روزنامه منطقه جنوب کشور

خیرین مسکن ساز
ّ
حامی محرومان باشند

نماینده ولیفقیه در هرمزگان:

دستگاه قضایی
به افتتاح حساب صنایع
در استانهای دیگر ورود کند
1

رهن واجاره و قیمت مسکن در محالت حاشیه ای هم که بیشتر خانه ها فرســوده ودر حال ریزش هستند
نیز بســیار افزایش یافته است

با حضور استاندار هرمزگان ونمایندگان
مردم استان؛

شرکت تولید روی بندرعباس
آغاز به کار کرد
2

با صرفهجویی  30درصدی ارزی محقق شد

ساخت و بازسازی پرههای
متحرک و ثابت کمپرسور
در نیروگاه بندرعباس
2
دوشنبه  6تیر  27 1401ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3915
 8صفحه  2000تومان

معاون استاندار هرمزگان:

تزریق ُدز یادآور واکسن ضروری است
رئیس کل دادگستری هرمزگان :

با متعرضان به نیروی انتظامی قاطعانه
برخورد می شود
8

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

مشارکت در مدرسه سازی با هزینه یک آجر؛

عکس :مجتبی حسن زاده /دریا
Beton Sahel

Aba

شرایط نابسامان مسکن در کشور و عدم اجرای طرح نهضت ملی مسکن در
بندرعباس باعث شده است که نه تنها بسیاری از اقشار از خانه دار شدن ناامید
شوند که حتی بیشترشان بدلیل افزایش حباب قیمت و رهن و اجاره مسکن به
راحتی توان اجاره و رهن خانه را ندارند .
بازار فروش ،رهن واجاره بندرعباس بطور کامل در اختیار مافیا ،دالالن و مشاوران
امالک(برخی مشاوران هم مشاور امالک دارند وهم سازنده و مالک هستند) است و

تولید و عرضه بتن آماده

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

پیام تبریک مدیرکل ورزش و جوانان استان
در پی کسب قهرمانی تیم بسکتبال

آنها تصمیم گیرنده هستند وبه همین دلیل بازار مسکن همواره متالطم است.
عدم اجرای هیچگونه طرح مسکنی در بندرعباس در 9سال اخیر و از طرفی دیگر
مهاجرپذیر بودن این شهر باعث شده است میزان تقاضا چندبرابر عرضه باشد.
نیاز است مجمع خیّرین مسکن محرومان در استان راه اندازی شود وهمچنین
صنایع نیز در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان در حوزه تأمین مسکن
محرومان حمایت هایی را داشته باشند.
صفحه 2را بخوانید

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با صدور پیامی قهرمانی شیرین تیم فوالد هرمزگان در لیگ دسته دوم
بسکتبال کشور را به جامعه ورزش و جوانان هرمزگان تبریک گفت.
در پیام مظفر مهری خادمی نسب آمده است :
کسب قهرمانی تیم فوالد هرمزگان در لیگ دسته دوم بسکتبال بار دیگر توانمندی و استعداد بی پایان
ورزشکاران قهرمان هرمزگانی را به نمایش گذاشت که سرشار از غرور  ،شادی و مایه مباهات است.
اینجانب قهرمانی تیم فوالد هرمزگان در لیگ دسته دوم بسکتبال کشور را خدمت مهندس دوستی استاندار
هرمزگان،نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی ،مربی،بازیکنان و کادر فنی این تیم و همچنین
مردم شریف استان هرمزگان تبریک عرض می نمایم.

شركت فوالد هرمزگان
مزایده عمومی
موضوع مزايده :فروش آهن اسفنجی
مواد مورد مزایده به شرح جدول ذیل:

ردیف
1

010603

شرح کاال

آهن اسفنجی

واحد

کیلوگرم

مقدار

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده (ريال)

60،000،000

57،764،000،000

نحوه شركت در مزايده:
کلیه اشخاص حقوقی دارای تجربه صادرات براي شركت در مزايده ميتوانند جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده مبلغ  500/000ريال به حساب
 0111111100008بنام شركت فوالد هرمزگان جنوب ،نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واريز نموده و با ارائه فيش واريزي و درخواست كتبي
در ساعت اداري (بجز روزهای پنجشنبه و ايام تعطيل) پس از هماهنگی به شركت فوالد هرمزگان مراجعه نمايند و یا با ارسال فیش واریزی از طریق
فکس به شماره  076-33530055و یا آدرس ایمیل  Nikhalat.m@hosco.irاسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند.
ارائه معرفينامه ،داشتن مهر شركت (اشخاص حقوقی) و رسيد واريزي هزينه خريد اسناد جهت دريافت حضوری اسناد الزامي است.
محل دريافت اسناد :بندرعباس،كيلومتر  13جاده اسكله شهيد رجايي ،شركت فوالد هرمزگان جنوب ،واحد خريد مواد مصرفي و فروش کاالی مازاد.
جدول زماني انجام مزايده:

تاريخ شروع فروش اسناد
1401/04/04

تاريخ پایان فروش اسناد

آخرين مهلت تحویل پاكتهاي مزايده

تاريخ گشايش پاكتها

1401/04/08

 1401/04/13تا ساعت 12:00

1401/04/14

متقاضيان براي آگاهي بيشتر ميتوانند در ساعات اداري با شماره تلفن  076-44848813و  076-44848645تماس حاصل فرمایند و یا به
سایت فوالد هرمزگان به آدرس  www.hosco.irمراجعه نمایند.جهت حضور افراد در فوالد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده ،هماهنگی با
شماره فوق ( 48ساعت قبل از حضور) الزامیست .هزینه درج آگهی با برنده مزایده میباشد.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

استقبال دانش آموزان مدارس استثنایی
هرمزگان از پویش صحن حرم ،مدرسه ام
8

لیگ دسته دوم بسکتبال باشگاه های کشور

فوالد هرمزگان عنوان قهرمانی
را کسب کرد

7

نماینده ولیفقیه در هرمزگان:

دستگاه قضایی به افتتاح حساب صنایع در استانهای دیگر ورود کند

فوالد هرمزگان

شماره

2

گروه خبر//نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان
گفت :بســیاری از نهادهای مستقر در استان
حســابهای بانکی خود را در استانهای دیگر
افتتاح میکنند تا اگر منافعی از این محل وجود
دارد نصیب اســتانهای دیگر شود که دستگاه
قضایی باید به این موضوع ورود کند.

حجتاالســام محمد عبادیزاده در دیدار با رئیس
دادگستری اســتان هرمزگان که به مناسبت هفته قوه
قضاییــه در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شــد،
ضمن بیان تســلیت سالگرد شــهادت بهشتی ،اظهار
داشت :خون شهید بهشتی نقش بسیار زیادی در حفظ

و حراســت از انقالب و دفع دسیسههای ضد انقالب
داشــت.وی عدالت را مبنای حاکمیت دینی اســام
دانست و عنوان کرد :بخش اعظمی از ملزومات تحقق
عدالت در جامعه توسط دستگاه قضایی فراهم میشود
و جامعه نیز در حوزه تحقق عدالت و ســامت اداری
از دستگاه قضایی توقع دارند.نماینده ولیفقیه در استان
هرمزگان ،با اشاره به نقش دستگاه قضایی در زدودن
فقر استان هرمزگان ،ابراز کرد :فاصله استان هرمزگان با
استانهای دیگر به قدری زیاد است که برای برقراری
عدالت و پوشش کاستیها باید در توزیع بودجه مورد
توجه ویژه مسئولین باشد تا اتفاقات مثبتی در حوزه
کاهش فاصله فالکت هرمزگان با سایر استانها رقم
بخورد.
به گزارش تسنیم  ،عبادیزاده ،با اشاره به آسیبهای
اقتصادی و زیست محیطی وجود برخی از صنایع در
استان هرمزگان ،تصریح کرد :بســیاری از نهادهای
مستقر در هرمزگان حســابهای بانکی خود را در
اســتانهای دیگر افتتاح میکنند تا اگر منافعی از این
محل وجود دارد نصیب اســتانهای دیگر شــود که
دستگاه قضایی باید به این موضوع ورود کند.
وی خاطرنشــان کرد :تالش دســتگاه قضایی برای

افزایش درآمدهای استان هرمزگان از طریق پیگیری
برای پرداخت مســئولیتهای اجتماعــی صنایع و
پرداخت مالیات درون استان میتواند نقش مهمی در
کاهش فقر استان داشته باشد که خوشبختانه اقدامات
خوبی در حال انجام است.
نماینــده ولیفقیه در اســتان هرمزگان بیــان کرد:
سیاســتهای مختلفی در راســتای ایجاد تحول در
دستگاه قضایی اتخاذ شده اســت که باید ساز و کار
روشنی برای اجرای این سیاستها تدوین شود.
عبادیزاده تشریح کرد :نظارت بر عملکرد مدیران و
قضات از اهمیت ویژهای بــرای تحقق اهداف تحول
آفرین قوه قضایی برخوردار است که باید مورد تاکید
دادگستری هرمزگان نیز قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان ،با اشاره به اهمیت
موضوع پیشگیری از جرم ،ابراز کرد :پیشگیری از جرم
یک امر فراقوهای است چرا که گلوگاههای پیشگیری
از جرم در نهادهای مختلفی قرار دارد.
عبادیزاده ضمن تاکید بر همکاری و همافزایی میان
قوای ســهگانه ،تصریح کرد :هرچه مقدار رابطه ســه
قوه بیشتر شود ،به همان اندازه روند ارائه خدمات در
نهادهای مختلف کمتر میشود و کیفیت نیز ارتقا میکند.

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار
فراخوان عمومی
به موجب این آگهی اعالم می گردد بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان هرمزگان در نظر دارد
جهت تعمیرات اساسی ساختمان اداره مرکزی و احداث ساختمان های جدید خود در شعب شهری و
روستایی تابعه از طریق مناقصه محدود برگزار نماید لذا بدینوسیله از پیمانکاران ذیصالح که در رشتههای
ابنیه  ,تاسیسات برقی  ,میکانیکی و برودتی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین صالحیت
گردیده شده اند دعوت به همکاری می گردد.
لذا شرکت ها ی متقاضی می توانند از تاریخ درج آگهی تا تاریخ  1401/04/18فرم ارزیابی را با مراجعه
به نشانی بندرعباس بلوار امام خمینی (ره) نبش بلوار رسالت جنوبی ساختمان اداره مرکزی مدیریت بانک
صادرات ایران استان هرمزگان طبقه اول دایره تدارکات و ساختمان و واریز مبلغ  2.500.000ریال به
شماره حساب  0104241532008بنام دایره ساختمان وارائه فیش به واحد مربوطه اسناد دریافت
نمایند.
الزم به ذکر است مراتب صالحیت و توانایی انجام کار بدوا ً توسط بانک مورد بررسی قرار گرفته و در
صورت تایید ,نسبت به ارسال دعوت نامه شرکت در مناقصه به پیمانکاران اقدام میگردد و بانک در قبول
یا رد درخواستها مختار می باشد و شرکت ها حق هیچگونه ایراد و اعتراضی راندارد .

