
گروه گزارش // مهندس مهدی دوستی 
استاندار هرمزگان در سومین سفر  خود 
به بخش های مختلف اســتان به همراه 
مدیران استانی، بخش رویدر شهرستان 
بندرخمیــر را انتخاب کــرد تا ضمن 
حضور در جلســه شورای اداری استان 
از نزدیک در جریــان آخرین وضعیت 
روند توسعه ای و مشکالت و چالش های 
شهر رویدر و بخش مرکزی شهرستان 

بندرخمیر قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ دوستی در این سفر 
ضمن برگزاری جلسه شورای اداری استان، 
با حضور در ســطح شهر رویدر به صورت 
نزدیک و صمیمی با مردم این شهر به گفتگو 
پرداخت و وضعیت این شــهر را به صورت 
میدانی بررســی کرد. استاندار هرمزگان در 
جلسه شورای اداری استان در شهر رویدر 
گفت: نظام مقدس جمهوری اسالمی در طول 
سالیان گذشــته خدمات ارزشمند و بزرگی 
را در مناطق مختلف به ویژه در روستا ها و 
مناطق محروم انجام داده است.مهدی دوستی 
مهمترین مطالبات برای این منطقه را مسائل 
مرتبط با آموزش، راه و اشتغال عنوان کرد و 
افزود: دو بخش مرکزی و بخش رویدر بندر 
خمیر پتانسیل های خوبی از جمله در حوزه 
اقتصاد دریایی مانند شــیالت، صید و بنادر 
دارند که می تواند همان تجارت و ترانزیت و 
بازارچه های ملوانی باشد و هم ظرفیت های 
خوبی در زمینه معادن دارند. وی ادامه داد: 
از جمله مهمترین پتانسیل های معدنی منطقه 
معادن گچ است که می توان از این ظرفیت ها 
به خوبی اســتفاده کرد.اســتاندار هرمزگان 

گفت: در زمینه وضعیــت راه ها در این دو 
بخش مانند سایر بخش  ها چالش های زیادی 
وجود دارد و با توجه به مســئله جغرافیایی 
و شــرایط منطقه این مسئله در بخش های 
رویدر و مرکزی خمیر تشدید می شود، وجود 
تقاطع های حادثه خیز در این محورها زیاد 
است که نیازمند اصالح هستند. وی با مهم 
ارزیابی کردن مســئله آموزش در سراسر 
استان تصریح کرد: در بحث آموزش نیز برای 
این بخش ها تصمیمات خوبی گرفته شد از 
جمله ارتقای رشته ها مانند رشته های فنی و 
تشکیل هنرستان فنی که می تواند توسعه این 
منطقه در آینده و نیاز آموزشی منطقه را پاسخ 
دهد.اســتاندار هرمزگان در ادامه افزود: در 
سفر به بخش های رویدر و مرکزی بندرخمیر 
و تشکیل جلسه شــورای اداری استان در 
این منطقه، مصوباتی در حوزه های مختلف 
داشتیم که جمع این مصوبات به 37 مصوبه 
رســید و ان شــااهلل بتوانیم با این مصوبات 
منطقه فوق را از بن بســت خارج کنیم و به 
شکوفایی برسانیم، محرومیت زدایی، توزیع 
متوازن اعتبارات و امکانات رویکرد دولت 
ســیزدهم در روند توســعه مناطق مختلف 
است. مهدی دوســتی در پایان خاطرنشان 
کرد و گفت: مجموع این مصوبات در هفته 
دولت و دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد و 
امیدواریم که بتواند سبب تحول و شکوفایی 
در اقتصاد شهرســتان و منطقه باشــد. وی 
افزود: همچنین در خصوص دو پروژه بزرگ 
نیز در جلسه شورای اداری تصمیمات خوبی 
گرفته شد که یکی در مورد مزارع پرورش 
میگو و یک مورد نیــز در خصوص مزارع 
معدنی بود که دو مسئله منتظر اخذ مجوزها و 
اعتبارات بودند به همین جهت در این نشست 

برای این موارد نیز تصمیم گیری الزم صورت 
گرفت.دوستی گفت: در زمینه تامین آب این 
مناطق اعتباری حدود ۱۲۰ میلیارد تومان 
نیاز اســت، تقریبا حدود ۴۰ میلیارد تومان 
از منابع استان برای این منظور هزینه خواهد 
شد و یک بخش از بودجه مورد نیاز را آبفا 
تامین خواهد کرد و با مجموع این اعتبارات 
و با تامین لوله می توانیم پروژه تامین آب این 
منطقه را تا بهمن ماه انجام دهیم. گفتنی است 
استاندار هرمزگان در بدو ورود خود به بخش 
رویدر دو پروژه را نیز کلنگ زنی کرد، پروژه 
اول احداث پل بزرگ  فلزی کروئیه و پروژه 

دوم احداث هنرستان در بخش رویدر بود.
 تشــریح ظرفیت هــا و فرصت های 
اقتصادی و اشتغال زایی در بخش های 

مرکزی و رویدر
فرماندارخمیر گفــت: ظرفیت های مهمی 
در بخش های مرکزی و رویدر شهرســتان 
خمیر وجود دارد کــه در صورت حمایت 
می توان هم از نظر اقتصادی و هم اشــتغال 
زایی تحول زیــادی در منطقه ایجاد کنند.

میرهاشم خواستار در جلســه فوق العاده 
شــورای اداری استان در شهر رویدر ضمن 
معرفی دو بخش رویدر و مرکزی شهرستان 
خمیر به ظرفیت ها و پتانسیل ها و همچنین 
مشــکالت و موانع ها زیرساختی در این 
بخش ها اشاره کرد و گفت:یکی از مهم ترین 
ظرفیت و قابلیت ها در دو بخش شهرستان، 
ظرفیت های کشاورزی و دامپروری است.

وی با بیان اینکه این شهرســتان در حوزه 
کشــاورزی ، قطب استان هرمزگان بشمار 
می رود، تصریح کرد:در حال حاضر حدود 
۲۵۰۰ هکتار از زمین ها در این دو بخش 
زیر کشت کشــاورزی قرار دارد که باعث 

اشتغالزایی بیش از 7 هزار نفر شده است.
فرماندار بندرخمیر افزود:عمده محصوالت 
کشــاورزی گوجه فرنگی در کهورستان از 
توابع بخش مرکزی اســت که حدود ۲هزار 
هکتار زمین کشــاورزی در این حوزه زیر 
کشــت دارد و در هر هکتار 3 نفر مشغول 
فعالیت هستند.همچنین از ۴۶۲ هکتار زمین 
کشاورزی فعال در بخش رویدر ، ۸۰درصد 
به تولیــد خرما اختصاص دارد که قریب به 
3۵۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی داشته 
است.مهندس خواســتار اضافه کرد: ایجاد 
صنایع تبدیلی ،هدایت روستائیان به سمت 

کشت گیاهان دارویی ،استفاده از روش های 
به روز و نوین کشاورزی و اعطای تسهیالت 
کم بهره از جمله راهکارها و پیشنهادات در 
این حوزه است که می تواند در توسعه این 
حوزه موثر باشــد. فرماندار خمیر در ادامه 
با اشــاره به ظرفیت های موجود در حوزه 
معدنی شهرســتان افــزود: بخش مرکزی 
شهرســتان خمیر با دارا بودن 7۰درصد از 
ذخایر گچ موجود هرمــزگان ، مهم ترین 

قطب معادن استان به شمار می رود.
وی افزود:بیش از 3۴ معــدن فعال در دو 

بخش رویدر و مرکزی فعال هستند.
این مقام مســوول ادامه داد:در مجموع در 
حوزه معادن شهرستان در دو بخش رویدر 
و مرکزی، ۲هزار و ۱۹۰ نفر مشغول فعالیت 
هستند. فرماندار همچنین عدم توسعه شبکه 
برق متناســب با نیــاز کارگاه های فعال ، 
افزایــش نرخ و بهای حمل بــار ، افزایش 
هزینه های ناشی از پهلو گیری و دپوی بار 
در اداره بندر را از مهم ترین خواســته های 

معدن داران در این دو بخش عنوان کرد.
وی در ادامــه گفت: وجود نخلســتان ها 
و باغــات و قرارگرفتن آنهــا در مجاورت 
کوهســتان های شــهر رویدر ، باعث شده 
بخش رویــدر قابلیت هــای باالیی برای 
جذب گردشــگران و توریست ها در حوزه 
گردشگری باشد.چشمه های طبیعی آب گرم 
، جنگل های حرا در بخش مرکزی و خانه 
قاضی ، منطقه گردشگری چورستان ، چشمه 
بنو در بخــش مرکزی از دیگر  جاذبه های 
گردشگری در این دو بخش به شمار می آید.
 ایجاد بازارچه مناســب جهت عرضه 

محصوالت صنایع دستی
فرماندار همچنین با اشــاره به تولیدات در 
حوزه صنایع دســتی نیز بیــان کرد:در این 
بخــش محصوالتی از قبیــل حصیربافی ، 
سبدبافی ، گالبتون دوزی ،زربافی و...جزو 

تولیدات این مناطق به شمار می رود.
وی در ادامــه به ظرفیت هــای موجود در 
حوزه شــیالت و آبزی پــروری در بخش 
مرکزی شهرستان خمیر اشاره و اضافه کرد: 
وجود چشمه های آب شیرین و رودخانه ُکر 
و سرمایه عظیم دریا جهت پرورش آبریان 
دریایی مانند ماهیان زینتی و غیره در قالب 
شــرکت های دانش بنیان می تواند در این 

حوزه موثر باشد. 

استاندار هرمزگان عنوان کرد
رفع مشکل تامین آب بخش های رویدر و مرکزی بندرخمیر با تخصیص منابع اعتباری
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روشنایی کوچه های محالت اولویت 
مدیرعامل باشد

سرپرست فرمانداری بندرعباس تاکید کرد 
ضرورت راه اندازی اورژانس جاده ای درنقاط 

حادثه خیز  بخش مرکزی بندرعباس

دستور ویژه قضایی برای ساماندهی 
توزیع بار در شهرک حمل و نقل 

بندرعباس 

با حضور قائم مقام سازمان تامین 
اجتماعی؛ 

دکتر مومنی سرپرست 
مدیریت درمان تامین 
اجتماعی هرمزگان شد 
8

استاندار هرمزگان عنوان کرد

رفع مشکل تامین آب بخش های 
رویدر و مرکزی بندرخمیر با 

تخصیص منابع اعتباری
1

2

به میزبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان ؛

فعاالن اقتصادی هرمزگان 
دغدغه های شان را به استاندار گفتند 

نسخه اولیه دفترچه سرمایه گذاری استان در اسفندماه با تالش معاونت اقتصادی استانداری آماده شد

زنگ زمین پاک در بندرعباس به صدا 
درآمد 

تمدید طرح ترخیص فوق العاده وسایل 
نقلیه تا عید سعید فطر 
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آگهی شناسایی پیمانکار   نوبت  اول 
شرکت ملی گاز ایران

شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

شــرکت پاالیش نفت الوان درنظردارد خدمات ترابری دریایی جهت مسافران و حمل  بار عملیاتی شرکت 
پاالیش نفت الوان را  پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و احراز صالحیت از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 

با سابقه، مجرب و واجد شرایط واگذار نماید.
1400152-MO  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی – مناقصـه شمـاره

در اختیار قراردادن یک فروند کشتی جهت حمل مسافر و بار عملیاتی در شرکت پاالیش نفت الوان 
)مجوز شماره 53114810(    )میزان سپرده-  1,350,000,000 ریال(    )شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2001093769000022(

تاریخ ارسال به صفحه اعالن عمومی: 1401/01/29  مهلت دریافت اسناد: 1401/02/14  
مهلت ارسال پاسخ استعالم)بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران(: 1401/02/28 

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

مناقصه اقدام الزم به عمل آید.
 الف : شرایط انجام کار

 توانمندی و تسلط بر انجام کار،  دارا بودن دانش فنی و 
امکانات و تجهیزات کامل موضوع مناقصه

 توانمندی در ارائه سپرده شرکت در مناقصه 
 دارا بودن شخصیت حقوقی

 مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت و 
مناقصات باشد

 ب : مدارک مورد نیاز
  یك نسخه از اساسنامه شرکت )برابر اصل(
 یك نسخه از آگهی ثبت شرکت )برابر اصل(

 یك نســخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شــرکت 
براساس روزنامه رسمی )برابر اصل(

 ارائــه گواهی حســن انجــام کار از کارفرمایان قبلی 
)خریداران(

 تکمیل پرسشنامه دریافت اطالعات.
 ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در 

نظام مالیات بر ارزش افزوده و کد پستی.
 ارائه رزومه کامل که شامل همه بخش های زیر باشد:

الف( سوابق حمل مسافر وبار 
ب( گواهی حسن انجام کار از  کارفرمایان پیشین

ج(یك نســخه )برابر اصل( قراردادهای اجاره کشتی برای 
سوابق حمل مسافر و بار

ح( یك نسخه )برابر اصل( قراردادهای اجاره کشتی )های( 
در اختیار جهت تخصص برای موضوع مناقصه ) در صورت 

وجود( 
ز( اسناد کشتی های تحت مالکیت ) در صورت مالکیت( 

د( صورت های مالی شرکت در سه سال اخیر 
و( سوابق مدیریتی اعضاء هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکت  
ه(مشخصات فردی و ســوابق کاری نیروهای متخصص و 

عملیاتی شرکت
 کلیه مدارک باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته 
بندی شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری 
شــوند و به مدارک ارسالی مبهم ،ناقص،مخدوش و دارای 
مغایرت و همچنین مدارکی که بعد ار مهلت مقرر ارســال 

گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت های حاضر  در 
مناقصه، امکان تمدید مهلت زمانی در ســامانه ستاد ایران 

وجود دارد.
 دریافت اســناد و بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در 

سامانه ستاد ایران الزامی میباشد.
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www.lorc.ir :آدرس اینترنتي شرکت پاالیش نفت الوان
آدرس : هرمزگان، بندرعباس، گلشهر شمالی، بلوار دانشگاه، بلوار مصطفی خمینی، پالک 0، ساختمان آریا، طبقه همکف، 

کد پستی:79153-19744 
تلفن: 07138318880 داخلــی )147-148( و 07138173430  - 07691091081، فاکس :38318882 ) 071(   
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 توسعه هرمزگان و افزایش اشتغال در گرو ایجاد طرح های رشد است
 پیش نویس قانون تجارت دریایی و ته لنجی آماده شده و به زودی اجرایی می شود

 1100 میلیارد تومان تسهیالت به نوسازی باغات استان هرمزگان اختصاص یافت ،اما متاسفانه استقبال خوبی نشده است

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
هرمزگان تبریك عرض نموده؛ توفیقات روزافزونتان را از درگاه ایزد منان خواستارم 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر غالمعباس مومنی 

گار روزانهم ردیا امین زارعی - خبرن

        امین درساره
Amindorsare@yahoo.com



پشت پرده سیاست 

 این یک پروژه امنیتی علیه رئیس مجلس است   
  سید محمود رضوی، مشاور رئیس مجلس در یک رشته توئیت به   هجمه ها علیه 
قالیباف واکنش نشان داد  و در بخشی از رشته توئیت خود نوشت: »دو روز است 
که اذهان عمومی جامعه درگیر ســفر سه نفر از اعضای خانواده رئیس مجلس به 
ترکیه شده، سفری که الیاس قالیباف پسر بزرگ آقای قالیباف به نمایندگی از پدر 
آن را خطای نابخشــودنی اعالم کرد و به صراحت گفت رئیس مجلس با این سفر 
مخالف بوده و ســفر برای خرید سیسمونی نیز نبوده است .او ادامه داد: اطالعات 
منتشرشده در فضای مجازی ســواالتی به وجود آورد که به نظر باید یک بار آن 
ها را مرور و درخواســت کرد که برخی نهادها به چند سوال کلیدی پاسخ دهند: 
۱- آیا شناسایی داماد، دختر و همسر محجبه رئیس مجلس با ماسک در فرودگاه 
ترکیه و در صف مردم، کاری عادی بوده و همه آن ها را می شناســند؟! هیچ کس 
از بارداری دختر آقای قالیباف مطلع نبوده و جز کنترل اطالعاتی، هیچ روشی برای 
کشــف آن به شــیوه های دیگر هم وجود نداشته است. یک فعال توئیتری چطور 
متوجه این موضوع و ساخت یک پروژه با همان هشتگ خاص شده است؟!...همان 
طور که بقیه گفته اند این ســوال همچنان بی  پاسخ مانده که آیا اطالعات شخصی 
مسافران را جز به مراجع ذی صالح یا محافل امنیتی خاص می دهند؟ چطور این 
اطالعات به دست پروژه  بگیران رسیده است؟ همین چند سوال و سواالت مطرح 
نشــده دیگر و مدارک قبلی موجود که تا امروز اجازه طرح آن را ندارم، نشان می 
دهد که این پروژه هم مانند چند پروژه قبلی یک پروژه امنیتی بوده و قاعدتا مثل 
همیشه پروژه بگیران عمله  مقاصد محافل امنیتی سیاسی شده اند که منافع شان به 
خطر افتاده اســت.در حالی که انبوهی از وظایف دستگاه های امنیتی روی زمین 
مانده و صدای دلســوزان و مردم درآمده، معنای بپا گذاشتن برای خانواده قالیباف 
در ســفر شخصی چیست؟...استقامت و پایداری قالیباف برای مردم و نظام، منافع 
و آینده چه کســانی را به خطر انداخت که بعد از مقاومت های اخیر او در مقابل 
ناکارآمدی ها و تجاوزات به حقوق ملت، محافل پشت پرده ناچار به پروژه سازی 
شــده اند؟ از دستگاه های امنیتی توقع است که تکلیف این محفل یا نهاد را معین 
بکنند! عذرخواهی توســط خانواده قالیباف در همان ساعات اول صورت گرفت؛ 
اما یک بار برای همیشــه این موضوع تعیین تکلیف شود، کدام محفل یا نهاد برای 
خانواده مردم بپا می گذارد، با دروغ، آبروی دیگران را به بازی می گیرد و حیثیت 
نظام و آرامش مردم را بر هم می ریزد؟ یک بار باید ایستاد و کوتاه نیامد!«از سوی 
دیگر برخی هدف این سفر را خرید سیسمونی برای نوه وی اعالم کردند .در همین 
زمینه، یکی از نزدیکان قالیباف به خبرنگار فارس گفت: موضوع خرید سیسمونی 
به هیچ عنوان صحت ندارد و ساخته ذهن مخالفان است. وی افزود: امروز حتی اگر 
کسی به دنبال تجمالت هم باشد بهترین برندهای خارجی در تهران قابل دسترسی 
اســت و برای تهیه سیسمونی نیازی به سفر به ترکیه نیست. به دنبال این اظهارات، 
خبرنگار فارس از مسئوالن فرودگاه و هواپیمایی معراج موضوع را پیگیری کرد. 
مدیر روابط عمومی معراج در پاسخ به این سوال که اضافه بار این مسافران چقدر 
بوده است، توضیح داد که بررسی صورت گرفته نشان داد این مسافران اضافه باری 
نداشــته اند.وی در پاسخ به این سوال که اگر اضافه باری نبوده پس درگیری بین 
این مســافران و متصدی پذیرش مسافر بر سر چه بوده است، گفت: هیچ درگیری 
بین این مســافران و مسئول پذیرش وجود نداشته است. پیشتر اعالم شده بود در 
درگیری خانواده قالیباف با متصدی پذیرش مســافر بــه علت اضافه بار، برخی 
مســافران متوجه هویت آن ها می شوند و از آن ها عکس می گیرند که به نظر می 

رسد این سناریوسازی برای طبیعی جلوه دادن نشر  خبر صورت گرفته باشد .
تازه های مطبوعات

رســالت - این روزنامه نوشــت : گفت وگو در یک سطح خشن تر با دشمن، زیر 
چکش موشــک  های نقطه زن حزب ا... در منطقه ای به وسعت مرزهای لبنان با 
رژیم صهیونیســتی دنبال شــود. گفت و گو با توانایی های ایران در یمن، عراق و 
ســوریه و بیرون از آن در داخل کشور، در خلیج فارس دنبال شود و جلوی باج 
گیری ها و عربده کشــی ها و بدمستی های دولت نامرئی در اروپا و آمریکا گرفته 
شود.از گفت و گوها در وین چیزی عاید نمی شود یک جماعتی در ایران که دچار

بالهت دیپلماتیک هستند می گویند شما گفت وگو بلد نیستید. آن را به کسانی بسپارید 
که بلدند با آمریکایی ها گفت وگو کنند.

 فرهیختگان - این روزنامه با تیتر » هدیه ۴ میلیارد دالری ایرانی ها به ترکیه« نوشت : 
در یک سال اخیر هزینه سفر، خرید خانه و تأسیس شرکت ایرانی ها در اقتصاد ترکیه 
چشمگیر بوده است...ایرانی ها طی یک  سال اخیر در رتبه اول خرید مسکن در ترکیه، 
در رتبه دوم تاســیس شرکت در این کشور )پس از ترک  های مقیم خارج( و در رتبه 

پنجم با بیشترین گردشگر بازدید کننده از ترکیه قرار داشته اند.
 ایران - این روزنامه  با اشاره به واکنش نشان ندادن اصالح طلبان به اظهارات جنجالی 
اخیر  فائزه هاشمی نوشت : جریان و خانواده ای که بزرگ ترین و اصلی ترین کاسب و 
عامل تحریم های یک دهه اخیر بوده و طی چند دهه که از انقالب اسالمی گذشته است، 
اصلی ترین عامل و مجری رسمی فساد سیاسی و مالی و تبعیض اجتماعی و اقتصادی 
بوده، نه  تنها پاســخ گوی سوء سابقه خود نیست؛ بلکه با وقاحت، هر روز در موضع 

طلبکار و مظلوم ظاهر می  شود.
 اعتماد - این روزنامه نوشت : بر اساس اعالم کارشناسان تنها در حوزه صادرات نفت 
به اروپا، ایران می توانســت روزانه بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه صادرات نفتی داشته 
باشــد.این عدد در هر ماه درآمدی حول و حوش ۱.۵میلیارد دالر را برای کشور به 
همراه می آورد. اگر این عدد را ضرب در ۹ ماه تاخیر در مذاکرات کنیم به ۱۵ میلیارد 

دالر می رسیم که رقم قابل توجهی است.
پای درد دل ساکنان قدس 

رئیس جمهور با سفر به غرب استان تهران و در بازدید از منطقه محمدآباد شهر قدس 
مشــکالت مردم این منطقه را از نزدیک بررسی کرد .رئیس جمهور در سفر به غرب 
استان تهران با حضور در یکی از محله های محمدآباد شهر قدس با گزارش استاندار 
و مسئوالن شهری و نیز گفت وگو با مردم از مشکالت ساکنان این مناطق مطلع شد و 
پای درد دل آن ها نشست. در این بازدید همچنین شماری از مردم محمدآباد از نزدیک 
مشکالت خود را در زمینه های مختلف به ویژه ممنوعیت ساخت و ساز به دلیل قرار 
گرفتن در محدوده حریم رودخانه مطرح کردند و خواستار بازنگری در مسافت تعیین 
شده برای حریم رودخانه شدند. رئیس قوه مجریه  در این بازدید، استاندار و مسئوالن 
شهری را موظف کرد گزارش مشکالت ساکنان این مناطق و راهکارهای حل و فصل 
آن را در جلسه شورای اداری ارائه دهند.محله محمدآباد در غرب شهرقدس یکی از 
محالت کمتربرخوردار و از محالت هدف ستاد بازآفرینی با چندین هزار نفر جمعیت 
اســت که مهم ترین مسئله آن بحث بافت فرسوده شهری و تراکم جمعیتی باال در پهنه 
بسیار کوچک جغرافیایی است.رئیس جمهور همچنین  در بازدید از کمپ بازپروری 
اخوان شهرســتان مالرد، مددجویان این کمپ را به تقویت اراده و تصمیم جدی برای 
ترک اعتیاد در کنار فراگیری شــغل مناســب به منظور بازگشت به جامعه و زندگی 
شرافتمندانه توصیه کرد.رئیسی خطاب به آن ها گفت: در شب های قدر قاطعانه تصمیم 
بگیرید تا دیگر سراغ مواد مخدر نروید. رئیس جمهور همچنین در بازدید از مجموعه 
بزرگ صنایع لبنی کاسپین با ابراز ناراحتی از راکد بودن آن، دستور داد مشکل سرمایه 
در گردش این مجموعه بالفاصله با هماهنگی بانک برطرف شود و حداکثر تا یک ماه 
آینده به افتتاح برسد. رئیس جمهور از پروژه نیمه تمام بیمارستان 3۱3 تختخوابی امام 
خمینی)ره( شهریار نیزکه احداث آن 3۰ ســال پیش آغاز شده بود، بازدید کرد و از 
مسئوالن وزارت بهداشت و درمان خواست تا یک سال آینده زمینه افتتاح آن را فراهم 
کنند.آیت ا... رئیسی همچنین در پیامی ضمن محکومیت شدید انفجارهای تروریستی 
اخیر در افغانســتان، بر ضرورت تامین امنیت همه مردم افغانستان به خصوص امنیت 
کامل آن ها در مدارس، مساجد و مراکز مذهبی تاکید کرد. رئیس شورای عالی امنیت 
ملی در بخشــی از این پیام ضمن هشدار به گسترش تهدید علیه ملت افغانستان و با 
تاکید بر مســئولیت حاکمان افغانستان در شناسایی و مجازات تروریست   های عامل 
حمالت اخیر، اعالم کرد که جمهوری اســالمی ایران آمادگی همکاری و به کارگیری 
همه امکانات خود برای مقابله با تهدید تروریســم تکفیری و جلوگیری از تکرار این 
فجایع را دارد و همچنین آماده اســت که در حوزه درمانی به مجروحان این حمالت 

تروریستی کمک های برادرانه خود را ارائه دهد.

