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 محرومان بدون کولر 
و يخچال درگرمای 

خرماپزان

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

روحانیون و ائمه جمعه 
به صورت جدی 

به مسأله جمعیت ورود کنند

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی :

 مدیریت اشیای باستانی 
و تاریخی باید دولتی بماند
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رئیس بنیاد مسکن خبرداد
پرداخت وام ۲۰۰میلیون تومانی 

8ساخت مسکن روستایی
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بیماران مرگ مغزی در هرمزگان 
به ۱۲۴ بیمار زندگی بخشیدند

 آغاز تخلیه دو کشتی حامل گندم 
در بندرعباس

حمله سگ های ولگرد
به دختر ۶ ساله جاسکی

اهدای جوایز 5۰ و ۲5 میلیون تومانی همراه اول 
به مشترکان خوش شانس هرمزگانی                           

گروه خبر // در مراسمی با حضور استاندار هرمزگان، اسناد مالکیتی به مردم در محله نایبند جنوبی 
بندرعباس اعطا شد.

به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان در آیین اعطای اسناد مالکیتی به مالکان در محله 
نایبند جنوبی بندرعباس با تاکید بر اینکه مشکل اسناد مالکیت موضوع بسیار شایعی در تمام استان است، اظهار داشت: 
جزیره هرمز، میناب و عمده محالت بندرعباس درگیر این موضوع هستند. وی افزود: با تشکیل شورایی، صدور اسناد 
مالکیت در برخی از محالت بندرعباس آغاز و تعدادی هم به مرحله صدور رسیده است.استاندار هرمزگان با بیان اینکه 
سوم خرداد ماه 50 سند در جزیره هرمز اعطا خواهد شد، گفت: مسئله صدور سند اراضی تحت مالکیت دولت و یا در 
مالکیت نهادهای ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و بنیاد مستضعفان، حل می شود. دوستی در خصوص اراضی 
که مالکیت خصوصی دارند، بیان کرد: در این خصوص سعی می کنیم از طریق مذاکره مسائل باقی مانده را حل کنیم 

 چرا که زمینی به مساحت 350 هکتار مشخص شده است.وی افزود: پس از مذاکره ابتدا سند مالیکت به نام دولت زده 
می شود و در گام بعدی صدور سند به مردم منتقل می شود که می توانند از تسهیالت 350 میلیون تومانی طرح نهضت 
ملی مسکن برخوردار شوند. استاندار هرمزگان با اشاره به طرح های شهرداری و شورای اسالمی شهر بندرعباس در 
اصالح معابر و خیابان ها، خاطرنشــان کرد: از آنجایی که مردم ولی نعمتان هستند و حق به گردن ما دارند، لذا وظیفه 

داریم پاسخگوی محبت های آنها باشیم.
   گفتنی است؛ در راستای تحقق یکی از وعده های ریاست جمهوری اسالمی ایران مبنی بر واگذاری مالکیت اراضی 
در محالت مختلف استان به مردم، با پیگیری مستمر استاندار هرمزگان و با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
به طور نمادین 5 سند مالکیتی به صاحبان منازل مسکونی اعطا و روند اعطای اسناد سایر افراد ساکن در محله نایبند 

جنوبی نیز در حال انجام است.

گــروه خبر //  مدیــرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان هرمزگان گفت: 
هرمزگان ســابقه ای بیشــتر از ۵۰۰ 
سال در مبارزه با استعمار دارد و این 
 خود می تواند موضوع مناســبی برای 
نشان دادن مقاومت مردم هرمزگان در 

طول این سال ها باشد. 
   اســماعیل جهانگیــری در آئین پایانی 
اردیبهشــت  فیلم  جشــنواره  یازدهمین 

هرمــزگان، افزود: وقتی در بدو مراســم 
اختتامیه شــاهد تمجید یکی از هنرمندان 
اســتان هرمزگان از زبان هنرمند فقیدی 
همچــون نــادر طالب زاده می شــویم به 
هرمزگانی بودن خودمان می بالیم.وی بابیان 
اینکه طالب زاده از جمع ما رفت و خیلی 
دیر فهمیدیم چــه در گران بهایی را زود از 
دســت دادیم، اظهار کرد: جبهه فرهنگی 
ایران اسالمی هرروز شاهد رشد و پیشرفت 
با  اســت.جهانگیری  فرهنگی  ژنرال های 
اشــاره به اینکه باید قدر داشــته هایمان 
را بدانیم، کســانی که در جهت رشد هنر 
متعهدانه دینی حرکت می کنند، خاطرنشان 
کرد: هنرمند قبل از آنکه هنرمند باشد یک 

انسان است و باید تعهد خود به جامعه و هم 
نوع اش را ایفا کند.وی اضافه کرد: مطالبات 
مردم باید دنبال شــود و باید از هنر خود 
در جهت ایفای حقوق مردم در راســتای 
دســتورات دینی حرکــت کنیم.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان 
با بیان اینکه از زحمات و عوامل برگزاری 
جشنواره فیلم اردیبهشت که این بار سنگین 
را بر دوش کشیدند، تقدیر می کنم، عنوان 
کرد: اگر یک اتفاق خوبی در فرهنگ و هنر 
استان هرمزگان رقم می خورد بار اصلی و 
سنگین بر دوش هنرمندان است.وی ادامه 
داد: اگر جشنواره بزرگ خلیج فارس را در 
فرصت زمانی کوتاه برگزار کردیم برای این 

بود کــه در کنار هم متعهدانه قرار گرفتیم.  
جهانگیری با اشاره به اینکه جهت حرکت 
هنرمندان باید به سمت تولید آثار فاخری 
باشد که هرمزگان را به خوبی از تاریخ تا 
ظرفیت هایش معرفی کنــد، تصریح کرد: 
هرمزگان سابقه ای بیشتر از 500 سال در 
مبارزه با استعمار دارد و این خود می تواند 
موضوع مناسبی برای نشان دادن مقاومت 

مردم هرمزگان در طول این سال ها باشد.
به گزارش ایسنا ؛ وی در پایان اظهار کرد: 
اگر شــهید عبدالحمید ساالری و منصور 
نعیمی را من و شمای هرمزگانی به تصویر 
نکشیم چه کسی می خواهد این چهره های 

ماندگار را به جامعه معرفی کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان تاکید کرد  

ضرورت تولید آثار فاخر برای معرفی ظرفیت های هرمزگان 

ادامه در همین صفحه

انتقال رایگان مالكیت اراضی سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به ساکنان محله نایبند جنوبی بندرعباس 

با حضور استاندار هرمزگان انجام شد

اعطای سند مالکیت 
به اهالی محله نایبند جنوبی بندرعباس

  

گروه خبر // در بازی فینال فوتسال کارگری شرکت 
آلومینیوم المهدی تیم احیا خط ۲ این شرکت توانست 
با نتیجه ۱ بر صفر احیا خط یک )الف( را شکست دهد 
و به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ بازی فینال و رده بندی مسابقات 
فوتسال به مناسبت ماه  مبارک رمضان و هفته کار و کارگر 
ویژه کارکنان شاغل در شرکت آلومینیوم المهدی با حضور 
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای 
اسالمی، قاسمی مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی، مهدی 
نوبانی شهردار بندرعباس، اسحق جعفری عضو هیات مدیره 
پاالیشگاه نفت بندرعباس،  مسلم کریمی مدیر تربیت بدنی 
بســیج ادارات و کارگری هرمزگان سپاه ناحیه بندرعباس، 
ســرگرد مهدی قنبری فرمانده بســیج ادارات کارگری و 
کارخانجات ســپاه ناحیه بندرعباس، علیرضا کناری زاده 
پیشکسوت داوری لیگ برتر فوتبال و تنی چند از معاونین، 

مدیران و کارکنان شرکت آلومینیوم المهدی برگزار شد.در 
همین راستا بهزاد نامورجاه رئیس ورزش و خانواده شرکت 
آلومینیوم المهدی، اعالم کــرد: در بازی رده بندی تیم های 
تعمیرات کریــن و کنترل کیفیت به مصاف هم رفتند که در 
پایان تیم تعمیرات کرین با نتیجه 5 بر صفر از ســد کنترل 
کیفیت گذشت و در جایگاه سوم قرار گرفت.در بازی فینال 
این دوره از مسابقات نیز تیم فوتسال احیا خط ۲ توانست 
با نتیجه ۱ بر صفر احیا خط یک )الف( را شکست دهد و به 
عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد.گفتنی است 
،این رقابت ها با حضور ۱۲ تیم از روز شنبه ۱۷ اردیبهشت 
ماه در دو گروه در ســالن ورزشی کارگران آغاز گردید و 
پــس از ۱3 روز رقابت پایان یافــت. تیم های احیا خط 
یک)الف(، کنترل کیفیت، خدمات، تعمیرات برق، آندسازی، 
آبرسانی، احیا خط ۲، تعمیرات کرین، کنترل فرآیند، پیگیری 
های ویژه، احیا خط یک)ب( و ترابری مواد در این دوره از 

رقابت ها حضور داشتند .

در مسابقات کارگری آلومینیوم المهدی ؛

تیم فوتسال احیا خط ۲ قهرمان شد

ادامه از تیتر یک //
انتقال رایگان مالکیت اراضی سهم ستاداجرایی 
فرمان حضرت امام )ره(به ساکنان محله نایبند 

جنوبی بندرعباس 
  در راستای منویات مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 
مبنی بر حمایت از محرومان و اقشــار ضعیف جامعه 
اراضی مســکونی سهم ســتاداجرایی فرمان حضرت 
امام)ره(  به واجدین شــرایط )در پالک ۱4 اصلی ( به 
صورت رایگان به ساکنان محله نایبند بندرعباس واگذار 
شــد.در آیین اهدای رایگان اراضی مســکونی محله 
نایبندجنوبی بندرعباس، دانشمندمدیر کل ستاداجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( هرمــزگان، اظهار کرد: اهدای 
اراضی تحت مالکیت این نهاد انقالبی یک دانگ مشاع 
ازششــدانگ که به متراژ  ۲4000 هزار مربع است که 
با هدف تقویت توان اقتصادی خانواده های ســاکن در 
این محله در راســتای منویات مقام معظم رهبری مبنی 
بــر حمایت از محرومان و اقشــار ضعیف جامعه بوده 
است.وی در ادامه افزود: محله نایبندجنوبی از محالت 
قدیمی بندرعباس بــوده و واگذاری رایگان این اراضی 
از خواســته های چندین ساله اهالی این محله بوده که 

با دستور رئیس ستاداجرایی فرمان حضرت امام)ره( و 
موافقت هیات امنای این نهاد، واگذاری اراضی مسکونی 
ســهم ستاد به ســاکنان محله کمترتوسعه و نیازمند در 
دســتور کار این اداره کل قرار گرفت و موفق به کسب 
مجوز واگذاری سهم ستاد به تعداد40۱خانوار گردیده 
که همه این ساکنین منازل آنها ازسهم ستاد سند مالکیت 
به صورت رایگان می گیرند و در این رابطه اینجانب و 
ساکنین محله نایبند جنوبی از مساعدت همه همکاران 
اولیای ستاد و پیگیری جناب آقای دکترمرادی نماینده 

مردم درمجلس شورای اسالمی قدردانی می نمایم.
*  مشکالت امنیتی بندرعباس با بهسازی محالت 

قابل حل است
  نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس 
نیز در این مراسم اظهار داشت: وقوع جرم و مشکالت 
امنیتــی برخی محالت بندرعباس به دلیل ســاختار و 
بافت فعلی آنهاســت که با بهسازی و بازگشایی معابر 
دسترسی پلیس به این محالت تسهیل شده و وقوع جرم 
کاهش خواهد یافت.حجت االسالم محمد عبادی زاده، 
بازگشایی و بهسازی محله چاهستانی های بندرعباس 
را یک الگوی موفق در این زمینه دانست.وی ادامه داد: 

عالوه بر افزایش وقوع جرم، ساختار فعلی این محالت 
خدمات رســانی به آنها را هم مشکل کرده است و در 
صورت بروز هر گونه حادثه ای، سازمان های امدادی 
مانند آتش نشــانی نیز به زحمت مــی توانند وارد این 
مناطق شــوند.امام جمعه بندرعباس از پیگیری های 
مسئوالن برای حل مشکل اسناد مالکیت اهالی و ساکنان 

قدیمی قدردانی کرد.
*  پیگیری های پنج ساله جواب داد

   احمد مــرادی نماینده حوزه مرکــزی هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم، واگذاری سند 
مالکیت به مردم را نتیجه پیگیری های منسجم پنج ساله 
در سطوح مختلف دانست.وی تصریح کرد: در تمام این 
مدت مردم با نجابت و صبوری به مسئوالن اعتماد کردند 
و بدون ایجاد کوچکترین تنشی اجازه دادند روند قانونی 
طی شــود.مرادی ضمن قدردانی از ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( برای واگذاری سهم خود به مردم در محله نایبند 
جنوبی بندرعباس تصریح کرد: اگر قرار بود اهالی منطقه، 
بهای امالک یاد شده را پرداخت کنند باید بیش از 4هزار 
میلیارد ریال پرداخت می کردند که اکنون به رایگان اسناد 

مالکیت خود را گرفته اند.

با حضور استاندار هرمزگان انجام شد

اعطای سند مالکیت به اهالی محله نايبند جنوبی بندرعباس
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شهادت شهید مدافع نظم و امنیت کشور ، شهید رضا احترامی را خدمت خانواده 
 محترمشان تبریک وتسلیت عرض نموده ؛ از درگاه خداوند منان برای آن شهید 

واال مقام علو درجات را خواستاریم 

مراد محمدی مزرهع وخانواده



با حکم مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ؛
سرپرست معاونت مهندسی و عمران 

بنادر و دریانوردی هرمزگان منصوب شد
  گروه خبر // با حکم  مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان 
هرمزگان طی مراسمی »حمید کمالی« بعنوان سرپرست معاونت 
مهندسی و عمران این اداره کل معرفی شد. به گزارش خبرنگار 
دریــا ، این آیین که با حضور »علیرضا محمدی کرجی ران« 
مدیر کل بنادر و دریانوردی و اعضای شورای اداری این اداره 
کل برگزار شــد، » حمید کمالی« بعنوان، سرپرست معاونت 
مهندســی و عمران منصوب شد.گفتنی است؛ »حمید کمالی« 
دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه ، دارای 
 ۱4 سال ســابقه در مجتمع بندری شــهید رجایی می باشد. 
پیش از این » عباس کمالی « سمت معاونت مهندسی و عمران 
 اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان را بر عهده داشــت که 
 هم اکنون با حکم وزیر راه و شهرســازی در ســمت  مدیر 
 کلی  راه و شهرســازی اســتان  هرمزگان مشغول به خدمت 

می باشد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبرداد
آغاز تخلیه دو کشتی حامل گندم در بندرعباس 
  گروه خبر // مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: 
تخلیه دو کشتی حامل گندم و حمل یکسره به کارخانه های 
سراسر کشــور، در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس 
آغاز شده اســت. علیرضا کرجی ران در تشریح این خبر، 
افزود: تخلیه بار این دو کشــتی با ظرفیت ۱3۲ هزار تن، 
آخر هفته به پایان می رسد.وی با بیان اینکه دو کشتی دیگر 
حامــل گندم نیز با ظرفیت ۱30 هزار تن، به زودی در این 
 بندر پهلــو می گیرد، تصریح کرد: از ابتدای ســال تاکنون 
بیش از 5۶۹ هزار تن گندم در این بندر تخلیه شــده است 
 که هشــت برابر بیشــتر از مدت مشــابه پارسال است.به 
گزارش ایســنا؛ مدیــرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان  
در پایان خاطرنشــان کرد: مجتمع بندری شــهیدرجایی 
بندرعباس رتبه دوم واردات کاالی اساســی را در کشور 

دارد .

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
استانداری هرمزگان استعفا داد

  گروه خبر // استاندار هرمزگان با استعفای علی فیروزی 
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری هرمزگان 
موافقت کرد. علــی فیروزی آبان ماه ۱400 با حکم مهدی 
دوســتی به عنوان اولین معاون مهدی دوســتی، استاندار 
هرمزگان وارد بندرعباس شــد. فیــروزی از ۲0 آبان ماه 
سرپرســت این معاونت در اســتانداری هرمزگان بود. وی 
در ۶ ماهه مســئولیت خود سند چشم انداز سرمایه گذاری 
هرمزگان را تدوین کرد که نقشه فرصت های سرمایه گذاری 
در استان بود.به گزارش ایسنا ؛ وی پیش از این رئیس مرکز 
ملــی مطالعات پایش و بهبود محیط کســب و کار، رییس 
دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کســب و کار، 
مشاور معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
رابط جمهوری اســالمی ایران با بانک جهانی در خصوص 
شــاخص بین المللی سهولت انجام کســب و کار و برخی 

مناصب را عهده دار بود.

خبر

خبری
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سرمقاله

  در ایــن هوای گرم هرمزگان که زندگی بــدون کولر و یخچال برای خیلی ها 
غیرقابل تصور اســت، اما خانواده های محــروم زیادی در این منطقه از کشــور 
 مجبورند بدون کولر و یخچال شــرایط سختی را بگذرانند. در سال های اخیر بارها 
 گــزارش هایی زده ایم کــه خانواده هایی مجبور بوده اند بدلیل نداشــتن یخچال، 
داروهای شان را در یخچال همسایه یا تشت آب سرد و... نگهداری کنند.  چند شب 
پیــش خانه پیرمرد و پیرزنی در کوچه کارگر ۱۷بلوار کارگر کوی ملت بندرعباس 
رفتم که هر دو بیمار قلبی، چشــمی و مفاصل وغده ای در دســت داشتند و توان 
تکمیل روند درمان را نداشــتند و چشمی که سه سال قبل بایستی عمل می شد و 
نتوانســته بودند عمل آب سیاه کنند و قلبی که پزشک نامه داده بود برود بیمارستان 
بستری شود تا قلب پیرمرد عمل شودکه هزینه بیمارستان نداشته بود و نرفته بود و 
از آن طرف کولرشان خراب و غیرقابل تعمیر بود و پیرمرد می گفت بیشتر وقت ها 
 کوچه از داخل خانه خنک تر اســت و می رود با زیرپیراهنی در کوچه می نشیند. 
یخچال شان هم خراب شده بود وچند روز پیش با یارانه ها و پولی که برای درمان جمع 
کرده بودند، مجبور شده بودند نیمچه تعمیرش کنند تا برای مدتی دیگر کار کند ونیاز 
به یخچال نو داشتند. حاال اما برای تکمیل روند درمان، درمانده بودند. سیم کشی برق 
هم نیاز به تعویض داشت و سقف فرسوده شان در بارندگی آبکش می شود و امنیت 
چندانی در این سقف های لرزان ندارند. متاسفانه هزاران خانواده محروم هرمزگانی 
 بدون کولر و یخچال هستند. این خانواده ها در قطب اقتصاد ایران زندگی می کنند که 
بنــگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک و ابرپاالیشــگاه های نفــت و گاز ، بنادر، 
 گمــرکات و.... زیادی وجود دارد و اما حتی در راســتای انجام مســئولیت های 
اجتماعی شــان کولر و یخچال که از ضروری ترین وســایل زندگی در این اقلیم 
گرم اســت را برای محرومــان این دیار تامین نکرده اند. بیمارانی هســتند که هم 
توان پرداخت هزینه های ســنگین وفوق ســنگین دارو و درمان را ندارند و هم از 
وســایل خنک کننده محرومند. کودکان خانواده های محرومی هستند که تلویزیون 
هم ندارند. متاســفانه بی توجهی به مردم هرمزگان باعث شــده است تا هرمزگان 
همواره صدرنشین فقر وفالکت و محرومیت، گرانی، بیکاری و... استان های کشور 
 باشــد و بیماران زیادی دارد وبدتر اینکه ضعف سیســتم بهداشــت ودرمان باعث 
شده اســت بیماران برای درمان به یزد، شیراز، تهران و.... بروند. بیمارانی در استان 
 بوده اند که پزشکان نتوانسته اند بیماری شان را تشخیص دهند ودر سایر استان ها با 
آزمایش ها و... بالفاصله تشخیص داده شده و تحت درمان قرار گرفته شده اند. کمبود 
 پزشک متخصص و فوق تخصص، پرستار، تجهیزات درمانی، تخت بیمارستانی همچنان 
هرمزگانی ها را آزار می دهد ونیاز است تدبیری اساسی در این حوزه اندیشیده شود. 
با این شرایط سخت، اینکه هزاران خانواده هرمزگانی در قطب اقتصاد کشور از نداشتن 
کولر ویخچال هم زجر و رنج بکشند، منصفانه و منطقی نیست. حتی نهادهای حمایتی 
هم نمی توانند کولر و یخچال مددجویان شان را بطور کامل تامین کنند. پویش های 
 مردمی در مناطق مختلفی توســط مردم عادی، مراکز خیریه و نیکوکاری در استان 
راه اندازی شده است تا کولر و یخچال هایی برای نیازمندان خریداری شود که حتی 
نیاز ۲0تا 30 درصد افراد فاقد کولر و یخچال اســتان برطرف نمی شود ونیاز است 
صنایع و بنگاه های اقتصادی، نهادهای انقالبی مانند سپاه، بنیاد مستضعفان، ستاداجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( و.... نیز بیشــتر در تامین کولر و یخچال نیازمندان در این 
گرمای خرماپزان هرمزگان مشارکت کنند تا هیچ خانه ای از محرومان، ساکنانش در 
گرما نباشند و آب گرم نخورند و داروهای شان را مجبور نباشند در یخچال همسایه و 
آب سرد و... نگهداری کنند. کودکان محرومان هم نباید از تلویزیون محروم باشند که 

    علی زارعیعزم راسخ دستگاه های مختلف را برای رفع این چالش می طلبد.

