روزنامه منطقه جنوب کشور

راهحل دولت برای حل مشکل
محالت حاشیهای بندرعباس؛

استاندار هرمزگان خبر داد

اختصاص  ۱۰هزار میلیارد
برای توسعه بشاگرد

گروه خبر  //استاندار هرمزگان گفت :با پیگیری و همچنین سفر دکتر رئیسی رئیس جمهور به
این استان و بررسی محرومیت های بشاگرد ۱۰هزار میلیارد ریال به این شهرستان اختصاص یافت.

مهدی دوستی افزود :طرحهای پیشرفت و توسعه منطقه محروم بشاگرد در زمینههای راهسازی،
آبرسانی ،بهداشت و درمان ،اشتغالزایی و طرحهای اقتصادی درقالب  ۲۲فرمان همزمان با آغار سال نو
و تاکید و دستور رئیس جمهور تصویب شد ،این میزان از اعتبار مصوب شده برای شهرستان بشاگرد
بی سابقه بوده و به طور حتم تحول عظیم در حوزه های زیر ساختی آن ایجاد خواهد شد.وی که مهرماه
پارسال از مناطق روستایی بشاگرد بازدید کرده  ،ادامه داد :این شهرستان با مجموعهای از مشکالت
مختلف از جمله در زمینههای راه ،آب ،برق ،زیرساختهای آموزش و اشتغال مواجه است و برای
تسریع در امور این شهرستان نیاز به منابع جدید بود.
استاندار هرمزگان ادامه داد :دولت سیزدهم در مسیر توسعه بشاگرد در نشست های مختلف تنها شعار
نداده و این حجم از بودجه برای نخستین بار به این شهرستان اختصاص می یابد و اعتبار مصوب در
برخی حوزهها به اندازه ردیف بودجه کشوری در همان حوزه است.
دوستی یادآور شد :بسیاری از مسائل و مشکالت این شهرستان را از نزدیک مشاهده کرده ام لذا
رفع مشکالت بشاگرد با اعتبارات جاری و عمرانی قابل حل نبود و نیازمند بودجه و اعتبارات ویژه
است که با این اعتبار باید با یک اقدام سریع و در کوتاه مدت ،امکانات آموزشی الزم برای تحصیل

مالکیتها
تثبیت میشود

سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان خبر داد

آغازامتحاناتدانشآموزان
از  ۲۰اردیبهشت ماه
2

دانشآموزان این شهرستان فراهم شود که این امر به طور جدی مورد پیگیری قرار میگیرد و همچنین
پس از آن کارهای دائمی در این زمینه صورت خواهد گرفت .استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای
بشاگرد در زمینه ایجاد اشتغال ،اظهار داشت :طیف متنوعی از محصوالت معدنی در این شهرستان
وجود دارد و باید مطالعات گسترده روی معادن این شهرستان صورت گیرد که از بخش خصوصی
برای سرمایهگذاری و فعالیت در زمینه معادن در این شهرستان دعوت میکنیم.
دوستی با اشاره به قابلیت کشت محصوالت کشاورزی مختلف باغی و زراعی در بشاگرد ،تصریح
کرد :کشاورزی ،کشت گیاهان دارویی ،محصوالت زراعی و باغی و کشت محصوالت خاص از دیگر
ظرفیتهای اشتغالزایی در شهرستان بشاگرد محسوب میشوند.وی یادآورشد :تمرکز و مطالعات ویژه
بر روی چهار دشت ویژه در شهرستان بشاگرد صورت میگیرد تا به چهار هاب کشاورزی تبدیل شوند
و همچنین با توجه به گستردگی کشت ،ایجاد صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی نیز در این شهرستان
در دستور کار است.
به گزارش ایرنا؛ استاندار هرمزگان بیان داشت :با توجه به اینکه میانگین بارندگی در شهرستان
بشاگرد ،از متوسط بارش در استان بیشتر است ،آبخیزداری و مهار روان آب ها از دیگر موارد مورد
توجه در این شهرستان خواهد بود که با توجه به بارش های فصلی ،باید از روش های آبخیزداری برای
مهار و استفاده از این آب جهت تامین نیاز این شهرستان استفاده شود.

منتقد منتقم نیست

استاندار هرمزگان تاکید کرد

برنامهریزی برای کنترل
و تنظیم قیمت ها

فرمانده سپاه هرمزگان خبر داد

بهره برداری از  ۱۰طرح
محرومیت زدایی در حاجی آباد
عکس :رهبر امامداری /دریا

در شب والدت امام حسن مجتبی(ع)؛

نیکوکاران و حامیان ایتام هرمزگان تجلیل شدند
حمایت کمیته امداد هســتند که امیدواریم در طرح اکرام
ایتام (۱۵تا  ۲۱ماه مبارک رمضان) از حمایت حامیان و
خیران بهره مند شوند .وی همچنین با قدردانی از حامیان
ایتام اظهارداشت :در سال گذشته خیران و حامیان ایتام
تحت پوشش کمیته امداد استان  ۸۰۰میلیارد ریال به ایتام
و فرزندان معنوی خود کمک کردند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان اظهارداشت :برای تامین
مسکن نیازمندان روســتایی هرمزگان نیز سال گذشته
خیران و صنایع و بنگاه های اقتصادی استان و مجموعه
مشارکت های مردمی  ۲۷۰میلیارد ریال کمک کردند و
مودیان زکات نیز در سال گذشته  ۳۴میلیارد ریال از محل
جمع آوری زکات مجموعه کمیته امداد را همراهی کردند.
تراهی ادامه داد :مجموعه استان هرمزگان با هدایت های

معنوی امام جمعه بندرعباس و مدیریت و درایت عالمانه
و کارشناسانه استاندار هرمزگان دو اولویت اصلی آموزش
و اشتغال را در سالجاری در دستورکار قرار داده است.
وی ابرازداشت :در زمینه (آموزش و اشتغال) کارگروههای
تخصصی تشکیل شده و با اســتفاده از ظرفیت جامعه
نخبگان هرمزگان و دانشگاه های هرمزگان و پیام نور در
راستای ارتقای تحصیلی دانشجویان تحت حمایت کمیته
امداد تالش می شود.
در پایان این آییــن همچنین از زحمات و تالش های
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان وحجت االســام
والمسلمین امام جمعه بندرعباس در جذب حامی برای
ایتام هرمزگانی و حمایت از فعالیتهای کمیته امداد استان
تجلیل شد.

برادر گرامی جناب آقای مهندس محمد کریمی
انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان
که نشان از تجربه و توانمندی جنابعالی در این مسیر میباشد
را تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند منان آرزوی موفقیت روز افزون
و خدمترسانی هر چه بهتر به مردمان عزیز این استان را دارم.

پاسدار امیر ارسالن شهبازی -مسئول بسیج کارگران و کارخانجات استان هرمزگان

مرکز شبانه روزی نگهداری
معلولین ذهنی حبیب ابن مظاهر چشم انتظار شماست
شماره کارت 6037691990167389 :

خیابان آیت اهلل غفاری -بیمارستان شریعتی -پشت شرکت آب و فاضالب استان
ضلع غربی بهزیستی بندرعباس تلفن09177975302 :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

تولید و عرضه بتن آماده

2

مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق
هرمزگان معرفی شد
2

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

بــه گزارش خبرنگار روزنامه دریا ،مدیر کل کمیته امداد
امام خمینی (ره) هرمزگان در حاشــیه این آیین ضمن
قدردانــی از خیران و نیکوکاران گفت :خیران ســرمایه
اصلی و اساســی اســتان هرمزگان هستند و به نوعی با
حمایت آنها در واقع دل های بســیاری از خانوادههای
تحت حمایت این نهاد با طراوت و شاد شده و نسبت امید
به زندگی آن ها افزایش یافته است.
جلیل تراهی افزود :هم اکنون  ۱۷هزار کودک هرمزگانی
در قالب طــرح های ایتام و فرزندان محســنین تحت

2

نتایج اولین قرعه کشی
بزرگ  1401شیوا
اعالم شد
8

دوشنبه  29فروردین  16 1401رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3860
 8صفحه  2000تومان

گروه خبر  //در شــب والدت امام حسن مجتبی
(ع) و طرح اکرام ایتام؛ نیکوکاران ،خیران و حامیان
ایتام استان هرمزگان در آیینی باشکوه مورد تجلیل
قرار گرفتند.

2

Aba

دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده به میدان شهدا
نبش خیابان دانش ساختمان بنی هاشمی واحد 2
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رئیس پلیس راهور هرمزگان خبر داد

تمدید طرح ترخیص
خودروهای توقیفی در هرمزگان

5

خبری
استاندارهرمزگان تاکید کرد

دوشنبه  29فروردین 1401

برنامهریزی برای کنترل و تنظیم قیمت ها

 16رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3860

سرمقاله

گروه خبر  //استاندار هرمزگان بر لزوم برنامهریزی و انجام
اقدامهای مشــخص جهت کنترل و تنظیم قیمت ها در
بخشهای تولید ،توزیع ،فروش و عرضه کاال ،تاکید کرد.

مهدی دوســتی در نشست بررسی قیمت ها و تنظیم بازار
کاالهای اساســی در هرمزگان افزود :افزایش مراکز عرضه

منتقد منتقم نیست

برخی از مدیران و مســئوالن تصور می کنند کسانی که
نقدی را به عملکردشان در برخی حوزه ها دارند ،منتقم آنها
هستند و آنها هم تالش می کنند به هر نحو ممکن از نقد به آنها
جلوگیری شود و گاهی هم درصدد انتقام از منتقدین برمی آیند.
یکی از رسالت های رسانه ها و خبرنگاران عالوه بر اطالع
رسانی اخبار و اطالعات و انعکاس خواستهها و دغدغههای
مردم به مســئوالن؛ انتشار نقد و گالیههای شهروندان نسبت
به بخش هایی است که دارای اشکال هستند و شهروندان از
رسانه ها این مطالبه را هم دارند که مسئوالن بایستی با پذیرش
انتقادات ،نسبت به رفع مشکالت در حوزههای مختلف اقدام
نمایند .زمانی که رســانه های استان نسبت به نحوه اجرای
طرح جهش تولیدمسکن در بندرعباس انتقاد کردند ،نقدشان
بحق بود و همچنان این انتقاد وارد است که چرا بعد از گذشت
هفت ماه از آغاز ثبت نام در این طرح ملی ،اما بندرعباسی ها
همچنان بالتکلیف می باشند و ناامید از اجرای طرح جهش
تولید مســکن در بندرعباس هستند .متولیان مربوطه بجای
پذیرش این انتقاد و تالش برای رفع موانع موجود در جهت
اجرای ثبت نام از متقاضیان مسکن در این طرح ملی ،تالش
کردند با شیوه های مختلف از انعکاس نقدها و گالیه ها نسبت
بــه عدم اجرای این طرح در بندرعباس جلوگیری نمایند و
تاکنون هم این طرح وارد فاز اجرا نشده است .طرحی که اگر
بخوبی در بندرعباس اجرایی می شــد و اراضی مورد نیاز از
طریق زمین هــای مازاد ادارات ونهادهای نظامی و ....تامین
میشــد واز متقاضیان ثبت نام میگردید و عملیات اجرایی
این طرح در بندرعباس انجام میشــد ،میتوانســت حباب
قیمت مســکن و رهن واجاره را بترکاند و پروبال دالالن را
قیچی نماید که چنین نشــد و نــام بندرعباس فقط در زمان
حضور رئیس جمهور در بندرعباس در سایت ثبت نام قابل
مشاهده شــد و برخی از شهروندان ثبت نام کردند که مدتی
بعد با درخواست شان موافقت نشد وبه متقاضیان اعالم شد
که زمین برای اجرای این طرح در بندرعباس وجود ندارد و
برای متقاضیان این سوال بی پاسخ ماند که پس چرا ثبتنام
کردند و زمین مورد نیــاز را تامین نکردند؟ هیچ نهادی هم
خود را در این بخش پاســخگونمی داند که چرا اجرای یک
طرح ملی در بندرعباس به چنین سرنوشتی مبتال میشود تا
مردم به خانهدار شدن در این شهر مهاجرپذیر بندری همچنان
ناامید بمانند وحتی بیشــتر بومیان این شــهر توان خرید و
رهن واجاره مسکن را هم نداشته باشند؟ همچنین در بخش
بازگشایی حضوری مدارس که شرایط اجرای این طرح بطور
کامل در مدارس هرمزگان فراهم نیست ودر شاخصی مانند
تهویه الکترونیکی صفر هستیم واین موضوع را هم دانشگاه
علومپزشــکی اعالم کرد ودر ســایر بخشها نیز اشکاالتی
وجود دارد .بیشــتر والدین دغدغه سالمتی فرزندانشان را
در این شــرایط دارند .کالسهای پرجمعیت 40و  50نفری
از یک طرف و نبود سرویس مدرسه ،نداشتن تهویه مناسب
مدارس و ....از جمله مواردی بود که همچنان این مشکالت
برطرف نشده است و والدین دغدغه دارند .متولیان مربوطه اما
انتظار داشتند که رسانه ها از انعکاس دغدغه ها و مشکالت
والدیــن در این حوزه خــودداری کنند که عــدم انعکاس
این موارد منجر به رفع مشــکالت نخواهد شــد .در حوزه
بافت فرسوده و محالت حاشــیه ای ،مشکالت کشاورزان
وروســتاییان ،وضعیت جاده ها ،بیکاری و تمایل جوانان به
مشاغل کاذب و سوختبری ،رکود شهرک های صنعتی ،عدم
توجه به ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی توسط صنایع
و پرداخت مالیات و عوارض شــان در تهران و حساب های
بانکی شان خارج از استان ،بی توجهی در رسیدگی به امورات
محرومان ،مشکالت حوزه بهداشت ودرمان ،کمبود امکانات
ورزشی ،تفریحی ،فرهنگی ،آموزشی ،عدم صدور مجوز صید
برای بومیان ،گرانی ماهی ومیگو در سرزمینی که محل تولید
آبزیان است ،عدم انتقال صنوف آالینده و مزاحم به خارج از
شهر ،تصرف پیاده روها توسط بساز بفروش ها ،تعمیرگاه ها،
دستفروشان ،غیراستاندارد بودن بخشی از پیاده روها ،تبدیل
پل های هوایی به مکانی برای تبلیغات ،پاک شــدن خطوط
عابر پیاده در محلهــای مختلف و چهارراه ها وخیابان ها،
بیتوجهی به خواسته مردم در حوزه های مختلف ،عدم توجه
به اجرای قانون جامع حمایت از معلوالن و مناســب سازی
نشــدن محیط برای این قشر ،سنگ اندازی و مانع تراشی در
پرداخت تسهیالت بانکی ،عدم صدور سند امالک در محالت
حاشیه ای وبافتهای فرسوده و محالت ساحلی به بهانه حریم
60متری دریا و عدم بازسازی این امالک با تسهیالت نوسازی
بافتهای فرسوده بدلیل نداشتن سند وخطر فروریختن امالک
فرسوده و مدفون شدن ســاکنان در زیر آوار ،بی توجهی به
بازگشایی معابر در محالت و تبدیل کوچه های تنگ وتاریک
به پاتوق معتادان ،مواد ومشــروب فروشان ،سارقان و اراذل
و اوباش و ســلب امنیت در این مناطق ،بیکاری جوانان در
جوار صنایع ،هزینههای سنگین درمان وکمبودهایی که منجر
به ســفرهای درمانی هرمزگانی ها به سایر شهرهای کشور
می شــود ،کمبود پزشک و پرستار و ....ایرادات جدی وارد
است و متولیان مربوطه بایستی تدبیری اساسی بیندیشند واز
انتقاداتــی که در حوزههای مختلف به آنها وارد می شــود،
اســتقبال نموده و برای رفع مشــکالت مردم گام بردارند.
متاسفانه در حوزههای مختلف مسئوالن از نقد ورفع مشکالت
استقبال نمی کنند و نتیجه اش هم این شده است که هرمزگان
علی رغم جایگاه اقتصادی ویــژه ای که دارد ،اما در فقر و
فالکت ،بیکاری ،گرانی و ...در رتبه نخست کشوری قرار دارد
و هیچمســئولی هم خود را پاسخگوی این وضعیت در ادوار
مختلف ندانسته و برای بهبود وضعیت اقدام اثرگذاری نشده
است.
علی زارعی

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:

هرمزگان کمبودی
در کاالهای اساسی ندارد

گروه خبر  //رئیس ســازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت:
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان در حال
توزیع است.

عباس مویــدی در جمع خبرنگاران ،با بیان اینکه هیچ کمبودی در
مورد کاالهای اساســی در استان وجود ندارد و کاالها به اندازه کافی
ذخیره شــده است ،تصریح کرد :هزار تن برنج ۶۰۰ ،تن مرغ منجمد،
 ۴۰۰تن روغن ۱۵۰ ،تن گوشت منجمد و  ۸۰۰تن شکر در بازار در
حال توزیع است .به گزارش ایسنا ،وی با اشاره به اینکه مرغ گرم نیز به
اندازه کافی در استان کشتار میشود و کمبودی وجود ندارد ،اظهار کرد:
این کاالهای اساسی با قیمت مصوب در واحدهای سیار ،فروشگاههای
زنجیرهای و واحدهای صنفی عرضه میشود.

خبر

راهحل دولت برای حل مشکل محالت حاشیهای بندرعباس؛

مالکیتها تثبیت میشود

مستقیم کاال ،عرضه الکترونیک و توسعه سامانههای فروش به گزارش ایرنا؛ در این نشســت مواردی همچون کنترل
و تنظیــم قیمت کاالهای اساســی به خصــوص در زمینه
از مواردی است که باید برای آن برنامهریزی شود.
وی بیان داشــت :باید بر روی کاالهای اساسی مورد نیاز محصوالت کشاورزی ،راهاندازی سامانهها و استقرار سامانه
مردم تمرکز و نیازها در این خصوص مشخص شود تا اقدام جامع تجارت ،وضعیت تولید و توزیع و ایجاد فروشگاه های
محلی عرضه مستقیم کاال ،مورد بررسی قرار گرفت.
متناسب جهت تنظیم بازار صورت گیرد.

سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خبر داد

آغاز امتحانات دانش آموزان مدارس هرمزگان از  ۲۰اردیبهشت ماه

گروه خبر  //سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت :عالوه بر
واکسیناسیون باید استفاده حداکثری از ماسک،
فاصلهگذاری و تهویه مناسب همچنان با جدیت
رعایت شود.

احســان کامرانی با تبریک سالروز میالد با سعادت
حضرت امام حسن مجتبی «علیه السالم» و تشکر و
قدردانی از تالشهای کادر بهداشت و درمان دانشگاه
علوم پزشکی استان هرمزگان به خصوص در راستای

کســب رتبه اول هرمزگان در زمینه واکسیناســیون
در کشــور ،عنوان کرد :تــداوم مراقبت ها و رعایت
دســتورالعملهای بهداشتی و پرهیز از عادی انگاری
همچنان مورد تاکید اســت و این فرهنگ سازی در
راستای پیشگیری از ابتال به کرونا ،باید ادامه یابد.
وی با تاکید بر توجه به تزریق ُدز ســوم واکســن
کرونا ،ادامه داد :واکسیناسیون موجب حفظ سالمتی
خواهد شــد و همه باید نســبت به تزریق واکســن
توجه جدی داشته باشند.سرپرست معاونت سیاسی،

امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود :عالوه
بر واکسیناسیون باید اســتفاده حداکثری از ماسک،
فاصلهگذاری و تهویه مناسب با جدیت رعایت شود
و فرمانداران نیز در این خصوص با حساسیت بیشتر،
نظارت گستردهای به عمل آورند.
کامرانی با اشاره به حضوری شدن مدارس و دانشگاهها،
تصریح کــرد :با همکاری آموزش و پرورش و مراکز
بهداشتی نسبت به افزایش واکسیناسیون به خصوص
در دانش آموزان کمتر از  ۱۲سال ،اقدام شود.

وی گفت :با توجه به پیشــنهاد اداره کل آموزش و
پرورش استان مبنی بر آغاز امتحانات دانش آموزان
مدارس اســتان هرمزگان از  ۲۰اردیبهشت ماه ،این
پیشنهاد در این ستاد مصوب شد و باید شرایط جهت
برگزاری مناسب امتحانات فراهم شود.
به گزارش ایسنا؛ سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد :بر رعایت
شیوه نامه های بهداشتی در خوابگاه های دانشجویی و
دانش آموزی نیز نظارت کافی صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

تنوع رشتهای دانشگاه فنی و حرفهای ،نیاز صنایع را تامین میکند

گروه خبر  //نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت :تنوع رشتهای
دانشــگاه فنی و حرفهای هرمزگان ،نیاز نیروی انسانی صنایع را
تامین میکند.

