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گروه خبر  //فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت  :با هوشیاری و تالش شبانهروزی تکاوران پلیس مبارزه
با مواد مخدر بندرلنگه یک باند قاچاق مواد افیونی منهدم و  ۱۳۴۰کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد .

سردار غالمرضا جعفری ،فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت  :ماموران انتظامی پاسگاه مغویه شهرستان بندرلنگه
با اقدامات گسترده اطالعاتی در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه بیامان با سوداگران مرگ  ،اعضای یک
باند قاچاق مواد افیونی که با استفاده از خودروهای لوکس اقدام به جا به جایی مواد مخدر میکردند را شناسایی و
پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند  .سردار جعفری افزود  :پس از چند روز کار اطالعاتی و تالش شبانه
روزی ماموران از نیت اعضای این باند مبنی بر حمل یک محموله سنگین مواد مخدر از استانهای جنوب شرقی
کشور و انتقال آن به استانهای مرکزی مطلع شدند  .او گفت  :ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی و تشکیل
چند اکیپ مجرب در سطح حوزه استحفاظی اقدام به کنترل خودروهای عبوری در محور مغویه  -لنگه کردند و پس

مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان:

دفترچه بیمه درمانی از ابتدای اسفند صادر نمیشود

گروه خبــر  //مدیر درمــان تامین
اجتماعی اســتان هرمزگان گفت :از
ابتدای اسفند ماه سال جاری دفترچه
بیمه در مراکــز و دفاتر کارگزاری این
سازمان صادر نمیشود.

بــه گزارش خبرنگار دریــا  ،دکتر مریم
امیری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
روزنامــه دریا افزود :بنا به گفته مدیرعامل
ســازمان تامیــن اجتماعی ،بــرای اینکه
بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی نیازی
به مراجعه حضوری جهت دریافت دفترچه
نداشتهباشند ،صدور دفترچه از ابتدای اسفند
ماه متوقف شــده و خدمــات به صورت
الکترونیــک به آنها ارائه میشــود .امیری
اظهارداشت :یکی از سیاستهای سازمان
تامیــن اجتماعی برای ســهولت در ارائه

خدمات به بیمهشــدگان ،حذف دفترچه و
ارائه خدمات از طریق نســخه الکترونیک
میباشــد و تاکنون اقدامات خوبی در این
زمینه صورت پذیرفتهاست و در حال حاضر
نیز در مراکز درمانی سازمان هیچگونه نسخه
کاغذی استفاده نشده و از نسخه الکترونیک
اســتفاده میشــود.وی خاطرنشــانکرد:
بیمهشدگان ســازمان تامین اجتماعی در
مراجعه به پزشکان ،با ارائه کد ملی میتوانند
از خدمات بیمهای ســازمان استفاده نمایند
و اگر پزشــکی به دالیل مختلف از جمله
نبود امکانات و یا عدم تمایل پزشک برای
اســتفاده از خدمات الکترونیــک قادر به
استفاده از نسخه الکترونیک نباشند ،نسخه
در ســربرگ خود پزشک نوشته میشود و
سایر مراکز پاراکلینیک از جمله داروخانه،
آزمایشگاه و  ...خدمات را با پوشش بیمهای
ارائه میکنند .امیری عنوانکرد :بیمهشده با
پوشش بیمهای به پزشکان مراجعه میکنند و
نسخه الکترونیک بیمار با شماره ملی او در
مراکز دیگر از جمله آزمایشگاه ،داروخانه،
فیزیوتراپــی ،رادیولوژی و  ...با پوشــش
بیمهای سازمان تامین اجتماعی خدمات را
دریافت میکند .وی ادامه داد :بیمهشدگان
توجه داشتهباشند با توجه به اینکه از ابتدای

اسفند ماه دفترچه جدید صادر نمیشود ،در
مراجعه به پزشکان حتما کارت ملی خود
را به همراه داشتهباشند تا بتوانند از پوشش
بیمهای اســتفاده نمایند.مدیر درمان تامین
اجتماعی هرمزگان یادآورشــد :با توجه
به اینکه در شرایط فعلی که بیماری کرونا
محدودیتهایی را برای ما ایجاد کردهاست،
استفاده از نسخه الکترونیک کمک زیادی
به کاهش زنجیره انتقال این بیماری میکند
و با کاهش اســتفاده از نســخه کاغذی و
دفترچه ،کمتر در معــرض آلودگی به این
ویروس قرار میگیرند .امیری اظهارداشت:
تاکنون پزشکان و مراکز پاراکلینیکی طرف

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

قرارداد با ســازمان تامیــن اجتماعی در
استان هرمزگان نیز همکاری خوبی جهت
استفاده از نسخه الکترونیک و عدم استفاده
از نسخه کاغذی داشتهاند که این موضوع
ســرعت ارائه خدمات هم به بیمهشدکان
و هم پزشــکان و مراکز طرف قرارداد را
افزایش میدهد .این مسوول در پایان گفت:
پزشکان و مراکز پاراکلینیکی با استفاده از
نســخه الکترونیک دیگر نیازی ندارند که
مانند ســابق برای دریافت هزینهها نسخه
کاغذی ارائه نمایند و روند بررسی و تسویه
حساب با آنها نیز با سرعت بیشتری انجام
خواهد شد.

نوبت اول

شــرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دســتگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام 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  .موضوع مناقصه  :عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای
جغان (ناحیه  ) 1شهرستان حاجی آباد  .مبلغ برآورد اولیه 6.758.885.191 :ریال ( شش میلیارد و هفتصد و پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج
هزار و یکصد و نود و یک ریال )  ( .اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد )
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 337.944.260 :ریال (سیصد و سی و هفت میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار و دویست و شصت ریال ).
رتبه و رشته مورد نظر 5 :آب  .مبلغ خرید اسناد  5.000.000 :ریال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش
اسناد مناقصه  .مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14تاریخ  99/11/15ساعت  14تاریخ 99/11/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14مورخ  . 99/12/04زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10مورخ 99/12/06
محل بازگشایی  :سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی
پیشنهادها آزاد است  .امتیاز کیفی الزم  :پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ()65بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irدریافت و با توجه به مندرجات
اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف  ،ب و ج تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق درج نمایند  .سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج
شده است  .اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس :
بندرعباس -بلوار ناصر  -جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان ( امور قراردادها ) تلفن  33350582-86-87سایت اینترنتی
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی :WWW.Abfa Hormozgan.comاطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز
تماس تهران  27313131:دفتر ثبت نام  88969737 :و . 85193768
شناسه آگهی 1088274 :

روابط عمومی و آموزش هم گانی  -ش کرت آب و افضالب استان رهمزگان

از چند ساعت تعقیب و مراقبت در نهایت به یک دستگاه خودروی پرادو مشکوک و دستور توقف دادند  .فرمانده
انتظامی استان هرمزگان افزود  :قاچاقچیان با مشاهده ماموران و بدون توجه به دستور ایست پلیس و عالئم هشدار
دهنده با افزایش سرعت اقدام به فرار کردند که در عملیات ضربتی و برق آسای نوآوران پلیس ،قاچاقچیان عرصه را
بر خود تنگ دیده و با رها کردن خودرو از محل متواری شدند  .سردار جعفری گفت  :با تالش همه جانبه ماموران
محل اختفای قاچاقچیان در حوالی روســتای بستانه شناسایی شد و اعضای این باند در یک عملیات غافلگیرانه
دستگیر شدند  .او افزود  :با دقت و هوشیاری ماموران یک تن و ۳۴۰کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانهای توسط
قاچاقچیان در گودالی جاسازی شده بود  ،کشف و ضبط شد  .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فرمانده انتظامی
استان هرمزگان با اشاره به دستگیری ۴قاچاقچی در این عملیات ،گفت  :در این رابطه  ۴دستگاه خودروی لوکس
متعلق به قاچاقچیان نیز توقیف شد و متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

تازیانه سرما بر جان محصوالت کشاورزی
هرمزگان
4

اطالعیه پذیرش متقاضیان معاف
از آزمون تأسیس و عضویت در مراکز مشاوره خانواده
مركز امور مشــاوران  ،وكالء و كارشناسان رسمی قوه قضائیه در نظر دارد به منظور اجرای ماده  ۴۰آئین نامه
اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب  ۲۷بهمن ماه  ۱۳۹۳و ماده  ۱۰دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز
مشاوره خانواده  ،از بین قضات بازنشسته  ،اعضای هیأت علمی دانشگاه و مشاوران خانواده فعال در دادگستریها
در صورت نداشتن رابطه استخدامی و وجود شرایط مندرج در این آگهی،نسبت به جذب اختصاصی بدون آزمون
جهت اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در حوزه های روانشناختی  ،مددکاری اجتماعی  ،مشاوره حقوقی -مذهبی
و «مجوز تأســیس مرکز مشاوره خانواده» به تعداد مراکز مورد نیاز که شرح آن در جدول شماره  ۱درج گردیده
برای هر استان و با اولویت شهرستان اقدام نماید ، .لذا متقاضیان معاف از آزمون تاسیس و عضویت در مراکز
مشــاوره خانواده» از تاریخ  99/11 /11الی  99/11/20واجد شرایط ماده  10دستورالعمل نحوه تشکیل و
فعالیت مراکز مشاوره در سایت  http://jazb.judiciarybar.irنسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
الف) شرایط عمومی متقاضیان ( :بر اساس ماده  ۳۴آئین نامه و ماده  ۱۳دستورالعمل)
* تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران.
* تأهل و داشتن حداقل  30سال سن و  2سال سابقه کار .
* داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر  ،به شرط تأیید وزارت
علوم و فناوری و یا بهداشــت و آموزش پزشکی) یا معادل حوزوی آن در رشتههای مطالعات خانواده  ،مشاوره ،
روانپزشکی  ،روانشناسی  ،مددکاری اجتماعی  ،حقوق  ،فقه و مبانی حقوق اسالمی.
* انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛
* عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
* عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصالح؛
* نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق؛
* داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی؛
* عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صالحیت؛
* عدم اشــتغال به وکالت  ،ســردفتری ازدواج و طالق و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و
شورای حل اختالف.
ب) شرایط اختصاصی متقاضیان :
داوطلبین محترم جذب اختصاصی باید دارای یکی از شرایط ذیل باشند :
* قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاههای خانواده؛
* اعضای هیأت علمی رســمی با پنج سال سابقه در دانشــگاههای معتبر مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری یا وزارت بهداشــت  ،درمان و آموزش پزشکی در رشتههای مطالعات خانواده  ،مشاوره  ،روانپزشکی ،
روانشناسی ،مددکاری اجتماعی  ،حقوق  ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ؛
* مشــاورانی که در دادگستریهای سراسر کشــور فعالیت نمودهاند  ،در صورت نداشتن رابطه استخدامی و
دارا بودن شرایط آگهی با ارائه گواهی از دادگستری استان.

خبری
استاندار هرمزگان خبر داد

سه شنبه  14بهمن 1399

پیگیری اخذ مجوز استخدام برای فرزندان شاهد و ایثارگر

 19جمادی الثانی 1442
سال بیستم شماره 3530
سرمقاله

مسافران  ،شهر آبی مان را زرد کردند
باالخره رفت و آمد و تجمع مســافران از ســایر استان های کشور در
هرمزگان باعث شــد که رنگ کرونایی هرمزگان از آبی به زرد تغییر رنگ
دهد وهفت شهر و جزیره استان زرد شوند و این تغییر رنگ بالطبع افزایش
محدودیت ها را بدنبال خواهد داشــت که مقصر این تغییر رنگ ،مسئوالن
استان هستند که برای عدم ورود مسافران به استان ویا کنترل ورودی ها تدابیر
الزم اتخاذ نکرده بودند و این موضوع باعث هجوم دهها هزار نفر مسافر به
مناطق شهری و مناطق آزاد وجزایر استان شد و در واقع تالش مردم استان
وحتی مســئوالن برای کاهش آمار مبتالیان به کرونا در هفته های قبل در
هرمزگان بر باد رفت .از طرفی دیگر در حالیکه استاندار هرمزگان از اجرای
محدودیت هایی در استان تا اردیبهشت سال آینده خبر داده بود و اعالم شد
که ســواحل مسدود شده و فرمانداران در این حوزه ها مسئولیت دارند؛ اما
همچنان چادر مســافران و خودروهای شان در سواحل و پارک ها و لب
خیابان ها و ...خودنمایی می کنند و بنادر و اسکله ها مملو از مسافرانی است
که برای تفریح به استان آمده اند که این وضعیت نشان می دهد تصمیمات
بیشتر شعاری بوده و عزمی جدی وعملی برای جلوگیری از گردشگران و
مسافران به استان وجود ندارد وبه همین دلیل حتی آمار مبتالیان و فوتی ها
و بستری های کرونایی در روزهای اخیر افزایش محسوسی داشته است و
آمار فوتی ها از مرز هزار نفر گذشت و انتظار می رود این روند در روزهای
آتی نیز افزایش یابد و همچنان عزم جدی برای ورود مســافران به استان
وجود ندارد .بنظر می رسد مسئوالن بایستی به سالمتی هرمزگان نشینان
توجه بیشتری کنند و اجازه ندهند ورود مسافران به استان باعث شود سالمت
شهروندان درمعرض خطر قرار گیرد وبازارها و اسکله ها و ...شلوغ تر شوند
و این پذیرایی مســئوالن از میهمان ناخوانده باعث می شود قبرستان ها و
بیمارستان های استان شلوغ تر شوند و خانواده های بیشتری عزادار و پررنج
شوند و حداقل انتظار از مسئوالن این است که محدودیت هایی را برای ورود
مسافران اتخاذ نمایند و از ورود مسافران جلوگیری نمایند تا خانواده های
کمتری در استان عزادار شوند .از طرفی دیگر نباید فشار کاری کادر بهداشت
ودرمان را هم فراموش کرد و در استانی مانند هرمزگان که در حالت عادی
 1600نفر کمبود پرستار براساس استانداردها دارد و همچنین کمبود تخت
بیمارستانی ،پزشک متخصص و فوق تخصص ،تجهیزات درمانی و ...باعث
شــده که بیماران زیادی برای درمان به خارج از استان بروند و با افزایش
بیماران کرونایی ،مشکالت این حوزه نیز بیشتر شده و افزایش شیفت های
کادر درمانی باعث افزایش مشکالت جسمی ،روحی و حتی خانوادگی و
کمبود وقت برای رسیدگی به امورات زندگی شخصی شان شده و بطور حتم
بر میزان بازدهی شان نیز در مراکز بهداشتی و درمانی بی تاثیر نخواهد بود.
این شرایط نشان می دهد که بایستی تدابیر مناسب برای جلوگیری از ورود
مســافران به استان ،نظارت بیشتر بر میزان رعایت پروتکل های بهداشتی
صورت گیرد و از طرفی برخی مسئوالن گویا تصور می کنند فقط حضور
نمازگزاران و زائران و ...در مساجد و هیئت های مذهبی ،امکان و بقاع متبرکه
و ...باعث شــیوع کرونا می شود که محدودیت هایی فقط در این حوزه ها
اجرایی شده و برخی بخش ها که جمعیت مملو و به هم چسبیده در صف
تهیه بلیط ،شناور و ...دیده می شوند ،مورد توجه قرار نمی گیرد و تبعیض در
این حوزه ها نیز دیده می شود.
علی زارعی

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان در
دیدار با خانواده های معظم شــهدا و
ایثارگران از پیگیری برای اخذ مجوز
استخدام فرزندان شــاهد و ایثارگر
هرمــزگان در واحدهای زیرمجموعه
وزارت نفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،دکتر فریدون
همتی در نخستین روز از دهه مبارک فجر
با خانوادهای معظم شــهید غالمحسین

پرخیده و جانباز حســین رییسی دیدار
کرد.استاندار هرمزگان در این دیدارها با
تجلیل از اســتقامت و ایثار خانواده های
شهدا و جانبازان ،آرامش و آسایش امروز
ایران اسالمی را مدیون جانفشانی شهدا و
ایثارگران دانســت و گفت :خانواده شهدا
و ايثارگران ذخایر معنوی انقالب هستند
و باید توجــه ويژهای به معيشــت آنان
شــود که در این خصوص از هيچ تالشی

دريــغ نخواهیم کرد.اســتاندار هرمزگان
همچنین با اشاره به پیگیری رفع مشکالت
خانواده های معظم شاهد و ایثارگر ،گفت:
طی رایزنی با وزیر نفت ،پیگیری الزم به
منظور اخذ مجوز استخدام برای فرزندان
خانواده هــای معظم شــاهد و ایثارگر
هرمــزگان در واحدهای زیرمجموعه این
وزارتخانــه صورت گرفته اســت .دکتر
همتی همچنیــن طی دیدار بــا خانواده

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان
خبر داد

اعالم فراخوان نخستين پويش ملی
تبليغات هوشمندانه

شهید غالمحسین پرخیده و جانباز حسین
رییسی دســتورات الزم را به منظور رفع
مشکالت این دو خانواده معظم صادر کرد.
شهید غالمحسین پرخیده ،متولد روستای
رهبران بخش رودخانه از توابع اســتان
هرمزگان ،در شش خرداد ماه سال 1365
در منطقه فاو به شــهادت رسید.حسین
رییسی نیز در عملیات آزادسازی خرمشهر
به درجه جانبازی نائل آمده است.

همزمان با اولین روز دهه مبارک فجر صورت گرفت

افتتاح فاز نخست مزرعه  400هکتاری پرورش میگو در بندرعباس

گروه خبر  //فاز نخست مزرعه  400هکتاری در
شور دوم بندرعباس با حضور استاندار هرمزگان،
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان،مدیر کل
شیالت هرمزگان ،فرماندار بندرعباس و جمعی از
مسئولین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار دریا ،اســتاندار هرمزگان در

آئین افتتاح این پروژه گفت :استان هرمزگان نزدیک
به ده هزار هکتار سطح زیر کشت دارد که امید است
با پیگیری ها و تالش های در حال انجام در آینده ای
نزدیک شاهد رسیدن سطح زیر کشت به حدود ۱۸
هزار هکتار باشیم .دکتر فریدون همتی افزود :با زیر

کشت رفتن این میزان از اراضی پرورش میگو ،حدود
یک سوم از ظرفیت شناسایی شده و مستعد پرورش
میگوی استان به زیر کشت می رود.وی تصریح کرد:
اراضی استفاده شده در صنعت آبزی پروری در گذشته
بی استفاده بود که خوشبختانه با فعالیت های شیالتی
در حال حاضر موجب رونق اقتصاد ،اشتغال زایی و
ارز آوری شده اند.
همتی با اشــاره به افتتاح فاز نخست پروژه ۴۰۰
هکتاری شرکت پرورش میگو در شور دوم بندرعباس
گفت :در این پروژه با بهره گیری از تجربیات و دانش
و به کارگیری اســتخر های نیم هکتاری سعی شده
است بهره گیری بیشــتری صورت بگیرد .استاندار
هرمزگان سطح مفید زیر کشــت این پروژه را ۲۸۰
هکتار خواند و گفت :این پروژه در فاز نخســت بالغ
بر۳۰۰میلیارد ریال از سوی سرمایه گذار هزینه شده
و تا پایان پروژه میزان سرمایه گذاری در این پروژه
به بیش از  ۶۰۰میلیارد ریال می رسد .در ادامه دکتر
عبدالرسول دریایی ضمن تبریک ایام اهلل فرخنده دهه
فجر به رهبر فرزانه انقالب ،هم استانی های انقالبی
و به ویژه جامعه شــیالتی کشور و استان گفت :دهه
فجرانقالب اسالمی یادآور ایثار ،ایستادگی و مبارزه
ملت غیور ایران و فرصتی مناسب برای بازنگری در
ارزشها و آرمانهای انقالبی اســت .وی با اشاره به

اینکه در دهه فجر امسال شیالت هرمزگان  18پروژه
شیالتی با اعتباری بالغ بر هفت هزار و  600میلیارد
ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای بالغ بر
شش هزار و  700نفر به بهره برداری میرساند افزود:
در همین راستا فاز نخست مزرعه  400هکتاری در
شور دوم بندرعباس در نخستین روز دهه مبارک فجر
به بهره برداری رسید .دریایی با بیان اینکه این پروژه
با سرمایه گذاری شرکت آبزیان تجارت البرز در قالب
13مزرعه  30هکتاری و با حدود  400اســتخر به
بهره برداری می رســد گفت :ظرفیت تولید میگوی
پرورشــی این پروژه بالغ بر هزار و  400تن در هر
دوره پرورشی است.
دریایی میزان سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه
را بالغ بر 300میلیارد ریال خواند و تصریح کرد :این
مزرعه برای بالغ بر ۲۰۰نفر اشــتغال مستقیم و برای
بیش از  ۲۰۰نفر به صورت اشتغال غیر مستقیم ایجاد
مــی کند .وی تصریح کرد :این پروژه عالوه بر ایجاد
اشتغال برای بومیان منطقه توانسته اراضی لم یزرع
و شــوره زارهای این منطقه را به اراضی سود آور و
حاصل خیز تبدیل کند.گفتنی است شیالت هرمزگان
با کسب عنوان نخست صید و صیادی و آبزی پروری
توانسته بالغ بر یک چهارم تولیدات شیالتی کشور را
به خود اختصاص دهد.

افتتاح 10پروژه و زیرساخت گردشگری در هرمزگان

گروه خبر //مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
هرمزگان گفت « :به مناسبت دهه مبارک فجر  10پروژه و زیرساخت
گردشگری در استان افتتاح و به بهرهبرداری میرسند».

بــه گزارش خبرنــگار دریا  ،رضا برومند بابیــان این مطلب گفت:
پروژههای گردشــگری بااعتباری بالغبر  370میلیارد ریال شامل :هتل

 4ستاره و توسعه مجتمع گردشگری در بندرعباس ،اقامتگاه بومگردی
در جزیره ابوموسی ،اقامتگاه بومگردی در کوخرد بستک ،دفتر خدمات
مســافرتی در جزیره هرمز و پارک طبیعت و گردشگری روستایی در
میناب است».
او با اشــاره به اینکه اعتبار زیر ســاخت های گردشگری  53میلیارد

ریال اســت ،افزود« :احداث شبکه برق در روستاهای دهخدا ،دوربنی
و سلخ شهرستان قشــم و ایجاد زیرساخت گردشگری خور آذینی در
شهرستان سیریک در دهه مبارک فجر به بهرهبرداری میرسند ».برومند
تأکید کرد« :با بهرهبرداری از پروژههای گردشگری برای  87نفر اشتغال
ایجاد میشود».

