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زینی وند آمد؛ فدایی رفت!؟ 

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
شهرداری رودبار جنوب در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره 1502002/133 مورخ 

1399/06/23 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمان
1-اجرای آسفالت معابر شهر 2-جدول گذاری سطح شهر رودبار 3-ساخت پل والیت واقبال رودبار جنوب به شرح ذیل:

آسـفالت معابـر بـه مبلـغ 31/000/000/000 ریـال، جدول گذاری بـه مبلغ 5/000/000/000 ریال وسـاخت پل والیـت و اقبال به مبلـغ 12/000/000/000 
ریـال، از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکتریکـی دولت )سـتاد( با اعتبـار 50/000/000/000 ریال به شـرح ذیل به صـورت مناقصه عمومی برگـزار نماید.

1-اسـامی از نـوع اخـذ 9021 بنـد ه تبصـره 5 بـا محاسـبه 15 درصـد حفـظ قـدرت خریـد سـالیانه می باشـد ،پروژه فـوق الذکر بر اسـاس تخصیـص اعتبار 
سـازمان محتـرم مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان خواهـد بود.

  www.setadiran.ir 2-مراحـل بارگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس
انجـام خواهـد شـد الزم بـه ذکر اسـت مناقصه گـران درصورت عدم عضویت قبلـی مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی اعضـای الکترونیکی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/08/24 می باشد.

مهلت زمان ارائه دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 14 روز پنج شنبه 1399/08/29 خواهد بود.
مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 14 روز دو شنبه از تاریخ 1399/09/10 خواهد بود.

مهلت زمانی بازگشایی پیشنهادات تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1399/09/11 خواهد بود. 
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت هـای الـف : آدرس رودبار جنوب بلـوار امام 

-بعـد از پل فرمانداری سـاختمان شـهرداری رودبـار خواهد بود.
تلفن تماس:3443666115

امیر براهوئی 
شهردار رودبار جنوب

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـهر  اسـالمی  شـورای 
رئیـس  حکـم  بـا  بندرعبـاس، 
شورای اسـالمی شهر بندرعباس 
بـه   « مریـدی  رضـا  شـاکر   «
اقتصـادی  امـور  مشـاور  سـمت 

شـورای اسالمی شـهربندرعباس 
شـد. منصـوب 

متن حکم بدین شرح است:
بـا عنایت به سـوابق و تجارب 
در  ارزشـمندتان  و  درخشـان 
زمینـه برنامـه ریـزی و توسـعه 

اقتصـادی بدینوسـیله جنابعالـی 
را بـه عنـوان مشـاور اینجانب در 
امـور اقتصادی شـورای اسـالمی 
شـهر بندرعبـاس منصـوب مـی 

یم. نما
امید اسـت با اتکال بر خداوند 
متعـال و تحـت زعامـت حضرت 
صاحـب الزمـان )عـج( و منویات 
رهبری)مدظللـه  معظـم  مقـام 
پیشـبرد  راسـتای  در  العالـی( 
اهـداف نظـام مقـدس جمهوری 
اسـالمی و برنامـه هـای دولـت 

موفـق و مویـد باشـید.
رضـا  شـاکر  اسـت؛  گفتنـی 
کل  مدیـر  بعنـوان  مریـدی 
امـور مالیاتـی اسـتان هرمـزگان 
مشـغول بـه خدمـت می باشـد.

با حکم رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس صورت گرفت:

انتصاب شاکر رضا مریدی به 
سمت مشاور امور اقتصادی 

شورای اسالمی شهر بندرعباس

گــروه سیاسی؛هوشــنگ غنــی زاده: در واپســین 
روزهــای عمــر دولــت بــا مصوبــه هیــات وزیــران 
فــردا یــک شــنبه آییــن معارفــه زینــی ونــد بــه عنــوان 
اســتاندار جدیــد کرمــان رقــم میخــورد و پرفســور 
خواهدکــرد!  خداحافظــی  کرمــان  بامــردم  فدایــی 

اســتان  نماینــدگان  مجمــع  واصلــه  بنابرخبرهــای 
حضــور دراییــن معارفــه راتحریــم کــرده انــد تــا 
ــد!  ــور را بنوازن ــتیضاح وزیرکش ــمفونی اس ــد س بتوانن
ــنبه  ــک ش ــس از ی ــختی را پ ــای س ــد روزه ــی ون زین
مبــارک پشــت ســر خواهــد گذاشــت تــا چگونــه 

ــان  ــد! معاون ــد یانزن ــداران بزن ــه ترکیــب فرمان دســت ب
ــان  ــوب کرم ــاورد! جن ــاورد یانی ــام بی ــود را از ای خ
نصیــب  بــی  اســتاندار غیربومــی  انتصــاب  از  البتــه 
نخواهــد مانــد کــه آنچــه دهمــرده بــه جنــوب عنایــت 

ــم .... ــز ه ــت او نی داش
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هیات نظارت بر مطبوعات
غالمرضانوری عال

انتخاب نماینده ی مدیران مسوول رسانه های کشور با 116 نامزد تایید 
صالحیت شده و انصراف 98 نفر از نامزدها سه شنبه 20 آبان برگزار شد. 
درصد مشارکت در این انتخاب الکترونیک 55.91 بود و با مشارکت 2261 

نفر از مدیران مسئول از تعداد 4044 واجد شرایط رای انجام شد. 
 انتخابات به دور دوم کشیده شد و مرحله ی دوم انتخاب نماینده ی مدیران 
مسوول در چهارم آذرماه با حضور تمامی نامزدها برگزار می شود. پدیده ی 

انتخابات، پدرام پاک آئین بود که توانست 1033 رای کسب کند.
مهدی رحمانیان مدیر مسوول روزنامه شرق به عنوان نامزد رسانه های 
اصالح طلب از بین قریب به سه هزار و اندی رسانه ی منسوب به اصالح طلبان، 

فقط 308 رای آورد. 
در جناح مقابل حسن کربالیی هم جناحی بیژن مقدم، انصراف نداد و 
143 رای رسانه های اصولگرا را گرفت تا بیژن مقدم با 225 رای نفر سوم 

این انتخابات باشد.
ریاست جمهوری سال  انتخابات  از خروار  انتخابات مشتی  این  به نظرم 
1400 بود که هر دو جناح در آن انتخابات با بی برنامگی و تعدد نامزدها با 
بی اقبالی جدی بازنده می شوند و شخص ثالثی که جوان تر و بی نام و نشان تر 
از دیگر نامزدهای ریاست جمهوری و البته با پیشینه ی اصولگرایی و نه نماد 

آنها، برنده انتخابات 1400 خواهد بود.
بایستی  طبعا  که  رسانه ها  مسوول  مدیران  نماینده  انتخاب  متاسفانه 
با  ایران  انتخابات در  از نخبگان سیاسی، اجتماعی باشند، همچون سایر 
بی اخالقی در رقابت ها، بیانگر این است که نفوذی دیگر اقشار اجتماعی 
در بین رسانه ها، خارج از حد تصور است. اتهام ها و انگ هایی که طرفداران 
رحمانیان و پاک آئین به یکدیگر وارد کردند، عالوه بر بار حقوقی، مشمول 
توهین بود. مثال کسی از طرفداران رحمانیان توییت زده بود که: »متاسفم! 
1030 مدیرمسئول، منتخب اولشان پدرام پاک آئین است. اینها بر اساس 
انتشار و اداره روزنانه  کدام صالحیت به او رای داده اند؟ تجربه موفق در 

اسکناس؟ مدیرکلی درخشانش در دوره احمدی نژاد؟
متاسفم که می گویم: رانت و فساد، تا بن مایه مطبوعات ما رسوخ کرده. 

رسانه های صاحب رای را ببینید.«
هواداران پاک آئین هم، دست به افشاگری زدند و ارقام نجومی یارانه ای و 
سهم سنگین کاغذ روزنامه ی شرق را نشانه ای از رانت و اشرافی گری اعالم 

کردند.
هر دو سال یک بار این انتخابات، منجر به کشمکش هایی می شود که 
نباشد.  نیازی  مطبوعات،  بر  نظارت  هیات  به وجود  اساسا  می رسد  به نظر 
مجوز رسانه را مخاطب با استقبال از آن رقم می زند. چرا نهادی با هزینه ی 
بیت المال، صدها برابر نیاز کشور به رسانه، مجوز صادر کند؟! بخش دیگر 
وظیفه هیات نظارت بر مطبوعات یعنی تذکر و توقیف رسانه ها، در نهایت از 
وظایف و اختیارات قوه ی قضائیه است. در واقع کارکرد این نهاد، پایان یافته و 
به وجودش نیازی نیست. باالخره مجلس یا دولت با اصالح قانون مطبوعات، 

باید پایان فعالیت هیات نظارت بر مطبوعات را عملی کنند.
از  بخشی  بداخالقی های  شاهد  باید  همچنان  آذر  چهارم  تا  به هرحال 
رسانه ها بر علیه یکدیگر برای کسب کرسی نماینده ی مدیران مسوول در 
هیات نظارت بر مطبوعات باشیم. کرسی نهادی که به پایان عمر نزدیک 

می شود.

