // رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
از برگزاری مزایده 1200 موتورســیکلت توقیفی در 

پارکینگ های این استان خبر داد .
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی، رئیس 
کل دادگستری استان هرمزگان با اعالم خبر برگزاری 
مزایده یــک هزارو ۴۰۰موتورســیکلت توقیفی در 
پارکینگ های اســتان هرمزگان، گفــت: با توجه به 
تأکیدات رئیــس قوه قضاییه مبنی بر لزوم صیانت از 
بیت المال و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود 
در پارکینگ های سراسر کشــور، پنجمین مرحله از 
مزایده حضوری جهت فروش موتور ســیکلت های 
توقیفی رسوبی در پارکینگ های استان برگزار می شود.

قهرمانی اضافه کرد: در مراحل گذشــته این مزایده، 
۴ هزار و هشــتصد و پنجاه و چهار موتورســیکلت 
توقیفی به فروش رفته اســت و در مرحله جدید نیز 

 تعداد 1۲۰۰ موتورسیکلت موجود در سه شهرستان 
حاجی آباد، رودان و بندرعباس به مزایده گذاشــته 
خواهند شــد.وی افزود: این مرحلــه از مزایده در 
خصوص موتورسیکلت های موجود در پارکینگ های 
»طاها حاجی آباد، ســروش گهکم، انجمن حمایت 
از زندانیان رودان، شهید خادمی زیارتعلی و باباعلی 
قلعه قاضی بندرعباس« اســت که به صورت حراج 
حضوری انجام می شــود و عموم مردم می توانند از 
»یکشــنبه ۲۵ دی ماه 1۴۰1« از »ساعت ۸:3۰ الی 
11:3۰ و 1۴ الــی 1۶« با مراجعه به این ۵ پارکینگ 
از موتورسیکلت ها بازدید کنند و یا به وسیله تماس 
با شماره های )۰۷۶33۴۶۸۸۲۰ و ۰۷۶33۴۶۸۸۲1( 
از جزئیات و شــرایط مزایده مطلع شوند. رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه 
در خصوص تعیین تکلیف تمامی موتورسیکلت های 

موضوع این مزایده، حکم قطعی قضایی صادر شــده 
اســت، تصریح کرد: پس از تکمیل مراحل قانونی، 
مزایده 1۲۰۰ موتورسیکلت توقیفی در روز دوشنبه 
۲۶ دی ماه 1۴۰1 از ساعت 9 صبح با حضور نماینده 

دادستان و متقاضیان برگزار خواهد شد . 

مزایده ۱۲۰۰ موتورسیکلت توقیفی در هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب -  شماره 145032

EPC موضوع مناقصه : رفع ایرادات و اخذ تاییدیه اداره استاندارد برای 7 عدد آسانسور موجود در سایت فوالد هرمزگان به روش
مدت قرارداد : 12 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد
مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

نحوه دریافت اسناد : کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس 33530145-076 و آدرس ایمیل Naderian.r@hosco.ir می توانند 
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

1- واریز مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
بابت خرید اسناد مناقصه  2- نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی

توضیحات :
1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  2.700.000.000ریال ) دو میلیارد و هفتصد میلیون( ریال خواهد بود .

2- نوع تضمین :  الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما : مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .
 ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی  شعبه مرکزی هرمزگان 

3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني ازسازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .
 ج( جدول زمانی انجام مناقصه :

روابط عمومی شرکت فوالد  هرمزگان جنوب

نکته : تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد .
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 44843195-076)اطالعات بازرگانی( تماس حاصل نمایند .

 قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/10/27

تاریخ گشایش پاکات الف و ب 
1401/11/18

آخرین مهلت تحویل پاکات 
1401/11/17

آگهی مزایده زمین 
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان در نظر دارد 
تعدادی قطعه زمین را  با کاربری کارگاهی در طرح تفکیکی روستای تدروئیه شهرستان بستک 
از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط و اهالی روستای یاد شده واگذار نماید ، لذا متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام از روز دوشنبه مورخ 1401/10/19 تا شنبه مورخ 
1401/11/01 به بنیاد مسکن شهرستان بستک به آدرس : بستک – بلوار پاسداران )کمربندی( - روبروی آموزش 

و پرورش- بنیاد مسکن انقالب اسالمی -  امور زمین   مراجعه نمایند .  
)توجه : هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد (

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان
شناسه آگهی : 1437281

صفحه 8 را بخوانیدنصب المان های شهری در محدوده منطقه دو شهرداری بندرعباس 

 »آگهی حراج حضوری «
انواع موتورسیکلت اوراقی

 »آگهی حراج حضوری «
انواع کاال

صفحه 6 را بخوانید

صفحه 6 را بخوانید

دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی 
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  گروه خبر // فرماندار شهرســتان بندرعباس از 
بهسازی و آســفالت معابر روستای چهچکور ظرف 
ده روز  آینده خبر داد .به گــزارش خبرنگار دریا؛  
محمــد مرودی اظهار کرد: یکــی از مطالبات جدی 
اهالی ،روســتای چهچکور بهسازی و آسفالت معابر  
بود که با برگزاری مناقصه و مشخص شدن پیمانکار 
ظرف روزهــای آتی عملیات اجرایی بهســازی و 
آســفالت معابر آغاز خواهد شــد.وی تصریح کرد: 
اجرای عملیات زیرســازی و  آسفالت معابر در فاز 
اول  با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال با مســاحت 
1۵ هزار  متر مربع در دستور کار قرار دارد. فرماندار 
بندرعبــاس گفت: به  منظور مناسب ســازی محیط، 
بهســازی معابر و بهینه ســازی مســیر رفت و آمد 
شــهروندان، زیرسازی، و آســفالت معابر با رعایت 
اصول فنی و با کیفیت مطلوب در دســتور کار قرار 
دارد.مرودی با بیان اینکه عملیات های عمرانی نقش 
مؤثری در افزایش رضایت مندی شــهروندان دارد، 
افزود: در فاز اول آســفالت در روســتای چهچکور 
تمام  هزینه ها از محل اعتبارات ارزش افزوده تامین 
شده است که امید است در فاز بعد بتوانیم  اعتبارات 
بیشتری را برای آسفالت معابر این روستا جذب کنیم.

فرماندار شهرســتان بندرعباس با بیان این که توزیع 
برنامه هــای فرمانداری  عادالنه خدمات یکــی از 
است، ادامه داد: بهســازی و آسفالت معابر روستای 
چهچکــور یکی از  مطالبات دیرین شــهروندان در 
این روستا بود که امیدوارم تا پایان سال فاز نخست 
این عملیات به پایان برســد.مرودی در پایان گفت: 
فرمانــداری بندرعباس با بهره گیــری از تجربیات 
گذشــته، نظرات شــهروندان و کارشناسان مربوطه، 
برنامه ریــزی مدونی را در ســال جدید برای ایجاد 
توسعه عمرانی و همچنین ایجاد نشاط در شهرستان 
در نظر گرفته است که  امیدواریم  بتوانیم با همکاری 
دستگاه های مرتبط قدم مؤثری در توسعه و آبادانی 

شهرستان برداریم .

 گــروه خبــر //  نماینده ولــی فقیه در 
استان هرمزگان گفت: حرف ما با مدعیان 
دروغین آزادی، انســان، حقوق بشــر و 
احترام به ادیان که گوش فلک را کر کرده، 
این اســت که اگر راست می گویید چرا از 

هولوکاست نقل نمی کنید ؟   
   حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده نماینده 
ولی فقیــه در هرمــزگان، در اجتماع طالب و 
روحانیون هرمزگان، در محکومیت اقدام نشریه 
فرانسوی به مرجعیت دینی و ساحت رهبر معظم 
انقالب که در مدرسه علمیه النبی)ص( بندرعباس 
برگزار شد، اظهار داشــت: روحانیت در طول 
تاریخ پیشگام در همه عرصه های روشنگری و 

مقابله با خصم بوده اندوی افزود: در سیره علمای 
 بزرگ اســالم همواره در طــول تاریخ، هرگاه 
حریم قدس مکتب، والیت و مرجعیت اســالم 
در خطر بوده، نقش آفرینی کرده اند.نماینده ولی 
فقیه در هرمزگان یادآور شــد: دشمن در طول 
تاریخ در برنامه ریزی خود به دنبال آن بوده که 
 ساحت مفاهیم اسالم، علما و مرجعیت اسالم را 
 خدشــه دار کند.حجت االســالم والمســلمین 
عبادی زاده عنوان کرد: طراحی دشــمن در این 
خصوص از اکنون نبوده، بلکه 1۴۰۰سال است 
که دوران ســخت علمای ربانی دین در حیات 
اسالم وارد شده که چه خون های بر زمین ریخته 
شده است.وی با بیان اینکه امروزه، در جنگ تمام 
عیار شناختی، افزود: دشمن در مرحله ای قرار 
گرفته که احساس می کند به یک نوع دریوزگی 
و درماندگی و زبونی رسیده، وقتی معادله را در 
عرصه های مختلف می بیند و در مقابل اراده ملت 

ناتوان می شــود، از روی استیصال به شیوه های 
کهنه مانند تمسخر، تحقیر و ناسزا روی می آورد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، تصریح کرد: حرف 
ما با مدعیان دروغین آزادی، انسان، حقوق بشر 
و احترام به ادیان که گوش فلک را کر کرده، این 
است که اگر راست می گویید چرا از هولوکاست 

نقل نمی کنید؟
  وی اظهار کرد: دشمن در مقابل ملتی که آرمان 
دارد و پای ارزش های خود، جدی ایســتادگی 
کرده و چهل ســال است که درمانده شده، مانند 
بچه ای رفتار می کند که وقتی دســتش به جای 
نمی رسد شــروع به ناسزا گویی می کند.نماینده 
ولی فقیه در هرمــزگان تصریح کرد: این راهی 
که دشمن سال هاست برای خود علیه مقدسات 
آغاز کرده، حرکتی نخ نما، پوشالی و مذبوحانه 
اســت، با این کارها به اهداف خــود نخواهد 
رسید.حجت االسالم والمســلمین عبادی زاده 

خاطرنشــان کرد: امروز، حوزه های علمیه که 
راه آورد مرجعیت و تالش های خستگی ناپذیر 
قرن ها تالش عالمان بزرگ اســت، مقتدر و سر 
بلند در مسیر اهداف انقالب اسالمی راه خودش 
را دنبال می کند و در کنار والیت، مردم پاســخ 
همه ددمنشــی ها را در جای خود خواهند داد.

وی افزود: ما خطاب به دشمنان می گوییم پاسخ 
خود را توسط مردم و در حماسه بزرگ ۲۲بهمن 
دریافت خواهید کرد وشــاهد حمایت از رهبر 
انقالب، آرمان های انقالب اسالمی، خون شهدا 
و تالش های خستگی ناپذیر یک ملت خواهید 
بود.به گــزارش خبرگزاری حوزه ، نماینده ولی 
فقیه در هرمزگان خاطرنشــان کرد: ضمن بیعت 
دوباره با رهبر معظم انقالب، طالب و روحانیون 
در طول تاریخ نگهبانان و حافظان مقدســات و 
ارزش های اســالمی بوده و گام خود را در این 

مسیر استوار برداشته اند .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تشریح کرد 

درماندگی مدعیان آزادی در مواجهه با وقایع مختلف

   
سرمقاله

  مقــام معظــم رهبری در ســه ماهــه اخیر بارها بــه واکاوی 
ریشه ها و اهداف اغتشاشات اخیر پرداخته اند و واقعیات پیدا و پنهان 
 مرتبط با این اغتشاشــات را بیان نموده اند که ضرورت تبیین آن با 
شیوه های مختلف وجود دارد تا همگان با این موضوع بیش از پیش 
آشنا شوند و دشــمن نتواند با استفاده از تبلیغات و فضای مجازی 
و رســانه های خود به اهداف شوم شــان دست یابند. رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح دوشنبه در ســالروز قیام تاریخی مردم قم در 
19 دی 13۵۶ در دیدار جمعی از مردم این شهر، در بخشی دیگری 
از سخنانشان به تحلیل هدف طراحان اغتشاشات اخیر پرداختند و 
گفتند: دست دشمن خارجی در این حوادث کاماًل عیان بود و اینکه 
تا گفته می شود دخالت دشمن خارجی، عده ای آن را انکار می کنند 
و می گویند این حوادث تقصیر شــما اســت، صحیح نیست.ایشان 
با اشاره به نقش آفرینی آشــکار و غیرقابل اغماض آمریکایی ها و 
اروپایی ها در حوادث اخیر خاطرنشان کردند: مهمترین وسیله دشمن 
در این اغتشاشــات کار تبلیغاتی و وسوسه از طریق فضای مجازی 
و رســانه های غربی، عربی و عبری بود.رهبرمعظم انقالب اسالمی 
افزودند: عده ای این طور وانمود می کردند که افراد حاضر در اغتشاشات 
مخالف ضعف های مدیریتی و اقتصادی کشور هستند، در حالی که بر 
 عکس، هدف آنها برطرف کردن ضعف ها نبود، بلکه هدف شــان از 
 بین بردن نقاط قوت کشــور بود.ایشان در تبیین این مسئله به هدف 
قرار دادن نقاط قوتی همچون امنیت کشــور، متوقف کردن پیشرفت 
علمی از طریق به تعطیلی کشاندن مراکز تحصیلی و علمی، متوقف 
کردن رشــد تولید داخلی و همچنین متوقف کردن مسائل در حال 
رونق گیری مانند گردشــگری اشاره کردند و افزودند: البته در اینکه 
مشکل اقتصادی و معیشتی وجود دارد شکی نیست، اما آیا این مشکل 
با آتش زدن سطل زباله و اغتشاش خیابانی حل می شود؟ بدون تردید 
این کارها خیانت است و دستگاه های مسئول نیز با خیانت، برخورد 
جدی و عادالنه می کنند.ایشان در بخش پایانی سخنانشان به دو مسئله 
دیگر نیز اشاره کردند. مسئله اول تأکید مجدد بر »جهاد تبیین« بود 
که در این زمینه گفتند: در رأس نقشــه های بدخواهان، تبلیغات و به 
قول خودشان پروپاگاندا است که عالج آن، تبیین صحیح حقایق از 
زبان های مختلف و با ابتکار و نوآوری است؛ چرا که راه برطرف کردن 
وسوسه تبلیغاتِی اثرگذار بر ذهن جوان و نوجوان باتوم نیست، بلکه 
تبیین و روشنگری است.نکته پایانی رهبر انقالب، تأکید بر انجام شدن 
کارهای بزرگ و تحولی بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای، اصل انقالب 
اســالمی را تحولی بزرگ و عبور دهنده کشور از گردنه های سخت 
خواندند و افزودنــد: در ادامه راه نیز در زمینه های مختلف همچون 
اقتصــاد، فرهنگ، امنیت و علم نیازمند کارهــای بزرگ و تحولی 
هستیم و این تحول مبتکرانه با وجود مسئوالن و جوانان پر تالش در 

دانشگاه ها و بخش های دیگر، ممکن و شدنی است .
  علی زارعی

ضرورت تببین اهداف پیدا و پنهان اغتشاشات

فرماندار بندرعباس خبر داد
  بهسازی و آسفالت معابر روستای  چهچکور

خبری

پشت پرده سیاست 

سوگند رادان و عذرخواهی اشتری   
ســردار رادان: عهد می بندم که آسایش خود را مشتاقانه فدای آرامش شهروندان بکنم.سردار 
اشــتری: بابت قصور و تقصیرات احتمالی از مردم و رهبری پوزش می طلبم . مراسم معارفه 
و تکریم فرمانده کل انتظامی کشور با حضور شماری از مسئوالن لشکری و کشوری در محل 
ستاد مرکزی فراجا برگزار شد.به گزارش ایسنا، سردار احمدرضا رادان که از روز شنبه هفدهم 
دی ماه با حکم رهبر معظم انقالب به عنوان فرمانده جدید انتظامی کل کشــور منصوب شد ، 
طی مراســمی به طور رسمی فعالیت خود را در مقام فرمانده جدید فراجا آغاز کرد.در ابتدای 
این مراســم، سردار شــیرازی، رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا حکم انتصاب سردار رادان 
را قرائت کرد . در ادامه حکم فرماندهی کل فراجا توســط رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
به ســردار رادان اعطا و همچنین با اهدای لوح از سردار حسین اشتری فرمانده پیشین فراجا 
 تقدیر شد.سرلشــکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر موسوی فرمانده کل ارتش، 
احمد وحیدی وزیرکشور، سرلشکر رحیم صفوی دستیار فرمانده معظم کل قوا، سردار اشتری 
فرمانده پیشین فراجا، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده اسبق فراجا، حجت االسالم خطیب 
وزیر اطالعات و... در این مراسم حضور داشتند.فرماندهان  انتظامی استان های سراسر کشور نیز 
در قالب ارتباط ویدئوکنفرانسی در این مراسم حاضر بودند. سردار حسین اشتری که از اسفند ماه 
1393 رئیس پلیس کشور بود، در مراسم تکریم خود و معارفه سردار رادان به عنوان فرمانده 
جدید فراجا، ســخنانش را با شکرگزاری از خداوند بابت توفیق خدمت به مردم در مجموعه 
انتظامی کشور و به خصوص دوران هشت ساله فرماندهی این مجموعه آغاز کرد و گفت: در 
طول این هشت سال گذشته حوادث کم نظیر و بی نظیری در کشور رخ داد که بحران های سال های 
9۶، 9۸ و 1۴۰1، همه گیری کرونا و ... از جمله این موارد اســت.وی برقراری ارتباط مداوم و 
منطقی با دولت، مجلس و قوه قضاییه را نیز از دســتاوردهایش برشمرد و اظهار کرد: درکنار 
اقدامات انجام شده باید به دلیل نقص ها و نارسایی ها طلب حاللیت کنم. البته من آن چه را که 
در توانــم بود، انجام دادم و خداوند نیز برابر توان هر فرد، از او انتظار دارد، با وجود این،  بابت 
قصور و تقصیرات احتمالی از مردم و مقام معظم رهبری عذرخواهی می کنم و طلب حاللیت 
دارم.اشتری در پایان به روح شهدا درود فرستاد و از خداوند خواست که عاقبتش ختم به شهادت 
شود.سردار احمدرضا رادان نیز در مراسم معارفه خود در سخنانی ضمن گرامی داشت یاد شهدا 
و امام راحل گفت: از فرماندهی معظم کل قوا که با حسن اعتمادشان سرباز خویش را شایسته بر 
دوش کشیدن بار گران فرماندهی فراجا دیدند، صمیمانه سپاسگزارم و از خدای عالِم قادِر مهربان 
فروتنانه درخواست می کنم مرا در این آزمون دشوار، موفق و سرافراز فرماید.وی  با تاکید بر 
این که عهد می بندم آسایش خود را مشتاقانه فدای آرامش شهروندانی کنم که یا هم کیشان من 
هستند یا هم نوعان من، گفت: آسایش و آرامش مهم ترین حق همه شهروندان با هر گرایش و 
مرام است.وی ادامه داد: همه می دانیم که فراجا چه سازماِن عظیمی است و چه رسالِت سنگینی 
بر عهده دارد؛ تامین امنیت و آسایش عمومی در این سرزمین پهناور، به رغم کمبودها و نیازهای 
اساسی نه کاری است خرد. از تک تک کارکناِن فداکار و مسئوالِن پرتالشی که تاکنون این وظیفه 
را به بهترین شکل انجام داده اند، از عمِق جان تشکر و قدردانی می کنم. به ویژه باید از سرداران 
و امیرانی یاد کنم که سکاندار این کشتی در دریای متالطم سال های پیشین بوده اند؛ از جمله برادر 

گران قدر و عزیزم سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری .

تازه های مطبوعات
اعتماد - این روزنامه با تیتر » شورای دوم نگهبان ؟« نوشت : مجمع تشخیص مصلحت 
نظام می خواهد پیش از آن که طرح یا الیحه به صحن برسد و حتی قبل از کمیسیون 
تخصصی، آن را در اختیار گیرد. اگر چنین موضوعی عملی شود، نه  تنها بدعتی جدید 
در دور زدن قانون بنا نهاده شده که تبعات زیادی در پی خواهد داشت، بلکه فیلتر های 
مصوبات مجلس به جای شورای نگهبان به تنهایی، تبدیل به شورای نگهبان و مجمع 

می شود . 
 دنیای اقتصاد - بازار سیاهی برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر برای 
خرید خودرو به وجود آمده است. دالالن حاضرند تنها با دریافت کد ملی مادران دارای 

دو فرزند و بیشتر، 1۵میلیون تومان به آن ها پرداخت کنند .
 هم میهن- گروه های تقلب، به دســتگاه های الکترونیکی جدیدی مجهز شــده اند تا 
دانش آموزان سر جلسه امتحان به محض فرستادن سواالت، آن را دریافت کنند.یکی از 
معروف ترین این فروشگاه ها، فهرست بلندباالیی از قیمت این ابزارها را روی خروجی 
ســایتش قرار داده و انواع هندزفری های نامرئی را از یک میلیون تومان تا بیش از 1۲ 
میلیون تومان می فروشد؛ وسیله هرچقدر پیشرفته تر و کوچک تر  با کیفیت صدای باالتر، 

گران تر .
 جمهوری اسالمی -  با آیت ا... هاشمی رفتاری کردیم که با کمتر دشمنی چنان می کنند... 
اگر او امروز در میان ما بود کشور با شرایط نابسامان کنونی مواجه نبود...زیانی که امروز 

متوجه کشور شده، ناشی از سیاست میدان دادن به عناصر افراطی و نفوذی است .
 کیهان - زمانی که از انتقام سخت سخن گفته شد، همه تحلیل گران سیاسی و امنیتی و 
نظامی و رسانه ای جهان در پی این بودند که دریابند چه کسی قربانی آن خواهد بود و 
خاطره زندگی و سرنوشت سلمان رشدی مرتد را در اذهان زنده کرد.اما آن چه   تحلیل 
گران نظامی و سیاســی انتظارش را می کشند »مصداقی و گذرا« است درحالی که آن 
چه   جمهوری اسالمی در پی آن است، »ماهوی و پایدار« است.در حقیقت جنس انتقام 

سخت، از جنس صدور انقالب اسالمی است .
 همشهری - هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه )نه حداقلی( یک خانوار 3.3 نفره کارگری 
در بهمن ماه )زمان تعیین هزینه معیشت( از 13.9 میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز 

۲1 میلیون تومان در بهمن امسال  افزایش خواهد یافت .
انعکاس

دیده بان ایران مدعی شــد: سرلشکر محمد باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح 
گفت:جمعیــت اندکی که به هر دلیلی فریب خوردند و به خیابان ها آمدند، کمتر از ۰.3 
درصد کشــور بودند و این یعنی این که مردم تفاوت آشــکار بین داشتن اعتراض را 
با اغتشــاش و آشوب تشــخیص دادند و در میدان دشمن بازی نکردند، همین مقدار 
آســیب هایی که طی این 11۵ روز به امنیت و اقتدار کشور وارد شد، باید ریشه یابی و 

آسیب شناسی شود .

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس به شماره ثبت 3699

بدینوسیله به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن یاران 
والیت فرهنگیان بندرعباس راس ســاعت 9 صبح روز یکشــنبه 1401/11/23 به آدرس: بندرعباس -  گلشهر 
شمالی - بلوار امام خمینی - جنب پل رسالت - ساختمان بنیاد ) آب و فاضالب( - طبقه فوقانی بانک رفاه - طبقه 
اول - واحد 211 دفتر شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس تشکیل می گردد . لذا از کلیه اعضاء 

دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند .
اعضایی که کاندید سمت بازرس می باشند می بایست ظرف مدت یک هفته ازتاریخ انتشار جهت ثبت نام و ارائه 

مدارک به دفتر تعاونی مراجعه نمایند .
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر 3 رای و هر شــخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به 
همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/11/22 در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، 

برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . 
* دستور جلسه : 1- گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل در مورد عملکرد 1 ساله تعاونی

2- گزارش بازرس در مورد صورت های مالی سال 1400
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401 

4- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1400 
5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

بهروز ایمانی - مدیر عامل و عضو
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن یاران والیت فرهنگیان بندرعباس

تاریخ انتشار : 1401/10/21

 آتش از بین برنده مواد آلی خاک می باشد 
 بجای آتش زدن پسماندهای کشاورزی آنها را دفن 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 :

 گروه خبر //  شهردار بندرعباس 
عنوان کرد: از طرح ها و ایده های 
هنرمندان شهر برای زیبا سازی و 
فضای شــهری استقبال و حمایت 
می کنیم هنرمندان با خالقیت خود 
می توانند چهره شــهر را متحول 

کنند . 
  مهدی نوبانی در حاشــیه بازدید از 
تقاطع های غیر همسطح بندرعباس، 
روی  بــر  نقاشــی  و  طراحــی   از 
تقاطــع های غیر هم ســطح شــهر 
بندرعباس خبــر داد.وی اظهار کرد: 

افزایش زیبایی های بصری در سطح 
شهر بندرعباس امری ضروری است 
و پرداختن به این مســاله برای ایجاد 
ارتباط بین شهروندان و فضای شهری 
بسیار حایز اهمیت است و هر اندازه 
شــهر زیباتــر و دارای ظرفیت های 
هنری و زیبا شناســانه بیشتری باشد 
ارتباط شهروندان و گردشگران با شهر 
بیشتر می شود و در حفظ و نگهداری 
 از فضــای شــهر بیشــتر همکاری 
می کنند.نوبانی افزود داشــتن حس 
خوب به شــهر و محل سکونت تابع 

فضای بصری و زیبا شناسانه ی شهری 
 اســت که هر چقدر این فضا بهتر و 
 زیبا تر ساخته شود ارتباط گرفتن با آن 
بهتر عالی تر اتفاق می افتد تقاطع غیر 
همسطح ولی عصر در راستای همین 
اهداف و برنامه ها رنگ آمیزی شده و 
پایه های این پل توسط هنرمندان شهر 
نقاشی ســه بعدی خواهد شد که این 
تصاویر تنه و ریشه های درخت لور 
را نشــان می دهد.شهردار بندرعباس 
در  که  :هنرمندانی  کرد  خاطرنشــان 
حوزه هنرهای تجسمی در شهر فعالیت 

 می کنندو فعالین این حوزه هســتند 
طرح ها و نمادها و المانهای بومی و 
سنتی ًوحتی مدرن خود را برای استفاده 
در شهر ارائه دهند شهرداری آمادگی 
 دارد که از همــه هنرمندان در جهت 
زیبا سازی شهر حمایت کند.به گزارش 
ایسنا ؛ نوبانی اظهار کرد: نصب المان 
و مجســمه های اسب در فضای سبز 
پل ولی عصر در راستای زیبا سازی 
فضای شهری در منطقه دو شهرداری 
انجام شده و این اقدام در همه مناطق 
جزو برنامه ها و اولویت های ماست 

زیرا فضا سازی و افزایش زیبایی های 
شهر مهمترین عامل در جذب گردشگر 
و توریست برای شهرها به خصوص 

شهر بندری بندرعباس است .

زیباسازی پل ها و تقاطع های غیر همسطح بندرعباس با تصویر سازی هنرمندان 

 گروه خبــر // مدیــرکل انتقال خون هرمــزگان گفت: 
شــمار مراجعه کنندگان به مراکــز اهدای خون کاهش 

یافته است .
    ایمان زارعی افزود: شــیوع بیماری های آنفوالنزا و سرما 
خوردگی از مهم ترین دالیل کاهش به مراکز انتقال خون است 

و در حال حاضر مراکز با کاهش ذخایر خون روبرو شدند.وی 
گفت: با ادامه این روند ذخایر خونی استان در چند روز آینده 
با کاهش روبه رو می شــود و اکنون به همه گروه های خونی 

در استان نیاز است.
   هرمزگان روزانه به طور متوسط به 1۵۰ تا ۲۰۰ واحد خون 

نیاز دارد.مدیرکل انتقال خون هرمزگان با اشاره به اینکه حدود 
دو هزار بیمار خاص در استان وجود دارد گفت: عمده مصرف 
خون در استان بیماران خاص، عمل های جراحی و مصدومان 

حوادث جاده ای هستند.
  بــه گزارش صدا و ســیمای مرکز خلیج فــارس؛ زارعی 
گفت:پایگاه های انتقال خون در بندرعباس، قشم، بندرلنگه و 
میناب هم آماده خدمات رسانی است.آقایان هر سه ماه یکبار 

و بانوان هر چهار ماه یکبار می توانند خون اهدا کنند .

کاهش ذخایر خونی در هرمزگان 
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گروه استان ها – بوشهر// معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشــکی بوشهر گفت: 

بیمارستان های استان بوشهر به منظور 
برنامه ریزی و آمادگی هرچه بیشتر برای 

مقابله با موج هشــتم کرونا در حالت 
آماده باش قرار دارند . 

  دکتر احمد یزدان پناه در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: به منظور جلوگیری از شیوع 
ســویه جدید، هم استانی های عزیز باید 
همچون قبل بــا انجام واکسیناســیون، 
به ویژه  بهداشتی  رعایت شــیوه نامه های 
استفاده از ماسک، خدمتگزاران خود در 
حوزه ســالمت را یاری کنند.وی بابیان 

اینکه عدم تکمیل واکسیناســیون، فصل 
ســرما و رعایت نکــردن پروتکل های 
بهداشــتی از جمله موارد زمینه ساز آغاز 
موج هشتم این بیماری بوده است افزود: 
با توجه به رفتار متفــاوت این ویروس 
در هــر جهش، تجربــه دوره های قبلی 
 نشان داد که بهترین راهکار برای مقابله 
با موج های متعدد کرونا واکسیناســیون 

است.

دکتر یزدان پناه با تأکید بر اینکه آمادگی 
همه جانبه برای مقابلــه با جهش جدید 
ویــروس کرونا در همه مناطق اســتان 
ضروری اســت افزود: بــه همه مراکز و 
بیمارستان های دانشــگاه علوم پزشکی 
بوشــهر برای تأمین داروهای مورد نیاز، 
بستری و اکســیژن تراپی دستورات الزم 

ابالغ شده است.
  وی با اشــاره به آغاز و همه گیری موج 

هشتم کرونا در سراسر کشور و آمادگی 
بیمارستان های دانشــگاه علوم پزشکی 
بوشهر برای مقابله با کرونا گفت: استان 
بوشــهر به تبع دیگر اســتان های کشور 
گرفتار موج جدید ویروس کرونا خواهد 

شد.
  معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
بوشــهر بر آگاه ســازی مردم و تشویق 
آنــان بــه تزریــق واکســن و رعایت 
سوی  از  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
رسانه های استان تأکید و خاطرنشان کرد: 
کلیه مراکز درمانی استان بوشهر برای ارائه 
خدمات با کیفیت به شــهروندان آمادگی 

الزم را باید داشته باشند .

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد

بیمارستان های استان بوشهر آماده ی موج هشتم کرونا

رئیس سازمان مدیریت بوشهر مطرح کرد
اجرای طرح آزمایشی سرشماری نفوس

 و مسکن در استان بوشهر
  گروه استان ها – بوشهر //  رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 
استان بوشهر از اجرای طرح آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن در 
استان بوشهر خبر داد.محسن پاپری زارعی در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: طرح آزمایشی سرشماری با همکاری مرکز آمار ایران در شهر 
عالی شهر استان بوشهر اجرایی شــده است.وی با اشاره به اجرای این 
برنامه در راســتای آمارگیری و سرشماری ثبتی مبنا برای تعیین آمار 
دقیق جمعیت و مسکن کشور در ســال 1۴۰۵ بیان کرد: هر 1۰ سال 
 یک بار سرشماری در کشور انجام می شود.رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان بوشهر با اشاره به اینکه سرشماری به صورت میدان 
و مثل سابق نخواهیم داشــت بیان کرد: شیوه سرشماری از حضوری 
 به ثبتی مبنا تغییر یافته است.وی از بروز رسانی نقشه ها، پالک کوبی، 
کد پستی و اعالم نشانی افراد خبر داد و افزود: هدف از اجرای سرشماری 
ثبتی مبنا، تعداد جمعیت و خانــوار ایرانی و غیر ایرانی در نقاط مورد 
آزمایش است.پاپری زارعی تاکید کرد: ۷۰ شهر به عنوان منتخب انتخاب 
 شده و عالی شهر نیز در استان بوشهر برای تعیین روش های اجرایی و 

نهایی کردن روند سرشماری ثبتی مبنا 1۴۰۵ انتخاب شده است .
مدیرکل بنیاد شهید استان بوشهر:
اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر 

در استان بوشهر با جدیت دنبال می شود
  گروه استان ها – بوشهر //  مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
بوشهر گفت: مهارت آموزی یک اصل مهم درکارآفرینی و ایجاد اشتغال 
برای فرزندان شاهد و ایثارگر است، که زمینه های آن با همکاری فنی 
و حرفه ای فراهم می شــود. نعمت اهلل غالمپور در نشست با مدیرکل 
فنی و حرفه ای بوشهر با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ نفر از فرزندان شاهد 
و ایثارگر اســتان بوشهر جویای شغل هســتند، اضافه کرد: فرزندان 
 شاهد و ایثارگر پرچم داران راه والیت هستند و با الگو پذیری از راه 
و منش شــهدا بر ســر عهد و پیمان های انقالب پابرجا هستند و از 
 هر تالشی در جهت پیشرفت ایران عزیزمان دریغ نخواهیم کرد.وی 
مهارت آموزی را پایه و اســاس هر شغل و حرفه ای دانست و افزود: 
فرصت های قانونی بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمینه ایجاد اشتغال 
شامل اعطای تسهیالت و تسهیل شرایط اخذ بیمه ها از اقدامات بنیاد به 
منظور اشتغال این قشر است و در جهت توسعه اشتغال پایدار آموزش های 
مهارتی نیز برای جامعه هدف بر اساس ظرفیت های اشتغال در صنایع 
 استان برگزار خواهد شد.غالمپور با بیان اینکه همه جوانان جویای شغل 
 زیر مجموعه بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان باید به ســمت 
مهارت آموزی سوق داده شوند، گفت: تمامی اقشار به ویژه جوانان، 
دانشــجویان و فارغ التحصیالن باید از ظرفیت های آموزش فنی و 

حرفه ای برای حرفه آموزی استفاده کنند .

گروه استان ها – بوشهر // رئیس پلیس آگاهی 
استان بوشهر گفت: به منظور ارائه خدمات و 
ارتقا سطح آکاهی های مردم استان، نمایشگاه 
اموال سرقتی مکشوفه در سامانه نما در فضای 

مجازی راه اندازی شده است . 
  سرهنگ جوشن ســهرابی اظهار کرد: یکی 
از برنامه های پلیس در راســتای خدمت به 
شهروندان ، استرداد سریع و حداکثری اموال 
سرقتی مکشــوفه به افراد مال باخته است . 
وی افــزود: در وضعیت موجود تعداد زیادی 
 اموال سرقتی مکشوفه به خصوص تلفن همراه 
و لــوازم خانگــی وجود دارند کــه به دلیل 
مشخص نبودن هویت مالک و عدم شناسایی 
هویت افراد مالباخته همچنان بالصاحب در 
اختیار پلیس قرار دارد .رئیس پلیس آگاهی 

استان بوشهر تصریح کرد: در تدبیر اتخاذ شده 
از سوی فراجا، سامانه ای در فضای مجازی 
تحت عنوان "سامانه نمایشگاه اموال سرقتی 
مکشوفه" بارگزاری شــده و شهروندان هم 
استانی که اموال سرمایه ای آنان مورد سرقت 
واقع شده می توانند با ورود در این سامانه و 
جستجو در اموال سرقتی مکشوفه بالصاحب 
بارگزاری شــده در جهت شناســایی اموال 

سرقتی خود اقدام کنند.
  سهرابی با راهنمایی مالباختگان برای ورود 
به این سامانه، گفت: نیاز است که مالباختگان 
شماره سریال اموال ســرمایه ای خود را از 
قبل لیســت کرده و در اختیار داشــته باشند 
و به محــض اطالع از وقوع ســرقت اموال 
خود، بالفاصله با حضــور در مراجع قانونی 

قضایی و انتظامی، شــکایت خود را مطرح، 
 ثبت و اقدامات قانونی بعدی انجام داده باشند.

وی در خصــوص نحوه ورود شــهروندان به 
سامانه نما، عنوان کرد: ابتدا در بستر اینترنت به 
آدرس nama.police.ir مراجعه کرده و با 
باز شدن صفحه سامانه اموال مکشوفه از میان 
دو گزینه ورود و پیگیری درخواســت، گزینه 
ورود را انتخاب کنند.رئیس پلیس آگاهی استان 
بوشهر ادامه داد: در مرحله بعد فرد متقاضی باید 
اطالعات هویتی، شماره تلفن همراه و شماره 
کد ملی را وارد و با زدن تیک قوانین ثبت نامه 
را مطالعه و تائید کردم، گزینه شروع ثبت نام را 
انتخاب نماید.سهرابی بیان کرد: سپس متقاضی 
باید کد تائید ارســال شده به تلفن همراه خود 
را در کادرهای مربوطــه وارد و پس از تعیین 
نام کاربری و رمز عبور برای خود، گزینه ثبت 
نــام را انتخاب کند .وی یادآور شــد: در این 
مرحله متقاضی مجدد به صفحه ابتدایی هدایت 
و بر روی گزینه ثبت نام کلیک کرده و با وارد 
کردن نام کاربری و رمز خود، وارد این سامانه 
 شــده و از خدمات آن از جمله جستجو برای 
پیدا کردن اموال ســرقتی خود با درج شماره 
سریال کاالی ســرقتی استفاده می کند.رئیس 
پلیس آگاهی اســتان بوشهر تاکید کرد: نحوه 
استفاده متقاضیان از این سامانه در بستر اینترنت 
نیز بارگزاری شده و شهروندان می توانند از آن 
طریق نیز نحوه ورود و استفاده از خدمات این 

سامانه را پیگیری و دنبال کنند .

نمایشگاه اموال سرقتی مکشوفه بوشهری ها 
در فضای مجازی راه اندازی شد

گروه استان ها – بوشهر //  مدیرکل ورزش و جوانان 
استان بوشهر گفت: ۴۵ پروژه ناتمام ورزشی در سطح 
استان بوشهر وجود دارد که با برنامه ریزی انجام شده 
۱۵ پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد .

   کمال صالح احمدی در حاشیه آئین تودیع و معارفه 
رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان گناوه در 
گفتگو با خبرنگاران اظهار داشــت: در دور اول سفر 
رئیس جمهور در مجموع ۶ طرح ورزشی برای استان 
بوشهر مصوب شد که 33 پروژه در آنها گنجانده شده 

است.
   مدیرکل اداره و ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: 
اعتبارات مصوب شــده برای پروژه های ورزشی در 

دور نخست سفر رئیس جمهور به استان 93 میلیارد 
تومان بوده است که در سفر اخیر معاون اجرایی رئیس 
جمهور 1۵ میلیارد تومان نیز در قالب متمم به این مبلغ 
افزوده شد.وی گفت: این اعتبار متمم برای پروژه های 
ورزشی از جمله سالن هزار و ۵۰۰ نفری بانوان گناوه 

پیش بینی شده است.
   وی با اشــاره به میزان پیشرفت پروژه های ورزشی 
مصوب دور اول ســفر رئیس جمهور به استان بوشهر 
گفت: پروژه ها ورزشــی مصوب دور اول سفر رئیس 
جمهور به استان بوشهر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارند.صالــح احمدی با اشــاره به دور دوم ســفر 
رئیس جمهور به اســتان بوشــهر گفت: برنامه ها و 

درخواست هایی برای دور دوم سفر رئیس جمهور به 
استان بوشهر با هماهنگی فرمانداران استان تهیه و پس 

از جمع بندی اعالم خواهد شد.
  وی ادامــه داد: اولویت دولت ســیزدهم بر تکمیل 
پروژه های ناتمام است و تالش می شود در مرحله اول 

این پروژه ها تکمیل شود.
   وی گفت: ۴۵ پروژه ناتمام ورزشی در سطح استان 
بوشــهر وجود دارد که با برنامه ریزی انجام شده 1۵ 
پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.در 
این آئین از تالش های رحمان عمادی رئیس ســابق 
اداره ورزش و جوانان گناوه قدردانی و کاظم فتحی به 

عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد .

گروه اســتان ها – بوشهر //  استاندار 
بوشهر از افزایش ظرفیت تولید میگوی 
پرورشــی خبر داد و گفت: برای سال 
آینده یک هزار و ۵۰۰ هکتار به اراضی 

پرورش میگو افزوده می شود . 
  احمــد محمــدی زاده در گفتگو با 
خبرنگاران اظهار داشــت: تولید ماهی 
و میگو پرورشــی از توانمندی تولیدی 
استان اســت که نقش مهمی در تولید، 

صادرات و اشتغال دارد.
   استاندار بوشهر از تولید 39 هزار تنی 
میگو پرورشی در سال جاری خبر داد و 
بیان کرد: با اجرا طرح های دانش بنیان و 
افزایش بهره وری، تولید میگو پرورشی 

در استان بوشهر نسبت به سال قبل ۴۰ 
درصد افزایش یافته است.

