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به همت سازمان صمت هرمزگان صورت گرفت

افتتاح سومین نمایشگاه تخصصی 
دانش بنیان، فناور و اکوسیستم نوآور هرمزگان

 گــروه خبر // ســومین نمایشــگاه تخصصی 
دانش بنیان، فناور و اکوسیســتم نوآور اســتان 
هرمزگان  در نمایشــگاه بین المللی بندرعباس 

افتتاح شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، نمایشگاه دستاوردهای 
شرکت های دانش بنیان فناور و اکوسیستم هرمزگان 
در بندرعباس گشــایش یافت.ســومین نمایشگاه 
تخصصی دانش بنیــان، فناور و اکوسیســتم نوآور 
باحضور شــرکت های صنعتی و فعال در استفاده از 
محصوالت دانش بنیان و فناور و دانشگاه های استان 
هرمزگان آغاز بکار کرد. این نمایشــگاه با حضور 
عادل شــهرزاد معاون هماهنگی امــور اقتصادی و 
توسعه منطقه ای استانداری هرمزگان، خلیل قاسمی 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، 
روسای دانشگاه های اســتان و جمعی از مدیران و 
کارکنان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی استان آغاز 
بکار کرد. رئیس ســازمان صمت هرمزگان گفت: 
در این نمایشگاه ۷۰ شرکت و دانشگاه محصوالت 
دانش بنیــان و واحدهای فناور خــود را به نمایش 
گذاشتند. خلیل قاسمی هدف از برپایی این نمایشگاه 
را آشــنایی بخش دولت و دانشگاه با توانمندی های 
شرکت های دانش بنیان دانست و عنوان کرد: سه پنل 
تخصصی و ۲ کارگاه آموزشی هم در این نمایشگاه 
برگــزار می شــود. وی بیان کــرد: در این پنل ها و 
کارگاه های آموزشی کارشناسان دستگاه های مختلف 
پاسخگوی نیاز و مطالبات شرکت های دانش بنیان 
و واحدهای فناور هستند.قاســمی با اشاره به اینکه 

برخی از شرکت های شرکت کننده در این نمایشگاه 
به عنوان تنها تولید کننده برخی محصوالت در کشور 
هستند و تولیدات آن ها کشــور را از واردات برخی 
محصوالت بی نیاز کرده اســت، خاطرنشــان کرد: 

نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان فناور 
و اکوسیســتم هرمزگان از ۲۴ تا ۲۸ دی صبح ها از 
ســاعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در 

محل نمایشگاه های بین المللی بندرعباس دایر است.

 گروه خبر // یعقوب دبیری نژاد عضو شورای شهر 
بندرعباس گفــت: به منظور عملیات خاکریزی و 
احــداث پایه های پل در دســت احداث تقاطع 
پیامبر اعظم )ص(، بزودی تقاطع بلوار راه آهن و 

شهیدرجایی، مسدود می شود. 
  بــه گزارش خبرنگار دریــا؛ وی افزود: پیش بینی 
می کنیم با مسدود نمودن محل احداث پایه های پل، 
شاهد ترافیک سنگین تری باشیم و به همین منظور 
شهروندان می توانند از طریق راستگردهای احداث 
شــده از این تقاطع عبور نمایند. همچنین با توجه به 
ترافیک ســنگین ورودی از سمت خارج از شهر به 
این نقطه، رانندگان مســیر شمال به جنوب بلوار راه 
آهن می توانند، موقتًا از طریق چپ گرد احداث شده 
وارد بلوار شهید رجایی شوند تا ترافیک در این نقطه 

سبک تر گردد. 
  عضو شورای شــهر بندرعباس گفت : تکمیل این 
پل، گره ترافیکی این نقطه را برای همیشه رفع خواهد 
نمود و ساکنین شــهرک پیامبر اعظم )ص( و صنایع 
غرب بندرعباس دسترسی راحت تری به مرکز شهر 

پیــدا خواهند نمود، اما تا زمان اتمــام این پروژه با 
مشکالت ترافیکی روبرو خواهیم بود که پیشاپیش از 

همه همشهریان عزیز عذرخواهی می کنیم. 
  یعقوب دبیری نژاد با بیان مشــخصات فنی پروژه 
گفت: این پل قرار بود ابتدا بصورت زیرگذر طراحی 
گردد که به جهت مقابله با ســیالب های احتمالی، 

نقشه های اجرایی آن بصورت روگذر تغییر نمود.   
  همچنین این پل پس از افتتاح، اولین و کامل ترین 
پل شهر بندرعباس خواهد بود که از هر چهار طرف 

دارای رمپ ها و لوپ های ورودی و خروجی است. 
در حال حاضر ســه رمپ راستگرد آن تکمیل شده 
و با جابجایی ارتفاع شــبکه برق فشار قوی مجاور، 
راستگرد چهارم بزودی عملیات احداث آن نیز شروع 
خواهد شد که الزم می دانم از مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای استان برای همکاری و جابجایی دکل فشار 
قوی تشکر نمایم و امیدوارم با رفع معارض و حریم 
سایر دستگاه های خدمات رسان هرچه سریعتر شاهد 

افتتاح این پروژه مهم باشیم.

یعقوب دبیری نژاد عضو  شورای شهر بندرعباس :

تقاطع بلوار شهید رجایی و راه آهن مسدود می شود

شهردار بستک خبر داد

هوشمند سازی 
خدمات شهرداری بستک

برای رسیدن به شهری ایده آل به همکاری و مشارکت همه همشهریان نیاز داریم
صفحه 6 را بخوانید

  با توجه به تسهیل در خدمات رسانی به 
شهروندان و هم چنین صرفه جویی در وقت و 

هزینه های مردم، یکی دیگر از مواردی که در اولویت 
اصلی شهرداری بستک قرار گرفته، هوشمند سازی 

خدمات شهرداری است.

 طرح پاکسازی محله به محله با شعار »شهر پاک« 
را شروع کرده ایم.

 در راستای درآمد پایدار و افزایش توانمندی 
شهرداری و ارائه خدمات بهتر به همشهریان احداث 

کارخانه آسفالت را خواهیم داشت.

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله اي
شرکت صبا فوالد خلیج فارس در نظر دارد جهت » قرارداد احداث سیستم  پیش تصفیه برای واحد RO  از نوع فیلتر شنی ) MMF( به 
همراه پکیج کلرزنی برای مخزن ذخیره آب خام ورودی واحد احیا مســتقیم )HBI( به روش  قرارداد طرح و ساخت )EPC(« از طریق 
برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکاران واجد شرایط محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت پاکات اختصاصی مناقصه به آدرس: بندرعباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی - منطقه ویژه 

اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس- شرکت صبافوالد خلیج فارس - واحد حقوقی مراجعه نمایند.
نحوه دریافت اســناد مناقصه :  1- واریز مبلغ 1.000.000 ریال بابت خرید اسناد به شماره حســاب 1036203591 و شماره شبا 

IR570700001000223620359001 نزد بانک رسالت گلشهر بندرعباس به نام شرکت صبا فوالد خلیج فارس.
2- ارســال نامه اعالم آمادگی که در آن ایمیل رسمی آن شرکت همراه با شماره تماس با کارشناس مربوطه ذکر شده باشد، به عالوه 

فیـش واریزی به دبـیرخانه کمیسیون معـامالت به آدرس ایمیل زیر با موضـوع اعـالم آمادگی برای شرکت در مناقصه 01-134 
Email: tco@sabasteel.co    پس از دریافت فیش های ارسالی، اسناد مناقصه، قرارداد و تمامی تغییرات احتمالی از طریق ایمیل 

به مناقصه گران ارسال و اعالم خواهد شد.   توضیحات :  ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در مناقصه به مبلغ 20،000،000،000 ریال
جدول زمانی انجام مناقصه : 

از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید پس از دریافت شــرح خدمات درخواستي و فرم هاي ارزیابي الزم و تکمیل آن اسناد را در سه 
پاکت جداگانه )شامل ضمانت نامه بانکی، اسناد ارزیابی فنی) پیشنهاد فنی( و پیشنهاد قیمت ( مهر و موم شده، مطابق با جدول زمانی 
مناقصه تا ساعت 16 مورخ 1401/11/24به آدرس ذیل ارسال نمایند. شایان ذکر است  ابتدا برگه پیشنهاد فنی پروژه مورد بررسی و 

ارزیابی قرار خواهد گرفت، درصورت پذیرش برگه پیشنهاد فنی، برگه پیشنهاد قیمت  مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
آدرس جهت ارسال اسناد: استان هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 جاده بندر شهید رجایي، منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدني و فلزي 

خلیج فارس، مجتمع صبا فوالد خلیج فارس، واحد حراست
متقاضیان برای آگاهی بیشــتر می توانند در ساعات اداری با شــماره تلفن های 3100 با کد 076 داخلی 2119 )دبیرخانه کمیسیون 
معامالت( و داخلی 2525 )اطالعات فنی و مهندسی( تماس حاصل نمایند.  شـایان ذکر است به پیشنهاداتي که داراي شرایط مشخص 

شده در مناقصه نبوده و همچنین خارج از زمان و مکان مقرر ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 هزینه انتشار آگهی درج شده در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/11/04

تاریخ گشایش پاکت ج
1401/12/02

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/11/25

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/11/24

آگهی توزیع میوه شب عید ایام پایان سال 1401 و نوروز 1402
اتحادیه تعاون روستایی خلیج فارس استان هرمزگان در نظر دارد به منظور توزیع میوه شب عید )سیب درختی و 
پرتقال( ایام پایان سال، امور مربوط به توزیع را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند 
درخواســت خود را به صورت کتبی به آدرس خیابان طلوع روبروی اداره کل دامپزشکی، مدیریت تعاون روستایی 

استان هرمزگان تحویل نمایند.
آدرس های غرف توزیع میوه :

1.جنب بازارچه امام حسین )ع(                 2.روبروی امامزاده سید مظفر)ع(
3. بلوار هرمز جنب فروشگاه تارا مارکت    4.شهرک پیامبر اعظم )ص( جنب آتش نشانی

5.بازار ماهی فروشان بندرعباس جنب فروشگاه رفاه
تلفن تماس : 07633313994- 09171570129
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  گروه خبر // استاندار هرمزگان از موافقت وزیر 
کشور با تاسیس دهیاری در ۱۷ روستای باالی 

۲۰خانوار استان خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی دوستی، 
درخصوص اهمیت ایجاد دهیاری ها اظهارداشت: 
روستا در تقسیمات کشوری شاید آخرین حلقه 
باشــد اما از آنجا که بخشــی از اقتصاد شهرها  
متاثر از فعالیت هایی است که در روستاها انجام 
می شود ایجاد دهیاری ها موجب پررنگ تر شدن 
این نقش ها می شــود. وی افزود: اقتصاد روستا، 
الگــوی تمام عیاری برای اقتصاد مولد اســت و 
رویکرد دولــت نیز با توجه به تاکیداتی که رهبر 
معظــم انقالب دارند حفــظ و تقویت فرهنگ و 

اقتصاد روستایی است چرا که بخشی از حلقه های 
خودکفایی در گرو شکوفا کردن استعدادهای نهفته 

در روستاها است.
  نماینــده عالی دولت در هرمزگان، بااشــاره به 
سیاســت مهاجرت معکوس،  عنوان کرد:راهکار 
اساسی و اصولی  تحقق این مهم، توسعه روستایی 
همــگام با حفظ بافــت روســتایی و فرهنگ 
روستانشینی است که دهیاری ها  می توانند نقش 
بسزایی در آن داشته باشند بر همین اساس یکی از 
برنامه های اساسی که دولت مردمی دنبال می کند 
تاسیس دهیاری در روســتاهای دارای جمعیت 
باالی ۲۰ خانوار است.  وی با بیان اینکه از ابتدای 
دولت ســیزدهم تاکنون ۴۵ روستا جواز تاسیس 

دهیــاری را از وزارت کشــور دریافت کرده اند، 
گفت: با پیگیری های انجام شده، در ۱۷ روستای 
باالی ۲۰خانوار اســتان هرمزگان که خارج از 
محدوده شهرهای همجوار خود هستند با موافقت 

وزیر کشور، دهیاری تاسیس می شود.
  گفتنی است، روستاهای پائین در بشاگرد، آشور 
در بندرعباس، نخل محمد یوسف در بندرلنگه، ۲ 
روستای شیراهن و متریکن در جاسک همچنین 
روستاهای شیخ عالی ، گدار عربو در حاجی آباد 
و پیرنگام، ده گین، جالل آباد، آب گردان، ابراهیم 
عالی، مریم آباد در رودان و روســتای گندمی در 
سیریک و شیخوئیر و کلو شهرستان میناب جزو 

روستاهای دارای دهیاری شدند.

استاندار هرمزگان خبرداد 

موافقت وزیر کشور با تاسیس دهیاری در 1۷ روستای هرمزگان  

 گروه خبر // معاون وظیفه عمومی فرماندهی 
انتظامی اســتان هرمزگان از فراخوان اعزام 
مشموالن در شنبه یکم بهمن ماه سال جاری 

خبر داد. 
 سرهنگ حسن دستوری در تشریح این خبر اظهار 
کرد: کلیه مشموالن فارغ التحصیل دانشگاهی، 
دیپلم و زیردیپلــم دارای برگ آماده به خدمت 
بهمن ماه ســال جاری هستند، بایدراس ساعت 
۷ صبح روز شنبه اول بهمن ماه در محل معاونت 
وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان 
حضور داشــته تا به خدمت مقدس ســربازی 
اعزام شوند.وی افزود: در ضمن با توجه به عدم 
ارسال پستی برگه آماده به خدمت و اینکه برگه 
معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزشی از طریق 
انتظامی)پلیس+۱۰(  الکترونیک  دفاتر خدمات 
صادر می شود، آن دسته از مشموالنی که تاکنون 

به هردلیل موفق به دریافــت برگه معرفی نامه 
 مشــموالن به مراکزآموزش نیروهای مســلح 
نشده اند، برای دریافت معرفی نامه می توانند به 

یکی از دفاتر مذکور مراجعه کنند.
  ســرهنگ دســتوری زاده ادامــه داد: اعزام 
مشموالن در تاریخ های مذکور، براساس طرح 
فاصله گذاری و انجام تمامی تمهیدات بهداشتی 
و غربالگری در بدو ورود مشــموالن به وظیفه 
عمومی اســتان و مراکز آموزش انجام می شود 
و در صورت مشــاهده مشــمول دارای عالئم 
و مشــکوک به بیماری از اعزام وی خودداری 

می شود.
  معاون وظیفــه عمومی فرماندهــی انتظامی 
اســتان هرمزگان اضافه کرد: عــدم حضور به 
موقع در زمان و محل های تعیین شــده، غیبت 
محسوب شــده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت 

وظیفه عمومی، محرومیت هــای اجتماعی را 
برای آنان در برخواهد داشــت. وی بیان کرد: 
تمامی مشموالن می بایســت اوراق مربوط به 
اعــزام به خدمت از قبیل برگه آماده به خدمت، 
برگــه واکسیناســیون«مننژیت و کرونــا«، و 
برگه معرفی نامه مشــموالن بــه مراکز آموزش 
نیروهای مســلح و سایر مدارک مورد نیاز کپی 
شناسنامه، کارت ملی، مدارک تاهل، ایثارگری 
پــدر، مددجویان کمیته امداد، بهزیســتی و ... 
 را در هنگام مراجعــه و اعزام به خدمت همراه

 داشته باشند.
  ســرهنگ دســتوری زاده با اشاره به اینکه به 
منظور حفظ ســالمت مشمولین و پیشگیری از 
انتقال بیماری کرونا اقالم بهداشــتی موردنیاز از 
جمله )ماسک، مواد ضد عفونی کننده و غیره به 
همراه داشته باشند، خاطرنشان کرد: خانواده های 

مشمولین باتوجه به اعمال محدویت های ترافیکی 
و به منظــور جلوگیری از ازدحــام جمعیت، 
پیشگیری از سرایت بیماری کرونا و تسریع در 
عملیات اعزام از همراهی مشموالن در روز اعزام 

خوداری کنند.
  بــه گزارش ایســنا؛ معــاون وظیفه عمومی 
فرماندهی انتظامی اســتان هرمزگان با تأکید بر 
اینکه مشــمولین از خوردن وبه همراه داشــتن 
هرنــوع داروهــای مرفیــن دار )قرص های، 
ترامادول، متــادون و....(، اکیدا خوداری کنند، 
تصریح کرد: کلیه مشموالن اعزامی جیره غذایی 
خشک بین راهی به همراه داشته باشند و به منظور 
پیشــگیری از ابتال به بیماری، در طول مسیر از 
صرف غذای بین راهی در رستوران ها خودداری 
کنند، زیرا هزینه پذیرایی تو راهی بعدا به سرباز 

کارت مشموالن واریز خواهد شد.

 فراخوان اعزام مشموالن هرمزگانی به خدمت سربازی

پشت پرده سیاست 

 
خود را نشان داده باعث شده است تا این افراد به صورت رسمی درخصوص 

حمایت بن سلمان از رسانه ضدایرانی ایران اینترنشنال سخن نگویند. 
جنگنده های پیشرفته »سوخو ۳۵« اوایل سال آینده به ایران می آید؟

 طی سال های گذشته، گمانه زنی هایی درباره خرید جنگنده های سوخو ۳۰ 
از روســیه مطرح شــد و در برخی مقاطع زمانی این گمانه زنی ها قوت هم 
می گرفت. به عنوان نمونه زمستان سال گذشته بود که رئیس جمهور رهسپار 
مسکو شد. سفری که توسعه همکاری های دوجانبه نظامی و دفاعی بخشی از 
آن را به خود اختصاص داده بود و برخی رسانه ها گزارش دادند که موضوع 
خرید ســوخو ۳۵ روسی که سال ها از آن سخن گفته می شد؛ به طور جدی 
در دستورکار سفر رئیس جمهور قرار گرفته و قرار است تهران این موضوع را 
نهایی کند. کمی بعد و  در شهریور امسال ؛ امیر واحدی فرمانده نیروی هوایی 
ارتــش در گفت وگویی با تایید خبر خرید جنگنده از روســیه برای نیروی 
هوایی ارتش تاکید کرد که خرید جنگنده های سوخو ۳۵ در دستور کار نهاجا 
قرار دارد و خرید جنگنده ســوخو ۳۰ در برنامه نهاجا قرار ندارد. حاال و در 
تازه ترین خبر، شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اسالمی اعالم کرده اســت که »  جنگنده های سوخو۳۵ که 
ایران به روســیه سفارش داده است، اوایل ســال آینده وارد کشور می شود.« 
وی همچنین گفته است:» ما به کشور روسیه سفارش هایی نظیر سیستم های 
پدافندی، موشکی و همچنین بالگرد را نیز داده ایم و اکثر این سالح ها به زودی 
وارد کشور می شود.«سوخو ۳۵ یکی از قدرتمندترین جنگنده های نسل ۴++ 
دنیاست که به رادار پیشرفته آرایه فازی N-۰۳۵ مجهز است و امکان کشف 

۳۰ هدف و درگیری با ۸ هدف را به صورت همزمان دارد. 
پنجمین حضور امیرعبداللهیان در دمشق و آماده سازی سفر رئیسی به سوریه

وزیــر امور خارجه در پنجمین حضورش در دمشــق دربــاره فراهم کردن 
زمینه های سفر آیت ا... رئیسی به سوریه به گفت وگو پرداخت و از توافق برای 
آماده کردن سند همکاری های بلندمدت راهبردی دو کشور خبر داد. بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه نیز در دیدار با امیرعبداللهیان ضمن ابالغ سالم های گرم 
خود به رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور کشورمان، خطاب به امیرعبداللهیان 
گفت: سفر جنابعالی هم از حیث دوجانبه و هم از حیث منطقه ای برای ما مهم 
است. جمهوری اسالمی ایران نزدیک ترین کشور به سوریه است و در جنگ 
هم در کنار ما ایســتاد و ما حمایت های جمهوری اسالمی ایران را فراموش 
نخواهیم کرد.رئیس جمهور سوریه با تأکید بر اهمیت سفر آینده آیت ا... رئیسی 
به ســوریه، آمادگی و اراده جدی دمشق را به منظور تالش مشترک و زمینه 
سازی برای موفقیت حداکثری این سفر اعالم کرد.سفر امیرعبداللهیان به دمشق 
در حالی انجام شد که چندی پیش نشستی بین وزیران دفاع سوریه، ترکیه و 
روسیه در مسکو برگزار شد. »حلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه بعد از آن هم 
در اظهاراتی گفت که اگر شرایط مناسب باشد، ممکن است رؤسای جمهوری 

سوریه و ترکیه با یکدیگر دیدار کنند. 
تازه های مطبوعات

ایران - رسانه های منتقد دولت در حالی از کنار اتفاقات و طرح های افتتاح 
شــده در سفر استانی به یزد گذشتند که به طور مفصل به مسئله کمبود گاز 
پرداختند. این دوگانگی، نشان می دهد برخی انگیزه یا عالقه ای به پرداختن 
به رویدادهای امیدآفرین ندارند و صرفًا عالقه دارند مشکالت و چالش ها را 
برجسته سازند؛ امری که در نهایت مغایر منافع ملی، به ویژه در شرایط کنونی 

محسوب می شود.
جمهوری اسالمی -  این واقعیت را نمی توان انکار کرد که دیپلماسی خارجی

توضیحات مرکز پژوهش های مجلس درباره یک نامه و حواشی آن
مرکز پژوهش های مجلس در پی انتشار یک نامه و حواشی آن توضیحاتی را 
بیان کرد. به گزارش قدس آنالین به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی،  در پی انتشار نامه ای از سوی دکتر محسن رنانی، در رسانه ها و فضای 
مجازی، خطاب به مرکز پژوهش های مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه 
و واکنش یکی از کانال های فضای مجازی به این نامه، مطالب ذیل جهت تنویر 

افکار عمومی اعالم می شود:
* نخســت آنکه دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس بعد از 
تهیه پیش نویس برنامه هفتم توســعه برای اخذ نظرات اساتید دانشگاه ها و 
صاحب نظران اقتصادی، متن پیش نویس را به صدها اســتاد ارســال نمود تا 
نظرات اصالحی و تکمیلی آنها را بر روی پیش نویس تهیه شــده اخذ نماید. 
یکی از این اســاتید هم جناب آقای دکتر رنانی بودند که در سال های گذشته 
قائم مقام مرکز پژوهش ها بوده اند. ایشان عالقه چندانی برای اظهارنظر روی 
متن ارسالی نداشتند و دیدگاه های کلی خود را نسبت به وضعیت کشور تحریر 

و به مرکز فرستاده و آن را رسانه ای کرده اند.
* دوم آنکه تهیه و تدوین برنامه پنج ســاله توســعه، یک برنامه ملی است 
که جهت گیری تمامی بخش های کشــور را در ۵ سال آینده تعیین می کند و 
طراحی و اجرای آن نیازمند شکل گیری عزم ملی و مشارکت همگانی، به ویژه 
مشارکت دانشگاه ها و جامعه علمی و اندیشکده ای کشور دارد. در همین راستا 
مرکز پژوهش ها به منظور استفاده از این ظرفیت با انتشار عمومی پیش نویس 
برنامه هفتم توسعه تهیه شده در این مرکز، به اخذ نظرات و پیشنهادات جامعه 
نخبگانی و دانشگاهی پرداخته که همانگونه که بیان شد این موضوع امری الزم 

و ضروری برای برنامه ریزی های ملی است.
* ســوم آنکه مرکز پژوهش های مجلس در تهیه گزارش های کارشناسی خود 
همواره مســتمع نظر کارشناسی صاحبنظران و اساتید دانشگاهی بوده و در پایان 
جمع بنــدی الزم در خصوص موضوعات را ارائه می کنــد. کما اینکه در امتداد 
مطالب مذکور در تهیه پیش نویس برنامه هفتم توسعه نیز همین رویکرد در پیش 