انتخابات مدیران مسئول رسانه ها لکه ننگ 
دیگری در کارنامه دولت روحانی

علی نظری سردبیرروزنامه مستقل
 شبکه ای مافیایی در درون معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ریشه دوانیده 

است!
 این شبکه مافیایی امسال بعد از16سال مجبور شد در هجدهمین دوره 
انتخابات هییت نظارت برمطبوعات تغییر کاندیدا بدهد. پدر خوانده در این 

دوره »یارغارش«خویش را مامورکرد تاانتخابات را هدایت ومهندسی نماید.
ماحصل این مهندسی کسب رای 1030 عددی پدرام پاک آیین بود.

 دغل بازی،رقابت نابرابر،پمپاژ امکانات پنهان به سمت یک کاندیدا)نظیر 
تحویل لیست تلفن های4000 مدیرمسئول،رفع محرومیت 500 مدیرمسئول 
محروم شده در روزقبل از انتخابات به نفع کاندیدای مورد نظر »آقای مافیا« 
گوشه ای از تالش های جریان مافیایی برای حذف و تحقیر کاندیداهای 

اصولگرا)مقدم و کربالیی( و کاندیدای اصالح طلب)مهدی رحمانیان( بود!
وزیرمحترم ارشاد بعنوان عالیترین مقام دولت روحانی در حوزه فرهنگی 
اصال اعتنایی به این آبرو ریزی بزرگ نمی کند!انگار که این همه افتضاح یا 
دخالت آشکار بخشی از کارکنان معاونت مطبوعاتی در انتخابات اخیر را 

نمی بیند؟
بعنوان نمونه شب قبل از انتخابات،فردی از افراد با نفوذ اداره کل مطبوعات 
با مدیرمسئول روزنامه صدای اصالحات برای رای دادن به پدرام پاک آیین 
تماس می گیرد و یا دخالت برخی از ادارات کل استانها به نفع پاک آیین را 
نادیده می گیرید،جناب وزیر آیا مجموعه این همه موارد عدیده تخلف مایه 

شرمساری دولت روحانی نیست؟
کمیسیون اصل90 مجلس یازدهم باید به افتضاح دخالت دولت در رقابت 

انتخاباتی مدیران مسئول ورود نماید..
دولت و شخص آقای روحانی بخوبی می دانند،آقای رییس جمهور برای 
نیاز و تمنا به سمت  انتخابات 92 و 96چگونه دست  کسب رای در دو 
آقای حسن روحانی دو دوره رییس  تا  مطبوعات اصالح طلب دراز کرد 

جمهور شود!
انتخابات هجدهمین دوره هییت نظارت،لکه ننگی بر پیشانی دولت به« 
اصطالح تدبیر و امید« است. که حاضر نشد اصل بیطرفی در انتخابات مدیران 

مسئول را رعایت کند!
اما اکنون که سیستم مافیای مطبوعاتی از حمایت غیر مستقیم دولت در 
این انتخابات بهره مند است، بهترین شیوه تقابل با این مافیابازی انتخاباتی، 
کنارکشیدن نفرات دوم تا هفتم مرحله اول در مرحله دوم است!تا آحاد 
مختلف مردم و افکار عمومی پی به مهندسی شدن انتخابات هییت نظارت 

ببرند.
تحریم انتخابات مهندسی شده مدیران مسئول هییت نظارت برمطبوعات 
بهترین راهبرد مدیران مسئول آزاده و فرهیخته کشور است.کنار کشیدن 
شش کاندیدای حایز بیشترین رای در انتخابات مرحله اول، می تواند بهترین 
رفتار اعتراضی به ظلم بزرگ دولت،وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی به 

مدیران مسئول رسانه های کشور باشد.ا
اگر این انتخابات کامال فرمایشی در مرحله بعدی بدون حضور رقبا برگزار 
شود،دستگاههای نظارتی و امنیتی در این مورد مهم،حساس خواهد شد و 
تاریخ هم در باره آخرین انتخاباتی که این دولت برای رسانه ها برگزار کرد به 

قضاوت خواهد نشست!؟
عمال باتحریم مرحله دوم انتخابات پرمسئله و یکطرفه،غیر رقابتی توسط 
مدیران رسانه های کشور،می توان به آقای روحانی پیام داد که دولتش انصافا 
نهاد انتخابات رکن چهارم دموکراسی را با این نحوه برگزاری مضحک به 

سخره کشیده است!
ازسوی دیگر مدیران مسئول تحریم کننده به روشنی به«جناب مافیا«پیام 
خواهند داد که قصد ندارند در »شوی انتخاباتی مرحله دوم«هیزم تنور چنین 

رقابت نابرابر و غیر دموکراتیکی باشند!؟

ازدواج ایـن امـر مهـم در زندگی 
بشـر برهـه ای از زندگـی آدمـی را 
مشـترک  امـر  یـک  دربرمیگیـرد. 
اداب ورسـوم  بـا  در سراسـر دنیـا 
مختلـف. ازدواج مسـئه ای کـه این 
روزا در ایـران دیگـر زیـاد طرفـدار 
نـدارد و مثـل دهـه های شـصت و 
هفتـاد برای جوانان جذاب نیسـت. 
تقریبا بیسـت سـال پیـش بعنوان 
مهریه زن پول درنظر گرفته میشـد 
امـا در دهـه هشـتاد و نود سـکه با 
تعـداد و ارقـام عجیـب جایگزیـن 
پـول بـرای مهریـه شـد و دیـوار ی 
از بـی محبتی میان زوج ها کشـید. 
بـا افزایـش قیمـت سـکه در دهـه 
اخیـر آمـار طـالق درایـران افزایش 
یافتـه کـه در شهرسـتان هایی که 
مشـکالت شـغلی دارنـد ایـن امـر 
بیشـتر اسـت. راه رو هـای شـورای 
حل اختـالف و دادگاه های خانواده 
را کـه باال و پایین مـی کنی با زوج 
های جوانـی برخـورد خواهید کرد 
کـه درخواسـت طالق دارنـد وقتی 
باآنهـا سـرصحبت را بـاز و دلیـل 
جدایـی را مـی پرسـی بـا مسـئله 
مشـکالت اقتصـادی رو بـرو مـی 
شـوی. این اسـکناس و سـکه های 
ضربـی طالیـی رنـگ کـه سـاخته 
دسـت بشـر مـی باشـد چگونـه به 

اربـاب بشـر بدل شـده اسـت ! 
اگـر به دوسـال قبـل بازگردیم و 
نگاهـی بـه زنـدان های کشـورمان 
بیندازیـم با خیـل زندانیـان مهریه 
برخواهیـم خـورد و جوانانـی را می 
بینیـم کـه زمانـی بـا خوشـحالی 
در لبـاس دامـادی دسـت عـروس 
خـودرا گرفتـه و جلـوی دوربیـن 
لبخنـد مـی زدند غافـل ازاینکه آن 
دسـت مهربان عاشـقانه قراراسـت 
کـه اورا روانـه زنـدان کند. راسـتی 
اگـر لیلـی و مجنـون درعصـر حال 
زندگـی مـی کردنـد جوانـی فرهاد 
در زنـدان برای مهریه می گذشـت 
یـا فرهـاد سـربه کـوه و بیابـان می 
گذاشـت و لیلـی را فرامـوش مـی 

کـرد !؟
مسئله سـکه و مهریه این سالها 
تیـر خالصـی بـه کانـون خانـواده 
هـا بـوده و منجـر بـه طالق شـده 
اسـت. طالق کـه امری شـوم برای 
عاطفـی  مشـکالت  کـه  هـا  زوج 
عصبـی و اجتماعـی زیـادی را بـه 
بـار میـاورد. از افسـردگی و پنـاه به 
روابـط نامشـرع گرفتـه تـا اعتیـاد 
و خودکشـی. متاسـفانه در کشـور 
اسـالمی ایـران کـه قانون اساسـی، 

خانـواده  و  مدنی،کیفری،جزایـی 
آن طبـق آداب و قوانیـن اسـالمی 
آمـار  شـود  مـی  اجـرا  و  نوشـته 
کانـون  و  شـده  افزایشـی  طـالق 
بسـیاری از خانـواده هـا از هـم می 
پاشـد. مشـکل کار کجاست ؟ سکه 
باعـث طـالق هاشـده یا مشـکالت 