ظریف  :از ایده تشــکیل حکومتی همه شــمول با حضور همه اقوام و گروه های سیاسی در
افغانستان حمایت می کنیم  - .هیئت طالبان به ریاست مال برادر که همچنان در تهران به سر
می برد ،با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت وگو کرد .ظریف در این دیدار ضمن ابراز
خشــنودی از ایده تشکیل حکومتی همه شمول با حضور همه اقوام و گروه های سیاسی در
افغانستان اظهار کرد :تصمیمات سیاسی نمی تواند در خأل اتفاق بیفتد و تشکیل حکومت همه
شمول باید در یک فرایند مشارکتی و با در نظر داشت ساختارها و نهادها و قوانین بنیادی مانند
قانون اساســی شکل گیرد .اعالم آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای تسهیل گفت وگو بین
طالبان و دولت و دیگر گروه های افغانستانی بخش دیگری از صحبت های وزیر امور خارجه
کشورمان با طالبان بود و در این خصوص دکتر ظریف تاکید کرد  :مردم خوب افغانستان مظلوم
واقع شده اند ،جنگ و اشغال افغانستان لطمات سنگینی به مردم افغانستان وارد ساخته است،
امیدوارم که تمام تالش شما آن باشد که آالم و مشکالت مردم هرچه زودتر به پایان برسد و
با برقراری صلح در افغانستان هرچه زودتر بهانه اشغالگران از دستشان خارج شود.در ابتدای
این دیدار  ،ریاست هیئت طالبان گزارشی را از روند صلح و گفت وگوهای بین االفغانی ارائه و
تاکید کرد که روابط ایران و افغانستان همواره روابطی مبتنی بر دوستی و حسن همسایگی بوده
و امیدواریم که با برقراری صلح و آرامش در افغانستان روابط دو کشور بیش از پیش گسترش
ت با اشاره به نقش مخرب داعش در افغانستان و منطقه از روند گفت
یابد .مالبرادر در این مالقا 
وگوهای بین االفغانی اظهار خشنودی کرد و تشکیل دولتی همه شمول با حضور همه اقوام و
گروه های سیاسی را امری ضروری برای برقراری صلح کامل در افغانستان برشمرد.به نوشته
نور نیوز،سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران در حالی رخ داده است که «گفت وگوهای صلح
افغانستان» با توقف و عدم پیشرفت مواجه شده است و با توجه به نزدیکی مالحظات تهران
با نظرات کابل در این خصوص ،اگر طالبان ،تهران را طرف مراجعه خود بداند ،ایران میتواند
به رفع این بنبست کمک کند.به بیان سادهتر؛ از آن جا که دیدگاههای تهران و کابل در موضوع
آتشبس و استقرار صلح در افغانستان بسیار نزدیک به هم است ،اگر طالبان در موضوع صلح
جدی باشد و در فکر یک بازی جدید نباشد ،این سفر گامی مهم برای رفع موانع گفت وگوهای
بیناالفغانی تلقی می شود و فرصت خوبی برای توافق صلح میان طالبان و دولت افغانستان فراهم
خواهد کرد.آمریکا از سال گذشته تالش کرد با فعال کردن گفت وگوهای دوحه میان نمایندگان
این کشور و طالبان فرایند دستیابی به توافق نامه صلح با این گروه را سامان دهد .اگرچه مذاکرات
دوحه ،امضای سندهای جداگانهای با طالبان و دولت افغانستان را به دنبال داشت اما از ابتدا به
دلیل حضور نداشتن دولت افغانستان در مذاکرات با انتقادات جدی کابل همراه شد.تمدید شش
ماهه ماموریت «زلمی خلیلزاد» به عنوان نماینده آمریکا در امور افغانستان نیز نشان میدهد
که بایدن هم فعال به مسیر طی شده از سوی ترامپ در افغانستان ادامه خواهد داد و همچنان به
توافق دوحه اعتقاد دارد.با توجه به نقش کامال متفاوت ایران با دیگر بازیگراناز جمله آمریکا
در تحوالت افغانستان به دلیل روابط گرم با دولت و ملت این کشور ،گرچه قرار نیست تهران
در توافق مذکور در زمین آمریکاییها بازی کند ،اما میخواهد به صلح افغانستان کمک کند .در
حقیقت ایران در مقام گفت وگو با طرفین مذاکرات صلح در افغانستان موضوع جنگ با اشغالگر
بیگانه را کامال متفاوت از مبارزه با دولت قانونی افغانستان میداند و معتقد است مسیر صلح در
این کشور با خروج مسئوالنه نیروهای نظامی بیگانه هموار خواهد شد .برقراری گفت وگوهای
صلح میان تمامی طوایف و اقوام افغانستانی و استقرار آتشبس پایدار برای ایجاد فضای تفاهم
میتواند توقف خونریزی و فراهم شدن زمینه مراجعه به صندوق رأی و مشارکت واقعی مردم
مظلوم افغانستان را در تعیین سرنوشت شان به دنبال داشته باشد.

گــروه خبر  //مدیرکل امنیتی و انتظامی اســتانداری و دبیر
کمیســیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق
كاال وارز استان هرمزگان از اعالم فراخوان نخستين پويش ملی
تبليغات هوشــمندانه خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا  ،احمد
پويافر عنوان کرد :این پویش از سوي دفتر تبليغات هوشمندانه
و مشــاركت هاي مردمي ســتاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و
ارز و باهمكاري كميسيون هاي برنامه ريزي ،هماهنگي و نظارت
برمبارزه باقاچاق كاال وارز در سراســر كشــور برگزار خواهد
شد.وی ادامه داد« :فرهنگ سازي در تقبيح فعل و مصرف كاالي
قاچاق و حمايت از كاالي ايراني» « ،اهميت و نقش رســانه و
فضاي مجازي در پيشــگيري و مبارزه با قاچاق كاال وارز » و
« اهميت و نقش مــردم در حمايت از كاالي ايراني و مبارزه با
قاچاق كاال وارز » به عنوان ســه محور ويژه براي ارســال آثار
در نظر گرفته شــده اســت.پويافر با بيان اينكه پوشاك (كيف و
كفش) ،لوازم خانگي ،فرآورده هاي دخاني ،كاالهاي ســامت
محــور و فرآورده هاي نفتي محورهــاي اصلي پويش تبليغات
هوشمندانه هستند ،افزود :عالقمندان براي شركت در اين پويش
مي توانند نسبت به ارسال آثار و محتواهاي مردمي و حرفه اي در
قالب هاي فيلم مســتند ،تيزر ،پادكســت ،موشــن گرافيك،
اينفوگرافيك ،كاريكاتور ،پويانمايي و عكس اقدام نمايند.مدیرکل
امنیتی و انتظامی استانداری و دبیر کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی
و نظارت بر مبارزه باقاچاق كاال وارز استان هرمزگان تصریح کرد:
مهلت ارسال آثار تا  15اسفندماه  1399است و عالقهمندان براي
كســب اطالعات بيشتر مي توانند به تارنماي ستاد مركزي مبارزه
با قاچاق كاال وارز به نشــاني  www.epe.irمراجعه نمايند.
وی گفــت :عالقه مندان مي توانند آثار خــود را به آدرس ايميل
 dabirkhane.hormozgan@yahoo.comارســال
نمايند.پویافر يادآور شــد :به آثار برگزيده لوح تقدير و جوايز
ارزنده ای اهداء میشود.

خودکفایی در تعمیر شناورها
با همت متخصصان ایزوایکو

گروه خبر  //متخصصان مجتمع کشــتی ســازی و صنایع
فراساحل ایران ایزوایکو از ابتدای سال تاکنون  ۳۷شناور ایرانی
و خارجی را در این مجتمــع تعمیر کرده و موجب خودکفایی
کشــور در این بخش شــده اند.به گزارش خبرنــگار دریا ؛
مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران گفت:
هزینه تعمیر شــناورها در این مجتمع حدود  ۴۰درصد ارزانتر
از تعمیر در کشورهای خارجی است که این امر موجب صرفه
جویی ارزی است.مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
توانایی تعمیر ماهانه هشت شــناور دارد.حمید رضاییان اصل
افزود :این شــناورها در زمینههای تعمیرات زیرآبی ،موتوری،
رانش ،رفع نقص گیربکس ،دســته مانورها ،جکهای باالبر و
داک اضطراری برای رفع نقص شــافت پروانه تعمیر شده است.
وی گفت :در مجموعه ایزوایکو سازههای دریایی نفت و گاز نیز
با دستان توانمند کارشناسان ایرانی ،تجهیزات مهندسی داخلی و
محاسبات دقیق ،طراحی ،بارگیری ،نصب و راهاندازی میشود.
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در سی
کیلومتری غرب بندرعباس واقع است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

پشت پرده سیاست
رایزنی های طالبان همچنان در تهران

خبر

شمار قربانیان کرونا از مرز یک هزار نفر گذشت
شکایت ناجا از عنابستانی به دادستانی

عضو هیئت رئیســه :نیروی انتظامی باید به دلیل ادبیات غیرقانونی مامورش از نماینده
مجلس عذرخواهی کند! شاید کمتر کسی ویدئوی جنجالی علی اصغر عنابستانی ،نماینده
مجلس و برخورد فیزیکی اش با یک ســرباز را ندیده باشد ،ویدئویی که بالفاصله در
فضای مجازی دست به دست شد و در آن یک سرباز ماجرای سیلی خوردنش از یک
نماینده به علت ممانعت از ورود وی به خط ویژه و اجرای قانون را بیان می کند .پس از
واکنش های فراوان به این ماجرا ،عنابســتانی در ابتدا این اقدام را تکذیب کرد ،اما موج
انتقادات و واکنش ها به این رفتار عنابستانی آنچنان داغ بود که پس از گذشت سه روز این
نماینده تصمیم گرفت در یک ویدئوی  ۳دقیقهای از مردم عذرخواهی و از آن سرباز هم
به دلیل اجرای قانون تشکرکند .اما موضوع مهم در این میان این است که در همان ساعات
اولیه رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح کرد ،این هیئت پیگیری را برای بررسی
صحت و ســقم و چگونگی موضوع آغاز کرده و برخورد قانونی را انجام خواهد داد اما
طبق گفته های موسی غضنفرآبادی این هیئت هنوز به این موضوع ورود نکرده است!به
نوشته برنا،موسی غضنفر آبادی ،سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ،در پاسخ به
این سوال که آیا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به رفتار جنجالی این نماینده اصولگرا
ورود می کند؟ گفت :هنوز به این موضوع ورود نکرده ایم اگر طرح شکایتی شود ،بررسی
می کنیم .او در پاسخ به این سوال که آیا این رفتار عنابستانی نیاز به شکایت دارد ،گفت:
هیئت این موضوع را بررسی می کند اما جزو اولویت ما نیست و موضوعات دیگری در
دســتور کار داریم!در این بین ،سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان مجلس درباره این پرونده و برخورد نماینده مردم ســبزوار با سرباز
راهور خبر داده که راهور ناجا در دادستانی طرح شکایت کرده است .وی اظهار کرد:با
فرمانده نیروی انتظامی درباره اتفاق افتاده بین آقای عنابســتانی و سرباز راهور صحبت
کردم و سردار اشتری گفت که ما گزارش را تهیه و برای دادستانی ارسال کردهایم.به گفته
قاضی زاده هاشمی ،راهور ناجا مستقیم به مجلس شکایت نکرده است و در دادستانی طرح
شکایت کردهاند.وی با این حال ابراز امیدواری می کند که نظریه دادرسی و گزارش ناجا
برای بررسی در مجلس سریعتر به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال شود.اما حاال
یدلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس از نیروی انتظامی
جالب این جاست که حسینعلی حاج 
خواسته است که به دلیل« ادبیات غیرقانونی مامورش» از نماینده مردم سبزوار عذرخواهی
یدلیگانی در حاشیه جلسه علنی دیروزمجلس  ،گفت :ضمن تحسین نمایندهای
کند.حاج 
که با عذرخواهی خود یک سیلی به نفس اماره و سیلی دیگری به دشمنان نظام و مجلس
زد به نیروی انتظامی توصیه میکنم که از عذرخواهی این نماینده عبرت بگیرد و اجازه ندهد
که مامورانش به هنگام اعمال قانون از چارچوب قانون تجاوز کنند.برای نظام اســامی،
مردم و قانون فرقی نمی کند که یک نماینده یا یک پلیس از قانون تخلف کند .ناجا باید
به دلیل ادبیات غیرقانونی مامور خود همچون نماینده مجلس عذرخواهی کند.درخواست
عذرخواهی ناجا از عنابستانی با واکنش بسیاری از کاربران در فضای مجازی نیز روبه رو
شد.کاربری با هشتگ «سرانجام اجرای قانون» نوشت«:نماینده بزرگوار شما با این صحبتی
که کردی  6 -5تا سیلی به ماها که از شما حمایت کردیم زدی ،چشم کل ایران از عنابستانی
عذرخواهی می کنن!» .کاربر دیگری نیز نوشت «:عنابستانی بعد از چند روز داستان سرایی
در نهایت به عذرخواهی رسمی از رفتار غیرقانونی رسید و از رفتار قانونی سرباز اکبری
تشکر کرد.محاکمه که نشد هیچ ،حاجی دلیگانی امروز دوباره با لحنی طلبکارانه خواستار
عذرخواهی ناجا شد.یک نفر در مجلس نبود دو شاخه برادرمان را از برق در بیاورد؟».

تازه های مطبوعات

کیهان -این روزنامه با اشاره به شروع دهه فجر در گزارشی با عنوان «انقالب
اسالمی  ۴۲ساله شد ۷ ،رئیسجمهور آمریکا گم و گور شدند» ،نوشت « :ملت
بزرگ ایران در حالی چهلودومین سالگرد دهه فجر را جشن میگیرد که فردی
مثل ترامپ هم به مثابه اســاف خود در برابر عزت ،عظمت و اقتدار جمهوری
اسالمی زانو زده و به زبالهدان تاریخ پیوسته است».
ایران  -آصفی ،سخنگوی پیشین وزارت خارجه در گفت و گو با این روزنامه
اظهــار کرد  « :معلوم بود که بایدن به راحتی به برجام برنمیگردد .مواضعی که
مسئوالن آمریکایی قبل از پیروزی در انتخابات گرفتند در قیاس با آن چه که
بعد از آن موضع گیری کردند ،تغییر رویکرد را نشان میدهد .تیم بایدن در سه
مرحله مقابل ایران قدم به قدم سختتر شد».
دنیای اقتصاد  -این روزنامه درباره واکسن های روسی نوشت  « :هم اکنون ۵۰
کشور تقاضای خرید این واکسن را ارائه کردند و این واکسن توانسته در مراحل
آزمایشی ،کارایی باالی  ۹۰درصد را ثبت کند .اما نقطه ابهامبرانگیز این است که
شرکت روسی نتایج فاز آخر پژوهشی را منتشر نکرده و ازسوی دیگر ،سازمان
بهداشت جهانی نیز به شکل رسمی این واکسن را هنوز تایید نکرده است».
اعتماد  -این روزنامه اصالحطلب در گزارشــی با عنوان «ائتالف سیاســی یا
وزنکشــیانتخاباتی؟» آورده است« :با شدت یافتن تنش میان اصالحطلبان و
دولت درباره ائتالف در انتخابات آینده به نظر میرســد فاصله اصالحطلبان با
حمایت از الریجانی نیز بیشتر شده است .به این تعبیر میتوان گفت که اظهارات
اخیر واعظی برای آینده سیاسی الریجانی گران تمام شده و آقای رئیس دفتر به
همان میزان که در پاسخ دادن به اصالحطلبان با ادبیاتی تند و تیزتر وارد میدان
می شود ،احتماال به همان میزان نیز انگیزه این جریان سیاسی را برای دور شدن
از جریان اعتدالی تقویت میکند».
انعکاس

انتخاب نوشت:محسن هاشــمی گفت :امروز اکثریت جامعه در محدوده خط
فقر هستند.اگر فضای تکثر و تنوع دیدگاه ها در انتخابات وجود نداشته باشد،
ســردترین انتخابات در تاریخ انقالب همزمان با پرشورترین انتخابات تاریخ
آمریکا ،شکل می گیرد؛ این موضوع قدرت ملی ایران را در رویارویی با حریف
تضعیف می کند.
جهان نیوز مدعی شد  :برخی از هواداران سعید جلیلی فعالیت های انتخاباتی
برای وی را آغاز کرده اند .گرچه سعید جلیلی برای حضور در انتخابات تاکنون
ابراز تمایل علنی نداشــته ولی برخی از هواداران وی تحرکاتی را در این زمینه
داشــته اند .بعضی از هواداران وی تالش می کنند که او برای انتخابات ریاست
جمهوری کاندیدا شود و برخی نیز پیشنهاد حضور در انتخابات میان دوره ای
مجلس را مطرح کرده اند .برخی از کارشناســان سیاسی نیز معتقدند که سعید
جلیلی برای هیچ کدام از انتخابات پیش رو و به خصوص ریاســت جمهوری
شرکت نخواهد کرد.

گروه خبر  //سخنگوی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان گفت  :شمار قربانیان
این ویروس مرگبار در هرمزگان از مرز
یک هزارگذشت.

دکتر فاطمه نوروزیان در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :شــمار مبتالیان بستری در
بیمارســتان های هرمــزگان را  ۱۵۵نفر
اعالم کرد و افزود :از این شمار  ۳۹نفر در
بخش مراقبت های ویژه بستری هستند که
حال چهار نفر از آنها وخیم گزارش شــده
اســت.نوروزیان با بیان اینکه در وضعیت
بســیار نگران کننده ای از نظر اوج گیری
دوباره کرونا در هرمزگان مواجه هســتیم،
گفت :هم اکنون هفت شهرســتان شــامل
بندرعبــاس ،بندرلنگه ،بســتک و جزایر
قشــم ،کیش ،هرمز و هنگام در وضعیت
زرد کرونایی قرار دارند.این مقام مســوول
ابراز داشت :براساس آمارها شمار مبتالیان
سرپایی و بســتری کرونا در هرمزگان در
مقایســه با هفته های گذشته بیش از ۲۰
درصد افزایش یافته که مهمترین علت آن
رعایت نکردن شــیوه نامههای بهداشتی
است.وی با هشدار به کسانی که قصد سفر
به این استان را دارند ،بیان داشت :برپایی
هر گونه چادر در نوار ســاحلی و حاشیه
شهرها ممنوع است و کسانی که قصد سفر
به یکی از جزایر استان را دارند ،باید حتما
در هر بندر نســبت به ارائه تســت کووید
 ۱۹با نتیجــه منفی مکتوب اقــدام کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تصریح کرد :در صــورت عدم ارائه نتیجه
تست تشخیص کووید  ۱۹توسط مسافران،
جهت انجام تســت و اطمینان از سالمت
آنان باید به مراکز خدمات جامع ســامت
مراجعــه و با پرداخــت هزینه بیش از دو

میلیون ریال نســبت به انجام تست های
کرونا اقــدام کنند.نوروزیــان اضافه کرد:
در صورت مثبت شــدن تســت ،بیمار و
همراهانش باید به اســتان خود برگشته و
یا فرد بیمار در قرنطینه اجباری با پرداخت
هزینه شخصی به ازای هر نفر روزانه ۲۰۰
هزار تومان اقدام کند.وی خاطرنشان کرد:
برطبق مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا،
هیچ دستگاه اجرایی ،سازمان و نهادی در
هرمزگان بدون دریافت مجوز از دانشگاه
علوم پزشکی حق برگزاری مراسم را ندارد
و درصورت بی توجهی دستگاه ها ،به آنها
اخطار داده میشــود و مسئول آن دستگاه
باید در این خصوص پاســخگو باشد.به
گزارش ایرنا ،ویروس کرونا عامل بیماری
کووید  ۱۹از اواخر ســال  ۲۰۱۹در شهر
ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در
همه جهان منتشر شد؛ به طوری که سازمان
بهداشــت جهانی در اســفند ( ۹۸فوریه
 )۲۰۲۰بــروز پاندمی (همهگیری جهانی)
این بیماری را تأییــد کرد.بیماری کووید
 ۱۹بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس
کرونا تاکنون حــدود  ۱۰۰میلیون نفر را
در دنیــا مبتال کرده و بیش از دو میلیون و
 ۱۰۰هزار نفر نیز بر اثر بیماری کووید۱۹
جان خود را از دست دادهاند .ایران از نظر
تعداد تلفــات کرونا و بدون در نظر گرفتن
نســبت جمعیت ،نهمین کشــور دنیاست.
تعداد فوت کرونا در آمریکا ،برزیل ،هند،
مکزیک،انگلیس ،ایتالیا ،فرانسه و روسیه
بیــش از ایران بوده اســت.ویروس کرونا
با دســت آلوده یا عطســه ،سرفه و حتی
قطرات تنفســی از طریق دهــان ،بینی و
چشم به افراد منتقل میشود .تنگی نفس،
خســتگی و بدن درد ،اختالل در بویایی
وچشایی و مشــکالت گوارشی از جمله
عالئم بیماری کووید  ۱۹اســت .بیش از
 ۸۰درصد مبتالیــان به ویروس نیز دچار
بیماری خفیف میشــوند.به گزارش ایرنا ؛
جهش ویروس کرونا در انگلستان و آفریقا
که موجب افزایش سرایت ،بیماریزایی و
مرگ و میر آن شده ،نگرانیهای جدیدی
را در جهان به وجود آورده است.
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لزوم فرهنگ سازی در بحث مهریه

مسئوالن به گازکشی
محلههای قدیمی هم توجه نمایند

می شــود .یعنی یک موضوعی که معنای چشم
روشنی داشته است را به مهریه عنداالستطاعه تبدیل
کردند و وســیله نقد کــردن آن را دادگاه ها قرار
دادند.
نوروزی با انتقاد از برخی رفتارها در سالهای
اخیر در ارتباط با دریافت مهریه گفت :متاســفانه
شــاهد هســتیم که برخی زنان تجارت میکنند،
ما نباید با این حرفها از گسســتن زندگیها با
طمعهای مالی برخی زنان حمایت کنیم و
اجازه دهیم این مسائل آبروی
اسالم و انقالب اسالمی
را ببرد.
نایبرئیس
کمیسیون

فاطمه هوشنگی /دریا

امین زارعی /دریا

fatemeh.hooshangi747 @ gmail.com

Amin.zch2011 @ gmail.com

محلههای حاشیهای و بافت فرســوده شهر باز هم از دریافت
امکانات بینصیب خواهند ماند .گاز شهری یکی از قدیمیترین
خواســتههای مردم در استان هرمزگان است که با اقداماتی که
در چند سال اخیر انجام شده در حال رسیدن به واقعیت است
اما مشکالت گازدار شدن بسیاری از نقاط استان گویا پابرجا
خواهد ماند .یکی از مهمترین نکاتی که در گازرسانی مد نظر
قرار دارد این اســت که به نقاطی از شهر گاز ارائه میشود که
در صورت بروز حادثه بتوان امدادرسانی انجام داد .موضوعی
که با توجه به اینکه بسیاری از نقاط استان و به خصوص شهر
بندرعباس را محلههای قدیمی با بافت فرسوده تشکیل میدهند
که امکان ارائه خدمات امــدادی به داخل محلهها امکانپذیر
نبوده و یا به ســختی انجام میشود .به همین دلیل شاید بتوان
گفت که بخش زیادی از شهروندان از برخورداری از این نعمت
الهی بیبهره خواهند ماند .اما این موضوع بدون راهکار نبوده و
نیاز به همت مسووالن شهری و استانی دارد که بتوانند در داخل
این محلهها معابری بازگشایی نمایند تا به عمق محله دسترسی
پیدا شــود و با این کار مشــکل ارائه خدمات برای مردم این
محلهها نیز برطرف میشود .اما این کار نیازمند اعتبارات ملی
است چرا که در پروژههای قبلی مانند بازگشایی معبر در محله
چاهستانیها ،مردم همچنان دارای مشکالتی هستند که به اتمام
نرسیدهاست به همین دلیل باید به گونهای برنامهریزی صورت
گیرد و کارها پیش برود که ســاکنان محله کمتر دچار مشکل
شــوند و بتوانند از مزایای این کار برخوردار شــوند .از سوی
دیگر بسیاری از محلهها نیز گازرسانی انجام شده اما شهروندان
تمایلی به استفاده از گاز شهری ندارند که دلیل آن نیز باال بودن
هزینه گازکشی داخل منازل توسط شرکتهای پیمانکار است.
برای این موضوع نیز شرکت گاز استان هرمزگان با رایزنیهایی
که بانکهای تجارت و صادرات انجام دادهاست ،توانسته برای
افراد متقاضی که توان مالی ندارند تسهیالتی در نظر بگیرند تا
شهروندان بتوانند به راحتی گازکشی درون منزل خود را انجام
داده و از ســیلندر به دوش بودن رهایی پیدا نمایند .شهروندان
در محلههایی که گازرســانی در آنها انجام شدهاســت برای
راحتی خود و سهولت در دسترســی به گاز شهری میتوانند
با مراجعه به شــرکت گاز شهرســتان محل ســکونت خود و
دریافت اشتراک ،از این نعمت خدادادی استفاده نمایند .در حال
حاضر با توجه به یارانههایی که توســط دولت برای گازکشی
در نظر گرفتهشدهاست ،هزینه حق اشــتراک گاز برای منازل
مسکونی مبلغ بسیار پایین (بین دویست تا سیصد هزار تومان)
است.
این در حالی اســت که قرار اســت به زودی این یارانه در
نظر گرفته شــده نیز قطع شود و این موضوع باعث میشود که
هزینه اشتراک نیز تغییر چشــمگیری داشته و افزایش زیادی
داشتهباشد .به همین دلیل تا فرصت باقیست باید اشتراک گاز
را دریافت کنیم تا مشــمول این تخفیف قرار گیریم .از سوی
دیگر مسووالن هر چه سریعتر چارهای برای محلههای قدیمی
و بافت فرســوده شهر بیاندیشند تا آنها نیز بتوانند از این یارانه
در نظر گرفتهشده بهرهمند شوند و در آینده مجبور نباشند برای
دریافت اشتراک ،هزینههای گزافی را بپردازند.

