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 در دو سالی که بیماری کرونا تمام مسائل اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داد، 
بخش آموزش و پرورش ما نیز متاثر از این بیماری قرار گرفت.

 تعطیل کردن آموزش آخرین و مشکل ترین راه بود چرا که این دانش آموزان اگر 
آموزش های حضوری را فرا نگیرند نسلی خواهیم داشت که در جایگاه مناسب قرار 

نخواهند گرفت.
 نمی خواهیم نسلی منزوی داشته باشیم به همین دلیل ناگزیرهستیم فرایند آموزش 

را به صورت حضوری برگزار کنیم.

 طی این دو سالی که مدارس و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار شده است هم 
از نظر آموزشی و هم از نظر روابط اجتماعی دانش آموزان با مشکالتی مواجه هستند 

که با حضوری شدن آموزش ها، این نواقص برطرف خواهد شد. 
 روزهای خوبی در پیش است و خانواده ها خیالشان راحت باشد که برای آموزش 
فرزندان آن ها چیزی کم نمی گذاریم چرا که آینده سازان این کشور و جامعه همین 

بچه ها هستند.

استاندار هرمزگان خبر داد

موافقت هیأت دولت با 
راه اندازی شهرک نساجی 

در هرمزگان
2

صفحه 8 را بخوانید

روزنامه منطقه جنوب کشور
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 دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت
 نفت ستاره خلیج فارس 

با نماینده ولی فقیه در هرمزگان

کاشت ساالنه ۱۰۰هزار درخت حرا 
در خور خوران  

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خبر داد 

  بازگشت ۱7 معدن هرمزگان 
به چرخه تولید 

لزوم ارتقای امنیت 
در محالت حاشیه ای 
2

دادستان قشم :

تظاهر به روز ه خواری 
جرم است

6
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استاندار هرمزگان در آیین آغاز فعالیت حضوری آموزشی مدارس: 

نمی خواهیم نسلی منزوی داشته باشیم 
بُعد اجتماعی و انجام کارهای گروهی با حضوری شدن مدارس تقویت خواهد شد

آغاز فصل جدیدی در گردشگری 
هرمزگان 

آرزوی ۳۰ ساله مردم روستای بگود فین تحقق یافت

دسترسی به آب شرب با پیگیری 
دستگاه قضایی هرمزگان
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شرکت صبا فوالد خلیج فارس در نظر دارد » خدمات بهره برداری از سیستم برق مجتمع صبا فوالد خلیج فارس « را از طریق برگزاري مناقصه یک 
مرحله اي با انجام ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط محول نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می 
آید جهت دریافت پاکات اختصاصی مناقصه به آدرس: بندرعباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی - منطقه ویژه اقتصادی  صنایع معدنی و فلزی 

خلیج فارس- شرکت صبافوالد خلیج فارس - واحد حقوقی مراجعه نمایند.
نحوه دریافت اســناد مناقصه : 1- واریز مبلغ 500.000 ریال بابت خرید اســناد به شــماره حســاب 1036203591 و شــماره شــبا 

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

به دبـیرخانه کمیسیون معـامالت به آدرس ایمیل زیر با موضـوع اعـالم آمادگی برای شرکت در مناقصه 01-101 
Email: tco@sabasteel.co

پس از دریافت فیش های ارسالی، اسناد مناقصه، قرارداد و تمامی تغییرات احتمالی از طریق ایمیل به مناقصه گران ارسال و اعالم خواهد شد.
تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه مبلغ 1.660.000.000 )یک میلیارد و ششصد و شصت میلیون ( ریال

جدول زمانی انجام مناقصه :

از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید پس از دریافت شرح خدمات درخواستي و فرم هاي ارزیابي الزم و تکمیل آن اسناد را در سه پاکت جداگانه 
)شــامل ضمانت نامه بانکی ، اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت ( مهر و موم شــده، مطابق با جدول زمانی مناقصه تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 

1401/01/29 به آدرس ذیل ارسال نمایند.
آدرس جهت ارسال اسناد : استان هرمزگان ، بندرعباس ، کیلومتر 13 جاده بندر شهید رجایي ، منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدني و فلزي خلیج 

فارس، مجتمع صبا فوالد خلیج فارس، واحد حراست
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 3100 با کد 076 داخلی 235 )اطالعات بازرگانی-مهندس رودکی( و 

داخلی318 )اطالعات فنی-مهندس افروزنیا( تماس حاصل نمایند.
شـایان ذکر است به پیشنهاداتي که داراي شرایط مشخص شده در مناقصه نبوده و همچنین خارج از زمان و مکان مقرر ارسال گردند ، ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
هزینه انتشار آگهی درج شده در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه خدمات بهره برداری از سیستم برق 
مجتمع صبا فوالد خلیج فارس

 بشماره 01-101

آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/01/22

تاریخ گشایش پاکت ج
1401/02/05

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/01/29

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/01/29

برادر ارجمند و گرامی
 جناب  آقای مهندس علی رضایی سردره

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

بدین وسیله انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان که بیانگر تعهد ،کارآمدی ، 

لیاقت و شایستگی  های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه 
به نظام و میهن اسالمی است را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

بدیهی است مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و 
گرانقدر حضرتعالی، موجبات ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد نمود.

ضمن تبریک مجدد این انتصاب از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران 
به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی را مسالت داریم  و برای حضرتعالی در پست جدید 

مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط  و مملو از توکل الهی  تمنا داریم.

برادر ارجمند و گرامی 
جناب آقای محمد فالح کهن

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

بدینوسیله انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان 
فرماندار قلعه گنج را صمیمانه خدمتتان تبریک عرض 

می نماییم.
بدون شک حضور شما در این مسئولیت، نویدبخش 

حرکتی نو و تالش مضاعف و با شتاب بیشتر در خدمت 
به مردم فهیم و فرهیخته شهرستان قلعه گنج می باشد.

برای حضرتعالی از درگاه احدیت سالمتی روزافزون در خدمتگذاری به انقالب و 
نظام مقدس  جمهوری اسالمی را مسالت داریم.

دعوت به همکاری
به چند نفر خانم جهت کار در آشپزخانه در 

محدوده گلشهر نیازمندیم.ساعت کاری 8 صبح 
تا 4 عصر حقوق ماهانه 4میلیون تومان.

شماره تماس: 0920930091۷



کاشت ساالنه ۱۰۰هزار درخت حرا
 در خور خوران   

 گروه خبر  // مدیرکل سازمان حفاظت محیط  زیست هرمزگان 
گفت: بر اساس توافق با پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس بنا شده 
است برای جبران خسارت محیط  زیستی ناشی از انتشار میعانات 
گازی در دریا ساالنه بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار درخت حرا کاشته 
شود. همزمان با بارش های سیل آســا در استان هرمزگان به ویژه 
شرق استان در سال گذشته بوی نامطبوع شهر بندرعباس را در بر 
گرفت که موجب ایجاد سردردهایی برای مردم شد.ابتدا مردم فکر 
می کردند که علت این بوی مشمئزکننده ترکیدگی لوله های گاز در 
سطح شهر باشد اما با اعالم شرکت گاز استان مشخص شد که این 
بو مربوط به آن ها نیست و مردم باید جای دیگر را برای پیدا کردن 
منشا بود می گشتند اما بعدها مشخص شد که بویی با این حجم کل 
بندرعباس را در برگرفته است ناشی از شکستگی یکی از لوله های 
انتقال میعانات گازی به پاالیشگاه  نفت ستاره خلیج فارس است و 
از همان ساعت عملیات رفع نقص در بستر رودخانه کل در نزدیکی 
گچین آغاز شــد اما با وجود  همه تالش های صورت گرفته حجم 
بســیاری از میعانات همراه با آب رودخانه کل راهی دریا شدند و 
موجب ایجاد لکه های نفتی شد که در نزدیکی های جزیره قشم نیز 
به چشم می خورد.بعدها با دستور رئیس کل دادگستری هرمزگان 
پرونده قضایی نیز برای این ماجرا تشکیل شد و اداره کل حفاظت 
محیط زیست هرمزگان نیز اعالم کرد که پایش ها در این حوزه برای 
برآورد آســیب های وارده به اکوسیستم دریا آغاز شده است.قطعا 
یکی از مضرترین مسائل برای زیست بوم و اکوسیستم آلودگی های 
ناشی میعانات نفتی و گازی است که می تواند در بلندمدت تاثیرات 
ســویی بر روی حیات آبزیان یا پوشــش گیاهی بگذارد به همین 
منظور یکی از مســائلی که در این حوزه حائز اهمیت است جبران 
خسارت است که بر همین مبنا سراغ مدیرکل حفاظت محیط زیست 
هرمزگان رفتیم تا اطالعات دقیق تری از این حوزه کسب کنیم. حبیب 
مسیح تازیانی مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان در 
گفت  وگو با تســنیم اظهارداشت: ســازمان حفاظت محیط زیست 
چندین بررسی در رابطه وقایعی مانند انتشار میعانات گازی در پهنه 
آبی دارد که در یک بررســی میزان و آثار آلودگی ســطح انتشار 
آن را در قالب خسارت های محیط زیستی سنجش می کنند و میزان 
خســارت برآورد شده هم از مجموعه پاالیشگاه نفت ستاره خلیج 
فارس مطالبه شده اســت و هم اکنون فرآیند قضایی و قانونی آن 
در حال انجام اســت.وی افزود: مجموعه نفت ستاره خلیج فارس 
راغب اســت که روند قانونی مطالبه خسارت دنبال شود تا بتواند 
خسارت های این موضوع را پرداخت کند.مدیرکل سازمان حفاظت 
محیط زیســت هرمزگان بیان کرد: گام بعدی ما در برآورد خسارت 
این حادثه این بوده اســت که اثرات انتشار آلودگی نفتی را برآورد 
کردیــم از این حیث که آیا اثرات این اتفاق در بلند مدت در تاالب 
خورخواران چه خواهد بود و بر همین مبنا یک محیط پایشی برای 
مناطقی که آلودگی در آن ها مشاهده شده بود ایجاد شد و از مراکزی 
که قابلیت پایش اصولی محیط زیست را داشتند برای این امر کمک 
گرفتیم.وی ادامه داد: بیشــترین تأثیرپذیــری از آلودگی نفتی در 
منطقه خورخوران رخ داده بود و ما برای جبران خسارت بلندمدت 
ایــن منطقه نیز پایش ها و برنامه ریزی هایی انجام دادیم. مســیح 
بیان کرد: برای جبران خسارتی که ممکن است در بلندمدت گریبان 
خورخوران را بگیرد یک موافقت اولیه ایجاد شده است  که به طور 
ســالیانه بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰هزار درخت حرا با کمک پاالیشگاه 
نفت ستاره خلیج فارس در منطقه خور خوران و حرایمی که تحت 

تاثیر آلودگی نفتی قرار گرفتند کاشته شوند.

خبر

خبری
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سرمقاله

 درســال های اخیر که از محالت حاشیه ای بندرعباس گزارش های 
مردمی تهیه کرده ایم، یکی از گالیه های مشــترک در این مناطق، نبود 
امنیت و جوالن سارقان، اراذل و اوباش، مواد ومشروب فروشان و حتی 
معتادانی اســت که با خود چاقو و... حمل می کنند و برای ســرقت به 
داخل منازل ســاکنان می روند ویا در کوچه ها، ساکنان و رهگذران را 
تهدید می کنند و باعث سلب امنیت محالت شده اند و بارها این گالیه ها 
منتشــر شده است که متاســفانه کمتر به این موضوع توجه شده است و 
اقدامــات صورت گرفته بصورت مقطعی بوده اســت. البته برای ارتقای 
امنیت و خدمات دهی در مناطق حاشیه ای بایستی دستگاه های مختلف 
مشارکت داشــته باشند. بافت محالت حاشــیه ای و کوچه های تنگ 
وتاریــک، قرار گرفتن برخی منازل بر باال و یا زیر کوهها و.... شــرایط 
را بگونه ای ایجاد کرده است که حتی اجازه حضور و ورود خودروهای 
پلیس، آتش نشانی، آمبوالنس و...  را نمی دهد و بایستی برای بازگشایی 
معابر نیز سایر دستگاه ها وحتی صنایع و بنگاه های اقتصادی در راستای 
انجام مسئولیت های اجتماعی یاریگر شهرداری باشند و مشارکت کنند 
تا این مهم محقق شــده و باعث ارتقای امنیت و خدمات شــوند و نیاز 
است آقای استاندار وفرماندار و شورای شهر در این حوزه بصورت جدی 
ورود کنند تا میزان رضایت ســاکنان این مناطق که دو سوم شهر را نیز 
تشکیل می دهند، افزایش یابد. ساکنان محالت حاشیه ای وبافت های 
فرسوده بندرعباس امنیت ندارند و سارقان، معتادان، اراذل و اوباش 
و... باعث سلب امنیت در این مناطق هستند. در ایام تعطیالت چندین 
خانواده در محالت وازجمله آیت ا... غفاری از شکسته شدن شیشه 
های پنجره هایشــان توسط ســارقان خبرداده اند که سارقان با این 
شگرد، تا درصورت خالی بودن خانه، وارد شده و اموال را به سرقت 
ببرند. برخی اهالی گالیــه دارند که گویا در حوادث و.... با ۱۱۰هم 
تماس حاصل شده که پلیس نمی آید. کوچه های این محله به پاتوق 
معتادان، مشــروب و مواد فروشان واراذل واوباش تبدیل شده است. 
یکی از اهالی نیز می گفت مدتی قبل در خانه بودیم و ســارقان از 
پشت بام، با قالب وسایل داخل حیاط را به باال می کشیدند که متوجه 
حضور سارقان می شوند. متاسفانه معتادان و سارقان، مشروب و مواد 
فروشــان و... آن قدر در این محله به راحتی تردد دارند و اقداماتی 
را که می خواهند، انجام می دهند که روز به روز بر خالف های شان 
و ســلب آرامش و امنیت وآسایش ساکنان افزوده و گویا برنامه ای 
هم جهت پاکســازی این محله علی رغم وعده های چندباره در این 
ســال ها وجود ندارد و معتادان از اســتان های مختلف کشور وارد 
این محله شــده و کوچه ها را به پاتوق خود تبدیل کرده اند و اگرچه 
بارها مســئوالن وعده دادند که معتادان را جمع آوری وبه شهرهای 
خودشــان برمی گردانند که اجرای این طرح در این محله هم گویا 
مورد غفلت قرار گرفت. نیاز است شورای تامین استان وشهرستان و 
دســتگاه های متولی برای ارتقای امنیت در این محالت و پاکسازی 
معتادان، اراذل، سارقان، مواد ومشروب فروشان و... اقدام جدی تری 
کنند. بازگشایی معابر و الین بندی کوچه ها در ارتقای امنیت وخدمات 
رســانی در محالت بسیار اثرگذار است و نیاز است این موضوع در 

برنامه ریزی های متولیان مربوطه قرار گیرد.
    علی زارعی

لزوم ارتقای امنیت در محالت حاشیه ای 
گروه خبر // اســتاندار هرمزگان از 
موافقت هیأت دولــت با راه اندازی 
شهرک نســاجی در هرمزگان خبر 
داد و گفــت: قرار اســت ۲۴۰ تن 
ابریشم در هرمزگان تولید و بخش 
مهمی از نیاز کشور در این زمینه، در 

استان هرمزگان تامین شود. 

مهدی دوســتی توســعه تجــارت را از 
عمده ترین برنامه ها برای ســال ۱۴۰۱ در 
هرمزگان اعالم و اظهار کرد: از مهم ترین 
برنامه ها در این زمینه، راه اندازی نمایشگاه 
و مرکز بین المللی تجارت هرمزگان، ایجاد 
پایانــه تخصصی صــادرات محصوالت 
کشاورزی و شــیالتی، فعال سازی بیشتر 
گمــرکات، توســعه تجــارت ملوانی و 
بازارچه های مرزی و ملوانی اســت که با 
جدیت باید پیگیری شــود.وی با اشاره 
بــه ظرفیت های خوب صادراتی اســتان 
هرمزگان و مزایای استقرار صنایع در کنار 
آب، ادامــه داد: این مزیت موجب کاهش 

هزینه های صادرات می شــود و فرصت 
خوبی جهت توســعه صادرات و استقرار 
صنایع بیشــتر در هرمزگان محســوب 
می شود.اســتاندار هرمزگان با اشــاره به 
برنامه های بخش صنعت و تولید در استان، 
افزود: توسعه کســب و کارهای کوچک، 
جانمایی و راه اندازی شهرک ها و نواحی 
صنعتی جدید، ساماندهی زیرساخت های 
شــهرک های صنعتی در زمینه های آب، 
بــرق، گاز و فاضــالب و همچنین ایجاد 
شهرک های تخصصی تولیدی همچون شهر 
پتروپاالیش، فوالد و نساجی از برنامه های 

اصلی در استان هرمزگان است.

دوســتی بر ضرورت توجه به گســترش 
خوشــه های صنعتــی کاال و خدمات در 
هرمــزگان تاکید کرد و گفــت: بنگاه های 
اقتصادی فعال در هرمزگان باید نیازهای 
خــود به کاالها و خدمــات مختلف را از 
داخل اســتان تامین کنند و در این راستا 
توسعه خوشه های صنعتی کاال و خدمات 
در استان ضروری است.وی با تاکید بر لزوم 
پیگیری اجــرای مصوبات معطل مانده در 
زمینه های تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری 
با تعیین بازه زمانی، خواســتار رفع موانع 
هــزار و ۲۰۰ طرح معدنی در هرمزگان با 
تشــکیل کارگروه تخصصی شد و تصریح 

کرد: فعال ســازی این هزار و ۲۰۰ طرح 
معدنی موجب ایجاد ۲۴ هزار شغل جدید 
در هرمزگان خواهد شد.به گزارش ایسنا 
؛ اســتاندار هرمزگان همچنین از موافقت 
هیأت دولت با راه اندازی شــهرک نساجی 
در هرمزگان خبر داد و خاطرنشان کرد: در 
این راستا کاشت ۴۰ هزار بوته توت جهت 
تولید ابریشم در شهرســتان های رودان و 
حاجی آباد و همچنیــن بخش توکهور و 
هشتبندی شهرستان میناب آغاز شده و قرار 
است ۲۴۰ تن ابریشم در هرمزگان تولید و 
بخش مهمی از نیاز کشور در این زمینه، در 

استان هرمزگان تامین شود.

استاندار هرمزگان خبر داد

موافقت هیأت دولت با راه اندازی شهرک نساجی در هرمزگان

 گروه خبر // رئیس سازمان صنعت، معدن و 
با  تجارت هرمزگان گفت: ۱۷معدن هرمزگان 
به  پارسال  ریال  ۱۷۵میلیارد  گذاری  سرمایه 

چرخه تولید برگشت.
خلیل قاســمی اظهار داشت: در یکساله ۱۴۰۰ تعداد 
۱۱۰ پروانه بهره برداری صنعتی با بیش از ۲۰ هزار و 
۶۶۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری زمینه اشتغال بیش 
از ۷ هزار و ۴۰۰ نفر را فراهم کرده است که در مقایسه 
با ســال ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۶ درصد در تعداد، یکهزار 
و ۷۱۲ درصد در میزان سرمایه گذاری و ۳۶۲ درصد 

در اشتغال رشد را شاهدیم.
وی به جوازهای تاســیس صادره پرداخت و افزود: 
۶۸۷ فقره جواز با ســرمایه گذاری بیش از ۱۷ هزار 
و ۱۸۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال گذشته 
صادر شده است که زمینه اشتغال بیش از ۱۰ هزار و 

۳۸۰ نفر فراهم خواهد شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ 
در تعداد ۱۷ درصد ، ســرمایه گــذاری ۲۲ درصد و 

اشتغال ۱۹ درصد رشد مشاهده می شود.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت هرمزگان 
تعداد گواهی کشــف صادره معدنی را ۱۷ فقره با تناژ 
ذخیــره ۷۸ میلیون تن اعالم کرد و افزود: در تعداد ۶ 
درصد و تناژ ذخیره ۷۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ 
رشد داشته ایم.قاسمی تمدید و صدور جواز و پروانه 
فنی مهندسی را نیز از مجوزهای مهم صادره در سال 
۱۴۰۰ برشــمرد و افزود در ســال گذشته ۸ فقره در 
زمینه تمدید و صدور جواز پروانه فنی مهندسی صادر 
شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ می توان رشد 

۱۴ درصد را شاهد بود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در 
ادامه بحث احیاء واحدهای صنعتی پرداخت و اظهار 

داشــت: ۲۳ واحد صنعتی با ســرمایه گذاری ۲۶۶ 
میلیارد ریال و اشــتغال ۲۰۹ نفر در سال گذشته به 
چرخه تولید برگشــت که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ 
بیش از ۱۲۰ درصد رشد در احیاء واحدهای صنعتی 
مشاهده می شود.وی فعال سازی معادن را نیز از دیگر 
موارد مهم در این حوزه دانست و افزود: ۱۷ معدن با 
سرمایه گذاری ۱۷۵ میلیارد ریال و اشتغال ۲۱۱ نفر 

در سال ۱۴۰۰ فعال و به چرخه تولید برگشت.
قاسمی با اشاره به ثبت اشتغال در سامانه رصد اعالم 
کرد: تعهد اشتغال این صنعت، معدن و تجارت در سال 
گذشته ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر بود که اشتغال ایجاد شده 
در ســامانه رصد برای حوزه هــای صنعت، معدن و 

تجارت استان ۱۱ هزار و ۴۲۷ نفر ثبت شده است.
وی در ادامه به مجوزهــای صنفی پرداخت و اظهار 
داشت در ســال ۱۴۰۰ بیش از ۶ هزار و ۷۹۰ فقره 

مجوز صنفی صادر شده اســت که زمینه اشتغال ۱۶ 
هزار و ۹۷۷ نفر را فراهم نموده که به ترتیب ۷ درصد 
در تعداد و ۸ درصد در میزان اشــتغال نسبت به سال 
۱۳۹۹ رشد داشته ایم. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت هرمزگان در بحث نظارت و بازرسی اعالم 
کرد: بیش از ۱۹۷ هزار فقره بازرســی در طول سال 
گذشته توسط بازرسان سازمان صورت گرفته که ۱۳ 
هزار و ۹۳۲ فقره پرونده به ارزش ریالی ۱۹۰ هزار و 
۸۷۶ میلیارد ریال تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی 

به مراجع ذیصالح ارجاع شده است.
به گزارش  مهر، وی عملیاتی کردن سامانه یکپارچه 
مدیریت بازرسی)سیمبا( بعنوان اولین استان در سطح 
کشــور را از دیگر موارد مهم در این حوزه برشــمرد 
و افزود: براســاس ارزیابی صورت پذیرفته سازمان 
حمایت در خصوص گزارش ثبت عملیات بازرســی 
در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی با توجه به تعداد 
بــازرس در اختیار ، هرمزگان به عنوان اســتان برتر 
در خصوص انجام فرایند بازرســی در سامانه مذکور 