حجتاالســام محمد عبادیزاده در دیدار با رئیس و معاونین دانشگاه
فنی و حرفهای استان هرمزگان ،که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار
شــد ،ضمن تاکید بر تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت ،اظهارداشت:
صنایع باید از کانال دانشگاههای استان با سایر دانشگاههای کشور ارتباط
داشته باشــند تا عالوه بر حل چالشهای علمی صنعت ،توانایی علمی

دانشگاههای سطح هرمزگان نیز تقویت شود.
وی ،با ذکر این نکته که رشتههای دانشگاه فنی و حرفهای بخشی از نیاز
انســانی صنایع را پوشش میدهد ،عنوان کرد :دانشگاه باید ظرفیتهای
خود را به صنعت ارائه کند و سعی در تقویت ارتباط با صنعت داشته باشد؛
چراکه باعث ایجاد انگیزه میان دانشجویان و افراد داوطلب خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان ،با اشاره به این نکته که رشتههای بسیار
کاربردی و خوبی در دانشــگاه فنی و حرفهای وجود دارد ،تصریح کرد:
تنوع رشتهای دانشگاه فنی و حرفهای هرمزگان ،نیاز نیروی انسانی صنایع

را تامین میکند بهگونهای که در سالهای آینده هیچ نیازی به تامین نیروی
انسانی متخصص از خارج از استان نخواهد بود.
به گزارش مهر ،حجتاالســام عبادیزاده ،با اشاره به موقعیت استان
هرمزگان در حوزه حمل و نقل ریلی و دریایی ،ابراز کرد :ایجاد رشتههای
مرتبط با ظرفیت اســتان هرمزگان از جمله علوم و فنون دریایی ،حقوق
حمل و نقل ،حقوق دریایی و  ...بسیار اهمیت دارد و در دراز مدت تاثیر
مثبتی روی کاهش نرخ بیکاری استان خواهد داشت.

مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق هرمزگان معرفی شد

گروه خبر //مدیرعامل جدید شرکت توزیع
نیروی برق استان هرمزگان در آیینی با حضور
مدرس معاون عمرانی اســتانداری هرمزگان،
مدیران عامل صنعت برق اســتان و همچنین
حضور ویدیویی محمد اله داد معاون هماهنگی
توزیع شرکت توانیر معرفی شد.

به گزارش خبرنــگار دریا ،در این آیین با تقدیر
از خدمات عبدی مدیرعامل سابق ،محمد کریمی
به عنوان مدیرعامل جدید شــرکت توزیع نیروی
برق معرفی شــد .معاون هماهنگی توزیع شرکت
توانیر در این نشســت گفت :صنعت برق اســتان

هرمزگان در سالهای اخیر شرایط خاصی را تجربه
کرده اســت .گرمای هوا و عدم توازن در مصرف
و تولید برق ،هرمــزگان را با چالش جدی مواجه
ساخته است.
محمد اله داد افزود :البته در اســتان هرمزگان و
جزایر آن اقدامات مطلوبی در بخش های توســعه
شبکه و نوسازی تاسیســات انجام شده است که
نتیجه آن افزایش ضریب پایداری انرژی در سالهای
اخیر بوده اســت .وی اضافه کرد :امسال نیز مانند
سال گذشته صنعت برق کشور در وضعیت حساسی
قــرار دارد .ناترازی تولید و مصــرف به  10هزار

مگاوات رسیده که انتظار داریم با همراهی مردم و
مصرف بهینه برق در ایام تابستان ،این شرایط را با
حداکثر اطمینان سپری کنیم.
معاون هماهنگی عمرانی اســتانداری هرمزگان
نیز در این نشست گفت :هرمزگان به عنوان استان
توسعهای ،بار اقتصادی کشور را برعهده دارد.
رضــا مدرس افزود :صنعت بــرق هرمزگان نیز
به عنوان زیرساخت توسعه نقشی اساسی در توسعه
اقتصادی هرمزگان دارد .وی اضافه کرد :با توجه
به حوادث طبیعی که طی چند سال اخیر در استان
رخ داده ،شــرکت توزیع برق به عنوان دســتگاه

خدمات رسان در همه بحران ها حضور فعال داشته
است.
در پایان این آیین نیــز حکم انتصاب کریمی به
عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق از
سوی کردی مدیرعامل شرکت توانیر توسط مدرس
به وی اعطا شد.
کریمــی در ســوابق کاری خــود مدیریت برق
شهرستانهای جاســک و میناب ،معاونت مالی و
پشتیبانی و مشاور مالی و اداری مدیرعامل توزیع
برق هرمزگان را در کارنامه دارد.

گروه خبر //یکی از مشــکالت اساسی شهر بندرعباس حجم باالی
حاشیهنشینی در آن است که در این زمینه دولت تثبیت مالکیت مردم بر
محالت برای نوســازی و بازســازی را در برنامه قرار داده است .یکی
از مشــکالت مهم شهر بندرعباس که ســالیان سال است با آن دست و
پنجه نرم میکند و هیچ دولتی هم نتوانســته است آن را حل کند مشکل
حاشیهنشــینی ،بافتهای ناکارآمد و بافتهای فرســوده بوده اســت.
ســطح برخورداری از خدمات اجتماعی نیــز در آنها کم و به تبع آن
آســیبهای اجتماعی نیز در آنها زیاد است.اما اصلیترین مشکل این
محالت فرسوده بودن ،غیر اصولی بودن و نا ایمن بودن منازل و محالت
است مسئلهای که همانند کالفی سردرگم به طوری در هم تنیده شده که
حادثهای رخ دهد ،امدادرسانی در برخی از نقاط دشوار و ناممکن است.
وجود این مسائل و مشکالت ضرورت ایجاد میکند که هر چه سریعتر
این بافتها که اساس شــکلگیری آنها نیز بر اساس فقر و استضعاف
بوده اســت تعیین تکلیف شود.پیشنهاد استاندار هرمزگان برای حل این
معضل شهر بندرعباس حل مشکل مالکیت محالت است و بر همین مبنا
از هیئت دولت مجوز گرفته شــده تا به ازای زمینی که مردم بر روی آن
ساکن هستند به مالکان خصوصی محالت بندرعباس توسط دولت زمین
واگذار شود و سند مالکیت به نام مردمی که روی زمینها ساکن هستند
صادر شود .چرا که تا زمانی که مالکیت مردم بر روی زمینها تثبیت نشود
امر نوسازی و بازسازی بافتفرسوده و بافتهای ناکارآمد شهری محقق
نمیشود.وی افزود :تا زمانی که مالکیت را برای کسانی که در بافتهای
ناکارآمد شهری زندگی میکنند برابر ضوابط و مقررات فراهم نکنیم هرگز
آنها عالقهای برای همراهی و همکاری در توسعه شهری نخواهند داشت
از این رو در صدد هســتیم تا با فراهم کردن حل مشکل اسناد مالکیت
مردم به این مهم دست پیدا کنیم.مدرس بیانکرد :اقدامات بسیار خوبی در
هرمزگان در حوزه بافتهای ناکارآمد شهری انجام شده است و در این
حوزه جز استانهای پیشرو هستیم اما اصلی ترین علت و مسئلهای که
میتواند کار را در پیشرفت و توسعه بافت ناکارآمد شهری دچار کندی
کند رای دیوان عدالت اداری اســت که در دو مرحله صادر شده است.
وی ابراز داشــت :خوشبختانه امسال در تبصره  8قانون بودجه این مهم
به ظرافت مطرح شده اســت و با توجه به اینکه به طور حتم آییننامه
اجرایی دچار فراز و فرود بسیار زیادی میشود ،ما در هرمزگان االن تمام
پروندهها را آماده کردهایم تا به محض آغاز اجرای آییننام ه اجرایی کار را
به سرعت پیشببریم.به گزارش تسنیم ؛ معاون عمرانی استاندار هرمزگان
خاطرنشــانکرد :الزم است معاونت پارلمانی وزارت راه و شهرسازی با
فعالیت بیشتری این موضوع را پیشببرد تا هرچه سریعتر این فرایند به
دست دولت برسد و بتوانیم در شش ماهه نخست سال فرایند واگذاری
امالک را برمبنای همان ساختار قانونی که اتفاق افتاده است انجام بدهیم.

پرداخت  65میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال
وام صنایعدستی در هرمزگان

گروه خبر //مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
هرمزگان گفت ۶۵ :میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال وام مشــاغل خانگی
مستقل و پشــتیبان در بخش صنایعدستی این استان در سال گذشته
پرداخت شد .سهراب بناوند در این خصوص اظهار داشت :این وامها از
طریق بانکهای توسعه تعاون و رفاه به  ۱۵۱طرح مستقل و پشتیبان
صنایعدستی پرداختشده است .به گزارش ایرنا؛ وی با اشاره به اینکه
بیمه صنعتگران صنایعدســتی از مهمترین برنامههای این ادارهکل در
حوزه صنایعدســتی بوده ،اضافه کرد :بر همین اساس در سال گذشته،
 ۳۱۹نفر از صنعتگران صنایعدستی استان بیمهشدهاند که از این تعداد
 ۲۴۵نفر متقاضی بیمه تأمین اجتماعــی و  ۷۴نفر متقاضی صندوق
روستاییان و عشایر بودهاند.

پشت پرده سیاست
رمزگشایی از مرحله سوم ماهواره برهای سپاه

انتشار تصاویر مرحله سوم قاصد پس از پرتاب دوم ،باالخره از ماهیت آن پرده برداشت.
موتور سوخت جامد مذکور در مرحله سوم قاصد از نوع کروی است که طراحی مرسومی
برای موتورهای عمل کننده در جو بســیار رقیق یا خارج از جو زمین است.ماهوارهبر
ســهمرحلهای قاصد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای اولین بار در
اوایل اردیبهشت  1399با محموله ماهواره نور 1-به مدار 430کیلومتری زمین پرتاب
شد .این مأموریت با قرارگیری موفق ماهواره در مدار کامل شد؛ ماهوارهایکه مأموریت
آن دوروز پیش و پس از گذشت نزدیک به  2سال به پایان رسید.دومین پرتاب فضایی
سپاه که بهمعنی توانایی تثبیت و نمایش تکرارپذیری توان پرتاب ماهواره با ماهوارهبر
بومی قاصد هم بود در  17اســفند  1400انجام شد و ماهواره نور 2-با موفقیت کامل
در مدار 500کیلومتری زمین قرار گرفت و برای اولین بار جمهوری اســامی ایران را
صاحب دو ماهواره در حال کار همزمان در مدار کرد.استفادههایی نظیر عکس برداری
با رزولوشن متوسط ،سیســتمهای هشدار زودهنگام ،کمک به زیرسیستمهای هدایت
موشــک و کنترل ترافیک دریایی در بنادر ،دریاها و دیگر مناطق از جمله قابلیتهای
این نوع ماهواره هاست.پس از این پرتاب و انتشار فیلمهایی از جزئیات مراحل پیش
از پرتاب قاصد که برای اولین بار صورت می گرفت در فضای مجازی مطلب نادرستی
درباره ماهیت مرحله ســوم ماهوارهبر قاصد منتشر شد .به گزارش تسنیم  ،باید گفت
قاصد ماهوارهبری سه مرحلهای است که در مرحله اول خود از موشک نظامی بالستیک
قدر استفاده کرده است .اما در مرحله دوم ،قاصد از یک پیشران جدید و سوخت جامد
به نام سلمان بهره می برد که دارای ویژگی های ممتازی در بین محصوالت هوافضای
کشور است .در این بین و تا پیش از انتشار ویدئوهایی که ماهیت مرحله سوم ماهوارهبر
قاصد را نشــان می داد ،این بخش دارای ابهامات زیادی بوده و همچون رازی ســر به
مهر برای عالقه مندان این حوزه باقی مانده بود .در پرتاب اول تصاویر گرافیکی منتشر
شده نشان دهنده بخشــی از عملکرد مرحله سوم بود و بر آن اساس به نظر می رسید
که این مرحله از چند پیشــران سوخت مایع کوچک تشکیل شده است .همین امر به
پیچیده تر شدن کم و کیف ماهیت مرحله سوم قاصد افزود زیرا هرچند متخصصان سپاه
با ســاخت نازل متحرک موفق به کنترل جهت نیروی رانش موتورهای سوخت جامد
شــدند اما اساس ًا کنترل مقدار نیروی رانش تولیدی یک موتور سوخت جامد به خاطر
نوع ساختار آن عم ً
ال آن قدر دشوار است که تقریب ًا در تمامی طراحی ها در دنیا اثری
از این مورد دیده نمی شود و از طرفی تزریق ماهواره به مدار نیاز به تنظیم دقیق سرعت
محموله پیش از جدایی اش عالوه بر تنظیم دقیق جهت آن دارد.انتشار تصاویر مرحله
ســوم قاصد پس از پرتاب دوم آن باالخره از ماهیت آن پرده برداشت و مشخص کرد
که موتور ســوخت جامد مذکور در مرحله سوم قاصد از نوع کروی است که طراحی
مرســومی برای موتورهای عمل کننده در جو بسیار رقیق یا خارج از جو زمین است.
در محیط های مذکور به سبب ناچیز بودن یا نبودن نیروی مقاومت هوا نیاز به تبعیت از
شکل های بهینه آیرودینامیکی نیست در نتیجه بر خالف موتورهای عمل کننده در داخل
جو که به شــکل استوانه ای طراحی می شوند ،می توان موتورهای خارج از جو را به
شکل دیگری طراحی کرد .نکته مهم این جاست که پوسته های موتور به شکل کروی
کمینه «جرم نسبی سازه» را برای موتور فراهم می کنند که از نظر کمینه بودن وزن کلی
سازه بسیار اهمیت دارد زیرا هر مقدار صرفه جویی در وزن موتورهای مرحله باال در
ماهوارهبرها به طور مستقیم به افزایش وزن محموله قابل حمل منجر می شود .همچنین
موتورهای سوخت جامد کروی از ضریب پرشدگی باالیی هم برخوردارند که وجه مثبت
دیگر آن هاست.این نکته را نیز باید متذکر شد که با وجود این که شروع به کار سپاه برای
اجرای مأموریت در محیط فضایی و پرتاب ماهواره نهایت ًا به سال  1395بازمی گردد اما
متخصصان نیروی هوافضای سپاه موفق شده اند کار بزرگی در این عرصه آغاز کنند و
تا کنون هم به موفقیت های مهمی دست یابند .کار کردن در محیط فضا نیازمند رسیدن
به قابلیت اطمینان بسیار باال در کلیه زنجیره مأموریت فضایی است زیرا کمترین خطا
میتواند به عدم حصول موفقیت منجر شود .به نظر میرسد تا در پرتاب های بعدی سپاه
و جایگزینی موتور سوخت جامد و قدرتمند رافع به جای مرحله اول فعلی قاصد ،شاهد
پرتاب ماهوارههای سنگینتر یا پرتاب تعداد بیشتری ماهواره سبک در هر پرتاب باشیم.
رافع با رانش  68تن بیش از دو برابر مرحله اول فعلی قاصد 1-رانش تولید کرده که هم
می تواند در وزن ماهوارهها و هم در ارتفاع مداری آن ها یا دیگر مأموریت های قابل

تصــور در عرصه خارج از جو ،دســت طراحان مأموریت هــای فضایی در نیروی
هوافضای ســپاه را بسیار بازتر کند .نکته پایانی درباره این دستاورد نیز این است که
ورود ســپاه بهعنوان نهاد نظامی در حوزه فضایی برای افزایش توان و قدرت دفاعی
کشور این نوید را میدهد که زنجیره ماهوارههای ناوبری جمهوری اسالمی ایران که تا
پیش از این تنها یکی ،دو مدل از آن ساخته شده و چندین سال به هر دلیلی معطل مانده
بود ،دوباره شکلگرفته است.
سناریوی آشوبگران چه بود؟

اتفاقات هدایت شده برای تخریب روابط بین دو ملت ایران وافغانستان همچنان ادامه
دارد .ایســنا به نقل از خبرگزاری طلوع نیوز نوشت:درتازه ترین این موارد،حدود ۱۵
نفر قصد حضور در مقابل سفارت ایران در افغانستان برای برگزاری تظاهرات ساختگی
را داشتند که بالفاصله توســط نیروهای طالبان بازداشت شدند.طی هفته های اخیر
تصاویر و فیلم هایی با محتواهای ایران هراســی و افغانســتان هراسی منتشر شد که
واکنش هایی را به همراه داشــت ،ســفارت جمهوری اسالمی ایران در افغانستان نیز
بــا اعالم بیانیه ای و با بیان این که فتنه و توطئه ای در روابط دو کشــور در جریان
اســت تاکید کرد :سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران نسبت به افغانستان و اتباع آن
کشــور ،بر اصل حسن همجواری و رعایت احترام متقابل استوار است.پس از آن نیز
عده ای به سرکنســولگری کشــورمان در هرات حمله و اقدام به سنگ پرانی کرده
بودند که این اقدام با واکنش مقامات کشورمان مواجه شد.سعید خطیب زاده سخنگوی
وزارت امور خارجه با اشــاره به تجمع ها در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران
در کابل و سرکنسولگری کشورمان در هرات تاکید کرد ،تامین امنیت کامل سفارت و
نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در هرات و دیگر شهرهای افغانستان مسئولیت
قطعی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان است .براساس این گزارش ،کاردار سفارت
افغانســتان در تهران به وزارت امور خارجه احضار و طی اطالعیه هایی اعالم شد
که فعالیت کنسولی سفارت و سرکنسولگری های ایران در افغانستان تا اطالع ثانوی
متوقف می شــود .پس از این جریانات عده ای از جریانات و احزاب سیاسی مقابل
ســفارت کشورمان در کابل حضور یافتند و با گلباران و تجمع اقدام به دلجویی کرده
بودند.بهادر امینیان ،سفیر ایران در افغانستان نیز بروز اتفاقاتی را که در فضای مجازی
برای ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختالفات میان ایران و افغانســتان صورت میگیرد،
مشکوک توصیف کرد و هشدار داد که یک فتنه و توطئ ه در راه است .فتنهای که به گفته
او بر اســاس آن ،افرادی درصدد ایجاد فضای نامناسب در افغانستان و ایران هستند و
کســانی که بیش از همه از این جریان لطمه میخورند اتباع افغانستان هستند .امینیان
همچنین منشأ ایجاد این ناآرامی را اعضای سازمان منافقین در افغانستان دانست و گفت
که شمار زیادی از این افراد سرگرم ساختن ویدئوهایی علیه دولت ایران از جمله درباره
بدرفتاری با افغانستانیها در ایران هستند.
گالیه الهیان از معطل ماندن 8ساله موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها

زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به حاشیهسازیهای
جریان غربگرا با محوریــت زنان اظهار کرد «:بحث زنان و پیگیری مطالبات جامعه
بانوان موضوعی است که متاســفانه  ۸سال دولت آقای روحانی و جریان غربگرا به
نوعی راجع به آن وقتکشــی کردند و به جای این که به متن مشکالت جامعه زنان
پرداخته شود به حواشی پرداخته شد ».وی افزود «:موضوعاتی از قبیل ورود زنان به
ورزشــگاهها  ۸سال معطل نگاه داشته شد و بهرغم جنجالهای رسانهای درباره لزوم
ورود زنان به ورزشــگاهها ،تالشی در جهت ایجاد زیرساخت مناسب برای این امر را
شاهد نبودیم و دولت آقای روحانی اقدامی در اینباره انجام نداد و بیشتر تالش کرد تا
در این حوزه حاشیهسازی و جار و جنجال رسانهای کند ».الهیان با بیان این که اکنون
پس از  ۸ســال فرصتسوزی جریان غربگرا تالش میکند که خود را مدعی حقوق
زنان و پیگیری مطالبات آنان نشان دهد درصورتی که کارنامه مثبتی در این خصوص
از این جریان مشاهده نمی کنیم ،گفت «:مطالبات اساسی زنان مثل مسائل اقتصادی،
معیشت و اشتغال زنان و رفع موانع فرزندآوری زنان در طول این سالها پیگیری نشد
و به جای پیگیری جدی این مطالبات تالش شد که فضای روانی جامعه به سمت جار
و جنجال رسانهای سوق داده شود و این جریان اساس ًا حیات خود را در جنجالهای
رسانهای جستوجو میکند / ».فارس

تازه های مطبوعات

ایران  -این روزنامه در واکنش به افزایش قیمت خودرو نوشــت  :افزایش تا  1000درصدی
قیمت خود را در دولت قبل شاهد بودیم و در دولت سیزدهم این رشد ناچیز بوده است...دولت
رئیسی هنوز تاوان سیاستهای دولت گذشته را میدهد و از سال  1402میتوان شاهد به بار
نشستن سیاستهای دولت سیزدهم بود.
ت پرده
جمهوری اســامی  -این روزنامه نوشت  :دســتور رئیس جمهور برای بررسی پش 
ت پرده گرانیهای اخیر را بررسی و شناسایی
گرانیها این است :دستگاههای نظارتی ،پشــ 
کنند...پاسخ این سؤال کام ً
ال به چگونگی عملکرد دستگاههای نظارتی بستگی دارد .اگر این
ت پرده گرانیها را باید
دستگاهها به سراغ نخود سیاه بروند ،هرگز به نتیجه نخواهند رسید .پش 
قالساعه بدون
در این ســه عامل پیدا کرد؛ ضعف وزیران اقتصادی ،تصمیم گیری های خل 
پشتوانه کارشناسی و تصمیم جدی نگرفتن درباره برجام.
شرق  -علی ربیعی دراین روزنامه نوشت  :نمیدانم بگویم خوشبختانه یا متأسفانه ،این روزها
مجموعه رسانههای پرقدرت از روزنامهها ،خبرگزاریها و کانالها گرفته تا صداوسیما همه از
یک راستا خط میگیرند .با این وصف ،شاهد نوعی نابردباری در مقابل نقدهای هرچند کوچک
هم هستیم .این روزها ،مشاهده میشود جریانی در کشور حتی جمعشدن چند دوست رسانهای
را برنمیتابند و با تصورات «داییجان ناپلئونی» خود داستانسراییهای امنیتی میکنند.
اعتماد  -فیاض زاهد در این روزنامه نوشــت  :وضعیت منطقه و تحوالت جنگ روســیه و
اوکراین ،فرصتهای بی بدیلی در اختیارمان قرار داده است .بیاییم با حق انتخاب و هوشمندی
برای ایران و آینده کشــور از آن ها بهره ببریم .این فرصت مناسبی برای دولت آقای رئیسی
هم هست.
کیهان-این روزنامه نوشــت:با توجه به احتمال حذف ارز ترجیحی و آزادسازی حدود ٢٥٠
هزار میلیارد تومانی منابع ،برخی کارشناسان ارائه کاالبرگ را یکی از راهکارهای جلوگیری
از تبعات حذف این ارز میدانند.
همشهری  -این روزنامه نوشت  :افزایش تعرفهها تنها کاهش دسترسی بیشترین دهکهای
جامعــه به اینترنت و بهنوعی صرفهجویی در مصرف اینترنت را بهدنبال خواهد داشــت .این
افزایش قیمتها شاید در کوتاهمدت به نفع اپراتورها باشد اما درنهایت دود آن به چشم توسعه
اقتصاد دیجیتال کشــور میرود .در بحبوحه انقالب صنعتی چهارم و درحالیکه همه کشورها
رقابتی جهانی برای توسعه ارتباطات بهعنوان زیرساخت توسعهشان دارند ،گرانی اینترنت در
واقع سوقدادن اکثریت مردم بهسوی استفاده کمتر یا حتی حذف اینترنت است.
انعکاس