 محرومان بدون کولر و يخچال درگرمای خرماپزان

گــروه خبر // حجت االســالم والمســلمین 
عبادی زاده در همایش جمعیــت که در تاالر 
شــهید آوینی شــهر بندرعباس برگزار شد، 
اظهارداشت: قرآن کریم در آیات خود، متذکر 
می شــود که اقتدار جامعه اســالمی با کثرت 

جمعیت محقق می شود.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی، کثرت جمعیت را 
یکی از نعمات الهی دانســت و عنوان کرد: سیاست 

نظام های استکباری در طول تاریخ، کاهش جمعیت 
نسل ها بوده اســت؛ چراکه تفرقه افکنی و پراکنده 
کردن جامعه در  نسل هایی که دارای جمعیت کمتری 

هستند، سهل تر است.
   نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با اشــاره 
به بیانــات رهبر معظم انقــالب )مدظله العالی( در 
خصوص جمعیت، ابراز کرد: حضرت آقا، مســاله 
جمعیــت برای کشــور را یکــی از عوامل قدرت 
می داننــد و همواره در بیانات خــود تاکید ویژه ای 

روی این موضوع دارند.
   حجت االسالم والمســلمین عبادی زاده بیان کرد: 
رفع مشــکالت ازدواج، ارائه تســهیالت در زمینه 
و  توســط رسانه ها  فرهنگ ســازی  فرزندآوری، 
نخبگان از جمله راه کارهای افزایش رشد جمعیت 

محسوب می شود.
  وی، جمعیت در مناطــق مرزی و جزایر یکی از 
عناصر بسیار مهم در تامین امنیت کشور دانست و 
خاطرنشــان کرد:  هر چه سیاست های جمعیتی در 

مناطق مرزی بیشتر مورد توجه قرار گیرد به امنیت 
ملی کشور کمک می شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با ذکر این نکته 
که در مســاله جمعیت با چندین جنگ جمعیتی در 
طول تاریخ روبرو بودیم، گفت: اولین جنگ جمعیتی 
که نظام اســتکباری بر علیه ایران رقم زد، دسیسه 
انگلیســی ها برای اعمال قحطی در کشــور بود که 
منجر به کشته شــدن حدود نیمی از جمعیت ایران 

شد.
     دومین جنگ آخر دوران رضا شاه بود که طرحی 
برای کاهش مساله جمعیت کشور مطرح شد. لوازم 
جلوگیری از بارداری نیز به کمک متفقین وارد ایران 
شد و انجمنی را نیز برای تحقق اهداف آن در ایران 

تاسیس کردند.
   وی، بــا ذکر این نکته که جنگ جمعیت از دوران 
جنگ جهانی شــروع شــد و هنوز هم تمام نشده 
اســت، عنوان کرد: در حوزه ســبک زندگی باید 
مساله جمعیت به صورت جدی مورد توجه و تاکید 

قرار گیرد و تاثیراتی که سبک زندگی بر کاهش یا 
افزایش نرخ جمعیت دارد، مورد مطالعه و بررســی 

قرار گیرد.
  نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان، با بیان این 
نکته که جامعه جوان، کشــور را پویا می کند، ابراز 
کرد: یکــی از مولفه هایی که در دوران دفاع مقدس 
بر تمام ســاز و برگ های ماشین جنگی صدام که 
از ســوی تمام کشورهای مســتکبر مورد حمایت 
 قرار داشــت پیروز شــدیم، جمعیت جوان کشور 

بود.
   حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده، با ذکر این 
نکته که همه باید برای افزایش نرخ رشــد جمعیت 
وارد میدان شــوند و ســهم خود را ایفا کنند، بیان 
کرد: دانشــگاه علوم پزشکی به عنوان نبض علمی 
افزایش جمعیت نقش بسیار مهمی دارد و رسانه ها، 
روحانیون، ائمــه جمعه و جماعات باید به صورت 
جدی به مساله جمعیت ورود کنند تا حساسیت الزم 

در جامعه ایجاد شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

روحانیون و ائمه جمعه به صورت جدی به مسأله جمعیت ورود کنند

پشت پرده سیاست 

  
تازه های مطبوعات

اعتماد- علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی با اشاره به سفر اخیر گزارشگر ویژه سازمان 
ملل به تهران  نوشت: گزارشگر ویژه سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی یادآوری کرد که 
تحریم ها ۱00 تا ۱۲0 میلیارد دالر از دارایی های ایران را مسدود کرده و موجب افزایش 
قیمت کاالهای وارداتی و کاهش کیفیت آن ها شده است. این موضوع به  خوبی نشان از 
اثرگذاری غیرقابل انکار تحریم ها، نه تنها بر اقتصاد بلکه حتی بر سبک زندگی ایرانیان 
در همه شئون اجتماعی دارد که البته شاید برای مردم روشن و بدیهی باشد، اما همچنان 
شاهد هستیم که برخی مسئوالن و فعاالن سیاسی درصدد انکار آن برمی آیند و در تداوم 
مشی سیاسی ناپسندی که هدف آن تخطئه دولت قبل بود، اهمیت تحریم را انکار می کنند.
 کیهان – این روزنامه نوشت : برجام برای مدعیان اصالحات، به قول مولوی، آن بت 
عیاری اســت که هر لحظه به شکلی درمی آید. در دوره مذاکرات آب خوردن مردم هم 
به آن پیوند می خورد. وقتی مردم مطالبه میوه اش را کنند، باغ سیب و گالبی می شود که 
فعال باید منتظر محصول ماند و عجله نکرد. وقتی هم تقش درآمد می گویند مگر هدف 
برجام اقتصادی بود؟ چه کشکی چه پشمی؟ حال چند سالی گذشته و مردم زیر فشار 
آوار تدابیر هشت ساله حضرات هستند و گمان می کنند بار دیگر وقت آن شده که این 
شغال را در خم رنگرزی فرو و به جای »طاووس علیین« به مردم قالب کنند. فارغ از 

این که این شغال دیگر پشمی ندارد.
شرق- این روزنامه نوشت : گفت وگوی اخیر مدیرعامل ایران خودرو با خبرنگار شبکه 
افق شگفت انگیز بود! شنیده بودیم تقیه شرط بقاست اما ندیده بودیم این میزان بی توجهی 
به شعور مخاطب شرط بقا باشد! گویی این مدیر عالی رتبه اصال از تاریخ خودروسازی 
در ایران و آن چه در بیش از شش  دهه بر این صنعت گذشته و   در طول این مدت از 
سوی این صنعت بر مردم رفته است و ده ها هزار نفری که زیر خاک فرستاده خبر ندارد!
جوان - این روزنامه نوشت :در حالی که نگرانی از قحطی و فاجعه جهانی به تمام دنیا 
تسری یافته است، شاید تنها راهکار خودکفایی در تولید غالت و محصوالت استراتژیکی 
همچون گندم باشد که می تواند ما را از تبعات جهانی این بحران نجات دهد. این در حالی 
است که به رغم دستیابی به خودکفایی گندم بی مهری و حتی تمسخر مسئله خودکفایی 
در غالت از سوی افرادی همچون عیسی کالنتری که در دولت های گذشته پست هایی 
همچون وزیر کشاورزی، مشــاور معاون اول دولت در امور آب و کشاورزی و رئیس 
سازمان محیط زیست را بر عهده داشت، موجب شد دوباره در این زمینه به واردات وابسته 

و از تالطم های جهانی متأثر شویم.
انعکاس

اعتمادآنالین نوشت: شبکه صهیونیستی »کان« اذعان کرد تمام مانورهایی که اسرائیل 
انجام می دهد فقط در حد حرف است؛ کشورهای غربی اکنون مشغول اوکراین هستند و 

رژیم صهیونیستی تنهاست. 
دیده بان ایران نوشت: حجت االسالم والمسلمین برته مدیر مسئول خبرگزاری حوزه 
با بررسی حضور مبلغان در متاورس، گفت: از آن جا که باطل به دنبال حذف جبهه حق 
است ، اما جبهه حق به دنبال سعادت و نجات جبهه باطل است، تا مبلغان این روحیه 
را پیدا نکنند، زمینه حضور موثر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و متاورس 

را نخواهند داشت. 
عصر ایران نوشت: سردار سرلشکر حسین ســالمی فرمانده سپاه در ارتباط تلفنی با 
اجتماع مردم لنگرود سرود »سالم فرمانده« را یک اجرای آسمانی خواند و اظهار کرد: 
سرود سالم فرمانده در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد زیرا یک کار فرهنگی زیبا در 

جمهوری اسالمی بود. 
رویداد24 خبر داد: »محزون« مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران گفت: 
5 میلیون و 400 هزار آقا و 4 میلیون و 400 هزار خانم ازدواج نکرده در سن ازدواج 

در کشور داریم. 
تابنــاک نوشــت: دادســتان تبریزگفت: تعدادی از عوامل اصلی اخالل در نظم بازی 
پرسپولیس دستگیر شدند. دستورهای الزم برای شناسایی و بازداشت دیگر افرادی که 

مرتکب رفتارهای مجرمانه شده اند صادر شده است.

روایت تاجیک از اصالح طلبان واقعی و بدلی 
 تئوریســین اصالحــات : اصالح طلبان مجــرای ارتباط با توده مردم را به حاشــیه

 برده اند . اصالح طلبان پس از چندین نوبت حضوردر مناصب و جایگاه های سیاسی 
مختلف،  حاال دور از قدرت به ســر می برنــد.  این وضعیت   واکنش های متفاوتی در 
میان اصالح طلبان داشــته اســت؛ از تداوم دفاع از سیاست های گذشته  گرفته تا انتقاد 
از کارنامه و عملکرد اصالح طلبی . در همین راســتا  محمد رضا تاجیک تئوریســین 
شــهیر جریان اصالحات، در گفت و گوی اخیر خود با فرهیختگان ، حال و روز این 
 روزهای اردوگاه اصالح طلبی را بررسی کرده و دراین باره معتقد است که جریان فعلی 
اصالح طلبی به مفهوم اصالح طلبی خیانت کرده است :»جریان اصالح طلبی جریانی 
ماهیتا اندیشگی و گفتمانی و تاریخی و فرهنگی و سیاسی است؛ اما جریان اصالح طلبی 
که در اکنونیت ما معنا پیدا کرده یک جریان کامال سیاسی است که تمام آمال و آرزوهای 
خود را در این خالصه کرده است که در یک مسابقه قدرت آن هم در سطح مایکروفیزیک، 
ورودی داشته باشد و سهمی از قدرت را ازآن خود کند. بنابراین همین جا مشخص است 
آن چیزی که امروز به عنوان جریان رســمی اصالح طلبی نامیده می شود به یک معنا به 
جریان اصالح طلبی خیانت کرده و آن را تقلیل داده و فشرده کرده و تمامی ساحات آن 
را زیرسایه خود و تحت الشعاع بازی قدرت و سیاست قرار داده است و حیات و ممات 
جریان اصالح طلبی را در گرو این گذاشته که بتواند سهمی از قدرت و مایکروسیاست 
داشته باشد و از این جهت فراموش کرده است که چهره گفتمان از خود قدرت و سیاست 
ساطع می کند.« مشاور رئیس دولت اصالحات،با بیان این که اصالح طلبان مجرای ارتباط 
با توده مردم را به حاشــیه برده اند،در بررسی سیر وضعیت کنونی اردوگاه اصالح طلبی 
نیــز  اظهار می کند :» به عقیده من جریان اصالح طلبی در راس، با کنش غیرعقالیی و 
غیراصالح طلبانه برخی اصالح طلبان دچار چنین بحرانی شده است و ما امروز آن سرمایه 
اجتماعی و آن اســتعدادی را که زمانی می توانست به صورت ایجابی نیروهایی را بسیج 
کند و با طرح مفاهیم و ایده های نو و آموزه های نو و گفتمان متفاوت عمل کند، از دست 
داده ایم. اما بحران می تواند چهره ژانوسی داشته باشد. به قول هابرماس: در بحران است که 
هویت به مسئله تبدیل می شود.«  تاجیک در بخش دیگری از مصاحبه اخیر خود  درباره 
نسبت اندیشه اصالح طلبی خود با انقالب می گوید: »من کامال به اصالح طلبی می اندیشم 
کــه به تکانه های اصیل انقالب برگردد، نه این کــه عبور کند.« وی میان اصالح طلبی، 
رادیکالیسم و براندازی نیز این گونه فاصله گذاری می کند: »هر کسی که وارد رادیکالیسم 
می شــود، هرچه باشد، اصالح طلب محسوب نمی شود، فقط نامی را دارد و فقط در این 
کالبد حرکت خود را انجام می دهد و کسی که معتقد است از درون نمی توان تغییری ایجاد 
و با همین ارزش ها و در این چارچوب ها نمی توان فضا ایجاد کرد و باید بیرونی و کامال 

اکسترنال ایستاد که نمی تواند اصالح طلب باشد.« 
از تخلفات راهنمایی و رانندگی باید جرم زدایی شود 

معاون اول قوه قضاییه گفت: برخی موضوعات مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی 
که امروزه به عنوان جرم تلقی شده است، باید جرم زدایی و به کمیسیون های مربوطه یا 
شورای حل اختالف واگذار شود. حجت االسالم و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه 
بیش از ۱0 ســال است که الیحه جرم زدایی و قضازدایی در مجلس مطرح شده است، 
گفت: در حال حاضر ما یک هزار و 500 نوع عنوان جزائی داریم که فراوانی پرونده در 
این زمینه نداریم. تمام مســائل مد نظر ما در رابطه با 30 عنوان است که بیشترین تعداد 
تولیــد پرونده را دارند و باید تالش کنیم تا از این تعــداد حدود ۶ مورد جرم زدایی و 
قضازدایی شود.وی افزود: به عنوان مثال برخی موضوعات مربوط به تخلفات راهنمایی 
و رانندگی که امروزه به عنوان جرم تلقی شده است، باید جرم زدایی و به کمیسیون های 
مربوطه یا شــورای حل اختالف واگذار شود و مشکالت هر سازمان برای حل و فصل 
باید به خود سازمان واگذار شود.وی افزود: معاونت حقوقی قوه قضاییه برنامه های خود 
را در این زمینه به مجلس شورای اسالمی ارائه داده و در رابطه با آن جلسات مختلفی 
صورت گرفته اســت که پس از جمع بندی موارد و تصویب الیحه مذکور، نتایج آن به 
اطالع عموم خواهد رســید.معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به حمایت و کمک 
دستگاه قضا پیرو اجرای برنامه هوشمند سازی یارانه ها در کشور اظهار کرد: قوه قضاییه 
در این زمینه به عنوان بازوی نظارتی در کنار دولت یاری خواهد رساند. معاون اول قوه 
قضاییه اظهار کرد: دولت با اهتمام تمام به موضوع اصالح نظام پرداخت یارانه ها ورود 

کرده است و دستگاه قضا هم در این زمینه اعالم آمادگی کرده است.

»مورا« و »شیخ تمیم« همچنان پیگیر احیای برجام
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا: به تماس مســتمر بین تهران و 
واشــنگتن برای دستیابی به توافق ادامه می دهیم . مذاکرات وین در مدت 
اخیر دستخوش تحوالت و البته نوســان های مختلفی بوده است. در این 
راســتا، پس از طی دوره ای از رکود و ســکون در روند مذاکرات که تا 
حد زیادی بر اســاس آن چه در محافل رســانه ای و سیاسی اعالم شده، 
بر اثــر اصرار های جدی طرف آمریکایی مبنی بــر ضرورت باقی ماندن 
نام ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست ســازمان های تروریستی 
آمریکا )فهرســت FTO( ایجاد شــد، به تازگی، »انریکه مورا«، معاون 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا سفری چند روزه به تهران انجام 
داد و بــا مقام های ایرانی به دیدار و گفت وگو پرداخت.گفت وگو هایی که 
پس از اتمام با اســتقبال رو به رو شــدند و بسیاری از ایجاد گشایش در 
روند مذاکرات اتمی وین خبــر دادند )به طور خاص »جوزپ بورل« نیز 
بر این مسئله صحه گذاشــت.( این تحول در کنار انتشار خبر سفررئیس 
جمهور کشــورمان به عمان )که به طور سنتی در میانجی گری میان ایران 
 و آمریکا نقش  داشــته( و همچنین گمانه زنی هایی که در باره سفر اخیر 
»حسین امیرعبداللهیان« به امارات و رایزنی های وی با مقام های اماراتی 
و حضور همزمان یک هیئت آمریکایی در این کشــور منتشــر شد، همه 
و همــه، بار دیگر امید هــا در باره احتمال تقویت شــدن روند مذاکرات 
اتمی وین و بیشــتر شدِن شانس دستیابی به یک توافق در قالب مذاکرات 
مذکور را افزایش داده اند. مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اما در 
تماس تلفنی با حســین امیرعبداللهیان بار دیگــر موضوع مذاکرات وین 
را مطرح کرده اســت. براساس خبری که دســتگاه دیپلماسی در اختیار 
خبرگزاری ها قرار داده است، بورل ضمن تاکید بر ابتکارات مطرح شده از 
ســوی جمهوری اسالمی ایران در طول مذاکرات وین، ابراز کرد: ما اکنون 
در مســیر جدید تداوم گفت وگو و تمرکز بر راه حل ها قرار داریم. وی با 
بیان این که ما مصمم هســتیم در تماس مســتمر بین تهران و واشنگتن به 
منظور نزدیک ساختن دیدگاه ها به تالش خود ادامه دهیم، اظهارکرد: برای 
رســیدن به نتیجه خوب امیدوار هستم.وزیر امور خارجه کشورمان نیز در 
این گفت وگو، با اشــاره به سفر اخیر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به تهران گفت: در سفر وی ابتکاراتی مورد بررسی 
قرار گرفته اســت. وی با اشاره به جدی بودن جمهوری اسالمی ایران در 
توافق قوی و پایدار گفت: تهران حســن نیت و اراده الزم را برای رسیدن 
به یک توافــق دارد.این بار نیز گویی که نام امیــر قطر با مذاکرات برای 
احیای برجام گره خورده باشد، شــیخ تمیم در دیدار با صدراعظم آلمان 
به موضوع برنامه هســته ای ایران و مذاکرات وین هم پرداخت و گفت: با 
شولتز بر حل و فصل مســالمت آمیز پرونده هسته ای ایران تأکید کردیم. 
مــا به ضرورت توافق ایران با کشــور های اروپایی و آمریکا پرداختیم و 
در این خصوص خوش بین هســتیم. امیدواریم دو طرف به توافق دست 
یابند و قطر آماده مشــارکت در حل و فصل این پرونده است.»محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانــی« وزیر امور خارجه قطر نیزگفت: مقامات ایرانی به 
ما اطالع داده اند که آماده پذیرفتن راهکار میانه برای حل و فصل پرونده 
هسته ای ایران هســتند. تزریق مقادیر بیشتری از نفت ایران به بازارها به 
ثبات قیمت نفت خام و کاهش تــورم کمک می کند.روز های پس از ۲0 
اســفند ۱400 که هماهنگ کننده برجام از ایجــاد وقفه در مذاکرات برای 
احیای توافق هســته ای خبر داد، گویــی دو فرد بیش از دیگران پیگیر از 
سرگیری مذاکرات و خروج روند احیای برجام از بن بست هستند؛ مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که نهاد متبوعــش هماهنگ کننده برجام 
اســت و البته امیر قطر که تالش دارد کشورش را به عنوان تسهیل گر این 
روند معرفی و تثبیت کند هر چند که لورا روزن، روزنامه نگار آمریکایی به 
نقل از یک دیپلمات اروپایی خبر داد که خطر باختن همه چیز در مذاکرات 

برجام افزایش یافته و ایران و آمریکا به دو جهت مختلف می روند.

اهدای جوايز 5۰ و 25 میلیون تومانی همراه اول 
به مشترکان خوش شانس هرمزگانی                           

گروه خبر // جوایز طــرح  همراه اول  
به دو نفر از شــهروندان خو ش شانس 

هرمزگانی  اهدا شد.
   به گزارش خبرنــگار دریا  ،  جایزه 50 
میلیون تومانی همراه اول ) به مناسبت ۲۷ 
امین ســالگرد ارائه اولین ســیمکارت( به 
علیرضا محمد قاســمی از استان هرمزگان 
رسید. در این طرح از تاریخ ۱400/04/۱۹ 
)ســالگرد تاسیس برند همراه اول( تا پایان 
۱400/05/۱۹ )ســالگرد ارائــه اولیــن 
ســیمکارت( از میان هر یک از افرادی که 
سیمکارت جدید دائمی و یا اعتباری همراه 
اول فعال کــرده و یا یکی از بســته های 
مکالمه، پیامک یا اینترنت همراه اول )صرف 
نظر از نوع بسته( را خریداری کرده اند ، به 
قید قرعه به ۲۷ نفر )به مناســبت ۲۷ امین 

 سالگرد ارائه اولین سیمکارت( هر یک مبلغ 
تعلــق جایــزه  ریــال  میلیــون   500 

 گرفت .
  همچنین جایزه ۲5میلیون تومانی برندگان 
خوش شــانس طرح بزرگ همراه اول به 
»مناســبت میالد حضرت فاطمه )س( و 
روز  زن به یکی از بانوان استان به نام خانم  
فاطمه حیدری تعلق گرفت.این قرعه کشی 
مربوط به بانوانی بــود که در ۱5 بهمن ماه 
۱400 اقدام به خرید بسته همراه اول کرده 
بودند .گفتنی است : مشترکین محترم همراه 
اول می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
در خصوص قرعه کشــی ها، اهدا جوایز، 
شــرکت در آن و اســامی نفرات برنده  به 
 MCI.IR ســایت همراه اول بــه آدرس

مراجعه کنند .

  

گــروه خبر // عضــو مجمــع نمایندگان 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  هرمزگان 
ما وارث تمدن بی ســابقه ای هســتیم و 
شاخصه های تمدنی ما می طلبد که بیشتر 

به حوزه های هنری خودمان توجه کنیم 
   احمد مرادی در حاشــیه دیدار با »عیســی 
جنگانی« از اســاتید مطرح هنرهای تجســمی 
اســتان هرمزگان افزود:  بخشــی از آثاری که 
امروز از این هنرمند فاخر هرمزگانی مشــاهده 
 کردم، لذت بخــش و تأثیرگذار بــود و واقعا 
نمی توان برای هنر دســت این هنرمند ارزش 
مادی قائل شــد.وی با بیان اینکه جامعه اگر به 
ظرفیت های هنری و فرهنگی اش توجه نکند، 
تهی می شــود، اظهار کرد: طبیعی است که این 
وظیفه همه مــا نمایندگان مجلــس در حوزه 
تقنینــی و نظارتی باید تــالش کنیم که مباحث 
فرهنگ و هنر پررنگ تر شــده و جذابیت های 
این حوزه برای نســل جوان بیشتر تبیین شود.
مــرادی ادامه داد: در کنار آن هــم باید انتقال 
دانش و تجربه به نسل های آینده اتفاق بیفتد و 
فضا و بستری فراهم شود تا این هنرمندان عزیز 
بتوانند گنجینه هنری خودشان را به شاگردانشان 

و آیندگان منتقل کنند.

   وی با اشــاره به اینکه طبیعتا نحوه نگاهی که 
به هنرمند در جامعه ما وجود دارد با کشورهای 
دیگر متفاوت اســت و آن هم به نوعی متاثر از 
شرایط اقتصادی کشور ما اســت، عنوان کرد: 
اما در همه جای دنیا برای هنر و هنرمند شــان 

متفاوتی قائل هستند. 
  نهادهــای حمایتی خصوصــا در حوزه بیمه 
هنرمندان، از موضوعاتی هســتند که در کشور 
ما کمتر بر روی آن کار شــده اســت و آنها را 
موضوعاتــی ویترینی می دانند در حالی که این 
گونه نیســت و در واقع حمایــت در بحث هنر 

و هنرمند هزینه نیســت بلکه ســرمایه گذاری 
برای ســاخت آینده کشور اســت.این نماینده 
مجلس خاطرنشان کرد: ما وارث تمدنی فاخر 
هستیم و شــاخصه های تمدنی ما می طلبد که 
بیشتر به حوزه های هنری خودمان توجه کنیم 
و در شــرایط فعلی مهمتر از همه آنها حمایت 
از کسانی اســت که همه زندگیشان را پای هنر 
گذاشــته اند.وی حمایت از هنرمندانی همچون 
عیســی جنگانی و رفع دغدغه های این اساتید 
گرانبها را از وظایف مسئوالن ذی ربط به ویژه 
دســتگاه فرهنگ و هنر دانست و قول رایزنی 

در جهــت رفع برخی از آن ها را داد.مرادی در 
پایان از همکاری در جهت برگزاری نمایشگاه 
آثار عیســی جنگانی در بندرعبــاس خبرداد 
و خاطرنشــان کرد: تمامی تــالش خود را به 
 کار خواهیم بســت تا با همکاری دستگاههای 
ذی ربــط دغدغه های ایــن هنرمند را کاهش 
دهیم.الزم به ذکر اســت در ایــن دیدار صادق 
ارشیا، معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی هرمزگان نیز احمد مرادی را 

همراهی می کرد.
   به گزارش ایسنا، عیسی جنگانی متولد خرداد 
ماه ۱35۲ در بندرعباس و هنرمند خودآموخته 
هرمزگانی اســت که در حدود چهل سال است 
نقاشی می کند و سالهاست به تدریس نقاشی در 
هرمزگان می پردازد. آثار او در نمایشــگاه های 
بســیاری در سطح داخلی و خارجی به نمایش 
درآمده اســت. وی منتخب ششمین دو ساالنه 
نقاشان معاصر کشور در سال ۸۲، مدیر برگزیده 
آموزشــگاه های آزاد هنری سراسر کشور در 
ســال های ۸۶ و ۸۸ و سابقه بیش از ۲۷ سال 
آموزش هنرهای تجسمی و پایه گذار آموزش 

هنرهای تجسمی در جزایر استان است.