خبری
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سرمقاله
خ ّیرین مسکن ساز ،حامی محرومان باشند

شرایط نابسامان مسکن در کشور و عدم اجرای طرح نهضت ملی
مسکن در بندرعباس باعث شده است که نه تنها بسیاری از اقشار از
خانه دارشدن ناامید شوند که حتی بیشترشان بدلیل افزایش حباب
قیمت و رهن و اجاره مســکن به راحتی توان اجاره و رهن خانه را
ندارند و قشر محروم جامعه که شرایط شان بسیار حاد وبحرانی است و
برخی هم از خیّرین کمک می طلبند تا بتوانند خانه ای را رهن و اجاره
کنند .حتی مددجویان نهادهای حمایتی هم برای مســکن با مشکل
مواجهند وبرخی با بچه های یتیم شان درمانده می شوند وحتی نمی
توانند خانه ای را اجاره کنند .بازار فروش ،رهن واجاره بندرعباس
بطور کامل در اختیار مافیا ،دالالن و مشاوران امالک(برخی مشاوران
هم مشاور امالک دارند وهم ســازنده و مالک هستند) است و آنها
تصمیم گیرنده هســتند وبه همین دلیل بازار مسکن همواره متالطم
است .عدم اجرای هیچگونه طرح مسکنی در بندرعباس در  9سال
اخیر و از طرفی دیگر مهاجرپذیر بودن این شهر باعث شده است میزان
تقاضا چندبرابر عرضه باشد وحتی در محالت حاشیه ای که بیشتر
خانه ها فرســوده ودر حال ریزش هستند ،اما رهن واجاره و قیمت
آنها نیز بســیار افزایش یافته است و از طرفی دیگر متولیان مسکن
استان هیچ تصمیم مناســبی را در این حوزه اتخاذ نکرده اند وحتی
گرچه سیاست دولت سیزدهم اجرای طرح نهضت مسکن در کشور
بود واز 28مهرماه سال گذشته ثبت نام از متقاضيان مسکن در کشور
آغاز شد ،اما متاسفانه هنوز ثبت نام از بندرعباسی ها آغاز نشده است
و شــهروندان همواره وعده ثبت نام را شنیده اند .گرچه دولت اعالم
کرد زمین های مازاد ادارات را در گام نخســت بایستی در استان ها
بــرای اجرای این طرح واگذار کرد واختصاص داد که در بندرعباس
مســئوالن مربوطه به این حوزه توجهی نکردند واز آن طرف مدعی
بودند که زمین جهت اجرای ایــن طرح نداریم واگر بخواهیم طرح
نهضت ملی مسکن برای بندرعباسی ها اجرا کنیم ،بایستی این طرح
در شــهرک علوی اجرا کنیم که با مخالفت مردم ،رسانه ها ،نماینده
ولی فقیه در استان ،نمایندگان مجلس وحتی نماینده عالی دولت در
استان مواجه شــدند وبعد از ماهها اعالم کردندکه این طرح در شهر
بندرعباس اجرا می شود که همچنان برای ثبت نام وعده امروز وفردا
می دهند .این فرصت سوزی در ثبت نام واجرای این طرح ملی باعث
شد که حباب قیمت واجاره ورهن مسکن روزبه روز افزایش یافته
وفشار بر محرومان افزوده تر شود وبسیاری از آنها حتی توان پرداخت
ودیعه مســکن و اجاره را ندارند و نیاز است مجمع خیّرین مسکن
محرومان در استان راه اندازی شود وهمچنین صنایع نیز در راستای
انجام مسئولیت های اجتماعی شان در حوزه تامین مسکن محرومان
حمایت هایی را داشته باشند .از نهادهای انقالبی نیز انتظار می رود
اجازه ندهند مردم و بخصوص محرومان بخاطر مشکالت مسکن،
آواره شوند وسختی های بیشتری را متحمل شوند.
علی زارعی

خبر

با حضور استاندار هرمزگان ونمایندگان مردم استان؛

شرکت تولید روی بندرعباس آغاز به کار کرد

گــروه خبر //شــرکت تولیــد روی
بندرعباس با حضور استاندار هرمزگان
و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی
استان احیا و آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،اســتاندار
هرمزگان در حاشــیه بازدید و احیای
شرکت روی بندرعباس گفت :شرکت
روی به دلیل مشــکالت مختلف که
عمده ترین آن تامیــن مواداولیه بود،
از  ۲۸اردیبهشــت  ۱۴۰۰پس از طی
بحــران هایی ،منجر بــه تعطیلی آن
مجموعه شد.
مهدی دوستی در اشاره به استفاده از
ظرفیت های موجود ،بیان داشت :تاکید
این دولت بر فعال ســازی واحدهای
راکد از دیگر مزیت هایی است که می
توان به آن اشاره کرد ،چرا که استفاده از
ظرفیت های موجود می تواند در زمان

و هزینه ،صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی تصریح کرد :مشکالت این کارخانه
اعم از تامین مواد اولیه ،در سفر رییس
جمهور مطرح شد که با دستور مستقیم
آیت اهلل رییســی این مشــکل مرتفع
و زمینه اشــتغال بیش از  ۲۶۰نفر از
شهروندان استان هرمزگان امروز فراهم
شد.اســتاندار هرمزگان ضمن اشاره
به برنامه ریزی جهــت جلوگیری از
بروز این گونه مشکالت اظهارداشت:
کارخانــه شــرکت تولیــدی روی
بندرعباس مشــکالت عدیده ای دارد
که مهم ترین آن ها رفع مشکل فضای
انباشــت ،قراردادها و دیگر مسائل و
مشکالت حقوقی است که میان تامین
کننده و خودبنگاه وجود دارد.
دوســتی افزود :اعطای تســهیالت
سرمایه در گردش به این بنگاه جهت

گــروه خبر //معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان گفت :تزریق دُز یادآور واکسن
کرونا برای ایجاد ایمنی نسبی و جلوگیری از شیوع
موج جدید کرونا ضروری است.

به گزارش خبرنگار دریا ،احسان کامرانی با اشاره
به موفقیت کشور در عبور از بحران کرونا ،عنوان
کرد :موفقیت کشور در مهار ویروس مرگبار کرونا
مرهون تالش ها و رشادت های کادر بهداشت و
درمان با همراهی و هم افزایی مثال زدنی مردم و
مسووالن بود.
وی ادامــه داد :اســتقبال مناســب مــردم از

تامین حجــم بیشــتری از مواداولیه
می تواند کمک بالقــوه ای برای این
مجموعه باشد .رییس سازمان صنعت،
معدن وتجــارت هرمــزگان نیز در
حاشیه بازدید و احیای کارخانه روی
بندرعباس گفت :این شرکت با سرمایه
گذاری  ۱۳۹میلیارد ریال ،توانســت
زمینه اشــتغال بیــش از  ۲۶۰نفر به
صورت مستقیم را فراهم نماید.
خلیل قاسمی اظهارداشت :محصوالت
تولیدی این شــرکت کنسانتره روی و
شــمش روی است که ظرفیت سالیانه
آن  ۲۲هزار و  ۴۰۰تن کنسانتره روی
و  ۱۸هزار تن شمش روی می باشد.
وی بیان داشت :از مشکالت عدیده این
کارخانه که منجر به متوقف شدن تولید
آن شد ،نبود امکان تامین خاک روی
به عنــوان مواداولیه اصلی خط تولید

شــمش به دلیل کمبود خاک داخلی و
نبود امکان رقابت با ســایر شرکت ها
جهــت خرید از بورس بــه دلیل بعد
مسافت و همچنین هزینه باالی خاک
وارداتی است .قاسمی اقدام های موثر
در راستای احیا و راه اندازی مجدد این
کارخانه را پایش مستمر واحد تولیدی
و رصد وضعیت تولیــد ،مکاتبات با
شرکت تولیدی روی جهت اعالم نیاز
نقدینگی و معرفــی در خصوص بهره
مندی از تســهیالت موجود ،مکاتبه
با مقام عالــی وزارت صمت و معاون
وزیر وقت رییس ســازمان ایمیدرو،

در خصوص تخصیص سهمیه مناسب
خاک از معادن اســتان زنجان ،مطرح
کردن موضوع این کارخانه و رسیدگی
به آن در کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید استان هرمزگان برشمرد.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
هرمــزگان در پایــان اظهارداشــت:
این ســازمان در خصــوص پایداری
تولید این شــرکت خواستار تخصیص
مستمر سهمیه خاک روی با عیار ۲۰
درصد ،خــارج از فرآیند بورس برای
شــرکتهای تولید روی بندرعباس و
ذوب و احیاء روی قشم است.

معاون استاندار هرمزگان:

تزریق ُدز یادآور واکسن ضروری است

واکسیناسیون عمومی به همراه رعایت شیوه نامه
های بهداشتی از دیگر عوامل موفقیت کشور در
مهار ویروس کرونا بود .معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری هرمزگان ،خاطرنشان کرد :با
وجود مهار ویروس کرونا و کاهش چشمگیر آمار
مبتالیان و بســتری ها و آبی شدن اغلب مناطق
استان رعایت شــیوه نامه های بهداشتی به ویژه

در فضاهای سربسته از اهمیت بسزایی برخوردار
است.کامرانی تصریح کرد :آمار باالی مبتالیان در
کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس ضرورت
رعایت شیوه نامه های بهداشتی را برای جلوگیری
از شیوع موج جدید کرونا دو چندان کرده است.
وی گفت :تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای
افراد باالی  ۱۸سال که چهار ماه از تزریق آخرین

هرمزگانی ها باید با مخاطرات طبیعی

واکسن آنها گذشته اســت جهت ایجاد افزایش
ایمنی و جلوگیری از شــیوع موج جدید کرونا
ضروری است.
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمــزگان ،در همین خصوص افزود :مردم برای
تزریق دوز یادآور کرونا به مراکز جامع سالمت
دانشگاه علوم پزشکی استان مراجعه کنند.

با صرفهجویی  30درصدی ارزی محقق شد

ساخت و بازسازی پرههای متحرک و ثابت کمپرسور در نیروگاه بندرعباس

گــروه خبر //مدیرعامــل نیروگاه
بندرعباس از ســاخت و بازسازی
پرههای ثابت و متحــرک واحد ۲
گازی توســط متخصصان داخلی و
صرفهجویی  30درصدی ارزی در این
نیروگاه خبر داد.