اجتماعـی ؟ 
از  بسـیاری  در  ریشـه  طـالق 
مشـکالت دارد. از اجتمـاع گرفتـه 
تـا فضـای مجـازی. همانطـور کـه 
مـی دانیـم دهه اخیـر دهـه آزادی 
فضای مجازی و رشـد شـبکه های 
اجتماعی در ایران بوده است.شبکه 
هـای کـه طبـق اداب،رسـوم،خلق 
و خـوی و فرهنـگ غربـی طراحی 
شـده اسـت و بـا فرهنگ سـنتی و 
بسـته تفکری ایرانی ارتباطی ندارد. 
درهمیـن موضوع وقتـی آمار طالق 
هـای بـا دالیل » خیانـت« ازطریق 
گرفتـه  صـورت  مجـازی  فضـای 
را برسـی مـی میکنیـم قـدری بـا 
یکی از سـتون های طـالق درایران 
آشـنا مـی شـویم. خـب فرهنـگ 
رسـانه  هـر  ورود  از  قبـل  سـازی 
و...الزمـه  ای،صنعت،هنر،شـغل 
ورود هر مسـئله ای در کشـورهای 
شـرق کره خاکی اسـت یابهتراست 
بگوییـم » جهان سـوم«. نبـود پایه 
فرهنگی در مصـرف فضای مجازی 
و نبـود »سـواد رسـانه « باعـث این 

مـوارد می شـود. 
سـکه که بعـد از پـول جایگزین 
مهریـه شـده اسـت در دهـه اخیـر 
سـتون ثابت طـالق درایران اسـت 
کـه بـا افزایـش قیمـت آن طـالق 
هـم افزایـش یافتـه اسـت. امـری 
تلخ و دلسـوز که عشـق را در گروه 
مادیـات و برق طال گذاشـته اسـت. 
جایگزینی اشتباه سـکه بجای پول 
و رونـد غیرحرفه ای و کارشناسـی 
ثبت این سـکه های افسارگسیخته 
در دفاتـر ازدواج یکی دیگراز عوامل 

افزایش طـالق درایران بوده اسـت. 
البتـه اکنـون رونـد ثبت،دریافت و 
اجـرای حکـم سـکه رونـد بهتـری 
نسـبت بـه دوسـال قبـل داشـته 
اسـت امـا دیگـر کسـی نـه تـوان 
ازدواج دارد و نـه اعتمـادی بـرای 
ازدواج بیـن جوانـان مانـده اسـت. 
کـه ایـن مـوارد ریشـه در قانـون 
گذاری غلط سـکه و نبـود فرهنگ 
پایـه و بیـکاری مفـرط در جامعـه 
ریاسـت  ابتـدای  همـان  از  دارد. 
حجـت االسـالم رئیسـی بر مسـند 
قـوه قضاییه رویکـرد تـازه او یعنی 
کاهـش جمعیـت کیفـری آشـکار 
بـرای  کـه  اسـت  و طبیعـی  بـود 
جرائـم  زندانیـان  آزادی  کار،  ایـن 
غیرعمـد و زندانیـان مهریـه مـی 
توانسـت کمـک بزرگی بـه کاهش 
آمـار زندانیـان کشـور کنـد. حـاال 
هـم چنـد روزی اسـت کـه تکـرار 
اظهارنظـر رئیـس قـوه قضاییـه در 
این رابطه باعث امیدواری بسـیاری 
از زندانیـان مهریه شـده اسـت. هر 
چنـد ایـن اولیـن بـار نیسـت کـه 
رئیـس دسـتگاه قضا در ایـن رابطه 
اظهار نظر می کند. در اردیبهشـت 
سـال گذشـته هم حجت االسـالم 
رئیسـی در دیـدار با دادسـتان های 
بازنگـری  دسـتور  کشـور  سراسـر 
جـدی و فـوری قضات و دادسـتان 
هـا را درخصوص موضـوع زندانیان 
مهریه اعـالم کرد و بعد از گذشـت 
چنـد روز از ایـن اظهارنظر، ابالغیه 
ای از سـوی رئیـس دسـتگاه قضـا 
و  قضـات  تـا  شـد  قـرار  و  صـادر 
دادسـراها دادخواسـت های اعسـار 
تمـام محکومان مهریه را در اسـرع 
وقـت بررسـی کنند و تـا جایی که 
زندانیـان  بـه  امـکان دارد نسـبت 
مهریه سـختگیری نداشـته باشند. 
تصمیمـی کـه اتفاقـا در آن دوره 
باعـث آگاهـی بسـیاری از زندانیان 
نسـبت بـه وضعیـت خـود و آزادی 

بخشـی از آنها از زندان شد. یکی از 
تبعات باال رفتـن جمعیت زندانیان 
مهریـه هـم همـواره افزایش قیمت 
سـکه عنـوان شـده اسـت. هر چند 
اصغـر جهانگیـر، رئیـس پیشـین 
اعـالم کـرده  زنـدان هـا  سـازمان 
بـود در دوره سـه سـاله حضـور او 
بـر ایـن مسـند زندانیـان مهریـه با 
 3849 از  درصـدی   68 کاهشـی 
نفـر به 219 1 نفر رسـیده بـود، اما 
همیـن ماه پیـش حسـین پورمند 
مدیـر کل قضایـی اجـرای احـکام 
زنـدان  سـازمان  مجلـس  امـور  و 
»یـک  در  فقـط  کـرد  اعـالم  هـا 
سـال گذشـته حـدود 6530 نفـر 
وارد زنـدان هـا شـدند کـه 1630 
نفرشـان زندانیـان مهریـه اسـت.« 
حـاال امـا رابطـه معنـادار افزایـش 
قیمـت سـکه و افزایـش زندانیـان 
مهریـه باعث شـده اسـت بـار دیگر 
نسـبت  رئیسـی  االسـالم  حجـت 
بـه آن واکنـش نشـان دهد. اشـاره 
موکـد او در ایـن بحـث اما معطوف 
بـه توانایی افـراد در پرداخت مهریه 
بـود. ایـن کـه بحـث بـر سـر افراد 
توانمنـد نیسـت امـا افـراد ناتـوان 
چطـور مـی تواننـد ماهانـه سـکه 
1۷ میلیونـی را تحت عنوان مهریه 
بپردازند؟ او در جلسـه شورای عالی 
قضایـی گفـت: »اجماع همـه علما 
بر عدم جواز بازداشـت افـراد ناتوان 
در پرداخـت مهریـه اسـت.« به باور 
برخـی امـا اجـرای خواسـته هـای 
رئیـس دسـتگاه قضـا در رابطـه بـا 
مهریـه همـراه با یـک خـال قانونی 
اسـت و آنهـا بر این باورنـد تا زمانی 
کـه ایـن موضوع بـه قانـون تبدیل 
نشـود، قابلیت اجرایی نیـز نخواهد 

داشت.
در حـال حاضـر طبق مـاده 22 
قانون، وصول مهریه تا سـقف 110 
تمام سـکه بهار آزادی یا معادل آن 
مشـمول مقررات ماده سـوم قانون 

اجـرای محکومیت مالی می شـود. 
بـه ایـن مفهوم که اگر مـرد تا 110 
سـکه تعهـد کـرده و در عیـن حال 
قـادر بـه پرداخت آن نیسـت قطعا 
حبـس خواهـد شـد. هر چنـد مرد 
مـی تواند دادخواسـت اعسـار کند 
و پـس از آن هـم شـهود، شـرایط 
زندگـی و امـوال زوج را در دادگاه 
شـهادت دهنـد. اگر تعـداد و ارزش 
سـکه هـا باالتـر از میـزان دارایـی 
مـرد باشـد امـکان توقیـف امـوال 
وجـود نـدارد امـا اگـر مـرد اموالـی 
بایـد  باشـد  داشـته  آن  از  باالتـر 

مهریـه را از همـان مال بپـردازد.
برخـی از حقوقدانـان معتقدنـد 
بـه  قانونـی  نقایصـی  شـیوه  ایـن 
بـه  آنهـا  اعتقـاد  بـه  همـراه دارد. 
مجـرد این کـه یک عقـد ازدواج در 
ایـران صـورت می گیـرد زن مالک 
کل مهریه می شـود یعنی زن حق 
حبـس دارد و مـی توانـد از وظایف 
زناشـویی امتناع کند تـا مهریه را از 
مـرد بگیـرد و بـه ایـن ترتیـب این 
قانـون باعـث سوءاسـتفاده برخـی 

زنان شـده اسـت.
از سـوی دیگـر امـا آنهـا بـر این 
باورنـد کـه در کنـار آن یک ضعف 
قانونـی هـم به نفـع مرد این اسـت 
کـه مـرد بـدون هیـچ دلیلـی مـی 

توانـد زن را طـالق دهـد.
ساماندهی امور مهریه

امتـداد  در  کـه  دیگـری  طـرح 
گفته های حجت االسـالم رئیسـی 
قرار دارد »سـاماندهی امور مهریه« 
نـام دارد که در شـهریور امسـال به 
امضای 50 نماینده مجلس رسـیده 
و قـرار اسـت در کمیسـیون هـای 
ذی ربـط مورد بررسـی قـرار گیرد. 
آن طـور کـه جـواد حسـینی کیـا، 
نماینـده کرمانشـاه در مجلـس که 
از جملـه امضاکننـدگان ایـن طرح 
اسـت مـی گویـد: »قـرار اسـت در 
ایـن طـرح قانـون تغییر کنـد و به 