،معرفی گردید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خبر داد 
 بازگشت 17 معدن هرمزگان به چرخه تولید 

پشت پرده سیاست 

همچنان معطل آمریکا   
موضوع خروج سپاه از فهرست تحریمی،سفر »مورا« به تهران،اعمال تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران و جمع آوری چادر خبرنگاران در وین از جمله خبرهای 

هسته ای در ۲ هفته اخیر بود.
 اگرچه ایرانی ها در دو هفته اخیر تقریبا تعطیل بودند و فضای خبری کشــور نیز 
رونق زیادی نداشت اما در همین مدت تعطیالت نوروزی هم در حوزه پرونده هسته 
ای ایران و مذاکرات وین تحوالت مهمی روی داد که اگرچه همچنان باز نشدن قفل 
توافق خبر اصلی است اما رفت و آمد انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا به تهران و 
واشنگتن ، سخنان جنجالی امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان درباره تحریم سپاه 
،اعمال تحریم های جدید علیه ایران، اظهارات جوزف بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا درباره تاثیر روســیه در توافق نشــدن و ادامه اظهارات چند پهلوی 
مقامات اروپایی و آمریکایی در بــاره نزدیک یا دور بودن به توافق و موانع آن از 
جملــه خبرهایی بود که در این مدت در خصوص برجام و مذاکرات احیای آن در 
رســانه های بین المللی و فضای مجازی داخلی منتشر شدند . همچنین در سفر به 
لبنان و در گفت وگوی کوتاهی که با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان 
داشــتیم، وی تصریح کرد: در هفته های اخیر از میــان ۴ خط قرمز موجود میان 
تهران و واشنگتن در دو مورد به توافق نزدیک شده   و در یک مورد پیشرفت های 
خوبی داشته ایم اما در یک موضوع همچنان اختالف باقی است که به نظر می رسد 
موضوع تحریم های بعد از برجام به ویژه تحریم سپاه پاسداران باشد . وی همچنین 
در ادامه این گفت وگو با بیان این که در بیشتر موارد با طرف مقابل توافق کرده ایم، 
تاکید کرد: همچنان به دنبال رســیدن به یک توافق خوب و پایدار هستیم و در این 
صورت ما هم به تعهدات هســته ای برجام باز می گردیم .از سوی دیگر یک منبع 
آگاه در ســازمان انرژی اتمی کشورمان نیز در گفت وگو با خراسان خبر از ماندن 
بیش از دو کیلوگرم مواد غنی شــده ۶۰درصد بعد از توافق احتمالی در ایران داد و 
گفت : ایران بخشــی از اورانیوم۶۰درصد غنی شده اش را برای تولید رادیودارو به 
خارج نمی فرســتد و در کشور حفظ می کند. این میزان مواد۶۰درصد برای تولید 
مولیبدن که ماده اولیه انواع رادیوداروست و فقط حدود ۳کیلوگرم از آن نیاز ساالنه 
حداقل یک میلیون بیمار را تامین خواهد کرد ، به کار می رود. این منبع آگاه تاکید 
کرد این کار برای اولین بار در کشور انجام می شود و می تواند کیفیت و مقدار رادیو 
داروی ساخت داخل را افزایش چشمگیری بدهد البته این مواد پرتو دهی می شوند 
تا قابل بازیابی، رقیق سازی و ارسال به خارج از کشور نباشند.در این میان،اظهارات 
وزیرخارجه درباره سپاه و این که مقامات این نهاد انقالبی گفته اند تحریم سپاه مانعی 
برای توافق نباشد با واکنش بخش هایی از فعاالن رسانه ای و سیاسی روبه رو شد 
و افرادی همچون حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان و برخی نمایندگان 
مجلس که بیشتر به جبهه پایداری نزدیک هستند به انتقاد از این سخنان پرداختند . 
امیرعبداللهیان نیزدر پاسخی که در اینستاگرام خود منتشر کرد نوشت : سپاه همواره 
حافظ کشور و ملت بوده و هست و آن چه گفته شد رویکرد فرماندهان عالی است 
و موضوع اصال عبور  یا مصالحه بر سر خطوط قرمز نیست.وزیر خارجه افزود: در 
عین حال همان طور که به دقت در مصاحبه توضیح داده شــد، چنین توافقی فقط 
با رعایت کامل خطوط قرمز و بدیهیات چنین توافقی می تواند حاصل شــود و لذا 
برداشت دور از ذهن و بعیدی که برخی ازعزیزان از صحبت هاکرده اند، نادرست است

بازگشت روحانی با گام هایی شمرده 
توئیت های اخیر،پیــام ها و حضور در محافل مختلف این گمانه را تقویت می 
کند که حسن روحانی برای آینده سیاسی خود برنامه هایی دارد .۱۶ سال پیش 
دفتر سه راه یاسر  و پایان سکوت سید محمد خاتمی برای سال ها تبدیل شد به 
مهم ترین  نقطه برای تصمیمات سیاسی و برنامه ریزی جریان چپ ؛ ۸ سال پیش 
هم دفتر ولنجک شــد نقطه برو بیای احمدی نژاد و حلقه وابسته به او برای ثبت 
شدن بر صدر اخبار. حاال چند ماهی می شود که حسن روحانی کلید ساختمان 
پاستور را به ابراهیم رئیسی تحویل داده است و البته چند ماهی هم می شود که 
از سکوت سنگین او می گذرد اما کم کم نشانه ها حکایت از روزهای پایانی این 
سکوت دارد. در اقدام اول،او در توئیتی که در معرفی آن نوشته شده بود »پایگاه 
اطالع رسانی حسن روحانی« درباره تاخت و تازهای طالبان در افغانستان  و به 
دست گرفتن حکومت توسط این گروه تندرو واکنش نشان داد. چند روز بعد  به 
مناسبت میالد حضرت رسول )ص( روحانی بار دیگر توئیتی در حساب کاربری 
خود منتشر کرد . بعد تر و در اواسط بهمن ماه بود که خبر  جلسه حسن روحانی، 
ناطق نوری و ســید محمد خاتمی حسابی خبرساز شد؛ جلسه ای که بعضی ها 
می گویند به دعوت روحانی برگزار شد و بعضی ها هم گفتند سید حسن خمینی 
آن را کلید زده اســت. در همین زمینه، محمود علیزاده  عضو شــورای مرکزی 
درباره این جلســه از » عزم روحانی برای لیدری دولت ســایه« سخن گفت و 
اظهار کرد:»ســران اصالحات می خواهند جمهوریت نظام را احیا کنند. اسحاق 
جهانگیری هم در جلسات روحانی با سران اصالحات حضور دارد و هم فکری 
می کند. همتی و اسحاق جهانگیری با کارگزاران در ارتباط هستند و موضوعاتی 
را در زمینه های مختلف   بحث و بررســی می کنند«هنوز سر و صدای جلسات 
سیاسی روحانی آرام نشده بود که خبر از جلسه اش با اعضای کابینه و صحبت ها 
و اظهارنظرها درباره احیای برجام دوباره توجهات را به ســمت رئیس جمهور 
سابق جلب کرد.روحانی دربخشی از پیام نوروزی امسالش نوشته بود:«  امیدوارم 
این روزها که باالخره ضرورت »مذاکره« به عنوان  ابزاری برای تأمین منافع ملی، 
مورد پذیرش همگان واقع شده و از دیگر سو جنون یک جانبه گرایی نیز کاهش 
یافته، همه به مســیر درست بازگردند...«روحانی حتی به غیبت ۵ ساله خود در 
اجالس خبرگان نیز پایان داد، در نهمین اجالســیه خبرگان حاضر شد و وقتی 
نمایندگان مجلس خبرگان به دیدار رهبری رفتند حسن روحانی نیز در این جلسه 
،حاضر و این حضور دوباره به مرکز توجهات تبدیل شــد.  رئیس جمهور سابق 
در روزهای آغازین ســال جدید نیز به همان شیب مالیم خود برای حضور در 
رسانه ها و محافل سیاسی ادامه داد؛ در مجلس ختم آیت ا... ری شهری حاضر 
شــد و در کنار محسنی  اژه ای نشســت، به دیدار آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
دولت دوازدهم رفت و در ادامه سلسله جلسات خود، با اعضای کابینه اش دیدار 
کرد که به تازگی  تصویری از این دیدار نیز منتشــر شد.  به نظر می رسد حسن 
روحانی چندان تمایلی ندارد که از عرصه سیاســی  فاصله بگیرد و در این میان 
بیشتر نگاهش به بازی کردن نقشی همچون هاشمی رفسنجانی است که در این 
میدان به یک بازیگر اصلی در عرصه سیاست  ایران تبدیل شود. بیرون آمدن او 
از گوشه نشینی این گمانه را تقویت می کند که حسن روحانی برای آینده سیاسی 

خود برنامه هایی دارد. 

و موضوع اصال عبور یا مصالحه بر ســر خطوط قرمز نیســت.همزمان،وزارت 
خزانه داری آمریکا در بیانیه ای با ادعای ارتباط یک شــخص و چند شــرکت با 
ســپاه پاسداران، آن ها را در لیســت  تحریم ها قرار داد.از سوی آمریکایی ها نیز 
افزون بر اعمال تحریم های جدید  سخنان مثبتی شنیده نشد و رابرت مالی، نماینده 
آمریکا در امور ایران  گفت: مطمئن نیستم توافق هسته ای بین قدرت های غربی 
و ایران قریب الوقوع باشد. هر چه زودتر به توافق برگردیم که به نفع ما و احتمااًل 
به نفع ایران است، با وفاداری بیشتری آن را اجرا می کنیم و بیشتر می توانیم روی 
آن برای پرداختن به دیگر مسائل بین ما و ایران  تمرکز کنیم.مالی همچنین گفت 
که ایاالت متحده تحریم ها علیه ســپاه پاسداران ایران را حفظ خواهد کرد، حتی 
اگر توافقی برای محدود کردن برنامه هســته ای این کشــور وجود داشته باشد و 
سپاه پاسداران  تحت تحریم باقی خواهد ماند.همچنین انتشار اخبار تأییدنشده ای 
مبنی بر احتمال تصمیم آمریکا برای حذف کردن نام ســپاه پاســداران از لیست 
سازمان های تروریستی این کشور، رژیم صهیونیستی را نگران کرده است.»نفتالی 
بنت« نخســت وزیر و »یائیر الپید« وزیر خارجه رژیم کودک کش اســرائیل در 
عجز و البه های خود درخصوص ایران، از دولت آمریکا به ریاست »جو بایدن« 
خواستند که نام ســپاه را از لیست سازمان های تروریستی خود حذف نکند. اما 
واکنش واشنگتن به این نوع ادعاها هم جالب بود . »ند پرایس« سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در اظهاراتی که به نظر می رســد بیشــتر برای مصرف داخلی یا 
پاســخ برای صهیونیست ها باشــد ، گفت که پس از آن که »دونالد ترامپ«  از 
توافق هســته ای با ایران خارج شــد و همچنین پس از تروریستی اعالم کردن 
ســپاه پاسداران و ترور »سردار قاسم سلیمانی« ، ایران به توسعه برنامه هسته ای 
خود پرداخته و حمالت به تاسیســات و شرکای آمریکا در منطقه به طور قابل 
مالحظه ای بدتر شده است.وی که در کنفرانس خبری وزارت امور خارجه صحبت 
می کرد، گفت: »از سال ۲۰۱۸-۲۰۱۲ حمالت چشمگیری به نیروهای آمریکایی 
و تاسیســات دیپلماتیک آمریکا در عراق وجود نداشــت. این موضوع در سال 
۲۰۱۸ تغییر کرد و بین سال ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹، تعداد حمالت توسط گروه های تحت 
حمایت ایران تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته که این پس از خروج از برجام و قرار 
دادن سپاه در لیست تحریم ها و ترور سلیمانی روی داده است«.در این بین چادر 
خبرنگاران در مقابل هتل محل مذاکرات احیای برجام نیزجمع آوری شد.هرچند 
یک منبع اتحادیه اروپا گفته که این مسئله ارتباطی به روند مذاکرات در وین ندارد 
و به دلیل صرفه جویی مالی صورت گرفته است اما برخی آن را نشانه ای از به بن 

بست رسیدن مذاکرات حداقل در بازه زمانی کوتاه مدت می دانند.
رد شایعات درباره ناامنی مرزهای شرقی  توسط معاون وزیر کشور

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، روند امنیت مرزهای شرقی ایران را مثبت و رو 
به پیشرفت دانســت و گفت: برخالف برخی دسیسه های دشمنان در ناامن جلوه 
دادن مرزها، هیچ تغییر وضعیت امنیتی در مناطق شــرقی وجود ندارد. سیدمجید 
میراحمدی در واکنش به بازنشر مصاحبه معاون وقت دادستان استان کرمان در بستر 
فضای مجازی، مبنی بر کشف سالح های نیمه سنگین و گلوله های ضدهوایی، این 
مطلب را مطرح کرد.وی خاطرنشــان کرد: این مصاحبه  مربوط به معاون دادستان 
کرمان در ســال ۹۷ بوده اســت. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور ادامه داد: 
سالح های کشف شده هم مربوط به باند قاچاقچیان  مواد مخدر  و اشرار بوده است. 

میراحمدی هم زمانی انتشــار این مصاحبه با فیلــم فاقد صحت از هجوم آوارگان 
افغانستانی به سمت مرزهای ایران را یک عملیات روانی دشمنان انقالب دانست و 
گفت : این موضوع نشان از یک جریان سازی برای القای ناامنی در مرزهای کشور 
و ایجاد ذهنیت منفی درباره اتباع قانونی  افغانســتانی مقیــم در داخل ایران دارد. 
وی خاطرنشان کرد: البته این که تعدادی از اتباع افغانستان به صورت غیر مجاز در 
تالش برای ورود به مرزهای ایران هستند، موضوع جدیدی نیست. معاون وزیر کشور 
تصریح کرد: هیچ تغییر وضعیتی که نشــان از توسعه ناامنی در مرزها باشد وجود 
نــدارد و برعکس، امروز روند انســداد و مراقبت مرزها با همت و تالش نیروهای 
مسلح ،مرزبانی و کمک دولت، رو به پیشرفتی  دارد و تالش بر این است با اقدامات 
تحولی، به سرعت و در کوتاه ترین زمان ممکن، به نقطه اطمینان بخش برسد./فارس

دستور رستم قاسمی برای پیگیری اعتراض امام جمعه شیروان
پس از آن که امام جمعه شــیروان به فرزاد نجات نیا، معاون وزیر راه و شهرســازی 
اعتراض کرد و گفت که او در سفر به شیروان خراسان شمالی راجع به ناهار مرغ و 
ماست انتقاد کرده بود و به دو دختربچه که به استقبال او آمده بودند ۸۰ میلیون تومان 
جایزه داده است، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دستور پیگیری صادر کرد.بنا 
بر اعالم روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی 
در پیامی توئیتری از دستور وزیر راه و شهرسازی در زمینه تذکر امام جمعه شهرستان 
شــیروان خبر داد.علی جعفری، مشــاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی در حساب 
کاربری خود در یکی از شــبکه های اجتماعی نوشت: حسب دستور وزیر محترم 
راه و شهرســازی، تذکر صحیح امام جمعه محترم شیروان در حال پیگیری است. به 
یقین انجام چنین خطایی که باعث بدبینی مردم و سرخوردگی جریان انقالبی راجع 
به دولت مردمی است، قابل گذشت نخواهد بود. حجت االسالم حسین تکمیلی، در 
مراســمی با حضور فرزاد نجات نیا خطاب به او گفت که درباره ناهار مرغ و ماست 
مزاح کردید که ما آن را به عنوان شوخی برداشت کردیم اما از هدیه به دو دختر که 
به استقبال شما آمده بودند مبنی بر سفر کربال همراه با خانواده که حدود ۸۰ میلیون 
تومان هزینه خواهد داشت ناراحت شدم. منبع این پول از کجا تامین شده است؟ اگر 
از جیب شــخصی است ما برایتان کف می زنیم و تشکر می کنیم اما اگر دولتی است 

این حق را نداریم./شفقنا
تازه های مطبوعات

جوان- این روزنامه نوشــت : نمی توان از پایان قرن چهاردهم سخن گفت و از دو 
چهره تأثیرگذار این قرن نگفت؛حضرت روح ا...که علم قیام را برافراشت و حضرت 
آیت ا...خامنه ای که اینک مظلوم  ترین انقالب تاریخ را از داالن مصاف با خونخواران 

جهان به سالمت وارد قرن جدید می کند.
ایران - این روزنامه به بررســی و ارزیابی عملکرد دولت رئیسی در ۶ ماه گذشته 
پرداخته و از »۱۲ دستاورد مهم« دولت که شامل واکسیناسیون عمومی، آزادسازی 
سواحل، افزایش فروش نفت، سفرهای استانی، تکمیل درگاه ملی صدور مجوزهای 
کســب وکار، مدیریت بحران، اعطای وام بدون ضامن، تعیین تکلیف اموال مردم در 
ســازمان اموال تملیکی، اجرای طرح جهش تولید مســکن، استفاده حداکثری از 
ظرفیت دیپلماسی، حل مشکالت فاضالب استان خوزستان و احیای شوراهای عالی 

است؛ نام برد.

گروه خبر // رئیس کل دادگستری 
کاداستری  سند  صدور  از  هرمزگان 
برای ۶۵ درصــد از حریم ۶۰ متری 

سواحل در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنــگار دریا ؛رئیس کل 
دادگســتری هرمزگان اعــالم کرد: با 
پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال 
و در راســتای حفاظت از اراضی ملی 
و منابع طبیعی، تاکنون برای ۶۵ درصد 
از حریم ۶۰ متری ســواحل در استان 
هرمزگان سند کاداســتری صادر شده 

است.
مجتبی قهرمانی هدف از صدور ســند 
بــرای این اراضــی را اعمال حاکمیت 

بهتــر جهــت جلوگیــری از هرگونه 
سوءاستفاده، تصرف غیرقانونی و دست 
اندازی به حریم و بســتر دریا برشمرد  
و تأکید کرد: بــا توجه به برنامه ریزی 
های انجام شــده، تا نیمه اردیبهشت ماه 
امسال برای حدود ۱۰۰ درصد از حریم 
۶۰ متری ســواحل در استان هرمزگان 
به جز بندرعباس، سند کاداستری صادر 

خواهد شد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
اظهار داشت: تاکنون برای ۱۰۰ درصد 
از اراضی ملی اســتان هرمــزگان نیز 
سند مالکیت کاداســتری به نام دولت 
با نمایندگی  ایران  جمهوری اســالمی 

ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری 
صادر شده است. رئیس شورای قضایی 
اســتان هرمزگان در ادامــه افزود: از 
مجموع شش میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار 
اراضی منابع طبیعی استان شامل جنگل، 
مرتع، اراضی و حریم ۶۰ متری سواحل 
از ابتدای اجرای طرح کاداستر تاکنون 
برای شش میلیون و ۷۹۹ هزار و ۹۲۴ 
هکتار سند صادر شــده و مشخصات 
آنها در بانک اطالعات کاداستر استان 

تثبیت و جانمایی شده است. 
با  قهرمانی تصریح کرد: خوشــبختانه 
پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال 
در اراضی ملی و منابع طبیعی اســتان 

اســناد  در خصوص صدور  هرمزگان 
رسمی برای اراضی ملی گام های بلندی 
برداشــته شــده که این موضوع نتایج 
مهمــی را در پیشــگیری از تصرفات 
غیرقانونــی، ایجاد شــفافیت و تثبیت 

مالکیت دولت به دنبال داشته است. 
هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
همچنیــن ضمــن تقدیر و تشــکر از 
اقدامات اداره کل ثبت اســناد و امالک 
اســتان هرمــزگان و اداره کل منابــع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان در اجرای 
طرح کاداســتر، گفت: در صدور اسناد 
کاداســتری اراضــی ملی در اســتان 
گرفته  بزرگــی صورت  کار  هرمزگان 

اســت که مطمئنا ایــن اقدامات تأثیر 
بسزایی در کاهش دعاوی و پرونده های 
قضایــی مرتبط با این حــوزه خواهد 

داشت.

صدور سند کاداستری برای ۶۵ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل در هرمزگان
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سال بیست و یکم شماره 3848

نه به کنجکاوی!

آمدم تا بدهم تهنیتت! گفت فضولی؟

بی وفا دوست! چه شد معرفتت؟ گفت فضولی؟

 پیرمردی به جوان گفت که بی تجربه خام!

بنشین تا که دهم مشورتت! گفت فضولی؟

 پسر با ادبی دیدم و پرسیدم از ایشان

که چه بوده متد تربیتت؟ گفت فضولی؟

 صحنه سازی که خودش را روی ماشین من 

انداخت

گفتمش چند شد آخر دیه ات؟ گفت فضولی؟

 استوری کرد سلبریتی و دایرکت بدادم

که »لقت« تایپ شد آنجا لغتت! گفت 

فضولی؟

 میم ه مرخصی آمد! گفتمش میم ه اصاًل

چقدر مانده ز محکومیتت؟ گفت فضولی؟

گفت این خلق ولی نعمت مایند! بگفتم:

که چه شد وعده شفافیتت؟ گفت فضولی؟

گفته بودم ز طال بودن خود سخت پشیمان

شدم ای دوست! چه شد مرحمتت؟ گفت 

فضولی؟

 امین شفیعی

***

کتاب ُکشی

به عزت و شرف ال اله اال اهلل

جنازه  می برد این جمع شیک، با اکراه

گرفته گوشه  تابوت را، خود قاتل

کشیده توی عزا، قبر کن، برایش ِکل

نموده پخش، فلش، فیلم طنز تکراری

شده ست مضحک و بی غصه، این عزاداری

نشسته گوشه  ای، هدفون! در عالمی دیگر!

دلش خوش است و پلی کرده باز »قرص قمر«

در این میانه، یکی بازی اش گرفته، عجیب

»کراس بای« است، ولی آمده به هر ترتیب

شده ست گیم آور و می کند فقط غرغر

PS4 که بوده این خفن باکالس؟

کلیپ های مفرح گذاشته، تبلت

برای شام، نشان داده عکسی از کتلت

موبایل، تا بدمد توی روح مرده، نشاط

هر آنکه آمده را، کرده است »هات اسپات«

تمام جمع، خوشند و »کتاب« را کشتند

نشسته اند، چنان جغد و خواب را کشتند

 موبایل گفت: »عزیزان! کتاب در گور است

بساط فاتحه خوانی به لطف ما جور است

برای ماندن او توی عالم اموات

و برنگشتن وی، فاتحه مع الصلوات

 فهیمه انوری

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

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

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

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

تک فرزندی

 // ها  اســتان  سرویس  سیالوی  حسن 
استاندارخوزستان گفت: ساخت بیش از 
۴۰۰ واحد از مجموع ۹۸۰ واحد خسارت 
دیده در مناطق زلزله زده شهرستان اندیکا 

به پایان رسیده است.
به گزارش خبرنگاردریــا ، صادق خلیلیان 
به همراه »محســن رضایی« معاون اقتصادی 

رئیس جمهور ضمــن بازدید از مناطق زلزله 
زده اندیکا بیان کرد: تمام تالش ما این است 
که تا خرداد امســال بازسازی در این مناطق 

زلزله زده به پایان برسد.
وی افزود: ۲ جاده اصلی در کنار بازســازی 
واحدهای مســکونی در دســت احداث و 
بازسازی است که هم اکنون به مرحله آسفالت 

رسیده اند. استاندار خوزستان ادامه داد: یکی 
دیگــر از خدمات در نظر گرفته شــده برای 
مــردم این مناطق، اهدای وســایل ضروری 
زندگی اســت که پس از بازسازی در اختیار 

زلزله زدگان قرار می گیرد.
وی گفــت: عالوه بــر بازســازی اقدامات 
دیگری در این مناطق در حال انجام است که 

محرومیت را کم رنگ و تحول اساسی را در 
این مناطق ایجاد خواهد کرد.