همشهری آنالین خبرداد :در پی انتشــار شایعاتی مبنی بر پرداخت پاداش  ۱۵۰میلیونی به
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در آخرین روزهای سال گذشته ،اداره کل روابط عمومی
مجلس ضمن رد این شایعات تاکید کرد :این مطلب از اساس کذب بوده و در زمینه شایعهسازی
برای تخریب مجلس است.
اعتماد آنالین نوشــت :پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت :آرسنیک
آب در برخی محدودههای فعالیت معادن مس به  ١٢برابر حد مجاز رسیده و در شاخصهای
آلودگی هوا نیز دیگر مرتع سالم در مناطق مسخیز استان نداریم.
نامه نیوز نوشت :سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت :فعال استعفای دبیرکل حزب منتفی است.
محمدصادق جوادی حصار با اعالم این خبر اظهار کرد :جلسه ای با کمیته تعامل حزب برگزار
کردیم و نظر آقای کروبی و دیگر دوستان را هم خواستیم .با دبیرکل هم مجدد صحبت کردیم.
دوســتان قول دادند که کارهای دبیرکل را سبک کنند و وی هم پذیرفت فعال دبیرکل بماند تا
کنگره حزب برگزار شــود ،بنابراین حضرتی فعال در سمت خود باقی می ماند.پیش از این
حضرتی به دلیل فعالیت در مجموعه رسانه ای اعتماد و نداشتن وقت کافی برای حزب اعتماد
ملی ،از دبیرکلی این حزب استعفا کرده بود.
تابنــاک خبرداد :به دنبال تأخیر دولت آمریکا در صــدور روادید برای هیئت ایرانی جهت
حضور در اجالس بهاره بانک جهانی و موکول شدن صدور روادید به روزهای منتهی به سفر،
وزیر امور اقتصاد و دارایی سفر خود به این کشور را لغو کرد.
جماران نوشت :فرماندار چردول در ایالم گفت :انفجار مهیب که توام با لرزش زمین در سرابله
بود ناشی از حرکت و فعل و انفعاالت صفحات و الیههای زیرین زمین است؛ سابقه این صداها
از زمان پس از زلزله سال  ۹۶سرپل ذهاب به بعد است.
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جنوب کشور
استاندار بوشهر:

مهران سلطانی نژاد سرویس استانها //استاندار
بوشهر گفت :این اســتان ظرفیتهای مختلفی در
حوزه نفتی و گازی دارد که برخی از آنها در مرحله
بهرهبرداری و بخشــی هم در شرایط اکتشاف قرار
دارد.

بوشهر ظرفیتهای مختلفی در حوزه نفتی و گازی دارد
به گزارش خبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشور دریا؛
احمد محمدیزاده در نشست با مدیر اکتشاف شرکت ملی
نفت ایران با بیان اینکه استان بوشهر از ظرفیتهای مهمی
در حوزه نفت و گاز برخوردار اســت اظهار کرد :استان
بوشهر ظرفیتهای مختلفی در حوزه نفتی و گازی دارد

دادستان کرمان:

پروندههای مفاسد اقتصادی و اداری
خارج از نوبت رسیدگی شود
آرزو توکلی سرویس استان ها  //دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با اشاره
به این مطلب که رسیدگی ویژه و خارج از
نوبت به پروندههای مفاســد اقتصادی و
اداری از اولویت های دســتگاه قضایی در
سال جاری است ،گفت :دادسرای کرمان بر
مبنای تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی
تالش دارد که پشتیبانی قاطع قضایی از
تولیدات دانش بنیان و اشــتغال آفرین را
تعالی قضایی را تدوین نموده و در سال جاری
بیش از گذشته محقق سازد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دادخدا ســاالری
در جلسه ویژه جهت اجرای طرح سند تحول
قضایی باحضور بازپرســان مجتمع مبارزه با
جرایم اقتصادی با موضوع رســیدگی خارج
از نوبت به پروندههای مفاسد اقتصادی ،افزود:
رهبر معظم انقالب اسالمی با نگاه بلند و اندیشه
ژرف و بر مبنای نیاز امروز کشــور شعار سال
 1401را انتخــاب و اعالم کــرده اند که این
شعار در حقیقت ،یک فرمان حکومتی و نقشه
راه برای دســتیابی به اهداف بلند نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران است.
وی خاطرنشان کرد :دادسرای عمومی و انقالب
کرمان ضمن تداوم پشتیبانی های قضایی خود
از مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی به ویژه
مدیران شرکت های دانش بنیان ،اظهارداشت:
یکــی از وجوه بنیادین برای حفظ ســامت
اقتصــادی در جامعه و حرکــت بر ریل های
قانونی در این حوزه ،برخورد ســریع ،قاطع و
بازدارنده با مفاســد اقتصادی است که در این
راستا پروندههای مفاسد اقتصادی بصورت ویژه
رسیدگی خواهد شد.
مدعی العموم در اســتان کرمــان تصریح کرد:
براســاس حمایت های ستاد اســتانی اجرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر
از تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای
تولیدی جلوگیری شده و تولیدکنندگان همواره
از حمایت های دستگاه قضایی ابراز خرسندی
کرده اند.ســاالری یادآور شد :دادستانی کرمان
برنامه های عملیاتی خود ذیل ســند تحول و
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بر این مبنا به شکلی برنامه محور و دقیق حرکت
می نماید تا از این مســیر فضای ضمن توسعه
سالمت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه،
راهبردهــای مورد تاکید ریاســت محترم قوه
قضاییه نیز به بهترین شکل ممکن اجرایی شده و
مردم هر چه بیشتر طعم شیرین عدالت را بچشند.
وی در ادامه بیان کرد :در راســتای دســتور
ریاست محترم قوه قضاییه و مفاد جلسه ویژه
معاون محترم اول قــوه قضاییه مبنی بر لزوم
کاهش اطاله دادرســی و تسریع در رسیدگی
به پرونده ها ،باید بازپرســان رسیدگی کننده
به پرونده های مفاسد اقتصادی به نحوی اقدام
کنند که جنبه بازدارندگی مجازات ها به بهترین
شکل ممکن حفظ شود.
دادستان کرمان اظهارداشت :بازپرسان باید با
دقت نســبت به جمع آوری ادله اقدام کرده و
در اسرع وقت اتخاذ تصمیم کنند و همچنین بر
ضابطان در نحوه جمع آوری ادله نظارت نموده
و پیگیر نظر کارشناسی باشند.
ســاالری گفت :انتظار اصلی مردم تسریع در
رســیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به
عنــوان بزرگترین معضل جامعه و حفظ جنبه
ت هاســت .وی افزود:
بازدارندگی مجــازا 
بازپــرس و قاضی پرونده ،مســئول پیگیری
پرونده به نحوی هســتند کــه موجب اطاله
دادرسی نشود و در این رابطه هرگونه قصور در
ارائه نظر کارشناسی باید به عنوان تخلف مطرح
گردد و سایر مواردی که موجب اطاله دادرسی
می شود نیز باید شناسایی و رفع شوند.

که برخی از آنها در مرحله بهرهبرداری و بخشی هم در
شرایط اکتشاف قرار دارد.
وی باتأکید بر همکاری با شــرکت ملی نفت ایران برای
تحقق برنامههای مورد نظر افزود :مشــکالت اکتشــاف
چاههــای نفتی و گازی در اســتان بوشــهر با تعامل و
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محمدیزاده افزود :رعایت الزامات زیست محیطی در
همکاری برطرف میشود.
استاندار بوشهر ،میادین نفتی را ثروت ملی برای کشور و اجرا طرح توســعه و اکتشاف میدانهای نفتی و گازی را
استان بوشهر دانست و بیان کرد :میادین نفتی و گازی نقش مهم دانســت و تصریح کرد :برای پیشگیری از آسیبها،
مهمی در ثروت ملی و ایجاد اشــتغال ،عمران و آبادانی رعایت اصول زیست محیطی در اجرا طرحها امری مهم
و ضروری است.
مناطق دارد.

دادستان خوزستان خبر داد

بازداشت  ۸نفر از کارکنان دولت در اهواز به اتهام اخذ رشوه

حسن سیالوی ســرویس استان ها //
دادستان عمومی و انقالب اهواز از بازداشت
تعدادی از کارکنان یکی از ادارات دولتی به
اتهام دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش خبرنــگار دریا؛ صادق جعفری
چگنــی اظهار کــرد :در راســتای مبارزه با

فساد اقتصادی و اداری و با توجه به گزار 
ش
واصله از اداره اطالعات استان خوزستان در
خصوص اینکه تعدادی از کارکنان و مدیران
اداره راه و شهرســازی اهواز با دریافت رشوه
از اشــخاص متعدد و جعل اسناد دولتی و با
استفاده از اســناد جعلی مبادرت به واگذاری

زمینهای دولتی به اشخاص فاقد صالحیت
میکنند ،موضوع به یکی از شــعب بازپرسی
ارجــاع و بهصــورت ویژه در دســتور کار
قرار گرفت.وی افزود :پس از انجام تحقیقات
الزم و با توجه به اقدامات سربازان گمنام امام
زمان(عــج) ،جرایم ارتکابــی احراز و ضمن

برخورد کیفری با متهمان و بازگرداندن امالک
دولتی به بیتالمال ،با صدور کیفرخواست برای
هشت نفر از کارکنان اداره راه و شهرسازی و
برخی دالالن و سودجویان ،درخواست تعلیق
کارمندان دولت از ســمتهای تحت تصدی
صادر شد.

رئیس دانشگاه یزد عنوان کرد

واکسن نزدهها مانع مهم بازگشایی کالسهای درس

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //رییس
دانشــگاه یزد از دانشجویان واکســن نزده بعنوان
اصلیترین معضل فعلی این دانشگاه و مانع بزرگی برای
بازگشایی کامل کالسهای درس اعالم کرد.

به گــزارش خبرنگار دریا؛ دکتر عبــاس کالنتری گفت:
متاسفانه اغلب دانشجویان ما دز سوم واکسن کرونا را تزریق
نکردند و بر اســاس آمار اخذ شده حدود  ۵۰درصد هم دز
دوم واکسن را تزریق نکرده اند.

وی ادامه داد :از  ۲۷فروردین کالسهای رشته های معماری
و منابع طبیعی در مقطع کارشناســی برای همه ورودی ها
بازگشایی شده و دانشجویان این رشته ها در کالس درس
حاضر شــدند .وی زمان آغاز کالسهای فنی و مهندسی و
علوم پایه را دومین شــنبه اردیبهشت ماه اعالم کرد و دلیل
تاخیر را کامل نشدن پایش دانشجویان اعالم کرد و ادامه داد:
تزریق دز سوم واکسن کرونا برای ورود به خوابگاه الزامیست
و از دانشجویانی که دز سوم تزریق نکرده اند تعهد هفتگی

تست پی سی ار اخذ خواهد شد.
وی با درخواســت عاجزانه از دانشــجویان برای تزریق
دز سوم واکســن کرونا گفت :ارسال پیامک به دانشجویان
آغاز میشــود و دانشــجویانی که واکســن دز سوم نزده
باشــند به هیچ عنوان در خوابگاه اسکان داده نخواهند شد
چون یک دانشــجوی بیمار میتواند عده زیادی را درگیر
کند.بیش از  ۱۴هزار دانشــجو در دانشــگاه یزد تحصیل
می کنند.

اعالم آمادگی فوالد مبارکه اصفهان برای سرمایهگذاری معدنی در جنوب کرمان

آرزو توکلی سرویس استان ها  //نماینده
فوالد مبارکه اصفهــان از اعالم آمادگی
برای ســرمایه گذاری در بخش معادن
جنوب کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد مجاز ،معاون
امور معادن و صنایع معدنی ســازمان صمت
جنوب کرمان ،در جلسه بررسی فرصت های
سرمایه گذاری با حضور نماینده فوالد مبارکه
اصفهان گفت :وجود ظرفیت های بسیار خوبی
از انواع مواد معدنی در منطقه ،موجب شــده
است تا جای کار و سرمایه گذاری زیادی در
این منطقه وجود داشته باشد.
مجاز افزود :حمایت از ســرمایه گذار جزو
وظایف ذاتی سازمان ها است و خوشبختانه
در جنوب کرمان از ســرمایه گذاران حمایت
می شود که این موضوع روند کاری را نسبت
به سایر سازمان ها متفاوت کرده است و این
جــزو الزامات ما برای پیشــرفت این منطقه

محروم می باشــد.وی اظهار کرد :ســازمان
صمــت جنوب کرمان در همــه زمینه هایی
که ســرمایه گذاران نیاز داشــته باشند آماده
همکاری می باشد.
محمد علی اشــرف ،نماینده معاونت معدنی
شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان ،نیز در این
نشست گفت :روند شرکت فوالد مبارکه بیشتر
در جهات حمایتی و بحث تامین پایدار و انجام
ماموریت های مشخص شده باالدستی هست.
وی افزود :در همین راستا هرگونه حمایت و
توسعه ای که منجر به هدف تامین پایدار در
جنوب کرمان بشود را دریغ نخواهیم کرد.
اشــرف اظهار کرد :بررســی ها ما از وجود
ذخایر و ظرفیــت های خوب در زمینه های
کرومیت ،منگنز ،سیلیس و تیتانیوم در جنوب معدنی جنوب کرمان دارد.
کرمان دارد.وی گفت :اگر در منطقه و مسئولین نماینده شرکت فوالد مبارکه اصفهان افزود:
عالقمندی و همراهی باشــد ،فوالد مبارکه فوالد مبارکه در مصرف آب کممصرفترین
عالقمند به ســرمایه گــذاری در حوزههای واحــد جهانی هســت و در حــوزه انجام

مســئولیتهای اجتماعی هــم فعالیتهای
آن در کشور مشهود هســت و امیدواریم با
حضــور در جنوب کرمان نیز این اقدامات را
انجام دهیم.

کاریکاتور

فراخوان

حقوق

اداره کل بهزیســتی استان هرمزگان در نظر دارد فعالیت مرکز ماده  16قانون مبارزه با مواد مخدر
را به بخش غیردولتی واگذار نماید لذا از موسســات و مراکزی که دارای شــرایط به شرح ذیل دارا
می باشند دعوت می گردد با در دست داشتن مدارک الزم به همراه سابق فعالیت موسسه تا سه روز
از تاریخ نشر آگهی تحویل دفتر پیشگیری از اعتیاد معاونت امور پیشگیری بهزیستی استان هرمزگان
به آدرس بندرعباس خیابان آیت اهلل غفاری اداره کل بهزیستی استان هرمزگان در قبال اخذ رسید تحویل نمایند.
عنوان فعالیت  :ارائه خدمات غربالگری ،نگهداری ،درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر موضوع ماده 16
شاخص ها  :موسسات حقوقی دارای اساسنامه با اهداف درمان و کاهش آسیب اعتیاد
موسسه دارای حداقل  5سال سابقه کار در درمان و یا کاهش آسیب اعتیاد
موسسه دارای سهم آورده و توانایی تامین هزینه های حداقل  4ماه ابتدای سال به علت عدم امکان تامین هزینه توسط بهزیستی
امکان تامین نیروی انسانی مجرب و متخصص در زمینه درمان و کاهش آسیب اعتیاد با توجه به دستورالعمل تخصصی
نگهداری ،درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده  16موجود در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و متناسب
با تعداد پذیرش و طرح های ابالغی در طول سال
موسسه دارای دامنه فعالیت در شهرستان بندرعباس و سطح استان با توجه به اساسنامه
نداشتن بیش از دو پروانه فعالیت یا بهره برداری از بهزیستی یا سایر ارگان ها
داشتن پروانه فعالیت در زمینه درمان و یا کاهش آسیب
ظرفیت مرکز  :متغیر با توجه به طرح صیانت و طرح های جمع آوری مطابق با دستور مقامات استانی و کشوری (حداقل
ظرفیت  500نفر)
نیروی انسانی مورد نیاز  :پزشــک دارای مدرک  mmtبه ازای هــر  100نفر یک پزشک -پزشک جهت واحد غربال یک
نفر -:تامین روانشناس به ازای هر  200نفر یک عدد -تامین مددکار به ازای هر  100نفر بیمار یک نفر -تامین پرستار شیفت
صبح به ازای هر 100نفر یک نفر و در شیفت عصر به ازای هر 200نفر یک نفر پرستار -تامین یک نفر متصدی اموراداری-
تامین ســه نفر نیروی خدماتی به صورت شبانه روزی-تامین حداقل سه نیروی نگهبان  -سایر پرسنل مورد نیاز مطابق با
دستورالعملهای ابالغی و اجرای طرح های تکمیلی و داشتن انعطاف در تغییر ساختار بر اساس دستورالعمل و آیین نامه های
جدید در حال تصویب -تامین نیروی انسانی واحد غربالگری شامل مدیر-پزشک و روانشناس مرکز
مبلغ نفر روز  :مطابق با ســرانه اعالمی ســتاد مبارزه با مواد مخدر به صورت نفر روز جهت تامین کلیه هزینه های جاری،
نگهداری ،پرسنلی ،درمانی ،آموزشی ،خدمات پس از ترخیص و  ...قابل ذکر است در سال  1400سرانه نفر روز 350000ریال
بوده است که احتمال کم یا اضافه شدن هزینه واحد مذکور در صورت ابالغ کشوری وجود دارد.

کاریکاتور

تحصیل

شناسه آگهی1303808 :

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.
طرح  :بیتا هوشنگی

شماره تماس 09039165090:

سال بیست و یکم شماره 3860
طنز

کش و قوس

امروز ،برخالف  ۹۳.۵درصد مردم جامعه
که بیتفاوتاند ،خواستم باتفاوت باشم
و با دوچرخه به محل کارمبروم.
به دوچرخهام تازه رسیده بودم و تازه دیروز از
تعمیرگاه گرفتم .وقتی هنوز به یکسوم راهم
نرسیده بودم که دوچرخهام دود کرد!
من هم عین شما دقیق ًا نمیدانستم کجای
دوچرخ ه است که دارد دود میکند...
شده بودم منقل متحرک سیزدهبدر!
به ناچار با گرفتنِ مرخصی ساعتی ،دوچرخه را
بردم همان تعمیرگاه دیروزی.
آقای سامانیانی ،تعمیرکار دوچرخه ،گفت« :من
دوچرخه رو بدون آتیش تحویلت دادم و هیچ
مسئولیتی گردن من نیست».
مجبور شدم مرخصی روزانه بگیرم و بروم
صنف دوچرخهسواران و دوچرخهسازان و از
سامانیانی شکایت کنم؛ من را فرستادند پیش
کارشناس .از اتفاق ،کارشناس صنف
هم فامیلیاش سامانیانی بود.
سامانیانی شماره دو گفت« :چون خودتون
آتیش رو خاموش کردین ،باید یه نامه از
آتشنشانی بیارین ».من مرخصی روزانه
را به مرخصی هفتگی تبدیل کردم و رفتم
آتشنشانی یک مبلغی به حسابشان ریختم
تا یک کارشناس به محل حادثه بفرستند.
از اتفاق ،کارشناس ارسالی هم فامیلیاش
سامانیانی بود .با بررسیهای فراوان این سه نفر،
دوچرخه بنده مقصر شناخته شد
و خوشبختانه خودم تبرئه شدم!
علیرضا عبدی
*****

ممنونمها ،ولی...

 همسرم ممنونم که صبح خروسخوانبرای تأمین رفاه خانوادهات به سر کار میروی.
تحمل دوریات را ندارم از غم نبودنت
من چون ّ
تا ظهر میخوابم؛ ای کاش تو هم مثل
شوهرهای مردم تا بوق سگ سرکار میماندی
تا من از غم فراقت بیشتر بخوابم.
حداقل
ولی در کل ممنون که ّ
از صبح تا ظهر نیستی.
 شوهر مهربانم! با خود اندیشیدم که باکدامین هدیه ،قدردان زحمات بیدریغت
باشم؟ دریافتم قلب عاشق تو را هیچ هدیهای
جز شادی همسرت ،خوشحال نمیکند.
پس با چشمانی گریان از شوق،
برای خود مانتویی خریدم تا شادی قلبی
خویش را به تو هدیه دهم.
 سیبزمینیعدس
گوجه
ماست
تن ماهی
نون سنگک کنجدی
اومدنی اینا رو بخر بیار .راستی امروز روز جهانی
قدردانی از شوهره ،از طرف من دو بسته
چیپسم واسه خودت بخر؛ فقط سرکهنمکی
نگیریها! دوست ندارم.
 عزیزم! امسال برای اولین بار میخواهم درروز قدردانی از شوهر ،قدردان زحماتت باشم.
ای کاش زودتر از اینها میفهمیدم که چنین
روزی هم در تقویم داریم؛
چه روزهایی را برای قدردانی از دست دادم.
راستی ماشین رو هم بردن پارکینگ،
گفتن دو و سیصد باید جریمه بدی
که آزادش کنن .پیشاپیش ممنون...
همسرم! صبح تا شب و شب تا صبحیاد تو از خاطرم نمیرود .همهجا جلوی چشمانم
هستی .هر کار میکنم از ذهنم پاک نمیشوی.
بابا بیا این جوراب کثیفتو از زیر مبل بردار،
خونه رو بوت برداشته .ممنون
محمدرضا رضایی

4

گردشگری

بهشت ایران در اردیبهشت ماه ؛

دوشنبه  29فروردین 1401

تابلو فرشی سبز با گلهای زرد در دل طبیعت

 16رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3860

سرویس گردشــگری  //یکی از زیباترین و منحصر به فردترین
مناطق طبیعی تنکابن ،دشــت دریاسر اســت که در نیمههای
اردیبهشت ماه تبدیل به بهشت ایران میشود.