گرفته است.
اعتراف مهم ســردبیر ایران وایر درباره اینترنشنال ؛ جزئیات تازه از ایمیل های هک 

شده نازنین بنیادی
گروه هکری عدل علی در روزهای اخیر اعالم کرده اســت که توانســته به 
ایمیل های نازنین بنیادی از چهره هایی که سازمان جاسوسی امریکا به عنوان 
اپوزیسیون ضدایرانی مطرح کرده است، دست یابد.به گزارش همشهری آنالین، 
بر اســاس یکی از ایمیل های فاش شده ۱۵ آگوست ۲۰۲۰، نازنین بنیادی به 
مازیار بهاری، سردبیر سایت معاند »ایران وایر« ایمیلی ارسال کرده و می گوید 
کســی از ایرانیان حاضر در نیویورک و واشنگتن دی سی را می شناسد که در 
سمت مدیر ارشد و به طور مستقیم با هادی قائمی، مدیر مرکز حقوق بشر ایران 
کار کند؟ مازیار بهاری پاســخ می دهد خبرنگاران و فعاالنی که من می شناسم 
اکثراً با ایران اینترنشنال که مستقیم از طرف بن سلمان حمایت مالی می شوند 
کار می کنند. سردبیر ایران وایر درحالی در این ایمیل مستقیمًا به حمایت مالی 
بن سلمان از تلویزیون ایران اینترنشنال اشاره می کند که این رسانه ضدایرانی 
هیچ گاه در رسانه خود به این مسأله مهم نپرداخته است. گردانندگان این رسانه 
ضدایرانی خود را حامی محیط امن، آزاد و بدون سانسور، تهدید و اجبار برای 
خبرنگاران و کنشگران می دانند و مدعی هستند ناامنی و ترس آنها باعث شده 
تا در خارج از ایران به فعالیت خود ادامه دهند. حال شواهد نشان می دهد ترس 
این اپوزیســیون از رژیم سعودی که در قتل و تکه تکه کردن خاشقجی ونت

ما ضعیف است. زیاده  روی در نزدیک شدن به چین و روسیه، کوتاهی در توجه 
به تحکیم روابط با همسایگان جنوبی، اصرار بر کوچک شمردن تحریم های ناشی 
از شکســت خوردن برجام و بی اعتنایی به »اف ا ی تی اف« از جمله موارد ضعف 

سیاست کالن خارجی ما هستند. 
جوان -  باید گفت سخنان )اخیر ( رهبری به درستی باید فهم شود و بین دوگانه 
»تبییــن« و »باتوم« نمی توان یکی را تأیید و دیگری را رد کرد. هرچند اولویت 
با تبیین است و اســاس عمل باید تبیین باشد، ولی نمی توان و نباید باتوم را به 
عنوان یک ابزار منفی برای همیشه از دستور کار خارج کرد. در این دوگانه نباید 

فراموش کرد که »تبیین« اساس است و »باتوم« اضطرار.
کیهان - حسین شریعتمداری با اشاره به اعدام علیرضا اکبری به جرم جاسوسی 
نوشت:اکنون نوبت انتقام به ما رسیده و انتظار آن است که وزارت محترم اطالعات 
برخی از اطالعات مربوط به سرنخ ها، سرپُل ها و عوامل سرویس های اطالعاتی 
انگلیس و موســاد را که در بازجویی های فنی و کارشناسانه از جاسوس مورد 

اشاره به دست آورده است، منتشر کند.
انعکاس

شفقنا مدعی شــد: آیت ا... العظمی جوادی آملی با بیان این که اقتصاد ستون 
مملکت است، اظهار کردند: اقتصاد، ستون مملکت است، ملتی که  جیبش خالی 
اســت گدا نیست، فقیر است و فقیر کسی است که ستون فقراتش شکسته است، 
َّتی َجَعَل اهللُ لَُکْم  َفهاَء أَْموالَُکُم ال کیف و جیب شما ستون شماست »َو ال تُْؤتُوا  السُّ
قِیاما« اگر می خواهید آبرومندانه زندگی کنید، باید جیبتان پر باشد نه این که حتما 

سرمایه دار باشید! 
دیده بان ایران خبرداد:  دادستان تهران اعالم کرد: نظر به توهین فرهاد ظریف 
علیه مقدسات، بالفاصله موضوع در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت و ضمن 
صدور دستور تعقیب قضایی علیه وی، حکم جلب وی نیز صادر شد. فرهاد ظریف 
ملی پوش سابق والیبال با انتشار یک استوری در صفحه مجازی خود به مقدسات 
توهین کرده و همین امر باعث شــد علی صالحی دادستان تهران علیه وی دستور 
تعقیب قضایی صادر و حکم جلب وی را برای ضابط ارسال کند. با توجه به اقامت 

ظریف در خارج از ایران دستور جلب وی به مراجع ذی ربط ارسال شده است.
اقتصادنیوزخبرداد: سیدعلی خمینی گفت: هر وقت در وجود خودمان احساس 
کردیم که ما از ملت ایران متدیّن تر هســتیم، ما از ملت ایران دلسوزتر نسبت به 
اسالم هستیم، ما از ملت ایران نسبت به احکام اسالمی دلسوزتر هستیم، بدانیم آن 
لحظه ای است که اضمحالل و زوال ما دارد شروع می شود. این ملت خیلی بزرگ 

و عظیم است؛ چه جای نگرانی نسبت به دین و فرهنگ وجود دارد؟
رکنا خبر داد: وحید خزایی بالگر  ایرانی  که در بازگشت از ترکیه بازداشت شده  

بودبا انتشار کلیپی از خود خبر آزادی اش را داد.
خبرآنالین نوشــت : امیر تتلو خواننده پر حاشــیه ای که دوست دارد نامش 
سرزبان ها باشد، بارها اعالم کرده که قصد دارد از موسیقی خداحافظی کند. او که 
یکی از افراد حاشیه دوست است، روز شنبه در کامیونیتی یوتیوبش نوشت: » من 
واقعا مشکل روانی دارم. بارها به همه بی ادبی کردم و آهنگایی ساختم که توش 
پر از بی ادبی بود. شــرمنده ام ! من واقعا نفهمیدم چی شد! انگار یکی از بیرون 

کنترلم کرده و می کنه و واقعا دست من نیست هیچی!«
جماران مدعی شــد: علی جنتی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت : 
قانونی را در مجلس برای مقابله با بدحجابی گذراندند و در طول سه دهه گذشته 
هزاران ساعت وقت صرف شد که چگونه با پدیده بدحجابی مقابله کنند.نهایتش 
به این جا رسید که گشت ارشاد را جمع آوری کنند و امروز زنان محجبه بیش از 

بدحجاب ها تحت فشار و تحقیر هستند.

سرمقاله

مدتی اســت که تماس ها و گالیه های مردمی از حضور خودروهای 
شــوتی قاچاقچی بی پالک یا با پالک مخدوش بسیار افزایش یافته 
و افــراد و خانواده های زیادی هم از وجــود این خودروها که اقدام 
به قاچاق ســوخت، موادمخدر، مشــروب و... می کنند، آسیب دیده 
اند و برخی نیز جان شــان را هم از دســت می دهند و خانواده های 
زیادی عزادار شده اند که مردم خواستار تشدید برخوردها هستند. چند 
روز قبل هم که ساعتی را در جاده بندرعباس میناب رفتم و برگشتم، 
خودروهای سواری و نیسان و وانت زیادی را مشاهده کردم که با پالک 
مخدوش یا بدون پالک با سرعت زیاد وبدون توجه به قوانین راهنمایی 
و رانندگی در جاده می راندند و سبقت می گرفتند که بسیار خطرناک و 
حادثه آفرین بودند و این خودروها وارد جاده های فرعی روستاها نیز 
می شدند ویا خارج می شدند و ضرورت دارد در این حوزه تصمیمات 
مناسبی اتخاذ گردد تا این ترددهای خطرناک قاچاقچیان کاهش یابد  
و خانواده ها عزادار و مجروح و آسیب دیده نشوند. البته این موضوع 
را بایســتی از چند زاویه مورد بررسی قرار داد. موضوع اول اینکه در 
استانی که قطب اقتصاد کشور است، اما چرا مقام نخست فقر وفالکت و 
بیکاری را هم داشته باشد و هرمزگانی ها سهمی از اشتغال در بنگاه های 
اقتصادی غرب بندرعباس و استان را نداشته باشند؟  با این وضعیت در 
حوزه مکران نیز اینگونه خواهد شد و در حال حاضر وضعیت بگونه 
ای باشد که به قول رئیس کل دادگستری استان حتی برخی از دانش 
آموزان درس را رها کرده و به سمت قاچاق سوخت و... می روند. آیا 
متولیان استان و کشوری و مسئوالن برای  اشتغال مردم استان وظیفه 
ای ندارند که همچنان صنایع نیروی مورد نیازشان را از سایر استان ها 
تامین می کنند و جوانان هرمزگانی بایستی به سمت مشاغل کاذب و 
قاچاق و... بروند؟ استاندار هرمزگان چند هفته قبل در حضور رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور هم از این شرایط گالیه کرد و گفت که 
حتی یک مدیر میانی در یکی از صنایع اســتان ۵۰ نفر نیروی مورد 
نیازشان را اخیرا از شهر خودشان به استان آورده است. پس یکی از 
مقصران بیکاری در اســتان و سوق جوانان به قاچاق در استان همین 
مدیران صنایع در سطوح مختلف هستند که با آنها هیچ برخوردی نمی 
شود. وزیران و مدیران صمت، کار و... در استان تاکنون در این حوزه 
چه اقدامی داشته و چه موضع گیری داشته اند؟ نمایندگان مجلس چه 
اقدامی کرده اند؟ شورای شهر در این حوزه چه اقدامی داشته اند و آیا 
مدیران صنایع را به صحن شــورا دعوت کرده اند و در این خصوص 
توضیح خواســته اند؟ چه موضع گیری در این حوزه داشته اند؟ بنگاه 
های اقتصادی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان که در استان فعال هستند، 
چه میزان از نیروی موردنیازشان را از بین مستضعفان و محرومان استان 
تامین کرده اند؟ چه میزان برای این قشر اشتغالزایی کرده اند تا به سمت 
مشاغل کاذب نروند؟ موضوع دوم اینکه چرا اقدامات صورت گرفته در 
حوزه برخورد با قاچاق در استان بازدارنده نیست و روزبه روز شاهد 
افزایش این پدیده شوم و خانمان سوز هستیم؟ البته متولیان برخورد با 
پدیده قاچاق هم بایستی نیم نگاهی به موضوع شغل جایگزین هم داشته 
باشند و همانطور که امربه معروف و نهی از منکر در کنار همدیگر است، 
نهی از قاچاق هم بایستی در کنار امر به شغل مناسب باشد. چرا طرح 
رزاق در هرمزگان اجرا نشد و طرح هایی که در مناطق مرزی اجرا می 
شود، در استان هرمزگان اجرا نمی شود ودر این حوزه هم هرمزگانی 
ها شاهد تبعیض هستند؟ در جلسه فعاالن اقتصادی با رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اســتاندار هرمزگان 
که هفته گذشــته در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد، حتی فعاالن 
اقتصادی نیز از این تبعیض ها گالیه مند بودند که بایســتی پاسخ قانع 
کننده ای به آنها و مردم استان داده شود و در این حوزه نیز نیاز به تبیین 
و جهاد تببین وجود دارد که چرا وضعیت در اســتان اینگونه است که 
باعث ایجاد نارضایتی شده است و هیچکس هم خود را در این حوزه 
ها پاسخگو نمی داند. همانگونه که شهید عزیزمان سلیمانی سال ها قبل 
برای اشرار در برخی مناطق کشور پیگیری کرد تا شغل مناسبی داشته 
باشند و آنها دست از شرارت بردارند و اسلحه های شان را تحویل دهند، 
استان نیز نیازمند چنین اقداماتی است تا شغل مناسب جایگزین قاچاق 
شود وآسیب های اجتماعی این حوزه نیز کاهش یابد؛ وگرنه بدون شغل 
جایگزین بطور حتم نمی توان این پدیده مذموم را حذف کرد یا به میزان 
دلخواه کاهش داد. پس ضرورت دارد در این حوزه تصمیمات ملی و 
استانی مناسب و متناسب با واقعیت ها و نیازهای استان اتخاذ گردد و 
تبعیض ها و بی عدالتی در اجرای طرح های اشتغالزا و... برطرف شود 
و تدبیری اندیشیده شود تا بنگاه های اقتصادی فعال فعلی و صنایعی 
که در آینده در مناطق مختلف استان راه اندازی می شوند، از نیروهای 
هرمزگانی اســتفاده کنند تا بیکاری در استان کاهش یافته و به همان 
میزان نیز از مشاغل کاذب و قاچاق ناخواسته کاسته شود؛ زیرا برخی 
به اجبار و بدلیل نداشتن شغل مناسب به سمت مشاغل کاذب و قاچاق 
می روند. موضوع دیگر این است که از طرح های اشتغالزا و کارآفرین 
بایستی حمایت واقعی صورت گیرد و نه اینکه جلویشان سنگ اندازی 
شود و برخی برای انجام وظیفه شان به متقاضیان اشتغالزایی، کارآفرینی، 
طرح های تولیدی و صنعتی و... تقاضای رشوه و... کنند و با این مفاسد 
هم بایستی جدی تر برخورد شود. بی توجهی به این حوزه باعث می شود 
که برخی حاضر نشوند در این منطقه سرمایه گذاری کنند و طرح های 
اشتغالزایی شان را حتی به خارج از کشور می برند و اجرا می کنند. در 
این بخش ها با شعار نمی شود به نتیجه رسید و دستگاه های نظارتی 
بایستی قاطعانه تر برخورد کنند. همچنین برخی از مدیران که بعضی 
از آنها در دولت های مختلف توانسته اند به عنوان مدیر باقی بمانند و 
تغییر نکنند هم بایستی عوض شوند ومدیران توانمند جهادی وانقالبی 
جایگزین شان شوند تا بتوانند برای اشتغالزایی جوانان در حوزه های 
مختلف بخصوص صنایع و بنگاه های اقتصادی اقدام کنند و بیکاری 
در هرمزگان از صدرنشینی در بین استان های کشور خارج شود و از 
میزان مشاغل کاذب و شوتی های بی پالک و با پالک مخدوش کاسته 
شود و جوانان بتوانند شغلی حالل و آبرومندانه و با درآمد مناسب داشته 
باشند و زیبنده نیست در قطب اقتصاد کشور، جوانانش به سمت مشاغل 
کاذب بروند و برچسب قاچاقچی بخورند. از طرفی دیگر بایستی برای 
مهارت آموزی جوانان در استان اقدام شود که متاسفانه در سال های 
اخیر بدلیل مدیریت ضعیف در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان، 
کارگاه ها و مراکز دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند و بسیاری 
از اقشــار توانایی پرداخت هزینه های سنگین مراکز خصوصی برای 
حرفه آموزی را ندارند. در این بخش هم ضرورت دارد مراکز دولتی و 
حتی خوابگاه های شان احیا شوند و جوانان تشویق و ترغیب شوند 
در این مراکز مهارت بیاموزند و جذب صنایع شــده ویا با تسهیالت 
اشتغالزایی، کارآفرین شوند که در این حوزه نیز متاسفانه در حق جوانان 
استان اجحاف شد و بارها به این موضوع پرداخته شده است، اما اقدام 
مناسبی صورت نگرفته است وحتی نماینده ولی فقیه در استان نیز از 
این شرایط اظهار نقد و گالیه داشته اند وضرورت دارد متولیان مربوطه 
در این حوزه ها تدابیر الزم اتخاذ کنند تا از ناامیدی و نارضایتی جوانان 
کاسته شود. متاسفانه عملکرد برخی مدیران منجر به ناراضی تراشی 
شده که بایستی در برخی بخش ها در استان اصالحات الزم صورت 
پذیرد تا اشتغالزایی الزم صورت گرفته و از آن طرف از قاچاق کاسته 
شده و امنیت جانی و روحی برای رانندگان و مسافران در جاده های 

    علی زارعیاستان برقرار شود.

شوتی های بی پالک جاده ها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:
جشن های پیروزی انقالب در هرمزگان 

باشکوه خاصی برگزار شود
  گروه خبر// معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
گفت: جشن های پیروزی انقالب باشکوه خاصی و متفاوت نسبت به 
سالهای گذشته در هرمزگان برگزار گردد.به گزارش خبرنگار دریا؛ 
دکتر احســان کامرانی در جلسه ستاد هماهنگی گرامیداشت دهه 
فجر انقالب اسالمی با اشاره به اهمیت برگزاری پربار برنامه های 
گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی عنوان کرد: دهه فجر انقالب 
اسالمی دهه جهاد تبیین و بهترین فرصت برای تشریح خدمات نظام 
در بخش های مختلف  اســت. وی در همین خصوص، افزود: با 
توجه به هجمه های سنگین دشمنان در کمرنگ جلوه دادن خدمات 
نظام ضروری است از همه ظرفیت ها برای تشریح خدمات نظام بهره 
گرفت. وی افزود: جهاد تبیین، بصیرت افزایی، روشنگری، مدیریت 
جهادی، دشمن شناسی و اقتصاد مقاومتی و در نهایت تمدن سازي 
از جمله برنامه های است که ضروری است ستاد گرامیداشت دهه 
فجر استان در دستور قرار دهند.وی خاطرنشان کرد: در دهه فجر 
انقالب اسالمی آذین بندی شهرها، روستاها در دستور کار شهرداران 
و دهیاران قرار گیرد.کامرانی، در همین خصوص، تصریح کرد: کلیه 
دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی از تمام ظرفیتشان در 
برگزاري جشن های پیروزی انقالب استفاده کنند.وی خاطرنشان کرد: 
اجرای برنامــه های پربار فرهنگی، برگزاری محافل فرهنگی، اجرای 
سرودهای انقالبی توسط دانش آموزان، برگزاری شب های شعر انقالب 
از جمله برنامه های مهم دیگری اســت که ضروری است همزمان با 
دهه فجر انقالب اسالمی دنبال شود.کامرانی، خاطرنشان کرد: با توجه 
به تحوالت گسترده اجتماعی، فرهنگي و فناوری با شیوه های نوین و 
بروز خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به نسل جوان کشور 

منتقل شود.
برگزاری اردوی آموزش بازی سازی در هرمزگان 
 گروه خبر // انستیتو ملی بازی سازی با رویکرد کشف استعدادهای 
بازی ســازی در سراسر ایران، با حمایت بنیاد ملی بازی  های رایانه ای 
رویداد »بوت کمپ« بازی ســازی را در بندرعباس برگزار می کند. به 
گزارش خبرنگار دریا، این رویداد ۶ روزه شامل برگزاری ۴ روز کارگاه 
فشرده آموزش بازی سازی و ۲ روز مسابقه بازی سازی )گیم جم( است. 
در ۴ روز اول، سه مبحث اصلی بازی سازی یعنی بخش فنی، هنری و 
طراحی توسط اساتید مجرب انستیتو ملی بازی سازی تدریس می شود. 
در ۲ روز پایانــی این رویداد، مســابقه ای با عنوان »گیم جم« برگزار 
می شود. شرکت کنندگانی که در کارگاه های آموزشی حضور داشته اند 
با راهنمایی های اساتید و با بهره بردن از آموزش هایی که در کارگاه ها 
بدست آورده اند بازی می سازند و در انتها بازی های ساخته شده داوری 
و از سه تیم برگزیده اول، تقدیر به عمل می آید.به تمامی شرکت کنندگانی 
که در این رویداد حضور داشته اند، گواهی انستیتو ملی بازی سازی اعطا 
می شود و می توانند از حمایت های انستیتو برای شرکت در دوره های 
بازی سازی بهره مند شوند. شایان ذکر اســت: این دوره آموزشی در 
بندرعبــاس بلوار امام خمینی خیابان آیــت اهلل غفاری پارک علم و 
فناوری از تاریــخ ۲۹ دی ماه الی ۴ بهمن ماه به مدت ۶ روز برگزار 

و تمامی افراد باالی ۱۵ سال مجاز به شرکت در این دوره می باشند.

خبر

    

 گروه خبر// رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی هرمزگان 
از توزیع افزون بر ۲ هزارتن کاالی تنظیم بازار توسط تعاونی 

روستایی هرمزگان خبر داد. 
  محمدرضا ماندگاری اظهار کرد: در راســتای تنظیم بازار، از 
ابتدای ســالجاری تاکنون ۲ هزار و ۲۸۰ تن کاالی تنظیم بازار 

توسط تعاونی روستایی هرمزگان توزیع شد. 

  وی با اشــاره به اینکه اقالم تنظیم بازار عمدتا شامل ۹۰۰ تن 
برنج ۳۴۸ تن مرغ، ۵۱ تن گوشــت، ۶۶۰ تن شکر، ۳۰۹ تن 
روغن و ۱۴ تن تخم مرغ است، خاطرنشان کرد: این میزان توزیع 
بالغ بر ۸۰ درصد از کاالهای تنظیم بازار در حوزه تشکل های 

تعاون روستایی هرمزگان در بر می گیرد. 
  به گزارش ایســنا؛ رئیس بازرگانی تعاون روستایی هرمزگان 

با بیان اینکــه توزیع این حجم کاالی تنظیم بازار نســبت به 
سال گذشــته افزایش ۸ درصدی داشته اســت، تصریح کرد: 
توزیع کاالهای تنظیم بازار با هدف تامین مایحتاج شــهروندان 
و در راســتای پیشــگیری از افزایش قیمت ها و کنترل بازار 
 بــا نرخ مصوب دولتی در فروشــگاه های این شــبکه عرضه 

شده است.

توزیع 2 هزارتن کاالی تنظیم بازار در هرمزگان
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ابوالحســن جعفری سرویس    ســید 
اســتان ها // استاندار بوشهر با تأکید بر 
برنامه ریزی برای افزایش واگذاری پست 
مدیریتی به بانوان در ادارات استان بوشهر 
گفت: زنان مدیر در دستگاه های اجرایی 
خوش درخشیده اند و موفق عمل کرده اند 
و در این زمینه سهم زنان در پست های 

مدیریتی استان افزایش می یابد. 
  بــه گــزارش خبرنــگار دریــا؛ احمد 
محمدی زاده در آیین تجلیل از مدیران بانو 
دستگاه های اجرایی و اداری استان بوشهر 

با تبریک میالد حضرت فاطمه زهرا )س( 
و گرامیداشت روز مادر و زن نقش بانوان 
در اجتماع را مورد اشاره قرار داد و اظهار 
کرد: بانــوان در اجتماع، خانواده و جامعه 
نقش تحولــی دارند که تربیــت فرزندان 
یکی از رســالت های این قشر مهم جامعه 
محســوب می شــود.وی نقش بانوان در 
اجتماع و خانواده را مهمتر از مردان دانست 
و تصریح کرد: در ۴۳ سال پیروزی انقالب 
اسالمی، زنان منشا تحوالت مهم و شگرف 
در جامعه اسالمی بوده اند و وجود شهدای 
واالمقام و بزرگ جامعه، نشان از جایگاه 

زنان در تربیت این چنین فرزندان است.
  استاندار بوشهر نقش ارزشمند بانوان در 
تربیت فرزندان را یکی از مســئولیت های 
مهم مادران اعالم و تصریح کرد: نقش زنان 

در انسجام خانواده بسیار مهم و تعیین کننده 
است. محمدی زاده با اشــاره به واگذاری 
مسئولیت در دستگاه های اجرایی و اداری 
به بانوان شایسته و خالق گفت: واگذاری 
مســئولیت به بانوان توانمند و شایسته در 
دستگاه های اجرایی مورد توجه ویژه قرار 
دارد که در این راستا عقب ماندگی گذشته 

جبران می شود.
  وی با تأکید بر برنامه ریزی برای افزایش 
واگذاری پســت مدیریتی بــه بانوان در 
ادارات استان بوشهر بیان کرد: زنان مدیر 
در دستگاه های اجرایی خوش درخشیده اند 
و موفق عمــل کرده انــد و در این زمینه 
سهم زنان در پســت های مدیریتی استان 
افزایش می یابد.استاندار بوشهر خانه داری، 
همسرداری و تربیت فرزندان را مهمترین 

وظیفه زنان دانســت و تصریح کرد: زنان 
نقش موثــر و بی بدیل در جامعه دارند که 
خدمات آنــان در ابعاد گوناگون جامعه و 

خانواده درخور تحسین است.
  معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
بوشــهر نیز با تشــریح جایــگاه زن در 
اجتماع و جامعه اسالمی افزود: بر اساس 
بررسی طرح آمایش سرزمین ۵۰ درصد 
جمعیت جوامع بانوان تشکیل می دهند و 
این درحالی است که در ۵۰ درصد دیگر 

جمعیت بانوان نقش مهمی دارند.
  محمد هادی رستمیان با بیان اینکه زنان 
در کنار نقش اجتماعی، قوام دهنده اصلی 
خانواده هســتند گفت: توســعه پایدار با 

مشارکت زنان محقق می شود.
  وی نقش زنان در زمینه های سیاســی، 

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری را 
مورد اشــاره قرار داد و خاطرنشان کرد: 
زنان در همه سطوح جامعه نقش اثرگذار و 
مهمی ایفا می کند که درخور تحسین است.