شهرســتان اندیکا از ۱۲ تا ۱۹ مهر پارسال 
شاهد چند زمین لرزه بود که بزرگترین آن ۵،۷ 
درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( 

قدرت داشت.
طبق برآورد اعالم شده بر اثر وقوع این زمین 

لرزه ها ۹۸۰ واحد مسکونی نیاز به تخریب و 
بازسازی داشــته و یک هزار و ۹۵۰ واحد 
مسکونی در این منطقه نیز باید بهسازی شوند.

خســارت این زمین لرزه ها پنج هزار میلیارد 
ریال برآورد شده است.

اندیکا با مرکزیت شــهر قلعه خواجه دارای 
شمال شرق خوزستان واقع استسه بخش و با جمعیت حدود ۸۰ هزار نفر در 

استاندار خوزستان:

 ۴۰۰ واحد در مناطق زلزله زده اندیکا ساخته شد

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها //مدیر کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای استان بوشهر گفت: از ابتدای طرح تا کنون ۸۴۲ هزار 
و ۴۲۸ خودرو وارد این اســتان شده است که این رقم رشد ۵۱/۱۰۱ 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســیدحمیدرضا علم اظهار کرد: از ابتدای طرح 
نوروزی )۲۵ اسفند ۱۴۰۰  الی ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ ( بیشترین تردد مربوط 
به ورودی بوشهر با ۶۳۲هزار و ۵۷۸،  خروجی بوشهر با ۶۵۲ هزار و ۷۳۷، 
خوزستان به دیلم ۲۳۳ هزار و ۵۵۶، دیلم به خوزستان ۲۳۷ هزار و ۴۵۴، 
محوربرازجــان_ دالکی ۲۳۸ هزار و ۳۹۱، دالکی _ برازجان ۲۲۴ هزار و 
۸۷۱، عسلویه_سیراف ۲۰۸ هزار و ۹۷۵ و سیراف _ عسلویه  ۲۰۴ هزار 

و ۵۰۶ تردد ثبت شده است.
وی در خصوص آمار ورودی خودروهادر ۱۳ فروردین ماه بیان کرد: ورود 

۴۳ هزار و ۵۷ خودرو به اســتان است که نشــان از رشد  ۰۹/۹۲ درصد 
نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان بوشهر در خصوص آمار 
خروجی خودروها نیز گفت: در ۱۳ فروردین ماه در اســتان بوشهر با ۵۵ 
هزار و ۲۴۲ از رشد  ۴۵/۱۰۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

خبر می دهد.
علم تصریح کرد: آمــار ورودی خودروها از ابتدای طرح تا کنون با ۸۴۲ 
هزار و ۴۲۸ خودرو اســت که این رقم رشد ۵۱/۱۰۱ درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال قبل داشته است.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای طرح نوروزی تاکنون خروج خودروها نیز با 
۸۲۶ هزار و ۴۱۷ بوده است که نشان می دهد با ۳۹/۹۳ درصد رشد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل مواجعه بوده ایم.

مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای بوشهرخبر داد

ورود 842 هزار خودرو در بوشهر

مهران سلطانی نژاد ســرویس استان ها //
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
بوشــهر در ارتباط با حضور غیرمجاز اتباع 
افغانی در اســتان هشدار داد و گفت: حضور 
بی قاعده افاغنه بعد از روی کار آمدن طالبان 

در استان بوشهر موجب نگرانی است.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدتقی ایرانی در 
خصوص حضور بی قاعــده و غیرمجاز اتباع 
افغان در استان بوشــهر اظهار کرد: با توجه به 
ممنوعیــت حضور اتباع بیگانه در شــهرهای 
عسلویه، دیلم و گناوه، بکارگیری اتباع افغانی 
از سوی شهروندان بوشهری خالف قانون است 

و با متخلفین برخورد خواهد شد.
وی تصریح کــرد: نیروی انتظامی با هماهنگی 
اداره کل اتبــاع و مهاجرین خارجی و نظارت 
فرمانداری ها وظیفــه جمع آوری و ترد افاغنه 

غیر مجاز را بر عهده دارند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
بوشهر حفظ امنیت و مراقبت از حریم استان را 
در مقابله بــا ورود غیر قانونی اتباع خارجه را 
خط قرمز نیروهای امنیتی و انتظامی دانست و 
عنوان کرد: حضور بی قاعده افاغنه بعد از روی 

کار آمدن طالبان موجب نگرانی است.

ایرانی از مردم شریف اســتان بوشهر به عنوان 
پایتخــت انرژی کشــور درخواســت کرد از 
بکارگیــری افاغنــه اجتناب کننــد و در این 

خصوص به نیروی انتظامی گزارش دهند.
وی خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه تعدادی 
از اتباع افغان وابســته به گروه های تروریستی 
و داعش هستند و احتمال ورود آنان به کشور 
متصور است هرگونه مسامحه در این خصوص 
مخل امنیت و آرامش کشور است و الزم است 
که نیروهای امنیتی و انتظامی با آمادگی کامل در 
شناسایی و برخورد قانونی با آنان را در دستور 

کار خود قرار دهند. معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری بوشهر گفت: به تمام مردم 
شریف اســتان توصیه و تذکر داده می شود که 
از اسکان، اجاره خانه و ملک، تحویل شغل و 
کسب و کار به این اتباع به هیچ عنوان پذیرفته 
نیست و با متخلفان برابر قانون، با جریمه نقدی 
سنگین، ومحکومیت در دادگاه برخورد خواهد، 
شد. ایرانی تاکید کرد:  در غیر این صورت، نیروی 
انتظامی و سربازان گمنام امام زمان وارد عمل 
شده و با کســانی که محل اختفا، این افراد را 
گزارش نکنند، برخورد قضایی صورت می گیرد.

معاون استاندار بوشهر:
حضور بی قاعده افاغنه در بوشهر نگران کننده است

حسن سیالوی سرویس استان ها // 
اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گفت: ســال گذشــته با تالش های 
صورت گرفته شــاهد نجات جان ۶۱ 
نفر از مردم خوزســتان با استفاده از 

پیوند عضو بودیم.
به گزارش خبرنگاردریا ، محمدحســین 
سرمســت شوشــتری در گفت وگویی 
رســانه ای اظهار کرد: اهــدای اعضای 

روژان کودک دو ســاله خوزســتانی که 
دچار مرگ مغزی شــده بــود با اقدام 
بیمار  ســه  به  خانواده اش  خیرخواهانه 

نیازمند جان دوباره ای بخشید.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز 
افزود: پیوند کبد و دو کلیه این کودک در 
بیمارستان گلستان اهواز به عنوان اولین 

پیوند عضو در سال ۱۴۰۱ انجام شد.
وی بیان کرد: سال گذشته با تالش مرکز 
اهدا عضو و پیوند دانشــگاه و اســاتید 
جراحی و فوق تخصص پیوند قلب، کلیه، 
کبد، بیهوشی قلب و مرکز اورژانس ۱۱۵ 
به ویژه همکاران اورژانس هوایی، شاهد 
نجات جان ۶۱ تن از مردم خوزستان و 

هموطنان با پیوند اعضای حیاتی بودیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز 
افزود: در ســال گذشته با پیوند ۳۵ کلیه 
۱۳ کبد و ۲ قلب موفق در بیمارســتان 
گلستان اهواز و ارسال دو قلب به تهران 

و پیوند موفق به پســر ۱۴ ساله و دختر 
۹ ساله که در شــرایط اورژانس نیاز به 
قلب داشتند و همچنین ارسال ۷ کبد و۴ 
قلب به شــیراز در مجموع جان ۶۱ نفر 
از هم استانی ها و هموطنان عزیز نجات 
داده شد. سرمست ادامه داد: با اقدامات 
و تالش های صورت گرفته در ۲ ســال 
گذشــته در مجموع موجب ارتقای رتبه 
دانشگاه علوم پزشــکی اهواز از ۴۵ در 
ســال ۱۳۹۸ به ۲۸ در سال ۱۴۰۰ در 

کشور شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز 
ضمــن تقدیــر از خانواده هایــی که با 
ســخاوتمندی و اهدای اعضای عزیزان 
خود موجب نجات جان بیماران شدند، 
گفت: امیدواریم فرهنگ اهدا عضو بیش 
از پیش از در جامعه نهادینه شود و شاهد 
از دست دادن هیچ هم وطنی به دلیل نیاز 

به عضو نباشیم.

  

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

سال گذشته ۶1 خوزستانی با پیوند عضو نجات یافتند 

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان بوشهر از نجات ۱۲ مسافر از مرگ حتمی در 

نوروز ۱۴۰۱ خبر داد. 
 به گزارش خبرنگار دریا ، غالمرضا حاجیانی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: از آغاز طرح ملی امداد و نجات نوروزی در ۲۵ 
اســفند ۱۴۰۰ تا ۱۲ فروردین سال جاری تاکنون ۸۸ عملیات از 

سوی این جمعیت در استان انجام شده است.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر افزود: از این شمار 

عملیات ۲۶مــورد در جاده، چهار فقره کوهســتانی، پنج مورد 
شهری، ۱۲ مورد دریایی - ساحلی و ۴۱ مورد خدمات حضوری 
بوده است. وی عنوان کرد: از اول اجرای طرح ملی امداد و نجات 
تاکنون ۲۱۲ نفر در اســتان بوشــهر دچار حادثه شدند که از این 
تعداد ۱۷۴ نفر مصدوم، ۳۲ نفر انتقالی و ۹۲ نفر به صورت سرپایی 

درمانشان صورت گرفته است.
حاجیانی خاطرنشان کرد: از شمار حادثه دیدگان طرح ملی امداد 

و نجات تاکنون  ۹ نفر جان خود را از دست داده اند.

نجات ۱۲ مسافر نوروزی از مرگ حتمی در سواحل بوشهر 

مدیرکل ارشاد استان یزد:

تولیدات هنری حوزه خانواده و جمعیت حمایت می شود
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان یزد از حمایت این اداره کل از طرح هــا و تولیدات هنری حوزه 

خانواده و جمعیت خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ، احســان عابدی در دیدار با مسئول طرح سامان 
خانواده اســتان یزد با اشاره به حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری به 
منظور فرهنگ سازی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: 
هنر به واســطه استفاده از عناصر زیبایی می تواند تاثیر عمیق و شگرفی بر 
مخاطب بگذارد و به همین دلیل است که همیشه برای فرهنگ سازی عمومی 

در حوزه های مختلف فرهنگ و هنر بهترین و سریع ترین گزینه است.
وی افزود: یکی از موضوعات کالن و مهم در جامعه بحث خانواده و جمعیت 
است و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد از طرح های فرهنگی و 

تولیدات هنری با محوریت جمعیت و خانواده حمایت می کند.
عابدی، اهم موضوعات پیشنهادی را شــامل طالق، فرزندآوری و کاهش 
جمعیت، سواد رسانه ای والدین و سبک زندگی اسالمی-ایرانی، امید و نشاط 
و سایر موضوعات مرتبط با کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی اعالم 

کرد.

گروه خبر // با حضــور فواد جلیلیان مدیرعامل 
بندری  و  محترم شرکت توسعه خدمات دریایی 
بتاء، جمعی از همکاران بازنشسته واحد عملیات 
و فنی این شرکت در مجتمع بندری شهید رجایی 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار دریا ، آقایان شهرام عاشورپور، 
مهدی امیری، حمید صیادی، ســعید عالجمه، آیت 
صیادی، حســن مرادی، حمید جمالی، محمدرضا 
نوش آذر، علیرضا تشکری، ایمان قاجاری، مرادعلی 
خیاطی، حسین جاللیان فر، ایمان قاجاری، کامران 
قادری و رضا فرهود نفراتی بودند که در این مراسم 
از تالش هایشــان با اهدا لوح سپاس و هدیه نقدی 

قدردانی شد.
مدیرعامل شرکت بتاء در این مراسم ضمن تبریک و 

قدردانی از زحمات همکاران بازنشسته بابت سالیان 
تالش در بزرگترین بندر تجاری کشور گفت: کارکنان 
قدیمی شرکت بتاء، افرادی باتجربه و از سرمایه ها و 

گنجینه های اصلی بندر شهید رجایی هستند.
فواد جلیلیان با بیان اینکه طی این ســالها خاطرات 
و اتفاقــات خوبی به برکت حضور این همکاران در 
سطح بندر انجام پذیرفت، افزود: هرچه امروز داریم 
از زحمات همکاران گذشــته است که شاید دیگر 
پیش ما نیستند و دلتنگ شان هستیم، به همین سبب 
باید قدر دور هم بودنها، رفاقت ها و صمیمت ها را 

بیشتر دانست.
 وی برای تمامی همکاران بازنشسته مجموعه آرزوی 
حال خوب و آرامش در کنار خانواده محترم شــان 
نمود و خاطر نشان کرد: ما از زحمات همه همکارانی 

که با انگیزه، توانایی باال و تعصب نسبت به خانواده 
معظم بتاء، طی سالها در کنار مدیریت حافظ منافع 
شرکت بودند، قدردانی می کنیم و برنامه داریم تا با 
جانشین پروری، سرمایه گذاری بیشتر و کارآفرینی، 
نماینده شایســته ای برای ایران اســالمی بعنوان 
بزرگترین پورت اپراتور منطقه ای جنوب کشــور 
باشیم. در این نشست صمیمی همکاران بازنشسته 
نیز به بیان خاطرات تلخ و شیرین روزهای کاری در 

شرکت بتاء و بندر شهید رجایی پرداختند.
در این مراســم همچنین آقای داریوش قاســمی 
معاونت محترم عملیات، آقای محســن سلمانپور 
معاونت محترم فنی، آقای اســماعیل شکرانی مدیر 
محترم واحد حفاظت و بازرسی ناحیه هرمزگان نیز 

حضور داشتند.
در بخشــی از لوح های ســپاس که بــه امضای 
مدیرعامل شــرکت بتاء رسیده آمده است: "خدای 
بزرگ و مهربان را شاکریم به خاطر وجود همکارانی 
که بســی مایه غرور و مباهات هستند آنگاه که در 
کمال صداقت و درستکاری، سالیان سال از بهترین 
ســالهای عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و 
در جهت تحقق اهداف این شرکت، خالصانه از هیچ 
کوششی دریغ نورزیدند و با پذیرش غم و شادی و 
با توکل به ایزد منان در کنار سایر همکاران صادقانه 

خدمت نمودند."
شرکت بتاء بیش از ۵۰ درصد حجم عملیات ترمینال 
های کانتینر بندر شهید رجایی بندرعباس )بزرگترین 
بندر تجاری ایران( را به عهده دارد و مجموعا ساالنه 
ســه و نیم میلیون teu انــواع کانتینرهای خالی، 
کانتینرهای صادراتی، ترانشــیپی، غیر اســتاندارد، 
کاالی خطرناک و یخچالی را در دو ترمینال این بندر 

تخلیه و بارگیری می کند.

آرزو توکلی سرویس استان ها // رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت 
یک کودک دیگــر در کرمان به دلیل 
ابتال به کرونا خبــر داد و گفت: تعداد 

بیماران بستری روزانه افزایش یافت.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ حمید رضا 
رشــیدی نژاد اظهار داشت: متأسفانه طی 
چند روز گذشته شاهد افزایش موارد ابتالء 
و فوت کودکان به دلیل کرونا هســتیم که 
دلیل این مساله هم افزایش دورهمی ها و 

عدم فاصله گذاری اجتماعی است.
وی با اشاره به فوت دو نفر به دلیل ابتالء 
به کرونــا گفت: یک کودک یک ســاله 

قربانی کرونا شد.
وی عنوان کرد: تعداد بســتریهای روزانه 
نیز افزایش یافته است و تعداد بستریهای 
استان نیز ثابت مانده و سیر نزولی متوقف 

شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
کودکان قربانی اصلی امیکرون

آگهی ابالغ اجرائیه مهرهی  
بدین وسیله به آقای مهرزاد جاودانی نام پدر: رحمت اله تاریخ تولد: 1۳۴۵/۰۶/۲۵ شماره ملی: ۲۲۹۵۲۰۸۸۶۶ شماره شناسنامه: ۲۳۴۹ به 
نشانی: بندرعباس شهرک نبوت نرسیده به مسجد کدپستی ۷۹1۶۸1۸۳۷۵ ابالغ می شود که خانم نیلوفر شهریاری جهت وصول تعداد 
چهارده عدد سکه ی طالی کامل بهار آزادی طرح قدیم و هزینه ی یک سفر زیارتی حج تمتع و یک جام آینه و یک زوج شمعدان 
نقره به مبلغ سه میلیون تومن و یکصد شاخه گل رز سفید عندالمطالبه به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره ۷1۸۳، تاریخ 
سند: 1۳۹1/۰۵/1۵، دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج شماره ۵۳ شهر بندرعباس استان هرمزگان علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالسه 1۴۰۰۰1۹۸۷ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1۴۰۰/1۲/۲۶ مامور، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر 

االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.1۴۰1/1/ م الف

مریم چمنی-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

تجلیل از همکاران بازنشسته شرکت بتاء 
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گردشگری

خبری

 ثبت نام و اعزام زائران ایرانی
 به »عتبات رمضانی«

 سرویس گردشگری // معاون عتبات عالیات سازمان حج 
و زیارت با بیــان اینکه در عتبات نوروزی ۱۴هزار و ۶۶۴ 
نفر به عراق سفر کردند، گفت: عتبات رمضانی هم آغاز شده 
http://atabat. است و متقاضیان می توانند در سایت
haj.ir نام نویســی انجام دهند. حجت االسالم والمسلمین 
صحبت اهلل رحمانی گفت: ازسرگیری اعزام زائران ایرانی به 
عتبات عالیات بعد از دو ســال وقفه که به دلیل شیوع کرونا 
ایجاد شده بود از ۲۳ آبان ماه سال گذشته آغاز شد.وی افزود: 
در این اعزام ها که با اجرای آزمایشی طرح نوین عتبات هم 
همراه بود و در ایام نوروز به اوج خود رســید، مجموعًا ۵۵ 
هزار و ۶۹۷ نفر از طریق هوایی به عراق برای زیارت اعتاب 
مقدسه مشرف شدند که ۱۴ هزار و ۶۶۴ نفر از این زائران در 
بازه زمانی ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ لغایت ۸ فروردین ۱۴۰۱ در 
قالب عتبات نوروزی اعزام شدند.معاون امور عتبات سازمان 
حج و زیارت تصریح کرد: علی رغم آمادگی ســازمان برای 
اعزام های زمینی همچنین استقبال متقاضیان در این رابطه و 
صحبت های شفاهی دســت اندرکاران کشور میزبان مبنی بر 
بازگشــایی مرزهای زمینی برای تشرف به عتبات، این مهم 
تاکنون صورت نگرفت و زائران اعزام شده در ماه های اخیر 
همگی به صورت هوایی به عراق عزیمت کرده اند.وی درباره 
اعزام های عتبات عالیات در ماه مبارک رمضان نیز گفت: با 
پایان گرفتن اعزام عتبات نوروزی، ثبت نام و اعزام متقاضیان 
تشــرف به عتبات عالیات در ماه مبارک رمضان از روز نهم 
فروردین ماه امسال آغاز شده و اعزام ها در حال انجام است.
حجت االسالم والمسلمین رحمانی اظهار کرد: در این دوره 
نیز بسته های مختلف شامل ۷ شب، ۸ شب، ۹ شب، ۱۲ شب 
و ۲۱ شــب تدارک دیده شده اســت و افراد بنابر شرایط و 
سلیقه خود می توانند از آن بهره مند شوند.به گفته وی، تاکنون 
حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر در عتبات ماه رمضان نام نویسی 
http://atabat. کرده اند و ثبت نام همچنان در سایت
haj.ir ادامــه دارد و متقاضیان می توانند از آن اســتفاده 
کنند.معاون امــور عتبات عالیات ســازمان حج و زیارت 
درباره اجرای آزمایشی طرح نوین عتبات عالیات نیز ابراز 
کرد: آسیب شناسی و رفع نقاط ضعف و توجه به نقاط قوت 
مدنظر قرار دارد چراکه رضایتمندی زائران عزیز سرلوحه کار 
ما قرار دارد.وی درباره اعزام های زائران کشورمان به سوریه 
نیز اظهار کرد: اعزام زائران کشــورمان به سوریه از اواسط 
دی ماه ۱۴۰۰ با ظرفیت محدود آغاز شد و اوج اعزام ها در 
اســفندماه و ایام نوروز انجام گرفت که در حدود ۲ هزار و 
۸۰۰ نفر به زیارت حرم مطهر حضرت زینب)س( و حضرت 
رقیه)س( مشرف شدند؛ بســته های این سفر نیز ۳ شب، ۴ 

شب، ۵ شب و ۷ شب است.