خبر
مسافران پروازهای خارجی حتما بخوانند؛

این کاالها را نمیتوان از کشور خارج کرد

سرویس گردشــگری  //گاهی کسانی که قصد سفر به خارج از
کشــور را دارند ،به دلیل ناآگاهی از مقــررات ،در فرودگاه و هنگام
خروج دچار مشکالتی میشوند .در ادامه به بررسی جزئیات کاالهایی
که مطلقا یا بصورت نسبی خروجشــان توسط مسافر ممنوع است،
میپردازیم.
هر کشوری برای ورود و خروج کاال مقرراتی دارد و ایران هم از این
امر مستثنی نیست .خروج برخی کاالها از ایران یا بطور کلی ممنوع
است ،یا صرفا به میزان خاصی میتوان خارج کرد .گاهی کسانی که
قصد سفر به خارج از کشور را دارند ،به دلیل ناآگاهی از این مقررات،
در فرودگاه و هنگام خروج دچار مشکالتی میشوند.
در ادامه به بررســی جزئیات کاالهایی که مطلقا یا بصورت نسبی
خروجشان توسط مسافر ممنوع است ،میپردازیم.
برخی از کاالهایی که نمیتوان از کشــور خارج کرد ،شــاید اساسا
اســتفاده یا همراه داشتنش نیز معمول نباشد اما به هر حال برای روز
مبادا باید این موارد را بخاطر داشته باشید:
 .۱خروج خاویار دارای مجوز شــیالت برای هر مسافر تا  ۱۲۵گرم
مجاز است.
 .۲خروج فرش دستبافت تا متراژ  ۲۰متر مربع مجاز است .با این حال
بردن فرش دستبافت به هر اندازهای به کشورهای عراق ،عربستان و
سوریه ممنوع است.
 .۳خروج ارز ،اســناد بانکی و اوراق بهادار بینام برای هر مســافر
مجموعا تا ســقف  ۵هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده
و مازاد بر آن باید ضمن اظهار به گمرک و رعایت تشریفات مربوطه
نیاز به مجوز بانک دارد.
 .۴خروج زیورآالت شــخصی همراه مسافر شامل انواع مصنوعات
طال ،نقره و پالتین در مجموع حداکثر تا  ۱۵۰گرم مجاز است .خروج
هر گونه سکه طال از کشور ممنوع است.
 .۵خروج کاالی ایرانی به هر میزان مشــروط بر آن که جنبه تجاری
نداشته باشد ،مجاز است اما نباید برای فروش باشد.
 .۶خروج ظروف و مصنوعات نقره به جز زیورآالت توســط مسافر
حداکثر تا  ۳کیلوگرم مجاز است؛ مشروط بر آنکه این ظروف در زمره
آثار تاریخی و فرهنگی محسوب نشود.
 .۷خروج ابزار و یا وسایل حرفهای به همراه مسافر به قصد برگشت
کاال منوط به اعالم و موافقت قبلی از سوی گمرک است.
 .۸خــروج زعفــران تــا  ۱۰۰گــرم بــرای هــر مســافر
مجاز است.
ج کردن مشــروبات الکلی ،وسایل قمار ،اسلحه سرد و گرم و
 .۹خار 
مواد محترقه و منفجره ،مواد مخدر ،نشــریات ،تصاویر ،فیلم ،عکس
و هر کاالیی که مغایر شــئونات مذهبی و ملی کشور باشد ،هر نوع
نوشته مخالف مذهب رسمی کشــور یا مخل نظم و عفت عمومی و
شئون ملی ،اشــیای عتیقه و کلیه کاالهایی که جنبه میراث فرهنگی
دارد و ســایر کاالهایی که منع شــرعی و قانونــی دارند ،بطور کلی
ممنوع است.

اردیبهشــت بهشت طبیعتگردها و بهترین ماه برای رفتن به دل طبیعت
است ،بهویژه در نقاط شمالی کشور که شکوفهها و گلها زمین را شکل
یک تابلوی نقاشی زیبا میکنند .یکی از کارتونهای محبوب بچههای دهه
شصتی هایدی بود .اولین خاطرهای که در ذهن ما با یاد این کارتون زنده
میشود ،خانهای بود که هایدی در کوهستانهای آلپ در کنار پدربزرگش
در آن زندگــی میکرد .این خانه میان چمنزارهای سرســبز و کوههای
ســر به فلک کشیده آلپ قرار داشــت که زنگوله بزغالههای گله با آن
تصاویر بکری که در کارتون میدیدیم روحمان را تازه میکرد.
حاال تصور کنید جایی در ایران شبیه فضایی باشد که در کارتون هایدی
دلمان را میبرد .این منطقه رویایی دشت دریاسر در تنکابن است که در
منطقه دوهزار قرار دارد .وقتی وارد این دشت میشوید ،اولین تصویری که
چشمتان را به خود خیره میکند ،برفهای باقیمانده روی بلندترین کوهی
اســت که این دشت را احاطه کرده است .نام آن قله سیاالن است .دشتی
سرسبز با یک پسزمینه سفید چه تصویر رویایی باهم خلق میکنند.
وقتی وارد دشت میشوید سطح آن در فصل بهار بهویژه اردیبهشت پر از
ل است .تابلو فرشی سبز پوشیده از گلهای زرد؛ اعجابانگیز نیست؟
گ
با ورود به این دشت اولین جملهای که به ذهنتان میرسد این است« :پس
بهشت اینجاست».
بهتر است برای لذت بردن بیشــتر کفشهایتان را درآوردید .چون در
این دشت دهها نهر مارپیچ جاری است که از میان سبزهها عبور میکند.
بگذارید خنکای آب کف پاهایتــان را نوازش و در روح و جانتان نفوذ

کند .بهتر اســت اگر امکانات کمپینگ را دارید شب را هم در این دشت
به سر ببرید تا آسمان زیبا و خلوت بهشتیاش حال و هوایتان را بیشتر
بهاری کند.
چگونه به دشت دریاسر برویم؟

برای رفتن به دشت دریاسر پس از رسیدن به شهر تنکابن باید وارد جاده
دوهزار شــوید تا به دوراهی امامزاده قاسم برسید .در سمت چپ جاده

بزرگترین شهر زیرزمینی تاریخی دنیا

ســرویس گردشگری  //این شهر زیرزمینی
بزرگترین نمونه معماری دســتکند جهان،
بزرگترین شــهر زیرزمینــی تاریخی دنیا و
نمونهای منحصربهفرد از یک ساختار نظامی و
دفاعی به شمار میرود.

شهر زیرزمینی اویی یا شهر زیرزمینی نوشآباد،
شهری زیرزمینی و باستانی واقع در زیر بافت کنونی
شــهر نوشآباد از بخش مرکزی شهرستان آران و
بیدگل اســت .این مجموعه حدود  ۴کیلومتر مربع
در زیر زمین کنده شده است و قدمتی  ۱۵۰۰ساله
داشته و به دوره ساســانیان (صدر اسالم) تا دوره
صفوی مربوط میگردد .این اثر در تاریخ  ۸مرداد
 ۱۳۸۵با شماره ثبت  ۱۵۸۱۶ب ه عنوان یکی از آثار
ملی ایران به ثبت رسیده است.
در واقع این شهر زیرزمینی ساختارهای متراکم،
پیچیده و گستردهای چون داالنهای باریک تودرتو
و اتاقهایی در اندازههای کوچک است .طبقه اول
در حقیقت کورهراهها و داالنهایی بوده است برای
گمراه کــردن تعقیبکنندگان احتمالی .طبقه دوم و
ســوم محل پناه گرفتن و زندگی در مواقع خطر و

ذخیره آذوقه است .ورودیهای متعددی برای شهر
زیرین شناسایی شده که بســیاری از آنان توسط
سیالب سالهای دور مسدود شده است .شهر دارای
راهروهای پیچ در پیچ ،اتاقهای کوچک و بزرگ،
تلههای پدافندی و دفاعی بودهاند که گویا در هنگام
هجوم دشمن استفاده میشدهاند.
در حــال حاضر ،این شــهر زیرزمینی دارای دو
ورودی اســت که هــر دو ورودی از راهپلههای
آبانبار اســت .مجموعه اول ،کوچکتر و حدود
 ۱۰۰۰متــر مربع و مجموعــه دوم حدود ۴۰۰۰
مترمربع و آبانبار آن به همان نســبت بزرگتر و
همانند چهار آبانبار بههم چسبیده و بزرگ است.
مجموعه سوم نیز کشف شده است که حتی بزرگتر
از دو مجموعه پیشین و حدود  ۷۰۰۰مترمربع است
اما هنوز برای بازدید همگانی باز نشده است.
در این شهر عالوه بر شهر زیرزمینی اویی ،مسجد
جامع و مســجد امام علی (ع) از آثار دوره مغول،
قلعه خشتی سی زان ،و پل تاریخی اسحاقآباد از
آثار دوره سلجوقی از جاذبههای خاص گردشگری
شهر نوشآباد هستند.

مسیری ب ه سمت دره میرود که انتهای آن به روستای عسل محله خواهد
رســید .پس از آن باید حدود یک تا یکونیم ساعت کوهپیمایی کنید تا
به دشت دریاسر برسید.
اگــر از تهران حرکت میکنید هم باید بدانید فاصله تهران تا دریاســر
حدود  ۲۸۸کیلومتر اســت که حدود  ۶ســاعت زمان میبرد تا شما به
دشت دریاسر برسید.

قلعه خشــتی نوشآباد که امروز هــم بقایای با
شکوهی دارد ،قلعهای بزرگ است که  ۹برج بزرگ
داشــته و قُطر دیوارهای آن که تا  ۷متر میرسد،
نشان میدهد برای بنای این قلعه تالشهای فراوانی
صورت گرفته است.

خاصترین قبرستان ایران؛

گورستانی روی آب!

سرویس گردشــگری  //در بندر محمد عامری برخی
لنجهای چوبی و سنتی به گل نشستهاند که زمانی برای
تجارت ،باربری و ماهیگیری بین کشــورهای حاشــیه
خلیجفارس در تردد بودهاند .این لنجها اکنون تبدیل به
جاذبه گردشگری شدهاند.

حتما برای شما هم پیش آمده که در سفر گاهی دچار دلتنگی و
بغض شوید و همیشه این موضوع به دالیل شخصی ربطی ندارد.
مثال اگر به فضاها و خانههای تاریخی عالقهمند باشید ،بازدید
از یک خانه تاریخی رو به تخریب ممکن است دلتنگتان کند،
زیرا اگر اهل قصهپردازی باشید در ذهنتان روزگاری را در آن
خانه تصور میکنید که آدمهای زیادی را در دل خود پناه داده
بود ،آدمهایی که دیگر نیستند.
در بوشــهر هم جایی در شهر تنگســتان هست که جزو نقاط
گردشگری محسوب میشــود و گویی همین حس و حال را
منتقل میکند .اگر در مسیر بازدید کلوتهای بوشهر قرار بگیرید
با دیدن تابلوی سبزرنگی که رویش نوشته خور گورستان لنجها
وارد جاده فرعی و خاکی کوتاهی میشوید که شما را در بندر
محمد عامری به سمت لنجهایی هدایت میکند که سالهاست
به گل نشستهاند.
چشمهایتان را ببندید و تصور کنید این لنجها در خلیج فارس
جــوالن میدهند؛ ناخدایی دارند و افراد بســیاری که رزق و
روزیشــان را از همین لنجها با تجارت ،ماهیگیری و باربری
کسب میکنند .بعد چشمهایتان را باز کنید و به این لنجهایی که
حاال به گل نشستهاند نگاه کنید .آیا با دیدن حال و هوای این
روزهای لنجهای تنگستان ،دلتنگ نمیشوید؟
روزگاری بندر عامری از مراکز مهم ســاخت لنجهای چوبی
و تعمیر و مرمت آنها بود ،تــا اینکه پای قایقهایی از جنس
فایبرگالس به این عرصه باز شد .با وجود این قایقهای جدید
دیگر هزینه تعمیر و نگهداری لنجهای چوبی بهصرفه نبود .به
همین دلیل برای همیشه در آبهای خلیج فارس لنگر انداختند
تا زیستگاه مصنوعی گیاهان و جانوران دریایی باشند.
با این حال شــما بروید و این گورســتان عجیب و متفاوت
را از نزدیک ببینید ،اما ســعی کنید قصه زیبایی برای آنها در
ذهنتان خلق کنید؛ مثال تصور کنید ناخداها برگشتهاند ،دوباره
لنگرها را از آب بیرون میکشند تا برای تجارت و ماهیگیری
بین کشورهای خلیج فارس تردد کنند.

منار نوشآباد بلندترین بنای شــهر در قدیم بوده
است و نشــان نور و راه و عظمت و حتی علم را
با خــود دارد .چرا که بر بدنه منقوش آن آیه العلم
عنداهلل به خط معقلی و آجری تکرار شده است.

سرویس گردشگری //بندر کهن الفت در ساحل شمالی
جزیره قشم ،از گنجینههای ارزشمند معماری گرمسیری
ایران و نمونه از هماهنگی معمــاری و طبیعت و درهم
تنیدگی آنها با زندگی انســانی ،میراث دیروز و گنجینه
فردا برای توسعه متوازن نگین خلیج فارس است.

بنــدر تاریخی و کهن الفت بی گمان در زمره روســتاهای
شگفت انگیز سرزمین ایران است .این بندر زیبا را مجموعهای
از عوامل طبیعی ،کالبدی و انسانی امتیازی ویژه بخشیده اند.
چندان اغراق نخواهد بود چنانچه این مجموعه زیستی را یکی
از میراث فرهنگی ایران زمین بدانیم که ارزش معرفی در سطح
نالمللی را داراست.طبق مشاهدات عینی و میدانی خبرنگار
بی 
ایرنا آمیزه ساحل ،دریا و کوه با معماری درخشان بندر الفت
که در چشم انداز خود جنگل دریایی همیشه سبز حرا را دارد،
وقار و زیبایی ویژهای به این بندر تاریخی بخشیده است.
دورنمای متمایز الفت در میان بنادر خلیج فارس و ارتباط
نزدیک آن با بندرهای تاریخی سرزمین مادری و از همه مهمتر
خصوصیات اقلیمی ،جغرافیایی و ارزش های طبیعی آن ،بندر
کهــن الفت را به تماشــاگهی از زیباییهای اقلیم جنوب در
سرزمین عجایب هفتگانه تبدیل کرده است.
بخشــی از ارزشهای نهفته بندر کهن الفت را که به سهولت
قابل ادراک هســتند ،می تــوان تحت عنــوان جاذبه های
گردشگری در سه عرصه «محیط طبیعی»« ،محیط کالبدی»
و «محیط انسانی» تقسیمبندی کرد.
جاذبه های محیط طبیعی

انــواع پرندگان دریایی موجــود در آن و جانوران دریایی و
سواحل شنی و مرجانی این نوع گردشگری هم بازدید کنندگان
بیشماری را برای مسافرت و مشاهده زیبایی های بندر الفت
به این بندر کهن در جزیره قشم هدایت خواهد کرد.
گردشگری درمانی

عکس :علیرضا بهاری /دریا

بندر الفت میراث دیروز و گنجینه فردا برای توسعه متوازن قشم

بنــدر الفت به لحاظ جغرافیایــی در مکانی با ویژگی های
طبیعی و زیستی منحصر به فرد استقرار یافته است .جاذبههای
طبیعی این مجموعه از جمله جنگل های همیشــه بهار حرا،
ساحل دریا و حیات وحش موجود در اطراف و پیرامون این
بندر را که هر یک برای ایجاد صنعت گردشــگری و توسعه
متوازن جزیره قشم ظرفیت های مهم و حائز اهمیت هستند،
می توان معرفی کرد.

در منطقه بندر الفت گردهم آمدند که بر جذابیتهای طبیعی
آن افزوده است.بر اساس مطالعات انجام شده ،تاکنون از گروه
پرندگان  ۹۳گونه ،از گروه ماهیان  ۳۲گونه ،از گروه نرم تنان
 ۱۶گونه به همراه گونه های متعــددی از گروههای دیگری
جانوری در محدوده جنگل جنگل های حرا شناسایی شده اند
که در این میان بی شک غنی ترین و ارزشمندترین مجموعه
مربوط به گروه پرندگان است.

این جنگلها با وسعت  ۶هزار هکتار بزرگترین جنگل ماندابی
و گرمسیری کشور و از مناطق حفاظت شده است ،که عالوه
بر ارزش های اقتصادی و اکولوژیک ،در زمینه گردشگری و
توریســتم نیز پدیده ارزشمندی به شمار میرود .این درختان
همیشه سبز که قادر به رویش در آب های شور خلیج فارس
هستند ،در آب های کم عمق تنگه الفت رشد کرده و در هنگام
جزر دریا وقتی کام ً
ال سر از آب بیرون می آورند ،آبراهههایی
در میانشان ایجاد میشود که مناسب قایقرانی هستند .وسعت
این جنگل ها چنان اســت که می توان ســاعت ها در میان
آنها حرکت کــرد ،بی آنکه دوباره از یک مســیر عبور کرد.
چشم انداز و مناظری که این مجموعه به نمایش می گذارد از
دور و نزدیک زیباســت و سیری در هزار توی آبراهههای آن
تجربه لذت بخش و مفرح است .زیبایی این مجموعه طبیعی
چنان است که برخی بر آن ونیز ایران نام نهادند.

در محدوده بافت کهن بندر ،کالبدی های مصنوع دست بشر،
یعنی بافت مســکونی و ابنیه عمومی ،چنان به قاعده و منطقی
بــا کاربردهای غیر مصنوع و پدیدههای طبیعی یعنی تپه میانی
و دریا ،درآمیخته اســت که حاصل آن ترکیبی موزون ،متعادل
و کمیاب شــده اســت.بافت کهن بندر در کنار دریا و بر دامنه
کمشــیب تپه ای استقرار یافته است .این نحوه استقرار به همراه
تکرار عنصری به نام «بادگیر» و وجود ویژگی ها و کیفیتهای
گوناگون کالبدی و فضایی ،سیمایی به بافت کالبدی این بخش
از بندر داده است که از وجود گوناگون ارزشمند و قابل مطالعه
اســت.وجود گستره تپه در پشت بافت و پهنه دریا در برابر آن،
رویت ســیمای بافت را از زاویه و موقعیتهای متفاوت ممکن
کرده اســت .تصاویر قابل ادراک از هــر یک از این جایگاهها
کیفیت و ارزش ویژه دارد .اما از نظرگاه فراز تپه ،الفت با ردیف
بادگیرها و درختان نخل سر برآورده از حیاط خانهها و دریایی
مقابل و لنجهای لنگر انداخته در آن و درختان سرســبز حرا،
جلوه ای را به نمایش میگذارد که یقین ًا یگانه و بی همتاســت.
بادگیرها ،آثار و یادمان های تاریخی ،ابنیه عمومی از عناصر و
کالبدهایی هستند که به سیمای بافت مسکونی بندر الفت تنوع و
ارزش داده و باعث شکل گرفتن مجموعه ای متنوع و غنی شده
است.در بافت کهن بندر تعداد فراوانی از این عنصر معماری با
تنوع و گوناگونی قابل مالحظه در ابعاد و اندازه ،فرم و شکل و
تزئینات وجود دارد که عالوه بر عمل تهویه هوا ،به منزله معماری
برآمده از شرایط محیطی ،به سیمای بافت هویت میبخشد.