جـای مبنای 110 سـکه بـه عنوان 
روز   5000 عندالمطالبـه،  مهریـه 
حقوق پایـه کارگری لحاظ شـود.« 
»اگـر  گویـد:  مـی  کیـا  حسـینی 
را ۷0  کارگـر  روزانـه هـر  حقـوق 
هـزار تومان در نظر بگیریم، سـقف 
قانونـی بـرای مهریـه عندالمطالبه 
350 میلیـون تومـان خواهـد شـد 
و بیشـتر از آن در صـورت اثبـات 
تـوان مالـی )عنداالسـتطاعه( قابل 
پیگیـری قانونـی خواهد بـود.« این 
نماینـده، هـدف از تدویـن طـرح را 
روند افزایشـی پرونده هـای خانواده 
در دادگاه هـا اعـالم کـرده و گفتـه 
در  هـا  پرونـده  ایـن  از  بسـیاری 
محاکـم قضایـی منجـر بـه افزایش 
شـده  مهریـه«  »زندانیـان  تعـداد 

ست. ا
حـال جوانـان مـا درمقابـل نـام 
ازدواج و عشـق و معشـوقه زندان را 
نیز مـی بینند. البته بـا وجود طرح 
هـای جدیـد قضایـی رونـد زندانی 
مهریـه  پرداخـت  نحـوه  و  شـدن 
قـدری متفاوت شـده اسـت و روند 

بهتـری دارد. 
 در پایـان بایـد ضـرر و زیـان 
زن  و  مـرد  خصـوص  در  مهریـه 
را هـم مـورد نظـر داشـته باشـیم 
بدهـی  کـه  اینجاسـت  مشـکل 
مهریه بـه عنوان یـک بدهی مالی 
پذیرفتـه نمی شـود؛ طبـق قانون 
از زمـان جاری شـدن عقـد نکاح، 
مطالبـه مهریـه حـق زوجه اسـت 
و زوج بایـد به محض درخواسـت، 
آن را پرداخـت کنـد؛ ایـن کـه در 
ایـران رایج اسـت تا بیشـتر مهریه 
هـا براسـاس سـکه طـال تعییـن 
مـی شـوند اتفاقـی اسـت کـه در 
سـال هـای اخیـر افتـاده و یکی از 
دالیلـش مـی توانـد سـهل الطلب 
بـودن آن یـا مقدور نبـودن تعیین 
زمیـن و ملـک بـه عنـوان مهریـه 
باشـد؛ حتـی اگـر در زمـان عقـد 
میـزان مهریه براسـاس راال باشـد 
ارزش  بایـد  قانـون  طبـق  بازهـم 
شـدن  مطالبـه  زمـان  در  را  آن 
طبـق شـاخص بانـک مرکـزی به 
دیگـر  برخـی  کـرد.«  روزرسـانی 
هـم در ایـن میـان تغییـر قانـون 
مهریـه را بـه نوعـی خـالف حـق 
زنـان مـی دانند. البتـه طبق گفته 
هـای عباس عسـگری، پژوهشـگر 
ممکـن  قضاییـه  قـوه  پژوهشـگاه 
اسـت تغییـر قانـون در ایـن رابطه 
در ظاهـر نفعی برای زنان نداشـته 
باشـد امـا در بلندمـدت بـه سـود 
آنهاسـت. ممکـن اسـت شـما یک 
بـه  کـه  باشـید  داشـته  حقوقـی 
راحـت  خیلـی  آوردنـش  دسـت 
تـر باشـد، امـا مقـدارش پایین تر 
باشـد ولـی در مقابل حقی داشـته 
باشـید کـه مقـدارش زیـاد باشـد 
بـه دسـت آوردنـش ممکـن  امـا 

نباشـد.«
به امید ریشـه کن شـدن طالق 

و جدایی.

مهریه تیرخالصی به کانون خانواده

وژمان مهدی بیرانوند ر
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لذا حسـب درخواسـت کتبی مالک مورخه 1۷/08/99 اگهی تحدید حدود اختصاصی 
پـالک فـوق منتشـر وعملیـات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبـح روز پنج شـنبه مورخه 
1399/09/20 در محـل شـروع بـه عمـل خواهـد آمـد  لذا بـه مالک و مالکیـن مجاور 
رقبـه مذبـور اخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در محل وقـوع ملک 
حاضـر و چناچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهـی داشـته باشـد می 
توانـد از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلس تحدیـدی لغایـت 30 روز واخواهی خـود را به 
اداره ثبـت اسـناد و امـالک کهنوج تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه ارسـال شـود و در غیر 

اینصـورت پـس از انقصـای مهلـت مذکور هر گونه ادعایی مسـموع نیسـت.
تاریخ انتشار:1399/08/24

اصغر ناروئی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
--------------------------------

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 494/16 متـر مربع دارای پـالک 1498-

فرعـی 15۷-اصلـی واقـع در گروه یک شـهر فاریاب قطعـه دو بخـش 46 کرمان مورد 
تقاضـای داریوش تاجیک فرزند علی به شـماره شناسـنامه 111 نیـاز به تحدید حدود 
دارد. لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مـورخ 99/08/18 اگهـی تحدیـد حـدود 
اختصاصـی پـالک فـوق منتشـر و عملیـات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز شـنبه 

مورخـه 1399/09/22 در محـل شـروع بـه عمـل خواهد آمد
لـذا بـه مالـک و مالکیـن مجـاور رقبه مذبور اخطار میشـود کـه در موعد مقـرر در این 
آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر و چناچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن 
واخواهـی داشـته باشـد مـی توانـد از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلس تحدیـدی لغایت 
30 روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک کهنوج تسـلیم تا بـه دادگاه 
صالحه ارسـال شـود و در غیـر اینصورت پس از انقصای مهلت مذکـور هر گونه ادعایی 

مسـموع نیست.
تاریخ انتشار: شنبه:1399/08/24

اصغر ناروئی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
--------------------------------

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت 288/53 متر مربـع دارای پـالک 815- 
فرعـی 22-اصلـی واقـع در حسـین ابـاد شـهر کهنـوج قطعه یـک بخـش 46 کرمان 
مـورد تقاضـای الیاس پیام فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 22346 نیـاز به تحدید 
حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه 99/08/14 اگهـی تحدیـد 

حـدود اختصاصـی پـالک فوق منتشـر و عملیات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبح روز 
سـه شـنبه مورخـه 1399/09/18 در محل شـروع وبـه عمل خواهد آمد. لـذا به مالک 
و مالکیـن مجـاور رقبـه مذبور اخطار میشـود که در موعد مقـرر در این آگهی در محل 
وقوع ملک حاضر و چناچه کسـی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد 
مـی توانـد از تاریـخ تنظیم صورت مجلـس تحدیدی لغایـت 30 روز واخواهـی خود را 
به اداره ثبت اسـناد و امالک کهنوج تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود و در غیر 

اینصـورت پـس از انقصـای مهلت مذکور هر گونه ادعایی مسـموع نیسـت.
تاریخ انتشار:1399/08/20

اصغر ناروئی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج 
--------------------------------

اگهی مزایده 
نظـر بـه اینکه اجرای احکام مدنی دادگسـتری کهنـوج در نظر دارد در پرونده کالسـه 
990010۷و990011۷فیمابیـن محکـوم لـه خانـم نرگـس دهقانـی فرزنـد محمـد 
حسـین بطرفیـت محکـوم علیـه اقـای علـی محمـدی برجـک فرزنـد عبـاس و خانم 
مهـر انگیزمحمـدی برجـک و کوثـر محمـدی برجـک یک بـاب منزل مسـکونی فاقد 
شـناژ وفاقـد سـند ثبتـی ودارای امتیـاز بـرق و آب وفاضالب شـهری ولوله کشـی گاز 
واقـع در کهنـوج -بلـوار سـید احمـد خمینـی -کوچـه دوم پـالک شـهرداری 11 بـه 
مسـاحت عرصه دویسـت وبیسـت متـر مربـع واعیانی یکصـدو ده متر مربع بـه ارزش 
یـک میلیـارد ودویسـت و پنجاه وپنج میلیـون رال مربوط به محکوم علیهـا را دارد .لذا 
از کلیـه کسـانی کـه تمایـل به شـرکت در مزایـده فـوق را دارند دعوت بعمـل می آید 
در روز دوشـنبه مورخه 1399/09/1۷ سـاعت 9/30 در این اجرای احکام حاضر شـوند 
ضمنـا برنـده مزایده کسـی خواهد بودکه باالترین پیشـنهاد و ده درصـد قیمت پایه را 
نقـدا بـه صنـدوق دادگاه تودیـع نماید ضمنا کسـانی که تمایـل به شـرکت در مزایده 
را دارنـد مـی تواننـد یـک هفته قبـل از مزایده با هماهنگـی اجرای احـکام ملک مورد 