ب ه گزارش خبرنگار دریا« ،حسین
ســلیمی» عنوان کرد :با توجه به
تحریمهای اعمالشــده از ســوی
کشــورهای غربی و عدم دسترسی

به قطعــات یدکی نو و هزینه باالی
خرید در شرایط تحریم ،نسبت به
ساخت و بازسازی پرههای ثابت و
متحرک کمپرسور این واحد گازی،
در داخل کشور اقدام شد.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود:
با شــروع تعمیرات اساسی ،روتور
توربوکمپرســور این واحد گازی،
بهمنظور انجام تستهای غیرمخرب
به کارگاه شرکت تعمیرات نیروگاهی

ایران ارسال شد و باتوجه به نتایج
تســتهای صورت گرفته ،تصمیم
به تعویض پرههای متحرک و ثابت
کمپرسور گرفته شد.
ســلیمی با بیاناینکه ایــن پرهها،
از مهمتریــن بخشهــای واحد
هســتند که وظیفه ســرعتدهی،
جهتدهی و افزایش فشــار هوای
ورودی به واحــد را برعهده دارند،
خاطرنشان کرد :ساخت داخل این

پرهها ،صرفهجویــی  ۳۰درصدی
ارزی ،نســبت به نسخه خارجی را
دربرداشته است.
وی یادآور شــد :باهمکاری پنج
شــرکت دانشبنیان و بااستفاده از
تجربــه و دانش کارشناســان فنی
نیــروگاه ،اکنون بیش از  ۸۰درصد
تجهیزات نیروگاه بومی شده است.
مدیرعامــل نیــروگاه بندرعباس
تصریح کرد :نیروگاه بندرعباس با ۶

سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان
در هرمزگان
گروه خبر //سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش
دبستان همزمان با سراسر کشور در هرمزگان آغاز شد.مدیر
کل آموزش و پرورش هرمزگان پیش بینی کرد امسال  ۴۵تا
 ۶۰هزار نوآموز  ۴تا  ۶ساله پیش دبستانی و دبستان سنجش
شود.قویدل گفت :امسال  ۳۴پایگاه ثابت ،سیار و تخصصی
برای سنجش کودکان در نظر گرفته شده است.وی گفت :در
طرح ســنجش سالمت ،نوآموزان در  ۳۲آیتم از نظر بینایی،
دید رنگ ،شــنوایی ،گفتاری و آمادگــی تحصیلی ارزیابی
میشوند.مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان افزود :هزینه
سنجش نو آموزان امســال  ۶۰هزار تومان است که فقط با
کارت بانکی قابل پرداخت است.به گزارش خبرگزاری صدا
و ســیما مرکز خلیج فارس؛ قویدل افزود :برای سنجش نو
آموزان همراه داشتن کارت واکسن ،اصل شناسنامه پدر و مادر
و معرفی نامه مدرسه ضروری است.وی از والدین خواست در
ساعت مشخص شده فقط یک نفر همراه نو آموز به پایگاههای
سنجش مراجعه کند.مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان با
اشــاره به اینکه نوآموزان بدو ورود به دبستان حتم ًا باید در
طرح سنجش سالمت شــرکت کنند افزود :اگر نوآموزی در
طرح سنجش سالمت مورد ارزیابی قرار نگرفته باشد ،برای
ثبتنام در مدارس با مشکل روبرو میشود.سنجش کودکان
بدو ورود به دبستان تا آخر شهریور ادامه دارد.

واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت
یکهزار و  ۳۲۰مگاواتســاعت
بزرگترین نیروگاه جنوبشــرق
کشور اســت که ضمن تولید پایدار
انرژی حیاتی برق و پشــتیبانی از
شبکه سراســری ،بخش زیادی از
قطعات موردنیاز خود را با تکیه بر
دانش ،تجربــه و تخصص کارکنان
خود مــورد طراحی ،ســاخت و
بازسازی قرار میدهد.

همزیستی داشته باشند

گــروه خبر //مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری
هرمزگان با اشاره به زمین لرزه پنج و  ۶دهم ریشتری امروز
چارک ،گفت :ساکنان این استان با توجه به مخاطرههای
طبیعی که هر ساله رخ میدهد باید با مخاطرههای طبیعی
همزیستی داشته باشــند .مهرداد حسن زاده اظهار داشت:
مهمترین مساله در این زمینه بازسازی ،نوسازی و مقاوم
ســازی و ایمن سازی خانهها ،ساختمان ها و معابر است
که بایســتی از ســوی مجریان مورد توجه قرار گرفته و
ناظران در عمل نظارت جدی داشته و با متخلفان برخورد
قانونی داشته باشند.وی اضافه کرد :مقاوم سازی در اغلب
مناطق روستایی که در معرض زمین لرزه بودند انجام شده
و تعدادی خانه در بندر چارک وجود دارد که مقاوم سازی
نشده اند و به مالکان و ساکنان آنها چادر داده شده است.
به گزارش ایرنا؛ وی اضافه کرد :کمپ اســکان اضطراری
در چارک برپا شده و همانطور که گفته شد چادر در بندر
چارک توزیع شــده که مردم اســتفاده میکنند و اهالی و
حاضران در جزیره کیش هم بیرون هســتند و مکانهای
امن برای آنان در نظر گرفته شــده است.مدیرکل مدیریت
بحران استانداری هرمزگان اشاره کرد :تیم های ارزیاب در
منطقه درحال بررسی میزان خسارتهای وارده احتمالی
بوده و نیروهــای امدادی و خدماتی در حالت آماده باش
قرار دارند.

پشت پرده سیاست
خودانتقادی قاضی القضات و طرح سواالتی برای فعاالن اقتصادی
رئیس قوه قضاییه در هفته قــوه قضاییه با تولیدکنندگان ،کارآفرینان و فعاالن
شرکتهای دانشبنیان دیدار کرد .حجت االسالم اژه ای از حاضران در جلسه
پرسید ،به چه میزان از ضعفها و ایرادات صنف خود مطلع هستید؟ رئیس عدلیه
در همین زمینه گفت :باور من این است که اطالعات و اشراف رؤسا و اعضای
اصلی صنوف به مســائل و مشــکالت و ضعفهای صنف مربوط به خود ،در
یالقضات با
بسیاری اوقات ،بیشتر از دستگاههای نظارتی و اطالعاتی است .قاض 
اشاره به این موضوع به طرح سؤاالت مهمی پرداخت و گفت :رؤسا و اعضای
اصلی صنوف چه میزان برای پیشــگیری و جلوگیری از وقوع فساد ،تقلب و
تبانی در صنف خود تالش کردهاند؟ آیا به فردی که در صنف شما مسیر خطا و
فساد را در پیش گرفته است ،در وهله نخست تذکر دادهاید؟ آیا برای مقابله با
این همصنف احیان ًا خطاکار و فاسد با بخشهای ذی ربط حکومتی همکاری
و مساعدت داشتهاید؟ آیا شما به عنوان فعاالن بخش خصوصی حاضرید برای
اصالح صنف خود هزینه کنید و در مقابل فردی خطاکار و خواهان رشــوه در
یک بخش حکومتی بایســتید؟ شما تولیدکنندگان به چه میزان این آمادگی را
دارید که برای دفاع از اعتبار و حیثیت همصنف خود در محکمه حاضر شوید
یا به جبران خســارت او بپردازید؟ وی افزود :چقدر زیرمجموعه قوه قضاییه
و تولیدکنندگان و مردم از ما و شــما راضی هستند؟ همه موارد این نارضایتی
به مســائل بیرونی برمیگردد؟ بخشی از این مشکالت به خود ما برنمیگردد؟
آیا تا به حال به این فکر کردهایم که چند درصد مشــکالت موجود به خود ما
برمیگردد؟/همشهریآنالین
تازه های مطبوعات
همشــهری  -این روزنامه در تیتر یک خود با عنوان 8« :دلیل برای امیدواری
به آینده اقتصاد ایران» این دالیل را برشــمرد :رشــد  ۴۰درصدی صادرات /
آزادســازی منابع ارزی بلوکه شــده  /افزایش قابل توجه فروش نفت  /رشد
سرمایهگذاری در صنعت  /اختصاص بودجه عمرانی مناسب  /عدم استقراض
از بانک مرکزی  /افزایش ورودی صندوق توسعه ملی  /اصالح نظام یارانهای
کشور.
جمهوری اسالمی  -قصه پرغصه تورم و گرانی را در دو مقطع مطالعه کنیم .در
دو ِ
لت ســابق ،نشانه غرب باوری و بیمدیریتی و حتی بیغیرتی بود اما امروز
همه اینها میشود امتحا ِن الهی .به این خوانش ،انتقاد را هم مخالفت با خواست
خدا میخوانند .به عالوه رفتارها و محاسبات غیرقانونی و غیرعادالنه ،همچون
حقوق بازنشستگان را هم «عادالنهسازی دستمزدها» میشمارند.
شــرق  -ممنوعیت صدور روادید آمریکا برای کسانی که کارت پایان خدمت
سپاه دارند ،حذف شد .وزیران خارجه و امنیت داخلی و دادستان کل آمریکا به
ماموران مرزبانی اجازه دادند در صورتیکه این افراد تهدیدی علیه امنیت ملی
محسوب نمیشوند ،روادید سفر به آمریکا برایشان صادر شود.
فرهیختگان  -طبق بعضی برآوردهای صورت گرفته از حجم یک میلیارد تنی
بارهای اطراف ایران ،تقریبا  ۱۵۰میلیون تن آن می تواند از خاک ایران عبور کند
که درآمدی بین  ۱۱تا  ۴۰میلیارد دالر برای کشور خواهد داشت.
کیهان  -مصرف برق حداقل  ۵درصد بیشــتر از سال قبل شده است اما با این
همه تاکنون در هیچ نقطهای از کشور خاموشی برنامهریزی شدهای نداشتهایم.
شبیه این دستاورد در ماجرای مهار کرونا و صفر شدن قربانیان این بیماری تکرار
شد ...نمونههای فوق فقط چند مورد از نتایج مدیریت صحیح دولت انقالبی است
که طی چندماه اخیر بروز کرده است.

اعتماد  -وزیر نیروی دولت سیزدهم به تازگی اعالم کرده ،کشور با کسری باالی
تراز برق مواجه اســت ...این کمبودها نه تنها بخش خانگی را متاثر کرده بلکه
حوزههای صنعتی و کشاورزی را نیز با تکانههای تخریبی مواجه ساخته است اما
سخنگوی دولت اعالم میکند امسال دیگر خبری از جدول خاموشیها نیست ولی
در واقع مردم در سراسر کشور و در بخشهای گوناگون اقتصادی با خاموشیهای
فراوانی مواجه هستند.
فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر(عج) منصوب شد
ســردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل
سپاه اعالم کرد :ســردار سرتیپ دوم پاسدار حسن مشروعی فر با حکم سردار
سرلشکر پاسدار حسین ســامی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به
سمت «فرمانده سپاه حفاظت ولی امر(عج)» منصوب شد .وی افزود :فرمانده کل
سپاه همچنین با اهدای لوح سپاس از خدمات ارزنده و مجاهدانه سردار سرتیپ
پاسدار ابراهیم جباری طی دوران تصدی فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر(عج)
قدردانی کرد .صابرین نیوز نوشت:سپاه حفاظت ولیامر از یگانهای نظامی ویژه
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که مسئولیت حفاظت فیزیکی از رهبر انقالب
را برعهده دارد.سپاه ولیامر با آغاز رهبری آیت ا...العظمی سید علی خامنهای در
سال ۶۸و تفکیک بخشی از سپاه حفاظت انصارالمهدی ،تأسیس شد.
آیتاهلل رئیســی در گفتوگوی تلفنی با رئیس شورایعالی سیاسی
یمن :ایران از آتشبسی که منجر به رفع واقعی محاصره شود ،حمایت
میکند
ی عالی
رئیس جمهور در پاســخ به تماس تلفنی «مهدی المشاط» رئیس شورا 
سیاسی یمن ،با ستایش ایستادگی و مقاومت سلحشورانه مردم این کشور گفت:
جمهوری اسالمی ایران ضمن تأکید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
یمن ،از آتشبسی که منجر به صلح کامل و رفع واقعی محاصره اقتصادی ظالمانه
بر ضد این ملت شود ،حمایت میکند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی اظهار
کرد :ایران آماده ارســال کمکهای بشردوستانه و بویژه واکسن کرونا برای مردم
یمن است.
«مهدی المشاط» رئیس شورایعالی سیاسی یمن نیز در این گفتوگوی تلفنی
از حمایتهای جمهوری اسالمی ایران در مجامع بی نالمللی از ملت مظلوم یمن
و رســاندن صدای آنان به جهانیان قدردانی کرد و خواستار گسترش روزافزون
مناسبات و همکاریها با کشورمان شد.
معارفه سردار کاظمی به عنوان رئیس سازمان اطالعات سپاه
روز گذشته همچنین آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان اطالعات سپاه با حضور
سرلشکر سالمی ،حجتاالسالم عبداهلل حاجیصادقی نماینده ولیفقیه در سپاه و
جمعی از فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح و جامعه اطالعاتی کشور در محل
ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد .به گزارش سپاه نیوز ،در این مراسم سردار
ســرتیپ پاســدار محمد کاظمی به عنوان «معاون فرمانده کل و رئیس سازمان
اطالعات سپاه» معرفی شــد و از مجاهدتهای صادقانه و تالشهای ارزنده و
موفق حجتاالســام والمسلمین حســین طائب در راهبری سازمان اطالعات
طی ۱۳ســال گذشته که موفقیتها و دستاوردهای بزرگی در حوزه امنیت ملی
و بازدارندگی اطالعاتی کشــور ،مقابله با نفوذ و جاسوسی و برخورد با مفسدان
کالن اقتصادی رقم زده اســت ،تجلیل و تقدیر بــه عمل آمد .همچنین با حکم
سرلشکر حسین ســامی فرمانده کل سپاه ،حجتاالسالم والمسلمین طائب به
عنوان «مشاور عالی فرمانده کل سپاه» معرفی شد.