اکوسیستم اجرا شده توسط جنگلهای حرا در سواحل بندر
الفت ،از طریق افزایش منابع غذایی ،سلسله ای از موجودات
آبزی و خشــکی زی را در کنار هم قرار داده است .گونههای
متعدد و کمیابی از جانوران دریایی و پرندگان بومی و مهاجر

مهم ترین آثار یادمان هــای تاریخی موجود در بندر ،قلعه
نادری و برجهای دیدهبانی و مجموعه چاههای تال هستند .قلعه
نادری که بقایای آن هنوز به چشم می آید ،احتماال مربوط به
دوره صفوی است.مجموعه چاه های طال (تل آب) که تاریخ

جنگل های همیشه بهار حرا

ساحل دریا

آبهای ساحلی الفت ،عالوه بر ویژگیهای مشترکی که با
دیگر ســواحل جزیره دارند(چون گرم و زالل بودن در تمام
ایام ســال) دارای مزیت هایی نیز هستند .این مزایا عمق کم
آب تا فواصل زیاد از ساحل ،بدون موج و صاف بودن سطح
دریا در بیشتر ایام سال به دلیل وجود موجشکن بزرگی چون
جنگلهای حرا ،میزان کم شــوری آب آن ،ایمن بودن آن از
نظر وجود جانوران دریایی خطرناک و تنوع جنس ســاحل
آن است.
حیات وحش

جاذبههای محیط کالبدی

آثار و یادمان های تاریخی

احداث آنها روشــن نیست ،در گذشته شامل  ۳۶۶حلقه بوده
است که در دل سنگ کنده شده اند و امروز بیش از  ۶۰حلقه
از آنهــا به جای ماندهاند و در این میــان در حال حاضر ۳۳
حلقه آن مورد اســتفاده اهالی است که به همراه حوضچههای
بزرگ مربوط به محل ذخیره آب باران اســت که بر سطح تپه
میانی جاری شــده و به وسیله شیب زمین به آن سو هدایت
میشود.این مجموعه احتماال در کل کشور بینظیر بوده و عالوه
بر عملکرد حیاتی آن که تا به امروز نیز کمابیش باقی اســت،
مجموعه ای بسیار جذاب است.
ابنیه عمومی

مســجد جامع ،مســاجد محلهای و برکه های آب انبارها،
شاخصترین ابنیه عمومی بافت کهن الفت هستند.
این بناها با فرم کالبدی و آرایش معماری ویژه ای که دارند به
سرعت به چشم میآیند و از نظر معماری نیز واجد ارزشهای
قابل اعتنا هســتند .از این میان مســجد «لب آب» و مسجد
«جامع» ارزش بیشتری دارند.
مسجد اخیر به همراه قلعه نادری ،برکه سنگی و مجموعههای
طال ،مجموعه غنی و گرانقدری را شــکل میدهند که هسته
مرکزی بندر الفت محسوب میشود.
جاذبه های محیط انسانی

با وجود داراییهای چشمی که بندر کهن الفت در عرصههای
محیط طبیعی و کالبدی دارد ،بــی گمان مهمترین دارایی آن
محیط انســانی غنی ،بکر و اصیل و فرهنگی است که در طی
قرون در این محیط پدید آمده و به آن شکل داده است.
مردم بندر الفت از آن چنان سابقه تمدنی برخوردارند که خود
تولیدکننده آداب و سنن خاص و ارزشمندی هستند.جشن ها
و اعیاد ،گویش و پوشش ،شیوه معیشت از جمله مزایای عینی
این خرده فرهنگ بومی مولد در بندر الفت است.
جشن ها و اعیاد

فرهنگ مردم الفت بیش از آنکه با ســوگواری آشنا باشد
با جشــن و شادمانی آمیخته است .در اعیاد مختلف مراسم و
آیینهای توسط مردم بومی و اجرا در میآید که اکثرا ریشه در
سنت مذهبی دارد و برخی نیز به نظر میآید ره آورد گفتمانی
تاریخی آنها با سایر فرهنگ ها از جمله فرهنگ عربی ،هندی
و آفریقایی باشــد .از جمله این آیینهــا «مولودی خوانی»،
«اضواء» و «شوواری» اســت .دو مورد اخیر در ایام خاص

چون عید قربان عید فطر و در عروسی ها اجرا میشود.
گردشــگری بندر کهن الفت ارائه کرد کــه باید مورد توجه
در این آیینها ناخداها و ملوانان کهنســال به دو دســته تقسیم کارشناسان این صنعت قرار بگیرد.
میشــوند و همراه با ریتم طبل و دف ،با دست های حلقه شده
گردشگری فرهنگی
در کمر یکدیگر بــه حرکات موزون می پردازنــد که به دلیل با توجه به وجــود ارزش های کالبدی بافت کهن ،معماری
شــکل خاص آن ،احتماال ریشه در فرهنگ عربی  -آفریقایی خانههای ســنتی ،مجموعه بادگیرها ،مســاجد ،آب انبارها،
دارد.اشعاری که در این مراســم خوانده می شود عموما دارای بناهای تاریخی شــامل قلعه نادری ،برجهای دیدهبانی ،چاه
مضمونهایی چون ذکر خدا ،مدح پیامبر(ص) و وقایع و خاطرات های طال ،آداب و ســنن (عروسی ســنتی ،نگارگری با حنا،
دریانوردی الفتیان است .این مراسم آیینی برای تماشاگران ،به سوزندوزی) و هنرهای از جمله موسیقی خاص محلی ،مراسم
ویژه بازدیدکنندگان تازه وارد ،جذابیتهای بیبدیلی دارد.
و آیینهای چون اضواء ،شــوواری و مولود خوانی می توان
گردشــگران فرهنگی را برای حضور گردشگران در این بندر
گویش و پویش
تفاوتهای فرهنگی را که به شــکل جاذبههای فرهنگی رخ تاریخی پیشنهاد کرد.
میکنند ،می توان در زمینه گویش مردم نیز مشاهده کرد .پوشش
گردشگری علمی پژوهشی
مردان این ســازمان به ویژه در ایام خاصی چون اعیاد ،جامعه همچنین گردشــگری علمی و پژوهشــی برای محققین و
بلند و سپیدی است که در تضاد با پوست تیره آنها جلوه ویژه دانشجویان رشــته های معماری ،شهرســازی ،مرمت ابنیه
مییابد و نشانه ای از گرایش مردم این دیار به پاکیزگی ظاهر و و بافتها ،باستان شناســی و هنر به دلیل جاذبههای از نظر
باطن است .جامعه سنتی زنان نیز شامل اجزای با رنگهای شاد ارزش های معماری ،کالبدی ،فضایی ،تاریخی و هنری موجود
و تزئینات چشمگیر است که خاص و بومی منطقه است .گویش در بافت کهن و محیطهای انســانی این جامعه برای حضور
مردم الفت پارســی دلنشین است که طی قرون و در تعامل با گردشگران در این بندر تاریخی پیشنهاد می شود.
فرهنگ های گوناگون از آنها تاثیر پذیرفته است.
محققین و دانشــجویان علوم جانوری و گیاهی هم به خاطر
پدیدههایی چون جنگلهای حــرا و انواع پرندگان مهاجر و
شیوه معیشت
حمل و نقل دریایی برای برای قرون متمادی شــیوه معیشت بومی و انواع آبزیان می توانند به عنوان گردشگر به این بندر
قالب ســاکنان بندر بوده است .اکنون نیز بخش مهمی از مردم تاریخی در دل سرزمین آب و آفتاب مسافرت کنند.
بنــدر الفت از این راه ارتزاق می کنند و درآمد حاصل از کار همچنین این نوع گردشگری علمی و پژوهشی می تواند برای
کردن بر روی لنج را شــریفترین و حالل ترین نوع کســب محققین و دانشجویان رشته های طراحی صنعتی ،علوم و فنون
درآمد می دانند.رواج این شــیوه معیشت خاص و متفاوت را دریایی و مهندسی ساخت کشتی با توجه به وجود کارگاههای
با حضور پیکره های عظیم لنج ها ،همیشه تعدادی از آنها در لنج سازی و استادکاران معروف این صنعت در بندر الفت و فن
نزدیکی ساحل لنگر انداخته و یا در کارگاه لنج سازی در حال دریایی بومی در نظر ناخداها و ملوانان کهنسال بسیار زیبا ،به
تعمیرند ،می توان ادعــا کرد اهمیت حضور این کالبد های با یادماندنی و فراموش نشدنی باشد.
شکوه و اصیل به دلیل بازتاب یکی از وجوه معیشت مردم در
گردشگری تفریحی
سیمای بندر کهن الفت به هویت بخشی به آن است.
با در نظر گرفتن پدیده های زیبایی چون جنگلهای حرا ،آبهای
گرم و آرام سواحل ،آثار تاریخی و مراسم و آیینهای گوناگون
تعیین نوع گردشگری مناسب
با توجه به تعیین نوع گردشگری مناسب در موضوع بخشی و آب و هوای مناسب در فصول سرد سال این نوع گردشگری
از جذابیت های گردشگری بندر الفت که در باال به آن اشاره هم برای جذب گردشــگران و مسافران داخلی و خارجی برای
شد اکنون می توان با اطمینان بیشتری در مورد تواناییهای این مسافرت به سرزمین عجایب هفتگانه پیشنهاد میشود.
نقطه برای پذیرش نقشهای پیشنهادی جذب و سرمایهگذاری
گردشگری طبیعت
گردشگران و حضور گروههای هدف در برنامه ریزی صنعت بــا توجه به وجود پدیده های طبیعی شــگفت انگیز حرا و

با توجه به زمســتانهای با آب و هوای معتدل و مطلوب و
محیط آرام و زیبا این نوع گردشــگری نیز عالقمندان خاص
خود را برای سفر به بندر تاریخی الفت به همراه خواهد داشت.
به هر روی این بندر و حوزه نفوذش ،توان بسیار باالیی برای
جذب انواع گردشــگران داخلی و خارجی دارد .اما با توجه
به ساختار سنتی جامعه بندر شــاید هنوز و در زمان حاضر
آمادگی های را برای پذیرش گروههای خاص تفریحی نداشته
باشــد.به این دلیل در مراحل اولیــه احتمال بروز تنش هایی
هســت که در صورت عدم توجه به برخی نکات ممکن است
برنامهریزیهای جذب گردشگر را با اختالل مواجه کند از این
رو پیشــنهاد می شود ابتدا برای جذب گروههای گردشگری،
فرهنگی ،علمی ،پژوهشــی و اکوتوریسم برنامهریزی شود و
جذب گردشگران تفریحی ،که طیف گستردهای از افراد را در
برمیگیرد نسبت به سایر گردشگران با تاخیر زمانی انجام شود.
جزیره قشم با وسعت یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر مربع از تنگه
هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول  ۱۳۵کیلومتر و
عرض میانگین  ۱۱کیلومتر داز توابع هرمزگان اســت و ۳۰۰
کیلومتر خط ساحلی دارد.این جزیره زیبا و دیدنی دارای جاذبه
های اکوتوریســتی بسیاری از جمله جنگل های دریایی حرا
است که به گفته کارشناســان حدود  ۵.۱درصد پرندگان کل
جهان و  ۲۴درصد از پرندگان کشور را می توان در طول سال
در این جنگل مشاهده کرد.
جنگل های دریایی حرا ،یکی از مراکز نادر در دنیا است که
می توان زیبایی ها و شــگفتی های بی حد و اندازه خدا را بر
روی زمین در آن مشاهده کرد .جزیره قشم که شکل آن بـــه
دلفین زیبایی می مانــد ،همچنین دارای جاذبه های طبیعی و
آثار فرهنگی و تاریخی بسیاری است که هر ساله گردشگران و
جهانگردان بسیاری را به خود جلب می کند.
مردم ایران زمین همه ســاله با سفر به جزیره قشم به عنوان
ســرزمین زیباییها از شــگفتیهای عالم خلقــت در قالب
سایتهای مهم گردشــگری قشم همچون طوالنی ترین غار
نمکی جهان ،دره ستارهها ،دره و تنگه چاهکوه ،دره تندیسها،
موزه ژئوپارک ،چاههای تال و بادگیرهای بندر تاریخی الفت،
جزایر ناز ،ســواحل زیبا ،سایت تخمگذاری الک پشتهای
پوزه عقابی ،جنگلهای دریایی حرا ،خلیج دلفینهای هنگام،
غارهای خوربس ،بام قشم و دهها پدیده دیگر زمین شناختی
دیدن کردند.ارتباط با مردمان شریف و میهمان دوست جزیره
قشــم ،اســتفاده از خانههای بوم گردی در روستاهای هدف
گردشــگری ،بازدید از موزه لنج ســازی گوران ،استفاده از
سواحل زیبا ،خرید از بازارها و مجتمعهای تجاری ،استفاده
از مدارس غواصی برای تماشای شگفتیهای زیبای زیر آب،
شنا در سواحل و بهره بردن از ورشهای مختلف آبی به همراه
خرید صنایع دستی بانوان هنرمند جزیره هم از دیگر امتیازات
سفر به این جزیره شگفتیها است.
نالمللی قشم)،
ســفر به قشم از سه مسیر هوایی (فرودگاه بی 
زمینی (ســفر با خودروهای شخصی و عمومی از طریق بندر
پهل بندرعباس به بندر الفت جزیره قشــم توسط شناورهای
لندینگ کرافت) و دریایی (از بندر شهید حقانی بندرعباس به
بندر شهید ذاکری شهر قشم) امکانپذیر است.
جزیره زیبای قشــم بــا فرصت های عالی تجــاری ،دارای
مساحتی  ۲.۵برابر بزرگتر از سنگاپور و بحرین می باشد.
این جزیره با ســواحل آرام و پوشــیده از شن های طالیی و
نقره ای و غروب منحصر به فرد به عنوان نگین خلیج فارس
شناخته می شود/ .ایرنا

حوادث

در امتداد تاریکی

راز خواستگار لو رفت!

روزی که فهمیدم خواستگار دخترم در اروپا زندگی نکرده است و تعادل روحی و روانی
ندارد خیلی محترمانه به او پاسخ منفی دادم اما ...

زن  43ساله در حالی که ادعا می کرد از مزاحمت ها و سماجت های خواستگار دخترم
خسته شده ام درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت11 :
سال قبل زمانی که دخترم هفت سال بیشتر نداشت من و همسرم از یکدیگر جدا شدیم چرا
که از نظر اخالقی هیچ تفاهمی بین ما نبود و همواره با یکدیگر درگیری داشتیم از آن روز به
بعد منزلی اجاره کردم تا به طور مستقل دخترم را بزرگ کنم البته خانواده ام بسیار از نظر مالی
به من کمک می کردند تا کمبودی در زندگی نداشته باشم خودم نیز در یک کارخانه تولیدی
کار می کردم تا بتوانم امکانات رفاهی را برای دخترم تامین کنم .روزها به همین ترتیب سپری
می شد تا این که سال گذشته از طریق یکی از همسایگان به یک مهمانی دعوت شدم در آن
مهمانی برادر میزبان دخترم را دید و او را خواستگاری کرد« .آسیه» مدعی بود برادرش 20
ســال در استرالیا زندگی کرده است و در همان کشور مشغول به تحصیل بوده و اکنون قصد
دارد در ایران زندگی کند من هم که ســعادت دخترم را می خواستم تقاضای خواستگاری
اش را پذیرفتم و با جاری شدن صیغه محرمیت به دخترم اجازه دادم تا با «فرهاد» ارتباط
داشــته باشد و به قول معروف خصوصیات اخالقی او را بشناسد .اما مدتی بعد دخترم ادعا
کرد نامزدش که بارها دست به خودکشی زده است مدام از یاس و ناامیدی سخن می گوید
و تعادل روحی و روانی ندارد .با وجود این چون خودم سابقه یک ازدواج ناموفق را داشتم
این فرصت را به دخترم دادم تا درباره همســر آینده اش با دقت تحقیق کند .در این شرایط
چند بار از یک خط ناشــناس در فضای مجازی به فرهاد پیام دادیم آن جا بود که فهمیدیم
او با دختران دیگری نیز ارتباط عاشقانه دارد به همین دلیل یک روز به بهانه ای سیم کارت
تلفنش را گرفتم و به صفحه تلگرامش رفتم آن جا بود که فهمیدم او با دختر دیگری نیز قصد
ازدواج دارد ؛با دیدن اوضاع اخالقی نامناســب فرهاد خیلی مودبانه جواب منفی دادیم و از
او عذرخواهی کردیم .او روز بعد با یک ســبد گل گران قیمت دوباره به خانه ما آمد اما من
و دخترم قبول نکردیم که برای گفت وگو به منزلمان بیاید او رفت ولی از روز بعد توهین و
فحاشــی هایش شروع شد و اکنون مدام برای ما ایجاد مزاحمت می کند از سوی دیگر نیز
متوجه شدیم او هیچ گاه در کشور استرالیا نبوده است بلکه مدتی را در ارمنستان به کارگری
در یک رستوران مشغول بوده و ...

رفع تصرف  1/5کیلومتر از اراضی ساحلی حدفاصل بندرشهید باهنر تا بندر شهید رجایی

سرویس حوادث  //رئیس کل دادگستری
هرمزگان از رفع تصرف مساحتی بالغ بر
 1/5کیلومتر از اراضی ساحلی حدفاصل
بندرشــهید باهنر تا بندر شهید رجایی
بندرعباس خبر داد.

بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ رئیس کل
دادگستری اســتان هرمزگان در این خصوص
اظهارداشت :اراضی ساحلی حدفاصل بندرشهید
باهنر تا بندرشهید رجایی بندرعباس ،مساحتی
در حدود  12/6کیلومتر می باشــد که از این
میزان در حدود  ۶کیلومتر به صورت غیرمجاز
تصرفاتی در حریم  ۶۰متری دریا انجام شــده
است.مجتبی قهرمانی در ادامه افزود :در راستای
اجرای اولویتهای پانزده گانه ریاست محترم
قوه قضاییه در سال جاری مبنی بر لزوم اهتمام
هرچه بیشــتر در صیانت از حقوق عامه بویژه
در امر مقابله با ســاخت وسازهای غیرمجاز
و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناســب با
مســئوالنی که در این زمینه کوتاهی میکنند،
به دستور دادستان عمومی و انقالب شهرستان

رئیس پلیس راهور هرمزگان خبر داد

تمدید طرح ترخیص
خودروهای توقیفی در هرمزگان

سرویس حوادث  //رئیس پلیس راهور هرمزگان گفت :طرح ترخیص موتورسیکلت
و خودروهای توقیفی با شــرایط و تسهیالت ویژه که به مناسبت آغاز سال نو در
دستور کار قرار گرفته بود ،تا عید فطر تمدید شد.

سرهنگ مجید صالح پور در جمع خبرنگاران افزود :در این طرح؛ امکان پرداخت قسطی
جریمه های معوقه بدون هیچ پیش پرداختی وجود دارد و هزینه پارکینگ نیز با تخفیف
ویژه محاسبه می شود.
وی ادامه داد :متقاضیان می توانند با استفاده از اپلیکیشن پلیس من و یا مراجعه به دفاتر
پلیس  ۱۰+در سراسر استان نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور هرمزگان یادآور شــد :اگر فردی قبض پارکینگ خود را گم کرده
یا بیمه نامه و گواهینامه معتبر ندارد و یا متصرف خودرو یا موتورسیکلت هنگام توقیف
اســت و به مالک دسترسی ندارد ،می تواند با شرایط اعالم شده خودرو را ترخیص کرده
و تحویل بگیرد.
به گزارش ایرنا ؛ این مســوول انتظامی از شهروندان خواست هرچه زودتر از فرصت
باقیمانده اســتفاده کنند و متذکر شد این طرح شــامل خودروهایی که با دستور قضائی،
انتظامی یا به علت تصادف توقیف شده اند نمی شود.

بندرعباس ،رفع تصرفات از اراضی ســاحلی
غرب بندرعباس آغاز شده و برنامه ای جدی
را در این خصوص شــروع نموده ایم که براین
اساس ضمن رفع تصرف از حدود  1/5کیلومتر
از اراضی حدفاصل بندر شهید رجایی تا بندر
شهید باهنر ،مستحدثات ایجاد شده نیز تخریب
شد.وی خاطرنشان کرد :با هماهنگی و همکاری
خوب دولت و دســتگاههای متولی ،روند رفع

سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح جزئیات
ایــن خبر گفت :مدتــی قبل یکی از شــهروندان به
پلیس فتــا مراجعه و اعالم کرد که فردی با او تماس
گرفته و ضمن معرفی خود بهعنوان نماینده شــرکت
مخابرات و یکی از اپراتورهای تلفن همراه و با ایجاد
محیطی شــبیه به صدای اســتودیو و دیگر اقدامات
فریبنده به او گفته که برنده مســابقه خوش حسابی
اپراتور شــده و از این طریق مبلــغ دو میلیارد ریال
از وی کالهبرداری کرده اســت.وی بــا بیان اینکه
پروندههای مشابه دیگری نیز در این زمینه به پلیس
فتا پایتخت واصل شــده بود ،افــزود :در تمامی این
پروندهها مجرمین با همان ترفند قرع ه کشــی اقدام
به فریب شــهروندان کرده و با استفاده از ترفندهای
زیرکانــه مالباخته را متقاعد کــرده که برای دریافت
جایزه خود کدهای مختلفی را که از پشــت تلفن به
وی اعالم شده بود ،در تلفن همراه خود وارد و اعالم
کند.
شــاکیان نیز در نهایت و پس از انجام این مراحل

انهدام باند مواد مخدر در جنوب شرق کشور
سرویس حوادث  //فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری * قاچاق مواد مخدر در مخزنهای سی ان جی
اسالمی ایران از انهدام باند قاچاق مواد مخدر ،دستگیری
 ۲سوداگر مرگ و کشف بیش از نیم تن انواع موادمخدر
توسط مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه خبر داد.

ســردار احمدعلی گودرزی افزود :مرزبانان هنگ مرزی
میرجاوه با انجام اقدامات تخصصی اطالعاتی از فعالیت باند
قاچاق موادمخدر در حوزه استحفاظی آن یگان مطلع شدند
و با برنامهریزی دقیق عملیاتی ،کشف محموله مواد افیونی را
در دستور کار قرار دادند.وی ادامه داد :با پشتیبانی اطالعاتی
و هدایت عملیاتی مرزبانی اســتان سیســتان و بلوچستان،
مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان مشخص شد و در راستای
مقابله با ســوداگران مرگ ،مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه با
استقرار کمینهای هدفمند و اجرای طرح مهار ،منطقه مورد
نظــر را در کنترل خود قرار دادند و توانســتند محموله مواد
مخدر را کشف کنند.فرمانده مرزبانی انتظامی کشور اضافه کرد:
مرزداران هنگ مرزی میرجاوه موفق شدند ضمن توقیف ۲
دستگاه خودرو و دستگیری  ۲سوداگر مرگ ۶۸۶ ،کیلوگرم
انواع موادمخدر شامل  ۴۳۶کیلوگرم حشیش ۲۱۹ ،کیلوگرم
تریاک و  ۳۱کیلوگرم مرفین را به همراه یک دستگاه بی سیم
کشف کنند.گودرزی اظهارداشــت :مرزبانان شبانهروزی در
مناطق مرزی کشــور حضور فعال و گسترده دارند و اجازه
ایجاد هیچگونه ناامنی را به مخالن نظم و امنیت نمیدهند.