توضیحات نماینده ویژه رئیس جمهور درباره تنش ها در مرز ایران و افغانستان 
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان درباره ماجرای مرز 
دوغارون اظهارکرد: طالبان اقدام به جاده ســازی بدون هماهنگی قبلی در محدوده 
مرز دوغارون و نقض مرز کرده بود که مرزبانی جمهوری اســالمی ایران مانع شد. 
به گزارش تســنیم، وی افزود: در تماسی که با وزارت داخله و دفاع طالبان صورت 
گرفت تاکید شــد که اقدامات باید متوقف و موضوع در چارچوب کمیسیون عالی 
مرزی و  مدرنیزاســیون اسناد دو کشور حل و فصل شــود. در پی بروز اختالف 
میان مرزبانان ایرانی با نیروهای طالبان در مرزهای شــرقی کشورمان با افغانستان، 
مرز دوغارون به طور موقت مســدود شــد.  ظاهرا این مسئله از اقدام طالبان برای 
جاده ســازی در نزدیکی مرز آغاز شده است. با این حال اخباری مبنی بر درگیری 
مرزی در فضای مجازی منتشر شد.به نوشته انتخاب،حتی یک منبع آگاه در هرات با 
تایید بسته شدن مرز اسالم  قلعه از بروز تنش مرزی میان ایران و افغانستان خبر داد. 
برخی منابع  غیررسمی نیز مدعی  شدند که خودروی گشت زنی نیروهای مرزبانی 
ایران در تصرف طالبان است .در مقابل تسنیم نوشت:  هم اکنون مرزبانی ایران و هیئت 
تحقیقات طالبان در حال گفت وگو بر ســر ماجرا هستند. پیگیری ها نشان می دهد، 
در راستای حفظ امنیت، محموله های مختلف موجود در مرز دوغارون به پارکینگ 
ها با فاصله امن از مرز منتقل شده اند. هم  اکنون خدمات گمرکی در مرز دوغارون به 
صورت موقت ارائه نمی شــود. با این حال با حداقل حضور نیروی انسانی به موارد 

ضروری در مرز دوغارون پاسخ داده می شود./ تسنیم
 عارف :آمادگی برای تشکیل دولت در سایه وجود ندارد 

  محمد رضا عارف، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در نشست رمضانی با 
حضور خبرنگاران با اشاره به جمله اخیر رئیس جمهور مبنی بر تغییر بانیان وضع 
موجود تصریح کرد : وضع موجود نتیجه عملکرد همه دولت ها و حکومتی ها در ۴ 
دهه گذشته است. هیچ  کس نباید از این مسئله شانه خالی کند، بلکه باید از گذشته 
درس گرفت و وضع موجود را اصالح کرد. در این مســیر باید از افرادی اســتفاده 
شــود که توانایی اصالح شرایط موجود را دارند. اگر من بودم، هیچ  وقت نمی گفتم 
بانیان وضع موجود نباید سر کار باشــند.عارف در پاسخ به سوال خراسان درباره 
احتمال تشکیل دولت سایه از سوی اصالح طلبان اظهار کرد:متاسفانه کوچک ترین 
نظر مخالف   تحمل نمی شود. معمول است که مهم ترین مسئله هر دولت جدیدی، نفی 
دولت قبلی است و این روند زنجیروار ادامه می یابد. کدام دولتمرد با دولتمردان قبلی 
تعامل داشته است؟ به نظرم آمادگی برای تشکیل دولت در سایه وجود ندارد.در همه 
دولت ها بارها اعالم کردیم که حاضر هستیم در قالب بنیاد امید ایرانیان، چالش ها و 
مشکالت را بررسی کنیم  و به دولت ها کمک کنیم اما هیچ کس توجهی نکرد. وی 
با ذکر خاطره ای از گفت وگویش با دکتر حداد عادل ،یادآور شد : من به آقای حداد 
عادل هم گفتم که قطار شما به هر ایستگاهی که می رسد، یک عده را به بیرون هل 
می دهید اما ما در هر ایســتگاه اول دست او  را می گیریم و بعد او را گزینش می 
کنیم و در واقع ما برای یک فرد ارزش قائل می شویم.معاون اول دولت اصالحات 
در پاسخ به این ســوال که »آیا برای انتخابات مجلس دوازدهم برنامه ای دارید؟« 
خاطرنشان کرد: طرح این مسئله که آیا اصالح طلبان در انتخابات شرکت می کنند یا 
خیر،  یک سوال انحرافی است، ما یک جریان سیاسی در داخل نظام هستیم و حتما 
باید در انتخابات شرکت کنیم هر چند از نهادهای نظارتی گله های جدی داریم اما 
آن قدر ظرفیت این جریان و مردم باالست که اگر قشر نخبه کشور با اصالح طلبان 

نیایند جذب اصولگراها هم نمی شوند.
انعکاس

انصاف نیوز نوشــت:  فائزه هاشمی، در متنی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، 
نوشت:» این روزها صحبتی تقطیع شده مربوط به سال ها پیش مبنی بر شوخی با پیامبر 
از این جانب منتشر شده که باعث جریحه دار شدن احساسات برخی شده است. از آن جا 
که فردی مسلمان و معتقد بوده و هرگز قصد توهین نداشته ام، با توجه به احتمال خطای 
در بیان، از مؤمنان آزاداندیشــی که برداشت توهین آمیزی داشته اند پوزش می طلبم و 
آرزوی هدایت برای کسانی که این فیلم را با هدف سیاسی و غیر انسانی پخش کرده اند 

دارم. چرا که در آموزه های دینی ما انتشار خطا، گناهی نابخشودنی است.«

گروه خبر // رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
هرمزگان گفت: به کمک تشکل های مرغداران کمیته 

راهبری تولید مرغ تشکیل شود. 
عباس مویدی گفت: کســب رتبه برتر کشوری در زمینه تنظیم 
بازار را مدیون فعالیت های شبانه روزی یک تیم منسجم در استان 
هستیم.او گفت: رسانه ها نیز با هماهنگی کامل در انعکاس این 
فعالیت ها با مجموعه قرارگاه همراهی کردند و یکی از ابعاد امنیت 
غذایی ایجاد آرامش در جامعه است و یکی از روش های جنگ 

روانی بر هم خوردن بازار و تشویش اذهان عمومی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اولین سال 
تجربه مجموعه جهاد کشــاورزی در زمینه تنظیم بازار و نبود 
امکانات و نیروی انسانی الزم گفت: هماهنگی و سرعت عمل 
همه دستگاه ها را که بدون اتالف وقت در مسائل ورود می کردند 

از عوامل مهم موفقیت در این زمینه بود.
مویدی گفت: باید زمینه سیستمی شدن در حوزه کار و تولید برای 
شرکت های دانش بنیان فراهم شود و بدون هرگونه غرور، تالش 
برای جمع بندی ایده های نو و استفاده از علم دیگران بخصوص 

تشکل ها و بسیج مهندسین فراهم شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزی هرمزگان در پایان با تاکید بر توسعه و تکمیل چرخه 
پرورش طیور و تنظیم مناســب تامین و توزیع گوشت مرغ در 
بازار بیان کرد: به کمک تشــکل های مرغداران کمیته راهبری 

تولید مرغ تشکیل شود.

تشکیل کمیته راهبری تولید مرغ 
در هرمزگان 

تمدید طرح ترخیص فوق العاده وسایل نقلیه
 تا عید سعید فطر 

 گروه خبر // رئیس پلیس راهور هرمزگان از تمدید مهلت ترخیص وسایل 
نقلیه توقیفی با شرایط و تسهیالت ویژه تا عید سعید فطر خبر داد. سرهنگ مجید 
صالح پور گفت: در این طرح امکان پرداخت اقساطی جرایم معوقه بدون هیچ 
پیش پرداختی وجود دارد و هزینه پارکینگ نیز با تخفیف ویژه محاسبه می شود.

او گفت: متقاضیان می توانند با استفاده از اپلیکیشن پلیس من و یا مراجعه به دفاتر 
پلیس +۱۰ در سراسر استان نسبت ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.سرهنگ 
صالح پور گفت: اگر چنانچه فردی قبض پارکینگ خود را گم کرده یا بیمه نامه و 
گواهینامه معتبر ندارد و یا متصرف خودرو یا موتورسیکلت حین توقیف است و 
به مالک دسترسی ندارد نیز می تواند با شرایط اعالم شده خودرو را ترخیص و 
تحویل بگیرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ این طرح شامل خودروهایی 

که با دستور قضائی، انتظامی یا به علت تصادف توقیف شدند، نمی شود.
مدیر شهرداری منطقه چهار بندرعباس خبر داد 

آغاز طرح تفکیک پسماند از مبدأ در شهرک پیامبر اعظم )ص( 
 گروه خبر //  مدیر شــهرداری منطقه چهــار بندرعباس گفت: با توجه به 
گســتردگی شهرک پیامبر اعظم )ص( و باال بودن سطح تولید زباله لزوم اجرای 
طرح تفکیک پسماند از مبدأ در این شهرک دیده می شد. علی پاسالرزاده  با اعالم 
این خبر، بیان کرد: به منظور ترویج فرهنگ مدیریت و تفکیک پسماند از مبدأ 
توسط شهروندان و خانوار، قبل از اجرای این طرح جهت آگاه سازی خانوارها 
هماهنگی و گفتگوهای الزم از ســوی ناحیه یک منطقه چهار با مدیران شش 
مجتمع مسکونی در شهرک پیامبر اعظم )ص( صورت گرفت و با مشارکت آنها 
این طرح را پیاده سازی می کنیم.وی با بیان اینکه ۶ ایستگاه تفکیک پسماند آماده 
سازی و مخازن آنها به تفکیک زباله کاغذ و مقوا، زباله شیشه و پالستیک، زباله 
خانگی و شهری رنگ آمیزی شده است، افزود: در شروع کار از مجتمع بوستان 
اقدام به عمل آمد و ایستگاه شماره یک در این مکان جانمایی شد که در راستای 
زیباسازی و تشویق شهروندان برای حفظ نظافت و پاکیزگی، اطراف ایستگاه نهال 
های گل کاغذی کاشته شده است.به گزارش ایسنا  ؛ این مقام مسئول خاطرنشان 
کرد: شهرداری منطقه چهار بستر را برای تفکیک زباله های قابل بازیافت از دیگر 
زباله های دور ریختنی فراهم نموده اســت، اما موفقیت در این طرح وابسته به 
رفتارها و تصمیم فرد و خانوار است زیرا شهرداری با کمک شهروندان می تواند 

برای داشتن زمین پاک گام بردارد.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان:

حفاظت از محیط زیست روستا اولین وظیفه هر دهیار است 
 گروه خبر // مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان گفت: 
۵۲ وظیفه برای دهیاری ها در دستورالعمل های مصوب در نظر گرفته شده که 
اولین بند آن حفاظت از محیط زیست روستا است که نشان از اهمیت این موضوع 
دارد.به گزارش خبرنگار دریا ، نرگس غالمپور در مراسم روز زمین پاک که در 
روستای محله نو ایسین از توابع شهرستان بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: 
حفاظت از محیط زیست روســتا اولین بند از وظایف هر دهیاری است و این 
موضوع از درجه اهمیت باالیی برخوردار اســت که می طلبد دهیاران برای آن 
برنامه مدون داشته باشند.وی ضمن قدردانی از برگزار کنندگان مراسم زمین پاک 
در روستای محله نو ایسین، افزود: امیدواریم سایر دهیاران روستاهای استان نیز 
از این حرکت نمادین الگو بگیرند و در کلیه ماه های سال برای تداوم آن برنامه 
ریزی نمایند.وی گفت: تربیت فرزندان و نسل های جدید یکی از اولویت هایی 
است که در این رابطه می بایست مورد پیگیری قرار گیرد و در این رابطه واحد 
آموزش دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، برنامه ریزی الزم را انجام می 
دهد.دهیار روستای محله نو ایسین نیز در این مراسم خاطر نشان کرد: برنامه های 
نمادینی برای این روز در نظر گرفته و اجرا کردیم که از جمله به اجرای نمایش 
نمادین واگذاری کرده زمین از نسل سالمند به نسل های بعدی و بعدی می توان 
اشاره کرد.مهرنورد اضافه کرد: درختی خشک را در این مراسم تعبیه کردیم که 
از آن زباله های غیر قابل بازیافت آویزان شده اند و یازده نونهال با نهال هایی به 

دست، دور آن نشسته اند که هدف آن انتقال پیام روز زمین پاک است.

خبر

خبری
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سرمقاله

 یکی از مشــکالتی که همچنان در محالت حاشیه ای وجود 
دارد که اثرات زیادی هم در افزایش ناامنی در این مناطق دارد، 
به  موضوع خاموشی کوچه ها و معابر برمی گردد. متاسفانه علی 
رغم انتشار گزارش های مختلف در سال های اخیر از مشکالت 
ومعضالت محالت حاشیه ای  و بافت های فرسوده بندرعباس، 
ناامنی و تاریکی کوچــه های تنگ وباریک، اما تاکنون اقدامی 
اساسی و جامع برای تامین و تکمیل روشنایی این مناطق صورت 
نگرفته و ســاکنان همچنان از تاریکــی و ناامنی در این مناطق 
گالیه مندند و خواستار اقدام اساسی متولیان مربوطه در این حوزه 
هستند. اینکه گهگاهی تعدادی از المپ های سوخته در برخی 
محالت تعویض شــود، چندان گره گشا نیست و بایستی بگونه 
اقدام شود که هیچ کوچه و معبری در این مناطق خاموش نماند. 
متاســفانه تاریکی این کوچه ها باعث تجمع معتادان،  سارقان، 
اراذل و اوباش و... در این کوچه ها شده است و افزایش ناامنی را 
به همراه داشته و درصورت روشن شدن کوچه ها ومعابر محالت، 
بطور حتم از میزان سرقت ها، عربده کشی و ناامنی در این مناطق 
و تشکیل پرونده های قضایی و... نیز کاسته می شود و در یک 
کالم افزایش روشنایی و برطرف کردن تاریکی ها در این مناطق 
با میزان جرم رابطه مســتقیمی دارد وبه همین دلیل نیاز است که 
اقدامات اساسی در این حوزه صورت پذیرد. از طرفی دیگر اگر 
کسانی با روشنایی محالت مخالفند و می خواهند با استفاده از 
تاریکی محالت به خالف و... بپردازند، نیز بایستی مورد برخورد 
قاطع دستگاه های انتظامی و قضایی قرار گیرند. متاسفانه وضعیت 
برخی محالت بگونه ای است که اگر خود ساکنان هم بخواهند 
المپی جلوی خانه شان روشــن کنند، توسط معتادان، سارقان 
و خالفکاران به ســرقت می رود یا شکســته می شوند که نیاز 
است برای ارتقای امنیت محالت اقدام مورد نیاز توسط متولیان 
امنیت شهر واســتان صورت گیرد. از طرفی دیگر سرقت کابل 
های برق هم باعث خاموشی و خســارت به مشترکان شده و 
اداره برق هم گاهی به مشــترکانی که کابل اتصالی از تیر برق تا 
کنتور توسط سارقان به سرقت می رود، می گوید که کابل را باید 
خودتان تامین کنید که هزینه زیادی هم دارد و بایستی امنیت در 
محالت برقرار شود تا مشترکان متحمل چنین هزینه هایی نشوند 
و از خاموشــی ها هم کاسته شود. وجود انبارهای ضایعاتی در 
محالت باعث شــده که کابل ها و درب منهول ها وتاسیسات 
مخابراتی، وسایل ساکنان که به سرقت می رود، در این انبارهای 
ضایعاتی بفروش می رســد و بنظر می رسد که ضرورتی ندارد 
انبارها در محالت باشــد که باعث گالیه ساکنان این مناطق نیز 
شده است و براحتی وسایل سرقتی هم در این انبارهای ضایعاتی 
بفروش می رســد. از طرفی دیگر روشنایی برخی خیابان ها و 
معابر وبلوارها و بخصوص در محدوده دوربرگردان ها نیز بایستی 
مدنظر قرار گیرد تا امنیت در این حوزه ها نیز برقرار شود. انتظار 
می رود مدیرعامل جدید شــرکت توزیع برق برای رفع نواقص 
در این بخش برنامه ریزی کنند تا مشــکالت این حوزه برطرف 
شود. همچنین در خصوص قطعی ها و نوسانات برق که منجر به 
سوختن وسایل برقی مشترکان  شده و خساراتی که با بیمه جبران 
نمی شود و همچنین گالیه های برخی شهروندان وحتی فعاالن 
اقتصادی که در روز جمعه در نشست با استاندار هم مطرح شد 
که اداره برق حتی هزینه نصب پســت برق را نیز از مشــترکان 
مطالبه می کند و یا درخواست مشارکت دارد که این موضوع نیز 
بایستی مدنظر قرار گرفته و این مشکالت نیز برطرف شود. انتظار 
می رود مدیرعامل جوان و انقالبی توزیع برق استان، برای برون 
رفت از مشکالت حوزه برق استان برنامه ریزی مدونی در حوزه 

های مختلف داشته باشند تا مشکالت این حوزه برطرف شود.
    علی زارعی

روشنایی کوچه های محالت
اولویت مدیرعامل باشد

گروه خبر // صبح دیروز به مناســبت 
فرا رسیدن روز جهانی زمین پاک، زنگ 
در مدرسه دخترانه شهرک  پاک  زمین 

مروارید بندرعباس به صدا درآمد.
 آییــن روز جهانی زمین پــاک با حضور 
مدیرکل  حفاظت محیط زیســت اســتان 
هرمــزگان، رئیس هیأت مدیره  شــرکت 
پاالیش نفــت بندرعباس و جمعی از دانش 
آموزان و معلمان، صبح دیروز در دبســتان 
برگزار  بندرعباس  مروارید  شهرک  دخترانه 
شد.حبیب مسیحی تازیانی مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت استان هرمزگان در این آیین 

اظهار کرد: برگزاری این مراسم ها، یادآور این 
بوده که ما یک زمین داریم و این زمین میراثی 
است که از گذشته های دور به دست ما رسیده 
و در آینده نیز به دست افرادی دیگر می رسد 
و ســهم ما حفاظت صحیــح از این میراث 
گران بها است.مسیحی تازیانی بر لزوم استفاده 
صحیح از منابع پیرامونی تاکید و  افزود: باید 
به نحوی از منابع انرژی زمین و انرژی هایی 
که به دست می آوریم به نفع مطلوب استفاده 
نماییم که اســراف نشود و با خاموش کردن 
یک المــپ در هر منزل می توانیم قریب به 
۴ نیروگاه را با کاهش فشار مواجه کنیم.وی 

ادامه داد: اگر حتی یــک لیوان آب را هدر 
ندهیم، ما می توانیــم میلیاردها لیتر آب در 
سال را صرفه جویی کنیم.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان هرمزگان دانش آموزان 
را به عنوان یک سرمایه اجتماعی توصیف و 
تصریح کرد: دانش آموزان  به عنوان مهندسین 
و معلمان آینده می توانند چیزهایی را که از 
معلمان خود یاد می گیرند، برای نسل آینده 
نیز آموزش دهند. مســیحی تازیانی گفت: 
باید به جایی برســیم که کارخانه های ما با 
حفظ منابع طبیعی وکاشت درخت در اطراف 
خود به عنوان یک صنعت سبز معرفی شوند.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان به عنوان 
محافظان زمین می توانند  اقدامات خوبی را 
انجام دهند، ابــراز کرد: یکی از اقداماتی که 
می تواند اثرگذار باشــد، تذکر نحوه مصرف 
پالستیک به اهل خانواده و تجزیه ناپذیری 
پالستیک در زمین می تواند مورد توجه قرار 

گیرد.به گزارش فــارس ، مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت استان هرمزگان  خاطرنشان 
کرد: عدم آســیب به درختان و بوته ها می 
تواند به حفظ ســالمت زمین کمک شایانی 
نماید و این امر بــا تالش همه مردم محقق 

می شود.

زنگ زمین پاک در بندرعباس به صدا درآمد 

بندرعباس  // سرپرســت فرمانداری  گروه خبر 
بر لــزوم راه اندازی اورژانس جــاده ای در نقاط 
حادثه خیز بخش مرکزی این شهرستان تاکید کرد. 
محمد مرودی در دیدار با تعدادی از اعضای شــورا و 
دهیاران بخش مرکزی ضمن تســلیت به مناسبت ایام 
شــهادت امام علی )ع( گفت: جاده های بخش مرکزی 
شهرستان که اغلب به مرکز  استان منتهی و یا به عنوان 

مسیرهای دسترسی به بنادر مورد استفاده قرار می گیرند 
همواره از ترافیک باالیی برخوردار بوده که تجهیز این 
محورها به پایگاه های امدادی و اورژانس خصوصا در 
نقاط حادثه خیز حائز اهمیت می باشد.وی با اشاره به 
اینکه توسعه زیرســاختهای روستاها و دهستان ها از 
اولویت هاست، اضافه کرد: طبق بررسی های صورت 
گرفته ضروریست بنیاد مسکن با همکاری بخشداری 

و دهیاریها نسبت به شناســایی افراد فاقد مسکن بر 
اساس اولویت اقدام نموده و اداره راهداری شهرستان 
نیز نسبت به تعریض و رفع نقاط حادثه خیز در اسرع 
وقت اقدام نماید.سرپرست فرمانداری بندرعباس ادامه 
داد: با توجه به کمبود آب شــرب در سطح شهرستان، 
پیــش بینی های الزم جهت بهره برداری از خط انتقال 
آب خلیــج فارس از طریق دســتگاه هــای ذیربط 

صورت گرفته که با  رایزنــی های صورت گرفته در 
آینده ای نزدیک مردم منطقه از آب شــرب پایدار بهره 
مند خواهند شــد.به گزارش ایسنا ؛ مرودی همچنین 
در بخش دیگری از ســخنان خود درخصوص لزوم 
بازنگری طرح هادی روستاهای دهستان تازیان بیان 
کرد: در روســتاها با الحاق اراضی به محدوده طرح 

هادی، مشکل مسکن جوانان مرتفع شود.

سرپرست فرمانداری بندرعباس تاکید کرد 
ضرورت راه اندازی اورژانس جاده ای در نقاط حادثه خیز  بخش مرکزی بندرعباس

گروه خبر // رئیس کل دادگستری 
هرمزگان ضمن بازدید ســرزده از 
بندرعباس،  نقل  و  حمل  شــهرک 
دســتورات ویژه ای را در خصوص 
نحوه توزیع بار و تخصیص امکانات 

رفاهی و بهداشــتی به رانندگان و 
کامیون داران صادر کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی 
رئیس کل دادگســتری هرمزگان ضمن 
بازدید ســرزده از شــهرک حمل و نقل 
بندرعباس، دســتورات ویــژه ای را در 
خصوص نحوه توزیع بــار و تخصیص 
امکانات رفاهی و بهداشتی به رانندگان و 

کامیون داران در این مجموعه صادر کرد.
وی هــدف از ایــن بازدیــد را اجرای 
سیاســت های کالن دســتگاه قضایی به 
منظور نظــارت و احیــای حقوق عامه 
برشمرد و اظهار داشــت: شهرک حمل 
و نقــل بندرعباس یکــی از بزرگترین 
شهرک های تخصصی حمل و نقل کشور 

است و با توجه به این موضوع، ضرورت 
دارد اقدامات بیشــتری به منظور تکمیل 
زیرســاخت ها و بخش های خدماتی و 

رفاهی در این مجموعه انجام شود. 
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: طی جلســه ای که به 
همین منظور در محل شهرک حمل و نقل 
بندرعباس با اعضای انجمن شــرکت ها 
و متولیان حمل و نقل برگزار شــد، مقرر 
گردید؛ ضمن نظارت مســتمر بر توزیع 
عادالنه بار، از باب مسئولیت اجتماعی و 
حقوق عامه جهت آسایش و رفاه رانندگان 

نیز امکانات الزم در نظر گرفته شود. 
قهرمانی همچنین با اشــاره بــه دیدار و 
گفتگوی خود با تعــدادی از رانندگان و 

کامیــون داران و گالیه آنها در خصوص 
وضعیت نامناســب امکانات بهداشتی و 
رفاهی در شهرک حمل و نقل بندرعباس، 
بیان داشــت: به منظور ایجاد استراحتگاه 
و امکانــات بهداشــتی در این مجموعه، 
دستورات الزم توسط دادستان عمومی و 

انقالب بندرعباس صادر شده است. 
وی تصریح کرد: مقرر شــده اســت که 
دادســتان بندرعباس به صورت دوره ای 
بازدیدهایــی را از حوزه حمل و نقل این 
شــهرک و پایانه قدیم داشــته باشد و به 
صورت مســتمر، مسائل و مشکالت این 

حوزه را رصد و پیگیری نماید. 
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان 
در ادامــه بازدیدهای خود از حوزه حمل 

و نقــل، گمرکات و بنــادر از دو جایگاه 
عرضه ســوخت در غرب بندرعباس نیز 

بازدید کرد.
 مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه در یکی 
از این جایگاه ها ۵ تا ۶ ســاعت، قطعی 
سیستم وجود داشته و در جایگاه دیگر نیز 
نیمی از نازل ها غیرفعال بوده اند، اظهار 
داشت: با توجه به نارضایتی رانندگان از 
معطلی ها و مشکالت به وجود آمده در این 
خصوص، به دادســتان عمومی و انقالب 
بندرعباس مأموریت داده شــد، عالوه بر 
رسیدگی به موضوع با مسئولینی که وظیفه 
نظارت بر این حوزه را داشــته اند نیز به 
علت کوتاهی و ترک فعل، برخورد قانونی 

و قضایی صورت گیرد.

