
میزخبر

گروه اقتصادی//
گفت: با توجه به ظرفیت فوق  رییس اتاق بازرگانی هرمزگان 
کشاورزی هرمزگان به ویژه در بخش  که در بخش  العاده ای 
محصوالت خارج از فصل وجود دارد، تقویت این بخش بیش 

از هر زمان دیگر نیازمند توجه و حمایت خاص است.
و  شصت  در  صفا  محمدرضا  ساحل،  صبح  گزارش  به 
گفتگو دولت و بخش خصوصی  هفتمین نشست شورای 
کرد: استان  که با حضور استاندار هرمزگان همراه بود، اظهار 
هرمزگان یکی از با استعدادترین، مهم ترین و راهبردی ترین 
مناطق اقتصادی کشور بوده است که با وجود ظرفیت های 
نیازمند  صیفی؛  و  باغی  از  اعم  کشاورزی  حوزه  در  باالیی 
توجه و حمایت جدی دولت سیزدهم به این بخش است.
کشت  وی افزود: امروزه اصالح الگوی مصارف آبی و الگوی 
کشاورزی است  یکی از ضروت های مهم  موجود در حوزه 
که بی توجهی  که باید حتما مورد توجه همگان باشد، چرا 
کشاورزان  متوجه  را  بسیاری  زیان های  قطعا  امور  این  به 
از  تنها  تواند  می  هرمزگان  استان  کرد:  کید  تا می کند.صفا 
کشاورزی درآمد و اشتغال استان را تامین  بخش شیالت و 
ای می  گلخانه  آن در بخش  باالی  و ظرفیت های  نماید 

کشور سرآمد باشد. تواند در 
از  را  استان  شیالت  و  کشاورزی  بخش  ادامه  در  وی 
بخشهای مهم در توسعه اقتصادی دانست وابراز داشت و 
افزود: بخش کشاورزی استان نیازمند ساماندهی است و با 
که در استان وجود دارد  ج از فصلی  توجه به محصوالت خار

بسیار  جایگاه  تواند  می  هرمزگان  محصوالت  شک  بدون 
خوبی در بازارهای هدف داشته باشد.

کید بر لزوم تالش  استاندار هرمزگان در ادامه این نشست با تا
کشاورزی،  محصوالت  سالمت  و  امنیت  تامین  جهت  در 
که  بیماری هایی  و  آفات  پایش مستمر  و  کرد: رصد  اظهار 
کید است و با توجه  کشاورزی استان را تهدید می کند مورد تا
به اینکه در حال حاضر مگس میوه مدیترانه ای و سوسک 
سرخرطومی حنایی، مرکبات و نخیالت استان را در معرض 
ملی  اعتبارات  تخصیص  پیگیری  است  داده  قرار  تهدید 
جهت ردیابی و مبارزه با این آفات در دستورکار قرار می گیرد.
مجوز  اخذ  طوالنی شدن  روند  بررسی  در  دوستی 
آزمایشگاه های معین جهت تطبیق سموم در محصوالت 
به دلیل  کیدکرد: شکایت سازمان غذا و دارو  تا کشاورزی، 
اطاله در صدور مجوزهای مورد نیاز  به بازرسی نهاد ریاست 

جمهوری ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت بندرلنگه در جهت توسعه صادرات 
محصوالت کشاورزی به مقصد بندر َحَمد قطر، تصریح کرد: 
کارهای بزرگی برای توسعه ظرفیت های بندری شهرستان 
جدید،  بندرگاه  احداث  که  است  شده  تعریف  بندرلنگه 
۱۰۰هکتار  اختصاص  فعلی،  بندرگاه  به  هکتار  یک  الحاق 
پروژه  احداث  و  کانتینری  پارکینگ  احداث  برای  زمین 
که  هستند  طرح ها  این  جمله  از  بندرلنگه  کمربندی 
کشاورزی  محصوالت  صادرات  برای  را  بندر  این  وضعیت 

مطلوب تر خواهد کرد.

گروه اقتصادی//
برای  موجود  زیاد  ظرفیت  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
گفت: به منظور  کشور،  تولید آبزیان به ویژه در مناطق ساحلی 
کشور باید اقدامات بیشتری انجام  تقویت ذخایر در سواحل 

شود.
کشور  افزود: در  ایرنا، »سید جواد ساداتی نژاد«  گزارش  به 
گونه های مختلف تکثیر آبزیان  کز دولتی بازسازی ذخایر  مرا

که در دریا و رودخانه ها رهاسازی می شود. وجود دارد 
کشاورزی اظهار داشت: فعالیت بازسازی ذخایر  وزیر جهاد 
آبزیان از سال ها پیش در سازمان شیالت ایران به منظور 
ژنتیکی  ذخایر  از  حفاظت  و  صید  برداری  بهره  پایداری 
گیرند، انجام و سالیانه  که مورد بهره برداری قرار می  آبزیانی 
کشور  بیش از ۳۵۰ میلیون قطعه انواع آبزیان در منابع آبی 
آبزیان  اینکه  وجود  با  تصریح کرد:  می شود.وی  رهاسازی 
مواد مغذی ارزشمندی دارند اما در سفره مردم به خوبی 
که این امر بیانگر مشکل ما در معرفی  نمود نداشته است 
و حتی تولید این محصوالت است.ساداتی نژاد اضافه کرد: 

جزو  اینکه  وجود  با  نیز  غ  شترمر گوشت  تولید  در  حتی 
تولیدکنندگان بزرگ این محصول در جهان هستیم، اما این 
کاال جای مشخصی در سبد خانوار ندارد.وی گفت: صنایع 
در  اما  دارد،  بیشتری  سرمایه گذاری  به  نیاز  آبزیان  فرآوری 
گذاران  کشاورزی شاهد خروج سرمایه  مجموع در بخش 
هستیم و الزم است از سایر بخش ها به این بخش سرمایه 
کشاورزی ادامه داد: هرچند ۹۸  گذار وارد شود.وزیر جهاد 
درصد کشاورزی ایران مربوط به بخش خصوصی است، اما 
گذاری ها افزایش  در بخش شیالت این طور نیست و باید وا
به  کشور  برای  بیشتری  ثروت  و  تولید  تواند  می  که  یابد 
همراه داشته باشد. وی افزود: نیازمند افزایش ورود بیشتر 
که در مقایسه با  دانش بنیان ها به بخش شیالت هستیم 
کید  تا ساداتی  است.  عقب تر  کشاورزی  بخش های  سایر 
که در  کرد: به جای اینکه به دنبال محدودیت صید برویم 
هزار   ۱۲ آن  نتیجه  و  نبوده  موفقیت آمیز  هم  مواقع  برخی 
صیاد غیرمجاز است، باید به سمت سرمایه گذاری و تقویت 

سواحل حرکت کنیم.

                                               

کاوه جنوب کیش)سهامی عام( شرکت فوالد 
تامین  به  نسبت  دارد  نظر  در  شرکت  این 
موارد  )مطابق  خود  نیاز  مورد  فریم  اسپیس 
عمومی  مناقصه  طریق  از  اسناد(  در  مندرج 
نماید.  اقدام  شرایط  واجد  کننده  تامین  از 
شرایط  از  اطالع  برای  توانند  می  متقاضیان 
جنوب  کاوه  فوالد  شرکت  سایت  به  مناقصه 
 WWW.SKSCO.IR نشانی  به  کیش 
مراجعه نموده و پیشنهادهای خود را مطابق 
اداری  وقت  پایان  تا  کثر  حدا اعالمی  شرایط 
روز پنجشنبه مورخ 1401/09/10 به دبیرخانه 
دریافت  رسید  و  تحویل  شرکت  حراست 

نمایند.1401/51

  روابط عمومی شرکت

فوالد کاوه جنوب کیش )سهامی عام(

گهی مناقصه عمومی   آ
تامین اسپیس فریم مورد نیاز

گهی دعوت به همکاری شرکت فوالد کاوه جنوب کیش)سهامی عام( آ
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش)سهامی عام( در نظر دارد جهت ارتقای رفاهیات پرسنل خود، با شرایط ذیل و از طریق بررسی پیشنهادات 
کار و تأمین اجتماعی مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی  همکاری و مصاحبه فنی، به صورت قرارداد مشاور مدت موقت طبق ضوابط قانون 

دعوت به همکاری می نماید. به مدارک و رزومه های غیر مرتبط ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کثر تا تاریخ 1401/08/20 از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس https://sksco.ir/  »زبانه ارتباط با ما « همکاری با ما، ثبت نام نمایند. واجدین شرایط می توانند حدا

 روابط عمومی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش)سهامی عام(

شرایط عنوان مشاورهردیف
تعداد مورد نیازحضور

شرایط احراز
اهم مهارت های شغلی

تجربه مفیدمدرک تحصیلی

1 نفرپاره وقتمتخصص تغذیه1
لیسانس/ فوق لیسانس/ دکتری: 

صنایع غذایی، تغذیه
5 سال مرتبط

1- توانایی ارائه مشاوره در زمینه سالمت غذایی 
2- آموزش به بیماران در خصوص رژیم غذایی و نظارت بر تغذیه بیماران

کافی در خصوص اثر رژیم های مختلف غذایی روی سالمت افراد 3- دانش 
4- مهارت ارتباطی مناسب جهت ارتباط با افراد

5- آسیب شناسی و تحقیق در خصوص علل بیماری های تغذیه ای

1 نفرپاره وقتروانشناس2
لیسانس/ فوق لیسانس/ دکتری: 
گرایش صنعتی  روانشناسی ترجیحًا 

سازمانی
5 سال مرتبط

1- توانایی ایجاد ارتباط موثر با افراد
کار 2- توانایی ارزیابی و مشاهده مشکالت محیط 

کاری کارکنان و بهبود عملکرد محیط  3- توانایی حل اختالفات و تعارضات بین 
4- توانایی اجرای تست های مورد نیاز فردی، تحلیل و ارزیابی آن

5- توانایی ارائه پیشنهادات الزم در خصوص افزایش رفاه فیزیکی و ذهنی افراد

                                               
کاوه جنوب کیش)سهامی عام( شرکت فوالد 

کننده واجد شرایط اقدام نماید.  این شرکت در نظر دارد نسبت به تامین سود مایع 50 درصد  مورد نیاز خود )مطابق موارد مندرج در اسناد( از طریق مناقصه عمومی از تامین 
کاوه جنوب کیش به نشانی WWW.SKSCO.IR مراجعه نموده و پیشنهادهای خود را مطابق شرایط  متقاضیان می توانند برای اطالع از شرایط مناقصه به سایت شرکت فوالد 

کثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/09/17 به دبیرخانه حراست شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.1401/52 اعالمی حدا

  روابط عمومی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش )سهامی عام(

گهی مناقصه عمومی تامین  سود مایع 50 درصد مورد نیاز  آ

رییس اتاق بازرگانی استان هرمزگان:

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

تقویت بخش کشاورزی هرمزگان 
نیازمند حمایت و توجه جدی است

وجود 12 هزار صیاد غیرمجاز در کشور

کسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی: عضو فرا

کنیم، بلکه سایر   باید بپذیریم نه تنها نتوانستیم از اقتصاد دریا محور حداقل استفاده را 
گوی سبقت را از صید و صیادی ایران ربوده اند کشورهای رقیب 

آقازاده ها دریا را به تاراج برده اند

خبر  اختصاصی

مسابقات ریتد سریع  در قشم

»عبداهلل بهادری«
کرد کسب  عنوان نخست را 

سایه سنگین 
زندانیان

سکه در هرمزگان

الکتابی!

حمایت صنایع تبدیلی و توانمندسازی بانوان 
روستایی با نوغان داری

نخستین دوره مسابقات ریتد سریع در سال 1402 با حمایت 
و  قشم،   شهرداری  قشم،  جوانان  و  ورزش  اداره  همکاری  و 
هیات  میزبانی   به  قشم  الماس  بزرگ  مجتمع  مالی   حمایت 
این  در  شد.  برگزار  سوئیسی  روش  به  دور   9 در  شطرنج 
مسابقات 73 نفر شطرنجباز از شهرهای بندر عباس، میناب ، 
رمکان،  رمچاه، قشم با سرداوری  فرزانه پیشدار و داوری خانم 

بزرگ  بازار  ایمان چهار لنگ در مجتمع  و  رویا دژدار    ، ویسی 
که  در پایان به نفرات برتر جوایز نقدی و غیر  الماس برگزار شد  
نقدی و لوح اهدا شد. در پایان این مسابقات عبداهلل بهادری 
با  بندرعباس  از  نجفی  نیما  شد.  اول  امتیاز   8/5 با  میناب  از 
با  قشم  از  دژدار  امیرحسین  ایستاد.  دوم  مکان  در  امتیاز   8

کند. 7/5امتیاز عنوان سومی را از آن خود 

39 مددجوی غیرعمد با بدهی  111میلیارد تومان در زندانهای 
عدم  دلیل  به  نفر   27 تعداد  این  از  برند.  می  سر  به  هرمزگان 
پرداخت مهریه به مبلغ 84 میلیارد تومان ، 11 نفر محکومیت 
با 600 میلیون تومان  مالی با 27 میلیارد تومان و یک نفر دیه 
به  می باشند.  نیکوکاران  و  خیران  کمک های  و  یاری  منتظر 
گفته احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان 

مددجوی   94 جاری  سال  گذشته  ماه   7 طی  در  هرمزگان 
غیرعمد هرمزگانی آزاد شدند. با برگزاری جلسات صلح، سازش 
اعسار  دادخواست  پذیرش  و  شکات  رضایتمندانه  ،گذشت 
توسط  نقدینگی   ، قضایی  کم  محا توسط  تعدیل  و  ،تقسیط 
مشارکت  و  عامل  بانک های  قرض الحسنه  تسهیالت  مددجو 

کثری خیرین و نیکوکاران استانی و....  حدا

گروه اقتصادی//
کوچ زنبورداران به استان  معاون بهبود تولیدات دامی از آغاز فصل 
گفت: پیش بینی می شود امسال 150 تن عسل  هرمزگان خبر داد و 

در استان تولید شود .
فصل  آغاز  با   ساله   همه  اظهارداشت:  میرزاده  جواد  محمد 
کشور استان هرمزگان با توجه به آب و  سرما در نقاط مختلف 
کوچ زنبورداران تبدیل  که دارد به محلی برای  هوای مساعدی 

که این امر از آبان ماه آغاز و تا اواخر اسفند ادامه دارد. می شود 
وی افزود: عمده این زنبورداران از استان های آذربایجان شرقی 
استان های  و  جنوبی  و  رضوی  خراسان  کردستان،  غربی،  و 
همجوار  به استان هرمزگان مهاجرت می کنند و هدف آنها از این 
کلونی ها  تعداد  افزایش  و  کلونی  افزایش جمعیت درونی  کوچ  
است چرا که کلونی های زنبورعسل در دیگر نقاط کشور به دلیل 

سرما هیچ فعالیتی ندارند. 
حال  در   بیان کرد:  هرمزگان  کشاورزی  جهاد  سازمان  معاون 
در  عسل  تولید  و  زنبورعسل  پرورش  بخش  در  نفر   ۱۵۳ حاضر 
گذشته  سال  در  که  هستند  فعالیت  مشغول  هرمزگان  استان 

ماحصل تالش آن ها تولید ۱۴۶ تن عسل مرغوب بود. 
خدماتی  کز  مرا دام  امور  کارشناسان  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان ها به  صورت مستقیم با بهره برداران ارتباط دارند و 
کید کرد: با توجه به  کلیه امور و مشکالت آنها را مرتفع می کنند، تا
عملکرد مناسب تولیدکنندگان زنبور عسل پیش بینی می شود 
در سال جاری ۱۵۰ تن عسل خالص و مرغوب در استان هرمزگان 

تولید شود. 