نظـر بازدید بعمـل آوردند.
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری کهنوج محمدرضا منظری 

--------------------------------
اگهی مفقودی سند

ملـی  شـماره  بـه  فرزندمحمـد  کوتـک  شـهریاری  صفـورا  خانـم  اینکـه  بـه  نظـر 
3160880648 و شـماره شناسـنامه 80۷صـادره از کهنوج مالک ششـدانگ یک باب 
خانـه دارای پـالک 3188 فرعـی از 2- اصلـی واقـع در شـهرک آزادگان شـهر کهنوج 
قطعـه یـک بخش 46 کرمان که سـند مالکیت آن ذیل ثبـت 523۷ صفحه 336 دفتر 
32 محلی به شـماره چاپی 428303 سـری ب سـال 90 بنام نامبرده صادر و تسـلیم 
گردیده ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق امضا شـده اعالم نموده که 
سـند مالکیت پالک فوق مفقود شـده و در خواسـت سـند المثنی نموده اسـت .لذا به 
اسـتناد تبصـره یک اصالحی مـاده 120 ایین نامه قانون ثبت مراتـب یک نوبت آگهی 

مـی شـود تا چناچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکـر یا وجود 
سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کهنـوج مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهـد گردید.
اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج

--------------------------------
صورتجلسه اگهی نوبت دوم

نظـر بـه اینکه اجـرای احکام کیفری دادسـرای عمومـی و انقالب کهنـوج در نظر دارد 
در پرونـده کالسـه پیوسـت فـی مابیـن اجـرای احـکام این شـعبه بـه طرفیـت آقای 
محمـد بامـری فرزند علی نسـبت به مزایده و فروش ملک شـماره پـالک 163۷ فرعی 
از 99 اصلـی کـه بـه ارزش پانصـد و سـی میلیـون رالـم ارزیابـی گردیـده اسـت اقدام 
نمایـد لـذا از کلیه کسـانی که تمایل به شـرکت در مزایـده فوق را دارنـد دعوت بعمل 
مـی آید در روز سـه شـنبه مورخـه 1399/09/25 سـاعت 9/30 در این اجـرای احکام 
حاضـر شـوند .ضمنا برنده مزایده کسـی خواهـد بود که باالترین پیشـنهاد و ده درصد 
قیمـت از قیمـت پایـه را نقـدا به صندوق دادگسـتری تودیع نماید وکسـانی که تمایل 
بـه شـرکت در مزایـده را دارنـد مـی تواننـد تا یـک هفته قبـل از مزایده بـا هماهنگی 

اجـرای کیفـری از ملک مورد نظـر بازدید بعمـل آورند.
دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کهنوج.
حلیمه پوربهزادی

--------------------------------
اگهی تحدید حدود اختصاصی

چـون ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت 250متـر مربـع دارای پـالک 10219-
فرعـی 2-اصلـی واقـع در حیـدر اباد رجایی شـهر کهنوج قطعه یک بخـش 46 کرمان 
مـورد تقاضـای غالمرضا امیری فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 344 نیاز به تحدید 
حـدود دارد. لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه 99/08/1۷ اگهـی تحدید 
حـدود اختصاصـی پـالک فوق منتشـر و عملیات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبح روز 

یکشـنبه مورخـه 1399/09/23 در محل شـروع بعمـل خواهد آمد .
لـذا بـه مالـک و مالکیـن مجـاور رقبه مذبور اخطار میشـود کـه در موعد مقـرر در این 
آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر و چناچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن 
واخواهـی داشـته باشـد مـی توانـد از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلس تحدیـدی لغایت 
30 روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک کهنوج تسـلیم تا بـه دادگاه 
صالحه ارسـال شـود و در غیـر اینصورت پس از انقصای مهلت مذکـور هر گونه ادعایی 

مسـموع نیست.
تاریخ انتشار:1399/08/24

اصغر ناروئی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج 



شماره 141- سال پنجم- شنبه 24 آبان ماه 1399

کسب نشان ویژه  ارتباط موثر با ذینفعان 
توسط روابط عمومی فوالد هرمزگان

شـانزدهمین  در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  عمومـی  روابـط 
سـمپوزیوم بین المللـی روابـط عمومـی ایـران کـه با موضـوع کرونا 
ویـروس؛ درس هایـی برای روابـط عمومی پایـدار و اثربخش برگزار 
شـد موفـق به کسـب نشـان ویژه ارتبـاط موثر بـا ذینعـان و روابط 

عمومـی برتـر در ارتباطـات الکترونیـک گردید.
به انتخاب هیئت داوران شـانزدهمین دوره سـمپوزیوم بین المللی 
روابـط عمومـی و هفدهمیـن جشـنواره برترین هـای روابط عمومی 
ایـران کـه بـا حضـور جمعـی از مدیـران کشـوری و برگزیـدگان 
جشـنواره روابـط عمومـی برگزار شـد، نشـان ویـژه ارتبـاط موثر با 
ذینفعـان *بـه دلیـل حضـور موثـر در سـانه هـا و ارتقـای ارتبـاط 
بـا ذینعـان خـود از جمله کارکنـان، تامیـن کنندگان، سـهامداران 
و خریـداران خـود بـه روابـط عمومـی فـوالد هرمـزگان اهـدا شـد. 
همچنیـن در ایـن جشـنواره هیئـت داوران عنـوان روابـط عمومی 
برتـر در ارتباطـات الکترونیـک را به دلیـل ارتقای زیرسـاخت های 
ارتباطـات الکترونیـک در فـوالد هرمـزگان در سـال 98 از جملـه 
ارتقـای سـایت دو زبانـه، ارتقـای پورتـال داخلـی، یکپارچه سـازی 
سیسـتم پیامکـی جهـت ارتبـاط بـا کارکنـان و سـایر ذینفعـان و 
اسـتفاده موثـر از ظرفیت شـبکه هـای اجتماعی بـه روابط عمومی 
فـوالد هرمـزگان داد. در ابتـدای ایـن مراسـم پیـام خانـم دکتـر 
سـوتالنا اسـتاوریوا رئیـس انجمن بین المللی روابـط عمومی خطاب 
به صـورت  سـمپوزیوم  ایـن  برگزیـدگان  و  شـرکت کنندگان  بـه 

مجـازی پخش شـد.

دعوت 2 بانوی کرمانی
به اردوی تیم ملی گلبال

زینـب رئیسـی ورزشـکار قلعه گنجـی و سـارا توکل نیـا بازیکن 
نرماشـیری بـه اردوی تیـم ملـی گلبـال نابینایان دعوت شـدند.

علـی اکبـر دسـتجردی، رییس بهزیسـتی شهرسـتان قلعه گنج 
گفـت: در پـی اعالم فدراسـیون ورزش هـای کم بینایـان و نابینایان 
جمهوری اسـالمی ایران مبنی بر دعوت از زینب رئیسـی ورزشـکار 
نابینـای قلعـه گنجـی و سـارا توکل نیـا از نرماشـیر بـه اردوی تیم 
ملـی گلبـال نابینایـان، رییـس و کارشـناس تخصصـی بهزیسـتی 
بـه اتفـاق سـید محمـد پـور یـزدان پرسـت مدیـر کشـوری طـرح 
آبادانـی و پیشـرفت شهرسـتان قلعـه گنج، سـید حسـام حسـینی 
مدیـر شهرسـتانی ایـن نهـاد و محمـد حاج حسـینی رئیـس اداره 
ورزش و جوانـان شهرسـتان قلعـه گنـج با حضـور در منـزل زینب 
رئیسـی ورزشـکار قلعه گنجی به بررسـی مسـائل و مشـکالت وی 
پرداختنـد. او بـا اشـاره به اینکه سـهم زنان و بانـوان در ورزش های 
معلولیـن بـاال رفته اسـت، افـزود: بسیارخوشـحال و خرسـندیم که 
یـک توانخـواه قلعـه گنجـی بـه این جایـگاه دسـت پیدا کـرده و از 
همـه مهمتـر اینکـه ایـن ورزشـکار از بانوان توانخـواه بـوده و قطعاً 
ایـن موفقیت سـبب ایجـاد انگیزه در میـان سـایر توانخواهان قلعه 
گنجـی خواهد شـد. دسـتجردی تصریح کـرد: هزینه هـای اعزام به 
مسـابقات از طرف بنیاد مسـتضعفان، سـرویس ایـاب و ذهاب برای 
رفتـن بـه محـل تمریـن از طـرف بهزیسـتی، در اختیـار گذاشـتن 
مربـی مجـرب آمادگـی جسـمانی و سـالن ورزشـی بـه صـورت 
رایـگان، همچنیـن تهیـه یـک دسـتگاه تلفـن همـراه هوشـمند از 
طـرف اداره ورزش و جوانـان انجـام مـی پذیـرد. او بیـان داشـت: 
اردوی تیـم ملـی گلبال در کشـور هم اکنون به صـورت مجازی در 
حـال برگزاریسـت. دسـتجردی  گفت: مربـی اختصاصی ورزشـکار 
زیـر نظـر مسـئوالن تیم ملی، تمرینـات را با وی کار مـی کند و هر 
10 روز یکبـار از کارهـای ورزشـکار فیلـم گرفتـه و برای سـرمربی 
فرسـتاده می شـود و بدین ترتیب سـرمربی روند پیشـرفت را چک 

می کنـد.