احمد مرادی عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس :

حمايت از هنر و هنرمند سرمايه گذاری برای آينده کشور است

  سند مالكیت و کارت شناسایی خودرو سواری 
استیشن  شورولت تیپ TRAVERSE پالک  
58116 شخصی قشم  مالک : حسن احمدنژاد به 
  1GNLVGED5AJ۲۲9۲3۲ شماره شاسی

شماره موتور CAJ۲۲9۲3۲  مدل ۲010 رنگ : سفید   
مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد

مفقودی  نوبت اول

گروه خبر // سود ســهام عدالت افرادی که شماره شبا خود را ثبت نکرده اند یا بصورت 
اشتباه بوده است واریز می شود.

   به گــزارش خبرنگار دریا ، رئیس گروه مطالعات اقتصــادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
 هرمزگان گفت: افراد جامانده ای که شماره شبای خود را تا 3۱ اردیبهشت در سامانه سهام عدالت ثبت 
کرده اند ســود سهام عدالت سال های ۹۸ و ۹۹ آن ها بصورت یکجا واریز می شود.روح اهلل کریمی 
افزود: قرار نیســت ســهام عدالت جدیدی به افراد تعلق بگیرد.وی گفت: بر اساس اعالم شرکت 
سپرده گذاری مرکزی، برای کسانی که دارای سهام عدالت 4۹۲ هزار تومانی هستند، مبلغی معادل 53۲ 
هزار تومان واریز می شود.کریمی افزود: همچنین افراد دارای سهام عدالت 53۲ هزار تومانی نیز 5۷5 

تومان و دارندگان سهام یک میلیون تومانی، یک میلیون و ۸۱3 هزار تومان سود دریافت می کنند.

واریز سود سهام عدالت جاماندگان 
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مشت و مال قیمت برنج 
از چاله کنم میل به سوی دره
رفت آب غذای سفره ذره ذره

سویا بگرفت نم نمک جای کباب
تعویض شده برنج با خاک اره

  حسن اویسی
چنان قیمت گرفته قلب من ُمرد

فلک دیدی چه را از سفره ام برد؟
شبی در خواب دیدم اشتباهی
پلو خوردم پلو آمد مرا خورد

  ابوالقاسم سیفی
در این کشور که خود SouRCE برنج است

دلم دنبال یک پرس برنج است
نمی خواهد دلم این وضع بد را

عالجش یک عدد قرص برنج است
  محمدعلی کمالی مقدم

گرون قیمت تر از برجی ، برنجی! 
برات انبارو کردم جای دنجی
عجب بو و بری داری غریبه 
تو یا باال میری یا توی لنجی!

  ابراهیم صفایی
در فراقت کرده حلق و معده و روده قولنج
قلب ما رنجیده ها را کم برنجان ای برنج

  یاسر پناهی فکور
***

وقتی که دل تو پاک باشد! 

حجاب و اینها 
هی عشوه گری کنی و یک شهر

پشت سر تو هالک باشد
در کوچه به دنبال تو هر روز
صد عاشق سینه چاک باشد
آوازه ی دلبری ت مشهور
از قزوین تا اراک باشد

کوهان شتر به این بزرگی
از موی تو شرم ناک باشد
آن پاشنه های کفش تنگت
باریک چو رولپالک باشد

از بس رخ و دستان تو پر از
کانسیلر و پودر و الک باشد

دیدار تو ترسناک تر از
»سرگیجه« ی هیچکاک باشد

تفریح تو با پسرعموهات
استعمال کراک باشد

کارت حرکات جلف و موزون
عشقت رپ و جاز و راک باشد

یک بوی فرند تو مهندس
در شرکت بیستاک باشد
آن دیگری از نوادگان

»اُنوره دو بالزاک« باشد
هفتاد هزار فالوئر در

پیج تو به اشتراک باشد
از پخش تمام عکس هایت

در پیج، تو را چه باک باشد؟
هر کس که کند تو را نصیحت

از جانب تو بالک باشد
از فحش و فضیحت و درشتی

دائم دهن تو چاک باشد
تا جمع کنند آبرویت

باید دو سه لیفتراک باشد
وقتی که تو در میان جمعی

ابلیس در آنتراک باشد
نه روسری ای به سر ببندی
نه بهر تو دین مالک باشد

اعمال و عقاید تو دائم
با شرع در اصطکاک باشد

*
با این همه از خدا چه ترسی؟
وقتی که دل تو پاک باشد!

  مهدی پرنیان

طنز

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها // استاندار 
بوشهر گفت: پتروشیمی ها و سایر شرکت های پارس 
جنوبی در خرید محصــوالت و مایحتاج مورد نیاز 

خود، از تولیدات داخل استان استفاده کنند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده استاندار 
بوشــهر در بازدید از تعدادی از پتروشیمی های جنوب 

استان بوشهر در نشست با مدیران پتروشیمی ها با تاکید 
بر لزوم توجه پتروشــیمی ها به مسئولیت اجتماعی خود 
در قبال محیط پیرامونی اظهار کرد: مردم اســتان در سه 
دهه گذشته میزبانان شایسته ای برای صنعت نفت بوده اند و 

صنعت نفت نیز باید در قبال مردم احساس مسئولیت کند 
و به محیط پیرامونی توجه الزم را داشته باشد.وی بر لزوم 
اجرای دقیق مصوبه اشتغال 50 درصدی نیروهای بومی 
در پارس جنوبی تاکید کرد و افزود: همه پتروشیمی ها و 

مجموعه های نفت و گاز مستقر در جنوب استان موظف 
به اجرای این مصوبه هستند.استاندار بوشهر خاطر نشان 
کرد: پتروشــیمی ها و سایر شرکت های پارس جنوبی در 
خرید محصوالت و مایحتاج مورد نیاز خود، از تولیدات 

داخل استان اســتفاده کنند تا هم در بحث اشتغال و هم 
در بحث معیشت مردم، شاهد بهبود وضعیت باشیم.مدیران 
پتروشــیمی ها نیز در این نشســت ضمن بیان نظرات و 

دیدگاه های خود، بر تعامل با استان بوشهر تاکید کردند.

کاریکاتور

کاریکاتور

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

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

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

روغن

آرزو توکلی سرویس اســتان ها //  استاندار 
کرمان از وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش 
سخن به میان آورد و بیان کرد: نیازمندی نیروی 
انسانی در اســتان به ویژه جنوب زیاد است و می 
توان نیرو بومی جنوب را تربیت و در منطقه خود 

خدمت کنند. 
    به گزارش خبرنــگار دریا ؛ محمدمهدی فداکار در 
جلسه مجمع خیرین فرهنگیان کشور گفت: تربیت نسل 
آینده در دست فرهنگیان و تربیت فرهنگیان در دست 
دانشگاه است و زیرساخت صرفا ضرورت اولیه است و 
در نرم افزاری و تربیتی مهم است و برنامه ریزی صورت 

گیرد. وی بر لزوم تســریع در شــروع ساخت و ساز 
دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد و افزود: مشکل زمین برای 
احداث دانشگاه فرهنگیان برطرف شد. حجت االسالم 
والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امام جمعه کرمان گفت: خداوند انسان را 
با خیر و شر امتحان می کند. وی با تبیین ابعاد شخصیتی 
سردار سلیمانی و در ادامه افزود: کار خیّر، ماندگار است. 
حجت االسالم عباس توان رئیس دانشگاه فرهنگیان نیز 
در این جلسه گفت: فضاهای کالبدی ما از قبل از انقالب 
است. وی ادامه داد: اکنون فقط می توانیم یک چهارم نیاز 
آموزش و پرورش را تامین کنیم در حالی که ســاالنه 

باید چهار تا پنج هزار دانشجو پذیرش کنیم تا بتوانیم 
یک سوم نیاز آموزش و پرورش را تامین کنیم. رئیس 
دانشگاه فرهنگیان استان کرمان گفت: 4۶ هکتار زمین 
به همت اداره کل آموزش و پرورش در اختیار دانشگاه 
فرهنگیان قرار گرفت و آماده ساخت و راه اندازی است. 
رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
نیز در این جلسه، فن معلمی را یک فن سخت دانست 
و گفت: دانشگاه فرهنگیان مشکل آموزش و پرورش 
در بحث کمبود نیرو را جبران کند. وی در ادامه افزود: 
اردوگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با ۱00 سوئیت 

و بهترین امکانات در کرمان در حال احداث است.

 مهران ســلطانی نژاد ســرویس استان ها // 
مدیرکل ثبت احوال اســتان بوشهر گفت: بر 
اســاس آخرین جمع بندی انجام شده میزان 
عمومی طالق در این استان ۱.۹ در هر هزار نفر 
جمعیت است که در میان ۱۰ استان با کمترین 

میزان طالق کشور قرار گرفته است. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ اسکندر پاساالر افزود: 
میانگین کشــوری میزان عمومی طالق در یکساله 
منتهی به بهمن ســال گذشته ۲.4 است و  بوشهر در 
این بازه زمانی در رتبه ۲۶ کشور قرار دارد.وی افزود: 
استان بوشــهر در میزان عمومی وفات نیز در میان 
پنج  اســتان با کمترین میزان وفات در کشور است.

مدیرکل ثبت احوال بوشهر با بیان اینکه این استان در 
این شــاخص جمعیتی رتبه ۲۸ کشور را دارد، ادامه 

داد: میزان عمومی وفات در ســال گذشته 5.3 است 
و میانگین کشــوری این شاخص ۶.۶ است.پاساالر 
یادآور شد: این شاخص نشــان می دهد که به ازای 
هر یکهزار نفر جمعیت ساکن در این استان 5.3 واقعه 
وفات به وقوع پیوســته اســت.وی ادامه داد: میزان 
عمومی ازدواج در بوشهر در یکساله منتهی به بهمن 
۱400 عدد 5.5 را نشان می دهد در حالی که میانگین 
کشور این میزان ۶.۹ است و بوشهر در این زمینه رتبه 
۲۸ کشــور را به خود اختصاص داده است.مدیرکل 
ثبت احوال استان بوشهر اذعان کرد: وضعیت استان 
بوشهر در میزان عمومی والدت و ازدواج نگران کننده 
و نیازمند چاره  اندیشی است.پاساالر اعالم کرد: میزان 
عمومی والدت در استان بوشهر در یکساله منتهی به 
پایان ۱400 عدد ۱۲.۲ اســت در حالی که میانگین 

کشوری این شاخص ۱3.۶ را نشان می دهد و بوشهر 
در این زمینه رتبه ۲۱ کشــور را دارد.وی گفت: این 
شاخص نشان دهنده این است که به ازای هر یکهزار 
نفر جمعیت استان ۱۲.۲ واقعه والدت رخ داده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر افزود: نرخ باروری 
نیز در این اســتان ۱.4 دهم است در حالی که برای 
جایگزینی جمعیت این میزان باید به ۲.۱ برســد و 
این مساله دغدغه و نگرانی های زیادی را برای حفظ 
جوانی جمعیت ایجاد کرده است. پاساالر با بیان اینکه 
۷0 درصد جمعیت بوشهر در پنجره طالیی جمعیت 
)۱5-۶4( قرار دارند ، بیان کرد: نگهداشت این پنجره 
طالیی در توســعه پایدار استان موثر است و به این 
دلیل باید برای نرخ کاهشی رشد جمعیت و شیب تند 

در کاهش فرزندآوری چاره اندیشی شود.

استاندار کرمان در مجمع خیرین فرهنگیان عنوان کرد 

نیازمندی نیروی انسانی در کرمان به  ویژه در جنوب استان

بوشهر در میان ۱۰ استان کشور با کمترين میزان طالق 

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار یزد با بیان 
این که صنایع دستی حلقه ی مفقوده گردشگری ماست، گفت: 
فصل مشترک مشکالت بسیاری از فعاالن بخش صنایع دستی 
مکان استقرار آنهاست لذا از ایجاد شهرک های صنایع دستی 

حمایت می کنیم. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ "مهــران فاطمی" در آیین اختتامیه  
سیزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، سومین نمایشگاه تخصصی 
زیلو، حصیر و دســت بافته های سنتی و نخستین جشنواره پخت 
نان سنتی، از مجموعه میراث فرهنگی استان به واسطه برگزاری این 
نمایشگاه و ایجاد حال خوب در مردم قدردانی کرد و گفت: به شدت 
نیازمند برگزاری چنین رویدادها و نمایشگاه هایی در استان هستیم، 
امید است بتوانیم نمایشگاه هایی از سایر حوزه های مرتبط با میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی را برگزار کنیم.وی برگزاری 
جشنواره نان سنتی را یکی از اقدامات ابتکاری برنامه ریزی شده در 
کنار برگزاری نمایشــگاه سراسری صنایع دستی عنوان کرد و آن را 

مؤید جذابیت های مختلف قابل ارائه در این حوزه دانست.استاندار 
به استقبال بی نظیر مردم از این رویداد و تقدیر و تشکر آن ها در این 
راستا اشاره و اضافه کرد: غرفه داران میهمان حاضر در نمایشگاه از 
تمهیدات اندیشیده شده در استان در زمینه برگزاری نمایشگاه، فروش 
خوب محصوالت و برخورد بسیار خوب مردم استان تقدیر و تشکر  
و تاکید کردند که باز هم به استان یزد سفر خواهند کرد.فاطمی ادامه 
داد: خوشبختانه برگزاری این دوره از نمایشگاه به میزبانی استان یزد 
تصویر بسیار زیبایی از یزد را در سطح ملی مخابره کرد.وی با بیان 
اینکه صنایع دستی، صنعتی آمیخته با هنر، هویت، فرهنگ، مهارت 
و اقتصاد است، اظهار کرد: با توجه به اینکه صنایع دستی ظرفیت بی 
بدیلی به ویژه در راستای تولید ثروت و اشتغالزایی است و بانوان و 
آقایان می توانند با ســرمایه گذاری بسیار کم کسب و کاری را در 
این حوزه راه اندازی کننــد، حمایت های الزم در این زمینه انجام 

خواهد شد.
  اســتاندار در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری جشنواره غذا 
در اســتان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: پیش بینی می شود 
این جشــنواره نیز به خوبی مورد اســتقبال مردم قرار گیرد.وی در 
ادامه فصل مشترک بسیاری از فعالین بخش صنایع دستی استان را 
مشــکالت و دغدغه های پیرامون مکان استقرار فعالیت دانست و 
اظهــار کرد: حمایت های الزم از فعالین ایــن حوزه در قالب ارائه 
تسهیالت، ایجاد شهرک های صنایع دستی تخصصی  دنبال خواهد 

شد.
  فاطمــی در پایان بــا بیان اینکه صنایع دســتی حلقه ی مفقوده 
گردشگری ما است، خاطرنشــان کرد: امید است این حلقه روز به 
روز تکمیل تر شده و قوی تر رشد کند و زمینه های شکوفایی هرچه 

بیشتر آن فراهم شود.

استاندار یزد: 

صنایع دستی حلقه ی مفقوده گردشگری ماست 
  

آرزو توکلی سرویس اســتان ها // مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی جنوب کرمان از تدوین سند تحول فرهنگی جنوب 
کرمان خبر داد و گفت: این ســند براساس نیازهای فرهنگی 
هر شهرستان که از سوی شــورای فرهنگ عمومی آنها اعالم 

می شود، تنظیم می شود. 
  بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ بهرام مســلمی مهنی مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی جنوب کرمان در آیین اختتامیه جشنواره نقاشی و 
خوشنویسی جنوب کرمان که در شهرستان منوجان برگزار شد، گفت: 
جشنواره نقاشی و خوشنویسی بخشی از جشنواره های قرآن و عترت 
جنوب کرمان است که به میزبانی منوجان برگزار شد.وی گفت: نگاه 
دولت مردمی برای توسعه فرهنگی مناطق، نگاهی عدالت محور است و 
به همین منظور نگاه جزیره ای و تمرکز زدایی از مراکز استان ها حذف 
شــده و این عدالت فرهنگی را در همه کشور مخصوصا در مناطق کم 
برخوردار دنبال می کند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان 
اظهار کرد: در راستای سیاست های عدالت محور دولت مردمی، سومین 
هفته قرآن و عترت جنوب کرمان در قالب جشنواره ها و برنامه های 
متنوع در هر هفت شهرستان جنوبی کرمان در حال اجرا است.مسلمی  
مهنی بــا بیان اینکه بزرگترین هنر جهان از آن ما اســت و مفتخریم 
 که قرآن بزرگترین ســند هنری ما اســت گفت: زیبایی صوت قرآن 
 بی نظیرترین زیبایی ها و احســاس ها است که قلب انسان را متجلی 
می کند.وی با اشاره به اینکه هنر ابتدا از قرآن شروع شده است افزود: ما 
مسلمانان مفتخریم که اولین هنر در جهان متاثر از قرآن داریم. مسلمی 
مهنی تمدن جنوب کرمان را کهن ترین تمدن در جنوب شــرق همراه 
با ظرفیت های بسیاری دانســت و گفت: جنوب کرمان استعدادهای 
فراوانی در حوزه های مختلف  از شهرســتان های منوجان قلعه گنج، 
رمشک، عنبرآباد، رودبار، جیرفت، ساردوئیه تا جبالبارز دارد اما آن 
طور که باید و شــاید از این ظرفیت ها که دغدغه اصلی هنرمندان و 

نخبگان می باشد، استفاده نشده است.

  وی بیان کرد: یکی از خال های موجود عدم شناسنامه هنری هنرمندان 
منطقه است که باید نســبت به ثبت اطالعات هنری خود اقدام کنند.
مسلمی مهنی بیان کرد: شرکت در برنامه ها و جشنواره های فرهنگی 
و هنری بخشی از هویت هنرمندان است.دبیر شورای فرهنگ عمومی 
جنــوب کرمان عنوان کرد: خال دیگر این اســت که هنرمندان، بخش 
رســانه را  قبول ندارند که این نگاه جزیره ای اســت چرا که فعاالن 
قرآنی و خبرنگاران نیز در حوزه هنری در کنار هنرمندان قرار دارند.
وی بیان کرد: متاســفانه یکی دیگر از خال های موجود، نگاه مدیران 
نسبت به هنرمندان است، آنها باید بدانند هنرمند به عنوان سرباز اصلی 
نظام است و تاثیرگذار ترین ابزار، ابراز هنر می باشد وقتی مدیر، هنرمند 
و خبرنــگار ما را قبول ندارد یعنی ما در این حوزه ضعیف هســتیم.
مسلمی مهنی تصریح کرد: همه مدیران دستگاه ها باید تا حد امکان در 
کنار فرهنگ و ارشاد اسالمی از هنرمندان به عنوان سربازان خط مقدم 
جبهه فرهنگی حمایت کنند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
کرمان با یادآوری این مطلب که اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
جنوب کرمان از حالت تصدی گری خارج شــده و هر دستگاهی که 
برای فرهنگ منطقه فعالیت می کند در کنار آن هســتیم، بیان کرد: ما 
به عنوان ناظر هســتیم و با همگرایی و هم افزایی دســتگاه ها اعم از 
سپاه، ادارات تبلیغات اســالمی و موسسات قرآنی، فرهنگی و هنری 
برای توسعه فرهنگی منطقه تالش خواهیم کرد.وی با بیان اینکه بخش 
عظیمی از کارهای فرهنگی باید توسط شهرداری ها انجام شود، اظهار 
کرد: مصوبات شــورای فرهنگ عمومی شهرستان ها بخشی مربوط 
 به اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی جنوب کرمان و بخشی نیز به 
دســتگاههای فرهنگی بر می گردد که اجرای این مصوبات همگرایی 
و هم افزایی نهادها را می طلبد.مسلمی مهنی در تشریح فعالیت های 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان، خاطرنشان کرد: اولین 
اقدام تشکیل جبهه فرهنگی و هنری انقالب است.دبیر شورای فرهنگ 
عمومی جنوب کرمان با بیان اینکه جبهه فرهنگی تعریفی دارد و مختص 
حزب و گروه نیست، تصریح کرد: هر کس که دوستدار انقالب و نظام 
اســت می تواند در تشکیل این جبهه با ما همکاری کند.مسلمی مهنی 
با اشــاره به تدوین سند تحول فرهنگی جنوب کرمان، گفت: این سند 
براســاس نیازهای فرهنگی هر شهرستان که از سوی شورای فرهنگ 

عمومی آنها اعالم می شود، تنظیم می شود.
  وی عنوان کرد: این اداره کل از طریق فراخوان از نخبگان برای تنظیم 
این ســند دعوت می کند و هر کس نیازهای فرهنگی منطقه خود را 
شناسایی کرده و در تنظیم این سند با ما همکاری کند، نامش در سند 
ثبت می شود.مسلمی مهنی اظهار کرد: یکی دیگر از فعالیت های این 
اداره کل، راه اندازی دبیرخانه هنری براساس ظرفیت های موجود در 
هر هفت شهرســتان است که در این راستا در برگزاری جشنواره های 

مختلف از ظرفیت انجمن ها استفاده شده است.

 

استاندار بوشهر:

پتروشیمی ها در بوشهر از تولیدات درون استانی استفاده کنند

حسن سیالوی سرویس اســتان ها // معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت خوزستان از آغاز ممنوعیت صید ماهی 
حلواسفید به مدت ۴۵ روز خبر داد. 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی دانش مهر اظهار کرد: با توجه به بررســی های به عمل آمده توســط بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر 
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و مصوبه کمیته مدیریت صید شیالت استان به منظور کمک به بهسازی ذخایر ماهی حلوا سفید در 
فصل تخم ریزی این گونه، صدور مجوز صید این ماهی ) یکم خرداد ۱40۱( در صیدگاه های استان های خوزستان و بوشهر ممنوع است.وی 
افزود: هرگونه صید، حمل و جابجایی این ماهی و ادوات صید آن از تاریخ خردادماه تا ۲3 تیرماه امسال ممنوع اعالم می شود و همچنین 
عملیات صید این گونه آبزی با هرگونه ابزار و ادوات صید تخلف محسوب شده و یگان حفاظت منابع آبزیان با متخلفان برخورد می کند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت خوزستان یادآور شد: این ممنوعیت به دلیل آغاز فصل تخم ریزی و جلوگیری از وارد شدن 

صدمات جبران ناپذیر به این گونه ماهی و حفظ ذخایر آبزیان و تداوم اشتغال پایدار جامعه صیادی اعالم شده است.