27 بدهکار 84 میلیارد تومانی مهریه، در بند هستند

ستون لب قند

کید کرد: استاندار هرمزگان تا

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

صفحه      4

صفحه      5

صفحه      6

صفحه      3
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گهــی مزایده عمــومی آ
شرکت فوالد هرمزگان

 

 روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

موضوع مزایده: تغییر مقدار و تمدید مهلت فروش اسناد مزایده تیوب ریفورمر ضایعاتی
ح جدول ذیل: مواد مورد مزایده به شر

نحوه شرکت در مزایده:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال به حساب 0111111100008 بنام شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب، نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واریز نموده و با ارائه فیش واریزی و درخواست کتبی در ساعت اداری )بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل( 
Khosravi.s@  پس از هماهنگی به شرکت فوالد هرمزگان مراجعه نمایند و با ارسال فیش واریزی از طریق فکس به شماره 33530055-076 و یا به آدرس ایمیل

hosco.ir اسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند.
ارائه معرفی نامه، داشتن مهر شرکت )اشخاص حقوقی( و رسید واریزی هزینه خرید اسناد جهت دریافت حضوری اسناد الزامی است.
ارائه معرفی نامه، داشتن مهر شرکت )اشخاص حقوقی( و رسید واریزی هزینه خرید اسناد جهت دریافت حضوری اسناد الزامی است.

محل دریافت اسناد:
بندرعباس، کیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجایی، شرکت فوالد هرمزگان جنوب، واحد خرید مواد مصرفی و فروش کاالی مازاد.

جدول زمانی انجام مزایده:

www. گاهي بیشتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن 44848813-076 تماس حاصل فرمایند و یا به سایت فوالد هرمزگان به آدرس متقاضیان براي آ
hosco.ir مراجعه نمایند.

جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده، هماهنگی با شماره فوق )48 ساعت قبل از حضور( الزامیست.
گهی با برنده مزایده می باشد. هزینه درج آ

کاالشماره مزایدهردیف ح  مبلغ ضمانت )ریال(مقدارواحدشر

8,900,000,000 ریال520،000کیلوگرمتیوب ریفورمر ضایعاتی10104002

آخرین مهلت دریافت تاریخ پایان فروش اسنادتاریخ شروع فروش اسناد
کت های مزایده کت هاپا گشایش پا تاریخ 

1401/09/011401/09/02 تا ساعت 12:00    1401/08/221401/08/28   

گذشته 94 مددجوی غیرعمد هرمزگانی با  رئیس ستاد دیه استان: طی 7 ماه 
کمک خیران آزاد شدند

آغاز فصل کوچ زنبورداران 
به هرمزگان

صفحه      3



بنیانگذار:2

 شادروان 

قاسم کرمی
دوشنبه30آبان1401|سال سی و هفتم| شماره 4736 

Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

 صاحب امتیاز: شرکت تعاونی صبح ساحل
 مدیر مسوول:الهام کرمی

 قائم مقام مدیر مسوول وسردبیر : مهراب رشیدی
  دبیر سرویس ورزش :محمود رئیسی

 دبیر سرویس حوادث و اجتماع: آنا رام 
 دبیر سرویس آنالین: سامیه طهورنیان

کیفی 77/51 کشور با ضریب   رتبه اول در بین روزنامه های 
  چاپ:مهدوی کرمان       

  تحریریه: 32229585  )داخلی 108(
گهی ها: 32246751 - 32241462 )داخلی 105(  آ

کس شبانه روزى: 32241463     فا
 امور مشترکین : 2233726 3   )داخلی 102(

 دفتر مرکزى: بندرعباس، خیابان امام خمینی، جنب بانك رفاه 
ساختمان صبح ساحل

www.sobhesahel.com : وب سایت 

مجمع عمومی هیات ووشو استان هرمزگان 
به استناد آئین نامه هیات های ورزشی و مجوز به شماره 1186/د/1401/283مورخ 1401/08/09 
فدراسیون ووشو جمهوری اسالمی ایران مجمع عمومی بمنظور انتخاب رئیس هیات ووشو استان 
هرمزگان برگزار می گردد. لذا از عالقمندان احراز پست ریاست هیات دعوت بعمل میاید جهت  فرم  
کاری به دفتر هیات مذکور  ثبت نام از  تاریخ 1401/08/30 لغایت 1401/09/07 به مدت هفت روز 
مراجعه نمایند. عالقمندان می توانند جهت هماهنگی با دبیر محترم هیات آقای مازیار عسکری به 

شماره تلفن  09339777432 تماس حاصل فرمایند. 

  شرایط ثبت نام : 
*  دار بودن مدرک تحصیلی لیسانس 

* عدم سوء پیشینه کیفری
* اقامت دائم در استان وفاقد تابعیت مضاعف

کثر )65(سال * حداقل سن )30( سال و حدا
* سابقه مدیریت اجرائی حداقل پنج سال

کارت پایان ضرورت )خدمت سربازی ( یا معافیت * دارا بودن 
*  ثبت نام از بازنشستگان برابر قانون امکان پذیر نمی باشد.

 مدارک مورد نیاز : 
* تصویر نامه  آخرین مدرک تحصیلی

کارگزینی در صورت اشتغال * آخرین حکم 
* تصویر شناسنامه  صفحه اول و دوم 

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم  * تصویر 
* عکس 3*4 دو قطعه 

کارت ملی * تکمیل 
* تکمیل فرم  های ثبت نام 

گهی:  موضوع آ

ABB خریـــد سوئیچ
کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت برای 

 WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

گهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( با اخذ سپرده  آ
درخواست شماره :

RHP-7302509722-T20

گهی دعوت از بستانکاران شرکت آریا نیکان تهران)سهامی خاص( به شماره ثبت 11439   آ
و شناسه ملی 10102201851 )نوبت دوم(

کلیه بستانکاران شرکت آریا نیکان تهران در حال تصفیه )سهامی خاص( به شماره ثبت   در اجرای ماده 225 قانون اصالحیه تجارت از 
کشور به شماره 20318 مورخ 1393/09/15 درج  گهی انحالل آن در صفحه 28 روزنامه رسمی  که آ 11439 و شناسه ملی 10102201851 
گهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود را به  کثر 6 ماه از تاریخ انتشار آ گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حدا
مدیر تصفیه آقای حمید غفاری حسینی به شماره همراه 09126065379 مستقر در آدرس تهران- خیابان سیدخندان خیابان ابوذر 
غفاری روبروی بیمارستان رسالت ساختمان پارسا 1 طبقه 3 واحد 5 کدپستی 1661648611 مراجعه فرمایند. بدیهی است شرکت و مدیر 

گردد مسئولیتی نخواهند داشت. تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس 

 مدیر تصفیه شرکت آریا نیکان تهران )سهامی خاص( در حال تصفیه آقای حمید غفاری حسینی

گهی حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه شرکت داده پردازی برق و آب پویش  آ
رایانه قشم)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 4881و شناسه ملی14004780365  

کلیه سهامداران شرکت داده پردازی برق و آب پویش رایانه قشم)سهامی خاص( ثبت  به اطالع 
شده به شماره 4881 می رساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/07/06و 
تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت 
از مبلغ 1/100/000/000 ریال به مبلغ 20/000/000/000 منقسم به 20/000/000 سهم 1/000 ریالی با نام 
از طریق مطالبات نقدی حال شده و سود انباشته افزایش یابد و بدین طریق هر سهامدار نسبت به 
هر یک سهم خود حق تقدم خرید 17/181818 سهم را خواهد داشت لذا در اجرای ماده 169 قانون 
گهی به مدت 60 روز از حق  تجارت از کلیه سهامداران محترم درخواست می شود از تاریخ نشر این آ
کتبی مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه را به هیئت مدیره شرکت  تقدم متعلقه خود با درخواست 
ارائه نمایند. بدیهی است  اول  کری، مجتمع معراج، طبقه  واقع در قشم، جنب اسکله شهید ذا
پس از انقضاء مهلت مقرر هیات مدیره می تواند سهام باقی مانده را به سایر متقاضیان حقیقی و 

گذار نمایند. حقوقی وا
 هیئت مدیره شرکت داده پردازی برق و آب پویش رایانه قشم)سهامی خاص(

مفقودی
سند مالکیت)برگ سبز( خودرو سواری سیستم پراید 
 تیپ  جی ال ایکس دوگانه سوز رنگ نقره ای متالیک 

 مدل 1386 به شماره موتور 2056541 ، 
ک  شماره شاسیS1412286158281 و شماره پال

 84ایران-656د25به نام حامد سیفی زارعی 
گردیده و از درجه اعتبار    فرزند محسن مفقود 

ساقط می باشد

گهی  شرکت های   آ
 تعاونی سراسر  هرمزگان 

در صبح ساحل

تلفن پذیرش: 32241462-105

  گروه سیاسی//
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
که امکان  هرمزگان گفت: دشمن به این نتیجه رسیده 
وجود  کشور  به  بیرون  از  زدن  آسیب  و  نظامی  اقدام 
که ما به  که اقتدار ما را می فهمد و می داند  ندارد چرا 

مرحله ای از خودکفایی و پشتیبانی 
در  قدرتی  هیچ  که  رسیده ایم  ملی 
منطقه و دنیا امکان مقابله با ما را 

ندارد.
احسان  گزارش صبح ساحل؛  به 
با  مشترک  نشست  در  کامرانی 
ارشد  مسئوالن  و  فرماندهی 
اظهار  هرمزگان،  استان  انتظامی 
داریم  قرار  روزهایی  در  داشت: 
آزمونی  انتظامی  نیروی  برای  که 
مقتدر  نیروی  که  کریم  شا را  خدا  و  بوده  سخت 
ناآرامی های  و  حوادث  سایر  همانند  انتظامی 

گذشته سر بلند بیرون آمد.
کرد: در این مدت، دشمن همه ظرفیت  وی بیان 
زمان  اما همانند  آورده،  کف خیابان ها  به  را  خود 

که همه دشمنان در یک طرف و ما  جنگ تحمیلی 
پیروز شدیم و در اغتشاشات اخیر نیز به برکت مردم 

گاه، بصیر و والیت مدار پیروز می شویم. آ
جنگ  از  ناامیدی  از  پس  دشمن  افزود:  کامرانی 
و  کرد  معطوف  کشور  درون  به  را  خود  امید  همه 
با  را  خود  عقیدتی  و  فکری  وابستگان  و  مزدوران 
کف خیابان  تمام توان اعم از مادی و معنوی را به 
که نیروی انتظامی  آورده و به خوبی شاهد هستیم 
کشور با همکاری مردم با  و حافظان امنیت درون 

هوشمندی و تدبیر بر این توطئه ها غلبه می کند.
که  وی بیان داشت: دشمن به این نتیجه رسیده 
کشور  امکان اقدام نظامی و آسیب زدن از بیرون به 
که اقتدار ما را می فهمد و می داند  وجود ندارد چرا 
از خودکفایی و پشتیبانی ملی  که ما به مرحله ای 
که هیچ قدرتی در منطقه و دنیا امکان  رسیده ایم 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  ندارد.  را  ما  با  مقابله 
مسائل  کرد:  خاطرنشان  استانداری  اجتماعی 
گر دختری  کشور به خود ما مربوط است و ا داخلی 
در کشور ما به دلیل حادثه ای فوت می کند، مربوط 
که قلبا برای تک تک دختران  به خود ماست چرا
که از دست می دهیم ناراحت می شویم،  و پسرانی 
که نمی تواند برای ما دلسوز باشد این  اما دشمنی 
کرده و همه توان خود را برای آسیب  حادثه را بهانه 

زدن به میدان آورده است.

  گروه سیاسی//
آغاز  و  کلنگ زنی  آیین  هرمزگان  استاندار  حضور  با 
در  مسکن  ملی  نهضت  ح  طر اجرایی  عملیات 
گذاری یکهزار و 800 قطعه  شهرستان رودان برگزار و وا

200 متری ویالیی به مردم این شهر برگزار شد.
طرح  زنی  کلنگ  آیین  ساحل؛  صبح  گزارش  به 
نهضت ملی مسکن در شهرستان رودان با حضور 
هرمزگان،حجت االسالم  استاندار  دوستی  مهدی 

دری، فرماندار و جمعی از مردم برگزار و 150 هکتار 
ویالیی  متری   200 واحد   1800 قالب  در  زمین 
آماده  ملی  مسکن  متقاضیان  به  گذاری  وا جهت 
راستای  در  داشت:  اظهار  دوستی  شد.مهدی 
سیاست دولت سیزدهم در خصوص خانه دار کردن 
کلنگ زنی طرح نهضت ملی مسکن در  مردم، امروز 
افزود: 150 هکتار  انجام شد.وی  شهرستان رودان 
گرفته شده  زمین برای این منظور در رودان در نظر 

و قرار است 1800 واحد ویالیی در قطعات 200 تا 250 
استاندار  شد.  خواهد  گذار  وا متقاضیان  به  متری 
گفت: زیرساخت های مورد نیاز این زمین  هرمزگان 
نیز به قید فوریت تامین خواهد شد در حال حاضر 
قطعه بندی و طراحی های مورد نیاز نیز انجام شده 
کار ثبت نام آنها تمام شده  که  و از مردم متقاضی 
مراجعه  خود  زمین  تحویل  برای  که  می خواهیم 
کرد:  کنند. وی تصریح  آغاز  را  و ساز  کار ساخت  و 
دولت برای احداث منازل در قالب ارائه تسهیالت و 
تکمیل زیرساخت های مورد نیاز در کنار مردم است 
خوب  بسیار  فرصت  این  از  مردم  جهت  همین  به 

ساخت مسکن استفاده کنند.