آگهی انتخابات 
تعیین هیات مدیره 

شرکت تعاونی مصرف 
فرهنگیان رودبار

مجمـع  می رسـاند:  اطـالع  بـه 
تعییـن  انتخابـات  و  سـهامداران 
تعاونـی  شـرکت  مدیـره  هیـات 
آبان مـاه   26 فرهنگیـان  مصـرف 
و  آمـوزش  خانـه  نمـاز  درمـکان 
پـرورش رودبـار برگـزار میگـردد. 
سـهامداران می تواننـد جهت ثبت 
نـام کاندیداتـوری یـک روز قبـل 
از برگـزاری مجمـع حضـور بهـم 
رسـانند. ایـن انتخابـات بارعایـت 
مـی  برگـزار  بهداشـتی  پروتـکل 

شـود.
آدرس: بلوار شـهدا شـرکت تعاونی 

مصرف فرهنگیـان رودبار

خشکسـالی  و  آب   کمبـود 

موانـع طبیعی بر سرمسـیر رشـد 
و بالندگـی اسـتانهای صنعتی در 
جنـوب و مرکـز کشـور هسـتند 
ایـن معضل چند سـالی یقـه این 
منابـع را گرفته بود بـه نحوی که 
آب شـرب مـورد نیاز مـرد م را هم 

تحـت شـعاع قـرار میداد
اینجـا بـود کـه طـرح انتقـال 
آب از خلیـج فـارس کلیـد خورد 
پـروژه عظیـم کـه قـرار بـود نیاز 
آب معـادن عظیم گل گهر ، مس 
و چادرملـو را برطـرف کنـد اما با 
توجـه بـه تحریـم هـا سـال 96 
از حرکـت ایسـتاد و متوقف شـد 
اینجـا بود که دکتر پـور ابراهیمی 
رئیس وقت کمیسـیون اقتصادی 
مجلس شورای اسـالمی به ماجرا 
ورود پیـدا کرد ونتیجه دو جلسـه 

مهـم بـا وزیـران صنعـت، اقتصاد 
اسـتانداران  نیـرو و همچنیـن  و 
هرمـزگان ، کرمـان و یـزد منجـر 
بـزرگ  سـندیکای  تشـکیل  بـه 
بانکـی شـد و بامشـارکت 9 بانک 
دولتـی اَبَرپروژه عظیـم انتقال آب 
از خلیـج فـارس با اعتبـاری بیش 
از 2 هـزار میلیـارد تومـان جـان 
تـازه ای گرفـت ، آقای یاری مدیر 
عامل شـرکت تامیـن و انتقال آب 

خلیـج فـارس مـی گوید :
»پـروژه در زمان آقای مهندس 
جالل مآب مطالعات اساسـی شد 
بـرای تامیـن آب پایـدار برای گل 
گهـر و تامین آب پایـدار را تنها از 
راه انتقال از آب دریا برای توسـعه 
گل گهـر بـه عنـوان فـاز اجرایـی 
تدویـن کردند سـه قـدرت بزرگ 
قـرار  معدنـی در کنـار یکدیگـر 

گرفتند و با ورود و ریسـک بسیار 
باال بـرای ایـن کار اَبَرپـروژه ملی، 
را  انتقـال آب  تامیـن و  شـرکت 
تشـکیل دادند.کلیه زیر سـاختها 
فعلـی و توسـعه آینده بـرای 1.5 
میلیـون متـر مکعـب آب در ابعاد 
سـایت بزرگ انتقـال آب نیـاز به 
دو هزار و سـیصد میلیـارد تومان 
بـا عدد تعدیل ارزی بـه راال فعلی 
هزینـه بـرآورد شـد. اَبَـر پمپ ها 
را در کشـورمان سـاختیم و شـیر 
آالت مهـم و بـزرگ بـرای اولیـن 
بـار در کشـورمان سـاختیم آقای 
عنـوان  بـه  پورابراهیمـی  دکتـر 
کمیسـیون  محتـرم  ریاسـت 
اقتصـادی مجلـس ورود پیدا کرد 
بـه پـروژه و گـره گشـای بخـش 
عمـده تامیـن مالـی پـروژه که 9 
بانـک کنـار یکدیگر قـرار داد یک 

مجموعـه ی بسـیار مهـم بـرای 
تامیـن مالـی شـکل داد و کمـک 
کـرد بـه اجـرای این طـرح بزرگ 
و ایـن گونـه شـد بخش نخسـت 
انتقـال آب از خلیـج فـارس بـه 
آبـان  ایـران 15  فـالت مرکـزی 
مـاه بـا دسـتوررئیس جمهـور به 

افتتـاح  ویدئوکنفرانـس  صـورت 
شـد . ایـن بخـش از طـرح 305 
بـرای  کـه  دارد  طـول  کیلومتـر 
هـزار   16 از  بیـش  آن  اجـرای 
میلیارد تومان هزینه شـده اسـت 
طرح شـیرین سـازی و انتقال آب 
از غـرب بندرعباس شـروع شـده 

اسـت و بعـد از تامین آب مجتمع 
گهـر  گل  صنعتـی  و  معدنـی 
سـیرجان به طـرف مجتمع مس 
سرچشـمه ادامـه پیدا مـی کند و 
در نهایـت بـه صنایـع فـوالدی و 
معدنـی اسـتان یـزد منتهـی می 

شود.

 نقش دکتر پور ابراهیمی در انتقال آب 
خلیج فارس به فالت مرکزی کشور چه بود

شهردار دوساری خبر داد

آغاز عملیات زیرسازی 
معابر شهر دوساری 

عنبرآباد
ظرف یک هفته آینده معابر شهر 

دوساری آسفالت می شود
بـه همـت مهنـدس داوری شـهردار و اعضـای شـورای اسـالمی شـهر 
دوسـاری زیرسـازی و آماده سـازی معابر شـهر دوسـاری در حال انجام و 

بزودی آسـفالت خواهد شـد.
مجیـد داوری شـهردار دوسـاری بـا اعـالم ایـن خبـر گفت:اکثریـت 
خیابـان هـا و 0 معابـر شـهر دوسـاری طی سـال های گذشـته آسـفالت 

است. شـده 
وی گفت:تعـداد چهـار کوچـه و یک خیابان در حال زیرسـازی و آماده 
سـازی جهت آسـفالت اسـت و با این اقدام تردد شـهروندان به سـهولت 

انجام می شـود.
ایـن  از  اینکـه حـق مـردم شـهر دوسـاری بیشـتر  بـا بیـان  داوری 
هسـت وهرچـه بـه ایـن مردم خدمـت رسـانی انجام شـود باز کم اسـت 
گفت:امسـال برنامـه هـای خوبی در بحث عمرانی شـهر دوسـاری داریم.
وی همچنیـن از جـدول گـذاری ایـن معابـر  خبـر داد گفـت: ظـرف 

هفتـه آینـده ایـن معابـر آسـفالت خواهد شـد.