دستور ویژه قضایی برای ساماندهی توزیع بار در شهرک حمل و نقل بندرعباس 

گروه خبر // شهردار بندرعباس از کاشت 5 
هزار نهال حرا در ســاحل سورو با مشارکت 

مردم خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ، مهدی نوبانی در اولین روز 
از هفته زمین پاک با اشــاره به اینکه جنگل های حرا 

از ویژگی های منحصر به فــردی دارد که از جایگاه 
مهمی در تنوع زیســتی سواحل برخوردار است، بیان 
کرد: توسعه جنگل های حرا با توجه به فواید زیست 
محیطی ضروری است و وجود سواحل گسترده در شهر 
بندرعباس زمینه را برای توســعه این جنگل ها فراهم 

کرده است.نوبانی گفت: توسعه این جنگل ها نقش مهمی 
در حفظ و زیبا سازی ســواحل، اکوسیستم دریایی، 
تکثیر پرندگان و آبزیان و جذب بیشتر گردشگران دارد. 
شــهردار بندرعباس افزود: زیبا ســازی سواحل در 
راستای استفاده بیشتر شهروندان از ساحل در دستور 

کار مجموعه شهرداری قرار گرفته است و به دنبال این 
هستیم که تفرجگاهی زیبا برای مردم فراهم نمائیم. 

نوبانــی اظهار کرد: این برنامه بــا هماهنگی معاونت 
خدمات شــهری و با مشارکت شــهروندان، سازمان 
فضای سبز و شهرداری منطقه ۴ برگزار شده و همچنین 
در هفته زمین پاک برنامه های زیادی از جمله؛ تجلیل 

از پاکبانان فضای سبز برگزار می شود.

گروه خبر // با معرفی برگزیدگان ویژه برنامه رســم خادمی 
استان هرمزگان با تجلیل از خادمین شهدای استان برگزار شد. 
ویژه برنامه رســم خادمی آیین تجلیل از خادمین شهدای استان 
هرمزگان در شــب بیســت و دوم ماه مبارک رمضان با حضور 
سردار امیری جانشین سپاه امام سجاد)ع( و حضور و روایتگری 
سردار رضا ترابی از فرماندهان دفاع مقدس و فرمانده سابق سپاه 
امام سجاد علیه السالم، بختیار صالحی مسئول انجمن راویان، سردار 
رســولی، خادمین شهدا و دست اندرکاران راهیان نور در حسینیه 
عاشقان ثاراهلل بندرعباس برگزار شد و در آن از خادمین شهدای 
فعال در عرصه های راهیان نور، ترویج ســیره شــهدا، نیروهای 
جهادی، خادمین شهدای رسانه ای و فعاالن فرهنگی و تربیتی که 
در قالب عملیات فرهنگی و تربیتی سال ۱۴۰۰ به فعالیت پرداخته 
بودند تقدیر شــد. به گزارش  تسنیم ؛ در این آیین شهرستان های 
رودان، ســیریک، قشــم، جزیره هرمز و بخش های رودخانه و 
سندرک به عنوان  موفق ترین کمیته های شهرستانی خادمین شهدا 
استان هرمزگان معرفی شدند و تندیس افتخار خادم الشهدایی را 

دریافت کردند.

ویژه برنامه رسم خادمی در هرمزگان 
برگزار شد

کاشت 5 هزار نهال حرا در ساحل سورو همزمان با روز زمین پاک
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گرانی گوجه 

 علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها 
//اســتاندار یزد اظهار کرد: جایگاه روابط 
معاونت  و  مشــاورت  جایگاه  عمومی ها، 
در سازمان اســت و اگر در ذهن مدیران 
باشند  مجموعه جایگاهی غیر آن داشته 
قطعاً مدیر، سازمان و جامعه ضربه خواهند 

دید. 
به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ مهران فاطمی 
استاندار یزد در نشســت شورای هماهنگی 
روابط عمومی های استان اظهار کرد: حایگاه 
روابط عمومی و ســختی های فعالیت در این 
حوزه پرواضح است ولی نکته حائز اهمیت این 
است که جایگاه روابط عمومی در سازمان باید 
مشخص شود واال اگر این نکته کلیدی را حل 

نکنیم دیوار تا ثریا کج خواهد رفت.وی افزود: 
جایگاه روابط عمومی در سازمان ها شاید به 
لحاظ ساختاری دچار یک سری تفاوتها باشد 
ولی جایگاه آن، جایگاه مشاورت و جایگاه 
معاونت است منتها در ذهن مدیران مجموعه 
اگر جایگاهی غیر آن داشته باشد، قطعًا مسئله 
روابط عمومی و اطالع رســانی دچار مشکل 
می شــود و در وهله اول مدیرآن ســازمان و 
سپس خود سازمان و در نهایت جامعه ضربه 
خواهند خورد.وی گفت: همانگونه که در سایر 
موضوعات نظر کارشناسی می گیریم مدیران 
ما هم باید این مســئله را در مباحث مربوط 
به روابط عمومی ها رعایت کنند و این جایگاه 

و شان را برای روابط عمومی ها قائل باشند.
استاندار خواستار تدوین آیین نامه ای در باب 
جایگاه و رتبه روابط عمومی برای ابالغ آن به 
سازمان در راستای به رسمیت شناختن آن و 

تقویت این حوزه شد.
وی تاکیــد کرد: نکات و فرمایشــات هیات 

رئیسه و فعاالن این بخش که در این نشست 
مطرح شــد باید در اولین شورای اداری سال 
مطرح و مورد تایید قرار گیرد تا مدیران بیشتر 

با مسائل این بخش آشنا شوند.
مســئله  کرد:  وی همچنیــن خاطرنشــان 
اطالع رســانی ورابط عمومی باید در ارزیابی 
پایان سال مدیران هر سازمان و دستگاه لحاظ 
و از سوی دفتر نظارت و ارزیابی مورد بررسی 
قرار گیرد.وی بر ارزیابی دســتگاه به لحاظ 
فعالیت روابط عمومی به صورت ماهانه و حتی 
هفتگی تاکید کرد و گفت: این ارزیابی باید به 
مدیران اطالع رسانی شود تا حساسیت بیشتری 

در این باره داشته باشند.
فاطمی برگزاری جشنواره تجلیل و تکریم از 
روابط عمومی ها به صورت ساالنه را خواستار 
شد و گفت: البته عالوه بر اقدامات و گوشزد 
آیین نامه ها و تبیین جایگاه روابط عمومی ها، 
باید مدیران و فعاالن روابط عمومی با ارتباط 
و نظرات موثر در داخل ســازمان خود کوشا 

باشند تا جایگاه واقعی خود را بدست آوردند.
وی با اشاره به فضای گسترده اطالع رسانی، 
ارائه آموزش های الزم متناسب با این رویکرد 
را مورد تاکید قــرار داد و گفت: به طور کلی 
خروجی عملکردهای سازمانی باید به رضایت 
مردم و ایجاد امید در مــردم بیانجامد و این 
حلقه وصل جز از کانال روابط عمومی ها میسر 
نخواهد شد.وی به معرفی یزد و عملکردهای 
سازمانهای آن در تراز ملی و بین المللی تاکید 
کرد و گفت: باید عمق بحران های یزد از جمله 
بحران خشکسالی در سطح ملی مطرح شود 
چرا که بــر توجه و اعتبارات اســتانی موثر 
خواهد بود.اســتاندار با تاکید بر این که امروز 
هیچ دولتــی، حکمرانی و برنامه تحولی بدون 
ایجاد تفکر عمومی به نتیجه نمی رسد، گفت: 
اکنون فاز اول برنامه تحولی یزد نوین عملیاتی 
شــده و فاز دوم آن در حال طراحی است که 
حتما یکــی از محورهای تحولی آن در مرکز 
راهبرد پیشرفت و توســعه استان باید حوزه 

روابط عمومی باشــد.وی با بیان این که سابقًا 
برای روابــط عمومی ها و خانواده هایشــان 
یکسری برنامه های رفاهی، تفریحی و سیاحتی 
دیده می شــد، تــداوم برنامه ریــزی در این 
خصوص را با توجه به دشواری کار این فعاالن 
را خواســتار شد.وی در مورد صندوق روابط 
عمومی ها در سال جاری کمک ۵۰۰ میلیون 
تومان جهت آورده ی این صندوق را وعده داد 
و گفت: موضوع شرکتهای روابط عمومی نیز 
باید در شورای گفتگوی بخش دولت و بخش 

خصوصی مطرح و ضوابط آن تعریف شود.
فاطمی در پایان در خصوص کمک به تجهیز 
روابط عمومی ها دستور پیگیری داد و گفت: در 
بحث ساختار تشکیالتی روابط عمومی ها باید 
پیشنهادات کارشناسی ارائه شود تا رایزنیهای 

کشوری در این مورد انجام شود.
»علی اکبر عزیزی« معاون سیاســی امنیتی و 
اجتماعی استاندار یزد نیز در این نشست اظهار 
کرد: ویترین آنچه مدیران استان رقم می زنند، 

روابط عمومی های آنان هستند و امروز بستر 
بین المللی فضای اطالع رســانی شرایطی را 
فراهم آورده که بهترین نقش را در فعالیتهای 
دســتگاه های خود ایفا کننــد.وی افزود: اگر 
تجهیــزات و اعتبارات درســتی برای روابط 
عمومی ها دیده نشــوند قطعًا کیفیت و انگیزه 
فعالیــت در این بخــش را کاهش می دهد و 
این در حالیســت که در برخی ادارات کل و 
فرمانداری ها با مشکالت اساسی در این بخش 
مواجه ایم.عزیزی موضوع اطالع رسانی واقعی 
و درست و صحیح دستگاه ها به ویژه از طریق 
روابط عمومی ها را بسیار حائز اهمیت خواند و 
گفت: روابط عمومی ها می توانند افکار عمومی 
را به سمت حقایق و واقعیتها سوق دهند و این 
در حالیست که شــاید بخش های دیگر این 
احساس مســئولیت را نداشته باشند و افکار 

عمومی را دچار اختالل کنند.
در این نشســت برخی از روابط عمومی ها به 

بیان مسائل و مشکالت این بخش پرداختند.

استاندار یزد:

جایگاه روابط عمومی ها، جایگاه مشاورت و معاونت در سازمان است

حسن ســیالوی ســرویس استان 
محیط  حفاظت  اداره  رئیــس   // ها 
زیســت اهواز با اشاره به اختالل در 
جمع آوری پسماند اهواز، گفت: هنوز 
جمع آوری  مرحله  به  نتوانســته ایم 
بهداشتی پسماندها و انتقال به سایت 
صفیره و دفن بهداشتی زباله برسیم. 

به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی بنی عگبه 
در خصوص رها شــدن پسماندها در 
سطح شهر اهواز اظهار کرد: بیش از یک 
سال است که در جمع آوری، حمل و دفن 
پســماندها اختالالتی ایجاد شده است.

وی افزود: در ایــن مدت پیگیری های 
فراوانی انجــام و اخطاریه هایی صادر 
شده که در نهایت منجر به شکایت علیه 

برخی مناطق شهرداری اهوازشده است.
رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت 
اهواز گفت: هنوز نتوانسته ایم به مرحله 
انتقال  بهداشتی پسماندها و  جمع آوری 
به ســایت صفیره و دفن بهداشتی زباله 

برسیم.
بنی عگبه افزود: از ســال ۹۱ مشکالت 
فراوانــی در دفن زباله در منطقه برومی 
با  داشتیم. محدوده ای در منطقه صفیره 
۱۲۵ هکتار به عنوان محل دفن و دفع 
پســماندهای خانگی پیش بینی شده و 
به بهره برداری رســیده است اما به دلیل 
اینکه نتوانسته اند به خوبی از این مرکز 
استفاده کنند، سال گذشته با انفجارها و 
فراوانی در سلول های  آتش سوزی های 

دفن زباله مواجه شدیم.
وی بیــان کرد: اخیرا ســلول دوم این 
سایت که با مشکالتی مواجه شده بود، 
آماده شده و ۹۰ تا ۹۵ درصد پیشرفته 
داشته اســت و قرار بود در پایان سال 
۱۴۰۰ به بهره برداری برســد اما هنوز 
این امر محقق نشده است. رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست اهواز که در یک 
برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: 
بحث این اســت که زباله ها به درستی 
از سطح شــهر جمع آوری نمی شوند. از 
شهرداری می خواهیم زباله ها به درستی 
از ســطح شــهر جمع آوری شوند و از 
انتقال زباله به مناطقــی غیر از صفیره 

امتناع کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز خبر داد

اختالل در جمع آوری پسماندهای اهواز

مهران ســلطانی نژاد سرویس اســتان ها //نیمی از 
مجموع شهرســتان های دهگانه اســتان بوشهر از 

وضعیت زرد کرونایی به آبی تغییر رنگ دادند. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ شهرستان های عسلویه، دشتی، 
دشتســتان، گناوه و کنگان که پیش تر در وضعیت زرد قرار 
داشتند به  آبی کرونایی تغییر وضعیت داده اند و شهرستان های 
بوشهر، تنگستان، دیلم، دیر و جم همچنان در وضعیت زرد 

کرونایی قرار دارند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خصوص آخرین 

وضعیت کرونا در استان بوشــهر اظهار کرد: از آغاز شیوع 
ویروس کرونا تاکنون ۱۰۴ هزار و ۲۶7 نفر در استان بوشهر 
به این ویروس مبتال شــده اند و  ۲ هــزار و ۱۵۴ نفر از هم 
استانی های عزیزمان به علت ابتالی کووید-۱۹ جان خود 

را از دست داده اند.

نیمی از استان بوشهر آبی 
کرونایی شد

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
رییس انجمن خیرین مدرسه ساز یزد با اشاره 
به اهمیت مشارکت عالی خیرین مدرسه ساز 
در این اســتان، گفت: طی ۳۳ روز گذشته از 
ســال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان از سوی 
برای ساخت چهار مدرسه جدید در  خیرین 

استان یزد پرداخت شده است. 
 به گزارش خبرنگار دریا ؛ مدرسه مهم ترین مکانی 
است که کودکان می توانند در آن رشد کنند، اصول 
انسانی را بیاموزند و در نهایت پیشرفت کشور را 

حاصل کنند.
اگر امروزه کشورهای توسعه یافته با این نام شناخته 
می شوند و دیگر کشــورها را با واژه هایی چون 
جهان سومی و یا در حال توسعه خطاب می کنند، 
اگر اقتصاد و یا صنعتی قوی دارند و توانســته اند 
مســیر ترقی را به درستی طی کنند، همه و همه به 
خاطر آموزش صحیح در مدارسی مجهز و پیشرفته 
برای کودکانشان اســت.برای تحقق چنین امری 
نیازمند آن هستیم که تمامی کشور به مساوات از 
مدارس مجهز و امکانات آموزشی پیشرفته استفاده 
کنند تا توسعه و عدالت به طور همه جانبه در کشور 
توزیع شود؛ بنابراین برای رسیدن به چنین مطلوبی 
نیاز اســت تا همه مردم دست به دست هم دهند و 
موجبات این رشــد را فراهم سازند.امیرحسین 
رادمنش، رییس انجمن خیرین مدرسه ســاز یزد 
در این خصــوص اظهار کــرد:  در حال حاضر 
۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی در مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان یزد فعالیت می  کنند.وی با بیان 
این که ۵۰ درصد مدارس استان یزد خیری هستند،  
افزود:  طی 33 روز گذشته از سال ۱۴۰۱ بالغ بر 

۱۸ میلیارد تومان از ســوی خیرین استان برای 
ساخت چهار مدرسه جدید پرداخت شده است.

رییس انجمن خیرین مدرسه ساز استان یزد با بیان 
این که در ســال گذشته بالغ بر ۴۰ طرح آموزشی 
و فرهنگی توســط خیرین در این استان اجرایی 
شده اســت، گفت: یزد در بحث مشارکت خیرین 
مدرسه ساز جایگاه برتر کشوری را دارد.رادمنش 
با اشاره به این موضوع که در سال ۹۹، 37 درصد 
کالس های درس استان یزد فرسوده بودند، تصریح 
کرد:  با مشارکت مطلوب خیرین مدرسه ساز این 
آمار در سال گذشــته به ۲۰ درصد کاهش یافته 
است.وی با بیان این که استان یزد در حال حاضر 
به سه هزار کالس درس یا 3۰۰ مدرسه استاندارد 
نیاز دارد، تأکید کرد:  در سفر رئیس جمهور 3۱7 
میلیارد تومان جهت اجرای طرح های آموزشــی 

تصویب شد.
رییس انجمن خیرین مدرسه ســاز اســتان یزد 
خاطرنشان کرد: در استان یزد ۶۸ مدرسه خیرساز 
است که خیرین به مســئولیت خود عمل کرده و 
برای تکمیل ایــن مدارس در انتظار تأمین اعتبار 

دولتی است.
مهران فاطمی اســتاندار یزد هــم در خصوص 
مصوبات سفر رئیس جمهور به این استان، اظهار 
کرد:  مصوبات ســفر رئیس جمهور به استان را با 
تمام توان پیگیری کرده و به هیچ توجیهی را برای 

کم کاری در این خصوص نمی پذیریم.
وی با بیان این که تمام دست اندرکاران استان باید 
پــای کار اجرای مصوبات ســفر رییس جمهور 
باشــند، افزود:  تقویت زیرساخت های آموزشی 
استان را در چارچوب قانون حمایت کرده و برای 

اطمینان خاطر از مسئوالن مرتبط می خواهیم که به 
صورت مستمر و میدانی از روند اجرای طرح های 

در دستور کار گزارشگیری کنند.
استاندار یزد در ادامه با اشاره به اهمیت پرداخت 
بالغ هزار میلیارد تومان از تعهدات انجام شده در 
سفر رئیس جمهور طی کمتر ۶۰ روز به حساب 
اســتان، گفت:  ارائه خدمات بیشتر و بهتر در گرو 
همراهی و همکاری جدی دســت اندرکاران در 
حوزه هــای مختلف اســت. محمدعلی خواجه 
رضایی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز یزد 
نیز در خصوص هزینه های ساخت مدارس در این 
اســتان اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه های 
ساخت و ســاز برای ساخت هر کالس درس به 
اعتباری بالغ بر یک میلیــارد و ۲۰۰ تومان نیاز 

است.
وی با بیان این که در تعریف فنی ســاخت کالس 
درس، مســاحت و هزینه مورد نیاز برای سالن، 
آزمایشــگاه، دفتر مدیر و کادر آموزشی هم مد 
نظر قرار گرفته می شــود، گفت: طبق رصد انجام 
شده مناطق حاشیه شــهر یزد و شهرک های تازه 
ایجاد شده در استان به مدارس و فضای آموزشی 
استاندارد نیاز دارند.مدرسه سازی را می توان یک 
تجارت معنوی بســیار پربرکت دانست، تجارتی 
که می تواند زندگی صدها کودک را درســال های 
طوالنی بهبود بخشد و در نهایت منجر به ساخت 

میهنی باصالبت تر و قدرتمندتر شود.
به همین جهت و برحسب نیاز حال حاضِر کشور، 
الزم اســت بنیادهای خیریه و نیکوکاری، به طور 
جدی به بحث مدرسه سازی و مشارکت در ساخت 
مدرسه ورود کرده و در مناطق کمتر توسعه یافته با 
ساخت مسیر تعالی بیش از پیش ایران اسالمی را 

هموارتر سازند.

کم آبی

آرزو توکلی سرویس استان ها // نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس تعامالت اقتصادی و تجاری بین ایران و ارمنســتان را در 
شــرایط کنونی رو به کاهش ارزیابی کرد و گفت: حضور بخش 
خصوصی و اتاق های بازرگانی دو کشــور, لزوم دیدارهای تجار 
و بازرگانان دو کشــور در روند پیشبرد تعامالت ضروری و حائز 

اهمیت است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ شهباز حسن پور در دیدار با سفیر ارمنستان 
با اشــاره به اشــتراکات تاریخی میان دو ملت گفت: دیرینگی روابط 
پایدار دو همســایه تاریخی ارمنستان و جمهوری اسالمی ایران قدمت 
تاریخ دارد. وی در همین راستا افزود: همواره ارتباطات میان جمهوری 
اسالمی ایران و ارمنســتان بر مبنای ضرورت ها و تعامالت خاص دو 
کشور همسایه بوده و جریانات و تحوالت جهانی نتوانسته است خللی 

در توسعه روابط فیمابین داشته باشد.
نماینده مردم ســیرجان و بردسیر مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
جایگاه ویژه اقلیمی استان کرمان گفت:طبیعت چهارفصل استان کرمان 
با وجود معادن مختلف در این استان به عالوه محصوالت منحصر به فرد 
کشاورزی، زمینه ایجاد فضای سرمایه گذاری و تعامل با دیگر کشورها 

به ویژه ارمنستان را فراهم ساخته است.
وی با اشاره به وجود معادن غنی مس و فوالد در این استان تاکید کرد: 
استان کرمان آمادگی کامل برای همکاری در پیشبرد مراودات در زمینه 
واردات و صادرات فیمابین جمهوری اسالمی ایران و ارمنستان را دارد.
حســن پور بیگلری با اشــاره به ظرفیت باالی این استان در مبحث 
کشاورزی خاطر نشان کرد: تولید ۸۰ درصد پسته ایران در کنار دیگر 
محصوالت معدنی و صنعتی با وجود چهار فرودگاه فعال در این استان، 
بستری مناسب برای تقویت مناســبات و مراودات فیمابین جمهوری 

اسالمی ایران و ارمنستان را فراهم کرده است.
حسن پور بیگلری با استقبال از خواهرخواندگی میان شهرهای ارمنستان 
و شهری در اســتان کرمان عنوان داشت: قدمت همجواری و مناسبات 
تاریخــی می تواند با دالیل مختلفی دو ملت را بــه هم نزدیک کند و 
امضای تفاهم نامه خواهر خواندگی، نقطه عطفی در مسیر مناسبات است. 
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی گســترش روابط تجاری بازرگانی 
و اقتصادی را فصل نوینی در ارتقا ســطح مراودات فیمابین دانســت 
و تصریح کرد: توســعه روابط پارلمانی. بخش جهانگردی و همچنین 
گفتگوهای مستمر مقامات دو کشور به افزایش مناسبات اقتصادی منجر 

می شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

بستر مناسب برای توسعه 
مراودات بین ایران و ارمنستان 

وجود دارد
کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی ماده 3 اقنون تعیین ت

 نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۶۳۲ مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تصرفات مالکانه آقای محمد سعید رضایی فرزند حسین شش دانگ یک باب خانه به مساحت۳۵۹/۵۰ متر مربع دارای 
پالک ۲۱۴۱۱ فرعی از ۱ اصلی قسمتی از پالک های ۱۸۷ و ۱۹۱ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۴۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ فرعی از ۱ 
-اصلی واقع در نخل ناخدا قطعه ۱ بخش ۲ بندرعباس به استناد ماده ۱ و ماده ۳ قانون مذکور و تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور و کد ۹۷۷ 
مجموعه بخشنامه ثبتی و تبصره ماده ۱۳ رای به انتشار آگهی های ماده ۳ را تایید نموده است و به جهت فوت مالک رسمی آقای حسن 

خیراندیش و عدم دسترسی به ورثه وی مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و 
لذا به همین جهت در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و 
امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید. در صورت وصول اعتراض 
معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری 
شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.۱۴۰۰/۷۰۵ / م/ الف                  
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۱/۲۰          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

اسمعیل ربیعی نژاد- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی ماده 3 اقنون تعیین ت
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک بندرعباس به شرح رای شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۱۷۷ 
مورخ۱۳۹۴/۲/۱۳ تصرفات مالکانه آقای محمد رضا حبیبی فرزند ذوالفقار تحت عنوان شش دانگ یک قطعه باغ نخیالت ویکباب 
خانه به انظمام ۶ ساعت آب از ۱۱۵۲ ساعت در گردش ۴۸ شبانه روز به مساحت۳۱۹۴/۸۰ متر مربع دارای پالک ۴۱۲ فرعی از ۹۷ 
اصلی واقع در شهر فین بخش ۲ بندرعباس به استناد بند الف ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۱۳ تبصره ذیل آن و نبصره ماده ۱۳ رای به انتشار 
آگهی های ماده ۳ را تایید نموده است و به جهت عدم دسترسی به مالکین اولیه )غالم عباس و روحیه و منوچهر همگی رحمانیان 

ومعصومه صراف( مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا به همین جهت در 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم و مالک و 
صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم 
نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور 
و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. ۱۴۰۰/۷۰۹ م/ الف                   
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱/۲۰                 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۲/۵

اسمعیل ربیعی نژاد-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

یزد به 300 مدرسه جدید نیاز دارد 

شرکت دانش بنیان فناوران زیست سبز دریا نیرو جذب می کند
 شرکت دانش بنیان فناوران زیست سبز دریا در راستای تکمیل نیروی انسانی کارآمد خود به تعداد یك نفر با مدرک تحصیلی 