معاون استاندار هرمزگان:

قلبا برای دختران و پسرانی که از 
دست می دهیم ناراحت می شویم

خط و نشان جدی رئیسی برای مدیران
استان ها  شورای عالی  اجالس  یازدهمین  در  رئیس جمهور 
که مدام واژه »نمی شود« را  گفت: افرادی در ادارات هستند 
گیرند  تکرار می کنند. این افراد با حفظ احترام در حاشیه قرار 
تا راه برای ادامه مسیر باز شود. متن و مسیر پیشرفت باید در 
گره گشایی  کار، تالش و  کارمندان و مدیرانی با روحیه  اختیار 
می بینیم  دارد،  وجود  مشکلی  کردیم  حس  کجا  هر  باشد. 

که روحیه تالش و تحول ندارند. افرادی در آن جا هستند 
انگلیس به سهمیه بندی تخم مرغ رسید

کنار شیوع آنفلوانزای پرندگان  افزایش هزینه های تولید در 
این  تا فروشگاه ها در  باعث شده  انگلیس  در میان طیور 

کنند. غ را سهمیه بندی  کشور تخم مر
فروشگاه های زنجیره ای آسودا در این کشور هم اعالم کرده 
که تا اطالع ثانوی به هر یک از مشتریانش فقط دو بسته 

غ می فروشد. تخم مر
گفته به هر  برند آلمانی خرده فروشی لیدل در انگلیس هم 
غ تحویل می دهد. شرکت  مشتری فقط سه بسته تخم مر
صبحانه  خود  رستوران های  از  برخی  در  هم  ودراسپونز 
تجاری  گروه  می کند.  عرضه  غ  مر تخم  بدون  را  انگلیسی 
کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس طی مصاحبه ای با بی 
غ  که برخی فروشگاه ها برای خرید تخم مر گفته  بی سی 
کرده اند. بنا به  توسط مشتریان محدودیت تعداد اعمال 
غ انگلیس، مرغداران  اعالم انجمن تولیدکنندگان تخم مر
و  تولید  هزینه های  شدید  افزایش  مشکل  با  انگلیسی 
شیوع آنفلوانزای پرندگان مواجه هستند که این مسئله به 

کاهش شدید تولید منجر شده است./فارس
علی کریمی از دبی اخراج و به کانادا رفت

از  کریمی  علی  که  گفت  تسنیم  به  مطلع  منبع  یک 
توسط  دبی  از  اخراج  از  بعد  آشوبها  تحریک کنندگان 
کوتاهی در آلمان اقامت  مسئوالن اماراتی، ابتدا به مدت 
گاه افزود:  کانادا رفته است. این منبع آ داشته و سپس به 
اقدامات  و  کریمی  علی  ک  خطرنا تحرکات  از  پس  امارات 
کند.  کشور را ترک  ناامن کننده  وی، از او خواسته بود این 
کانادا که خصومت دیرینه ای با ایران دارد، او را پذیرفته  اما 

گفت وگو با »میدل  گاه در  گفتنی است؛ یک منبع آ است. 
که مقامات امارات در ابتدا  کرده بود  ایست نیوز« نیز اعالم 
که فعالیت خود را در شبکه های  کریمی خواستند  از علی 
کند و پس از آن ]که او این درخواست را  اجتماعی متوقف 

کند. ک امارات را ترک  نپذیرفت[ از او خواستند خا
محسن رضایی: اعتراض حق مردم است

معاون  و  پاسداران  سپاه  سابق  فرمانده  رضایی،  محسن 
کنش به ناآرامی های شهر  اقتصادی رئیس جمهور، در وا
کشور  گفت: معترضان حق دارند حرفشان را در این  ایذه 
تا  است  آمده  انقالب  اصاًل  است.  مردم  حق  این  و  بزنند 

گوش دولتمردان برسد. صدای مردم به 
در  دارند  مشارکت  انتخابات  در  مردم  که  طور  همان 
گفته است  گر حرفی دارند انقالب به آنها  طرف دیگر هم ا
گوش  به  را  قانونی حرف خود  و  آمیز  به صورت مسالمت 
قرار  معترضان  سر  پشت  دشمن  اما  برسانید  دولتمردان 
گرفته است و در حادثه تروریستی ایذه از دو سمت به سوی 

کنند. یک میدان تیراندازی می 
بودجه افزایش حقوق کارمندان تامین شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه با توجه به ابالغ 
کارمندان آیا بودجه آن هم برای پرداخت  افزایش حقوق 
که از همین ماه  تامین شده است، پاسخ مثبت داد و گفت 
آبان، اصالحات انجام می شود و مابه التفاوت مهرماه در 

همین حقوق آبان پرداخت می شود. /ایرنا
اضافه کار کارکنان مشمول قانون جدید افزایش حقوق 

می شود
اینکه  بر  مبنی  اظهارنظرها  برخی  درباره  زنگنه  محسن 
که از ابتدای مهرماه اعمال شده  کارمندان  افزایش حقوق 
گفت: افزایش حقوق ها در  کار تعلق نمی گیرد،  به اضافه 
خ داده و همه چیز به آن تعلق می گیرد، زیرا  حقوق پایه ر
کارمندان  در جریان افزایش حقوق 3 هزار امتیاز به امتیاز 
اضافه شده است. نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت 
که  و زاوه در مجلس شورای اسالمی افزود: ترمیم حقوقی 
کار،  از مهر ماه اعمال می شود، به مولفه هایی مانند اضافه 

کار و... نیز تعلق می گیرد. سختی 

از خط و نشان جدی رئیسی برای مدیران
کارمندان  تا تامین شدن بودجه افزایش حقوق 

گذاری 1800 قطعه زمین 200 متری ویالیی به  وا
مردم رودان هرمزگان

ده
ـــــــ
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روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت الوان

درخصوص خرید سیستم Sealing مخازن ذخیره به همراه بازکردن سیستم سیل معیوب مخازن و نصب سیستم سیلینگ جدید 
RLP-4011879-LA تقاضای شماره

)مجوز شمار 53131189(            )میزان سپرده-2,573,361,000  (            )شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2001093769000183 (
 تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی:1401/08/23         مهلت دریافت اسناد: 1401/09/07

 مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران(:1401/09/21

لذا از متقاضیانی که دارای شرایط زیر می باشند دعوت می گردد 
تا پس از مطالعه شرایط مناقصه از طریق دریافت اسناد  از  آدرس 
گروه  -زیر  ها  هاواستعالم  مناقصه  )لینك   WWW.LORC.IR
مناقصه  ( مطابق با اطالعات درخواستي نسبت به دریافت اسناد و 
بارگزاری پاسخ استعالم در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد ایران 
اقدام نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید صالحیت، جهت شرکت در 

مناقصه اقدام الزم به عمل آید.
مناقصه گر می بایست متعهد گردد مفاد قانون حداکثری تولید 
شماره  بخشنامه  طی  ایرانی  کاالی  از  حمایت  و  کشور  خدماتی  و 
بخشنامه  و  جمهوری  محترم  ریاست   98/03/15 مورخ   30206
شماره 364/19091 مورخ 98/03/12 مجلس شورای اسالمی جهت 
تامین این کاال رعایت نموده و نسبت به ثبت توانمندی خود در 
قانون   4 ماده  سامانه  در  مناقصه  مورد  کاالی  تامین  خصوص 
این  در  گزار   مناقصه  نماید.لذا  ثبت   )   Tavaniran.ir(مذکور
خصوص هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت و کلیه مسئولیت این 

بند بعهده فروشنده می باشد.
الف : شرایط انجام کار

        دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار
       دارا بودن توانایی مالی و فنی کافی جهت انجام موضوع مناقصه

        دارا بودن شخصیت حقوقی
و  معامالت  در  مداخله  منع  قانون  مشمول  نباید  گر  مناقصه      

مناقصات باشد.
ب : مدارک مورد نیاز

ایران  ستاد  سامانه  در  اسناد  بارگزاری  و  آمادگی   اعالم 
)www.setadiran.ir(

         یک نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل(
         یک نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل(

براساس  شرکت  مدیره  هیئت  تغییرات  آخرین  از  نسخه  یک       
روزنامه رسمی )برابر اصل(

          ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی )خریداران(
          تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات.

           ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده و کد پستی.

          ارائه رزومه کامل مناقصه گر ، لیست و آدرس مشتریان.
        طبق مصوبات هیئت محترم وزیران، ارائه شناسه ملی کاال و 

خدمات )ایران کد( الزامی میباشد.
تأیید  صورت  در  مناقصه  در  شرکت  سپرده  ارائه  توانایی         

صالحیت فنی
           ارائه مستندات مربوط به درج نام شرکت در فهرست توانمندی 

های داخلی مندرج در سامانه توانیران 
باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته بندی  کلیه مدارک 
ارسالی  مدارک  به  و  شوند  بارگزاری  ایران  ستاد  سامانه  در  شده 
مبهم، ناقص،مخدوش و دارای مغایرت و همچنین مدارکی که بعد 
از مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
نظر به اهمیت موضوع ،شرکت پاالیش نفت الوان حسب مدارک 
و مستندات ارائه شده نسبت به تایید و یا رد صالحیت هر یک 
بوده  مختار  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  متقاضی  های  شرکت  از 
و مناقصه گر از این بابت حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و 

ساقط می نماید.

آدرس : هرمزگان، بندرعباس، گلشهر شمالی، بلوار دانشگاه، بلوار مصطفی خمینی، پالک 0، ساختمان آریا، طبقه همکف، کد پستی:79153-19744 
Lavantenders@lorc.ir : تلفن: 07138318880داخلی )147-148( و 07138173430  - 07691091081، فاکس :38318882 ) 071(  آدرس ایمیل

www.lorc.ir :آدرس اینترنتی شرکت پاالیش نفت الوان
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گهی تجدید  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم آ

بازکردن  همراه  به  ذخیره  مخازن   Sealing سیستم  خرید  درنظردارد  الوان  نفت  پاالیش  شرکت 
سیستم سیل معیوب مخازن و نصب سیستم سیلینگ جدید را  پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی 

و احراز صالحیت از طریق مناقصه عمومی به شرکت های مجرب و واجد شرایط واگذار نماید.

-بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت های 
حاضر  در مناقصه، امکان تمدید مهلت زمانی در سامانه ستاد ایران وجود دارد.
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روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پاالیش نفت الوان

درخصوص طراحی و ساخت یک راکتور فرآیندی به همراه کلیه تجهیزات اینترنال و اکسترنال
 RLD-4013565-LA تقاضای شماره 

)مجوز شمار53131453 (            )میزان سپرده-3,649,482,000 (            )شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:2001093769000186(
 تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی:1401/08/23         مهلت دریافت اسناد: 1401/09/07

 مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران(:1401/09/21

لذا از متقاضیانی که دارای شرایط زیر می باشند دعوت می گردد 
تا پس از مطالعه شرایط مناقصه از طریق دریافت اسناد  از  آدرس 
گروه  -زیر  ها  هاواستعالم  مناقصه  )لینك   WWW.LORC.IR
مناقصه  ( مطابق با اطالعات درخواستي نسبت به دریافت اسناد و 
بارگزاری پاسخ استعالم در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد ایران 
اقدام نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید صالحیت، جهت شرکت در 

مناقصه اقدام الزم به عمل آید.
مناقصه گر می بایست متعهد گردد مفاد قانون حداکثری تولید 
شماره  بخشنامه  طی  ایرانی  کاالی  از  حمایت  و  کشور  خدماتی  و 
بخشنامه  و  جمهوری  محترم  ریاست   98/03/15 مورخ   30206
شماره 364/19091 مورخ 98/03/12 مجلس شورای اسالمی جهت 
تامین این کاال رعایت نموده و نسبت به ثبت توانمندی خود در 
قانون   4 ماده  سامانه  در  مناقصه  مورد  کاالی  تامین  خصوص 
این  در  گزار   مناقصه  نماید.لذا  ثبت   )   Tavaniran.ir(مذکور
خصوص هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت و کلیه مسئولیت این 

بند بعهده فروشنده می باشد.
الف : شرایط انجام کار

        دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار
       دارا بودن توانایی مالی و فنی کافی جهت انجام موضوع مناقصه

        دارا بودن شخصیت حقوقی
و  معامالت  در  مداخله  منع  قانون  مشمول  نباید  گر  مناقصه      

مناقصات باشد.
ب : مدارک مورد نیاز

ایران  ستاد  سامانه  در  اسناد  بارگزاری  و  آمادگی   اعالم 
)www.setadiran.ir(

         یک نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل(
         یک نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل(

براساس  شرکت  مدیره  هیئت  تغییرات  آخرین  از  نسخه  یک       
روزنامه رسمی )برابر اصل(

          ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی )خریداران(
          تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات.

           ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده و کد پستی.

          ارائه رزومه کامل مناقصه گر ، لیست و آدرس مشتریان.
        طبق مصوبات هیئت محترم وزیران، ارائه شناسه ملی کاال و 

خدمات )ایران کد( الزامی میباشد.
تأیید  صورت  در  مناقصه  در  شرکت  سپرده  ارائه  توانایی         

صالحیت فنی
           ارائه مستندات مربوط به درج نام شرکت در فهرست توانمندی 

های داخلی مندرج در سامانه توانیران 
باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته بندی  کلیه مدارک 
ارسالی  مدارک  به  و  شوند  بارگزاری  ایران  ستاد  سامانه  در  شده 
مبهم، ناقص،مخدوش و دارای مغایرت و همچنین مدارکی که بعد 
از مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
نظر به اهمیت موضوع ،شرکت پاالیش نفت الوان حسب مدارک 
و مستندات ارائه شده نسبت به تایید و یا رد صالحیت هر یک 
بوده  مختار  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  متقاضی  های  شرکت  از 
و مناقصه گر از این بابت حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و 

ساقط می نماید.