اسـتاندار هرمزگان در راسـتای 
بازرگانـان  جامعـه  نگرانـی  رفـع 
در  اسـتان،  صنعتـی  فعـاالن  و 
نشسـت کارگـره تسـهیل و رفـع 
موانـع تولیـد که بـا حضـور وزیر 
صمـت برگزار شـد، نگرانـی های 
عمـده فعاالن اقتصـادی، صنعتی 
و معدنـی اسـتان را تشـریح کرد.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتانداری  الملـل  بیـن  امـور  و 
هرمـزگان، دکتر فریـدون همتی 
در نشسـت کارگـروه تسـهیل و 
رفع موانع تولید اسـتان هرمزگان 
کـه بـا حضـور دکتر علیرضـا رزم 
حسـینی وزیـر صمـت و مدیران 
حـوزه صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان برگزار شـد، ضمن اشـاره 
بـه مشـکالت و چالش های پیش 
روی بازرگانـان و سـرمایه گذاران 
اسـتان، خواسـتار رفع این موانع و 
تسـهیل در امر صـادرات و واردات 

شد. کاال 
بـا  نشسـت  ایـن  در  وی 
ارزی  تعهـد  رفـع  اینکـه  بیـان 
از  یکـی  خـرد،  صادرکننـدگان 
مشـکالت جدی بخش خصوصی 
و بازرگانـان اسـتان اسـت، گفت: 
صـادرات  30درصـد  از  بیـش 
مقیـاس  در  اسـتان  کننـدگان 
کوچـک صـادرات می کننـد و در 
قبـال آن پـول نقـد یـا ارز نقـدی 
بـه ان هـا پرداخـت می شـود که 

مجبورنـد ارز نقدی را از طریق راه 
هـای مختلف از جملـه تهاتر وارد 

کشـور کننـد.
وی افـزود: ایـن صادرکنندگان 
خواسـتار این هسـتند کـه دولت 
مکانـی را برای تهیـه ارز برای رفع 

تعهـد ارزی آن هـا تعیین کند.
اسـتاندار هرمـزگان، بـا اشـاره 
بـه مشـکل تأمیـن زمیـن بـرای 
سـرمایه گذاران جدید در منطقه 
ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنی و 
فلزی خلیـج فارس و لـزوم ایجاد 
جذابیـت بـرای سـرمایه گـذاری، 
گفـت: محوطـه موجـود پرشـده 
و سـرمایه گـذاران جدیـد آب بـر 
کـه بـه هرمـزگان مراجعـه مـی 
هسـتند  زمیـن  نیازمنـد  کننـد 
کـه در راسـتای رفع این مشـکل 
دو هـزار و 500 هکتـار زمیـن به 
منطقـه ویژه خلیج فـارس ملحق 
شـد و دیوار کشـی آن نیـز انجام 
شـده امـا بـرای ایجاد زیرسـاخت 
جدیـد،  هـای  گـذاری  سـرمایه 
خواسـتار تصویـب طرح تسـطیح 
ایـن اراضی در کارگـروه ملی رفع 

موانـع تولید هسـتیم.
بیـان  بـا  همچنیـن  همتـی 
اینکـه فعالیـت هـای خوبـی در 
راسـتای فعال سـازی منطقه ویژه 
اقتصـادی پارسـیان در طول سـه 
سـال اخیـر شـکل گرفته اسـت، 
بیـان داشـت: معارض های محلی 

و محیـط زیسـتی ایـن منطقـه 
مرتفع شـده و با راه انداری اسکله 
اول بنـدر منطقـه ویژه پارسـیان 
توسـط قـرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
اسـتانی،  درون  تفاهمـات  بـا  و 
محصـوالت ایـن منطقـه در قالب 
دو کشـتی از بنـدر منطقـه ویـژه 
پارسـیان ارسـال شـده ، در حالی 
کـه در گذشـته از طریـق بنـدر 
عسـلویه ایـن کار انجام می شـد.

وی عنوان کرد: بندر، گمرگ و 
اداره گذرنامه هـم اکنون خدمات 
خـود را بـه شـکل سـیار و پرتابل 
در ایـن منطقـه انجام مـی دهند 
امـا تـا زمانـی کـه تغییـر وتحول 
بیـن پیمانـکار و کارفرمـا انجـام 
قانونـی کارگـروه  شـود، مصوبـه 
ملی رفع موانـع باید از فعالیت در 

این بنـدر پشـتیبانی کند.
شـرایط  در  گفـت:  همتـی 
تمامـی  بایـد  اقتصـادی  جنـگ 

ظرفیـت هـای در مسـیر دریایی 
را بـه کار بگیریـم چـرا کـه هـم 
پدافنـد  مهـم  اصـل  اجـرای 
هزینـه  هـم  اسـت،  غیرعامـل 
هـای تولیـد را کمتر مـی کند و 
هم صرفـه اقتصادی بـرای صادر 
کننـده ها دارد، کـه مجموع این 
تسـهیل  و  پارسـیان  رونـق  هـا 

را رقـم خواهـد زد. صـادرات 
اسـتاندار هرمـزگان بـا اشـاره 
بـه مشـکالت جـدی شـناورهای 
راسـتای  در  بـاری  و  مسـافری 
کـرد:  تصریـح  قطعـات،  تأمیـن 
تأمین و خرید قطعات بـا ارز آزاد، 
ادامـه فعالیـت را بـرای صاحبـان 
و  کـرده  سـخت  شـناورها  ایـن 
تقاضـای شـدید دارند کـه دولت 
بایـد نسـبت بـه تخصیـص یارانه 
یـا ارز دولتی بـرای خرید قطعات 

اقـدام عاجـل داشـته باشـد.
وی افـزود: ما از طرفی به خاطر 

شـرایط اقتصـادی مـردم، اجـازه 
افزایـش نـرخ را بـه شـناورها را 
ندادیـم و عمـال« ایـن صنعت که 
طی سـالیان گذشـته پویایی الزم 
را دارا و پررونـق بـوده و بـه نوعی 
گردشـگری  اصلـی  زیرسـاخت 
هرمـزگان به ویژه در جزایر اسـت، 
روبـرو شـده  بـا مشـکل جـدی 

ست. ا
سـوخت  تأمیـن  همتـی، 
را  کوچـک  صیـادی  شـناورهای 
نیز مـورد تأکید قـرار داد و گفت: 
بـرای تامین سـوخت حـدود 10 
هـزار قایـق کـه صیادان با سـابقه 
هسـتند و به دالیـل مختلـف تـا 
کنـون موفـق بـه اخـذ مجـوز از 
شـیالت نشـدند، با مشـکل روبرو 
هسـتیم و خواسـتار اخـذ مجـوز 
تأمین سـوخت از سـوی کارگروه 
ملـی رفـع موانع بـرای تخصیص 
مـورد  صیـادی  هـای  قایـق  بـه 
شـیالت،  و  فرمانـداری  تأییـد 

هسـتیم.
 رئیس کارگروه تسـهیل و رفع 
موانـع تولیـد اسـتان هرمـزگان، 
بـا بیـان اینکـه دولـت بنـگاه دار 
نیسـت، بـار دیگـر بـا اشـاره بـه 
بـرای  ایجـاد جذابیـت  ضـرورت 
هرمـزگان،  در  گـذاری  سـرمایه 
گفـت: مدیران اسـتانی بـه دنبال 
تحقـق سـرمایه گـذاری جدیـد 
هسـتند امـا برخـی از مجوزهای 

اسـتان  در  اراضـی  واگـذاری 
منوط به کسـب اجـازه و تصویب 
هیئـت مدیـره در تهـران اسـت 
کـه متأسـفانه در برخـی مناطـق 
پارسـیان  ویـژه  منطقـه  ماننـد 
سـرمایه  متقاضـی  چندیـن 
گـذاری مراجعـه کرده انـد امـا بنا 
به تشـخیص هیئـت مدیـره و به 
دلیـل قیمـت گـذاری هایـی که 
صـورت گرفتـه، سـرمایه گـذار از 
ادامـه کار منصـرف شـده اسـت 
کـه در صـورت واگـذاری زمین و 
اخـذ قیمت تمام شـده آن پس از 
مرحله تولید، جذابیـت الزم برای 
سـرمایه گـذاری وجـود خواهـد 

داشـت.
همتی اضافه کرد: ایجاد بسـتر 
تولید، اشـتغال پایـدار را به همراه 
خواهـد داشـت و از طرفـی فقر و 
بحـران هـای اجتماعـی و امنیتی 
را  مناطـق  در  را  آن  از  ناشـی 

کاهـش مـی دهد.
 اسـتاندار هرمـزگان همچنین 
کـرد:  تأکیـد  نشسـت  ایـن  در 
در  کـه  هایـی  دسـتگاه  تمـام 
زمینـه واگذار اراضـی تصمیم گیر 
هسـتند، موظـف هسـتند از دهه 
60 تمـام مجوزهـای واگـذاری را 
بررسـی کننـد و اگر طبـق مجوز، 
واحـد بـه بهـره بـرداری نرسـیده 
اسـت، بایـد مجـوز را لغـو کنند و 

زمیـن را برگرداننـد.