دکتری داروساز، دکتری شیمي تجزیه یا ارشد شیمی تجزیه را بعنوان مسوول فني خط تولید در شیفت صبح جذب می کند.
آدرس  کارخانه:  قلعه قاضی، روستای پیرچیلی، شهرک آسمان

شماره تماس دفتر جهت هماهنگي :07633758540

دعوت به همکاری



4
دوشنبه 5 اردیبهشت 1401

23 رمضان 1443

سال بیست و یکم شماره 3865

گردشگری

خبری
شهر گل های آفتابگردان ایران کجاست؟ 

 ســرویس گردشــگری // ســنقر یکی از شهرستان های 
کرمانشاه در غرب ایران اســت. این شهرستان به  دلیل آب و 
هوای بســیار خوب و ییالقی در بهار و مزارع آفتابگردان در 
تابستان می تواند یکی از مقاصد گردشگری باشد.بی شک شما 
هم مثل بیشــتر افراد به گل های آفتابگردان عالقه مند هستید. 
گل هــای زیبایی که حدود  یک ســال عمر می کنند و از یک 
تا ســه متر ارتفاع دارند کمتر کسی ممکن است در حین گذر 
از جاده وقتی بــا مزرعه ای از گل های درشــت آفتابگردان 
مواجه می شــود دلش نخواهد توقف کند و از نزدیک به این 
گل های شبیه خورشید نگاه نکند.حتی ونسان ونگوگ نقاش 
هم نتوانست از کشــیدن آفتابگردان ها روی بوم نقاشی خود 
بگذرد؛ تا جایی که برخی از تابلوهای نقاشی اش پر از این گل 
زیباســت. پس از آن که ونگوگ به خود شلیک کرد، دکترش 
پل گشه سه هفته بعد از درگذشت ونگوگ، یک نقاشی نمادین 
به نــام گل آفتابگردان را به او تقدیم کــرد و همان ماه چند 
گل آفتابگردان نیز باالی قبر ونگوگ کاشــت. چون ونگوگ 
عاشق آفتابگردان ها بود.حاال تصور کنید جایی در همین کشور 
خودمان ایران قرار دارد که پر از مزرعه آفتابگردان است. شاید 
باورتان نشود، اما حدود ۱3۰۰ مزرعه آفتابگردان در سنقر و 
کلیایی استان کرمانشــاه وجود دارد که همین موضوع سبب 
شده که تخمه آفتابگردان سنقری به شهرت برسد. پس اگر به 
آب و هوای کوهســتانی و دشت های زیبا و حاصلخیز عالقه 
دارید، حتما سری به شهر گل های آفتابگردان بزنید. سنقر در 
جلگه ای هموار و زیبا قرار دارد و با رودخانه، باغ ها، بیشــه 
زارها و کوه ها احاطه شــده است، بنابراین طبیعت زیبایش به 
ویژه در بهار هم می تواند سفری دلنشین برایتان بسازد. اگر هم 
از طرفداران خوردن تخمه هستید، تخمه سنقری را با آن طعم  
لذیذش از دســت ندهید.بهترین فصل برای سفر به این منطقه 
اواخر تابستان است، زیرا در آن زمان گل های آفتابگردان قد 
می کشــند. گل هایی که با طلوع و غروب خورشید به شرق و 
غرب سر بر می گردانند.برای ورود به استان کرمانشاه چندین 
مسیر وجود دارد، اما مهم ترین محور ورودی به کرمانشاه مسیر 
تهران- ســاوه اســت. بیش از ۸۰ درصد سفرهای داخلی از 
ورودی این جاده که در شرق استان واقع است، انجام می شود، 
بنابراین می توانید سفر خود را از همین محور شروع کنید. باید 
بدانید که در این مسیر از شهرهای همدان و اسدآباد می گذرید. 
فاصله کرمانشاه تا تهران حدود ۵۰۰ کیلومتر است. این مسیر 
کوتاه ترین مسیر تهران به کرمانشاه محسوب می شود. فاصله 
زمانی کرمانشــاه به تهران از این مســیر نیز حدود ۶ ساعت 
اســت.پس از گذر از اسدآباد همدان به سمت سنقر و کلیایی 
حرکت کنید. آثار دیدنی سنقر بیشتر به بافت طبیعی آن مربوط 
می شــود. مطمئنا ســنقر دیدنی های زیبایی دارد که می تواند 

سفرتان را لذت بخش کنید.

سرویس گردشگری // عضو ستاد هماهنگی 
و پیگیری مسائل جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در 
کیش با طرح این پیشنهاد که یک سوم از ۱5 
هزار بلیت سهمیۀ ایران در بازی های جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر به کیش تعلق گیرد، گفت: 
با این سهمیه، هزینه اقامت و سفر از طریق 
کیش به قطر، ۷5 درصد ارزان تر از قیمت 

تورهای جام جهانی قطر خواهد شد. 
مسیح اهلل صفا درباره این پیشنهاد بیشتر 
توضیح داد: با توجه به مقررات و شرایطی 
که کشــورمان دارد جامعۀ هدف ما برای 
جذب هــواداران در دوران جام جهانی 
قطر مسافر یا تماشاچی خارجی نیست. 
باید واقع بین باشــیم، کســانی که اغلب 
تماشــاچیان جام جهانی هستند جوان 
هستند و ممکن است سلیقه و انتخاب های 
دیگری برای ســفر داشته باشند، ولی ما 
می توانیم با تاکید بر ارزانی و دسترســی 
آســان از کیش به قطر، تماشاچی ایرانی 

را بهتر جذب کنیم.او ادامه داد: اگر سهم 
تماشاچیان ایران از جام جهانی قطر ۱۵ 
هزار بلیت باشد و حدود پنج هزار بلیت 
از این سهمیه را به کیش اختصاص دهند، 
ما از مســافر ریال می گیریم، بلیت بازی 
را خریداری می کنیم، ضمن این که اقامت 
مســافر هم با یک چهارم قیمت در کیش 
تمام می َشــود. اگر درصدی از ســهمیه  
بلیت ها به کیش داده شود و اقامت در این 
جزیره باشد، هزینه این سفر برای مسافر 
ایرانی حدودا 7۵ درصد از قیمت تورهای 
جام جهانی که همین حاال به قیمت ۱۵۰ 
میلیون تومان تبلیغ می شود، ارزان تر تمام 
خواهد شــد.صفا ادامه داد: برای خرید 
بلیــت بازی ها به کارت هــای اعتباری 
بین المللی نیاز است و بدون این بلیت های 
تماشاچیان نمی توانند وارد دوحه شوند. 
از طرفی، به خاطر تحریم، ایرانی ها به این 

کارت های اعتباری دسترسی ندارند. اگر 
3۵ درصد از سهمیه بلیت بازی هایی که به 
ایران اختصاص داده شده به جزیره کیش 
داده شود ما در قالب این ستاد می توانیم 
بلیت ها را برای تماشاچی بخریم و محل 
اقامت تماشــاچی و مسافر ایرانی را هم 
تامین کنیم. فقط الزم اســت مقامات دو 
کشور در این باره رایزنی کنند تا مشکلی 
برای ورود مسافر و تماشاچی ایرانی به 
دوحه، با توجه به مقرراتی که کشور قطر 
برای دوران جام جهانی حاکم کرده است، 

ایجاد نشود.
او دربــاره این که درصــورت موافقت با 
تخصیص درصدی از بلیت بازی های جام 
جهانی قطر به کیــش چه ضمانتی برای 
اجرای درست این موضوع وجود دارد؟ 
گفت: بخش خصوصی این جزیره قدرت 
و توانایی انجام این کار را دارد و تعهد هم 

می دهد درصورتی که دولت زیرساخت را 
فراهم کند، پروازها از کیش منظم برقرار 
شود و پنج هزار بلیت بازی هم اختصاص 
داده شــود، جریان را مدیریت کنیم. البته 
که باید نظارت قوه قضاییه در آن دوران 
بیشتر شود و با تخلفات هم برخورد جدی 

صورت گیرد.
عضو ستاد هماهنگی و پیگیری مسائل 
جــام جهانی ۲۰۲۲ قطــر در کیش در 
ادامه درباره اقداماتی که این ســتاد برای 
سهم آفرینی جزیره کیش در جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر انجام داده است، توضیح داد: 
ما از سال ۱3۹7 ســتادی را در جزیره 
تشکیل دادیم که متشــکل از هفت نفر 
معاون سازمان منطقه آزاد کیش و بخش 
خصوصی بود. جلسات زیادی هم داشتیم 
که عمدتا بی نتیجه بود. ظرف یک ســال 
گذشته هم به دلیل بی ثباتی در مدیریت 
کیش و معاونان سازمان منطقه آزاد، لطمه 
زیادی به برنامه ها و اهداف این ستاد وارد 
شد. درباره موضوعات قابل پیگیری در 
جام جهانی هنــوز اتفاقی که با قطعیت 
روی آن صحبت کنیم، نیافتاده اســت. به 

نظر می رسد بیشتر اهل شعاریم تا عمل.
او گفت: کســانی که در جزیره هســتند 
تالش زیادی می کنند تا بخشی از میزبانی 
جام جهانی را داشته باشند که اگر دولت 
مرکزی حمایت کند و زیرســاخت ها تا 
زمان برگزاری جام جهانی آماده شــود، 
می توان به نتایجی رسید. البته از زمانی که 
آقای محمد، دبیرعالی شورای عالی منطقه 
آزاد شده اند و به موضوع جام جهانی هم 
در رأس کشــور توجه شده کمی اوضاع 

تغییر کرده است.
عضو ستاد هماهنگی و پیگیری مسائل 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در کیش با اشاره 
بــه لطماتی که کیــش در موضوع جام 
جهانی از بی ثباتی مدیریت متحمل شده 

اســت، اظهار کرد: هدف و برنامه ستاد 
جام جهانــی در کیش این بود که جزیره 
را به عنوان یک ظرفیت گردشــگری به 
دنیا معرفی کنیم تــا از نظر اقتصادی و 
گردشگری در بلندمدت رشد کند، چون 
به هر حال جام جهانی در آذرماه برگزار 
می شود که دقیقا فصل سفر به کیش است 
و مشکل جذب مســافر نداریم، ما فقط 
می خواستیم گردشگری بین المللی جزیره 
را تقویت کنیم. به هر حال می توانستیم از 
شــرایط قطر با توجه به ظرفیت محدود 
اقامت اســتفاده کنیم. کیــش از مجموع 
حدود ۱۹ هــزار و ۲۰۰ تختی که برای 
اقامت دارد می تواند دســت کم پنج هزار 
تخت را در اختیــار افرادی قرار دهد که 
به دلیل هزینه باالی اقامت در قطر، کیش 

را انتخاب کنند.
او افــزود: ما می خواســتیم کیش محل 
باشد  خارجی  تیم های  اردوهای  برپایی 
که نیاز داشت زمین های فوتبال استاندارد 
شود، ولی این اتفاق نیافتاد. حتی شنیدم 
تیم ملی فوتبال کشور خودمان قرار است 
اردوی خود را در دوحه برگزار کند. این 
درحالی است که دولت و سازمان منطقه 
آزاد می توانســتند زمین فوتبال را برای 
تمرین تیم ها آماده کننــد تا آن ها دوماه 
زودتر اردوی خود را در این جزیره برپا 
کنند. به هر حال آب و هوای کیش مشابه 
قطر است و اعضای تیم ملی فوتبال بهتر 

می توانستند خود را تطبیق دهند.
رییــس جامعه هتلــداران جزیره کیش 
با اشــاره بــه بازدید وزیــر راه قطر از 
زیرســاخت های جزیره کیش، گفت: ما 
از نظر اقامتی چیزی کم نداریم، می توانیم 
پنج هــزار تخت اســتاندارد درحدی که 
رضایت مسافر را جلب کند به مسافران 
و تماشــاچیان جــام جهانی اختصاص 
دهیم. در نوروز هم با آن  که بیشتر هتل ها 

تکمیل ظرفیت شده بود، حتی ۱۰۰ نفر 
شاکی نداشتیم. اگر شکایتی هم بود بیشتر 
بــه خدمات تور و آژانــس و بدقولی ها 
برمی گشت نه خدمات هتل ها. وزیر راه 
قطر هم که از تعدادی از هتل های جزیره 
بازدید داشــت، از این امکانــات ابراز 

رضایت کرد.
اقامتی  دیگــر ظرفیت های  درباره  صفا 
کیش کــه در دوران جــام جهانی قابل 
استفاده باشد، اظهار کرد: ظرفیت رسمی 
اقامت در کیش همــان ۱۹ هزار و ۲۰۰ 
تخت اســت، از آمار خانه های شــبانه 
)اجاره ای( اطالعی نــدارم، چون با این 
شیوه از اقامت به دالیل اقتصادی و امنیتی 
موافق نیســتم. البته که تالش هایی انجام 
شده تا این خانه ها ساماندهی شوند، چون 
عالوه بر امنیت مسافر، امنیت دیگر ساکنان 

آن ساختمان و منطقه هم مطرح است.
او اضافه کرد: تعداد خانه های شــبانه در 
کیش بسیار زیاد شده و البته قیمت اجارۀ 
آن ها هم خیلی گران اســت. در نوروز 
قیمت اجارۀ یک شــب آپارتمان تا ۱۵ 
میلیون تومان هم رســیده بود، درحالی 
که بهترین رویال سوئیت هتل درجه یک 
در کیش چنین قیمتــی ندارد.صفا بیان 
کرد: مدت زمان کمی برای برنامه ریزی و 
آمادگی شرایط داریم و تکلیف هم چندان 
مشخص نیســت. هنوز هیچ مقام دولتی 
اعالم نکرده ســهمیه بلیت ها چه خواهد 
شــد. اصال نمی دانیم چه برنامه ریزی ای 
باید انجام دهیم. البته شخصا امیدوارم و 
نگاه مثبتی به این جریان دارم. می دانم باید 
براساس محدودیت ها و امکانات حرف 
بزنیم و وعده بدهیم. امیدواریم مسؤوالن 
هم با دولت قطر به تفاهمی برسند. فرصت 
خوبی برای معرفی کیش به دنیا است، آن 
هم با این شعار که کیش یکی از سه نقطه 

پراکسیژن جهان است.

// وزارت میراث  فرهنگی،  ســرویس گردشــگری 
گردشگری و صنایع دستی اولین اطالعیه خود درباره 

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر منتشر کرد.
در متن این اطالعیه آمده اســت: »نظر به اینکه در 
روزهای اخیر در فضاهای حقیقی و مجازی، تبلیغات 
مربوط به برگــزاری و فروش تورهای جام جهانی 
فوتبال در حال گسترش است، به اطالع می رساند 
با توجه به عدم اختصــاص پرواز یا فروش اقامت 
هتل ها در قطــر و یا هماهنگی راهنماها برای جام 

جهانی هموطنان عزیز در این مرحله صرفًا می توانند 
نسبت به خرید بلیط بازی ها اقدام کنند؛ البته فرآیند 
خرید بلیط بازی های جام جهانی نیز اعم از بازی های 
تیم ملی ایران یا سایر کشورها از طریق فدراسیون 
فوتبال جمهوری اسالمی ایران اطالع رسانی و ثبت 
نام می شود.بنابراین ضروری است هموطنان عزیز 
قبل از هر گونه اقدام برای خرید بســته سفر )تور( 
به مقصد قطر به مــوارد ذیل توجه کنند:اطمینان از 
مجاز و معتبر بودن فروشنده و مجری بسته سفر )تور 

مسافرتی( با مشاهده مجوز دفتر خدمات مسافرتی 
و در صورت نیاز استعالم اعتبار آن از طریق آدرس 
https://www.visitiran.ir/ الکترونیکی 

fa/facilitylist/agency یــا تماس با 

ادارات کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان ها.ضرورت عقد قرارداد و دریافت 
نسخه معتبر قرارداد ممهور و امضا شده توسط مقام 

مجاز دفتر خدمات مسافرتی )مجری تور(
 پرهیز از واریز هرگونه وجه به حساب واسطه ها و 

اشخاص متفرقه و فاقد سمت مجاز
توجه به قوانین فیفا که از ســایت رســمی فیفا به 
قابــل   https://www.fifa.com آدرس 
دسترســی اســت.توجه به اطالعیه های صادره از 
مراجع رسمی داخلی از جمله فدراسیون فوتبال به 

http://ffiri.ir آدرس
اطالعیه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی که متعاقبًا از طریق روابط عمومی و از 

درگاه اینترنتی وزارت اعالم خواهد شد.«

کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای افقد سند رسمی     آگهی موضوع ماده 3اقنون وماده 13 آنیی انهم اقنون تعیین ت

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 

تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- جعفر ساالر ده گل کن فرزند حسن  به شماره ملی4699084591صادره ازرودان در ششدانگ 
یک  قطعه باغ مرکبات  به مساحت 22328/64مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از پالک 
73فرعی از 3-اصلی  واقع در روستای دهگلکن رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 

73فرعی از 3-اصلی  بنام ورثه عباس کربالیی احمد معرفی گردیده است 
2- حسین صالحی فرزند یوسف به شماره ملی 4699171966صادره ازرودان در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 410/12مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده 7 -اصلی 

واقع در محله سنگی  دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
3-اکبر ساالرپور غربا فرزند علی عباس به شماره ملی 3131296445صادره ازبافت در ششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت 228/95مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده 

7 - اصلی واقع در محله چاه تمر  دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
4-ناصر خرمی دهبارز فرزند عباس به شــماره ملی 4699075411صادره ازرودان در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 106/35مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 1313فرعی 
از  7 -اصلی واقع در محله ســنگ آباد  دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. که پالک 

1313فرعی از 7-اصلی  بنام محمد خرمی وشرکاء معرفی گردیده است .
5- بلقیس ساالرنســب فرزند ابراهیم به شماره ملی 4699498043صادره ازرودان در ششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت 263/22مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک باقیمانده 
7 - اصلی واقع در محله بند میر دهبارز  رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی دارد در ضلع جنوبی  یک 

عدد جاکولری از مورد تقاضا به کوچه باز است 
6-اسماعیل درویشی فرزند جعفر به شماره ملی 4690232393صادره ازرودان در ششدانگ یک  
باب خانه به مساحت 130/50مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي از پالک 459فرعی از 
7-اصلی  واقع در بندمیر رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی دارد در ضلع شمالی  دو عدد جاکولری 
از مورد تقاضا به باقیمانده باز است که پالک 459فرعی از 7-اصلی بنام  سکینه شریف زاده  معرفی 

گردیده است . 
7- خانم فرزانه شاکری فرزند محمد  به شماره ملی 3390575316صادره ازدهبارز  در ششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت 399/50مترمربع قســمتي از پالک 587فرعي از 7-اصلی  واقع  در  
محله چاه تمر  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 587فرعی از 7-اصلی ذیل ثبت 
2422صفحه 422 دفتر جلد 14 بنام همایون مختاری  سندمالکیت صادر وتسلیم گردیده  ومتقاضی 

مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
 8 – عبداله التجائی  دهبارز فرزند کیومرث به شــماره ملی 4699872451صادره ازدهبارز  در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 220/68مترمربع قسمتي از پالک 587فرعي از 7-اصلی  واقع  
در  محله چاه تمر  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 587فرعی از 7-اصلی ذیل ثبت 

2422صفحه 422 دفتر جلد 14 بنام همایون مختاری  سندمالکیت صادر 
وتســلیم گردیده  ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری 

نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
9-خانم طیبه حیدری  فرزند  محمد به شماره ملی 4690107335صادره 
ازدهبارز  در ششــدانگ یک باب خانه   به مساحت 156/79مترمربع 
ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 150فرعی از 8-اصلی واقع در 

گلستان رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی دارد  یک عدد جاکولری از مورد تقاضا به باقیمانده در 
ضلع شرق باز می باشد  که پالک 150فرعی از 8-اصلی  بنام ورثه احمد قاسمی معرفی گردیده 

است 
10- رضا فرهادی نیا فرزند احمد   به شماره ملی 4699140009صادره ازدهبارز  در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 270/22مترمربع قسمتي از پالک 319فرعي از 8-اصلی  واقع  در  محله 
دلگشا  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 319فرعی از 8-اصلی برابر سند انتقالی 
7169 مورخ 47/7/8 دفتر خانه 7 میناب  بنام خانم مرضیه امیری  انتقال قطعی گردیده  ومتقاضی 

مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
11-رجب نجفی فرزند حسین به شماره ملی 4699180868صادره ازدهبارز  در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 283/62مترمربع قسمتي از پالک 325فرعي از 8-اصلی  واقع  در  رودان  
روبروی ایران خودرو رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 325فرعی از 8-اصلی برابر 
سند انتقالی 7169 مورخ 47/7/8 دفتر خانه 7 میناب  بنام خانم مرضیه امیری  انتقال قطعی گردیده  

ومتقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
12-موسی قاسمی   فرزند عباس   به شماره ملی 4699166301صادره از رودان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 252/60مترمربع قسمتی ازپالک1336فرعی از   8-اصلی واقع رودان پشته 

معزآباد رودان حقوق ارتفاقی  ندارد 
13-خانم ســاجده رحیمی پور  فرزند  غالم به شــماره ملی 4690015521صادره ازرودان در 
ششــدانگ یک باب خانه   به مســاحت 330مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک 
553فرعی از 8-اصلی واقع در باالشهر معزاباد رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی ندارد  که پالک 

553فرعی از 8-اصلی  بنام غالم محمودی معرفی گردیده است
14-اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان رودان  به شناســه ملی 14003506881  در ششدانگ 
نظرگاه   به مساحت 2235/74مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از پالک  باقیمانده 13-

اصلی واقع در روستای کمیز رودان  حقوق ارتفاقی ندارد  
15-ســینا یاوری   فرزند  علی محمد  به شــماره ملی 3381703137 صادره  بندرعباس  در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مســاحت 52476/11مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قسمتی از پالک 61فرعی از  14-اصلی واقع در روستای کمیز   رودان هرمزگان  حقوق ارتفاقی 
ندارد. که پالک 61فرعی از 14-اصلی بنام خانم سکینه شریف زاده معرفی گردیده است.1/م/ الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 01/20 /1401              
 تاریخ انتشارنوبت دوم: 02/05 /1401

یحیی شیروانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

عضو ستاد جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در کیش:

کیش را در سهمیه 
بلیت های جام جهانی 

شریک کنید

اطالعیه وزارت میراث  
فرهنگی؛

توصیه به هموطنان 
برای خرید تورهای 

جام جهانی قطر

گیالنغرب  شهرستان   // گردشگری  سرویس 
در استان کرمانشاه قرار دارد. این شهرستان 
جاذبه های تاریخــی و طبیعی زیبایی دارد که 

گردشگران را به  سمت خود می کشاند.
 برای ورود به استان کرمانشاه چندین مسیر 
وجود دارد، امــا مهم ترین محور ورودی به 
کرمانشاه مسیر تهران- ساوه است. بیش از ۸۰ 
درصد سفرهای داخلی از ورودی این جاده 
که در شرق استان واقع است، انجام می شود، 
بنابراین ما نیز ســفر خود را از همین محور 
شروع می کنیم. شما نیز می توانید با توجه به 
مبدا خود مسیر ما را از هرکجا که می توانید 
دنبال کنید.باید بدانید که در این مســیر از 
شهرهای همدان و اسدآباد می گذرید. فاصله 
کرمانشاه تا تهران حدود ۵۰۰ کیلومتر است. 
این مسیر کوتاه ترین مسیر تهران به کرمانشاه 
محسوب می شود. فاصله زمانی کرمانشاه به 
تهران از این مسیر نیز حدود ۶ ساعت است.
پس از گذر از اســدآباد همدان به کنگاور، 
صحنه، هرســین و شهر کرمانشاه می رسید. 
از کرمانشــاه نیز دو مسیر در پیش رو قرار 
دارد. یک مســیر از روانسر به سمت پاوه و 
اورمانات منتهی می شود و مسیر دوم به سمت 
غرب استان می رود که شامل اسالم آبادغرب، 
داالهو، سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیالنغرب 
اســت. ما در این سفر مسیر دوم را انتخاب 
می کنیم و به سمت گیالنغرب می رویم. فاصله 
قصر شیرین تا گیالنغرب ۵7 کیلومتر است. 
گیالنغــرب نیز جاذبه های گردشــگری و 

تاریخی زیبایی دارد.
 آبشار تنگ گولم و رودخانه کنگاوش

آبشــار گولَم در ۲۰ کیلومتری گیالنغرب 
دردهستان ویژنان واقع است. این آبشار زیبا 
و دیدنی گردشگران بسیاری را به سمت خود 
می کشاند. برای رسیدن به این آبشار باید از 

طریق کیلومتر ۴ جاده ارتباطی شهرســتان 
گیالنعرب به سومار وارد فرعی خاکی سمت 
راست جاده به ســمت سومار شوید. تنگ 
گولم در اثر فرســایش رودخانه کنگاوش 
ایجاد شــده اســت. سرچشــمه رودخانه 
کنگاوش، از آب هایی اســت که از قسمت 
میانی و غربی دشــت ویژنان به سوی تنگ 