»سیریک« نگین ناشناخته جنوب 
سرویس گردشگری //  سیریک با طبیعتی متفاوت، 
تلفیقی از بیابان های شنی و جنگل در کنار دریا 
قرار دارد، جنگل چندلی منحصر بفردترین جنگلی 

است که بر روی دریا قرار دارد.
سیریک سرزمینی اســت که بیابان و دریا در کنار هم 
دارد، هر چند که ســبزی و جنگل هــای انبوه معمواًل 
گردشگران زیادی را به ســوی خود جذب می کند و 
انســان به دنبال طبیعت و محیط های سرسبز است اما 
شهرستان سیریک نه تنها از طبیعت سبز جنگل های حرا 
و مزارع کشاورزی و باغ های نخیالت برخوردار است 
بلکــه از طبیعت زیبای بیابانی که خفته در کنار دریای 
عمان است جذابیت خاص خود را دارد و این طبیعت 
زیبا و شگفت انگیز نگاه هر بیننده ای را به سوی خود 
جذب می کند.هر چند این طبیعت شگفت انگیز به طور 
کامل و واضح به گردشگران معرفی نگردیده و به مانند 
گنجینه ای است که در دل بیابان و در زیر هزاران خرمن 
از خاک پنهان گشته است، اما چند سالی هست که این 
نقطه از کشــور زیبای ما به هم وطنان و دنیا در حال 
معرفی است، همین امر باعث شده که هر سال نسبت به 
سالهای گذشته موج مسافران به این سمت سرازیر شود.
شهرستان ســیریک در ۱۷۰ کیلومتری جنوب شرقی 
مرکز اســتان هرمزگان بندر عباس قرار دارد که بعنوان 
بهشت گمشده معروف بوده اما چند سالی هست که نظر 
خیلی از گردشگران را به خود جلب کرده و همه ساله 
در ایام نوروز مهمانان زیادی به این منطقه برای دیدن 
مکان های توریستی و گردشگری می آیند که سر آمد 
اینها خور آذینی، بازار میشــی و سیریک، ساحل بندر 
سیریک، ساحل بندر گروگ و بندر کوهستک در این 

خصوص نیز می توان نام برد.
 در روزگاری که کشــورهای پیشرفته دنیا با ساخت 
جاذبه های طبیعی و گردشگری به شکل مصنوعی، به 
دنبال درآمدهای میلیارد دالری از صنعت گردشگری 
هستند در این سوی مرزها و شاید به فاصله ای اندک از 
همسایه های جنوبی خلیج فارس، شهر سیریک مملو از 
ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری طبیعی و خدادادی 
است. نبود متولی در حوزه گردشگری موجب شده تا 
یکی از سرمایه ها و گنج های طبیعی این شهر در پس 

غبار فراموشی و بی تدبیری قرار بگیرد.
تاالب بین المللی خور آذینی شــامل جنگل های حرا 
که ویژگی های خاص خودش را دارد و یکی از چهار 

تاالب بین المللی هرمزگان به حساب می آید و رویش 
درختان چندل در کنار درختان حرا، تاالب بین المللی 
خورآذینی را به یکی از زیباترین تاالب های دنیا تبدیل 
کرده اســت. این تاالب با ۵۰۰ هکتار وسعت در ۱۵ 
کیلومتری بندر سیریک واقع شده است. در هنگام مد، 
تاج درختان در جنگل های حرا باالتر از ســطح آب 
شــور دریا دیده می شود و دیده شــدن بقیه اندام های 
درختان زیر آب شور دریا از شگفتی های طبیعت است. 
که چشــم هر بیننده ای را به سوی خود جذب می کند.

یکی از زیبایی های دیگــر این تاالب، پناهگاهی امن 
برای انواع پرندگان مناطق گرمســیری و مهاجر است، 
همچنین به علت انباشته شدن رسوبات حاصل از بین 
رفتن درختان حرا و استفاده مؤثر آبزیان از این ذرات، 
این تاالب به زیســتگاه دائمــی خرچنگ، ماهی ِگل 
خورک و پرندگانی مانند »اِگرتها« تبدیل شــده است.

از آنجایی که فصل بهار سرآغاز سفرهای نوروزی برای 
خانواده های ایرانی اســت، اکثر خانواده ها عزم سفر و 
دیدن از جذاب ترین مکان های گردشگری می کنند. از 
این رو نوروز، فرصت مناســبی برای پرداختن به سیر 
و ســفر برای خانواده ها در ایران اســت. بیابان گردی 
امروزه یکی از زیباترین بخش های طبیعت گردی در 
جهان محســوب می شــود که در این میان بیابان های 
سیریک به ویژه بیابانهای روستاهای گهردو و گونمردی 
بخش های از شهرستان سیریک، مطلوب ترین بیابان ها 
برای طبیعت گردانی اســت که به این شهرستان سفر 
می کنند. به طوری که می شود از جلوه ها و شکوه بیابانهای 

سیریک با زیبایی های که دارد دیدن و استفاده کرد.
از آنجایی کــه جدیداً بیابان گــردی در ایران به طور 
چشمگیری مورد توجه گردشگران قرار گرفته است، 
شهرستان سیریک از طبیعتی بکر با بیابان ها و کوه هایی 
از شــن برخوردار اســت به همین منظور دهیاران در 
بخش بیابانگردی دست به کار شده اند و زمینه را برای 
گردشــگران در این حوزه نیز فراهم کرده اند تا اینکه 
گردشگرانی که به این روستاها سفر می کنند بتوانند از 

لذت سفر در بیابان برخوردار شوند.
 سیریک شهری تلفیقی از دریا و بیابان

ســیریک شــهری با زیبایی های اتصال دریا و بیابان 
است این شــهر با جمعیتی بالغ بر ۴۵ هزار نفر دارای 
آثار باســتانی و دیدنی زیادی شــامل مقبره عشاق، 

قدمگاه شاه محمد، باغ های سرزه، روستای کنارجو و 
مزارعه کشــاورزی سرزه و در کنار آن مزارع پرورش 
میگو و همچنین تاالب بین المللی آذینی با جاذبه های 
گردشگری که سر سبد دیگر مکان های گردشگری در 
شرق استان اســت.مجتمع های تجاری بازار میشی و 
دیگر مکان های گردشــگری بر خوردار است، که در 
تمام فصل های سال به خصوص در ایام نوروز مسافران 

بســیاری را در خود پذیرا است. در کنار یک گردش 
روزانه با بهروری از غذاهــای محلی، ماهی، میگو و 
نان های محلی و خرما می توانید خســتگی یک سفر 

طوالنی را از تن به در کنید.
 اقوام بلوچ به مهمانان نوازی در دنیا شهرت 

دارد
مردم شهرســتان ســیریک از قوم بلوچ هستند، و از 
آنجایــی که قوم »بلوچ« در دل خــود رمز و رازهای 
زیادی دارد، با تمدنی بی نظیر، این روزها بی صبرانه به 

انتظار گردشگران نشسته اند.
 آداب و رسوم مردم ســیریک بر گرفته از اقوام بلوچ 
اســت که با زبان بلوچی و بســا به زبان فارســی و 
گویش های محلی صحبت می کنند و از همه مهمتر اینکه 
شیعه و سنی با دوستی و همدلی مثال زدنی و با عزت و 

بردباری در کنار همدیگر زندگی می کنند.
مردمان سیریک و ساحل نشینان مکران اقوامی دالور 

و مهمان نواز به نام بلوچ هستند که میراث بر اجداد خود 
هستند میراثی که به نام »میار« پناه دهنده در دنیا شهرت 

دارند و همیشه به مهمان نوازی در دنیا مشهور هستند.
این شهرســتان به دلیل تاریخ و تمــدن کهن بلوچ در 
دل خود داســتانها و خاطره های زیادی از گذشتگان 
به ارث دارد، آثاری که شاید در اثر زمان گرد فراموشی 
به خود گرفته اســت اما هنوز مهمانان نوروزی و افراد 
توریست با سفر به شهرها و روستاهای زیبا و تاریخی 

این سرزمین از عشق و همدلی لذت می برند.
این شهرســتان عالوه بر اینکه مکان هــای تاریخی، 
طبیعی و فرهنگــی دارد به لحاظ آب و هوا نیز دارای 
ویژگی های منحصر بفرد اســت به طوری که در چهار 
فصل دارای هوای بهاری است و این شهرستان نه تنها 
در بهار و تابستان چشم نواز و دل انگیز است بلکه در 
فصل زمســتان نیز دارای آب و هوای بهاری و زیبایی 
منحصر به فرد خود را دارد. آب و هوای ســیریک در 

تابستان گرم و خشک و زمستان معتدل است.

 مکان های تاریخی و مذهبی شهرستان سیریک
شهرستان ســیریک دارای مکان های تاریخی از قبیل 
»قلعه شاداب« است، این قلعه در فاصله ۴۵ کیلومتری 
مرکز شهرســتان و بر فراز ادامه رشــته کوه های بلند 
زاگرس در روســتای »کنار جو« قرار دارد که دارای 
سه طبقه است که از دل این تمدن کهن مربوط به قرون 
اسالمی بدست آمده است و بیانگر این است که این قلعه 
مربوط به قرن نهم تا یازدهم هجری است و در کنار این 
بقای تاریخی منظره های طبیعی مانند باغ ها، کشاورزی 
و سدهای خاکی و سیل بندهایی وجود دارد که چشم 
هر بیننده ای را به خود خیره می کند.»قدمگاه شاه محمد 
ولی« یکی از اماکن مذهبی در سیریک است که مورد 
توجه و احترام مردم این دیار قرار گرفته اســت، این 
مکان تاریخی مذهبی در بخش بمانی روستای پالور، 

واقع شده است.
 »معبد عاشقا« این معبد در شهر گروگ واقع شده است 
که بعنوان یک بنای افسانه ای نامبرده می شود که داستان 
سرگذشت پسر و دختر جوانی از قوم متخاصم است که 
به همدیگر دل می بندند که با مخالفت قومشــان روبرو 
می گردند و در نهایت مردم مقبره ای با شــیر شتر برای 

آنها بنا می کنند که قدمت آن به ۴۰۰ سال می رسد.
»مجتمع های تجاری میشی« در بازار میشی با مغازها 
لوکس که در ۳ کیلومتری مرکز شهر سیریک در محلی 
بعنوان بازار میشی واقع شده است، این بازار با ارائه و 
توزیع کاالهای لوکس ایرانی و خارجی برای افرادی که 
در سفرشان ضمن دید و بازدیدی که از شهرستان دارند 
بدنبال خرید و تجارت هم هستند، این بازار در بیشتر 
ساعت شــبانه روز آماده خدمات رسانی به مسافران 

هستند.

ســرویس گردشــگری // وزیر میراث  
فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی از 
راه اندازی اولین شناور کروز از عید فطر در 
آب های ایران خبر داد و گفت: کشتی های 
تفریحی خیلــی زیبا بــرای مردمی که 
می خواهند در کشــور خودشــان از این 
امکانات استفاده کنند، فراهم خواهد شد. 

سید عزت اهلل ضرغامی در جلسه ستاد هماهنگی 
خدمات ســفر که با حضور معاون اول رئیس 
جمهوری تشکیل شد، با بیان اینکه گردشگری 
ســالم ترین و ارزان ترین تفریح و مطالبه مردم 
است که نظام باید حداقل های آن را برای مردم 
فراهم کند، گفت: یک بُعد مربوط به گردشگری 
خارجی است که الحمدهلل در این دولت مسئله 
ویزا حل شــد. درباره جام جهانی قطر هم با 
فرصت هایی که برای گردشگر خارجی فراهم 

می شود، برنامه ریزی الزم را داریم.
 از بحران اســکان در مشهد جلوگیری 

شد
وی ادامه داد: در حوزه گردشــگری داخلی، 
اولین مسئله بحث اقامتگاه هاست. خوشبختانه 
در روز دوم تعطیالت نوروز تمام اقامتگاه های 
رسمی ما پر شده بود و تهران هم جزو شهرهایی 
بود که برایش تبلیغ کردیم. تهران همیشــه در 
ایام نوروز ۲۰ درصد پذیرش مسافر دارد، اما 
امسال در تعطیالت دیدیم که استقبال خوبی شد 
و هتل های بزرگ تهران صددرصد و بقیه هتل ها 

بین ۶۰ تا ۷۰درصد پر شدند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی بیان کرد: بحث مراکــز اقامتی خیلی 
مهم اســت، هر چند که دستگاه ها به خصوص 

آموزش و پرورش همکاری خوبی داشــتند و 
مانع بحران شدند. از برخی استانداران به ویژه 
اســتاندار خراســان رضوی تشکر می کنم که 
با توجه به حجم باالی گردشــگران و زائران 

نوروزی، از بحران اسکان جلوگیری کرد.
ایــن مقام مســئول همچنین تأکیــد کرد که 
زیرساخت های حمل ونقل هم مهم هستند و باید 
تقویت شوند. تا زمانی که اینها تقویت نشوند 
نمی توانیم انتظار پیشرفت و رونق گردشگری 

داشته باشیم.
 حرکت اولین کشتی کروز از عید فطر 

در آب های ایران
ضرغامی در ادامه صحبت های خود با اذعان 
به این موضوع که گردشــگری دریایی تقریبًا 
در کشــور ما صفر اســت، تصریح کرد: چند 
روز قبل با رئیس سازمان بنادر و دریانوردی 
جلسه خوبی داشتیم. تالش می کنیم تا بخش 
خصوصــی را تقویت کنیم. اســتانداران هم 

همکاری خوبی دارند.
وی تعــداد باالی گردشــگر نــوروزی در 
استان های جنوبی را نشان دهنده عالقه مردم 
به گردشگری دریایی دانســت و اظهار کرد: 
چه گردشگری ساحلی، چه گردشگری درون 
مرزی و چه گردشــگری خارجی و فراملی 
ما که می تواند شــامل  تمام کشورهای حاشیه 
خلیج فارس شود، بحث سوخت اولین مسئله 
آن هاســت که اگر در اولین سال یارانه ای شود 

همه اینها سودآور خواهد بود.
وزیر میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  
دستی همچنین از راه اندازی اولین شناور کروز 
از عیدفطــر راه در آب های ایــران خبر داد و 
عنوان کرد: کشتی های تفریحی خیلی زیبا برای 
مردمی که می خواهند در کشــور خودشان از 

این امکانات استفاده کنند، فراهم می شود.

 افزایش 4 برابــری بازدیدکنندگان از 
پایگاه های میراث  فرهنگی تهران

 این مقام مسئول با اشاره به اینکه پایگاه های 
میراث  فرهنگــی ما هم در تهــران و هم در 
استان ها نسبت به گذشته تا چهار برابر پذیرش 
مردم را داشــت که رقم قابل توجهی اســت، 
یادآور شد: علی رغم اســتقبال زیاد مردم در 
روزهــای اول که موجب تشــکیل صف های 
طوالنــی برای خرید بلیــت و ورود به اماکن 
تاریخی می شد، مسئوالن موزه خانواده ها را به 
داخل مراکز هدایت می کردند و در صورت لزوم 
برای جلوگیری از اتالف وقت بازدیدگنندگان، 

خرید بلیت را منتفی می کردند.
ضرغامی با اشــاره به  کنسرت ۲۵هزار نفری 
ســاالر عقیلی در کرمان گفت: در کنار توسعه 
زیرساخت های گردشگری، برنامه های فرهنگی 
خوبی خواهیم داشت. مثل کنسرت های ملی که 
جا دارد از ساالر عقیلی تشکر کنم که پس از 
مالقاتی که با هم داشتیم و قرار شد کنسرت های 
خوبی در پایگاه هــا تاریخی میراث  فرهنگی 
داشته باشــند، اولین کنســرت را در کرمان 
برگزار کرد. ۲۵هزار نفر آمدند و لذت بردند و 
تصاویرش در تمام دنیا پخش شد و البته افرادی 
هم در خارج از کشور از این موضوع ناراحت 
شدند. همان هایی که به خاطر مسائل سیاسی از 

بردن نام خلیج فارس واهمه دارند.
 اساس گردشگری به زیبایی است

وی با بیان اینکه در جلسه متأخر هیئت دولت 
به بحث زباله و مدیریت پسماند که آقای دکتر 
رئیسی به درســتی تبیین کردند، اشاره کردم، 
خاطر نشان کرد: وزارت کشور مسئول این کار 
شد و از استانداران محترم مجدداً تقاضا می کنم، 
در این امر ما را همراهــی کنند، چرا که بنا و 

اساس گردشگری زیبایی است.

حرکت اولین کشتی کروز از عید فطر 
در آب های ایران 

  

هرمزگان  اســتاندار    // گردشگری  سرویس 
از صــدور مجوز هیئت دولت برای ســوخت 
کشتی های کروز تفریحی در سواحل هرمزگان 
خبر داد و گفت: به زودی یک کشتی کروز در 

استان هرمزگان استقرار پیدا می کند. 
یکــی از ظرفیت هــای بالقوه اســتان هرمزگان 
گردشــگری اســت که با تکیه بــر آن و افزایش 
را   می توان گردشگرانی  توریست پذیری  جنبه های 
کــه می خواهند جنوب کشــور را به عنوان مقصد 
سفرهای خود انتخاب کنند هرمزگان را به حریفی 
بی رقیب در مقایســه با ســایر استان های جنوبی 

تبدیل کند.
قطعا یکی از زیباترین جنبه های توســعه برای هر 
جامعه ای توســعه زمینه های گردشگری آن است 
چرا که عایدی آن در کنار اینکه برای گردشــگران 
لحظاتی شاد و فرح بخش ایجاد می کند در بقیه ایام 
سال نیز مورد استفاده مردم بومی قرار می گیرند و 
آن ها نیز می توانند از امکانات به وجود آمده استفاده 

کنند.
یکی از امکاناتی که در گردشــگری دریایی بسیار 

مــورد توجه گردشــگران قــرار دارد، کروزهای 
تفریحی اســت، به طور کلی کروزهای تفریحی به 
انواعی از کشتی ها گفته می شود که با امکانات کامل 
تفریحی می توانند امکان مسافرت های طوالنی بر 
روی دریاها و اقیانوس ها را ایجاد کند، کشتی های 
کروز امکاناتی مثل پارک آبی، شهربازی، رستوران، 
اقامتگاه را در دل خــود جای داده اند و باید آن ها 
یک شهر مدرن، فول امکانات، زیبا و متحرک بدانیم.
کشــتی های کروز به واقع نقش بسیاری در جذب 
گردشــگر دارد چرا که مردم به تفریحات دریایی 
عالقه بسیاری دارند و قطعا یکی از جاذبه هایی که 
کشوری مانند ترکیه توانسته است خود را جزو چند 
کشور گردشگرپذیر دنیا کند رونق همین تفریحات 
دریایی و استفاده از کشتی های کروز تفریحی است.

امروز یکی از جاذبه هایی که در اســتان هرمزگان 
باعث می شــود تا گردشگران و مســافران به این 
استان ســفر کنند امکان تردد با خودرو به جزایر 
کیش و قشــم و همه در نوروز امســال نظاره گر 
بودند که همین یک امکان چه میزان گردشــگر را 
به اســتان کشاند پس این یعنی اگر امکان جدیدی 

مانند کشتی های کروز نیز به جاذبه های گردشگری 
استان اضافه شود قطعا حجم باالیی گردشگر جدید 
عالقه مند به این نوع تفریح و سفر نیز راهی استان 
خواهند شــد و یا دست کم هر کسی تالش خواهد 
کرد یکبار هم شده سفر تفریحی بر روی پهنه آبی 
را تجربه کند. حتی این امکان می تواند راهی برای 
توسعه گردشگری در دو سوی خلیج فارس باشد.

زمینه اشــتغال کشــتی های تفریحی کروز را هم 
نباید دست کم بگیریم و بدانیم که حضور این نوع 
کشتی ها قطعا می توان یک پیشران برای اقتصاد و 
اشــتغال هرمزگان باشد بنابراین دیر یا زود باید به 
ســمت ایجاد این امکان در استان هرمزگان پیش 

برویم. 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در حاشیه بازدید 
از ستاد اسکان شهرستان بندرعباس اظهار داشت: 
یکی مسائل مهم برای ما در استان هرمزگان توسعه 
صنعت گردشگری است و باید تالش کنیم تا بتوانیم 
صنعت گردشگری در هرمزگان را ۱۲ ماهه کنیم تا 
گردشگری هرمزگان همیشــه زنده و پویا باشد و 

منحصر در برخی ماه ها نشود.
وی افزود: با پایان ایام تعطیالت نوروز ماه مبارک 
رمضان آغاز می شــود و ایام تعطیالت عید فطر را 
پیش رو خواهیم داشت لذا بر همین مبنا دستگاه های 
ذی ربــط باید برای تعطیالت عیــد فطر و حضور 

مسافران  برنامه ویژه ای داشته باشند. 
بیان کرد: خوشبختانه طرح های  استاندار هرمزگان 
خوبی برای توسعه گردشــگری دریایی در استان 
هرمزگان وجود دارد و در همین راستا پیشنهادی را 
از  استانداری هرمزگان به هیئت دولت ارسال کردیم 
که در آن بتوانیم برای ارائه ســوخت به کشتی های 
کروز تفریحی مجوز بگیریم که خوشــبختانه مورد  
موافقت ریاست جمهور و هیئت وزیران قرار گرفت.
به گزارش  تسنیم ، وی خاطرنشان کرد: در نتیجه 
موافقت هیئت دولت با پیشنهاد استانداری هرمزگان 
به زودی یک کروز تفریحی در ســواحل هرمزگان 

مستقر می شود. 

آغاز فصل جدیدی در گردشگری هرمزگان 

جامعه  رئیس   // گردشــگری  سرویس 
هتلــداران ایران گفت: میزان اشــغال 
هتلها توسط مســافران نوروزی از سال 
قبل بیشتر شــده است متاسفانه برخی 
از هتلهای مناطــق آزاد گران تر از نرخ 

مصوب اتاق اجاره داده اند.

جمشــید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران 
ایران گفت: میزان اشغال اتاق هتل های تهران 
طبق چیزی که تا االن شــنیده ام حدود ۸۰ 
درصد افزایش داشــته اســت اما این آمار 
هنوز به صــورت کامل جمع بندی نشــده 
است. همچنین در سطح کشــور نیز بیشتر 

اتاق هتل ها در مراکز استان ها نسبت به سال 
گذشته پر از مســافر بوده است اما بسیاری 
از شهرســتان ها هم بودند که در هتل مسافر 

کمتری داشتند.
وی گفت: اگرچه در مرکز استان هایی مانند 
آذربایجان شرقی، فارس، هرمزگان، اصفهان 
و یزد هتل ها پر بودند اما در حاشــیه همان 
مراکــز یا برخی شهرســتان های کوچک تر 
مسافر کمتری رفته است با این وجود می توان 

گفت که نسبت به سال گذشته میزان حضور 
گردشگران در هتل ها بیشتر شده است.

وی همچنیــن درباره افزایــش نرخ هتل ها 
در مناطــق آزاد گفت: اگر چــه تعدادی از 
هتل های مناطق آزاد عضو جامعه هتلداران 
کشور هستند اما نرخ گذاری آنها به سازمان 
بودیم  مربوطه مرتبط است. متأسفانه شاهد 
که در برخــی از مناطق مانند کیش افزایش 
نرخ متعارفی توسط چند هتل انجام شده که 

به حساب هتل های دیگر گذاشته می شود.تا 
جایی که ممکن است از هتلداران می خواهیم 
که نرخ متعــارف را اعمال کنند ولی اگر در 
ســرزمین اصلی چنین اقدامی انجام شود و 
گزارش آن را به ما بدهند حتمًا برخورد الزم 

انجام می گیرد.
حمزه زاده گفت: در ســه چهــار روز آینده 
گزارش کاملی از وضعیت اشغال هتل ها در 
سراســر کشور و برخورد با متخلفان در ایام 

نــوروز ۱۴۰۱ را با وزارت میراث فرهنگی 
تجمیع کرده و ارائه می دهیم.