ممنوعیت ۴5 روزه صید ماهی حلواسفید در آب های خوزستان

سند تحول فرهنگی جنوب کرمان تدوين می شود

بزرگ  ترین چرخ و فلک ایران در بوشهر به بهره   برداری رسید   

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها // بزرگ  ترین چرخ و فلک ایران 
به طول ۷۵.۵ متر در آئینی با حضور شــماری از مســئوالن استانی و 

شهرستانی از جمله استاندار بوشهر به بهره برداری رسید. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حســین حیدری درحاشــیه  این آئین گفت: در 
ابتدا از شــهروندان عذرخواهی می کنم که به دلیل ازدحام جمعیت نتوانستیم آن 
طور که باید و شاید از آنها میزبانی کنیم.حسین حیدری افزود: با این شرایط به 
شهروندان قول می دهم که از محل مساعدت شهرداری به مدت یک هفته بتوانند 
رایگان از این چرخ و فلک استفاده کنند.وی ادامه داد: از شهروندان انتظار است 

در اســتفاده از چرخ و فلک رعایت نکات ایمنی مدنظر را داشته باشند تا سازه 
بتواند بخوبی خدمات دهی داشته باشد.حیدری اظهار کرد: شمار کابین های چرخ 
و فلک 4۲ کابین اســت که به دلیل بادهای موسمی در این فصل تنها ۲۲ کابین 
بارگیری خواهد شد.وی ادامه داد: بوشهر امسال در حوزه شهری شاهد تحوالت 
عمرانی و فرهنگی خواهد بود و بزودی نیز پالژ بانوان در جوار پارک دانشجو به 
بهره  برداری خواهد رسید.سرمایه گذار پروژه چرخ و فلک بوشهر نیز گفت: طول 
این ســازه در ۷۲ متر )با احتساب صاعقه گیر 3.5 متری به ۷5.5 می رسد( و با 
4۲ کابین ۶ نفره است که با این حساب مجموع ظرفیت آن ۲5۲ نفر است.سید 
حسین صفوی افزود: این چرخ و فلک شامل چهار موتور و گیربکس و هر کدام 
دارای موتور نیرو محرکه پنج کیلووات اســت که آنرا به حرکت در می آورد.وی 
ادامه داد: ۲0 کیلووات موتوری که این سازه را می چرخاند از استحکام و تعادل 
الزم برخوردار اســت.صفوی اظهار کرد: چرخ و فلک پارک مشهد که از آن به 
عنوان بزرگ ترین چرخ و فلک کشور یاد می شود نیز ۶۸ متر ارتفاع دارد که با 
احتساب ارتفاع سطحی که چرخ و فلک روی آن احداث شده به ۸0 متر می رسد 
ولی سازه چرخ و فلک بوشهر به تنهایی ۷۲ متر ارتفاع دارد که با صاعقه گیر 3.5 
متری به ۷5.5 می رسد.وی ادامه داد: مجموعا در پروژه چرخ و فلک بوشهر ۲۲ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و برای راه اندازی نیز چهار میلیارد تومان هزینه 
شده است.صفوی یادآور شد: از مجموع ۲۶ میلیارد تومان یاد شده ۲۲ میلیارد و 
۲00 میلیون تومان توسط بخش خصوصی و مابقی توسط شهرداری بندر بوشهر 

تامین شده است
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گردشگری

گردشگری

دهکده چوبی گیالن 
  سرویس گردشــگری // امامزاده ابراهیم جزو جاذبه های 
گردشــگری و زیارتی در استان گیالن اســت که خانه های 
چوبی و رنگی آن منحصر به فرد است. اگر نگاهی به تورهای 
گردشگری رنگارنگ بیندازید، می بینید که پر هستند از مقاصد 
گردشــگری یکسان و تبلیغاتی شبیه به هم. کمتر پیش می آید 
که این تورها به دنبال معرفی مقصدی جدید باشند. مثال برای 
سفر به گیالن اغلب ماســوله را پیشنهاد می کنند یا ارتفاعات 
ماسال یا قلعه رودخان را.بر همین اساس ممکن است که شما 
هنوز جایی به نام امامزاده ابراهیم را در شــفت گیالن نشنیده 
باشــید. با وجود اینکه که این روســتا قدیمی است، اما کمتر 
کسی با آن آشنایی دارد. این روستا بهترین گزینه برای افرادی 
است که می خواهند از شلوغی شهر دور باشند و در جایی دنج 
و زیبا ذهنشــان را از دغدغه های شهرنشینی آرام کنند.تمایز 
روســتای امامزاده ابراهیم با روستاهای دیگر گیالن معماری 
خاص و منحصر به فرد خانه های آن اســت. این روســتای 
زیارتی در ۲4 کیلومتری جنوب شــرقی شــهر شفت و 5۲ 
کیلومتری شهر رشت قرار دارد.به سمت این روستا که حرکت 
کنید، طبیعتی شــگفت انگیز در مسیری کوهستانی مسحورتان 
می کند. شالیزارها، خانه های روستایی با سقف های لت پوش، 
رودخانه ها و تپه های جنگلی مسیری چندساعته را تا رسیدن 
به روستای امامزاده ابراهیم برایتان کوتاه می کنند.مسیر ورودی 
به روستا نیز کوهستانی و پرپیچ است. در بدو ورود به روستا 
خانه های چوبی توجهتان را جلب خواهد کرد. زیرا این خانه ها 
شبیه یک جعبه مدادرنگی هســتند. این خانه ها با استفاده از 
چوب راش که درخت بومی و جنگلی منطقه اســت ساخته و 
رنگ آمیزی شده اند. این خانه های چوبی 4 تا ۶ طبقه هستند. 
هــر طبقه نیز چند اتاقک دارد که برخــی از آنها با پرده هایی 
رنگی از هم جدا شده اند. برای ورود به این اتاقک ها از پله های 
چوبی عبور می کنید و بوی خوش چوب راش مشامتان را پر 
خواهد کرد. دیدن این خانه ها از ارتفاع روستا میان جنگل های 
سرســبز منطقه چشــم انداز بی نظیری دارد. ترکیب رنگ های 
مختلف به ویژه رنگ آبی میان طبیعت سرسبز حالتان را خوش 
می کند.بازار این روســتا هم از جذابیت های آن است. از انواع 
بدلیجات و زیورآالت و صنایع دســتی گرفته تا سوغاتی های 
خوشمزه گیالن در این بازار به فروش می رسد. غرفه های پخت 
سوهان  این بازار نیز طرفدار دارد. به سمت باالدست روستا هم 
که حرکت کنید به آبشار می رسید. حدود 500 متر که برخالف 
جریــان رودخانه باال بروید طبیعتی بی نظیر متحیرتان می کند.
این روستای زیارتی در فصل تابستان شلوغ است، زیرا زائران 
بســیاری برای زیارت امامزاده ابراهیم )ع( که از فرزندان امام 
موســی )ع( و برادر امام رضا )ع( است به شفت سفر می کنند. 
بهتر اســت فصل های پاییز و زمستان را برای سفرتان انتخاب 
نکنید. در این فصل ها هوا ســرد است و برای همین فصل های 
بهار و تابستان بهترین زمان برای رفتن به امامزاده ابراهیم است.

ســرویس گردشــگری // وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی ماموریت این وزارتخانه را حمایت و پشتیبانی از 
سرمایه گذاران عنوان و بر گسترش همکاری های گردشگری و 

تقویت گردشگری زیارتی ایران و ترکیه تاکید کرد. 
    سید عزت اهلل ضرغامی با فارغ علی ییلدیریم رئیس بنیاد اتحادیه 
علویــان در دفتر خود دیدار و گفت وگو کرد.ضرغامی با اشــاره به 
اهمیت زمینه ســازی برای تعمیق و تسهیل روابط و استفاده از عالیق 
مشــترک ایران و علویان سراســر دنیا، افزود: شناسایی زمینه های 
مشــترک، تقویت گردشــگری زیارتی و ســرمایه گذاری در حوزه 
تاسیسات گردشگری برای گسترش روابط در دستور کار است.وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری تصریح کرد: در همه مسائل مربوط به 

رونق گردشگری و معرفی ایران به ترک ها، به طور حتم هر پیگیری و 
حمایتی که نیاز باشد از سوی ما انجام خواهد شد.

  وی یکــی از مهم تریــن ماموریت هــای وزارتخانه را پشــتیبانی 
از ســرمایه گذاران در حوزه گردشــگری عنوان کــرد و گفت: از 
میان برداشــتن موانع و تســهیل امور مربوط بــه صدور مجوزهای 

سرمایه گذاری از مهم ترین اولویت های وزارتخانه است.

ضرغامــی ابراز امیدواری کرد که اقدامــات و پیگیری های در حال 
انجام موجب نزدیکی بیشتر بین طرفین شود. 

* معرفی ایران را از ماموریت های خود می دانیم
   ییلدیریم نیز در این نشست به سفر ۶ روزه خود به ایران و زیارت 
امام رضا )ع( و بقعه شــیخ صفی اشــاره کرد و افزود: شناساندن و 
معرفی هر چه بیشــتر و بهتر ایران به ترک های علوی سراســر دنیا 

از جمله ماموریت هایی اســت که ما برای خــود تعریف کرده ایم و 
 هر تبلیغاتی که در این زمینه نیاز باشــد، با کمک شما انجام خواهیم 

داد.
   همکاری مشــترک برای سرمایه گذاری و ســاخت هتل، تدارک 
برنامه های ویژه مراســم عید غدیر خم امســال در مقبره شیخ صفی 
اردبیلــی همچنین تبلیغ جاذبه های ایران در شــبکه های ترک زبان 
برای معرفی هر چه بیشــتر ایران به شهروندان ترکیه  از مواردی بود 
که ییلدیریم در این نشســت مطرح و بــر آن ها تاکید کرد.علی اصغر 
شالبافیان معاون گردشگری کشــور، ابراهیم پورفرج رئیس جامعه 
تورگردانــان ایران همچنین چند تن از ســرمایه گذاران و هتل داران 

ترکیه در این نشست حضور داشتند.

وزیر میراث فرهنگی  تاکید کرد

گسترش همکاری های گردشگری ايران و ترکیه

سرویس گردشگری // معاون گردشگری 
از  حمایت  گفت:  میراث فرهنگی  وزارت 
از  بخش خصوصی  و  گردشگری  فعالین 
اصلی ترین اولویت های این حوزه به شمار 

می آید.
   علی اصغر شــالبافیان معاون گردشگری 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
صنایع دســتی از ابالغ اجرایی شدن قانون 
حمایتی تعرفه مصرف گاز طبیعی تأسیسات 
گردشــگری، آب درمانی و هتل ها از ابتدای 
سال جاری مشــابه تعرفه بخش تجاری و 
خارج شــدن از تعرفه صنعتی به ادارات کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
خبر داد و بر لــزوم نظارت بر اجرای قانون 
جهــت بهره مندی مراکز مذکــور از فرصت 
حمایتی حاصل تاکید کرد. شالبافیان با بیان 
این خبر گفت: پس از تصویب قانون بودجه 
و مکاتبه وزیر گردشگری با وزیر نفت مبنی 

بر اعالم مصادیق تأسیســات گردشــگری 
موضــوع جز ۲ بند م تبصره ۹ قانون بودجه 
ســال ۱40۱ تعرفه گاز طبیعی تأسیسات 
گردشــگری، صنایع دستی و آب درمانی و 
هتل ها از ابتدای ســال جاری مشابه تعرفه 
بخش تجاری معادل ۱,4۹5 ریال محاســبه 
خواهد شد و از شمول تعرفه صنعتی خارج 
شــده اند. بدیهی است مشــمولین قانون با 
ارائه تاییدیــه از ادارات کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی می توانند از مزایای 

قانونی موجود استفاده کنند.
   وی افزود: بر اســاس قانون بودجه سال 
۱40۱ تصویب محاسبه تعرفه گاز مصرفی 
تأسیســات گردشــگری و صنایع دستی و 
آب درمانی مشــابه خدمات اجرایی شد و 
پیرو آن موضوع اعالم مصادیق تأسیســات 
گردشگری کشور جهت دریافت مشوق های 
حمایتی بند فوق بر اســاس آئین نامه ایجاد، 

اصالح، تکمیل، درجه بنــدی و نرخ گذاری 
تأسیسات گردشــگری مصوب سال ۱3۹4 
هیأت محترم وزیران به منظور خدمات رسانی 
مناسب به گردشــگران در دستور کار قرار 
گرفت.طبق گفته شالبافیان بر اساس مصوبه 
هیأت وزیــران همه مصادیق تأسیســات 
گردشگری در ایین نامه ایجاد اصالح تکمیل 
و درجه بندی تأسیسات گردشگری می توانند 
مشمول طرح حمایتی از تعرفه مصرف گاز 
شــوند. معاون گردشــگری در پایان تاکید 
کرد: حمایت از فعالین گردشگری و بخش 
خصوصی از اصلی تریــن اولویت های این 
حوزه به شمار می آید. بر اساس قانون بودجه 
۱400 تعرفــه گازبهــای واحدهای مذکور 
بر اساس متوســط نرخ خوراک پتروشیمی 
محاســبه می شــد که این موضوع موجب 
افزایش چشمگیر هزینه گازبهای این واحدها 

شده بود.

      

سرویس گردشگری // موزه فضای باز شناورهای چوبی و 
دریانوردی گوران در رده موزه های خصوصی رتبه اول بخش 

خالقیت و نوآوری را کسب کرد.
   فعالیت های موزه فضای باز شناورهای چوبی از جمله خدمات 
متفاوت به گردشگران در اسکله های گردشگری، استفاده از ظرفیت 
سنتی و حفظ مهارت دریانوردی و ساخت شناورهای چوبی، تهیه 
طرح بزرگ بوم سندباد به منظور ساخت شناور بادبانی و ایجاد 
آالچیق های مفهومی با تم لنج ســازی است.این موزه رتبه اول 
شاخص خالقیت و نوآوری را در مراسم معرفی برترین های موزه 
داری با مدیریت علی پوزن به دست آورد. روستای گوران که این 
موزه در آن واقع شــده سه ژئوسایت ثبت شده ژئوپارک قشم را 
در خود دارد که یکی از این ژئوسایت های فرهنگی همین موزه 
لنج سازی است.این موزه مردمی یکی از ژئوسایت های پرطرفدار 
ژئوپارک است که در جهت حفاظت از میراث لنج سازی و احیای 

دریانوردی بادبانی ایران در تالش است.

موزه فضای باز شناورهای چوبی 
رتبه اول خالقیت را به دست آورد

معاون گردشگری خبر داد

اجرای حمايت از تاسیسات گردشگری در زمینه تعرفه گاز مصرفی

سرویس گردشگری // رضوی یک کارشناس گردشگری گفت: 
برخی معتقدند زائر، زائر است و با گردشگر تفاوت دارد.

    در مقابــل اما گفتمان دیگری وجــود دارد که زائر را نیز یک 
گردشــگر می داند.مسعود اعلم سمیعی در خصوص اینکه دوگانه 
زائر و گردشــگر منحصر به مشــهد نیســت و در ادبیات حوزه 
گردشــگری در جهان وجود دارد، اظهار کرد: همان طور که گفته 
شد برخی معتقدند زائر با گردشــگر متفاوت است، اما در مقابل 
گفتمان دیگری وجود دارد که زائر را یک گردشــگر می داند که 
باید امکاناتی که یک گردشــگر نیاز دارد برای او نیز فراهم شود.
وی اضافه کرد: زمانی که نگاهی اجرایی داشــته باشیم حتی اگر 
بگوییم فردی که به این منطقه سفر می کند زائر است نه گردشگر 
بازهم باید نیازهایی از قبیل محل اقامت، خوراک، حمل ونقل و ... 
برای او مرتفع شود.عضو هیات علمی دانشگاه بینالود مشهد تصریح 
کرد: البته باید بدانیم که رفع این نیازها مستلزم برنامه ریزی است. 
همچنین گردشگران نیز نیازهای مشابه با زائر دارند در نتیجه چه 
بگوییم گردشگری و چه بگوییم زائر در کار اجرایی تفاوتی وجود 
ندارد.سمیعی عنوان کرد: از طرفی باید به زائر نسبت به گردشگر 
دید واالتری داشت و خدمات بهتری ارائه داد. برای مثال در اربعین 
می بینیم که چگونه زائر را تکریم می کنند، این در صورتی است که 
خدمات در آن زمان رایگان ارائه می شود. در نتیجه ما اگر بخواهیم 
برای خدمات ارائه شده هزینه دریافت کنیم باید بهتر از عراقی ها 
در زمان اربعین به ارائه خدمات بپردازیم.وی افزود: به عقیده من 
این دوگانه ربطی به میزان ورود گردشــگران به مشــهد نخواهد 
داشت، اما ممکن است بر عوامل دیگری تاثیرگذار باشد که تعداد 
گردشگران را تحت تاثیر قرار دهد.این کارشناس گردشگری ادامه 

داد: مــورد دیگری که باید به طور جدی به آن توجه کرد تصویر 
مقصد یا هویت برند مقصد است. تصویر مقصد تصویری است که 
مخاطبین ما از مقصد دارند و هویت برند مقصد تصویری است که 
مجاورین و میزبانان از برند گردشگری مشهد دارند.سمیعی بیان 
کرد: همانطور که دوگانه زائر و گردشــگر بر دیدگاه افراد اثرگذار 

است، بر گردشگران نیز تاثیر می گذارد.
     اگر تنها به مسافران به دید زائر نگاه شود دیگر گردشگری به 
مشــهد سفر نخواهد کرد. باید تغییر رفتار مخاطبین در نظر گرفته 
شــود و باید بدانیم که امروزه رفتار مخاطبین در دنیا و کشور ما 
بر خرید و نیاز اعضای خانواده اســتوار است.وی افزود: در این 
راســتا باید دید که در حوزه زیارت و زائر چه چیزهایی می توان 
ارائه کرد که برای آن ها جذابیت داشــته باشد؛ در غیر این صورت 
یک بازی بازنده را آغاز کرده ایم.ســمیعی بیان کرد: در مشــهد 
سیاست گذاری درستی نداریم و چیزی در عمل و شرایط شهر پیدا 
نیست. از طرفی هم قانون گذاری با ضمانت اجرایی سخت گیرانه 
 بدون توجیه افــراد نتیجه عکس خواهد داشــت و تا زمانی که 
فرآیند درونی سازی و فرهنگ ســازی را درجامعه شروع نکرده 
باشیم قانون ها اجرا نمی شــود، مانند بسیاری دیگر از قانون های 

کشور.
* شناخت رفتار گردشگران راهی برای ارائه خدمات بهتر

   وی در خصوص لزوم شــناخت گردشگر گفت: شناخت رفتار 
گردشــگران با ارتباطات طوالنی مدت به دست می آید. با انجام 
پژوهش های جدی روی رفتارهای گردشگران می توان متناسب 
با نیازهای آن ها خدمات ارائه کرد.عضو هیات علمی دانشــگاه 
بینالود مشهد عنوان کرد: رفتار سنجی امری متداول در دنیاست و 

شرکت های بسیاری برای فعالیت های تجاری خود از رفتارسنجی 
استفاده می کنند.

    سمیعی افزود: شناخت فرهنگ مسافران )زائر و گردشگر( و ارائه 
خدمات بر اساس فرهنگشان به این معنا نیست که ما تحت تاثیر 
فرهنگ آن ها قرار گرفته ایم. این در صورتی اســت که با شناخت 
تمام ابعاد فرهنگ مسافران میزان فرهنگ پذیری ما به عنوان میزبان 
تعدیل می شــود. البته باید گفت که شناخت فرهنگ مهمان باعث 
تاثیرگذاری فرهنگی بیشتر و بهتر می شود.وی تصریح کرد: امروزه 
فرهنگ جهانی بر تمام خورده فرهنگ ها تاثیر می گذارد و این تاثیر 
از مسیر شناخت عبور می کند. به عنوان مثال من با نگاه یک طرفه 
و منفی تهاجم فرهنگی به گردشگران مخالفم و  معتقدم باید به یک 
گفتمان با تعیین خط قرمزها و حد و مرزها برسیم.این کارشناس 
گردشــگری گفت: در خط میانی یک فهم مشترک ایجاد می شود 
که می تواند عامل اعتالی فرهنگی ما باشــد. اگر شناخت باشد 
تاثیر گردشگر مثبت می شود، اما اگر شناخت نباشد تخاصم میان 
فرهنگ ضعیف تر و قوی تر اتفاق می افتد. برای مثال تاثیرگذاری 
فرهنگ شــهری بر فرهنگ روستایی زیاد است و اگر روستاییان 
شناخت درستی از مهمانانشان نداشته باشند تاثیر خواهند گرفت.

سمیعی در خصوص لزوم آشنایی روش های شناخت عنوان کرد: 
امروزه روش های شناخت تغییر کرده و شناخت رفتار با شناخت 
نگرش متفاوت است. گاهی درگیر شناخت نگرش می شویم و بر 
همین اســاس برنامه ریزی می کنیم و ضربه می خوریم. باید بدانیم 
که شناخت رفتار شکل جدیدی گرفته است. مانند فضای مجازی 
که مدیرانش رفتار و نگرش مردم را بررسی می کنند و اطالعاتی 

منسجم و کامل از کاربران دارند./ ایسنا

تنگه یا دره شــیرز از جاهای دیدنی غرب ایران در مرز بین استان های ایالم و 
لرستان است که طبیعتی منحصربه فرد و زیبا دارد.

   بهترین مســیر دسترسی به این تنگه تماشــایی از شهرستان کوهدشت در 
لرستان است و به همین دلیل، تنگه شیرز را از زیباترین جاهای دیدنی لرستان 
می دانند. این منطقه، در دل رشــته کوه زاگرس، قدمتی چند میلیون ساله دارد 
و نمونه های طبیعی شــبیه به این تنگه در معدود نقاط جهان دیده می شــود. 
فرسایش طبیعی زمین در طول میلیون ها سال شکل ظاهری این صخره ها را 
به شکل امروزی درآورده است و به همین دلیل، از تنگه شیرز و نواحی شبیه 
بــه آن در جهان به عنوان قدیمی ترین موزه های طبیعی زمین یاد می کنند. این 
تنگه در فاصله 50 کیلومتری از شــمال کوهدشت قرار دارد و اطراف آن را 
زیباترین چشم اندازهای طبیعی پوشانده اند. این دره از زیباترین مناطق طبیعی 
در رشته کوه زاگرس است که توجه گردشگران و طبیعت دوستان را از سراسر 

جهان به سوی خود جلب می کند.