وزیر اطالعات در پیامی بهمناسبت بزرگداشت شهدای هفتمتیر:
تروریستهای روسیاه آلبانینشین در امان نخواهند بود

وزیر اطالعات با صدور پیامی بهمناسبت بزرگداشت شهدای هفتمتیر و هفته قوه
قضائیه گفت :مطمئن ًا سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) در سنگر عظیم مبارزه و
جهاد به عنوان ضابطین قضایی تمام کوشش و همراهی خود را در انجام رسالت
خطیر حفظ امنیت این مرز و بوم و احقاق حقوق امت شهیدپرور بهکار خواهند
گرفت.
به گزارش مهر ،حجتاالسالم ســید اسماعیل خطیب در این پیام با بیان اینکه
نام و یاد شهدای واالمقام فاجعه جنایتکارانه هفتم تیر  ۱۳۶۰که به دستان خون
چکان منافقین تروریست و با حمایت استعمارگران مدعی حقوق بشر به وقوع
پیوست ،تا همیشه تاریخ ماندگار خواهد بود ،تأکید کرد :تروریستهای روسیاه
آلبانی نشین هیچگاه از آتش انتقام دوازده هزار شهید جنایات آنها در امان نبوده و
نخواهند بود؛ گرچه هر روز بیش از پیش خود را در اختیار سران تروریسم رسمی
و دولتی از قبیل ترامپ و مایکپنس و پمپئو قرار دهند .در حالی که همین جانیان،
خود هر روز بیش از گذشته در هراس بیشتر از خونخواهان سردار بزرگ اسالم،
شهید سپهبد قاسم سلیمانی هستند .این سنت الهی است که جنایتکارانی همچون
منافقین و کارفرماهایشان ،از عذاب الهی در امان نخواهند بود.
وی ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت مظلومانه شهید مظلوم آیتاهلل دکتر بهشتی
و هفتــاد و دو تن از یاران صدیق حضرت امام خمینی (رضواناهلل تعالی علیه)،
فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به رئیس دستگاه عدلیه و کلیه قضات عدل گستر
و کارکنان صدیق که با اعتقاد و انگیزهای راسخ به تأسی از امیرالمؤمنین حضرت
علی (علی هالسالم) در راستای احقاق حقوق حقه م ّلت عدالتخواه ایران اسالمی
تالش میکنند تبریک گفت.
مذاکرات تهران  -ریاض محور سفر الکاظمی به ایران
مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق به عربستان و تهران سفر خواهد کرد .سفر
نخست وزیر عراق به این دو کشور در چارچوب مذاکراتی است که مسئوالن
دو کشــور ایران و عربستان در بغداد برگزار کردند .پیش از این «میدل ایست
نیوز» اعالم کرده بود که الکاظمی در ســفری از پیش اعالم نشده وارد تهران
خواهد شد .انتشار خبر اختصاصی وبگاه عراقی «میدل ایست نیوز» درباره این
سفر در شرایطی انجام شده که طی هفتههای اخیر مقامهای بغداد و تهران درباره
موضوعاتی از قبیل ورود زائران اربعین از یک ســو و مسئله پرداخت بدهی
وزارت برق عراق به ایران صحبت کردند .پس از  ۲۸ماه انتظار برای برقراری
سفر زمینی عتبات ،نخســتین گروه زائران از مرز شلمچه عازم عراق شدند و
اعزام کاروانهای عتبات از مرز مهران نیز از امروز آغاز خواهد شــد .پیشتر
نیز وزیر فرهنگ عراق اعالم کرد که دولت این کشــور تصمیم گرفته مرزهای
زمینی را برای پذیرایی از زائران عتبات عالیات باز کند .به گفته او «از هماکنون
در حال آمادهشدن برای مراسم اربعین و ورود زائران میلیونی هستیم .با طرف
ایرانی درباره ورود زائران به عتبات عالیات تفاهم حاصل شده است»/.مهر
سفر نخستوزیر عراق به تهران
پایگاه عراقی «میدل ایســت نیوز» خبر داد که نخستوزیر عراق در سفری
از پیشاعالمنشده ،یکشنبه ،وارد تهران میشود .به گزارش فارس ،همچنین
پس از آن شبکه «المیادین» به نقل از منابعی گزارش داد که الکاظمی به منظور
رایزنی درباره روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی به تهران و ریاض سفر
خواهد کرد.طبق اعالم المیادین «مسائل مهم بسیاری از جمله روابط دیپلماتیک
عربستان سعودی و ایران در جریان سفرهای الکاظمی مطرح خواهد شد».

ابعاد بینالمللی بازداشت جاسوسان فرانسوی برای دولت مکرون
خبر دیگر اینکه ،خبرگزاری صداوســیما در گزارشــی اختصاصی نوشت:
بازداشت دو جاسوس فرانسوی در ایران ،دولت فرانسه را با چالشی بی نالمللی
مواجه کرده اســت .به گفته این خبرگزاری ،خبری موثق حاکی از آن است که
عملیات مهم وزارت اطالعات در ماه گذشته ،نه تنها دولت ایران را در موضع
بازخواست از دولت مکرون قرار داده بلکه اعترافات گسترده این دو جاسوس
به انجام مأموریتهای مشابه در چند کشور دیگر و نگرانی فرانسویان از احتمال
افشای نام آن کشورها توســط وزارت اطالعات ،چالشی بزرگ پیش روی
دولت فرانســه ایجاد کرده است .یک منبع مطلع به شرط عدم افشای نامش به
خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،گفت :جاسوسهای مورد بحث عالوه بر سابقه
حضور چندباره و هدفمند در ایران ،در چندین کشــور دیگر نیز حضور داشته
و مأموریت آموزش مخالفان دولتها و تحریک آنها به اغتشاش ،اعتصاب و
ایجاد پیوند بین طیفهای مختلف اپوزیسیون را به انجام رساندهاند که یکی از
همسایگان غربی ایران هم جزو آن کشورها بوده است .این منبع مطلع افزود:
اظهارات نامتعارف و سخیف ســفیر فرانسه در تهران علیه جمهوری اسالمی
ایران ،عم ً
ال واکنشی عصبی و ناشیانه نسبت به این دستگیری تاریخی بود.
بازی سیاسی با افکار عمومی ممنوع!
شنیدیم که ،یک نماینده مجلس در توئیتی خطاب به رئیس سازمان برنامه و
بودجه نوشته است« :حذف ارز  4200تومانی اصرار دولت بود و ما مخالف
بودیم» وی در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده اســت که مجلس شورای
اســامی در سال  1400نیز پیگیر حذف ارز ترجیحی بود و نتوانست دولت
وقت را برای این اقدام مجاب کند .الیحه بودجه امسال نیز نشان میدهد حذف
ارز ترجیحی برای دولت سیزدهم به عنوان تکلیف مطرح شده بود و البته این
مســأله نافی موافقت دولت با اصالح این رویه زیانبار نبوده است .مذاکرات
مجلس و همچنین نطق رئیس مجلس شــورای اسالمی درخصوص اجماع
داخلی در حذف ارز خسارتبار ترجیحی نیز همین مسأله را ثابت میکند.
فایل صوتی تظلم خواهی حمید نوری از داخل زندان های سوئد
حمید نوری در تماس کوتاه تلفنی که به صورت غیر مستقیم با خانواده خود
داشت تاکید کرد ،هنوز در ســلول انفرادی است ،به چشم پزشک دسترسی
ندارد و محدودیت های او افزایش یافته اســت .همزمان ،کاظم غریب آبادی
دبیر ستاد حقوق بشر ،درباره آخرین وضعیت حمید نوری در زندانهای سوئد
بیان کرد :آقای نوری بی هیچ کیفرخواستی و طبق ادعاهای واهی در فرودگاه
ســوئد بازداشت شد و حدود شش ماه گذشت تا دادستان سوئد برای ایشان
کیفرخواســتی ساختگی صادر کرد؛ او حدود یک سال و نیم هیچ ارتباطی با
خانواده نداشــت .وی تاکید کرد :ما پرونده آقای نوری را پروندهای سیاسی
میبینیم نه یک پرونده حقوقی و قضایی .این پرونده سیر دادرسی عادالنه را
هم طی نکرده؛ این در حالی اســت که ما از سوئد سه زندانی در ایران داریم
اما مثل آنها غیر انسانی رفتار نمی کنیم .غریب آبادی یک نمونه دیگر ظلم
آمریکا و غرب به اتباع ایرانی را بازداشــت اســدا ...اسدی ،دیپلمات ایرانی
برشمرد و گفت ۱۱۰ :روزی که ایشــان در آلمان بازداشت بود ،بخش قابل
توجهی از آن را در بانکر نگهداری میشد و از تمامی امکانات محروم بود و
مورد بازرسیهای تحقیرآمیز قرار میگرفت و حتی قرآن و جانماز را در حالی
که سفارت برای ایشان فرستاده بود ،در اختیارش قرار نمیدادند ،در حالی که
آلمان با وجود نقض حقوق بشر در موضوعات حقوق بشری علیه ایران همیشه
مدعی است!/ایسنا