رئیس جامعه حرفه ای هتلداران درباره ایجاد 
زائرسراهای ارزان قیمت در کشور که وزیر 
میــراث فرهنگی به تازگی اعــالم کرده نیز 
گفت: احتمااًل منظور او ایجاد زائرسراهایی 
اســت که باید برای اقشار کم درآمد ساخته 
شود به هر حال دولت باید به فکر این بخش 

از جامعه نیز باشد.

افزایش میزان اقامت در هتلها 

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری استادکاران 
و کارگران ساختمانی بندرعباس

مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور ساعت 9 روز یکشنبه 1401/01/27  بصورت الکترونیکی برگزار می شود.
از کلیه کارگران عضو شاغل در صنف مربوط دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.

* دستورجلسه :
1- گزارش  عملکرد هیات مدیره و بازرسان 

2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان 

رییس هیات مدیره- ایوب مرادی

تاریخ انتشار آگهی:1401/01/15
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بعد از آن که تعدادی از اطرافیان و نزدیکانم دست به دست هم دادند و مرا از زندان 
آزاد کردند تصمیم گرفتم خالفکاری هایم را کنار بگذارم و به تحصیالتم در رشته برق 

ادامه بدهم اما درگیر یک عشق خیابانی شدم و ...
   این ها بخشی از اظهارات جوان ۳۵ ساله ای است که اواخر بهمن سال گذشته هنگام سرقت 
کابل های مخابرات با هوشیاری نیروهای کالنتری دستگیر شد. این جوان معتاد پس از آن که 
جزئیات دستبرد به کابل های مخابرات را برای افسران دایره تجسس تشریح کرد درباره قصه 
زندگی خود نیز به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: به دلیل رفاقت و خودنمایی های 
دوران جوانی به سوی اعتیاد کشیده شدم. آن زمان در شب نشینی ها یا گشت و گذار در مناطق 
تفریحی شهر سیگارهایی را به  دست گرفتم که درون آن لبریز از حشیش بود. از این که دود 
غلیظ مواد مخدر را با انگیزه خودنمایی و لذت جویی از حلقم بیرون می دادم احساس غرور 
می  کردم اما نمی دانستم همین دورهمی ها با دوستانی که برای اولین بار سیگار به دستم دادند، 
 در مدت کوتاهی زندگی ام را نابود خواهد کرد. خالصه خیلی زود معتاد شــدم و برای تهیه 
مواد مخدر سرقت های خرد انجام می دادم و به جیب نزدیکانم دستبرد می زدم تا این که نقشه 
سرقت دوچرخه گران قیمت یکی از دوستانم را  کشیدم و با ترفندی زیرکانه آن دوچرخه را 
ســرقت کردم و به مبلغ ناچیزی فروختم در حالی که هیچ گاه تصور نمی کردم کســی به من 
مظنون شود روزی پلیس به سراغم آمد و دستبندهای فوالدین را بر دستانم حلقه زد. با آن که 
وارد دانشگاه شده بودم و در رشته برق تحصیل می کردم سرنوشتم عوض شد و من با شکایت 
دوستم در حالی راهی زندان شدم که تازه فهمیدم دوچرخه او ده ها میلیون تومان ارزش داشته 
است و من آن را با مقدار اندکی مواد مخدر مبادله کرده بودم. دوستم حاضر به گذشت نبود تا 
این که باالخره خانواده و اطرافیانم تصمیم گرفتند مرا از این شرایط اسفبار نجات بدهند. آن ها 
دست به دست هم دادند و با کمک های مالی دیگر افراد فامیل رضایت شاکی را گرفتم و من 
بعد از تحمل چند ماه زندان در حالی آزاد شدم که دیگر انگشت نمای فامیل شده بودم و همه 
می دانستند سرقت های خرد گذشته را نیز من انجام دادم. در این شرایط به خودم آمدم و تصمیم 
گرفتم دیگر سراغ مواد مخدر نروم و به تحصیالتم ادامه بدهم اما طولی نکشید که دوباره سراغ 
دوستان سابقم رفتم و با اولین تعارف سیگار دوباره به مصرف مواد مخدر روی آوردم . در همین 
روزها بود که عاشق دختری شدم که در یکی از رشته های دیگر دانشگاه تحصیل می کرد ،به 
بهانه پرسیدن ساعت در کنارش قرار گرفتم و خیلی زود ارتباطم را با او آغاز کردم به گونه ای 
که این عشق خیابانی به دیدارهای پنهانی کشید و من که به زیبایی ظاهری او دل باخته بودم 
به خواستگاری اش رفتم اما درباره سابقه سرقت و اعتیادم چیزی به خانواده او نگفتم. مدتی 
 بعد من و ثریا زندگی مشترکمان را در حالی آغاز کردیم که من به دلیل اعتیادم به مواد مخدر 
نمی توانســتم نمره قبولی در واحدهای درسی بگیرم و مشروط می شدم از سوی دیگر نیز به 
دلیل این که توان تامین هزینه های زندگی و خواسته های همسرم را نداشتم اختالفات شدیدی 
بین من و او آغاز شد این در حالی بود که من حتی نمی توانستم مخارج اعتیادم را تامین کنم 
به همین دلیل کارد آشپزخانه و دیگر لوازم برش کابل های مخابرات را تهیه کردم و به سرقت 
کابل روی آوردم تا با فروش آن ها حداقل از خماری نجات یابم ،حدود ساعت ۲ بامداد زمانی 
که در البه الی درختان خیابان طرحچی مشغول بریدن کابل های مخابرات بودم ناگهان توسط 

نیروهای گشت نامحسوس کالنتری سپاد غافلگیر شدم و ...

سرگذشت دزد کابل های مخابرات! 
سرویس حوادث// مردان معتاد که همسر 
یک طالفــروش را ربــوده بودند وقتی 
تهدیدهای خود برای رســیدن به پول را 

بی نتیجه دیدند، زن جوان را آزاد کردند.
  اواخر ســال ۱۴۰۰ مرد طالفروشی قدم در 
اداره آگاهی گذاشت و از ربوده شدن همسرش 
خبر داد. او گفت: همسرم، برای خرید سال نو 
از خانه خارج شد، اما دیگر برنگشت چندین 
بار با تلفن همراهش تماس گرفتم، ولی بی فایده 
بود. نگران از تأخیر همســرم بــودم که فرد 
ناشناسی با تلفن همراهم تماس گرفت و تهدید 
کرد که اگر می خواهم همسرم را زنده ببینم باید 
به او پول بدهم. آنها مبلغ مشخصی برای آزادی 
همسرم پیشنهاد ندادند اما تهدید کردند که از این 

موضوع نباید به پلیس حرفی بزنم.
*  آزادی گروگان

  با شــکایت مرد جوان، کارآگاهــان اداره 
یازدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده 
و تحقیقات برای نجات زن جوان و دستگیری 

آدم ربایان آغاز شد. در حالی که بررسی ها برای 
یافتن رد و سرنخی از متهمان ادامه داشت، سه 
روز بعد مرد طالفروش با پلیس تماس گرفت 
و از آزادی همســرش خبــر داد.بدین ترتیب 
بالفاصله کارآگاهان به ســراغ مینا رفته و زن 
جوان گفت: پس از خرید، به انتظار تاکســی 
کنار خیابان بودم که ناگهان خودروی پرایدی 
در مقابل پایم توقف کرد. بــه غیر از راننده، 
سرنشینان دیگری هم داخل خودرو بودند و 
با این تصور که آنها هم مســافر هستند سوار 
شــدم. اما پس از طی مسافتی مرد جوانی که 
روی صندلی عقب نشسته بود، با چاقویی که در 
دست داشت مرا تهدید کرد بعد هم پتویی روی 
سر من انداخته و مرا به خانه ای منتقل کردند 
که نمی دانم کجا بود. آدم ربایان شغل همسرم 
را پرسیدند که به آنها گفتم طالفروش است و 
بعد هم چندین بار با همسرم تماس گرفتند. اما 
از آنجایی که نتوانستند نقشه شان را اجرا کنند، 

بعد از سه روز مرا رها کردند.

*  دستگیری آدم ربایان
  با آزادی زن جوان، تحقیقات برای دستگیری 
آدم ربایان ادامه یافت و درنهایت حدود ۱۰ 
روز پس از ربوده شــدن مینا، ۴ مرد جوان 
در دو محله از تهران بازداشت شدند.متهمان 
دستگیر شــده به جرم خود اعتراف کرده و 
یکی از آنها در تحقیقات گفت: ما اعتیاد داریم 
 و روز حادثه تصمیم گرفتیم با اجرای نقشــه 
آدم ربایی، پولی از این راه بدست بیاوریم و 

خرج موادمان کنیم. با این انگیزه شــروع به 
پرســه زدن در محدوده خیابان نواب کرده 
و بــا دیدن زن جوان او را به عنوان مســافر 
ســوار کردیم. ما گروگان را نمی شناختیم و 
بعد از دســتگیری متوجه شدیم که شوهرش 
 طالفروش اســت. با گذشــت ســه روز از 
آدم ربایی، وقتی به پولی نرســیدیم، ترس از 
دستگیر شدن باعث شــد تا او را آزاد کنیم. 

تحقیقات از چهار متهم شیشه ای ادامه دارد.

در امتداد تاریکی

کشته شدن نظامی آمریکایی 
در سقوط هواپیمای نیروی دریایی 

  سقوط یک فروند هواپیمای تجسســی نیروی دریایی آمریکا در 
نزدیکی ویرجینیا، یک کشــته و دو مجروح برجای گذاشت.  نیروی 
دریایی آمریکا کشته شدن یکی از خدمه خود در سانحه سقوط هواپیمای 
نظامی این کشور را تایید کرد. هواپیمای جاسوسی »ئی-۲دی هاوک آی« 
ساخت شرکت تسلیحاتی »نورثروپ گرومن« و متعلق به نیروی دریایی 
آمریکا، بعد از پرواز عملیاتی معمول در نزدیکی جزیره »والوپس« در 
ایالت ویرجینیا سقوط کرد. نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد 
نظامی کشته شده در این حادثه، ستوان »هایروم هانلون« عضو جوخه 
۱۲۰ فرماندهی و کنترل هوابرد نام دارد. در این بیانیه آمده اســت که 
دو سرنشین دیگر این هواپیمای نظامی از حادثه سقوط جان سالم به در 
برده اند اما مجروح شده اند. بر اساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا 
با بیان اینکه علت سانحه هنوز در دست بررسی است، گفت با توجه به 
سقوط هواپیما در دریا اما هیچ خطر آلودگی یا نشت سوخت نیز وجود 
ندارد. در ماه مارس نیز ۴ تفنگدار دریایی آمریکایی در جریان سقوط 

هواگرد »وی-۲۲ آسپری« در رزمایش ناتو در نروژ، کشته شدند. 

دستگیری سارق توسط دختر جودوکار در برزیل
  دخترجوانی در برزیل، سارق را با استفاده از فن خفه کننده جودو به 
دام انداخت و تحویل پلیس داد. در برزیل، یک سارق سعی کرد گوشی 
یک دختر را در خیابان بدزدد، موفق نشد و در نهایت به زندان افتاد. 
این حادثه ۲۵ مارس در ایالت آمازوناس رخ داد. این مرد گوشی را از 
دختری که در نزدیکی خیابان منتظر تاکسی بود ربود و سعی کرد فرار 
کند. با این حال، دختر جوان سراسیمه نشد، به تعقیب مهاجم شتافت 
و موفق شــد او را بازداشت کند. بعداً معلوم شد که این دختر به طور 
حرفه ای به تمرینات جودو مشــغول است. او دزد را با فن خفه کننده 
جودو به دام انداخته و تا رسیدن پلیس در دستان خود نگه داشت. این 
ویدئو که توسط یکی از شاهدان عینی فیلمبرداری شده ، لحظه ای را 
به تصویر می کشد که دختر شجاع برزیلی سارق شکست خورده را به 
دستان ماموران اجرای قانون می سپارد و مردم دورش جمع شده واو 
را تشویق می کنند. خبرنگاران هنوز نتوانسته اند نام قهرمان این رکورد 

را بیابند. سارق به کالنتری منتقل شد.

انفجاری در باکو یک کشته بر جای گذاشت
  آمــار اولیه انفجــار باکو با یک کشــته و ۳۱ مجــروح اعالم 
شد.آسوشیتدپرس شــمار تلفات ناشی از انفجار اخیر در یک کلوپ 
شــبانه واقع در باکو را )پایتخت جمهوری آذربایجان( یک کشــته و 
۳۱ مجروح اعالم کرد.گفته می شود که این انفجار در نتیجه نشت گاز 
رخ داده حال آنکه تحقیقات بیشــتر در دست انجام است.۲۴ نفر از 
مجروحین به دلیل سوختگی در بیمارستان بستری هستند. اورژانس 
جمهوری آذربایجان ســاعت ۳ بامداد به محل حادثه اعزام شــد و 
نیروهای امدادی پیش از گسترش دامنه حریق موفق به مهار آن شدند.

بازداشت آدم ربایان شیشه ای

شلیک مرگبار در دامداری! 
سرویس حوادث// تحقیقات گســترده قاضی ویژه قتل عمد مشهد درباره ماجرای 

خودکشی یک جوان 3۵ ساله در دامداری ادامه دارد.
  این حادثه اواخر شب هشتم فروردین در آشپزخانه منزل مربوط به یک دامداری در انتهای 
جاده سیمان مشهد هنگامی اتفاق افتاد که مرد ۳۵ ساله اسلحه شکاری را برداشت و مقابل 

چشمان همسرش به شکم خود شلیک کرد.
   همســر متوفی که توسط قاضی مورد بازجویی قرار گرفته بود در اظهارات خود مدعی 
شد ۹ ماه قبل با همسرم »نصرا...« ازدواج کردم و من هفت  ماه است که باردار هستم و در 
دامداری کار می کنیم ولی چون صاحبکارمان قصد داشت ما را اخراج کند همسرم ناراحت 

شد و به سوی خودش شلیک کرد. بررسی های بیشتر درباره این ماجرا ادامه دارد.

کلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی ماده 3 اقنون اقنون تعیین ت
نظر به اینکه هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک بندرعباس به شرح رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۲۳1۳۶۰۰۰۹۲1 مورخ 
1۴۰۰/1۲/۰۵ تصرفات مالکانه آقای شیر دل صادقی گوغری فرزند نقد علی تحت عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۶۶/۴۷ متر مربع قسمتی از پالک ۲۹۲۴– اصلی واقع محله حسین آباد بخش یک بندرعباس به استناد ماده 1 و ماده ۳ قانون مذکور 
را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از 
همین رو در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی 
به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد 

گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست 
نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 1۴۰۰/۷1۹ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰1/۰1/1۵ -تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰1/۰1/۳1

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

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

دستگیری عامل انتشار کلیپ کودک آزاری
سرویس حوادث// معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا انتظامی از شناسایی عامل    

انتشار تصاویر مربوط به تحقیر و کودک آزاری خبر داد.
   سرهنگ »رامین پاشایی« در تشریح این خبراظهار داشت: برابر رصدهای صورت گرفته 

مردمی مبنی بر شــکوائیه و حجم باالی گزارشــات 
ن  ا بــر ر فضای مجازی کا

ز  تولید و ا

ر  نتشا تصاویر ا

مربوط کودک آزاری، با تشکیل پرونده قضائی علیه مرتکب و پس از انجام اقدامات فنی 
توسط کارآگاهان سایبری، فرد خاطی به هویت معلوم در شهر تهران مورد شناسایی قرار 
گرفت و توسط پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ، پرونده  ای علیه نامبرده تشکیل 
و به مرجع قضائی معرفی شد.این مقام انتظامی افزود: متهم به هویت معلوم پیش از این نیز 
۲ بار مبادرت به تهیه و انتشار تصاویر نامربوط با موضوع تحقیر، تمسخر و کودک آزاری 
کرده بود و پس از دستگیری و ارجاع به مقام قضائی و اظهار ندامت، متاسفانه مجددا نسبت 
به این عمل ناشایست اقدام کرده است.وی خاطر نشان کرد: تولید و انتشار هرگونه کلیپ، 
تصاویر یا مضامین کودک آزاری، همسرآزاری و حیوان آزاری به نحوی که باعث تشویش 
اذهان عمومی گردد، جرم تلقی شده و پلیس فتا با خاطیان برابر قانون رفتار خواهد کرد.
این مقام مسئول به هموطنان توصیه کرد: با رعایت هنجارها و شئونات رفتاری پذیرفته 
شده در جامعه، محتواهای خود را پاالیش کرده و چنانچه درگذشته همچنین محتوایی 
منتشر کرده اند، حذف کنند و در تایید و انتشار مطالب جدید دقت الزم را به عمل  آورند.

سرهنگ پاشایی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع 
را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعالم کنند.

سرویس حوادث// مرد کینه جو که به خاطر تصاحب 
خانه دوستش او را به قتل رسانده و به ترکیه فرار کرده 
بود ۱۶ماه پس از این جنایت وقتی با هویت جعلی به 

کشور برگشته بود از سوی پلیس دستگیر شد.
   دوم آذر سال ۹۹ بود که یک رهگذر وحشت زده با پلیس 
تماس گرفت و از کشف تکه های بدن یک مرد در مزرعه ای 

اطراف پل حصارک واقع در اتوبان 
تهران _قزوین خبر داد. 

با اعالم موضوع 
بــه محمد 

عنبری 

س  پر ز با
شــعبه یکــم 

دادسرای جنایی کرج 

وی با حضور در محل دستور داد جسد برای معاینه دقیق به 
پزشکی قانونی منتقل شود.از آنجا که دستان مقتول در صحنه 
پیدا نشد کار شناسایی هویت وی ناتمام ماند تا اینکه چند 
روز بعد پسر جوانی که ساکن یکی از شهرهای شمالی بود به 
اداره پلیس کرج رفت و گفت: چند روزی است که از پدرمان 
اطالع نداریم او در کرج ســاکن اســت و به تنهایی زندگی 
می کند چندین بار به او زنگ زدیم 
اما او پاسخ نداد نگران 
به  وقتی  شدیم 
ش  نه ا خا
آمدیم 
و  ا

د  نبو
و خانــه 
نیــز بــه هم 
آثار  و  بــود  ریخته 

خون در حمام دیدیم. سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس  پلیس 
آگاهی استان البرز در تشریح این خبر گفت: کارآگاهان با 
مشاهده عکس مرد میانسال متوجه شدند جسد پیدا شده در 
مزرعه متعلق به پدر شاکی است. در نخستین گام کارآگاهان 
دوربین های مدار بسته محل سکونت مقتول را تحت کنترل 
قرار دادند و متوجه شــدند آخرین فردی که از خانه مقتول 
خارج شده یکی از دوستان قدیمی مقتول به  نام جمشید است 
که با دو چمدان از ساختمان خارج شده است. بنابراین مرد 
۴۲ ساله که سابقه سرقت هم داشت به عنوان تنها مظنون این 
جنایت تحت تعقیب قرار گرفت. همزمان با شروع تحقیقات 
فرزندان مقتول هنگام تمیز کردن خانه پدرشــان با صحنه 
هولناکی رو به رو شــدند و دستان مقتول را که داخل فریزر 
جاسازی شده بود پیدا کردند. در ادامه تحقیقات مشخص شد 
متهم غیرقانونی از کشور خارج شده و به ترکیه رفته است. اما 
مدتی بعد از سوی پلیس دستگیر و به ایران برگردانده شده 
اســت اما او با هویت جعلی در استان گلستان و شهر گنبد 
کاووس مخفیانه زندگی می کند که سرانجام در آخرین روز 
سال ۱۴۰۰ و دقایقی قبل از تحویل سال نو وی دستگیر و به 
اداره آگاهی البرز منتقل شد.  متهم در بازجویی ها به ارتکاب 
این جنایت با انگیزه تصاحــب خانه مقتول اعتراف کرد و 
گفت: من و مقتول چند سالی باهم دوست بودیم بعد از مدتی 
بر ســر خرید و فروش خانه باهم اختالف پیدا کردیم روز 
حادثه او را کشتم تا سند خانه را سرقت کنم می خواستم هر 
طور شده خانه این مرد را تصاحب کنم پس از قتل با سرقت 
سند خانه وی قاچاقی به ترکیه رفتم اما دیپورت شدم و بعد 
هم پلیس در ایران مرا دستگیر کرد.به دنبال اعتراف های تکان 
دهنده متهم وی بازداشت و برای تحقیقات بیشتر در اختیار 

کارآگاهان قرار گرفت. 

دستگیری مرد جنایتکار قبل از تحویل سال نو

اوقات شرعی ماه رمضان بندرعباس
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تحقق آرزوی ۳۰ ساله مردم روستای بگود فین تحقق یافت
 دسترسی به آب شرب 

با پیگیری دستگاه قضایی هرمزگان
  سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان// رئیس کل دادگستری 
هرمزگان از حل مشکل ۳۰ ساله آبرسانی به روستای محروم بگود 
با پیگیری دســتگاه قضایی این استان خبر داد.به گزارش خبرنگار 
دریا، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: در راستای 
اجرای دستورات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص لزوم پیش 
قدم شــدن دستگاه قضایی جهت احصای مشکالت و کمک به رفع 
چالش های پیش روی دولت و همچنین ارائه راهکار های اجرایی و 
برنامه ریزی به منظور گره گشایی از مشکالت مردم، در پی گزارشات 
واصله به دادگستری استان هرمزگان مبنی بر محرومیت مردم روستای 
بگود از نعمت آب آشامیدنی، در اسرع وقت با ورود دستگاه قضایی 
استان به این موضوع، ضمن پیگیری و انجام هماهنگی های الزم با 
مدیران دســتگاه های متولی، دستور آبرسانی به این روستا صادر و 
عملیات اجرایی آن در کمتر از یک هفته تکمیل شد.مجتبی قهرمانی 
تصریح کرد: روســتای بگود از توابع شهر فین که ۲۵ خانوار را در 
خــود جای داده از بدو تأســیس و در مدت بیش از ۳۰ ســال از 
نعمت آب شــرب محروم بوده و آب مورد نیــاز آن از اطراف و یا 
به صورت محدود به وسیله تانکر تأمین می شد که منجر به مشقات 
 فراوانی برای اهالی این روستا شده بود. وی در ادامه افزود: با توجه به 
 بازدید میدانی دادســتان بندرعباس از روســتای بگود و همچنین 
پیگیری های رئیس حوزه قضایی فین با همکاری اداره آب و فاضالب 
 و مشارکت شــرکت پدیده کاوش ایرانیان رضوان از محل اعتبارات 
مسئولیت اجتماعی صنایع، عملیات آبرسانی به این روستا با ایجاد 
زیرســاخت های مورد نیاز و نصب تجهیزات الزم انجام شــد و با 
تکمیل لوله گذاری، ظرف مدت شش روز این پروژه به بهره برداری 
کامل رسید و مشکل آب شرب اهالی شریف و والیتمدار این روستا 
مرتفع گردید. نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین 
تأکید کرد: در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و 
 با همکاری و هم افزایی دولت و دیگر دستگاه های متولی، رسیدگی 
 به مســائل و مشــکالت مردم در اقصی نقاط اســتان جهت رفع 
محرومیت ها به صورت مســتمر و تا حصول نتیجه نهایی از سوی 

دادگستری هرمزگان پیگیری خواهد شد.