ایران زیباست ؛ تنگه » شیرز «       دوگانه زائر و گردشگر چه نتیجه ای دارد؟
شناخت رفتار گردشگران با ارتباطات طوالنی مدت به دست می آید. با انجام پژوهش های جدی روی رفتارهای 

گردشگران می توان متناسب با نیازهای آن ها خدمات ارائه کرد

  

  

  

ن سند مالکیت آگهی فقدا
نظــر به اینکه خانم رابعه نورالدینی گچین ســفلی 
به اســتناد 2 فقره استشــهادیه محلی در خصوص 
پالک 306 فرعــی از 54- اصلی واقع در بخش دو 
بندرعباس مدعی شــده است که سند مالکیت پنج 
دهم سهم مشاع از 5 سهم ششدانگ زمین مزروعی 
که در دفتر 682 صفحه 224 ذیل ثبت 117589 به 
نام وی ثبت وسند مالکیت به شماره 856775 سری 

الف /93 بنامش صادر گردیده ســند مالکیت فوق به علت جابه جائی مفقود 
گردیده نامبرده تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد 
ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوســیله اعالم میشود هرکس 
مدعی انجام معامله نســبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد 
خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه ســند مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید. بدیهی است پس از 
انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم 
ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد . 

1401/73م/الف - تاریخ انتشار : 1401/3/2

اسمعیل ربیع نژاد 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه 2

آگهی حصروراثت
احتراماً مفروض می دارد خواهان یعقوب دالرام فرزند 
عبداهلل بــا هویت کامل به این شــورا مراجعه نموده 
واشعار داشتند شادروان عبداهلل دالرام فرزند یعقوب به 
1400/11/29 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در 

زمان فوت عبارتند از : 
1- عایشه کشتکار فرزند محمد متولد 1336/9/4 به ش.ش 4 همسر مرحوم .

2- فیصل دالرام فرزند عبداله متولد 1356/6/19 به ش.ش 518 فرزند مرحوم .
3- یعقوب دالرام فرزند عبداله متولــد 1369/9/27 به ش.ش 4700023759 

فرزند مرحوم .
4- عیسی دالرام فرزند عبداله متولد 1363/6/29 به ش.ش 567 فرزند مرحوم .
5- علی دالرام فرزند عبداله متولد 1369/9/27 به ش.ش 4700023740 فرزند 

مرحوم . 
6- مریم دالرام فرزند عبداله متولد 1357/3/15 به ش.ش 4709744858 فرزند 

مرحوم .
و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شــورا ارسال 

فرمایید .
شورا ی حل اختالف شعبه 3 پارسیان   

آگهی اخطارهی ماده 101
بدین وسیله به مهرزاد جاودانی نام پدر: 
رحمت اله تاریخ تولد : 1345/06/25 
شــماره ملی: 2295208866 شــماره 
شناسنامه : 2349 به نشانی : بندرعباس 
شــهرک نبوت نرســیده به مســجد 
کدپســتی : 7916818375، بدهــکار 
 کالســه پرونــده 140001987 ابالغ 

می شود ، مطابق نظریه کارشناسی ، مورخ 1401/02/12 ، ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره B 815 فرعی از 4 اصلی در بخش : 2 ناحیه : 
2 بندرعبــاس واقع در : بندرعباس به مبلغ 5/783/400/000 ریال 
ارزیابی گردیده . لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باشید ، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز ازتاریخ ابالغ 
این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر 
به مبلغ 22/321/425 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید . ضمناً به 
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 

تجدید نظر باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد . 1401/75 م /الف
تاریخ انتشار : 03/02/ 1401

مریم چمنی
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

طرح: بیتا هوشنگی

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان



دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000193936 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000361327.  

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 بیست و چهارم اردیبهشت ماه  یکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000193936 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(در استان مکاتبه ای به شماره 181/43368/ن- مورخه 1401/02/19 

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 154 به مساحت 260/82 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/64 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

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

حوادث جهان
طوفان در آلمان ۴۰ مصدوم برجا گذاشت

 دستکم 40 نفر بر اثر وقوع طوفان در آلمان مصدوم شدند در حالیکه 
دمای هوا در اســپانیا ۱5 درجه سانتیگراد باالتر از میانگین دما افزایش 
یافته است. بنابر اعالم رسانه ها وقوع طوفان در آلمان دستکم 40 مصدوم 
برجا گذاشــته است که وضعیت ۱0 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. 
همچنین وضعیت نامناسب جوی در سایر نقاط اروپا موجب ثبت رکورد 
گرما در بخش هایی از اســپانیا شده است.طوفان مناطقی از غرب آلمان 
را درنوردید که کارشناســان هواشناسی هشــدار داده بودند سرعت باد 
ممکن اســت به ۱30 کیلومتر در ساعت برســد. بر اثر وقوع طوفان به 
 سقف ساختمانها خسارت وارد و به شکســته شدن درختان منجر شد. 

به دنبال وقوع طوفان مقامات از مردم درخواست کردند در خانه های خود 
 بمانند تا از خطر در امان باشند و در روند اقدامات نیروهای امداد خللی

 ایجاد نشود.

۵ کشته در پی سقوط هواپیمای توریستی در فرانسه
 خبرگزاری فرانســه از کشته شدن چند نفر در پی سقوط یک فروند 
هواپیمای توریستی در جنوب شــرقی این کشور خبر داد.خبرگزاری 
فرانسه از کشته شــدن چند نفر در پی ســقوط یک فروند هواپیمای 
توریســتی خبر داد. بر اســاس این گزارش، در پی سقوط این هواپیما 
در جنوب شــرقی فرانسه 5 نفر کشته شــدند. این هواپیما اندکی پس 
از برخاســتن از زمین سقوط کرد. شــاهدان عینی از پیدا کردن اجساد 
 چهار فرد بزرگســال و یک کودک در داخل الشــه ســوخته هواپیما 

خبر دادند.

انهدام ۲ فروند »سوخو-۲۵« اوکراینی 
 ســخنگوی وزارت دفاع روسیه ضمن اعالم انهدام دو فروند جنگنده 
اوکراینی توسط جنگنده های روسی و پدافند هوایی این کشور، گفت که 
تعداد ۱4 پهپاد و ۸ راکت شلیک شده نیز رهگیری و نابود شده اند.»ایگور 
کوناشــنکوف« سخنگوی وزارت دفاع روســیه از سرنگونی دو فروند 
جنگنده »ســوخ و-Su( »۲5-۲5( و همچنین تعــداد ۱4 فروند پهپاد 
اوکراینی خبر داد. کوناشــنکوف در این باره گفت: جنگنده روسیه یک 
فروند ســوخ و-۲5 اوکراینی را در یک درگیــری هوایی در نزدیکی 
روستای »بلیتســکوی« در جمهوری »دونتسک« سرنگون کرد.وی در 
ادامه افزود که پدافند هوایی روســیه نیز یک فروند سوخ و-۲5 دیگر 
نیــروی هوایی اوکراین و همچنین ۱4 پهپاد این کشــور را رهگیری و 
منهدم کرده اســت.همچنین تعداد ۸ راکت شلیک شده از سامانه پرتاب 
چندگانه راکت »اسمرچ« نیز رهگیری و منهدم شده اند.سخنگوی وزارت 
دفاع روســیه در ادامه افزود که هوانوردی تاکتیکی نیروی زمینی روسیه 
تعداد 4 مرکز فرماندهی، 4۷ مرکز تجمع تجهیزات و نیروی انسانی ارتش 
اوکراین را به همراه یک انبار مهمات در منطقه »دروبیشو« منهدم کرده اند.
کوناشنکوف همچنین از انهدام 3 مرکز فرماندهی و ۸ انبار مهمات نیروهای 

اوکراینی توسط موشک های نقطه زن جنگنده های روسی خبر داد.
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21 شوال  1443

سال بیست و یکم شماره  3887

حوادث
 ســرویس حوادث// مرد میانسال بر سر 
معامله ضایعات با مردان افغان درگیر شد 
و توسط آنها به قتل رسید. دو نفر در این 
رابطه بازداشت شده و یکی از متهمان به 

افغانستان گریخته است. 
  صبح بیست وســوم فروردین امسال کارگران 
شــهرداری تهران در فضای سبز بزرگراه شهید 
خرازی در غرب تهران جسد مرد میانسالی را 
پیدا کردند. با گزارش ماجرا به پلیس و شروع 
تحقیقات مشخص شد مقتول براثر ضربه های 
چاقو به گردنش و ضربه های سنگ به سرش 

به قتل رسیده است.

با دفترچه بیمه ای که مقتول همراه داشت هویت 
مرد ۶۲ ساله فاش شد. خانواده اش شناسایی 
شــده و در تحقیقات از آنها معلوم شــد وی 
صافکار بوده و در غرب تهران زندگی می کرده 
اســت. آن شــب برای رفتن به خانه از محل 
کارش خارج و روز بعد جســدش پیدا شــد. 

قاتل، خودروی وانت او را سرقت کرده بود.
  ماموران اداره دهــم پلیس آگاهی تهران در 
ادامه تحقیقات متوجه شــدند مقتول در زمینه 

خرید و فروش ضایعات 
نیز فعالیت داشته است.  همین سرنخ کافی بود 
که احتمال دهند شــاید او با افرادی در جریان 
معامله هــای کاری اختالف پیدا کرده و به قتل 
رسیده باشد. با گذشت بیش از یک ماه از این 
قتل، خودروی سرقتی مقتول هنگام گشت زنی 
در جنوب شهر توقیف و به پارکینگ منتقل شد. 
  دو مرد تبعه افغانستان که سرنشینان خودرو 
بودند بازداشــت و در تحقیقات مدعی شدند 

خرید ه اند  را  خودرو 
اما نتوانستند برای صحت گفته هایشان مدارک 
محکمه پسند ارائه دهند. همچنین معلوم شد آنها 

با مقتول، معامله فروش ضایعاتی داشته اند. 
  با کشف این سرنخ ها، متهمان به قتل اعتراف 
کردند. یکی از آنها گفت: من و همدستم و یکی 
دیگر از هموطنانم که به افغانســتان گریخته، 
ضایعات جمع کــرده و می فروختیم. با مقتول 
هم در جریان معامله ضایعات آشــنا شدم اما 

بعد از مدتی اختالف مالی پیــدا کردیم. وقتی 
مشکل حل نشــد، تصمیم گرفتیم از او انتقام 
بگیریم. آن شــب با مــرد ایرانی تلفنی حرف 
زدم و گفتــم ضایعات برای فــروش دارم و با 
این بهانه او را به پاتوق مان کشاندیم. همدستم 
که بازداشت شــده، در محل کشیک می داد و 
من و شــریکم که فرار کرده سراغ مرد ایرانی 
رفتیم. درباره اختالف مالی ای که داشتیم حرف 
زدیم که دعوایمان باال گرفت. من و همدســت 
فراری ام، مرد ایرانی را به شدت کتک زدیم، بعد 
دونفری با چاقو، گلویش را بریدیم. بعد جسد 
را در بزرگراه خــرازی انداختیم. فکر می کنم 

ضربه های سنگ زمانی که او را در حاشیه جاده 
رها کردیم، به سرش خورده است. همدستم در 
کشــتن راننده از ترس به افغانستان گریخت و 
من با خودروی وانت سرقتی مقتول بار و اموال 

ضایعات جابه جا می کردم.
  محمدتقــی شــعبانی، بازپرس شــعبه دهم 
دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: با 
اعتراف متهمان، تحقیقات برای بازداشت دیگر 
متهم پرونده که فراری اســت ادامه دارد. این 
در حالی است که خانواده مقتول برای عامالن 

جنایت درخواست قصاص کرده اند.

  
  

  روزی که برای ازدواج با شــاگرد گل فروش دست به 
خودکشی زدم تا به خانواده ام ثابت کنم که در انتخابم 
اشتباه نکرده ام، حتی برای لحظه ای هم نمی توانستم 
تصور کنم که با یک جوان تزریقی ازدواج می کنم که 

عادت به عشق های خیابانی دارد و... 
  زن 4۶ ســاله ای که به اتهام خیانت از همسرش شکایت 
کرده بود، درباره ماجرای ازدواجش با پســر گل فروش به 
کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: فرزند اول خانواده بودم 
که در ۱۸ سالگی عاشق پسر همسایه شدم. »مرتضی« که در 
حال گذراندن خدمت سربازی اش بود در یک گل فروشی 
نیــز کار می کرد تا مخارج خودش را تامین کند. من هم که 
عاشــق او شده بودم هر وقت صاحب گل فروشی در مغازه 
حضور نداشت به بهانه های مختلف به آن جا می رفتم تا این 
که روابط پنهانی ما آغاز شــد. حاال دیگر درگیر یک عشق 
خیابانی شده بودم و بیشتر اوقاتم را با مرتضی می گذراندم. 
مدتی بعد او به خواستگاری ام آمد اما پدرم به خاطر شرایط 
اقتصادی و رفتارهای سبک ســرانه مرتضی با این ازدواج 
مخالفت کرد. من هم که چشــم و گوش بســته عاشق شده 
بودم، با یک تصمیم احمقانه دســت به خودکشی زدم تا به 
خانواده ام ثابت کنم در انتخاب خودم دچار اشتباه نشده ام و 
همه عشق های خیابانی فرجام تلخی ندارند. خالصه آن روز 
به طور معجزه آسا از مرگ حتمی نجات یافتم و پدرم مجبور 
شــد با این ازدواج موافقت کند اما او فقط یک جمله به من 
گفت که »دخترم در این دنیا کسی دلسوزتر از خانواده و تکیه 
گاهی بهتر از پدر وجود ندارد و این عشق های خیابانی هم 
چیزی جز هوس های زودگذر نیست!« با وجود این من به 
حرف پدرم توجهی نکردم چرا که عالقه ام به مرتضی را یک 
عشق واقعی می پنداشتم. باالخره زندگی مشترک من و او در 
زیرزمین منزل پدر شــوهرم در حالی آغاز شد که فقط یک 
هفته بعد از ازدواج فهمیدم که مرتضی یک هروئینی تزریقی 
است اما نمی توانستم در این باره چیزی به خانواده ام بگویم. 
در حالی که باردار بودم، مرتضی مقابل چشمان من هروئین 
 تزریق می کرد و از شــدت خماری یا نشئگی نمی توانست 
به طور منظم به گل فروشــی برود، به همین دلیل صاحب 
کارش او را اخــراج کرد و من مجبور شــدم از آن چه در 
هنرستان خیاطی آموخته بودم برای امرار معاش استفاده کنم. 
چرخ خیاطی را برداشتم و در حالی شروع به دوخت و دوز 

کردم که اعتیاد همسرم هر روز بیشتر می شد. در این شرایط 
او با کمک اطرافیان راننده یک خودروی اجاره ای شد ولی 
اختالفات ما شدت گرفته بود و مرتضی به بهانه های مختلف 
مرا کتک مــی زد. به ناچار ماجرا را برای پدرم بازگو کردم 
اما او مرا ســرزنش کرد و گفت: هنوز هم روزهای خوبی را 
می گذرانی چرا که عشق های خیابانی فرجامی جز خیانت 
ندارد و زندگی ات متالشی خواهد شد. تصمیم گرفتم هرطور 
شــده مرتضی را از این شــرایط خارج کنم. با آن که دختر 
دومم را باردار بودم اما شــب و روز کار می کردم تا مخارج 
زندگی را بپردازم و دختر ۸ ســاله ام نزد همکالسی هایش 
خجالت زده نشود. در این شرایط بود که مرتضی هم تصمیم 
بــه ترک اعتیاد گرفت و پدرم برای آن که از ما حمایت کند 
طبقه باالی منزلش را در اختیار ما گذاشت. مدتی بعد مرتضی 
راننده اتوبوس بین شهری شد و زندگی ما رو به بهبودی رفت. 
طولی نکشید که با پس اندازهای من و درآمد همسرم یک 
واحد آپارتمانی در شهر جدید گلبهار خریدیم اما بعد از آن 
باز هم مرتضی به مصرف مواد مخدر ســنتی و قرص های 
مخدردار روی آورد. هنوز طعم شــیرین زندگی مشترک را 
احســاس نکرده بودم که با رفتارها و تماس های مشکوک 
شــوهرم روبه رو شدم. یک روز وقتی به طور اتفاقی متوجه 
گفت وگوی عاشقانه مرتضی با فردی در آن سوی خط شدم، 
ناگهان همســرم داد و بیداد به راه انداخت و با انکار مکالمه 
تلفنی اش در حالی با عصبانیت از خانه خارج شد که گوشی 
را روی تخت جا گذاشــت. همان لحظه پیامی روی گوشی 
همســرم نقش بســت که با او در گلبهار قرار گذاشته بود. 
بالفاصله با تاکسی اینترنتی خودم را به منزل مشترکمان در 
گلبهار رساندم اما زن غریبه ای را با سر و وضعی زننده درون 
اتاق دیدم. آن زن جوان که دســت و پایش را گم کرده بود، 
در برابر حیرت و پرسش های من گفت، من مسافر اتوبوس 
مرتضی بودم و چند روزی اســت که با او ارتباط دارم و به 
من قول ازدواج داده اســت. اشک ریزان به مشهد بازگشتم 
ولی همسرم باز هم موضوع را انکار کرد و مدعی شد آن زن 
جا و مکانی نداشت و من برای چند روز واحد آپارتمانی را 
 در اختیارش گذاشتم. وقتی فریاد زدم »حرف هایت را باور
 نمی کنم« به شــدت کتکم زد و از خانه خارج شــد. تازه 
فهمیدم که چرا آن روز پدرم نصیحتم کرد که این عشق های 

خیابانی چیزی جز هوس زودگذر نیست و... .

ماجرای گل فروش تزريقی!
 در امتداد تاریکی

  سرویس حوادث// سردار دهکی از اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق 
سوخت و کشف ۸محفظه پالستیکی موسوم به »مشک ماری« حاوی 

۴۱۸ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل در آبهای هرمزگان خبر داد.
  سردار “حســین دهکی“ در تشریح کشــفیات قاچاق سوخت در آبهای 
هرمزگان بیان داشت: مرزبانان هرمزگان در مرزهای آبی سیریک در اجرای 
طرح ضربتی مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی با انجام کار اطالعاتی و گشت 
زنی های هدفمند از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال مقادیر قابل توجهی سوخت 
به وسیله محفظه های پالستیکی موسوم به مشک ماری مطلع و رسیدگی به 
موضوع را به صورت ویژه در دســتور کار خود قرار دادند. وی افزود: پس از 

بررسی و صحت خبر، مرزبانان به محل مورد نظر اعزام شدند.
  به گزارش ایرنا، فرمانده مرزبانی هرمزگان اظهار داشت: قاچاقچیان به محض 
مشــاهده مرزبانان اقدام به فرار کردند که با سرعت عمل مأموران دو فروند 
شناور توقیف ، 5 نفر متهم دستگیر و ۸عدد مشک ماری حاوی 4۱۸ هزار و 

500 لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.
  این مقام ارشــد مرزبانی در هرمزگان با اشــاره به اینکه کارشناسان ارزش 
سوخت های کشف شــده را ۱۱3 میلیارد ریال و ۷۶5 میلیون ریال برآورد 
کردند، تصریح کرد: ســوخت ها به شرکت پخش فرآورده های نفتی میناب 

تحویل شد.

کشف محموله سنگین سوخت قاچاق در آب های هرمزگان 

گوشت ماهي و میگو  
حاوي چربي های مفید، پروتئین مرغوب و ویتامین هاي گوناگون است

  روابط عمومی
 اداره کل

شیالت هرمزگان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000193992 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان تصمیم نهایي شماره 140140390000361710.  

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 بیست و چهارم اردیبهشت ماه  یکهزارو چهارصد پرونده کالسه 140140920000193992 تحت نظر است دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(در استان مکاتبه ای به شماره 181/43888/ن- مورخه 1401/02/19 

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 156 به مساحت 349/19 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/66 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

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

کليف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی موضوع ماده 3 اقنون و ماده 13 آنيي انهم تعيين ت
برابر راي 140060323061001756 مورخه 1400/10/01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي رودان تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي ابوذر واحدي زاده گشــوئیه فرزند علي به شماره شناسنامه 11229 در ششدانگ یک باب کارگاه 
بسته بندي و سردخانه )صنایع تبدیلي کشاورزي( به مساحت 3886/11 متر مربع قسمتی از پالک 25 فرعي از 6 - اصلي واقع در روستاي اسالم آباد رودان 
هرمزگان حقوق ارتفاقي ندارد و پالک 25 فرعي از6- اصلي ذیل ثبت 1327 صفحه 20 دفتر جلد 8 بنام حسین قاسمي سعادتي سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده و متقاضي مورد تقاضا را از مالک رسمي خریداري نموده است لذا به منظور اطالع مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته است مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود  را به مرجع قضائي تقدیم نمایند و گواهي تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد و در هر حال صدور سند 
مالکیت جدید مانع مراجعه به متضرر به دادگاه نخواهد شد./بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9/م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18

یحیي شیرواني - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رودان

                                        مزایده نوبت اول  
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده  0001384 درخصوص دعوی علی سالمات بطرفیت فتانه پژومان که محکوم به فروش 

یک دستگاه خودرو تیگو چری 5 گردیده است که در این راستا خودرو مذکور به  شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
گزارش کارشناسی : سواری هاچ بگ، تیگو 5 دارای پالک انتظامی 321 ن 53 ایران 93 مدل 1395 با سوخت بنزین، 4 سیلندر بشماره موتور 012140 بشماره 
شاسی 008612، موتور آماده به کار نبود ) سوییچ همراه مالک است( ، الستیک ها مستعمل، تودوزی مستعمل، رنگ روغنی در اثر تابش نور آفتاب و شرایط 

جوی شفافیت اولیه خود را از دست داده است ، آثار خط و خش و برخورد بر روی بدنه دیده نشد. دارای بیمه شخص ثالث می باشد. 
سیستم روشنایی فرسوده ، شماره موتور و شاسی رویت شد و سوییچ در اختیار مالک است، برابر بررسی های بعمل آمده در سیستم شماره گذاری موتور و شاسی تعویض نشده است.
هزینه پارکینگ از مورخ 144/11/14 تا زمان بازدید )1401/02/04( مبلغ 7/200/000/000 ریال و دارای خالفی بمبلغ 28/700/000 ریال و هزینه تعویض پالک و مالیات و هزینه های جانبی 
مبلغ 73/000/000 ریال و پس از کسر کلیه هزینه ها شامل مالیات، پارکینگ و عوارض شهرداری، خالفی و وضعیت فعلیت خودرو قیمت 5/430/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد.  
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد. 2- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. 3- پیشنهاد دهندگان باید 
قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه 
دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل یا از طریق کارتخوان موجود دراین اجرا پرداخت نمایند. 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و در صورت عدم 

تایید مزایده یا ابطال عملیات مایده توسط مرجع قضایی حق هرگونه اعتراض از شرکت کننده در مزایده سلب و ساقط می باشد. 
5- مزایده در روز چهارشنبه ساعت 9 صبح مورخ 1401/03/18 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع 
قضایی شهید بهشتی  بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 6- در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت 
از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین 
کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.  

فخر الدین افضلی - دادورز شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

استخدام 
مسئول کنترل کیفی 

به یک نفر خانم  جهت کار در آزمایشگاه کارخانه آرد فدک رودان 
با مدرک تحصیلی کارشناسی صنایع غذایی نیازمندیم

شماره تماس:  07633317725  -  07642883166

راز قتل مرد ایرانی در قلب مردان افغان 

  ســرویس حوادث//  مدیر شــبکه بهداشت 
جاسک گفت: چند سگ ولگرد با حمله به دختر 
بچه ۶ ساله جاسکی وی را راهی بیماستان کرد. 