   وی ادامه داد: ســال قبل تولید میگو 

پرورشــی ۲۸ هزار تن بود که امسال 
تاکنون بیش از 39 هزار تن برداشــت 

شده است.

محمدی زاده با اشــاره بــه اینکه برای 
ســال آینده یک هزار و ۵۰۰ هکتار به 
اراضی پرورش میگو افزوده می شــود 
خاطرنشان کرد: با استفاده از طرح های 
دانش بنیان و افزایش بهره وری پیش بینی 
می شود تولید میگو پرورشی تا ۵۰ هزار 

تن افزایش یابد.
  اســتاندار بوشهر با اشــاره به اینکه 
راندمان تولید میگو پرورشــی در هر 
هکتار با بهره وری به شــش هزار تن 
افزایش می یابد تصریــح کرد: این در 
حالی اســت که با استفاده از طرح های 
دانش بنیــان تولید این محصول به چند 

برابر در هر هکتار قابل افزایش است .

مدیرکل ورزش و جوانان بوشهر:

۱۵ پروژه ورزشی بوشهر در دهه فجر به بهره برداری می رسد

افزایش ۴۰ درصدی تولید میگوی پرورشی در بوشهر  
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گروه استان ها – بوشهر //  نماینده ولی فقیه در استان 
بوشهر گفت: برخورداری کشور از منابع انرژی نفت و گاز، 
فرصتی فوق العاده برای تمدن آفرینی و نقش آفرینی در 
نظم نوین جهانی و مدیریت آینده جهان است و ایران 

باید به مرجعیت علمی این حوزه دست یابد . 
  آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری در ادامه سفر خود 
به عســلویه، در جمع مدیران صنایع نفت و گاز مستقر 
در پارس جنوبی بیان کرد: ایران در حوزه انرژی اتمی 
نیز پیشــرفت قابل توجهی در دانش هســته ای، تولید 
نیروگاه و مدیریت راکتورها و توسعه دانش های مولد 
آن داشته و با وجود حلقه های تنگ محاصره تا جایی 
پیش رفته که دانشــمندان این عرصه را ترور می کنند.

وی افزود: عالوه بر نیروگاههای اتمی خرد در کشــور، 
ایجاد پنج نیروگاه در بوشــهر طراحی شده است اما در 
زمان حاضر به دلیل زمانبر و هزینه بر بودن ســاخت 
این نیروگاه ها، انرژی های فســیلی اهمیتی تعیین کننده 
دارند.نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: اکنون 
ایران با برخورداری از موهبت منابع گسترده نفت و گاز 
نقشی تعیین کننده در جهان دارد.صفایی بوشهری ادامه 
داد: باید کشــور به سمت تولید دانش و فناوری انرژی 
در زمینه های استکشاف، استحصال، انتقال، پاالیش و 

پخش و بازرگانی حرکت کند و در این حوزه به تسلط 
دســت یابد.وی افزود: ایران باید پــس از خودکفایی 
 در تولیــد قطعات مورد نیاز و ابعاد ســخت افزاری و 
نرم افزاری ایــن حوزه، به مرجعیت علمی ســاخت 
پاالیشــگاه و تجهیزات این صنعت دســت پیدا کند.  
صفایی بوشــهری تصریح کرد: باید از مواد اولیه ارزش 
افزوده تولید و خام فروشی را کنار بگذاریم و در ادامه 
از فروش دانش ثروت این حوزه را گســترش دهیم و 

اقتداری ثروت افزا کسب کنیم.
    نماینده ولی فقیه در اســتان بوشــهر افزود: در این 
میان نقش عسلویه در این تمدن آفرینی بی بدیل است و 
مهمترین سرمایه صنعت نفت کشور نیز نه خود نفت بلکه 

سرمایه انسانی و مهندسان و کارکنان این صنعت است.
وی تاکید کرد: هیچکس غیــر از مدیران و فعاالن این 

صنعت نمی توانند سبب رشد آن شوند.
   صفایی بوشهری به مدیران پارس جنوبی توصیه کرد: 
هر یک در حوزه ای که فعال هســتید بررسی کنید که 
چطور می توان با یک اندیشــه دانش بنیان آن بخش 

را رشد داد؟
   وی اضافه کرد: باید با طراحی فناورانه تولید را افزایش 
یابد و سپس با این تولید در تمام جهان تاثیر گذار باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر یادآور شد: از دیرباز 
یک مسابقه جدی برای تسلط و مدیریت بر حوزه انرژی 
وجود داشته و بسیاری از تهاجم ها برای تسلط بر منابع 
انرژی و به دنبال آن در اختیار گرفتن نظم جهانی است و 
هر جا که منابع وجود دارد، رد پای استعمارگرانی مانند 

آمریکا و انگلیس وجود دارد.
   وی گفت: جهان اســتکبار با همین اندیشه دستیابی 
به دانش هسته ای و ساخت نیروگاه ها را نیز در ظرف 
آپارتاید ریخته است و تالش می کند به برخی ملل اجازه 

دستیابی به آن را ندهد .

نماینده ولی فقیه در بوشهر:

ایران باید به مرجعیت علمی صنعت نفت تبدیل شود

 گروه استان ها – بوشــهر// رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: تاکنون ۲۵۰ میلیارد 
تومان به دســتگاه های اجرایی این استان به منظور 

اجرای پروژه های عمرانی تخصیص یافته است . 
محسن پاپری زارعی در جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان بوشهر مجموع اعتبارات ملی را ۲۵۴ 
هزار میلیارد تومان عنوان کــرد و اظهار کرد: از این 
اعتبار مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات 
اســتانی اســت. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبارات یاد شــده دارای ردیف ملی و وزارتخانه ای 
اســت که ۸۰ درصد این اعتبارات ملی و ۲۰ درصد 

آن استانی است .وی برنامه ریزی و تالش در راستای 
جذب اعتبــارات ملی را از وظایــف اصلی مدیران 
استان برشمرد و تصریح کرد: با تالش و همت مدیران 
دســتگاه های اجرایی باید حداکثر بودجه از سر جمع 

اعتبارات ملی در استان جذب شود.
  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با 
بیان اینکه سهم استان بوشهر از اعتبارات استانی ۲هزار 
میلیارد تومان اســت، بیان کرد: تاکنون ۲۵۰ میلیارد 
تومان از این میزان به دســتگاه های اجرایی اســتان 
بوشهر به منظور اجرای پروژه های عمرانی تخصیص 

یافته است.

پاپری با بیان اینکه تمــام ردیف های بودجه ملی به 
تفکیک دســتگاه به ادارات و نهادها و دستگاه های 
استان ارسال شــده است، گفت: اســتاندار محترم، 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و مدیران 
دســتگاه های اجرایی در جریان وضعیت بودجه قرار 
دارند و جذب اعتبارات ملــی مالک اصلی ارزیابی 

عملکرد مدیران استان است.
  رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد: 
محل اعتبارات اســتان از ردیف های ملی و متمرکز، 
منابع استانی، ارزش افزوده، و مسئولیت های اجتماعی 

صنایع و شرکت ها است .

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر خبر داد

اختصاص ۲۵۰ میلیارد به پروژه های عمرانی بوشهر 

مفقودی
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مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد 
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فرهنگ و هنر

       *  
 گروه فرهنگی //  عالقه به کتاب و 
شنیدن قصه های خوب و پندآموز، 
حال کودکان را خــوب و آن ها را 
آرام و نرمخــو می کند؛ مانند آنچه 
به  مینابی  قصه گوی  شــهربانوی 

کودکان و نوجوانان هدیه می دهد . 
   »قصه گویی« برای هرکس که بخواهد 
با کــودکان ارتباط برقــرار کند، موهبت 
گرانبهایی است، از طریق قصه می توان تا 
حد زیادی به دنیای پیچیده کودکان دست 
یافت و گام به گام در شکل گیری شخصیت 
و اعتماد به نفس به آن ها کمک کرد.برخی 
از قصه گویان با نزدیک شــدن به دنیای 
کودکان و روایت هنرمندانه از داستان های 
پندآموز، بســیاری از مفاهیم آموزشی را 
با تزریق روح نشــاط، سرزندگی و امید 
چگونگی فائق آمدن در مقابل مشکالت 
برای آنان قابل فهم می کنند مثل آنچه در 
داستان »فریب روباه، مهدی آذریزدی« از 
جلد هفتم قصه های خوب برای بچه های 
خوب آمده: »یــک روز روباه آمد پیش 
شــیر و گفت: ارباب، وضع خیلی خراب 
 است، هیچی پیدا نمی شود. آمدم ببینم این 
جاها در خدمت شــما گوشــتی چیزی 

نیست؟؟ 
   شیر گفت: به جان عزیزت من هم یک 
هفته است گوشــت نخورده ام، سبزی و 
میوه هم که به مزاج من ســازگار نیست. 
بعد از جست وجوی بسیار خبر رسید که 
در صحرای رو به رو ســه تا گاو وحشی 
باهم زندگی می کنند، ولی جلو رفتن کار 
حضرت فیل است، نمی دانم چه کار کنم. 
روباه گفت: گاو وحشی؟ پناه بر خدا. اگر 
مرغی، خروسی چیزی بود من خودم یک 

کاری می کردم ولی« ...
* قصه گویی و قصه شــنوی انسان را 

خوش اخالق می کند
  گفتن قصه و شنیدن قصه های خوب و 
پندآموز کودکان را آرام و نرمخو می کند؛ 
آرامش و حال خوشی که مدرس ادبیات 
دانشــگاه هرمــزگان و مربی قصه گویی 
روستای دومشــهر میناب انجام می دهد 
و شاگردانش نیز عاشــقانه از این دست 

قصه ها و داستان ها استقبال می کنند.
  او معتقد اســت کودکانی که همیشه در 
جمع های قصه گویی هســتند روحیه ای 
لطیــف، مهربان و اخــالق آرامی دارند، 

کتابخوانی  باشــگاه  که  است  چندسالی 
ُکلوَدنــِگ کتــاب ُدومشــهر میناب را 
راه انداخته و در کنار حضور فعال کودکان 
روســتایش بــه کتاب خوانی بــه دنبال 
ایجــاد آرامش، حال خوش و ســالمت 
روان کــودکان و نوجوانان این روســتا 
است.»یاسمن عباسی«  بیان کرد: قصه و 
قصه گویی، مستقیما با روح و روان انسان 
سر و کار دارد و زیستن در فضای قصه ها 
روح انســان را لطیف می کند. موسس و 
پایه گذار باشــگاه کتاب خوانی ُکلوَدنِگ 
کتاب میناب گفت: اغلب مربیان قصه گو، 
افرادی مهربان و آرام هســتند و ُخلق و 
خویی لطیف دارند بــه همین دلیل برای 
حفظ ســالمت روان و آرامش همیشــه 
 و در هر فرصتی بــه دنبال ایجاد فضای 
آرام و قصه خوانی بــرای اطرافیان خود 

هستم.
*  »ُکلوَدنِگ به گویش محلی مردم هرمزگان 

به معنی »آشیانه امن پرندگان« است«
  وی با بیان اینکه قصه ها در دل کتاب ها 
نهفته هستند و قصه گفتن و قصه شنیدن 
خود به خود آدم را مشتاق مطالعه می کند، 
گفت: من در تجربیاتم به وضوح دیده ام که 
قصه گویی و قصه شنوی انسان را خوش 
اخالق می کند و توان انسان را در مقابله 
با بحران و شرایط مختلف زندگی افزایش 
می دهد. این شاعر و دبیر ادبیات فارسی 
مدارس هشتبندی میناب گفت: خودم در 
روســتای دومشهر در نزدیکی شهرستان 
میناب، در خانواده ای که پدر و مادرم هر 
دو قصه گو هستند و همیشه خانه مان محفل 
قصه گویی بوده و هســت، به دنیا آمده ام.  
شنیدن قصه ها و خیالبافی در مورد آن ها، 
من را به مطالعه و کتاب خوانی عالقه مند 
کرد و من تشنه مطالعه و کتاب خوانی شدم

عباســی ادامــه داد: شــنیدن قصه ها و 
خیالبافی در مورد آن ها، من را به مطالعه 
و کتاب خوانی عالقه مند کرد و من تشنه 
مطالعه و کتاب خوانی شــدم و تا االن که 
عشق بسیار شــدیدی به کتاب ها دارم از 
همان وقتی مقطع ابتدایی که بودم با شوق و 
اشتیاق سر صف صبحگاه مدرسه می رفتم 
و خالصه کتاب هایی را که خوانده بودم، 

برای همکالسی هایم و ســایر شاگردان 
مدرســه تعریف و گاهی برای آنها قصه  
می گفتم. این قصه گوی مینابی با بیان اینکه 
بیش از 1۲ سال است که در جای جای 
مختلف استان هرمزگان و البته بیشتر در 
روســتاها کــودکان و نوجوانان و همین 
طور والدین شــان را با قصه ها و کتاب ها 
آشنا می کند، بیان کرد: حضور مادرم در 
مدرسه و قصه گویی اش برای دوستانم و 
شاد کردن دل آنها، دل مرا هم شاد می کرد 
و مرا مصمم کرد که قصه گو شــوم. وی 
ابراز کــرد: از کودکی تا االن با قصه ها و 
داستان ها انس خاصی دارم و وقتی قصه 
می گویم یا قصه می شنوم، بهترین احوال 
را دارم و احساســات زیبایی وجودم را 
فرا می گیرد و من این آرامش را مهم ترین 
کارکرد قصه گویی می دانم که هم کودکان و 
نوجوانان و هم بزرگترها به آن نیاز دارند.

*  عالقه والدین بچه ها به کتابخوانی و 
مطالعه من را سرزنده می کند

  عباسی که چندسالی است که به عنوان 
دبیــر ادبیات مشــغول تدریس اســت، 
در کنــار کالس های درســی مدرســه 
فعالیت های زیــادی از جمله قصه گویی، 
گلستان خوانی،  شــاهنامه خوانی،  نقالی، 

داستان نویسی و شعرخوانی با دانش آموزان 
را تمریــن می کند زیرا بــه قول خودش 
هدفش از تدریس ادبیات پرورش روحیه 
و ذوق ادبی دانش آموزان روستایی است.

عباســی در خصوص باشگاه کتابخوانی 
ُکلوَدنگ کتاب نیز توضیح داد: باشــگاه 
کتابخوانی من از ســال 93 در روستای 
 ُدومشــهر تاســیس شــده و در حال 
 حاضر نزدیک به پنــج هزار جلد کتاب 
 دارم، بــه کودکان و نوجوانان 9 روســتا

 کتــاب امانت می دهم و برایشــان قصه 
می گویــم. این مدرس ادبیات دانشــگاه 
تعداد  میناب گفــت:  کاربــردی  علمی 
اعضای باشــگاه ُکلوَدنگ به ۲۵۰ دختر 
و 1۵۰ شاگرد رســیده و همچنین بیش 
از 1۰۰ نفــر از والدین بچه ها هم به جمع 
کتابخوان های ما پیوسته اند و جمع پررونق 
کتابخوانی داریم، بیشتر شاگردانم عاشق 
قصه گویی و داستان نویســی هســتند و 
یکی از خوشحالی های بزرگ من عالقه 
والدین بچه ها به کتابخوانی و مطالعه است 
که من را ســرزنده و پرذوق می کند. این 
مربی قصه گویی که بسیاری از کتاب های 
کتابخانــه اش را با پس اندازهای کوچک 
خودش خریده و به مردم امانت می دهد، 

ادامه داد: در راه تامین کتاب و به روزرسانی 
منابع کتابخانه ام، نخســت از پدر و مادرم 
اندوخته هایشان  با تمامی  متشــکرم که 
همیشه مشوق و انگیزه بخش من هستند 
و دوم از همه کســانی که در زمینه اهدای 
کتاب به کتابخانه من و تامین کتاب های 
مخصوص گروه سنی کودکان و نوجوانان، 
منابع کتابخانه ام را غنی تر کردند، از صمیم 
قلب برایشــان روزهای شــاد و پرامید 
آرزو می کنم. »قصه گویی« هنر و ســنتی 
اســت که از قدیم توسط مادربزرگ ها و 
پدربزرگ ها روایت می شد، اما امروزه با 
لذت  قصه گویی  جشنواره های  برگزاری 
شنیدن قصه های شیرین و کودکانه از زبان 
بچه هایی که دنیای کودکی خود را با قصه 
پیوند می زنند، فرصتی اســت که می توان 
فــارغ از دنیــای روزمرگی ها پای قصه 
آن ها نشست و آرامش گرفت.عباسی که 
در بخش داســتان کوتاه هم بارها خوش 
درخشیده در پنج جشــنواره ملی، رتبه 
برگزیده کشوری را کسب کرده است، در 
خصوص حضور خود در جشنواره های 
امســال قصه گویی نیز گفت: من هرجا 
جشنواره قصه گویی باشد با نهایت شوق 
و عالقه در آن جشــنواره شرکت می کنم 

و تاکنون در بســیاری از جشــنواره ها 
موفــق به عنوان برگزیده معرفی شــدم. 
ُکلوَدنِگ  کتاب خوانی  باشــگاه  موسس 
کتاب عنوان کــرد: جدیدترین افتخاراتم 
در سال 1۴۰1 کســب رتبه نخست در 
مرحله منطقه ای جشنواره قصه گویی کانون 
پرورش فکری در مشــهد و راهیابی به 
بخش ملی و همچنین کسب رتبه برگزیده 
در جشنواره قصه گویی »نهال امید« نهاد 
کتابخانه های کشور در کرمان و راهیابی 
به بخش ملی اســت.   »یاسمن عباسی« 
متولد یکم مهرماه 13۶۶ در روســتای 
دومشهر میناب است، دوران تحصیالتش 
را تا دبیرستان در روستا سپری کرده و با 
قبولی در کنکور وارد دانشگاه هرمزگان 
شد.  وی مقطع لیسانس و فوق لیسانس 
را در رشــته زبان و ادبیات فارســی در 
دانشــگاه هرمزگان گذرانده و در دوره 
کارشناسی دانشجوی ممتاز رشته ادبیات 
دانشــگاه هرمزگان بوده است و حاال نیز 
در این دانشگاه در حال تدریس در رشته 
ادبیات اســت.وی همچنین، دبیر ادبیات 
فارسی، شــاعر، داستان نویس و قصه گو 
است که از دی ماه سال 1391 تا شهریور 
ماه 139۶ به عنوان مربی فرهنگی کانون 
پرروش فکری کودکان و نوجوانان مرکز 
میناب فعالیت های زیادی داشته و طی این 
پنج سال و اندی در جشنواره های مختلفی 
از جمله جشــنواره بین المللی قصه گویی 
کانون حضوری فعال داشته و حائز چندین 
رتبه اســتانی، منطقه ای و ملی است.  به 
گزارش ایرنا، عباسی از سال 9۲ به همراه 
مادرش آسیه صادقی از قصه گویان برتر 
چند دوره جشــنواره قصه گویی استانی، 
ملی و منطقــه ای با راه اندازی باشــگاه 
 کتاب خوانــی ُکلوَدنِگ کتــاب به دنبال 
توسعه کتاب خوانی و قصه گویی این هنر 
زیبا به تمام کودکان و نوجوانان عالقه مند 
اســت.پدر و مــادر وی از قصه گویان و 
َشرِوندخوانان )آواز محلی جنوبی( قدیمی 
روستای  دومشهر میناب هستند.بسیاری 
معتقدند از آنجا که »دومشــهر« دومین 
روستای قبل از شهر میناب بوده، دومشهر 
نامیده می شــود .دوم شهر، درمسیر جاده 
بندرعبــاس و میناب و در 1۵ کیلومتری 
شهرستان میناب در شمال این شهرستان 

قرار دارد .