دیدار مدیرکل شیالت هرمزگان 
با امام جمعه بندرلنگه

   ســعیده دبیری نژاد ســرویس شهرســتان// مدیر کل شیالت 
 هرمــزگان طــی ســفر و بازدید خــود از ظرفیت های شــیالتی 
شهرستان بندرلنگه با امام جمعه این شهرستان دیدار کرد.به گزارش 
خبرنگاردریا؛ در این دیدار عبدالرسول دریایی ضمن تبریک سال نو 
و حلول ماه مبارک رمضان با اشــاره به ظرفیت عظیم پرورش ماهی 
در قفس  و تکثیر و پرورش میگو و صید و صیادی   را باعث رونق 
منطقه واشــتغال، خواند  و گفت: مسیر خوبی را شیالت در گسترش 
فعالیت های اشــتغال زا و رونق دهنده تولید طی کرده است که تداوم 
آن حمایت همه جانبه را طلب می کند.وی  مجتمع مهم پرورش میگو 
را مجتمع  مهرگان خواند و گفت: در صورت راه اندازی این مجتمع، 
شاهد ایجاد بالغ بر هشت هزار نفر اشتغال در آن خواهیم بود.دریایی 
کمبود نیروی انسانی در بدنه شیالت به ویژه در یگان حفاظت منابع 
آبزیان شیالت هرمزگان را یکی از موانع جدی توسعه  پایدار شیالت 
و ممانعت از صید غیر مجاز خواند و گفت: بی شــک دریا و ذخایر 
آن انفال بوده و همه در این شرایط باید یاری رسان شیالت در حفظ 
منابع آبزیان و ذخایر دریا باشــند.وی برداشت بیش از ظرفیت، صید 
بی رویه، افزایش شــاغلین در بخش صید و صیادی به دلیل نبودن 
شغل مناسب و حجم زیاد شناورهای غیر مجاز را از مشکالت حفظ 
ذخائر در این راســتا خواند .دریایی افزود  : خوشبختانه با پیگیری 
شیالت هرمزگان و شیالت شهرســتان و همچنین مشارکت خوب 
جامعه صیادی در تامین ماهی شب عید کنترل قیمت ها در محدوده 
قیمتی مورد نظر انجام شد.دریایی همچنین تصریح کرد در پروژه کالت 
نیز قرار شــد  قفس هایی با ظرفیت  هزار تن را در دریا با پیگیری 
بخش خصوصی شیالت شهرستان بندرلنگه به زودی راه اندازی شود. 
امام جمعه شهرستان بندرلنگه نیز در ادامه ضمن تبریک سال نو و فرا 
رســیدن ماه رمضان گفت: از اقدامات شیالت در شهرستان بندرلنگه 
به ویژه در دوران جدید مدیریت این شهرســتان تقدیر و تشکر کرد.
حجت االسالم جواد اسماعیل نیا شیالت را اداره اول این شهرستان در 
بحث ایجاد  اشتغال و  رونق تولید خواند و گفت: خوشبختانه شیالت 
تعامالت خوبی با همه دســتگاه های اجرایی ایجاد کرده است .وی 
لزوم رونق منطقه و توســعه اشتغال در این منطقه را کمک همه جانبه 
به صنعت شــیالت خواند و تصریح کرد: امید داریم با در دستور کار 
قرار گرفتن مجدد فعال سازی پروژه مهرگان و تامین اعتبارات مورد 
نیاز اقدامات الزم در این خصوص انجام پذیرد.گفتنی است در پایان 
با ارایه لوح تقدیری از ســوی مدیر کل شیالت استان از زحمات و 
حمایت های امام جمعه شهرستان بندرلنگه در اجرای سیاست های 
سازمانی شیالت در شهرســتان بندرلنگه جهت توسعه فعالیت های 

شیالتی و رونق تولید تقدیر شد.

بازدید یک میلیون نفری گردشگران از قشم
 ســرویس شهرستان// رئیس کمیته گردشگری و اماکن تفریحی 
ســتاد اجرایی خدمات سفر منطقه آزاد قشم از بازدید یک میلیونی 
و ۱۹ هزار نفری گردشگران فصل بهار از اماکن تفریحی و سیاحتی 
قشم در نوروز ۱۴۰۱ خبر داد. علیرضا امری کاظمی در تشریح این 
خبر افزود: این شــمار بازدید از اماکن تفریحی و سیاحتی جزیره 
قشــم ســرزمین آب و آفتاب از روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا روز دهم 
فروردین ۱۴۰۱ انجام شــده که ۷۶.۶ درصد از آنها مربوط به پنج 
سایت گردشگری حوزه محیط زیست است.وی بیان کرد: ژئوپارک 
بــا ۱۲۶ هزار و ۷۲۳ مورد بازدیــد ۱۲.۴ درصد از بازدیدها را به 
خود اختصاص داده و غرفه های صنایع دســتی نیز ۶.۶ درصد از 
بازدیدها را شامل می شود.رئیس کمیته گردشگری و اماکن تفریحی 
ســتاد اجرایی خدمات سفر منطقه آزاد قشم اظهار کرد: ۲۷ هزار و 
۱۳۱ نفــر از میهمانان نوروزی میراث فرهنگی جزیره قشــم نگین 
خلیج فارس را به نظاره نشســته اند.به گزارش ایرنا؛ امری کاظمی با 
اشاره به اینکه بیش از ۳۰ مرکز تفریحی دریایی، هوایی و سافاری 
جزیره قشــم نیز لحظات خاطره انگیــزی را در نوروز ۱۴۰۱ برای 
 ۱۷ هــزار و ۶۲۵ تَن از هموطنان رقم زدند، تصریح کرد: جزایر ناز 
 با اســتقبال ۴۸۰ هــزار و ۵۰۰ نفر از مســافران و گردشــگران 

پرمخاطب ترین سایت تفریحی سیاحتی قشم است.

خبری

شهرستان
سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان// استاندار 
هرمزگان گفت: عالوه بر جزایر قشــم، کیش، هرمز، 
الرک و هنگام که در مســیر گردشگری قرار دارند، 
توسعه گردشــگری در پنج جزیره بوموسی، تنب 
بزرگ و کوچک، سیری و الوان که در حضور معاون 
اول رئیس جمهور مطرح و مورد استقبال قرار گرفته 

است، در دستور کار قرار دارد.
  به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی دوستی در 

نشست توسعه ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
استان هرمزگان، تاکید کرد: در اولین گام بنادر استان 
هرمزگان باید تــوان پهلوگیری شــناورهای بزرگ 

تفریحی را داشته باشند تا بتوان زمینه جذب شناورهای 
گردشگری را فراهم کرد. استاندار هرمزگان با اشاره به 
آمادگی اســتان در خصوص حمایت های الزم از این 

بخش، بیان کرد: گردشگری دریایی مهمترین ظرفیت 
استان هرمزگان است و در این راستا باید زمینه برای 
حضور گردشگران در حداقل ۱۰ جزیره استان فراهم 

شود. وی گفت: آمادگی داریم در بخش فراهم نمودن 
زیرســاخت ها شرایط را برای حضور سرمایه گذاران 
در این زمینه فراهم و نســبت به رفع موانع اقدام شود. 
دوســتی با بیان اینکه مردم هرمزگان الیق بهترین ها 
هستند، یادآور شد: به دنبال ایجاد گردشگری دریایی 
پایدار و با شــور و نشاط برای مردم هرمزگان هستیم 
و راه اندازی کشتی تفریحی در محدوده جزایر استان 

یکی از این برنامه های پیش بینی شده است.

استاندار هرمزگان خبر داد

توسعه گردشگری در پنج جزیره هرمزگان

 در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک
 و آب و یا کوبیدن وسیله های در دسترس آن را خاموش کنیم

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزیز ، کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان // 
مدیرکل شــیالت هرمزگان به همراه رئیس 
شیالت شهرستان بندرلنگه از مجتمع پرورش 
میگو ســایه خوش واقع در بندرلنگه بازدید 

کردند.
  به گزارش خبرنگار دریا ، مدیرکل شــیالت 
هرمزگان ضمن دیدار از مجتمع پرورش میگو 
سایه خوش و  دیدار با بهره برداران این مجتمع  
 با بیان اینکه شــیالت اســتان همواره حامی 
تولید کنندگان اســت و با توجه به پیگیریهای 
صــورت گرفته اعتبــارات خوبی جهت برق 
مزارع تخصیص داده شــده است، امید است 
حمایت از آبزی پــروری بویژه پرورش میگو 
با توجه بــه رونق اقتصادی کــه در پی دارد 
تداوم داشــته باشد.عبدالرسول دریایی با بیان 
 اینکه شــیالت اســتان هرمزگان توانسته در 
ســال های اخیر رشد، توسعه، اشتغال و رونق 
اقتصادی خوبی را با فعالیت های آبزی پروری 
بــه ویژه پرورش میگو و ماهی در قفس ایجاد 
کند .گفت تقویت برق رســانی را از مهمترین 

خواســته های بهره بــرداران مجتمع پرورش 
میگو سایه خوش خواند و گفت: با حمایتهای 
صورت گرفته ۲۵ میلیارد تومان جهت تامین 
کسری برق ســایه خوش تخصیص داده شد 
که موجب رونق و افزایش تولید در ســطح در 
این سایت خواهد شــد .وی مساحت مجتمع 
پرورش میگوی سایه خوش را بالغ بر دوهزار 
و ۳۰۰هکتــار در غالب حدود ۱۴۸ اســتخر  
خواند و گفت: سطح زیر کشت سال جاری این 
مجتمع پرورش میگو بالغ بر هزار ۳۰۰ هکتار 
مفید خواند.مدیرکل شیالت هرمزگان الیروبی، 
مکانیزاسیون، کنترل بلوم جلبکی آب استخرها 
جهت بازماندگی الروها ،لزوم  آموزش مستمر 
در خصوص تولیــد ، تالش بــرای افزایش 
میانگین برداشت از هر هکتار، ارتقای مدیریت 
 فنی مزارع، ارتقای زیر ســاخت های مجتمع 
و ...  را از مهمترین دستور کارهای پیش روی 
ایــن مجتمع پرورش میگو خواند و شــیالت 
شهرســتان بندرلنگه را موظف به پیگیری این 
مهم تا اجرایی شدن خواند .دریایی هماهنگی 

و ارتبــاط بیش از پیش با اداره کل شــیالت 
همکاری الزم در چهار چوب ضوابط و آئین 
نامه ها با شیالت شهرســتان، لزوم استفاده از 
فیلتراسیون مجهز، لزوم کنترل بلوم آب استخرها 
جهت بازماندگی الروها، اهتمام در توســعه 
 و نگهداری زیرســاختها جهت توسعه مجتمع، 
ذخیره ســازی طبق زمانبندی  و مبدا مناسب، 
کنتــرل ورود و خروج ها بــه مجتمع جهت 
جلوگیری از شــیوع بیماری را نیز در دستور 
کار بهره برداران و شیالت شهرستان بندرلنگه 
قرار داد.وی با بیان اینکه ظرفیت های بی نظیر 
این اســتان را به قطب نخست تولید پرورش 
میگو تبدیل کرده اســت تصریح کرد: با رونق 
آبزی پروری در هرمزگان، شــیالت استان از 
یک بخش بومی و محلی به صنعت تاثیرگذار 
تبدیل شده اســت و اکنون محصوالت بخش 
شیالت به بیش از ۱۰ کشور آسیایی و اروپایی 
صادر می شود. همچنین جمعی از بهره برداران 
 این مجتمع در دیدار با مدیر کل شیالت استان 
و هئیــت همراه  از مجموعه شــیالت به ویژه 
پیگیری ها و تالش های جهادی مدیرکل شیالت 
 اســتان و مدیر شهرستان در جهت حمایت از 
صنعت پرورش و پیگیری مسائل و مشکالت 
پرورش دهنده ها تقدیر و تشکر کردند.گفتنی 
اســت مجتمع پرورش میگو سایه خوش در 
۱۵۶ کیلومتری غرب بندرعباس در روستای 

سایه خوش واقع شده است.

مدیرکل شیالت هرمزگان خبر داد

تخصیص اعتبار جهت  تامین کسری 
برق  مجتمع پرورش میگوی سایه خوش

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان  
//معاون وزیر راه و مدیر عامل سازمان 
بنادر و دریانوردی گفت: طرح احداث 
بندر پارسیان بعنوان بخشی از الزامات 
و راه انــدازی طرح ویــژه انرژی بر 
بنادر  پارسیان احداث شده و سازمان 
تمامی توان کارشناســی و حاکمیتی 
خود را برای پشــتیبانی از این بندر 
تخصصی صنعتــی، معدنی و تجاری 

کشور  بکار خواهد گرفت .
   به گزارش خبرنگار دریا ، »علی اکبر 
صفایی« پس از بازدید از بنادر بوشــهر 
به منظور بررســی روند خدمات رسانی 
به میهمانان نوروزی و ارزیابی عملکرد 
ستاد تسهیل سفرهای دریایی به هرمزگان 
سفر کرده است، باحضور در منطقه ویژه 
اقتصادی پارســیان از ظرفیت های این 
منطقه  بازدید کــرد. وی در این بازدید 
 یک ســاعت در جریــان روند احداث 
موج شــکن این منطقه ویژه اقتصادی و 
همچنین ارائه خدمات دریایی دربزرگترین 
بندر تخصصی صنعتی، معدنی و تجاری 

کشور قرار گرفت.

   مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی 
در حاشیه این بازدید اظهار داشت: منطقه 
ویژه اقتصادی پارســیان از  بندری مهم 
و اســتراتژیک برخــوردار بوده و طرح 
احداث بندر پارســیان بعنوان بخشــی 
از الزامــات و راه انــدازی طــرح ویژه 
انرژی بر پارســیان احداث شده است. 
صفایی بابیان اینکه ایــن بندر نیازهای 
تخلیــه و بارگیــری چهارصنعت عمده 
فوالد،  پتروشــیمی،  بر شــامل  انرژی 
آلومینیوم و ســیمان را پشــتیبانی می 
 کند، بیان داشــت: این بندر براســاس 
چشم اندازهای ترســیم شده شامل ۱۹ 
برای کاالهای عمومی،فله  پست اسکله 
 خشــک و مایــع و هچنیــن کانتینری 
می باشــد. معاون وزیر راه و شهرسازی 
از بندر پارسیان به عنوان یکی از مبادی 
ورود مواد خــام و صادرات محصوالت 
تولیدی و  بندر تخصصی صنعتی،معدنی و 
تجاری نام برد و بیان کرد: بنادر پارسیان 
با عنایت به زیرســاخت های مناســب 
آن، دارای طراحی مناســب، اسکله ها و 
ظرفیت های مناسبی است و توان بسیار 

خوبی برای صادرات و پشــتیبانی از نه 
تنها استان هرمزگان که برای استان های 
کرده  ایجاد  همجوار ظرفیت های خوبی 
اســت. وی با اشاره به تخلیه و بارگیری 
حدود ۷۰ فروند کشتی در بندر پارسیان، 
بیان کرد: با آماده شدن اسکله های جدید 
این تــوان افزایش می یابد و شــرایطی 
 فراهــم خواهد شــد که بــا پهلودهی 
کشــتی های پاناماکس و بزرگتر برای 
تخلیه مواد معدنی و ســایر کاالها شاهد 
رونق فراوان برای این منطقه باشیم. مدیر 
عامل سازمان بنادر و دریانوردی معتقد 
است: با توانی که ایمترو در صنایع و معادن 
کشور و پروژه های در دست اقدامی که 
در حوزه صادراتی دارد، این بندر رونق 

خوبی برای آینده دارد.
   صفایــی در خصوص نقش ســازمان 
بنادر در تسریع همه جانبه روند احداث و 
بهره برداری کامل از این بندر  و همچنین 
رونق توسعه معیشت مردم این منطقه نیز 
بیان داشت: ســازمان بنادر تمامی توان 
کارشناســی و حاکمیتی خــود را  بکار 
گرفته ودرکنار  ایمترو خواهد بود به طور 
یقین این پشــتیبانی ها در رونق معیشت 
مردم منطقه نیز موثــر واقع خواهد بود. 
گفتنی است، در بازدید مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی به استان هرمزگان و 
بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، 
دریایی  امور  مدیرکل  عباس نژاد  حسین 
سازمان بنادر و دریانوردی و علی رضا 
 محمدی کرجــی ران  مدیر کل بنادر و 
دریا نوردی هرمــزگان، وی را همراهی 
کردند. شــایان ذکر است، بندر پارسیان 
غربی ترین بندر استان هرمزگان بوده که 
بنادر شیو و مغویه را در زیر مجموعه خود 
داشته و به صورت متمرکز زیر مجموعه 
اداره بنادر و دریانوردی غرب اســتان با 

محوریت بندرلنگه اداره می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر در بازدید از منطقه ویژه  اقتصادی پارسیان :

پشتیبانی از بندر پارسیان 
در توسعه و رونق معیشت مردم موثر خواهد بود

سرویس شهرســتان// دادستان عمومی و انقالب قشــم گفت: تظاهر به 
روزه خواری در مأل عام جرم است و نیروی انتظامی با کسانی که این عمل را 

در سطح جزیره انجام دهند، برخورد خواهد کرد. 
  امید مهدوی مجد ضمن تبریک فرارســیدن مــاه ضیافت الهی و بهار قرآن به 
قشموندان اظهار داشت: کسانی که به هر دلیل روزه نیستند می بایست از تظاهر 
به روزه خواری خودداری کنند.وی ادامه داد: هر گونه تظاهر به روزه خواری در 
مأل عام تحت عنوان اقدام به جرم مشهود تلقی خواهد شد و با مرتکبان برخورد 
قانونی الزم صورت خواهد گرفت.دادستان عمومی و انقالب قشم توضیح داد: 
قطعا پلیس با نظارت بر اماکن عمومی ضمن نظارت بر مراکز فروش مواد غذایی 
در ســطح شهرها به ویژه در پایانه های حمل و نقل، فرودگاه و اسکله رویکرد 
اصلی خود را آموزش، تذکر و ارشاد قانونی قرار داده  است.مهدوی مجد اضافه 
کرد: در صورت عدم تاثیر اقدامات پیشگیرانه، برخورد مناسب قانونی با حفظ 

کرامت انســانی با مرتکبان روزه خواری در مأل عام صورت خواهد گرفت.بر 
اساس ماده ۶۳۸ )۱۴۱( بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی »هرکس علنا 
در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند، عالوه بر کیفر عمل 
به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شالق محکوم می  شود و در صورتی 
که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را 
جریحه دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شــالق محکوم 
خواهد شد.« طبق تعریف علمای علم لغت »تظاهر« به معنی آشکارا عمل کردن 
و آشــکار کردن، خودنمایی و وانمود کردن به داشتن صفت یا حالتی است و 
لغت »علنا« نیز به معنای آشکارا انجام دادن فعل یا ترک فعل است.خوردن و 
آشامیدن جرم نیست، اما در ماه مبارک رمضان قانونگذار خوردن و آشامیدن در 
اماکن عمومی را جرم تلقی کرده است.به گزارش ایرنا، روزه خواری عالوه بر 
همه معایبی که ذکر شد در بعد مناسبات اجتماعی به نوعی عدم احترام به حقوق 
دیگران اســت زیرا فردی که به صورت آشکار روزه می خورد، هنوز به حقوق 
شهروندی و احترام به حقوق دیگران در سطح جامعه واقف نیست، چنین فردی 
عالوه بر بی حرمتی به احکام و قوانین اسالمی، به صورت علنی و آشکار بیان 

می کند که رعایت حقوق دیگران چندان برایش اهمیتی ندارد.

  

  

کلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی آگهی ماده 3 اقنون اقنون تعیین ت
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۲۳1۳۶۰۰۰۹۵۶ 
مورخ 1۴۰۰/1۲/1۷ تصرفات مالکانه خانم عالیه ماهان زاده فرزند محمد تحت عنوان ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۴۳۰/1۷ متر مربع قسمتی از پالک 1۰۰۲۰– اصلی واقع در سورو قدیم بخش یک بندرعباس به استناد ماده 1 و ماده ۳ 
قانون مذکور را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالکیت 
رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه 
ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم 

نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت 
مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1۴۰۰/۷۳۳ م/الف - تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰1/۰1/1۵  
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰1/۰1/۳1

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

کلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی آگهی  ماده 3 اقنون اقنون تعیین ت
نظــر بــه اینکه هیات حــل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک بندرعباس به شــرح رای شــماره 
1۴۰۰۶۰۳۲۳1۳۶۰۰۰۹۲۲ مورخ 1۴۰۰/1۲/۰۵تصرفات مالکانه خانم فاطمه محمدی نژاد بازیاری فرزند غالمعلی 
تحت عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۶۶/۴۷ متر مربع قسمتی از پالک ۲۹۲۴– اصلی 
واقع محله حسین آباد بخش یک بندرعباس به استناد ماده 1 و ماده ۳ قانون مذکور را تایید نموده است به جهت 
عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین 
رو در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ 

اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای فوق در حدود 
و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست 
اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

1۴۰۰/۷۲1 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰1/۰1/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰1/۰1/۳1

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

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

دادستان قشم :

 تظاهر به روزه  خواری جرم است
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 
05:16:40 اذان صبح

06:33:54
12:48:18
19:03:08
19:19:46

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:41:24 اذان صبح
0۷:02:11
13:18:44
19:35:48

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:36:05 اذان صبح
06:54:43
13:10:01
19:25:46
19:42:41

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:55:19 اذان صبح
06:14:24
12:29:5۷
18:45:5۷
19:02:58

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

05:28:18 اذان صبح
06:4۷:32
13:03:11
19:19:18
19:36:20

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:09:18 اذان صبح
06:29:0۷
12:45:06
19:01:34
19:18:44

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:30:39 اذان صبح
06:50:52
13:0۷:06
19:23:49
19:41:03

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

05:1۷:42 اذان صبح
06:39:02
12:55:54
19:13:1۷
19:30:44

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب19:53:08 اذان مغرب اذان مغرب

فروردین :
مدتی است که یک نفر در محل کار روی نقاط ضعف 
شما دست گذاشته است. عاقالنه ترین حرکت شاید این 
باشد که به مسیر و جهت دیگری نگاه کرده و خودتان 
را از هر برخوردی که سبب ایجاد روابط ناسالم  می شود کنار بکشید. 
 اما به احتمال زیاد شــما قادر نخواهید بود که دلخوری و رنجشتان 
 را پنهان کنید. خوشــبختانه شــما می توانید با تغییر ســمت دادن 
عصبانیت تان به سمت همدلی و دلسوزی از این شرایط سخت بیرون 
بیایید. کمی عشــق و درک کردن دیگران از جانب شــما تا مدتهای 

طوالنی تاثیرگزار خواهد بود .
    اردیبهشت :

احساس شــما به گونه ای است که انگار وقتتان تمام 
شــده است و اگر الزم شــد خودتان را برای رویایی 
آماده خواهید ســاخت. باوجود این سیاره بخت شما 
یعنی ونوس شــما را ترغیب می کنید که بیشتر از آنچه برنامه ریزی 
کــرده بودید حرف بزنید! تصمیم بگیریدکه افکار منطقی خود را کنار 
گذاشته و فقط به سمت افکاری بروید که از اعماق ضمیر ناخودآگاهتان 

سرچشمه می گیرد.
    خرداد :

شــناختن چیزهایی کــه می خواهیــد خیلی خوب 
 است؛ اما بیش از اندازه وابســته شدن به آرزوهایتان 
ناراحتی به همراه دارد. اکنون فرصتی نصیبتان شده که بر 
ناراحتی های عاطفی خود چیره شوید، اما اول الزم است در محیطی 
تنها باشید تا احساساتتان را تجربه کنید. شما خودتان به تنهایی توانایی 

تغییر  دادن احساساتتان و مدیریت کردن آنها را دارا هستید .
    تیر :

توانایی شــما برای دو دستی چسبیدن به گذشته بهتان 
انگیزه می دهد که در عشــق وفادار و صادق باشید، اما 
امروز ترســتان از تغییر می تواند مشکلی برای روابط 
صمیمی تان باشد. گاهی اوقات فاش کردن احساساتتان نیاز به ریسک 
فراوانی دارد و شما بدون اینکه هیچ حرفی بزنید زمان حال را از دست 

می دهید. اما حاال شما فرصت دارید که مسائل قدیمی را تغییر دهید.
      مرداد :

امروز حوادث جادویی در راهند! اما اگر شما نخواهید 
بهایــی بپردازید پیروزی و توفیق در روابطتتان حاصل 
نمی شود. اگرچه شما آرزو می کنید که همه چیز بازی 
و تفریح باشد، اما به اندازه کافی هم باهوش هستید که بفهمید باز کردن 
آغوشتان به روی عشق گرفتار شدن در غم و اندوه را نیز به دنبال دارد. 
خوشــبختانه اگر به احساسات خود توجه کرده و ببینید که شما را به 
کجا می کشانند، عشق و عالقه شدید امروزتان آسایش و راحتی بیشتر 

را در آینده به دنبال دارد.
   شهریور :

شما شاید قادر نباشــد از مواجه با رویدادهایی که در 
حاشــیه قرار گرفته بودند اجتناب کنید، اما اگر زودتر 
از موعد و باعجله بهشان رسیدگی کنید هیچ فایده ای 
ندارد. بهتر اســت که به جای اینکه اجازه دهید فشار و سختی روی 
هم تلنبار شده و زیاد شود، با آن کنار بیایید. امروز خیلی به دنبال راه 
حل نباشید وگرنه مثل کسی که به النه زنبور سیخونک زده اوضاعتان 
خراب تر خواهد شــد!! و عجیب تر اینکه اجتناب کردن از مســائل 
مشکل ساز به طور عمدی می تواند خطرناک باشد. پس بدون اینکه در 
مورد مثبت و منفی بودن احساساتتان قضاوت کنید، آنها را ابراز کنید .