توقیف ماکسیما

با  ۸۳میلیون ریال

خالفی در هرمزگان

متوجه ســرقت تمامی موجودی حساب های بانکی
خود شده و به پلیس مراجعه کردهاند.
گودرزی بــا بیان اینکه رســیدگی به موضوع در
دســتورکار متخصصان پلیس فتــای پایتخت قرار
گرفت ،اظهار کرد :مأموران پس از اقدامات تخصصی
و تحقیقات ســایبری متهمان را در یکی از استانهای
همجوار تهران شناســایی و پس از تشریفات قضایی
اعضای اصلی این باند در یک زمان و در ســه نقطه
مختلف دستگیر و به پلیس فتا انتقال دادند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه متهمان
دستگیر شده پس از انتقال به پلیس فتا به بزه انتسابی
اعتراف کردند ،گفت :همچنیــن ماموران از این باند
بیش از  ۲۰۰کارت بانکی مختلف به نام اشخاص غیر
را نیز کشــف کردند .اعضای این باند از این کارتها
برای پولشویی استفاده میکردند ۱۱ .عدد گوشی تلفن
همراه ،دو دســتگاه لپ تاپ ۱۲ ،دستگاه کارتخوان،
 ۶۸سری مدارک شناســایی کامل شامل شناسنامه،
کارت ملــی و  ...و چند صد کارت هدیه نیز از دیگر
اقالمی بود که از این افراد کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به گسترده بودن ابعاد کالهبرداری این
مجرمین گفت :ممکن اســت شیوه های کالهبرداری
این افراد مجرم متفاوت باشــد اما در نهایت به یک
شیوه عمل می کنند و با اعالم برنده شدن مخاطبان ،با

سرویس حوادث  //جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان
گفت :با هوشیاری گشت نامحســوس پلیس راه استان
هرمزگان یک دستگاه خودرو ماکســیما با بیش از ۸۳
میلیون ریال خالفی در جاده میناب بندرعباس شناسایی
و توقیف شد.

پلیس اســتان ســرهنگ مهرداد مشــوق افــزود :ماموران
گشت نامحسوس پلیس راه استان هنگام گشت زنی هدفمند

تصرفات از مابقی اراضی ساحلی این محدوده
تا تکمیل هر  ۶کیلومتر همچنان ادامه خواهد
داشت و در نهایت این زمینهای آزادسازی شده
در دسترس عموم مردم قرار میگیرد.رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان همچنین از تعدادی
از نهادهــا و دســتگاههای دولتی و نظامی که
داوطلبانه اقدام به قلع و قمع ساخت و سازهای
خود در این اراضی نموده اند ،تقدیر و تشــکر

فرمانده مرزبانی ناجا خبر داد

سردار «حشمت اله ملکی» فرمانده پلیس راه آهن پلیس
پیشگیری انتظامی کشور با بیان اینکه مبارزه جدی با قاچاق
مواد مخدر در حریم خطوط ریلی در دستور کار پلیس راه
آهن است از کشف بیش از  ۴۸کیلوگرم مواد مخدر توسط
پلیس راه آهن جنوب شــرق خبر داد.وی اظهار داشــت:
کارکنان پلیس راه آهن جنوب شرق با تشدید اقدامات کنترلی
حین بازرسی خودروهای ارسالی از مبدأ زاهدان به
تهران به یک دســتگاه خودرو وانت حامل
مخــزن های ســوخت ســی ان جی
مشــکوک شــدند.فرمانده پلیس
راه آهــن پلیــس پیشــگیری
انتظامی افــزود :ماموران پس
از بررســی و بازدیــد کامل
خودروی مشکوک و با عبور
مخزنهای سوخت از دستگاه
ایکس ری ،مشــاهده کردند
داخل مخزن ها شی مشکوک
وجود دارد.ملکی گفت :پس از
هماهنگی با مقام قضایی ،خودرو به
همراه متهم به مقر انتظامی ،مخزنهای
سی ان جی برش داده شــدند که تعداد ۴۶

کالهبرداری از  ۲۰۰نفر در پوشش برنده شدن در قرع ه کشی
ســرویس حوادث  //رییس پلیس فتای تهران
بزرگ از متالشی شدن باند کالهبرداری تلفنی
پنج نفره در تهران که به شــیوه برنده شدن در
قرعه کشــی اقدام به کالهبرداری از شهروندان
کرده بودند ،خبر داد.
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ترفندهای ماهرانه تمام اطالعات حساب بانکی افراد
را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از
حساب افراد کرده بودند.
گــودرزی بــا بیان اینکــه مجرمین بیش از ســه
میلیارد ریال از تعداد حدود  ۲۰۰نفر از شــهروندان
کالهبرداری کرده بودند ،گفت :ایــن افراد با پرونده
تشکیل شده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه
دادسرا شدند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به شهروندان توصیه
کرد :همان گونه که به دفعات توسط پلیس هشدار داده
شده است به هیچ عنوان برای دریافت جایزه نیازی به
حضور در پای دستگاه عابربانک و یا دادن اطالعات
محرمانه حساب بانکی از جمله اینترنت بانک و همراه
بانک نیست و تماسهایی که این موارد را از شهروندان
درخواست می نمایند قطعا کالهبرداری است ،همچنین
هیچ سازمان دولتی اعم از صدا و سیما و اپراتورهای
تلفن همراه ،شرکت مخابرات ،سازمان حج و زیارت
و  ...با اســتفاده از خطوط شخصی و از بستر شبکه
های اجتماعی بــا هیچکس تماس نمــی گیرند و
صرف اســتفاده از لوگو و یا نشــان این سازمانها بر
روی پروفایل شــخص تماس گیرنده در شبکه های
اجتماعی دلیلی بر صحت و تائید منشاء این تماسها
نیست.

در سطح حوزه در محور میناب به بندرعباس به یک دستگاه
خودرو سواری ماکســیما مشکوک شــدند و آن را متوقف
کردند.
به گزارش ایرنا ؛ وی ادامه داد :پس از اســتعالم مشخص شد
خودروی یادشده  ۸۳میلیون و ۵۰۰هزار ریال خالفی دارد که
ماکسیما توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل
شد.

آگهی حصروراثت

احترام ًا مفروض می دارد خواهان محمد فرهمند فرزند حسین با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان نصیره رنجبر
فرزند اکبر به  1399/9/16به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 -1آرتین فرهمند فرزند عبدالوهاب متولد  1392/6/31به ش.ش  4700185937فرزند مرحوم.
 -2عبدالوهاب فرهمند فرزند محمد متولد  1358/6/30به ش.ش  5159716408همسر مرحوم.
 -3جمیله صالحی فرزند حسن متولد  1345/8/14به ش.ش  5159314180مادر مرحوم.
 -4اکبر رنجبر فرزند حسین متولد  1340/8/2به ش.ش  5159173935پدر مرحوم.
و دیگر وارثی ندارد  .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

کرد و به آن دسته از اشخاص حقیقی ،شرکت ها
و دستگاههایی که تاکنون برای اعمال قانون در
این زمینه اقدامات مقتضی را انجام ندادهاند تذکر
جدی داد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع
خودســاخته اقدام نمایند.گفتنی است؛ رئیس
کل دادگســتری استان هرمزگان طی دستوری
دادستان عمومی و انقالب بندرعباس را مأمور
کرد تا به منظور ایجاد دسترسی مردم به ساحل
در این محدوده سریع ًا اقدام نماید .بر این اساس
مقرر شــد؛ بررسی های الزم صورت پذیرد تا
در نتیجه آن عالوه بر آزادسازی اراضی سمت
ساحل به دلیل اینکه در زمین های مجاور اتوبان
نیز انبارهایی به هم پیوسته قرار گرفته اند که مانع
از دسترســی مردم به دریا شده اند ،نقشه های
مربوطه به دقت بررسی شوند و چنانچه طبق
نقشه دسترسی در نظرگرفته شده است نسبت به
بازگشایی آن اقدام شود و اگر نقشه ها فاقد مسیر
دسترسی بوده است با مسئوالنی که به صورت
غیر موجه مبادرت به واگذاری اراضی نموده اند
برخورد جدی قانونی صورت گیرد.

عدد بطری یک لیتری بــه وزن بیش از  ۴۸کیلوگرم مواد
مخدر از نوع تریــاک با لفافه که به صورت ماهرانه داخل
کپســول های ســی ان جی جاسازی شــده بود ،کشف
شد.فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشگیری انتظامی کشور
تصریح کرد :متهم به همراه مواد مکشوفه و خودروی توقیفی
برای سیر مراحل قانونی تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر
شد.ملکی با توصیه به مسافرانی که قطار را به عنوان وسیله
ســفر خود انتخاب میکنند ،توصیه کــرد :مبارزه قاطع با
سوداگران مرگ در دستور کار پلیس راه آهن است بنابراین
مسافران از جابه جایی بستههای افراد ناشناس خودداری
کنند.وی افزود :پلیس راه آهن در صورت کشــف هرگونه
اشیاء ممنوعه و غیرمجاز برابر
مقررات بــا فرد
حمل کننده

بر خو ر د
خواهد کرد.
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جهان
تداوم تراژدی قتل سیاهپوستان بدست پلیس آمریکا

تراژدی قتل سیاهپوستان به دست پلیس آمریکا همچنان ادامه دارد و
بر اساس تازه ترین ویدئوی منتشر شده ،این بار جوان  ۲۶ساله آفریقایی
تباری در ایالت میشــیگان آمریکا به دســت پلیس کشته شده است.پدر
پاتریک لیویا شهروند  ۲۶ســاله آفریقایی  -آمریکایی که توسط پلیس
آمریکا به خاطر نقض قوانین ترافیکی کشــته شد ،گفت :پلیس فرزندم را
مانند حیوان کشــت.خانواده لیویا در سال  ۲۰۱۴برای فرار از خشونت و
زندگی امنتر از کنگو به آمریکا مهاجرت کرده بودند.پیتر لیویا به شــبکه
سی بی اس گفت :من برای نجات خانواده خود به آمریکا آمده بودم .آنها
فرزند من را مانند حیوان به قتل رســاندند .وی افزود :پلیســی که باید از
جان پاتریک محافظت میکرد ،کســی بود که جان او را گرفت.بن گرامپ
وکیل خانواده لیویا گفت :پدر و مادر پاتریک معتقدند فرزند آنها توسط
پلیس اعدام شده است.انتشار تصاویر قتل پاتریوت توسط پلیس باعث بروز
اعتراضات گسترده درایالت میشیگان شده است .معترضان برای دومین روز
متوالی در شهر گراند روپیدز در خیابانها راهپیمایی کرده و خواهان عدالت
شده اند.مقامات این شهر از مردم خواسته اند تا زمان پایان تحقیقات آرامش
خود را حفظ کنند .پلیس گفته است تا زمانی که افسر مربوطه به عنوان متهم
شناسایی نشــود ،وی را معرفی نخواهد کرد.پلیس به تازگی تصاویر قتل
پاتریک را منتشر کرد که تاریخ قتل او را در  ۴آوریل جاری نشان میدهد.
تصاویر نشان میدهند که افسر پلیس به خاطر مشکل در پالک ،خودروی
پاتریک را متوقف میکند .زمانی که او از خودرو خارج میشود ،افسر به
وی هشدار میدهد که در داخل خودرو باقی بماند و سپس از او میخواهد
گواهینامه خود را نشان دهد .اما پاتریک میپرسد اشتباه من چه بوده است.
وقتی پلیس از پاتریک میخواهد دستهای خود را پشت سرش بگیرد ،او
فرار میکند .افسر پلیس سپس او را دنبال کرده و به زمین زده و دو بار از
سالح شوک الکتریکی استفاده میکند .در این لحظه ،پاتریک با افسر درگیر
میشود و به دالیل نامعلوم دوربین نصب شده بر روی بدن افسر خاموش
میشود ،اما تصاویر ضبط شده از افســران دیگر نشان میدهد که افسر
پلیس درحالی که بر روی پشت پاتریک نشسته است با اسلحه به پشت
سر او شلیک میکند.به گزارش ایرنا ،همزمان با تشدید رفتار نژادپرستانه
توام با خشــونت پلیس آمریکا در یکسال گذشته ،آمارها حکایت از آن
دارد که از زمان آغاز دادگاه جورج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی،
بطورمیانگین روزانه ســه نفر به دست پلیس این کشور به قتل رسیده اند.
نشریه آمریکایی نیویورک تایمز به تازگی در گزارشی نوشت :از زمان آغاز
دادگاه «درک شــووین» پلیس قاتل جورج فلوید -از ۹فروردین،۱۴۰۰
بطور میانگین بیش از سه نفر در هر روز بدست نیروهای پلیس آمریکا به
قتل رسیدند که در مجموع به  ۶۴فقره قتل میرسد.نیویورک تایمز افزود:
تنها هفت ســاعت پس از آغاز دادگاه درک شووین ،پلیس شیکاگو یک
نوجوان  ۱۳ســاله التین تبار را به ضرب گلوله از پای درآورد.این نشریه
آمریکایی در ادامه فجایع پلیس آمریکا نوشــت :درست یک روز پس از
این دادگاه بود که این بار پلیس آمریکا جوان سیاهپوست  ۳۲ساله را در
«جکسون ویل» ایالت فلوریدا به جای استفاده از سالح برق گیری «تیزر»،
با اسلحه کمری به قتل رساند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

انجمن صنفی کارگری استادکاران و کارگران ساختمانی بندرعباس
مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور ساعت  9روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/26بصورت الکترونیکی برگزار می شود .
از کلیه کارگران عضو شاغل در صنف مربوط دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند .
دستورجلسه :
.1اصالح اساسنامه در خصوص الکترونیکی کردن مجمع عمومی
.2تغییر فواصل قانونی اطالع رسانی جهت برگزاری مجمع
.3حق عضویت ساالنه  1/۰۰۰/000ریال

رییس هیات مدیره  -ایوب مرادی

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

مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور ساعت  9روز دوشنبه  ۱۴۰۱/۰۲/26بصورت الکترونیکی برگزار می شود .
از کلیه کارگران عضو شاغل در صنف مربوط دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند .
دستورجلسه :
 .1گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان
 .2انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان

رییس هیات مدیره  -ایوب مرادی

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

شورا ی حل اختالف شعبه  3پارسیان

بياديي طراوت و شادابي را با مصرف آزبيان هب روحمان هدهي دهيم

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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شهرستان
فرمانده سپاه هرمزگان خبر داد

بهره برداری از  ۱۰طرح محرومیتزدایی در حاجیآباد

دوشنبه  29فروردین 1401
 16رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3860
خبری

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد

جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال
به ارزش  ۱۷۵۰میلیارد ریال

سرویس شهرستان  //سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم از به
نتیجه رسیدن دو پرونده حقوقی به ارزش تقریبی یک هزار و ۷۵۰
میلیارد ریال خبر داد .افشــار فتح الهی با بیان این مطلب ،اظهار
داشت :این اقدام در راستای حفظ حقوق بیت المال و با پیگیری
از طریق دســتگاه قضایی ،منجر به نتیجه و احیا حقوق سازمان
منطقه آزاد قشم شده است.وی ادامه داد :با پیگیری صورت گرفته
و انجام این اقدامات از تضییع حقــوق بیت المال در دو پرونده
حقوقی به ارزش تقریبی یک هزار و  ۷۵۰میلیارد ریال جلوگیری
به عمل آمد.به گفته سرپرســت سازمان منطقه آزاد قشم؛ احقاق
حقوق عامه یکی از اولویت های سازمان منطقه آزاد قشم است
که با جدیت پیگیری می شود.فتح الهی خاطرنشان کرد :رویکرد
سازمان منطقه آزاد قشم همانند دولت مردمی آیت اهلل رییسی ،در
جهت حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق مردم در راستای
جلب رضایت شــهروندان اســت و در این زمینه هیچ کوتاهی
پذیرفته نیست.جزیره قشم با مساحت یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر
در ســالهای  ۱۳۶۹و  ۱۳۷۰با تصمیم دولت به  ۲بخش منطقه
آزاد با مساحت  ۳۰۰کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت
یکهزار و  ۲۰۰کیلومتر تقسیم شد.به گزارش ایرنا ؛ پیوند اقتصاد
ملی به اقتصاد جهانی ،انتقال فناوری پیشــرفته به منطقه ،جذب
ســرمایههای خارجی ،تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و
افزایش صادرات و کســب در آمدهای ارزی از جمله هدفهای
ایجاد منطقه آزاد قشم است.

بازدید مدیر مخابرات منطقه هرمزگان
از وضعیت ارتباطی روستاهای بشاگرد

ســعیده دبیــری نژاد ســرویس شهرســتان  //توســعه
زیرساختهای ارتباطی در شهرستان بشاگرد مورد بررسی قرار
گرفت.به گزارش خبرنــگار دریا  ،مهندس مهدی حیدری در
ادامه سفرهای شهرستانی خود به همراه فرخ شرف معاون شبکه
به شهرســتان بشاگرد سفر کرد.مدیر مخابرات منطقه هرمزگان
از مراکز فنی و زیرســاختهای مخابراتی شهرستان بشاگرد،
وضعیت ترمیم آسفالت مسیر های فیبر بازدید و در خصوص
آخریــن وضعیت طرحهای توســعه و اقدامات زیرســاختی
توگو پرداخت.مهندس حیدری
روستاهای این شهرستان به گف 
همچنین با تاکید بر اصالح زیرســاختهای ارتباطی خواستار
تسریع در روند توســعه زیرساختهای فیبرنوری و سرویس
 FTTHدر شهرستان بشاگرد و روستاهای توابع شد .گفتنی
اســت در ادامه این سفر یک روزه ،مهندس حیدری با حضور
در دفتر داوری زاده فرماندار شهرســتان بشاگرد ضمن ارائه
گزارشــی از عملکرد مخابرات شهرســتان  ،آخرین وضعیت
آنتن دهی شــبکه تلفن همراه  ،اینترنت و تلفن ثابت درسطح
روستاها را تشریح کرد .

شهرستان حاجیآباد بر همراهی سپاه برای
حل مشکالت مردم تاکیدکرد.

در ســفر فرمانده و مســئول نهاد نمایندگی
ولیفقیــه ســپاه امام ســجاد (ع) اســتان
سرویس شهرســتان  //فرمانده سپاه امام هرمزگان به شهرســتان حاجیآباد  10طرح
ســجاد (ع) اســتان هرمزگان با اشاره به محرومیتزدایی به بهرهبرداری رسید.ســردار
بهرهبــرداری از  ۱۰طر 
ح محرومیتزدایی در اباذر ساالری فرمانده سپاه استان هرمزگان در

حاشیه آیین افتتاح طرحهای محرومیتزدایی
سپاه در شهرســتان حاجیآباد اظهار داشت:
امروز ســپاه پاســداران انقالب اســامی به
شجره تنومندی تبدیل شــده که سایهسار آن
بر همه حوزهها گســترده شده است و تقریبا
تمام حوزهها از منفعت خدمات سپاه بهرهمند
هســتند.وی افزود :امروز امنیت پایدار مردم

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قشم خبر داد

فرماندار شهرستان قشم :

پلمب یک انبار ضایعات غیر مجاز در قشم

تغییر رنگ کرونایی قشم دور از انتظار نیست

ســرویس شهرســتان  //رئیس اداره محیط زیست
شهرستان قشم از پلمب یک انبار ضایعات غیر مجاز
در این شهرستان خبر داد.

سرویس شهرستان  //فرماندار
شهرستان قشم گفت :با توجه
به احتمال شــیوع سویههای
جدید کرونا در قشم ،خانوادهها
در واکسیناســیون کودکان و
نوجوانانسهلانگارینکنند.