 احمدپور در تشــریح این خبر افزود: این دختر به 
همراه خانواده برای تفریح به ســاحل محله یکبنی 
می رود و بچه با کمی فاصله از پدر و مادرش مشغول 

بازی بود که سگ ها به آن حمله می کنند.
  به گزارش ایســنا، وی با بیان اینکــه این کودک 
خردسال از ناحیه ران پا زخمی شده و حال عمومی 
وی خوب اســت، خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال 
تاکنون ۱۲ مورد حمله سگ های ولگرد به مردم در 

شهرستان جاسک ثبت شده است.

حمله سگ های ولگرد 
   سرویس حوادث// رستورانی در جزیره کیش  به دختر ۶ ساله جاسکی

به دلیل طبخ و عرضه گوشت کوسه با دستور 
نهاد قضایی پلمب شد. 

  ســرگرد روح اهلل نیک پور رئیس اداره نظارت بر 
اماکن عمومی پلیس کیش در این باره گفت: براساس 
گشت و نظارت از رستوران غذاهای دریایی جزیره 
کیــش با همراهــی کارکنان اداره محیط زیســت 
مقادیری کوسه کشف و معدوم شد. طبخ و عرضه 
هرگونه آبزی حرام گوشت در رستوران ها و مراکز 
عرضه کشــور ممنوع اســت و تخلف انجام شده 

توســط متصدیان اداره محیط زیست محرز شد که 
این اقدام مصداق روشن نقض دستورالعمل بهداشتی 

دامپزشکی است.
  وی افزود: پلمب این واحد متخلف در سریع ترین 
زمان ممکن و با حکم دادســتان کیش انجام شد و 
پرونده برای انجام مراحل قانونی به دستگاه قضایی 
ارسال شــد. در مأموریتی دیگر ۹ قطعه کوسه در 
یکی از مراکز فروش آبزیان دریایی توسط مأموران 
کالنتری ۱۲ کشف و با عوامل برابر دستور دستگاه 

قضایی برخورد شد. 

پلمب رستورانی در کیش به خاطر طبخ کوسه

انبار ضایعات در روستای چهچکور گرفتار آتش شد
سرویس حوادث// سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: 
طی تماس تلفنی شهروندان با مرکز ۱٢۵ خبر آتش سوزی گسترده در یکی از انبارهای 

ضایعات واقع در روستای چهچکور دریافت می شود.
  محمد امین لیاقت سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: طی تماس 
تلفنی شــهروندان با مرکز ۱۲5 خبر آتش سوزی گسترده در یکی از انبارهای ضایعات واقع در 
روستای چهچکور دریافت می شود.  به گزارش شبکه اطالع رسانی هرمز؛ وی ادامه داد: با اطالع 
از وقوع این حادثه بالفاصله تیم عملیاتی از ایستگاه  های شماره 3، 4، ۸ و ۱0 جهت مبارزه با 
آتش و مهار آن به محل اعزام می شوند. این مقام مسئول افزود: خوشبختانه حریق در دقایق اولیه 
شروع به کار آتش نشانان مهار شد اما با توجه به گسترش آتش و حجم زیاد مواد سوختنی در 

محوطه، اطفاء کامل این آتش سوزی حدود ۶ ساعت به طول انجامید.
  لیاقت با بیان اینکه خوشــبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است، اعالم کرد: بخشی از 
تجهیزات اطفاء حریق تیم های آتش نشانی در این عملیات از بین رفت. گفتنی است بررسی ها 

برای یافتن علت حریق توسط کارشناسان سازمان ادامه دارد.



در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
 اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

دوشنبه 2 خرداد 1401

21 شوال  1443

سال بیست و یکم شماره  3887

شهرستان

برگزاری دوره آموزشیاری تربیت معلم 
روخوانی و روانخوانی قرآن در قشم

  ســرویس شهرستان// سرپرســت مدیریت فرهنگی، اجتماعی و 
ورزش ســازمان منطقه آزاد قشم از برگزاری دوره آموزشیاری تربیت 
معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برای نخســتین بار در سرزمین 
آب و آفتاب خبر داد. سیدمســعود موســوی اظهار داشت: این دوره 
آموزشــیاری با حضور ۲۵ نفر از مربیان قرآن کریم به همت مدیریت 
فرهنگی، اجتماعی و ورزش ســازمان منطقه آزاد قشم و با همکاری 
موسسه فرهنگی قرآن و عترت فاطمه الزهرا )س( در فرهنگسرای جزیره 
برگزار شــد.وی ادامه داد: در این دوره آموزشیاری که مدت زمان آن 
حدود ۸۰ ساعت اســت، مربیان قرآنی خواهر از سرتاسر جزیره قشم 
شرکت داشتند.سرپرست مدیریت فرهنگی، اجتماعی و ورزش سازمان 
منطقه آزاد قشم شناسایی نیروهای مستعد در شهر و روستا برای تدریس 
در دوره های آموزش قرائت قرآن کریم در سطوح ) ۱ و ۲( و خودکفایی 
آموزشی آنان در راستای تحقق و اجرای برنامه های قرآنی را از اهداف 
طرح آموزشیاری روخوانی و روانخوانی قرآن کریم عنوان کرد. موسوی 
توضیح داد: روشمند و هماهنگ کردن آموزش روخوانی و روانخوانی 
در اقصی نقاط جزیره قشم و تعمیم روش های بدیع و انتقال مهارت های 
تدریــس یکپارچه و نظام یافته روخوانی و روان خوانی قرآن و تکمیل 
حلقه های آموزشــی در راستای زمینه ســازی و اجرای نظام جامع و 
هماهنگ آموزش قرائت قرآن کریم از دیگر اهداف طرح آموزشیاری 
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در نگین خلیج فارس است. وی با بیان 
این که آموزش های قرآنی و روح قرآن، روح جامعه و سرزمین آب و 
آفتاب را تغییر می دهد، اضافه کرد: قرآن کریم به علت آن که مورد قبول 
تمامی مسلمانان جهان اعم از شیعه و سنی است، می تواند محور وفاق 
و وحدت میان مسلمانان باشد.سرپرست مدیریت فرهنگی، اجتماعی و 
ورزش سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به جایگاه واالی قرآن کریم در 
زندگی مسلمانان، اظهار داشت: قرآن کریم تمامی برنامه های اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی مردم را ارائه کرده است و تمسک 
بـه قرآن کریم می تواند وضعیت جوامع را در ابعاد مختلف تغییر دهد.به 
گزارش ایرنا؛ وی با بیان این که روی آوردن جوانان و نوجوانان جزیره 
قشــم به قرآن کریم زمینه ای برای دست یافتن آنان به هویت دینی و 
اسالمی خود است، افزود: آنان می توانند در قالب قرآن و آموزش های 
فرهنگی، عالوه بر ارتقای سطح مهارت های زندگی خود، هویت دینی و 

اسالمی خود را نیز به دست آورند.

رفع تصرف ۲۱ هزار متر مربع از زمین های ملی در قشم 
 سرویس شهرستان// یگان حفاظت از زمین های ملی و اجرائیات 
منطقه آزاد قشــم بیش از ۲۱ هزار متــر مربع از زمین های ملی را در 
این جزیره رفع تصرف کرد. مجتبی قهرمانی  رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان گفت: سه قطعه زمین رفع تصرف شده در خارج از محدوده 
طرح هادی روســتا های سهیلی و گیاهدان جزیره قشم بود. قهرمانی  
ارزش زمین های رفع تصرف شده را بیش از ۷۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
ریال عنوان کرد. به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ وی گفت: 

متصرفان در زمین های ملی سد و بند خاکی ساخته بودند.

خبری

  سرویس شهرستان//  نماینده مردم شرق هرمزگان 
در مجلس شورای اسالمی گفت: اتحاد و همدلی بین 
مسئوالن شهرستان میناب، گره گشای مشکالت این 

شهرستان شده است.
  حســین رئیســی با اذعان به اینکه در بین مســئوالن 
شهرستان میناب اتحاد و همدلی در جهت رفع مشکالت 

این شهرستان ایجاد شده است، اظهار کرد: هر زمان که بین 
مدیران ارشــد شهرستان اتحادی ایجاد گردد یقینًا بهتر و 

سریعتر مشکالت رفع و رجوع می شود.
  رئیســی، روند اجــرای پروژه های در دســت اجرای 
شهرســتان مینــاب را مثبت عنوان کرد و افــزود: روند 
اجرای پروژه ها در میناب نیز مثبت اســت، در صورتی 

 که در گذشــته خیلی از این مناطق کمتر مورد توجه قرار
 گرفته بودند.

  وی توجه مسئوالن به مناطق کمتر توسعه یافته، یک اقدام 
شایسته عنوان کرد و افزود: حضور وزرا و مدیران ارشد 
کشور بعد از سیالب سال گذشته و بازدیدی که از حوزه 
شرق داشتند، باعث شد که اعتبارات خوبی جهت عمران 

شهری تخصیص پیدا کند که امیدوارم با تالش شهردار شهر 
میناب و همراهی اعضای شورای شهر، شاهد شکوفایی 

هرچه بیشتر شهر میناب باشیم.
  به گــزارش مهر، وی با بیان اینکه هر زمان بین مدیران 
ارشــد شهرســتان اعم از فرماندار، امام جمعه، شهردار، 
نماینده، شــورای شــهر و مدیران همدلــی و همراهی 

 وجود داشــته باشــد، شــاهد رشد و شــکوفایی شهر 
بوده ایــم، تصریح کرد: هم اکنون ایــن اتفاق مبارک در 
شــهر میناب اتفاق افتاده است و امیدوارم با این وحدت 
 و همدلــی که ایجاد شــده مینــاب به جایــگاه واقعی

 خود دست یابد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس عنوان کرد

وحدت میان مسئوالن میناب، گره گشای مشکالت این شهرستان

امام جمعه جاسک: 

ارائه اوراق هویتی به مردم گامی مهم 
در رفع مشكالت آنها است

  ســرویس شهرستان// امام جمعه جاســک ضمن قدردانی از ورود 
دستگاه قضا برای ارائه اوراق هویتی ۴٢ نفر از اهالی شهر لیردف این 
شهرستان، این اقدام را گامی مهم برای رفع مشکالت مردم این منطقه 

عنوان کرد. 
  حجت االسالم عباس ذاکری در نشستی در همین رابطه با اشاره به اهمیت 
ارائه اوراق هویتی به مردم، گفت:  بســیاری از مراجعه ها به دفتر ائمه جمعه 
برای دریافت شناسنامه است و باتوجه به پراکندگی مردم در روستاها، بسیاری 

از آنها طی سالهای گذشته نتوانستند مدارک هویتی خود را دریافت کنند.
   امام جمعه جاســک بیان کرد: طی روزهای گذشــته با حضور رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان ۴۲ شناسنامه تقدیم این افراد شد که اتفاق مبارکی 
است، زیرا که نبود شناسنامه در مواردی از جمله دریافت یارانه و بیمه خدمات 
درمانی مشکالت عمده ای را برای مردم به وجود آورده بود و به عنوان مثال 

فقدان دفترچه بیمه خدمات درمانی شهروندان را در مضیقه گذاشته بود.
  حجت االســالم ذاکری افزود:  مواردی را شاهد بودیم که خانواده ای بیمار 
داشتند و به پزشک مراجعه می کردند اما به دلیل نداشتن شناسنامه و به تبع نبود 
دفترچه بیمه نمی توانستند از مزایای خدمات درمانی استفاده کنند اما اکنون با 
اقدام دستگاه قضا این مشکل برطرف شده است و امیدواریم این موضوع تا 

رفع کامل مشکل مردم تداوم داشته باشد.
  ۲۷ دی ماه ســال ۱۴۰۰ بود که حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای 
در نشست شورای عالی قوه قضاییه به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک 
هویتی که به نوبه خود مقوله ای آسیب زا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد 
و گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی 
هســتند و بدین واسطه مشکالتی در زندگی اجتماعی آن ها ایجاد می شود و 
به عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می شوند و چه بسا بدین واسطه 
برای پیشــبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خالف قانون و جرم خیز 
متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضاییه ورود کرده 
و با بخش های مختلف دولت ازجمله وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و 
سایر دستگاه های ذی ربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکالت در 

این زمینه مرتفع شود.
  به گزارش ایرنا، در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص 
لزوم رفع مشــکل افراد فاقد شناسنامه، رئیس کل دادگستری هرمزگان طی 
روزهای گذشــته در حاشیه سفر به شهرستان جاسک، با حضور در مسجد 
جامع امیرالمؤمنین شهر لیردف، شناســنامه های ۴۲ نفر از اهالی این منطقه 
 را که طی ســال های طوالنی از نداشتن اوراق هویت رنج می بردند به آن ها 

تقدیم کرد.

 سرویس شهرستان// تفاهم نامه همکاری مشترک  
بین نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و 
اســتانداری هرمزگان به منظور راه اندازی خط 
پروازی بندرعباس به جزیره ابوموسی منعقد شد. 

   با حضور مهدی دوســتی، استاندار هرمزگان و امیر 
خلبان ســرتیپ دوم خلبان محسن حیدریان فرمانده 
پایگاه نهم شــکاری بندرعباس، تفاهــم نامه قرارداد 
همــکاری هوایی بین اســتانداری هرمزگان و نیروی 
هوایی ارتش به امضا رسید. این تفاهم نامه در راستای 

سهولت در جابجایی مسافران خط هوایی بندرعباس 
و ابوموســی و بلعکس به امضا رسید و بر مبنای آن 
نیروی هوایی ارتش یک روز در هفته پرواز ابوموسی 

به بندرعباس و بلعکس را برقرار خواهد کرد.
به گزارش فارس، اســتاندار هرمزگان از ظرفیت های 
مختلف برای توسعه مسیر پروازی به جزایر و سهولت 
حضور مردم در جزایر ایرانی استفاده می کند که امضای 
این قرارداد یک گام مهم در راستای تحقق این مسئله 

است.

راه اندازی خط پروازی بندرعباس به ابوموسی 

  سرویس شهرستان// فرماندار رودان گفت: 
زیرســاخت های گردشگری این شهرستان با 
توجه به قرارگیری آن در محور اســتان های 
سیســتان و بلوچســتان و جنوب کرمان و 
همچنین ترانزیتی بودن این شهرستان تقویت 

شود. 
  عبدالرضا ســاالری دربررسی اماکن گردشگری 
شهرستان رودان مانند پل آبنما، سواحل رودخانه، 
سد و کوهســتان پارک شهر بیکاه، زیارت موال و 
پارک جنگلی این شهرستان، افزود: زیرساخت های 
گردشگری این شهرستان برای حضور گردشگران 
ناکافی است. وی ادامه داد: از سوی دیگر تبلیغات 
کافی هم در زمینه جاذبه های شهرستان رودان نشده 
و بسیاری از ظرفیت های گردشگری آن بی اطالع 

هســتند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی هرمزگان هم گفت: به دنبال این هستیم 
که پس از بررسی کارشناسی و تعریف محورهای 
گردشگری مناسب، اعتبارهای ویژه ای برای آن ها 

در نظر بگیریم.
  سهراب بناوند افزود: جذب سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و ایجاد اماکن گردشــگری از نیازهای 
این شهرستان اســت که اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی به آن توجه داشته و 

همکاری الزم را با مسئوالن محلی انجام می دهد.

  وی اضافه کرد: توســعه زیرساخت های آبنما هم 
می تواند به عنوان مکمل جذب ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی عمل کرده و بر رونق منطقه بیفزاید، 
ضمن آنکه این شهرستان دارای ظرفیت گردشگری 

کشاورزی هم است.
  به گــزارش ایرنــا؛ مدیرکل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان خاطر نشان 
کرد: تعیین و تعریف یک پهنه گردشگری یکی از 
نیازهای شهرســتان رودان است که در برنامه این 

اداره کل قرار خواهد گرفت.

  شهرســتان رودان به مرکزیت دهبارز در فاصله 
۱۰۰ کیلومتری بندرعباس قراردارد و از شمال به 
حاجی آباد، از شمال شرقی به فاریاب )گالشکرد(، 
از شــرق به کهنوج و منوجان، از جنوب شــرقی 
 و جنــوب به مینــاب و از غرب بــه بندرعباس

محدود می شود.
  این شهرســتان دارای ســه شــهر بــه نام های 
)زیارتعلی-بیــکاه - دهبــارز( و چهار بخش به 
 نام هــای )مرکزی-بیکاه-جغیــن - رودخانــه( 

است.

فرماندار رودان: 

زیرساخت های گردشگری رودان تقویت شود

 سرویس شهرســتان//  مدیر واحد کار و خدمات اشتغال 
سازمان منطقه آزاد کیش گفت: مســئولیت امور تعاون و 
تعاونگران براساس قانون مدیریت مناطق آزاد از اداره تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی بندر لنگه به این واحد تفویض شد. 
  محمدعلی جالیر اظهار داشــت: این تفویض در راســتای عمل 
به بند الف ماده ۶۵ احکام توســعه انجام شــده و هم اکنون واحد 
کار و خدمات اشتغال به نمایندگی از سازمان منطقه آزاد عهده دار 

ساماندهی امور تعاونی ها در جزیره است. 

  وی اضافه کرد: تا کنون ۱۳ شــرکت تعاونــی در جزیره کیش 
تشکیل شده که سه مورد آن از اواخر سال ۱۴۰۰ پس از تفویض 
 اختیار به واحد کار و خدمات اشتغال شکل گرفته و فعالیت خود را 

آغاز کرده است.
  مدیر واحدکار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
برگزاری مجامع ســالیانه تعاونی ها، تشــکیل انواع تعاونی ها از 
جمله مسکن، اعتبار، تسهیالت، کارگری و کارآفرینی، ایجاد اتاق 
 تعاون و آموزش اعضای تعاونی ها از جمله مســئولیت های این 

واحد است.  
  به گزارش ایرنا، جالیر با بیان اینکه ساماندهی تعاونی های فعال 
جزیره از جمله اهداف این واحد در سال جاری خواهد بود افزود: 
با توجه به اهمیت موضوع روند ســاماندهی و عضو گیری جدید 
تعاونی صیادان کیش برای ارتقای ســطح اشتغال بومیان جزیره از 
مهمترین اولویت های واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه 

آزاد در کوتاه ترین زمان ممکن است.

مسئولیت امور تعاون به اداره کار کیش تفویض شد

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظر به این که خانم سرور نورعلی مالک پالک ثبتي 33215 فرعي از 1939 اصلي به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفترخانه 24 قشم جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه کردند و مدعي هستند سند مذکور در قشم - مجتمع فردوسی یک بخش هشت که سند مالکیت صادر و تحویل مالک گردیده است . یک قطعه واحد مسکونی نوع ملک طلق با کاربری مسکونی 
 به پالک ثبتی 33215 فرعی از 1939 اصلی، مفروز و مجزا شده از 548 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 588 در طبقه 1 و واقع در بخش 08 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 
 26.75 مترمربع بمالکیت ســرور/ نورعلی فرزند محمد شــماره شناسنامه 41877 تاریخ تولد 1333/01/09 صادره از رشت دارای شماره ملی 2590829760 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک

 سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 112064 تاریخ 1399/03/24 دفترخانه اسناد رسمی شماره 24 شهر قشم استان هرمزگان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره 
چاپی 809916 سری ب سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139920323056001137 ثبت گردیده است که به علت جابجایی یا مفقود گردیده است. لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد . 1401/01 م/الف  
  تاریخ انتشار:1401/03/02 

محمد آرامش - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظر به این که خانم سرور نورعلی مالک پالک ثبتي 32818 فرعي از 1939 اصلي به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفترخانه 24 قشم جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه کردند و مدعي هستند سند مذکور در قشم - مجتمع فردوسی یک بخش هشت که سند مالکیت صادر و تحویل مالک گردیده است . یک قطعه واحد تجاری نوع ملک طلق با کاربری تجاری 
 به پالک ثبتی 32818 فرعی از 1939 اصلی، مفروز و مجزا شده از 548 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 191 در طبقه 1 و واقع در بخش 08 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 
 30.96 مترمربع بمالکیت ســرور/ نورعلی فرزند محمد شــماره شناسنامه 41877 تاریخ تولد 1333/01/09 صادره از رشت دارای شماره ملی 2590829760 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک 
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 112682 تاریخ 1399/04/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 24 شهر قشم استان هرمزگان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 

809921 سری ب سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139920323056001142 ثبت گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است. لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد . 1401/02 م/الف   
تاریخ انتشار:1401/03/02 

محمد آرامش - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظر به این که خانم سرور نورعلی مالک پالک ثبتي 33036 فرعي از 1939 اصلي به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفترخانه 24 قشم جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه کردند و مدعي هستند سند مذکور در قشم - مجتمع فردوسی یک بخش هشت که سند مالکیت صادر و تحویل مالک گردیده است . یک قطعه واحد تجاری نوع ملک طلق با کاربری تجاری 
 به پالک ثبتی 33036 فرعی از 1939 اصلی، مفروز و مجزا شده از 548 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 409 در طبقه 0 و واقع در بخش 08 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 
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فروردین :
شــما رازی در دل دارید که مــی خواهید با یک نفر 
در میان بگذارید، اما مردد هســتید که آیا شخصی که 
می خواهید این حرف را به او بگویید به اندازه ی کافی 
قابل اعتماد هســت؟ قبل از آنکه رازتان را برمال کنید از جواب این 
سؤال اطمینان حاصل کنید. امروز وقت و انرژی خود را بیهوده صرف 
افرادی که تنها رفیق روزهای خوشی و راحتی شما هستند نکنید. در 
مورد یک مسئله خانوادگی بهتر است مشکل را از چشم دیگران هم 

ببینید. یادتان باشد، همیشه حق با شما نیست. 
  اردیبهشت :

امروز  در محل کارتان مواظب مدارک مهمی که روی 
میزتان هستند باشید، زیرا ممکن است یکی از آنها را به 
اشتباه دور انداخته و یا گم کنید. شخصی را مالقات می کنید که بسیار 
برایتان مهم اســت. پند و نصیحت دیگران را گوش می کنید اما به آن 
عمل نمی کنید. شما فکر می کنید دیگران شرایطتان را درک نمی کنند، 
اشتباه می کنید شما مســئله را از نگاه آن ها ببینید تا بتوانید تصمیم 

درست بگیرید. عصبانی نباشید.
  خرداد :

امروز پی بردن به واقعیت هر چیزی برای شــما کار 
بسیار راحتی خواهد بود، پس در این مورد تردیدی به 
دل راه ندهید. بدون شک شما بهترین تصمیم ممکن را 
خواهید گرفت، اما پیش از عملی کردن این تصمیم دیگران را هم در 
جریان بگذارید. شما باید تا جای ممکن در رابطه با بودجه ای که برای 
مخارج خانه کنار گذاشته اید احتیاط کنید، زیرا ممکن است به طور 
ناگهانــی خرج های غیر مترقبه ای پیش بیایند که اگر به اندازه کافی 
پس انداز نکرده باشــید و بیش از اندازه دست و دلبازی به خرج داده 

باشید، می توانند شما را به دردسر بیندازند. 
  تیر :

امروز حتی یک دقیقه از وقتتان را هم هدر ندهید چون 
در امروز انرژی فوق العاده ای نهفته است که در دستیابی 
به بهترین نتایج ممکن به شما کمک خواهد کرد. تصمیماتی که امروز 
می گیرید نتایج خوبی را برای شما به همراه خواهند داشت و از انتخاب 
خود پشیمان نخواهید شد. امروز پدر و مادرتان بی آنکه از قبل با شما 
قراری گذاشته باشند به دیدنتان خواهند آمد. در مورد مسئله ای کاری 
بهتر است االن دست به هیچ تغییر بزرگی نزنید. چند وقتی است از خود 

گله مند هستید و قبول کردن تعریف های دیگران برایتان سخت شده.
  مرداد :

اطرافیانتان حســاس تر از همیشه به نظر می رسند و اگر 
دقت نداشته باشید ممکن است درگیری ها و دلخوری هایی 
به وجود بیایند که برطرف کردن آنها کار راحتی نخواهد بود. تا جای ممکن 
از بحث و درگیر شدن با دیگران خودداری کنید. با چسبیدن به حاشیه ها 
صرفا خودتان را خسته و دلزده می کنید.  افکار منفی خود را دور بریزید 

و از جنگیدن با واقعیت های زندگی دوری کنید.
 شهریور :

امروز شــما در تعجب هستید که چطور همه ناگهان به 
شدت تغییر جهت داده و اینقدر جدی و یا احساساتی 
شده اند. امروز شما با شور و هیجان تمام آماده اید تا هر کاری را آغاز 
کنید و در ابتدای کار خیلی هم خوب پیش می روید، اما عالقه چندانی 
به تکمیل کارهایی که شــروع می کنید نخواهید داشت. بهتر است تا 
جای ممکن ســر خودتان را با کارهای خیلی زیاد که بعدا حوصله 

انجامشان را نخواهید داشت شلوغ نکنید. 
 مهر :

اراده ی آهنینی که دارید امروز به شما کمک می کنند تا 
حتی کوه ها را هم جابجا کنید. خوشبختانه خود شما هم 
از این موضوع آگاه هستید و وقتی آن را در کنار مثبت اندیشی افسانه ای 
خود می گذارید چنان ابزار قدرتمندی در اختیار خواهید داشت که هیچ 
چیزی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. امروز شما پاداش تالش و سخت 
کوشــی هایی که در طول یک ماه گذشته در تمام جنبه های مختلف 
زندگیتان داشته اید را دریافت خواهید کرد. فقط این نکته را هم به یاد 
داشته باشید که هر چیزی به اندازه و به جا خوب و خوشایند است، پس 

مواظب باشید که فشار بیش از اندازه به خودتان وارد نکنید.