گزارش //چندین ماه اخیر بحث ســر مهریه
بسیار زیاد بود؛ باید گفت بحث مهریه مربوط
به امروز و دیروز نیســت بلکه قوانین مهریه
مدت هاست که در کشــور ما به بحث داغی
تبدیل شده و حاشیه های زیادی را با خود به
همراه داشته است ؛ از تجمع مردان در مقابل
مجلس شورای اســامی و درخواست حذف
زندان از بدهکاران مهریه گرفته تا اظهارنظرهای
متفاوت توسط نمایندگان که هر روز یک حرف
جدید می زنند و گمان میرود این اظهارنظرها
بیشتر به نفع مردان است تا زنان درصورتی که
از نظر شــرعی و قانونی مهریه حق زن است و
وقتی مردی قرارداد آن را امضا میکند باید پای
آن بایستد و اگر اتفاقی جز این رخ دهد برخالف
قانون و مقررات تدوین شده است.

مهریه مالی اســت کــه در هنــگام عقد متعهد
می شــود به همسر (زوجه) خود بپردازد .این مال
میتواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور) ،سکه
و طال ،ســایر اموال منقول یــا غیر منقول (ملک،
خانه یا آپارتمان) باشــد .این مال به عنوان دین
و بدهی بر عهده زوج قــرار دارد؛ مهریه همزمان
با انعقاد ازدواج در ســند رسمی سند ازدواج ثبت
می شود.
از مهمترین ویژگی های این ســند رســمی آن
است که الزم االجرا می باشــد و این الزم االجرا
بودن بستری شــده برای سو اســتفاده و تجارت
برخی زنان از ازدواج هــای دائم و موقت .مطابق
قانــون همین که عقد ازدواج بــه طور صحیح و با
رعایت شرایط قانونی واقع شد رابطه زوجیت بین
مرد و زن برقرار می شــود بنابراین یکی از اثرات
برقراری این رابطه قــرار گرفتن الزاماتی بر دوش
زن و مرد اســت کــه باید از آن آگاه باشــند.عقد
موقت هم در قانون و هم در شــرع ما وجود داردو
در این نوع ازدواج دریافــت و پرداخت و قوانین
مهریه اصولی دارد کــه در برخی از موارد دعوای
میان زوجین را تشــکیل میدهد .شاید این جمله
" مهرالمعلوم و مدت المعلوم" را شــنیده باشــید.
این جمله بار حقوقی مشــخص و مســلمی دارد.
خانم هایــی که ازدواج موقــت کردهاند و تصمیم
گرفتهانــد مهریه شــان را از همسرشــان بگیرند،
مــی توانند این موضوع را ماننــد گرفتن مهریه در
ازدواجهای دائم پیگیری کنند .
برخی از زنان با دریافت مهریه تجارت
میکنند
ابتــدا باید این موضوع تعریف شــود که مهریه
چیســت و چــه معنایــی دارد؟ زوج و زوجه
قصــد دارند بــا یکدیگــر ازدواج کننــد ،حال
مهریه در این میان چه نقشــی دارد؟ مهریه یک
چشــم روشنی اســت که برای گرم شدن زندگی
مشــترک از ســوی زوج به زوجــه هدیه داده
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طنز

آش آلو

بيا اي مهربان تر
بيا اي ذهن تبدار چغندر !
به حال بنده بنگر
ببين دستان بي انصاف فرهنگ
چطوري بنده را اينجا تك انداخت
به مخلص جفتك انداخت
من اكنون شاعري آوازه خوانم
جوانم
پر است از شعر نو ،احساسدانم !
***

قضا یی
و حقوقــی
مجلــس ادامه
داد :هیچ آیه قرآنی و
حدیث و سیره ائمهای نداریم
که بگویند برای مهریه زوج را زندانی
کنند.
اینکه چشممان را ببندیم و به هر نحوی بگوییم
قبلت و بعد هم دادگاهها و دادسراهای ما پشتوانه

,,

پنج ســکه هــم هنــوز قطعــی نشــده و در
کمیســیون در حال بررســی آن هســتیم ،فرد

در مجلــس گذشــته قانونــی در رابطــه با مهریه مصوب شــد
که باالی  ۱۱۰ســکه مهریه زندان نخواهد داشــت از این رو
و با توجه به افزایش قیمت ســکه کمیســیون قضایی مجلس
یازدهــم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از  ۵ســکه زندان
نداشته باشد

تجارت برخی زنان بشــوند بیمعنی اســت .ما
معتقدیم که زنــدان در موضوع مهریه هیچ مبنای
شــرعی ندارد ،مهریه باید نقد پرداخت شــود،
هنگامی که افراد می گویند مهریه عنداالستطاعه
تضمین کننده باید خود خانواده ها باشند و مرجع

جاده  ۱۵کیلومتری خوش هنگام _ سیاهو ؛ جاده مرگ
درگوشه و کنار هرمزگان جاده ها و راه های خطرناک زیادی
وجود دارد؛ اما در منطقه ی سیاهو جاده ا ی وجود دارد که از
خطرناک ترین جاده های استان به شمار می رود؛ چنانچه به
جاده ی مرگ ،مشهوراست و تا به حال باعث مرگ صدها تن
از هموطنان عزیز شده است.منطقه ی کوهستانی سیاهو یکی
از مقصدهای مورد عالقه گردشگران در هرمزگان می باشد.
سیاهو ،منطقه ی خوش آب و هوای هرمزگان از جمله مناطقی
است که بیشترین میزان بازدید کننده در استان را دارد.و این امر
مدیون طبیعت بی نظیر و آبو هوای مناسب این منطقه است .
در حقیقت آب وهوا و تنوع پوشش گیاهی منطقه ی سیاهو به
عنوان یک منبع گردشگری مطرح است که متاسفانه از ظرفیت
آن برای صنعت گردشگری و درآمدزایی برای هرمزگان بخوبی
استفاده نشده است.علیرغم تالش های صورت پذیرفته نتایج

مباحثی در امر فرهنگسازی توجه شود.
مهریه باالی  ۵سکه دیگر زندانی ندارد
اعضای کمیسیون قضائی معتقد هستند که زندان
جای بزهکار اســت نه بدهکار از این رو بدهکار
مهریه اگر تــوان پرداخت آن را ندارد نباید روانه
زندان شــود .بدهکاران مهریه به جای زندان باید
آزاد باشــند تا بتوانند کار کنــد تا مهریه خود را
پرداخت کند.
نایب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی
مجلس در واکنش به خبر زندانی
نداشــتن مهریه بیش از ۵
سکه عنوان کرد :این
موضــوع هنوز
قطعی نیست
و در
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االغ بد لگام بخت و اقبال

یادداشت

محمود عامری سیاهویی مدرس دانشگاه و فعال رسانه ای

رســیدگی کننده این موضوع هم شــورای حل
اختالف باشــد چرا که دادگاه و حکم زندان برای
چنین موضوعی معنا ندارد مگر اینکه مناعت فرد
ثابت شود.
وی در پایــان اضافه کرد ۵۰۰ :یا هزار ســکه
مهریه کردن و زندان ها را پر زندانی کنیم و آبروی
نظام را با اینکار دچار خدشه کنیم معنایی ندارد،
موضوع

سه شنبه  14بهمن 1399

می تواند به هر میزان که بخواهد ســکه مهر کند
البته به شــرط اینکه هر دو طرف به لحاظ مالی
هم کفو هم باشند ،ولی برای فردی که به تازگی از
سربازی آمده و شرایط مالی مساعدی ندارد هزار
سکه معنایی ندارد ،مبنای ما این است که به چنین

کمیسیو ن
در حــال
بررسی آن هستیم.
وی افــزود  :در مجلس
گذشــته قانونــی در رابطه با
مهریه مصوب شــد که باالی  ۱۱۰سکه
مهریه زندان نخواهد داشــت از این رو و با توجه
به افزایش قیمت ســکه کمیسیون قضایی مجلس
یازدهم طرحی مدنظــر دارد که مهریه بیش از ۵
سکه زندان نداشته باشــد .در چند سال گذشته
قیمت ســکه متعادل و معقول بود ،اما اکنون این
قیمت به باالی  ۱۰میلیون تومان رســیده است و
افراد بدهکار مهریه نمیتوانند این مبلغ گزاف را
پرداخت کنند.
وی در پایان اضافه کرد :با  500یا هزار ســکه
مهریه کــردن و زندان ها را پــر زندانی کنیم و
آبروی نظام را با اینکار دچار خدشه کنیم معنایی
ندارد ،موضوع پنج ســکه هم هنوز قطعی نشده
و در کمیســیون در حال بررسی آن هستیم ،فرد
مــی تواند به هــر میزان که بخواهد ســکه مهر
کند البته به شــرط اینکه هــر دو طرف به لحاظ
مالی هم کفو هم باشــند ،ولــی برای فردی که به
تازگی از سربازی آمده و شرایط مالی مساعدی
ندارد هزار سکه معنایی ندارد ،مبنای ما این است
که به چنین مباحثی در امر فرهنگســازی توجه
شود.

تمام شعرهاي من قشنگ است
مضامين كالم بنده شادند

مفقودی

ولي سوراخ رزق بنده تنگ است !
در اين جا اندكي جاي درنگ است !!
***
بله ،من شاعر عصر فضايم
براي اين كه از امواج موزون كالسيك،
جدايم
 به جان بچه هايم !_زبان بنده مقداري دراز است !
چرا؟ چون شعر من پر رمز و راز است !
بيا اي جان شيرين !
بيا پهلوي من يك لحظه بنشين
بيا از راهيان شعر نو شو
كنار دفتر شعرم « ولو » شو
بخوان از دفترم  ،شعري به صد شوق
بگو  « :به به  ،به اين ذوق ! »

کاریکاتور

***
هال ! اي آشناي احتمالي
از اين اشعار عالي

مطلوب و دلخواهی عاید مردم زحمتکش و خونگرم سیاهو
نشده است  .نماینده ی عالی دولت و نمایندگان محترم مردم
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی و سایر دست اندرکاران
باید توجه فرمایندکه اگر برنامه ریزی صحیح در جهت بهسازی
جاده  ۱۵کیلومتری خوش هنگام _ سیاهو که شریان حیاتی
منطقه و ۲۰۰روستا اســت ،صورت نگیرد ؛ دگر باره تعداد
زیادی از جوانان در این مســیر خطرناک کشــته و مجروح
خواهند شد.
مســئولین محترم استان! همانطوری که مستحضرید یکی از
عناصر کلیدی در توســعه ی اقتصادی ،جاده سازی است و
آثار اقتصادی جاده سازی اصولی را می توان در رابطه با همه
فعالیت های اقتصادی ،کشــاورزی ،خدماتی و توریسم و...
برشــمرد .بنا بر این از شما بزرگواران استدعا داریم برای این
امر مهم چاره ای بیندیشد.

بگير از من دو كيلو
به جايش
بده يك كاسه از آن آش آلو !
كه اين ،با آن يكي  ،از حيث تأثير
ندارند هيچ توفير !
***

ابوافضل زرویی

هیوالیکنکور

مردم همه این روزها مشغول کنکور
هر سال باال می روند از کول کنکور

طرح  :صدیقه خواجه ای

سالی دو هفته روز و شب درگیر هستند
مجلس و دولت بر سر بامبول کنکور

کاریکاتور

دزدی از بانک

در هر طرف صدها بنر انواع پوستر
تبلیغ های زرد و نامعقول کنکور
“با شیوه ی ما می شود پیروز قطعا
هرکس فکنده پنجه در پنجول کنکور”
” کل کتب را پیش ما یکجا ببلع و
تزریق کن در خون خود آمپول کنکور”
یا “با پکیج کامل پتک طالیی
محکم بزن بر جام عمر غول کنکور”
حتی درون پارک یک ساقی به من گفت:
“از این بزن فورا شوی شنگول کنکور”
باید بریزی پول در حلقوم ایشان
چون متر و معیارت بود شاقول کنکور

طرح  :ام البنین ساالری

مخاطبان و هم استانی های گرامی

تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم عالقمندان
می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
شماره تماس 09039165090:

یک عده دایم پشت کنکور اند و انگار
حبس ابد خوردند در سلول کنکور
اکنون به ذهنم آمده یک فکر عالی
طرحی برای مشکل مجهول کنکور
پیتزا و کوکا می دهم نه کیک و ساندیس
بنده اگر روزی شوم مسؤل کنکور
مهدی امام رضایی

اقتصادی

سه شنبه 14بهمن 1399
19جمادی الثانی 1442
سال بیستم شماره 3530
خبری

همزمان با آغاز دهه فجر؛
بهره برداری و کلنگ زنی از  ۹طرح
تامین و انتقال آب در هرمزگان آغاز شد

گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت آب منطقهای هرمزگان گفت:
همزمان با دهه فجر بهره برداری و کلنگ زنی از  ۹طرح تامین و انتقال
آب در استان آغاز شــد .هوشنگ مالیی در تشریح برنامههای دهه
فجر به رسانهها افزود :برای اجرای این طرحها اعتباری افزون بر ۲
هزار میلیارد ریال هزینه شده است.وی بیان داشت :طرح آبرسانی به
صنایع تولیدی و فرآوری مصالح معدنی تنگه زاغ با اعتبار  ۳۰میلیارد
ریال در شهرســتان حاجی آباد یکی طرحهای شاخص ی است که
در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
هرمزگان اظهارداشــت:برای اجرای این طرح اقداماتی نظیر ،اجرای
بیش از  ۲هزار و  ۵۰۰متر خط انتقال ،احداث ســه حوضچه تخلیه
هوا ،یک حوضچه تخلیــه آب و حفر و تجهیز یک حلقه چاه انجام
شده است.مالیی ادامه داد :آبرسانی به شهرک صنعتی تیاب (میناب)
با هزینه ای افزون بر  ۱۷میلیارد ریال از دیگر طرحهای مهم شرکت
آب منطقهای در دهه فجر امسال است که زمینه اشتغال بیش از ۳۰۰
نفر را نیز فراهم میکند.وی اذعان کرد :برای افتتاح طرح آبرســانی
به شهرک صنعتی تیاب ۳.۴ ،کیلومتر لوله به قطر  ۲۵۰میلیمتر۳.۸ ،
کیلومتر لوله به قطر  ۲۰۰میلیمتر و  ۱۵دستگاه حوضچه شیرآالت
احداث شده است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره
به کلنگزنی طرح ساماندهی و کنترل سیالب رودخانه جاماش گفت:
حدود  ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح پیشبینی شده
است که با بهرهبرداری از آن ،برخی از مراکز جمعیتی کنار رودخانه در
برابر سیالبهای احتمالی ایمن خواهد شد.وی با ذکر این نکته که با
اجرای این طرح برای  ۱۰۰نفر اشتغال ایجاد میشود ،ادامه داد :احداث
دایک خاکی به طول  ۸.۵کیلومتر و با ارتفاع سه متر و پوشش سنگی
در طرفین رودخانه برای این رودخانه درنظرگرفته شده است .مالیی
گفت :کلنگ ساماندهی و کنترل سیالب در رودخانه جالبی با اعتبار
بیش از  ۲۳۲میلیارد ریال و اشتغال  ۷۰نفر در دهه فجر به زمین زده
خواهد شد.وی گفت :مرحله نخست طرح تغذیه مصنوعی سد سیرمند
نیز با اعتبار  ۸۰میلیارد ریالی در شهرســتان حاجی آباد کلنگزنی
خواهد شد.وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه
گوربند و میناب با اعتباری افزونبر  ۸۵۰میلیارد ریال و اجرای شبکه
اصلی توزیع آب شمیل با اعتبار با  ۵۰میلیارد ریال در دهه فجر خبر
داد.این مسوول همچنین به آغاز عملیات احداث طرح انتقال و توزیع
آب به  ۲هزار و  ۵۰۰هکتار از اراضی دشت میناب اشاره کرد و ابراز
داشت :برای بهرهبرداری از این طرح اعتباری حدود  ۲۰۰میلیارد ریال
در نظر گرفته شده است که شرایط ایجاد فرصت اشتغال برای بیش از
چهار هزار نفر از مردم منطقه را ایجاد میکند.به گزارش ایرنا ؛ مالیی
تصریح کرد :این طرح شــامل انتقال و توزیع آب به بیش از  ۲هزار و
 ۵۰۰هکتار از اراضی دشــت مرکزی میناب است که برای اجرای آن
اقداماتی همچون  ۳۲کیلومتر لولهگذاری با قطرهای مختلف و احداث
 ۱۵۰حوضچه شیرآالت در نظر گرفته شده است.

تازیانه سرما بر جان محصوالت کشاورزی هرمزگان

سرویس اقتصادی  //استان هرمزگان با تولید انواع
محصوالت کشاورزی زراعی و باغی به عنوان یکی
از قطبهای مهم ومطرح کشاورزی در کشور ؛ این
روزها تازیانه سرمای هوا و افت شدید دما به جان
محصوالت آن افتاده و داغی بر دل کشاورزان این
استان گذاشته است.

بهگزارشایرنا،طبقگزارشهواشناسیهرمزگانسرمایشدیدهوا و
افتدمادراواخردیماهواوایلبهمنماهامسالتا ۲درجهسانتیگرادهم
کاهش یافت که موجب یخ زدن آب در زمینهای کشاورزی و سطح
رودخانههایایناستانشد.البتهادارهکلپیشبینیهواشناسیهرمزگان
پیش از وقوع سرما و برودت هوا را اعالم کرده بود که ماندگاری هوای
سرد در استان احتمال سرمازدگی محصوالت کشاورزی و باغی را
افزایشمیدهدوطبقایناطالعیهبهکشاورزاننیزتوصیهشدهبودکه
تمهیدات الزم را برای جلوگیری از سرمازدگی محصوالت کشاورزی
خود در مزارع و باغها اتخاذ کنند.مدیریت بحران استانداری هرمزگان
نیزبهکشاورزانیادآورشدهبودکهبراساسنقشههایهواشناسی،دمای
هوای استان در اواخر دیماه و اوایل بهمن امسال بین پنج تا  ۱۰درجه
کاهش خواهد یافت و احتمال ســرمازدگی محصوالت کشاورزی
وجود دارد.مهرداد حسن زاده به کشاورزان و حتی باغداران و مرغداران
نیز توصیه کرده بود که باتوجه به افت محسوس دما ،تمهیدات الزم
برای محافظت از محصوالت کشاورزی و تنظیمات دمایی و رطوبتی
در گلخانهها و مرغداریها در دستورکار قرار دهند.حتی رضا مدرس
معاونت امور عمرانی استانداری هرمزگان نیز در نشست اخیر ستاد
مدیریتبحراناستانهشداردادهبودکهموججدیدسرمابسیارنگران
کننده است و کشاورزان باید توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی
را جدی بگیرند.همچنین مدرس گفته بود که دمای محسوس در روز
به طور کامل با شرایط دمایی در سحرگاه متفاوت است و باید برای
پیشگیریازبروزخسارت،دستورالعملهایپیشگیریازسرمازدگی
رعایت شود.اما با این حال کشاورزان هرمزگانی که به خیال سالهای
گذشتهفکرغافلگیریافتدماوسرمایهوارابهاینشدتنمیکردند،
نه تجهیزاتی در اختیار داشته و نه م یدانستند که چه کاری باید برای
مقابلهبااینسرماانجامدهند.همینامرسببشدتامیزانخسارتهای
وارده به محصوالت کشاورزی آنها به حدی افزایش یابد که مردم از
آنبهعنوانسونامیسرمایادکنند.اینسرمایناگهانیکهدرسالهای
قبلبهاینشدتسابقهنداشتهاست،امسالطبقآخرینبرآوردهابیش
از ۶۸۰میلیارد ریال خسارت به محصوالت زراعی و باغی کشاورزان
هرمزگانی بویژه در شرق استان وارد کرده و آنان را با چالشی جدی
مواجه کرده است.این تغییر وضعیت ناگهانی دمای هوا و افزایش سرما
امسال همه بخشهای کشــاورزی هرمزگان از جمله دامداریها،
مرغداریها ،گلخانهها ،استخرهای پرورش ماهی و حتی کندوهای
عسل را غافلگیر کرده و از خسارت سردی هوا در امان نبودند.

از هم اکنون به فکر چاره باید

اما با این حال میتوان از این وضعیت درس گرفت و از هم اکنون با
برنامه ریزیهای مناسب و تمهیدات الزم کشاورزان و گلخان هداران را
از گرفتار شدن با مشکالت سردی هوا رها کرد.البته اعضای کمیسیون
کشاورزی مجلس نیز در اواخر هفته گذشته بازدیدی از باغها و مزارع
خسارتدیده از جمله سرمازدگی درهرمزگان بویژه در شرق استان
داشتند که ثبت درخواستها و مشخصات کشاورزان ،طرح موضوع
در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و پیگیری برای
جبران خسارت وارده از طریق صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و
اعتباراتکمیتهبحرانوکاهشمخاطراتازجملهاقدامهایانجامشده

در راستای حمایت از کشاورزان خسارت دیده استان عنوان کردند.
قرار اســت تا  ۲هفته آینده درخصوص مسائل و مشکالت مطرح
شده کشاورزان هرمزگانی در تهران چاره اندیشی شود که امیدواریم
با پیگیریهای نمایندگان مجلس شورای اسالمی مشکالت بخش
کشاورزی استان مرتفع شود.کشاورزان بویژه در شرق هرمزگان هنوز
از بارش شدید باران و خسارت سیل ۹۸بر محصوالتشان ناالنند که
حالایننگرانیهاباافزایشسرمایهواوسرمازدگیدسترنجشان،
افزایش یافته و چشم انتظار حمایت دولت و مجلس در این فصل سرد
از سال هستند که آنها را تنها نگذارند.