در راستای رفع نگرانی جامعه بازرگانان و فعاالن صنعتی استان توسط استاندار هرمزگان در حضور وزیر صمت مطرح شد:

 پیگیری تسطیح زمین  2500 هکتاری الحاقی به منطقه ویژه خلیج فارس
 لزوم پشتیبانی از انجام صادرات از طریق منطقه ویژه پارسیان با مصوبه کارگروه ملی رفع موانع تولید

 ضرورت تفویض اختیار واگذاری اراضی در مناطق ویژه و شهرک های صنعتی به استان
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شــهر  اســالمی  شــورای  عضــو 
بندرعبــاس گفت:وجــود هــوای آلــوده،آب 
آلــوده،ورزش کــم، کــم تحرکــی و اعتیــاد 
بشــر بــه زندگــی ماشــینی از جملــه 
ــان  ــا انس ــه م ــه توج ــت ک ــی هس عوامل
ــی  ــع طبیع ــبز و مناب ــه فضــای س ــارا ب ه
بیشــتر کــرده اســت و فضــای ســبز شــهر 
بندرعبــاس در خــور شــان شــهروندان 

ــت. ــهر نیس ــن ش ای
ــورای  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســالمی شــهر بندرعباس،مجیــد عســکری 
ــت  ــتور دویس ــش از دس ــق پی زاده در نط
ــورا  ــن ش ــمی ای ــه ی رس ــن جلس و دومی
بیــان کــرد: ســرانه فضــای ســبز در ایــران 
بیــن ۷تــا12 متــر و بندرعبــاس بیــن 3 تــا 

ــه ســرانه  ــی ک ــی باشــد در حال ــر م 4 مت
ــا  ــن 20 ت ــل بی ــازمان مل ــد س ــورد تائی م

ــرای هــر نفــر اســت. 25 متــر ب
دیگــر  عوامــل  کنــار  در  گفــت:  وی 
ــع  ــرح جام ــری، از ط ــای بص ــم ه مزاح
ایمنــی انبارهــا در بندرعبــاس و انبارهــای 
مــواد شــیمیایی و اشــتعال زا کــه در 
شــهر بندرعبــاس هســتند و همچنیــن 
ــررات  ــدون ضابطــه و مق ــه ب ــی ک انبارهای
در زیــر پارکینــگ هــا و ســاختمانهای 
انــد  شــده  ایجــاد  بندرعبــاس  شــهر 

ــرد. ــام ب ــوان ن میت
رییــس کمیســیون معماری و شهرســازی 
شــورای اســالمی شــهر بندرعبــاس تصریــح 
ــت کوچــه و  ــال نظاف ــه دنب ــردم ب ــرد: م ک

ــال  ــه دنب ــن ب ــا هســتند و همچنی خیابانه
حفــظ محیــط زیســت و جلوگیــری از 
تخریــب آن مــی باشــند و ایــن روز هــا در 
خیابــان هــا و خــور هــای شــهر بندرعبــاس 
مــوذی  حشــرات  و  حیوانــات  شــاهد 
ــا کمــک  ــی بایســت ب ــه م ــی باشــیم ک م
شــهرداری بندرعبــاس ، بهداشــت محیــط 
ــای  ــتگاه ه ــر دس ــت و دیگ ــط زیس ، محی
مربوطــه تدابیــری اتخــاذ گــردد تــا در 
ــات  ســطح شــهر حشــرات مــوذی و حیوان

ــردد. ــع آوری گ جم
عســکری زاده گفــت : فعالیــت در حــوزه 
ــق  ــاس مطاب ــهری بندرعب ــات ش ی خدم
بــا حقــوق شــهروندی نمــی باشــد و قابــل 

قبــول نیســت.

عضــو هئیــت رئیســه شــورای اســالمی 
دیگــری  بخــش  در  بندرعبــاس  شــهر 
ــهر  ــرد : ش ــح ک ــود تصری ــخنان خ از س
بندرعبــاس بــه دلیــل وجــود صنایــع 
ــی  ــی بســتری از آلودگــی م ــی و فرامل مل
ــتاره ،  ــت س ــر نف ــی نظی ــد و صنایع باش
نفــت فــالت قــاره و نفــت بندرعبــاس کــه 
آالینــده هســتند مــی بایســت یــک درصد 
ــهرداری  ــه ش ــود را ب ــت خ ــروش نف از ف
آالیندگــی شــهر  راســتای کاهــش  در 

ــد. ــت نماین پرداخ
ــت  ــزود: از محــل دریاف عســکری زاده اف
جرایــم راهنمایــی و رانندگــی بایــد ۷0 
درصــد آن صــرف شــهر جهــت ایجــاد 
پارکینــگ، حمــل و نقــل عمومــی و کاهش 

ترافیــک شــود کــه متاســفانه هیــچ مبلغــی 
ــه ایــن شــهر نرســیده اســت. ب

وی گفــت: تاکنــون گزارشــی از پرداخت 
ــی  ــه کمپان ــات و مجموع ــوارض دخانی ع
ــد و  ــی کنن ــات وارد م ــه دخانی ــی ک های

ــه نشــده اســت. تولیــد مــی کننــد ارائ
عســکری زاده گفــت : بــرای اینکــه 
از  را  بندرعبــاس  بتوانیــم حــق مــردم 
ایــن صنایــع بگیریــم نیازمنــد همراهــی و 
تعامــل شــورای شــهر ، شــهرداری و امــور 
ــهروندان  ــق ش ــیم و ح ــی باش ــی م مالیات
ــان هــا ،  شــهر بندرعبــاس بهســازی خیاب
حمــل و نقــل عمومــی و توســعه ی فضــای 
ســبز مــی باشــد و مــردم چیــزی فراتــر از 

ــد. ــار ندارن ــا انتظ ــون از م قان

مجید عسکری زاده، عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس:

فضای سبز شهر بندرعباس 
در خور شان شهروندان 

این شهر نمی باشد
 فعالیت حوزه خدمات شهری در شهر بندرعباس مطابق با حقوق شهروندی نیست

ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی مدی
هرمــزگان گفــت: امنیــت  موجــود در مرزهــای 
دریایــی بــه خاطــر جانفشــانی، تعهــد و اقتــدار 

دریــادالن ایثارگــر و  همیشــه آگاه اســت.
بــه گــزارش ایثــار واحــد هرمــزگان، »عطــا 
ــا  ــت ب ــان در نشس ــنبه 19 آب ــی« دوش ناوک
ــئول  ــی« مس ــد براهوی ــالم »حمی حجت االس
ــی  ــروی دریای ــتاد نی ــرارگاه س ــی ق نمایندگ
ــره  ــاد و خاط ــتن ی ــن گرامی داش ــپاه، ضم س
ــار  ــزگان، اظه ــتان هرم ــدر اس ــهدای گرانق ش
ــی  ــروی دریای ــران نی ــهدا و ایثارگ ــت: ش داش
نیلگــون خلیــج  از آب هــای  پاســداری  در 
فــارس همــه هســتی خــود را خالصانــه تقدیــم 

ــد. کردن
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی مدی
ــیاری  ــه بس ــان اینک ــا بی ــزگان ب ــتان هرم اس
ــان و  ــم ج ــا تقدی ــا ب ــی م ــان انقالب از جوان
ــان  ــه ارمغ ــایش ب ــت و آس ــود امنی ــال خ م
آوردنــد، خاطرنشــان کــرد: خدمت رســانی 
برنامه هــای  اجــرای  و  ایثارگــران  بــه 
آرمان هــای  ترویــج  راســتای  فرهنگــی در 
بلنــد ایــن عزیــزان نیازمنــد تــالش مضاعــف، 
برنامه ریــزی، همفکــری و همــکاری نهادهــای 

ــت. ــی اس متول

ــر  ــفارش های رهب ــن س ــی از مهم تری وی یک
معظــم انقالب اســالمی را توســعه فرهنــگ ایثار 
ــه  ــت: روحی ــار داش ــت و اظه ــهادت دانس و ش
ــه  ــی ک ــا زمان ــی ت ــتیزی و عدالت  خواه ظلم س
ــت،  ــروزان اس ــه ف ــهادت در جامع ــعل ش مش
ــی  ــتگی اجتماع ــرای همبس ــی ب ــل مهم عام

ــود.  خواهــد ب
ناوکــی بــا اشــاره بــه اینکــه امنیــت موجــود 
ــانی  ــر جانفش ــه خاط ــی ب ــای دریای در مرزه
دریــادالن ایثارگــر اســت، افــزود: در جوامعــی 
ــا  ــرای حفــظ ارزش ه ــار ب ــاداری و ایث کــه وف
یــک اصــل محســوب می شــود و بــرای عمــوم 
ــود را  ــان خ ــراد ج ــت، اف ــت اس دارای اهمی
ــات  ــا و حی ــا بق ــد ت ــا می کنن ــدای ارزش ه ف

کشــور بــه خطــر نیفتــد.
ــی« یکــی از  ــد براهوی حجت االســالم »حمی
وظایــف مهــم نیــروی دریایــی را خدمــت بــه 
ــح  ــر دانســت و تصری ــاهد و ایثارگ ــه ش جامع
یادبودهــا،  و  یادواره هــا  برگــزاری  کــرد: 
تجلیــل از خانواده هــای معظــم شــهدا، دیــدار 
ــع بســته های کمــک  ــزان و توزی ــن عزی ــا ای ب
معیشــتی در بیــن ایثارگرانــی کــه بــه ســبب 
ــادی  ــکالت اقتص ــار مش ــا دچ ــاری کرون بیم
ــت. ــاد اس ــن نه ــای ای ــزو برنامه ه ــدند ج ش

مدیرکل بنیاد هرمزگان:

امنیت موجود در مرزهای دریایی به خاطر جانفشانی 
دریادالن ایثارگر است