حال خوب ، هدیه ای از بانوی ُدومشهری برای بچه های میناب 

   گروه فرهنگی // با باال رفتن نرخ 
زائران عتبات،  تعداد  و کاهش  دالر 
در  که  عتبات  ارزان قیمت  سفرهای 
تابستان کم تر از سه میلیون تومان 
از ۵۰ درصدی  افزایش بیش  با  بود، 
تومان  و ۸۰۰ هزار  میلیون  به چهار 

رسیده است . 
  در ماه های اخیر با توجه به نوسان نرخ 
ارز، هزینه سفر به عتبات نیز در بسته های 
زیارتی هوایی و زمینی افزایش پیدا کرد. 
در این بین ســفرهای ارزان قیمت عتبات 
که طرفداران بسیاری داشت، مورد توجه 

زائران قرار گرفت.
*  ضرر دفاتــر زیارتی از افزایش دالر و 

کاهش زائر
  در روزهای اخیر با کم شدن زائران برای 
سفر عتبات در قالب کاروان های زیر نظر 
سازمان حج و زیارت، دفاتر زیارتی که 

از نوسان نرخ دالر متضرر شده بودند، باز 
هم با چالش هایی همراه شدند؛ تا جایی 
که دیگــر برای کم کــردن ضرر حاضر 
بودند تا اعزام هایی کم تر از نرخ رســمی 
هم داشته باشند تا مثاًل به جای ضرر یک 
میلیون تومانی برای هر زائر، حدود ۸۰۰ 

هزار تومان ضرر کنند.
*  افزایش بیش از 50 درصدی سفرهای 

ارزان قیمت عتبات
  بــا همــه مشــکالتی که ایــن روزها 
گریبان گیر سفرهای زیارتی عتبات شده 
است، کاروان های ارزان قیمت که به نوعی 
ســفر اقتصادی به عتبات بود، با افزایش 
هزینه همراه شده است. بر همین اساس، 
هزینه ســفر عتبات در اعزام های ارزان 
قیمت که در تابستان امسال با هزینه کم تر 
از 3 میلیون تومان آغاز شــده بود، اکنون 
با افزایش بیــش از ۵۰ درصدی، به رقم 

چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رســیده 
اســت. این امر در حالی است که به نظر 
می رسید هزینه این سفرها بسیار محدود 
باشــد و زائران با هزینه پایینی بتوانند به 
زیارت کربال مشرف شوند.  از شهرهای 
نزدیک به عــراق همچون ایالم نیز که از 
مرز مهــران به راحتی زائــران می توانند 
ارزان  عازم عراق شوند، هزینه سفرهای 
قیمت که حدود ۲ میلیون تومان بود، به 3 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته 
به گزارش قدس آنالین، هم اکنون  است. 
ســفر به عتبات بدون نیاز به اخذ ویزا به 
صورت زمینی و هوایــی در حال انجام 
است. همچنین دفاتر زیارتی ظرفیت های 
خالی برای اعزام زائران در قالب کاروان 
حج و زیارت دارند که مشــتاقان زیارت 
می توانند با مراجعه به دفاتر زیارتی به این 

سفر معنوی مشرف شوند .

سفرهای ارزان قیمت عتبات ، گران شد !

کاریکاتور

کاریکاتور

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

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

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح  :  معصومه زارعی

اعتیاد

کتاب

//  سرپرســت ســتاد هماهنگی  گروه فرهنگی 
کانون هــای فرهنگی هنری مســاجد هرمزگان با 
اشاره به نقش کانون های فرهنگی هنری مساجد در 
 تحقق جهاد تبیین، گفت: مسجد مهم ترین سنگر و 
پایگاه در تبیین سیره و زندگی حضرت فاطمه )س( 

است . 
   اســالم خواجه یی با اشاره به درپیش بودن میالد حضرت  
فاطمه زهرا )س( دیدار اقشار مختلف بانوان با رهبر انقالب 
افــزود: در این دیــدار رهبر انقالب بیانات بســیار مهم و 
ارزشــمندی در مقام و جایگاه زنان ایرانی و مسلمان ارائه 
کردند که نخســت خود بانوان با برگزاری انواع برنامه ها و 
جلســات معرفتی می توانند به دیگران تبیین کنند.  وی در 
این رابطه به نقش مســجد و کانون هــای فرهنگی و هنری 
مساجد در تببین مساله خانواده و زنان صاحب اندیشه اشاره 
و بیان کرد: مقدس ترین بنا در اســالم خانواده است و رهبر 
معظم انقالب نیز در این دیدار یادآور شــدند که زن ایرانی، 
تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت کرد 
که می توان هم زن عفیف، محجبه و شــریف بود و درعین 
 حال، در متن بود و در کنار حفظ پاکیزگی سنگر خانواده در 
عرصه  سیاســی و اجتماعی نیز فتوحات بزرگی به ارمغان 

آورد. 
    سرپرســت ســتاد هماهنگــی کانون هــای فرهنگی 
هنری مســاجد هرمزگان در ادامه به تشــریح برنامه های 
 کانون های مســاجد هرمزگان ویژه سالروز والدت حضرت 
فاطمه )س( اشــاره کرد و ادامه داد: تمامی این برنامه ها با 
هــدف تکریم مقام حضرت زهرا )س(، معرفی شــخصیت 

 حضرت فاطمه)س(، تبیین سیره فاطمی و تکریم مقام مادر و 
تجلیل از مادران و زنان فعال در کانون های فرهنگی هنری 

مساجد برگزار می شود.
   خواجه یی گفت: جشن های فاطمی کانون های مساجد استان 
با دعوت از کارشناسان حوزه علوم دینی در قالب جلسات 
آموزشی فاطمه شناسی، عفاف و حجاب، نشست های بررسی 
ویژگی های حضرت زهرا )س( به ویژه والیت مداری و دفاع 
از والیت برگزار می شــود.وی، سرکشی مدیران و اعضای 
کانون های فرهنگی هنری مساجد با مادران و خانواده های 
 معظم شــهدا، دیدار فعاالن فرهنگی مســاجد بــا مادران 
خادم مســاجد و عضو کانون های  فرهنگی هنری، قرائت 
زیارت حضرت زهرا )س(، تهیه و توزیع بسته های معیشتی، 
پخت و توزیع غذای گرم بین نیازمندان و برپایی خودجوش 
ایســتگاه های صلواتی را از دیگر برنامه های میالد حضرت 

فاطمه سالم اهلل علیها عنوان کرد.
   حضرت فاطمه ســالم اهلل علیها عصاره بهشت و آخرین 
 دختر پیامبر اکرم )ص( در ســال دوم بعثت بین ســال های 
3۵ تــا ۴۵ عام الفیل و پیش از هجرت )۲۰ جمادی الثانی( 
در مکه مکرمه دیده به جهان گشود. »کوثر نبی اکرم)ص(« 
در نزد مســلمانان برترین و واالمقام ترین بانوی جهان در 
تمامی قرون و اعصار است و از القاب آن حضرت می توان 
به زهرا، صدیقه، طاهره، ریحانه، راضیه، مرضیه، مبارکه، بتول  
اشــاره کرد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ یکهزار و ۶1 کانون 
فرهنگی هنری با مجوز رســمی ستاد هماهنگی کانون های 
مســاجد هرمزگان در مساجد شهری و روستایی این استان 

فعالیت می کنند .

سرپرست ستاد هماهنگی کانون های مساجد هرمزگان :

مسجد ، پایگاه مهمی در تبیین زندگی حضرت فاطمه )س( است

چغندری بکار که بتوانی درش بیاوری
کشاورزی با همسر و پسرش درکنار مزرعه اش 
زندگی می کرد. او یک سال توانست با استفاده 
از کودهای شیمیایی و مواد حجم دهنده، چغندر 
موضوع  این  از  و  بیاورد  عمل  به  بزرگی  خیلی 
خیلی خوشحال بود اما وقتی می خواست آن را 
چغندر  ی  در جشنواره  تا  آورد  در  خاک  زیر  از 
کار نمونه شرکت کند هر چه زور زد نتوانست، 
تصمیم گرفت با بیل دور و اطراف چغندر را خالی 
کند بلکه بتواند درش بیاورد اما دو تا بیل که 
زد شارژش تمام شد و از کار افتاد.بنابراین نزد 
به کمکش  او خواست که  از  و  همسرش رفت 
بشتابد، همسرش گفت:”زیر آفتاب، پای چشمم 
چروک می افته و گرفتار پیری زودرس میشم، 
تا  دو میلیون بده یه عینک ریبن آفتابی بخرم 
بیام کمکت”. کشاورز که دید پیشنهاد او اصالً 
رفت،  پسرش  نیست، سراغ  به صرفه  مقرون 
او هم گفت : “پدر جان می بینی که دارم “کلش 
آف کلنز” بازی می کنم جای حساسی هم هستم، 
باید تا امشب به مرحله ی بعد برم اگه دو میلیون 
می دی “جم یا سکه” بخرم که کارم جلو بیفته به 
کمکت میام”. کشاورز از او هم قطع امید کرد 
و سراغ همسایه ها رفت اما آن ها هم گفتند: 
مگه  بزنیم  تو  برای  نداریم  اضافی  زور  ما   ”
مریضی چغندر بزرگ می کاری برو هویج بکار “.
کشاورز بی خیال چغندر شد و رفت هویج کاشت .
  مصطفی مشایخی 

***
آدم فنی

درس  ای،  حرفه  و  فنی  هنرستان  یک  در  من 
دارد  دوست  پدرم  خاطر،  همین  به  خوانم.  می 
فن  همه  آدمی  یا  فرانسه  آچار  شکل  به  مرا 
ی  رشته  که  این  به  توجه  بی  و  ببیند  حریف 
دارد  ،توقع  است  گری”  “ریخته  ام  تحصیلی 
؛ بدهم  انجام  ای  العاده  خارق  فنی  های  کار 

و  بنشیند  عینکش  روی  ناخواسته  اگر  مثال 
که  خواهد  می  من  از  کند،  معوج  و  کج  را  آن 
گویم  می  وقتی  بپردازم.  آن  صافکاری  به 
پس   ”: که  زند  می  غر  نیست.  من  کار  کار  این 
دهند”. می  یاد  شما  به  چیزی  چه  درهنرستان 

دیروز که نتوانست با ضربه زدن به تلویزیون آن را 
 راه بیندازد، این کار را به من واگذار کرد اما وقتی از 
گفت:”  و  زد  خندی  نیش  نیامدم،  بر  اش  عهده 
داریم”. خانه  در  “فنی”  آدم  خوش  دلمان 

اگر زیپ شلوارش خراب بشود ؛ پکیج خانه نقص 
پیدا کند ؛ ماشین لباس شویی به تلق و تولوق بیفتد 
یا الیه ازون سوراخ شود، پدرم از من توقع دارد 
که آن ها را در یک چشم به هم زدن مرمت کنم.

شود  می  کار  تعمیر  از  صحبت  وقت   هر 
خانه  در  هنرستانی  پسر  “وقتی  گوید:  می 
بدهی”. کار  تعمیر  پول  دارد  زور  باشی  داشته 

دِر  نتوانست  پدرم  که  پیش  روز   چند 
این  انجام  کند،  باز  را  البالو  مربای  ی  شیشه 
از حد دِر  اما سماجت بیش  به من سپرد  را  کار 
حد  از  بیش  خشونت  و  نشدن  باز  برای  شیشه 
منجر  مقاومت،  این  شکستن  هم  در  برای  من 
و  خون  و  زخمی دست  و  خورد شدن شیشه   به 
خون ریزی و ریختن مربا روی فرش شد و پشت 
هنرستان  این  در  “پس   : که  پدر  فریاد  بندش 
دهند”. می  یاد  چیزی  چه  شما  به  شده  خراب 

دچار  آشپزخانه  فاضالب  ی  لوله  دیروزکه 
خواست  من  از  پدرم  بود،  شده  گرفتگی 
را  اش  گرفتگی  و  بشوم  آچار  به   دست 
که  این  از  قبل  هم  من  کنم.  طرف   بر 
 طعنه ای نثارم بشود، در یک اقدام پیش گیرانه، 
را  آب  شلنگ  کردم.  باز  را  خرطومی  های  لوله 
فشار  مثال  تا  دادم  قرار  فاضالب  ورودی  در 
گیر  آن  در  که  را  هرچیزی  یا  ها  جرم  آب، 
پوسیده  ی  لوله  ناگهان  اما  ببرد  خود  با  کرده 
کلی  و  شد  خراب  پشتش  دیوار  آن  پی  در  و 
و  ریخت  خانه  آشپز  کف  در  پسماند  و  لجن 
پدرم  حاال  آورد.  وجود  به  را  هولناکی  ی  منظره 
قرار است فردا به هنرستان بیاید و جویا بشود 
. دهند  نمی  یاد  ما  به  چیزی  جا  آن  در  چرا  که 
  مصطفی مشایخی

طنز
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گوشت ماهي و میگو  
حاوي چربي های مفید، پروتئین مرغوب و ویتامین هاي گوناگون است

  روابط عمومی
 اداره کل

شیالت هرمزگان

دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی 
 گــروه حوادث//  رئیس پلیس فتا اســتان 
هرمزگان از شناســایی و دستگیری عامل 
انتشار تصاویر خصوصی یکی از شهروندان در 

فضای مجازی خبر داد. 
  به گزارش خبرنگار دریا،  سرهنگ »احسان 
بهمنی« در تشــریح این خبــر گفت: در پی 
مراجعه و اعالم شــکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر اینکه فردی ناشــناس اقدام به انتشار 
تصاویــر خصوصــی وی در فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی نموده و صفت های 

ناشایستی را به وی نسبت داده و این موضوع 
زندگی شــخصی وی را به شدت تحت تاثیر 
قرار داده پیگیــری موضوع بصورت ویژه در 
دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

 وی افزود: پس از اخذا اظهارات شــاکیه با 
بررسی های تخصصی و اطالعاتی انجام شده 
متهم شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی 
احضار شد. این مسئول انتظامی اظهار داشت: 
متهم در ابتدا منکر هرگونه بزه انتســابی شد 

و در خصــوص موضوع اظهــار بی اطالعی 
می کرد که پس از مشاهده ادله دیجیتال به جرم 
خود اعتراف و عنوان داشــت که تنها به علت 
مشکالت شخصی با شاکی مرتکب این عمل 

مجرمانه شده است.
 ســرهنگ بهمنی خاطر نشــان کرد: فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی راهی مناسب 
برای عقده گشــایی و تســویه حساب های 
شخصی نیست و برای اینکه بتوانیم به سالمت 

فضای مجازی کمک کنیم و از نامساعد بودن 
ایــن فضا جلوگیری کنیم نبایــد این فضا را 
فضایی بــرای هتک حیثیت، توهین و اهانت، 
انتقام جویی و ... برای کاربران تبدیل کنیم و به 
یاد داشته باشیم افرادی که موجب بر هم زدن 
نظم فضای مجازی می شود مجرم تلقی شده 
که سوء استفاده از فیلم وعکس های خصوصی 
و خانوادگی دیگران یکی از شایع ترین جرایم 

در فضای مجازی است.

 گروه حوادث// با تالش همه جانبه ماموران 
انتظامی استان در هفته گذشته با اجرای ۳9 
طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر ۲9 قاچاقچی 
و ۴۱ خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر 

شناسایی و دستگیر شدند. 
  به گزارش خبرنگار دریا، فرمانده انتظامی 
استان هرمزگان گفت: در اجرای طرح های 
پاکسازی و با هدف مبارزه جدی با سوداگران 
مرگ با پیگیری های شبانه روزی، اقدامات 
اطالعاتی و اشرافیت کامل بر کلیه محورهای 

مواصالتی، با تالش پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر اســتان و همکاری ماموران انتظامی 
شهرتان های تابعه استان در هفته گذشته 39 
مرحله طرح پاکسازی نقاط آلوده در سطح 
استان اجرا شد. وی افزود: مأموران انتظامی 
استان در اجرای این طرح ها ضمن شناسایی 
و توقیف ۴ دستگاه خودرو سبک و سنگین 
حامــل مواد مخدر 3۸1 کیلــو و ۸۲۷ گرم 
تریاک، ۵9 کیلو و ۶3۴ گرم حشیش، ۴۵۲ 

گرم شیشه، ۸۰ گرم هرویین و ۴۵۵ کیلو گرم 
سایر مواد جمعا ۴۴۲ کیلو انواع مواد مخدر 

کشف و ضبط کردند.
 ســردار »غالمرضا جعفری« تصریح کرد: با 
تالش همه جانبه صــورت گرفته و اجرای 
عملیات های جداگانه در مدت یاد شده، ۲9 
قاچاقچی مواد مخدر، ۴1 فروش و توزیع کننده 
مواد و 1۷۵ معتاد متجاهر و بالمکان در استان 

شناسایی و دستگیر شدند.

طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر با دستگیری 70 قاچاقچی مواد در هرمزگان 

در امتداد تاریکی

حوادث جهان

40 نفر در تصادف اتوبوس در مرکز سنگال کشته شدند
 در اثر برخورد دو اتوبوس در منطقه کافرین مرکز ســنگال، ۴۰ 
نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.به گفته مقامات محلی مسئول 
امداد و بهداشت سنگال در پی برخورد دو دستگاه اتوبوس در مرکز 
این کشور، ۴۰ نفر جان باختند.»مکی سال« رئیس جمهور سنگال 
در پی این حادثه رانندگی سه روز عزای عمومی اعالم کرد.وی در 
حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: در پی تصادف شدید در 
گنیبی )در منطقه کافرین( که منجر به کشته شدن ۴۰ نفر شد، تصمیم 
گرفتم 3 روز عزای عمومی اعالم کنم.وی افزود: شورای بین وزارتی 
نیز در همین تاریخ تشکیل جلسه خواهد داد تا اقدامات قاطعانه در 
زمینه ایمنی جاده ها و حمل ونقل عمومی مسافر اتخاذ شود.در حال 

حاضر جزئیات بیشتری از این حادثه مرگبار در دسترس نیست.
17 کشته در تصادف بزرگ جاده ای در شرق چین

 در پی تصادف شدید جاده ای در شهرستان »نانچانگ« استان 
»جیانگشــی« در شرق چین، 1۷نفر کشته و ۲۲ نفر دیگر زخمی 
شدند. مجروحان برای مداوا به بیمارستان منتقل شده اند. به گفته 
مقامات محلی علت این حادثه در دست بررسی است. این حادثه 
زمانی رخ داد که یک کامیون با یک دســته تشییع جنازه برخورد 
کرد. یک زن محلی به نام دنگ به این رسانه گفت که مردم قبل از 
اینکه به سمت کوره جسد سوزی بروند، در کنار جاده به مردگان 
نذری می دادند.در این گزارش آمده اســت که آنها با یک کامیون 
برخورد کردند که بیشتر کشته ها و مجروحان شرکت کنندگان در 
مراسم تشییع جنازه بودند.مرد محلی دیگری به نام گونگ به رسانه 
گفت که همسرش در این حادثه کشته شده و آنها در مراسم تشییع 
جنازه شرکت کرده اند.او گفت که کامیون به طور ناگهانی به پشت 
خط سقوط کرده بود و گروه را در هم ریخت و سرانجام به ماشین 
نعش کش رسید.حدود یک ساعت پس از انتشار اخبار تصادف، 
پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســتان نانچانگ نکات سفر را به 
رانندگان صادر کرد و گفت که منطقه در حال تجربه »هوای مه آلود« 
اســت.در این بیانیه آمده است: دید رانندگی ضعیف است، دید کم 

وجود دارد که به راحتی می تواند باعث تصادفات رانندگی شود.
29 کشته در عملیات دستگیری پسر ال چاپو

 در درگیری هایی که برای بازداشت سلطان مواد مخدر، ملقب به 
»ال چاپو« در مکزیک رخ داد، ۲9 نفر از جمله 1۰ ســرباز کشته 
شدند.در درگیری هایی که برای بازداشت »اوویدیو گوزمان لوپز«، 
یکی از پســران »خواکین گوزمان«، سلطان مواد مخدر، ملقب به 
»ال چاپو« در مکزیک رخ داد، ۲9 نفر از جمله 1۰ ســرباز کشته 
شدند.وی با بیان اینکه این عملیات با حساسیت انجام شد تا جان 
غیرنظامیان به خطر نیفتد، افزود: 1۰ سرباز جان خود را از دست 
دادند و 3۵ سرباز دیگر زخمی شدند. لوپز اوبرادور با ابراز تاسف 
از کشته شدن سربازان اظهار داشت که مراسم تشییع جنازه ویژه ای 
برای آنها برگزار خواهد شد. وزارت دفاع مکزیک نیز طی بیانیه ای 
اعالم کرد که در این عملیات 3 هزار و ۵۸۶ نفر از نیروهای مسلح 
شــرکت کردند. در این درگیری ها 19 نفر از اعضای باند مذکور 
کشــته و ۲1 نفر بازداشت شــدند. در این بیانیه آمده است که در 
این عملیات تعداد زیادی تسلیحات از جمله ۲۶ خودروی زرهی 
کشف و ضبط شده است. گفتنی است خوآکین گوزمان، قاچاقچی 
بزرگ مواد مخدر در ماه جوالی در آمریکا به جرم هدایت شبکه 
تبهکاری و قاچاق مواد مخدر، به حبس ابد محکوم شد. گوزمان 
در ســالهای ۲۰۰1 و ۲۰1۵ از دو زندان با امنیت باال در مکزیک 
فرار کرد و در ژانویه سال ۲۰1۶ مجددا دستگیر و به ایاالت متحده 

آمریکا تحویل داده شد.