3

جنوب کشور

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها //
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :امسال
کار متفاوتی را آغاز کردهایم به طوریکه
یک نیروگاه  ۳۶۰مگاواتی تمام ایرانی را
طراحی میکنیم .همچنیــن در ماههای
اخیر ،تولید  10هزار مگاوات برق جدید را همزمان و با همدیگر فعال کنیم تا راندمان هوایی دچار کاهش ظرفیت میشــوند کمک میکند تا گام بزرگی در توسعه این خواهد شد و در نتیجه میتوانیم در زمره
کشورهای پیشرو و در تراز هستهای قرار
به صورت کمی هدفگذاری کردهایم و این و بهرهوری را در ایــن بخش افزایش و و راندمان خود را از دســت میدهند اما قبیل طرحها و برنامهها برداریم.
مهم در دستور کار قرار گرفته است.
نیروگاههای اتمی عالوه بر نداشــتن هیچ نیروگاه تمام ایرانی را طراحی میکنیم بگیریم.
ارتقاء دهیم.
مطالبه به حق مردم برای تاسیس آب
به گــزارش خبرنــگار دریــا ،محمد معاون رئیس جمهــور تاکید کرد :امروز آالیندگی ،دارای عمر بهرهبرداری باالتر و اســامی عنوان کرد :همچنین امسال کار
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رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد
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هدفگذاری برای تولید 10هزار مگاوات برق اتمی جدید

خصوص بتنریزی واحدهای شماره دو
و ســه نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت:
بتنریزی دیواره راکتور واحد شــماره دو
آغاز و بخشی از پیشرفت عملیات عمرانی
این واحد انجام شــد و در این لحظه قرار
است تحکیم بستر ساختمانهای جانبی
واحدهای دو و ســه نیروگاه اتمی بوشهر
انجام شود.
وی افــزود :در مرحله بعد قرار اســت
ســپرکوبی با هدف آمادهسازی سایت به
منظور احداث واحدها و تاسیســاتی که
قرار است اجرایی شــود را انجام دهیم.
موضوع حائز اهمیت این است که از این
به بعــد و با توجه به ارادهای که اکنون در
دولت وجــود دارد و با برنامهریزیهای
صورت گرفته ،تمام بخشهایی که مقرر
شده در پروژه فعال شــود را به صورت

شتابان برای توسعه نیروگاههای اتمی در
حال حرکت هســتند زیرا با توسعه این
نیروگاهها میتوان بــرق و انرژی پایدار
تولید کرد .تالش میکنیم تاخیری به پروژه
تحمیل نشود تا بتوانیم با سرعت باالتری
امور را دنبال کرده و این طرح را به نتیجه
برسانیم.وی توضیح داد :در نیروگاه شماره
یک به صورت ثابت حدود هزار مگاوات
برق تولید میشود که به صورت پیوسته و
با فرکانس ثابت این برق تولیدی به شبکه
تزریق میشود و این مساله برای وزارت
نیرو ایــران و همچنیــن وزارت انرژی
کشورهای جهان بســیار کارساز خواهد
بود زیرا برق تولیدی میتواند به صورت
همیشگی در شبکه وجود داشته باشد.
اســامی توضیح داد :باید توجه داشت
ســایر نیروگاهها متاثر از شرایط آب و

هستند.
معاون رییس جمهور اظهار کرد :تولید برق
در این نیروگاهها پایدار بوده و نقصانی در
روند تولید آن مشاهده نمیشود.

هدفگذاری برای تولید 10هزار مگاوات
برق اتمی

وی تاکید کرد :تولید برق هستهای مورد
اســتقبال واقع شــده و ما نیز با توجه به
تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات
مکرر ایشــان در طول سالیان و همچنین
در ماههای اخیر ،تولید  10هزار مگاوات
برق جدید را به صورت کمی هدفگذاری
کردهایم و این مهم در دســتور کار قرار
گرفته و باید توجه داشت این طرح غیر از
تولید دو هزار مگاوات برقی است که اکنون
عملیات اجرایی آن در دست اجرا بوده و
روند آن قابل مشاهده است و این موارد

یک نیــروگاه  ۳۶۰مگاواتی تمام ایرانی
را طراحــی میکنیم که مقرر شــده بود
برای ســاخت آن با کشورهای خارجی
همکاری شــود و امروز این هدف را به
صورت قاطعانه تغییر دادهایم و با استفاده
از ظرفیت ملی ،ساخت نیروگاه تمام ایرانی
را هدفگذاری کردهایم تا بتوانیم کشور را
در زمره صاحبان این صنعت قرار دهیم.
تغییر تراز علمی کشــور با همکاری
صنایع و شرکتهای دانشبنیان

وی تصریح کــرد :از تمام ســازندگان،
صاحبــان صنایع بزرگ و شــرکتهای
داخلی دانشبنیان دعوت میکنم تا به این
پروژه ملحق شوند و کمک کنند تا برگ
زرینی را به نام ملت ایران در تاریخ ثبت
کنیم زیرا با این کار تراز کشــور از نظر
تکنولوژی و صنعتی به تراز هستهای تبدیل

نظارت حضوری در میدان میوه کرمان

آرزو توکلی سرویس استان ها  //در ادامه
نظارتهای میدانی بر بازار ،اعضای ستاد
تنظیم بازار کرمان از ساعت  ۵بامداد در
میدان میوه و تره بار مرکز این اســتان
حاضر شدند و روند تامین ،قیمت گذاری
و عرضه را بررسی کردند.

به گــزارش خبرنگار دریا ،این چندمین
نظــارت میدانی بر وضعیت بازار و حتی
عرضه میوه و تره بار در شــهر کرمان به
شمار می رود که در نوبت های قبلی حتی
ساعت های نیمه شب از  ۳بامداد به بعد
نیز وضعیت تامین و عرضه میوه در این
مرکز زیر رصد و نظارت قرار گرفته بود.
سخنگوی ســتاد طرح اقتصادی دولت
در اســتان کرمان تاکید دارد که در این
نظارتهــا ضمن برخورد بــا تخلفات
احتمالی ،فرآیندهای تامین ،قیمت گذاری
و عرضه نیز با دقــت و از نزدیک رصد
می شــود تا در صورت مشاهده هرگونه
ناهماهنگی یا ضرورت ها برای اصالح
ساختارها با فوریت عمل شود.

اما آنطور که روابط عمومی اســتانداری
کرمان اعالم کرده اســت مدیران عضو
ستاد تنظیم بازار استان کرمان به منظور
نظارت بر قیمت ،کیفیت و موجودی میوه
از میدان میوه و تره بار شهر کرمان بازدید
کردند.
به گزارش ایرنا؛ رحمان جاللی سخنگوی
ســتاد طرح اقتصادی دولت در اســتان
کرمان در حاشیه این بازدید طی با اشاره
ت بر کاال و خدمات در سه
به اینکه نظار 
شــکل میدانی ،سیستمی و مردمی انجام
میگیرد گفت :آرد و نان ،بازار ،میوه و تره
بار به صورت مســتمر و با جدیت تحت
نظارت و بررسی قرار دارند.
وی افزود :در بازدیدهــای میدانی نرخ
مصوب اجناس ،حاشــیه ســود مجاز،
فاکتورهای خریدو فــروش و همچنین
موجودی و تامین میــوه غرفه ها مورد
ارزیابی قرار گرفت که نکات احصا شده
در جلســه آینده قرارگاه نظارت تنظیم
بازار و کارگروه اقدام مشترک بررسی تا

به گزارش خبرنگار دریا ،غالمعلی دهشــیری
در آئین آزادســازی هفت محکوم جرائم مالی
غیرعمد که به مناســبت بزرگداشت هفته قوه
قضائیه انجام شده است ،اظهار کرد :امروز تعداد
 ۴۰زندانی از زندان مرکزی یزد آزاد شــدند که
از این تعداد هفت محکوم مالی جرائم غیر عمد
بودند که با کمک نیکوکاران و ستاد دیه استان
به آغوش گرم خانواده خود بازگشــتند  .وی
مشــارکت خیری در بحث آزادسازی زندانیان
غیرعمد مالی را ســتودنی دانســت و افزود:
حضرت فاطمه زهــرا (س) به نقل قول از پدر
بزرگوار خود بیان میفرمایند که هر کسی که بنده
مومنی را آزاد بکند خداوند در مقابل هر عضوی
از اعضای او برایــش آزادی عضوی از بدن او
را در برابر آتش جهنم آزاد خواهد کرد.رئیس

ابالغ ظرفیت تولیــد 70هزار مکعبی

اشکا ل کار نیز برطرف شود .جاللی تاکید
کرد :قیمت و کیفیت اقالم در بازار و سطح
شهر نیز بر مبنای فاکتور فروشندهها رصد
خواهد شد تا تفاوت قیمت ها مشخص و
در قرارگاه تنظیم بازار برنامهریزی شود.
به گــزارش ایرنا ایــن بازدید با حضور
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری،
مدیران تعزیــرات حکومتــی و جهاد
کشــاورزی ،فرماندار کرمــان و رییس
اتاق اصناف کرمان انجام شد که وضعیت

بازار میوه و تره بار شــهر کرمان از نظر
نرخ مصوب اجناس ،حاشیه سود مجاز،
فاکتورهای خریــد و فروش و همچنین
موجودی و تامین میــوه غرفه ها مورد
ارزیابی قرار گرفت .برخی شهروندان از
گرانی میوه در کرمان گالیه مند بودهاند؛
حتی برخی میوه های تولیدی خود استان
کرمان نیز با قیمت هایی باال عرضه می
شــود که ضرورت ورود به موضوع را
ملموس تر کرده بود.

کل دادگستری اســتان یزد گفت :شاهد آزادی
 ۴۰زندانی از زندان هســتیم کــه از این تعداد
هفت نفر محکوم مالی جرائم غیر عمد هستند
که افراد مستحقی هستند که به دالیل غیر عمد
و تنها به دالیل محکومیتهای مالی در زندانها
به ســر میبرند و بخشی از مبلغ بدهی را خود
مددجو فراهم نموده و بخــش دیگری از این
مبلغ را خیرین با کمک ستاد دیه فراهم و زمینه
آزادی آنها را از زندان فراهم می نمایند.دهشیری
تصریح کرد :بدهی ایــن مددجویان مبلغ ۹۹۰
میلیون تومــان بود که مبلغ  ۲۵۴میلیون تومان
توســط اعضاء کمیته صلح و سازش ستاد دیه
استان از شــکایت گذشت رضایت مندانه اخذ
گردیده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد شامل
کمک های خیرین و نیکوکاران نوعدوســت و
تسهیالت بانک های عامل مبلغ ۷۳۶میلیون به
حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی
این  ۷نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده
فراهم گردید.وی خاطرنشان کرد :از این تعداد

آزادی تعداد چهار محکوم پرداخت نفقه،تعداد دو
محکوم مالی و یک محکوم پرداخت دیه حادثه
کار بودند که با کمک نیکوکاران و خیرین گرامی
استان از زندان آزاد شدند.
رضا مقبلی مدیرکل زندانها و نایب رئیس هیئت
امناء ستاد دیه استان یزد نیز ضمن گرامیداشت
هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شــهید بهشتی
و هفتاد و دوتن از یارانش گفت :امروزه شاهد
آزادی  ۴۰زندانــی هســتیم کــه از این تعداد
هفت نفر با کمک ســتاد دیه استان ،تعداد سه
نفر با کمک ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام
خمینی(ره) ،تعداد هشت نفر با کمک خیر نیک
اندیش جناب آقای رمضانی و تعداد  ۲۲نفر نیز
به همت دادســرای محترم و به صورت آزادی
پایان حبس از زندان آزاد خواهند شد.
مقبلی در ادامه از اجرای طرح تفکیک و طبقه
بندی زندان یزد برای اولین بار خبر داد و گفت
با اجرای این طرح کلیه متهمین و محکومین جدا
خواهد شد.
مدیرکل زندانهای اســتان یزد در پایان با تقدیر
از خیرین استان یزد به دلیل کمک در راستای
حبس زدایــی و آزادی زندانیان جرائم گفت:
از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۰محکوم
مالی جرائم غیر عمد از زندانهای اســتان آزاد
گردیدند که با این هفت نفر محکوم که از زندان
آزاد میشوند این تعداد به  ۳۷نفر افزایش خواهد
یافت و با برنامهریزیهــای صورت گرفته و
پیگیریهای کارکنان ستاد دیه استان روز به روز
شاهد افزایش این آمار خواهیم بود.