  در هفتــه زن برنامه هــای مختلفی در 
شهرســتان های ۱۰ گانه اســتان برگزار 

می شود
  مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده 
اســتانداری بوشــهر نیز تقویت جایگاه 
زنان، توانمندسازی، اشتغال زایی و توسعه 
زیرســاخت ها در ایــن حــوزه را مورد 
اشــاره قرار داد و اضافه کرد: در هفته زن 
برنامه هــای مختلفی در شهرســتان های 

۱۰گانه استان برگزار می شود.
  رقیه زنگنه نــژاد از برگزار جشــنواره 
ورزشــی در پارک بانوان بوشهر در هفته 

جاری خبر داد و بیان کرد: در فعال شدن 
ستاد جوانی جمعیت در تمام شهرستان های 
استان بوشهر بوم جمعیتی استان تدوین شده 
است. وی برگزاری جشن میالد حضرت 
فاطمه زهرا )س( در تمام شهرســتان های 
اســتان، برپایی تور مقاومت با محوریت 
زنان استعمارستیز اســتان برای مدیران و 
مشاورین دســتگاه های اجرایی، همایش 
بزرگ نشــان مادری و تجلیل از مادران 
اثرگذار از جمله برنامه های بزرگداشــت 

روز زن در استان بوشهر است.
  در این آیین به مناسبت میالد با سعادت 
حضــرت فاطمه زهــرا )س(، روز زن و 
مادر از تعدادی مدیران و مشــاوران بانو 
بوشهر تجلیل  استان  دستگاه های اجرایی 

شد.

استاندار بوشهر:

سهم زنان در پست های مدیریتی استان بوشهر افزایش می یابد

   آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار 
عمومی  روابط  شورای  نشست  در  کرمان 
های استان کرمان به تشریح پروژه های در 

حال انجام در استان پرداخت. 
  بــه گزارش خبرنــگار دریا؛ محمدمهدی 
فداکار در این زمینه گفت: برخی اوقات به 
میزان خیلی زیادی روی کاستی ها حساس 
می شــویم که دیگر داشته ها و ظرفیت ها 
مغفول می ماند لذا باید تعادل را در این زمینه 
رعایت کرد. او با اشــاره به ضعف استان در 
حــوزه راه ها و پل ها عنوان کرد: راهداری 
اقدامات زیادی پس از سیالب های تابستانی 
در خصوص بهســازی و بازسازی راه ها و 
پل ها انجام داد تا در ســیالب های بعدی 

دچار آسیب بیشتر نشویم.
  اســتاندار کرمان بیان کرد: رتبه شــرکت 
گاز اســتان کرمان در کشور اول است ولی 
متاسفانه دستاوردها و خدمات بیان نمی شود 

و فقط به ضعف ها می پردازیم.
  او، درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه 
آبرسانی نیز گفت: پروژه آبرسانی جیرفت و 
عنبرآباد از ســد جیرفت در حال پیشرفت 
است و همچنین شبکه و تصفیه خانه برای 
آبرسانی به چهار شهرســتان شرقی از سد 

نساء تقریبا انجام شــده و احتماال تا پایان 
سال آب پایدار شهرستان های شرقی انجام 
می شــود.فداکار اضافه کرد: کار آبرسانی 
به کرمان و رفســنجان از خــط انتقال آب 
خلیج فارس آغاز شده و احتماال هفته آینده 
با حضور وزیر نیرو در استان رسما این مهم 

اعالم می شود.
  »امســال به حدود ۷۰۰ روســتا در ۱۱ 
شهرستان استان توسط قرارگاه امام حسن 
علیه السالم آبرسانی شد.« این مطلب بخش 
دیگری از ســخنان فداکار در جمع روابط 

عمومی های استان کرمان بود.
   او، از اقدامات صــورت گرفته در حوزه 
معدن ســخن به میــان آورد و اظهار کرد: 
پروژه هــای زیادی در همه شــرکت های 
صنعتی معدنی استان در حال انجام است و 

برخی از آنها نیز افتتاح شده است.
  اســتاندار کرمــان در ادامــه از اقدامات 
شــرکت  های معدنی و صنعتی بزرگ استان 
در ایام ســالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
ســلیمانی در قالب برنامه مســئولیت  های 
اجتماعی قدردانی و تصریــح کرد: باید به 
صنایع پایین دستی و جنبی نیز توجه ویژه 

شود.

  او با اشــاره به اقدامات انجام شــده برای 
توســعه پرورش مرغ اجــداد در کرمان، 
در ادامــه بیان کرد: مناقصــه برای احداث 
ساختمان پروژه تولید الستیک فوق سنگین 
برگزار شد. همچنین سرمایه گذار خارجی 
با مشــارکت بخش داخلی برای ایجاد بندر 
خشک ورود پیدا کرده است و احتماال قبل 

از سال کلنگ آن به زمین زده خواهد شد.
  فداکار با تبیین اقدامات اســتان کرمان در 
حوزه انرژی گفت: ســرمایه گذار نیروگاه 
خورشــیدی در ماهان با سه شیفت کار در 
تالش اســت که ۱۲ ماهــه کار را تحویل 
دهد و برای اولین بار شــهرک های انرژی 
خورشــیدی را آماده کردیم و پنج ســایت 
انرژی خورشیدی استان آماده است. همچنین 
بخش خصوصــی اقداماتی در حوزه انرژی 
خورشیدی در دست اقدام دارد.او، گریزی به 
اقدامات در حوزه مسکن استان زد و گفت: 
بیش از ۱۶۰۰ هکتار اراضی برای ساخت 

مسکن اختصاص داده شده است.
  استاندار کرمان از راه اندازی پارک علم و 
فناوری استان در دانشگاه هایتک خبر داد و 
بیان کرد: به زودی حکم رئیس پارک علم و 

فناوری استان زده خواهد شد.

در نشست شورای روابط عمومی ها اعالم شد

آخرین وضعیت پروژه های استان از زبان استاندار کرمان

طنز

دست دادن بایدن با ارواح 
شبی بایدن خستگی ناپذیر
برای ارادت به ارواح پیر

 به روی سن آمد کمی تاب خورد
از آن جام می، می که نه، آب خورد
پس از آنکه قدری از آن را چشید

لبش را به باال و پائین کشید
 سالمی بر اطراف و اکناف کرد

کمر را کمی خم کمی صاف کرد
 به دور و بر خود چنان خیره شد
که بر کل اوهام خود چیره شد
 سپس رو به ارواح حاضر نمود
کمی غرغر و بعد کرکر نمود

سپس دست را یک وجب کرد باز
گرفت از ترامپ خیالی دو گاز
و او را در آغوش پر مهر خود
فشرد آنچنان که فشاریده شد

 چنان کز خجالت زمین آب شد
اوباما در آن لحظه میراب شد

 سید محمد صفایی نویسی 

***
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  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //رییس خانه 
صمت استان یزد گفت: از دریافت کنندگان ۲۵ هزار شغل 
ایجاد شده در سال گذشــته در این استان ۱۹ هزار نفر 

غیربومی و ۶ هزار نفر یزدی هستند. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ سید علی اکبر کالنتر در نشستی 
افزود: دولت باید به کارآفرینان این استان که مسئله بیکاری 
چندین استان دیگر را هم حل کرده اند توجه ویژه داشته و در 
اعتبارات، تسهیالت و زیرساخت هایی که برای استان در نظر 
می گیرد، این موارد را لحاظ کند.وی با بیان اینکه یزد یک 
استان مهم صنعتی و معدنی است اظهار کرد: به ازای هر ۳۰۰ 
نفر یک کارخانه در استان وجود دارد که چندین برابر سرانه 
کشور اســت.کالنتر با بیان اینکه ۴۸ درصد اشتغال استان 
از ناحیه صنعت بوده که در مقایســه با ۳۲ درصد میانگین 
کشوری، رقم قابل توجهی است تصریح کرد: استان با وجود 
محرومیت ها، بار اشتغال پنج استان مجاور و ۱۱ استان دیگر 
کشور را بر عهده دارد به طوری که از ۲۳۴ هزار شغل ایجاد 
شده، ۹۵ هزار نفر یعنی ۴۰ درصد از شاغلین استان، مهاجر 

از استان های دیگر می باشند.
  رییــس خانه صمت با بیان اینکــه حوزه صنعت و معدن 
و همچنین بخش تولید، همواره با مشکالت بسیاری روبرو 
هستند افزود: مشکالت کهنه این حوزه زیاد است و مسووالن 

نیز به این مشکالت آگاه هستند.
  وی در خصوص کمبود نقدینگی و تســهیالت بخش مولد 

گفت: با توجه به افزایــش ناگهانی نرخ مواد اولیه و قیمت 
ارز، نیاز به نقدینگی بخش مولد چندین برابر شــده و این 
در حالی اســت که بانک ها در این زمینه با بخش صنعت و 
تولید همکاری نمی کنند.کالنتر افزود: نرخ موثر بهره بانکی 
در ۶۰ درصد اقتصاد دنیا عمال به صفر رسیده ولی متاسفانه 
اخیرا تجربه شکست خورده افزایش نرخ بهره بانکی و ایجاد 
مسابقه جذب ســپرده با افزایش نرخ سود دوباره در کشور 
کلید خورده و بهره بانکی را به ۲۳ درصد افزایش دادند که 

صد در صد به ضرر تولید است.
  کالنتر با اشــاره به سایر مشــکالت حوزه صنعت و معدن 
افــزود: تاثیر افزایش ناگهانی قیمت دالردر بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات، تعدد سامانه ها و مشکالت مرتبط با آنها، 
مشــکل بورس کاال و سهمیه ، مشکالت تامین انرژی مورد 
نیــاز صنعت از جمله برق و گاز و نبود آمار دقیق و صحیح 
در حوزه صنعت، از جمله مسائلی هستند که تولیدکنندگان 
و فعاالن حوزه صنعت و معــدن همواره با آن روبرو بوده و 
سبب بی اعتمادی کارآفرینان و فعاالن این حوزه به دولت و 
مهاجرت کارآفرینان خواهد شد.رییس خانه صمت با تاکید بر 
جایگاه صنعتی استان ، خواستار رسیدگی ویژه دولت سیزدهم 
به این مسائل و توجه بیشتر آنها به تولیدکنندگان،کارآفرینان و 
فعاالن حوزه صنعت و معدن شد.در استان یزد سه هزار واحد 

صنعتی با اشتغال ۱۰۰ هزار نفر فعال است.

رییس خانه صمت یزدعنوان کرد  

اشتغال ایجاد شده برای غیربومی ها در استان یزد 
سه برابر افراد بومی  

آگهی دعوت 
جهت اطالع مالکین مشــاعی 
پــالک 45/1104 بخــش دو 

بندرعباس
و  گــذاری  ســرمایه  شــرکت 
توســعه گل گهر مالک 25 سهم 
مشــاع از یکصد سهم یک قطعه 

زمین مزروعی با مســاحت ششــدانگ 17972 مترمربع 
پالک ثبتی 1104 فرعی از 45 اصلی واقع در خونســرخ 
بخش دو بندرعباس تقاضای افراز ســهام خود را تسلیم 
اداره ثبــت اســناد و امالک منطقــه دو بندرعباس نموده 
اســت وقت اداری شــنبه مــورخ 1401/11/30 جهت 
معاینه محل تعیین گردیده اســت بدین وسیله از مالکین 
مشــاعی ملک مذکور جهت حضــور در محل دعوت 
 بعمل می آید. عدم حضور مانــع عملیات افراز نخواهد 

شد. 1401/382 م/الف
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اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مناقصه عمومی
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  آرزو توکلی ســرویس اســتان ها // 
آموزش  اداره کل  ابتدایی  آموزش  معاون 
و پرورش کرمان با اشــاره به راه اندازی 
و  ســامانه ای ویژه شناســایی، جذب 
نگهداشــت دانش آمــوزان بازمانده از 
تحصیل در کشور گفت: بیش از ۶ هزار 
دانش آموز بازمانده از تحصیل در مقطع 
دبستان این استان وجود دارد که تاکنون 
حــدود ۷۰۰ دانش آمــوز از این تعداد 

شناسایی شده اند. 
  بــه گــزارش خبرنــگار دریــا؛ طاهره 
زحمتکــش افــزود: راه اندازی ســامانه 
شــهید محمودوند ویژه شناسایی، جذب و 
نگهداشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
یکی از اقدامات ارزشمند وزارت آموزش و 
پرورش طی چند سال اخیر است.وی اظهار 
داشت: در سامانه شهید محمودوند برای هر 
چند دانش آموز یک نفر پیگیری کننده امور 
این افراد تعریف شــده که بعد از بررسی و 
رصد چهره به چهره، مســتنداتی از شرایط 
دانش آمــوز به این ســامانه ارائه و مدارک 
موجــود را بارگذاری می کند که در نهایت 

اداره کل آموزش و پرورش هر استان باید 
مدارک بارگذاری شده را تایید کند.

  معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و 
پرورش استان کرمان اظهار داشت: مشکالت 
بر سر راه دانش آموز در صورت مهاجرت 
نکــردن، در قید حیات بــودن و دارا بودن 
شرایط تحصیل، توسط آموزش و پرورش 
رفع و دانش آموز بــه تحصیل بازگردانده 
می شــود. وی تصریــح کرد: در شــورای 
معاونــان آموزش و پرورش کرمان مصوب 
شــده ۲ پایگاه تقویت درسی دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل در این استان راه  اندازی 
و این افراد ثبت نام شــوند تا عقب ماندگی 
تحصیلی آنها به صورت فوق برنامه جبران 
شود و به چرخه آموزش برگردند.زحمتکش 
با تاکید بــر اینکه کتاب های درســی به 
صورت رایگان در اختیــار دانش آموزان 
بازمانــده از تحصیل قرار می گیرد تصریح 
کــرد: تمام تالش آموزش و پرورش بر این 
اســت که دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
جذب شوند. وی با اشاره به حضور حدود 

۱۴ هزار دانش آموز اتباع در مقطع ابتدایی 
استان کرمان گفت: کمبود فضای آموزشی 
در استان کرمان بیداد می کند. معاون آموزش 
ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش کرمان 
گفت: حدود ۶۰۰ مدرسه مقطع ابتدایی این 
استان زیر پنج دانش آموز، ۷۲ مدرسه زیر 
۲ دانش آموز و ۶۳ مدرســه با وجود یک 
دانش آموز اداره می شود.وی ادامه داد: اما 
در برخی شهرها مانند کرمان و رفسنجان 
کالس های درس با بیش از ۴۰ دانش آموز 
فعالیت می کنند لذا در محاســبه نرم تراکم 
جمعیت دانش آموزی مدارس با جمعیت 
اندک دانش آموز نیز محاســبه می شــود 
که آمار دقیق و درســتی بــه ما نمی دهد. 
وی تاکیــد کــرد: عدد نرم تراکم ســرانه 
دانش آموزی در کالس های دبستان استان 
کرمان باالی ۳۰ اعالم می شــود در حالی 
که بیشتر از این مقدار است.وی گفت: بیش 
از دوسوم مدارس استان کرمان به صورت 
چند پایه اداره می شوند یعنی یک معلم باید 

در چند پایه تدریس کند.

۶ هزار دانش آموز دبستانی
 بازمانده از تحصیل در کرمان وجود دارد

 P/F HONEYWELL DCS MODEL TDC300 
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اقتصادی

  گروه اقتصــادی // هزینه هــر برگ از 
تسهیالت مسکن نسبت به دو هفته قبل، 
افزایشــی بوده و متاهل های تهرانی برای 
دریافت ایــن وام باید بیش از ۱۲۱ میلیون 

تومان پرداخت کنند. 
  بررســی آخرین وضعیت قیمــت اوراق 
مسکن حاکی از این است که هر برگ اوراق 
وام مسکن )تسه( در فروردین سال گذشته  
۱۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان، در اردیبهشت ماه 
۱۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان و در خرداد ماه نیز 

۱۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد.
  هر برگ اوراق تســهیالت مسکن بانک 
مسکن در تیر سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ 
تومان،  در مرداد ســال گذشته ۱۲۵ هزار 
تومان و در شــهریور سال گذشته نیز ۱۲۵ 

هزار تومان داد و ستد می شود.
  این اوراق در ماه مهر ســال گذشته ۱۲۵ 
هزار و ۳۰۰ تومان،  در آبان  ماه ۱۲۶  هزار 
و ۴۰۰ تومــان و آذر ماه ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ 

تومان قیمت دارد.
  اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال 
گذشته نیز با قیمت های  ۱۲۵ هزار و ۳۰۰ 
و ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می شود. 
این اوراق در سال جاری ۱۲۶ هزار و ۷۰۰ 
تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس 

همین قیمت نوشته شده است.
  قیمــت اوراق بــرای مجردهــا و 

متأهل های تهرانی
  بر این اســاس، مجردهای ســاکن تهران 
می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تســهیالت 
دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان 
وام جعاله می شــود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ 

میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیالت 
مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد 
اوراق با تسه ۱۲۶ هزار و ۷۰۰ تومانی، ۵۰ 

میلیون و ۶۸۰ هزار تومان می شود. 
  همچنیــن با در نظر گرفتــن ۸۰ میلیون 
تومــان وام جعاله که بــرای آن باید ۱۶۰ 
ورق بــه مبلــغ ۲۰ میلیــون و ۲۷۲هزار 
تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید 
 اوراق بــه ۷۰ میلیــون و ۹۵۲هزار تومان

 می رسد.
  زوج هــای تهرانی نیز بر همین اســاس 
می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل 
۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابرایــن زوجین باید ۸۰۰ 
برگه تسهیالت مســکن خریداری کنند که 
هزینه آن ۱۰۱ میلیــون و ۳۶۰هزار تومان 
می شود که همراه با هزینه ۲۰ میلیون و ۲۷۲  
هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ 
ورق تســهیالت مسکن خریداری کنند، در 
مجموع باید ۱۲۱ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان 

پرداخت کنند.
  قیمت اوراق در سایر استان ها

  به گزارش ایسنا، سقف این تسهیالت برای 
مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 
۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای 

زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است.
با توجه بــه اینکه مجردها بایــد ۳۲۰ و 
متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ 
برگه تســهیالت مســکن خریداری کنند، 
مجردها باید ۴۰ میلیون و ۵۴۴ و متاهل ها 
نیــز بایــد ۸۱ میلیون و ۸۸ هــزار تومان 

پرداخت کنند.

آخرین قیمت وام مسکن 
برای مجردها و متاهل ها

معاون وزیر راه و شهرسازی:
۲ میلیون واحد مسکونی

 در بافت فرسوده وجود دارد 
اقتصــادی//  گــروه   
بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل 
شــهری ایران گفــت: نیمی 
از ایــن واحدها یعنی حدود 
یک میلیــون و ۳۸۰ هــزار 
واحد در کالن شهرها و مراکز 
اســتان ها است. محمد آئینی 
تلویزیونی  برنامــه  یک  در 
اظهار کــرد: با حجم انبوهی 
از بناهای ناپایدار و فرسوده 
مواجهیم و تاکنون ۲۲۰ هزار از واحدهای فرســوده، نوسازی 
شده، اما دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد همچنان باقی است.وی 
افزود: این واحدها بیشتر در محدوده های مصوب بافت فرسوده 
قرار دارند که بر اساس شاخص های شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران تعیین شده اند.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
به جای ۲۲۰ هزار واحد فرســوده ای که تخریب و نوســازی 
شده ۷۱۰ هزار واحد ســاخته شده است که این نشان می دهد 
سیاست های گذشــته از کارایی الزم برخوردار نبوده و راهبرد 
اساسی ما باید شتاب بخشی به نوسازی بافت فرسوده باشد.آئینی 
با بیان اینکه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مســکونی با جمعیت 
۱۰ میلیون نفری در بافت فرســوده زندگی می کنند، ادامه داد: 
اگــر حادثه دیگری مانند زلزله بم اتفاق بیفتد جان این افراد در 
این مناطق به شدت در خطر است.وی با تاکید بر اینکه شتاب 
بخشی به نوســازی بافت های فرسوده امکان پذیر نیست، مگر 
اینکه خود مردم پای کار بیایند، بیــان کرد: در این زمینه با دو 
مشکل مواجه هستیم؛ یکی اینکه ساکنان این مناطق عمدتًا از 
توان درآمدی پایینی برخوردارند و از سوی دیگر برای سازنده ها 
توجیه اقتصادی الزم برخوردار نیست که در این مناطق نوسازی 
کنند.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد: برای 
تشــویق هر دو گروه همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند 
که به شــکل های مختلف سرمایه گذار را تشویق کنیم، چاره ای 
نداریم جز اینکه یک بسته تشویقی جامع در حوزه های مختلف 
برای نوسازی بافت فرسوده تدارک ببینیم.آئینی با اشاره به اینکه 
با شــاخص های موجود در بیش از ۶۰۰ شهر، بافت فرسوده 
وجود دارد، گفت: در کالن شهرها و مراکز استان ها تقریبًا نیمی 
از این واحدها یعنی حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد را در 
خود جای داده اند.وی افزود: صد شهر اول حدود ۷۰ درصد و 
مابقی شــهرها ۳۰ درصد واحدهای فرسوده را در خود جای 
داده اند. این نشــان می دهد که اگر در ۱۵۰ شهر نخست این کار 
را شــتاب دهیم می توانیم ناپایداری و فرسودگی را با سرعت 
بیشتری نوسازی کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: 
روند تشــویقی و صدور پروانه ها آغاز شده و شاهد رشد قابل 
توجهی در صدور پروانه ها هستیم و تا پایان آذر امسال نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته در این زمینه رشد خواهیم داشت.
آئینی با اشاره به بســته تشویقی وزارت راه و شهرسازی برای 
نوسازی بافت فرســوده، گفت: این بسته ها برای مردم حقوقی 
ایجاد کرده است؛ همچنین برابر قانون، شهرداری ها در عوارض 
نوســازی و تراکم ســاخت حداقل ۵۰ درصد به مردم تخفیف 
می دهند که تــا ۱۰۰ درصد هم می توانند این تخفیف را اعمال 
و معــادل آن را از دولت مطالبه کننــد.وی در این باره که اگر 
این تخفیف ها اعمال نشــد مردم چه باید بکنند؟، پاسخ داد: در 
این صورت مردم هم می توانند به دستگاه های نظارتی مراجعه 
 کنند هم از طریق ســامانه پیامکــی ۳۰۰۰۰۸۶۱۲ یا وبگاه

 www.udrc.ir شرکت بازآفرینی به ما اطالع دهند.مدیرعامل 
شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: بیشتر شهرداری ها از این 
طرح استقبال کرده و عمده تخفیف آنها به باالی ۸۰ درصد رسیده 
است. متأسفانه اآلن زمان متوسط برای صدور پروانه در کشور 
بیش از ۶ ماه است و در تهران با توجه به لزوم استعالم های بیشتر 
این مدت بیشتر از ۸ ماه است، در حالی که برابر ضوابط قانونی 
باید دو هفته باشــد.آئینی بیان کرد: طبق شورای عالی اداری، 
شــهرداری باید تدابیری اتخاذ کند کــه این مدت به یک هفته 
کاهش یابد، اما به دلیل لزوم استعالم های مختلف، مدت دو ماه 
را مناسب می دانیم. کاهش این مدت سازندگان و سرمایه گذاران 
را ترغیب می کند که در بافت های فرسوده سرمایه گذاری کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: عالوه بر تخفیف ها 
و کاهش زمان صدور پروانه شــهرداری ها ۵۰ درصد مابقی را 
باید بدون کارمزد تقســیط کنند و در خصوص دیگر کاربری ها 
نیز همین رونــد را می توانند انجام دهند؛ حتی می توانند هزینه 
صــدور پروانه را به پایان پروژه موکــول کنند. یا می تواند این 
هزینه را با بخشــی از پروژه تهاتر و حتــی زمان پایان کار را 
تسریع کند.وی گفت: دستگاه های خدمات رسان مانند شرکت 
توزیع برق، آب و فاضالب شهری و گاز و مخابرات برابر قانون 
موظف هســتند انشعاب های قبلی را بدون دریافت هزینه برای 
 نگهداری تا بعد از نوســازی محفوظ کــرده و پولی بابت این

 دریافت نکنند.