محمــد محمدحســینی تختی
در نخستین جلسه ستاد کرونای
شهرستان قشــم در سال جدید
بیان کــرد :در صورت شــیوع
گســترده دوباره کرونا و تعطیلی
اماکن تجــاری و مدارس تبعات
اقتصادی و فرهنگی زیادی متوجه
شهرستان خواهد بود و مهمترین
راهکار برای پیشــگیری از این
وضعیت تکمیل دزهای تکمیلی
واکسیناسیون است.وی ادامه داد:
هماکنون این تصور در بین مردم
ایجاد شــده که کرونا پایان یافته
است اما با توجه به مشاهده شدن
ســویههای جدید در کشورهای
همسایه احتمال اوجگیری دوباره
کرونا بسیار زیاد است.
محمدحسینی تختی اظهار کرد:
رعایت نشــدن دستورالعملهای
بهداشــتی در اماکــن تجاری و
عمومــی ،ادارهها و شــناورها
مهمترین زنگ خطــر در کنترل
بیماری کرونا اســت و عالوه بر
جنبه اجتماعی باید توجه داشت
رعایت پروتکلهــا حقالناس
است.فرماندار قشم کنترل ورود
و خروج مســافر در فــرودگاه
و اســکلههای قشــم را یکی از
مهمترین اقدامات برای پیشگیری

ایران بدون هیچ خللی به دســت فرزندانشان
در نیروهای مسلح به طور کامل تامین شده و
ســپاه و بسیج نیز نقش بسزایی در تامین این
امنیت داشــتهاند.فرمانده سپاه امام سجاد (ع)
اســتان هرمزگان بیا ن کرد :امروز مسئله اول
کشور اقتصاد و محرومیتزدایی است و مردم
در این حوزهها با مشــکل روبهرو هستند از

صادق رســتمی اظهار داشت :این انبار ضایعات غیر
مجاز متعلق به دو نفر تبعه کشــور افغانســتان واقع در
کوچه سلمان ســه بود که به دلیل عدم رعایت ضوابط
مراکز حســاس و منطقه مسکونی پلمب شده است.وی
توضیــح داد :تمامی انبارهای غیر مجــاز ضایعات در
سطح شهرستان قشم که بیشترین فعالیت این انبارها در

از گسترش دوباره کرونا دانست
و افزود :بــا توجه به رایزنیهای
انجام شده برای ورود گردشگران
جام جهانــی قطر به جزایر ایران
بایــد آمادگــی الزم در کنترل
بیماری ایجاد شــود.وی تصریح
کرد :نظارت فعال بر شــناورها،
تاکسیهای حمل و نقل شهری،
اماکن تجاری ،مــدارس ،ادارهها
باید به صورت مــداوم پیگیری
شود وبا افراد متخلف برخورد و
واحدهای صنفی متخلف پلمب
شــوند.به گفته محمدحســینی
تختی دستورالعملهای بهداشتی
برگــزاری مراســم شــبهای
قــدر و عید فطر نیز براســاس
رنگبنــدی شهرســتان اعالم
خواهد شد.معاون شبکه بهداشت
و درمان قشــم هم در این جلسه
با تاکید بر ضرورت واکسیناسیون
دانشآموزان بیان کرد :هم اکنون
دوســوم دانش آمــوزان بدون
دریافت دزهای واکسیناســیون
در مدارس حاضر میشــوند و با

فراخوان تجدید مزایده عمومی
شماره 400/06
فروش اقالم راکد انبار نیروگاه بندرعباس

این رو ســپاه پاسداران که برخواسته از همین
مردم است نمیتواند نسبت به مشکالت مردم
بیتفاوت باشد.ســاالری تاکی د کرد :سپاه پای
حل مشــکالت مردم ایستاده است و بر همین
اساس طرحهای محرومیتزدایی بسیاری در
مجموعه سپاه امام سجاد (ع) در حال پیگیری
است تا بتوانیم کمی از حجم محرومیت مناطق

مختلف اســتان کم کنیم.وی خاطرنشان کرد:
امروز  10طرح در شهرســتان حاجیآباد با
رویکرد محرومیتزدایی در حوزههای آبرسانی
و مسکن محرومین به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش تسنیم ؛ فرمانده سپاه استان هرمزگان
تاکی د کرد :ســاخت  5مخزن آب شرب و 25
کیلومتر خط انتقال آب از چشــمه تا مخزن و
همچنین تکمیل خطوط انتقال به منازل مردم
و احداث  5باب مسکن برای مددجویان کمیت ه
ک میلیارد تومان از
امــداد با اعتباری بالغ بر ی 
جمل ه طرحهایی است که به بهرهبرداری رسید
و  150خانوار نیز از مزایای آن بهرهمند شدند.

طبخ وتوزیع ۱۰هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان بندر خمیر

توجه به اینکه سویه های جدید
بیشــتر کــودکان و نوجوانان را
هدف گرفته از خانوادهها تقاضا
داریــم هرچه زودتر نســبت به
تکمیل واکسیناســیون فرزندان
خود اقــدام کنند.جابــر زرنگ
شرایط کرونایی شهرستان را در
حال حاضر مطلوب ارزیابی کرد
و افــزود :امروز تنها دو بیمار در
بیمارستان بســتری هستند اما با
توجه اینکه اکثر شهرهای استان
به وضعیــت زرد و نارنجی تغییر
رنگ دادهاند برای حفظ شــرایط
پایدار باید تالش مضاعفی داشت
و تغییر رنگ کرونایی شهرستان
دور از انتظار نیست .به گزارش
ایســنا ؛ وی ادامــه داد :کمترین
واکسیناسیون در گروه سنی  ۵تا
 ۱۲سال انجام شــده و با توجه
به حضوری شــدن مــدارس و
گرم شــدن هوا که امکان تهویه
مناســب را کاهــش میدهــد،
واکسیناسیون باید هرچه سریعتر
انجام شود.

نوب

امین درســاره ســرویس شهرستان //
همزمان بــا میالد کریــم اهل بیت
امام حسن مجتبی(ع)۱۰ ،هزار پرس
غذای گرم در بین نیازمندان ســطح
شهرستان خمیر توزیع شد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســرهنگ
پاســدار حمید کمالی فرمانده ســپاه
بندرخمیر عنوان کرد :تعداد  ۲آشپزخانه
به منظور سنت حسنه اطعام به مناسبت
میالد امام حســن مجتبی علیه السالم
در سطح شهرســتان بندر خمیر خمیر،
لشــتغان ،بندرپل،کشار،کهورســتان و
رویدر بین نیازمندان ،مددجویان و اقشار
کــم برخوردار پخــت و توزیع گردید.

وی با گرامیداشــت روز اکــرام وایتام هرکدام از بســته هــا  ۶۰۰هزارتومان سازندگی درسطح شهرستان انجام شده
اظهار داشــت :با همت بسیج سازندگی شــامل(مرغ،برنج،روغن،حبوبات و )...واین سنت حســنه تاپایان ماه مبارک
سپاه بندرخمیر و همکاری کمیته امداد توسط سپاه بندرخمیر وهمکاری بسیج ادامه دارد.
و جمعــی از خیرین ،غذاهــا آماده و
بسته بندی شــده و توسط پایگاههای
مقاومت بسیج بین جامعه هدف توزیع
میشود.
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بندرخمیر
بــا بیان اینکه اکــرام نیازمندان وایتام
در دستور کارسپاه وبســیج قرار دارد
تصریح کرد :ماه مبارک رمضان فرصتی
مغتنم است برای کمک های مومنانه ،به
همین منظور ازابتدای ماه رمضان تأمین
و توزیع  ۱۵۰۰بسته معیشتی به ارزش

تکریم و معارفه رئیس مخابرات کیش

این شهرستانها،از نزدیک با کارکنان دیدار و گفتگو کردند.
گفتنی است ؛ مدیر مخابرات منطقه هرمزگان در این بازدید مجید حاجی زاده را نیز
به عنوان سرپرست مخابرات شهرستان کیش معرفی و از مراد مصطفی پور رئیس پیشین
سعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان  //مهندس مهدی حیدری در حکمی مخابرات شهرستان کیش تجلیل شد .
همچنین در ادامه این ســفر  ،مهندس حیدری با حضور در دفتر حجتاالســام
مجید حاجی زاده را به عنوان سرپرست مخابرات شهرستان کیش معرفی کرد .
به گزارش خبرنگار دریا  ،مهندس حیدری مدیر مخابرات منطقه به همراه فرخ شرف و المســلمین حســن زاده امام جمعه جزیره کیش ،ضمن ارائه گزارشــی ازعملکرد
معاونت شبکه در سفر به شهرستان کیش ضمن بازدید از حوزههای مختلف مخابرات مخابرات منطقه در خصوص مسائل و نیازهای ارتباطی این شهرستان به بحث و تبادل
پرداختند.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی همراه با ( ارزیابی کیفی و فنی)

ت
دوم

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر دارد اقالم راکد خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در
اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irبا شماره مزایده
 1001007021000001به صورت الکترونیکی به فروش برساند .
زمان انتشار در سایت  :ساعت  12روز یکشنبه مورخ 1401/01/28
مهلت دریافت اسناد مزایده  :ساعت  19روز سه شنبه مورخ 1401/02/06
تاریخ بازدید :از روز شنبه مورخ  1401/02/10تا روز یکشنبه مورخ  1401/02/11از ساعت  9الی 14
آخرین مهلت ارسال و بارگذاری پیشنهاد قیمت  :ساعت  15روز یکشنبه مورخ 1401/02/18
زمان بازگشایی پیشنهادات  :ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ 1401/02/19
زمان اعالم به برنده  :ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخه 1401/02/19
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ودیعه)  258,142,201ریال می باشد .
ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
 .1برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)  ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده
(ودیعه)  ،ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی پاکات  ،اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر
سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .
 .2پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع
مزایده بازدید به عمل آورید .
 .3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با
شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها  ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام /
پروفایل مزایده گر موجود است .

روستای توریان است ،شناســایی شده اند که با دستور
رییس دادسرای شهرستان قشم تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱
پلمب خواهند شد .به کارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز در
این انبارهای ضایعــات غیر مجاز به عنوان یک معضل
اساســی در جزیره زیبای قشم است که می تواند تبعات
اجتماعی ،فرهنگی ،بهداشتی و غیره را برای قشموندان
و گردشــگران نگین خلیج فارس داشته باشد.بیشتر این
واحدهای بازیافتی غیر مجاز اقدام به آتش زدن ضایعات
و ایجاد آلودگی هوای پاک جزیره قشم می کنند.جزیره

قشم با وســعت یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر مربع از تنگه
هرمز به موازات ســاحل جنوبی ایــران به طول ۱۳۵
کیلومتر و عرض میانگین  ۱۱کیلومتر داز توابع هرمزگان
است و  ۳۰۰کیلومتر خط ساحلی دارد.
به گزارش ایرنا ؛ شهرستان قشم شامل جزیرههای قشم،
هنــگام و الرک با حدود  ۱۵۰هزار نفر جمعیت از تنگه
هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول  ۱۵۰و
عرض میانگین  ۱۱کیلومتر در میان آبهای خلیج فارس
گسترده شده است.

ن
وبت
اول

شماره مناقصه ۱۴۰۱/1 :
شهرداری میناب در نظر دارد به استناد  ۳فقره موافقت نامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به شرح مندرج
در جــدول  ،اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید  .لذا از کلیه پیمانکاران و
شــرکت های داری تائیدیه و صالحیت در رشــته های مربوطه دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند .

ردیف

مشخصات پروژه

شماره موافقت نامه مبلغ برآورد اولیه پروژه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه رشته و رتبه مورد نیاز

1

اجرای بازسازی معابر شهر میناب

۶۷۶۸۸۲
۱۴۰۰/۱۱/19

50/۰۰۰/۰۰۰/000

 2/500/000/000ریال

حداقل رتبه  5راه و باند

2

بهسازی و تعریض بلوار دانشگاه
شهرمیناب

۶۷۷۷۶۲
۱۴۰۰/۱۱/28

97/۰۰۰/۰۰۰/000

 4/850/000/000ریال

حداقل رتبه  5راه و باند

3

بازسازی تأسیسات شهر میناب

200/۰۰۰/۰۰۰/000

 7/120/000/000ریال

حداقل رتبه  ۳راه و باند
یا آب و یا رتبه  ۵ابنیه

۶۷۷۰۱۹

۱۴۰۰/۱۱/29

توضیحات  :و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس  :استان هرمزگان  -شهر میناب  -بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری میناب -
واحد عمرانی شهرداری میناب مراجعه نمایند .
شرایط :
 -١نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  :متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز
وجه نقد به حساب جاری  ۰۱۰۲۹۶۳۹۴۵۰۰۳نزد بانک صادرات شعبه مرکزی میناب واریز و فیش واریزی آن به همراه دیگر اسناد در
سامانه ستاد بارگذاری نمایند  -٢ .تاریخ دریافت اسناد  :از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۱/29لغایت۱۴۰۱/۰۲/05
می باشــد  -۳ .مهلت بارگذاری اســناد در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) بــه آدرس  : www.setadiran.irاز
تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/05لغایت ۱۴۰۱/۰۲/17می باشد .
 -۴تاریخ بازگشایی پاکتها  :روز سه شنبه مورخه  ۱۴۰۱/02 /۲۰راس ساعت  ۱۰صبح .
 -۵مکان بازگشایی  :شهرداری میناب  ،طبقه دوم  ،سالن جلسات  -۶ .شرکت کنندگان در مناقصه می بایست نسبت به بارگذاری
اسناد  ،مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  ، www.setadiran.irاقدام نمایند .
 -۷به پیشنهادات مبهم  ،مشروط  ،بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد  -۸ .سپرده نفر اول و دوم  ،تا زمان عقد قرارداد
با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهد ماند  .ضمناً در صورت انصراف نفرات اول و دوم  ،سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد  -۹ .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد  -۱۰ .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن  ۰۷۶۴-۱۱۳۰۲۳۰و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.irمراجعه نمایند .

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

روابط عمومی شهرداری میناب

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

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

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

بوشهر

اهواز

۰۵:۵۹:۵۶
۰۶:۱۹:۱۴
۱۲:۴۴:۳۴
۱۹:۱۰:۱۹
۱۹:۲۷:۱۶

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۲۲:۱۳
۰۶:۴۵:۳۰
۱۳:۱۵:۰۰
۱۹:۴۵:۰۰
۲۰:۰۲:۴۳

ســرویس ســامت  //خیلیها بعد از خوردن
افطــاری در ماه مبارک رمضان دچار مشــکل
سرگیجه و بی حالی میشوند.

سرگیجه یا سردرد بالفاصله بعد از خوردن افطاری

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۱۸:۲۲
۰۶:۳۹:۱۳
۱۳:۰۶:۱۷
۱۹:۳۳:۴۷
۱۹:۵۱:۰۲

زاهدان

سالمت

اذان صبح ۰۴:۳۷:۱۶
طلوع آفتاب ۰۵:۵۸:۳۸
اذان ظهر ۱۲:۲۶:۱۳
غروب آفتاب ۱۸:۵۴:۱۴
اذان مغرب ۱۹:۱۱:۳۵

شیراز

اذان صبح ۰۵:۱۰:۱۰
طلوع آفتاب ۰۶:۳۱:۴۲
اذان ظهر ۱۲:۵۹:۲۷
غروب آفتاب ۱۹:۲۷:۳۹
اذان مغرب ۱۹:۴۵:۰۲

چرا بعد از افطار سرگیجه می گیریم؟

به دالیل زیادی رخ میدهد ،اگرچه در بیشــتر موارد پیش برود.اگر کاهش فشــار خون قابل توجه باشد -۴ ،کم آبی بدن

ناشی از فشار خون پایین است.
ســرگیجه بعد از خوردن افطاری اگر نادیده گرفته
شود و درمان نشود ،سالمتی را به خطر میاندازد ،زیرا
تکرار فشــار خون پایین خطر سکته مغزی یا آنژین
صــدری را افزایش میدهد.همچنین ،خون رســانی
ناکافی مکرر به مغز ممکن اســت در آینده عوارض
جدی برای ســامتی ایجاد کنــد ،بنابراین باید این
مشکل را درمان کرد و دست کم نگرفت.

ممکن اســت به بیهوشــی موقت منجر شود ،اما غیر اگر بدن در اثر ســاعات طوالنــی روزه داری و بی
توجهی روزه دار به نوشیدن مایعات فراوان در فاصله
معمول نیست.
زمانی افطار تا سحر ،دچار کم آبی شود ،ممکن است
 -۲دیابت
مصرف برخی از داروهای دیابت ،از جمله انسولین ،فرد دچار سرگیجه شود.
ممکن است باعث سرگیجه بعد از افطار به دلیل افت  -۵شرایط بیماری
بسیاری از بیماریها هســتند که ممکن است بعد از
بیش از حد قند خون شود.
همچنین افــت ناگهانی قند خون غیر دیابتی بعد از افطار باعث سرگیجه شوند ،مانند :مشکالت سیستم
خوردن غذا به جای افزایش آن که نادر است منجر به عصبی ،بیماریهای قلبی عروقی ،عفونت یا تب ،کم
خونی و خونریزی داخلی.
سرگیجه بعد از افطار میشود.

علل سرگیجه بعد از افطار در ماه رمضان
نکاتی برای جلوگیری از سرگیجه بعد از افطار
 -۳مصرف کافئین
 -۱فشار خون پایین
فشار خون پایین یکی از بارزترین شرایطی است که مصرف نوشــیدنیهای کافئین دار پــس از افطار در در ماه مبارک رمضان

برای بســیاری پس از خوردن غذا باعث سرگیجه ،برخی افراد باعث سرگیجه میشود؛ زیرا حساسیت به با رعایت این نکات ســاده میتوان به راحتی بعد از
ضعف و الغری میشود و ممکن است به سمت غش کافئین از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
خوردن افطار در ماه مبارک رمضان دچار ســرگیجه

از این رو متخصصان سالمت همواره تاکید دارند
که کم کردن وزن به صورت تدریجی ،موثرترین شیوه
برای کاهش وزن در طوالنی مدت است.برای مثال
رژیم های غذایی ک م کالــری ،حاوی کربوهیدرات
کمتر و غالت سبوس دار بیشتر برای کاهش وزن به
مراتب مناسبترند و در عین حال نیز ادامه دادن آنها
در بلندمدت نسبتا راحتتر است.
برهمین اســاس متخصصان تغذیه توصیه میکنند:
صبحانهای حاوی پروتئین کافــی بخورید چرا که
مصرف کافی پروتئین در وعده غذایی صبحانه کمک
می کند تا در طول روز خیلی کمتر احساس گرسنگی

سرویس سالمت  //بیماری کبد میتواند
ارثی یا ژنتیکی باشد و عوارض ناشی از
این بیماری میتوانند بــه دلیل عوامل
مختلفی که به کبد آسیب میزنند ،مانند
ویروسها ،مصرف الــکل و چاقی ایجاد
شوند.
* قند :

اذان صبح ۰۵:۱۱:۵۰
طلوع آفتاب ۰۶:۳۴:۲۹
اذان ظهر ۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب  ۱۹:۳۲:۴۴غروب آفتاب ۱۹:۲۲:۴۷
اذان مغرب  ۱۹:۵۰:۱۹اذان مغرب ۱۹:۴۰:۳۷

اذان صبح ۰۴:۵۸:۰۸
طلوع آفتاب ۰۶:۲۲:۰۳
اذان ظهر ۱۲:۵۲:۱۰

 -۵از مصــرف الکل ،کافئین و نمک زیاد خودداری
نشد:
 -۱قبل از خوردن افطار یک یا دو لیوان آب بنوشید کنید .اینها عواملی هســتند که خطر ســرگیجه را
بعــد از افطــار در ماه
 -۲در مصــرف کربوهیدراتها زیاده روی
رمضان افزایش
نکنید ،زیرا بدن آنها را سریع هضم
میدهند.
میکند و باعث ســرگیجه
میشود.
 -۳غــذا را خوب
بجویــد و در
فواصــل زمانی
و بــه مقــدار
مورد نیاز بدن
بخورید.
 -۴بــرای
جلوگیــری از
کم آبــی بدن باید
مایعــات فــراوان
بنوشــید و حداقــل ۱۰
لیوان آب بنوشید.

توضیحات مهم یک مقام وزارت بهداشت درباره نگرانی زوجها

با چند راهکار ساده وزنتان
را کنترل کنید

م های
ســرویس سالمت  //بســیاری از رژی 
الغری و کاهش وزن در ما احساس گرسنگی
طوالنــی و آزاردهنده ایجــاد میکنند و در
نتیجه باعث میشوند که از دنبال کردن یک
رژیم الغــری ســالم در بلندمدت صرفنظر
کنیم.

اذان صبح ۰۴:۵۰:۴۵
طلوع آفتاب ۰۶:۱۲:۵۷
اذان ظهر ۱۲:۴۱:۲۲
غروب آفتاب ۱۹:۱۰:۱۶
اذان مغرب ۱۹:۲۷:۴۶

یاسوج

غربالگری جنین در ایران ممنوع شده است؟

آراستگی و تناسب اندام

کنید .در عین حال نیز از غالت کامل و سبوس دار
در برنامه غذایی روزانه استفاده کنید چراکه احساس
سیری بیشتری در شما ایجاد میکنند.
همچنیــن توصیــه میشــود مــواد غذایــی و
خوراکیهایــی ماننــد ماهی ،ســبزیجات برگ
پهن ،مرکبات ،خشــکبار و حبوبات را انتخاب کنید
که با کاهش وزن ســازگارتر هستند .از مواد غذایی
حاوی فیبر خوراکی محلول نیز میتوانید اســتفاده
کنید.
فیبر محلول ،در آب حل میشود و در روده حالت
ژلهای به خود میگیرد و احســاس سیری به شما
میدهد .منابع غذایی حاوی این فیبر شــامل بلغور،
جو ،لوبیا قرمز و برخی میوهها و سبزیجات هستند.
یک توصیه مفید دیگر این است که مدت کوتاهی
قبل از هر وعده غذایی مقداری آب بنوشید .مطالعات
نشــان داده که این اقدام ساده ،میزان کالری مصرفی
را در هنگام غذا خــوردن کاهش میدهد.مصرف

کرمان

یزد

سرویس ســامت  //مدیرکل سالمت ،جمعیت،
خانواده و مــدارس وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی با بیان اینکه غربالگری ژنتیک
جنین حذف نشده است گفت :طبق قانون حمایت
از خانواده و جوانی جمعیت ،غربالگری جنین فقط
با درخواست والدین و زیر نظر پزشکان متخصص
انجام میشود.

نوشیدنیهای حاوی کافئین مانند چای و قهوه نیز به
مقدار متعادل مفید است چراکه به افزایش سوخت و
ساز بدن کمک میکند.
این درحالیســت که مصرف آب میوههای قندی
و نوشــابهها توصیه نمیشود چون این نوشیدنیها،
کالری بیشتری را به بدن وارد میکنند.
همچنین آرام غذا خوردن و خوب خوابیدن نیز دو
فاکتور مهم برای دستیابی به وزن مطلوب است چرا
که تند غذا خوردن و کم خوابی از عوامل اثرگذار بر
تشدید چاقی هستند.