    مهر :
شما خیلی برای مشــکالت و غم و غصه افراد دیگر 
تالش می کنید. شما نمی توانید به راحتی از سطح باالی 
شــور و هیجانی که نیاز به وقت و توجهتان دارد جدا 
شوید. شاید استرســها کامال از بین نروند، اما حداقل کمی به جواب 
نزدیک تر می شــوید. ســعی نکنید که به تنهایی از هر چیزی سردر 
بیاورید. تکیه کردن به یک دوســت صمیمی شاید دقیقا همان چیزی 

باشد که یک دکتر برایتان تجویز می کند!!
      آبان :

امروز سیاره بخت شما یعنی پلوتو در حالیکه فضایی برای 
روابط پرشور و هیجان باز می کند، هم به وسیله ونوس 
احساساتی و هم بهرام دنیوی فعال می شود. اما شاید قادر 
نباشید از احساســات قوی و قدرتمند فرار کنید. اگرچه سهیم کردن 
فردی که بهش اطمینان دارید در رویاها و آرزوهایتان کار عاقالنه ای 
اســت، او را مجبور نکنید برای راضی و خشنود کردن شما احساس 
مسئولیت کند. توجه کردن به نتیجه کار فضای کافی برای پیدا کردن راه 

حل را به نحو واقعا شگفت انگیزی فراهم می کند .
   آذر :

شما اعتقاد دارید که برای مشکلی که شما را به زحمت 
انداخته راه حل مناسبی دارید. متاسفانه چند لحظه بعد و 
قبل از اینکه در مسیر درستی قرار بگیرید نظرتان عوض 
می شود. نظر خود را خیلی زود تغییر ندهید، بهتر است صبر کنید تا 
ببینید که بعدا نیز نظرتان همین خواهد بود یا اینکه جواب نهایی تان 
با جواب االن فرق خواهد کرد یا نه؟ پس حواســتان باشد، اهمیت 
دادن شما به مسائل اورژانسی و فوری بعضی وقتها باعث می شود که 

تصمیمات جاهالنه بگیرید!
   دی :

چرخش ماه دلنشــین برج میزان و خورشید در نشانه 
تان باعث شده که شما بدون توجه به کارهایی که پیش 
رویتان دارید در آرزوی خوشــحال کردن افراد دیگر 
باشید. حتی اگر شــما بخواهید موفق بشوید، فهمیدن حقیقت کار 
راحتی نیســت، ولی شما نیاز ندارید که این کار را با هزینه و خرج 
دیگران انجام دهید. در حالیکه راه خود را به ســوی موفقیت ادامه 
می دهید، از حال اطرافیانتان نیز آگاه باشــید و مطمئن شوید که به 

نیازهایشان توجه می کنید.
   بهمن :

امروز شما با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری با مردم 
برخورد می کنید. باوجود اینکه شــما به خاطر ظاهر 
سرسختانه خود برجسته و مورد توجه شده اید، وقتی 
که حقایق واقعی بهتان گفته می شود، آماده اید که فکر خود را تغییر 
دهید. اما خوش بینی شما می تواند مانع و عامل باز دارنده ای برای 
افراد دیگر باشــد و آنها از ســهیم کردن شما در افکارشان پشیمان 
شوند. پس آگاهانه راه خود را هموار کنید تا بتوانید جایی برای ایجاد 

گفتگوهای واقعی و آگاهانه ایجاد کنید.
  اسفند : 

باوجود اینکه شــاید شما نفهمید که در لحظه حال چه 
فشــارهایی بهتان وارد می شــود، اما به طور کامل از 
نیازهاتان اطالع دارید. متاســفانه مشکالت شما انقدر 
بخشنده نیستند که آرزوهای قلبی تان را برآوده سازند! و خوشبختانه 
شــما می توانید با نشان دادن تمایلتان به صبرکردن برای رسیدن به 
رضایت از فشاری که بهتان اعمال می شود بکاهید. صبر و شکیبایی 
شما برای عوض کردن شرایط کافی است و بهتان اجازه می دهد به 

چیزهایی که می خواهید برسید.

 سرویس سالمت //  کارشناس تغذیه و 
بهداشت شهرستان  مرکز  درمانی  رژیم 
دالیل  ترین  عمــده  گفت:  بندرعباس 

چاقی در کــودکان، عوامل ژنتیکی، بی 
تحرکی فیزیکی، الگوهای غذایی ناسالم 

و یا ترکیبی از این عوامل است. 

  افسانه عزیزی افزود: سالمت دانش آموزان 
گروه سنین مدرســه تضمین کننده سالمت 
نسل حاضر و آینده کشور است. لذا کودکان 
باید آموزش ببینند که چطور غذا بخورند تا 
چاق نشوند.عزیزی بیان کرد: یکی از دالیل 
اصلی ایجاد اضافه وزن و چاقی تغییر الگوی 
غذایی با مصرف نوشیدنی های گازدار و یا 
شیرین شده با شکر، مصرف غذاهای فست 
کودک  روانشناختی  مشکالت  مضر،  فودی 
مانند افسردگی، سرخوردگی، کمبود اعتماد 
به نفس و تماشــای تلویزیون، اســتفاده از 

رایانه و گوشی های همراه است.وی عنوان 
کرد: چاقی در کودکان می تواند بیماری هایی 
از جمله آسم و بیماری های تنفسی، دیابت، 
فشار خون و بلوغ زودرس در نوجوانان را 

به همراه داشته باشد.
   کارشــناس تغذیه و رژیــم درمانی مرکز 
بهداشت شهرســتان بندرعباس اظهار کرد: 
کودکان ســه تا شش ســالگی: ۱۰ تا ۱۲ 
ســاعت در شــبانه روز، کودکان ۷ تا ۱۲ 
سالگی: ۱۰ تا ۱۱ ســاعت در شبانه روز 
و  ۱۲ تا ۱۸ ســالگی: ۸ تا ۹ ســاعت در 

شبانه روز باید بخوابند تا بدنی سالم داشته 
باشند.عزیزی تصریح کرد: زمانی که کودک 
به اندازه کافی می خوابد، خطر اضافه وزن و 
یا ابتال به دیابت در او کم شده و مشکالت 
یادگیری و تمرکز تا حد زیادی در او کاهش 
پیدا می کند.وی با اشاره به اهمیت استفاده از 
همه گروه های غذایی توسط کودکان گفت: 
کودکان باید از همه گروه های غذایی استفاده 
کنند. کم کردن حجم غذا و افزایش دفعات 
آن در طــول روز، همچنین مصرف میوه و 
سبزیجات در وعده های غذایی بسیار مفید 

است.کارشناس تغذیه و رژیم درمانی رژیم 
درمانی تک خوری مضر دانســت و عنوان 
کرد: پیش از مشــورت با پزشک اقدام به 
چیدن رژیم برای کودک خود نکنید. کودک 
برای رشــد و یادگیری احتیــاج به میزان 
مشخصی از کالری و مواد مغذی دارد. رژیم 
های تک خوری صدمات جبران ناپذیری به 
سیستم ایمنی کودک وارد می کند.به گزارش 
ایســنا ؛ عزیزی خاطرنشان کرد: استفاده از 
مواد غذایی ســالم و فعالیت فیزیکی منظم 
رمز داشتن یک وزن متعارف و سالم است. 
این عادت های خوب همچنین از مشکالت 
ســالمتی، اجتماعی و احساسی که ممکن 
است در نتیجه ی اضافه وزن به وجود آیند، 

جلوگیری می کند.

سرویس سالمت // کنکوری  های روزه  دار 
باید برنامه ریــزی دقیقی از نظر زمان بندی 
مطالعه و همچنین تغذیه مناســب در ماه 

رمضان داشته باشند.
  داوطلبان کنکور در سالی که آزمون آنها برگزار 
می شود برنامه ریزی هایی دارند که حتی زندگی 
خانواده شان هم با این برنامه ها درگیر می شود.

کنکوری  های ۱۴۰۱ اما برنامه ریزی خاص تری 
دارند زیرا امسال بعد از اینکه از تعطیالت نوروز 
خارج می شویم بالفاصله ماه رمضان را در پیش 
داریم، بنابراین داوطلبان کنکور که برای مطالعه 
در تعطیالت نوروز برنامه ریزی کردند حاال باید 
برنامه جدیدی هم برای ماه رمضان داشته باشند 
که از نظر تغذیه و زمان بندی مطالعه با روزه  داری 
البته کارشناسان آموزشی  منافات نداشته باشد 
برنامه های خاصی را مطرح کرده اند که داوطلبان 
کنکور می توانند از این برنامه ها نیز استفاده کنند.
*  سخنی با کنکوری  های روزه دار ۱4۰۱

  اصال در مــاه رمضان و بخاطــر روزه داری 
مطالعه را متوقف نکنید بلکه به خدا توکل کنید 
و برنامه هایتان را براساس آنچه راحت تر هستید، 
تغییر دهید.البته هر فردی براســاس روحیات 
و خلقیات شــخصی باید برنامه شخصی داشته 
باشد اما به طور کلی کارشناسان معتقدند اینکه 

بالفاصله پس از خوردن وعده ســحری مطالعه 
را آغاز کنید کار درســتی نیست، بلکه باید یک 
ساعت بعد از سحر مطالعه را شروع کنید و تا ظهر 

که هنوز گرسنه نشده اید به مطالعه ادامه دهید .
  پس از آن می توانید اســتراحت کنید تا کمبود 
خواب شــبانه تان جبران شود، اما جای شب و 
روز را عوض نکنید، تحقیقات نشــان داده که 
بهترین زمان برای داشتن خواب عمیق و کامل 

بین ساعات ۱۱ شب تا ۵ صبح اتفاق میفتد 
و هیچ چیــز نمی تواند 

خواب  جــای 
را  شــب 

بگیرد.

پس 
ز  ا

تا  استراحت 

زمان افطار می توانید به مطالعه دروس عمومی و 
سبک تر بپردازید.با توجه به اینکه ماه های پایانی 
مانده به کنکور است، از تست زدن غافل نشوید.
برای تقویت حافظه بهتریــن راه تالوت آیات 
قرآن کریم می باشد بنابراین در روز چند آیه از 
قرآن را بخوانید.سعی کنید بیشتر در خانه باشید 
و انرژی خود را بــرای رفت و آمد به بیرون از 
خانه تلف نکنید.از خانواده بخواهید امســال از 
دید و بازدیدهای رمضان پرهیز کنند. 
نظر  از  شاید بخواهید 
تغذیــه نیــز 

برنامه ریزی 

داشته باشــید، پس بهتر است در وعده  سحر به 
جای استفاده از قندهای ساده نظیر حلوا، قند و 
شکر، شــیرینی، مربا و عسل از قند های مرکب 
نظیر نان، برنج و ماکارونی اســتفاده کنید.غذای 
افطار را به آرامی اما در یک وعده میل کنید و از 
خوردن تنقالت فراوان در فاصله افطار تا سحر 
بپرهیزید زیرا این کار باعث می شود معده شما 
برای صرف سحری به طور کامل خالی و آماده 

باشد.از مصرف شیر و ماست هم غافل نشوید.
* نگاهی به تجربه کنکوری  های قبل

جواد عبدیایی رتبه برتر کنکور علوم انسانی در 
سال گذشته در این باره می گوید: برخی داوطلبان 
کنکور در ماه رمضان سعی می کنند شب ها درس 
بخوانند اما من چند روزی این کار را انجام دادم و 
تجربه موفقی نبود، بنابراین به کنکوری ها توصیه 
می کنم شب ها را به خوابیدن اختصاص دهند و 
پس از ســحر به مطالعه بپردازند.پدر محمدپیام 
نایبی رتبه برتــر کنکور گروه ریاضی و فنی در 
سال ۱۴۰۰ نیز در این باره عنوان می کند: پسرم 
نه شــرایط تغذیه ای و نه برنامه مطالعاتی اش را 
تغییر نداد، فقط ما سعی کردیم محیط خانه را آرام 
و خلوت نگه داریم و هیچ دید و بازدیدی نه در 
نوروز و نه در ماه رمضان نداشته باشیم تا پسرم 

راحت به مطالعاتش بپردازد.

آنچه کنکوری  های روزه  دار باید برای مطالعه در ماه رمضان بدانند 

    

سرویس سالمت // همه گیری بیماری کرونا 
طی ۲ سال اخیر تحرک و پویایی را از همه 
اقشار جامعه بویژه کودکان و نوجوانان گرفته 
است، فقر حرکتی ناشــی از قرنطینه های 
خانگی در فواصل مختلف، آموزش مجازی، 
دوری از اجتماعات و غیره میراث شوم این 

بیماری است.
   گزارش ســازمان جهانی بهداشت حاکی از آن 
اســت که جامعه ایرانی از لحاظ استانداردهای 
بهداشتی کم تحرک بوده و شرایط بحرانی کرونا 
 در ۲ ســال اخیر آسیب های جســمانی نیز بر 
گروه های ســنی مختلف به ویژه ســالمندان و 

کودکان و نوجوانان وارد کرده است.
  کمردرد، گردن درد و دردهای عضالنی ناشــی 
از قرنطینه های خانگی که افراد مجبور بودند در 
خانه بمانند و از طریق مجازی با استفاده از تبلت 
و موبایل آموزش های درسی و دانشگاهی را فرا 
بگیرند یا بســیاری از کارمندان دور کار بوده و 
ساعتهای طوالنی نشستن را تجربه می کنند، بعد 
از همه گیری کرونا افزایش زیادی خواهد داشت 
و هزینه های زیادی را بر سیســتم نظام سالمت 

تحمیل خواهد کرد.
  آمارهای وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی نشان می دهد، حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد از 
جمعیت یک کشور در زندگی خود دچار کمردرد 
می شوند و وضعیت بدنی نامناسب به این موضوع 
دامن می زند، کمردرد مهمترین عامل شماره یک 

ناتوانی در سراسر جهان است.
    روشی که کمردرد مزمن بر کیفیت زندگی تاثیر 
می گذارد آن را به یک تهدید واقعی تبدیل می کند.

  احمد موذن زاده رئیس انجمن 
فیزیوتراپی ایران در این 

ایرنا  بــه  زمینه 
بدن  گفت: 

ن  نسا ا
ید  با

به 

ر  طو
مــداوم 

در حرکــت 
باشد، عضالت در 

اثر عدم تحرک اکسیژن و مواد مغذی کمتری از 
خون دریافت می کنند و نشستن در هر وضعیتی 
به مدت بیش از بیســت دقیقــه در اثر کاهش 
انعطاف پذیری تاندون ها و رباط ها سبـــب بروز 

کمردرد می شود.
  وی افزود: اســتفاده روزانه از رایانه برای مدت 
طوالنی باعــث ابتالی ۴۰ درصــد از افراد به 
کمردرد می شــود. به همین جهت وضعیت بدنی 
باید به طور مداوم تغییر داده شــود و پس از هر 
۲۰دقیقه یک بار کار با رایانه شخص باید حرکات 

ورزشی سبک انجام دهد.
  این فیزیوتراپیست تصریح کرد: در طول زندگی 
عادت های نادرســتی در مورد نحوه انجام دادن 
امور مختلف به صورت ناخودآگاه در ذهن افراد 
ایجاد شــده و در نتیجه فرد وارد شدن فشار بر 
بدن خود را نادیده می گیرد. کمردرد ناشــی از 
 کار با رایانه در اثر اســتفاده از صندلی نامناسب، 
 وضعیت نادرســت بدنی و عــدم تحرک ایجاد

 می شود.
  مــوذن زاده تاکید کرد: با توجه به شــرایط دو 
ســال اخیر، زنگ خطر کمــردرد و گردن درد 
برای گروه ســنی کودکان و نوجوانان درآمده و 
این گروه سنی قبل از همه گیری کرونا با حضور 
در مدرســه، زنگ ورزش و همچنین پیاده روی 
در مسیرهای رفت و برگشت، فعالیت فیزیکی را 

تجربه می کردند.
   طی این دوســال افزایش فعالیت های مجازی، 
نشســتن های طوالنی مدت، اســتفاده از میز و 
صندلی های غیر اســتاندارد و خم بودن زیاد بر 
روی تلفن همراه و کتاب؛ دست به دست یکدیگر 
نزولی  شــاهد  تا  اند  داده 
ابتال  ســن  بودن 
کمردرد  به 

باشیم.
  

ی  و

خاطرنشــان 

کــرد: در صورتی که فرد بیــش از ۲۰ دقیقه در 
یک وضعیت ثابت مانند حالت نشسته قرار بگیرد، 
زمینه مشــکالت بعدی ایجاد می شــود، توصیه 
می شــود افراد در طول فعالیت های روزانه و با 
وضعیت ثابت هر ۲۰ دقیقه یک بار تغییر وضعیت 

مانند بلند شدن و قدم زدن را داشته باشند.
  هر ۱۵ درجه خم بودن گردن میزان فشار به 

ستون فقرات گردنی را ۲ برابر می کند
  رئیــس انجمن فیزیوتراپی ایــران ادامه داد:هر 
۱۵ درجه خم بودن گردن، میزان فشار به ستون 
فقرات گردنــی را ۲ برابر می کند و عادات بد در 
استفاده از وسایل ارتباطی این مشکالت را تشدید 
می کند. در بعضی موارد افراد در وضعیت نامناسب 
مانند درازکش و خوابیده مطالعه یا از وســایل 

ارتباطی استفاده می کنند.
  موذن زاده افزود: طی دو سال اخیر سن ابتال به 
کمر درد به سنین پایین نزول پیدا کرده و حتی در 
برخی موارد، دیسک کمر که قبال در سنین باالی 
۳۰ سال بروز پیدا می کرد، هم اکنون در رده سنی 

۲۰ سال مشاهده می شود.
  وی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد دانش آموزان 
اختالالت اســکلتی و عضالنی دارند و در این 
۲ ســال اخیر که در مدارس حضــور نیافته اند 
از تحرک و فعالیت فیزیکی آنها کاســته شــده 
 و وضعیت مناســبی از لحاظ جســمی ندارند و 

می تواند در آینده تبدیل به بیماری شود.
مــوذن زاده، با بیان اینکه بــروز اختالالت قوز 
پشــتی، حرکتی، عضالنی و غیره در کودکان و 
نوجوانان به دلیل وضعیت بد نشســتن و استفاده 
زیاد از وســایل رایانه ای برای آموزش مجازی 
افزایــش یافته و به خانواده ها توصیه کرد توجه 
بیشتری به آنها داشته باشند و سعی کنند اوقاتی 
از هفتــه را در بیرون از فضای خانه با قدم زدن، 
دویدن و فعالیت بدنی بپردازند یا با موزیک های 

ورزشی در خانه فعالیت کنند.
  سهل انگاری نباید باعث شود بی تحرکی را 

افزایش یابد
  وی تصریــح کرد: برخی از مردم فکر می کنند 
بحث کرونا بزودی با کاهش آمار فوتی ها کاهش 
می یابد و از انجــام فعالیتهای فیزیکی حتی در 
خانه بویژه از سوی کودکان و نوجوانان خودداری 
می کنند در حالیکه این تصور اشــتباه است و 
نباید به عادی انگاری و ســاده انگاری باعث 
شویم مشکالت حرکتی و عضالنی به دلیل بی 

تحرکی افزایش یابد.
  وی افزود: به دلیل استفاده طوالنی مدت از 
تلفن همراه یا لب تاپ به ستون فقرات گردن، 
کمر فشار وارد شــده و زمینه ساز مشکالت 
 ارگونومیک اســت و باعــث ضعف عضالت 
مــی شــود و الزم اســت والدین بــه مدت و 
 طرز اســتفاده از تلفن همراه و لب تاپ و سایر 
وســایل رایانه ای کــودکان و نوجوانان توجه 
 بیشــتری داشــته و به آنها تذکر بدهند و حتی 
می توانند از میز و صندلی ارگونومیک برای آنها 

استفاده کنند.