خبر

 گروه اقتصادی // توسعه افقی شهرها 
طرحی است که در نهضت ملی مسکن 
از  اجرایی شــود که یکی  قرار است 
ثمرات آن ساخت مسکن ویالیی یک 

طبقه است.
  باتوجه به اینکه کمبود مسکن به شدت 
در کشــور به چشم می آید و این مسئله 
باعث افزایش کاذب قیمت مسکن نیز شده 
است.کارشناسان معتقدند که کلید ساخت 
و ســاز سریع همین مســکن های افقی 
است. آنها معتقد هستند که ساخت وساز 
باید هدفمند و برنامه ریزی شــده باشد 
و تأمین مســکن می تواند هزاران شغل 
ایجاد کند.افزایش جمعیت و محدودیت 
اراضی در دهه های اخیر ســبب شد که 
ساخت وسازها در بیشتر شهرهای جهان 
شکل عمودی یا طبقاتی به خود بگیرد 
که این امر اکنون به سبک فراگیر تبدیل 
شده است.ساخت مجتمع های مسکونی 
و برج هــای طبقاتی با اینکه گامی برای 
تجمیع و آسانی خدمات به شمار می رود، 
اما گاهی به لحاظ اجتماعی با آسیب ها، 
برخوردها و مشکالت عدیده دیگر همراه 

بوده است.
 تالش دولت بر ساخت وسازهای 

یک طبقه
  دولت تالش دارد تا با یک کار کارشناسی 
و حساب شده در کنار توسعه مجتمع های 
افقی شهری  مسکونی طبقاتی، توســعه 
را هــم عملیاتی کند که یکی از مهم ترین 
راهکارها برای اجرا و شتاب بخشــی در 
روند ســاخت پروژه هــای نهضت ملی 
مسکن  می شود.نهضت  محسوب  مسکن 
ملی یکی از برنامه های مهم دولت سیزدهم 
بوده اســت که با هدف ساخت ۴ میلیون 

واحد مســکونی در ۴ ســال بوده است 
واز ســوی دیگر افزایش بی رویه قیمت 
مسکن درنتیجه اقدامات غیر کارشناسی 
دولت قبل سبب شــد تا مسکن به یکی 
ایرانی  مهم ترین معضالت خانوارهای  از 
تبدیل و خانه دار شدن را برای آن ها تبدیل 
به رؤیا کنــد. در حالی که دولت مردمی 
سیزدهم که توسعه عدالت در تمام بخش ها 
را سرلوحه سیاست های خود قرار داده از 
همان روزهای ابتدایــی فعالیت خود به 
دنبال جبران کاستی و کمبودهایی است که 
از گذشته به یادگار مانده و بنا دارد بخش 

زیادی از این خأل ها را جبران کند.
  ســاخت خانه های افقی به جای 

بلند مرتبه سازی
 ساخت مسکن و اجرایی شدن طرح های 
بلند مرتبه ســازی گام نخست اجرایی 
شدن نهضمت ملی مســکن بوده است 
در گام بعدی شــهرهایی که دارای زمین 
توسعه افقی است در اولویت ساخت افقی 
قرار گرفته اســت؛ در طرح نهضت ملی 
مسکن در حالی مطرح شده که با توسعه 
افقی شــهرها این امکان فراهم می شود 
که می تــوان زمین هایی را وارد محدوده 
شــهرها کرد و از این طریق می توان با 
واگذاری زمین به متقاضیان زمینه برای 
ساخت مسکن توسط خود مردم فراهم 
شده و درنتیجه تعداد زیادی از این افراد 
خانه دار می شوند.توسعه افقی شهرها به 
عنوان یکی از ابتکارات دولت سیزدهم در 
قالب طرح نهضت ملی مسکن می تواند 
یکی از بهترین طرح ها در خانه دار شدن 
مردم باشــد که البته ایــن مهم منوط به 

اجرای درست و اصولی آن است.
  این پیشــنهاد درحالی اجرا شده است 

که بخش زیــادی از مردم ایران هنوز با 
فرهنگ آپارتمان نشینی آشنایی ندارند 
از ســوی دیگر با توجه به اینکه طرح 
در شــهرهای دارای زمین کافی اجرایی 
می شود این امیدواری وجود دارد که از 
مهاجرت مردم به دیگر نقاط جلوگیری 
کــرده و ضمن اســکان در شــهرها و 
به  امکان خانه دار شدنشان  روســتاها، 
صورت ویالیی که پیش از این یک رؤیا 

بود وجود خواهد داشت.
 توســعه عمودی و افقی در کنار 

هم کمبودها را جبران می کند
  محمد منان رئیسی در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری ســیما، اظهار کرد: یکی از 
مهم ترین دالیلی که برخی از مسؤوالن 
به سمت توسعه عمودی می روند به دلیل 
مقایســه کردن هزینه ها است، در حالی 
که با بررسی هزینه  های مستقیم و پنهان 
هزینه ها در توسعه عمودی بسیار بیشتر 
از توسعه افقی خواهد بود.وی اضافه کرد: 
در طرح نهضت ملی مسکن، با توجه به 
اینکه زمیــن را دولت تأمین می کند، در 
نتیجه هزینه زمین حذف شــده و عمده 
هزینه ها به توســعه زیرساخت ها تعلق 
می گیرد، بنابراین در توسعه افقی هزینه 
زیرســاخت ها از جمله تأمین آب، برق 
و گاز افزایش یافته، ولی هزینه ساخت 
کاهشی خواهد بود. منان رئیسی تصریح 
کرد: از ســوی دیگر هزینه مشاعات با 
توجه به اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد آپارتمان 
را مشــاعات تشکیل می دهد، نیز حذف 
خواهد شد، پس در هزینه های مستقیم 
اگــر این هزینه ها را به صورت ســر به 
ســر درنظر بگیریم، قیمت تمام شــده 
آپارتمان ها نه تنها ارزان تر نمی شوند، بلکه 

گران تر از توسعه افقی خواهد بود.
  این کارشــناس شهرســازی با اشاره 
بــه مقایســه هزینه هــای پنهــان در 
ســاخت خانه ها به صــورت ویالیی و 
آپارتمان نشینی، گفت: طبق پژوهش های 
صــورت گرفته در دهه هــای اخیر در 
برخی از استان های کشورمان، افراد در 
مجتمع های آپارتمانی با مسائل روحی و 
روانی بیشتری نسبت به خانه های ویالیی 
درگیر هستند، همچنین تربیت فرزندان با 
توجه به نبود فضای کافی و یا نبود نور 
مناسب همگی این ها تبدیل به هزینه های 
پنهان می شــود.وی با بیان اینکه یکی از 
مهم ترین هزینه های غیرمستقیم آلودگی 
هواســت، عنوان کرد: اینکه به صورت 
مرتب شــاهد تعطیلی تهــران به دلیل 
آلودگی هوا هســتیم به دلیل نوع تمرکز 
زایی است که انجام شده؛ چراکه بر اساس 
تحقیقات صــورت گرفته کریدور اصلی 
تنفســی تهران محور شــمال به جنوب 
بوده که امــروز به دلیل فروش تراکم در 
منطقه یک در دهه های اخیر و بلندمرتبه 
ســازی های صورت گرفته این کریدور 
حذف و شــاهد آلودگی های گســترده 
بلندمرتبه  هزینه های  بنابراین  هســتیم، 

سازی بسیار بیشتر از توسعه افقی است.
  بــه گزارش مهر، منان رئیســی گفت: 
همچنین کاهــش شــادکامی، افزایش 
مســائل  روانی،  و  روحی  مشــکالت 
رفتاری کــودکان و کاهــش تعامالت 
اجتماعی و چهره به چهره همسایه ها از 
دیگر هزینه های پنهان توســعه عمومی 
اســت که در واقع می توان گفت که این 
نوع زندگی با سبک زندگی ایرانی ها در 

تعارض است.

در انتظار خانه های ویالییملیمسکن
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شرکت تعاونی نیک داران کیمیا هرمزگان

  
  گــروه اقتصادی //  کارت ملی چند؟ ســوالی 
عجیب و مبهم که این روزها در برخی از شبکه های 
اجتماعی و بازارهای سیاه پرسیده می شود. ماجرا 

از خرداد ماه امسال آغاز شد. 
  در آن دوران بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای 
بازار و کاهش التهاب قیمت به صرافان اجازه داد ارز 
صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری و مطابق با 
قوانین به خریداران عرضه کنند. عرضه ای که از آن 
با عنوان ارز سهمیه ای یاد می شد و در ادامه با اجرای 
آن، پدیده ای با عنوان اجاره کارت ملی نیز در کشور 
شکل گرفت. پدیده ای که این روزها پایش به بورس 

کاال نیز باز شده است.
  محدودیت برای دالالن فرصت است

  داشتن کارت ملی و نداشــتن خودرو به مدت ۴ 
سال از شروط اصلی برای خرید خودرو از بورس 
کاالست. شروطی که برای دالالن فرصتی تازه ایجاد 
کرد که با خرید و اجاره کارت ملی،  از مابه التفاوت 
قیمت خودرو در بورس کاال و بازار سوءاســتفاده 
کنند. ارائه خودرو بر اساس قانون حمایت از خانواده 
و جوانــی جمعیت یکی دیگــر از فرصت ها برای 
سوداگری دالالن در بازار خودروست. خودروسازان 
باید بخشی از ظرفیت فروش خودروهای خود را به 
مادرانی اختصاص دهند که دارای حداقل دو فرزند 
هستند. سیاستی که باعث شده است بازار سیاه خرید 
 و  فــروش کد ملی مادران پررونق شــود و این کد 
ملی ها حتی با قیمت یکصد میلیون تومان نیز خرید 

و فروش شوند!
  اصالح نظام اقتصادی؛ یک ضرورت

  اما ریشــه این بازارهای ســیاه در نظام اقتصادی 
کشور کجاست؟ »شهروند« در گفت وگو با قدرت اهلل 
امام وردی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیات 
علمی دانشــگاه آزاد، این پرســش را مطرح کرده 
است. امام وردی معتقد است که مساله قیمت گذاری 
دستوری و اعمال محدودیت در نظام اقتصادی کشور 
از دالیل اصلی شکل گیری بازارهای سیاه در نظام 
اقتصادی کشور است. او در این باره می گوید: »زمانی 
که در بازارها سیاســت تثبیت قیمــت را در پیش 
می گیریم، بازدهی و سود را متفاوت می کنیم. نکته 
دیگر ایجاد محدودیت در بازار است. این موضوعات 
باعث شده ســود و منفعت افراد از بازارهای متعدد 

متفاوت شود.«
  امــام وردی بــه چالش هایی اشــاره می کند که 
ســال های سال اقتصاد کشــور با آنها روبه رو بوده 
اســت. چالش هایی که  دولت سیزدهم سعی دارد 
با سیاست هایی همچون تولید محصوالت از سوی 
خودروسازان، ارائه خودرو در بورس کاال و اتخاذ 

طرح واردات خودرو در مسیر رفع آن گام بردارد.
  رانت و انحصارگری باید پایان یابد

  انحصارگری نیز یکی دیگر از چالش ها در عرصه 
خودروســازی است که این تحلیلگر به آن اشاره و 
از آن به عنوان یکی از دالیل شکل گیری بازار سیاه 

یاد می کند.
   قــدرت اهلل امام وردی به نقد رویکرد انحصارگری 
در عرصه خودروسازی نیز می پردازد: »منافع دولت 
نباید با منافع مردم در بازارهای اقتصادی در تعارض 
باشد. ساختار دولتی در صنعت خودروسازی کشور 
باعث تعارض منافع میان دولت و مردم شده است. 
امــروز واردات خودرو یک ضرورت اســت، اما 
مافیای شــکل گرفته مانع آن شده است. دولت باید 
با اصالح نظام اقتصادی کشــور اجازه شکل گیری 
رانت و انحصار گری در بخش های صنعتی را ندهد 
و با رفتارهای اقتصادی صحیح از ایجاد محدودیت 
مصنوعی در اقتصاد بپرهیزد.« بنا به گفته این تحلیلگر 
اقتصادی، بازارهای سیاه خرید و فروش کارت ملی، 
عابربانک و کارت بازرگانی نتیجه دخالت هایی است 
که دولت در نظام اقتصادی داشته است. او در این باره 
می گوید: »دولت در نظام اقتصادی باید نقش ناظر 
و تســهیل گری ایفا کند و برای کنترل نظام عرضه و 
تقاضا و ایجاد تعادل در بازار، قانون گذاری مشخص 

داشته باشد.«
  عبور از بازار انحصاری موضوعی است که مسئوالن 
این حوزه نیز به آن اذعان دارند و در دولت سیزدهم 
با صدور مجــوز واگذاری ســهام پارس خودرو، 
به عنوان سومین شرکت بزرگ خودروسازی کشور،  

گامی جدی در مسیر آن برداشته شده است.
  هزینه تراشی دالالن

  در چند ماه گذشته، سیاست های متعددی از سوی 
مسئوالن اعمال شده است تا بازار خودرو به ثبات 
نسبی دست یابد. افزایش تولید محصوالت از سوی 
خودروسازان، ارائه خودرو در بورس کاال و اتخاذ 
طرح واردات خودرو نمونه هایی از این سیاســت ها 
بوده که تاکنون نتیجه بخش نبوده است. کارشناسان 
معتقدند که یکی از دالیــل نتیجه بخش نبودن این 

سیاست ها هزینه تراشی دالالن بوده است.
 بررسی کارنامه دولت ســیزدهم نشان می دهد که 
یکــی از رویکردهای مورد اهتمام این دولت حذف 
بســترهای رانت خواری و ســوداگری در اقتصاد 
بوده اســت. به اذعان کارشناسان، تغییر در سیاست 

اختصاص ارز ترجیحی و عرضه خودرو در بورس 
کاال گواهی بر این موضوع است. اما این رویکردها 
نیز با توجه به چالش هایی که از گذشته نظام اقتصادی 
کشور با آن روبه رو بوده، نتوانسته پای دالالن را از 
برخی بازارهای مالی ببُرد. بررســی های میدانی نیز 
نشان می دهد که دالالن در هفته های اخیر در تالش 
بودند تا با شکل دهی بازارهای سیاه تاثیر این رویکرد 
دولت را نیز کم کنند؛ مساله ای که حمیدرضا جیهانی، 
تحلیلگر بازار ســرمایه، نیز به آن اشاره دارد. او در 
این باره می گوید: »بهتر است سهمیه هایی که وزارت 
صمت در حوزه خودرو برای مادران چندفرزندی یا 
خودروهای فرســوده در نظر گرفته با اعمال برخی 
محدودیت ها در فرآیند خرید در بورس کاال عرضه 
شود. به عبارتی، بهتر است بازار عرضه خودرو در 
کشــور و تقاضا را از طریق بورس کاال و با رعایت 
مالحظات سیاســت گذاری کالن ملــی و رعایت 
ضوابط مد نظر برای اقشار مختلف در سازوکارهای 

مدرن و شفاف اجرایی کنیم.«
  ضرورت تقویت نظارت

  موضــوع بازنگــری در برخــی از محدودیت ها 
مساله ای است که دیگر کارشناسان نیز به آن اذعان 
دارند. اگرچه این دســتورالعمل ها و محدودیت ها 
در راســتای عدالت اجتماعی و با هدف قطع دست 
دالالن از بازار خودرو بوده است، اما به اذعان آنان 
فرصتی برای ســوداگری و داللی فراهم کرده است؛ 
مساله ای که اهلل وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس، نیز به آن اشــاره دارد. این نماینده 
مردم با تاکید بر این مساله که هدف از ارائه خودرو 
در بورس، کنترل ســوداگری در بازار بوده اســت، 
می گوید: »باید این سیاست به نحوی دنبال شود که 
هم کشف قیمت واقعی کند و هم سوداگرانی را که در 

بورس به سوداگری مشغولند، کنترل کند.«
   بنــا به گفته این نماینده مجلس، تقویت نظارت و 
فعالیت فرهنگی در زمینه اطالع رسانی درباره جرایم 
خریــد و فروش کارت ملــی می تواند در حل این 

چالش ثمربخش باشد./ شهروند

تجارت داغ 
کارت ملی 

جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شــرکت 
تعاونی نیک داران کیمیا هرمزگان به شــماره ثبت 12945 راس 
ساعت 17 عصر روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 در محل پروژه 
بنکداران واقع در بندرعباس بلوار راه آهن پشــت جایگاه سوخت 
ترنج بلوار شهدای اصناف مجتمع بنکداران غرفه C36 با کدپستی: 

791547356۸ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شــود با در دســت داشتن کارت و یا 
دفترچه عضویت راس ســاعت مقرر در محــل مذکور حضور به 
هم رســانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفی نمایید. بدیهی 
است وکالت نامه های عادی بدون تایید شرکت تعاونی فاقد اعتبار 
می باشد. ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه 
نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو نماینده خود 
حداکثر 3 رأی و هر شــخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و 
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، میبایست به همراه نماینده خود 
حداکثر تا تاریخ1401/11/13 در محل دفتر تعاونی از ساعت ۸:00 
الــی 14:00 به آدرس فوق حاضر تا پــس از احراز هویت و تأیید 

وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان در عملکرد سال مالی 
  1400

 2- طرح و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1400/12/29
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1401

4- تصویب صورتجلســه هیات مدیره در خصــوص قراردادها و 
مشارکت و تهاتر. 

5- تصمیم گیری در خصوص اســتعفاء و پذیرش عضو جدید در 
 اتاق تعاون   6- تصمیم گیری در خصوص طرح توســعه مجتمع

 بنکداران

حمید رضا  اسماعیلی- رئیس تعاونی

مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین ذهنی
 حبیب ابن مظاهر  چشم انتظار شماست

خیابان آیت اهلل غفاری- بیمارستان شریعتی- پشت شرکت 
آب و فاضالب استان ضلع غربی بهزیستی بندرعباس    

تلفن: 09177975302

شماره کارت : 6037691990167389

تاریخ انتشار : 1401/10/27
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حوادث

گروه حوادث// فرمانده انتظامی هرمزگان 
گفت: با تالش همه جانبه و شــبانه روزی 
ماموران انتظامی استان در ۹ ماهه امسال 
بیش از ۲ هزار دســتگاه خودرو شوتی ، 
فاقد پالک و پالک مخدوش حامل و فعال 
در قاچاق کاال شناسایی وتوقیف شده اند . 
   ســردار غالمرضــا جعفــری فرمانده 
انتظامی هرمزگان بیان داشــت: در راستای 
مقابله با پدیده قاچاق در اســتان و مبارزه 
با قاچاقچیان ، کاال ، ســوخت و احشــام 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی اســتان با 
همکاری مشترک مجموعه کارکنان انتظامی 
استان در ۹ ماهه سال جاری عالوه بر انجام 
ماموریت های ذاتی روزانه ۲۴ مرحله طرح 
استانی و منطقه ای در زمینه مقابله با قاچاق 
را در قالب طــرح های امنیت محله محور 
در سطح اســتان اجرا کرده اند.وی افزود: 
ماموران انتظامی استان در اجرای این طرح 
 ودیگــر طرح های انتظامــی و عملیاتی با 
بهره گیری از گشــت های جاده ای پلیس 
راه و راهور موفق شدند مجموعا ۲ هزار و 
۸۹ دستگاه انواع خودروشوتی فاقد پالک، 
پالک مخدوش حامل و فعــال در قاچاق 

کاال، سوخت و احشام شناسایی و متوقف 
و به پارکینگ هدایت کنند.این مقام ارشــد 
انتظامی استان با اشاره به دستگیری ۲ هزار 
و ۶۶۸ متهم در این زمینه در ۹ ماهه امسال ، 
مهمترین علل و عوامل پیدایش خودروهای 
شــوتی و فاقد پالک و شکل گیری قاچاق 
سوخت را نیاز شــدید کشورهای همسایه 
 به ســوخت ، طوالنی بودن نوار ســاحل ، 
ســهل الوصول بودن دسترسی به سوخت ، 
درآمد سرشار و وسوسه انگیز قاچاق ، عدم 
وجود مجازاتهــای بازدارنده ، از بین رفتن 
قبح و زشتی قاچاق سوخت ، عدم برآورد 

صحیح از مصرف و نیاز ســوختی اســتان 
و عــدم توزیع قانونی و هدفمند ســوخت 
توسط سازمانهای مربوطه ، بیکاری و عدم 
اشتغال ، وابستگی درآمد ساحل نشینان به 
سوخت عنوان کرد.به گزارش فارس، سردار 
غالمرضا جعفــری در ادامه دیگر اقدامات 
صورت گرفته توســط پلیس اســتان در 
راستای مقابله با پدیده قاچاق و برخورد با 
خودروهای شوتی و فاقد پالک در استان را 
 نظارت و کنترل برتردد خودروهای شوتی در 
جاده ها و ایســتگاههای بازرسی، انسداد 
راه هــای انحرافی اطراف ایســتگاه های 

بازرســی، فعال کردن منابــع در اختیار در 
راستای شناســایی محل های دپو سوخت 
و باراندازهای کاال، تهیه شناسنامه اطالعاتی 
جهت شناســایی مالکین، محل نگهداری 
و مســیرهای تردد خودروهای شــوتی، 
 ایجاد ایســت و بازرســی های موقت در 
مسیر های آلوده به تردد خودروهای شوتی، 
اجرای منظم و مســتمر طرح های مبارزه 
 با قاچاق کاال، ســوخت و احشام در قالب 
 طرح امنیت محله محور ، جمع آوری و توقیف 
خودرو های شوتی ، اجرای طرح امنیت و 
آرامش جاده ای، اخذ سامانه استعالم برخط 
شرکت نفت و تخصیص کد کاربری به ایست 
و بازرسی های استان به منظور ثبت تردد ، 
بررسی اصالت بارنامه به منظور جلوگیری 
 از انتقــال ســوخت توســط تانکرها به 
 محل های دپو و نهایتا پیشگیری از شکل گیری 
خودرو های شــوتی )بازدارنده( ، تشکیل 
بانک اطالعاتی خودرو های شوتی، استفاده 
از ظرفیت اســتانداری و تشــکیل قرارگاه 
مقابله با قاچاق سوخت به ریاست استاندار 
وانعکاس موانــع و مشــکالت در حوزه 

خودروهای شوتی عنوان کرد .