خسارت بیش از  ۶۸۰میلیارد ریالی
سرمازدگی به محصوالت کشاورزی هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به سرمازدگی محصوالت
کشاوزری از کشاورزان استان خواست محصوالت کشاورزی خود
را بیمه کرده تا خسارت سرمازدگی به آنها تعلق گیرد.علی باقرزاده
همایی با بیان اینکه بهره برداران بخش کشاورزی قبل از بروز سرما
بایستیمحصوالتکشاورزانخودراتحتپوششبیمهقرارم یدادند،
افزود:باهماهنگیهایانجامشدهاکیپهایارزیابیغرامتبیمهایبه
مناطق اعزام شدند و بررسیها درحال انجام میباشد.وی خاطرنشان
کرد :تاکنون ارزیابی از مزارع خسارت دیده کشاورزی توسط بازرسان
و مدیریت بحران سازمان جهادکشاورزی هرمزگان انجام و نتیجه آن
به مدیریت بحران استانداری نیز ارسال شده است تا بعد از بررسی
نهایی در وزارت کشور و دریافت مصوبه هیات دولت؛ اعتبارات الزم
برای خسارت ســرمازدگی محصوالت کشاورزی تخصیص یابد.
رییسسازمانجهادکشاورزیهرمزگاناظهارداشت:متاسفانهبیشتر
محصوالت کشاورزی در هرمزگان بیمه نیستند و دراین خصوص
محصوالتــی که بیمه نیز نبوده را در نتیجــه ارزیابیها به اداره کل
مدیریت بحران استانداری و سپس به وزرات کشور ارسال میشود
تا اعتباری برای سرمازدگی و پرداخت غرامت به این کشاورزان هم
تصویب شود .باقرزاده همایی با اشاره به اینکه ارزیابی خسارت وارده
به محصوالت کشاورزی هرمزگان تا پایان فصل سرما درحال انجام
است ،گفت :متاسفانه در دیماه و بهمنماه امسال شاهد خساراتی به
لحاظ سرمازدگی محصوالت کشاورزی در مناطقی از شرق ،شمال و
غرب استان بودیم.وی اذعان داشت :کشاورزان باتوجه به سرمازدگی
با کاهش عملکرد مواجه میشوند که امیدواریم محصوالتی که دچار
سرمازدگیشدهمجددبهچرخهتولیدبازگرددوبایستیتمهیداتالزم
درخصوصمحافظتازخطرسرمازدگیمحصوالتکشاورزیانجام
شود رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت :امسال به خاطر
سرمایشدیدکشاورزاناستانباسرمازدگیمحصوالتشانمواجهبوده
که انتقال کشت سبزی و صیفی به گلخانهای تنها راه حل آن میباشد.
باقرزادههماییهمچنینباتاکیدبرانجاماقدامهایترویجیدرمناطقی
که با سرمازدگی محصوالت کشاورزی مواجه هستند ،خاطرنشان
کرد :کشت سبزی و صیفی در این استان به سمت کشت گلخانهای
هدایت شود.وی با بیان اینکه درحال حاضر کاهش دما در هرمزگان
پایدار است ،بیان داشت :مهمترین توصیه تغذیهایی جهت محصوالت
کشاورزی محلول پاشی با اسیدهای آمینه همراه با پتاسیم است.این
مسوول همچنین استفاده از وسایل گرمایشی ،آبیاری بارانی ،آبیاری
سطحی ،پوشش درختان و استفاده از مه پاش را از روشهای مقابله با
سرمازدگیمحصوالتکشاورزیاعالمداشت.باقرزادههماییباتاکید
بر سرعت بخشی در امور ارباب رجوع و سرمایه گذاران افزود :دغدغه
رهبرمعظم انقالب و تمامی مسووالن نظام اجرای طرحهای سرمایه
گذاری بوده و در این جهت بهره برداران و سرمایه گذاران در بخش
کشاورزی که در جهت امنیت غذایی مردم نقش مهمی ایفا میکنند،
بایستیحمایتشوند.

طبق آخرین برآورد صورت گرفته از سوی مدیریت بحران سازمان
جهاد کشــاورزی هرمزگان ،سرما تاکنون به یکهزار و  ۷۰۰هکتار
از زمینهای کشــاورزی این استان بین  ۳۰تا  ۴۰درصد و یا بیشتر
آسیب زده است و خسارت مالی به کشاورزان بیش از  ۶۸۰میلیارد
ریال اعالم شده است.در این رابطه رییس اداره مدیریت بحران جهاد
کشاورزی هرمزگان با اشاره به اینکه ارزیابی برای پرداخت غرامت
به کشاورزانی که محصوالتشان بیمه هستند ،آغاز شده است ،گفت:
سرمای شدید دچار آسیب و از بین رفتن محصوالت سبزی و صیفی
همچونگوجهفرنگی،بادمجان،فلفل،فلفلدلمهای،خیارسبز،سیب
زمینی ،کدو ،پیاز و لوبیا ســبز شده است.روح اهلل رمضان پور افزود:
همچنین افت شدید دمای هوا سبب سرمازدگی محصوالتی نظیر
لیموترش ،پرتقال ،نارنگی و انبه در استان هرمزگان شده است.وی
توزیانناشیازسرمازدگیبهمحصوالت
یادآورشد:بیشترینخسار 
کشاورزی را مناطقی همچون هشتبندی و سندرک میناب ،رودان،
بندرعباس ،حاجی آباد و پارسیان متحمل شدهاند.این مسوول با اشاره
بهاینکهسرمایهواهمچناندراستانهرمزگانادامهدارد،تصریحکرد:
مهمترینتوصیهتغذیهایبرایمحصوالتکشاورزی،محلولپاشیبا
اسیدهایآمینههمراهباپتاسیماست؛همچنینآبیاریزمینهاواستفاده
از مه پاش از دیگر راهکارها برای کاهش خطر سرما زدگی است.دبیر
خانه کشاورز استان هرمزگان نیز گفت:همه م یدانیم که سرمای اخیر
ضرر و زیان زیادی به محصوالت زراعی و باغی این استان وارد کرده
که امیدواریم دولتمردان و در کنار آن کمیسیون کشاورزی مجلس با
مطالبات و تدبیرهایی ،در پی جبران این خسارت باشند .جواد جوادی
افزود :کشت صیفی و سبزی استان هرمزگان در کشور زبانزد است
اما محصوالت تولیدی آن بنام تولیدات غیرفصلی شهرت یافته است،
که متاسفانه براساس توجه نشدن این موضوع از طریق وزارت جهاد
کشاورزی،خواستاریمجهتچارهاندیشیاینمهمتصمیمگیریشود.
ویهمچنینبیانداشت:تاسیسگلخانههاییدرمناطقسردسیرودر
استانهای شمالی کشور باعث شده است که تولیدات منطقه هرمزگان
دربازارعرضهوقیمتگذاریشکستبخورد.دبیرخانهکشاورزاستان
هرمزگانادامهداد:باتوجهبهتاسیسگلخانهدرمناطقسردسیرکشور،
گزارش سرمازدگی محصوالت کشاورزی
کشاورزان منطقه هرمزگان گرایش به کشت و تولیدات غیرفصلی به
روشهای سنتی دارد؛ از طرفی نیز همه آنها تمایل به تاسیس گلخانه هرمزگان به مدیریت بحران کشور ارسال شد
دارند که انتظار داریم بانکها اجازه پرداخت وام به کشاورزان براساس اســتاندار هرمزگان نیز گفت :گزارش خسارتهای مالی ناشی از
سرمای وارد شده به محصوالت کشاورزی زراعی و باغی استان برای
ضمانت و سفته را بدهند و رهن و گرویی را مطالبه نکنند.
غرامت به کشاورزان بیمه شده پرداخت جبران خسارت به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شده است.
فریدون همتی بر توسعه صادرات محصوالت کشاورزی از طریق راه
میشود
طبق اعالم سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ،کشاورزان و باغدارانی آهن تاکید کرد و بیان داشت :باید هرچه سریعتر زیرساخت پایانههای
که محصوالت باغی و زراعی آنها بیمه هستند ،غرامت بیمهای پس صادراتیدرایستگاههایراهآهنهمچونتنگزاغوبندرعباسبرای
از برآورد و ارزیابی صورت گرفته به آنها پرداخت میشود.رییس ارســال محصوالت کشاورزی به خارج از استان فراهم شود.وی بر

آگهیحصروراثت

تقویتفرهنگبیمهداراییهاتاکیدکردوگفت:متاسفانهاینفرهنگدر
کشور و هرمزگان پایین است و برای جبران خسارت ها باید فرهنگ
بیمه داراییها در مردم تقویت شود.

روشهای پیشگیری و مقابله با
سرمازدگی محصوالت کشاورزی

ت پایین سبب
سرمازدگی درواقع پدیدهای است که در درجه حرار 
ایجاد خسارت و یا از بین رفتن اندامهای گیاهی میشود؛ این عارضه
در محصوالت سبزی و صیفی خارج از فصل در روزهای سرد پاییز
و زمستان و در درختان میوه در فصل زمستان و یا اوایل بهار حادث
میشود و هر ساله خسارتهای زیادی برجای می گذارد.عضو هیات
علمیبخشگیاهپزشکیمرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابع
طبیعی هرمزگان در این راســتا با اشاره به اینکه براساس آمارهای
ارائهشــده ،تنها حدود  ۱۰درصد از کل زمینهای قابل کشت دنیا
ممکن است بدون تنش سرمازدگی باشند ،گفت :سرمازدگی از جمله
تنشهای غیرزیستی است که گیاه در نتیجه بروز درجه حرارتهای
بین صفر تا ۱۰درجه سانتیگراد خسارت میبیند.سید سعید مدرس
افزود :آثار اولیه این تنش موجب کاهش رشد عمومی ،تغییر رنگ،
کلروز ،تخریب بافتهای سلولی ،جوانه نزدن بذر ،انتقال نیافتن مواد
فتوسنتزی،جذبنشدنعناصرغذاییوغیرهمیشودکهبرخیازآثار
این تنش برگشتپذیر و برخی دیگر نیز مانند فتوسنتز در اثر تخریب
کلروپالستهاوپیریزودرسگیاه،غیرقابلبرگشتهستند.
وی بیان داشت :جهت جلوگیری یا کاهش خسارت سرمازدگی از
راهکارهای فنی مختلف میتوان بهره برد که کشاورز و منطقه ،بسته
به شرایط و توانایی ،میتوانند از آنها استفاده کنند.این محقق بخش
گیاه پزشکی در هرمزگان عنوان کرد :مهمترین راهکار پیشگیری و یا
مقابله با سرمازدگی محصوالت کشاورزی استفاده از دستگاههای مه
ساز ،استفاده از دود و هدایت آن روی مزارع (در مناطق غیرمسکونی)،
آبیاری بارانی ،غرقابی یا قطرهای ،استفاده از ماشینهای ایجاد باد در
مزارع ،عایقسازی مزارع به وسیله پالستیک یا پوششهای مختلف،
استفاده از ضدیخ طبیعی «کراپ اید» (جدیدترین روش ارائه شده)
است.مدرس یادآورشد :همچنین اســتفاده از دود در شبهایی که
وارونگی حرارتی ایجاد شده است ،گرمایی که به صورت طول موج
بلند از زمین خارج میشود را از خود عبور داده و در روز نور خورشید
را که به صورت طول موج کوتاه است ،ازخود عبور نمیدهد؛ ایجاد
دود از نظر محیط زیست زیانآور است که استفاده از آن در مناطق

رییسکل بانک مرکزی اعالم کرد

خانم شمسی حقشناس فرزند حسین به شماره ملی  ۵ 869 ۸۹۳ ۴۸۸دادخواست به کالسه  99/50شعبه سردشت از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که فرزندش مرحوم راحله منصفی فرزند علی به شماره ملی  ۵ ۸۶۰ ۱۹۷ ۳۴۹و متولد 1387/5/28در تاریخ 1393/ ۱۰ /۱۱بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به -1شمسی حقشناس فرزند حسین بشماره ملی -2 ۵ ۸۶۹ ۸۹۳ ۴۸۸علی منصفی فرزند حسینک به شماره ملی  ۵ ۸۶۹ ۹۵۳ ۱۷۰اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رایک نوبت به مدت یک ماه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

دالر به زیر  ۲۰هزار تومان میرسد
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

مسئول شورای حل اختالف شهرستان بشاگرد
محسنچابک

آگهیحصروراثت

آقای الپک محبی فرزند جمعه به شماره ملی  ۵ ۸۶۹ ۷۸۸ ۶۴1شرح دادخواست به کالسه  ۹۹ /۷۸سردشت از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که همسرش مرحوم فاطمه محبی فرزند محمد به شماره ملی  ۵ ۸۶۹ ۷۹۲ ۹۶۷متولد  1317 /۳ /۱که در تاریخ  ۱۳۹۸/ ۵ /۲۶که در آخرین اقامتگاه خویش به
رحمت ایزدی پیوسته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1الپک محبی فرزند جمعه به شماره ملی -2 ۵ ۸۶۹ ۸۷۸ ۶۴۱علی محبی فرزند الپک به شماره ملی
-3 ۵۸ ۶۰۱ ۲۱۰ ۲۴اسحق محبی فرزند الپک به شماره ملی -4 ۵ ۸۶۹ ۸۰۸ ۹۵۲حسن محبی فرزند الپک به شماره ملی -5 ۵ ۸۶۰ ۱۲۱ ۱۳۱محمد محبی فرزند الپک
به شماره ملی -6 ۵ ۸۶۹ ۸۰۸ ۹۶۰داد علی محبی فرزند الپک به شماره ملی-7 ۵ ۸۶۹ ۸۰۸ ۹۷۹عباس محبی فرزند الپک به شماره ملی -8 ۵ ۸۶۰ ۱۲۱ ۱۴۸زهرا
محبی فرزند الپک به شماره ملی  ۵ ۸۶۹ ۸۰۸ ۹۳۶اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رایک نوبت به مدت یک ماه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

مسئولشورای حلاختالفشهرستانبشاگرد-محسنچابک

آگهیحصروراثت

آقای عباس خرداد فرزند یوسف بشماره ملی  ۵ ۸۶۹ ۹۷۸ ۱۳۰شرح دادخواست به کالسه  ۹۹ /۲۶شعبه سردشت از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده وچنین توضیح داده که پدرش مرحوم یوسف راهی زاده فرزند راهی به شماره ملی  ۵۸ ۶۰۰ ۴۷ ۳۳۹و متولد  ۱۲۹۹ /۱۰/ ۱۶در تاریخ ۱۳۸۹ /۱۲ /۱۱
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1عباس خرداد فرزند یوسف به شماره ملی -2 ۵ ۸۶۹ ۹۷۸ ۱۳۰حسن خرداد فرزند یوسف به
شماره ملی -3 ۵ ۸۶۹ ۹۷۸ ۴۵۹مراد خرداد فرزند یوسف به شماره ملی -4 ۵ ۸۶۹ ۹۷۸ ۱۲۲محمد راهی زاده فرزند یوسف به شماره ملی ۶۰۰ ۵۱ ۸۳۲
-5 ۵۸روزی مرادی زاده فرزند یوسف به شماره ملی  5 ۸۶۹ ۸۳۸ ۲۵۸اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رایک نوبت به مدت یک ماه آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

مسئولشورایحلاختالفشهرستانبشاگرد
محسنچابک

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سرویس اقتصادی  //رییس کل بانک مرکزی ضمن
اعالم اینکه تصمیمی برای ســود سپرده بانکی
نداریم ،گفت :واردکنندگان پیشبینی کاهش نرخ ارز
را دارند لذا عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی
شده است .همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل
نرخ ارز اســت و با توجه به اینکه انتظارات تورمی
کاهشی است ،دالر به زیر ۲۰هزار تومان میرسد.

عبدالناصر همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعالم کرد:
پس از بازگشت از سفر شیراز به محض اطالع از ماجرایی
که برای بعضی از مهاجران و مشــتریان شبکه بانکی در
خصوص اخذ کد شــهاب اتفاق افتاده بود ،دستور تمدید
مهلت یک ماهه به بانکها ابالغ شــد .کد شهاب همان کد
ملی( اشخاص حقیقی) یا شناسه ملی( اشخاص حقوقی)
و کد فراگیر( اتباع خارجی) است که بر اساس مصوبات
شورای عالی مبارزه با پولشویی اخذ این کد اجباری است
که افرادی که تراکنش بانکی دارند هویت شان نزد بانکها
روشن باشد.وی افزود :در خصوص قانون جدید چک در
جلسه کمیسیون اصل  ۹۰و کمیسیون اقتصادی توضیح
دادیم که این قانون پیچیدگی هایی دارد .در حال حاضر
شرایط ثبت  ،تایید و انتقال چک را به صورت اختیاری
فراهم کرده ایم که مردم آشــنا شوند و ان شاءاهلل از اوایل
سال  ۱۴۰۰اجرای قانون الزامی خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد :بانک مرکزی نگران
رشد نقدینگی اســت و تمام تالش من در این مدت این
بود که رشد نقدینگی منطقی باشد.به گفته وی ،فضای بازار
سرمایه و ارز متاثر از فعل و انفعاالت سیاسی است .اگر
به منابع دسترسی پیدا کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی
افزایش خواهد یافت .من معتقد به سرکوب نرخ ارز نیستم،
اما معنای این عدم تعدیل نرخ نیست .از جمله کسانی هستم
که معتقدم دخالت بانک مرکزی در بازار باید هدفمند باشد.
سال آینده با تعدیل نرخ و بهبود شرایط سیاسی به تورم

هدف نزدیک خواهیم شد .البته توجه کنید که نمی توان به
متغیرهای کالن اقتصادی به صورت منفرد نگاه کرد.همتی
گفت :قیمت گذاری تولیدات و کاالهای با دوام به نرخ ارز
حســاس است .مردم کشورمان بدانند که شرایط قبلی را
گذرانده ایم و شرایط سخت قبلی تکرار نخواهد شد .اینکه
بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است به هیچ وجه
صحیح نیست و تمام تالش ما در بانک مرکزی تعدیل نرخ
است.رییس کل بانک مرکزی گفت :طی سال گذشته ۱۵
میلیارد دالر برای کاالهای اساسی تامین کردیم که هفت
میلیارد دالر از آن از ذخایر بانک مرکزی بوده است .امسال
نیز بخشــی از نیازهای دولت را از ذخایر بانک مرکزی
تامین کردیم.همتی اعالم کرد :بانک مرکزی علیرغم تمام
فشارها و مشکالت ارزی ،کاالی اساسی و دارو را تامین
کرد .خوشبختانه وضعیت صادرات نفت در حال حاضر
خیلی بهتر از قبل شده اســت و صادرات فرآوردهها نیز
خیلی شرایط خوبی دارد.وی افزود :در سفر عمان مذاکرات
ی برای گسترش روابط مالی و
خوبی انجام شد و اراده قو 
تجاری ایران و عمان مشــاهده شد .خنثی سازی تحریم
ها به خوبی انجام شــده و پیگیری خواهیم کرد که سایر
کشورها شرایط دسترسی ما به منابعمان را هر چه زودتر
فراهم کنند.به گفته رییس کل بانک مرکزی ،بانک مرکزی
طی ســال جاری  ۹میلیارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی برای
تامین کاالهای اساسی اختصاص داده است.
ارز باید تک نرخی باشد و رانتی نباشد ولی باید با تدبیر
این کار انجام شــود و شوک قمیتی به جامعه وارد نشود.
وی افزود :من مخالف حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نیستم اما
باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره
مردم وارد نشــود.به گفته او ،عملکرد صادرکنندگان در
بازگشــت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما ،خوب
ارزیابی می شــود .در حال حاضر وارد کنندگان در نیما
خرید ارز نمیکنند و عرضه از تقاضا بیشــتر شده است.

غیرمسکونیتوصیهمیشود.ویابرازداشت:دستگاهمهسازنیزباعث
کاهش از دست رفتن گرما از سطح خاک و گیاه میشود و ایجاد مه
مصنوعی بهعنوان سدی در برابر هدررفتن گرما از سطح خاک و گیاه
میشود .مه میتواند تا چهار درجه سانتیگراد گرما تامین کند .مدرس
گفت :همچنین دستگاه مولد باد شامل یک برج فوالدی بلند و یک
پروانه گردان بزرگ هستند و هنگامی که پروانه ماشین باد میچرخد،
هوا را از باال به پایین کشیده و باعث پایین آوردن هوای گرم باالی
سطحمیشود.

کشاورزی هرمزگان ناجی رونق تولید
و اقتصاد کشور

استان هرمزگان با داشتن پنج قطب مهم کشاورزی در طول سال و با
تولید انواع محصوالت کشاورزی و باغی خارج از فصل و همچنین
داشتن ظرفیت دروازههای صادراتی ،نقش راهبردی در رونق تولید
و اقتصاد کشــور دارد.در حال حاضر وسعت زمینهای کشاورزی
هرمــزگان۱۶۱ ،هزار هکتار با تولید ســاالنه افزون بر ۲میلیون و
۹۰۰هزارتن محصول باغی و زراعی و یک میلیون و ۶۵۰هزارتن
محصولسبزیوصیفیخارجازفصلاستکهتاثیربسزاییدرتنظیم
بازار این محصوالت در فصل پاییز و زمستان در کشور دارد.شرایط
اقلیمی و آب و هوایی در استان هرمزگان به گونه ای است که تغییرات
فصولیهمچونزمستانوتابستانتاثیرچندانیدرفعالیتهایزراعی
کشــاورزان ندارد و کشاورزان در هر زمانی که اراده کنند ،م یتوانند
دست به کشت محصوالتی بزنند که دیگر استانها امکان کشت آنها
را ندارند و بر همین اساس این استان به بهشت کشاورزی خارج از
فصل در سطح کشور شهرت یافته است.بخش عمدهای از محصوالت
کشاورزی کشور در هرمزگان تولید میشود و از این حیث در بسیاری
ازمحصوالتمهممانندگوجهفرنگی،پیاز،بادمجان،هندوانه،خرماو
مرکبات رتب ه نخست را به خود اختصاص داده است.به گزارش ایرنا
؛وجودپایانههایصادراتیخاصبرایصادراتمحصوالتتازهمثل
هندوانه ،خربزه ،خیار سبز ،گوجه ،پیاز ،بادمجان ،فلفل و محصوالت
باغی سردسیری و گرمسیری از طریق بندر شهید باهنر به صورت
روزانه با شناورهای محلی و تجاری از دیگر توانمندیهای هرمزگان
است.اشتغالزاییدربخشکشاورزینسبتبهسایرصنایعوبخشهای
اداری بسیار سریعتر و کم هزینهتر صورت میگیرد و از همین رو نقش
بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت جمعیت در شهرها و روستاها
داردوازمهاجرتروستاییانبهدلیلنبوداشتغالجلوگیریمیکند.

واردکنندگان پیشبینی کاهش نرخ ارز را دارند برای همین
عرضه بیش از تقاضاست .رییس کل بانک مرکزی اعالم
کرد :بانک مرکزی و شــبکه بانکی طی سال جاری ۱۲
هزار میلیارد تومان برای قانون اشتغال روستایی ۲۱ ،هزار
میلیارد تومان بابت مســکن روستایی ۸۵ ،هزار میلیارد
تومان برای بنگاههای کوچک پرداخت کردهاند .همچنین
در ســال جاری  ۷۷۰هزار وام ازدواج توســط شبکه
بانکی پرداخت شــده است .اگر مبلغ وام ازدواج افزایش
یابد ،قدرت پرداخت بانکها کاهش مییابد چرا که باید از
ضالحسنه پرداخت کنند .نکته دوم این است که
منابع قر 
مبلغ اقساط زیاد میشود و تضامین درخواستی بانکها نیز
تغییر می کنند که ممکن است منجر به سخت گیری شود.
بنابراین منابع و مصارف تسهیالت پرداختی باید متوازن
باشــد.همتی اظهار کرد :برای موضوع تملیک واحدهای
تولیدی توسط بانکها ،کمیته ای متشکل از معاونان بانک
مرکزی و دادســتانی و بانکها تشکیل شده که مقر شده
موارد واحدهای تولیدی بررســی شوند .واحدهایی که
تملیک شده اند غالبا متروکه بوده اند .بانکها واحد فعال
را تملیک نمیکنند.
وی ادامه داد :بازار ســرمایه مســیر خوبی برای توسعه
کشور اســت .نرخ بهره بین بانکی ربطی به بورس ندارد.
آنچه میتواند بر بورس تاثیر بگذارد نرخ سپرده است که
تغییری نکرد .میخواهیم نرخ بین بانکی میانگین کریدور
باشد بین  ۱۴تا  .۲۲باتوجه به سیاست عملیات بازار باز
مصمم هســتیم که نرخ بین بانکی را در میانگین کریدور
بیاوریم.وی گفت :پیش بینی تورم هدف ۲۲( ،درصد) بر
اساس پیشفرضهایی همانند ارز نیمایی  ۱۷هزار تومان
بود ،اما نوسانات ارزی مانع شد .رییس کل بانک مرکزی
همچنین یادآور شد :پروژه ادغام شش بانک تدبیر مقام
معظم رهبری بود و کار بزرگ و ارزشمندی بود که به نحو
مطلوبی انجام شد .دو ســال و نیم وقت و انرژی حوزه
نظارت بانک مرکزی و بانک سپه و نیروهای مسلح صرف
شد و با کمترین حواشی این پروژه به سرانجام رسید.همتی
معتقد است تورمی که در حال حاضر شکل گرفته ناشی از
شوک ارز و انتظارات است.وی همچنین تصریح کرد :فعال
تصمیمی درباره سود سپرده بانکی نداریم.