  تقریبــا رابطه من و یکی از دختران کارگاه لو رفته بود که 
روزی آن دختر ماجرای بارداری اش را پیش کشید، من هم 
که انتظار چنین موضوعی را نداشتم از شدت ترس و استرس 
کنترل خودم را از دســت دادم. در این هنگام بود که همه 
کارگــران کارگاه را بیرون کردم و در حالی که با یک چهره 

شیطانی روبه رو بودم ناگهان ...
  مرد ۴۵ ســاله ای که با شکایت یکی از کارگرانش به کالنتری 
احضار شده بود، درباره این حادثه وحشتناک به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفــت: در یک خانواده ۸ نفره زندگی کردم و 
تا مقطــع کاردانی درس خواندم اما بعد از آن ادامه تحصیل ندادم 
و به پیشــنهاد پدرم با دختر عمــه ام ازدواج کردم چرا که پدرم 
 اعتقاد داشــت او تنها دختری است که عصای روزگار پیری من 
می شــود و از من مراقبت می کند. »ژینوس« یک ســال از من 
بزرگ تر بود و من هیچ گونه احســاس عاطفی به او نداشــتم و 
همواره ژینوس را مانند خواهرم می پنداشتم. از سوی دیگر نیز من 
از همان دوران کودکی به دوستی و رفاقت با افراد کم سن و سال تر 
از خودم عالقه زیادی داشــتم و این حس درباره دختران خیلی 
بیشتر بود. در واقع نوعی احساس ترحم می کردم ولی هیچکس 
احساســات و عواطف مرا درک نمی کرد. با آن که پدرم اوضاع 
مالی خوبی داشت و مشــکلی در این باره نداشتیم اما هیچ کدام 
از اعضای خانواده ام درباره خواسته ها و تصمیمات مهم زندگی 
با من ســخنی نمی گفتند به همین دلیل همواره در برابر خواسته 
های پدر و مادرم ســکوت می کــردم و چیزی نمی گفتم. من با 
ژینوس ازدواج کردم چون پدرم خواسته بود اما او نیز رفتارهای 
سنتی داشت و از همان روزهای آغازین زندگی مشترک خودش 
را درگیــر خانه داری و تربیت فرزندانش کرد. در حالی که تقریبا 
شــوهرداری را به فراموشی سپرده بود. من چند نفر کارگر خانم 
برای کارگاه تولیدی ام اســتخدام کردم. در میان آن ها دختر 1۸ 
ساله ای بود که اوضاع مالی به هم ریخته ای داشت. دوباره حس 
ترحم و دلســوزی به ســراغم آمد و طبق عادت به ماندانا توجه 
 بیشــتری داشــتم چرا که از همه کارگران کارگاه جوان تر بود و 
چهره ای مظلوم داشت. طولی نکشید که این حس دلسوزی جای 
خود را به ارتباطی شیطانی داد و روابط سیاه من و ماندانا هر روز 
بیشتر شــد تا جایی که او افسار مرا در دست گرفت و هر کاری 
که دوســت داشت با من می کرد. حاال دیگر فهمیده بود می تواند 
به دلیل این ارتباط پنهانی از من اخاذی کند. هر بار که به کارگاه 
می رفتم تقاضای جدیدی از من داشــت به طوری که دیگر همه 
کارگران کارگاه متوجه این ارتباط شیطانی شده بودند. باالخره کار 
به جایی رسید که دیگر اخاذی پول و طال را کنار گذاشت و از من 
خواست تا یک خودروی خارجی برایش بخرم! دیگر از رفتارها 
و خواســته های او کالفه شده بودم و از سوی دیگر هم نگرانی و 
استرس سراسر وجودم را فرا گرفته بود چرا که می ترسیدم ژینوس 
از این ارتباط پنهانی مطلع و زندگی ام متالشــی شود. در همین 
شرایط بود که حدود یک هفته قبل ماندانا وارد اتاقم شد و ادعا کرد 
باردار شــده است و من باید برای این موضوع چاره ای بیندیشم! 
سقف اتاق دور ســرم می چرخید و نمی توانستم این موضوع را 
باور کنم. خالصه آن روز اجازه دادم کارگران زودتر از همیشــه 
کار را تعطیل کنند و به منازلشان بروند. وقتی کارگاه خلوت شد به 
ماندانا گفتم نتیجه آزمایش را نشانم بدهد اما او نگاهی خشمگین به 
چهره ام انداخت و گفت: »بعدا می بینی!« و سپس ادامه داد، ۲ راه 
بیشتر نداری یا باید به خواستگاری ام بیایی یا منزل ویالیی ات را 
به نام من سند بزنی! آن وقت من از زندگی تو می روم! و ... به او 
گفتم پس تکلیف این بچه که می گویی چه می شود؟ زیر چشمی 
نگاهم کرد و گفت شناســنامه اش را به نام خودت بگیر تا او هم 
از تو ارث ببرد. ماندانا در حالی این سخنان را بر زبان می راند که 
چهره ای شیطانی داشت. در همین حال ناگهان کنترل خودم را از 
دست دادم و او را به شدت کتک زدم. بعد هم از کارگاه بیرون رفتم 

تا این که او از من شکایت کرد اما ای کاش ...

تاوان ارتباط شیطانی! 

  گروه حوادث// معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: از ابتدای ســال جاری تا پایان آذر امسال، 
بازرسان بهداشــت محیط ۲۳۷ هزار و ۵۷۲ مورد بازدید 
انجام دادند کــه در نتیجه این بازدیدهــا یکهزار و ۱۵۱ 
مرکز و محل متخلف به دادگاه معرفی و ۳9۰ مرکز و محل 

غیربهداشتی پلمب شد. 
  دکترعبدالجبار ذاکری افزود: در بازدیدهای انجام شــده 
توسط بازرسان بهداشت محیط، ۲9۴ تن مواد غذایی فاسد 
نیز کشف و معدوم شد. رئیس مرکز بهداشت استان اظهار 

کرد: صدور 39 هزار و ۶9 کارت بهداشــتی و هفت هزار 
و ۵3 مورد نمونه برداری میکروبی منابع آب آشــامیدنی 
و یک هزار و 1۲۵ مورد نمونه برداری شــیمیایی منابع 
آب آشامیدنی و ۲۶1 هزار و ۵۰1 مورد اندازه گیری کلر 
باقیمانده آب بخش دیگری از کارهای انجام شده در این 

بازدیدها است.
  به گزارش ایرنا، ذاکری هدف از بازدیدها را تامین و حفظ 
سالمت مردم جامعه دانست و با اشاره به انتشار ویروس 

کرونا به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده 
از ماسک و واکسیناسیون، رعایت فاصله و تهویه مناسب 
تاکید کرد و از مردم خواست از تردد و تجمع غیرضروری 

در مراکز شلوغ و اجتماعات پرهیز کنند.
  به گفته رئیس مرکز بهداشــت اســتان مردم می توانند 
هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی 
و دیگر اماکن را با شماره تلفن 19۰ به مرکز بهداشت اعالم 

کنند تا توسط بازرسان بررسی و بازدید شود.

بازرسان بهداشت هرمزگان 39۰ واحد متخلف را پلمب کردند

توقیف2 تن ماهی قاچاق در سیریک 
  گروه حوادث//  با هوشیاری ماموران انتظامی ایستگاه 
بازرسی بونجی شهرستان سیریک در بازرسی از یک 
دســتگاه خودرو قریب به ۲ تن ماهی قاچاق کشف و 

ضبط شد. 
   به گزارش خبرنگار دریا، فرمانده انتظامی شهرستان 
سیریک در تشــریح این خبر گفت: مأموران انتظامی 
مســتقر در ایستگاه بازرسی بونجی شهرستان سیریک 
در راســتای مقابله با قاچاق کاال و ارز، حین کنترل و 
بازرســی خودروهای عبوری محور میناب به جاسک 

به یک دستگاه خودرو ایسوزو مشکوک شده و دستور 
توقف دادند. وی افزود: ماموران جهت بررسی خودرو 
را متوقف و در بازرسی از آن یک تن و 9۰۰ کیلو ماهی 
قاچاق کشف ودر این رابطه یک متهم و راننده خودرو 

را دستگیر کردند.
   ســرهنگ فرهاد چراغی ارزش محموله کشف شده 
را برابر اعالم نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال 
عنوان کرده و افزود : متهم دســتگیر شــده با تشکیل 
 پرونده جهت ســیر مراحل قانونی بــه مراجع قضایی

 معرفی شد.
   فرمانده انتظامي شهرستان سیریک خاطرنشان کرد: 
برخورد بــا قاچاقچیان کاال و ارز بــه صورت قاطع 
و مســتمر در دستور کار می باشــد که در این راستا 
تعامل و همکاری بیش از پیش شهروندان با پلیس در 
اطالع رسانی و اعالم موارد مشکوک و مظنون از طریق 
سامانه فوریت هاي پلیسي 11۰ موجب حمایت بیشتر 

از تولید ملي مي شود.

آگهی تحدید     حدود         اختصاصی 
 نظر به اینکه عملیات تحدید حدود پالک 
۱۱0۴۷ اصلی به مساحت۱۶۳/50 متر مربع 
مورد تقاضای محســن غــالم زاده نخلی 
فرزند هوشــنگ و مهدی، عبدالحســین، 
عبداهلل، فاطمه نســاء و معصومه شهرت 
همگی محترم فرزنــدان احمد بترتیب به 

نســبت ۱۶ سهم مشاع و ۲ سهم مشــاع و ۲ سهم مشاع و ۲ سهم 
مشاع و ۱ سهم مشاع و ۱ سهم مشاع از ۲۴ سهم مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور مشتمل بر یک باب د که واقع در بلوار امام 
خمینی پشت پاساژ طال بخش یک بندر عباس برحسب درخواست 
کتبی متقاضی، تحدید حدود اختصاصــی در مورخه ۱۴0۱/۱۱/۱۲ 
راس ســاعت ۸ صبح در محل بعمل خواهد آمد. اینک به موجب 
این آگهی به استناد ماده ۱۴ قانون ثبت، از متقاضی و کلیه مجاورین 
دعوت میگردد که در تاریخ و ســاعت مقرر در محل حضور به هم 
رسانند. واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی، از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیــدی ظرف مدت ۳0 روز پذیرفته 
خواهد شــد و معترض میتواند به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون 
تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا 
اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب ۱۳۷۳/۲/۲5 
و ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت، میبایســت ظرف مدت یکماه پس 
از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست نمایند و 
گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند، در غیر اینصورت 
این اداره مطابق مقررات نســبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد 

نمود. ۱۴0۱/۳۶۸ م/الف
 تاریخ انتشار : ۱۴0۱/۱0/۲۱

ابوالحسن دستوری -رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک  بندرعباس- منطقه یک

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

 گروه حوادث// با تالش همه جانبه کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان در اجرای طرح سه روزه 
ضربتی مقابله با سرقت ، ۶۴ فقره انواع سرقت 

شناسایی و کشف شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، رئیس پلیس آگاهی 
استان هرمزگان در تشریح این خبر بیان داشت: 
درپي وقوع چند فقره ســرقت در اســتان و 
متواری شدن سارقان ، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کارکارآگاهان پلیس آگاهي استان 

قرار گرفت. وي افزود: کارآگاهان پلیس اگاهي 
استان به منظور شناسایی و دستگیری سارقان، 
طرح ضربتی مقابله با ســرقت را به مدت سه 
روز در اســتان اجرا و در اجرای این طرح با 
رصد اطالعاتي و انجام اقدامات فني و پلیسي 
و گشــت زنی های هدفمند و نظارت میدانی 
بر پارکینگ ها و انبارهای ضایعاتی استان ۲9 
فقره سرقت داخل خودرو و قطعات خودرو  و 
1۰ ســارق در این خصوص  جمعا ۶۴ فقره 

انواع سرقت کشــف شد. این مسئول انتظامی 
استان اظهار داشت: با تالش های همه جانبه 
صورت گرفته در این طرح ۷۵ سارق و متهم 
تحت تعقیب نیز شناسایي و در عملیات های 

جداگانه دستگیر شدند.
   سرهنگ عبدالمجید کرمی خاطر نشان کرد: 
متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت 
ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 
شــدند. رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان 

با هدف پیشــگیری از وقوع سرقت در سطح 
اســتان از عموم شــهروندان و مردم اســتان 
خواست ضمن توجه جدی به هشداری پلیسی، 
در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه موارد 
مشکوک در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی 
فوریت های 11۰ به پلیس اطالع دهند تا در 
کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و 

دستگیری مجرمان اقدام گردد.

طرح ضربتی مقابله با سرقت با کشف 64 فقره سرقت در هرمزگان 

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن نگارین مهر درگهان
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت 
اول شرکت تعاوني مســکن نگارین مهر درگهان 
رأس ساعت 16:00 تاریخ 1401/11/02در محل 
شهر درگهان، مسکن نگارین مهر درگهان تشکیل 
مي گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت مي شود با در دست 
داشــتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت 
مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل/ 

نماینده خود را کتباً معرفي نمایید.
ضمناً به اطالع می رساند که اعضای متقاضی اعطاي 
نمایندگی، مي بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا 
تاریخ 1401/10/29 در محل دفتر شرکت تعاونی 
واقع در شهر درگهان، مسکن نگارین مهر درگهان 
حاضر تا پس از احــراز هویت و تأیید وکالت، برگه 

ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه : 1-گزارش هیئت مدیره   2-گزارش 
بازرس 3- طرح و تصویب صورتهای مالی سال های 

1390 تا 1401
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن 

نگارین مهر درگهان
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شهرستان

آبگیری 15میلیون متر مکعبی سازه های 
آبخیزداری بشاگرد

  سعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// رئیس اداره منابع طبیعی 
وآبخیزداری شهرستان بشــاگرد از آبگیری ۱۵میلیون متر مکعبی 
سازه های آبخیزداری این شهرستان خبرداد.به گزارش خبرنگار دریا؛ 
علــی مبارکی گفت : در پی بارش های چند روز اخیر که میزان آن 
۲۰میلیمتر بود ســازه های آبخیزداری و مشارکت مردمی در سطح 
این شهرستان آبگیری شده اند که بیشتر این سازه ها در بخش های 
گوهران و مرکزی قرار دارند.وی افزود : این امر باعث خوشــحالی 
آبخیزنشینان منطقه شده اســت.الزم به ذکر است؛ با توجه به ورود 
ســامانه بارندگی اخیر در مناطق مستعد  هرمزگان شاهد بارندگی 
هستیم که امید است تمامی سازه های آبخیزداری استان آبگیری شود 
و شاهد کاهش اثرات خشکسالی در این منطقه گرم و خشک باشیم.

برگزاری مراسم گرامیداشت شهید سلیمانی 
و شهدای بندرخمیر

  امین درساره گروه شهرستان// مراسم گرامیداشت شهید حاج قاسم 
سلیمانی و شهدای شهرستان بندرخمیر با حضور مسئوالن شهرستانی، 
خانواده های شهدا و ایثارگران و آحاد مختلف مردم در گلزار شهدای 
لشتغان بندرخمیر برگزار شد. به گزارش خبرنگار دریا؛ در این مراسم 
دکتر غالمعلی جاودان رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی استان و از 
جانبازان شیمیایی دوران دفاع مقدس و همچنین موسی موالپرست 
جانباز و رزمنده هشت سال دفاع مقدس به عنوان دو تن از همرزمان 
شهید حاج قاسم سلیمانی ، خاطراتی از دوران دفاع مقدس در همراهی 
با این شهید بزرگوار را روایت کردند.در ادامه مداحی و اجرای سرود 
توسط گروه سرود هیأت عاشورایی بندرخمیر اجرا شد.در پایان این 
یادمان نیز از خانواده شهدای شهرستان بندرخمیر تجلیل شد.در ابتدای 
این مراسم نیز مسئوالن شهرستانی با حضور در گلزار شهدا ، با قرائت 

فاتحه به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کردند.
پرداخت تسهیالت به چاقوسازان بشاگرد 

  گروه شهرستان // تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به چاقوسازان سنتی 
بشاگرد تسهیالت کم بهره پرداخت می شود. به گزارش خبرنگار دریا؛ 
زارعی مدیر صنعت و معدن و تجارت بشاگرد گفت: متقاضیان برای 
دریافت تسهیالت به سامانه مشاغل خانگی مراجعه و نام نویسی کنند.
وی گفت: اکنون در شهرستان بشاگرد ۱۲ کارگاه تولید چاقوسازی 
فعال است که چاقو های تولیدی در داخل و خارج کشور به فروش 
می رسد.سابقه چاقوسازی در بشاگرد به ۱۳۰ سال پیش می رسد که 
این شهرســتان تنها کانون ساخت چاقو به روش سنتی و دستی در 
استان است. قیمت هر تیغه چاقو از ۳۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومان است.

  گروه شهرســتان//  مدیر زارعت سازمان جهاد 
کشاورزی هرمزگان با اشاره به آغاز فصل برداشت 
پیاز از سطح هشــت هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی این 
استان گفت: عالوه بر اســتان های داخل کشور، 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به عنوان مقصد 

بین المللی پیاز با کیفیت هرمزگان هستند. 
  سید رضا امیری زاده در حاشیه بازدید از روند برداشت 
محصول پیاز در بندرعباس افزود: محصول پیاز هرمزگان 
با توجه به کشت نشایی از با کیفیت ترین پیازهای تولید 
شده در کشور و منطقه است که خواهان بسیاری در سطح 
بین المللی دارد.وی بیان کرد: استان های تهران، فارس، 
اصفهان، آذربایجان ازجمله بازارهای هدف محصول با 

کیفیت پیاز هرمزگان است.
  مدیر زارعت ســازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان 
پیش بینی کرد: امسال به صورت میانگین افزون بر ۴۱۰ 

هزار تن محصول توسط کشاورزان استان برداشت شود 
که متوسط عملکرد در هر هکتار از اراضی کشت شده 

افزون بر ۵۰ تن است.
  امیری زاده ادامه داد: بیشــتر برداشــت پیاز از مزارع 
هرمزگان از بهمن ماه خواهد بود اما از نیمه دوم دیماه هم 
برداشت در برخی اراضی آغاز شده و تا اواخر فروردین 

ماه با هدف تامین نیاز بازار کشور ادامه دارد.
  وی در پایان خاطرنشــان کرد: زمان کشــت به موقع، 
استفاده از سیستم آبیاری نوین و تغذیه مناسب، از جمله 
اقدام های جهاد کشاورزی در راستای عملکرد بهتر برای 

کاشت این محصول بوده است.
  به گزارش ایرنا، گفتنی اســت؛ در سال زراعی جاری 
تغییر الگوی کشت برای ۳۱ محصول کشاورزی در استان 
هرمزگان کلید خورده است که ۱۷ نوع از این محصوالت 

مربوط به سبزی و صیفی است.

 

فرماندار بندرخمیر:

تعهدات دانشگاه آزاد در حوزه عمرانی اجرایی شود
   امین درســاره گروه شهرستان// 
میرهاشم خواستار در نشست با دکتر 
رنجبر رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی 
هرمزگان خواســتار اجرایی شــدن 
تعهدات و برنامه های عمرانی دانشگاه 

آزاد در بندرخمیر شد.
  به گــزارش خبرنگار دریا، میرهاشــم 
خواستار در این نشست که رئیس دبیرخانه 
هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان 
هرمزگان نیــز حاضر بود، عنــوان کرد: 
احداث پژوهشکده تاالبی و مدرسه سما از 
جمله تعهدات و برنامه های دانشگاه آزاد 
اسالمی در بندرخمیر بود که ضرورت دارد 
هرچه سریع تر این پروژه ها در بندرخمیر 
اجرایی شود. فرماندار بندرخمیر در ادامه 

عنوان کرد: دانشــگاه ها به ویژه دانشگاه 
آزاد اسالمی یکی از نهادهای آموزشی و 
فرهنگی تاثیر گذار هســتند که می توانند 

باعث تحول و آبادانی هر شهر شوند.
  میرهاشــم خواســتار افزود: زمانی که 
دانشگاهی در یک شهری تاسیس می شود، 
انتظار است تا از ظرفیت ها و توانایی های 
آن دانشگاه در توسعه منطقه استفاده شود.  
  وی اضافــه کــرد: از ظرفیت و توانایی 
دانشــگاه آزاد می توان برای توســعه در 
بخش های مختلف گردشگری ، صنعتی، 
کشاورزی و اقتصادی شهرستان بندرخمیر 

استفاده کرد.
  رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی هرمزگان 
نیز در این نشست عنوان کرد:دانشگاه آزاد 

اســالمی با بیش از ۳۰ هزار دانشجو در 
سطح استان، همواره نقشی تأثیرگذاری در 

حوزه آموزش عالی هرمزگان دارد. 
  رنجبر افزود: دانشــگاه آزاد اسالمی در 
اکثر مراکز شهرستان ها و بخش های استان 
مستقر است.وی اضافه کرد: دانشگاه آزاد 
اســالمی هرمزگان در چند حوزه به ویژه 
حوزه آموزشــی رتبه برتر را در کشــور 

کسب کرده است.
  رنجبر در ادامه گفت: دانشگاه آزاد اسالمی 
بندرخمیر نیز فضای فیزیکی مناسبی است 
و با توجه به فواصل نزدیک این شــهر با 
مرکز استان، تالش خواهیم کرد بخشی از 
پتانســیل های موجود استان در دانشگاه 

آزاد بندرخمیر پوشش داده شود.