توقیف 2 هزار دستگاه خودروهای شوتی و بدون پالک درهرمزگان 
در امتداد تاریکی

با آن که مهم ترین راز زندگی ام را بیش از نیم قرن در ســینه ام 
حفظ کردم و شــوهرم نیز این راز را هیچ گاه به خاطر من فاش 
نکرد اما اکنون شوهرم دار فانی را وداع گفته است و خواهرانش 
 فقط به خاطــر ارثیه حتی وصیت نامه برادرشــان را هم جعلی 
می خوانند و مرا جادوگری خطاب می کنند که هرکاری را انجام 

می دهم و...
  این ها بخشی از اظهارات زن ۶۷ ساله ای است که برای جلوگیری از افشای 
یک راز ۵۰ ساله به مشاور کالنتری آبکوه پناه آورده بود. این زن که مدعی 
بود افشای این راز، زندگی چند انسان را نابود خواهد کرد، به کارشناس 
اجتماعی کالنتری گفت: هنوز به ۱۷ سالگی نرسیده بودم که »آرمان« مرا از 
خانواده ام خواستگاری کرد. او به تازگی از خدمت سربازی بازگشته بود و 
در کنار پدرش تجارت می کرد. پدر آرمان، اوضاع مالی خوبی داشت و به 
 همین دلیل خیلی زود امور تجاری شرکت را به پسرش سپرد و خودش وارد 
فعالیت های ســاخت و ســاز مسکن شــد.  خالصه چند روز بعد از 
خواستگاری مراسم عقدکنان به راه افتاد و من عالقه عجیبی به »آرمان« 
پیدا کردم. البته من هم مانند دیگران او را در زندگی مشترک »حجی« صدا 
می زدم چرا که مادرش هنگام عزیمت بــه »حج« او را باردار بود ولی 
»آرمان« همیشه مرا با لفظ خانم یا عزیزم خطاب می کرد به طوری که 
عالقه و احترام ما به یکدیگر زبانزد فامیل بود. باالخره چند سال بعد از 
ازدواج تصمیم گرفتیم تا فرزندی به دنیا بیاورم اما متاسفانه بعد از گذشت 
۱۰ ســال، من باردار نشدم. این موضوع به حدی نگرانم کرد که روح و 
روانم به هم ریخت. به هر پزشکی سر می زدیم و به بسیاری از مراکز درمان 
ناباروری مراجعه می کردیم. حتی به استان یزد هم رفتیم ولی مداوا نشدم. 
پزشکان تشخیص دادند که من مشکل دارم و نمی توانم باردار شوم. در این 
شرایط به »حجی« پیشنهاد کردم که از هم جدا شویم اما او با ناراحتی گفت: 
اگر این مشکل از من بود تو حاضر می شدی طالق بگیری؟ او با سکوت 
من ادامه داد: به زندگی شیرین خودمان بچسب! خدا بزرگ است! باالخره 
مدتی بعد به »حجی« گفتم با یک زن دیگر ازدواج کن، وقتی او فرزندی 
به دنیا آورد، او را بزرگ می کنیم و با آن زن هم شرط کن که بعد از تحویل 
فرزند، طالق بگیرد! اگرچه »حجی« با این پیشنهاد مخالفت می کرد اما 
باالخره در برابر اصرارهای من تسلیم شد و من هم خودم زن مطلقه ای را 
پیدا کردم و همه شرط و شروط را با او درمیان گذاشتم. خالصه »حجی« 
او را بــه عقد موقت خودش درآورد و من زمانی که فهمیدم »ســوزان« 
باردار شده است، دیگر از خانه بیرون نرفتم و ارتباطم را با همه نزدیکان و 
بستگانم قطع کردم. به آن ها می گفتم از طریق شیوه ای علمی و تخصصی 
 در یکی از مراکز مهم درمان ناباروری کشور باردار شده ام و پزشکان تاکید 
کرده اند که باید استراحت مطلق داشته باشم! باالخره »سوزان« پسری 
زیبا به دنیا آورد که من نام او را »سامیار« گذاشتم و او را به عنوان پسر 
خودم به اطرافیان معرفی کردم.  »ســوزان« هم بعد از این که پول زیادی   
از »حجی« گرفت، به دنبال سرنوشت خودش رفت و دیگر هیچ گاه او را 
ندیدم. حاال زندگی ما صفای دیگری یافته بود و عشق و عالقه ما به این 
کودک هر روز بیشتر می شد.»سامیار« بزرگ شد و در رشته مهندسی 
نقشه کشی ساختمان، تحصیل کرد. بزرگ شدن پسرم را لحظه به لحظه با 
همه وجودم حس می کردم تا این که او بعد از دانش آموختگی از یکی 
از دانشــگاه های معتبر تهران، دختر زیبایی را پسندید و با هم ازدواج 
کردند. من و »حجی« هم برایش ســنگ تمام گذاشتیم تا هیچ کمبودی 
نداشته باشد. اگرچه بعد از ازدواج او خودش با سرمایه ای که »پدرش« 
در اختیارش گذاشت یک شرکت بزرگ نقشه کشی تاسیس کرد و هم 
اکنون اوضاع مالی خوبی دارد ولی آن زمان ما دوست داشتیم تا پسرمان 
عروسی باشکوهی برگزار کند! باالخره این روزهای شیرین هم سپری 
شد و من و »حجی« با نوه هایمان دلخوش بودیم که سال گذشته ناگهان 
دست تقدیر آن روی روزگار را هم نشانم داد و عزیزترین موجود زندگی 
ام را از من گرفت. »حجی« که دچار یک بیماری نادر شده بود، یک روز 
با »ایســت قلبی« جان خود را از دست داد و مرا تنها گذاشت. با وجود 
این، مدتی قبل خواهران »حجی« در حالی تقاضای »ارثیه« کردند که 
مقابل »سامیار« خطاب به من گفتند »برادر ما فرزندی نداشت و معلوم 
نیست تو چگونه با جادوگری این بچه )سامیار( را به دامن او انداختی! 
وقتی وصیت نامه »حجی« را نشان شان دادم، با خنده ای مزبوحانه گفتند: 
از جادوگر هرکاری برمی آید، این هم جعلی است! در این هنگام پسرم 
که با »تردید« به من خیره شده بود با بغضی آشکار گفت: یعنی شما مادر 
من نیستید؟ اشک ریزان فریاد زدم، این ها دروغ می گویند پسرم! تو از 
خون ما هستی! و... حاال هم که قرار است آزمایش دی ان ای همه چیز 
را فاش کند، خیلی می ترســم که زندگی چند نفر در مسیر نابودی قرار 

گیرد چرا که این ارثیه لعنتی ... 

رازی در نیم قرن سکوت ! 

گروه حوادث// جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
از شناسایی و توقیف ۱۲ دستگاه خودرو حامل بیش از۲۰۰ 

راس دام زنده خبر داد  .  
  به گزارش خبرنگار دریا، ســرهنگ »مهرداد مشــوق« در 
تشــریح این خبر گفت: ماموران پلیــس امنیت اقتصادی با 
همکاری ماموران انتظامی استان در ادامه طرح مقابله با قاچاق 
کاال و ارز حین گشت زنی در محورهای فرعی و اصلی استان 
و اجرای طرح های پاک سازی مناطق آلوده به قاچاق موفق 
شــدند  ۱۲ دستگاه خودرو سبک و سنگین  فعال در قاچاق 

احشام را شناسایی و توقیف کنند. 

   وی افزود : در بازرسی از خودروهای توقیفی ۲۰۹ راس دام 
زنده کشف و در این رابطه ۱۴ نفر از عامالن قاچاق دستگیر 
و با تشکیل پرونده های جداگانه جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی استان معرفی شدند.
    سرهنگ »مهرداد مشوق« ارزش احشام کشف شده را برابر 
اعالم نظر کارشناسان اقتصادی ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال 
عنوان کرد.  این مقام انتظامی استان اظهار داشت : طرح های 
پاک ســازی نقاط و محالت آلوده به قاچاق کاال ، سوخت ، 
مواد مخدر و احشام به صورت منظم و هفتگی در استان اجرا 

و پلیس در بحث مبارزه با قاچاق کاال و ارز از هیچ کوششی 
دریغ نکــرده و با جدیت و اقتدار بــا مخالن نظم اقتصادی 

برخورد می کند.
   جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از عموم شهروندان 
و مردم فهیم و قدرشناس استان خواست، در صورت مشاهده 
و برخورد با هرگونه قاچاق کاال در حد خرد و کالن ، موضوع 
را از طریق ســامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیــس اعالم کنند تا در 
کمترین زمان ممکن نســبت به شناسایی جرم و دستگیری 

مجرمان و متخلفین اقدام گردد .

حوادث جهان

برف و سرمای شدید در افغانستان تلفات جدی برجا گذاشت
  برف سنگین در گذرگاه اصلی سالنگ که ۹ والیت را در شمال 
 افغانســتان به کابل وصل می کند.موج سرمای شدید در افغانستان 
تلفات انسانی، نابودی دام ها و همچنان خسارات مالی برجا گذاشته و 
اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده است که موج سرما تا آخر 
هفته در این کشور ادامه خواهد شد. سردی هوا در شهر کابل تا منفی 
۱۸ درجه رســیده و به گفته اداره هواشناسی، دمای هوا در گذرگاه 
سالنگ تا منفی ۳۲ درجه رســیده است که سردتر از زمستان های 
گذشته است.در تازه ترین گزارش به نقل از خبرگزاری دولتی باختر، 
در والیت بادغیس در غرب کشور پنج نفر در اثر سرما جان خود را 
از دست داده اند.همچنین در روزهای اخیر برخی راه های مواصالتی 
مهم در اثر بارش سنگین برف مسدود شده است. تصاویری از والیت 
ســرپل در شمال منتشر شده که نشــان می دهد ده ها راس دام یخ 
زده اند و این در حالیست که در افغانستان، بارش برف همواره خبر 
خوش برای کشاورزان و دامداران بوده است.در همین حال نهادهای 
امدادرسان می گویند که برودت هوا، شرایط زندگی میلیون ها نفری 
را که در شرایط ناگوار اقتصادی بسر می برند و خانواده هایی  که در 
اردوگاه های آوارگان داخلی زندگی می کنند را سخت و کشنده کرده 
اســت.اوایل این ماه سازمان ملل متحد هشدار داده بود که زمستان 
سخت در افغانستان شرایط زندگی را برای جمعیت قابل توجهی از 
مردم این کشور سخت تر خواهد کرد.برنامه جهانی غذای سازمان ملل 
در عین حال نسبت به وخامت بحران انسانی در افغانستان هشدار داده 
و آن را »بدترین فاجعه انسانی کنونی در روی زمین« خوانده است.
کارشناسان پیش بینی می کنند که اگر هوا در زمستان امسال آنچنان 
که پیش بینی شده بد باشد، میلیون ها نفر از جمله کودکان احتماال با 

گرسنگی حاد مواجه خواهند شد .
تایید مرگ ۶۴ تن در سانحه هوایی نپال 

  بنابر آخرین گزارش ها، شــمار قربانیان حادثه سقوط هواپیمای 
مسافربری در شهر »پوکارا« در نپال به ۶۴ تن رسیده است. این حادثه 
بدترین سانحه هوایی در نپال در سه دهه اخیر بوده است.این هواپیما 
حامل ۶۸ مســافر و چهار خدمه بوده و به گفته سخنگوی »خطوط 
هوایــی یِتی«، بین یک فرودگاه قدیمی و فرودگاه بین المللی پوکارا 
سقوط کرده است.صدها نیروی امدادی در حال جستجو برای یافتن 
اجساد قربانیان یا نجات یافتگان احتمالی این حادثه هستند.یکی از 
مقامات پلیس نپال اعالم کرد که تاکنون ۳۱ جسد کشف شده است با 
این حال عملیات جستجو برای بیرون آوردن ۳۳ جسد دیگر همچنان 
ادامه دارد.گفته می شود که این هواپیما قبل از سقوط با فرودگاه تماس 
گرفته است.به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت نپال هیئتی را برای 
بررسی علت سقوط این هواپیما تشکیل داده است و انتظار می رود این 

هیئت ظرف ۴۵ روز آتی گزارش خود را در این زمینه ارائه دهد .

حمل 209 راس دام قاچاق با 12 خودرو  

انتظامي  گروه حوادث// سرپرست فرمانده 
»بندرلنگه« از دستگیری ۲۱  شهرســتان 
سارق و کشف 3 قبضه اسلحه غیر مجاز در 
اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در مدت 

۱۰ روز دراین شهرستان خبر داد  .  
   به گــزارش خبرنــگار دریا، ســرهنگ 
»محمدامیــن نوروزي« سرپرســت انتظامی 

شهرستان بندرلنگه گفت: به منظور پاکسازي 
نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان طرح ارتقاء 
امنیت اجتماعی به مــدت ۱۰ روز به مرحله 

اجرا در آمد.  
   وي افــزود : در اجرای ایــن طرح عالوه 
بردستگیری ۲۱ سارق وکشف۱۵ فقره سرقت، 
تعداد ۲ قبضه سالح شکاری غیر مجاز و یک 

عدد کلت کمری غیر مجاز به همراه مقادیری 
مهمات نیز کشف و ضبط شد. 

    سرپرست انتظامي شهرستان بندرلنگه در پایان
 از شهروندان خواست:در صورت اطالع ازهرگونه 
 فعالیت مشــکوک، به ویژه در زمینه سرقت، 
 ســالح هاي غیر مجاز و...مراتب را به مرکز 

فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ اعالم نمایند .

دستگیری ۲۱ سارق
 و کشف 3 قبضه اسلحه 
غیر مجاز در بندرلنگه  

توصیه هاي پیشگیرانه پلیس هرمزگان 
در خصوص پیشگیري از سرقت منزل 

گروه حوادث//  رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان بمنظور 
پیشگیری از وقوع ســرقت منزل، توصیه های الزم را به 

شهروندان ارائه کرد . 
  به گزارش خبرنــگار دریا، ســرهنگ "عبدالمجید کرمی" 
با هدف پیشــگیری و کاهش وقوع سرقت منزل در استان به 
عموم شهروندان توصیه کرد تا حد امکان از خالي گذاشتن منزل 
خودداري کرده و براي اطمینان بیشــتر، بر روي دیوارها، کلیه 
پنجــره ها و نقاط قابل نفوذ مانند نورگیر و ... حفاظ محکم و 
مقاوم نصب کنند و درب پشت بام منزل خود را به حفاظ نرده اي 
و قفل آویز مطمئن مجهز کرده و در صورت تغییر محل سکونت 
یا مفقود شــدن کلید یدک منزل، توپي قفل درهاي ورودي را 
تعویض کنند. وی با بیان اینکه ضروریست شهروندان کلید منزل 
خود را در دسترس افراد غیرمطمئن قرار ندهند و از قرار دادن 
کلید در زیر جاکفشي، داخل کفش و سایر نقاط قابل دسترسي 
 پرهیــز نمایند و براي جلوگیري از ســرقت منــزل به روش 
توپي زني، توپي قفل را با بدنه درب همسطح کنند، از قرار دادن 
چهار پایه و نردبان و نظایر آن در حیاط منزل خصوصًا در کنار 
دیوار خودداري کنند. رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان با 
تأکید بر خودداری شــهروندان از نگهداری وجوه نقد و طال و 
جواهرات به مقدار زیاد در منزل، اظهار داشــت: در مواقعي که 
مجبور به نگهداري موقت وجوه نقد و اشــیاء قیمتي در داخل 
منزل هســتند، از پنهان کردن آن بصورت یک جا خودداري 
کرده و حتي االمکان از گاوصندوق سالم و مطمئن استفاده کنند 
یا اموال باارزش مانند طال و جواهرات و وجوه نقد خود را به 

صندوق امانات بانک بسپارند .

سند و برگ سبز ماشین نوع سواری سیستم  
تویوتا  مدل2012 تیپ  رنگ سفید متالیک 

COROLLA_         CC شماره شاسي  
   RKLBC42E8C4510421
  2 ZRX094026شماره موتور

پالک12   11334 نام مالک محمد صادق 
تاج الدینی سروستانی  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط  می باشد

مفقودی 

1800

دستگیری قاتالن دختر ۷ ساله سراوانی
گروه حوادث// عامالن شلیک مرگبار به دختر ۷ ساله سراوانی پس از 

بازگشت به کشور در عملیات ویژه پلیس دستگیر شدند . 
   سرهنگ مرتضی جوکار، جانشین فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان 
در تشریح این ماجرا گفت: اوایل آبان امسال در پی وقوع تیراندازی در 
یکی از مناطق مسکونی روستای آسپیچ شهرستان سراوان، دختربچه ای 
به نام مونا نقیبی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت. کارآگاهان 
اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی به همراه تیم بررسی صحنه جرم 
به سرعت در محل حاضر شدند و از همان لحظات ابتدایی تحقیقات خود 
را برای شناسایی عاملین جنایت آغاز کردند.جانشین فرمانده انتظامی 
سیستان وبلوچستان افزود: رسانه های وابسته به معاندین ادعا کردند این 
کودک در پی  تیراندازی بی ضابطــه نیروهای نظامی در یکی از مناطق 
مسکونی از توابع شهرستان سراوان جان باخته است و با انتشار این خبر 
کذب موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آوردند، اما تحقیقات و 
بررسی های میدانی پلیس از همان ابتدا مشخص کرد یک باند سارقین 
مســلح هنگام سرقت مسلحانه یک دستگاه خودرو، اقدام به تیراندازی 
کرده و در این بین دختربچه هفت ســاله  مورد اصابت گلوله قرار گرفته 
است.سرهنگ جوکار افزود: با رصد دقیق پلیس مشخص شد عامالن 
این جنایت پس از وقوع قتل به یکی از کشورهای همسایه گریخته اند. 
سرانجام با کار دقیق پلیسی و با توجه به حساسیت موضوع، عاملین این 
جنایت به محض ورود به کشور شناسایی و در یک عملیات منسجم و 
پیچیده قاتل اصلی به همراه ۲ همدست دیگرش دستگیر شدند. جانشین 
فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان گفت: با دستگیری قاتل و اعتراف او و 
دیگر همدستانش به ارتکاب این جنایت، پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به همراه متهمان به مراجع قضایی ارسال شد .

برگ سبز خودروی وانت پیکان OHV مدل 1393 رنگ سفید به 
 118 P 0126181شماره پالک 589 ق 76 ایران 65 وشماره موتور
و شماره شاسی NAAA36AA2EG 712917 به نام فاطمه خانه باز 

  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد

مفقودی 

اُفت تحصیلی یکــی از نگرانی های 
 عمــده والدین و مربیــان در رابطه 
 با وابســتگی و اعتیاد بــه بازی های 

رایانه ای در میان نوجوانان است .
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وژیه شهرستان  بستک

 با حضور معاون وزیر راه ، رئیس کمیسیون عمران
 و نماینده غرب هرمزگان :

 ۴ کیلومتر از محور جناح - کمشک افتتاح شد 
  سعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// در سفر معاون وزیر راه و 
شهرسازی و رئیس کمیسیون عمران مجلس با دعوت مهندس جباری 
به غرب هرمزگان اجرای روکش آسفالت و شانه سازی مسیر دژگان 
- پدل و احداث ۱۰ کیلومتر مســیر در محور جناح - کمشک در 
دســتور کار قرار گرفت.به گزارش خبرنگار دریا، با دعوت مهندس 
احمد جباری از دکتر رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اســالمی و دکتر امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در خالل بهره برداری از چند 
طرح عمرانی و کلنگ زنی محورهای ارتباطی غرب هرمزگان، این 
هیئت از محور لمزان - دژگان، جناح - کمشــک، بستک - الر ، 
بستک - بندرعباس و کریدور پارسیان - بندرلنگه نیز بازدید کردند و 
پل ورودی بندرچارک را افتتاح کردند.گفتنی است پس از بهره برداری و 
افتتاح ۴ کلیومتر از مسیر جناح - کمشک که شش ماه پیش با پیگیری 
مهندس احمدجباری تامین اعتبار و کلنگ زنی شده بود، کلنگ فاز 
دوم احداث این مســیر به طول ۱۰ کیلومتر به زمین زده شد و مقرر 
گردید با اعتباری قریب به ۲۵۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی محور 
جناح - کمشک ادامه یابد.همچنین الزم به ذکر است در محور لمزان-

دژگان مقرر گردیده است؛ سریعا عملیات اجرای روکش آسفالت و 
شانه سازی از دژگان به سمت پدل که اعتبار آن نیز با پیگیری های 
مســتمر نماینده غرب هرمزگان ابالغ گردیده است صورت پذیرد و 
مسیر قدیمی دژگان- لمزان در محدوده دژگان به سمت پدل عملیاتی 
اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.مهندس احمد جباری در 
آئین کلنگ زنی ۱۰ کیلومتر)فاز دوم( از مسیر جناح- کمشک ضمن 
تشــکر از دکتر امانی رئیس سازمان راهداری کشور و دکتر رضایی 
رئیس کمیسیون عمران مجلس، مهندس دوستی استاندار محترم و کلیه 
دســت اندرکاران این پروژه اظهار داشت: امیدوارم این پروژه نیز با 
تزریق اعتبار به موقع و مستمر مانند ۴ کیلومتر فاز اول در مدت زمان 
 اعالم شــده تکمیل گردد و موجب رضایتمندی و آسایش و امنیت 

تردد کنندگان از این مسیر گردد .
به مناسبت هفته هوای پاک صورت گرفت

پاکسازی محدوده سایت پسماند شهرداری بستک 
توسط نیروهای خدماتی شهرداری

  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// مرتضی ایرانمنش شهردار 
بستک ضمن گرامیداشت هفته هوای پاک اظهار داشت: دنیای پاک 
و محیط زیست سالم از بزرگ ترین موهبت هایی است که خداوند 
بــزرگ و بلند مرتبه به بندگان خود عطا فرموده اســت.به گزارش 
خبرنگار دریا، حفظ و پاسداشــت این هدیه بزرگ الهی وظیفه ای 
است که بر دوش یکایک انسانها نهاده شده است،  مجموعه شهرداری 
که خود وظیفه پاکسازی محدوده شهری را دارا می باشد نیز از این 
امر مبرا نیســت.ایرانمنش افزود: هر چند پاکسازی و دفن بهداشتی 
پسماندهای شهری از وظایف روتین مجموعه شهری می باشد،اما به 
مناسبت هفته هوای پاک پاکسازی محدوده سایت پسماند شهرداری 
را بصورت ویژه جهت پاکسازی در دستور کار قرار داده ایم.شهردار 
بستک بیان کرد: نیروها و ماشــین آالت شهرداری از ابتدای هفته 
 شــروع به دفن بهداشتی پسماندهای دپو شده و نیروهای خدماتی 
جمع آوری پالستیک های پخش شده در محیط اطراف سایت را در 

دستور کار قرار داده اند .
کارگروه تخصصی بانوان 

و خانواده در بستک برگزار شد
  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// کارگروه تخصصی بانوان 
و خانواده شهرستان بستک با موضوع هفته گرامیداشت مقام زن و 
روز مادر برگزار شــد . به گزارش خبرنگار دریا، جلسه کارگروه 
تخصصی بانوان و خانواده شهرســتان بســتک بــا موضوع هفته 
گرامیداشــت مقام زن و روز مادر به ریاست آزادی معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور حجت االسالم و المسلمین 
قائدی امام جمعه شهرستان و دیگر اعضای کارگروه برگزار شد . در 
این جلسه امام جمعه شهرستان و معاون سیاسی فرماندار در سخنان 
 جداگانه ای با تبریک و گرامیداشــت فرا رسیدن والدت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و روز زن و تولد امام خمینی )ره( رهبر کبیر انقالب 
اسالمی مطالبی را پیرامون جایگاه رفیع و ویژگی های شخصیتی و 
معنوی حضرت زهرا)س( و فضائل بیشمار اخالقی آن بانوی اسوه و 
نمونه کامل انسانیت بیان داشتند و به نقش محوری و اساسی زن در 
خانواده و حضور موثر او در اجتماع اشــاره نمودند.در ادامه جلسه 
تعدادی از بانوان حاضر به بیان نقطه نظــرات خود در حوزه های 

مختلف اجتماعی، فرهنگی و برنامه های هفته مقام زن پرداختند .

 حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل 
به وسیله آتش باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد

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 :

  

  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظربه اینکه آقای محمود بصیریان به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفتر 98 قشم جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هستند که سند مالکیت پالک 
فوق در قشم - شهرک بوستان یک بخش هشت سند مالکیت صادر و تحویل مالک گردیده است که 
به علت جابجایی مفقود گردیده طبق مشخصات : یک قطعه خانه نوع ملک طلق با کاربری مسکونی 
به پالک ثبتی 17646 فرعی از 1939 اصلی ، مفروز و مجزا شده از 1 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه 5 
در طبقه و واقع در بخش 08 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 140 متر مربع 
بمالکیت محمود / بصیریان فرزند محمد حسین شماره شناسنامه 2850 تاریخ تولد1362/04/10 صادره 
از کرمان دارای شماره ملی 2991765836 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه 

و اعیان با شماره مستند مالکیت 12133 تاریخ 1394/10/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره 98 شهر قشم استان هرمزگان ، موضوع سند 
مالکیت تعویضی بشماره چاپی 997888 سری الف سال 94 با شماره دفتر الکترونیکی 139520323056001134 ثبت گردیده است. 
با شماره مستند مالکیت 13839 تاریخ1395/06/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 98 شهر قشم استان هرمزگان ، موضوع سند مالکیت 
تعویضی بشــماره چایی 997888 سری الف سال 94 با شماره دفتر الکترونیکی 139520323056001134 ثبت گردیده است رهنی 
شماره 12133 مورخ 1394/10/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره 98 شهر قشم استان هرمزگان که بنفع بانک مسکن شعبه مرکزی قشم 
به مبلغ 274،316،938 ریال به مدت 144 ماه ثبت شده. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یاسند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یاسند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام اقدام خواهد شد . 1401/119 م/الف -  تاریخ انتشار : 1401/10/27

محمد آرامش -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

آگهی حصروراثت
احتراماً به اســتحضار می رساند خواهان زلیخا بحری فرزند عبداهلل با هویت کامل به این شورا 
مراجعه نموده واشــعار داشتند شــادروان عبداهلل بحری فرزند عبدالرحمن به تاریخ سال 1364 

رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- زلیخا بحری فرزند عبداهلل متولد 1336/7/2 به ش.ش 4709707073 فرزند مرحوم . 

2- فاطمه بحری فرزند عبداهلل متولد 1338/11/2 به ش.ش 4709707081 فرزند مرحوم . 
3- محمد بحری فرزند عبداهلل متولد 1342/2/19 به ش.ش 4709906750 فرزند مرحوم . 

4- علی بحری فرزند عبداهلل
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

حامد کامران - شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  
عایشــه روتها فرزند حسن با هویت 
کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار 
داشتند شادروان یوسف بحری فرزند 
عبدالرحمن به تاریخ سال 1359رحمت 
ایــزدی پیوســته و وراث وی در زمان 

فوت عبارتند از : 
1- رقیه بحری فرزند یوسف متولد 1347/1/1 به ش.ش 2 فرزند 

مرحوم . 
2- سهیال بحری فرزند یوسف متولد 1343/1/1 به ش.ش 4 فرزند 
مرحوم . و دیگر وارثی ندارد . لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را 

به این شورا ارسال فرمایید .
حامد کامران -  شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان   

خبری

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
حوزه ثبت ملک قشم

مصاحبه اختصاصی // بَسَتک از شهرهای استان 
هرمــزگان با قدمتی تاریخی و سیاســی که در 

گذشته مرکز حکومت جهانگیریه بوده  است .    
   بستک پیشینه تاریخی و سیاسی طوالنی دارد. دارای 
بیش از دویست روستا بوده، شهر بَستَک در جنوب 
ایران و در فاصله ای نزدیک به بندرلنگه، در زمان های 
 نه چندان دور، نقش مهمــی در فرهنگ کرانه های 
خلیج فارس داشــت.در حال حاضر بستک یکی 
از شــهرهای فرهنگی و سیاســی مهــم در غرب 
 هرمزگان اســت. در سال جاری در انتخاب شهردار 
بستک کش و قوس های فراوانی بود اما باالخره آبان 
ماه سال جاری مرتضی ایرانمنش به عنوان شهردار 
بســتک انتخاب شد.در دو ماه گذشته و حضور این 
شهردار بر کرسی ریاست، خبرهای زیادی از بستک 
منتشر شده است؛ بر همین اساس به سراغ مرتضی 
ایرانمنش شهردار جوان بستک رفتیم تا هم بیشتر با 
ایشان آشنا شویم و هم از برنامه های در حال اجرا و 
برنامه های آینده این شهردار مطلع شویم. ایرانمنش 
خود را اینگونــه معرفی می کند: مرتضی ایرانمنش 
هستم متولد ســال۱۳۷۱ اهل بستک . کارشناسی 
حقوق خوانده ام و ارشــد حســابداری . به مدت 
 یک ســال نایب رئیس شورای اسالمی شهر بستک 
بوده ام ، همچنین عضو هیئت مدیره کانون استاد کاران 
کارگران ساختمان هرمزگان، رئیس هئیت روستایی 
شهرستان بستک و مدیرعامل شرکت تعاونی خدماتی 
ارمغــان امید بســتک.نماینده کارگر در هئیت حل 
اختالف کارگری غرب استان هرمزگان  را در کارنامه 
کاری خود دارم.بستک از قدیم به عنوان نگین منطقه 
جنوب بوده که همواره بزرگان، مفاخر و مشاهیری 
زیادی در این شــهر زندگی کرده اند. ازشهر بستک 
همواره به عنوان شــهر علم و ادب در بین مردم یاد 
شده اســت.از گذشته دور تاکنون مردم شهر بستک 
چه د ر خود شهرستان زندگی کرده اند و یا خارج از 
هرمزگان و یا خارج از کشور سعی در حفظ آداب و 
رسوم و فرهنگ خود داشته اند. بعد از کسب عنوان 
شهردار سعی بر آن شد تا با مشورت و همفکری  با 
 خود مردم شهرسعی بر رفع مشکالت شود. در همه 
زمینه ها از نظرات خود مردم اســتفاده شده است و 
 همچنین با متخصصین فرهنگی، اجتماعی، سیاسی  در 
 زمینه های مختلف جلسات متعددی برگزار شد؛ تا بتوانیم 
برنامه ها را اصولی تر پیش برده  و هر چه ســریع 
تر مشــکالت اساسی شــهر را برطرف کنیم. شهر 
 بستک را به جایگاه اصلی خود برسانیم.  اما یکی از 
پروژه های احداث پــل ارتباطی خیابان صولت با 
اعتباری بالغ بر۴۳ میلیارد ریال بوده اســت. این پل 
ما بین دو محله قرار دارد و راه دسترســی را بسیار 
راحت می کند.در مواقع بارندگی و ســیل به دلیل 

کوچک بودن دهانــه پل، حجم زیاد آب گنجایش 
عبور از دهانه پل را نداشته ودر محله پایین دست که 
 محله مسجد جامع قدیم می باشد خسارت زیادی به 
 خانه های شــهروندان و زیرساختهای شهری وارد 
می کرد. تعریض و احداث پل جدید با گنجایش ۳ 
برابری عبور آب را در دســتور کار قرار دادیم.یکی 
دیگر از پروژه های در حال اجرا ، آســفالت معابر 
و خیابان های شهر را داریم که به علت خاکی بودن 
بسیاری از معابر شهر و دغدغه های شهروندان  در 
فاز اول ۸۰ هزار متر مربع از معابر شهر با اعتباری 
بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال آســفالت آن انجام گرفته 
اســت و در فــاز دوم ۳۲ هــزار مترمربع اجرای 
آسفالت در دســتور کار داریم . احداث پارک های 
محله ای با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال  را در 
 محالت شهر جدید و میرزاآباد انجام داده ایم که از 
دغدغه های اصلی شهروندان این محله بوده است. 
چمن مصنوعی زمین ورزشی محله میرزاآباد یکی 
دیگر از اقدامات شهرداری و شورای اسالمی دوره 
ششم بوده که با مشارکت  شهرداری و نماینده محترم 
غرب هرمزگان انجام گرفتــه و اعتبار چمن آن از 
منابع در اختیار نماینده تامین گردیده است. همچنین 
احداث دفتر جدید شورای شهر را داشته ایم، از آن 
جهت که  شورای شــهر بعد از زلزله سال ۹۲ شهر 

بستک مکان مناســبی به عنوان دفتر شورا جهت 
پیگیری امورات شــهروندان و برگزاری جلسات 
با معتمدین، بزرگان، مدیران استانی و شهرستان را 
نداشته اند و در شهرداری بستک به صورت موقت 
مســتقر بودند، احداث دفتر جدید شورای شهر  با 
اعتباری بالــغ ۴ میلیارد ریال بــا نمای معماری 
سنتی بستکی انجام گرفته شد. در زمینه معابر هم، 
زیرســازی معابر خاکی را در تمام محالت و معابر 
شروع کرده ایم تا حداالمکان رضایت شهروندان و 
امیدواری مردم به پیشرفت شهر بیشتر از قبل باشد 
و رفت و آمدشان راحت تر صورت گیرد.در بحث 
ورزشی به علت اســتعدادهای فراوانی که در شهر 
بستک وجود دارد و کشف این استعدادها و همچنین 
تمایل شورای شهر و شــهرداری برای حمایت از 
جوانان و ورزشــکاران، باشگاه ورزشی شهرداری 
را تأســیس کرده ایم. تا جوانان شهر بستک بتوانند 
به راحتی از امکانات این باشــگاه استفاده کنند و 
استعدادهای درخشان ورزشی  شهر کشف شود.در 
بحث فرهنگی شهر بستک که یکی از بحث های مهم 
برای شهرداری و تمام مردم است  به مناسبت های 
مختلف جشنواره های مختلف فرهنگی هنری داشته 
 ایم و همچنین طرح پاکسازی محله به محله با شعار 
»شــهر پاک« را شــروع کرده ایــم و جمع آوری 

نخاله ها و پاکسازی محالت و همچنین زیرسازی 
معابر را با حضور نماینــدگان محالت در طرحی 
با نام شــهردار محله انجام داده ایــم. در این طرح 
یک فــرد به عنــوان نماینده مــردم محله، پیگیر 
 امورات محله می شــود و مستقیم با شهردار درباره 
دغدغه ها و مشــکالت مردم در ارتباط اســت و 
کارهایی که واقعًا برای هر محلــه اولویت دارد به 
نظر خود مــردم و با همکاری شــهردار محله به 
صــورت اختصاصی در همان محله انجام گیرد. اما 
اقداماتی که توسط شورای شهر و شهرداری پیگیری 
 شده عبارت اســت از: احداث دیوارهای حفاظتی
  کانال های رودخانه فصلی سطح شهر بوده ، که به علت 
سیل خیز بودن شهر بستک همواره شهروندان نگرانی 
و استرس خسارت به جان و اموالشان از طریق این 
کانال ها را دارند. لذا احداث دیوار حفاظتی به طول 
۲ کیلومتــر  با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال در 
حال انجام می باشــد که ۵۰ درصد آن انجام گرفته 
است ، بعد از گذشــت چند دهه این اولین بار است 
که این مقدار از متراژ انجام گرفته شده است.  که جا 
 دارد از نماینده محترم در مجلس شــورای اسالمی 
مهندس جباری، استاندار محترم و شورای شهر بابت 
پیگیری هایشان تشکر و قدردانی نمایم. اما در خصوص 
برنامه هایی که در آینده برای شهر بستک داریم : حذف 

تیرهای برق خیابان امام خمینی)ره(در دســتور کار 
داریم که ۷۰ میلیارد ریال اعتبار الزم دارد و همچنین 
 تعریض و بلوار کشی ورودی شهر بستک از سمت الر 
را در دســتور کار داریم که امیدواریم با  پیگیری ها 
و هماهنگــی های مهندس جبــاری نماینده غرب 
هرمزگان به زودی محقق گردد. در راســتای درآمد 
پایدار و افزایش توانمندی شهرداری و ارائه خدمات 
بهتر به همشهریان احداث کارخانه آسفالت را خواهیم 
داشت. چه بســا معابر خاکی زیادی در شهر بستک 
وجود دارد و شــهروندان همواره از این  مشــکل 
 گالیه مند هســتند و باید آســفالت گردد.یکی از 
دغدغه های شهروندان عدم ترمیم نوار حفاری گاز 
بوده است که در سنوات قبل حفاری شده بود، مردم 
شهر خصوصًا در مواقع بارندگی با مشکالت زیادی 
روبرو بودند که به یکی از مطالبات شهروندان تبدیل 
شده بود ؛ در حال حاضر استارت ترمیم نوار حفاری 
زده شده اســت و امیدواریم بتوانیم بخش اعظم این 
نوار حفاری را پر نموده تا بخشــی از این مشکالت 
مرتفع گردد.باید این نکته را هم عنوان کنیم که با توجه 
به تسهیل در خدمات رسانی به شهروندان و هم چنین 
صرفه جویی در وقت و هزینه های مردم، یکی دیگر 
از مواردی که در اولویت اصلی شهرداری بستک قرار 
گرفته، هوشــمند سازی خدمات شهرداری است که 
در این راســتا سامانه ای طراحی گردیده و در حال 
بارگزاری اطالعات می باشــد که تا چند ماه آینده 
شهروندان از این خدمات بهره مند خواهد شد. برخی 
از خدمات شامل صدور پروانه، ساخت ، پایان کار، 
پرداخت آنالین عوارض و.....می باشد.در انتها باید 
این مطلب را عنوان کنیم که برای رسیدن به شهری 
ایده آل به همکاری و مشارکت همه همشهریان نیاز 
داریم. ما تمام توان خود را برای رفع مشکالت، ایجاد 
اشتغال، شهری زیبا و پاک خواهیم گذاشت؛ هم چنین 
از آنجایی که بســتک شهری با مردمانی با فرهنگ 
و تمدن بســیار و دارای شاعران و هنرمندان زیادی 
بوده و هســت برای حفظ فرهنگ و سنن و معرفی 
شهر بســتک  به جهانیان تمام توان خود را خواهیم 
گذشــت. آماده پذیرفتن تمام انتقادات از سوی همه 

شهروندان هستیم .
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

گروه سالمت //  مدیرگروه بیماریهای واگیر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 
هرمزگان با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا 
گفت: بیماری آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی 
است که سیستم تنفسی را در گیر می کند 
که مهم ترین عالیم آن تب، سرفه، گلودرد 
به  تنفسی  ازطریق قطرات  بنابراین  است، 

راحتی منتقل می شود . 
   دکتر طیبه رازنهان افزود: افرادمبتال به بیماری 
آنفلوآنزا می توانند ازیک روز قبل ازشــروع 
عالیم تــا ۵ الی ۷ روزبعد ازآن ســایرافراد 
را آلوده کنند کــودکان به مدت طوالنی تری 
مــی توانندویروس را منتشــر کنند.وی بیان 
کرد: ترشحات تنفســی فرد بیمار، تماس با 
سطوح و اشــیای آلوده به ویروس و سپس 

دســت زدن به دهان بینی و چشم ها از دیگر 
راه های انتقال بیماری آنفلوآنزا است.رازنهان 
به عوامــل مهم انتقال بیمــاری آنفلوآنزا که 
شامل فضاهای سرپوشیده یا تهویه نامناسب و 
ناکافی، شلوغی و تجمع افراد، تماس نزدیک، 
فاصله کمترازدومتر،  دست دادن و روبوسی و 
حضور فرد بیمار بدون ماسک در بین جمعیت 
است، اشــاره کرد و افزود: گروه های پرخطر 
همچون افراد مبتال به دیابت، مادران باردار و 
افرادی که عضو پیوندی دارند الزم اســت با 

تزریق به موقع واکسن آنفلوآنزا از ابتال به این 
بیماری پیشگیری کنند.مدیر گروه بیماریهای 
واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمــزگان به رعایت راه های پیشــگیری از 
بیماری آنفوالنزا که شــامل تزریق واکســن 
در افراد واجد شــرایط، استفاده از ماسک در 
فضاهای بسته، رعایت بهداشت دست، حفظ 
فاصله دومتری با افــراد دارای عالیم، ماندن 
درخانــه درصورت داشــتن عالیم، مصرف 
مایعــات کافی، غرغره کردن نمک، داشــتن 

خواب کافی شبانه است، تاکید و خاطرنشان 
کرد: تشنج، درد قفســه سینه، تنگی نفس و 
تشدید بیماری زمینه ای از هشدارهای بیماری 
آنفلوآنزا است که باید سریعا به پزشک ارجاع 

داده شوند.
  رازنهان با اشــاره به اینکه بیماری آنفلوآنزا 
ویروســی اســت و آنتی بیوتیک برروی آن 
تاثیری ندارد، عنوان کــرد: مصرف مایعات، 
داشتن خواب کافی، پرهیز از استرس  و داشتن 
تغذیه مناسب از درمان های این بیماری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افراد پرخطر که 
دارای بیماری زمینه ای و دارای عالیم خطر 

دارند با نظر پزشــک بایــد از داروهای ضد 
ویروسی استفاده کنند .

گروه ســالمت //  معاون فنی معاونت 
پزشکی  علوم  دانشــگاه  بهداشــتی 
هرمزگان گفت: باتوجه به ورود ســویه 
جدید کرونا به کشــور و احتمال شروع 
موج جدید، تعداد مراکز فعال نمونه گیری 

کرونا در استان به ۱۶ مرکز رسید . 
   دکتــر رضا صفری با اعــالم این خبر 

افزود: در هر شهرســتان در شیفت صبح 
یک مرکز نمونه گیری کووید فعال وجود 
 دارد که درحال حاضر در شهر بندرعباس

نمونه گیری در مرکز جامع سالمت توحید 
در ســاعات اداری انجام می شــود و در 
روزهای آینده نیز مرکز جامع سالمت ۲۲ 
بهمن جهت نمونه گیری کووید راه اندازی 

خواهد شد.وی بیان کرد: هم اکنون تمامی 
مراکز نمونه گیری کووید در ساعت اداری 
فعال هســتند و در صورت نیاز و افزایش 
بار مراجعات بــرای ارائه خدمات بهتر در 
خصوص نحوه ســاعات کاری به صورت 
۲ شیفته تصمیم گیری خواهد شد.معاون 
فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

هرمزگان اظهار کرد: واکسیناسیون گروه های 
تعیین شــده در تمامی مراکز بهداشتی و 
درمانی و پایگاه های بهداشتی سطح استان 
هرمزگان در ســاعات کاری امکان پذیر 

است.
  به گزارش ایرنا ؛ صفری یادآور شد: پس 
از ابالغ وزارت متبوع در خصوص تاکید ُدز 
یادآور، در استان هرمزگان تاکنون ۶ هزار 
و چهار نفر به مراکز جامع سالمت مراجعه 

کرده و تزریق ُدز یادآور داشته اند .

۱۶ مرکز نمونه گیری کرونا در هرمزگان فعال شد

گروه سالمت // زمستان امســال برخالف چند 
سال قبل با کاهش چشــمگیر دمای هوا بویژه در 
برخی مناطق کشور مواجه هستیم؛ موضوعی که 
فعالیت های روزمره بســیاری را دستخوش تغییر 
کرده اســت؛ اما چگونه می توان با رعایت اصولی 
ساده در تغذیه و سبک زندگی، عوارض این فصل 

برای سالمتی را به حداقل رساند؟ 
  زمســتان طبی نزد حکمای پیشــین، زمانی است که 
مردم به سبب سردی هوا محتاج به پوشش بیشتر بوده 
و حیوانات صحرایی و کوهی در شکاف  کوه ها و غارها 
پنهان می شوند و بسیاری از انواع حشرات از بین می روند. 
به دلیل تابش آفتاب به صورت مایل به زمین و بارش 

برف و باران طبع فصل زمســتان »سرد 
و تر« اســت. بنابر اعالم 

ایرانی  طب  دفتر 
ت  ر ا ز و

بهداشــت، 
برای  فصــل  این 

افراد با غلبه صفرا مناسب تر 

است ولی برای افراد با غلبه سردی و تری یا بلغم و افراد 
سالخورده مناســب نیست. در هر سه نظام طب ایرانی، 
طب هندی و طب چینی این باور وجود دارد که در فصل 
زمستان نسبت به سایر فصول سموم و مواد زائد بیشتر از 

دیگر فصول سال در بدن انباشته می شوند.
*  اثرات فصل زمستان  بر بدن انسان

_ به دلیل سردی هوا و بسته شدن منافذ پوستی در سر 
و بدن، حرارت میل به درون پیدا میکند و گویی حرارت 

غریزی و قوای بدنی در این فصل تقویت می شود.
_ به دلیل غلبه ســرما بر بیشــتر 
بخش های بدن، اخالط 
ساکن  و  غلیظ 

می شوند.
با   _
کم 

ن  شد
حــرکات 
برنده  تحلیــل 
رطوبات و زیاد شــدن 

خواب، مواد زائد در بدن افزایش می یابند.
_ زمســتان موجب افزایش تولید بلغم و امراض بلغمی 
اســت و با مصرف غذاهای غلیظ، سرد و مرطوب در 
زمستان احتمال ابتال به نزله و زکام افزایش می یابد؛ البته 
این امر بیشتر در افرادی که ضعف گوارش دارند، اتفاق 
می افتد. اگر تولید ایــن رطوبت ها در بدن افزایش یابد 
سرفه، ســینه درد، درد پهلو، انواع ذات الریه، عفونت در 
چشــم، تورم حلق، بیماری های عصبی و سردرد مزمن 
پدید می آید که حتی ممکن اســت در مواردی به سکته 

و صرع منتهی شود.
_ در زمستان رسوب مقدار ادرار بیش از رسوب مقدار 

ادرار در تابستان است.
_ اثر نهایی زمســتان بر افرادی که تدابیر این فصل را 
رعایت کنند این است که هضم بهتری خواهند داشت و 
گوشــت و خون بدن شان در این فصل زیاد می شود اما 
اگر پرخوری کنند و ورزش و تحرک بدنی کافی نداشته 
باشند ممکن است افزایش غلظت خون به حدی برسد که 

به بدن آسیب برساند.
_ در زمستان به دلیل کاهش میزان تابش آفتاب در طول 
روز امکان بروز افسردگی در برخی افراد مستعد، بیشتر 

می شود.
*  تدابیر مهم برای فصل زمستان

_ از مصرف غذاهای سرد و تر بویژه در شب ها پرهیز 
کنید. )مخصوصا اگر عالئم غلبه ســردی و تری یا بلغم 

دارید.(
_ از غذاهای گرمی بخش مصرف کنید. البته بدیهی است 

که مقدار غذاها در هر فرد به تناســب مزاج او مناسب 
است. در زمستان بدن نیاز بیشتری به غذا بویژه گوشت 
دارد ویژه آنکه با دارچین، زیره و رازیانه همراه شود زیرا 
حرارت غریزی زمستان و هضم در این فصل قوی است 
و عمل گوارش برای معده آسان تر است. اما اگر زمستان 
گرم تر از حد مورد نظر باشد یا بارندگی کمی رخ دهد 

باید در مصرف میزان غذا دقت کرد.
_ ســایر مواد گرم و خشــکی که برای تغذیه زمستان 
مناسب هستند نیز شامل کره، عسل، بادام، تخم شربتی، 
پسته، پونه، پیاز، دنبه، ترب، تره، جعفری، چای، خردل، 
خرمــا، دارچین، خرمالو، ریحــان، زردچوبه، زعفران، 
زنجبیل، زنیان، زیتون، زیره ســیاه، سیر، شنبلیله، فلفل، 
فندق، کرفس، مویز، کلم، گردو، گل ســرخ، لپه، مرزه، 
موسیر، موم عسل، نارگیل، نخود، نعناع، عرق بهارنارنج، 
هل و.... است ._ نوشیدنی ها و غذاها را به صورت گرم 

مصرف کنید و از مصرف یخ جدا خودداری کنید.
_ در دنیای امروز انواع و اقسام میوه ها در فصل زمستان 
در دسترس است اما، مصرف میوه های تابستانی که سرد 
و مرطوب هســتند مانند هندوانه، خیار، گوجه فرنگی 
و... در زمستان موجب بروز عوارض و بیماری خواهد 
شد؛ بنابراین بیشتر از میوه های گرم، خشک و خشکبار 
استفاده کنید. حتی مصرف زیاد میوه هایی مثل پرتقال و 
نارنگی که رطوبت زیــادی دارند برخالف آنچه تصور 
می شــود بویژه در افرادی که معده های سرد و تر دارند 
باعث افزایش احتمال بروز سرماخوردگی و نزله خواهد 

بود.
_ به افراد کهنســال توصیه می شود در زمستان انجیر را 
خیسانده و مصرف کنند زیرا برای تلیین مزاج شان خوب 

است.