آدرس : هرمزگان، بندرعباس، گلشهر شمالی، بلوار دانشگاه، بلوار مصطفی خمینی، پالک 0، ساختمان آریا، طبقه همکف، کد پستی:79153-19744 
Lavantenders@lorc.ir : تلفن: 07138318881داخلی )147-148( و 07138173430  - 07691091081، فاکس :38318882 ) 071(  آدرس ایمیل

www.lorc.ir :آدرس اینترنتی شرکت پاالیش نفت الوان
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گهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  نوبت دوم آ

  شرکت پاالیش نفت الوان درنظردارد طراحی و ساخت یک راکتور فرآیندی به همراه کلیه تجهیزات 
اینترنال و اکسترنال را پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و احراز صالحیت از طریق مناقصه عمومی 

به شرکت های مجرب و واجد شرایط واگذار نماید.

-بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت های 
حاضر  در مناقصه، امکان تمدید مهلت زمانی در سامانه ستاد ایران وجود دارد.
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3
نمی توان چشم ها را بر روی واقعیت ها ببندیم، ما 
که نان را از سفره صیادان  کسانی  محکم در برابر 
سنتی برداشته اند ایستادگی خواهیم کرد؛ صید 

فله ای و بی رویه ترال ها در سواحل خلیج فارس 
و سواحل مکران، صیادان محلی را به فقر و 

کشانده  بود هر چند امروز با میدان  تنگدستی 
کشورها وضعیت صیادان در شرایط  دادن به سایر 

مطلوبی قرار ندارد

کت ایزوایکو شد نفتکش فورچون برای تعمیرات اساسی وارد دا
ک   نفتکش فورچون با مالکیت شرکت ملی نفتکش جمهوری اسالمی ایران جهت انجام تعمیرات دوره ای خود وارد درای دا
ایزوایکو شد.این نفت کش با مشخصات فنی ۱۷۶متر طول، ۳۱متر عرض، ۱۷ متر ارتفاع و ۲۵ هزار ُتن وزن ناخالص یکی از پنج 
که حدود سه سال پیش بعد از انجام تعمیرات در ایزوایکو جهت انجام مأموریت  نفت کش شرکت ملی نفت کش ایران است 
خ جهانیان بکشند.توانمندی مجتمع  کشور شد تا یکبار دیگر اقتدار ایران اسالمی را به ر حمل بنزین به ونزوئال راهی این 
که این  کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( با تعمیرات اساسی سه فروند نفتکش فورچون، فارست و فکسون 
کشور  کرد پشتیبانی مطمئن و قدرتمند برای صنعت حمل و نقل دریایی  کار داشتند اثبات  مأموریت حساس را در دستور 
کشتی سازی و صنایع فراساحلی باشد. است، تا نمود عینی خودکفایی، خودباوری و اعتماد به نیروهای داخلی در صنعت 
کومودیشن، ژنراتورها، الکتروموتورها، پمپ ها و  تعویض ورق، رنگ و سند بالست، اورهال موتور اصلی، ماشین آالت عرشه، ا

که طی مدت زمان ۳۲ روز بر روی این شناور انجام می شود. لوله ها، شیرآالت و استیل ورک از عمده تعمیراتی است 

کسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی: عضو فرا

کشتی های چینی با پرچم ایران دریا را غارت کردند

 گروه اقتصادی// 
کسیون محیط زیست مجلس شورای  عضو فرا
نان  که  کسانی  برابر  در  گفت: محکم  اسالمی 
را از سفره صیادان سنتی برداشته اند ایستادگی 
کرد؛ صید فله ای و بی رویه ترال ها در  خواهیم 
سواحل خلیج فارس و مکران، صیادان محلی 
کشانده  بود هر چند امروز  را به فقر و تنگدستی 
وضعیت  کشورها  سایر  به  میدان  دادن  با 

صیادان در شرایط مطلوبی قرار ندارد.
الدین  معین  ساحل؛  صبح  گزارش  به 
ناخوشایند  وضعیت  مورد  در  سعیدی 
دریایی  مناطق  از  برداری  بهره  و  صیادی 
سنگین تری  تاوان  دریا  مد  و  جزر  گفت: 
سفره  برای  ارز  نرخ  نوسانات  به  نسبت 
داشته  کشور  جنوب  و  شمال  ماهیگیران 
است، تمام ماجرای صیادی به سفره تهی 
آنها باز نمی گردد، گاهی دریا در اوج سخاوت 
که  و مهربانی بالی جان صیادانی می شود 

برای لقمه ای نان دل به دریا می سپارند .
افزود:  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده 
مشکالت متعددی در حوزه صیادی پیش 
کشور  روی جامعه صیادان شمال و جنوب 
به ویژه صیادان سواحل مکران وجود دارد، 
باز  صید  مجوز  به  مشکالت  این  از  بخشی 
بومی  صیادان  دراز  سالیان  که  می گردد 
مجوز  نتوانستند  باید  که  آنگونه  محلی  و 
سازمان  امیدواریم  کنند،  دریافت  صید 
بتواند  آبزیان  با حفظ ذخایر  ایران  شیالت 
کند تا امکان صید  مجوزهای الزم را صادر 

برای صیادان وجود داشته باشد.
سعیدی با اشاره به صید ترال و سودجویی 
کشور یادآور شد:  برخی از کشورها از سواحل 
گذشته صید ترال و شخم زنی  در سال های 
سواحل دریایی ایران به واسطه کشتی های 
که متاسفانه آقازاد ه ها  گرفت  چینی شدت 
که دریافت می کردند،  با پول های هنگفتی 

چینی ها  اختیار  در  را  آن  سواحل  و  دریا 
گذاشته و حق و حقوق مردم ساحل نشین 
چابهار، مکران و هرمزگان را در روز روشن به 

تاراج می برند.
که  بود  جایی  ماجرا  بار  تاسف  قسمت   
کشتی ها با پرچم ایران به غارت ادامه  این 
موقع  به  ورود  گر  ا تردید  بی  می دادند، 
کشور  مجلس نبود همچنان سواحل مرزی 
در اختیار سایر کشورها بود، هرچند به تازگی 
زمزمه صید ترال از سوی برخی از مسئوالن 
محیط  کسیون  فرا اما  می رسد  گوش  به 

کرد.  زیست صد در صد مخالفت خواهد 
مجلس  زیست  محیط  کسیون  فرا عضو 
نمی توان  کرد:  کید  تا اسالمی  شورای 
ما  ببندیم،  واقعیت ها  روی  بر  را  چشم ها 
سفره  از  را  نان  که  کسانی  برابر  در  محکم 
ایستادگی  برداشته اند  سنتی  صیادان 
کرد؛ صید فله ای و بی رویه ترال ها  خواهیم 
در سواحل خلیج فارس و سواحل مکران، 
تنگدستی  و  فقر  به  را  محلی  صیادان 
دادن  میدان  با  امروز  چند  هر  بود  کشانده  
به سایر کشورها وضعیت صیادان در شرایط 
مطلوبی قرار ندارد.نماینده مردم در مجلس 
برای  زدن  دریا  به  دل  داد:  ادامه  یازدهم 
به قیمت  گاهی  آوری چندین خانوار،  نان 
این  و  می شود  تمام  صیادان  جامعه  جان 
گروه از حداقل های حمایتی همچون بیمه 
صیادان  حاضر  حال  در  هستند،  بهره  بی 
۲۷درصد حق بیمه پرداخت می کنند، این 
سنگین  بسیار  صیادان  برای  بیمه  مبلغ 
است در نظر داشته باشیم حدود ۷۰درصد 

از صیادان توان پرداخت حق بیمه خود را 
ندارند و نمی توانند از مزایای بیمه بهره مند 

شوند.
متولی  نهادهای  و  سازمان  نیست  قرار  آیا   
کار صیادی را جزو  مشاغل  از جمله وزارت 
یا  و  دهند؟  قرار  بررسی  مورد  آور  زیان 
نامه ای  تفاهم  درصدد  شیالت  سازمان 
با  باشد.وی  اجتماعی  تامین  سازمان  با 
انتقاد از عدم حمایت سازمان های بیمه گر 
کرد: در لنج های صیادی  کید  از صیادان تا
که فراساحل ها را حرکت می کنند متاسفانه 
4/۱صیادان بیمه می شوند؛ امیدواریم این 
اجتماعی  تامین  سازمان  را  مهم  مسئله 

مدنظر قرار دهد.
آمار دوبرابری صیادان غیر مجاز

کرد: در کل دنیا حدود یک  سعیدی تصریح 
میلیارد نفر از دریا امرار معاش می کنند. در 
کشور ما تقریبا ۱۵۰هزار صیاد مجاز دو برابر 
به  گر  ا هستند.  غیرمجاز  صیادان  رقم  این 
صید و صیادی توجه شود بی تردید شاهد 

اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.
به  کشور  غذایی  امنیت  از  بزرگی  بخش 
مصرف آبزیان باز می گردد، سازمان شیالت 
آبزی  برای  را  خوبی  برنامه های  کشور 
میگو  و  قفس  در  ماهی  پرورش  و  پروری 
کثری  حدا تالش  باید  است  گرفته  نظر  در 
اما  باشد؛  داشته  مسئله  این  تقویت  برای 
دریا  اقتصاد  از  نتوانستیم  تنها  نه  بپذیریم 
کنیم، بلکه سایر  را  محور حداقل استفاده 
و  صید  از  را  سبقت  گوی  رقیب  کشورهای 

صیادی ایران ربوده اند.

کید کرد: استاندار هرمزگان تا

حمایت صنایع تبدیلی و توانمندسازی 
بانوان روستایی با نوغان داری

 گروه اقتصادی// 
کید  تأ با  استان  کشاورزی  بخش  پیشران  پروژه های  بررسی  نشست  در  هرمزگان،  استاندار 
طرح ها  در  گذاری ها  وا تمام  در  ما  هدف  اظهارداشت:  زمین،  گذاری  وا شرایط  براهمیت 
کنند و با سود  که سرمایه گذاران در بهترین حالت، تولید خود را شروع  ایجاد فرآیندی است 
کنند.مهدی  پرداخت  را  دولتی  دیون  می آورند،  دست  به  بهره برداری  از  بعد  که  درآمدی  و 
کشاورزی،  دوستی درخصوص روند بررسی طرح های صنایع تبدیلی و نگهداری از محصوالت 
افزود: تخصیص آب به صنایع تبدیلی مشروط به استفاده از سیستم آبرسانی بسته و بازیافت 
آب برای استفاده مجدد انجام می شود.وی همچنین بر تکمیل شبکه آبرسانی زیر سد میناب 
کیدکرد و گفت: الزم است مطالعات بخش جنوبی خط انتقال دشت میناب آغاز و در کمترین  تا
زمان تکمیل شود.دوستی اصالح و نوسازی باغات را یکی از برنامه های اصلی دولت در استان 
مسائل  رعایت  دارویی  گیاهان  کشت  و  توسعه  طرح  در  داشت:  اشاره  و  دانست  هرمزگان 
که این طرح نیاز به تمرکز بیشتری دارد از شرکت های تولید و  زیست محیطی الزامیست و از آنجا
کنند  گیاهی دعوت می شود در حوزه کشت قراردادی در استان ورود  بسته بندی دم نوش های 
کارخانه تولید و بسته بندی دم نوش و صنایع تبدیلی در  گر شرکت ها بخواهند  و بر این اساس ا

کنند زمین و تسهیالت نیز در اختیارشان قرار می دهیم . استان راه اندازی 
کمیته امداد جهت اجرای طرح های  وی با اشاره به تخصیص اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی 
طرح  در  که  هدفی  جامعه  به  توجه  با  کشاورزی  جهاد  دارد  ضرورت  عنوان کرد:  اشتغالزایی، 
کند  کمیته امداد و بهزیستی حرکت  گیاهان دارویی دارد به سمت استفاده از تسهیالت  توسعه 

کار را رونق دهد. و از این طریق اقتصاد مولد و فرهنگ 
ما  هدف  نوغان داری  طرح  اجرای  در  کید  کرد:  تأ هرمزگان  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
توانمندسازی جامعه زنان روستایی است و از این طریق به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای این 
کمک های فنی-اعتباری استانداری نیز به این بخش  قشر هستیم و حاضریم در این طرح از 
کشت  گفت: شرط  کشت پنبه در استان  اختصاص دهیم.وی در بررسی روند پیشرفت توسعه 
که بتوانیم از ترکیب آن با زنجیره نفتی و زنجیره نوغان داری، صنایع  پنبه در هرمزگان این است 

کنیم و ارزش افزوده این بخش را باال ببریم. تبدیلی نساجی را در استان ایجاد 
لزوم تحقق چشم انداز استان در طرح  بر  کید  تأ با  پایان  مهدی دوستی استاندارهرمزگان در 
جهش تولید ماهی در قفس، عنوان کرد: موانع این طرح بایستی رفع شود و اجرای آن با جدیت 
گر در تامین بچه ماهی مشکلی وجود دارد بایستی خطوط وارداتی آن نیز ایجاد  دنبال شود، ا
که افزایش تولید جزو اولویت های استان است و تسهیالت نیز بایستی به طرح های  شود چرا 

تولیدی اختصاص داده شود .