امین درساره گروه شهرستان// دکتر 
دانشگاه  بهداشــتی  معاون  ذاکری 
حضور  با  هرمزگان  پزشــکی  علوم 
در فرمانداری با میرهاشــم خواستار 
فرماندار خمیر دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرنگار دریا، بررسی مسائل 
و مشکالت بهداشــتی و مطالبات مردم 
در حوزه بهداشــت و درمــان مهم ترین 
محور این گفت و گو بوده است. فرماندار 
بندرخمیر در این نشســت با اشــاره به 
زحمات و تالش های مدافعان ســالمت 
شهرستان در بحران کرونا، اظهار کرد:در 
آن ایام اقدامات و خدمات مناســبی از 

سوی مجموعه بهداشت و درمان شهرستان 
به مردم شهرستان ارائه شد که ستودنی بود. 
 وی در ادامــه با بیــان اینکه اقدامات و 
خدمات در دیگر حوزه ها نیز مناسب و 
قابل قبول اســت ،تاکید کرد:با این وجود 
مردم انتظار تقویت حوزه بهداشت و درمان 
دارند لذا باید تالش بیشتری در راستای 
ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی 

شهرستان انجام شود.
فرماندار خاطرنشــان کرد: همه ما برای 
تقویت حوزه بهداشــت و درمان و رفع 
مشکالت این حوزه ، با تمام توان در کنار 

مجموعه شبکه بهداشت و درمان هستیم.

عبدالجبار ذاکری معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان نیز با بیان اینکه 
حوزه ســالمت از اولویــت های اصلی 
وزارت بهداشت است ، عنوان کرد: حوزه 
ســالمت، حوزه چند بخشــی است که 
بخشی از اقدامات بر عهده متولیان سالمت 
می باشد اما بخش اعظم آن برعهده خود 

مردم است.
رئیس بهداشــت هرمزگان همچنین گفت: 
شهرستان خمیر در ارزیابی حوزه عملکردی 
و شاخص های ســالمت طی شش ماهه 
گذشته، جزو شهرستان های برتر استان بوده 

و رتبه دوم را کسب کرده است.

فرماندار بندرخمیر خواستار شد

ضرورت ارتقای 
شاخص های بهداشتی و درمانی در بندرخمیر

خبری

  

آگهی حراج حضوری آگهی حراج حضوری 
 مؤسســه ای اقتصادی در بندر عباس در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق 

حراج حضوری بصورت نقدی به فروش برساند. 
 انواع کاال شامل رول پالســتیکی، چارچوب درب، الستیک سنگین و الستیک 
فرسوده خودرو، کاغذ مقوا، لوازم یدکی خودرو ، پارچه، المپ ال ای دی، لوله 
پالستیکی، پمپ آب بنزینی، آبسردکن، چرخ گوشت، جارو برقی، یخچال، کولر، 
ظروف آشپزخانه، لوازم برقی خانگی، دوچرخه شارژی، شوفاژ برقی، موتور 
درب باز کن کرکره ای، لیفتراک، وانت لندکروز، موتور قایق، تشت قایق .... 

بصورت فروش آزاد.
 متقاضیان بایســتی 20% مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان 

برگزاری حراج به همراه داشته و در صورت برنده شدن پرداخت نمایند.

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

 زمان بازدید :
 شنبه 1401/10/24 از ساعت 8:30 الی 11:30 و 14:00 الی 16:30 

مکان بازدید : 
بندرعباس : 

بلوار جمهوری اسالمی کمربندی نرسیده به سه راه جهانبار - انتهای خیابان بازرگانی 
- پالک 20 )کاال ، موتورقایق( 

قشم : انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
 زمان و محل برگزاری حراج : 

*** یکشنبه : 1401/10/25 کاال ، وسایط نقلیه دریایی               از ساعت 9 صبح
 *** بندر عباس - بلوار جمهوری اســالمی کمربندی - نرسیده به سه راه جهانبار  

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

 مؤسســه ای اقتصادی در بندر عباس در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق 
حراج حضوری بصورت نقدی به فروش برساند. 

 انواع موتورسیکلت اوراقی

 متقاضیان بایســتی 20% مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان 
برگزاری حراج به همراه داشته و در صورت برنده شدن پرداخت نمایند.

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

 زمان بازدید :
 یکشنبه 1401/10/25 از ساعت 8:30 الی 11:30 و 14:00 الی 16:00 

مکان بازدید : 
حاجی آباد : 
پارکینگ طاها

پارکینگ سروش گهکم
رودان : 

پارکینگ انجمن حمایت از زندانیان رودان 
پارکینگ شهید خادمی زیارتعلی 

بندرعباس : 
پارکینگ باباعلی قلعه قاضی 

 زمان و محل برگزاری حراج : 
*** دوشنبه : 1401/10/26  وسایط نقلیه زمینی                       از ساعت 9 صبح

*** بندر عباس - بلوار جمهوری اســالمی کمربندی - نرسیده به سه راه جهانبار  
انتهای خیابان بازرگانی - پالک 20 

تلفن : 33468821 - 33468820 - 076

پیاز هرمزگان در مسیر بازار 

  امین درساره گروه شهرستان// جلسه شورای 
سالمت و امنیت غذایی شهرستان بندرخمیر  
با ۳ دستورکار طرح جوانی جمعیت، سفیران 
سالمت در ادارات و آخرین وضعیت کرونا در 

شهرستان بندرخمیر برگزار شد.
  به گزارش خبرنگار دریا، در ابتدای این جلســه 
رئیس شبکه بهداشت و درمان گزارشی کوتاهی از 
سویه جدید کرونا در کشور و وضعیت این بیماری 
در شهرستان ارائه کرد.در ادامه کارشناسان حوزه 

سالمت شبکه بهداشت و درمان نیز در خصوص 
معرفی سفیران سالمت ادارات و نحوه فعالیت های 
آنان و همچنین آمــار جمعیت و نرخ باروری در 

شهرستان توضیحاتی دادند.
در ادامه بهنام کریمی معاون سیاســی فرماندار نیز 
گفت: بر اســاس آمار، وضعیت نرخ باروری در 
اقشار کم درآمد به نسبت خانواده با درآمد باالتر 
بیشتر است.وی افزود: فرزندآوری با بخش نامه و 
صورتجلسه عملی نمی شود بلکه باید این موضوع 

در سطح جامعه فرهنگ سازی شود.
  وی در ادامه گفت: ادارات و دستگاه های اجرایی 
هریک وظایفی را در قرارگاه طرح جوانی جمعیت 
برعهده دارند که الزم اســت هر کدام از آنان بنا به 
وظایفی که دارند در جلسات آینده اقدامات عملی 

آن دستگاه را بازگو کنند.
  وی در بخشــی از ســخنان خود نیز با اشاره به 
شیوع سویه جدید کرونا در کشور خواستار رعایت 
پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان باالخص 

در اماکن پرتردد شد.
  این مقام مســئول اضافه کرد: برای پیشگیری از 
ســویه جدید این بیماری الزم اســت استفاده از 
ماسک ها در اماکن عمومی پرتردد و همچنین در 
مهدکودک ها، مدارس و دانشگاه ها در دستورکار 

قرار گیرد.
  کریمی در ادامه از روســای ادارات شهرســتان 
خواســت در اســرع وقت ســفیران سالمت در 
دستگاه های اجرایی را به شبکه بهداشت و درمان 

معرفی کنند. 
  امام جمعه شهرســتان بندرخمیر نیز با اشاره به 
طرح جوانی جمعیت و تاکیدات مقام معظم رهبری 
در این باره گفت:طــرح جوانی جمعیت یکی از 
ضروری ترین نیاز حال حاضر کشــور است که 
الزم است همه برای تحقق اهداف قرارگاه جوانی 
جمعیت تالش کنیم. وی افزود: کاهش نرخ باروری 
می تواند در آینده به یک بحران جدی در کشــور 

تبدیل شود.

معاون سیاسی فرماندار بندرخمیر تاکید کرد   لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن پرتردد 
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
سیاره بهرام هم اکنون وارد ششمین خانه شما شده و 
شــما را تحریک می کند که راندمان و کارآیی خود را 
به طور کلی افزایش بدهید، در این هنگام تحولی در 
وقایع روزمره زندگی شما به وجود می آید. یک روش برای باال بردن 
کارآیی توجه کردن به محیط پیرامونتان می باشد. با وجود اینکه امروز 
با مشــکالت زیادی مواجه می شوید، هدفهای کنونی شما عرصه ای 
برای شما فراهم می کنند که بتوانید در روزهای آینده فعالیتهای خاصی 

را آغاز کنید.

  اردیبهشت :
هم اکنون زمان کار کردن و ســر و ســامان گرفتن از 
نظر کاری اســت، اما زمانی را هم باید به تفریح کردن 
اختصاص بدهید. ســیاره بهرام در پنجمین خانه نشانه شما که خانه 
تفریح و بازی اســت قرار دارد. اگرچه شــما باید با احتیاط کامل 
برنامه های خود را سازماندهی کنید، ولی این نوع مدیریت برنامه فقط 
زمانی حاصل می شــود که شما به تفریح و بازی نیز پرداخته باشید. 
از احساســات معمولی خود استفاده کنید، خواهید دید که هرچیزی 

امکان پذیر می شود.

  خرداد :
کاماًل واضح است که وقتی شما کارهای خیلی زیادی 
برای انجام دادن دارید و می خواهید همه را با هم انجام 
دهید، نمی توانید هیچ کدام را به درســتی به اتمام برسانید. از طرف 
دیگر اگر شــما قبل از اینکه کار بعدی تان را شروع کنید فقط برای 
تمام کردن یکی از وظایف تان تمرکز کنید، کارهای زیادی انجام نشده 
باقی می مانند. اگرچه این موضوع شــما را ناراحت می کند، ولی در 
حال حاضر کیفیت کارهایتان نسبت به کمیت آنها از اهمیت بیشتری 

برخوردار است.
  تیر :

تهیه کردن یــک برنامه ریزی روزانه برای اینکه بدانید 
برای هفته های آینده چه کارهایی باید انجام دهید روش 
عاقالنه ای است. اگرچه شما دلتان می خواهد وقت خالی زیادی داشته 
باشید تا به استراحت کردن بپردازید، ولی در حقیقت االن نباید از زیر 
بار مسئولیت ها شانه خالی کنید. ولی شما باید بخشی از زمان خود را 

به کار کردن اختصاص داده و خودتان را از پا نیندازید.
  مرداد :

امروز سیاره بهرام در حال ترک کردن نشانه شما است 
و با شــما خداحافظی می کند. زندگی شما هم اکنون 
پرجنب حوش و سرشار از انرژی شده است و شما نگران این هستید 
که اوضاع به حالت طبیعی برگردد. از یک طرف االن وقت این رسیده 
که به آرامی پیش رفته و دوباره انرژی هایتان را ذخیره کنید. شــما 
می توانید برای مدتها بدون اینکه خســته بشــوید به این روش ادامه 
دهید. اگر از وقت تان عاقالنه استفاده کنید برای پیش آمدهایی که در 

روزهای آینده اتفاق می افتد آمادگی پیدا خواهید کرد.

 شهریور :
در حالیکه بهرام در نشانه شما قرار می گیرد و به شما 
گرما می بخشــد، تا چندین هفته بعد به شــما انرژی 
می دهد، شما باید خودتان را برای تغییرات بزرگی که در زندگی تان 
اتفاق افتاده اســت آماده کنید. اما توصیه نمی شــود که به خاطر این 
انرژی های تازه یافت شده خودتان را خسته کنید. از اهداف خود به 
طور ســنجیده استفاده کنید و باید بتوانید تابستان امسال را تبدیل به 

پربارترین تابستانی بکنید که تا به حال وجود داشته است.
 مهر :

با وجود اینکه شما تعهداتی را به دیگران داده اید که باید 
آنها را به طور کامل انجام دهید، ولی االن دوست دارید 
که تا چند هفته دیگر هیچ فعالیت اجتماعی خاصی نداشته باشید. فقط 
به خاطر اینکه دوست دارید وقتتان را با پرداختن به کارهای شخصی 
خود بگذرانید، خود را به دردسر نیندازید. درعوض تاجایی که امکان 
دارد به طور مؤثری وظایفتان را انجام دهید و سپس شما همانگونه 
که دوست داشــتید فرصتی خواهید داشت تا در خلوت خودتان به  

آرامش برسید.
 آبان :

برنامه ریزی کردن برای فعالیت های اجتماعی آینده تان 
به شما این امکان را می دهد که آرامش بیشتری داشته و 
شادتر باشید. اما در آخرین لحظه شما تصمیم می گیرید که آزادانه عمل 
کنید. البته انجام دادن وظایف شما در درجه اول اهمیت قرار دارد، اما 
وقت گذرانی با دوســتان وقتی که باالخره شروع به کار کردن کردید 

واقعًا می تواند به شما کمک کند پربارتر از قبل عمل کنید.
   آذر :

اگرچه شما برای آینده ایده های بزرگی را در نظر دارید، 
ولی در حالی که ســیاره بهرام در دهمین خانه شما که 
مربوط به کار و وظایف شــغلی اســت قرار می گیرد، شما نیاز پیدا 
می کنید که انرژی تان را بر روی برخی از وظایف خیلی خاص متمرکز 
کنید. تبدیل کردن هدف های بلند مدت به چندین برنامه شــخصی 
کوچکتر، به شــما کمک می کند که بدانید در آینده چه کارهایی باید 
انجام دهید. اول قدم های کوچــک بردارید، و بعد کم کم قدمهایتان 

را بلندتر کنید.
 دی :

باوجود اینکه ممکن اســت شــما هنــوز به خاطر 
درخواســت های زیادی که از شما شده است ناراحت 
باشید، ولی اکنون توانایی این را دارید که بیشتر از قبل 
کار کنید. با وجود این اگر شــما تالش کنید که همه کارها را یکدفعه 
تمام کنید، بسیار عصبانی خواهید شد. از طرف دیگر آرام کار کردن 
و پیروی کردن از یک برنامه با قاعده موفقیت شما را تضمین خواهد 
کرد. به یاد داشته باشید که راه های میان بر شما را به هدف نمی رسانند، 
پس از وقت تان استفاده کرده و کاری را که درست است انجام دهید.

   بهمن :
وقتی که بهرام وارد هشــتمین خانه شما که مربوط به 
روابط صمیمانه است می شود، باعث ناراحتی و زحمت 
شما می شود. برای اینکه شــما طبیعتًا با دوستی هایی که تصادفی به 
وجود می آیند راحت تر برخورد می کنید. این سخن به معنی این نیست 
که شما با داشتن روابط احساسی مخالف هستید، بلکه بدین معنی است 
که شما آزادی عمل داشتن را خیلی دوست دارید و بنابراین می خواهید 
فکرتان آزاد باشد. فراموش نکنید که این آزادی اکنون می تواند به شما 

کمک کند که ارزش ارتباط داشتن با دیگران را متوجه شوید.

  اسفند : 
زیادتر شــدن کارها و وظایف شغلیتان، شما را به سمت 
ارتباط برقرارکردن با یک شریک پرجنب و جوش و یا 
یک دوست جدید جلب می کند. اما این کار چندان هم ساده نیست، 
برای اینکه شــما می توانید موانعی را که پیش رویتان است را ببینید. 
الزم نیست زیاد عجله کنید؛ آرامش داشتن و خونسرد بودن از عجله 
داشــتن مفیدتر است. از وقت خود به درستی استفاد کنید وگرنه بعداً 

انتقاد کردن از موانع و مشکالت هیچ فایده ای نخواهد داشت.
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 گــروه اجتماعی // رئیس دســتگاه قضا گفت: 
مراجع ذی ربط قضایی با توجه به در پیش بودن 
والدت با سعادت حضرت زهرا)س( تمهیدات الزم 
را برای آزادی زندانیان واجد شرایط فراهم آورند. 
  حجت االســالم محســنی اژه ای، طی سخنانی در 
نشســت شــورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک 
والدت باسعادت حضرت زهرای اطهر )س(، اظهار 
کرد: حضرت زهرا)س( برای بشریت باالخص زنان 
یک الگوی واال هســتند؛ ایشــان در وجوه تربیتی، 
سیاســی، اجتماعی و دفاع از حق و تبیین عالمانه 
و هنرمندانه حق ســرآمد می باشند. رئیس دستگاه 
قضا با گرامیداشــت روز مادر و روز زن، بیان کرد: 
جاهلیت مدرن نشأت گرفته از فرهنگ غربی، زن را 
به ابزاری در راستای نیل به مقاصد و اغراض تجاری 
و سیاسی و اطالعاتی خود تبدیل کرده است و مستمراً 
زن را مورد ظلــم و تحقیر قرار می دهد و ظلمی که 
این جاهیلت مدرن به زن روا می دارد، بیشتر از ظلم 
جاهلیت پیشین است.رئیس عدلیه با بیان اینکه اسالم 
عزیز، مقام زن را تکریم و تجلیل کرد و برای حفاظت 
از گوهرهای گرانبهای زنان، عفاف و حجاب را مورد 
تاکید قرار داد، گفت: اصحاب جاهلیت مدرن در تکاپو 
هستند تا مقوله عفاف را مورد خدشه قرار دهند؛ لذا 
امیدواریم ما نیز بتوانیم در این زمینه به وظایف خود 
عمل کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت 
قیام 19 دی ۵۶ مردم قم، گفت: قیام مردم قم در آن 
مقطع تاریخی، اقدامی به موقع و مؤثر بود لذا در تاریخ 
ماندگار شد و یک روز پرافتخار را برای مردم غیور و 

متدیّن و انقالبی قم رقم زد.
  رئیس دســتگاه قضا مجدداً با گرامیداشــت یاد و 
خاطره سردار دل ها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
و تقدیر از مردم ایران اسالمی و مردم کشورهای منطقه 
و دوســتدار جبهه مقاومت که برای گرامیداشت یاد 
و خاطره حاج قاســم در سومین سالگرد شهادت او 
سنگ تمام گذاشتند، ابراز کرد: باید از همکاران قضائی 
خود در سراسر کشور نیز تقدیر به عمل آورم که در 
یــک اقدام پرارزش و ظرف مدت کوتاهی، مقدمات 
آزادی و بهره مندی از ارفاقات قانونی را برای قریب به 
سه هزار زندانی واجد شرایط در سراسر کشور فراهم 
آوردند و به برکت خون مطهر حاج قاســم و به عدد 
ســال های زیست او در دنیا تا لحظه شهادت، در هر 
استان حداقل زمینه آزادی ۶3 زندانی واجد شرایط 
را فراهم آوردند.قاضی القضات در ادامه به مسئوالن 

و مراجع ذی ربط قضایی نیز دســتور داد: با توجه به 
در پیش بودن والدت با سعادت حضرت زهرا )س( 
تمهیدات الزم را برای آزادی و بهره مندی از ارافاقات 
قانونی در قبال آن دسته از زندانیان واجد شرایط فراهم 
آورند. رئیس عدلیه تاکید کرد: این آزادی و بهره مندی 
از ارافاقات قانونی صرفاً شــامل محکومان زندانی 
واجد شرایط نشود، بلکه چنانچه برای یک متهم قرار 
بازداشت موقت صادر شده و وجوه منتهی به بازداشت 
موقت او منتفی شده، نسبت به تجدیدنظر در قبال قرار 
صادره برای او اقدام شود تا او ولو یک روز یا نصف 