گولم سرازیر می شود.
 سراب مورت )مورد(

ســراب مــورت و محوطــه  تاریخی آن، 
اصلی ترین جاذبه  گردشــگری شهرســتان 
گیالنغرب است که گردشــگران زیادی را 
به خود جذب می کند. محوطه  تاریخی سراب 
مورت در ۵ کیلومتری شــرق شهرســتان 
گیالنغرب و در حاشــیه  روســتای سراب 
واقع شــده است. نام این محوطه برگرفته از 
سراب خروشــان و بوته های مورتی است 
که اطراف این محوطــه تاریخی می روید. 
مورت نزد زرتشتیان اهمیت خاصی داشته 
است، به طوری که این گیاه را نماد اهورامزدا 
دانسته اند. زرتشیان باستان از ریشه درختچه 
مورد یا مورت در روشــن کردن آتشکده ها 
اســتفاده می کردند. در ضلع جنوبی سراب 
گیالنغرب نیــز آثار یک آتشــکده هنوز 
پابرجاست. همچنین وجود چشمه های آب 
و درختچه های گیاه دارویی مورت این منطقه 
را به یکی از تفریحگاه های اصلی کرمانشاه 
تبدیل کرده است. در نزدیکی سراب بقایای 
برجای مانده از یک کاخ قدیمی که مربوط 
به دوره اشکانیان است هم وجود دارد که به 
کاخ کوشک معروف است. مساحت این کاخ 
نیز ۲۵۰۰ متر با ساختمانی دو طبقه و تاالر 

و داالن های پیچ در پیچ است.
 روستای گلین

روســتای گلین در بخش مرکزی شهرستان 

گیالنغرب قرار دارد. معمــاری خانه ها در 
این روستا دیدنی است، به طوری که پشت بام 
یک خانه حیاط خانه دیگر است. این منطقه 
به دلیل جاذبه های طبیعی و تاریخی و آب و 
هوای بسیار مطبوع در فصل بهار و تابستان 
میزبان گردشــگران زیادی است. در حال 
حاضر بیشتر خانه های این روستا ویران شده 

و همه ساکنان این روستا مهاجرت کرده اند.
 گوردخمه گلین

گوردخمه گلین یا همان گوردخمه دیره در 
۲۴ کیلومتری جاده ســرپل ذهاب به طرف 
دیره، در نزدیکی روســتای گلین قرار دارد. 
اهالی روستا این گوردخمه را با نام »فرای 
کن«، »طاق فرهاد« یــا »اتاق فرهاد« هم 
می شناسند. قدمت این گوردخمه به دوران 

باستان برمی گردد.  
 منطقه حفاظت شده قالجه

این منطقــه در حدفاصل شهرســتان های 
گیالنغرب و اســالم آبادغرب قــرار دارد. 
مســاحت این منطقه ۴۲۶۰7 هکتار است 
که از ســال ۱37۸ به عنوان منطقه حفاظت 
شده معرفی شده است. منطقه حفاظت شده 
جنگل های  وجود  است.  کوهستانی  قالجه 
وسیع و با ارزش بلوط ایرانی، از ویژگی های 
بارز این منطقه محســوب می شود. از دیگر 
منطقه زبان گنجشک،  این  گونه های گیاهی 
گالبی وحشــی، بادام کوهی، شیرین بیان، 
انواع گندمیان، زالزالک، بنه و کیکم اســت. 
جانورانی که در این منطقه زندگی می کنند نیز 
شامل بز، پازن، پلنگ، تشی، گربه جنگلی، 
خرگوش، کفتار، شغال، گرگ، روباه، خرس 
قهوه ای، خوک، کبک، انواع عقاب، دلیجه، یله 

مار، گرزه مار و مار کوتوله پارسی است.
 منطقه شکار ممنوع زله  زرد

منطقه شــکارممنوع زله  زرد نیز با ۸۰ هزار 
هکتار وسعت، زیستگاه گونه های گیاهی و 
جانوری کمیابی در کشور است. از جانوران 
ســاکن در این منطقه می تــوان به کل و بز 
وحشــی، قوچ و میش، آهو، گرگ، روباه، 

خرگوش، تشی و بزمجه اشاره کرد.
 کاخ اربابی

قدمت کاخ اربابی ۲۵۰۰ ســال است، این 
کاخ در نزدیکی شــهر گیالنغرب قرار دارد. 
این مجموعه بیش از نیم هکتار وسعت دارد 
و شــامل دو قسمت رســمی و خصوصی 
است. نقشــه کاخ اربابی از جمله نقشه های 
برتر معماری باســتانی دنیا به شمار می رود. 
راهروها، تاالر تشــریفات، اتاق تخت نشین  
حاکم،  زندگی خصوصــی  محــل  حاکم، 
واحدهــای اداری، دفتر منشــی و پاگردها 
برخــی از بخش های این کاخ را تشــکیل 

می دهند.

پیشنهاد سفر برای اردیبهشت؛

دیدار با گلین در گیالنغرب 
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حوادث

جهان

روابط عمومی 
بیاديي طراوت و شادابی را با مصرف آزبيان هب روحمان هدهي دهيم شیالت رهمزگان 

  
    

اگرچه پدرم به جرم سرقت در زندان وکیل آباد مشهد تحمل کیفر می کند اما من فقط در یک 
ماجرای عاشقانه درگیر پرونده ای شدم که نقشی در سرقت لوازم نداشتم اما ...

    دختر ۱۵ ساله با بیان این که اگر پدرم باالی سرم بود شاید راه خطا نمی رفتم یا اگر گوشی تلفن 
هوشمند داشتم ترک تحصیل نمی کردم، درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری طبرسی 
شمالی مشهد گفت: زندگی خانوادگی من آن قدر آشفته است که هرکدام سرگذشت اسفباری داریم. 
 پدرم اکنون به جرم ســرقت در زندان به ســر می برد و مادرم نیز برای تامین هزینه های زندگی در 
خانه های مردم کارگری می کند. برادرم هم دو سال قبل در یک نزاع مستانه با ضربات چاقو به قتل 
رسید به همین دلیل من بیشتر اوقاتم را در خانه مادربزرگم می گذراندم و تقریبا آن جا زندگی می کردم 
اما خاله ام که زنی معتاد است و زندگی بی سروسامانی داشت، از همسرش طالق گرفت و به خانه 
مادربزرگم بازگشت. طولی نکشید که او منزل مادربزرگم را به پاتوق خالفکاران تبدیل کرد به طوری که 
افراد معتاد زیادی به آن جا رفت و آمد می کردند. در میان این افراد جوان ۱۸ ساله ای به  نام »احسان« 
بود که برای مصرف مواد مخدر به خانه مادربزرگم می آمد. من هم که به دلیل نداشتن گوشی هوشمند 
 بعد از آنالین شــدن کالس های درسی، ترک تحصیل کرده بودم همه روزها را در خانه مادربزرگم 
می گذراندم تا این که حدود ۱۵ روز قبل احسان به من پیشنهاد دوستی داد. من که دختری سرخورده 
و الغراندام بودم از این پیشنهاد او تعجب کردم چرا که همه اطرافیان و دوستانم مرا به خاطر الغری 
زیاد مســخره می کردند. وقتی احسان از من تعریف و تمجید می کرد انگار در آسمان ها پرواز می 
کردم، به همین دلیل خیلی زود به او عالقه مند شدم و پیشنهادش را پذیرفتم چرا که باورم نمی شد 
پسری از زیبایی های من تعریف کند. چند روز بعد زمانی که احسان مشغول مصرف مواد مخدر بود، 
یک سیگاری )بنگ( هم به من تعارف کرد البته من قبل از آن از سیگارهای پدرم استفاده کرده بودم اما 
هیچ وقت مواد مخدر از نوع بنگ را تجربه نکرده بودم، به همین دلیل با آن که در مصرف مواد مخدر 
تردید داشتم ولی می ترسیدم پاسخ منفی به احسان بدهم چرا که او مدام از من تمجید می کرد و من 
نمی خواستم با این رفتارم او را ناراحت کنم. هرکاری از من می خواست چشم و گوش بسته انجام 
می دادم تا او را از دست ندهم. حاال  دیگر با هم بیرون می رفتیم و در پارک و خیابان قدم می زدیم 
حتی یک روز وقتی احسان برایم آب میوه خرید آن قدر خوشحال شدم که انگار همه دنیا را به من 
داده اند. از این که احساس می کردم کسی مرا دوست دارد، در پوست خودم نمی گنجیدم. از آن روز 
به بعد احسان همواره مرا سوار خودرو می کرد و در مسیر دورزدن از من می خواست درون خودرو 
بنشینم تا او از دوستش چیزی بگیرد. من هم که نمی دانستم او چه می کند، با او همکاری می کردم 
تا این که یک شب وقتی درون خودروی احسان نشسته بودم ناگهان نیروهای گشت کالنتری به ما 
مشکوک شدند و فرمان ایست دادند اما احسان با دیدن پلیس، گاز خودرو را فشرد و فرار کرد. او با 
سرعت زیاد از خیابان ها عبور می کرد و به تیراندازی های نیروی انتظامی توجهی نداشت. وقتی چند 
گلوله به بدنه خودرو اصابت کرد احسان بیرون پرید و در تاریکی شب فرار کرد اما من با مقدار زیادی 
لوازم سرقتی که درون خودروی احسان بود دستگیر شدم. حاال هم هیچ کس حرف مرا باور نمی کند 

که من در سرقت نقشی ندارم و حتی شماره تلفن احسان را هم نمی دانم .

دختر عاشق، دزد شد! 
در امتداد تاریکی

مسکو: اوکراین در پی جعل حمله شیمیایی به اودسا است 
  وزارت دفاع روســیه هشــدار داد که دولت اوکراین قصــد دارد از 
مواد شیمیایی برای متهم کردن مسکو به حمله به زیرساخت های غیرنظامی 
در بندر اودسا استفاده کند. بعد از ادعاهای اثبات نشده اوکراین درباره توسل 
روسیه به سالح های شیمیایی در ماریوپل، مسکو این بار درباره برنامه ریزی 
کی یف برای جعل حمله شیمیایی دیگری هشدار داد.وزارت دفاع روسیه 
 گفت: اوکراین قصد دارد از مواد شــیمیایی برای متهم کردن روســیه به 
ضربه زدن به زیرساخت های غیرنظامی در بندر اودسا استفاده کند. به نوشته 
وبگاه شــبکه »الجزیره«، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: اوکراین ۹۰ 
شهروند خارجی از پنج کشور را به عنوان گروگان و سپر انسانی نگهداری 
می کند.7۶ کشــتی خارجی از ۱۸ کشــور همچنــان در 7 بندر اوکراین 
محبوس هستند. وزارت دفاع روسیه در ادامه توضیح داد: ما یک گذرگاه 
بشردوســتانه برای جابجایی ایمن کشتی ها و نحوه جلوگیری از تماس با 
نمایندگان کشــورها و شــرکت ها در این زمینه باز کردیم. این وزارتخانه 
همچنین افزود: ما از ســازمان های بین المللی و شرکت های مالک کشتی 
می خواهیم به اثرگذاری بر کی یف برای اطمینان از خروج امن آن کشتی ها 
ادامه دهند. همزمان خبرنگار الجزیره از اوکراین گزارش داد که آژیرهای 
هشدار حمالت هوایی در شهرهای »اودسا«، »پولتاوا« و »کی یف« پایتخت 
اوکراین به صدا درآمده است.از سوی دیگر، وزارت دفاع اوکراین نیز مدعی 
شــد: نیروهای ما ۴ تانک، ۵ توپخانه و ۱۵ واحد زرهی ارتش روسیه را 
منهدم کردند. در این بیانیه ادعا شده است: »نیروهای ما ۱۲ حمله نیروهای 
روسی را دفع کردند. پدافند ما یک جنگنده سوخو-۲۵ یک موشک کروز 

و 3 پهپاد روسی را در دونباس سرنگون کرد.

غرق  شدن قایقی در سواحل لبنان با ۶۰ سرنشین 
   دولــت لبنان می گوید یک فروند قایق با حدود ۶۰ سرنشــین که به 
طور غیرقانونی خاک این کشــور را ترک کــرده بود، در آب های نزدیک 
طرابلس غرق شــده است.  رســانه های عربی از غرق شدن یک قایق با 
۶۰ سرنشــین در سواحل لبنان خبر دادند.خبرگزاری »رویترز« به نقل از 
سازمان »صلیب سرخ« لبنان نوشت: »یک قایق در نزدیکی بندر طرابلس 
در شــمال لبنان با حدود ۶۰  سرنشین غرق شد«.منابع امنیتی لبنان نیز به  
خبرنگار »الجزیره« گفتند: »قایق غرق شــده در بندر طرابلس در شمال 
لبنان، به طور غیرقانونی خاک این کشور را ترک کرده بود«.رسانه های لبنانی 
سپس گزارش دادند که ۱۰ خودروی امدادی و آمبوالنس به سمت ساحل 
طرابلس گسیل شده اند.خبرگزاری »اسپوتنیک« نیز خبر داد: »نخست وزیر 
لبنان با فرمانده ارتش این کشور برای اطالع از شرایط غرق شدن این قایق 
و ۶۰ سرنشــین آن، تماس گرفته است«. دولت لبنان طی بیانیه ای رسمی 
اعالم کرد قایق غرق شــده در بندر طرابلس به طور غیرقانونی از منطقه 
 »قلمون« حرکت کرده است.یک منبع امنیتی لبنانی نیز به اسپوتنیک گفت: 
»ارتش لبنان موفق شــد به محل غرق شدن قایق برسد، شروع به تخلیه 
مسافرانی کرده و حال اکثر آنها خوب است«. اسپوتنیک در ادامه به نقل از 
این منبع نوشت: »بیشتر مسافران قایق غرق شده، اتباع سوری هستند و برای 

ارائه کمک های الزم به مرکز ارتش لبنان منتقل شدند«.

شلیک مرگبار داماد دهدشتی به عروس 16 ساله

ســرویس حوادث// کشف جسد 
مرد دســتفروش در گونی حاوی 
لو  را  قاتل  هویت  دارویی  گیاهان 

داد.
   ساعت ۶:۱۰ صبح جمعه، مأموران 
کالنتری ۱7۲ عبدالعظیم)ع( از کشف 
تکه های جسد یک مرد داخل سطل 
خبر  شهرداری  کارگران  توسط  زباله 
دادند. بــا اعالم این خبــر بازپرس 
اداره  جنایی شــهرری و کارآگاهان 
دهــم پلیس آگاهــی پایتخت راهی 
محــل شــده و تحقیقــات در این 
خصوص آغاز شد.در تحقیقات اولیه 
آنها با جســد مثله شده مردی داخل 
گونی مواجه شــدند که سر و قسمتی 
از اعضــای بدنش نبود. داخل گونی، 
قرار  آویشــن،  گیاه  زیــادی  مقدار 

داشت. در بررسی های صورت گرفته 
مشخص شد که از زمان مرگ حدود 
۲ روز می گــذرد و جســد متعلق به 
مردی حدوداً 3۵ ســاله است. با این 
فرضیه که قاتل در کار فروش گیاهان 
دارویی باشــد تحقیقات شروع شد و 
کارآگاهان به بازرسی میدانی از محل 
جنایت پرداختند. حین گشت زنی در 
یکی از کوچه هــای نزدیک به محل 
کشــف جســد با مرد جوانی مواجه 
 شــدند که چهره ای رنــگ پریده و 
آشــفته داشــت و در حــال انتقال 
وسایلش از داخل خانه به خودروی 

پراید بود. 
  وقتی کارآگاهان به وی نزدیک شدند 
در میان وسایلی که مرد جوان داخل 
خودرواش گذاشته بود، چندین کیسه 

گیاه دارویی از جمله آویشــن نیز به 
چشم می خورد. بنابراین با این فرضیه 
که وی در این جنایت نقش داشته او 
را دســتگیر کردند.بالفاصله بازرسی 
از خانه وی آغاز و رد خون شســته 
شده را داخل خانه اش پیدا کردند. در 
بیشتر قطعات دیگر بدن  بررسی های 
مقتــول را نیز داخل یک گونی دیگر 

کشف کردند.
   مرد ۲۰ ساله در تحقیقات اولیه به 
قتل اعتراف کرد و گفت: من فروشنده 
داروهای گیاهی هســتم و در میدان 
شهرری بساط می کنم. چند روز قبل 
مقتول هم در کنار بســاط من بساط 
کرد و کم کم باهم دوست شدیم. شب 
حادثه او را به خانه ام دعوت کردم اما 
ناگهان سر موضوعی باهم دعوایمان 

شد و من که خیلی عصبانی شده بودم 
با چاقو او را زدم. چون نمی توانستم 
جســد را از خانه خارج کنم تصمیم 
گرفتــم آن را مثلــه کنم.ســرهنگ 
دوســتعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی 
شهرستان ری با اعالم این خبر گفت: 
جســد برای مشخص شدن هویت به 
به پزشکی  بازپرس جنایی  دســتور 

قانونی منتقل شده است.

گیاه آویشن ، پلیس را به قاتل رساند

سرویس حوادث // همزمان با دستگیری 
فروشــنده ابزار شبه ســالح و چاقو با 
قیمت های بسیار گران در تهران، فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ از تبلیغات فروش 
اسلحه، چاقو و فشنگ در فضای مجازی 

انتقاد کرد.
  سردار حسین رحیمی در حالی که تبلیغات 
این ابزار را در فضای مجازی غیرقانونی و 
جرم دانســت گفت: در مواردی شاهد این 

بودیم که تبلیغات نامناسبی 
از  برخــی  در 

یت ها  سا
کــه 

بعضی 
آنهــا  از 

مجــوز  دارای 

هم هستند، منتشر می شود. تبلیغاتی مانند 
فروش چاقو، ســالح ســرد، شبه سالح، 
فشنگ، مســائل غیراخالقی و... که الزم 
است بر این موارد نظارت صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه چنین تبلیغاتی یک اقدام 
خالف قانون و مجرمانه اســت، درباره 
اینکه آیــا پلیس بنا 
دارد تا با این 
مــوارد 

برخورد 
خیر؟  یا  کند 

گفت: پلیس در این زمینه به وظایف خود 
عمل می کند، اما صاحبــان و مالکان این 
سایت ها و نهادهای مسئول در این زمینه 
باید نظارت کرده و جلوی چنین تبلیغاتی 
را بگیرند. برای سایتی که از مجاری قانونی 
مجوز گرفته و فعال است، واضح و مبرهن 
اســت که تبلیغ فروش ســالح، فشنگ، 
مسائل ضد اخالقی و... در آنها غیرقانونی 

و مجرمانه است.
  بر اســاس گزارش پلیس چند روز قبل 
سرکالنتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
از دستگیری فردی که اقدام به فروش شبه 
ســالح و چاقوهای غیرمتعــارف کرده 
قدم زاده  محمدباقر  داد.سرهنگ  خبر  بود، 
درایــن باره گفت: مدتــی پیش مأموران 
کالنتری ۱۲۲ دربند از فروش سالح سرد 
و شبه سالح از سوی فردی باخبر شده و 
رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود 
قرار دادند که در جریان بررسی های انجام 
شده، متهم در شمال تهران دستگیر شد و 
محل دستگیری وی نیز مورد بازرسی قرار 

گرفت که در جریــان آن تعداد 3۵ قبضه 
چاقوی غیرمتعارف، دو قبضه شــبه سالح 
مشابه کلت و تعدادی فشنگ نیز کشف و 
ضبط شد.قدم زاده با اشاره به انجام بازجویی 
از متهم دستگیر شــده گفت: این فرد پس 
از دستگیری تحت بازجویی قرار گرفت و 
در جریان آن اعتراف کرده که اقالم مذکور 
را از شــهرهای مرزی خریداری کرده و با 
چندین برابر قیمت خرید در تهران به فروش 
می رساند، به طوری که برای سالح مشابه 
کلت ۲۰ میلیون تومان قیمت فروش در نظر 

گرفته بود.
   متهم همچنیــن چاقوها را از ۲۰۰ هزار 
تومان تــا پنج میلیون تومــان به فروش 
می رساند.وی با اشــاره به تشکیل پرونده 
برای متهم دستگیر شده، افزود: این فرد پس 
از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی 
به جرم، روانه دادسرا شد. در این میان الزم 
است شهروندان نیز بدانند که خرید و فروش 
ســالح غیرمجاز جرم بوده و پلیس برابر 
مقررات و قوانین با آن برخورد خواهد کرد.

در فضای مجازی جرم استتبلیغ فروش                

کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی ماده 3 اقنون تعیین ت
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح ارای ذیل ا-پالک 21441 فرعی از یک اصلی مجزا شده از پالک 15555 فرعی از 
1 اصلی آقای مجید دزبان فررند اسحق به میزان 470 سهم مشاع از 4707سهم شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی که به صورت بایر در آمده است به مساحت 4707 متر 
مربع به استناد رای شماره 140060323054000713 مورخ1400/11/23 ورای اصالحی 140060323054000773 مورخ 1400/12/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی انتقالی مع الواسطه از آقای عبدالرضا شریف . 2 - پالک 21441 فرعی از یک اصلی مجزا شده از پالک 15555 فرعی 
از 1 اصلی آقای موسی گرگی فرزند حسین به میزان 1883/50 سهم مشاع از 4707سهم شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی که به صورت بایر در آمده است به مساحت 
4707 مترمربع به استناد رای شماره 140060323054000714 مورخ 1400/11/23 ورای اصالحی 140060323054000771 مورخ 1400/12/6هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی انتقالی مع الواسطه از آقای عبدالرضا شریف.3- پالک 21441 فرعی از یک اصلی مجزا شده از پالک 15555 

فرعی از 1 اصلی آقای عباس گرگی بندری فرزند حسین به میزان2353/50 سهم مشاع از 4707سهم شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی که به صورت بایر در آمده است به مساحت 4707متر مربع به 
استناد رای شماره 140060323054000715 مورخ1400/11/23 ورای اصالحی 140060323054000772 مورخ 1400/12/6 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی انتقالی مع الواسطه از آقای عبدالرضا شریف . تصرفات نامبردگان واقع در نخل ناخدا شرق بلوار خلیج فارس بخش دو بندرعباس در اجرای ماده یک و بند ت ماده مذبور وماده 6 قانون 
تعین تکلیف وماده 3 و ماده 13 آیین نامه اجرایی رای به انتشار آگهی های ماده 3 را تایید نموده اند و لذا به همین جهت در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد 
و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه 2بندرعباس نسبت 
به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.1401/3م/الف - تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/1/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/5

اسمعیل ربیعی نژاد - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس  

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی مزایده اجاره انبار واقع در شهرک توحید بندرعباس )نوبت دوم (
سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان در نظر دارد اجاره یك باب انبار واقع در بندرعباس 
-  شــهرک توحید روبروی پایگاه هوایی و نمایشگاه مبل شیوا ) انبار مرکزی سنگ هرمز ( را از طریق 

مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید .
 مهلت دریافت اســناد مزایده . از روز دوشنبه 1401/02/05 لغایت روز شــنبه . مورخ 1401/02/17 

تا ساعت 14
تاریخ بازدید  : از 1401/02/05 تا 1401/02/17 از ساعت 8 صبح تا 14  
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : روز شنبه مورخ 1401/02/17 ساعت 14

زمان بازگشایی پاکات : روز یکشنبه مورخ 1401/02/18  
زمان اعالم به برنده : یك روز پس از بازگشایی پاکات

 عالقه مندان به شــرکت در فرایند می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سازمان همیاری شهرداریهای استان 
هرمزگان واقع در بلوار امام خمینی ـ چهارراه نخل ـ طبقه فوقانی بانك ملت به شــماره تلفن 33672691 ـ 076 

مراجعه نمایند .
تلفن تماس : 09174904204

ســرویس حوادث // فرمانــده انتظامی 
شهرستان کهگیلویه گفت: جوان ۲۱ ساله 
دهدشتی بعد از قتل نامزد ۱۶ ساله خود، به 

زندگی اش پایان داد.
   ســرهنگ موسوی با بیان این که این حادثه 
در روستای قلعه دختر کهگیلویه رخ داد، افزود: 
دختر ۱۶ ساله و جوان ۲۱ ساله با اصابت گلوله 
اسلحه در دم جان باختند.وی ادامه داد: به گفته 
خانواده، این جوان مدتی بود که بر سر مسائلی 
 بــا نامزدش اختالف داشــتند.او گفت: »ش« 
و »م« دختر خاله و پسرخاله بودند و مدتی قبل 
قرار بود پس از مراسم خواستگاری و نامزدی 
زندگی مشترک خود را آغاز کنند؛ اما عروس 
مخالفت کرد.دایــی این عروس و داماد هم در 
تشــریح جزئیات این حادثه گفت: مدتی قبل 

جشــن نامزدی آن ها برگزار شد، اما عروس 
می گفت آمادگی شروع زندگی را ندارد و دلش 
می خواهد زندگی مشــترک خود را یک سال 

دیگر آغاز کند.
   وی با اشاره به این که داماد از تصمیم عروس 
عصبانی بــود و ما مراقــب بودیم که تصمیم 
خطرناکی نگیرد، افزود: داماد خانه اجاره کرده 
بود و به نظر او دلیلی برای تاخیر در مراســم 
عروسی وجود نداشت.دایی این عروس و داماد 
گفت: برای همین موضوع بین آن ها اختالف و 
بگو مگو باال گرفت، تا این که پنج شنبه شب 
داماد با اســلحه ای که از قبل تهیه کرده بود به 
خانــه عروس رفت و پــس از قتل عروس با 
اصابت گلوله اســلحه به ناحیه سر، جان خود 

را گرفت.