تاه
کو

بر 
خ
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گر فوالد هرمزگان مدال نقره برای شنا

گران  فوالد هرمزگان به پایان رسید. تیم شنای آقایان شرکت فوالد  دومین دوره مسابقات شنای کارگری ایمدرو کشور با کسب یک مدال برای  شنا
هرمزگان در مسابقات شنای ایمیدرو به میزبانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، صاحب یک مدال نقره شد. در این مسابقات بهزاد صادقی توانست 
کرال پشت حائز رتبه دوم در رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال شود. در ۴ در ۵۰ متر مختلط  با رکورد یک دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۷ صدم ثانیه در ماده ۱۰۰ متر 
گرفت، در ۱۰۰ متر آزاد نیز بهزاد صادقی چهارم و فرامرز فرج زاده در رتبه پنجم ایستاد، در ۱۰۰ متر قورباغه فرامرز  نیز بهزاد صادقی در رتبه پنجم قرار 
گرفت. در رده سنی ۴۰ تا ۴۴ سال مجتبی بیدکی و ایمان پورچنگیز در ۱۰۰ متر آزاد به ترتیب هشتم و نهم شدند و در ۱۰۰  فرج زاده در رتبه هفتم قرار 
کشور با حضور بیش  کارگری ایمدرو  متر قورباغه نیز ایمان پورچنگیز و مجتبی بیدکی به ترتیب پنجم و ششم شدند.دومین دوره مسابقات شنای 
از ۱۷۰ ورزشکار در ۵ رشته با حضور ۱۵ تیم در بخش آقایان به میزبانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در استخر مجموعه باغ فردوس فوالد مبارکه 
برگزار شد، تیم فوالد هرمزگان با ترکیب فرامرز فرج زاده، ایمان پورچنگیز، مجتبی بیدکی و بهزاد صادقی و با سرپرستی سید محمد هاشمی مهر و 

مربیگری حمید عامری سیاهویی حضور یافت. 

 صبح ساحل// محمود رئیسی:
شهرستان  آموزی  دانش  دوومیدانی  تیم 
مسابقات  قهرمانی  عنوان  رودان 
کرد.  کسب  را  هرمزگان  آموزشگاه های 
های   آموزشگاه  دوومیدانی   مسابقات  
با قهرمانی  هرمزگان در مقطع متوسطه دوم 
رسید.  پایان  به  رودانی  آموزان  دانش 
دوندگان  حضور  با  که  مسابقات  این  در 
ناحیه   ، یک  ناحیه   ، رودان  شهرستان های 

دو ، رودخانه ، هرمز ، حاجی آباد ، بندرخمیر، 
در  لنگه  بندر  و  فین     ، سندرک   ، سیریک 
فارس  خلیج  ورزشگاه  دوومیدانی  پیست 
امتیازات  مجموع  در  شد  برگزار  بندرعباس 
تیمی شهرستان رودان  با  ۶۸ امتیاز مقام اول 
امتیاز  دوم  با  ۲۸  ناحیه یک   کرد.  کسب   را 
سوم  مکان  در  امتیاز   ۲۰ با   رودخانه  و  شد 
ایستاد. در این رقابت ها تیم رودان متشکل 
 ، نژاد  دهقان  باقر  محمد   ، زمانی   حسین  از 

امیر رضا نجفی ، حسین بهرامیان ،ابولفضل 
جلیل  مربیگری  با  بیلقانی  فرشاد  و  ارزشی  
ماده  در  زمانی  محمد  سرپرستی  و  کت   سا
۱۰۰ متر محمد باقر دهقان نژاد سوم و حسین 

زمانی چهارم شد. 
در ماده ۲۰۰ متر محمد باقر دهقان نژاد عنوان 
نخست و حسین زمانی چهارم شد. در ماده 
۴۰۰ متر امیر رضا نجفی اول و حسین بهرامیان 
ارزشی  ابوالفضل  متر  ماده ۸۰۰  در  شد.  سوم 

اول شد و فرشاد بیلقانی عنوان سومی را کسب 
کرد. در ماده ۱۵۰۰ متر  ابوالفضل ارزشی مقام 
کرد و فرشاد بیلقانی سوم شد.  کسب  را  اول 
در ماده پرش طول امیررضا نجفی اول شد و 
حسین بهرامیان سوم ، در ماده رله سوئیسی 
تیم رودان متشکل از حسین زمانی ، محمد 
باقر دهقان نژاد ،امیر رضا نجفی و  ابوالفضل 
را  دوم  مقام  کرد.  کسب  را  اول  مقام  ارزشی 

ناحیه یک و رودخانه هم سوم شد. 

خبر
یز 

م

 صبح ساحل// محمود رئیسی:
نخستین دوره مسابقات ریتد سریع در سال 
و  ورزش  اداره  همکاری  و  حمایت  با   ۱۴۰۲
حمایت  و  قشم،   شهرداری  قشم،  جوانان 
میزبانی   به  قشم  الماس  بزرگ  مجتمع  مالی  
سوئیسی  روش  به  دور   ۹ در  شطرنج  هیات 
برگزار شد. در این مسابقات ۷۳ نفر شطرنجباز از 
شهرهای بندر عباس، میناب ، رمکان،  رمچاه، 
با سرداوری  فرزانه پیشدار و داوری خانم  قشم 
ویسی ، رویا دژدار  و ایمان چهار لنگ در مجتمع 
که  در پایان به نفرات  بازار بزرگ الماس برگزار شد  

برتر جوایز نقدی و غیر نقدی و لوح اهدا شد. 
از  بهادری  عبداهلل  مسابقات  این  پایان  در 
از  نجفی  نیما  شد.  اول  امتیاز   ۸/۵ با  میناب 
ایستاد.  دوم  مکان  در  امتیاز   ۸ با  بندرعباس 
عنوان  ۷/۵امتیاز  با  قشم  از  دژدار  امیرحسین 
از  رسولی  امیر  محمد  کند.  خود  آن  از  را  سومی 
امتیاز چهارم،  محمد علی طاهری  با ۷  میناب 
از  فالح  امین  و   پنجم  امتیاز   ۷ با  بندرعباس  از 
ویژه  جوایز  شد.  ششم  با۶/۵امتیاز  بندرعباس 
این مسابقات را امتیاز آور ترین بازیکن زیر ۱۶۰۰   

آور  امتیاز   ، میناب  از  امتیاز    ۶ با  کری  ذا ابراهیم 
ترین بازیکن زیر ۱۴۰۰ ،  عیسی نوروزی با ۶  امتیاز 
ریتینگ  بدون  بازیکن  ترین  آور  امتیاز  میناب،  از 
حمید بهرنگی با ۶ امتیاز از قشم ، امتیاز آور ترین 
از قشم، امتیاز  با ۶ امتیاز  بانو سید نجال پیرزنده 
پور  حبیب  محمد  پیشکسوت   بازیکن  آوزترین 
زیر  اول  مقام  کردند.    کسب  قشم  از  امتیاز   ۶ با 
۱۶ سال  سعید احراری با ۵ امتیاز از قشم، مقام 
اول زیر ۱۴ سال  رضا رستمی نژاد از قشم ، مقام 
امتیاز  با ۶  اقای هیرسا رضوانی  زیر ۱۲ سال   اول 
از قشم، مقام اول زیر ۱۰ سال  اهورا حیدری با ۶ 
امتیاز از قشم و مقام اول زیر ۸ سال سامیار چهار 
دادند.  اختصاص  خودشان  به  امتیاز   ۴ با  لنگ 
دریایی  رضا  حضور   با  مسابقات  این  اختتامیه 
 ، قشم  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
قاسمی مدیریت مجتمع الماس و اعضای هیات  
قشم برگزار شد و  بهزاد دژدار رئیس هیات شطرنج 
نوع مسابقات درجزیره  قشم  این  تداوم  از  قشم 
گفت :  برگزاری اردو های  خبر داد. وی همچنین 
کشور در دستورکار این  ملی و مسابقات قهرمانی 

هیات می باشد. 

مسابقات ریتد سریع  در قشم

کرد کسب  عبداهلل بهادری عنوان نخست را 

 صبح ساحل//   حسین نارنجی نسب :
کسب بیشترین آرا در مجمع  فاضل نعمانی با 
هیات  جدید  رئیس  عنوان  به  انتخاباتی 
هرمزگان  استان  رزمی  هنرهای  و  کونگ فو 

انتخاب شد.
هنرهای  و  کونگ فو  هیات  انتخاباتی  مجمع 
رزمی استان هرمزگان امروز به ریاست »مظفر 
و  ورزش  مدیرکل   » نسب  خادمی  مهری 
با حضور »مهدی صداقت«  و  جوانان استان 
وزارت  نماینده  باقری  فدراسیون،  کل  دبیر 

کل برگزار شد.  ورزش وجوانان و اعضای مجمع در سالن جلسات اداره 
احراز پست  کاندیداهای  به عنوان  و مسلم عاشوری  نعمانی  فاضل  این مجمع،  در 
مجمع  پایان  در  که  کردند  شرکت  استان  رزمی  هنرهای  و  کونگ فو  هیات  ریاست 
عاشوری  مسلم  رای   ۶ مقابل  در  ماخوذه  آرای  از  رای    ۱۴ کسب  با  نعمانی  فاضل 
کونگ فو و هنرهای رزمی استان  پیروز انتخابات شد و به عنوان رئیس جدید هیات 
رزمی  و هنرهای  کونگ فو  رئیس جدید هیات  انتخاب شد.  برای مدت چهار سال  
استان قبل از انتخابش به این مسئولیت با ارائه برنامه های خود به اعضای مجمع 
گفت:  ارتقای سطح دانش مربیان و داوران از اهداف اصلی من در هیات  انتخاباتی، 
که این موضوع منجر به شکوفایی هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان  است 
خواهد بود. ایجاد اتاق فکر، جذب مشارکت مالی صاحبان صنایع  و افراد عالقه مند 
به حوزه ورزشی و همچنین اخذ میزبانی مسابقات ملی و بین المللی از فدراسیون و 
کونگ فو را از دیگر برنامه های خود برشمرد. مظفر مهری خادمی نسب،  ایجاد خانه 
آرزوی  نعمانی  برای   داشت:  اظهار  مجمع  این  در  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
کونگ فو استان درخواست می کنم برای  موفقیت در مسئولیت شان دارم و از خانواده 
کنند.  کار بسته و از  نعمانی حمایت  پیشرفت این رشته ورزشی همه توان خود را به 
توان  تمام  با  بودجه  و  امکانات  کمبود  علیرغم  شهرستان ها  روسای  داد:  ادامه  وی 
کل   کمک می کنند. مهدی صداقت ، دبیر  کونگ  فو در شهرستان ها  به رشد ورزش 
کشور  کونگ فو و هنرهای رزمی بیان داشت: مسابقات متعددی در سراسر  فدراسیون 
که ما از استان هرمزگان انتظار داریم در بحث میزبانی از مسابقات  برگزار خواهد شد 
گفت: عالوه بر بعد قهرمانی و حرفه  کونگ فو  کونگ فو پیشگام باشد. دبیر فدراسیون 
معرفی  و  همگانی  بخش  در  فدراسیون  سیاست های  راستای  در  رود  می  انتظار  ای 

گام های موثری باشیم.  کونگ فو درجامعه نیز شاهد  گسترده 
که  کرد  کسب آرا به مجمع معرفی  در پایان نعمانی اعضای هیئت رییسه خود را برای 

ازسوی مجمع آرای الزم را نتوانستند به دست آورند.

کسب ۱۴ رای    با 

کونگ  فو    فاضل نعمانی رئیس هیات 
هرمزگان شد

 صبح ساحل// محمود رئیسی:
کشور شکست  اول بسکتبال حرفه ای مردان  لیگ دسته  تیم فوالد  هرمزگان در   

خورد.
در هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال حرفه ای مردان کشور تیم فوالد 

هرمزگان در شاهرود تن به شکست نزدیک برابر میزبان خود داد.
شاهرود  پارت  پایش  تیم  برابر  شاهرود  تختی  سالن  در  زاده  عباس  ناصر  گردان  شا
تن به شکست ۷۸ بر ۸۲ داد. از نکات جالب در این دیدار مصدومیت جدی چهار 
دچار  آتی  دیدارهای  برای  زاده  عباس  که  بود  هرمزگان  فوالد  تیم  کلیدی  بازیکن 
کرد. بلند قامتان فوالد با ۷ امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارند.  مشکل 
کهوری نژاد بندری،  گروه پیگیری می شود. نوید  این پیکار ها با حضور ۲۰ تیم در دو 
نیما  نژاد،  درویش  محمدامین  شبتاری،  علی  زاده،  دادی  امیر  پیما،  دشت  ستار 
ناصری  اهلل  نعمت  جعفری،  آریا  تختی،  گردی  آرین  جاوید،  مهدی پور  راهی زاده، 
بازیاری، امیرحسین نادری پور، اسکندر رنجبری، یاشار فتائی، سید علی تشکری و 
کری خراجی بازیکنان تیم بسکتبال فوالد هرمزگان را در فصل جاری تشکیل  فرزین ذا
می دهند.  ناصر عباس زاده بندری به عنوان سرمربی، محمد صادق مصفا، محمد 
کری نژاد  کهوری زاده و محمدرضا ذا کریانی، مجید محمدیه بمی، احمدرضا  زارعی 

کادرفنی تیم بسکتبال فوالد هرمزگان هستند.  دیگر اعضای 

  لیگ دسته اول بسکتبال حرفه ای مردان کشور

   نماینده هرمزگان در شاهرود شکست خورد

د انش آموزان رودانی   
بر سکوی قهرمانی ایستادند

دوومیدانی  آموزشگاه های  هرمزگان

 صبح ساحل// محمود رئیسی:
حریف  از  بندرعباس  شهرداری  فوتبال  تیم 

تهرانی خود یک امتیاز گرفت.
در هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه 
های کشور و از گروه ب تیم شهرداری بندرعباس 
در ورزشگاه غدیر تهران برابر تیم نیروی زمینی 

یافت.  دست  گل  بدون  تساوی  به  شهر  این 
با  تساوی  این  با  بندرعباسی  پوشان  نارنجی 
کسب شش امتیاز همچنان در جایگاه یازدهم 
گروه  گروه ب باقی ماندند. از  جدول رده بندی 
الف تیم فوالد هرمزگان دیگر نماینده استان نیز 
به دلیل کناره گیری ماشین سازی تبریز از رقابت 

استراحت  هفته  این  در  دوم   دسته   لیگ  ها 
های  باشگاه  فوتبال  دوم  دسته  لیگ  داشت. 
می شود  برگزار  تیمی  و ۱۴  گروه ۱۳  دو  در  کشور 
 ، های  تیم  با  اول  گروه  در  هرمزگان  فوالد  که 
شهید  اهواز،  نوین  فوالد  تهران،  ویستاتوربین 
سونگون  مس  ارومیه،  نود  اسالمشهر،  اورکی 

بابلسر،  شهدای  تهران،  الوند  اسپاد  ورزقان، 
سبز  ایمان   بجنورد،  اترک  رشت،  سپیدرود 
کرمانشاه، پاس همدان و  پانیک  شیراز، بعثت 
شهرداری  دوم  گروه  در  است.  گروه  هم  تالش 
شهرداری  شاهین  های  تیم  با  بندرعباس 
بوشهر، شهید قندی یزد، شهدای رزکان البرز، 
تهران،  زمینی  نیروی  بندرماهشهر،  شهرداری 
کرمان، پیام توس  بابلسر، مس نوین  شهدای 
شهرداری  گچساران،  گاز  و  نفت  خراسان، 
آریو  و  گیالن  داماش  نوشهر،  شهرداری  بم، 

اسالمشهر به رقابت می پردازد. 

 لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور

گرفت شهرداری بیرون از خانه یک امتیاز 
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111میلیارد  بدهی   با  غیرعمد  مددجوی   39
تومان در زندانهای هرمزگان به سر می برند. از 
این تعداد 27 نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه 
به مبلغ 84 میلیارد تومان ، 11 نفر محکومیت 
مالی با 27 میلیارد تومان و یک نفر دیه با 600 
کمک های خیران  میلیون تومان منتظر یاری و 

و نیکوکاران می باشند.
گفته احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاد   به 
مردمی دیه استان هرمزگان در طی 7 ماه گذشته 
سال جاری ۹۴ مددجوی غیرعمد هرمزگانی آزاد 
شدند. با برگزاری جلسات صلح، سازش ،گذشت 
دادخواست  پذیرش  و  شکات  رضایتمندانه 
کم قضایی ،  اعسار ،تقسیط و تعدیل توسط محا
نقدینگی توسط مددجو تسهیالت قرض الحسنه 
خیرین  کثری  حدا مشارکت  و  عامل  بانک های 
با  افراد  تعداد  این  و....   استانی  نیکوکاران  و 
از  تومان  میلیارد    102 از   بیش  بدهی  مجموع 
نفر،   ۹۴ این  مجموع  از   . یافتند  نجات  حبس 
از بند نسوان  به علت بدهی مالی  تعداد ۳ نفر 
و تعداد ۴ نفر به علت عدم پرداخت دیه، 2۴ نفر 
محکومین مالی غیرعمد و ۵۵ نفر عدم پرداخت 

مهریه و 11 نفر هم نفقه بودند.

 مرد ناشنوا دربند مهریه 
که  ۳۴ ساله است و ناشنوا . بیش از ۳ ماه است 
به علت ناتوانی در پرداخت  2۵ سکه مهریه  در 
زندان بندرعباس به سر می برد. او ۹ سال گذشته 
این  حاصل  و  کرد  ازدواج  خود  عموی  دختر  با 
زندگی مشترک 2 فرزند دختر و پسر 6 و 8 ساله 

کارگری و حقوق  با  این مدت  او در طی   . است 
این وضع  با  اما   را می چرخاند  زندگی  کم چرخ 
خوبی  به  توانست  نمی   ، نابسامان   اقتصادی 
کند و باعث درگیری و  احتیاجات منزل را فراهم 
اختالفات بین خود و همسرش شده بود. تاآنکه 
کرد. وی  زن ۳2 ساله درخواست طالق و مهریه 
در ستاددیه هرمزگان حاضر به بخشش بخشی  
از مبالغ مهریه نشد و بیان داشت:« هزینه مهریه 
فرزندانم می خواهم نه خودم، در حال  برای  را 
کنم تا با اندک  کار می  حاضر در خانه های مردم 
کنم«. با پیگیری اعسار  درآمدی فرزندانم را بزرگ 
تقسیط و تعدیل توسط ستاد مردمی دیه استان  
قرار بر این شد که مددجو  ۳ سکه به عنوان پیش 
کی بدهد و هر 6 ماه یک بار نیز  پرداخت به شا
یک سکه به او بپردازد. ولی این مرد زندانی توان 

پرداخت حتی یک سکه  را هم ندارد.

 زن جوان با محکومیت 285 میلیونی  
در زندان 

زن 2۹ ساله دارای پسر 7 ساله مدتی  پیش به 
علت بدهی مالی به زندان بندرعباس منتقل شد 
کتی،  . وی چندی قبل با یکی از دوستانش شرا
کار  کردند . سرمایه از دوستش  و  شغلی را به پا 

آنکه  تا  آورد  باال  بدهی  بعد  مدتی  اما  بود.  او  از 
علیه  خود   مال  آوردن  دست  به  برای  رفیقش 
کرد. زن جوان در مهلت تعیین شده  او شکایت 
تومان( میلیون  مبالغ موردنظر )28۵  نتوانست 

بر اساس رأی  کند و راهی زندان شد.   را فراهم 
دادگاه مددجو  1۳0 میلیون تومان باید به عنوان 
در  نیز  مابقی  و  بپردازد  کی  شا به  پیش پرداخت 
جوان  زن  این  اما  کند.  واریز  ماهه    ۳ اقساط  
ناتوان از پرداخت حتی 1۳0 میلیون تومان است. 

 
کارآفرین   آزادی زندانی 

کارگاه   که برای راه اندازی  کارآفرین هرمزگانی  زن 
خیاطی ، مبلغی را با پرداخت چک ضمانت نامه 
پرداخت   در  ناتوانی  علت  به  ولی  گرفته  قرض 
۵68 میلیون تومان یک سال و دو ماه در زندان 
بود، با کمک حیران و ستاد دیه از زندان آزاد شد 
کارگاه و اجاره مغازه نیاز به  . وی برای خرید اقالم 
که با قرض، مبلغ  مبالغ زیادی وجه نقد داشت 
موردنیاز را فراهم کرد اما در دوران کرونا نتوانست 
تعهداتش  چون  و  کند  کسب  خوبی  درآمد 
روانه  به ناچار  بود  قرض  مبلغ  از  فراتر  بسیار 
هرمزگان  استان  دیه  مردمی  شد.ستاد  زندان 
و  صلح  دنبال  به  پرونده،  کی  شا از  دعوت  با 

و  پول  اصل  دریافت  به  کی  شا ولی  بود  سازش 
میلیون   ۵68 مجموعًا  که  خویش  زیان  و  ضرر 
کید داشت و این مبلغ بسیار  تومان می باشد تأ
فراتر از بدهی اش او بود اما حاضر به سازش نبود 
بدهی  مبلغ  کل  تقسیط  اعسار،  .دادخواست 
گرفت و با  کار قرار  ۵68 میلیون تومان در دستور 
برگزاری جلسات و شهادت شهود و عدم توانایی 
این بانوی هرمزگانی رأی صادره اولی با پرداخت 
و  پیش پرداخت  به صورت  تومان  میلیون   ۳00
توجه  شد،با  انجام  تومان  میلیون   20 ماهیانه 
مجدد  ،ثبت  مددجو  معیشتی  بد  شرایط  به 
که درنهایت  با  درخواست تعدیل پیگیری شد 
 ۵ ماهیانه  و  تومان  میلیون   1۵0 پیش پرداخت 
شد.با  فراهم  آزادی اش  زمینه  تومان  میلیون 
توجه به وضعیت معیشتی این بانو و عدم تمکن 
کمک موردبررسی  کمیته  مالی ، پرونده وی  در 
بانکی  تسهیالت  دریافت  با  و  گرفت  قرار 
تومان  میلیون  یک صد  مبلغ  و  قرض الحسنه 
طریق  از  کشور  دیه  ستاد  کمک  و  مساعدت  با 
نیکوکاران در  استانی توسط  و منابع  شیوه نامه 

هجدهمین روز از ماه آبان  از بند رهایی یافت.

 شماره حساب 
افراد  و  گفت:خیران  هرمزگان  دیه  ستاد  رئیس 
آزادی  در  مشارکت  برای  می توانند  نیکوکار 
طریق  از  را  خود  کمک های  نیازمند،  زندانیان 
بانک   01061100۳1007 شماره حساب  به  واریز 
 60۳7۹۹18۹۹۹۳6706 کارت  شماره  ملی، 
بانک ملی، شماره حساب 1۴00۵2۳81۴۳ بانک 
کارت 62802۳1۳۴۵۴827۴8  مسکن و شماره 
با  یا  و  هرمزگان  دیه  ستاد  نام  به  مسکن  بانک 
 780*  7777076  # دستوری  کد  شماره گیری 
کنند.جرائم غیر عمد مانند ایراد صدمه  * اهدا 
تصادفات  از  ناشی  عمد  غیر  قتل  یا  و  بدنی 
محکومیت های  کارگاهی،  حوادث  رانندگی، 
بالمحل  چک های  و  نفقه  و  مهریه  نظیر  مالی 

غیرکالهبرداری است.

دستگیری اخاذ  مأمورنما در بندرلنگه 
گزارش  اخاذ مامور نما که با عنوان جعلی مامورانتظامی از شهروندان اخاذی می کرد شناسایی ودر بندرلنگه دستگیر شد. به 
صبح ساحل فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: درپی کسب خبر واصله مبنی بر اینکه شخصی با سوء استفاده از شرایط موجود 
اغتشاشات در شهرستان بندرلنگه باعنوان مامور انتظامی اقدام به اخاذی از شهروندان کرده و متواری شده است، بالفاصله 
گاهی شهرستان  گاهان پلیس آ کار آ گرفت.وی افزود:  گاهی این شهرستان قرار  کار پلیس آ موضوع به صورت ویژه در دستور 
که دارای  گشت زنی های هدفمند متهم مورد نظر را  گیری از شیوه های پلیسی و  بندر لنگه با اشرافیت اطالعاتی و بهره 
سوابق متعدد جعل عنوان مامور انتظامی در سال های گذشته بوده شناسایی وبا هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی 
کردند.سردار غالمرضا جعفری  اظهار داشت: متهم ضمن اعتراف به جرم ارتکابی، با تشکیل پرونده  و غافلگیرانه دستگیر 
جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدورقرار مناسب روانه زندان شد.این مقام ارشد انتظامی استان 

گردد. گونه اقدامات مجرمانه  در پوشش مامور انتظامی موجب بی اعتمادی مردم نسبت به پلیس می  با بیان اینکه این 

 گروه حوادث  //
گمرک  کیلوگرمی »مت آمفتامین« در  گمرکات هرمزگان گفت: محموله 1۳0  ناظر 

شهید رجایی کشف شد.
کشف مواد  گمرکات هرمزگان از  گزارش صبح ساحل حسین سعیدی ناظر  به 
گمرک خبر داد و اظهار داشت: این محموله  کریستال مایع توسط  روانگران 
کشور  از  ورودی  ترانزیتی  کاالی  درون  جدید  شگردی  با  ماهرانه  طرز  به  که 
و  با هوشیاری  بود  امارات متحده عربی جاسازی شده  به مقصد  افغانستان 
کشف شد.وی اظهار داشت: همکاران  گمرک و در حین ارزیابی  کارکنان  دقت 
کشور افغانستان موفق شدند  گذشته و در پی ارزیابی محوله ورودی از  ما روز 
گردان  کیلوگرم روان  از درون ظروف مخصوص روغن چرخ خیاطی بیش از 1۳0 
کنند.مدیرکل  کشف  که به صورت حرفه ای جاسازی شده بود  مت آمفتامین را 
گران یکهزار و  بازرسی بسیار ظریف، سودا این  گفت: در  گمرک شهید رجایی 
که حاوی  کاری چرخ خیاطی  کوچک مخصوص روغن  6۴۳ ظرف پالستیکی 
ماده روانگردان موصوف بود را در فضاهای موجود در درون 600 دستگاه چرخ 
کشف  نمایان و  گمرک  با هوشیاری عوامل  که  بودند  کرده  خیاطی جاسازی 
کشور  گمرکات مرزی  کرد: نیروهای  گمرکات استان هرمزگان اضافه  شد.ناظر 
کنند بلکه  کشور دفاع می  نه تنها به صورت شبانه روزی از مرزهای اقتصادی 
کشورهای همسایه در  از عبور مواد مخدر و روانگردان به مقصد  با جلوگیری 
از  کاال در بازار جهانی  حفاظت و امنیت منطقه نیز حضور پررنگی دارند.این 
کشور افغانستان اخیرًا  ارزش بسیار باالیی برخوردار است و سودارگران مرگ در 
کرده و قصد دارند این مواد را از  گونه مواد مخدر  توجه زیادی به تجارت این 

کنند. کشورهای جهان ارسال  کشور ایران به سایر  طریق 

کیلویی پیش ساز  کشف محموله 130 
گردان در بندرشهیدرجایی روان 

 مرگ 2 سرنشین پراید 
در محو ر میناب _ بندرعباس 

صبح ساحل  //آنارام 
کرد  پراید  حامل ۹سرنشین افغان در محور میناب به بندرعباس با پل برخورد 
و 2 نفر جان خود را از دست دادند. رییس پلیس راه هرمزگان علت این حادثه 
کرد و  کنترل وسایل نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه ذکر  عدم توانایی در 
ادامه داد: ساعت 1۵ شنبه 28 آبان ماه یک دستگاه خودروی پراید به رانندگی 
با  دهنو  در  که  بود  بندرعباس  راهی  میناب  از  افغان  سرنشین  و ۹  ایرانی   فرد 
نفر جان  افزود: در زمان حادثه 2  نیکبخت  کرد. سرهنگ مهدی  برخورد  پل 

سپردند .