 _ در زمستان پس از استحمام نباید به طور ناگهانی در 
معرض هوای خارج از خانه قرار بگیرید.

_ در این فصل از خوابیدن در روز پرهیز کنید زیرا باعث 
ایجاد بیماری های رطوبتی و نزله می شود. تباهی رنگ 
چهره، سســتی بدن، احساس کسالت و کاهش اشتها از 

دیگر عوارض خواب روز هستند.
_ بهترین زمان ورزش در فصل زمستان آخر روز است، 
البته منظورمان روز طبیعی یعنی زمان غروب خورشید 
که حدودا ۴ یا ۵ بعد از ظهر است. کسانی که در بدن شان 
رطوبت زیادی دارند در این فصل باید ورزش ســنگین 
انجام دهند تــا از پیدایش و انباشــت اخالط در بدن 

جلوگیری کنند.
_ در زمستان باید از فصد، حجامت و اسهال و استفراغ 
قوی خودداری کنید؛ اما در زمان مورد نیاز با تشخیص 
پزشک ماهر می توان از مسهل های ضعیف یا متوسط و یا 

فصد به قدر نیاز بهره جست.
تدابیر طب ایرانی بــرای فعالیت های خارج از خانه در 

روزهای سرد و برفی
_ بهتر است افراد به قدر اشتها غذای گرم بخورند و پس 
از اینکه حرارت غذا در بدن شان منتشر شد، حرکت کنند.

_ باید هنگام خروج از منزل، بینی، دهان، سر و گردن را 
با شال و کاله پوشاند._ برای افرادی که سرمایی تر هستند 
می توان توصیه کرد پیش از خارج شدن از منزل غذایی 
که در آن مغز گردو، سیر، پیاز و روغن باشد بخورند و یا 
پیش از حرکت کمی فلفل یا سکنجبین عسلی بخورند که 
دفع ضرر سرما کند._ پس از بازگشت به خانه نباید ناگهان 
نزدیک بخاری یا گرمای زیاد بروید بلکه اول باید هوای 
اتاقی که در آن ساکن هستید گرم شود و پس از تسکین 

شدت سرما، به بخاری نزدیک شوید .

توصیه های طب ایرانی برای زمستان 

مدیرگروه بیماریهای واگیر علوم پزشکی هرمزگان :

آنتی بیوتیک برروی آنفلوآنزا تاثیری ندارد
طالع بینی

فروردین :
گاهی اوقات چهارچوب های روابط شخصی عصبی تان 
می کند، زیرا آن چه برای شــما اهمیت دارد استقالل و 
آزادی در یک رابطه است. فعل و انفعاالت کهکشانی که 
اکنون در جریان اند ترغیب تان می کنند تا مسئولیت های تان را بدون 
ترس از محدود شدن به عهده بگیرید. رابطه ای که اکنون در آن هستید 
ممکن است با روابط گذشته کاماًل متفاوت باشد. یا شاید هم دلیل این 
تفاوت تغییر خود شــما باشــد. به هر حال خودتان را کنار نکشید و 

احساسات تان را نادیده نگیرید. زمان، حقایق را آشکار خواهد کرد .
  اردیبهشت :

امروز یک ندای درونی را می شنوید که به شما می گوید 
از سرعت خود بکاهید. تصمیم هوشمندانه ای که اکنون 
می توانید اتخاذ کنید این است که کمی بیشتر به اطراف تان توجه کنید. 
احساس عدم اطمینانی که بر شما غلبه کرده گذراست، اما آن چه همراه 
شــما خواهد ماند تجربه ای اســت که در این راه کسب می کنید. در 
نهایت همه چیز مشخص خواهد شد و می توانید ببینید که کدام مسیر 

برای شما بهتر است . 
  خرداد :

این روزها بیشــتر طبیعت هنری شما درگیرتان کرده 
اســت، اما با این وجود به راحتی نمی توانید آن چه را 
در ذهن تان می گذرد بیان کنید. با یک آشفتگی ذهنی 
دست و پنجه نرم می کنید، زیرا تالش می کنید تا ادراکات ذهنی تان را 
تکمیل کنید. اما اکنون زمان آن است که دست از فکر و خیال بردارید 
و به جسم تان توجه کنید. به فعالیت های جسمانی رو بیاورید، مثاًل به 
جلسات تمرین ماساژ بروید یا یک وعده ی غذایی لذیذ ترتیب دهید 
یا حتی به پایکوبی های شبانه بروید. هر چیزی که موجب آسودگی و 

راحتی شما شود انتخاب مناسبی است . 
  تیر :

امروز ممکن است نشانه هایی را ببینید که باورتان شود 
می توانید به احساســات تان اعتماد کنید، اما از طرفی 
دچار احساسات آشفته ای هســتید که دست از سرتان برنمی دارند. 
این اضطراب و نگرانی اذیت کننده است، به ویژه زمانی که درمی یابید 
احساســات تان با عقل و منطق در تضادند. ممکن اســت به دنبال 
نشانه های بیشــتری برای اطمینان به احساسات تان باشید، اما نباید 
بیش از این فرصت را از دست بدهید، اکنون زمان آن است که باعشق 

و عالقه به پیش بروید و به ماورای رویاهای تان قدم بگذارید .
  مرداد :

ممکن اســت امروز چیزهایی را بدانید که دیگران در 
جریان آن ها نیســتند. یا شــاید از این که برنامه های 
دیگران شــما را تحت کنترل درآورد وحشــت داشته 
باشید. اصاًل اهمیتی ندارد که چه چیزی دلیل ناراحتی شماست، فقط 
باید ســعی کنید تا جایی که امکان دارد منطقی عمل کنید. سعی کنید 
تا اتفاقات اطراف تان را با واقع بینی مشــاهده کنید و به حرف های 
دیگران گوش دهید. وقتی به انــدازه ی کافی اطالعات جمع کردید 
می توانید بر اساس چیزهایی که می دانید دست به کار شوید و ترس را 
کنار بگذارید. حتمًا شگفت زده خواهید شد، زیرا به زودی می بینید که 
اگر با حقایق همگام شوید چه قدر همه چیز خوب پیش خواهد رفت .

 شهریور :
امروز دچار فوران احساسات هستید، این شرایط موجب 
نگرانی های غیرواقعی درباره ی امور کم اهمیت می شود 
که در طوالنی مدت اصاًل قابل توجه نیســتند. اما کار ساده ای نیست 
که بخواهید نگرانی های به جا را از نگرانی های غیرواقعی جدا کنید. 
مشکل فعلی شما این است که هیچ پاسخ ساده و سریعی در دسترس 
نیســت. اما راه حلی وجود دارد که خیلی به شما نزدیک است. برای 

تغییر الزم است که به احساسات تان اطمینان کنید و نه عقل و منطق.
 مهر :

این روزها مجموعــه ای از محدودیت های بی خطر 
کهشانی در جریان اند. فعل و انفعاالت کهکشانی موجب 
می شود تا برنامه های بزرگی که در سر دارید با عقل و منطق به پیش 
روند. اکنون زمان مناسبی است تا افکارتان را به برنامه های واقعی و 
عملی تبدیل کنید. اولین کاری که باید انجام دهید این است که از بلند 
پروازی های تان کم کنید تــا بتوانید آن ها را عملی کنید. مرحله به 
مرحله به سوی هدفی که دارید به پیش بروید تا به نتیجه ای که دنبال 

آن هستید دست پیدا کنید . 

 آبان :
امروز باید در دنیای واقعی خودی نشان دهید و از فکر 
و خیال درباره ی اسرار جهان دست بردارید. البته فکر 
نکنید که دنبال کردن اسرار جهان کم ارزش است، بلکه باید بدانید که 
در دنیــای واقعی اموری بر دوش تان قــرار گرفته اند که نمی توانید 
آن ها را انکار کنید. ناراحت نباشــید، تمامی که اقداماتی که در پیش 
می گیرید بر احساسات درونی تان تأثیر خواهند گذاشت. اکنون زمان 
آن است که فقط به کارتان فکر کنید، در نهایت خواهید دید که همه ی 

تالش های تان به بار خواهد نشست .
   آذر :

مهــم ترین چیزی که امروز از جانــب دیگران دریافت 
خواهید کرد یک بازخورد صادقانه از احساســات تان 
اســت. لزومی ندارد که امروز روی چیز خاصی تمرکز کنید یا بخواهید 
شــرایط زندگی تان را تغییر دهید. در عوض سعی کنید راهی پیدا کنید 
تا بتوانید با همین اعمال عادی روزانه دیگران را تحت تأثیر قرار دهید. 
نگرانی های تان را با نزدیکان تان در میان بگذارید، زیرا آن ها کسانی 
هستند که به شما کمک خواهند کرد تا در نهایت به تصمیم درست برسید .

 دی :
سیاره ی کلیدی شــما ـ زحل ـ با ونوس که یکی از 
ویژگی های آن لذت طلبی است درهم می آمیزد و این 
پیوند موجب می شــود تا عشق و عالقه ای را که دنبال آن هستید به 
سراغ تان بیابد. البته عالقه ی چندانی به لذت ها و خوش گذرانی های 
زودگذر ندارید. از آن جایی که ونوس نماد همه ی چیزهای با ارزش 

است، اکنون زمان است که از این فرصت بیشترین بهره را ببرید . 
   بهمن :

امروز یک تعادل غیرمعمول انرژی به چشم می خورد: 
بین رسیدن به خواسته های تان و لذت بردن از شیرینی 
لحظــات. ونوسـ  الهه ی لذتـ  و زحــلـ  الهه ی محدودیت هاـ  
در ســازگاری کامل اند و فرصت های چشم گیری را برای تان رقم 
 می زنند. می توانید از این فرصت اســتفاده کنیــد، اما نباید به هنگام 
وارد شدن به ماجراهای جدید موضع فعلی خود را از دست دهید. این 

فرصت استثنایی کلیدی است به سوی فرصت های جدید .
  اسفند : 

امروز ممکن است خواسته های شخصی خود را به خاطر 
منفعت گروهی دیگر قربانی کنید. اما اگر بخواهید نقش 
شــهید و قربانی شونده را بازی کنید چیزی عوض نخواهد شد. سعی 
کنید در عین همدردی با دیگران به منافع خودتان هم توجه کنید. توجه 
به منافع دیگران نباید مانع راه شما شود. سعی کنید تا در این رفتارتان 
در زندگی تعادل ایجاد کنید، در این صورت هرگز احساس تهی بودن 
نخواهید کرد و در عوض انرژی مثبت تان همه را دربرخواهد گرفت .
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گروه ســالمت // برای درک ارتباط بین کم خونی و 
استرس باید تحقیقات بیشــتری انجام شود. آنچه 
مشخص شده است این اســت که استرس می تواند 
منجر به کمبودهای تغذیه ای شود که ممکن است به 

ایجاد کم خونی فقر آهن کمک کند . 
   کم خونی وضعیتی اســت که زمانی رخ می دهد که بدن 
شما گلبول های قرمز کافی تولید نمی کند. بدن شما برای 
انتقال اکســیژن به تمام اندام های خود به گلبول های قرمز 
نیاز دارد. اگر گلبول های قرمز کافی ندارید، این می تواند 
باعث کمبود اکسیژن در این اندام ها شود و در نتیجه عالئمی 
مانند خستگی، سردرد، تپش قلب و رنگ پریدگی پوست 
را به همراه داشته باشد. وقتی اندام های شما اکسیژن کافی 
دریافت نمی کنند، توانایی عملکرد مؤثر را از دست می دهند.

 دانشــمندان ارتباط آزمایشی بین اســترس و اضطراب و 
کم خونی را شناســایی کرده اند. با هر دو شرایط، برخی از 
محققان معتقدند استرس می تواند باعث کم خونی شود.در 
مقابل، برخی دیگر معتقدند که کم خونی باعث اســترس و 
اضطراب می شــود. هر دو سناریو تا حدی واقعی هستند. 
این مقاله به بررسی هر دو سناریو و ارتباط بین استرس و کم 
خونی می پردازد. همچنین نحوه درمان و کنار آمدن با هر دو 

شرایط را پوشش می دهد.
  ارتباط بین استرس و کم خونی

  شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد استرس می تواند 
باعث کم خونی شود. دو شکل استرس وجود دارد: استرس 
مزمن و استرس حاد.در حالی که دومی فقط به طور موقت از 
نظر فیزیکی روی شما تأثیر می گذارد، اولی می تواند منجر 
به عوارض جسمی و عاطفی طوالنی مدت شود. هنگامی که 
استرس دارید، بدن شما دچار تغییرات فیزیولوژیکی خاصی 
می شود که می تواند با کم خونی مرتبط باشد. نحوه دقیق 
تعامل هر دو شرایط هنوز در حال تحقیق است.برای توضیح 
ارتباط بین اســترس و کم خونی می توان از چندین نظریه 
اســتفاده کرد. یک دیدگاه این است که اضطراب می تواند 
منجر به کم خونی فقر آهن شــود. زندگی طوالنی مدت با 
استرس مزمن با اضطراب مرتبط است، وضعیتی که مدت ها 
با استرس عاطفی مرتبط بوده است.با این حال، هیچ مدرک 
قطعی مبنی بر اینکه اضطراب مــی تواند باعث کم خونی 
شــود وجود ندارد. آنچه شناخته شــده است این است که 
 اضطراب می تواند منجر به کمبودهای تغذیه ای شود. کمبود 
مواد مغذی، به ویژه فقر آهن، یکی از علل شایع کم خونی 
اســت. فوالت، منیزیم، ویتامیــن A و ویتامین B۱۲ نیز 
نقش دارند. نظریه دیگر کاهش منیزیم در بدن شــما است. 
وقتی بدن شما تحت اســترس زیادی است، احتمال اینکه 

 منیزیم بیشتری مصرف کند بیشتر است. کمبود آهن یکی از 
 رایج ترین راه های ایجاد کم خونی اســت. تحقیقات نشان 
مــی دهد که کمبود منیزیم با کم خونی ناشــی از فقر آهن 
نیز مرتبط اســت.یکی دیگر از راه هایی که استرس ممکن 
است باعث کم خونی شود، تأثیرگذاری بر رژیم غذایی شما 
است. افراد به موقعیت های استرس زا به روش های مختلف 
واکنش نشــان می دهند. در حالی که برخی از افراد ممکن 
است شروع به پرخوری کنند، برخی دیگر ممکن است به 
اندازه کافی غذا نخورند که منجر به سوء تغذیه می شود. سوء 
تغذیه علت اصلی کم خونی فقر آهن است. استرس مزمن 
همچنین بدن شما را از تولید اسید هیدروکلریک باز می دارد. 
بدن شما برای کمک به هضم غذا به اسید هیدروکلریک نیاز 
دارد. وقتی نتواند به اندازه کافی آن را تولید کند، بر نحوه هضم 
غذا و مواد مغذی که می تواند از غذایی که مصرف می کنید 
دریافت کند، تأثیر می گذارد.الزم به ذکر است که اضطراب 
 نیز می توانــد یکی از عالئم کم خونی باشــد. کم خونی 
می تواند یک وضعیت چالش برانگیز باشد، به خصوص قبل 
از تشخیص و درمان. عالئم آن می تواند باعث شود که فرد 
نسبت به عالئمی که نشان می دهد دچار استرس و اضطراب 
شــود. در یک مطالعه در سال ۲۰۲۰، محققان دریافتند که 
افراد مبتال به کم خونی فقر آهن به طور قابل توجهی بیشتر 
در معرض خطر ابتال به شرایطی مانند اضطراب، افسردگی و 

برخی اختالالت روان پریشی هستند.
  عوارض استرس و کم خونی

  کم خونی و اســترس هر دو می توانند منجر به عوارض 
پزشکی شوند. با کم خونی، موارد شدید می تواند منجر به 
ضربان قلب نامنظم، نارســایی قلبی، افزایش خطر عفونت 
و افســردگی در صورت عدم درمان شود. استرس مزمن 
همچنین می تواند منجر به عوارض پزشکی مانند فشار خون 
باال، افســردگی، اضطراب و بیماری قلبی شود. در صورت 

عدم درمان یا مدیریت نادرست می تواند کشنده باشد.
  تشخیص استرس و کم خونی

  روش خاصی برای تشخیص اســترس وجود ندارد. در 
بســیاری از موارد، بدن شما به شما می گوید که چه زمانی 
استرس دارد. برای تشخیص کم خونی فقر آهن می توان از 
یک آزمایش خون ســاده استفاده کرد. این آزمایش سطح 
هموگلوبین، آهن خون و فریتین شما را بررسی می کند. اگر 
پزشک مشاهده کند که سطح آهن در خون شما پایین است، 

ممکن است نشان دهنده کم خونی باشد.
  درمان استرس و کم خونی

بــرای درمان کم خونی می توان چندین رویکرد را در نظر 
گرفــت. خط اول درمان معموالً مکمل های آهن اســت. 

پزشک شــما احتماالً آنها را تا شــش ماه برای کمک به 
بازگرداندن ســطح آهن به حالت عادی تجویز می کند.در 
برخی مــوارد، مصرف مکمل های آهن می تواند عوارض 
جانبی مانند استفراغ، یبوست و اسهال ایجاد کند. در موارد 
شدید، آهن ممکن است نیاز به تزریق داخل وریدی، یعنی از 
طریق ورید داشته باشد. این روش آهن را سریعتر به خون 

شما می رساند.
  مقابله با استرس و کم خونی

 بسیاری از نکاتی که می تواند به شما در مدیریت استرس 
کمک کند می تواند به شما در مدیریت عالئم کم خونی نیز 

کمک کند.
تکنیک های مدیریت برای هر دو شرایط عبارتند از:

• خواب کافی: خواب کافی برای رفاه مطلوب هر انسانی 
ضروری است.

• رژیم غذایی ســالم داشته باشید: رژیم غذایی شما نقش 
زیادی در ایجاد کم خونی فقر آهن دارد. رژیم غذایی فاقد 
منیزیم و آهن می تواند باعث این بیماری شــود. خوردن 
 یک رژیم غذایی ناسالم در هنگام استرس نیز خطر ابتال به 
 چالش هــای ســالمتی را افزایش می دهــد. حفظ یک 
رژیم غذایی سالم برای مدیریت هر دو بیماری ضروری است.

• زمانی را برای استراحت در نظر بگیرید: ضروری است که 
به بدن خود زمان دهید تا استراحت کند و از هر دو شرایط 
بهبود یابد. با استرس، نمی توان بر اهمیت استراحت بیش از 
حد تاکید کرد. مدیتیشن، معاشرت با خانواده و دوستان، و 
انجام سرگرمی هایی که دوست دارید راه های خوبی برای 

استراحت هستند.
  خالصه

   برای درک ارتباط بین کم خونی و استرس باید تحقیقات 
بیشتری انجام شود. آنچه مشخص شده است این است که 
استرس می تواند منجر به کمبودهای تغذیه ای شود که ممکن 
اســت به ایجاد کم خونی فقر آهن کمک کند. فرد مبتال به 
کم خونی احتماالً به دلیل عالئم خود اســترس عاطفی را 

احساس می کند.
   متأسفانه، این می تواند عالئم کم خونی را بدتر کند.شواهد 
علمی کافی در مورد ارتباط بین استرس و کم خونی وجود 
دارد. در حالی که ممکن اســت پیشگیری از استرس برای 
جلوگیری از کم خونی در همه تضمین نشــده باشد، به این 
نتیجه می رسد که پیشگیری از استرس مزمن می تواند به 
کاهش خطر کم خونی، به ویژه کم خونی فقر آهن کمک کند. 
 بســیاری از عالئمی که احتماالً در هنگام کم خونی تجربه 
می کنید، ممکن است در زمان استرس یا اضطراب نیز رخ 

دهند .

آیا استرس می تواند باعث کم خونی شود؟
گروه ســالمت // این مطلب  در مورد اختالل بیش 
فعالی است. همچنین در مورد لزوم درماِن این اختالل 

و عواقب عدم درمان صحبت شده است . 
   Adhd کــه به آن اختالل بیــش فعالی و کمبود توجه 
 هم گفته می شود، نوعی اختالل است که بر رفتار افراد تاثیر 
می گذارد. افرادی که مبتال به این بیماری هستند نمی توانند 
به خوبی تمرکز کنند و در جمع کردن حواس مشکل دارند. 
این افراد بی قرار و حواس پرت به نظر می رسند. افرادی 
که به Adhd مبتال هستند سطوحی از اضطراب، بی خوابی 
و کم خوابی را تجربه می کنند و دارای اختالالت خواب 
هستند.این بیماری معموالً از دوران کودکی آغاز می شود 
و زمانی که کودک وارد مدرسه می شود این اختالل بیشتر 
خود را نشان می دهد. چراکه به علت کمبود تمرکز و توجه، 
این کودکان با افت تحصیلی مواجه می شوند. اختالل بیش 
فعالی معموالً در کودکان زیر ۱۲ سال دیده می شود. دوران 
کودکی، یک دوران طالیی برای بهبود این اختالل اســت 
که والدین باید به آن توجه ویژه ای داشــته باشند. اگر در 
زمان کودکی این اختالل تشخیص داده نشود، ممکن است 
تا بزرگسالی ادامه پیدا کند و فرد در سنین باال متوجه وجود 
آن شود. معموال با افزایش سن این اختالل بهتر می شود. 
اما این بــرای همه صدق نمی کند و برخی افراد حتی در 
بزرگسالی نیز نیاز به دارو درمانی و یا سایر درمان ها مانند 

نوروفیدبک دارند.
*  آمار کودکان بیش فعال

  بیش فعالی یکی از شــایع ترین اختالالتی است که از 
دوران کودکی آغاز می شود و تا بزرگسالی هم ادامه دارد. 
آمارها نشان می دهد که ۵ درصد از کودکان و نوجوانان در 
سراسر دنیا مبتال به Adhd هستند ۶.۵ درصد بزرگساالن 

جهان نیــز مبتال به این اختالل هســتند. بیش فعالی در 
 ایــران و در میان کودکان ایرانی نیز شــایع اســت. طبق 
گفته های رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران، 
۷ الــی ۸ درصد کودکان ایرانی دچار اختالل بیش فعالی 

هستند . 
*  اهمیت درمان بیش فعالی

  افــرادی که دچار اختالل بیش فعالی هســتند، معمواًل 
نمی توانند به مدت طوالنی یک جا بی حرکت بنشیند و 
یا روی یک کار تمرکز داشــته باشند. اغلب آنها فراموش 
 کار هســتند، بســیار حواس پرت اند و یا مدام وســط 
حرف های دیگران میپرند. تمامــی این موارد می تواند 
مشــکالتی را در زندگی فرد مبتال به این اختالل بوجود 
بیاورد. متاســفانه اگر اختالل بیش فعالی به درستی و در 
زمان مناسب درمان نشود می تواند بر عملکرد کودک در 
مدرسه، عملکرد کاری در بزرگساالن، عزت نفس و روابط 
اجتماعی افراد تاثیر مخربی بگذارد.مثاًل کودکی که دارای 
نقص توجه است، در برقرای ارتباط با دیگران دچار مشکل 
می شود، چراکه نمی تواند اطالعات را به طور کامل و دقیق 
از محیط اطرافش دریافت کند. نهایتاً او گوشه گیر می شود 
و عمال شادی و نشــاط در زندگی او کمرنگ تر خواهد 
شد.همچنین طبق مطالعه ای که در سال ۲۰۱۹ انجام گرفت 
افرادی که مبتال به اختالل بیش فعالی هستند سه برابر بیشتر 
از افراد دیگر احتمال خودکشی دارند و بیشتر از سایرین در 
معرض افسردگی و عوارض ناشی از آن هستند. بنابراین 
اگر نمی خواهید عزت نفس و اعتماد به نفس، شــغل و 
تحصیل فرزند شما تحت تاثیر این بیماری قرار بگیرد، بهتر 
است که از دوران کودکی با مراجعه به پزشک، رفتار درمانی 

و سایر روش ها این اختالل را درمان کنید .