آبشیرین کن به نیروگاه اتمی بوشهر

وی خاطر نشان کرد :خوشبختانه ظرفیت
تولید  ۷۰هزار متر مکعبی از سوی رییس
جمهور تایید شــد و این مهم به سازمان
انرژی اتمی ایران ابالغ شده و ما اقدام به
طراحی خواهیم کرد تا علمیات اجرایی
این طرح به محض تعیین پیمانکار ،آغاز
شود.
اسالمی بیان کرد :امیدوارم مطالبه دیرینه
مردم عزیز استان بوشهر محقق شود و ما
بیش از این بدهکار و شرمنده مردم صبور
این استان نشویم زیرا معتقدیم این طرح
مطالبه به حقی است و انشااهلل حتی زودتر
از زمانبندی دو ســاله در نظر گرفته شده
این طرح اجرایی و به ثمر برسد.
گفتنی اســت رییس سازمان انرژی اتمی
ایران در جریان ســفر به استان بوشهر از
نزدیک در جریان روند اجرایی و پیشرفت
ساخت واحدهای دو و سه نیروگاه اتمی
بوشهر قرار گرفت و از فعالیتهای عمرانی
و پیشرفت عملیاتی واحدهای جدید این
نیروگاه بازدید کرد.

آغاز واکسیناسیون حجاج در هالل احمر یزد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها//
معاون بهداشــت ،درمان و توانبخشی
جمعیت هالل احمر استان یزد از انجام
واکسیناسیون حجاج بیت اهلل الحرام در
استان و واکسیناسیون بیش از  900زائر
در مراکز این جمعیت خبر داد.

رهایی  7محکوم مالی غیرعمد به مناسبت هفته قوه قضاییه در یزد

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //
همزمان با هفته قوه قضاییه طی آیینی  7محکوم
مالی جرائم غیر عمد از زندانهای استان آزاد و به
آغوش خانواده بازگشتند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین
ب شیرینکن در
درباره تولید و تاسیس آ 
نیروگاههای اتمی گفت :یکی از مطالبات
دیرینه مردم عزیر بوشهر ،آب شیرینکن
بــوده و از نیروگاه اتمــی این موضوع را
مطالبــه کردهاند و در ســفر اخیر رییس
جمهور به اســتان بوشهر خواهش کردیم
که این مساله حتما به سازمان انرژی اتمی
ایران ابالغ شود زیرا در سالهای گذشته
ایــن مهم به صورت مطالبه مردمی مطرح
شده اما در برنامه این سازمان قرار نگرفته
بود و باید توجه داشت ما ظرفیت 10هزار
متــر مکعبی در درون نیــروگاه داریم که
مصــارف داخلی را تامین میکند و اکنون
پنج هزار واحد آن فعال بوده و پنج هزار
متر واحد در دست تعمیر و بازسازی است.
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بــه گــزارش خبرنگار دریــا ، ،دکتر
محمدعلــی مردانی،اظهار کــرد :در
ماه گذشــته تلقیح واکســن مننژیت
زائران بیتاهلل الحــرام و صدور کارت
واکسیناســیون بیــن المللی توســط
کارشناســان و تیم پزشکی مستقر در
مرکز جامع توانبخشی شهدای امدادگر
حــوزه معاونت بهداشــت  ،درمان و
توانبخشی هالل احمر استان یزد آغاز
شد.
وی افزود :طبق هماهنگی انجام شــده
با سازمان حج و زیارت ،امسال بیش
از  ۱۶۰۰نفر از زائران ضیوف الرحمن
از اســتان یزد راهی ســرزمین وحی

می شــوند و جمعیت هالل احمر طبق
مقررات بین المللی نســبت به صدور
کارت واکسن اقدام میکند.
معاون بهداشــت ،درمان و توانبخشی
جمعیت هالل احمر استان یزد با اشاره
به واکسیناســیون بیــش از  ۹۰۰زائر
بیــتاهلل الحرام در مراکــز هالل احمر
اســتان و شهرســتانها گفت :با توجه
به اینکه جمعیت هــال احمر وظیفه
واکســینه کردن زائــران علیه بیماری
مننژیت را دارد این کار از  ۹خرداد ماه
آغاز و تا  ۵تیرماه ادامه دارد.
دکتر مردانی در پایان خاطرنشان کرد :بر
اساس شیوهنامه سازمان حج و زیارت،
متقاضیان سفر به سرزمین وحی که در
سال  ۱۳۹۹واکسینه شده ولی به دلیل
محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس
کرونا امکان تشرف را نداشتهاند امسال
نیاز به واکسیناســیون مجدد نخواهند
داشت.

کاریکاتور

به گزارش خبرنگار دریا ،نشســتی با عنوان نقش دولت انقالبی در تحقق
تمدن اســامی در استان بوشهر با حضور ســید احمد عبودتیان دستیار
رئیس جمهور ،اســتاندار و مسؤولین ارشد اســتانی و جمعی از فعالین
سیاســی و فرهنگی در سالن لیان بندر بوشهر برگزار شد.در این نشست،
فعالین سیاســی و فرهنگی هر کدام پیشنهادات ،صحبت و نقدهای خود
را پیرامون مسائل مختلف اســتان بیان کردند اما در این میان سید جواد
موسوی کراماتی مسؤول شورای ائتالف شورای انقالب اسالمی شهرستان
دیر با نقد از عملکرد استاندار بوشهر سخنان خود را آغاز کرد.وی با انتقاد
از برخی انتصابات صورت گرفته در فرمانداریها اظهار کرد :به برخی از
فرمانداریها که میرویم انگار وارد ستاد دولت قبل شدهایم ،این گناه کبیره
که در دولت انقالبی صورت گرفته اســت .کراماتی بیان داشت :استاندار
بوشــهر تمامی فرمانداران و مدیران را از بازنشستگان استفاده کرده ،جز
یکی دو مورد که آن هم به گمانم از دستش در رفته است.این فعال سیاسی
با اشــاره به سخنان استاندار بوشهر در بدو ورود خود به استان بیان کرد:

من آنم ،که عاشق مرغ بریانم
اصل حکایت

ی ستودند
یکی را از بزرگان به محفلی اندر هم 
و در اوصاف جمیلش مبالغه میکردند.

سر برآورد و گفت :من آنم که من دانم.
تندیس تواضع

ی ستودند
یکی را از بزرگان به محفلی اندر هم 
و در اوصاف جمیلش مبالغه میکردند.

سر برآورد و گفت :تازه روزه هم هستم.
بزرگ بعدی

ی ستودند
یکی را از بزرگان به محفلی اندر هم 
و در اوصاف جمیلش مبالغه میکردند.

بزرگ دیگری سربرآورد و گفت :پس من چی؟
نه تا این حد!

ی ستودند
یکی را از بزرگان به محفلی اندر هم 
و در اوصاف جمیلش مبالغه میکردند.

سر بر آورد و گفت :حال که چنین است ،یارانه
این ماهتان را به من بسپارید.

جمله گفتند :اوه اوه غذایمان روی بار است.
و گریختند.

بزرگ بیاعصاب

ی ستودند
یکی را از بزرگان به محفلی اندر هم 
که زبان حیوانات داند و با  17گونه از آنان
مصاحبت کند.

سر برآورد و گفت :با احتساب شما زبان
نفهمها میشود  18گونه.

چه سری ،چه دمی ،عجب پایی

سیل

و در اوصاف جمیلش مبالغه میکردند.

قالب پنیر را زیر جامه برد و گفت :این کلکها
قدیمی شده است.
چه خبرتونه؟

ی ستودند
یکی را از بزرگان به محفلی اندر هم 
و در اوصاف جمیلش مبالغه میکردند.
سر برآورد و گفت:هاله نور هم دارم.
عزیزم کجایی؟ دقیق ًا کجایی؟

ی ستودند
یکی را از بزرگان به محفلی اندر هم 
که وی با درهمی ،کسب و کاری راه بیندازد.

طرح  :بیتا هوشنگی

جمله یاران خزان گردیدند.

سر برآورد و گفت :حق دارید تعجب کنید؛
چون آموزش ندیدهاید.

کاریکاتور

قدر گاو بچه شیرده!

گرما

ی ستودند
یکی را از بزرگان به محفلی اندر هم 
که هیچ طعام مینخورد و آن را به
دیگران بخشد.

سر برآورد و گفت :من آنم که
عاشق مرغ بریانم.

و آن چنان خورد که فیالجمله نماند از سایر

استاندار بوشهر جلسه را ترک کرد!

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها  //نشســت فعاالن سیاسی و
فرهنگی با حضور دستیار رئیسجمهور در بوشهر ،منجر به ترک جلسه
توسط استاندار بوشهر شد.

طنز

ی ستودند
یکی را از بزرگان به محفلی اندر هم 

حاشیههای یک نشست سیاسی در بوشهر؛

استاندار در اولین جلسه گفت ،ماحصل تندرویی محمود احمدی نژاد است.
اما باید به ایشان گفت نه آقای استاندار ،ماحصل انحراف احمدی نژاد است.
وی اضافه کرد :شما به بچه های جریان انقالبی حرفی را زدید که اصالح
طلبها زدند که در آن زمان به ما تندرو میگفتند.در پایان صحبتهای این
جوان ،برخی از اطرافیان استاندار نسبت به اظهارات کراماتی واکنش نشان
داده و جلسه متشنج شد.در این میان ،محمدی زاده استاندار بوشهر از جای
خود بلند و با بیان اینکه حاال که من باعث اختالف جریان انقالب هستم،
از جلسه خارج و سالن را ترک کرد .در این میان همراهان استاندار به همراه
جمعی از مدیران حاضر در جلسه پشت سر استاندار سالن را ترک کردند؛
عدهای هم در سالن لیان در اعتراض به موارد ایراد شده با سر و صدا محیط
را متشــنج کردند.درحالی که میزبانان این جلسه تالش می کردند مردم و
مسؤولین را به جلسه برگردانند و به سبب حضور عبودتیان مشاور رئیس
جمهور این نشست با آرامش به پایان برسد ولی علیرضا تقوی نیا مشاور
جوان استاندار بوشهر با تاکید فراوان به همراهان استاندار از بازگشت آنها
به جلسه جلوگیری کرد و عنوان داشت چون استاندار جلسه را ترک کرده
است ،دیگر کسی در جلسه حاضر نشود و مهمان جلسه هم مدعو شورای
ائتالف است و ربطی به ما ندارد.