آگهیحصروراثت
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بازیافت نباید یک شعار باشد
باید تالش کنیم یک فرهنگ شود

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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حوادث

دستگیری سرباند سارقان حرفه ای منزل بندرعباس در کرج
ســرویس حوادث //با هوشــیاری و
تالش همه جانبــه کارآگاهان پلیس
آگاهی استان سرباند سارقان حرفه ای
منازل بندرعباس در شهرســتان کرج
شناسایی ودستگیر شد.

به گــزارش خبرنگاردریا ،ســردار غالمرضا
جعفری فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان در
تشریح این خبر گفت  :در پی وقوع چند فقره

سرقت منازل و سرقت طالجات و فروش آنها
توسط ســارقان در دیگر اســتان های کشور
 ،موضوع شناســایی و دســتگیری سارق یا
ســارقان بصورت ویژه در دستور کار پلیس
آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهان اداره مبارزه با ســرقت
پلیس آگاهی استان با اقدامات فنی پلیسی پس

از چندین روز تالش بی وقفه و شــبانه روزی
و بهره گیری از شــیوه های پلیسی و استفاده
از دانش و تجارب خود نهایتا مخفیگاه سرباند
اصلی سارقان رادر شهرستان کرج استان البرز
شناسایی و با هماهنگی و اخذ دستور قضایی با
تشکیل اکیپی به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت:

در امتداد تاریکی

خواستگار شیطان صفت تحت تعقیب بود!

پنج روز بیشتر از مراسم عقدکنان نگذشته
بود کــه فهمیدم با جوان شــیطان صفتی
ازدواج کرده ام که به اتهام رابطه غیراخالقی
تحت تعقیب بوده و ...

زن 22ســاله ای که برای حفظ پایه های لرزان
ازدواج دومش وارد دایــره مددکاری اجتماعی
کالنتری شــده بود ،با بیان این مطالب به تشریح
سرگذشت خود پرداخت و به کارشناس اجتماعی
گفت :با آن که پــدرم کارمند بود و اوضاع مالی
مناســبی داشت اما من از 12ســالگی و در ایام
تعطیلی مدرسه در کارخانه های تولیدی کارگری
می کردم تا به خواســته ها و آرزوهایم برسم .از
نظر پوشــش و وضع مرتبی که داشتم ،یک سر
و گردن از همه دختــران فامیل باالتر بودم و به
این موضوع افتخار می کــردم .روزها به همین
ترتیب ســپری می شــد تا این که در 15سالگی
یک روز وقتی از مدرســه به خانــه آمدم ،زن
ناشناســی را دیدم که کنار مادرم نشســته بود و
ســرگرم گفت وگو بودند .من هم سالمی به آن
زن کردم و داخل اتاقم رفتم .ساعتی بعد وقتی آن
زن از منزل ما بیرون رفت ،مادرم دســته گلی را
نشانم داد و گفت :آن زن برای خواستگاری آمده
بود .تازه فهمیدم پسر آن زن همان جوان 20ساله
ای اســت که از مدتی قبل در مسیر مدرسه مرا
تعقیب می کرد و مدعی بود عاشــقم شده است.
وقتی به مادرم گفتم من آمادگی ازدواج را ندارم،
با خونسردی گفت :آن پســر مغازه دار است و
خانواده خوبی به نظر می رســند ،در عین حال
پدرت باید تحقیقات الزم را انجام بدهد .حدود
یک هفته بعد با تایید پدرم پای سفره عقد نشستم
و بدین ترتیب مراسم عقدکنان من و ایرج برگزار
شــد اما پنجمین روز نامزدی را سپری می کردم
که یکی از نیروهای انتظامــی از کالنتری محل
تماس گرفت و از من خواست به کالنتری بروم و

بدون هیچ توضیحی تلفن را قطع کرد .ابتدا تصور
می کردیم خــدای ناکرده نامزدم تصادف کرده یا
حادثه ناگواری رخ داده اســت .وقتی هراسان و
با نگرانی خودم را به کالنتری رســاندم ،همسرم
را با پابند و دســت بند دیــدم .او مرا به عنوان
یکی از دوســتانش به ماموران معرفی کرده بود.
وقتی علت را جویا شدم تازه فهمیدم که همسرم
را قبال به اتهام رابطــه غیراخالقی با یک دختر
دیگر دســتگیر کرده اند و او که به زندان طوالنی
مدت محکوم شده بود ،در این مدت تحت تعقیب
قرار داشت که با من ازدواج کرده است .خالصه
همسرم راهی زندان شــد و من پس از دو سال
دوندگی ،باالخره موفق شدم از آن جوان شیطان
صفت طالق بگیرم .بعد از این ماجرا به خانه پدرم
بازگشتم و سعی کردم این موضوع را به فراموشی
بسپارم .پنج ســال از این حادثه گذشته بود که
یکی از اقوام به خواســتگاری ام آمد .خانواده ام
بیشتر از من خوشحال به نظر می رسیدند چرا که
دوباره سر و سامان می گرفتم و زندگی جدیدی
را آغاز می کردم .باالخره پس از چند جلســه
گفت وگو با «رســتم» سر سفره عقد نشستم در
حالی که غیر از پدر و مادرم و داماد فرد دیگری
در محضر ثبت ازدواج نبود .در حالی که احساس
می کردم سرنوشــتم تغییر کرده و خوشبختی به
من روی آورده اســت ،ناگهان همسرم رابطه اش
را با من قطع کــرد و به مکان نامعلومی رفت و
دیگر هیچ خبری از او نداشــتم .اکنون که بیشتر
از 10ماه از آن ماجرا می گذرد متوجه شــدم که
رستم هیچ عالقه ای به من نداشته و تنها به خاطر
اصرار پدر و مادرش با من ازدواج کرده اســت.
اکنون هم در حالی تقاضای طالق توافقی دارد که
من برای حفظ پایه های لرزان این زندگی دست
و پا می زنم تا شــاید ســتون های این ازدواج
ناخواسته را حفظ کنم و ...

ماموران با همکاری تیمــی از کارکنان پلیس
آگاهی اســتان البرز ضمن شناسایی مخفیگاه
متهــم در یک عملیــات ضربتــی وی را در
مخفیگاهش دســتگیر و در بازرســی بعمل
آمــده از محــل یک قبضه اســلحه کمری به
همراه خشاب وتعداد ۶تیر جنگی  ،یک قبضه
اسلحه شکاری  ،سه قبضه اسلحه بادی  ،تعداد

 2دســتگاه موتورسنگین  ۱۰۰۰سی سی و ۲
تیغه خشــاب اسلحه کمری و  24عدد فشنگ
جنگی  100 ،عدد فشــنگ اسلحه شکاری ،
تعداد  60عدد انگشتر نقره و زینتی و 50قطعه
سنگ زینتی و سرویس نقره جات و بدلیجات
مسروقه کشف و ضبط کردند.این مقام انتظامی
استان با اشــاره به توقیف یکدستگاه خودرو
ســمند متعلق به متهم  ،خاطر نشان کرد :متهم
دستگیر شــده با تشــکیل پرونده جهت سیر
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و تالش
برای شناســایی و دستگیری دیگر اعضاء این
باند ادامه دارد.

کشفکفشهایقاچاقمیلیاردیدربندرعباس
ســرویس حــوادث //رئیس پلیــس امنیت
اقتصادی اســتان از کشف کفشهای ورزشی
قاچاق به ارزش یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال
توســط کارکنان مبارزه باقاچاق کاال و ارز این
پلیس خبرداد.

به گزارش خبرنگاردریا ،ســرهنگ حسین خلیلی
بیان داشت :روز گذشــته به دنبال دریافت خبری

مبنی بــر اینکه در منزلی خالی از ســکنه ،مقادیر
قابل توجهی کفش خارجی قاچاق دپو شده است،
ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز این پلیس
برای بررسی روستای خانسرخ اعزام شدند.
وی ادامه داد :با هماهنگی و کســب دستور قضائی
 ،ماموران در بازرســی از محل تعداد  ۱۲۵جفت

پایان تراژدی خانوادگی کارمند بانک
ســرویس حوادث //کارمند یکی از
بانکهای شهر ایالم پساز قتل همسر و
دو فرزندش در خانه به محل کارش رفت
و پساز درگیری با چند نفر از همکارانش
باشلیکگلولهخودکشیکرد.

صبح یکشنبه  12بهمن مرد  44سالهای با
مراجعه به محل کارش که یکی از بانکهای
تجارت شهر ایالم بود در حالی که اسلحهای
شــکاری در دست داشت وارد بانک شد و
پس از درگیری و تهدید همکارانش ناگهان
مقابل چشم آنها با شلیک گلوله خودکشی
کرد.با اعالم این ماجرا به پلیس بالفاصله
مأمــوران به بانک رفتند و در نخســتین
تحقیقات مشخص شد وی دقایقی قبل از
اقدام به خودکشی مدعی شده که همسر و
دو فرزندش را نیز در خانهاش کشته است.
بدین ترتیب تیم جنایی بالفاصله به خانه این
مرد رفته و پس از دریافت دستور قضایی
وارد خانه شده و با اجساد همسر  38ساله،
پسر  18ســاله و دختر  9ساله این مرد رو
بهرو شدند که با شلیک گلوله به قتل رسیده
بودند .با اعالم موضوع بــه بازپرس ویژه
قتل اجساد به پزشکی قانونی منتقل شد و
تحقیقات درباره انگیزه مرد میانسال از این
قتل عام خانوادگی ادامه یافت.ســرهنگ

اصالحیه آگهی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری
بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی فرهنگسراهای سطح شهر
(بصورت حجمی ) مورخ 99/11/1

آگهی به شرح ذیل اصالح می گردد:
-1فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  99/11/21تمدید می گردد.
-2تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روزدوشنبه  99/11/27تمدید می گردد.
-3پیشنهادات ساعت  12روز سه شنبه  99/11/28در کمیسیون عالی معامالت که در محل سازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعالم نتیجه می گردد.

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس

Bandarabas.ir

«جمال موســوی» فرمانده انتظامی ایالم
در این باره گفت :نخستین تحقیقات نشان
میدهد این مرد که افشین نام داشته به علت
مشکالت خانوادگی همسر و فرزندانش را به
قتل رسانده و سپس با رفتن به محل کارش
خودکشی کرده است .تحقیقات بیشتر درباره
این جنایت خانوادگی از سوی پلیس ادامه
دارد.
یکی از کارمندان بانک که شاهد این ماجرا
بود گفت :صبح وقتی افشــین به بانک آمد
خیلی آشــفته و پریشــان بود .شروع به
ناسزاگویی و دعوا با بقیه کارمندان کرد مدام
فریاد میزد من زن و بچهام را کشتم.دیگر
این زندگی برایم ارزشی ندارد .همکاران به
سمتش رفتند تا او را آرام کنند اما اسلحهاش
را به سمت آنها گرفت و تهدید کرد که اگر
جلو بیایند شــلیک میکند .بعد هم مقابل
آبدارخانه به خودش شــلیک کرد و جان
باخت.این مــرد در ادامه گفت :تا جایی که
میدانم افشین از شــب قبل این حادثه با
پسر و همسرش درگیر شده بود اما نمیدانم
اختالفشانبرسر چهموضوعیبودواحتمال
میدهم به خاطر همین اختالف هم دست به
این جنایت زده است.

کفش خارجی قاچاق کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی اســتان با اشــاره به
اینکه کارشناســان ارزش محموله مکشوفه را یک
میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال برآورد کرده اند ،اذعان
داشت :اقدامات پلیسی جهت شناسایی و دستگیری
قاچاقچیان ادامه دارد.

سـارق ،سگ صاحبخانه را هم دزدیـد
ســرویس حوادث //سارق ســابقه دار که در جریان سرقت از یک خانه سگ گرانقیمت
صاحبخانه را نیز دزدیده بود پس از  2ماه در حالی دســتگیر شد که سگ و ساعت شاکی
همراهشبود.

بیست و پنجم آذر امسال مردی با مراجعه به کالنتری  101تجریش از سرقت خانهاش خبر داد و گفت:
حدود ساعت  4صبح در اتاق خوابیده بودیم که همسرم با شنیدن صدای باز و بسته شدن در تراس بیدار
شد اما به تصور اینکه وزش باد باعث این صدا شده اعتنایی نکرده و خوابیدیم تا اینکه حدود ساعت 8
صبح وقتی وارد یکی از اتاقها شدیم با دیدن در تراس که باز و وسایل اتاق که به هم ریخته بود متوجه
سرقت شدیم.شاکی با بیان اینکه سارق یک قاب ساعت مچی گرانقیمت ،یک دستگاه تبلت و حدود
2/5میلیارد ریال پول و لوازم با ارزش را سرقت کرده ،گفت :ما یک قالده سگ داشتیم که از نژادی کم
یاب و بسیار گرانقیمت بود که سارق آن را هم دزدیده است.بدین ترتیب پرونده برای رسیدگی به پایگاه
یکم پلیس آگاهی فرستاده شد و تحقیقات برای شناسایی سارق ادامه یافت.سرهنگ کارآگاه «سیدعلی
شریفی» رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی در این باره گفت :بررسیهای اولیه حاکی از این بودکه سارق
از طریق تراس و پنجره آشپزخانه وارد خانه شده که در تحقیقات محلی چهره متهم شناسایی و مشخص
شد سارق فردی بهنام هوشنگ است .بنابراین با شناسایی مخفیگاه سارق ،کارآگاهان پس از حضور در
محل ،هوشنگ که ساعت مچی شاکی را به دست خود بسته و قالده سگ شاکی را نیز در دست داشت
دستگیر کردند .بدین ترتیب متهم به پایگاه منتقل و در تحقیقات به عمل آمده به جرم خود اعتراف کرد و
اعالم داشت به تنهایی خانه شاکی را شناسایی کردم و از لوله گاز باال رفته و به تراس راه یافتم و سپس
وارد خانه شدم اما وقتی متوجه حضور ساکنان در خانه شدم بسرعت اموال موجود در یکی از اتاقها
شامل تبلت و گوشی و سگ کوچکی را که آنجا بود ،برداشته و فرار کردم .سپس تبلت را به مبلغ شش
میلیون تومان به یک مالخر بهنام سهیل فروختم .سرهنگ کارآگاه سید علی شریفی افزود :درادامه اموال
کشف شده به شاکی برگردانده و پرونده به همراه متهم به شعبه 10بازپرسی دادسرای ناحیه یک فرستاده
شد و تالش برای شناسایی مالخر و کشف تبلت ادامه دارد.رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی در پایان
به شهروندان توصیه کرد:ساختمان محل سکونت خود را به دوربین مداربسته تجهیز کرده و با نصب و
استفاده از قفلهای ضد سرقت و همچنین نصب حفاظ و نرده روی دیوار و پنجره یا بالکن طبقات اول
و دوم ساختمان از وقوع چنین سرقتهایی پیشگیری نمایند.

سه شنبه 14بهمن 1399
19جمادی الثانی 1442
سال بیستم شماره 3530

حوادث جهان
واژگونی اتوبوس در کوبا  ۱۰کشته برجا گذاشت

براثر واژگون شــدن اتوبوس حامل معلمان در هاوانا دست کم
 ۱۰نفر کشــته و  ۲۴نفر زخمی شــدند .مقامات کوبا اعالم کردند
در ســانحه تصادف اتوبوس حامل معلمان در جادهای بین هاوانا
پایتخت این کشــور و مایابکه ،اســتان همجوار آن ،دست کم ۱۰
تن کشته شدند.میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا اعالم کرد” :از
سانحه تصادف اتوبوس در مایابکه که به از دست رفتن جان چند
انسان و زخمی شدن شمار دیگری منجر شد ،متاسف هستیم و به
خانواده و دوســتان قربانیان تسلیت میگوییم“.خبرگزاری رسمی
کوبا به نقل از مقامــات کوبا اعالم کرد این تصادف در یک منطقه
مســکونی در گوئینز ( )Güinesدر حدود  ۵۴کیلومتری هاوانا رخ
داد .تا کنون مرگ  ۱۰نفر در این تصادف تأیید شــده اســت۹ .
تن از قربانیان در محل تصادف کشــته شدند و یک نفر دیگر پس
از انتقال به بیمارســتان جان خود را از دســت داد.اتوبوس هنگام
تصادف از جاده خارج و واژگون شــده بود ۲۴ .نفری که در این
تصادف زخمی شده بودند به بیمارستانهای نزدیک محل حادثه و
نیز بیمارستانهای پایتخت منتقل شدند.

 2کشته در انفجار جایگاه سوخت یمن

وقوع انفجار در یک جایگاه ســوخت در شهر بیداء یمن دست
کم دو کشته و بیش از  ۹۰زخمی برجای گذاشت.یک مقام رسمی
وزارت بهداشــت یمن اعالم کرد که وقوع انفجار در یک جایگاه
گاز در شــهر «بیداء» یمن دست کم دو کشته و بیش از  ۹۰زخمی
برجای گذاشت.فیلم ویدئویی این حادثه که در رسانههای اجتماعی
به اشتراک گذاشته شده ،شعله بزرگی از آتش را نشان میدهد که از
این جایگاه سوخت زبانه میکشد و رانندگان خودرو و عابران پیاده
در حال فرار از این محل هستند.یک مقام وزارت بهداشت یمن که
خواست نامش فاش نشود ،گفت در این حادثه دست کم  ۲۰تن به
شــدت زخمی شدند که تمام آنها به بیمارستانهایی در شهر صنعا
منتقل شدهاند.علت وقوع این انفجار هنوز مشخص نشده است.

 ۸شهروند بحرینی به حبس ابد محکوم شدند

شــهروند بحرینی با اتهامات به اصطالح تروریســتی به حبس ابد
محکوم شــدند.دادگاه جنایی بحرین هشت شــهروند این کشور را به
اتهامات به اصطالح تروریستی به حبس ابد محکوم کرد.در این دادگاه
طبق روال دیگر دادگاههای بحرین ادعا شــد کــه این افراد با ایران در
ارتباط بودهاند.افراد مذکور در ژانویه ســال گذشــته بازداشت شدند.
دادستانی بحرین مدعی اســت که این افراد یک گروه خرابکار در این
کشــور ایجاد کردهاند و دست به ارتکاب اقدامات خالف قانون و ایجاد
ترس و وحشت در میان مردم با هدف تضعیف نهادهای حکومتی زدهاند.
در چنین مواردی ،رژیم آل خلیفه همواره مدعی میشــود که ایران از
طریق حمایت از این روند ،به دنبال ایجاد بی ثباتی در بحرین است!این
در حالیســت که چنین اتهام زنیهایی و برگزاری چنین دادگاههایی در
بحرین با هدف محدود کردن آزادی بیان و سرکوب مخالفان این کشور
صورت میگیرد.

آتشسوزی در یک کارگاه لنجسازی در قشم

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز خلیج
فارس؛ وی از حضور واحدهای مختلف آتش
نشــانی این شهرستان در روســتای پی پشت
سرویس حوادث //یک کارگاه لنج سازی در سوزی در کارگاه لنج سازی فایبر گالس راشد حرارت باالی آتشسوزی فایبرگالس موجب به منظور مهار آتش ســوزی خبر داد و گفت:
شده تا دود وسیعی منطقه را فرا بگیرد.
منطقه پیپشت جزیره قشم دچار آتش سوزی در پی پشت قشم آغاز شده است.
ماموران آتش نشــانی در حــال اطفای حریق
شد.
نجم الدین فریدونی افزود :شدت آتش به دلیل
هستند.
رئیس آتش نشــانی جزیره قشم گفت :آتش

کشف فرار مالیاتی ۳۰میلیاردی توسط پلیس قشم
سرویس حوادث //با هوشیاری و تالش پلیس امنیت اقتصادی
قشمیکپروندهفرارمالیاتی ۳۰میلیاردریالیدراینشهرستان
شناسایی و کشف شد.

سرهنگ مجتبی راست خدیو در جزئیات این خبر اظهار کرد :در
پی خبر واصله از منابع و مخبرین و همچنین تحقیقات گسترده

عوامل پلیس امنیــت اقتصادی  ،فرار مالیاتی توســط یکی از
شرکتهای ثبت شده در قشم کشف شد.وی با اشاره به تحقیقات
گســترده پلیس در این زمینه افزود :در تحقیقات به عمل آمده
و بررسی اســناد و استعالمات بدســت آمده از مراجع مالیاتی
مشــخص شد که عوامل شرکت از سال ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۷به مدت

۵سال هیچگونه مالیاتی پرداخت نکرده اند.
این مسئول انتظامی تصریح کرد :بنا به اظهارات کارشناس پرونده
ارزش فرار مالیاتی صورت گرفته بیش از ۳۰میلیارد و ۳۹میلیون
و ۵۴۰هزار ریال برآورد شده است.
به گزارش ایســنا ،در این زمینه تاکنون یک نفر برای ادامه روند
قضایی به مرجع ذی صالح معرفی و تحقیقات در خصوص کشف
ابعاد احتمالی پرونده ادامه دارد.

آگهی تغ یرات
صندوق قرض الحســنه حضرت ابوالفضل العباس محله درب قلعه ابرکوه به شماره ثبت  7و شناســه ملی  10840001226به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
1399/4/25و تاییدیه به شماره  1415مورخ 1399/10/14سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای حسن شرافت کدملی  5039671075به سمت رئیس
هیأت مدیره  -آقای سیدمحسن پورسید کدملی5039733151به سمت نائب رئیس هیأت مدیره  -آقای علی اکبر قیومی کدملی5039741219به سمت منشی هیات مدیره -
آقای سیدحیدر حسینی خواه کدملی 5039448724به سمت خزانه دار -آقای سیدمحمد فالح زاده کدملی 5039675658به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای حبیب
قوهقضائیه
فالح زاده ابرقوئی به شماره ملی ( 5039457324خارج از اعضای هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید حق امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادار و
کش
ثب
م
س
سازمان تا نادوا الک ور
تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس همراه با مهر صندوق معتبر می باشدومکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد .اداره کل ثبــت اسـناد و امــاک
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابرکوه
شناسه اگهی ()1087434

آگهی تغ یرات

صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل العباس محله درب قلعه ابرکوه به شماره ثبت  7و شناسه ملی  10840001226به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ
 1399/3/ 15و تاییدیه به شماره  1415مورخ  1399/10/14سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-1آقای حســن شرافت کدملی  - 5039671075آقای سیدمحسن پورسید کدملی  - 5039733151آقای علی اکبر قیومی کدملی  - 5039741219آقای سیدحیدر
قوهقضائیه
حسینی خواه کدملی  - 5039448724آقای سیدمحمد فالح زاده کدملی  5039675658بعنوان اعضاء اصلی وآقای محمد حاتمی زاده کدملی  - 5039699301آقای
سازمانثبتاسنادوامالککشور
سید محمدرضا عظیمی فرکدملی  5039660413بعنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2آقای محمدحسین احمدی پور کدملی
 5039705761به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی دشتی کدملی  5039695845به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند -3صورتهای مالی اداره کل ثبــت اسـناد و امــاک
سال  1398مورد تصویب قرار گرفت .شناسه اگهی ()1087433

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد
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قسمت دوم)

گروه گزارش //معماری برکه ها در شهر هنگویه تغییرات
زیادی به خود دیده است.