دوران طالیی برای بهبود بیش فعالی
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گروه خبر // مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان گفت: 
با توجه به موج سرما در کشور و نیاز مبرم 
در نیروگاه ها و دیگر مبادی مصرف، ارسال 
مواد نفتی از بندرعباس شبانه روزی شده و 
به طور میانگین در ۲ شیفت کاری، یکهزار 
و ۴۰۰ تانکر مواد نفتی از انبار شهیدرجایی 
بارگیری و به سراسر ایران اعزام می شود . 

   احمد ساالری فر افزود: فرآیند بارگیری در 
۲ نوبِت کاری ۱۲ ساعتی به صورت پیوسته 
و بدون تعطیلی انجام می شود و با این تغییر، 
ارســال مواد نفتی از ابتدای دی ماه تاکنون 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۲۲۵ 
درصد افزایش یافــت.وی اضافه کرد: روز 

۲۱ دی ماه رکورد بارگیری در شــرکت ملی 
پخش فــرآورده های نفتی منطقه هرمزگان 
شکسته شد و یکهزار و ۶۶۰ نفتکش، حدود 
۵۳ میلیون لیتر بنزین، سوخت جت، گازوییِل 
یورو، نفت ســفید، گازوییل و مازوت را از 
بندرعباس به ۲۵ نیروگاه و ۲۱ انبار تدارکاتی 
و سرشاخه های توزیع در تمامی نقاط ایران 
حمل کردند.ســاالری فر تصریح کرد: این 
روند بدون توقــف و با تمامی توان تا پایان 
اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت.به 
گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه هرمزگان هم اکنون ۱۲۴ بازو یا 
سکوی بارگیری در انبار شهید رجایی فعال 

است و رانندگان نفتکش ها در کمترین زمان 
ممکن و بدون معطلی محموله های سوختی 
را با رعایت کامل الزامات ایمنی و زیســت 
محیطی تحویل گرفتــه و حرکت می کنند.

ســاالری فر اضافه کرد: انبار شهید رجایی 
با ۵۸ مخزن و ظرفیت ذخیره ســازی یک 
میلیارد و ۴۵۵ میلیون لیتر انواع فرآورده ها، 
هیچ محدودیتی در ارسال سوخت به مقاصد 
مختلف ندارد و محموله های نفتی به شهرهای 
مختلف از جمله قم، گرگان، بجنورد، تربت 
حیدریه، بیرجند، ســبزوار، یــزد، کرمان، 
جیرفت، کهنوج، زاهدان، چابهار، بوشــهر، 
شــیراز، یزد، تبریز و دیگر شهرها بارگیری 

می شود.به گزارش ایرنا ؛ مدیر شرکت ملی 
پخش فــرآورده های نفتی منطقه هرمزگان 
تاکید کرد: همه کارکنان این شرکت و به ویژه 
افراد حاضر در انبار شهیدرجایی بندرعباس 
و رانندگان نفتکش ها ضمن درک شــرایط 
کشور، با هدف گرمابخشــی به خانه های 
مردم و فعال ماندن نیروگاه ها و دیگر مراکز 
صنعتی و تولیدی، با روی گشــاده و روحیه 
ایثارگری به صورت شــبانه روزی مشغول 
کار هستند و انتظار می رود مردم و مصرف 
 کنندگان سوخت در بخش های مختلف نیز با 
صرفه جویی و مصرف بهینه، همچون همیشه 

در این زمینه همراهی کنند .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان :

ارسال مواد نفتی از بندرعباس به سراسر ایران شبانه روزی شد

گروه گزارش // یک کارشــناس محیط زیست معتقد 
است، شیرین کردن آب یکی از پرهزینه ترین، راه های 
انتقال آب است که سبب تولید آب خاکستری و برهم 
خوردن توان زیستی و اکولوژیکی مناطق مورد انتقال 

آب می شود .
    ایــده انتقال آب از خلیج فارس ابتــدا به کرمان و با 
هدف تامین آب کشاورزی استان کرمان در زمان ریاست 
جمهوری هاشمی رفسنجانی مطرح شد و سپس بنگاه های 
سرمایه گذاری در انتقال آب به مرور در کشور رو به فزونی 
رفت، غافل از اینکه انتقال آب یکی از راه های کورتر کردن 
گره ورشکستگی بحران آب در ایران است؛ که داد فعاالن 
محیط زیست را در همه شاخه ها بلندتر کرده است. به نظر 
کارشناسان انتقال آب برای مسیرهای کوتاه شاید آخرین 
گزینه باشد؛نه نخســتین گزینه در مسیری به طول بیش 
از هزار کیلومتر، آن هم با هدف اســتفاده برای صنعت و 
کشاورزی آن هم در سرزمینی چون ایران با دمای تبخیر 
باال و کم آب. با وجود تمام این مخالفت ها و آگاه سازی 
دولت ها درباره خطرات محیط زیستی و آسیب های آن، 
خط دوم انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران و 
استان یزد پنج شنبه گذشته با حضور ابراهیم رییسی گشایش 
یافت. گشایشی که بیش از ۳۰۰هزار میلیارد بودجه برای 
آن صرف می شــود،در حالی که دولت با کسری بودجه 
روبه رو است و بســیاری از فعالیت های پژوهش محور 
در کشور به دلیل نبود بودجه، خاک می خورند و فراموش 
 می شــوند. حسین آخانی، استاد دانشــگاه و کارشناس 
محیط زیست در گفت وگو با خبرآنالین فرایند انتقال آب از 
خلیج فارس را همانند پروژه های سدسازی در کشور از 
روش های »مافیای آب« معرفی می کند. او می گوید:»انتقال 
آب از خلیج فارس و دریای عمان از اشــتباهات بسیار 
بزرگ در کشور و بسیار مشخص است مافیایی که تا حاال 
پیگیر سدسازی در انتقال آب بود ،در حال حاضر با تعریف 
جدیدی از تامین آب،منافع خود را حفظ می کند«. او ادامه 
می دهد:» همه متخصصان اقتصاد معتقدند، چنین انتقالی 
هزینه های کالنی را روی دوش کشور می گذارد و به هیچ 
وجه به صرفه نیست ،باید چند سیاست مناسب را پیگیری 
کنیم تا با مشکل کم آبی در کشور برخورد کنیم. یکی از 
مهم ترین سیاست ها این است که صنایع آب بر را از مناطق 
مرکزی به مناطق ساحلی منتقل کنیم و اگر ما فکر کنیم که 
با انتقال آب به استان یزد، می توانیم نیاز آبی این استان را با 
روش های غیرآبی پایداری که در کشور وجود دارد، حل 

کنیم، کامال به بیراهه رفته ایم؛ اگر این راه حل جوابگو بود 
باید انتقال آب از زاینده رود که قبال به یزد و کرمان صورت 
گرفته بود، آن نیاز را جواب می داد.« او به مشکل پساب 
شرکت های صنعتی و معدنی در اطراف یزد به عنوان یک 
مشکل محیط زیستی اشاره می کند و می گوید:»در حال 
حاضــر در اطراف یزد دریاچــه بزرگی از آب فاضالب 
تشکیل شده است که نتیجه فعالیت شرکت های معدنی و 
صنعتی یزد است که در حاشیه یزد رها و تبخیر می شود؛ 
و دولت به جای اینکه آبی را منتقل کند به یزد باید آبی را 
که در حال حاضر مصرف می شود، به صورت بهینه مصرف 
 کند و اجازه ندهدکه این آب هدر برود.« آخانی توضیح 
می دهد:»بنابراین راه حل بســیار مشخص است: انتقال 
صنایع به مناطق ساحلی و اضافه نکردن صنایع جدید باید 
سیاست اصلی باشد و دیگر اجرای سیاست های بهینه سازی 
مصرف آب؛مساله ای که در کشور ما نداریم و همین اشتباه 
 را در رابطه با انرژی تکرار می کنیم.به عنوان دومین کشور 
تولیــد کننده گاز جهان،در حال حاضر وضعیت به حدی 
بحرانی اســت که گاز پایتخت را نمی توانیم تامین کنیم و 
با روش تعطیلی،مســاله را حل می کنیم؛به دلیل اینکه در 
این سال ها به جای اینکه ما به فکر این باشیم که مصرف 
انرژی را درکشور بهینه کنیم و به مردم یاد دهیم که چگونه 
کمتر مصرف کنند،به عنوان نمونه به جای ،اصالح مهندسی 
ســاخت و ساز های مســکونی تاکید بیشتر بر ساخت 
ساختمان های بیشتر در تهران داریم و بعد به آنها آب،برق 

و..بدهیم.« 
   شیرین سازی آب؛فرایند تولید گازهای گلخانه ای

   انتقال آب همراه با شیرین کردن و نمک زدایی همراه است 
که ضمن هزینه زیاد،خطرات محیط زیستی را برای کره 
زمین به همراه تغییر اقلیم به همراه خواهد آورد، فرایندی 
که امروز کشورهای حاشیه خلیج فارس بر تغییر اقلیم در 
خاورمیانه و آلوده شدن هرچه بیشتر خلیج فارس صحه 
 می گذارند و ما به عنوان یکی از کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس نه تنها واکنشی به تبدیل آب خاکستری نداریم 
بلکه با انتقال آب خلیج فــارس و نمک زدایی آن توان 
 زیستی خلیج فارس را برهم می زنیم.محمد درویش،کنشگر 
محیط زیســت در گفت وگو با خبر آنالین ضمن انتقاد 
 از انتقــال آب خلیج فــارس به اســتان های مرکزی از 
شــیرین کردن آب به عنوان یکی از گرانترین روش های 
انتقــال آب که به تولید گازهای گلخانــه ای می انجامد، 

یاد می کند و توضیح می دهد:»شــیرین کردن آب یکی 
از گرانترین شــیوه های انتقال آب محســوب می شود و 
در طرح های انتقال آب روش های شــیرین سازی آب 
دریا،نمک زدایی از همه طرح ها گران قیمت تر هستند و 
عالوه بر این فرآیند شیرین  سازی آب دریا،فرآیندی است 
که طی آن گازهای گلخانه ای زیادی تولید می شود بخاطر 
اینکه نیاز به انرژی دارد و در کشــوری همانند کشور ما 
که منبع اصلی انرژی،نیروگاه های حرارتی هستند که خود 
آنها مهم ترین عامل تولید گاز دی اکسیدکربن هستند، فرآیند 
شیرین سازی به شدت انرژی بر و می تواند خطر تغییر اقلیم 

یا جهان گرمایی را افزایش بدهد.«
   ایران ، قربانی تغییر اقلیم

   درویش،منطقه خاورمیانه را یکی از حساس ترین مناطق 
تغییر اقلیم معرفی می کند و می گوید: »کشور ما یکی از 
قربانیان تغییر اقلیم است ودر منطقه ما حساسیت آن زیاد 
است.« او به آب خاکستری در نتیجه فرآیند نمک زدایی 
 و شیرین کردن آب دریا اشــاره می کند و ادامه می دهد:
»آب خاکستری،ناشی از فرآیند شیرین سازی آب دریا 
 است، آبی بســیار خطرناک با درصد امالح زیاد است ؛
 آب خاکستری که در نتیجه انتقال حاصل می شود متاسفانه 
در خلیج فارس تخلیه و باعث می شود توان زیست پذیری 
خلیج فارس کاهش پیدا کند، همچنین دمای آب افزایش 
پیدا کند،چون همانطــور که گفتم این فرآیند،یک فرآیند 

انرژی بر است«.
  آلودگی ۴۰برابری خلیج فارس

   درویــش ادامه می دهد:»در حال حاضرمیزان آلودگی 
خلیج فارس دســت کم ۴۰ برابر حد استاندارد است و 
ما شــاهد این هستیم که کشورهای جنوبی خلیج فارس 
ســاالنه حدود ۱۰میلیــارد متر مکعب آب را شــیرین 
می کنند و به جای اینکه ما بدنبال این باشیم که پروتکل 
را به امضا برسانیم و اجازه ندهیم اکو سیستم خلیج فارس 
نابود شــود،خودمان هم آن را تشدید می کنیم. بنابراین 
مســاله خطرناکی در درازمدت مــی تواند از این فرآیند 
 حاصل شود.« او با اشاره به مسیر خط انتقال لوله آب از 
خلیج فارس به فالت مرکزی ایران بیان می کند:» مسیری 
را که برای آب تعیین می کنیم از چشم اندازی طبیعی،مراتع و 
رویشگاه های درختی ما عبور می کند و باعث گسست اکو 
لوژیکی در جامعه جانوری منطقه خواهد شد و می تواند 
خسارت های جبران ناپذیر زیست محیطی به بار بیاورد 

و اگر تمام این موارد را در کنار منافعی که بدست میاریم 
بگذاریم تا ببنیم آیا انتقال آب از خلیج فارس سودمند است 
یا خیر؟«او به پدیده منطقه مرده به عنوان منطقه حاصل 
 از ریختن آب خاکســتری به خلیج فارس اشاره می کند:
 »در حــال حاضــر گــزارش هایی که ســازمان های 
محیط زیستی وابسته به سازمان ملل منتشر می کنند؛از 
پدیده ای به نام»منطقه مرده« که از آن به عنوان »کویرهای 
دریایی« یاد می شوند،نام می برند، آنها هرساله این کویرهای 
دریایی را رصد می کنند.« کویرهای دریایی ظاهرا جایی 
اســت کــه آب دارد ولی هیچ موجود زنــده ای و هیچ 
ماهی،آبزی و حتی مرجان در آنجا وجود ندارد و علت آن 
این است که دمای آب چنان افزایش پیدا کرده و آلودگی آن 
زیاد باال رفته که امکان زیست هیچ موجود زنده ای در آن 
 وجود دارد.او می گوید: »حدود ۵ سال است که دو منطقه از 
خلیج فارس هم در رصد جهانی قرار گرفته و به عنوان کویر 
دریایی معرفی می شود،این منطقه در منتهی الیه جنوب تنگه 
هرمز و در نزدیک کشورهای جنوبی خلیج فارس،قطر و 
بحرین است و در این مناطق شاهد به وجود آمدن کویرهای 
دریایی هستیم و متاسفانه در حال گسترش هستند.« او ادامه 
می دهد: »این مناطق همان مکان هایی است که تمرکز آب 
شــیرین کن های خلیج فارس،درآن قرار دارد. کویرهای 
دریایی می تواند بر درآمد صیادی اثر بگذارد، بخش بزرگی 
از جامعــه ایران که از آبزیان خلیج فارس تغذیه می کنند 
نظام تغذیه آنها دگرگون می شــود و بخش قابل توجهی 
از مردمی که در اســتان های بوشهر،خوزستان،هرمزگان 
 و سیســتان و بلوچســتان از محل صیــادی ارتزارق 
می کنند، متاثر می شوند وهمین االن هم گزارش های زیادی 
وجود دارد، که میزان صید و تنوع زیستی کاهش پیدا کرد 
و این مشــکالت دامنگیر کشور شده است.« او بار دیگر 
با برشمردن تولید آب خاکستری که حاصل فرایند انتقال 
 آب اســت، می گوید:»تمامی این مسائل در جایی اتفاق 
می افتد که ما دست کم ۳۰ میلیارد متر مکعب آب خاکستری 
در سال تولید می کنیم و این آب خاکستری حاصل پساب 

بخش هایی از کشاورزی،صنعت،شرب وواحد های تجاری 
است و به دلیل نبود تصفیه خانه ها به اندازه کافی در سیستم، 
باز چرخانی قرار نمی گیرند و منجر به افت کیفیت منابع 
آب و خاک کشور می شوند.« این کنشگر با طرح پرسشی 
 ادامه می دهد: » چرا به جای ۳۰۰هزار میلیارد هزینه برای 
طرح های انتقــال آب با درصد کمتری بازچرخانی آب 
را انجــام نمی دهیم؟ و چرا همانند کشــورهای اروپایی 
 که آب را تــا ۱۸ مرتبه بازچرخانــی می کنند ما هم از 
 آب های خاکستری موجود استفاده کنیم. در استان یزدی که 
رئیس جمهور برای گشــایش خط دوم انتقال آب رفته 
 اســت،وقتی با هواپیما وارد یزد می شوید دریاچه بزرگی 
می بینید که در دیدگاه اول شــگفت زده می شوید که در 
کویر دریاچه وجود دارد ولی در واقع فاضالب شهر یزد 

است،که رها شده و در معرض تبخیر قرار می گیرد.« 
   طرح هــای انتقالی آخرین گزینه برای مســیرهای 

کوتاه
   او با اشــاره به اجرای طرح انتقــال به عنوان یکی از 
 گزینه های جلوگیــری از مهاجرت توضیــح می دهد:
»طرح های انتقال آب در زمانی می تواند توصیه شود، که 
هیچ راه دیگری برای جلوگیری از مهاجرت مردم وجود 
نداشته باشد و آن زمان می توان توجیه کرد.« او به انتقال 
آب از بندر گواتر به زابل و زاهدان اشاره و می گوید:» در 
 بین تمامــی طرح های انتقال آب،تنها طرح انتقال آب از

 بنــدر گواتر به زاهدان و زابل توجیه پذیر اســت چون 
مکان هایی محسوب می شوند که به شدت منابع آب کمی 
دارند و وابسته به افغانستان هستند و ما به جای اینکه اندک 
آبی را که از هیرمند می آید، وارد چاه ها کنیم و باعث خشکی 
هامون و افزایش ریزگردها و نابودی توان زیست پذیری 
منطقه شویم، خوب است آبی که از هیرمند می آید را رها 
کنیم به هامون و برای مــردم زابل و زاهدان طرح انتقال 
آب اجرا کنیم از دریای عمان که متصل است به اقیانوس 
 هند و برای حجم بزرگی که دارد کمترین آســیب پذیری 

محیط زیستی را می بیند . «

انتقال آب خلیج فارس ؛ اشتباه بزرگی است 

آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی
 ) ارزیابی کیفی(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان هرمزگان

)سهامی خاص(

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی گازرسانی به شهرک صنعتی پارس هرمز 
منیزیت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید : 

1. موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای حدود 12 کیلومتر خط تغذیه جهت گازرسانی به شهرک صنعتی پارس هرمز منیزیت
2. مدت قرارداد : 360 روز تقویمی

3. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : بندرعباس- 
بلوار گاز- شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07632197236 

4. مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
5. مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان

6. به این مناقصه پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه تعلق می گیرد .
7. به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد .

8. حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : رتبه پنج نفت و گاز یا رتبه پنج تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت 
ایمنی از اداره  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی . 

ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
فراخوان محقق سازند . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 

به مناقصه گران ارسال خواهد شد .

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان
چاپ نوبت اول :  1401/10/20 -  چاپ نوبت دوم :  10/27 /1401

فراخوان شماره : 2001092421000043

شناسه آگهی :1435380

نوبت دوم

منتظر کویرهای دریایی باشیم؟

گــروه خبــر // مدیرعامل شــرکت آب و 
 فاضالب هرمزگان در آستانه والدت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و روز زن از بانوان شاغل در 

این مجموعه قدردانی کرد .
    بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ عبدالحمید 
حمزه پور در این مراســم که با حضور همسر 
شــهید دمیار برگزار شد، با قدرانی از همکاران 
فاضــالب  و  زن شــاغل در شــرکت آب 
 هرمزگان تالش آنها را در انجام امور ســتود و 
گفــت: زنان با الگو قرار دادن ســیره حضرت 
فاطمه )س( می توانند نقش خود را در جامعه 

ایفا کنند. وی افــزود: بخش زیادی از کارکنان 
آبفا را بانوان تشکیل می دهند که که ضمن انجام 
وظایف محوله وظایف ســنگین خانه داری و 
تربیت فرزند را نیز بر عهده دارند.حمزه پور با 
قدردانی از حضور همسر شهید دمیار، حضور 
وی در این مراسم را مایه خیر و برکت دانست 
 و افزود: مطمئنا شــهدایی که هشــت سال در 
دفاع مقدس و دیگر مقاطع انقالب خون دادند 
در دامن همین مادران پرورش یافته اند. گفتنی 
اســت، در پایان این مراسم با اهدای شاخه گل 
و لوح تقدیر از بانوان شاغل در آبفا تجلیل شد .

تجلیل مدیرعامل آبفا از بانوان شاغل در شرکت آب و فاضالب هرمزگان 

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای - تجدید  سوم

مناقصه گزار : مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان  موضوع مناقصه :  ارائه خدمات ایمنی ، اطفاء 
حریق و امداد و نجات بندرشهید باهنر و بنادر تابعه )جاسک ، سیریک ، تیاب ، هرمز و شهید حقانی ( به شرح اسناد مناقصه

 مهلت و نحوه دریافت اسناد :  متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 1401/10/26روز دوشنبه تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه  مورخ 1401/10/29با  مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به دریافت )خرید( رایگان 

اسناد اقدام نمایند . 
مهلت و محل تســلیم پاکات و بارگذاری اسناد : متقاضیان باید پیشنهادات خود را تا ساعت19:00روزپنجشنبه مورخ 
1401/11/13درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری نمایند . تبصره 1: متقاضیان مکلفند 
تا همین تاریخ عالوه بربارگذاری اسناد خود در سایت مذکور نسبت به » تحویل فیزیکی صرفًا پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( « به 

دبیرخانه مرکزی مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان- ساختمان اداری- طبقه ی همکف تسلیم نمایند .
 تبصره 2 : کلیه ی مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه ی پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند بدیهی است در صورت 

عدم انجام فرآیند در سامانه ی مذکور پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمی گردد .
 تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار)تضمین شرکت در مناقصه( : جهت شرکت در مناقصه به مبلغ 29.437.243.995ریال  با واریز وجه 
نقد به حساب سپرده بندر به  شماره شباء IR 030100004101064571214903 نزد بانک مرکزی به نام سپرده بندر شهید باهنر یا به 
صورت ضمانت نامه بانکی معتبر . تبصره : ضمانت نامه مذکور می بایست از تاریخ صدور به مدت حداقل سه ماه دارای اعتبار باشد همچنین 
 برای یک دوره سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد . زمان و محل بازگشایی پاکات : بازگشایی پاکات الکترونیکی در مورخ 1401/11/16

روز یکشــنبه ساعت9:00 دربندرشهید باهنر- ساختمان اداری – طبقه چهارم – حوزه مدیریت  انجام می گردد. • این آگهی در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی می گرددکه مناقصه گر در سامانه 
ثبت نام ،کلیه مدارک )مدارک مورد نیاز ارزیابی کیفی ، اسناد مناقصه ، ضمانت نامه ،قیمت پیشنهادی( دارای امضای الکترونیکی با مهرگرم را 
در سامانه بارگذاری و اصل ضمانت نامه را به دبیر خانه مدیریت  بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان ارسال نموده باشد .

• اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :
• آدرس : اســتان هرمزگان- بندرعباس- بلوار پاســداران – جنب میدان قائم – مدیریت  بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان 

هرمزگان – واحد اداری و مالی  تلفن :  07632129245  شناسه ملی : 140001۸0614   کداقتصادی : 4113195779۸6       
 کدپستی : 7917914699                  • اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

• مرکز تماس : 41934-021            • دفتر ثبت نام :     ۸۸969737  و ۸519376۸

روابط عمومی مدیریت بنادرودریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان
شناسه آگهی : 1441187