     فقر حرکتی میراث شوم 
مشکالت رایج در روزه  داری و راهکارهای رفع آن 

عمده ترین دالیل چاقی در کودکان چیست؟

مدیر برنامه تغذیه بالینی دفتر بهبود   
تغذیه وزارت بهداشت :

در ماه رمضان ۳ تا ۵ عدد خرما 
در افطار و سحر میل کنید 

سرویس ســالمت // مدیر برنامه تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه 
وزارت بهداشــت گفت: کربوهیدرات پیچیــده مانند غالت به 
آهستگی هضم شده و افراد احساس گرسنگی کمتری خواهند کرد.

ترابی گفت: افراد روزه دار باید مانند روزهای عادی سه وعده غذا بخورند. 
در ماه مبارک رمضان روزه داران بهتر اســت سه وعده افطار، شام و سحر 
بخورنــد و متخصصان توصیه کرده اند تا تنها به مصرف دو نوبت غذا آن 
هم در زمان هایی که مدت روزه داری طوالنی اســت برای حفظ سالمتی 
بــدن اکتفا نکنند.در ماه مبارک رمضان پیــروی از برنامه غذایی متنوع و  
متعادل مانند نان، غالت، میوه و گوشت و لبنیات ضروری است. مصرف 
 مواد غذایی متنوع سبب تامین امالح و  مواد معدنی مورد نیاز بدن در ایام 
روزه داری خواهد شــد.وی گفت: در ماه مبارک رمضان بهتر است برای 
تنظیم قند خون افراد در وعده افطار و سحر ۳ تا ۵ عدد خرما میل کنند و 
توصیه کارشناسان تغذیه این است که این مواد مقوی را همراه با چای کم 
رنگ به جای قند مصرف کنند.مدیر برنامه تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه 
وزارت بهداشــت متذکر شد که خرما منبع خوبی از مواد مغذی، قند، فیبر 
و پتاســیم است و برای بدن بسیار مفید خواهد بود.در فاصله بین افطار تا 
سحر توصیه می شود تا افراد روزه دار از میوه که حاوی مواد مغذی بوده 
غافل نشوند و از کربوهیدارت پیچیده مانند غالت و نان های سبوس دار و 
سبزی بیشتر مصرف کنند؛ زیرا این مواد به آهستگی هضم شده و احساس 

گرسنگی کمتری خواهند کرد .

ســرویس ســالمت // در ایام روزه داری به دلیل تغییر 
سبک زندگی و تغییر الگوی غذایی، افراد روزه دار ممکن 
است دچار مشکالتی شــوند که به راه حل های رفع آن 

می پردازیم.
  بنابراعالم دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، تغییر عادت غذایی 
در ماه مبارک رمضان، می تواند منجر به بروز مشــکالتی شود 
که با اتخاذ راهکارهای تغذیه ای درســت می توان جلوی بروز 

آنها را گرفت.
* یبوست :

یبوست می تواند باعث هموروئید )بواسیر( و سوء هاضمه همراه 
با احساس پُری معده شود.

دالیل: مصرف زیاد غذاهای تصفیه شده مثل نان های تهیه شده از 
آرد سفید )نان لواش و فانتزی( و کاهش مصرف آب و غذاهای 

حاوی فیبر )میوه و سبزی(
درمان: پرهیز از مصرف زیاد غذاهای تصفیه شده مثل نان سفید، 
افزایش مصرف آب، استفاده از نانهای سبوس دار )نان سنگک 
و جو( بــه همراه مایعات، افزایش مصرف میوه ها به خصوص 
میوه های حاوی فیبر باال مثل هندوانه و سبزی ها. مصرف خاک 
شیر و یا تخم شــربتی با آب داغ در موقع خواب، آلو و انجیر 
خیس خورده در آب در هنگام خواب همراه با یک لیوان آب 

ولرم
* سوء هاضمه و نفخ

 دالیل: مصرف زیاد غذاهای چرب، سرخ کردنی و ادویه دار، 
غذاهایی مثل تخم مرغ، کلم، عدس، نوشابه های قندی گازدار 
مثــل کوالها و یا حبوباتی که قبل از پخت در آب خیســانده 
نشده باشد ایجاد نفخ می کنند.درمان: پرهیز از غذاهای چرب 
و نوشابه های گازدار و توصیه به مصرف غذاهای ساده و آب 
بجای نوشیدنی های گازدار، دراز نکشیدن تا یک ساعت بعد از 

وعده افطار و سحر
* افت فشار خون

تعریق زیاد، ضعف، کاهش انرژی، ســرگیجه، رنگ پریدگی و 
حالت غش که ممکن اســت هنگام بعداز ظهر در ماه مبارک 

رمضان اتفاق بیفتد از عالئم افت فشارخون است.
* دالیل: مصرف کم مایعات و نمک

درمان: خنک نگه داشتن فرد و افزایش مصرف مایعات و نمک 
)توجه به وضعیت بیماری قلبی –عروقی فرد(

* سردرد
دالیل: به دالیل مختلف مانند عادت به کافئین و تنباکو و قطع 
آن، خستگی و عدم استراحت و خواب کافی به علت فعالیت 
زیاد، ازدست دادن آب بدن، گرسنگی و افت قند خون یا افت 
فشــارخون پدید آید. ســردردهای میگرنی نیز در این دوران 
تشدید می شوند زیرا کاهش قندخون و کم آبی باعث افرایش 
اسیدهای چرب آزاد خون شده و به طور مستقیم اثر شدیدی 
بر آزاد سازی کاتکوالمین ها درموارد میگرن می شود. اما حتی 
این افراد نیز با راهنمایی و کمک پزشک معالج و ایجاد تغییرات 

مختصر در مصرف دارو می توانند روزه بگیرند.
درمان:

_ آب و مایعات کافی نوشیده شود.
_ مصرف سبزیجات در وعده سحری کمک کننده است.

_ در طول ماه مبارک رمضان برنامه خود را طوری تنظیم کنید 
که خواب و اســتراحت کافی داشته باشــید._ در معرض نور 
خورشید قرار نگیرند و در صورت اجبار از عینک و کاله استفاده 
شود._ فعالیت های بدنی و ورزش در معرض نور خورشید انجام 
نشود._ استعمال سیگار ۱ تا ۲ هفته قبل از ماه مبارک ترک و یا 
به حداقل رسانده شود._ مصرف قهوه و چای پررنگ قبل از ماه 
مبارک کم کم کاهش یابد._ گاهی مصرف یک قرص مسکن در 

وعده سحری می تواند کمک کننده باشد.
_ اگر ســردرد به علت افت فشارخون بسیار جدی باشد باید 

روزه را شکست.
*  افت قند خون

ضعف، سرگیجه، خستگی، عدم تمرکز، تعریق، لرزش، کاهش 
فعالیت و قدرت جســمانی، سردرد، طپش قلب از عالئم افت 
قند خون است.دالیل )در افراد دیابتی(: گاهی ممکن است بعلت 
عدم تنظیم داروهای فرد دیابتیک و از تنظیم خارج شدن قند 
خون، افت قند خون بطور ناگهانی حادث شــده و فرد به کما 
برود.دالیل )در افراد غیر دیابتی(: مصرف زیاد قندهای ساده در 
وعده سحر چون این امر باعث ترشح زیاد انسولین و افت قند 
در طول روز می شود. همچنین عدم مصرف سحری می تواند 
سبب افت شدید قند خون و حتی عدم هوشیاری فرد در طول 
روز شود.درمان: پرهیز از مصرف غذاها و نوشیدنی های حاوی 
قندهای ساده در وعده سحری، تنظیم مصرف داروهای کنترل 
کننده دیابت بر اســاس توصیه های پزشک در افراد دیابتیک، 

مصرف وعده سحری با رژیم غذایی سالم
* گرفتگی عضالت

دالیل: مصرف ناکافی غذاهای حاوی کلسیم، منیزیوم، سدیم و 
پتاســیم، مصرف غذاهای چرب در وعده شام یا افطار و یا کم 

آبی بدن
درمان: مصــرف غذاهایی که منبع غنی از کلســیم، منیزیوم، 
 سدیم و پتاسیم )ســیب زمینی، موز، ملون ها، هندوانه، دوغ، 
سبزی های برگ سبز، آب پرتقال طبیعی، مغزها، گوجه فرنگی، 
خرما، حبوبات و ...( و لبنیات )شــیر، ماست، پنیرو کشک( ، 
گوشــت و پرهیز از غذاهای پرچرب در آخر شب، نوشیدن 
مایعات )به ویژه آب( به میزان کافی در وعده های سحر، افطار، 

بین افطار و شام و از زمان شام تا سحر
* زخم معده، سوزش سردل، ورم معده و ...

دالیل: افزایش اسید در معده خالی باعث این عوارض می شود. 
سوزش ســردل ابتدا در قسمت فوقانی معده در باالی دنده ها 
شروع شده و تا ناحیه گلو گسترش می یابد. غذاهای ادویه دار، 

نوشابه های گازدار و قهوه این حالت ها را بدتر می کند.
درمان: درمان هایی برای کاهش سطح اسید معده موجود است

تذکــر: افرادی که دچار زخم معده یا ناراحتی های گوارشــی 
هستنند باید جهت روزه داری با پزشک معالج خود مشورت 

کنند.
* سنگ کلیه

ممکن است در افرادی که مایعات کم مصرف می کنند اتفاق بیفتد 
و یا در افرادی که سابقه سنگ سازی کلیه دارند، سنگ کلیه به 
مرور ایجاد شود که ممکن است پس از ایام روزه داری خود را 
نشان دهد. بنابراین توصیه می شود که روزه گیران مایعات زیاد 

مصرف کنند.
* درد مفاصل

دالیل: افزایش فشار در مفصل زانو هنگام نماز و یا باال و پایین 
رفتن از پله ها مخصوصا« در افراد پیر و افرادی که دچار التهاب 
مفاصل هســتند باعث درد، تورم و ناراحتی می شود. مصرف 
مایعات به میزان ناکافی نیز می تواند در بدتر شدن این وضعیت 

موثر باشد.
درمــان: کم کردن وزن چون زانوها قادر به تحمل وزن اضافی 
نیستند. ورزش و حفظ تناسب اندام باعث کاهش درد می شود و 
باعث می شود که فرد راحت تر نماز خود را به جا بیاورد. مصرف 
منابع اسید چرب امگا-۳، میوه ها و سبزی ها، ادویه ها، حبوبات 
 و غالت کامل و مصــرف آب به میزان حداقل ۸ لیوان در کل 
وعده های سحری، افطار، شام و شب تا سحر می تواند در بهبود 

درد مفاصل کمک کننده باشد.

کرونا
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  با حضور مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان، 
محمد قویدل مدیرکل آموزش و پرورش استان و 

جمعی از مسووالن و معلمان، مراسم نمادین آغاز 
فعالیت های حضوری آموزشی و پرورشی استان 
در دبســتان اوســتا رضانیا برگزار شد. استاندار 
هرمزگان در این مراســم گفت: در دو سالی که 
بیماری کرونا تمام مسائل اجتماعی را تحت تاثیر 
خود قرار داد، بخش آمــوزش و پرورش ما نیز 
متاثر از این بیماری قرار گرفت. مهدی دوســتی 
افزود: همه مســئوالن در کشور در تالش بودند 

تا شــرایط را به نحوی پیش ببرند که آموزش ها 
به صورت حضوری آغاز شود و با مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا از چهاردهم فروردین ۱۴۰۱ 
فعالیت واحدهای آموزشی به صورت حضوری 
آغاز شــد. دوستی اظهارداشــت: تعطیل کردن 
آموزش آخرین و مشــکل ترین راه بود چرا که 
این دانش آموزان اگر آموزش های حضوری را 
فرا نگیرند نســلی خواهیم داشت که در جایگاه 
مناسب قرار نخواهند گرفت. وی خاطرنشان کرد: 
مهندســان پزشکان ، معلمان ، قهرمانان و ... همه 
از همیــن دانش آموزانی که امروز در کالس های 

درس حضور دارند تشکیل خواهد شد.
    دوســتی ادامه داد: ما به جز این نســل کسی 
را نخواهیم داشــت که برای آینده کشور و جامعه 
مثمرثمر باشــد به همین دلیل باید آموزش های 
اســتاندار هرمزگان  حضوری شــروع می شد. 
عنوان کرد: دغدغه هایی در زمینه حضوری شدن 
آموزش برای خانواده ها و معلمان وجود داشت 
که این موضوع بر عهده ماســت و قول می دهم 
که تمامی این دغدغه ها برطرف خواهد شد. وی 
گفت: خودم را با معلمان مانوس می دانم و دغدغه 
آنها را درک می کنم و نگرانی های خانواده ها را هم 

در نظر خواهیم گرفت.
   استاندار هرمزگان عنوان کرد: نمی خواهیم نسلی 
منزوی داشته باشیم به همین دلیل ناگزیرهستیم 
فرایند آموزش را به صــورت حضوری برگزار 
کنیم.دوستی اظهارکرد: کارهای خوبی را در استان 
هرمزگان در زمینه آموزش آغاز کردیم تا بتوانیم 
سطح آموزش استان را باال ببریم و دانش آموزانی 
فعال و قهرمان را در اســتان پرورش دهیم. وی 
اضافه کرد: باید دانش آموزان استان الگو باشند و 
کارهای بزرگی انجام دهند تا بتوانیم کادر مناسبی 
برای مســئولین کشــور در آینده تربیت نماییم. 
وی عنوان کرد: طی این دو ســالی که مدارس و 
آموزش به صورت غیرحضوری برگزار شده است 
 هم از نظر آموزشی و هم از نظر روابط اجتماعی 
دانش آموزان با مشــکالتی مواجه هستند که با 
حضوری شــدن آموزش ها، این نواقص برطرف 
خواهد شد. این مســئول اظهار داشت: آموزش، 
بخشی از فعالیت های مدرسه است و بخش بعدی، 
بُعد اجتماعی و انجام کارهای گروهی است که با 
حضوری شــدن مدارس این موضوع نیز تقویت 
خواهد شد. دوستی اظهارداشت: روزهای خوبی 
در پیش اســت و خانواده ها خیالشــان راحت 
 باشــد که برای آموزش فرزندان آن ها چیزی کم 
نمی گذاریم چرا که آینده سازان این کشور و جامعه 

همین بچه ها هستند. در ادامه مدیرکل آموزش و 
پرورش استان هرمزگان اظهار داشت: فعالیت های 
آموزشی بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
به صورت حضوری آغاز شده است. محمد قویدل 
عنوان کرد: ۴۱۰ هزار دانش آموز در سطح استان 
فعالیت آموزشی حضوری خود را آغاز کرده اند که 
 این دانش آموزان در ۲۲ منطقه آموزشی تا پایان 
زمان برگزاری امتحانــات به صورت حضوری 
آموزش هــا را فــرا خواهند گرفــت. قویدل 
خاطرنشان کرد: ۲۸ هزار فرهنگی در سطح استان 
هرمزگان کار آموزش را بر عهده دارند. وی گفت: 
در زمان شیوع ویروس کرونا برخی از فرهنگیان 
از جان خود گذشــتند و جان خود را نثار کردند 
تا فعالیت های آموزشی ادامه داشته باشد و تعطیل 

نشود.
   مدیــرکل آمــوزش و پرورش هرمــزگان با 
اشــاره به نامگذاری ســال جاری توسط رهبر 

انقالب به ســال تولید، دانش بنیــان، کارآفرین 
اظهارداشــت: حــوزه آموزش و پــرورش نیز 
 این منویات را مدنظر داشــته و در این راســتا 
گام هایی را خواهیم برداشت و فعالیت هایی انجام 

خواهد شد. قابل ذکراست ؛ در حاشیه این مراسم، 
نمایشگاهی از فعالیت های دانش آموزان دبستان 
اوســتا رضانیا در تعطیالت نوروز برپا شده بود و 
دانش آموزان آثار خود را به نمایش گذاشته بودند. 

استاندار هرمزگان در آیین آغاز فعالیت حضوری آموزشی مدارس : 

نمی خواهیم نسلی منزوی داشته باشیم
          امین زارعی/ دریا

Amin.zch2011 @                        gmail.com

گروه گزارش // مدیرعامل شــرکت 
نفت ســتاره خلیج به همراه جمعی از 
مدیران این مجموعه عظیم نفتی کشور 
با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در 
استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس 
 بــا حجت االســالم و المســلمین 

عبادی زاده دیدار کردند.
  به گزارش خبرنگار دریا ، حجت االسالم 
و المسلمین عبادی زاده در این دیدار ضمن 
تبریک به مناسبت ســال جدید و آرزوی 
توفیقات روز افزون برای دســت اندرکاران 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس بیان کرد: 
فرمایشات مقام معظم رهبری در آغاز سال 
برای ما و به خصوص مجموعه شما بسیار 
مهم بود و با رصد فرمایشــات ایشان در ده 
سال اخیر به غیر از یک سال به نوعی مسائل 
اقتصادی به عنوان شعار سال قرار گرفته است 
که این نشان از اهمیت مسئله اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: در سال های اخیر مسئله تولید 
حائز اهمیت قرار گرفته است که بحث تولید، 
اشــتغال آفرینی و دانش بنیان ها سه ضلعی 
هستند که اگر از هر کدام از آن ها غافل باشیم 
کار بسیار سخت می شود.حجت االسالم و 
المســلمین عبادی زاده ادامه داد: مقام معظم 
رهبری هم استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها در 
حوزه های مختلف و هم تولیدی که به اشتغال 
بیانجامــد را مورد تأکید قرار داده اند که این 
نگاه بسیار مهمی است و قطعاً در این زمینه ها 
خال داریم و نتوانســته ایم از این ظرفیت ها 
به خوبی استفاده کنیم.وی زمینه خروج از این 
خال را اتصال حلقه دانشگاهی، دانش بنیان ها 
و صنعت مطرح کــرد و افزود: مبحثی را که 
دانشگاهیان همواره مطرح می کنند این است 
که نمی دانند مسئله صنعت چه هست که آن 
را راهگشایی کنند و صنایع نیز مطرح می کنند 
ما به توان دانشگاهیان آن قدر آگاه نیستیم و 

نمی دانیم حل کدام مسئله در میان این جامعه 
امکان پذیر است و این ها علت عدم اتصال 
این حلقه هاست.نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان ابراز کرد: یکی از عواملی که باعث 
کندی چرخ حرکت دانشگاه ها شده است این 
اســت که با صنعت آن پیوند را ندارد و اگر 
اتصال دانشگاه و صنعت صورت نپذیرد علم 
رشد نخواهد کرد و حرکت آن کند می شود.
وی ادامه داد: ان شــااهلل در این مسئله همان 
طوری که تا به حال نیز مورد توجه مجموعه 
شما بوده است، انتظار داریم در سال جدید با 
عنایت بیشتر به این نکته شاهد جذب جوانان 
در حوزه نفت باشــیم.امام جمعه بندرعباس 
افزود: با توجه به نگاه امیدبخش در مجموعه 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس باید به سمت 
گسترش پتروپاالیش ها برویم و این بخش 
می توانند رشد و شکوفایی صنایع پایین دستی 
نفت را نیز رقم بزند و همان طور که نباید خام 
فروشی داشته باشیم، فرآورده های اولیه کشور 
را نیز نفروشیم که ریاست محترم جمهوری نیز 
بر این مسئله تأکید داشته اند.وی خاطرنشان 
کرد: هرچه این چرخــه را در محصوالت 
نفتی گسترش دهیم ارزش افزوده به وجود 
می آوریم و دستاوردهای بزرگ تری را شاهد 
خواهیم بود و ما را از وابستگی به بیگانگان 
بی نیاز خواهد کرد و با این تحرک خوبی که 
در مجموعه نفت ستاره خلیج فارس وجود 
دارد و نشان دادید با همت بلند در کوتاه ترین 
زمان ممکن می توان به خودکفایی بنزین دست 
یافت و زمانی که دشمن این اقدام بزرگ را 
شاهد بود از تحریم آن که دیگر هیچ فایده ای 

نداشت دست کشید.
   حجت االســالم و المسلمین عبادی زاده 
گفت: امیدوار هســتیم در ســال جدید نیز 
همان طور که دســتاوردهای بزرگی در این 
مجموعه رقم خورد خبرهای خوب و امید 

بخش دیگری را نیز با همکاری شرکت های 
دانش بنیان و دانشــگاه ها در زمینه دانش و 
ایجاد اشتغال شاهد باشیم.مدیرعامل شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس نیز پس از تبریک 
ســال جدید به حضور نماینده ولی فقیه در 
استان هرمزگان در تشریح اهداف این دیدار 
اظهار کرد: به محضر شما آمدیم تا با بهره از 
نصایح و فرمایشات حضرتعالی پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس به بهترین نحو با همت 
بلند همکارانمان بــه اهداف عالیه در تحقق 
شعار سال دست یابد.محمدعلی دادور افزود: 
در سالی که گذشت کارهای بزرگی از جمله 
ساخت کارت های چهار الیه که در انحصار 
آمریکا و برخی کشــورهای اروپایی بود را 
انحصار شکنی کردیم و برای نخستین مرتبه 
در کشور به این تکنولوژی دست یافتیم.وی 
در تشریح دیگر اقدامات متخصصان جوان 
و کارآزموده شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
ابراز کرد: دیگــری تکنولوژی ای که پیش 
تر در انحصار آلمان و کشورهای دیگر بود 
با تالش متخصصان جوان این پاالیشــگاه 
پس از یک ســال و نیم طرح مطالعاتی رقم 
خورد که در زمینه احتراق بهتر بویلرهاست 
 و در روزهای پایانی ســال در این مجموعه 

راه اندازی شــد.دادور بیان کرد: ســاخت 
شیرهای دی واترینگ مخازن که مانع از هدر 
رفت فرآورده می شود و ساخت ترانسمیتر 
دما که در انحصار چند کشور بود نیز از دیگر 
دستاوردهایی بود که در سال گذشته توسط 
مهندسان سخت کوش این پاالیشگاه محقق 
شــد.وی ادامه داد: توافق نامه های پیش از 
این بین مراکز فنی و حرفه ای و دانشگاهی با 
مجموعه شرکت نفت ستاره خلیج فارس امضا 
شده است و مذاکراتی با دانشگاه هرمزگان نیز 
صورت گرفته اســت که به زودی منجر به 
تفاهم نامه خواهد شد و تفاهم نامه همکاری 
با دانشــگاه آزاد نیز در مرحله پایانی قرار 
دارد و با شــرکت های دانش بنیان نیز باید 
وارد مذاکرات شویم تا در تحقق شعار سال 
به فرموده مقام معظم رهبری مدظله العالی به 
مانند گذشته سرآمد باشیم.مدیرعامل شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس در پایان گفت: طی 
سالیان گذشته براساس شعارهای سال های 
امور را اجرایی کردیم تا بیش از پیش در راه 
سرافرازی ایران اسالمی قدم برداریم و با پیش 
بری امور در سال جاری نیز بر اساس شعار 
سال، امیدواریم درخشش کشور عزیزمان بر 

قله های علم و صنعت را شاهد باشیم.
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