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //همزمان با آغاز دهه فجر ،عملیات پروژه
بزرگ و استراتژیک گازرسانی به نیروگاه های کیش آغاز شد .به گزارش خبرنگار دریا،
فواد حمزوی ،مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان ،ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و
دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،اظهار کرد:همزمان با آغاز دهه فجر
در سال جاری،عملیات اجرایی پروژه بزرگ و استراتژیک گازرسانی به نیروگاه های
کیش آغاز شد.وی افزود:با توجه به این که نیروگاه های موجود در این جزیره به دلیل
کمبودگاز،روزانهیکمیلیونلیترگازوئیلمصرفمیکنندوبمنظورجلوگیریازمصرف
سوختمایع وحفاظتازمحیطزیست جزیرهکهتاقبلازبیماریفراگیرکرونا،میزبان
صدها هزار نفر گردشگر از سراسر کشور بوده ،بی شک با آمدن گاز طبیعی شاهد رشد و
تحول عظیمی در این منطقه خواهیم بود.گفتنی است در شروع این عملیات ،رئیس اداره
گازکیش،رئیسامورمهندسیواجرایطرحها،مشاورنظارتعالیه،کارگاهیوشرکت
مجریپروژهشرکتگازاستانهرمزگاننیزحضورداشتند.شایانذکراست جزیرهکیش
یکی از بخشهای شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان و از جاهای دیدنی استان
هرمزگان در جنوب ایران محسوب می شود که ساالنه بهطور متوسط ،بیش از یک
میلیونوهفتصدهزارگردشگرازاینجزیرهمرجانیبازدیدمیکنند.

ســاخت برکه ها در هنگویه از اسلوب کلی معماری برکه
ها در جنوب ایران تبعیت می کند .معموال ســازندگان برکه
ها در کنــار آب انبار یک جایگاه بزرگ از گچ و ســنگ
در گذشــته و سنگ و ســیمان در حال حاضر برای اقامه
نماز می ســازند و در کنار آن یــک آب انبار کوچک در
زمین بــه صورت مدور حفر می کنند .ایــن آب انبار حفر
شــده کاربردش این است که در زمان ساخت برکه آن را پر
از آب کرده تا در درســت کردن سیمان و گچ از آن استفاده
نمایند .برای وضو گرفتن هم اســتفاده می شــود .حتی در
معماری برکه نیز قبله را در نظــر می گیرند .آب انبارهای
قدیم هنگویه به صورت دایره و مستطیل شکل می باشد .این
آب انبارها در شهر هنگویه و اطراف هنگویه به وفور دیده
می شود .با توجه به توان مالی سازنده این آب انبارها ،این
مکان ها بزرگ یا کوچک ســاخته می شوند .قدمت برخی
از آب انبارها در منطقه هنگویه و شــهر هنگویه به بیش از
دو سده می رسد .همان گونه که پیش از این عنوان گردید.
آب انبارهای جدید که در هنگویه ســاخته می شود ،بیشتر
به شــکل استوانه ای با سقف گنبدی است و سقف و گودی
آب انبار یا برکه می بایســت با هم تناسب داشته باشند .اما
در قدیم به ویژه در مســیر راه های کاروانی آب انبارهای
مستطیل شــکل با سقف های گنبدی وجود داشت.در مورد
انواع آب انبارها نیز باید عنوان کرد که این آب انبارها را می
بایست بر اساس شکل و طرز ساختمان مخازن ،نوع پوشش
آن ها ،عناصر به کار گرفته شده برای تهویه و برودت آب،
نوع دسترســی به مخازن و فضاهــای ارتباط دهنده ،نحوه
آبرسانی به مخازن و همچنین از نظر تزئینات به کار رفته در
آن ها از یکدیگر متمایز ســاخت .از این گذشته آب انبارها
بر حســب خصوصیات منطقه ای و سلیقه سازندگان منطقه
ای سبک های مشــخصی دارند که باعث تفاوت آن ها از
یکدیگر می شــود .آب انبارها به صــورت خصوصی و یا
عمومی است .آب انبارهای خصوصی در ملک فرد است و
فرد آن را برای نگهداشتن آب در ایام کم آبی حفر می کند،
ولی تعداد آن ها کم می باشــد .بیشتر آب انبارهای هنگویه
به صورت عمومی بوده و بانیان آن ها افرادی هستند که به
صورت خیریه آن ها را می سازند .این نوشتار که با حمایت
های فرهنگی شــورای اسالمی شــهر هنگویه و شهردار پر
تالش و فرهنگ دوست این شهر جناب آقای مهندس محمد
اسفندمر به رشته تحریر در می آید در نظر دارد به معماری
برکه ها در شــهر هنگویه و نقش آن ها در حیات اجتماعی
مردم این شــهر بپردازد و نشان دهد که معماری این برکه ها
در بستر تاریخ چه تغییراتی به خود دیده است.

مراسمروزجهانی«تاالبها»دربندرخمیربرگزارشد

ا امین درســاره سرویس شهرستان //مراسم روز جهانی «تاالبها» و روز جهانی
طزیستهرمزگان،دکتر
«آموزش»دربندرخمیرباحضورحبیبمسیحیمدیرکلمحی 
احسان کامرانی رئیس دانشگاه آزاد بندرعباس ،حجتاالسالم ساالری امام جمعه ،میر
هاشم خواستارفرماندار و حجتاهلل ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.
تاندرکاران این
«جواد محمودی» ،شهردار بندر خمیر در ابتدای مراسم از تمامی دس 
مراسم و همراهان این روز تقدیر کرد و در ادامه ،فرارسیدن دهه فجر را تبریک گفت .او
ضمن قدردانی از زحمات «حجتاهلل ایوبی» دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و حمایت
مالی و داوطلبانه اهالی شهر برای این مراسم ،از تالش مردم و محیط دوستان نیز تشکر
ویژهای کرد.فرماندار شــهر بندر خمیر در این برنامه از مزایا ،زیبایی و پتانسیل باالی
گردشگری جنگل حرا گفت .او با اشاره به موقعیت ویژه تاالب و جنگل حرا در کنار هم
گفت :همه باید وارد میدان توسعه و حفاظت و امنیت از تاالبها شوند اما زیرساختها
درکنارحمایتهابایستیکاملشود.درادامهاینمراسم،جشنوارهکلیپهایویدئوبومی
مرتبطباشهرخمیر،جشنواره«عودنوازانشهریادگیرنده»،افتتاحخانهبرمگردی«تکو»،
انجاممسابقهبزرگپویانماییسازیباموضوعنجاتتاالب،برگزاریکارگاههایعلمی
در حوزه تاالب ،ساخت نمادهای تاالبی با استفاده از صنایعدستی بومی با مشارکت
بانوان صنعتگر منطقه انجام شد .در ادامه برنامهها ،پالککوبی شهر «یادگیرنده یونسکو»
نیز صورت گرفت.در روزهای گذشــته و به مناسب روز جهانی تاالبها و از سوی
شهرداری ،شورای شهر و همچنین فعاالن گردشگری و زیستمحیطی چندین برنامه
برگزارشد.برگزاریرقصقلمدرراهابریشم،پاکسازیجزیرهخورخورانبندرخمیربا
مشارکتصاحبانقایقهایموتوریوشهروندانداوطلب،نقاشیگونههایتاالبیروی
سطلهای زباله بازیافتی بهصورت داوطلبانه با موضوع حفاظت از تاالبها و همچنین
رویداد ورزشــی «پدل رانینگ» از برنامههای برگزارشده این رویداد بودشهر تاالبی
بندرخمیر،بهعنواننخستینشهرملیتاالبیایران،درچندسالگذشته،میزبانهمایش
بزرگ جهانی در روز تاالبها بوده اســت .امسال اما با کسب عنوان شهر «یادگیرنده
یونسکو» در کنار شهرهای بزرگی چون تهران و اصفهان قرارگرفته است.تاالب «خور
خوران» بندر خمیر هرمزگان درواقع یکی از بزرگترین و مهمترین تاالبهای دریایی
ایران و خاورمیانه است.

سازندگان بیشتر آب انبارهای هنگویه ،از معماران هنگویه
ای و جنوب ایران بوده و هســتند .برخی از این معماران
در ســاخت برکه ها تبحر خاصی دارند .هر چه برکه ها از
نظر حجم بنا کوچک تر ســاخته می شوند ،ماندگاری آن
ها بیشــتر است .برکه ها در دشــت و شهرهنگویه در بستر
زمان با توجه به مصالح روز به صورت ساروجی و سیمانی
ساخته می شد .در شهر هنگویه برکه های ساروجی هم در
گذشته دیده می شــد ،ما به تدریج این برکه ها جای خود
را به برکه های سیمانی داد .از نقاط قابل توجه این است که
استقامت و اســتحکام برکه هایی که با ساروج ساخته شده
اند ،با توجه به گذر زمان های طوالنی ،از قدمت برکه هایی
که با سنگ و ســیمان در هنگویه ساخته شده بودند ،بیشتر
است .شــاید هم حجم برکه های ساخته شده از ساروج و
گنجایش آن کمتر بوده و همین امر باعث قدمت و استحکام
بیشتر آن ها گردیده است .از سوی دیگر برکه های ساخته
شده ساروج با توجه به قدمت زمان به خوبی نگهداری می
شــدند و از رفتن وســایل نقلیه و غیره در مجاورت آن ها
خودداری می شــد .از ســوی دیگر همواره نظارت زیادی
بر آن ها وجود داشته اســت .در مورد چگونگی برداشتن
آب از برکــه در هنگویه باید عنوان کــرد که در برکه های
هنگویه ما شیوه آب انبار پاشــیر و یا پله برای پاشیر و یا
گودال هایی برای فاضالب را شــاهد نیستیم .در شهر الر
چنین آب انباری وجود دارد که با پلکانی فرد وارد شــده و
از شــیری که در دیواره نزدیک به کف اب انبار است برای
نوشــیدن آب استفاده می کند .دلیل این امر هم خنک بودن
آب کف آب انبار نسبت به آب های سطحی برکه می باشد.
در آب انبارهــای هنگویه که با توجه به وضعیت اقلیمی آن
جا نقش حیاتی در معیشت و زندگی مردم ایفا می کنند ،آب
به صورت دستی و گاها موتور پمپ کشیده می شد .کشیدن
آب در قدیم از برکه ها با دلو و حلب بوده است .در صورتی
که افراد وســیله ای برای کشیدن آب در اختیار نداشتند از
پاکنه ها برای رفتن در درون برکه ها و پر کردن ظروف خود
استفاده می کردند.
در گذشــته در هنگویه آب انبار از یک ســازمان خاصی
برخــوردار بود .معموال کدخدای شــهر به امور آب انبارها
رســیدگی می کرد .مــردم حق اســتفاده از آب انبار برای
کارهای ساختمانی ،شستشــوی ظرف و لباس و حتی بدن
را نداشــتند و خود مردم نیز قداست خاصی برای آب برکه
ها قائل بوده و از آن برای نوشیدن استفاده می کردند .حمل
آب از آب انبارهای داخل شهر و اطراف شهر به خانه ها با
کندر توسط افراد یا چهارپایان صورت می گرفت .پر شدن
آب انبارها پس از بارش های زمســتانی و تابستانی برای
مردم هنگویه روحیه ای مضاعف می داد و
آن ها بارش باران و میزان آن را بر اساس پر شدن و یا پر
نشــدن برکه می سنجیدند .آن ها تالش می کردند در مسیر
ورود آب به برکه ها هیچ نوع آشــغالی نریزند و اگر فردی
اقدام به این امر می کرد ،مورد مواخذه قرار می گرفت .پس

دادانهم

پرونده کالسه 9909987616400105شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی شهرستان بندرعباس تصمیم نهایی شماره  9909977616400232.شاکی  :ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران-شهرستان تهران -شهر تهران  -خالد -اسال مبولی -کوچه 17 -ستاد  -اجرایی فرمان امام )ره( با
ونه
نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی گردشکار :بتاریخ هفتم بهمن ماه نود
قوه قضائیه
دروقت فوق العاده دادگاه اصل 49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است  .پرونده کالسه 9909987616400106تحت نظر است
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای دادگاه ( در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی  4175واقع درشهرستان بندرلنگه بندر کنگ کوی قزوینی ،به مساحت تقریبی  204مترمربع طی نامه شماره
/ 181 /313581ن مورخ  99/9/17از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی
دادنامه شــماره  9909977616400190مورخه 99/ 9 / 22مســتندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی ،مبادرت به
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء مهلت یک ماهه انتشار اگهی
و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره  /181 /364310ن مورخه  99/10/27درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف
را نموده است.النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک وتوجه ًا به تحقیقات وبررسیهای انجام شده توسط ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( واینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک ویا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در
راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبورصادر واعالم میدارد.
رای صادره غیابی ودر فرجه قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

مختارصادقی
شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  9909987616400105شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی شهرستان بندرعباس تصمیم نهایی شماره  9909977616400232.شاکی :
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران-شهرستان تهران -شهر تهران  -خالد -اسال مبولی -کوچه 17 -ستاد  -اجرایی فرمان امام )
ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی گردشکار :بتاریخ هفتم بهمن ماه نود
قوه قضائیه
ونه دروقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است  .پرونده کالسه  9909987616400105تحت
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
نظر است  .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی
می نماید( .رای دادگاه ) در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی  5576واقع درشهرستان بندرلنگه روستای کوهین به مساحت تقریبی
2456/61مترمربع طی نامه شماره / 181 /313643ن مورخ  99/9/17از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس
از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره  9909977616400189مورخه 99/ 9 / 20مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون
اساسی ،مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء مهلت
یک ماهه انتشار اگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره  /181 /364307ن مورخه  99/10/27درخواست صدور حکم
تملک ملک موصوف را نموده است.النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک وتوجه ًا به تحقیقات وبررسیهای
انجام شده توسط ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( واینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک ویا ورثه یا نماینده قانونی
وی بدست نیامده ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک
مزبورصادر واعالم میدارد .رای صادره غیابی ودر فرجه قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

از بارندگی تمامی افراد شهر با خانواده خود از برکه ها دیدن
مــی کردند و اگر برکه ها مملو از آب بود ،آن ها شــور و
شعف خاصی داشتند .مردم هنگویه همواره توجه داشتند که
در مسیر ورود آب به برکه در شهر یا اطراف هنگویه خللی
به وجود نیاید و کدخدای شــهر در صورت مشاهده چنین
وضعیتی و یا بریده شــدن بندهای که آب را به برکه منتقل
می کرد ،سریع دســت به ترمیم آن می زد .آب برکه ها در
هنگویه به ویژه در ایام خشکسالی جیره بندی بود و با توجه
به حس همگرایی که در بین مردم وجود داشت ،اعتراضی به
این امر صورت نمی گرفت .نحوه استفاده از آب برکه برای
خانواده های هنگویه ی به این صورت بود که آن ها یا خود
به ســر برکه رفته و آب را در ظرف های مخصوص که در
گذشته مشــک و بعدها قمقمه و پیت بود به خانه خود می
بردند ،یا این آب را از کندری ها می خریدند .کندر چوبی
ســاده با کنده کاری کوچک در دو سر آن بود که فرد حمل
کننــده آب آن را بر دوش خود گذاشــته و دو پیت آب با
ریسمان به کندر آویزان شــده بود .فردی که کندر را حمل
می کرد کندری نام داشت .انتقال آب از برکه به خانه ها در
منطقه هنگویه توســط زنان خانه هم صورت می گرفت .در
گذشته اگر مسافت خانه تا برکه زیاد بود از چهارپایان برای
انتقال آب استفاده می کردند .بر روی چهارپایان یک وسیله
ساخته شده از چوب به نام برداره Bardareمی گذاشتند که
جای حمل چهار پیت را داشــت .با گذر زمان کم کم موتور
و ماشین جای چهارپایان را در حمل و نقل آب به خانه ها

را گرفت و در ادامه آب برکه ها به کمک تانکر و تراکتور به
حوض های بزرگی که در خانه ها ســاخته شده بود ،منتقل
می شد .در حال حاضر هم در بسیاری از خانه های هنگویه
حوض های آب شیرین وجود دارد که آن پر از آب شیرین
برکه ها هســتند .عالوه بر آن با توجه به گسترش جمعیت
هنگویه ،مصرف بیشــتر آب ،تخریب بسیاری از برکه ها که
در مسیر شهرســازی قرار گرفته بودند ،کمبود بارش ،غیر
بهداشــتی بودن آب برکه ها ،شکستگی برکه های قدیمی و
غیره مردم هنگویه از آب لوله کشــی استفاده می کنند .اما
هنوز هم برخی از مردم از آب برکه ها اســتفاده کرده و آن
را به صورت تصفیه شــده مصرف می کنند .در حال حاضر
می شــود با تعمیر ،تغییر کاربری و غیــره ،برکه ها که نماد
معماری هنگویه هســتند را نگه داشت .میراث فرهنگی نیز
می تواند با سهیم شدن در این امر به میراث معماری هنگویه
کمک نماید .بســیاری از برکه های شهر هنگویه در دشت
قرار دارند که هنوز هم استفاده زیادی از آن ها می شود.
تعمیر برکه ها در داخل شهر هنگویه و نورپردازی آن ها می
تواند جذابیت خاصی برای گردشگران ایجاد نموده و باعث
جذب گردشگر بیشتر در شهر هنگویه گردد .حتی می شود
فروشگاه هایی به سبک برکه ساخت که هم معماری برکه به
عنوان نماد معماری جنوب حفظ شده و هم استفاده تجاری
از آن صورت گیرد .حتی رســتوران هایــی در هنگویه به
ســبک برکه ساخته شود و گردشگران در آن مورد پذیرایی
قرار گیرند.

دادانهم
پرونده کالسه  9909987616400104شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی شهرستان بندرعباس تصمیم نهایی شماره  9909977616400231.شاکی  :ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران-شهرستان تهران -شهر تهران  -خالد -اسال مبولی -کوچه 17 -ستاد  -اجرایی فرمان امام )ره( با
ونه
نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی گردشکار :بتاریخ هفتم بهمن ماه نود
قوه قضائیه
دروقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است  .پرونده کالسه  9909987616400104تحت نظر است
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای دادگاه ( در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع درشهرستان بندرلنگه شهر کنگ نوار ساحلی جنب ابشرین کن شریف ناد به مساحت تقریبی  21871مترمربع طی نامه
شــماره / 181 /313587ن مورخ  99/9/17از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه
طی دادنامه شماره  9909977616400187مورخه 99/ 9 / 20مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی ،مبادرت به
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء مهلت یک ماهه انتشار اگهی و
عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض ،ستاد اجرایی طی نامه شماره  /181 /3643305ن مورخه  1399 /10/27درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف
را نموده است.النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یاقائم مقام قانونی ویا وکیل مالک وتوجه ًا به تحقیقات وبررسیهای انجام شده توسط ستاد
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( واینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک ویا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده ،لذا در
راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسیله )کتاب لقطه(حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبورصادر واعالم میدارد .رای
صادره غیابی ودر فرجه قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مختارصادقی

شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه 9909987616400103شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی شهرستان بندرعباس تصمیم نهایی شماره  9909977616400230.شاکی  :ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران-شهرستان تهران -شهر تهران  -خالد -اسال مبولی -کوچه 17 -ستاد  -اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای
ادگاه
احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی گردشکار :بتاریخ هفتم بهمن ماه نود ونه دروقت فوق العاده د
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است  .پرونده کالسه  9909987616400103تحت نظر است  .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه احدیت متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای دادگاه ( در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی  3998واقع درشهرستان بندرلنگه بندر کنگ کوی زنده به گور ،به مساحت تقریبی  16272مترمربع طی نامه شماره
/ 181 /313588ن مورخ  99/9/17از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه شماره
 9909977616400186مورخه 99/ 9 / 20مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی ،مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید
وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء مهلت یک ماهه انتشار اگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به
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حســن سیالوی سرویس اســتان ها //
اســتاندار خوزستان گفت :اگر خوزستان
نقش بیشتری در تولید ملی دارد ،به همان
نســبت نیز هزینه دارد؛ باید برای استان
خوزستان فکر جداگانهای شود و متناسب
با ظرفیتهای موجــود در این زمینه گام
برداشــته و برای اســتفاده استاندارد از به سرمایهگذاریهای عظیمی که در آن منطقه تاالب بامدژ اهواز نیز افتتاح شــد و عملیات چهارخطه اهــواز به چهارمحال و بختیاری و
زیرساختها و رســیدن به نرم کشوری،
وجود دارد ،شهری متناسب به وجود آید.
اجرایــی بند خاکی و مســیر انتقال آب برای اصفهــان با توجه به تامین منابع مالی از محل
مصوبه جداگانهای در نظر گرفته شود.

استاندار با اشاره به هزینههای باالی خوزستان:

باید برای خوزستان فکر جداگانهای شود

غالمرضا شــریعتی در جلسه شورای اقتصاد
مقاومتی که بــا حضور معــاون اول رئیس
جمهور در اســتانداری خوزستان برگزار شد،
اظهار کرد :در سفر دو روزه معاون اول رئیس
جمهور و وزرا به خوزستان ،پروژههای زیادی
آغاز شدند یا به بهرهبرداری رسیدند.
وی افزود :در این ســفر ترمینال مســافری
فرودگاه آبادان با مشارکت منطقه آزاد اروند و
وزارت راه و شهرسازی به بهرهبرداری رسید.
همچنین عملیات ساختمانســازی بیش از ۴
هزار واحد مســکونی در شــهر بندر امام در
مناطق آبگرفته و ســکونتگاههای غیررسمی،
شروع شــد؛ در عین حال که بیش از  ۶هزار
واحد مســکونی نیز در حال تعمیر اســت.
امیدواریم در دو ســال آینده ،چهره شهر بندر
امام از شــرایط کنونی خارج شود و با توجه

اســتاندار خوزستان با اشــاره به پروژهها و
طرحهای به بهرهبرداری رســیده در استان،
بیان کرد :ایستگاه پمپاژ آب شهرستان حمیدیه
و ســیلوی  ۳۰هزار تنی روستایی نیز در این
منطقه افتتاح شــدند .کارخانه ظروف یکبار
مصرف ســلولزی از باگاس نیشکر در شوش
نیز افتتاح شد .امروز نیز کارخانه پارس کیمیا
کلر در شهرستان شوشتر به بهرهبرداری رسید.
وی با اشــاره به آغــاز عملیــات اجرایی
تصفیهخانه غــرب اهواز با فاینانس خارجی،
تصریح کرد :پیمانکار این پروژه مشــخص و
عملیات اجرایی آن آغاز شــده است .چهار
ایستگاه پایش آالیندگی هوا نیز به بهرهبرداری
رسیدند و تعداد ایســتگاههای پایش هوا در
اهواز به هفت ایستگاه رسید.
شریعتی گفت :ایستگاه پایش زیست محیطی

تاالب بامدژ نیز آغاز شــد .امیدواریم از این
طریق بتوانیــم تاالب بامــدژ را که یکی از
کانونهای ریزگرد است ،مدیریت کنیم.
وی افزود :مطالعات فاز دوم طرح  ۵۵۰هزار
هکتاری نیز در دســتور کار قرار گرفت و به
دستور معاون اول رئیس جمهور آغاز به کار
کرد .استاندار خوزستان تصریح کرد :ماده ۵۶
خطوط فاضالب در شــهرهای مختلف استان
به جمعبندی رســید و بنا شد که در شهرهای
آبادان ،خرمشهر ،شــادگان ،دشت آزادگان،
مسجدسلیمان ،ماهشهر و بندر امام ،تامین آب
روستاها از طریق ماده  ۵۶انجام شود .انتظار
داریم تفاهمنامه این خطوط میان وزارت نیرو
و بانکها بسته شود تا زمینه اجرایی شدن این
کار فراهم شود.
وی ادامــه داد :جــاده ایــذه به لــردگان یا

ماده  ۵۶به انجام میرســد .طرحهای بسیار
ارزشمند و زیرساختی برای توسعه استان در
طول این مدت به بهرهبرداری رســیده ،منابع
مالی آن تامین شــده و یــا عملیات اجرایی
آن آغاز شده است.استاندار خوزستان گفت:
مشکالتی در ســد مسجدسلیمان وجود دارد
و این سد شرایط مناســبی ندارد .با توجه به
مشکالت پیش آمده ،وزارت نیرو عالجبخشی
برای این ســد را آغاز کرده اما با منابع مالی
اختصاص داده شــده ،روند حل مشــکالت
بسیار کند اســت و ممکن است با وجود دو
هزار مگاوات برق تولیدشده و تنظیم فرکانس
برق کشور ،نگرانیهایی به وجود آید.شریعتی
با اشاره به تولید فوالد در استان تصریح کرد:
فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزســتان که
دو فوالدساز اصلی کشــور بودند ،دارای دو

صنعت گردشگری دیگر باره نباید تعطیل شود
امیرحســین حائری زاده سرویس استان
ها //دبیر فراکســیون گردشگری و زیارت
مجلس شورای اسالمی از الزمه راه اندازی
مجدد گردشــگری با توانمنــد کردن این
صنعت خبر داد و گفت :نباید کسب و کارها
بار دیگر تعطیل شوند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســردار محمدصالح
جــوکار در خصــوص برنامهریزیهــای این
فراکســیون برای راه اندازی مجدد گردشگری
در اســتان یزد ،اظهار کرد :نباید کسب و کارها
بار دیگر تعطیل شــوند بلکه بایــد با رعایت
پروتکلهای بهداشــتی و برنامهریزی و نظارت
دقیق ،جریان زندگی حفظ شود.