سایه سنگین زندانیان سکه در هرمزگان
27 بدهکار 84 میلیارد تومانی مهریه، در بند هستند

کمک خیران آزاد شدند گذشته ۹4 مددجوی غیرعمد هرمزگانی با  رئیس ستاد دیه استان: طی 7 ماه 

نوبت اول
گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس - نام دستگاه مناقصه 

2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی 
خ - تلفن  33592201-10  )076( خونسر

کارکنان 3  - موضوع  مناقصه : تامین خودرو و ماشین آالت و سرویس ایاب و ذهاب 
که به صورت فیش واریزی یا ضمانت  4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 14،400،000،000ریال 

گزار  نامه بانکی به نفع  مناقصه 
که در سامانه ستاد قید شده  5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 1،500،000ریال  به شماره حسابی 

گردد. است واریز 
6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 1401/8/30 لغایت پایان وقت اداری1401/9/7

کثر تا پایان وقت اداری مورخ1401/9/22 7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حدا
کات راس ساعت 10/00 مورخ1401/9/23در سالن کنفرانس  کات:  بازگشایی پا 8- زمان و محل بازگشایی پا

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
9-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و  خواهد شد.الزم است مناقصه 
انتشار فراخوان در  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ  الکترونیکی  گواهی امضای  دریافت 
سامانه تاریخ 1401/8/30میباشد.اطالعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

گران ارسال خواهد شد. ستاد به مناقصه 
       www.PGSEZ.ir    :10- نشانی سایت شرکت

گهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تامین خودرو   آ
و ماشین آالت و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شماره مناقصه 1401/11

) شماره فراخوان در سامانه ستاد2001004340000031(

گهی : روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس       شناسه آ
1412786

نوبت اول
گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس - نام دستگاه مناقصه 

2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی 
خ - تلفن  33592201-10  )076( خونسر

3  - موضوع  مناقصه : خدمات بهداشتی ،درمانی و فوریت های پزشکی  
که به صورت فیش واریزی یا ضمانت  4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 5،400،000،000 ریال 

گزار  نامه بانکی به نفع  مناقصه 
که در سامانه ستاد قید شده  5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 1،500،000ریال  به شماره حسابی 

گردد. است واریز 
6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 1401/8/30 لغایت پایان وقت اداری1401/9/7

کثر تا پایان وقت اداری مورخ1401/9/22 7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حدا
کات راس ساعت 11/00 مورخ1401/9/23در سالن کنفرانس  کات:  بازگشایی پا 8- زمان و محل بازگشایی پا

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
9-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و  خواهد شد.الزم است مناقصه 
انتشار فراخوان در  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند0تاریخ  الکترونیکی  گواهی امضای  دریافت 
سامانه تاریخ 1401/8/30میباشد.اطالعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

گران ارسال خواهد شد. ستاد به مناقصه 
       www.PGSEZ.ir    :10- نشانی سایت شرکت

گهی مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی  خدمات بهداشتی ،  آ
درمانی و فوریت های پزشکی  شماره مناقصه 1401/13
) شماره فراخوان در سامانه ستاد2001004340000032(

گهی : روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس       شناسه آ
1412770

آنا رام



 گروه اجتماعی//
از راههای روستایی شهرستان میناب بین  کیلومتر  تفاهم نامه روکش و احداث ۴۰   
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان و بسیج سازندگی سپاه امام 

سجاد )ع( استان، امضا شد.
و نقل  راهداری و حمل  روابط عمومی سازمان  از  نقل  به  و  گزارش صبح ساحل    به 
راههای  از  کیلومتر   ۴۰ احداث  و  روکش  نامه  تفاهم  سند  هرمزگان،  استان  جاده ای 
کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای  روستایی با حضور »عباس شرفی«، مدیر 
»باوقار«  سرهنگ  و  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  »سلحشور«  و  هرمزگان  استان 
شد.استان  امضا  استان،  )ع(  سجاد  امام  سپاه  سازندگی  بسیج  محترم  مسئول 
 2۴۴ و  هزار   2 و  شهر   33 شهرستان،   13 شامل  کشوری  تقسیمات  طبق  هرمزگان، 
از  که بیش  نفر دارد  بر یك میلیون و 578 هزار و 183  افزون  آبادی است و جمعیتی 
کنند.رشد و توسعه هر منطقه،  کل این جمعیت در روستاها زندگی می  53 درصد از 
از اصلی  راه و صنعت راهسازی است و این موضوع در تمام دوره ها،  ایجاد  نیازمند 

کشور و بوده و است. ترین مطالبه های مردم در سراسر 

 امضای تفاهم نامه روکش و احداث
کیلومتر از راه های روستایی میناب  ۴۰ 

خبر
یز 

م
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در آستانه بازی تیم ملی مقابل انگلیس در جام جهانی؛

دانشگاه های کشور امروز  از ساعت ۱۴ تعطیل می شوند
کز آموزش عالی از ساعت 1۴ امروز دوشنبه 3۰ آبان ماه  معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تعطیلی دانشگاه ها و مرا

خبرداد.
گزارش صبح ساحل، دکتر قاسم عمو عابدینی در جمع خبرنگاران ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: در آستانه بازی تیم ملی فوتبال  به 
کز آموزش عالی امروز  از  کالس ها و بخش های اداری دانشگاه ها و مرا کشورمان مقابل تیم ملی انگلیس در جام جهانی 2۰22 قطر، 

ساعت 1۴ تعطیل می شوند.
کشورمان امروز  از ساعت 1۶:3۰ به مصاف تیم ملی فوتبال انگلیس می رود. تیم ملی فوتبال 

کودک، نوجوان و یا یک جوان  که یک   نشاطی 
کند بسیاری از  در خانواده می تواند ایجاد 

خانواده های تک فرزند تجربه نمی کنند به دلیل 
اینکه این خانواده ها تعداد فرزندشان اندک بوده 
که این فرزند از خانواده جدا می شد  و به هر دلیلی 

طبیعتا پدر و مادر را دچار ناراحتی و دوگانگی 
روحی و روانی و افسردگی و غمزدگی می کند

کسی حرف حسابی زد، دهانش مشت خورد هر 
که در این دوره حرف ناحسابی بهتر است زان 

 در جواب حرف حق ، »حاضر« شود چوب و چماق
 تا بدانی، در سخن، » حاضر جوابی « بهتر است

 رو متاب از قتل و غارت، دست بر چاقو ببر
کن، قلدر مآبی بهتر است قلدری را پیشه 

کن کتاب، آتش بزن، یا پاره  کجا دیدی   هر 
کتابی!« بهتر است کتاب آخر چه حاصل، »ال  از 
»فتنه«

کتابی! ال ند
ب ق

ل

طراح : مهدی سنگی

جدول کلمات متقاطع          دوره جدید شماره2042
افقی

فلز   -2 یزد  استان  در  شهری   - نایین  شهر  در  تاریخی  ای  1-قلعه 
شکست  را  کراسوس  که  اشکانی  سردار   - نیتروژن  گاز   - رخساره 
وپوسیده  کهنه   - تراش  وچوب  درودگر   - آفتابگردان  گیاه   -3 داد 
۴- ویرایش - صفتی برای بلبل 5- فهیم وعاقل - شیپور جنگ - 
گام 7-  کنده - شایسته وسودمند -  خوب نیست ۶- حرف پوست 
زادگاه نیما - یک پرده از نمایش فیلم در سینما - از شخصیت های 
ک  لزا انوره دوبا  از  اثری  کار سینمای هالیوودی 8-  رزمی  و  فیلمی 

نویسنده فرانسوی 9- اهل شهر ساحلی - ناطق وسخنگو - پرچم 
1۰- نا امیدی - حشره زیبا - حرص وطمع 11- دوپنجم نباتی - بیم 
کلیسایی در اصفهان 12- نمایشنامه ای از هنر یک  عقوبت دادن - 
کرمان - آب هندی  گارسن - دستبند والنگو 13- شهری در استان 
- از شعرای عهد قاجار 1۴- برکه وتاالب - سبزی پیچ درپیچ - برکت 
کارگردان ایرانی  سفره 15- کشوری اروپایی در جوار دریای مدیترانه - 

فیلم طعم گیالس

عمودی
کشیده شدن 2- زادگاه  1-کتابی نوشته مریم صمدی - به بیراهه 
با  شیطان   -3 ویکسان  مساوی   - صدا  ک  پژوا  - ابراهیم  حضرت 
امالی غلط - میسر وممکن - ورزش مرتاض ۴- جزیره - سدی بر 
کوزه گری  ک  روی رود ارس 5- امیدوار - هیجان ودلهره داشتن - خا
کاری - از تقسیمات ارتش  ۶- سوغات اصفهان - به صورت دوباره 
کوچک در نروژ- هواپیمای انتحاری بدون  7- مرکز یونان - بندری 
خلبان 8- قطعه شعری از سهراب سپهری 9- اضافه برنیاز - اشعه 
فرابنفش - تک و واحد 1۰- عقیده صندوقی - اساسی وشالوده ای 
- نفی عرب 11- درستون پنج عمودی تکرار شده - شهری در استان 
کار را در نظر بگیرد - بانگ  خراسان - به رنگ سفید 12- آنکه پایان 
کننده - توهین  تشویق 13- صفت میوه خراب وگندیده - تکمیل 
کردن 1۴- دندانهای نیش - عدد حمامی - همه دارند 15- دوره 

قبل از ازدواج - موشکافی ودقت درکار
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 گروه اجتماعی//
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
گفت:  خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان 
کند؛  پیدا  کاهش  فرزندان  تعداد  که  وقتی 
نیروی مولد جامعه به سمت پیری می رود 
به  و  می آید  پایین  جامعه  تولید  توان  و 
شعاع  تحت  کشور  یک  اقتصاد  آن  دنبال 
قرار می گیرد و می تواند باعث فقر در جامعه 

شود.
بزرگ  اجتماع  در  جاودان  غالمعلی  دکتر   
هرمزگان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  خانواده 
معظم  مقام  فرمایشات  اساس  بر  افزود: 
و  آوری  فرزند  اهمیت  خصوص  در  رهبری 
حمایت  فکر  به  است  الزم  جمعیت،  جوانی 
از خانواده و جوانی جمعیت خانواده باشیم.
خانواده هایی  معموال  اینکه  بیان  با  وی 
کم  فرزندانشان  تعداد  یا  ندارند  فرزند  که 
در  بهره اند  بی  لذت  این  از  طبیعتا  است 
جمعیت  کنترل  بحث  که  قبل  سال های 
ح بود بسیاری از افراد جامعه به دالیل  مطر
کنترل عمل نکردند، اظهار  مختلف به بحث 
یا  و  نوجوان  کودک،  یک  که  کرد: نشاطی 
کند  ایجاد  می تواند  خانواده  در  جوان  یک 
تجربه  فرزند  تک  خانواده های  از  بسیاری 
خانواده ها  این  اینکه  دلیل  به  نمی کنند 
دلیلی  هر  به  و  بوده  اندک  فرزندشان  تعداد 
که این فرزند از خانواده جدا می شد طبیعتا 

پدر و مادر را دچار ناراحتی و دوگانگی روحی 
و روانی و افسردگی و غمزدگی می کند.

کرد: به هر حال به دلیل این  جاودان اضافه 
و  پدر  که  روانی  و  روحی  مشکالت  مسائل، 
کم  تعداد  یا  فرزند  نداشتن  علت  به  مادرها 
فرزند پیدا می کنند وجود دارد. از سوی دیگر 
راستای  در  می تواند  جوان  جمعیت  و  نیرو 
یک  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  اقتدار 
گفت جوانان  کشور موثر باشد و عمال می توان 

کشور هستند. نیروی مولد یک 
بیان  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
پیدا  کاهش  فرزندان  تعداد  که  وقتی  کرد: 
پیری  سمت  به  جامعه  مولد  نیروی  کند؛ 
می رود و توان تولید جامعه پایین می آید و به 
کشور تحت شعاع قرار  دنبال آن اقتصاد یک 

می گیرد و می تواند باعث فقر در جامعه شود.
توسعه  کشورهای  کرد:  تصریح  جاودان 
یافته به همین دلیل شرایط ویژه ای را برای 
داده اند  قرار  جمعیت  افزایش  و  فرزندآوری 
که  خانواده هایی  از  ویژه ای  حمایت های  و 

فرزندآوری دارند، می کنند.
هم  ما  کشور  راستا  این  در  کرد:  عنوان  وی 
موضوع  با  ارتباط  در  برنامه ریزی هایی 
در  جمعیت  افزایش  و  جوانی  و  فرزندآوری 
آغاز  را  برنامه هایی  و  داده  قرار  کار  دستور 
هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  است.  کرده 
موظف  جمعیت  جوانی  دبیرخانه  به عنوان 
را  الزم  ارزیابی  و  پیگیری  برنامه ریزی،  است 

به انجام رساند.
ترویج  با  کرد:  خاطرنشان  جاودان  دکتر 

کاهش  که  بگوییم  خانواده ها  به  فرزندآوری 
چه  فرزندان  کم  تعداد  و  جمعیت  رشد 
پیامدهایی هم به خود خانواده و به جامعه 

دارد.
را  باید خانواده ها  کرد:  بیان  دانشگاه  رئیس 
سیاستمداران  کرد؛  فرزندآوری  به  تشویق 
باشند  گاه  آ و  بدانند  باید  دولتمداران  و 
خطری  زنگ  فرزندی  تک  روند  ادامه  که 
حمایت  فکر  به  باید  لذا  جامعه  برای  است 
از  و  باشند  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از 
زاد و ولد می کنند حمایت  که  خانواده هایی 

کنند.
خانواده  در  فرزندی  تک  اینکه  بیان  با  وی 
در  اما  دارد  همراه  به  زیادی  آسیب های 
خانواده های سه فرزندی به باال آسیب های 
اضافه  است،  نشده  تعریف  مشخصی 
تک  خانواده های  چالش های  از  کرد: یکی 
این  در  تربیت  و  آموزش  که  است  این  فرزند 
خانواده ها بسیار سخت تر و پیچیده تر است.

تنهایی،  اینکه احساس  به  اشاره  با  جاودان 
پرخاشگری و ضعف در مهارت های ارتباطی 
تصریح  است،  فرزندی  تک  مشکالت  از 
ارتباطی  مهارت های  در  ضعف  کرد: چند 
وجود دارد؛ نکته اول هیچ وقت پیشگام در 
رابطه نمی شود، پافشاری بر ارتباط حداقلی 
عاطفی  مهارت های  در  ضعف  همچنین  و 

دارد./ایسنا

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان:

کرد باید خانواده ها را تشویق به فرزندآوری 

 صبح ساحل// محمود رئیسی:
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
گفت: در هفت ماهه سال جاری ۳۵  بندرعباس 
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  با  شرکت 
زباله های  که  کردند  منعقد  قرارداد  بندرعباس 
دفن  آنجا  در  و  می کنند  منتقل  سایت  به  را  خود 

می شود.
جمالی در تشریح این خبر، افزود: در راستای دفع 
محیط  در  آن ها  انتشار  از  جلوگیری  و  زباله  اصولی 
سازمان  با  باید  )شرکت ها(  غرب  صنایع  شهری، 
جهت  بندرعباس  شهرداری  پسماند  مدیریت 

کنند. بارگیری زباله به محل مجاز و دفن زباله ها قرارداد منعقد 
کرد: با توجه به اینکه حجم زیادی زباله در صنایع  وی اظهار 

غرب )شرکت ها( تولید می شود، از این رو طی قراردادی مابین 
بارگیری  شرکت مربوطه و سازمان مدیریت پسماند نسبت به 

آنها  دفن  و  شرکت  توسط  سیاه  تل  سایت  به  زباله ها 
توسط این مدیریت اقدام صورت می گیرد.