 آبان :
امروز شما سردترین و بی احساس ترین فرد حاضر در 
هر جمعی هستید و می توانید خودتان به تنهایی ذوق همه 
را کور کنید. شما امروز موفق شده اید به احساسات خود غلبه کرده و 
کنترل امور را به دست منطقتان بسپارید. از این فرصت استفاده کرده و 
در مورد چیزهایی که فکر می کنید احساستان نمی گذارد تصمیم گیری 
درستی در مورد آنها داشته باشید یک بار دیگر خوب فکر کنید، شاید 
وقت آن فرا رسیده باشد که رفتار خودتان را در مقابل بعضی ها تغییر 

دهید و بعضی شرایطی که به ضررتان هستند را تغییر دهید.
   آذر :

شما باید سعی کنید در برابر موضع گیری های سیاسی 
و اجتماعی دیگران از خودتان انعطاف پذیری بیشتری 
نشان دهید و ذهن بازتری داشته باشید. امروز ممکن است با افرادی 
برخورد داشته باشید که برنامه های شخصی شان تحت تأثیر اتفاقاتی 
قرار گرفته اند که کنترل آنها فراتر از حد توانشان بوده است، پس بهتر 
است در قضاوت کردن در مورد آنها عجوالنه رفتار نکنید. هیچ وقت 
از یک موضع خاص، بی آنکه بدانید چه تأثیری روی زندگی و شرایط 

دیگران دارد دفاع نکنید و سعی کنید نگاهی بی طرفانه داشته باشید. 
 دی :

امروز روز تردید و روز پرسیدن آن سؤال هایی است 
که شما نیاز شدیدی به پیدا کردن پاسخ هایشان دارید. 
اگر برای این کار به سکوت و تنهایی نیاز دارید شاید 
بهتر باشــد امروز تا جای ممکن در خانه بمانید و به فکر پیدا کردن 
جواب ســؤال هایتان و رهایی از این تردیدها باشید. این کار به شما 
کمک خواهد کرد تا چیزهای زیادی را در مورد خودتان یاد بگیرید. 
بحثی پیش می آید که بهتر است به جای نشان دادن عکس العمل تند 
و صریح، آرامشتان را حفظ کنید و حرف های دیگران را هم بشنوید.

   بهمن :
 شــما این اواخر اســترس زیادی را در وجود خود جمع 
کرده اید و متأسفانه امروز هم نمی توانید برای رهایی از این 
شرایط روی کمک اطرافیانتان زیاد حسابی باز کنید. یک 
سفر کوتاه یکی دو روزه می توان گزینه خیلی خوبی برای شما باشد. یک 
مسئله حقوقی و قانونی ذهن شما را مشغول کرده، بهتر است در این رابطه 
با وکیل مشورت کنید. قائله ای که میان افراد فامیل آغاز شده بود، سرانجام 

فیصله می یابد و نقش شما در این میانه کامال مثبت خواهد بود. 
  اسفند : 

امروز شما حس می کنید که حالتان خوب نیست. آیا برای 
رسیدگی به جسم و بدن خود به اندازه ی کافی وقت صرف 
می کنید؟ آیا این اواخر اطرافیانتان فشــار زیادی را به شما وارد کرده 
اند؟ وضعیت جســمانی شما انعکاس دهنده ی وضعیت ذهنی و روانی 
شماســت. سعی کنید کمی بیشــتر به خودتان اهمیت بدهید و کمتر به 
خودتان ســخت بگیرید تا خیلی زود تغییر را احساس کنید.  در یک 
پروژه کاری بهتر است از اول شفاف تر رفتار کنید تا بعدا پشیمان نشوید.
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ووشوی  رقابت های   // ورزشــی  سرویس   
قهرمانی اســتان با معرفی سانداکاران برتر 

اوزان مختلف به پایان رسید.
به گزارش خبرنــگار دریا، رقابت های قهرمانی 
نوجوانــان و جوانان اســتان در بخش آقایان 
پیگیری و نفرات برتر معرفی شدند.ســانداکاران 
اول تا سوم مشترک هر وزن به اردوی تیم منتخب 
استان جهت حضور در رقابت های قهرمانی کشور 
و انتخابی تیم ملی در سال ۱40۱ دعوت شدند.

  اســامی نفرات برتر ساندا در اوزان مختلف به 
شرح زیر از سوی کمیته مسابقات هیأت ووشو 

استان اعالم گردید:
 رده سنی نوجوانان

گروه وزنی 42- کیلوگرم 
۱- مهدی بهادری ۲- محمد آماده 

3- رضا کدخدا و امیرحسین سلیمی
گروه وزنی 45- کیلوگرم

۱- محمدطاها کریمی ۲- عرشیا قاسمی
3- ایمان احمدزاده و محمدطه حاجی زاده

گروه وزنی 48 - کیلوگرم
۱- امیرعلی فخاری۲- امیر غالمی

3- احمد زیرک
گروه وزنی 56- کیلوگرم

۱- کمیل محمدی ۲- محمدامین ناظری

3- علی ذاکری
  رده سنی جوانان

گروه وزنی48- کیلوگرم
۱- ایلیا ضمیری ۲- مهیار پزشک

3- سعید شریفی و محمدحسین دوست
گروه وزنی52- کیلوگرم

۱- مهران مهرانی۲- ابوالفضل جعفری
3- سینا درا و مهرشاد امینی
گروه وزنی56- کیلوگرم

۱- محمدامین دریایی ۲- آریا جباری 
گروه وزنی6۰- کیلوگرم

۱- امین حیادری ۲- محمدصادق دالوران 
3- پژمان قنبری

گروه وزنی65- کیلوگرم
۱- امیر پریده ۲- اشکان مرادی

3- امیربهداد شاه محمدی
گروه وزنی7۰- کیلوگرم

۱- حسین بختیاری ۲- علی اکبر ابراهیمی 
گروه وزنی75- کیلوگرم 

۱- ابراهیم عرشی زاده
 ۲- اسماعیل غالمزاده 

گروه وزنی8۰- کیلوگرم 
۱- سلیمان براندیش ۲- محمدمهدی هاشمی 

3- علیرضا ناظری

ووشوی قهرمانی هرمزگان ؛

سانداکاران برتر معرفی شدند قشم قهرمان مسابقات موتور کراس 
هرمزگان شد 

 سرویس ورزشی// مسابقات قهرمانی موتورکراس هرمزگان 
که در قشــم برگزار و تیم موتورکراس شهرستان قشم با کسب 
پنــج رتبه از جمع ۶ رتبه برتر، قهرمان این دوره از مســابقات 
شد. رییس هیات موتورســواری و اتومبیلرانی شهرستان قشم 
در حاشیه برگزاری این مراسم بیان کرد: مسابقات موتورکراس 
قهرمانی اســتان هرمزگان و انتخابی کشــور در پیست  موتور 
کراس ساحل جنوبی در دو کالس ۲50 و 450 سی سی برگزار 
شد. شــمس الدین تکی زاده ادامه داد: در کالس  ۲50 سی سی 
جوانان علیرضا احمدی از بندرعباس در جایگاه نخست ایستاد 
و شمس الدین تکی زاده  و عبداهلل اسعدی هر دو از قشم به ترتیب 
دوم و ســوم شــدند. وی ادامه داد: در کالس 450 سی سی نیز 
محمدشریف ســرودی از قشم قهرمان شد و امین بازماندگان و 
سیدمحمدحســینی از قشم دوم و سوم شــدند تا این کالس در 
تسخیر شرکت کنندگان قشمی باشد. رییس هیات موتورسواری 
و اتومبیلرانی شهرستان قشم اظهار داشت: این مسابقات با شرکت 
۱۶ شرکت کننده از شهرهای قشم، بندرعباس، بندرخمیر، جناح، 
بســتک و میناب برگزار شــد و نفرات اول و دوم به مسابقات 
کشوری که ۲۷ خردادماه در تهران برگزار می شوند راه خواهند 
یافت.وی با تشکر از حمایت شهرداری و شورای اسالمی شهر 
قشم از مسوولین خواســت به منظور حمایت هر چه بیشتر از 
این رشته مهیج، در حوزه زیرساخت های مورد نیاز بویژه ایجاد 
حصار دور پیست و سیستم آب پاش همکاری کنند. به گزارش 
فارس؛ گفتنی است، وجود ماسه های کویری در قشم و همچنین 
زمین صخره ای توانســته فضای مناســبی برای رشته ورزشی 

موتورکراس در جزیره زیبای قشم فراهم آورد.

آبی پوشان هرمز ، قهرمان مسابقات 
فوتسال جام آزاد سازی خرمشهر

  سرویس ورزشی // مسابقات فوتسال جام آزاد سازی خرمشهر 
به میزبانی بخش رودخانه شدند. به گزارش خبرنگار دریا، مسابقات 
فوتسال جام آزاد سازی خرمشهر و گرامیداشت هفته ملی جمعیت 
با شــرکت تیمهای ، نبرد و کیهان از رودخانه، آبی پوشان هرمز و 
شهدای پشته معز آباد بصورت دوره ای در سالن ورزشی شهدای 
شهر زیاتعلی بخش رودخانه برگزار شد که در پایان تیم آبی پوشان 
هرمز با تفاضل گل بهتر نسبت به نبرد عنوان قهرمانی این مسابقات 
را کسب نمود.مراسم اختتامیه با حضور بخشدار، نماینده شورای 
شهر و مســئول نمایندگی ورزش و جوانان ، رئیس هئیت فوتبال 
بخش جمعی از پیشکسوتان ورزشی برگزارشد که به تیم های برتر 

کاپ قهرمانی همراه با جوایز اهدا گردید.

باراد طوس محمد و حسین فریدی
 قهرمان اسبدوانی کشور شد

  سرویس ورزشی // باراد طوس محمد و حسین فریدی برای 
دومین بار قهرمان اسبدوانی کشور شد. به گزارش خبرنگار دریا؛ 
در هفته هفتم مسابقات اسبدوانی بهاره یزد، باراد طوس محمد و 
حســین فریدی برای دومین بار قهرمان کشور شد. باراد طوس 
در این مسابقات در سه کورس شرکت کرد و دو عنوان قهرمانی 
کشــور را برای گزیر به ارمغان آورد. نماینده گزیر در مسابقات 
کشوری یزد در هفته ششم در مسافت ۱400 متر و در هفته هفتم 

در مسافت ۱۸00 متر عنوان قهرمانی را به ارمغان آورد.

» مصطفی زاهدی« ، اولین قهرمان 
مسابقات شطرنج گورزانگ میناب 

  سرویس ورزشی - محمد انصاری// نخستین دوره مسابقات 
هفتگی شطرنج شهرســتان میناب و با همکاری هیات شطرنج 
روستای گورزانگ این شهرستان درمحل فرهنگسرای این روستا 
برگزارشد. این رقابت ها که باحضور ۱5  شطرنج باز وبه شکل 
رپیــد و با زمان ۱5 دقیقه و5 ثانیه؛ پــاداش درازای هرحرکت 
در۷ دور و به روش سوئیســی برگــزار و این نتایج رقم خورد. 
نفر اول: مصطفی زاهدی با کسب 5۱/۲  امتیاز، نفر دوم: اسماعیل 
شمس الدینی با کسب50 امتیاز و پوئن شکنی باالتر و نفر سوم : 

یداهلل ساالری با کسب 50 امتیاز و پوئن شکنی کمتر

آوای حدید قهرمان فوتبال سوپرلیگ 
نونهاالن میناب شد

  سرویس ورزشی - محمد انصاری// مسابقه فوتبال قهرمانی 
ســوپر لیگ نونهاالن میناب با قهرمانی تیم آوا و نایب قهرمانی 
وحدت حاج خادمی این شهرستان به کار خود پایان داد. این دوره 
از مسابقه به صورت گروهی و با حضور ۱۶تیم در 4گروه 4تیمی 
در زمین فوتبال چمن مصنوعی شــهرک المهدی میناب آغاز و 
عبور۱۲۸بار توپ از خط دروازه ها به اتمام رسید.از سوی کمیته 
برگزاری مسابقه امیر محمد کریمی بهترین بازیکن،امیربازیر آقای 
گل و ُشَعیب ُگل پَرا بهترین دروازه بان این رده سنی سوپر لیگ 
شهرستان میناب شناخته و معرفی شدند که در پایان این مسابقه 
با حضــور رئیس اداره ورزش و جوانان میناب و اعضای هیأت 
فوتبــال میناب ، عالقمندان به فوتبال  جوایز و کاپ های تیم ها 
و نفرات برتر اهداء شــد.به گزارش ایرنا ، در حاشیه این مسابقه 
مجتبی ولی پور گفت: برگزاری مسابقه فوتبال در رده های پایه  
باعث قویتر شدن فوتبال در رده های باالتر در سطح شهرستان و 
پیشرفت ورزش فوتبال و شناسایی استعدادهای ناب و بِکر این 
رشته جذاب در بین جوانان و نوجوانان و عالقمندان به فوتبال در 
سطح شهرستان می شــود و تیم ها برای مسابقه آینده با آمادگی 

بیشتری در مسابقات حضور پیدا خواهند کرد.

خبر کوتاه

صعود بانوان فوالد هرمزگان به مرحله نهايی لیگ دسته دوم بسکتبال کشور 
  سرویس ورزشی //  بانوان بسکتبالیست فوالد هرمزگان 
به جمع چهار تیم برتر لیگ دســته دوم بســکتبال 

باشگاه های کشور راه یافتند. 
  تیــم بانوان فوالد هرمزگان دو دیــدار مرحله پلی آف یک 
هشتم نهایی مسابقات لیگ دسته دوم بسکتبال بانوان کشور را 
با پیــروزی به پایان برد و به جمع چهار تیم راه یافتند. بانوان 
هرمزگانی در دو بازی خود موفق شــدند تیم شــهید شاملی 
کازرون را از پیــش رو بردارند و به جمع چهار تیم راه یابند. 
در مرحله  نیمه نهایی فوالد هرمزگان با شیمیدر قم و تیم های 
لئونارد شاهین شهر و پادمایدک اصفهان با هم دیدار خواهند 

کرد.
  مســابقات لیگ دسته دوم بسکتبال بانوان کشور در ۸ گروه 
برگزار  شــد. در ایــن رقابت ها تیم بســکتبال بانوان فوالد 

هرمــزگان در گــروه G با تیم های جوم اهــواز، هواپیمایی 
 پارس شیراز و شهدای سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

هم گروه بود.
در رقابت های لیگ دســته دوم بانوان  بسکتبال باشگاه های 
کشور در گروه A هیرو تهران ، هورتاش تهران  فدایی تهران، 
خانه بســکتبال سمنان ، هاور آرین بوش خراسان رضوی در 
گروه B، پاز تهران، یکان تهران، سوغات عطایی گرگان، خانه 
بسکتبال قزوین، سونتین )۱۷( کردستان در گروه C راد تهران، 
رایان پارس تهران،  هیأت بســکتبال بابل، شهسان خراسان 
شمالی، در گروه D آکادمی بسکتبال سحر تهران، ویرا شهریار، 
بیمارستان شفای سارخانه بسکتبال نهاوند، مدرسه بسکتبال 
آرکا تبریز در گروه E خانه بسکتبال سیرجان، سازمان فرهنگی 
ورزشــی شهرداری خمینی شهر، خانه بسکتبال شوشتر، بازار 

زاگرس زرکشــت کرمانشاه، در گروه F تیم های صنعت مس 
رفسنجان، پادما یدک ایرانیان اصفهان، شهید شاملی کازرون، 
  H کاویان معدن مرکزی و خانه بسکتبال کرمانشاه و در گروه
تیم های لئونارد شاهین شهر، ساتیار اهواز، شیمیدر قم و خوش 

سیمای بوشهر با هم رقابت  کردند.
  اعضای تیم بانوان فوالد هرمزگان را سرمربی فرزانه چنگ، 
سرپرســت آمنه حمدی اصل، مدیر فنی هنگامه هنگام پور، 
آنالیز,ر نرجس ساالری، تدارکات هانیه جاللی و مربی محفوظه 
رنجبر  و بازیکنان تیم را مهسا پرانداخ، مرضیه تندرو، مرضیه 
فرهادی، زهرا تندرو، محبوبه مدارایی، مهدیه دادرس، آســیه 
عیدی، محدثه مــرادی، فاطمه ناصری، محدثه امیدی، فاطمه 
آراســته، سحر پای توران، مهسا سلطانی، ستاره رمضان زاده، 

راحله خلفی نژاد و سرور سایانی تشکیل می دهند.
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نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی:

مدیریت اشیای باستانی و تاریخی باید دولتی بماند
  گــروه خبر //  نماینده مــردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی ضمن غیر کارشناسی 
دانستن طرح »استفاده بهینه از اشیای باستانی 
و گنج ها« تاکید کرد:کاوش و نگهداری و مرمت 
این آثار یک موضوع کامال تخصصی است که 
منفعت عمومی ایجاب می کند همه این امور و 
دیگر کارهای وابسته به آن توسط دولت و نهاد 

تخصصی آن انجام شود. 
 احمد مرادی در حاشیه مراسم اهدای سند مالکیت 
به ساکنان محله نایبند جنوبی بندرعباس درجمع 
خبرنــگاران ، امضای این طرح توســط خود را 
تکذیب و تصریح کرد: اشــیای باستانی و میراث 
فرهنگی را می توان انفــال و از این منظر متعلق 
به تمام مردم دانست.طرح »استفاده بهینه از اشیای 

باستانی و گنج ها« اواسط اردیبهشت توسط تعدادی 
از نمایندگان امضا و پس از آن رسانه ای شد.

  این طرح  پس از رسانه ای شدن، به شدت مورد 
انتقاد کارشناســان و صاحب نظران حوزه میراث 
فرهنگی قرار گرفــت و کمپین های فراگیری نیز 

جهت مخالفت با آن تشکیل شد.
  این انتقادات موجب شد برخی امضا کنندگان آن 

آمادگی خود را برای پس گرفتن امضایشان اعالم 
کنند. براساس دیدگاه منتقدان، طرح پیشنهادی یاد 
شــده ، به حفاری های غیرمجاز و قاچاق عتیقه 
جات وجاهت قانونی می دهد و مسیر دالالن آثار 
تاریخی که متعلق به تمام مردم ایران است را هموار 

و قانونی می کند.
یکی دیگر از ایرادهای اصلی این طرح اســتفاده 

از واژه »گنج« به جای میراث فرهنگی و اشــیای 
تاریخی متعلق به مردم ایران است که طبق قانون ، 

خرید و فروش آنها جرم است.
  هفته گذشــته یکی از رســانه های کشور یک 
فهرســت 4۶نفری از نام نمایندگان امضاکنندگان 
این طرح را منتشر کرد. به گزارش ایرنا؛ نام احمد 
مرادی نماینده حوزه مرکزی هرمزگان نیز در این 

فهرست بود که وی امضای خود را تکذیب و تاکید 
کرد: تاکنون طرح را ندیده است.