 سالح

جشن گلریزان زندانیان جرائم غیرعمد با حضور جامعه دریایی و بندری هرمزگان
سرویس حوادث // همزمان با  بیست و سومین روز 
از ماه مبارک رمضان، جشن گلریزان با هدف جمع 
آوری کمــک های نقدی برای حمایــت و آزادی از 
باحضــور جامعه دریایی  زندانیان جرائم غیرعمد 
و بندری اســتان و به میزبانــی  اداره کل بنادر و 

دریانوردی استان هرمزگان برگزار می شود.
   به گــزارش خبرنگار دریا ؛  در راســتای عمل نیک 

دســتگیری از نیازمندان، ویژه برنامه جشــن گلریزان 
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد امروز ساعت ۱۱ صبح 
در ســالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان با حضور نمایندگان دســتگاه قضا 

برگزارمی شود.
   این ویژه برنامه هرســاله در ایام ماه مبارک رمضان  و 
در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی، جذب حداکثری 

کمک هــای مردمی و بهره مندی از ایــام پرفضلیت ماه 
مبارک رمضان  با تولیت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه 
و کمک به زندانیان نیازمند برگزار می شود.نظر به تاکیدات 
دین مبین اسالم بر رفع مشکالت و دستگیری از نیازمندان 
برپایی این مراسم معنوی فرصتی است مغتنم، برای جامعه 
بزرگ دریایی و بندری استان تا در این امر خیر خواهانه 

و مهر ورزانه مشارکت  فعال داشته باشند.

   
سرویس حوادث // مرد سارق وقتی برای دومین بار به 
خانه ویالیی رفت، با حضور بموقع مأموران پلیس، خود را 
داخل کمد دیواری مخفی کرد اما سرانجام دستگیر شد.

   چند روز قبل ساکنان محله ای در مسعودیه تهران در تماس 
با پلیس از حضور یک سارق در خانه ویالیی همسایه خبر 
دادنــد. پس از  این تماس تیم عملیات کالنتری مســعودیه 
بالفاصله به محل اعزام شدند و در بررسی اولیه مشخص شد 

که در زمان غیبت صاحب خانه فردی وارد خانه شده است و 
پس از آن مأموران با هماهنگی های قضایی وارد منزل شده 
و با رؤیت به هم ریختگی خانه متوجه شدند گاوصندوق خانه 
باز شده اســت. با اینکه در بازرسی از خانه کسی پیدا نشد 
اما مأموران احتمال دادند سارق در جایی مخفی شده است 
بنابراین در بازرســی دقیق تر موفق شدند متهم را داخل کمد 
دیواری پیدا کنند.متهم به سرقت پس از حضور در کالنتری 

عنوان کرد: هفته گذشته به اتفاق یکی از دوستانم از این خانه 
سرقت کردیم و با توجه به اینکه می  دانستم مالک خانه ویالیی 
هنوز برنگشــته و خانه خالی از سکنه است، تصمیم گرفتم 
خودم دوباره از آنجا سرقت کنم که دستگیر شدم.   سرهنگ 
جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در این 
باره گفت: پس از اعتراف متهم، مأموران مالک خانه ویالیی 
را شناسایی کردند و با دعوت او به کالنتری، وی را در جریان 
ســرقت از خانه اش قرار دادند، ضمن اینکه تحقیقات بیشتر 
برای کشف جرایم احتمالی متهم و دستگیری همدستش در 

جریان است.

دستگیری سارق طمعکار در کمد دیواری

طرح :  بیتا  هوشنگی
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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودان خبر داد 
آغاز پروژه احداث آتش بر ذخیرگاه جنگلی نازدشت

  ســعیده دبیــری نژاد ســرویس شهرســتان // رئیــس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری رودان از ایجاد ۲۰۰ هکتار آتش بر جهت 
جلوگیری از گسترش آتش سوزی در سطح جنگل های ُموِرِکردی 
نازدشــت این شهرستان خبر داد . به گزارش خبرنگار دریا  ؛ حسین 
 محســنی زاده گفت : آتش ســوزی بزرگترین دشمن جنگل بوده و 
زیان های وارده از آن بسیار زیاد است ،در آتش سوزی ها بزرگترین 
حفاظت، سعی در کوچک نگاه داشــتن سطح آتش سوزی است و 
 حفاظــت از زیان این آفت و بــه کارگرفتن تکنیک های مختلف و 
 خاموش کردن جنگل قبل از انتشار آن بزرگترین هدف جنگلبان می باشد.

حســین محســنی زاده ،رییــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرســتان رودان در خصوص ایجاد آتش بر در سطح جنگل های 
 ُموِرِکردی نازدشت اظهار کرد:این خط با هدف محدود سازی حوزه 
آتش ســوزی احتمالی در ســطح این جنگلها ســاخته شده است.
وی افــزود: جنگلهای ُموِرِکردی نازدشــت ذخیره گاه درخت کهور 
 اســت که این خط به طول ۵ هزار متر و بــه عرض ۱۰ متر در این 
جنــگل ها در حال احــداث می باشــد.رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان رودان تصریح کرد:ســاخت خطوط آتش بُر 
موجب جلوگیری از سرایت آتش به همه جنگل ها و ایجاد فرصت 
 برای حضور نیروهای کمکی در منطقه می شود و باعث جلوگیری از 
آتش ســوزی در ســطح زیادی از جنگل های می گردد.محسنی 
 زاده با بیان اینکه مهار آتش ســوزی درشهرســتان رودان به دلیل 
ســخت گذربودن مناطق جنگلی به سختی صورت می گیرد، خاطر 
 نشان کرد: الزم است تجهیزات پیشرفته مانند دستگاه بالگرد، ماشین 
آتش کوب و ماشــین آتش نشانی در موارد آتش سوزی برای اطفاء 
حریق تامین شود که ایجاد آتش بر این امکان را فراهم می سازد تا با 

کمترین سطح سوخته این تجهیزات در محل حاضر شوند

مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان اعالم کرد
برچیده شدن مدارس

غیر استاندارد سیریک تا پایان سالجاری
  سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //  سیدفخر الدین هاشمی 
از برچیده شــدن تمامی مدارس غیر اســتاندارد سیریک تا پایان 
ســالجاری با تامین اعتبار صورت گرفته از سوی سازمان نوسازی 
مدارس کشور ومشــارکت خیرین مدرسه ساز خبر داد.به گزارش 
خبرنــگار دریا ؛ وی با بیان اینکه در حــال حاضر تعداد 7 پروژه 
مدرسه سازی در شهرستان سیریک در حال اجرا می باشد، افزود: 
با اتمام این پروژه ها 33 کالس درس به شهرستان سیریک افزوده 
خواهد شــد و مدارس غیر اســتاندارد در این شهرستان تا پایان 
سالجاری به اتمام می رسد.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در شهرستان سیریک 3 
پروژه تخریبی با ۲3 کالس درس وجود دارد.به گفته هاشمی، وزارت 
آموزش و پرورش و ســازمان نوسازی مدارس با همتی مضاعف و 
نگاهی ویژه به عرصه تعلیم و تربیت در جهت رفع مشکالت مدارس 

غیر استاندارد اقدام نموده است.

خبری

شهرستان

 ســعیده دبیــری نژاد ســرویس 
شهرستان // مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب هرمزگان گفت: در سفر استاندار 
هرمــزگان به بخش مرکــزی و رویدر 

برای  الزم  تصمیمات  خمیر  شهرستان 
تخصیص اعتبار مــورد نیاز خط انتقال 
آب از محل آبشیرینکن خلیج فارس به 
کهورستان، رویدر و روستاهای همجوار 

اتخاذ شد.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید 
حمزه پور در نشست شــورای اداری 

اســتان که با محور بررسی مشکالت 
بخش مرکزی و رویدر شهرستان خمیر 
برگزار شد، افزود: رویدر یکی از مناطق 
دارای تنش آبی است که نیازمند توجه 
جدی اســت. وی تصریح کــرد، رفع 
تنش موجود نیازمند انتقال آب از محل 
شیرین سازی آب دریاست که برای این 

مهم پیش بینی الزم صورت گرفته است. 
به گفته وی در حال حاضر 37 کیلومتر 
از فــاز اول انتقال آب از آبشــیرینکن 
خلیج فــارس به رویدر تکمیل شــده 
اســت که برای بهره بــرداری نهایی از 
این پــروژه 3۰ کیلومتر دیگر باید اجرا 
شــود.حمزه پور، اعتبار مورد نیاز فاز 

دوم این پــروژه را ۱۲۰۰ میلیارد ریال 
عنوان کرد و گفت: در این جلسه مقرر 
شد، لوله های مورد نیاز این پروژه طی 
دو مرحله با حمایت استاندار هرمزگان 
در اختیار آبفا قرار گیرد.مدیرعامل آبفا 
ادامه داد، اعتبار اجــرای پروژه نیز از 
محل اعتبارات تخصیصی به آبفا تامین 

می شود.حمزه پور افزود: با مصوبه سفر 
اســتاندار هرمزگان به شهرستان خمیر، 
بزودی مناقصه فاز دوم این پروژه برگزار 
و عملیات آن آغاز خواهد شد.به گفته 
وی، با تکمیل این پروژه آِب آبشیرینکن 
خلیج فارس به کهورســتان، رویدر و 

روستاهای همجوار خواهد رسید .

مدیرعامل آبفا در تشریح مصوبه سفر استاندار به شهرستان خمیر خبر داد

برگزاری مناقصه فاز دوم خط انتقال آب کهورستان و رویدر بزودی

 سرویس شهرستان // رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
با اشاره به ۳۴ هزار هکتار سطح زیر کشت نخیالت هرمزگان از 

اجرای طرح اصالح و نوسازی نخلستان های استان خبرداد. 
    عباس مویدی ، با تشریح برنامه های جهاد کشاورزی هرمزگان 
در ســال جدید اظهار کرد: اســتان هرمزگان با دارا بودن 3۴ هزار 
هکتار سطح زیر کشــت نخیالت بیش از ۱3 درصد نخلستاتهای 
کشور را در خود جای داده است.وی در ادامه تولید خرمای استان 
را ۱۶۵هزار تن دانست و عنوان کرد: سهم هرمزگان از تولید خرمای 

کشور بالغ بر ۱۱ درصد اســت که با برنامه ریزی های انجام شده 
این میزان در حال افزایش اســت.رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان  اضافه کرد: از کل میزان تولید خرمای اســتان بالغ بر ۹۰ 
هزار تن به صــورت فراوری و مصرف تازه خوری اســت و ۵۰ 
هزار تن نیز در بخش صنعتی مصرف می شود. مویدی با اشاره به 
تنوع ارقام خرما در استان هرمزگان تصریح کرد: ۵۰ رقم خرما در 
هرمزگان وجود دارد که حدود ۲۰ نوع از این ارقام تجاری سازی 
و مابقی در بخش صنعت اســتفاده می شود. رئیس سازمان جهاد 

کشــاورزی خاطرنشان کرد: بالغ بر3۰ هزار تن خرما از ارقام برند 
تجــاری پیارم و خاصویی و ارقام صادراتی برحی، خنیزی، کریته، 
مرداســنگ و مضافتی به ارزش ۴۰ میلیون دالر صادر شده است.
وی  بر اصالح و نوسازی باغات به ویژه نخلستان های استان اشاره 
و بیان کرد: این طرح از محل اعتبارات اســتانی و ملی با پرداخت 
یارانه پاجوش خرما به باغداران، پرداخت تسهیالت و کمک های 
اعتبارات، توسعه صنایع جانبی و تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش، 
توســعه ارقام تجاری خرما در منطقه نظیر رقم مجول اجرا خواهد 
شد.به گزارش ایســنا ؛ مویدی در ادامه از شناسایی باغات پیر و 
فرســوده و اجرای طرح تجمیع باغات و حذف درختان پیر و باز 
گرداندن نخیالت قدیمی به چرخه تولید خبرداد و گفت: سطح کل 
باغات اســتان بالغ بر 7۹ هزار هکتار است که از این میزان، ساالنه 

۶۵۰ هزار تن محصول برداشت می شود

 حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل به وسیله آتش باعث انقراض نسل آنان 
و آتش سوزی درختان می گردد

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سرویس شهرستان //  رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با توجه 
به ظرفیت و موقعیت جغرافیایی بخش رویدر در شهرستان بندرخمیر از نظر 
کشت گیاهان دارویی، این موضوع را توسط کارشناسان دارویی این دانشگاه 

مورد بررسی قرار می دهیم و این موضوع در دستور کار است. 
   دکتر حســین فرشــیدی اظهار داشت: در سفر اخیر اســتاندار هرمزگان به 
شهرستان بندرخمیر ، موضوع کشت و پرورش گیاهان دارویی در بخش رویدر 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت که در همین راســتا دانشگاه علوم پزشکی 
کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو را جهت بررسی در خصوص کشت و 
پرورش گیاهان دارویی به این منطقه اعزام خواهد کرد که در خصوص تأییدیه، 
بخش رویدر به قطب کشــت گیاهان دارویی در استان تبدیل خواهد شد.وی 
احداث ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سالمت رویدر را نیز یکی دیگر از 
موضوعات مطرح شده در این سفر عنوان کرد و گفت: تهاتر با شهرداری رویدر 
در جهت ساخت مرکز خدمات جامع سالمت با در نظر گرفتن تمام بخش های 
بهداشتی و درمانی و همچنین محل زیست نیروها مهمترین نیاز این بخش بوده 
که به محض ساخت مرکز جدید، دانشگاه علوم پزشکی مرکز جدید را تجهیز 
و زمین مرکز قبلی را به شــهرداری رویدر واگذار خواهد نمود. رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان تصریح کرد: در این سفر و نشست های برگزار شده 
اعالم کردیم که این دانشــگاه تمام تالش خود را جهت تامین یک نفر نیروی 
آزمایشــگاه در آزمون استخدامی جدید و همچنین تامین دو متخصص اطفال 
و داخلی به صورت ســه روز در هفته جهت خدمت در بخش رویدر را انجام 
می دهد.وی خاطرنشان کرد: درصورتی که فرماندار شهرستان بندرخمیر محل 
زیست متخصصان در شــهر رویدر را تأمین نمایند دانشگاه علوم پزشکی نیز 
متخصصین را به این بخش جهت ارائه خدمات به مردم منطقه اعزام خواهد کرد. 
فرشیدی با بیان اینکه توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در تمام مناطق استان 
را با جدیت پیگیری می کنیم، گفت: با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو 
در رشته های مختلف پزشکی باید زیرساخت های درمان همچون بیمارستان 
۵3۱ تخت خوابی بندرعباس و ۱۶۱ تخت خوابی آموزشی میناب افزایش یابد 
تا بتوان از ظرفیت فضاهای آموزشــی بالینی در این مراکز آموزشی و درمانی 
اســتفاده کنیم که در تالش جهت تحقق این موضوع هستیم.به گزارش ایرنا ؛ 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان بیان داشت: بیش از ۱۲ هزار نفر در 
بخش بزرگ  بهداشت و درمان استان هرمزگان خدمت رسانی می کنند و در دو 
سال گذشته در پاندمی بیماری کووید بسیاری از اساتید در دو جبهه ، آموزش 
و خدمت رســانی درمان خدمت کردند و بسیاری از رشته های دانشگاهی در 

حوزه سالمت احیا شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

 کشت و پرورش گیاهان دارویی 
در بخش رویدرخمیر در دستور کار است

 ســعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان // 
)ره(  امام  فرمان حضرت  مدیرکل ستاداجرایی 
اســتان هرمزگان اعالم کرد: در جهت احداث 
مدارس و مقاوم سازی و تعمیر مدارس مناطق 
زلزله سال ۱۴۰۰ در اســتان هرمزگان حسب 
 دستورریاست ستاد درجهت حمایت ازتحصیل 

دانش آموزان، قراردادی فی ما بین بنیاد برکت 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
و اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان منعقد  شد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ منوچهر دانشــمند 
افزود :مقرر گردیدبرای تامین اعتبار کمک هزینه 
تخریــب و احداث ۹ باب مدرســه جمعًا با ۲۶ 

کالس درس با اعتبارمبلغ ۱۵۶ میلیاردریال، تأمین 
اعتبار کمک هزینه مقاوم سازی ۱۰باب مدرسه با 
۴۲ کالس درس بــا اعتبارمبلغ ۵۲ میلیارد ریال 
و  کمک هزینه تعمیر 3۴ باب مدرســه جمعًا با 
۲۱۲ کالس درس با اعتبارمبلغ 3۲ میلیارد ریال 
باشد و این مبالغ تخصیص گردید.که جمعًا این اعتبار به مبلغ ۲۴۰ میلیاردریال می 

در جهت احداث مدارس مناطق زلزله زده هرمزگان صورت گرفت

انعقاد قرارداد ما بین بنیاد برکت و نوسازی مدارس

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خبر داد  

 ۳۴هزار هکتار از اراضی هرمزگان زیرکشت خرما

سرپرست شبکه بهداشت و درمان قشم  خبر داد  

شناسایی 883 کانون پر خطر با امکان تخم  ریزی پشه آئدس در قشم 
ســرویس شهرســتان // سرپرست شبکه 
بهداشت و درمان قشــم از شناسایی ۸۸۳ 
کانون های پر خطر با امکان تخم ریزی پشه 
آئدس )ژیت های الروی( در سطح شهرستان 

قشم خبر داد. 
    دکتر یاســر مرادی  اظهار داشــت: بهترین 
 راه مبارزه با پشــه آئدس بهسازی محیط و از 
بین بردن مکان های تخم ریزی این پشه است 
که با همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف تا 
امروز ۱7۶ کانون پرخطر با امکان تخم ریزی این 
پشه در سطح جزیره قشم بهسازی شده و 7۰7 

کانون دیگر نیاز به بهسازی وجود دارد.وی ادامه 
داد: در همین راستا، هزار و ۲7۲ حلقه الستیک 
جمع آوری و 7۲ اخطاریه نیز در پیشــگیری از 
آئدس صادر شده است.سرپرست شبکه بهداشت 
و درمان قشم پیش تر با تاکید بر خودمراقبتی در 
پیشگیری از بیماریهای منتقله از پشه آئدس گفته 
بود: تمامی قشموندان در برابر بهسازی محیط 
زندگی خود به منظور پیشگیری از رشد و تکثیر 
این پشه مسوول هستند.دکتر مرادی توضیح داده 
بود: پشــه آئدس ناقل چهار بیماری تب زرد، 
 تب دنگی، زیکا و چیکونگونیا است که غیر از 

تب زرد بقیه بیماریها واکســن و درمان خاصی 
ندارند و با توجه به شناسایی این پشه در سطح 
اســتان هرمزگان حساسیت در بهسازی محیط 

پررنگ تر می شود.
   به محل زندگی پشــه آئدس »النه الروی« یا 
»ژیت الروی« گفته می شــود.  الستیک های 
فرســوده، قایق های بال اســتفاده،  ظرف آب 
پرندگان، ظرف آب زیر گلدان، ظروف زیر آب 
کولر و هر ظروفی که حتی به اندازه یک قاشق 
چای خوری آب در آن جمع می شود مکان های 
مناسبی برای رشد و تکثیر پشه آئدس است.قشم 

از جمله شهرســتان هایی اســت که مراودات 
بسیاری با کشورهای همسایه دارد و شاهد ورود 
و خروج باالی اتباع بیگانه چه به صورت مجاز 
و یا غیرمجاز در این جزیره هستیم که این مساله 
قشم را در معرض خطر باالی ورود این پشه و 
احتمال اســتقرار آن قرار داده است زیرا که ببر 
آسیایی برای ورود و خروج از مرزها نیازی به 
مجوز ندارد.ورود الستیک های مستعمل، نی های 
بامبوی وارداتی، کاالها و اجناس وارد شــده از 
کشــورهای آلوده از طریق کشتی و هواپیما، از 
جمله راه های انتقال و ورود این پشــه به کشور 
است.به گزارش ایرنا ؛ ببر آسیایی در هر مرحله 
خون خواری، چندین نفر را می گزد و این تغذیه 
بیماری هــای خونریزی دهنده   مکرر، موجب 
تب دنگی، چیکونگونیا و ویروس زیکا می شود .

 

 

 

 

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000097579 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000189437.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي فرمان 
امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ سی ام فروردین ماه یکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000097579 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل 
اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(در استان مکاتبه ای به شماره 181/21835/ن- مورخه 1400/01/29 
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به 

جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 112 به مساحت 355/18 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/22 مورخ 
1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت 
جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی 
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود 
دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف 
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

)ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000097816 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000190866.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي فرمان 
امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ سی ام فروردین ماه یکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000097816 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل 
اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 181/21811/ن- مورخه 1400/01/29 
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به 

جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 116 به مساحت 230/95 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/27 مورخ 
1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت 
جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی 
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود 
دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف 
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

)ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000097861 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000190967.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي فرمان 
امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ سی ام فروردین ماه یکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000097861 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل 
اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(در استان مکاتبه ای به شماره 181/21808/ن- مورخه 1400/01/29 
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به 

جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 117 به مساحت 264 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/26 مورخ 
1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت 
جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی 
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود 
دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف 
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

)ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .

مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم
پرونده کالسه 140140920000097894 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000191047.  

شاکي : ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( به نشاني استان تهران - شهرستان تهران -  شهر تهران - خالد - اسالمبولي -کوچه - 17 ستاد - اجرایي فرمان 
امام )ره( با نمایندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد . 

اتهام : شکایت بر خالف واقع در دعاوي اصل 49 قانون اساسي 
گردشکار: بتاریخ سی ام فروردین ماه یکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000097861 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل 
اســت مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(در استان مکاتبه ای به شماره 181/21807/ن- مورخه 1400/01/29 
گردیده و با توجه به اینکه امکان هرگونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده دادگاه با عنایت به 

جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 118 به مساحت 277/54 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/28 مورخ 
1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با عنایت 
جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک مرجع قانونی 
با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع تضییع آن شود 
دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در ماهیت موضوع و تعیین تکلیف 
قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

)ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
مختارصادقي - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان
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قوه قضائیه 
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06:27:01
13:01:55
19:37:18
19:55:08

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
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 اذان مغرب20:07:40 اذان مغرب اذان مغرب

فروردین :
 شاید شــخصیتی هســتید که از زندگی پر خطر لذت 
می برد، اما امروز ممکن اســت نتوانید ایده های بزرگی 
را که سرکشــانه به نظر می رسند بپذیرید.  ممکن است 
بخواهید آسان ترین راه را انتخاب کنید، یعنی به سرعت حرف را عوض 
کنید تا این مشــکل را از سر خودتان باز کنید. اما امروز هیچ راهی برای 
گریز از مقابله با دیگران پیش روی تان نیســت. جرأت داشته باشید و 
مخالفت تــان را ابراز کنید. ممکن اســت ابتدا با فراز و نشــیب های 
 روبرو شــوید، اما در نهایت با قرار گرفتن در مسیر درست می توانید به 

فرصت هایی دست یابید که به موفقیت ختم می شوند.
    اردیبهشت :

امروز ممکن اســت خودتان را در حالی بیابید که موافق 
نظر جمع کار می کند، حتــی اگر کاماًل با جهت گیری و 
تصمیمات اکثریت موافق نباشید. متوجه می شوید که این 
قدرت را دارید که از موضع خودتان دفاع کنید، اما بهتر است مصالحه کنید و 
کمی حسن نیت به خرج دهید تا بتوانید در طوالنی مدت تأثیر چشم گیرتری 

را بر جمع بگذارید؛ پس با نظرات اعضای گروه مخالفت نکنید. 
    خرداد :

ایده هایی  که دارید در ابتدا بسیار خوب به نظر می رسند، 
اما ممکن است کسی به این نکته اشاره کند که یک مورد 
مهــم را جا انداخته اید و به این ترتیب مخالفت جمع باال 
بگیرد. امروز ممکن نیست که بتوانید به راحتی خودتان را از این مخمصه 
رها کنید، زیرا باید جواب گوی اعمال تان باشید. خوشبختانه  دوباره به 
وضوح ذهن دست می یابید و همه چیز به نفع تان پیش خواهد رفت، اما 
چند روزی طول می کشد تا نتایج خودشان را نشان دهند. به خاطر داشته 

باشید که اصاًل نیازی به عجله کردن نیست. 
    تیر :

شرایط آشــفته ای که فعاًل در جریان است باعث شده که 
 نتوانید بر کارتان تمرکز کنید. اما خودتان فکر می کنید که 
می دانید چه چیزی درست است و چگونه باید انرژی تان 
را تخلیه کنید. به هر حال اگر می خواهید خودی نشان دهید، حداقل از این 
جهت اطمینان پیدا کنید که مبادا موارد جزیی و کم اهمیت را بزرگ جلوه 
دهید. زمانی که تصمیم قطعی گرفتید تا نقشه های تان را عملی کنید، به 
هیچ کس و هیچ چیز اجازه ندهید که در مسیرتان قرار بگیرد. اعتماد، تعهد 

و عزم راسخ ترکیبی شکست ناپذیر خواهند بود.
      مرداد :

چند مانع کوچکی که بین شما و مسیر خوشبختی تان قرار 
گرفته اند آن قدرها هم که به نظر می رسد ساده و راحت 
نیستند. در حقیقت آن قدر به قابلیت های خود ایمان دارید 
که این شرایط را بزرگ نمی پندارید. مراقب حرف هایی که می خواهید 
بزنید و کارهایی که می خواهید انجام دهید باشــید و بعد دست به اعمال 
جسورانه بزنید. شاید امروز احساس کنید که در حال و هوایی نیستید که 
بخواهید انگیزه های تان را برای دیگران توضیح دهید، اما بهتر است کمی 

فروتنی و سیاست به خرج دهید تا دیگران را با خود هم جهت کنید.
   شهریور :