روز زودتر به آغوش خانواده خود بازگردد.
  رئیس قوه قضاییه گفت: همچنین مسئوالن و مراجع 
ذی ربط قضایی به برکت میالد پربرکت پیش رو، در 
صورت لزوم و امکان، تسهیالتی را در قبال آن دسته 
از افراد که قادر به تأمین قرار صادره برای خود نیستند، 

فراهم آورند.
  رئیس دســتگاه قضا تصریح کرد: در مواردی 
ممکن است مقام ذی ربط قضایی حسب محتوای 
یک گــزارش دریافتی از مرجعی رســمی، قرار 
ســنگینی را برای یک فرد صادر کند که بدیهی 
اســت این فرد از تأمین آن قرار و آزادی عاجز 
است؛ در اینگونه موارد نیز مقام ذی ربط قضایی در 
صورت امکان و لزوم و انجام بررسی های کامل، 

در آن قرار صادره تجدیدنظر کند.
  حجت االسالم محســنی اژه ای در ادامه نشست به 
موضوع ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله 
ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و 
مســاعدت سایر قوا و دستگاه ها در این زمینه اشاره 
کرد؛ امری که سبب شد استان های سراسر کشور به 
صورت گسترده نسبت به نظم بخشی و تعیین تکلیف 
کاالهــای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را 

صورت دهند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی 
و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت المال و خزانه 

کشور مسترد شود.
  رئیس قوه قضاییه بر همین اساس و ضمن اشاره به 
گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد 
تومان اموال موجود در انبارهای تملیکی، به دادستان 
کل و دادستان های سراسر کشور دستور داد موضوع 
ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی 
و پارکینگ های وســایل نقلیه توقیفی را تمام شده 
تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل 

و رضایت بخش پیگیری کنند.
  رئیس دســتگاه قضا در همین راســتا تاکید کرد: 
دادســتان کل و دادستان های سراسر کشور پیگیری 
مجدانه به عمــل آورند تا اموال موجود در انبارهای 
بنــادر، گمرکات و اموال تملیکــی و پارکینگ های 
وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند 
و نســبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام 
مقتضی شود و مهم تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این 
مقوله ی »مدت ها در انبارها ماندن کاالها و وسایلی که 

مورد نیاز مردم و کشور است« تکرار نشود.
  رئیس عدلیه با اشــاره به بازدید هفته گذشته خود 
از پارکینگ مرکزی خودروهای توقیف یا ضبط شده 
پرونده های مواد مخدر در کرمان، اظهار کرد: حسب 
اعالم مسئوالن ذی ربط، بیش از ۲۵۰۰ وسلیه نقلیه 
سبک و ســنگین در آن پارکینگ نگهداری می شد؛ 
وســایل نقلیه ای که بعضاً قابلیــت حمل تناژهای 
باال را داشــتند یا مخصوص حمل سوخت بودند یا 
اتوبوس های مسافربری بودند؛ برخی از این ها سال ها 
بود در ســرما و گرما زیر نور آفتــاب یا باران، قرار 
داشتند و خسارت هایی نیز از این طریق به آن ها وارد 
شده بود؛ علی ایحال مسئوالن مربوطه در کرمان قول 

دادند که ظرف حداکثر یک ماه نسبت به نظم بخشی 
و تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگ 
اقدامات مقتضی را ترتیب دهند؛ بر همین اســاس، 
دادستان کل نیز این موضوع و به طور کلی موضوع 
نظم بخشــی و تعیین تکلیف اموال و وسایل موجود 
در پارکینگ های خودروهای توقیفی را به طور کامل 
پیگیری کند تا اموال مردم و بیت المال متحمل خسارت 

نشود.
  رئیس قوه قضاییه ضمن تقدیر از اقدامات دولت در 
راستای آزادسازی کاالهای رسوبی در بنادر، تصریح 
کرد: مجدداً اعالم شد که ۴۰ کشتی در بنادر کشور به 
دالیل مختلف تخلیه نشده اند؛ باید توجه داشت که این 
کشتی ها هرکدام متناسب به ظرفیتی که دارند، برای 
هر روز تأخیر در تخلیه بار، جریمه)دموراژ( دریافت 
می کنند؛ طبق گزارشی که واصل شد به برخی از این 
کشــتی ها از ۲۵ هزار تا ۶۵ هزار دالر در هر روز، 
مبلغی به عنوان جریمه)دموراژ( پرداخت می شــود. 
همچنین برخی از این کاالها که تخلیه نمی شــوند، 
به واسطه ماندگاری زیاد در کشتی، خسارت می بینند؛ 
برخی از این کاالها مورد نیاز ضروری کشور هستند؛ 
برای نمونه نهاده های دامی هستند. البته حسب اعالم 
یکی از مسئوالن بانک مرکزی پس از تغییرات اخیر 
رخ داده در مدیریــت، خوشــبختانه طبق موازین، 
ترتیباتی اتخاذ شده که بار همه این ۴۰ کشتی به زودی 
تخلیه شود؛ علی ایحال، دادستان کل و دادستان های 
ذی ربط، این قبیل موارد را تا مرحله نهایی پیگیری 

مجدانه کنند.
حجت االسالم محسنی اژه ای در ادامه نشست به مقوله 
افزایش قیمت ســکه و مهریه هایی که با سکه تعیین 
شده اند، اشاره کرد و گفت: متأسفانه قیمت سکه باال 
است؛ لذا به مسئوالن قضایی ذی ربط دستور می دهم 
ضمن توجه و تاکید به رعایت حقوق زوجه، در قبال 
کسانی که به سبب عدم توانایی پرداخت مهریه ای که 
با سکه تعیین شده، تحت تعقیب قرار می گیرند و یا 
محکوم شده اند، تجدیدنظری صورت دهند؛ با توجه 
به قیمت سکه، برخی از افراد حتی توانایی پرداخت 
مهریه تعدیل شده را هم ندارند و حتی از پرداخت یک 
سکه در ۲ ماه هم عاجزند؛ قطعاً به زندان رفتن یا در 
زندان ماندن یک فرد ُمعسر از پرداخت مهریه، درست 
نیست و خالف شرع و قانون است و البته اینجا رعایت 

حقوق زوجه هم مجدداً تاکید می شود.

  گروه اجتماعی // رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش از طراحی الگوی ایجاد مدارس مردمی 
از طریق واگذاری مدارس دولتی و غیردولتی به گروه های مردمی 
و جهادی، خیرین و واقفین خبر داد و گفت: باید یک درصد از 

مدارس ما مدارس مردمی باشند. 
  احمــد محمــودزاده در این باره اظهار کــرد: دولت نگاه 
جدیدی تحت عنوان مدارس مردمی دارد و مدتی اســت که 
در دستورکار قرار گرفته است. وی افزود: بر این اساس باید 
یک درصد از مدارس ما مدارس مردمی باشند که در حوزه 
کاری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی هم قرار می گیرد. 
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه این مدارس، بدون شهریه هستند گفت: 
قرار است گروه های مرجع و اشخاص با سبقه تعلیم و تربیتی 
که احتمال دارد از گروه خیرین، جهادی و واقفین باشند این 
نوع مدارس را در مناطق محروم و حاشیه شهرها راه اندازی 
و اداره کنند.محمودزاده ادامه داد: البته ما پیش از این، حرکتی 
را در ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی آغاز کرده  و در 
تالش بودیم اینطور استنباط نشود که همه موسسان مدارس 
غیردولتی صرفا به دنبال عواید مالی هســتند. بسیاری از 
مدارس ما فعالیت های عام المنفعه انجام می دهند و ما بخشی از 
این فعالیت ها را به سمت مناطق محروم سوق می دهیم. وی با 
اشاره به اینکه این عالقه مندی از سوی نهادها و دستگاه هایی 
که اقدام به تاسیس مدرسه می کنند بیشتر است گفت: به عنوان 
مثال موسســه ای داریم که ۶۰ مجموعه مدرسه ای دارد و 
اخیرا در مناطق محروم ســه استان  کشور حضور پررنگی 
نشان داده و مشغول فعالیت های آموزشی عام المنفعه است.

رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش 
و پرورش ادامه داد: یا برخی مدارس شــاخص ما در تهران 
در راســتای ایفای مسئولیت اجتماعی خود به خوبی عمل 
می کنند و اقداماتی را برای توسعه آموزش در مناطق محروم 
انجام می دهند. ما قصد داریم چنین نگاهی را تقویت کرده و 
به سمت مدارس مردمی برویم. به گزارش ایسنا؛ محمودزاده 
با بیان اینکه تاکنون مدارسی با رویکرد جدید در چند استان 
کشور تاسیس شــده اند گفت: در شهرستان خوی مدرسه  
خوبی با مشــارکت آموزش و پرورش راه اندازی شــده و 
بدون دریافت شهریه از دانش آموزان مناطق محروم ثبت نام 
می کند. در مشهد و مازندران هم پروژه هایی در همین راستا 

در دست احداث است.

جزئیات راه اندازی مدارس 
غیردولتی بدون »شهریه«

طالع بینی

 گروه اجتماعی// معاون عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کشور گفت: افزایش نرخ ارز در افزایش قیمت 
مواد مخدر تأثیر داشته است، این باعث می شود ناخالصی ها 
 در مواد مخدر افزایش پیدا کنــد و مخاطرات جدی برای 

مصرف کنندگان ایجاد می شود. 
  سردار محمد مســعود زاهدیان، معاون عرضه و امور 
بین الملل ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور در گفت وگو 
با فارس در پاســخ به این پرسش فارس که آیا افزایش 
نرخ ارز، تأثیری در قیمت مواد مخدر داشته، اظهار کرد: 

افزایــش نرخ ارز در افزایش قیمــت  مواد مخدر تأثیر 
داشته اســت، این باعث می شــود ناخالصی ها در مواد 
مخدر افزایش پیدا کند و مخاطرات جدی برای مصرف 
کنندگان  از این باب ایجاد می شــود. وی افزود: توصیه 
ما به مصرف کنندگانی که به صورت حرفه ای مواد مخدر 
را مصرف می کنند این است که به مراکز درمانی مراجعه 
داشته باشند و با اســتفاده از دارو، نیازهای خودشان را 
برطرف کنند و به سمت بهبودی و سالمت هدایت شوند.

دستور 
          رئیس قوه  

درباره
             بدهکاران

قضاییه

مهریه

  گروه اجتماعی// معاون دادســتان کل در امور 
نظارت بر دادســراها و ضابطین سراسر کشور 
طی یادداشــتی از صدور بخشنامه ای از سوی 
برای برخورد  به پلیس  دادستانی کل کشــور 

قاطعانه با جرم کشف حجاب خبر داد.
  عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل در 
امور نظارت بر دادســراها و ضابطین سراســر 
کشور طی یادداشتی به بررسی وظایف ضابطان 
دادگســتری و قوه قضائیه در برخورد با جرم 
کشف حجاب پرداخت و نوشت: جرم »کشف 
حجاب« یکی از جرایم مشهود است و مأموران 
انتظامی مکلفند در اجــرای تبصره ماده ۶3۸ 
قانون مجازات اســالمی 13۷۵ و قسمت اخیر 
ماده ۴۴ قانون آئین دادرســی کیفری مرتکبان 
جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات 
به مراجع ذیصالح قضائی معرفی نمایند. اخیراً 
طی بخشنامه ای از سوی دادستانی کل کشور به 
پلیس دســتور داده شده است در سراسر کشور 

با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.
  در اجرای دســتور ریاست محترم قوه قضائیه 
و دادستان محترم کل کشــور به دادستان های 
عمومــی و انقالب سراســر کشــور نیز اعالم 
شده اســت که در اجرای ماده 3۲ قانون آئین 
دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد 
با جرم کشف حجاب نظارت کرده و در اجرای 
مــاده 11 و بند )پ( ماده ۲3۵ قانون مذکور از 
رؤسای دادگاه ها بخواهند عالوه بر جزای نقدی 
مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات های 
تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به رؤسای کل 
دادگستری سراسر کشور نیز اعالم شده است به 
قیــد فوریت برنامه ریزی الزم را برای برخورد 

جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل 
آورند.

  مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب 
تبصره ماده ۶3۸ قانون مجازات اسالمی مصوب 
13۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است. اما از آنجا 
که در اجرای سایر مقررات مجازات حبس کمتر 
از سه ماه الزامًا باید تبدیل به مجازات جایگزین 
حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲3، ۲۶، ۶۵ 
و ۸۷ قانون مجازات اسالمی دادگاه ها می توانند 
کســانی را کــه مرتکب جرم کشــف حجاب 
می شــوند عالوه بر پرداخت جــزای نقدی به 
تحمل یک یا چند مورد از مجازات های تبعی 
و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا 
کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، 
منع از خروج از کشــور، الزام به انجام خدمات 
عمومی رایگان، منــع از عضویت در احزاب، 
گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف 
وسایل دخیل در ارتکاب جرم )مانند بستن محل 
کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه(، الزام 

به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت 
۶ ماه محکوم کند.

  مجــازات جرم کشــف حجــاب از جمله 
مجازات های درجه ۸ است، بنابراین به موجب 
مواد 3۴۰ و ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری به 
این جرم مستقیمًا در دادگاه کیفری دو رسیدگی 
می شــود و رأی دادگاه قطعــی و غیــر قابل 

تجدیدنظر است.
  مجازات جرم تشــویق و ترغیب دیگران به 
کشف حجاب بسیار ســنگین تر از جرم کشف 
حجاب است، چرا که تشویق و ترغیب به کشف 
حجاب یکی از مصادیق بارز تشــویق به فساد 
محسوب می شــود و مجازات تشویق به فساد 
به موجب بند )ب( مــاده ۶39 قانون مجازات 
اسالمی یک تا ده ســال حبس است بنابراین 
دادگاه ها مکلفند کسانی را به هر طریق دیگران 
را ترغیب به کشف حجاب می نمایند به مجازات 

فوق الذکر محکوم کنند./ مهر 

معاون دادستان کل کشور خبر داد

دستور دادستانی کل کشور به پلیس برای برخورد با کشف حجاب

 
پرداخت ۱70 هزار فقره وام به بازنشستگان تامین اجتماعی

  گروه اجتماعی // رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی از پرداخت ۱۷۰ 
هزار فقره وام به بازنشستگان تامین اجتماعی از ابتدای سال تاکنون خبر داد 

و گفت: در حال رایزنی برای افزایش مبلغ وام در سال آینده هستیم.
  علی دهقان کیا در ارتباط با آخرین آمار پرداخت وام قرض الحسنه به 
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بنا بر آخرین گزارشی 
که از کانون بازنشستگان دریافت شده است در کل کشور 1۷۰ هزار نفر 
و در تهران بالغ بر 3۰ هزار نفر وام خود را پرداخت کرده اند.وی تصریح 
کرد: رقم وام پرداختی 1۲ میلیون تومان بوده و ثبت نام و پرداخت به 

سایر بازنشستگان و متقاضیان تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
  دهقان کیا در پاســخ به این پرســش که میزان وام قرض الحســنه 
بازنشستگان ســال آتی افزایش پیدا خواهد کرد گفت: در این بخش 
صحبتی نشــده ولی ما انتظار داریم که این رقم در سال آینده افزایش 
پیدا کند اما به طور کلی هنوز در بحث رقم جلسه و مبحثی نداشته ایم.

  وی در ارتباط با رقم و زمان پرداخت عیدی به بازنشستگان تأمین 

اجتماعی تصریح کرد: آنچه را که سازمان تأمین اجتماعی تاکید دارد 
این است که میزان عیدی به بازنشستگان بر مبنای رقمی است که در 
زمان شــاغل بودن فرد پرداخت می شده است البته ما انتظار داریم در 
این زمینه میزان عیدی بیشتر باشد اما به هر ترتیب احساس می شود 
که میزان عیدی همانند فرمول سنوات گذشته به بازنشستگان پرداخت  

شود.
  دهقان کیا گفت: در خصوص رقم آن هنوز جلســه ای برگزار نشده 
است همچنین در خصوص زمان آن نیز باید منتظر اعالم سازمان تأمین 
اجتماعی باشیم اما پیش بینی می شود که طبق سنوات گذشته در بازه 
زمانی سال های قبل پرداخت شود.وی در ارتباط با افزایش مستمری 
بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: در این خصوص از هفته های 
آتی جلسات برگزار می شود و انتظار ما از رئیس جمهور و وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی این است که عنایت ویژه ای را به شرایط اقتصادی 

و زندگی بازنشستگان داشته باشد.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده) نوبت دوم(
آگهی دعوت 

شرکت تعاونی مسکن  کارکنان گسترش خدمات بازرگانی بندرعباس
جلسه مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن 
مورخ   10:30 ساعت  راس  بندرعباس  بازرگانی  خدمات  گسترش  کارکنان 
1401/11/7 روز جمعه در محل بندرعباس امیرآباد پشت انبار بازرگانی کوچه 
عمار یک مجتمع 60 واحدی گل گندم تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء تعاونی 
دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر 
در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایند. 
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع 
عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها 
یک رای خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه 
نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/11/6 در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر 

تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند. 
دستور جلسه: 

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

نگهداری در حساب شرکت تعاونی 
گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد و نظارت سال مالی 99

3- طرح و تصمیم ترمیم متمم بودجه 1401 پیشنهادی هیئت مدیره 
4- تصمیم گیری در خصوص اعضایی که تاکنون مبالغ هزینه های تعیین شده 

از طرف تعاونی را پرداخت ننموده اند. 
5- تصمیم گیری در خصوص پاداش و حق الزحمه هیات مدیره

تاریخ انتشار آگهی : 1401/10/21 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن

هشدار درباره افزایش ناخالصی مواد مخدر
مصرف کنندگان به مراکز درمانی مراجعه کنند 



امام محمد تقی )ع(: ناشکری نعمت ، چون گناهی نابخشودنی است
)روضه بحار ج 2 ص 364  (

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

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

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

که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.

نمایندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد    علیرضا حائری زاده                 09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر    مهران سلطانی نژاد             09211487009

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

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

چهارشنبه 21 دی 1401
18 جمادی الثانی 1444
سال بیست و دوم شماره  4076

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

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

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

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

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

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور
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     مدیریت روزنامه تجدد شیخ محمد خیابانی 
از نعمت آزادی استفاده کرد و دوستان آزادیخواه 
و مبارزش را که اغلب دموکرات نامیده می شدند، 
گرد آورد و کمیته ای تشــکیل داد، سپس همه 
نمایندگان  دموکرات وآزادیخواه را ازسراســر 

آذربایجان به تبریز دعوت کرد  و کنفرانســی برگزار کردند. دراین  کنفرانس 
استانی، چهارصد و هشتاد نفر شــرکت  داشتند.تشکیالت خرقه دموکرات 
که پنج سال قبل تعطیل  شــده بود دوباره تاسیس  شد. در همان کنفرانس 
انتشــار روزنامه تجدد، ارگان تشکیالت دموکرات مورد تصویب قرارگرفت 
و خیابانی مدیرمسئول و صاحب امتیازروزنامه شد. نخستین شماره تجدد در 
بیستم فروردین ماه 1۲9۶ش )۸ رجب  133۵( انتشار یافت. شیخ در اولین 
شــماره تجدد، مقاله ای  تحت عنوان  نورحقیقت خواهد تابید نوشت و لزوم 
اجرای قوانین  مشــروطیت و احیای آن را بیان کرد. درهمان سال خیابانی 
به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان  برگزیده شد و فرقه دموکرات را توسعه 
داد و اصال حات اساســی درآن  ایجاد کرد و همگام با انتشار روزنامه تجدد  
و سرپرســتی  آن و درج مقاالت دست به کارهای سازنده دیگری درجهت 
پیشــبرد اهداف  و تامین آسایش مردم وتعیین والی برای آذربایجان زد تا 
مردم را برای حرکت عظیم و همگانی  آماده سازد. درآن سال خشکسالی  
بود و با رسیدن زمستان مردم دچار قحطی و فقر شدند. شیخ محمدخیابانی 
با تشکیل کمیســیون آذوقه، اعانه، دارالمساکین توانست مشکالت مردم 
را ازپیش پا بــردارد و مردم را نجات  دهد. او با گرانفروشــی و احتکار 

 ادامه دارد...فرصت طلبان مبارزه کرد.