سال بیست و یکم شماره 3915

خوراکی ،طعامی که نخورد و خورشتی که نبرد.
زیاد نه ،بسیار زیاد!

ی ستودند
یکی را از نامزدها به محفلی اندر هم 
و در تعداد آرایش مبالغه میکردند که وی

فرزند فالن دیار است و داماد بهمان آبادی.
سر برآورد و گفت :ناموس ًا پس اینجانب برنده

طرح  :بیتا هوشنگی

قطعی انتخابات با نسبت آرای بسیار زیاد

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:

میباشم و انصاف از این مالیخولیا چندان فرو

گفت که بیش طاقت گفتنش نماند و ستون ما
نیز تمام گشت!

محمد اسدی
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گردشگری

دریاچهسقالکساراستانگیالن

شد و برای دیدار از ریاست جمهوری به تهران
رفت .مسئوالن در تهران از وی خواستند که
تقاضای خود را مطرح کنــد .او نیز بهدلیل
خشکســالیهای آن سالها از آنها تقاضا
کرد که یک سد خاکی در روستا احداث کنند
تا مشکل آبیاری زمینهای کشاورزی برنج
و چای حل شــود .به این ترتیب سد خاکی
سقالکسار ساخته شد .تندیسی از این کشاورز
جهت تشــکر از زحمتهای وی در ورودی
سد خاکی بنا شده است.

خبری

جنگل گیسوم

سرویس گردشگری //جنگل گیسوم که یکی از مهمترین
جاذبه های گردشگری گیالن به شــمار می رود ،برای آن که
خود را به آن برسانید ،باید در مسیر جاده آستارا حرکت کنید.
این پارک جنگلی در  15کیلومتری جنوب تالش قرار دارد و
در جاده اســالم حدود  5کیلومتر پیش بروید .در سمت راست
خود در این جاده ورودی جنگل گیسوم قرار دارد که باید وارد
آن شوید .این مســیر زیبا و سرسبز حدود  3کیلومتر مسافت
دارد و باید آن را طی کنید تا به جنگل گیســوم برســید و از
آن دیدن کنید.جنگل گیســوم طبیعتی سرسبز و انبوه در میان
دیدنی های گیالن می باشد که به عنوان یکی از مناطق تفریحی
از آن یاد می شــود .جنگل گیسوم مساحتی حدود  80هکتار
دارد و برای رســیدن به آن باید از جاده ای رویایی و سرسبز
عبور کنید .هنگامی که در این جاده در حال رانندگی هســتید،
درختان سرسبز و انبوه اطراف جاده به گونه ای هستند که گویا
در تونلی سرسبز در حال حرکت هستید .حتی کنار این جاده
هم فضایی بسیار دیدنی و بکر برای برپایی پیک نیک به شمار
می رود .در کنار این منطقه جنگلی ،منطقه ای ســاحلی وجود
دارد که باعث پدید آمدن فضایی بســیار زیبا و دیدنی شده و
آن را جزء جاهای دیدنی گیالن به حســاب می آورند .جنگل
و دریــا که زیبایی های منحصر به فرد خــود را دارند ،در این
منطقه کنار هم قرار گرفته اند و چشم اندازی بسیار تماشایی را
پدید آورده اند .گردشــگران عالوه بر آن که می توانند به پیک
نیک و قدم زدن در دل جنگل گیسوم مشغول شوند ،حتی می
توانند از تفریحات موجود در ســاحل گیسوم نیز لذت ببرند.
جنگل گیســوم تنها یک منطقه جنگلی و ساحلی نبوده و به
واسطه وجود بازارچه و امکانات تفریحی متعدد مانند شهرک
گردشگری می باشد .جنگل گیسوم از پوشش گیاهی غنی بهره
می برد و حدود  76گونه گیاهی متنوع را در دل خود جای داده
است .افزون بر آن ،گونه های جانوری متنوعی نظیر خرس قهوه
ای ،بر کوهی ،پلنگ ،گرگ و… در این جنگل زندگی می کنند.
هنگامی که به جنگل گیســوم رفتید می توانید بعد از قدم زدن
در طبیعت سرسبز جنگل ،در زیر سایه سار درختان بلند قامت
آن بنشینید استراحت کنید و از استشمام هوای تازه لذت ببرید.
از بهترین فصل هایی که می توانید به جنگل گیسوم بروید و از
طبیعت بکر آن بهره مند شوید ،فصل های بهار و تابستان است.
چرا که در این دو فصل هوای منطقه در معتدل ترین حالت خود
به سر می برد و هوایی بسیار دل انگیز دارد .البته در فصل های
پاییز و زمستان زیبایی های خود را دارند ،اما به دلیل کاهش دما
و بارش برف ،گردش و تفریح در طبیعت آن دشوار می شود.

خانه پرماجرای میان دریاچه

سرویس گردشگری //استان گیالن تکهای از
بهشت در شمال کشور است و جایجای آن،
پر از جاذبههای طبیعی حیرتانگیزی است که
هر سال ،گردشگران ایرانی و خارجی بسیاری
را بهسمت خود میکشاند .روستای سقالکسار
و سد خاکی مشــهور آن ،یکی از دیدنیهای
رشت است که بهتر است در سفر به این شهر،
تماشای آن را از دست ندهید.
سقالکسار کجاست؟

سد خاکی سقالکســار ،بزرگترین دریاچه است و طرفداران پیشین را ندارد.
چرا این روستا سقالکسار نام دارد؟
این منطقه و دلیل شــهرت این روستا است.
مردم مهربان و خونگرم روستای سقالکسار درباره وجه تســمیه سقالکسار چند نظریه
اغلب به کشاورزی ،دامپروری ،زراعت برنج و وجود دارد؛ در نظریه ای گفته میشود که واژه
پرورش ماهی مشغول هستند و شما بهمحض سقالکسار از سه واژه سقا ،لک و سار تشکیل
ورود به روســتا با مزارع برنج و خوشههای شده است .سقا بهمعنای محل آبخوری و لک
طالیی رنگ و عطر دلانگیز شــالی روبهرو و سار نام دو پرنده زیبا است که دریاچه آنها
را ســیراب میکند .پس این واژه به «محل
میشوید.
چرا روستای سقالکســار را روستای پاک آبخوری لک و سار» ترجمه میشود.

شهرستان رشت در استان گیالن است که در
دهستان الکان در  ۱۶کیلومتری جنوب شهر
رشــت (حدود نیمساعت از مرکز شهر) و در
جاده جیرده قرار دارد .بر اساس سرشماری
ســال  ۱۳۹۵در این روستا که با نام «سالکه
ســار» نیز شناخته میشود ۶۸۹ ،نفر زندگی
میکنند .روســتای سقالکســار در ارتفاع
 ۵۰متری از ســطح دریا واقع شــده است و
آبوهوایــی معتدل دارد .فاصله روســتای
سقالکسار تا تهران  ۳۲۴کیلومتر است و برای
رسیدن به آن باید حدود چهار ساعت و نیم
رانندگی کنید.
در اطراف مزار آقا ســید شریف در نزدیکی
شهرســتان شــفت ،دریاچههــای متعدد و
جاذبههای طبیعی بســیاری وجود دارند که
دارای طبیعت بکر و هیجانانگیزی هســتند.

در کنار روســتای سقالکسار یک سد خاکی
به همین نام وجود دارد که دریاچهای بینظیر
و بیبدیــل را در منطقه جنگلی و در احاطه
انبوهی از درختهای ســر به آسمان کشیده
بلــوط پدید آورده اســت .ایــن دریاچه با
مســاحت  ۱۵هکتار ۶۰۰ ،متر طول و ۵۰۰
متر عــرض دارد و گردشــگران را از دور
و نزدیک بهســمت خود میکشــاند .ارتفاع
دریاچه سقالکسار از سطح دریا  ۶۴متر است
و آب آن از ریزشهای جوی و چشمهساران
منطقه تامین میشود.
سد خاکی سقالکســار از ابتدا در این روستا
وجود نداشــت و بر اثر تالش یکی از اهالی
روستا به نام جعفر خوشــحال احداث شد.
آقای خوشحال که کشاورز بود در سال ۱۳۶۲
در این روستا بهعنوان کشاورز نمونه انتخاب

روستای سقالکســار از توابع بخش مرکزی مینامند؟

بهدلیل توجه مــردم بومی به نظافت دریاچه
سقالکسار و محیط اطراف آن در این منطقه
زبالهها به چشم نمیآیند .به همین دلیل لقب
پاکتریــن دریاچه گیالن را به سقالکســار
اختصاص دادهاند .البته یک رســم جالب نیز
در این دریاچه وجود دارد .در زمان ورود به
سد خاکی سقالکسار ،یک کیسه زباله به شما
داده میشود و اگر شما زبالههای خود را در
طبیعت رها نکنید و در هنگام بازگشت این
کیسه زباله را بهصورت پر به نگهبانی تحویل
دهید ،بیش از  ۵۰درصد مبلغ ورودی به شما
بازگردانده میشود .این طرح توسط شورای
اســامی این روستا از سال  ۱۳۹۰اجرایی و
سبب تشویق مردم شد تا زبالههای خود را در
این مکان پاک نریزند .متاسفانه شنیدهها حاکی
از این است که این رسم در حال کمرنگ شدن

سد خاکی و دریاچه سقالکسار

شــاید آنچه بیشــتر از هر مورد دیگری توجه
گردشــگران را به سمت خانهها جذب میکند
بجز رنگارنگی آنها ،شمعدانیهای رنگارنگ
موجود در خانههای روســتای امامزاده ابراهیم
باشد .روستای امامزاده ابراهیم جزو روستاهایی
از استان گیالن است که ســابقه آن در جذب
بهترین زمان سفر به امامزاده ابراهیم
گردشگر مربوط به گذشته بوده است .نگاهی به
منابع نشان میدهد که رابینو و دیگر نویسندگان امامزاده ابراهیم در تمامی روزهای سال زیباست.
تاریخی در نوشتههای خود اشاراتی به جذابیت سردی هوا در فصلهای پاییز و زمستان ،سبب
میشود که استقبال گردشــگران از آن در این
خانههای این روستا داشتهاند.
جاذبههای روستای امامزاده ابراهیم
زمان از سال ،کمتر شود .در فصل زمستان امکان
روستای ییالقی امامزاده ابراهیم عالوه بر داشتن بسته شدن جاده برای رسیدن به امامزاده ابراهیم
طبیعتی رویایی و سرسبز ،وجود آرامگاه و گنبد نیز وجود دارد و همین امر یکی دیگر از دالیلی
زیارتگاهش و رودخانه زیبا ،معماری جذاب نیز است که سبب میشود کمتر به این مکان بروند.
دارد .شبهای روستای امامزاده ابراهیم اما حال از اینرو میتوان گفت فصلهای بهار و تابستان
و هوای خاص دیگری دارد .آب و هوای معتدل بهترین زمان برای رفتن به امامزاده ابراهیم است.
روستا سبب شده است که گردشگران بسیاری از در بهار به دلیل سرسبزی و طراوت طبیعت در

امامزاده خالصه نمیشــود .در این مکان زیبا
میتوان گشتی در بازار شبانهروزی شهر زد که
برای گردشگران از مکانهای جذاب به شمار
میرود .دیدن صنایع دستی مردم روستا در بازار
از گزینههای متنوعی است که هر گردشگری را
به سمت خود جذب میکند.