امروز ممکن اســت روز خوبی را آغاز کنید، اما شــاید 
نزدیکی های عصر انرژی های پیرامون تان کمی آشــفته 
شوند. می دانید که بخشی از کار امروزتان این است که باید 
از میان آشفتگی های پیرامون به نکات معنی دار و مهم دست پیدا کنید. 
متأسفانه ممکن است احساس کنید که وقتی سرعت امور افزایش می یابد، 

هیچ راهی برای گریز و پنهان شدن وجود ندارد. 
     مهر :

امروز ممکن است سعی کنید تا چیزی را از دیگران پنهان 
نمایید، اما از آن جایی که دیگران می دانند در زندگی تان 
چه می گذرد نمی توانید در شــرایط کنونی پنهان کاری 
کنید. حواس تان باشد که چند روزی همه ی توجه ها به سوی شماست. 
 از شــدت این فشارها کاسته می شود، اما ممکن است زندگی تان هرگز 
 مثل قبل نشــود. پس در لحظه زندگی کنید و با هر اتفاق شــگفتی که 

پیش روی تان قرار گرفت به سادگی روبرو شوید.
       آبان :

شاید امروز فکر کنید که به انتهای خط رسیده اید، اما واقعًا 
هیچ دلیلی برای اقدام فوری وجود ندارد. این پایان آشکار 
فقط وسیله ای است تا شما را به حرکت وادارد. اما خطر این 
جاست که ممکن است از نظر احساسی و عاطفی در وضعیتی باشید که 
بخواهید بیش از آن چه الزم است انعطاف پذیری نشان دهید. بگذارید تا 
اضطرابی که در درون تان اوج گرفته شما را از نقطه ی سکون رها کند و 
به عمل ترغیب کند. اما زیاده روی نکنید، زیرا ممکن است خیلی سریع به 

همان نقطه ی پیشین بازگردید.
    آذر :

امروز می تواند برای شــما که متولد صورت فلکی قوس 
هستید روز بزرگی باشــید، زیرا مریخ با ویژگی اقدامات 
قهرمانانه سیاره ی کلیدی شما را که مشتری است تحریک 
می کند. ممکن است روزتان را با انتظارات غیرواقعی آغاز کنید، اما ناگهان 
متوجه خواهید شد که انتظارات تان نا به جا هستند. به ناامیدی ای که امروز 
گریبان تان ر اگرفته خیلی بها ندهید، زیرا در غیر این صورت تمام روز 

دست از سرتان برنخواهد داشت. 
     دی :

امروز فرصت امیدوارکننده ای در اختیارتان قرار گرفته تا 
پیشرفت خود را رقم بزنید، اما باید در این مسیر با مسأله ی 
بزرگی مواجه شوید. دیگران به اشتیاق و پشتکارتان احترام 
 خواهند گذاشت، اما نباید نسبت به آن ها احساس برتری کنید. به نظر 
می رسد که امروز دونده ای هستید که در رقابت ماراتون شرکت کرده 
و از او انتظار می رود تا بر خط مســتقیم حرکت کند، حتی اگر موانع 
جذابی سر راه اش قرار گرفته اند که توجه اش را جلب می کنند. اگر 

بر خط پایان تمرکز کنید، احتمال برنده شدن تان افزایش می یابد.
   بهمن :

دیگران شما را به عنوان فردی می شناسند که همیشه 
تالش می کند تا حس استقالل را در کسانی که دوست 
شــان دارد تقویت کند. اما امروز باید این مهارت های 
پرورشی تان را روی شخص خاصی که برای تان مهم است پیاده کنید. 
این حس نزدیکی و صمیمیت با نوعی استقالل عاطفی و احساسی 
همراه شــده و از این جهت باعث ناراحتی تان می گردد. دلیل اش 
این است که مجبورید طی این فرآیند با احساسات خودتان مستقیمًا 

روبرو شوید. 
  اسفند : 

امروز ممکن اســت به خاطر یک رابطه دچار نگرانی و 
اســترس شوید، از این رو می خواهید به کمک دیگران 
راهی پیدا کنید تا همه چیز را به تعادل پیشــین بازگردانید. تنها راه 
مقابله با شــرایط بی ثبات فعلی این است که پیش از انفجار جلوی 
خطر را بگیرید. به خاطر داشته باشید که خودتان در به وجود آمدن 
این وضعیت نقش فعالی داشته اید و حاال باید کمک کنید تا همه چیز 
به حالت عادی برگردد. به چالش های پیش رو مثل یک ماجراجویی 
فکر کنید. به نظر می رسد که روی یک بمب نامرئی قرار گرفته اید و 

از شما انتظار می رود که این بمب را خنثی نمایید. 

سرویس ســالمت // یک متخصص تغذیه گفت: 
بیشتر ما گاهی اوقات سردرد داریم، اما میگرن اغلب 
طوالنی تر از سردرد است و اثرات جسمی بیشتری 

نسبت به سردردهای معمولی دارد. 
   سمیرا مرادی اظهار کرد: میگرن یک سردرد شدید است 
که معموالً در یک طرف ســر و اغلب با حالت تهوع یا 
حساسیت به نور همراه بوده و باعث ایجاد تغییرات التهابی 
در سلول های عصبی می شود که درد را ایجاد می کنند.وی با 
اشاره به این که توجه به رژیم غذایی یکی از بهترین سدهای 
دفاعی در برابر میگرن است، عنوان کرد: شما باید تالش 
کنید تا غذاهای پیشگیرانه را در رژیم غذایی خود گنجانده 
و مصرف غذاهایی که باعث میگرن می شوند را محدود 
کنید.مرادی ادامه داد: غذاهای طبیعی که مواد نگهدارنده 
یا طعم دهنده های مصنوعی ندارند، گزینه های مناســبی 
برای شروع برنامه های غذایی هستند.این متخصص تغذیه 
 با اشــاره به این که عدم مصرف محرک های احتمالی در 
 رژیم غذایی ممکن است به نفع افراد مبتال به میگرن باشد، بیان 
کرد: طبق گفته کمیته پزشــکان مســئول پزشــکی که 
رژیم هــای غذایی گیاهــی را به عنوان روشــی برای 
بهبود ســالمتی ترویج می کند، بیماران مبتال به میگرن 
بایــد غذاهای بــدون درد اســتفاده کننــد.وی عنوان 

کرد:PCRM  مواد غذایی و نوشیدنی هایی مانند برنج 
 مخصوصــًا برنج قهوه ای، شــیرین کننده های طبیعی یا 
طعم دهنده ها، مانند شربت افرا و عصاره وانیل، میوه های 
خشک شده یا پخته شده، به ویژه انواع غیر مرکبات مانند 

گیالس و زغال اخته، ســبزیجات نارنجی، زرد و سبز 
مانند کدو تابستانی، سیب زمینی شیرین، هویج و اسفناج 
را به عنوان غذاهای بــدون درد معرفی می کند.مرادی با 
اشــاره به این که بنیاد میگرن آمریکا گوشت تازه، مرغ 

و ماهی را به عنوان غذاهای میگرن طبقه بندی می کنند، 
افزود: نکته اصلی این اســت که از مصرف گوشت های 
فرآوری شده، دودی و آبگوشــت خودداری کنید.این 
متخصص تغذیه عنوان کرد: ازجمله ســایر محرک های 
میگرنی می توان به استرس، مصرف الکل، تغییرات آب 
و هوا، تغییر در عادات خواب و مصرف داروهای خاص، 
ایــن نکته را نیز باید در نظر داشــت که اگر یک یا هر 
دو والدین شما مبتال به میگرن باشند، 7۵ درصد احتمال 
دارد که شما هم به میگرن مبتال شوید، همچنین زنان در 
حدود سه برابر بیشتر از مردان به میگرن مبتال هستند.وی 
با اشاره به این که محدود کردن مصرف غذاهای محرک 
می تواند باعث کاهش حمالت میگرن شــود، بیان کرد: 
ازجمله غذاهای دیگر یا مواد افزودنی که باعث تحریک 
می شوند، می توان به پیازها، کافئین، آسپارتام، شکالت، 
تخم مرغ، گوجه فرنگی، آجیل و خشکبار، محصوالت 
لبنی، میوه های خانواده مرکبات، الکل، نیترات موجود در 
موادغذایــی و گندم ازجمله ماکارونی و محصوالت نان 
اشــاره کرد.مرادی با اشاره به این که مبتالیان به میگرن 
اغلب توجه دارند که گرسنگی و حذف وعده های غذایی 
می تواند باعث سردرد آن ها شود، عنوان کرد: گرسنگی 
طوالنی مدت در بین وعده های غذایی ممکن است باعث 

حمله میگرن شــود یا به دلیل افت قند خون سردرد را 
شدیدتر کند، فاصله انداختن بیش از حد در بین وعده های 
غذایی، خطر ابتال به سردرد را افزایش می دهد، بنابراین 
بیماران میگرنی باید وعده های غذایی بیشتر و کوچکی 
را انتخاب کنند.این متخصص تغذیه بیان کرد: حفظ وزن 
سالم برای کاهش خطر میگرن مهم است، اضافه وزن یا 
چاقی باعث بروز میگرن یا بدتر شــدن آن می شود، در 
صورت ابتــال به میگرن چند نکته ویژه را باید در مورد 
کاهش وزن خود در نظر بگیریــد، این که در طول روز 
آب زیادی بنوشید و سعی کنید تعداد وعده های غذایی 
را افزایش دهید.وی با اشاره به این که میگرن یک مشکل 
بسیار شایع است، عنوان کرد: این بیماری در حدود ۱۸ 
درصد از کل زنان و ۶ درصد از کل مردان را مبتال می کند 
که مطالعات نشــان داده یک اختالل ژنتیکی است، اما 
محیط، شــیوه زندگی و رژیم غذایی هنوز هم می تواند 
 نقش مهمی در بروز آن داشــته باشــد.مرادی تصریح 
کرد: برای کمک به تســکین دردهای میگرنی، باید یک 
ژورنال غذایی داشته و به عالئم احتمالی خود بعد از تغذیه 
توجه کنید، ژورنال غذایی می تواند به شــما و پزشکتان 
برای شناسایی غذاهای محرک میگرن و تهیه یک برنامه 

شخصی برای مدیریت آن کمک کند.

    
سرویس ســالمت // معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و 
زیارت جمعیت هالل احمر با تاکید بر این که هالل احمر آماده 
خدمت رسانی به زائرین حج است از ممنوعیت اعزام افراد باالی 

۶۵ سال به حج خبر داد. 
   طاهر درودی در خصوص شرایط و ضوابط حج ۱۴۰۱ گفت:  در 
سال های گذشته برگزاری مناسک حج بواسطه شیوع کرونا با خلل 
مواجــه و عمال امکان اعزام زائرین به حج ممکن نبود و صرفا اتباع 
کشور عربستان و افراد مقیم در این کشور در مراسم حج حاضر شدند.
وی افزود: پس از دو سال، هفته گذشته بود که دولت عربستان سعودی 
عنوان کرد که با ظرفیت حدود یک میلیون نفر مراسم حج امسال را 
برگزار خواهد کرد. باید توجه داشت که اعالم دولت عربستان نسبت به 
سال های گذشته بسیار دیرهنگام بود به شکلی که در سنوات گذشته 
در چنیــن برهه ای از زمان، تمام امور حجاج انجام شــده و همگی 

آماده اعزام بودند.
    این مقام مســئول در جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد: اعالم 
دیرهنگام عربستان سعودی در راستای برگزاری مراسم حج، ممکن 
است مشکالتی را در اقامت، تعیین هتل ها و حتی پروازها ایجاد کند 
و این مشــکلی است که تمامی کشورها با آن مواجه هستند اما بابی 
خواهد بود تا همچون سال های گذشــته، مسیر برای برگزاری این 

فریضه الهی هموار شود.
  درودی ادامــه داد: جمعیت هالل احمر نیز تالش می کند همچون 
سنوات گذشــته انجام معاینات و ارزیابی سالمت زائرین را انجام و 

 پس از اعزام نیز در شــهرهای مکه و مدینه به زائرین خدمت رسانی 
خواهد کرد. در همین راستا و در هماهنگی با سازمان حج و زیارت 
آمادگی های اولیه بوجود آمده و هماهنگی جهت انتخاب پزشــکان 
 صورت گرفتــه و نهایتا تا ۱۰ روز دیگر اســامی پزشــکان برای 

کاروان های حج اعالم خواهد شد.
   معــاون حج و عمره مرکز پزشــکی حج و زیــارت تصریح کرد: 
پیش بینی می شود با توجه به این که ظرفیت یک میلیون نفری برای 
حج امسال اعالم شده و از این سهمیه، ۱۵۰ هزار نفر از اتباع عربستان 
در مراسم حج حاضر می شوند و صرفا ۸۵۰ هزار نفر از سایر کشورها 

می توانند عازم مراسم حج شوند، انتظار می رود حدود 3۰ هزار زائر 
ایرانی نیز به حج اعزام شوند.

   درودی بــا اشــاره به این که هــالل احمر با تمام تــوان در حال 
آماده سازی زمینه های خدمت رسانی پزشکی به حجاج است، گفت: 
تامین دارو، آماده ســازی تجهیزات پزشکی، انتخاب و آماده سازی 
کادر پزشــکی از جمله اقداماتی است که صورت می گیرد و پس از 
مشخص شدن وضعیت کاروان ها، معاینات زائرین به صورت جدی 
آغاز خواهد شد.  این مقام مسئول در جمعیت هالل احمر تاکید کرد: 
در سال ۹۸ تعدادی از زائرین، امور معایناتی خود را سپری کردند اما 
بواسطه شیوع کرونا از اعزام به مراسم حج بازماندند که مشخصا آن 
رویه تغییر خواهد کرد و یکی از تغییرات نیز این است که اعزام افراد 
باالی ۶۵ سال به حج ممنوع شده و از لیست اعزام به صورت موقت 

خارج خواهند شد.

   ممنوعیت اعزام افراد باالی 65 سال به

طرح :  بیتا  هوشنگی

 ســرویس ســالمت // روی )Zinc( یک 
ماده معدنی ضروری است که در واکنش های 
بسیاری در بدن انسان نقش داشته و کمبود 

آن باعث عوارض جدی می گردد.
  عنصــر روی از اوایل دهه ۱۹۰۰ به عنوان یک 
ماده مغذی شناخته شد. اولین تحقیقات کمبود روی 
در انسان مربوط به اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه 
۱۹۶۰ می باشد که نشان داد تعویق رشد، ضایعات 
پوستی، نارسایی بلوغ جنسی در نوجوانان پسر 
ایرانــی و مصری مربوط به کمبود روی اســت.
مقدار ریزمغــذی روی در بدن ۱/۵ تا ۲/۵ گرم 
است و بخش اعظم آن در عضالت، استخوان ها 
و کبد تجمع یافته و بخش کوچکی نیز در ناخن، 
پوســت و مو یافت می شود.عنصر روی در بدن 
نقش مهمی در ساختمان بیش از 3۰۰ آنزیم دارد و 
کمبود آن می تواند اختالالت متعددی در متابولیسم 
و عملکرد ارگان ها ایجاد نماید.نیاز به عنصر روی 
در دوران کودکی به علت رشد سریع حیاتی است. 
دیده شده است که مکمل روی تاثیر مثبتی بر رشد 
کودکان دچار کوتاه قدی تغذیه ای داشــته است.
کمبود روی در کودکان می تواند سرعت رشد را 

کاهش دهد. همچنین، کمبود روی با تغییراتی در 
حس بویایی و چشــایی همراه است و سبب بی 
اشتهایی و کاهش وزن می شود.مطالعات متعددی 
نشان داده است که عنصر روی بر قدرت یادگیری 
تاثیر قابل مالحظه ای دارد .کمبود روی در دوران 
بارداری عوارضی مانند سقط جنین، نقص عضو 
مــادرزادی، وزن کم در زمان تولد، زایمان دیر یا 
زورد هنگام را بــه دنبال دارد.به دلیل نقش روی 
بر سیســتم ایمنی، کمبود آن مقاومــت در برابر 
بیماری ها را کاهش می دهد و به ویژه در کودکان 
موارد ابتال به بیماری های شــایع دوران کودکی 
 از جمله بیماری های تنفســی و اسهالی افزایش 
می یابــد. کودکان دچار کمبود روی بیشــتر در 
معــرض عفونت ها قرار دارنــد. تاخیر در بلوغ 
جنســی از دیگر عوارض کمبود روی به شمار 

می رود.
  منابع غذایی روی

  روی در تمام مــواد غذایی حیوانی و گیاهی 

که منبع خوب پروتئین هســتند، وجود دارد. 
منابع غنی روی عبارتند از صدف، جگر و انواع 
گوشت ها به ویژه گوشت قرمز )گوشت مرغ و 
ماهی هم حاوی روی هستند اما میزان روی در 
گوشت قرمز بیشتر است(، تخم مرغ، حبوبات 
مانند لوبیا و عدس، غالت ســبوس دار، شیر و 
مواد لبنی، انواع مغزها مانند بادام زمینی، گردو، 
بــادام و فندق. به طور کلی قابلیت جذب روی 
از منابع حیوانی بیشــتر از منابع گیاهی است و 
در صورتی که قســمت اعظم روی دریافتی از 
منابع گیاهی تامین شــود نیاز به این ریزمغذی 
افزایش می یابد. به طــور کلی قابلیت جذب 
روی از گوشــت ۴ برابر غالت اســت. فیبر و 
 فیتات از مهمترین عوامل کاهش جذب روی از

رژیم غذایی هستند و در صورتی که مقدار کمی 
پروتئین حیوانی در وعده غذایی وجود داشــته 
باشــد، جذب روی از غذاهای حاوی فیتات 

افزایش می یابد.

  برای پیشگیری از کمبود روی چه باید 
کرد؟

  توجه بــه برنامه غذایــی روزانه ومصرف 
غذاهای حــاوی روی بخصوص غذاهای با 
منابع حیوانی برای تامین نیاز روزانه مهمترین 
راه پیشگیری ازکمبود روی است.انواع مغزها 
را بــه عنوان میــان وعده های ســالم بویژه 
دربرنامــه غذایی کــودکان ،نوجوانان وزنان 
باردار می توان بکاربرد در این صورت نه تنها 
بخشی از روی مورد نیاز روزانه بلکه بخشی 
ار آهن نیز تامین می شود.از نان هایی که در 
فرایند پخت آنها جوش شیرین بکار نرفته و 
خمیر آنها ورآمده استفاده کنید. تخمیر منجر 
بــه تولید آنزیم فیتاز شــده وموجب کاهش 
فیتات موجود در این موادغذایی می شود.بد 
نیست بدانید که نانهایی که خمیر آنها ور نیامده 
بدلیل مهار نشدن فیتاتاز از جذب روی وعده 
غذایی بشدت جلوگیری می کنند. پس سعی 
کنید از نانهایی که در فرایند پخت آنها جوش 
 شیرین بکار نرفته و خمیر آنها ورآمده استفاده 

کنید.

  افزودن روی 
به خاک و 

مواد 

غذایی
  تحقیقات انجام 

 شده در بخش کشاورزی 
فقیر بودن خاکهای کشور را از ریزمغذی روی 
نشان داده است.این موضوع بدین معنی است 
محصوالت غذایی نیز از نظــرروی فقیرند و 
مسئولین کشور باید تقویت ویا به عبارت دیگر 
غنی سازی خاک با روی را مدنظر قرار دهند 

و تا زمانی که این 
به  برنامه 

م  نجا ا ســر
اســت   نرســیده 
ســازی   غنــی 
مواد غذایی عمده با ریزمغذی روی راهکاری 
اســت که باید به اجرا گذاشــته شود. مصرف 
غذاهای غنی شده با روی می تواند بخشی از 

روی مورد نیار بدن را تامین کند.

سرویس سالمت // سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی استان هرمزگان گفت: 
تنها شهرستان بوموسی و جزیره هرمز 
در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند. 

دکتر فاطمــه نوروزیان افزود: بر اســاس 
جدیدترین رنگ بندی کرونایی اعالم شــده 
از طرف وزارت بهداشــت، تنها شهرستان 
بوموسی و جزیره هرمز در وضعیت نارنجی 

قرار دارند.
  به گزارش ایســنا ؛ وی با بیان اینکه بر این 
اساس، شهرستان های جاسک و بندرخمیر 
که پیش از این در وضعیت نارنجی دســته 
بندی شده بودند اکنون به وضعیت زرد تغییر 
یافته اند، اظهار کرد: بر همین اساس، قشم و 
بندرلنگه در وضعیت آبی و دیگر شهرستان ها 

در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد 

بوموسی و هرمز در وضعیت نارنجی کرونایی 
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آگهی مزایده ) نوبت اول (  
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب پرونده اجرایی بشماره بایگاني 0000430 و کالسه 
9809987610100546 در خصوص دعوي محکوم له شرکت برق منطقه اي هرمزگان بطرفیت محکوم علیه خانم 
شعله حاجي پور سورئي که محکوم به فروش ملک مسکوني گردیده است که در این راستا ملک مسکوني به شرح 
ذیل به مزایده گذاشته مي شود. گزارش کارشناسي : خالصه گزارش ، بررسي و مالحظات : مورد بازدید عبارتست 
از یکباب خانه دوطبقه معرفي شده طبق مطالعه پرونده در شعبه واداره ثبت بندرعباس به شرح ذیل اعالم مي گردد: 
1- منزل مذکور واقع در محله ســورو کوچه حسینه بوشهري ها ساختمان دو طبقه سه بر با نمای سیمان سفید 
با مشــخصات پالک فرعي 2 از 7207 اصلي ، بخش 1 ، بشماره چاپي 626588 سري الف سال 91 به مساحت 

عرصه534/2 متر مربع ومساحت اعیاني دو طبقه با مشاعات حدود 500 متر مربع وطبق استعالم اخذ شده از اداره ثبت بندرعباس مالک ششدانگ 
عرصه و اعیان ملک مذکور خانم شعله حاجي پور سوروئي به شماره ملي 5549691833 مي باشد. 2- طبق اظهار محکوم علیه ملک مذکور 
در اختیار ایشان مي باشد. 3- ساختمان دوطبقه مجزا با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک ونمای سیمان وقدمت آن حدود 25 سال مي باشد. 
4- ملک مذکور باتوجه به مدارک ابرازي و موجود در پرونده )استعالمات اداره ثبت( در حال حاضر در رهن پست بانک ایران مي باشد. 5- ملک 
مورد نظر دوطبقه مي باشد : طبقه همکف : شامل 4 اتاق خواب ، هال وپذیرایی و نشیمن که دو اتاق آن مستر با سرویس بهداشتی و حمام ، 
آشپزخانه اوپن با کابینت های گالس ام دي اف یک سرویس بهداشتی و حمام مجزي ، کف سرامیک ، سقف کاذب با ابزار ونورپردازي ، بدنه 
نقاشي وکاغذ دیواري و اتاقها داراي کمد دیواري ام دي اف طبقه اول : شامل 2 اتاق خواب ، هال و پذیرایی ، آشپزخانه اوپن با کابینت فلزي ، یک 
چشمه سرویس بهداشتی و حمام مجزي بدنه نقاشي و سقف کاذب و ابزار با چراغ هالوژن 2 اتاق دارای کمد دیواري وکف سنگ 6- متعلقات 
2 فقره انشعاب برق و یک فقره انشعاب آب مشاع نظریه کارشناسي : - برآورد قیمت ملک مورد نظر : با توجه و عنایت به بازدید صورت گرفته 
و طي مدارک ابرازي با در نظر گرفتن موقعیت کیفیت و قدمت ساخت شکل هندسي ، ارزش منطقه اي و بافت آن ونوع مصالح بکار رفته ، 
انشعابات ومتعلقات آن ووضعیت فعلي بازار امالک و مستغالت ) عرضه و تقاضا ( همچنین بدون در نظر گرفتن وقفي بودن ، مستحق للغیر بودن 
، بازداشتي بودن و تعهدات دیون و بدهي احتمالي که ممکن است به اشخاص حقیقي و حقوقي یا سایر موسسات ، بانک ها و نهادهاي دولتي 
و خصوصي داشته باشد یا در مسیر بودن یا نبودن طرح هاي عمراني و اصالحات و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازي و با در 
نظر گرفتن سایر پارامترها و مولفه هاي موثر بر این رابطه از نظر اینجانب ارزش شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مورد نظر با ارزش انشعابات 
برق وآب جمعا مبلغ 59.500.000.000 ریال )پنجاه و نه میلیارد پانصد میلیون ریال ( جهت پایه مزایده اعالم می گردد . فروش نقدي است . و 
حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد . 2-کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است. 3- پیشنهاد 
دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب 
شبا 220100004062012907685962 بشناسه واریز 941108000100019809987610100546 نزد بانک ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض 
سپرده را به این اجرا تحویل نمایند یا از طریق کارتخوان موجود در این مرجه نسبت به پرداخت سپرده ده در صد اقدام گردد . 4- اجرای احکام 
در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و در صورت ابطال یا عدم تایید مزایده توسط مقام محترم قضایي حق هرگونه هرگونه اعتراض توسط شرکت 
کننده در مزایده ساقط مي باشد . 5- جلسه مزایده در روز سه شنبه ساعت 12:30 مورخ 1401/02/27 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام 
مدني دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خود 
داری نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا 
تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام 

مدني دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند .

فخر الدین افضلي  - دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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گروه گزارش // نشست صمیمی فعاالن اقتصادی 
هرمزگان بــا نماینده عالی دولت در اســتان 
به میزبانی اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن و 
کشاورزی هرمزگان برگزار شد و فعاالن اقتصادی 
استان به بیان دغدغه ها، مشکالت، پیشنهادات 

و.... پرداختند. 
  استاندار هرمزگان در جمع فعاالن اقتصادی استان 
اظهار داشت: در تخصیص اعتبارات به دنبال تجارت 
سیاسی با مردم نیستم؛ بلکه رویکرد ما این است که با 
انجام پروژه های رشد در استان، بتوانیم برای جوانان 
ایجاد اشتغال کنیم و زیرساخت های اصلی را تامین 
کنیم.مهدی دوســتی افزود: احداث سالن ورزشی و 
آســفالت راه روستایی خوب است ؛ اما این موارد به 
تنهایی نمی تواند سبب ایجاد اشتغال و ماندن جوانان در 
روستاها شود. در حال حاضر در استان بالغ بر ۵۰۰ 
روستای خالی از سکنه وجود دارد که بیش از ۴33 
روستا راه دسترسی داشته اند و این یعنی با راه نمی توان 
مانع از مهاجرت افراد جویای کار از روستا به شهرها 
شد.دوســتی گفت: ما به دنبال ایجاد زیرساخت ها و 
پروژه های مرتبط با حوزه رشــد هستیم، اختصاص 
بیش از هزار میلیــارد تومان اعتبار برای تامین برق 
مزارع پرورش میگو در استان امر بسیار خوبی بود که 
می تواند ضریب اشتغال در استان را باال ببرد.وی ادامه 
داد: در حوزه آبزی پروری وعده 3 مرکز برای تقویت 
ذخایر داده بودیم که تخصیص زمین انجام شده و مکان 
مشخص شــده و یک مرکز دیگر نیز به این 3 مرکز 
 اضافه شده است.دوستی گفت: در حوزه تجارت که 
اصلی ترین گرفتاری همه ما همین مســئله است، 

 کارگروهی با حضور ســه وزیر تشــکیل شــد و 
پیش نویس یک قانون برای تجارت و ته لنجی نوشته 
شد که در این قانون بیمه ملوانان تا ساماندهی ته لنجی 
و تخفیفات مختلف در این قانون در نظر گرفته شده 
است. این قانون در پروسه است و امیدوارم به سرعت 
اجرایی شود.وی اظهار داشت: در مسئله آبرسانی به 
دشت ها و تکمیل زیرســاخت ها، معادل ۱۰ درصد 
هزینه انجام شــده برای سد جگین برای آب رسانی 
به دشــت ها و اراضی پایین دست این سد کردیم تا 
ســرمایه گذاری بزرگ اولیه فایده ای داشته باشد و 
بتواند به ایجاد شــغل برای مردم منطقه کمک کند.

استاندار هرمزگان گفت: برای تکمیل زنجیره پتاسیم 
و ایجاد شــهر پتاس 7۰ هکتار در نظر گرفته شده و 
از سوی دیگر بر روی شــهر سیلیس در استان نیز 
مطالعاتی انجام شده و با توجه به ضعف منابع سیلیس 
در هند به دنبال بازار هند و ســرمایه گذاری در این 
زمینه هســتیم.وی ادامه داد: در حوزه گردشــگری 
دریایی نیز ما توانستیم یکی از آرزوهای دیرینه استان 
را برآورده کنیم و توانستیم سهمیه سوخت یارانه ای 
برای کشــتی های کروز را مجوز بگیریم.دوســتی 
گفت: نسخه اولیه دفترچه سرمایه گذاری استان در 
اسفندماه با تالش معاونت اقتصادی استانداری آماده 
 شده که کار بزرگی است، با این دفترچه می توان نظر 
ســرمایه گذاران را جلب کرد و در آن ۶۸ مشــوق 
طالیی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای نوسازی باغات استان بالغ بر ۱۱۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت گرفته شد که متاسفانه استقبال 
مناســبی از این طرح نشده است. ما در سفر ریاست 
جمهوری ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تســهیالت سفر 
گرفتیم که باید ماهانــه ۱۲۵۰ میلیارد تومان جذب 
شود که هنوز استقبالی نشده است و در صورت عدم 

جذب، بازگشــت خواهد خورد. استاندار هرمزگان 
گفت: در بحث ســند دار کردن زمین های مسکونی 
 در مناطق مختلف اســتان از جملــه در بندرعباس، 
جزیره هرمز و میناب خوب عمل شــد، اما در حوزه 
سند دار کردن اراضی کشــاورزی همچنان مشکل 
وجــود دارد.وی تصریح کرد: تمرکز عمده طرح های 
گردشگری بر معلول سفر و احداث هتل و مسافرخانه 
اســت در حالی که باید به سمتی برویم که در حوزه 
گردشگری طرح هایی اجرایی شود که عامل سفر به 
استان شوند.وی تأکید کرد: قطعا جاهایی که موجب 
تاخیر در صدور مجوزها می شوند را شناسایی خواهیم 
کرد و در همین راســتا نامه ای را به فرمانداران ارسال 
کردیم که تمام اصنافی که مجوزات آن ها معطل شده 
است سریعا مجوزاتشان صادر شود.اگر اصناف وفعاالن 
افتصادی هم تصمیمات معطلی دارند، می توانند به ما 
اعالم کنند تا رسیدگی الزم انجام شود.محمدرضا صفا 
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان نیز ضمن تشریح اهداف 
برگزاری نشست پرسش و پاسخ فعاالن اقتصادی با 
استاندار هرمزگان گفت: اتاق بندرعباس ضمن تعامل 
مناسب با دولت برای رفع مشکالت وموانع فعالیت های 
تجار، بازرگانان و کسبه و سایر صنوف تالش دارد. وی 
با قدردانی از همراهی تیم اقتصادی استانداری هرمزگان 
ابراز امیدواری کرد در شرایط سخت اقتصادی بتوان از 
موانع و مشــکالت در جهت رونق اقتصادی ، تسهیل 
تجارت و اشتغالزایی با استفاده از ظرفیت تولید دانش 

بنیان اقدام کرد. 
  دغدغه ها و گالیه های فعاالن اقتصادی 

   نایب رئیــس اتاق بازرگانی هرمــزگان و رئیس 
اتحادیه تجــارت خارجی اســتان بــا قدردانی از 
اســتاندار هرمــزگان بدلیل حضــور در جمع تجار 
وبازرگانان اســتان گفت: هرمزگان بــار ۶۰ تا 7۰ 
درصد تجارت کشــور را به دوش می کشد و توجه 
به این ســطح فعالیت ها، سطح توقع فعاالن اقتصادی 
نیز از دولتمردان بیشــتر اســت و نیاز بــه افزایش 
 تعامالت این دو بخش است.حســن روحانی افزود: 
تحریم ها فشــار مضاعفی را بر تجــارت خارجی 
 کشور وارد کرده اســت و ۲۵درصد هزینه را بخاطر 
 دور زدن تحریم ها افزایش داده است و در این سال ها 
تحریم ها کمر تجارت خارجی را شکســته اســت.

 روحانــی خواســتار مصوباتــی جهــت کاهش 
هزینه های بخش خصوصی و تجارت خارجی توسط 
دولت ومجلس شــد.وی از هزینه باالی انتقال کاالها 
توسط سیستم حمل و نقلی و مشکالت حوزه گمرک 

و برخی دوگانگی های این بخش انتقاد کرد و گفت : 
هرمزگان نقش تجاری مهمی را در کشور دارد، اما از 
لحاظ لجستیکی مشکل دارد.روحانی افزود: هرساله از 
محل صندوق توسعه ملی، تسهیالت صادراتی ارزان 
قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد که هنوز 
این تسهیالت در اختیارمان قرار نگرفته است.وی از 
نبود انبارهای مورد نیاز مناســب در استان نیز گالیه 
کرد و گفت: کاالهای مان را بایستی در انبارهای سایر 
استان ها انبار کنیم ونیاز به راه اندازی مجتمع انبارها 
در هرمزگان داریم.بنی هاشمی عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی هرمزگان نیز با اشاره به غیرفعال بودن 
7۰درصد شــهرک صنعتی در اســتان؛ از مشکالت 
زیرساختی در بخش صنایع کوچک، مشکالت ماشین 
آالت تولیــد وحمل، قیمت گذاری های دســتوری، 
 مشکل در ارســال محموله از بندرعباس به تهران و 
هزینه های چندبرابری، صدور بخشنامه های فوری 
و خلق الســاعه، اســتفاده از مصالح غیراستاندارد 
 در ســاخت وســازها و پــروژه هــای عمرانی و 
کاستی های این بخش گالیه کرد.براهیمی عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی اســتان و رئیس کمیسیون 
گردشــگری اتاق بازرگانی  نیز از اخذ مجوز انجمن 
صنفی گردشگری خبرداد و خواستار تقویت شورای 
بخش خصوصی و دولت و حضور نمایندگان مجلس در 
ترکیب این شورا شد وافزود: نمی توان در اتاق دربسته 
برای بخش خصوصی نسخه پیچید و بایستی بازدیدهای 
 میدانــی از این بخش صورت گرفته و مشــکالت و 
خواسته ها را نیز رصد کرد.وی از استاندار هرمزگان 
خواســت بطور مرتب دیدارهای بی واسطه با فعاالن 
اقتصادی استان داشته باشــند.رییس خانه صنعت و 
معدن نیز به بیان موانع و مشکالت این بخش وموازی 
کاری برخی دســتگاه های اجرایی  پرداخت و گفت: 
این وضعیت باعث شده است استان رتبه نخست فالکت 
 را به خود اختصاص دهد.تهمتن مدعی شد بانک ها 
بجــای حمایــت از تولیــد، برخــالف مصوبات 
مجلــس و کارگروه هــا و...، تولیدکنندگان را تحت 
فشــار قرار مــی دهنــد.وی گفت: برای داشــتن 
انشــعاب برق، مســئوالن برق اســتان عــالوه بر 
 اخذ هزینــه انشــعاب و...، می خواهنــد حتی در 

هزینه های نصب پست برق هم مشارکت کنیم.تهمتن 
با انتقاد از ســنگ اندازی برخــی مدیران، خطاب به 
استاندار هرمزگان گفت: به مدیران زیرمجموعه بفرمایید 
دست مان را نگیرند، پایمان را رها کنند.رئیس سازمان 
نظام مهندسی معدن استان هم با قدردانی از رئیس اتاق 
بازرگانی بدلیل برگزاری این نشست صمیمی با استاندار 
هرمزگان، به مشکالت این حوزه و عدم برگزاری آزمون 
این بخش در سه سال گذشته، افزایش کرایه حمل و عدم 
امکان بازسازی ماشین آالت اشاره کرد.گفتنی است در 
 این جلسه همچنین مشکالت حوزه حمل ونقل و گرانی 
 هزینــه هــای جابجایی کاالهــا، عــدم جابجایی 
 پایانــه حمل ونقــل پــس از راه اندازی شــهرک 
حمل ونقل جهت کاهش ۶۰کیلومتری مسافت علی 
رغم وعده های قبلی ، لــزوم اختصاص ۱۰۰هکتار 
زمین برای توســعه شــهرک حمل ونقل، تخصیص 
۶۰هکتار زمین جهت احداث مجتمع شــرکت های 
صنعت پخش و مشکالت کمبود سوخت این بخش، 
لزوم حمایت از بخش کشــاورزی، ضرورت موافقت 
با صــدور مجوز بــرای راه اندازی آبشــیرینکن در 
بخش کشــاورزی و استفاده از پســابش برای تولید 
 آبزیان وجلبک، عدم صدور مجوز و پروانه بهداشــتی 
 و فــروش محصــوالت صنایع دســتی بانــوان در 
فروشگاه ها و لزوم ایجاد شرایط عرضه این محصوالت 
همزمــان با بــازی های قطــر، لزوم بومی ســازی 
 قوانین مصوب کشــوری آب وبرق در اســتان برای 
فعالیت هــای اقتصادی، ضرورت تخصیص بودجه به 

مرکز تحقیقات کشاورزی برای مطالعه در حوزه آفات 
نخلستان ها، نوســازی صنعت نخلداری و واردات 
 ماشین آالت این حوزه، نداشتن کانتینر یخچال دار در 
کشــتی های کشــتیرانی، حمایت از بخش آبزی 
پروری،لزوم اصــالح و تجدیدنظر در قوانین حوزه 
قاچاق کاال وارز و ضرورت برگزاری جلســات با 
حضور بخش خصوصی، گمــرک و بخش دولتی 
در این حــوزه، عدم بهره مندی از اقتصاد هرمزگان 
توسط بومیان و مشکل در انتقال کاالها از هرمزگان 
به سایر مناطق به بهانه و برچسب قاچاق، استهالک 
دستگاه های آزمایشگاه های همکار استاندارد و عدم 
 امکان بروز رسانی دســتگاه ها بدلیل تحریم هاو 
 راه اندازی آزمایشــگاه توســط برخــی نهادهای 
دولتی با اســتفاده از بیت المــال و تعطیلی برخی 
آزمایشــگاه ها، ضــرورت واگــذاری یک قطعه 
زمین در نزدیکی اســکله جهت راه اندازی مجتمع 
آزمایشگاهی، لزوم تعطیلی مهمانســرای ادارات و 
صنایع و اســتفاده از هتل ها و مهمانسراهای بخش 
خصوصی، نیاز به تخصیص تسهیالت ارزان قیمت در 
بخش گردشگری، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
در دو موعد زمان خرید کاال و محصوالت و همچنین 
پرداخت این مالیات برارزش افزوده به دولت توسط 
فعاالن حوزه گردشگری و مجتمع های پذیرایی بین 
جاده ای، گرانی گاز و.... نیز توسط فعاالن اقتصادی و 
بخش خصوصی مطرح و خواستار اتخاذ تدابیر الزم 

توسط نماینده عالی دولت در استان شدند.

به میزبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان ؛

فعاالن اقتصادی هرمزگان
 دغدغه های شان را به استاندار گفتند

مدیریت  جدید  سرپرســت   // گزارش  گروه 
با  هرمزگان  اســتان  اجتماعی  تامین  درمان 
حضور مسئوالن سازمان تامین اجتماعی برگزار 

شد. 
   با حضور حبیب ا... حسن خانلو قائم مقام سازمان 
تامین اجتماعی، علی رجبی مدیــرکل ارزیابی و 
تعالی سازمان تامین اجتماعی و جمعی از مدیران 
استانی، دکتر غالمعباس مومنی به عنوان سرپرست 
جدید مدیریت درمان تامیــن اجتماعی هرمزگان 
معرفی شد.قائم مقام ســازمان تامین اجتماعی در 
این آیین گفت: سیاســتهای کلی تامین اجتماعی 
ابالغی مقام معظم رهبری نقشه راه ماست و همیشه 
 باید مورد توجه قرار گیرد. حبیب ا... حســن خانلو 
افزود: اقدامات و عملکردهــای ما را مردم با این 
سیاســت ها می ســنجد و اگر تطبیق داشته باشد 

می پذیرند و اگر مطابقت نداشته باشــد نمی پذیرند.  
حسن خانلو عنوان کرد: انسان نباید شخصیت دوگانه 
داشــته باشد چرا که انسان وجدان دارد و در کارها 
باید همه جوانــب را در نظر بگیرد. وی اظهارکرد: 
انسان باید ببیند با کدام ارزشهای شخصیتی در حال 
حرکت اســت و خود را در مسیر امام و شهدا قرار 
دهد.  وی با اشــاره به آیه ۸۶ سوره نسا بیان کرد: 
اگر کسی که دوست شماست به شما که مسئولیتی 
را بــه عهده گرفته اید تبریک گفت بهتر از آن به او 
پاســخ دهید و اگر دشمن شما بود مانند خودشان 
جواب بدهید. وی خاطرنشــان کرد: اگر کسی به 
شما بدی کرد شــما حق ندارید هر نوع برخوردی 
را انجام بدهید و وقتی که به منصبی می رسید باید 
حواستان بیشتر جمع باشد. حسن خانلو گفت: منافع 
 ملی باید تابع هویت ما باشد و انسان نباید برای به 
دســت آوردن یک پســت هر کاری انجام دهد و 
هویت خود را از دســت بدهد و نباید شــرایط به 
سمتی پیش برود که افراد مجبور شوند هویت خود 

را تغییر بدهند.قائم مقام ســازمان تامین اجتماعی 
اظهارداشــت: باید فقرا را در نظر بگیریم و کاری 
انجام دهیم که درد آنها کاهش یابد. حســن خالو 
ادامه داد: باید به کار و مســئولیتی که به ما واگذار 
شده اســت به خوبی عمل نماییم. وی با اشاره به 
افزایش ۵۰ درصدی فوق العــاده ویژه کادر درمان 
و پرستاران ســازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: 
این مهم با پیگیری هایی کــه صورت گرفته اکنون 
محقق و ابالغ شده اســت و در احکام صادره آنها 
اصالح و مابه التفاوت آن نیز پرداخت خواهد شد. 
وی عنــوان کرد: همه باید کار خــود را به خوبی، 
فهمیده و سنجیده انجام دهیم و حضور دکتر مومنی 
نیز با همین هدف انجام شده است تا بتواند راندمان 
باالتری را ثبت نماید. این مســول خاطرنشان کرد: 
همه وظیفه داریم هر چه در توان داریم برای مردم 
انجــام دهیم و تامین اجتماعی به خاطر اینکه یک 
ســپر در مقابل نامالیمات است، کار آن ملموس تر 
است. حسن خانلو گفت: از اختیارات و امکانات به 
خوبی استفاده کنید و با شناخت و تالش مضاعف 
کارها را به پیش برده تا با حداکثر بهره وری رضایت 

مردم را جلب نمایید.
  5۰ درصــد هرمزگانی ها تحت پوشــش 

تامین اجتماعی 
  در ادامه مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان 
گفت: در اســتان هرمزگان بیش از ۹۹۰ هزار نفر 
تحت پوشــش خدمات بیمه تامین اجتماعی قرار 
دارد. عبــاس اکبری افزود: ایــن آمار بیش از ۵۰ 
درصد از جمعیت اســتان را شــامل می شــود و 
اکنون 337 هزار نفر بیمه شــده اصلی و ۵۵ هزار 
نفر مستمری بگیر اصلی در استان هرمزگان وجود 
دارد. اکبری عنوان کرد: در استان هرمزگان ۸ مرکز 

درمانی تامین اجتماعی شامل یک بیمارستان و هفت 
درمانگاه وجود دارد که به طیف بسیار گسترده ای 
در حوزه درمانی خدمات ارائه می کنند. وی عنوان 
کرد با ابالغ سیاســت های کلی تامین اجتماعی از 
سوی رهبر معظم انقالب می توان گفت سال ۱۴۰۱ 
سال تامین اجتماعی اســت. وی خاطرنشان کرد: 
برنامه تحولی که از سوی مدیرعامل ابالغ شده است 
نیز در راستای سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری 
و تامیــن اجتماعی با تمــام امکانات خود تالش 
خواهد کرد این سیاســت ها اجرایی شود. اکبری 
اظهار داشــت: امیدواریم با حمایت های مدیران و 
مسئوالن ارشد تامین اجتماعی آنچه در حوزه درمان 
تامین اجتماعی است در استان هرمزگان به عدالت 
اجرا و همه مردم استان به خصوص بیمه شدگان و 

بازنشستگان سازمان از آن بهره مند شوند.
  وحدت، نیاز امروز جامعه 

  مشــاور امور فرهنگی استاندار هرمزگان نیز در 
این مراســم گفت: همه ما مسلمان هستیم و باید 
بــه رفتارها و کردارهای خود توجه ویژه داشــته 
باشیم. حجت االســالم علی اکبر میرزایی افزود: 
ســه ویژگی است که اگر در انســان نباشد خدا و 
رســول خدا از ما راضی نمی شود. میرزایی ادامه 
داد: هر انســان باید آســتانه تحمل خود را باال 
برده و صبر داشته باشــد و با مردم خوش اخالق 
و خوش رفتار باشــد. همچنیــن در وجود خود 
 نیرویی را تعبیه کند که اگر در مقابل گناه قرار گرفته 
بتوانــد با آن مقابله نماید.  وی خاطرنشــان کرد: 
مسئولیت ها باید به شخصی واگذار شود که اهلیت 
و ســزاوار باشد. وی عنوان کرد: آنچه امروز به آن 
نیاز داریم این اســت که همه با هم متحد باشیم و 
به هم کمک کنیم تا بتوانیم به هدف نهایی برســیم 
و کاشــت تخم نفاق بدترین گنــاه و آفت جامعه 
است. وی عنوان کرد: وحدت و همکاری نیاز امروز 
جامعه ماســت چرا که باید با دستان خود جامعه 
خود را بســازیم. میرزایی بیان کرد: از زمان شروع 
کرونا پزشــکان و کادر درمان زحمت های زیادی 
 کشیدند و نشــان دادند که با همکاری و  همدلی 

می توان کارها را به پیش برد. 
  مشکالت را برطرف کنیم 

   سرپرســت جدیــد مدیریــت درمــان تامین 
اجتماعی استان هرمزگان نیز در این مراسم گفت: 
در پذیرفتن مســئولیت ها همه ســرباز هستیم و 
بایــد به نحوی عمل کنیم که ســرباز خوبی برای 
مردم باشــیم. دکتر غالمعباس مومنی عنوان کرد: 
آنچه که برای مردم بســیار مهم اســت این است 
 که ما خدمتگزار آنها باشــیم و کارهایی که انجام 
می دهیم به نحوی باشد که مشکالت مردم برطرف 
شود. مومنی اظهار داشت: آنچه که ما باید در نظر 
بگیریم این است که در پایان خدمت مردم و شهدا 
از ما راضی باشند. وی ادامه داد: سال هاست که با 
ســازمان تامین اجتماعی همکاری دارم و خود را 

جزئی از این ســازمان می دانم و تالش می کنم که 
بتوانم خدمات مناسبی به مردم ارائه نمایم. همچنین 
از مســئولین و مدیران سازمان بابت اعتماد به من 

تشکر می کنم. 
  ســاخت پنج مرکز درمانی در اســتان 

مصوب شد
  در ادامه مدیر سابق درمان تامین اجتماعی استان 
هرمزگان گفــت: هر کاری کــه در مدت تصدی 
من در مدیریــت درمان تامین اجتماعی هرمزگان 
انجام شــده اســت با مشــارکت همه همکاران 
 بوده اســت. دکتر مریم امیری افزود: بیمارســتان 
خلیج فارس بندرعباس مصوبه 3۰۰ تخت خوابی 
دارد اما با ۱۲۰ تخت شروع به فعالیت کرد و اکنون 
به ۲۶۸ تخت افزایش یافته اســت. امیری اظهار 
داشت: توســعه بخش های تصویربرداری، ام آر 
آی و ســی تی اسکن در بیمارستان طی چند سال 
اخیر انجام شده است و اتاق عمل بیمارستان نیز با 
افزایش تخت همراه بوده اســت.  وی خاطرنشان 
کرد: طی دو سال گذشته در کشور ۶۱ مرکز درمانی 
تامین اجتماعی مصوب شــده است که پنج مرکز 
برای اســتان هرمزگان بوده است. وی عنوان کرد: 
در شهرســتان های پارســیان و حاجی آباد زمین 
برای ساخت درمانگاه به تامین اجتماعی اختصاص 
یافته است و باید هزینه ساخت آن تامین تا احداث 
این درمانگاه ها آغاز شــود.  وی خاطرنشان کرد: 
سال های زیادی را در ســازمان تامین اجتماعی 
بوده ام و چهار ســال به عنوان مدیر درمان تامین 
اجتماعی هرمزگان خدمت کرده ام و همیشه خود را 
عضو کوچکی از این سازمان می دانم. امیری عنوان 
کرد: همانگونه که تحویل گیرنده یک مســئولیت 
هســتیم باید این مسئولیت ها را هم تحویل بدهیم 

و خوب است در زمان تحویل عملکرد مناسبی از 
خود به جای بگذاریم تا باقی الصالحات ما باشد. 

  کمبود مراکز درمانی در هرمزگان 
  مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان 
نیز در این مراسم عنوان کرد: استان هرمزگان از نظر 
امکانات بهداشتی و درمانی دچار کمبودهای زیادی 
است. مجتبی معین وزیری اظهارداشت: کمبودهای 
استان هرمزگان برای مدیرانی که در تهران هستند 
ملموس نیســت و نیاز اســت که از نزدیک این 
کمبودها دیده شود. معین وزیری ادامه داد با توجه 
به اینکه در چند شهرستان استان هرمزگان مصوبه 
ساخت درمانگاه تامین اجتماعی گرفته شده است 
نیاز است که هر چه سریعتر این درمانگاه ها احداث 

 شــده تا خدمات درمانی مناسبی به مردم به ویژه
بیمه شــدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه 
شــود. وی عنوان کرد: هر کاری که انجام می دهیم 
باید رضایت مردم را در نظر بگیریم چراکه رضایت 
مردم همراه با رضایت خداوند است. در پایان مراسم 
از زحمات دکتر مریم امیری تقدیر و دکتر غالمعباس 
مومنی به عنوان سرپرســت مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان هرمزگان معرفی شد. قابل ذکراست؛ 
 دکتــر غالمعباس مومنی ریاســت بیمارســتان 
خلیج فارس، رئیس بسیج جامعه پزشکی هرمزگان 
و عضویت در کمیســیون پزشکی استان را نیز در 
کارنامــه دارد و از جانبازان دوران جنگ تحمیلی 

است.

          امین زارعی/ دریا
Amin.zch2011 @                        gmail.com

با حضور قائم مقام سازمان تامین اجتماعی ؛ 
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