توجه به خسارتهای پیش آمده از دولت انتظار
جبران زیــان و ضررها را داشــتیم که البته از
طریق پرداخت تسهیالت به صنعت گردشگری
مســاعدتهایی شده است اما باید توجه داشت
که این تسهیالت بالعوض نبوده و باید مجددا ً به
بانکها پرداخت شود.
جوکار با بیان این که رکود صنعت گردشــگری
بایــد با توانمند کردن این بخش جبران شــود،
گفت :رفع این رکود شدید در بخش گردشگری
بدون توانمند کردن این حوزه بعید است ،لذا باید
در برگشت این تسهیالت این صنعت را همراهی
و حمایت کرده و دولت باید مساعدت الزم در
خصوص توانمند شدن این صنعت داشته باشد.

جهانگیری در اهواز:

اختصاص درصدی از بودجه نفت به خوزستان قابل بررسی است

گروه خبر  //معاون اول رئیسجمهور گفت:
پیشنهاد وزیر نفت برای اختصاص درصدی از
بودجه نفت به خوزستان ،یک پیشنهاد بسیار
خوب و قابل بررسی است.

به گزارش خبرنگار دریا  ،اسحاق جهانگیری در
نشست اقتصاد مقاومتی در استانداری خوزستان با

اشاره به بازدید خود از طرح توسعه کشاورزی مقام
معظم رهبری در استان خوزستان اظهار کرد :تاکنون
 ۲۹۵هزار هکتار از طرح  ۵۵۰هزار هکتاری اجرا
شده است.جهانگیری افزود :این طرح که موجب
رضایتمندی مردم و کشاورزان منطقه شده است،
سبب افزایش تولیدات محصوالت کشاورزی به
بیش از پنج میلیون تن شده است.
وی به تداوم اجرای این طرح توســعه کشاورزی
نیز اشاره کرد و ادامه داد :بخش دوم این طرح نیز
با تخصیص اعتبــارات و منابع الزم اجرا و انجام
خواهد شــد.معاون اول رئیسجمهور با اشاره به
اجرای سیاســتهای اقتصاد مقاومتی بیان کرد:
سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم
رهبری ابالغشده ،یک برنامه بسیار جامع و کامل
اســت.جهانگیری گفت :رویکرد جدید اقتصادی
دولت بر اســاس سیاســتهای اقتصاد مقاومتی
پایهریزی شده که ضمن خنثی کردن تحریمهای
دشمنان ،موجبات تعامل با اقتصاد دنیا و حرکت رو
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سیاست متناقض هستند .زنجیرههای ارزشی
فوالد مبارکه تکمیل شده در حالی که در این
مقطــع این جوانب از فوالد خوزســتان جدا
شدهاند؛ شرکتهای گروه ملی ،فوالد کاویان
و فوالد اکسین از فوالد خوزستان جدا شدهاند
در حالی که این سیاست در استان اصفهان به
گونه دیگری انجام میشود.وی افزود :از طرف
دیگر ،فوالد خوزســتان در برابر شرکتهای
نورد بیمســئولیت شده است و زمینه الزم را
برای تامین مواد اولیه برعهده نگرفته اســت
بنابراین باعث شــده که شــرکتهای نورد با
مشکل جدی مواجه شوند .این سیاست برای
فوالدســازیها باید متناسب با هم و مثل هم
اتخاذ شود.
استاندار خوزستان گفت :خوزستان پاییندست
و نوع خاک استان سست است؛ سطح آبهای
زیرزمینی خوزســتان باال است و این باعث
افزایش هزینه تمامشده میشود .به هر کدام از
استانها منابع مالی داده میشود که بر اساس
آن کارهایی صورت میگیرد اما امکان انجام
کار با همان منابع مالی در اســتان خوزستان
وجود ندارد و وقتی کار انجام نشــود ،مدیران
استان متهم میشوند و مشکالت جدی ایجاد
میشود.وی تصریح کرد :اگر خوزستان نقش

به جلو خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بزرگ خوزستان افزود:
خوزســتان دارای ظرفیتهای بزرگ اقتصادی
و نیروی انسانی تحصیلکرده در سطح ملی دارد
که میتوان از این ظرفیتها برای توسعه استان و
کشور استفاده کرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به پیشنهاد وزیر
نفت در خصوص اختصــاص درصدی از درآمد
بودجه نفت به استان خوزستان ادامه داد :پیشنهاد
وزیر نفت به عنوان معین اســتان خوزستان قابل
پیگیری و بررســی است و یک پیشنهاد خوب به
شمار میرود.جهانگیری بیان کرد :استان خوزستان
دارای مشــکالتی از جملــه در حوزههای آب،
فاضالب و جمعآوری آبهای ســطحی است که
باید این مشــکالت پیگیری و رفع شــود.وی بر
ضرورت حل مشکالت حقوقی قطار شهری اهواز
تاکید و گفت :این مشــکالت باید هر چه زودتر
برطرف و ساخت آن ادامه یابد.

آرزو توکلی ســرویس استان ها //
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اســامی با اشاره به
عدم اجرای طرح رتبه بندی معلمان
علیرغم فشــارهای مجلس شورای
اسالمی گفت :هیچ کدام از وزرا طرح
رتبه بندی معلمان را بهصورت کامل
اجرا نکردند و صرفا به افزایش حقوق
اکتفا کردند.

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ دکتر
"محمدمهدی زاهدی" در دیدار جمعی از
اعضاء کانون بسیج فرهنگیان استان با بیان
اینکه باید ســند تحول بنیادین را از اول
انقالب اجرا میکردیم ،گفت :تحول را از
آموزش و پرورش باید شروع میکردیم و

بیشتری در تولید ملی دارد ،به همان نسبت نیز
هزینه دارد؛ باید برای اســتان خوزستان فکر
جداگانهای شود و متناســب با ظرفیتهای
موجــود در این زمینه گام برداشــته و برای
استفاده اســتاندارد از زیرساختها و رسیدن
به نرم کشــوری ،مصوبه جداگانهای در نظر
گرفته شود.شــریعتی با بیان اینکه باید دست
مرکزی در مسائل خوزســتان در زمینههای
مختلف کمتر شود ،گفت :در خصوص مالکیت
شــرکتها ،گروه ملی و ...مشــکالت جدی
ایجاد شــده و الزم اســت در این حوزه به
صورت تخصصی کار شود.

بحث شــهدا یا پشــت جلد حذف کردن
قرآن را میبینیم یا مث ً
ال در کالس یازدهم
هنرستان در سبک زندگی مینویسند که
اگر میخواهید آرامش پیدا کنید به سمت
دعا نروید و به سمت موسیقی بروید خوب
معلوم است که این یک جریان نفوذ است
ولی بــا پیگیری بعمل آمــده در مجلس
توانستیم مانع از اجرایی شدن سند ۲۰۳۰
در الیحه بودجه  ۱۴۰۰شویم.
وی همچنین با اشاره به عدم اجرای طرح
رتبه بنــدی معلمان علیرغم فشــارهای
مجلــس گفت :هیچ کــدام از وزرا طرح
رتبه بندی معلمان را بصورت کامل اجرا
نکردند و صرفا بــه افزایش حقوق اکتفا
کردند.

وزیر نفت:

از درآمد نفت ،چیزی گیر استانهای نفتخیز نیامده است
حسن سیالوی ســرویس استان ها //وزیر نفت با بیان اینکه
در استانهای نفتخیز و گازخیز درصدی از درآمد نفت به این
استانها تعلق میگیرد اما قانون به گونهای تصویب شد که هیچ
چیزی گیر این استانها نیامد ،گفت :دولت باید الیحه یا طرحی
در خصوص اینکه درصدی از پول نفت برای اجرای طرحهای
ویژه در استانهای نفتخیز اختصاص یابد ،ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ بیژن زنگنه در جلســه شورای اقتصاد
مقاومتــی که با حضور معاون اول رئیس جمهور در اســتانداری
خوزستان برگزار شد ،اظهار کرد :در خوزستان سرمایهگذاریهای
بزرگی شــده اما طبق انتظارات ،در تحول خوزســتان تاثیرگذار
نبوده است .بســیار کمتر از این میزان در اصفهان سرمایهگذاری
شــده اما موثرتر بوده است .وی افزود :همه فکر میکنند همه پول
کشــور به اصفهان رفته اســت در حالی که در خوزستان بسیار
بیشتر هزینه شده است .دوستان میگویند این سرمایهگذاریها با
اهداف برون استانی انجام شــده است اما اینگونه نیست .به طور
مثال ســرمایهگذاری صنعت فوالد درخوزستان و اصفهان یکسان
است اما پیوند فوالد با مجموعه اجتماعی در اصفهان بسیار قویتر
بوده است.
وزیر نفت گفت :شــاید کســی باور نکند اما خوزستان سومین
ماشینساز کشور است و بیشترین تجهیزات سنگین در این زمینه
در خوزســتان تولید میشود .مدیریت اســتان خوزستان باید به
گونهای تالش کند که طعم این موارد ذائقه مردم را شــیرین کند و
اقتصاد این منطقه تاثیر جدی در بهبود زندگی و سطح رفاه عمومی
مردم داشته باشــد.زنگنه بیان کرد :در طول تاریخ توسعه استان
خوزستان بر پایه توسعه نفت بوده است .بعد از انقالب اسالمی به
دالیلی ،نفت در حد نگهداشت کار کرده است تا در حد توسعههای
بزرگ .تنها اخیرا به غرب کارون پرداخته شــده است.وی افزود:
باید به توســعه نفت کمک شود و همچنین منجر به توسعه استان
شود .خوزســتان عقبماندگیهایی دارد که به صورت ساده قابل
حل نیستند و باید دولت در این زمینه همت بزرگی داشته باشد.
وزیر نفت ادامه داد :در اســتانهای نفتخیز و گازخیز درصدی
از درآمد نفت به این اســتانها تعلق میگیرد اما قانون به گونهای
تصویب شد که هیچ چیزی گیر این استانها نیامد؛ در حالی که در
هر جایی باید کاری با پول نفت انجام شــده باشد .ابتدای انقالب
اســامی یک روز پول نفت را به هر اســتان اختصاص دادیم که
هنوز کارهای انجامشــده آن مشخص هستند.زنگنه گفت :دولت
بایــد الیحه یا طرحی در خصوص اینکــه درصدی از پول نفت
برای اجرای طرحهای ویژه در استانهای نفتخیز اختصاص یابد،
ارائه دهد.وی تصریح کرد :در حال حاضر در اســتان خوزستان
مشــکل وجود دارد .در دشت مشکل آب و فاضالب وجود دارد؛
کی میخواهیم این مســائل را حل کنیم؟ باید مشــکالت آب و
فاضالب خوزســتان حل شود زیرا این وضعیت برای ما بد است.
مشکل آب روستاها نیز باید حل شود و این مشکالت به صورت
نقطهای و لوکال قابل حل نیســتند.وزیر نفت بیان کرد :دستاورد
ســفر آقای جهانگیری برای خوزستان باید این باشد که در دولت
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فروردین :

طرح رتبه بندی معلمان بهصورت ناقص اجرا شد
دانشگاه نیز به تبع آن دچار تحول میشد.
وی با یادآوری اینکه این ســند در سال
 ۹۰اجرائی شــد افزود :زمانی اینکار را
اجرایی کردیم که فضای فرهنگی کشــور
دچار تغییر و تحوالت شده بود اما سیستم
آموزش و پرورش همان سیستم سنتی بود
و به راحتی این حرکت و تغییر و تحوالت
را قبول نمیکرد.عضو کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ضمن
گالیه از پیشبینی ســند پشــتیبان برای
اجرائی نمــودن ســند  ۲۰۳۰در الیحه
بودجه  ۱۴۰۰افزود :واقعا جریان نفوذ در
آموزش و پرورش رسوخ کرده که بارها
این موضوع را تذکر دادهایم به طور مثال
وقتی ما در کتاب درســی کم رنگ شدن
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طالعبینی

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی:

دبیرفراکسیونگردشگریمجلس:
وی با بیان این که باید نظام گردشگری متناسب
با شرایط کرونا به ســاز و کار خود ادامه دهد،
گفت :متاســفانه کرونا بر اقتصاد گردشــگری
تاثیر منفی داشــته و کســب و کارهای حوزه
گردشگری ناشی از خسارتهای کرونا تعطیل
شده و صاحبان ســرمایه در این بخش ،آسیب
دیدهاند.این مســئول با تاکید بــر این که کرونا
پدیدهای فراگیر اســت ،گفت :متاســفانه شیوع
کرونا تمام بشــریت را درگیر خــود کرده و ما
نیز به نوبه خود برای برون رفت از این شــرایط
باید راهکارهایی را پیدا کنیم که مسلم ًا در این
راهکارها تعطیلی روش درســتی نیست.نماینده
مردم یزد و اشــکذردر مجلس تصریح کرد :با

یزد
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الیحهای تصویب شود که درصدی از پول نفت بدون آن دخالتها
به اســتانهای نفتخیز پرداخت شود و با بودجههای دیگر قاطی
نشــود.زنگنه بیان کرد :در حال حاضر طرحهای زیادی از جمله
طرحهای نگهداشــت تولید در خوزســتان در حال اجرا است.
طرحهای نفتی غرب کارون فعال هســتند .ان.جی.ال  ۳۲۰۰در
حال انجام است .بخش خصوصی پتروشیمی مسجدسلیمان نیز در
مراحل پایانی قرار دارد .پتروشیمی اندیمشک نیز از دیگر طرحها
است.
وی گفت :بازســازی تمام تاسیســات نفت باید انجام شود که
انجــام این کار به حدود  ۷تا  ۸میلیارد دالر نیاز دارد.زنگنه با
اشاره به بازدید از واحد بهرهبرداری اهواز یک گفت :این واحد
 ۶۰ســال پیش احداث شده ،یعنی به موزه صنعتی تبدیل شده
اســت اما اکنون در مدار است که باید در این زمینه اقدام شود.
وزیر نفت بیان کرد :خوزستان ظرفیت تولید لولهسازی و تولید
ورق عریــض را دارد .در حال حاضر ورقهای عریض مورد
نیاز کشور در خوزستان تولید میشــود و دومین کارخانه آن
نیز در خرمشــهر قرار دارد .حوزههای فنی و حرفهای نیز در
خوزستان باید مورد توجه قرار بگیرند زیرا دانشگاههای عادی
و آزاد بــه درد کار در حوزه نفت نمیخورند بلکه باید کارهای
فنی و حرفهای آموزش داده شــود .در این زمینه یک مرکز در
سوسنگرد احداث خواهیم کرد.
وی گفت :در خصوص راهاندازی صنایع پاییندستی پتروشیمی
مشکلی وجود ندارد و حتی حاضر هستیم سرمایهگذاریهای
زیربنایی را در جایی که شهرک وجود دارد ،انجام دهیم اما باید
سرمایهگذار وجود داشته باشــد.زنگنه ادامه داد :کارخانههای
نوآوری و مراکز نوآوری در خوزســتان باید راهاندازی شوند.
در گذشته در خوزســتان در زمینه نفت ،تنها دانشگاه نفت را
داشــتیم اما اکنون دانشگاه چمران نیز پرقدرت در حال فعالیت
اســت و حتی جهاد دانشگاهی به نحوی در این زمینه در حال
فعالیت است اما راهاندازی این مراکز نوآوری در خوزستان الزم
اســت تا در بخش باالدســتی نفت از این مراکز استفاده کنیم.
وی افزود :یک مرکز پارک فنــاوری در تهران وجود دارد که
میتوان از طریق ارتباط با این مرکز ،از دانشگاهها و این مراکز
حمایت کنیم و اشتغال زیادی ایجاد خواهد کرد.وزیر نفت افزود:
همچنین میخواهیم طرح اجرای چاههای بسته یا کمبازده نفت
را توســط اســتارتاپها و با هزینه کمی اجرا کنیم که منجر به
اشــتغالزایی هزاران فرد تحصیلکرده خواهد شد .احتماال این
طرح تا یک ماه دیگر عملی شــود.وی بیان کرد :همه چیز در
خوزســتان برای جهش به ســمت زندگی مردم فراهم است و
مدیران استانی باید با هم زیاد دعوا نکنند.
زنگنه تصریح کرد :قومبازی و قبیلهبازی در اســتان خوزستان
بســیار شدید اســت و هر قبیله و قومی که میآید از خودش
میگیرد و بقیه را در دفتر و دســتک راه نمیدهد .این قومبازی
بسیار چیز بدی است و به استان خوزستان و همه جای کشور
ضربه وارد میکند.

بیماری در کمین شماست و اگر مواظب سالمت
خود نباشید ،روانه بســتر بیماری خواهید شد.
در این شرایط بهتر است بیشتر مواظب باشید و
فکری به حال تقویت جس موجان خود بردارید .یکی از آرزوهای
دیرینهتان امروز برآورده میشــود .به خاطر داشــته باشید که راه
موفقیت و پیشرفت از میان صبر و بردباری میگذرد .هدیهای برای
همسر یا عش قزندگیتان خریدهاید و امروز میخواهید این هدیه
را تقدیم ایشــان کنید ،اما احتمال زیادی وجود دارد که همسر یا
عش قزندگیتان آنگونه که انتظار دارید از این هدیه خوشش نیاید.
انسان مبارزی هستید و روحیهای رقابتطلبانه دارید ،امروز از این
روحیه به نفع خود استفاده نمایید و به اطرافیان ثابت کنید که هرگز
سنگر را خالی نمیگذارید .قلبتان برای اطرافیان میتپد ،به خاطر
داشته باشید که این روحیه بینتیجه نمیماند و اطرافیان در مشکالت
دست شما را خواهند گرفت.
اردیبهشت:

به پندواندرز افراد باتجربه گوش جان فرا دهید.
حواستان به دخلوخرجتان باشــد ،در غیر این
صورت امروز حسابی ولخرجی خواهید کرد و از
سانداز باقی نمیماند .یکی از دوستان
پولهای شما چیزی برای پ 
نزدیک شما امروز از در دشمنی وارد میشود و روحیهتان را خراب
میکند .اجازه ندهید این وضعیت ادامه پیدا کند و در اولین فرصت از
این فرد برای رفتاری که با شما داشته گله کنید .روز را به گونهای به
پایان برسانید که آب در دل همسر یا عش قزندگیتان تکان نخورد.
در محلکار یا منزل با مشکل خاصی روبرو نخواهید شد و روز را با
احساس رضایتمندی به پایان خواهید رساند.
خرداد :

زندگی را به خودتان ســخت نگیرید و وقتی
را برای تفریح و انجــام کارهای موردعالقهتان
کنار بگذارید .اندوخته خــود را در بازار امالک
و مستغالت ســرمایهگذاری کردهاید و امروز خبر خوشی از این
سرمایهگذاری به دستتان میرسد .برای رسیدن به موفقیت برنامهای
کامل و جامع طرح بریزید.
تیر :

کزندگی
مواظب ســامتی خود نیستید و با سب 
ناسالم و مضر ،سالمت وجود نازنینتان را ب ه خطر
انداختهاید .قبل از اینکه این رویکرد کار شــما را
کزندگی سالمی را در پیش بگیرید و
به بستر بیماری بکشاند ،سب 
بیشتر از همیشه مواظب سالمت خود باشید .امروز احتمال گمشدن
پول یا کاالیی گرانقیمت وجود دارد ،در چنین شرایطی ششدانگ
حواستان را جمع کنید و روز را بدون از دســتدادن مال و ثروت
به پایان برسانید.
مرداد :

امید خود به زندگی را از دست ندهید و به خاطر
داشته باشید که پایان شب سیه ،سفید است .قصد
عقد قرارداد مالــی جدیدی دارید ،اما آنگونه که
انتظار دارید از این قرارداد ســود نخواهید کرد .از این اتفاق درس
بگیرید و در آینده قبل از عقد هرگونه قرارداد مهمی ،نظر افرادی که
تجربه بیشتری نسبت به شما دارند را جویا شوید .اخبار فرخندهای
به دستتان میرسد ،این اخبار را با اعضای خانواده درمیان بگذارید
ی این اخبار سهیم کنید.
و اهل منزل را در شاد 
شهریور :

وضعیــت مالی خوبی دارید اما فراموش نکنید که
دنیا فراز و فرودهای زیادی دارد و از امروز مبلغی
را برای روزهای گرفتاری کنار بگذارید .قرار است
تغییر مهمی در منزل انجام دهید اما به نفع شما است
قبل از انجام هرگونه تغییری ،نظر اطرافیان و بهخصوص بزرگترها
را جویا شوید.
مهر :

امروز همسر یا عش قزندگیتان برنامههای زیادی
برای بهبود روحیهتان در نظر گرفتهاست .خرید
ضــروری برای منزل یا محلکار باید انجام دهید
و این خرید وضعیت مالیتان را ضعیف خواهد کرد اما جایی برای
نگرانی وجود ندارد چرا که در آینده پول قابلمالحظهای به دستتان
میرسد.
آبان :

به فکر سالمتیتان باشــید و مقداری استراحت
کنید .پولی که در گذشته اندوخته بودید ،امروز به
کمکتان میآید .از این شرایط درس بگیرید و در
سانداز قســمتی از داراییهای خود به فکر روز مبادا
آینده نیز با پ 
باشید .قرار است تا به همراه دوستان و رفقای قدیمی دور هم جمع
شوید و لحظههای خوبی را تجربه کنید ،این اتفاق را غنیمت بدانید و
به دوستان خود ثابت کنید که بودن در کنار آنها مایه خوشی و نشاط
شما را فراهم میکند.
آذر :

لطفی که در حق یکی از دوســتان انجام دادهاید
بیپاســخ نمیماند و این دوســت امروز از شما
قدردانی خواهد کرد .به فکر اطرافیان باشــید و
برای حل مشکلی که یکی از دوستان شما با آن روبرو است ،آستین
باال بزنید .اگر مواظب مال و سرمایهتان نباشید ،زودتر از چیزی که
فکرش را بکنید از بین میرود .با اعضای خانواده برای بهتر کردن
اوضاع منزل همکاری کنید.
دی :

شرایطی مهیا میشود تا امروز کمی از کارهای
روزانــه فاصله بگیرید و اســتراحت کنید .قدر
سانداز و صرفهجویی را میدانید و این رویکرد
پ 
باعث شــده تا از ثبات مالی قابلاطمینانی برخوردار باشید .به این
رویکــرد ادامه دهید و امروز پولی را بــرای آینده کنار بگذارید و
سانداز غافل نشوید.
لحظهای از پ 
بهمن :

ســامت خود را با ورزش و کارهای پرتحرک،
تضمین کنید .امروز اگر حواستان را حسابی جمع
نکنید ،احتمال زیادی وجــود دارد که با خرید
کاالهای غیرضروری ،حســابی ولخرجی کنید و ثبات مالیتان به
خطر بیافتد .قرار است تا به همراه دوستان و رفقای قدیمی دور هم
جمع شوید و لحظههای خوبی را تجربه کنید ،این اتفاق را غنیمت
بدانید و به دوستان خود ثابت کنید که بودن در کنار آنها مایه خوشی
و نشاط شما را فراهم میکند.
اسفند :

طرح :امیر کاربخش

اجازه ندهید کمرتان زیر بار مشکالت خم شود و
با انجام کارهای موردعالقهتان ،آرامش الزم برای
مواجهه با مشکالت را بدست آورید .مهمان ناخواندهای به دیدارتان
میآید و قسمتی از زمان خود را به پذیرایی از این مهمان اختصاص
خواهید داد.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام رضا (ع) :از نشانه های فهم  ،خویشتن داری و دانستن است
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اهمیت دسترسی به اینترنت در جوامع بشری بیش از پیش
فاطمه هوشنگی /دریا
fatemeh.hooshangi747 @ gmail.com

گروه گــزارش //اینترنت ســامانهای جهانی از
پروتکل
شبکههای رایانهای به هم پیوستهاست که از
ِ
(مجموعه پروتکل اینترنت) برای ارتباط با یکدیگر
استفادهمیکنند.