قاتالن
اصلی کبد

ســیدحامد برکاتی در این باره اظهار داشت :در حال
حاضر غربالگری ژنتیکی جنین حذف نشده بلکه قرار
است این غربالگری در ســطح تخصصی انجام شود.
وی به موضوع نامه ای که اخیرا به امضای وی منتشر
شــده نیز اشــاره کرد و افزود :این موضوع مربوط به
ســامانه های سطح یک است که در متن نامه هم آمده
است طبق قانون در سطح یک مراقب سالمت ،ماما و
پزشــک عمومی نباید وارد چرخه غربالگری شوند و
طبــق قانون غربالگری خاص والدین و نظر تخصصی
متخصص شروع خواهد شد در این صورت این موضوع
را مجاز دانسته که براساس قانون پوشش بیمه ای انجام
شود.
بر اســاس این گزارش ،در متن نامه ای که به امضای
ســیدحامد برکاتی مدیرکل دفتر ســامت ،جمعیت،

به نام «کاوا» را برای کاهش عالئم یائســگی
مصرف میکنند .اما مطالعات نشــان میدهد
که این مکمل میتواند از عملکرد صحیح کبد
جلوگیری کند و منجر به هپاتیت و نارسایی
کبد شــود .شما همیشــه باید قبل از مصرف
هرگونه گیاهی با پزشک خود صحبت کنید.
* چربی اضافی :

کبد از یــک نوع قند به نــام فروکتوز برای
تولید چربی استفاده میکند .شکر تصفیهشده
باعث تجمع چربی در کبد خواهد شد .برخی
مطالعات نشان میدهد که قند میتواند بهاندازه
الکل برای کبد مضر باشــد ،حتی اگر اضافه
وزن نداشته باشید .این یک دلیل دیگر برای
شده باشد ،ممکن اســت برای شما مناسب * استامینوفن :
محدود کردن غذاهای حاوی قندهای اضافه * مکملهای گیاهی :
مانند نوشابه ،شیرینی و آبنبات است.
حتی اگر روی آنها برچسب «طبیعی» نوشته نباشــد .بهعنوانمثال ،برخی از افراد گیاهی اگر کمردرد ،سردرد یا سرماخوردگی دارید و
چربــی اضافی میتواند در ســلولهای کبد
جمع و منجر به بیماری کبد چرب غیرالکلی
( )NAFLDشود .اگر اضافه وزن دارید یا
چاق هستید ،میانسال هستید یا دیابت دارید،
احتمال ابتال به  NAFLDدر شــما بیشتر
است.

خانــواده و مدارس وزارت بهداشــت بــا موضوع
حــذف غربالگری ناهنجاری جنین از ســامانه های
الکترونیک منتشر شده بود ،آمده است که نظر به ابالغ
قانــون حمایت خانواده و جوانــی جمعیت مطابق با
تبصره  ۳ماده  ۵۳و ممنوعیت پیشــنهاد و درخواست
غربالگری ناهنجاری جنین در سطح یک ارائه خدمت،
خواهشمند است دستور فرمایید مراقبت های غربالگری
ناهنجاری جنینی هفته  ۱۱تا  ۱۳و نیز هفته  ۱۵تا  ۱۷از
سامانه های الکترونیک سالمت حذف شود.
همچنین در لیســت گزارش های دوره ای نیز کدهای
( ۱۱۱۳۸۷تعــداد مادرانی کــه غربالگری ناهنجاری
جنین انجــام داده) و ( ۱۱۰۰۹۱تعداد مادران با نتیجه
پرخطر در غربالگری جنین) از ســامانه سیب حذف
شود.افروز صفایی فرد معاون پیشگیری از معلولیتهای
سازمان بهزیستی کشور نیز پیشتر اعالم کرد که از سال
 ۹۲توانستیم با انجام آزمایشات از تولد  ۸۴۰۰کودک
دارای معلولیت پیشگیری کنیم.
برای پیشــگیری از معلولیت کودکان ،از ســال ،۹۲
 ۲میلیــون مورد مشــاوره ژنتیک انجام شــدکه این
مشاوره ها قبل از ازدواج ،بعد از ازدواج ،قبل بارداری
و حین بارداری انجام شده است.

به دنبال مسکنی مانند استامینوفن هستید ،حتما
مقدار مناسب آن را مصرف کنید! مصرف بیش
از حد این دارو میتواند به کبد آسیب برساند.
دوز مصرفی و میزان مصرف اســتامینوفن در
یک روز را بررســی کنید .بزرگساالن نباید
بیش از  ۴هزار میلیگرم استامینوفن در روز
دریافت کنند.
* الکل :
تقریب ًا همــه افرادی که زیــاد الکل مصرف
میکنند ،به کبد چرب مبتال میشوند که اولین
مرحله بیماری کبدی مرتبط با الکل اســت.
اکثــر افراد مبتال به کبد چرب عالئمی ندارند.
همچنین حدود یک ســوم افــرادی که زیاد
الکل مصرف میکنند ،به هپاتیت الکلی مبتال
میشوند.

شکل خفیف آن میتواند سالها باقی بماند
و منجر به آسیب بیشتر کبدی شود ،مگر اینکه
بیمار نوشــیدن الکل را متوقــف کند .از بین
مصرفکنندگان زیاد الکل ۱۰ ،تا  ۲۰درصد
به سیروز کبدی مبتال میشوند.
* مصرف بیش از حد ویتامین : A

بدن شــما به ویتامین  Aنیاز دارد و دریافت
آن از گیاهانــی مانند میوهها و ســبزیجات
تازه ،بهخصوص آنهایی که قرمز ،نارنجی و
زرد هستند ،خوب است .اما اگر مکملهایی
مصرف کنیــد که دارای دوزهــای باالیی از
ویتامین  Aهســتند ،میتواند برای کبد شما
مشــکل ایجاد کند .قبل از مصرف ویتامین
 Aاضافی با پزشک خود مشورت کنید ،زیرا
احتما ًال به آن نیاز ندارید.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

دوشنبه  29فروردین 1401
 16رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3860
طالعبینی
فروردین :

تالشهای شــما برای اینکه امروز همه چیز را با هم داشته
باشید کاری عبث و بیهوده است ،به خاطر اینکه اگر موفق هم
شوید باز برای تان بر عهده گرفتن این همه کار سخت خواهد
بود .این مسئله مانند یک بازی کامپیوتری است؛ شما یک کار را در مقطعی
به پایان میرسانید و سپس آنقدر برایتان پیچیده میشود که باید زمان زیادی
برای حل مشکالت پس ازآن صرف کنید .شاید حاال زمان این باشد که یک
سیاست جدید و بنیادی در پیش بگیرید .به جای هدر دادن تمام انرژی تان
برای يك كنترل بيهوده بر مسائل ،کافی است برای لحظاتی دست نگه داشته و
صبر کنید .شاید آسان ترین کار این باشد که از قدرت دست بکشید!
اردیبهشت :

صحبت كردن قبل از اندیشیدن طریقه شما نیست ،با این
حال امروز روز دیگری است .شما از نظر فکری در اوج
هستید و رازی در ســینه دارید که باعث شده احساس
ناخشنودی کنید .نگران این نباشید که ممکن است امروز کسی را برنجانید؛
در این صورت تنها خودتان را اذیت کرده و تمرکز را از کارتان میگیرید.
اگر قلب تان در جای درســتی از زندگی تــان قرار دارد ،پس حرفهای
تحمیلی اصال برای تان مهم نخواهد بود.
خرداد :

به جای جبران حرفــی که قبال زدهاید یا کاری که دیروز
کردهاید ،ممکن اســت تنها مشــکالت را بــرای خود
عمیق تر کنید .حتی با بهترین تصمیمات و نیتها،شــما
میتوانید دیگری را ســهوا برنجانید .البتــه ،يك معذرت خواهی گرم و
صمیمی میتواند خوبی و بزرگواری شما را نشان دهد ،اما تنها اگر از ته
دل باشد .این درام کوچک ممکن است یک روز دیگر به طول بینجامد تا
زندگی شما را دستخوش تغییرات ناخواسته ای کند.
تیر :

ممکن است شما حاضر نباشــید که امروز در مواجهه با
دیگری کوتاه بیایید ،حتی اگر این کار روشی نباشد که شما
تاکنون داشته اید .شما احساس میکنید که دیگر هیچ راه
برگشتی ندارید .انگار که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارید و مایلید
که برای ایستادن پای عقاید و باورهای خود دست به هر کاری بزنید .بی
شک این کار قابل ستایش است ،اما اطمینان پیدا کنید که فرضیه اخیرتان
آنقدر مهم هست که قبل از اینکه خود را به خطر بیندازید فکر کنید که در
قبال آن چه بدست میآورید.
مرداد :

برنامــه ریزی اخیر شــما ممکن اســت از بهترین نوع
برنامه ها باشد،اما هنوز کامل نیست .زمانیکه شرایط تغییر
میکنند ،شما نیز باید خود را با آنها تطبیق دهید یا حداقل
در برابرشــان مقاومت نکنید .متاسفانه ،ممکن است امروز سخت گیرانه
بیندیشید و عدم تمایل تان برای اصالح كردن روال کارتان میتواند شما را
حتی از نزدیک ترین دوستان تان جدا کند.
شهریور :

ممكن است امروز بســیار پریشان و نگران باشید ،با این
حال آنقدر توانایی دارید که احساسات ناخوشانید خود را
به بهره وری و کارایی باالیی تبدیل کنید .گام اول این است
که انتظارات خود را به دور بریزید و بپذیرید که دقیقا نمیدانید به کجا دارید
میروید .سپس الزم است که هر چیزی را که نیاز دارید بگویید؛ حتی اگر
در یک موقعیت ناخوشایند قرار بگیرید و در نهایت ،آنقدر باظرفیت باشید
که دستورات جدید را پذیرفته و آماده باشید که بزودی به آنها دست یابید.
مهر :

احتماال امروز از جانب دیگران حمایت و پشتیبانی خوبی
دریافت میکنید ،اما لزوما آن جور نیست که انتظار دارید.
ممکن است به نظر برسد که حتی نزدیک ترین دوست یا
همسرتان بر خالف میل شما رفتار میکند ،اما واقعا اینطور نیست .در واقع
هر کس در زندگی راه خودش را طی میکند و اگر شما عاقل باشید ،به
آنها اجازه این کار را میدهید .آنها هنوز در پی کمک و یاری رساندن به
شما هستند ،اما به روش خودشان!
آبان :

ممکن است شما ایده بزرگی در رابطه با اینکه چطور پول
بیشتری کسب کنید در سر داشته باشید  ،اما احتماال قبل از
اینکه تالش تان را در این راه آغاز کنید مجبور میشویدعقب
نشینی کنید .شما از انجام دادن کارهایی که در رابطه با آنها تجربه ای ندارید
نمیترسید و ممکن است سیاست جدیدی در پیش بگیرید که در راه تان
موفق شوید .از طرف دیگر ،ممکن است دیگران آرام آرام به سمت شما
بیایند و به راحتی در جریان کار شما قرار بگیرند .بنابراین اگر مایلید که
این کار را بکنید ،بیشتر کنجکاو باشید و در این رابطه بیشتر جستجو کنید.
آذر :

نظر به اینکه خانم زهرا  /بهزادی فرزند عزیز به اســتناد دو فقره استشــهادیه محلی بوارده
شماره 140021723136023799مورخ  1400/12/02مدعیست که سند مالکیت ششدانگ
یک قطعــه واحد تجاری تحت پالک ثبتی  1384فرعــی از  3570اصلی  ،مفروز و مجزا
شــده از  164فرعی از اصلی مذکور  ،قطعه  1در طبقه همکف و واقع در بخش  01ناحیه
قوهقضائیه
یک بندرعباس به مســاحت 23متر مربع بشــماره چاپی  822302سری الف سال  97با
سازمانثبتاسنادوامالککشور
شماره دفتر الکترونیکی  139720323136011029ثبت که بنام زهرا  /بهزادی فرزند عزیز ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
شــماره شناســنامه  356تاریخ تولد  1361/02/06صادره از بندرعباس دارای شماره ملی
 3392008230ثبت وســند مالکیت صادر وتسلیم گردیده است ؛ بعلت جابجایی منزل
( اسباب کشی) مفقود گردیده که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛ لذا استناد ماده 120آئین نامه اصالحی و
تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد
خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  10روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره
تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد  1401/21 .م/الف  -انتشار آگهی 1401/01/29 :
ابوالحسن دستوری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

امروز کار زیاد برای شما جذابیت خاصی دارد اما شما
نیاز خواهید داشــت که مراقب سالمت خود نیز باشید
در غیر این صورت ممکن اســت خود را در وضعیت
روحی خطرناکی قرار دهید .این فوریت ممکن است برای شما امری
طبیعی باشد اما اگر امروز شما اگر از نظر احساسی محتاط باشید به
نفع تان خواهد بود .شما واقعا نیاز ندارید که اجازه دهید هر کسی از
احساسات و افکارتان مطلع شود.
دی :

چرخش ماه دلنشــین بــرج میزان و خورشــید در
نشــانه تان باعث شده که شما بدون توجه به کارهایی
که پیش رویتان دارید در آرزوی خوشحال کردن افراد
دیگر باشید .حتی اگر شما 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 :

آگهی فقدا ن سند مالکیت

با وجود اینکه شما امروز کارهای زیادی برای انجام
دادن دارید ،اما ممکن اســت مایل باشید که رهبری
دوســتان تان را نیز بر عهده بگیرید .احتماال متعجب
میشــوید چرا که میبینید چقدر ســریع دیگران رهبری شــما را
میپذیرند ،و یکباره هیجان زده میشوید و به این باور میرسید که
تنها نیستید .اما مراقب باشید که چگونه با آنها ارتباط برقرار میکنید،
به خاطر اینکه ممکن اســت دیگری را با داوری شــتاب زده خود
ناراحت کنید .آرام باشید و قبل از اینکه حرفی بزنید خوب فکر کنید.
در مجامع اجتماعی مودب باشــید چرا که بدین ترتیب میتوانید در
زندگی تان موفق باشید.

نظر به اینکه آقای موســی احترامی کلوچانی به اســتناد  2فقره استشــهادیه محلی
درخصوص پالک  - 3/2238اصلی واقع در دامایی بخش دو بندرعباس مدعی شده
است که سند مالکیت به شماره  444207سری پ تحت عنوان ششدانگ اعیانی یک
باب خانه که در دفتر  76صفحه  443ذیل ثبت 15413به نام ایشــان صادر گردیده و
قوهقضائیه
برابرسند رهنی شماره  13458مورخه  1392/9/21دفترخانه  85بندرعباس در رهن
کش
سازمانثبتاسنادوامالک ور
بانک رفاه کارگران قرار گرفته مفقود شده و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
را نموده است لذا باستناد ماده  120آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم
میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت
در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت
به این اداره تســلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا
وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد 1401/24 .
م/الف  -تاریخ انتشار 1401/01/29 :

اسفند :

اسمعیل ربیعی نژاد

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس
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طرح  :بیتا هوشنگی

شــما تنها نیاز دارید که برای یک روز یا دو روز دیگر
خود را مجهز کنید ،و بعد انرژی خود را برای جنگیدن
و پیروز شدن بکار گیرید .اما تمرین خودبازداری کامال
با خودداری از بیان احساسات متفاوت است .شما باید راهی پیدا کنید
که تاثیر احساساتتان را برای خودتان نگاه دارید ،به خاطر اینکه این
کار ســامت روانی و روحی شما را در طی روزهای آینده تضمین
میکند .زمانی را تنها برای خودتان اختصاص دهید تا تصورات زیبای
خود را از رویاهایتان تکمیل کنید.

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام موسی کاظم (ع)  :چیزی به انسان بهتر از عقل داده نشده است

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

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

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

گروه گزارش //آئین قرعه کشــی
یک دســتگاه خودرو پژو پارس۱۰ ،
تخته فرش و تجلیل از مدال آوران
هرمزگانی قایقرانی آســیا به همت
مجموعه خانه شیوا بندرعباس برگزار
شد.
به گــزار ش خبرنگار دریا ؛ مدیرعامل
مجموعه خانه شیوا در این مراسم بیان کرد:
برند شــیوا از برندهای قدیمی هرمزگان
است که  ۴۱سال از فعالیتش میگذرد .ما
در سال  ۱۴۰۰با ایجاد اشتغال برای ۱۶۰
نفر از مردم استان به عنوان کارآفرین نمونه
شناخته شدیم.ایوب مهدویفرد افزود :ما
در چشــمانداز امسال خود افتتاح فاز دوم
و سوم خانه شیوا را داریم و با تکمیل فاز
دوم پروژه شش هزار متر واحد تجاری به
این مجموعه اضافه خواهد شد .با تکمیل
فــاز دوم برای حدود  ۴۰نفر و با تکمیل
فاز سوم برای حدود  ۱۵نفر اشتغال ایجاد
خواهد شد.
با تکمیل فازهای دو و ســه خانه شیوا
به بزرگتریــن مجموعه تخصصی فرش،
مبلمان و لوازم خانگی جنوب کشور تبدیل
خواهد شــد و در فازهای بعدی در بحث

صادرات نیز ورود خواهیم کرد .وی ادامه
داد :برند شیوا در هرمزگان در حوزه عمل به
مسئولیتهای اجتماعی بسیار شناخته شده
اســت .ما در سال گذشته برگزاری مراسم
ازدواج و تهیه جهیزیه برای هزار زوج را با
همکاری بنیاد گلهای علوی و راهاندازی
غرفههای مشــاغل خانگی برای کمک به
افراد کمبضاعت را داشتیم .در زمینه فعالیت
خیرخواهانــه با بنیاد رویــش که حامی
کودکان مستعد و بازمانده از تحصیل است و
همچنین با کمیته امداد در راستای سرپرستی
 ۱۵۰یتیم و بنیاد حمایت از کودکان مبتال
به سرطان خلیجفارس همکاریهای مثمر
ثمری را داشته ایم.
مدیرعامل مجموعه خانه شــیوا اضافه
کــرد :در زمینه فعالیتهای فرهنگی نیز با
انجام فعالیتهای محیطی همچون برپایی
نگارخانههای خیابانی و همچنین برگزاری
مراســمات مذهبی تالش کردیم مسئولیت
فرهنگی که بر دوشــمان احساس میکنیم
را انجام دهیم .قایقران ملیپوش هرمزگانی
و قهرمان آســیا نیز در حاشیه این مراسم
اظهار کرد :برگزاری این مراســم توســط
مدیریت خانه شــیوا یک دلگرمی برای ما
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ورزشــکاران بود تا با انگیزه بیشــتری به
راه خود ادامــه دهیم.هدیه کاظمی اضافه
کرد :وقتی ما ورزشــکاران بدانیم از سوی
مردم و مسئوالن استانی حمایت میشویم
قطع ًا در مجامع بینالمللی و کشــوری با
آرامش خاطر بیشتری میتوانیم کار کنیم.
از مدیریت خانه شــیوا از حمایت صورت
گرفته کمال قدردانی را دارم.
وی تصریح کرد :مســابقات بازیهای
آسیایی را در پیش رو داریم که بزرگترین
مسابقات ســطح آسیا در بیشتر رشتههای
ورزشی است .پس از آن نیز المپیک را در
پیش داریم که قطع ًا بزرگترین مســابقه و
هدف ماست و پله اول برای ورود به المپیک
نیز موفقیت در مســابقات المپیک آسیایی
اســت .امیدوارم بتوانیم در این مسابقات
بدرخشیم و خود را برای مسابقات المپیک
آمــاده کنیــم .در ادامه قهرمــان پاراکانو

,,

برند شیوا از برندهای قدیمی
هرمزگان است که  ۴۱سال
از فعالیتــش میگذرد .ما در
سال  ۱۴۰۰با ایجاد اشتغال
 ۱۶۰نفــر از مــردم

بــرای
اســتان به عنوان کارآفرین
نمونه شناخته شدیم
آســیا عنوان کرد :از مجموعه خانه شیوا
سپاسگزارم که با حمایتهای خود باعث
دلگرمی ما شــده تا در مسابقات پیش رو
موفقیتهای بیشــتر و باالتری را به دست
آوریم.
نیاز اســت که مردم ،مسئولین و بخش

خصوصی بــرای باال نگه داشــتن پرچم
هرمزگان در کنار ورزشــکاران باشــند.
اسالم جاهدی تصریح کرد :در سال جاری
مسابقات قهرمانی جهان در کشور کانادا و
سپس مسابقات پاراآسیایی در کشور چین
را پیش رو دارم .ما ورزشکاران در تمامی
رشتهها امسال همقسم شدیم تا تالش کنیم
رنکینگ ایران را در آســیا باال ببریم .قابل
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ذکراســت؛ در این مراسم قرعهکشی یک
دســتگاه خودرو و  ۱۰تخته فرش توسط
مسئوالن انجام شــد و رویا حسینزاده به
عنوان برنده خودرو پارس شناختهشــد.
همچنین امیر عنایت برنده فرش ۱۲متری
۱۲۰۰شانه ،حســین میرزایی برنده فرش
۱۲متری ۱۰۰۰شانه ،صدیقه کمالی برنده
فرش ۱۲متری ۷۰۰شانه ،زینب سلطانزاده

برنده گلیمفرش ۱۲متری ،امین ماکیانی برنده
فرش ۱۲متری فانتزی ،حمید هوشــیاری
برنده فرش ۹متری ۱۲۰۰شانه ،وفایی برنده
فرش ۹متری ۱۰۰۰شانه ،هاجر چشمبراه
برنده فــرش ۹متری ۷۰۰شــانه ،مرضیه
هاشمینســب برنده گلیمفرش ۹متری و
میالد ساالری برنده فرش ۹متری فانتزی
شدند.