کرد: در هفت ماهه سال جاری 35 شرکت  جمالی بیان 
با سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس قرارداد 
منتقل  سایت  به  را  خود  زباله های  که  کردند  منعقد 

می کنند و در آنجا دفن می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه جمع آوری و دفع زباله 
کرد: مدیریت  هزینه های باالیی را به همراه دارد، عنوان 
دفع  و  جمع آوری  فرآیند  قبال  در  شهرداری  پسماند 
شهروندان  از  را  هزینه ای  شهری،  و  خانگی  زباله های 
که این هزینه صرف ارائه خدمات بهتر  دریافت می کند 
کیزگی  و بیشتر به شهر و شهروندان می شود و در واقع همه در پا

شهرمان مشارکت می کنیم./ایسنا

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس:

برای دفع پسماندهای عادی شرکت های بندرعباس قرارداد منعقد می شود

 نتایج آزمون استخدامی تأمین اجتماعی
 اعالم شد

 گروه اجتماعی//
آزمون  نتایج  اعالم  از  تأمین اجتماعی  سازمان  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
که پانزدهم مهر سال جاری برگزار شده بود، در سایت  استخدامی سراسری این سازمان 

سازمان سنجش خبر داد.
، ابوالفضل عفت نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی از 
که پانزدهم مهرماه سال جاری برگزار  اعالم نتایج آزمون استخدامی سراسری این سازمان 
کردند؛ می توانند از روز  که در این آزمون شرکت  گفت: متقاضیانی  شده بود، خبر داد و 
خ 28.۰8.1۴۰1 جهت مشاهده نتیجه آزمون به سایت سازمان سنجش آموزش  شنبه مور
که  کنند.وی افزود: از آن دسته از داوطلبانی  کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه 
براساس کارنامه، دارای حدنصاب آزمون کتبی بوده و جزو سه برابر ظرفیت پذیرش معرفی 
ج در فرم ثبت نام  می شوند، برای ارائه مدارک و مستندات و تطبیق آن با اظهارات مندر
دعوت به عمل خواهد آمد و درصورت تطبیق و صحت مدارک، به مرحله مصاحبه راه یافته 
و در غیر این صورت یا عدم مراجعه، به عنوان مردود تلقی خواهند شد.در آزمون استخدام 
پیمانی تمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال 1۴۰1، از بین ۴۶ هزار و ۴99 متقاضی، تعداد 
32 هزار و 189 داوطلب در آزمون حاضر و برای استخدام پیمانی در 3 هزار و 37۶ شغل/

محل با هم به رقابت پرداختند./ باشگاه خبرنگاران
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گروه خبری//
شکست  به  تقریبا  خالی  خانه های  از  مالیات  اخذ 
که سال ها بود به عنوان ابزاری برای  انجامیده است. طرحی 
کید قرار  گرانه در بازار مسکن مورد تا کاهش فعالیت های سودا
می گرفت و در باب قانون شدن آن، اختالف نظرات بسیاری 

شنیده می شد.
اخذ مالیات از خانه های خالی تقریبا به شکست انجامیده است. 
کاهش فعالیت های  که سال ها بود به عنوان ابزاری برای  طرحی 
باب  در  و  می گرفت  قرار  کید  تا مورد  مسکن  بازار  در  گرانه  سودا
در  می شد.  شنیده  بسیاری  نظرات  اختالف  آن،  شدن  قانون 
را  قانون  به  راهکار  این  تبدیل  اجازه  دالالن  می گفتند  دوره ای 
برچیدن  برای  بانک ها  قدرت  از  دیگر  روزهایی  در  و  نمی دهند 
گفته می شد. سرانجام این طرح به  مالیات بر خانه های خالی 
خ  قانون تبدیل شد ولی در نهایت اتفاق خاصی در بازار مسکن ر

که هیچ، وضعیت هم بدتر شد. نداد 
تصویب  را  دوفوریتی  طرحی  مجلس  نمایندگان  که  بود  تیر ۹۹ 
که بر اساس آن بهارستان قصد داشت تکلیف این طرح  کردند 
که تحت عنوان »اصالح ماده ۵۴ مکرر  کند. این طرح  را روشن 
قانون مالیات های مستقیم« مطرح شد برای اصالح قانون و اخذ 
مالیات از خانه های خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس 
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف،  شد.محمدباقر  دنبال  یازدهم 
گفته است: هدف از اصالح قانون  اسالمی درباره طرح قوه مقننه 
مالیات های مستقیم بر مبنای اخذ مالیات از خانه های خالی 
درآمد  افزایش  هدف،  و  بوده  بازار  به  خالی  واحدهای  عرضه  و 
به  طرح  تبدیل  برای  را  ماهی  چند  نیست.نمایندگان  مالیاتی 
کردند تا سرانجام در دی ماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان  قانون سپری 

کرد و برای اجرا به دولت ابالغ شد.  این قانون را تایید 
که نمایندگان مجلس شورای اسالمی سازمان  در اسفند ۹۹ بود 
امور مالیاتی را به تعیین تکلیف اخذ مالیات از خانه های خالی 
کردند.انتظار می رفت دولت وقت با  تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ مکلف 
کند اما در همان ابتدای سال ۱۴۰۰  سرعت به این قانون عمل 

سازمان  با  را  الزم  همکاری  مسئول  نهادهای  شد  گفته  بارها 
امور مالیاتی ندارند. با تذکرات پی درپی مجلس به سازمان امور 
مالیاتی، این نهاد دولتی در دی سال گذشته با صدور اطالعیه ای 
کرد تا دی ماه ۱۴۰۰ حدود ۵۶۸ هزار خانه خالی شناسایی  اعالم 
شده  است.البته باید توجه داشت وظیفه شناسایی خانه های 
ک و  از طریق سامانه امال راه و شهرسازی  برعهده وزارت  خالی 
که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه  گذاشته شده است  اسکان 
ک و اسکان، نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام  امال
که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطالعات  کسانی  کرد و 
کنند، خانه آنها به عنوان »خانه خالی« به سازمان امور  را ثبت 

مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.
که  طوری  نرفت،  پیش  برنامه  طبق  چیز  همه  این،  وجود  با 
سکنه  از  خالی  مسکونی  واحدهای  بر  مالیات  از  حاصل  درآمد 
در هفت ماه امسال فقط یک میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
گفته مسئوالن  که به  تومان بوده است.نکته جالب تر اینجاست 
سامانه  به  خالی  خانه  هزار   ۵۲۰ آمار  امروز  به  تا  دولت،  رسمی 
این  از  تعداد  چه  نیست  مشخص  اما  شده  داده  مالیاتی  امور 
از  ۲۱۶هزار  صاحبان  که  نحوی  به  هستند  خالی  واقعا  واحدها 
کردند  ثبت  را  اعتراض خود  منازل شناسایی شده،  تعداد  این 
که اعتراض شان درست بود. این اشتباه یعنی انحراف بزرگ در 

شناسایی خانه های خالی!

 ما مقصر نیستیم!
در این باره داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید: 
ما در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه های خالی مقصر 
نیستیم چرا که از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای 
خوداظهاری  با  و  بوده است  اشتباه  خالی  خانه های  اطالعات 
به  دسترسی  برای  گرفت.  خالی  خانه های  از  مالیات  نمی توان 
اطالعات درست از خانه های خالی، باید از اطالعات شهرداری ها 
که شهرداری ها اطالعات تک تک واحدها را  کنیم چرا  استفاده 

دارند.

 اختالف وزارت راه و مالیات
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  طغیانی،  مهدی 
که  ارائه شده، می گوید  رکورد خانه های خالی  اسالمی در مورد 
ارائه این اطالعات به  این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و 
سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با 

این قانون مخالف بود.
در  شهرسازی  و  راه  وزیر  پیشین  معاون  محمودزاده،  محمود 
خالی  خانه های  اول  گروه  که  کرده بود  اعالم  گذشته  سال  مهر 
گذشته  سال  شهریور  که  است  واحد  هزار   ۳۰۰ و  یک میلیون 
مطابق قانون سال ۱۳۹۴ و ابالغیه ۱۳۹۵ شناسایی و به سازمان 
گر واحدها یک  امور مالیاتی معرفی شده است. طبق این قانون، ا

سال خالی بمانند، مشمول مالیات می شوند.
است  قطعی  واحد،  میلیون   ۱/۳ این  مالیات  وی  گفته  طبق 
که  است  معرفی  نحوه  سر  بر  بحث  فقط  شود.  اخذ  باید   و 
سیستم  بر اساس  »باید  است:  معتقد  مالیاتی  امور  سازمان 
این  به  گیرد؛  صورت  معرفی  این  دولتی،  سند  طبق  و   MPLS
که این سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور  صورت 
ایجاد  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  محوریت  با  مالیاتی 

شود.«
که در  گفته است  اما معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آن 
آن زمان هیچ واحد مسکونی خالی به سازمان معرفی نشده و 
کرده  درخواست  مالیاتی  امور  سازمان  می شود  گفته  این که 
اطالعات واحدهای مسکونی خالی یک بار دیگر از طریق سامانه 
چیزی  چنین  شود  ارسال  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 

وجود ندارد. 
ک تشخیص، مأخذ و مطالبه مالیات، خروجی و اعالم دقیق  مال
کنار اختالفات  ک و اسکان است. تعدد اصالحیه در  سامانه امال
بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی شدن 
این قانون را در وضعیت مبهمی قرار داده است، هر چند این را به 
صراحت اعالم نمی کردند اما در نهایت این قانون را به شکست 

کشاندند./خبر آنالین

اخذ مالیات از خانه های خالی تقریبا به 

شکست انجامیده است. طرحی که سال ها 

کاهش فعالیت های  بود به عنوان ابزاری برای 

کید قرار  گرانه در بازار مسکن مورد تا سودا

می گرفت و در باب قانون شدن آن، اختالف 

نظرات بسیاری شنیده می شد

کاهش قیمت اوراق مسکن    
به ۱۰۰ هزار تومان

گروه خبری//
قیمت  که  حالی  در 
تسهیالت  برگ  هر 
کف  به  مسکن 
دامنه ۱۰۰ هزار تومان 
زوج  یک  رسیده، 
خانه  خرید  برای 
پنجم  یک  عمال  باید 
میلیون   ۴۸۰ وام 
دریافت  به  را  تومانی 

تسهیالت خرید مسکن اختصاص دهند.
گواهی حق تقدم مسکن در معامالت ه ۲۸ آبان فرابورس  قیمت هر برگ تسهیالت 
کف دامنه ۱۰۰ هزار تومان رسید و متوسط قیمت هر برگه تسهیالت مسکن در  به 

نماد های مختلف در بازه ۹۹ تا ۱۰۶ هزار تومان خرید و فروش شد.
کاری  کمتر یک درصد تا ۳.۴ درصد نسبت به آخرین روز  کاهش قیمت ها از  میزان 

گذشته برآورد شده است. معامالت بازار سرمایه در هفته 
سقف تسهیالت خرید مسکن برای متقاضیان مجرد خرید مسکن ۲۰۰ میلیون 
تومان به همراه ۸۰ میلیون تومان وام جعاله است؛ با این حساب متقاضیان مجرد 
دریافت وام خرید مسکن می بایست ۵۶۰ برگه با احتساب هر برگه تسهیالت مسکن 
که ۵۶ میلیون تومان هزینه دریافت وام مسکن  کنند  ۱۰۰ هزار تومان خریداری 

متقاضیان مجرد است.
سقف این تسهیالت برای متقاضیان زوجین نیز ۴۰۰ میلیون تومان وام خرید به 
همراه ۸۰ میلیون تومان وام جعاله است؛ متقاضی دریافت این تسهیالت باید ۹۶۰ 
که دربردارنده ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن است به ارزش هر برگه ۱۰۰ هزار  هزار برگه 
کل وام مسکنی  که عمال یک پنجم  کند  تومان و مجموعا ۹۶ میلیون تومان هزینه 

کند. که قرار است دریافت  است 
مربع  متر  هر  قیمت  متوسط  مرکزی  بانک  اعالم  اساس  بر  که  آنجایی   از 
تومان  میلیون   ۴۳.۷ امسال  ماه  مهر  معامالت  طی  تهران  در  مسکونی  واحد 
بوده، لذا با وام خرید مسکِن فردی می توان تنها ۶.۴ متر از یک واحد مسکونی را 
کرد. همچنین با وام مسکن زوجین می توان تنها ۱۰.۹ متر از یک مسکن  خریداری 

خرید.
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گزارش تازه نیوز، ثبات و ارزانی در بازار مسکن از جمله وعده های اصلی دولت سیزدهم بود. حاال فعاالن بازار مسکن  به 
توجه داشته باشند براساس هدف گذاری دولت و طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، در سال اول اجرای نهضت ملی 
کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نباشد، به بخش مسکن تخصیص یابد.  که  مسکن حداقل باید ۲۰ درصد از تسهیالت بانکی 
کل تسهیالت اعطایی در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ را بدون اشاره به مقدار تخصیص به هر  لیکن اخیرا بانک مرکزی ایران رقم 
بخش، رقم ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان اعالم کرده است. تسهیالت پرداختی نظام بانکی به طرح نهضت ملی مسکن براساس 
آمارهای وزارت راه و شهرسازی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است.در واقع تسهیالت بانکی به بخش مسکن معادل 
که نسبت به مدت مشابه  کل تسهیالت اعطایی به بخش های اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال است  تنها یک درصد از 

کاهش ۷۱ درصدی داشته است. سال قبل 

پایان غیررسمی یک قانون در ایران

 هشدار: خبری از ثبات و ارزانی در بازار مسکن نیست!