به عبارت دیگر اینترنت ،شبکه شبکهها است
که از میلیونها شــبکه خصوصــی ،عمومی،
دانشــگاهی ،تجاری و دولتــی در اندازههای
محلی و کوچــک تا جهانی و بســیار بزرگ
تشــکیل شدهاســت که با آرایه وســیعی از
فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل
شدهاند .اینترنت در برگیرنده منابع اطالعاتی و
خدمات گستردهای است که برجستهترین آنها
وب جهانگستر و رایانامه هستند.
تفاوت وب و اینترنت؟

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  45و رتبه ششم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :

اینستاگرام Rooznameh_darya :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
یزد امیرحسین حائری زاده
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

غالبــ ًا در گفتگوهــای روزمــره از دو واژه
«وب» و «اینترنــت» ،به اشــتباه ،بدون تمایز
زیادی اســتفاده میشود ،اما این دو واژه معانی
متفاوتی دارند .اینترنت یک ســامانه ارتباطی
جهانی برای دادهها ،زیرساختهای نرمافزاری
و سختافزاری اســت که رایانهها در سراسر
جهان به یکدیگر متصل میســازد .در مقابل،
وب یکی از خدماتی (ســرویس) است که بر
روی اینترنت ارائه میشــود و برای ارتباط از
شبکه اینترنت بهره میجوید .وب مجموعهای
از نوشــتههای به هم پیوســته ()web page
اســت که به کمک ابرپیوندها و نشــانی وب
( )URLبه یکدیگــر پیوند خوردهاند.اینترنت
شامل سرویسهای دیگر مانند رایانامه ،انتقال
فایل ( پروتکل افتیپی)  ،گروه خبری و بازی
آنالین است.خدمات سرویس های یاد شده بر
روی شبکههای مســتقل و جدا از اینترنت نیز
در دسترس هستند .اینترنت به عنوان الیهای در

باالی وب قرار گرفته و سطح باالتری نسبت به
آن قرار دارد.این روزها یکی از پرسشهایی که
ذهن بیشتر کاربران اینترنت در ایران را بهخود
مشــغول کرده ،این است که وضعیت دسترسی
به اینترنت در ســایر کشورهای جهان چگونه
است؟ کاربران برای اتصال به اینترنت چه بهایی
میپردازند و ســرویس ارائهشده به آنها چه
ســرعت و کیفیتی دارد؟ اینترنت در همه جای
دنیا گســترش پیدا کرده است و همه کشورها
از این ســرویس استفاده میکنند؛ اما سرعت و
قیمت آن متفاوت است.برخی کشورها اینترنت
را با قیمــت مقرو ن بهصرفهتــری در اختیار
کاربران قــرار میدهند .اســتفاده از اینترنت
مقرونبهصرفه دقیقا به مکانی بســتگی دارد که
در آن قــرار دارید .اینترنــت ارزانقیمت یک
موضوع است؛ اما باید پهنای باند مقرونبهصرفه
داشت .در واقع اگر کسی درآمد مناسبی نداشته
باشــد ،شــاید اینترنت «ارزانقیمت» برای او
مناسب نباشد .گزارشهای به روز شده یکی از
بزرگترین پایگاه داده به نام  Numbeoدرباره
هزینه زندگی در  124کشــور مختلف نشــان
میدهد باالترین قیمت خدمات اینترنت مربوط
به اتیوپی میشود که برای خدمات یک سرویس
 ADSLنامحدود با سرعت 10مگابیت بر ثانیه
بایــد 197 /71دالر بپردازند .میانمار و برمودا
نیز در ردههای دوم و ســوم کشورهای دارای
باالترین هزینه اینترنت هستند که این خدمات
برای شــهروندان آنها به ترتیــب  150و /99
137دالر عرضه میشــود .از دیگر نکات قابل
توجه در جدول ردهبندی کشــورهای گران از
نظر خدمات اینترنت حضور امارات اســت که
خدمات مذکور را به ارزش 86 /70دالر در ماه
عرضه میکند .اگرچه گزارش  Numbeoنشان
میدهد ایران در بین 10کشور دارای گرانترین
خدمات اینترنتی در جهان اســت ،اما «دنیای

کرونــا و اهمیت دسترســی به اینترنت
نسبت به گذشته

در یک سال گذشــته که پاندمی کرونا سایه
ســنگین خود را بر شــئون زندگــی روزمره
ایرانیان انداخت ،دسترســی به اینترنت و تامین
هزینه های آن اهمیت بیشــتری یافت .پس از
شــیوع کرونا ،اینترنت برای تمــام ارگان ها و
مشاغل از دانشــگاها ،مدارس و ادارات گرفته
تا مشــاغل مختلف همه و همــه اهمیت ویژه
ای یافت.به طوری که نبود و عدم دسترسی به
اینترنت ،موجب اختالل در سیستم کاری ارگان
ها نهاد ها و مشاغل می شود ،از جمله مدارس
که یکی از اصلی ترین شــروط ادامه تحصیل
دانــش آموزان وجود و دسترســی به اینترنت

مریم منصف /دریا

در شــرایط کنونی می توان گفت ســردی هوا به همراه
آلودگی در اقصا نقاط ایران تمایل برای اهدا خون را به
شدت پایین آورده است.طبق آمارها هرساله در فصوص
ســرد ســال با کاهش مراجعه و اهدای خون روبه رو
هستیم .
اما آنچه نگران کننده اســت شیوع کرونا می باشد که
نیز مزید بر علت برای کاهش اهدا شــده است چراکه

به گــزارش خبرنگار دریا ؛ مهندس هاجر
عبدی گفــت :در ایام دهه فجر  45کیلومتر
شبکه فشار ضعیف هوایی 14،کیلومتر شبکه
فشار ضعیف زمینی 94 ،کیلومتر شبکه فشار
متوســط هوایی 13 ،کیلومتر شــبکه فشار
متوســط زمینی 240 ،دستگاه پست هوایی
و  35دستگاه پســت زمینی به بهره برداری
می رســد .در این ایام نیــز  7هزارو 294
چراغ روشنایی معابر جدید نصب می شود.
وی اعتبار هزینه شــده برای این طرح ها را
 756میلیارد ریال اعالم کرد.مهندس عبدی
گفت :از ابتدای امسال تاکنون  109کیلومتر
شبکه فشــار ضعیف و  197کیلومتر شبکه
فشــار متوسط به طول شــبکه توزیع برق
استان افزوده شده اســت .در این مدت نیز
 455دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت 67
مگاولت آمپر نصب شــده است .وی اضافه

کاهــش قیمــت پهنای بانــد ،آیا
اینترنت ارزان می شود ؟

محمد جــواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات کشــورمان وعده داده بود
که مــدل و قیمت جدید فــروش اینترنت در
ایران را در صد روز اول کاری دولت دوازدهم
نهایی کرده و به اجرا برســاند و بر این اساس،
اگر به این وعده عمــل و این مصوبه اینترنت
غیرحجمی بنا بر اعالم تا پیش از دهم آذرماه
جاری اجرایی شود ،شاهد مدل جدید مصرف
منصفانه بــه جای مدل فروش اینترنت حجمی
خواهیم بود .به این بهانه در زیر سیاســتهای
برخی کشورهای مختلف دنیا در ارائه اینترنت
به کاربران بررســی شده است .در نتیجه تعرفه
اینترنت زیرســاخت ،با تصویب روز (یکشنبه
 ۱۲بهمن  )۱۳۹۹کمیسیون تنظیم مقررات۲۵ ،
درصد کاهش یافت .معاون وزیر ارتباطات با
تشــریح جزئیات کاهش قیمت  ۲۵درصدی
پهنای باندی که به اپراتورهای ارتباطی فروخته
می شــود ،گفت :این کاهــش قیمت به معنای
ارزان شدن اینترنت کاربران نیست.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خود کاهش
 ۲۵درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را مصوب

ایــن تغییر
قیمــت ،مربوط بــه پهنای
باندی میشود که شرکت ارتباطات زیرساخت
به اپراتورهای ارتباطی و شرکتهای اینترنتی
میفروشد .حسین فالح جوشقانی معاون وزیر
ارتباطــات و دبیر کمیســیون تنظیم مقررات
ارتباطات درباره این مصوبه جدید توضیح داد و
گفت :امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
با توجه به افزایش مصرف پهنای باند اینترنت
در کشــور ،نرخ جدیدی را برای فروش پهنای
باند به اپراتورهای ارتباطی در نظر گرفته است.
وی ادامه داد :این یک قاعده است که زمانی که
مصرف افزایش یابد ،قیمت کاهش پیدا کند .بر
این اساس ما حدود  ۲سال پیش نیز در مصوبه
 ۲۶۶کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ،قیمت
پهنای باند را  ۲۵درصد کاهش دادیم .هم اکنون
نیز در راستای افزایش مصرف پهنای باند ،هزینه
پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات
زیرساخت برای اپراتورها تأمین میشود ،بین
 ۲۵تا  ۳۰درصد (با توجه به شــرایط مختلف)

ا ر تبا طــا ت
رادیویــی گفــت:
مصرف اینترنــت با توجه به
شــرایط کرونا طی یک سال اخیر در مجموع
بیش از دو برابر شــده و ترافیک شــبکه ملی
اطالعات به واســطه پلتفرمهای آموزشــی و
دانشــگاهی افزایش یافته است .به همین دلیل
شرکت ارتباطات زیرساخت ،با کاهش قیمت
پهنای باند موافقت کرد .وی در پاسخ به اینکه
نحوه محاسبه قیمت فروش پهنای باند چگونه
اســت ،افزود :در این مصوبه ،تعرفه پهنای باند
مطابق با میزان مصرف اپراتورها در جدول آمده
است .شرکت ارتباطات زیرساخت ،اینترنت بین
الملل را که وارد کشــور میکنــد ،مطابق این
جدول به اپراتورها میفروشــد .برای مثال در
مصوبه قبلی ،پایینترین نرخ پهنای باند به ازای
هر مگابیت برثانیه  ۷۵هزار تومان بوده است.
اگر اپراتور حــدود  ۱۰۰گیگابیت پهنای باند
از زیرســاخت خریداری کند ،باید به ازای هر
مگابیت  ۷۵هزار تومان پرداخت میکرد که این
رقم هم اکنون  ۲۵درصد کاهش یافته است.

یادداشت

معلوم نیست که تا چه زمانی بتوان واکسن های ساخته
شــده را برای تمام آحاد جامعه در نظر گرفت و از این
موج های پی در پی همه گیری جلوگیری نمود ،بنابراین
بدیهی اســت که تا زمانی که ترس از شیوع و انتقال به
این شــدت در جامعه وجود داشته باشد ،مردم به شدت
گذشته از این امر خدا پسندانه استقبال ننمایند .هرچند که
بارها و بارها از سوی مسوولین اعالم شده است که تمام

پروتکل های بهداشــتی در تمام مراکز اهدای خون به
خوبی هرچه تمام تر رعایت می شود و جای هیچگونه
نگرانی وجود ندارد.البته شرایط برای شهرهای بزرگ و
آلوده بدتر هم هست.
چــرا که به دلیل ســرما و آلودگی هــای پی در پی
نیز مراجعات بســیار پایین آمده است و شرایط بحرانی
تر شده است .خودمان بایدبه فکر خودمان باشیم ،مردم
ایران همواره در شــرایط سخت پشت یکدیگر بوده اند
و به همت واالی خود ســربلند از آزمون های روزگار
بیرون آمده اند.بد نیست این روزها هم کمی به فکر آن

دسته از هموطنانمان باشیم که چشم امیدشان به قطره ای
خون از دستان من و توست تا جانی دوباره بگیریند .بر
سرســفره زندگی بنشینند و به شکرانه قطره خونی که با
خود حیات به دنبال داشــت ،دعای خیرشان را بدرقه
راه اهــدا کننده نمایند .و چه چیز در این هســتی پر از
نیستی زیباتر از دست خیری که به دیگران مدد برساند
و راهگشا باشد؟!
بیایید ســختی این روزها را باهم تقسیم کنیم و با تمام
قوا آرامش را بر در خانه یکدیگر هدیه بدهیم .باید همه
دست به دست هم برای اهدای خون اقدام کنیم.

برگزاری اولین جشنواره موسیقی مجازی معلولین مهر هرمزگان

افتتاح  67طرح برق رسانی در دهه فجر
گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت توزیع
نیروی برق استان هرمزگان از افتتاح 67
طرح برق رسانی در دهه فجر خبر داد.

کــر د .

مدیرکل بهزیستی هرمزگان خبر داد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خبرداد

کرد :در  10ماهه امسال  4هزارو  442چراغ
روشنایی معابر به تاسیسات این شرکت اضافه
شد.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق
هرمزگان گفت :با نصــب و بهره برداری از
این پروژه ها طول شبکه فشار متوسط استان
به  15هزارو  700کیلومتر و شــبکه فشار
ضعیف به  9هــزارو  370کیلومتر افزایش
یافت.با اضافه شــدن ترانســفورماتورهای
جدید مجموع ترانسفورماتورهای در حال
بهره برداری استان به  27هزارو  9دستگاه به
ظرفیت  4هزارو 775مگاولت آمپر رسید .به
گفته وی ،هم اکنون  285هزار چراغ روشنایی
معابر در سطح استان روشن است که ضریب
نفوذ روشنایی به شهرها و روستاهای استان
به میزان قابل توجهی افزایش یافته اســت.
مهندس عبدی در ادامه گفت :در حال حاضر
 722هزار مشترک از خدمات شرکت توزیع
نیروی برق اســتفاده می کنند که  15هزار
مشترک در سال جاری پذیرش شده اند .وی
تصریح کرد :شبکه های توزیع برق در گستره

کاهــش مییابد.رئیــس
ســازمان تنظیم
مقــررات و

پر ســرعت و ارزان است .همچنین
مشاغل مختلف که در تعطیالت و
محدودیت های کرونایی ،کسب
و کار خــود را مدیون اینترنت
و فضای مجاز ی هستند .از
این رو کاربران فضای مجازی
و قشری که برای کسب و کار
خود نیازمند اینترنت هستند،
خواستار ارزان شدن و دسترسی
با کیفیــت تر و ســریع تری به
اینترنت در کشور هستند .

برای اهدای خون اقدام کنیم

maryammonsef000 @ gmail.com

شــیوع گســتره ویروس کرونا در موج سوم و ایجاد
نگرانــی های زیاد در جامعه یکــی از دالیل جدی در
کاهش آمارهای حضور و اهدای خون مردم اســت.این
روزها به علت ســردی هوا و شــیوع کرونا با کاهش
سطح ذخایر خون مواجه هستیم ،گرچه از ابتدای شیوع
کرونا با کاهش میزان اهــدای خون مراجهه بویم و کم
و بیش ســطح ذخایر خون نیز کاهش یافته اســت .اما

اقتصاد» بر مبنای تعرفههای مصوب کمیسیون
تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی(مصوبه
شــماره  )237حاکی از آن است که باالترین
حجم اینترنت نامحدود عرضه شده در کشور با
سرعت  8مگابیت بر ثانیه است که ارزش ماهانه
آن به 100هزار تومان میرسد و تقریبا معادل
30دالر است .بر این اساس ،رتبه ایران همتراز
با کشورهایی مانند فرانسه است که در رده 70
کشــور دارای گرانترین خدمات اینترنتی قرار
دارد .در حالی که رگوالتوری درصدد است با
کاهش قیمت بتواند رضایت مردم را از خدمات
اینترنتی کشور جلب کند ،با این حال ،براساس
اطالعات این گزارش شــاهدیم قیمت اینترنت
در ایران بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته
و حتی کشــورهای طراز اول در حوزه ICT
اســت .بنابراین ،انتظار میرود این ســازمان
سیاستهای ارتقای کیفیت اینترنت در کشور را
جایگزین تصمیمات فعلی خود کند تا به گفته
وزیر ارتباطات شهروندان اینترنتی با کیفیت و
متناسب با مبلغی که میپردازند ،دریافت کنند.

سه شنبه  14بهمن 1399
 19جمادی الثانی 1442
سال بیستم شماره 3530

گروه خبر  //مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان
از برگزاری اولین جشــنواره استانی موسیقی
مجازی معلولین مهر هرمزگان و با حضور داوران
برجسته در  ۱۵بهمن ماه سال جاری و به همت
موسسه ستاره توابخش هرمزگان خبر داد.

وسیعی از اســتان هرمزگان پراکنده شده که
باتوجه به اقلیم خاص استان و وجود مناطق
ساحلی و کوهســتانی باعث شده نگهداری
از شبکه و تاسیسات برق رسانی با چالش
جدی روبرو شــود .رطوبت باالی مناطق
ساحلی باعث شده عمر مفید این تاسیسات
به یک ســوم کاهش یابد و پایداری شبکه
را دچــار اختالل کند .بــا این وجود تالش
می شــود با ســرویس به موقع تاسیسات،
شبکه پایدار بماند.مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق در بخش دیگر از ســخنان خود
گفت :ارائه خدمات غیرحضوری برق که از
امســال اجرایی شده یکی دیگر از گامهایی
است که صنعت برق با هدف تحول دیجیتال
و دولت الکترونیک برداشته تا خدمات خود

را بــه طور کامل غیرحضوری کند .در حال
حاضر تمام خدمات برق مانند ،استعالمهای
برقی ،درخواست انشعاب ،مشترک جدید و
خدمتهــای دیگر به صورت غیرحضوری
ارائه میشــود و نیازی به حضور مردم به
ادارات برق یا دفاتر پیشخوان دولت نیست.
مهندس عبدی اضافه کرد :مشترکان میتوانند
از طریق درگاههای خدمات الکترونیک مانند
میز خدمت الکترونیکی موجود در ســایت
اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان یا
اپلیکیشن «برق من» خدمات مورد نیاز خود
را غیرحضــوری دریافت کنند.به گفته وی،
ارائه این خدمات به صورت غیرحضوری گام
مهم صنعت برق برای کاهش مراجعه مردم به
ادارهها در شرایط سخت امروزی است.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت خیابان محالت بخشداری -
نوبت اول
درمانگاه و محله امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا در بندرعباس،
غالمحسین رنجبر در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد:
مجموعه بهزیستی یک سازمان خدمات دولتی
است که بالغ بر صد فعالیت اثر گذار را به جامعه
هدف خود ارائه می دهــد و در این بین وظیفه
بهزیستی تنها به حمایت ختم نمیشود ،بلکه ابعاد
مهم دیگری از جمله پیشگیری و درمان و ...هم
برعهده دارد.وی در ادامه افزود ۳۵ :هزار معلول
در استان داریم و برای اینکه بتوانیم پاسخگوی
نیازهای جامعه هدف باشــیم نیازمند تعامل و
همکاری بیشتر و بهتر دســتگاه ها و ارگان ها
استان با مجموعه بهزیستی هستیم و در این راستا
بهزیستی به تنهایی قادر به برطرف کردن مشکالت
نیست.مدیر کل بهزیستی اســتان هرمزگان به
موضــوع فرهنگی و هنــری معلوین پرداخت

و ابراز کرد :معلولیت بــه عنوان یک محدویت
نیســت زیرا جامعه معلولین از استعداد ،ظرفیت
و توانمندیهای بســیار خوبــی در زمینه های
مختلفی برخوردار هستند که یکی از آنها در مقوله
فرهنگی و هنری اســت.رنجبر با تاکید بر اینکه
توجه به بخش فرهنگی و هنری معلولین را یکی
ازموضوعات مهم دانســت و از برگزاری اولین
جشنواره استانی موسیقی مجازی معلولین مهر
هرمزگان با حضور داوران برجسته در  ۱۵بهمن
ماه سال جاری خبر داد و گفت :این جشنواره در
بخش های مختلف در بندرعباس در دو بخش
خانم ها و آقایان برگزار میشود.وی تصریح کرد:
این جشنواره از دی ماه شروع به فراخوان کرده و
معلولین  ۲۰روز فرصت داشتند آثار خود را ارائه
نمایند که با توجه به استقبال الزم از جشنواره این
مهلت تا  ۵بهمن ماه تمدید شد و بعد از بررسی
آثار توسط دوران ،افراد برگزیده در روز اختتامیه
اجرا خواهند داشــت .مدیرکل بهزیستی استان
هرمزگان از علی امینی ،محمد زارعی ،محترم پناه،
علی کولغانی و علی زارعی شریف (ترانه) داوران

این جشنواره نام برد.رنجبر افزود :این جشنواره
در  ۶بخش شــامل موســیقی پاپ ،کالسیک،
ردیفی ،ایرانی ،تلفیقی محلی و ترانه است و بنابر
تشخیص داوران در چهار بخش داوری می شود
و افراد برگزیده در روز اختتامیه  ۱۵بهمن ماه در
سالن آوینی بندرعباس ساعت  ۱۸و  ۳۰دقیقه
به صورت مجازی و از طریق پایگاه و تلویزیون
اینترنتی شرجی اجرا خواهند داشت .وی با بیان
اینکه در مجموع  ۴۲اثر در قسمت های مختلف
به دبیرخانه ارسال شده است ،بیان کرد :در بخش

گروهی  ۱۶اثر( موسیقی پاپ  ،۹کالسیک  ۲و
محلی  ۵اثر) انفرادی  ۲۶اثر می باشد که به نفرات
برگزیده لوح و تندیس جشنواره و هدایای نقدی
اهدا خواهد شد.مدیر کل بهزیستی استان هرمزگان
در پایان ،گفت :این جشنواره به همت موسسه
ستاره توانبخش هرمزگان ،بهزیستی هرمزگان،
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان،
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
بندرعباس و پایگاه خبری و تلویزیون اینترنتی
شرجی برگزار خواهد شد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بلوار محله بهارستان و فاز دو
خیابان محله صاحب الزمان

شهرداری بیکاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم خیابان محالت بخشداری  -درمانگاه و

شهرداری بیکاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بلوار محله بهارستان و فاز دو خیابان محله صاحب الزمان

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

مناقصه از طریق دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات

گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت

قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  .تاریخ

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14:00روز دوشنبه تاریخ 1399/11/20

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14:00روز دوشنبه تاریخ 1399/11/20

محله امام خمینی(ره) به شماره  2099093214000004را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

به شــماره  2099093214000003را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری

درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه

الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت

شرکت در مناقصه محقق سازند  .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/11/13ساعت 10صبح می باشد.

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/11/13ساعت 10صبح می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت 14:00روز یکشنبه تاریخ1399/12/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت 14:00روز یکشنبه تاریخ1399/12/10

زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت 12روز دوشنبه تاریخ 1399/12/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های

زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت 12روزدوشنبه تاریخ 1399/12/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های
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