بصیرت و اصالت 
هویت ملی وتربیت اسالمی                                           

ذبیح اهلل ماندگاری کارشناس ارشدحقوق عمومی                               
قسمت بیست و چهارم                              

یادداشت

  گروه گزارش // کسری بودجه ۴۰۰هزار میلیارد تومانی، 
موضوعی که در رســانه های مخالف دولت به یک سوژه 
مهم تبدیل شده و تقریبا هر روز به آن پرداخته می شود 

و آمارها نشان می دهد خالف واقعیت است. 
  براســاس آمارهای موجود در 9 ماهه سال جاری، بودجه با 
کسری مواجه نبوده و پیش بینی وصول منابع و مصارف تا پایان 
سال نشان می دهد که بیش از 9۷درصد منابع وصول و مصارف 
نیز در این سقف انجام خواهد شد. این در حالی است که دولت 
دوازدهم، دولت را با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع به 
دولت سیزدهم تحویل داد اما اکنون گفته می شود کسری بودجه 
۴۰۰ هزار میلیارد تومانی منجر به افزایش تورم خواهد شــد. 
حساسیت بر پارامترهای اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد اما 
مقایســه با آنچه تحویل دولت شده هم باید مدنظر قرار بگیرد. 
ضمن این که دولت از منابع غیراستقراضی تامین منابع کرده است. 
  تیم اقتصادی دولت ســیزدهم ســنت غلط چاپ پول که در 
گذشته منجر به افزایش تورم ۶۰درصدی شد را کنار گذاشت 
و از بخش های مختلف ســعی بر تامین منابع داشت. در زمان 
تحویل دولت که ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار 
مانده، ۵۴هزار میلیارد تومان نیــز برای تنخواه بانک مرکزی 
هزینه شده و هزینه تسویه اوراق ماهانه تا 1۷هزار میلیارد تومان 
رسیده بود؛ دولت سیزدهم با تمرکز بر درآمدهای پایدار و کنترل 
هزینه ها هم تعهــدات را انجام و هم بیش از ۲۰۰هزار میلیارد 
تومان به بخش عمرانی و اشــتغال اختصاص داد، رویکردی 
که در ســال جاری هم تداوم خواهد داشت. بر اساس گزارش 
خزانه داری کل، منابع و مصارف دارای تراز است؛ در طول 9 ماه، 
۸۶ درصد منابع وصول شده و مصارف نیز به نحوی در این سقف 
پرداخت شده است که اخاللی در پرداخت های پرسنلی و سایر 

هزینه های اجتناب ناپذیر به وجود نیامده است.
  در بخــش عمرانی نیز با تدابیری که انجام شــده در شــش 
ماه دوم روند پرداخت ها ســرعت گرفتــه و این روند تا پایان 
سال ادامه خواهد داشــت. گفتنی است با وجودی که استفاده 
از تنخواه، امری قانونی و اســتفاده از آن در دولت های گذشته 
مرســوم بوده اما عملکرد 9 ماهه سال جاری نشان می دهد که 
دســتیابی به بودجه بدون کسری، با مدیریت منابع و مصارف، 
بدون اســتفاده از تنخواه بانک مرکزی محقق شــده است. لذا 
اظهار کسری بودجه سال 1۴۰1 به دلیل عدم اطالع از جریان 
منابع و مصارف، به طورکلی رد می شود و اعالم می شود بودجه 
با هیچ گونه کســری مواجه نیست. براساس اطالعات موجود، 
حدود 9۵ درصد مالیات درنظر گرفته شده در بودجه، بدون این که 
رقم مالیات اضافه شود از طریق افزایش پایه های مالیاتی محقق 

شده است. 
  کسری نداریم

  رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برخی اظهارات مبنی بر 
کسری بودجه سال 1۴۰1 تاکید کرد: »به لطف خدا میزان درآمد 
و مصارف ما تقریبا منطبق با بودجه هست و پیش بینی این است 

که نزدیک به 1۰۰ درصد منابع بودجه 1۴۰1 محقق می شود.«
مســعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور تصریــح کرد: »ما 
گزارشــی را به کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در زمینه 

عملکرد 9ماهه و پیش بینی منابع و مصارف بودجه تا پایان سال 
ارائه کردیم.«

  همه منابع دولت در بودجه محقق شده است
 رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان 
این که هر نوع گزارشــی مبنی بر کســری بودجه سال 1۴۰1 
تکذیب می شــود، گفت: »براساس گزارش مشترک کمیسیون 
برنامه و بودجه و ســازمان برنامه و بودجه در ســال 1۴۰1 
کسری بودجه نخواهیم داشت و این مسأله نقطه مثبتی در روند 
 ثبات اقتصادی کشــور و کنترل نرخ تورم در آینده ای نزدیک 

خواهد شد.«
  حمیدرضا حاجی بابایی تاکید کرد: »در ســال 1۴۰1، 139۴ 
هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی کرده بودیم  که البته باید گفت 
این برای نخستین بار بود که مجلس شورای اسالمی تقریبا سقف 

بودجه دولت را افزایش نداد.«
  وی تاکیــد کرد: »از آن مهم تر این اســت کــه حدود 1۰۰ 
درصد منابع دولت در بودجه ســال1۴۰1 تحقق پیدا کرده که 
این مســأله مورد توافق ســازمان برنامه و بودجه و کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس اســت و این موضوع هم در نوع خود 
کم نظیر است که در یک سال، آن هم با این وضعیت اقتصادی، 

 1۰۰ درصــد منابعی که مجلس در بودجه مصوب کرده تحقق 
پیدا کند.«

  درآمدها کفاف هزینه را می دهد
  مدیرکل خزانه کشــور درباره وضعیت کسری بودجه دولت 
گفت: »اعتقاد ما این اســت که کسری بودجه به آن معنایی که 
درآمد کمتر از هزینه باشــد، نداریم. چراکه مکانیزم تخصیص 
اعتبار وجود دارد. تخصیص اعتبار به معنای مدیریت هزینه و 
بودجه است. طی مدتی که از سال گذشته، هیچ گونه کسری در 

پرداخت هزینه های ضروری وجود نداشته است.«
  به گزارش جام جم؛ محسن برزوزاده تاکید کرد: »این که دولت 
اعتبارات مورد نیاز خود را مدیریت می کند، به معنای کســری 
بودجه نیست. در همه دولت ها باید سند مالی دولت پوشش داده 
شود. در حال حاضر نمی توان گفت که میزان واقعی درآمدهای 
دولت چقدر است اما می توان گفت که سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت اقتصاد ماهانه حدود 1۰۰هزار میلیارد تومان حقوق و 
مزایای کارکنان دولت و بازپرداخت اسناد مالی و اوراق بهادار 
انجام می دهد که به معنای کسری بودجه نیست و دولت مطابق 
ســند مدیریت مالی، اقداماتی جهت کنترل هزینه ها انجام داده 

است.«

اطالعیه مناقصه عمومی یک مرحله ای
بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان هرمزگان درنظر دارد عملیات تهیه و اجرای بتن مگر  و فونداسیون و اسکلت بتنی 
پروژه 52 واحدی طرح اقدام ملی مســکن شهر بندرکنگ و پروژه 44 واحدی طرح اقدام ملی مسکن شهر بندرلنگه 
شهرستان بندرلنگه  را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان شرکت درمناقصه 
می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان های 2001003575000063 و 2001003575000064 

به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1-آدرس دســتگاه مناقصه گذار: بندرعباس ، میدان فرودگاه ، اداره کل بنیاد مســکن هرمــزگان ، امورقراردادها تلفن 

2-33670580 داخلی 233  2- دستگاه نظارت : حوزه معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن هرمزگان - داخلی 214  
 3- نوع تضمین شرکت درمناقصه : الف ( ضمانت نامه بانکی   ب( فیش واریزی به حساب با شماره بانکی 420210000162 
بانک مســکن شعبه مرکزی بندرعباس  به نام بنیاد مسکن اســتان هرمزگان . 4- مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت 

درمناقصه : به شرح جدول ذیل .  5-تاریخ دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/10/19 لغایت 1401/10/24
6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : تاساعت 14:30 روز سه شنبه تاریخ 1401/11/04

7- محل تحویل پاکت پیشنهادات : بندرعباس، میدان فرودگاه، ساختمان اداره کل بنیاد مسکن، طبقه همکف ، دبیرخانه. 
8- تاریخ و ساعت و مکان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح  روز  چهار شنبه  تاریخ 1401/11/05 در محل سالن 

جلسات بنیاد مسکن هرمزگان. 9- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور الزامی است.
10- بنیاد مسکن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار میباشد.

11- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد. 12-  حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه 1 نفر می باشد .
13-  ارائه کد بورس و شماره شبا با تایید بانک مربوطه الزامی است .

14-سایر جزئیات و شرایط دراسناد مناقصه درج شده است.
15- شرایط اصلی شرکت کنندگان :  1-15- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی 

2-15- داشتن حداقل رتبه ابنیه و گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر جهت انجام کامل موضوع مناقصه
3-15- شرکت پیمانکاران صاحب صالحیت در مناقصه و ارزیابی کیفی به شرط داشتن ظرفیت آزاد  ) تعدادی و ریالی( 

در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه http://sajar.mporg.ir  مجاز می باشد. 

شناسه آگهی: 1437274روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان

ردیف

1

2

نام پروژه
تهیه و اجرای بتن مگر و فونداسیون و اسکلت بتنی  پروژه 52 واحد 

از طرح اقدام ملی مسکن شهر بندرکنگ شهرستان بندرلنگه
تهیه و اجرای بتن مگر و فونداسیون و اسکلت بتنی  پروژه 44 واحد

 از طرح اقدام ملی مسکن شهر بندرلنگه شهرستان بندرلنگه

در مناقصه )ریال(سپرده شرکت 
5/134/945/000

4/344/953/000

مبلغ اولیه برآورد )ریال(
102/698/885/653

86/899/057/091

نوع اعتبار
نقد )آورده 
متقاضیان(

نقد )آورده 
متقاضیان(

محل اعتبار
طرح اقدام ملی مسکن

طرح اقدام ملی مسکن

شهرستان محل اجرا
بندرلنگه

بندرلنگه

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371058

سورو قدیم باالتر از پمپ بنزین 
ناصر نبش کوچه آوران 8

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371139

چهارراه مرادی به سمت فلکه برق 
جنب آموزش و پرورش ناحیه 2

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371192

شهرک پیامبر اعظم روبروی 
آتش نشانی 

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371216

اسالم آباد 
 نبش کوچه اسالم آباد

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371062
شهرک توحید

 نبش کوچه نبوت یک

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371056

بلوار امام خمینی روبروی فروشگاه 
اتکا ) پارک صفا(

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371055

خیابان دانشگاه 
 کوچه دانشگاه 5

دفتر پیشخوان دولت کد : 
72371054

کمربندی درخت سبز
 جنب بانک صادرات

دفتر پیشخوان دولت کد : 72371149
بلوار جمهوری اسالمی روبروی ستاد خبری نرسیده به بیمارستان شهید محمدی 

جزئیات  فاز دوم هوشمندسازی توزیع آرد و نان  

قیمت نان در فاز دوم هم گران نمی شود
گروه خبر // مشاور وزیر اقتصاد  با اشــاره به احصای انحراف ۵ هزار تنی 
آرد  نانوایی  ها با اجرای فاز اول هوشمندسازی توزیع آرد و نان، این عدد را 
۲۵ درصد مصارف روزانه آرد نانوایی ها اعالم کرد و گفت: در فاز دوم طرح، 

انحراف ۵ هزار تنی آرد از شبکه نانوایی ها حذف می شود. 
  محمد جالل در گفت وگو با فارس، در مورد خبری با عنوان »خروج روزانه ۵ هزار تن 
آرد اختصاص یافته به خبازی ها به خارج از شــبکه« که به نقل از وی منتشر شده است، 
اظهار داشت: از دهه های گذشته به دلیل اختصاص ارز ترجیحی به آرد نانوایی ها و همچنین 
اجتماعی بودن مسئله نان و گندم، اقتصاد بخش آرد و نان  دچار انحراف بود. وی ادامه داد: 
در این راستا دولت سیزدهم تصمیم گرفت با اجرای طرح هوشمندسازی توزیع آرد و نان، 

این انحراف را به حداقل کاهش دهد.
 98 درصد نانوایی ها تحت پوشش سامانه توزیع هوشمند آرد و نان

  مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر حدود 9۸ درصد نانوایی های کشور تحت 
پوشش سامانه توزیع هوشمند آرد و نان قرار گرفته است، گفت: فقط یک تا دو درصد از 
نانوایی ها به دلیل مشکالت فنی و حقوقی، امکان نصب کارتخوان هوشمند نان نداشته اند که 

آن هم به زودی رفع می شود.
 حذف انحراف 5 هزار تنی آرد  نانوایی 

  جالل تصریح کرد: با اجرای فاز اول طرح هوشمندســازی توزیع آرد و نان در کشور   و 
با حاکمیت داده ها و ســامانه های طراحی شده، متوجه انحراف ۵ هزار تنی آرد از شبکه 
نانوایی ها شده ایم، اما تالش بر این است که با اجرای فاز دوم طرح که به صورت آزمایشی 
در برخی مناطق کشور اجرا شده است و به زودی در سراسر کشور اجرا خواهد شد، این 

انحراف به طور کامل از بین برود.
  افزایش کمک هزینه خبازی ها در فاز دوم هوشمندسازی توزیع آرد و نان

  وی در مورد ویژگی های فاز دوم طرح هوشمندسازی آرد و نان گفت: در فاز دوم، اواًل 
تخصیص آرد به خبازی ها براساس عملکرد تولید و فروش نان آنها خواهد بود. همچنین 
کمک هزینه ای که بابت افزایش هزینه به نانوایی ها پرداخت می شود، افزایش خواهد یافت، 
چون دولت قصد ندارد قیمت نان را برای مردم افزایش دهد، اما در عین حال تأکید دارد 

جبران هزینه نانوایی ها انجام شود.
  انحراف در 25 درصد مصارف روزانه آرد نانوایی ها

  مشاور وزیر اقتصاد  در پاسخ به این پرسش که رقم ۵ هزار تن انحراف در شبکه توزیع آرد 
نانوایی ها چه میزان از کل مصرف است؟ گفت:  این رقم حدود ۲۵ درصد مصارف روزانه 
است و این انحراف ۲۵ درصدی براساس داده های هوشمند به دست آمده است، اما ریشه 
تاریخی آن، نرخ ترجیحی آرد نانوایی و گندم و همچنین اقتصاد ضعیف زنجیره آرد و نان 
در کشور است و امیدواریم با اجرای طرح دولت در هوشمندسازی آرد و نان این انحراف 
از بین برود.جالل اضافه کرد: به دلیل یارانه ای بودن آرد نانوایی ها، فاصله قیمت بین آرد 
صنف نانوایی ها و صنایع دیگر وجود داشته، اما بعد از حذف ارز ترجیحی، این فاصله بیشتر 
شد، به گونه ای که قباًل فاصله قیمتی آرد خبازی و صنعت حدود چهار برابر بود، اکنون این 
فاصله به 1۵ برابر افزایش یافته است.مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: ما با 
سامانه هوشمند توزیع آرد و نان درصدد هستیم به وسیله داده های آماری جلوی انحرافات 
را بگیریم و با اجرای فاز دوم یعنی اختصاص آرد به نانوایی ها براساس عملکرد تولید و 
فروش نان و همچنین افزایش واریزی دولت برای جبران هزینه نانوایی ها، این انحرافات را 

به حداقل کاهش دهیم و  آن را حذف کنیم.
  قیمت نان در فاز دوم هم افزایش نمی یابد

  وی تأکید کرد: چندین دهه است در کشور ما اقتصاد زنجیره نان به دلیل وجوه اجتماعی و 
نرخ ترجیحی آرد نانوایی ها دچار مشکل است و ما می خواهیم با هوشمندسازی آرد، این 
انحراف را به حداقل کاهش دهیم.مشاور وزیر اقتصاد   تأکید کرد: دولت قصد ندارد به هیچ 
وجه نان را برای مردم سهمیه بندی کند و یا افزایش قیمتی در نان مصرفی مردم داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان خبرداد 
راه اندازی مرکز آموزش، اشتغال و تولید صنایع دستی

 در بخش مرکزی بندرعباس 
  گروه خبر// مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: مرکز 
 آموزش، اشتغال و تولید صنایع دستی در بخش مرکزی بندرعباس راه اندازی می شود. 
به گزارش خبرنگار دریا، محمد محسنی در بازدید از ساختمان صنایع دستی در روستای 
ایســین )محله نو( با اشاره به این مطلب گفت: با توجه به وجود زیرساخت خوبی که 
در مجاورت بخش مرکزی شهرســتان بندرعباس قرار دارد، با هماهنگی فرمانداری 
بندرعباس و بخشــداری بخش مرکزی این مکان به عنوان مرکز صنایع دســتی بخش 
مرکزی راه اندازی می شود.  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان 
با اشاره به اینکه در این مرکز  آموزش در حوزه تولید صنایع دستی انجام می شود، افزود: 
با راه اندازی این مرکز نیازهای اشتغال زایی در حوزه صنایع دستی بخش مرکزی پوشش 
داده می شــود و این اقدام کمک بزرگی برای توانمندسازی جامعه روستایی می کند. او 
ادامه داد: این اداره کل تمام مراکز و اماکنی که در سطح استان هرمزگان در اختیار دارد و 
بالاستفاده مانده را به مراکز اشتغال زایی صنایع دستی تبدیل می کند. محسنی افزود: مراکز 
آموزش، اشتغال و تولید صنایع دستی می تواند در حوزه اشتغال بانوان بخصوص بانوان بد 
سرپرست و بی سرپرست کمک بسیار خوبی باشد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان تأکید کرد: راه اندازی مراکز صنایع دستی با حمایت و هماهنگی 

استانداری و شخص استاندار و حمایت بانک کارآفرین انجام می شود. 
راگه ایسینی کوهستان پارک پنجه علی روشن شد

  گروه خبر// مهدی احمدی مدیر منطقه دو شهرداری بندرعباس، از اجرای عملیات 
روشــنایی راَگه ایسینی ) ورودی کوهســتان پارک پنجه علی( خبر داد. به گزارش 
خبرنگار دریا؛ ورودی کوهستان پارک پنجه علی با نام راَگه ایسینی به همت نیروهای 
حوزه خدمات شهری با هدف افزایش زیبایی بصری روشن شد. مهدی احمدی بیان 
کرد: نورپردازی تأثیر بسزایی در جذابیت و زیبایی بصری دارد و باعث ایجاد فضایی 
ایمن، دلنشین و آرام بخش می شود.احمدی در ادامه گفت: کوهستان پارک پنجه علی 
محیطی مناسب برای شهروندان و گردشگران می باشد که قطعًا با افزایش روشنایی، این 
کوهستان پارک به مکانی امن و مناسب برای تفریح تبدیل خواهد شد البته باید توجه 
داشــت که نباید تازگی بکری و فضای طبیعی این مکان را بر هم زد.وی افزود: در 
راستای تکمیل اقدامات انجام شده در جهت اجرایی شدن این پروژه کابل کشی و نصب  
پروژکتورها، ریسه، المپ هاي  ال ای دی، هالوژن آفتابی و هالوژن مهتابی انجام شده  
و امیدواریم در فاز هاي بعدي امکانات و تجهیزات بیشتري در پنجه علی مستقر شود.

نصب المان های شهری در محدوده منطقه دو شهرداری بندرعباس 
  گروه خبر // مدیر منطقه دو شــهرداری بندرعباس از نصب المان های شــهری 
در قالب مجسمه های اسب، در فضای سبز پل ولیعصر خبر داد.به گزارش خبرنگار 
دریا؛ مهدی احمدی بیان داشــت: از کارکردهای اصلی المان های شهری، زیباسازی 
شــهر، باال بردن میزان دلبستگی ســاکنین به فضاها و محیط های شهری، همچنین 
خارج کردن شهروندان از خستگی های زندگی روزمره می باشد.احمدی عنوان کرد: 
المان های شهری تأثیر بســیار زیادی در جذب توریست و گردشگر دارند و باعث 
تنوع و دگرگونی در یک منطقه شهری می شوند و فضای شهری را از حالت خشکی 
و یکنواختی خارج می کنند.وی در ادامه تصریح کرد: المان های شهری باعث ایجاد 
فضاهاي هنري و افزایش سیماي بصري در سطح شهرها می شود. شهرداری منطقه 
دو در این راســتا در فضای سبز جنب پل ولیعصر با نصب ۶ عدد مجسمه اسب در 

مقیاس های واقعی از جنس فایبرگالس روح تازه ای به کالبد شهر بخشیده است.

خبری

گزارشی از وضعیت بودجه سال۱4۰۱ 

خرجودخل                     ،  برابر است 
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