گروه خبر // سرپرســت بانک کشــاورزی با اشــاره 
به پتانســیل ها و زیرســاخت های این بانک در حوزه 
بین الملل، بر اســتفاده از این ظرفیت ها برای تامین 
 منابع ارزی مــورد نیاز نهاده های بخش کشــاورزی

 تاکید کرد.
بــه گزارش خبرنگار دریا ، مهــدی رضایی در ارتباط زنده 
تصویری با شــرکت کنندگان در هم اندیشــی و بازآموزی 
مقــررات ارزی این بانک، ضمن اعــالم مطلب فوق افزود: 
با توجه به زیرســاخت ها، ظرفیت های مناسب و جایگاه 
تخصصی بانک کشــاورزی در کمک به تامین امنیت غذایی 
کشور باید از تمام ظرفیت های حوزه بین الملل بهره برداری 
کرد.وی با اشــاره به اهمیت تامین ارز مورد نیاز برای تامین 
نهاده های بخش کشاورزی بر استفاده از ظرفیت های حوزه 
بین الملل این بانک تاکید و خاطرنشــان کرد: در این حوزه 
نیازمند تالش جدی تر و برنامه ریزی برای حفظ و توســعه 

بازار ارزی هستیم.
 سرپرست بانک کشاورزی در تشریح انتظارات از حوزه بین 
الملل این بانک، به جایگاه ویژه این حوزه در سند راهبردی و 
برنامه های تدوین شده این خط مشی اشاره و ابراز امیدواری 
کرد: با برنامه ریزی و تالش جدی شاهد تحوالت چشمگیری 
در این حوزه باشــیم.وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته قرار اســت طی چند سال آینده به بانک برتر 
کشور تبدیل شــویم، یکی از راهکارهای بهبود وضعیت و 
ارتقای جایگاه حوزه بین الملل این بانک را حرکت بر اساس 
یک برنامه عملیاتــی)BuSinESS PlAn( در حوزه ارزی و 
افزایش سهم از بازار ارزی دانست و تصریح کرد: شناسایی 
مشتریان فعال ارزی سراسر کشور، جذب مشتریان جدید و 
تسهیل و بهبود عملکرد حوزه صرافی از طریق مراجع خاص 

از مهم ترین عوامل تحقق این برنامه هاست.
 مهدی رضایی، در بخش دیگری از ســخنانش، بر کاهش 
تعهدات ارزی ایفا نشده تاکید و خاطرنشان کرد: سرعت در 
پاسخگویی به مشــتریان ارزی از اهمیت ویژه ای برخوردار 

اســت و انتظار می رود با همکاری واحدهای دیگر از جمله 
بانکداری شــرکتی سرعت و وضعیت ارائه خدمات ارزی به 

مشتریان را ارتقا داد.
وی با اشاره به نقش و جایگاه نیروی انسانی در پیشبرد برنامه 
های بانک، به روز رسانی دانش همکاران حوزه ارزی را از 
طریق آموزش ضروری دانســت و گفت: نیازهای آموزشی 
این دسته از همکاران نیز از طریق حوزه آموزش پیگیری و 

برطرف خواهد شد.
 بر اساس این گزارش، نخستین روز هم اندیشی و بازآموزی 
مقررات ارزی بانک کشــاورزی با حضور فریدون بهبهانی 
عضو هیات مدیــره این بانک، حمید قنبــری مدیرکل بین 
الملل بانک مرکزی، شــهرزاد مشیری معاون امور بین الملل 
و همچنین شماری از روسای ادارات مرکزی و کاربران ارزی 
شعب بانک کشــاورزی در سراسر کشور، در مرکز آموزش 

بابلسر این بانک برگزار شد.
 این گــزارش می افزاید: هم اندیشــی و بازآموزی مقررات 
ارزی بانک کشــاورزی تا روز یکشنبه یکم خرداد ماه ادامه 
خواهد داشت و محسن کریمی معاون بین الملل بانک مرکزی 
 جمهوری اســالمی ایران نیز از ســخنرانان دومین روز این 

هم اندیشی بود.

سرپرست بانک کشاورزی تاکید کرد 

استفاده از ظرفیت های حوزه بین الملل 
 گروه خبر // رییس بنیاد مسکن گفت: برای تأمین منابع ارزی نهاده های کشاورزی

با عنایت به نظر مثبت رییس جمهوری با 
اعطای وام ساخت مسکِن ٢۰۰ میلیونی 
به روستاییان، به زودی پرداخت وام با 

سود ۵ درصدی آغاز خواهد شد.
  بانک مرکــزی وام ۲00 میلیون تومانی 
مسکن روستایی را به بانک های عامل ابالغ 
کرده اما آغاز پرداخــت، منوط به صدور 
ضمانتنامه مابه التفاوت نرخ سود از سوی 

سازمان برنامه و بودجه است که هنوز انجام 
نشده است.

  در همین راستا، »اکبر نیکزاد« در نشست 
خبری بعد از امضای تفاهم نامه همکاری 
مشترک بنیاد مسکن و وزارت کشور، درباره 
آخرین وضعیت پرداخت وام ۲00 میلیونی 
ساخت مسکن روستایی گفت: موضوع وام 
مسکن روستایی دوباره در جلسه شورای 
عالی مســکن در خدمت رییس جمهوری 

بررسی شد.وی توضیح داد: این موضوع در 
صورتجلسه شورای عالی مسکن درج شده 
بود که سازمان برنامه و بودجه نامه مربوط 
به قبول تعهد مابه التفاوت ۱3 درصدی نرخ 
تسهیالت وام روستایی را به بانک مرکزی 

دهد و پرداخت وام آغاز شود.
  وی تصریح کرد: محل بحث بنیاد مسکن 
و ســازمان برنامه و بودجه این اســت که 
یارانه وام روستایی عدد سنگینی می شود و 

پرداخت آن تورم زاست. پاسخ بنیاد مسکن 
نیز این بــوده که تعداد کثیری از خانه های 
روســتایی نیمه کاره در مرحله فنداسیون 

مانده است.
  وی گفــت: برای پرداخت وام مســکن 
روستایی  پیگیر هستیم و  با توجه به عنایت 
رییس جمهوری روستاییان منتظر دریافت 
وام  ۲00 میلیون تومانی ساخت مسکن با 

نرخ سود 5 درصد باشند.

رییس بنیاد مسکن خبرداد

پرداخت وام 2۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستايی

 گروه خبــر // رییس واحد اهدای عضو هرمزگان گفت: از 
ابتدای شروع فعالیت این واحد در استان تاکنون با اهدای 
عضو ۶۱ بیمار مرگ مغــزی، ۱٢۴ نفر بیمار پیوند عضو در 

سراسر کشور زندگی دوباره یافتند. 
  دکتر محمود حسین پور  اظهار داشت: از ۶۱ بیمار مرگ مغزی 
اهدا کننده عضو در هرمزگان، ۱۷ نفر زن و 44 نفر مرد بودند که 
کوچکترین آنها ۱۱ ماهه و بزرگترین ۶۹ ســاله بوده است.وی 
با بیان اینکه در حال حاضــر ۶00 بیمار دیالیزی در هرمزگان 
وجود دارد که نیازمند پیوند عضو هستند، گفت: براساس آمارهای 
موجود ســاالنه به طور میانگین 45 نفر در استان به دلیل مرگ 
مغزی جان خود را از دســت می دهند.دکتر حسین پور با بیان 
اینکه ۸ عضو و53 نســج و بافت هر بیمــار مرگ مغزی قابل 
اهداســت، گفت: پیوند عضو از مرگ بیماران جلوگیری می کند 
و پیوند نســوج نیز از معلولیت بیماران پیشــگیری می کند و از 
همین رو اهدای عضو کار بســیار ارزشمندی است و باید در این 
زمینه فرهنگسازی بیشتری صورت گیرد.وی ادامه داد: اعضای 
بدن فردی که دچار مرگ مغزی شــده را تنها تا زمانی که تپش 
قلــب دارد، می توان اهدا کرد و به محض اینکه قلب تپش خود 
را از دســت بدهد فرصت اهدای عضو نیز از دست می رود و از 
همین رو مقوله فرهنگســازی جهت جلب رضایت خانواده فرد 
بیمار و حفظ زمان طالیی به منظور پیوند عضو از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
دکتر حســین پور با اشاره به اســتقبال مردم مومن هرمزگان از 

این اقدام خداپسندانه، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی جهت 
فرهنگســازی برای اهدای عضو در هرمــزگان صورت گرفته 
و مردم اســتقبال خوبی از این موضوع داشتند اما هنوز با نقطه 
مطلوب فاصله داریم و در این راه نیازمند تالش بیشتر رسانه ها 
جهت آگاهی بخشی در میان مردم هستیم.وی بیان داشت: پیوند 
عضو از مرگ بیماران جلوگیری می کند و پیوند نســوج نیز از 
معلولیت بیماران پیشگیری می کند و از همین رو اهدای عضو کار 
بسیار ارزشمندی است و باید در این زمینه فرهنگسازی بیشتری 

صورت گیرد.
  رییس واحد اهدای عضو هرمزگان تصریح کرد: در حال حاضر 
روزانه به طور میانگین بین ۷ تا ۱0 نفر از استان هرمزگان برای 
دریافت کارت اهدای عضــو اقدام می کنند.وی ادامه داد: مرگ 
مغزی با کما متفاوت و در آن امکان بازگشت فرد به زندگی وجود 
ندارد و در شرایط کنونی تیمی متشکل از متخصصان مربوطه با 

پروتکل های سختگیرانه مرگ مغزی افراد را تأیید می کنند.
  آمارها حکایت از آن دارد که ۲5 هزار بیمار در کشور نیازمند 
پیوند عضو هســتند و در هر ۱0 دقیقه یک نفر به لیست انتظار 
پیوند عضو در کشور اضافه می شود، در هر ۲ ساعت یک بیمار 
نیازمند به پیوند جان خود را از دست می دهد و در هر ۱۲ ساعت 
یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می شود و به زندگی باز 
می گردد.اهمیت تصمیم اهدای عضو تا بدانجا است که در تقویم 
رسمی کشورمان 3۱ اردیبهشت همزمان با سالروز صدور فتوای 
امام خمینی)ره( در ارتباط بــا جایز بودن پیوند اعضا به عنوان 

»روز اهدای عضو، اهدای زندگی« نامگذاری شده است.
  قانون پیوند اعضاء ، فروردین ماه ۱3۷۹ در مجلس شــورای 
اسالمی به  تصویب رســید؛ براساس این قانون، اعضای بیماران 
فوت  شــده یا بیمارانی که مرگ  مغزی آنان آشکار و مسلم شده 
را می  توان به  شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی  دم برای پیوند 
 به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو بستگی دارد، استفاده 
کرد.از مهمتریــن دالیل مرگ مغزی می توان به خونریزی های 

داخلی مغز، مسمومیت های شدید، تصادف رانندگی، وارد آمدن 
ضربه به سر و سقوط از ارتفاع اشاره کرد.

  به گزارش ایرنا؛ این را باید بدانیم که بیمار مرگ مغزی صحبت 
نمی کند، نمی بیند، نمی شنود، به هیچ یک از تحریکات خارجی 
پاسخ نمی دهد و بدون استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی قادر به 
نفس کشیدن نیست و امکان بهبودی و بازگشتش به هیچ عنوان 

امکان پذیر نیست.

  گروه خبر//  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: برای نخستین بار انجام آزمایش های عملی و 
کاربردی دریایی یک نمونه بویه  بومی ساخت )تولید 
داخل( در حوضچه بندر شهید رجایی با موفقیت 

به پایان رسید. 
  علی رضــا محمدی کرجی ران در جمــع خبرنگاران 
اظهارداشت: این آزمایش در راستای باال بردن کیفیت 
بویه هــا و عالئم کمــک ناوبری بومی ســاز با انجام 
سخت ترین و پیچیده ترین آزمایش های کارآیی عملی بر 
روی نمونه بویه های تولید داخل براساس استانداردهای 
انجمن بین المللی چراغ های دریایی در روزهای پایانی 

اردیبهشت ماه امسال انجام گرفت.
  وی در تشریح مراحل آزمایش های دریایی یک بویه 
اظهارداشــت: یک فروند بویه با قطــر ۲ هزار و ۶00 
میلی متر که مراحل طراحی انجام محاســبات سازه ای، 
شبیه سازی، قالب سازی ساخت و مونتاژ آن در داخل 
کشور انجام گرفته به حوضچه بندر شهید رجایی منتقل 

و به  آب اندازی شد.
  مدیرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان، تجهیز بندر 
شــهیدرجایی به عالئم های کمک ناوبری هوشمند با 
بهره گیری از دانش بومی را امری ضروری در راستای 
افزایش ضریب ایمنــی تردد شــناورهای ورودی و 
خروجی به بندرشــهید رجایی دانست و ادامه داد: این 
بویه توسط شناور مولتی کت مراد در حضور نمایندگان 

شرکت سازنده و دستگاه نظارت آزمایش شد.
۱۰۱ فروند عالئم کمک ناوبری در دست طراحی 

و ساخت است
  محمدی کرجــی ران از نمونه های آزمایش های انجام 
گرفته بر روی این بویه به آزمایش های اســتحکام در 
مراحل حمل با جرثقیل از یک گوشــواره، اندازه گیری 
زاویه کجی در هنگام قرار گیری نفرات تعمیراتی بر روی 
بویه در حالت های مختلف، مقاومت و استحکام بویه در 
برابر جریان جزر و مد و امواج، استحکام بویه در هنگام 
یدک کشی و حفظ تعادل در امواج با دامنه باالو برگشت 

بویه بعد از گذر از موج و حفظ تعادل در زمان تصادم 
شناور و اشیاء به بویه اشاره کرد.

  وی با اشاره به وجود ۱5۱ فروند عالیم کمک ناوبری 
در آبهای حوزه جنوب شــرق کشور، خاطرنشان کرد: 
 در حال حاضر تعداد ۷۸ فروند بویه، ۱۷ فروند بیکن و 
۶ فروند فار به طور صد درصد داخلی در دست طراحی 
و تحــت نظارت و طبق الزامات موسســه رده بندی و 
قوانین انجمن بین المللی چراغ های دریایی) iAlA (  در 

حال ساخت است.
  به گزارش ایرنا، گفتنی است؛ بویه از جمله ابزارهای 
کمک ناوبری اســت که برای عالمت گذاری کانال ها، 
نقاط مبنای مهم، نزدیکی به بندرگاه، خطرها، کشتی های 
غرق شــده و مناطق با اهمیت ویژه به کار می رود. این 
وســیله برای عالمت گذاری خطوط عبور و مرور در 
گذرگاه های آبی باریک و پرازدحام که مشمول مقررات 

عبور و مرور هستند، استفاده می شود.

برای نخستین بار؛

آزمایش های عملی بویه تولید داخلی 
در بندر شهید رجایی با موفقیت پایان یافت

معرفی برگزیدگان یازدهمین 
جشنواره فیلم اردیبهشت هرمزگان 

  گروه خبر // برگزیدگان یازدهمین جشنواره 
فیلم اردیبهشــت در مراسمی در تاالر شهید 

آوینی بندرعباس معرفی و تجلیل شدند. 
 یازدهمین جشــنواره فیلم اردیبهشــت با داوری 
کیومرث پور احمد، حسن نقاشی و محمود شهبازی 
معرفی و با حضور اســمعیل جهانگیری مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان و حجت االسالم 
علی اکبر میرزایی مشاور استاندار هرمزگان در امور 
فرهنگی با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشــنواره 

تجلیل شدند.
آرای هیات داوران بدین شرح اعالم شد.

  بخش فیلم تجربی
جایزه دوم بهترین کارگردانی فیلم تجربی

لوح تقدیر و جایزه نقدی  در این بخش اهدا شــد 
به فیلم »آوای دیوارهای شهر« به کارگردانی مینا 

محمدیان فر از بندرعباس
جایزه اول بهترین کارگردانی فیلم تجربی

لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی در این 
بخش اهدا شد به فیلم »ایســتگاه« به کارگردانی 

حمیدرضا عالی زاده از باغشهر فین
 بخش فیلم انیمیشن

جایزه دوم بهترین کارگردانی فیلم انیمیشن
لوح تقدیر و جایزه نقدی  در این بخش اهدا شــد 
به فیلم  »دلخوشــی » به کارگردانی  آرسان صفا 

- بابک رئیسی و  آستاتیرا آقاِجری از بندرعباس
جایزه اول بهترین کارگردانی فیلم انیمیشن

لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی در این 
بخش اهدا شــد به فیلم »وحدت« به کارگردانی 

یونس نورالدینی از بشاگرد
 بخش فیلم مستند

جایزه بهترین تحقیق و پژوهش
لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی   اهدا 
شــد به تحقیق و پژوهش فیلم »سامسارا« سارا 

رضایی از بندرعباس
جایزه بهترین صدابرداری یا صداگذاری

هیئت داوران در این بخش هیچ جایزه ای نداشت ، 
اما جایزه این بخش شــامل لــوح تقدیر،تندیس 
جشــنواره و جایــزه نقدی  اهدا شــد به گوینده 
فیلم مستند»سامســارا« سید رضا هاشمی زاده از 

بندرعباس
 بخش کارگردانی فیلم مستند

شایســته تقدیر: لوح تقدیر جشنواره در این بخش 
اهدا شــد به کارگردان فیلم مستند »ِکر«  محسن 

بختیار از بندرعباس
جایزه دوم بهترین کارگردانی فیلم مستند

لوح تقدیر، جایزه نقدی  اهدا شــد به فیلم مستند 
»الهم« به کارگردانی کوروش دهقانی از میناب

جایزه اول بهترین کارگردانی فیلم مستند
لوح تقدیر، تندیس جشــنواره و جایزه نقدی  در 
این بخش اهدا شــد به فیلم مستند »سامسارا« به 

کارگردانی سارا رضایی از بندرعباس
 بخش فیلم داستانی: 

جایزه بهترین طراحی صحنه و انتخاب لوکیشن فیلم 
داستانی

لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی در این 
بخش اهدا شــد به محمود شاکر ی برای طراحی 

صحنه و انتخاب لوکیشن فیلم »انکاس«
جایزه بهترین تصویر برداری فیلم داستانی

لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی  در این 
بخش اهدا شد به تصویربردار فیلم »انکاس« مسعود 

میرزایی از بندرعباس
جایزه بهترین تدوین

لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی  در این 
بخش مشترکا اهدا شد به تدوینگران فیلم »انکاس« 

مسعود میرزایی و حامد بردبار از بندرعباس
جایزه بهترین فیلمنامه داستانی

لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی  در این 
بخش اهدا شد به فیلمنامه »انکاس« محمود شاکری 

از بندرعباس
جایزه بهترین بازیگری زن

لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی  در این 
بخش به صورت مشترک اهدا شد به بازیگران فیلم 
»انکاس«  بی بی فاطمه ســاحلی زادگان و سمیرا 

ستاری
جایزه بهترین بازیگری مرد

لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی  در این 
بخش اهدا شد به بازیگر فیلم »انکاس« امید الماسی

 بخش کارگردانی
شایســته تقدیر: در این بخش دو اثر شایسته تقدیر 

می باشند.
لوح تقدیر این بخش اهدا شد به فیلم »چاله نامرئی« 

به کارگردانی  ماهر پارسی از بندر خمیر
لوح تقدیر این بخش اهدا شد به فیلم » دسته دار« به 

کارگردانی ثمین عالی زاده از باغشهر فین
جایزه دوم بهترین کارگردانی فیلم داستانی

لوح تقدیر، جایزه نقدی در این بخش اهدا شــد به 
مجموعه فیلم های داستانی  اصغر بشارتی از جزیره  

قشم
جایزه اول بهترین کارگردانی فیلم داستانی

لوح تقدیر، تندیس جشــنواره و جایزه نقدی در 
این بخش اهدا شد به فیلم »انکاس« به کارگردانی 

محمود شاکری از بندرعباس
جایزه ویژه مرحوم کوروش گرمساری

لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی  در این 
بخش اهدا شد به فیلم مستند »نقطه های پرگار« به 

کارگردانی  یوسف محمودپور از بستک
جایزه ویژه هیئت داوران

لــوح تقدیر، تندیس جشــنواره و جایزه نقدی به 
پاس یک عمر تالش برای معرفی و ترویج فرهنگ 

هرمزگان اهدا  گردید به زنده یاد منصور نعیمی
ضمنا جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران اهدا شد 

به فیلم »انکاس« به کارگردانی محمود شاکری
 در پایــان از تیــم اجرایی جشــنواره و ادارات 

همکاری کننده نیز تقدیر به عمل آمد.
  در این مراســم حجت االســالم میرزایی مشاور 
اســتاندار هرمزگان در امــور فرهنگی نیز به بیان 

سخنانی پرداخت.

بیماران مرگ مغزی در هرمزگان به ۱24 بیمار زندگی بخشیدند

  گروه خبر// ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی استان هرمزگان گفت: 
واکسیناسیون افراد باالی ۷۰ ســال و دارای بیماری زمینه ای در هرمزگان 

همچنان ادامه دارد. 
  دکتر فاطمه نوروزیان در جمع خبرنگاران، افزود: واکسیناسیون افراد باالی ۷0 سال 
و دارای بیماری زمینه ای در هرمزگان همچنان ادامه دارد. وی با بیان اینکه این افراد 
می توانند دز چهارم واکسن کرونا را حداقل 4 ماه بعد از دز سوم دریافت کنند، تصریح 
کرد: در همه ۲۲ مرکز خدمات جامع سالمت شهر بندرعباس و شهرستان های استان، 
نوبت چهارم واکسن تزریق می شود.به گزارش ایسنا؛ نوروزیان با اشاره به اینکه اکنون 
واکسیناسیون در همه مراکز، در نوبت های مختلف تزریق می شود، اضافه کرد: کسانی 
که دز اول تا سوم را واکسن نوع سینوفارم دریافت کردند برای دز چهارم می توانند از 

واکسن های آسترازنکا، اسپایکوژن و پاستو پالس تزریق کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبرداد

تداوم واکسیناسیون 
افراد باالی ۷0 سال در هرمزگان 

 اگرچه سرقت فیبرنوری موجب خسارت به سیستم 
مخابراتی و اختالل در تلفن شــماری از مشترکان 
مخابرات شده است اما برای سارق یا سارقان هیچ 

ارزش مالی بدنبال نخواهد داشت.
  با توجه به سرقتهای مکرر کابل های فیبر نوری استان،  
روابط عمومی مخابــرات الزم میداند تا نکاتی را برای 
اطالع بیشتر عموم از فیبر نوری بازگو کند مسئله سرقت 
و خســارت در حوزه های فناوری ارتباطات با توجه به 
پیچیدگی و گره خوردن تمامی ابعاد زندگی اجتماعی به 
ارتباطات مجازی به خصوص اینترنت و تلفن عالوه بر 
خسارات مالی، گستره عظیمی از زندگی مردم را با چالش 
های جدی روبرو می کند. گذشته از تمامی انواع مختلف 
سرقت ها که در تمامی اعصار امری محکوم در زندگی 

بشری بوده است، طی ســالهای اخیر با گسترش شبکه 
فیبرنوری به واسطه ارتقا سطح ارتباطات، سرقت این مدل 

از شبکه مخابراتی نیز به سبد سارقان اضافه شده است.
  اما ســوال اصلی اینجاســت که برخالف دیگر انواع 
سرقت ها و آســیب های که ممکن است از لحاظ مادی 
دارای ارزش باشد، فیبر نوری چه کاربردی برای سارقان 
دارد؟ به نظر می رسد ابتدا باید بدانیم که اصال فیبرنوری 
چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ فیبر نوری رشته باریک 
و بلندی از یک ماّده شــفاف مثل شیشــه )سیلیکا( یا 
پالستیک است که می تواند نوری را که از یک سر به آن 
وارد شــده، از سر دیگر خارج کرده یا به معنای درست 
انتقال دهد. فیبر نوری دارای پهنای باند بســیار باالتر از 
کابل های معمولی است و با آن می توان داده های تصویر، 

صــوت و داده های دیگر را به راحتی با پهنای باند باال تا 
۱00 گیگابیت بر ثانیه و باالتر انتقال داد.

  اگرچه ســرقت فیبرنوری موجب خسارت به سیستم 
مخابراتی و اختالل در تلفن شماری از مشترکان مخابرات 
شده است اما برای ســارق یا سارقان هیچ ارزش مالی 
بدنبال نخواهد داشت متاسفانه ســارق یا سارقان گویا 
اطالعی از این مســئله نداشته و تصور می کنند این نوع 
از کابل ها نیز همانند خطوط سیمی هستند. اما باید گفت 
که در صورت بریدن فیبر نوری بلورهای شیشــه در آن 
شکسته شده و به طور کلی بی مصرف می شوند. بنابر این 
الزم به ذکر است که سرقت فیبر های نوری هیچ ارزش 
مادی ندارد و سرقتی بیهوده و دارای هزینه سنگین برای 

جامعه است.

فیبرنوری برای سارقان هیچ ارزشی مالی  ندارد