امامزاده ابراهیم گیالن ،ییالقی رویایی با خانههایی رنگی
سرویس گردشــگری //امامزاده ابراهیم  ،جزو
قطبهای جذاب گردشگری جهت سیاحت و
زیارت در استان گیالن است .این مکان محبوب
در شهر شفت در استان گیالن واقع شده و یکی
از گزینههایی اســت که گردشگران آن را برای
دوری از شلوغی شهر و یافتن مکانی دنج ،برای
تفریح و اســتراحت انتخاب میکنند .اگر جزو
کسانی هســتید که قصد دارید استان گیالن را
بگردید بهتر است بازدید از این مکان خاص را
در برنامــه خود جای دهید .امامزاده ابراهیم ،از
جمله مناطق گردشگری است که حضور در آن
آرامشی خاصی را از لحاظ روحی و روانی برای
خانههای رنگی روستای امامزاده ابراهیم
گردشگران رقم میزند .اگر به دنبال این هستید
که ییالقی سرسبز را تجربه کنید این مکان دنج و در روســتای امامزاده ابراهیــم ،خانههایی از
آرامشبخش در گیالن میتواند برای شما مکانی جنس چوب با رنگهایــی زیبا و متنوع دیده
میشود .این خانهها به سبک معماری خاصی
مناسب باشد.
موقعیت روستای امامزاده ابراهیم
ساخته شده و به وسیله پارچه و گونی پوشیده
روستای سرســبز و دلکش امامزاده ابراهیم ،از شدهاند .به این مفهوم که اتاقهای این خانهها به
مناظر کمنظیری برخوردار است .این روستا که وسیله پارچههای رنگارنگ از هم جدا شدهاند.
در شهرســتان شفت واقع شده از قسمت شمال
با طالقان ،از شــرق با روستای امام زاده هاشم
و از غرب با روســتای سیاهمزگی محدود شده
است .شاید یکی از دالیلی که سبب شده است
امام زاده ابراهیم محبوب گردشگران باشد آب
و هوای معتدل ،هوای پاک و تمیز کوهســتانی
و ییالقات تابستانی آن باشد .میانگین بارندگی
در امامزاده ابراهیم در حدود ۱۶میلیمتر بوده و
رودخانهای در آن واقع شــده است زیبایی غیر
قابل وصفی دارد .این رودخانه از میان روســتا
میگذرد و فضایی جذاب و دلنشین را در مسیر
خود ایجاد میکند.

جاهای مختلف ایران و حتی از خارج از کشور،
گذراندن شــب در این روستا را به عنوان یکی
از گزینههای مورد عالقــه خود انتخاب کنند.
شاید آرامش به یاد ماندنی این روستا و فضای
خاطرهانگیز آن در شــب ،سبب شده است که
گردشگران شبهای آن را بیبدیل ،توصیف کنند.
یکی دیگر از جاذبههای زیبای روستای امامزاده
ابراهیم ،وجود آبشار زیبای این روستا است که
طبیعت آن را جذابتر کرده است .این آبشار را
میتوان یکی از آبشارهای چهارفصل ،دانست
کــه طبیعت آن در هر فصلی از ســال ،زیبایی
خود را دارد .گردشــگران طبق ســلیقه خود
انتخــاب میکنند که چه فصلی را در این مکان
جذاب بگذرانند .این آبشار در نزدیکی رودخانه
آرامگاه امامزاده ابراهیم واقع شده است.از نظر
گردشــگران در طبیعت اطراف آبشار ،میتوان
زیباترین و بدیعترین مناظــر طبیعی را دید و
از آنها لذت برد .زیباییهای روســتای امامزاده
ابراهیــم تنها به طبیعت و خانــه ها و آرامگاه

امامزاده ابراهیم و بارشهای باران در آن ،هوای
این منطقه غیر قابل توصیف اســت .روستای
امامزاده ابراهیم در فصول خنک ســال میزبان
گردشــگران زیادی از سراسر ایران است .این
مکان جذاب در فصلهای بهار و تابســتان از
قطبهای گردشــگری گیالن است که استقبال
قابل مالحظهای از آن میشود .اگر قصد دارید
از تهران به امامزاده ابراهیم بروید بهتر اســت از
طریق آزادراه قزوین-رشت اقدام کنید و سپس
از طریق جاده فومن راهی شــفت شوید .شاید
باورتان نشود اما زیبایی و خاص بودن روستای
امامزاده ابراهیم سبب میشود که وقتی وارد آن
میشوید آنقدر اطراف خود را آرام و دنج ببینید
که احســاس کنید در یکی از مکانهای خاص
گردشــگری اروپا به سر میبرید .اگر به گیالن
سر زدید حتما بازدید از امامزاده ابراهیم را جزو
برنامههای خود قرار دهید تا از دیدن جاذبههای
متنوع و دلپذیر این مکان ســیاحتی و زیارتی
لذت ببرید.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه آقای حسین کاکا فرزند غالم به شماره شناسنامه  ۲۸۷۲صادره از پارسیان به استناد یک فقره استشهاد محلی اعالم داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکباب ساختمان دارای
پالک  0فرعی از  12074اصلی واقع در پارسیان بخش  ۲۱پارسیان فومستان به مساحت  ۲۶۰.۴۷متر مربع که در صفحه ۳۳۷دفتر  ۴۸ذیل شماره  6439به شماره سریال  ۸۶۳۳۴۷الف ۹۳به نام
نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است .لذا با عنایت به تبصره  ۵ماده  ۱۲۰آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  1380/۱۱/18مراتب به استناد بند
یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت  ۱۰روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
و یا سند انتقال رسمی ،تسلیم و رسید دریافت نماید .چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض ،سند مالکیت ارائه نشود ،اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
پارسیان ،سند مالكيت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد  1708/89 .م/الف
تاریخ انتشار  :دوشنبه مورخ۱۴۰۱/۴/06

عبدالحسین فروتن -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

در میان دریاچه سقالکسار ،یک سازه غرق
شــده به چشــم میخورد که داســتانها و
روایتهای زیادی درباره آن گفته میشــود.
برخی افراد محلی باور دارند که این ســازه،
یک خانه است که با باال آمدن آب ،نیمی از
آن پنهان میشود و با پایین رفتن آب میتوان
آن را دید .برخی دیگر نیز این خانه را خانه
سقالکسار مینامند و معتقد هستند این سازه
قایقی بهشکل خانه است که در میان آب لنگر
اندخته است .البته باید بدانید که این خانه با
ســقف قرمز ،جهت جذابیت بصری در این
دریاچه ساخته شده است؛ پس اگر موفق به
دیدن آن شدید ،حتما از آن عکس بگیرید.
بهترین زمان بازدید از سقالکسار کدام فصل
است؟

پاییز با چهرهای هزار رنگ ،زیباترین انعکاس
طبیعت جنگلهای اطــراف را با رنگهای
نارنجــی ،قرمــز ،ســبز و زرد در دریاچه
سقالکسار به نمایش میگذارد
روستای سقالکسار در تمام فصول سال ،زیبا
است؛ اما به گفته بسیاری از گردشگران ،فصل
بهار و پاییز ،بهترین زمان ســفر به این منطقه
به شمار میآیند .فصل بهار در سقالکسار با
تصویری از درختان تازه جوانه زده ،بارانهای
گاه و بیگاه و عطر و بوی تازگی همراه است؛
در حالــی که پاییز با چهــرهای هزار رنگ،
زیباترین انعکاس طبیعت جنگلهای اطراف
را با رنگهای نارنجی ،قرمز ،سبز و زرد در
دریاچه به نمایش میگذارد.
فصل تابستان در روستای سقالکسار و شمال
کشــور با آب و هوایی گرم و مرطوب همراه
اســت؛ اما طبیعت در این زمان از ســال در
ســبزترین حالت خود پدیدار میشود .هوا
در فصل زمســتان در سقالکسار سرد است؛
اما تماشــای چهره برفی سقالکسار نیز لطف
خودش را دارد و به شما پیشنهاد میکنیم که
بههیچوجه فرصت دیدن آن را در این زمان از
سال از دست ندهید.

ییالق دیلمان
سرویس گردشگری //ییالق دیلمان که از مناطق دیدنی گیالن شناخته
می شــود ،در مرتفع ترین بخش شــهر زیبای الهیجان قرار گرفته و
گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می کند .به طور کلی شهرهای
شمالی کشور در تمام طول سال ،گردشگران زیادی را به سمت خود
فرا می خوانند ،اما جاهای دیدنی گیالن طبیعت بسیار زیبایی است که
به واسطه آب و هوای دلپذیرش توانسته در میان گردشگران داخلی و
خارجی محبوب واقع شود .ییالق دیلمان از شرقی ترین ییالق های
گیالن می باشد که طبیعتی بکر و دست نخورده را شامل می شود و به
دلیل ارتفاع بیشتری که نسبت به دیگر مناطق دیدنی گیالن دارد ،چشم
انداز بسیار زیبا و تماشایی را در اختیار گردشگران قرار می دهد .این
ییالق دارای آب و هوایی ســرد و کوهستانی است و به عنوان یکی از
کهن ترین سکونتگاه های کشور محسوب می شود .همچنین وجود آثار
تاریخی و ظروف سفالی قدیمی اشاره به آن دارد که این منطقه  2هزار
سال پیش میالد مسیح وجود داشته است.
اهالی ییالق دیلمان مردمانی بســیار خونگرم و مهمان نواز می باشند
و اغلب آن ها به شــغل دامداری مشغول هســتند .از آنجایی که این
منطقه ییالقی بوده و آب و هوایی ســرد و کوهستانی دارد ،حتی در
برخی از شــب های تابســتان از لباس های گرم و وسایل گرمایشی
اســتفاده می کنند .در حال حاضر دیلمان ،منطقه کوچک و محدودی
از گیالن را شــامل می شود .اما در گذشته دیلمان منطقه ای بزرگ و
وسیعی از غرب گیالن تا بابل و از جنوب گیالن تا قزوین را در بر می
گرفت .ییالق دیلمان عالوه بر این که طبیعتی بسیار بکر و چشماندازی
بینظیری دارد ،جاذبه های دیدنی و گردشــگری متعددی را در خود
جای داده و توانسته به یکی از معروف ترین جاذبه های دیدنی گیالن
تبدیل شود .یکی از دیدنی هایی که در ییالق دیلمان وجود دارد آبشار
لونک می باشــد که بازدید از آن می تواند حســابی شما را سر کیف
بیاورد .همچنین جاذبه ای تاریخی که از گذشته تا به امروز در ییالق
دیلمان دیده می شود و به عنوان یکی از جاهای دیدنی گیالن از آن نام
برده میشود ،کاروانسرای تی تی می باشد .اگر در فصل بهار به ییالق
دیلمان سفر کردید ،یکی از زیباترین دیدنی های آن دشت شقایق می
باشــد که می توانید از آن دیدن کنید .دشت های سرسبز و وسیعی که
در ییالق دیلمان وجود دارد و خانه های محلی در آن قرار دارند مانند
تابلوی نقاشی است که چشم گردشــگران را به خود خیره می کنند.
اگر قصد دارید به ییالق دیلمان ســفر کنید ،سعی کنید سفر خود را به
فصلهای بهار و تابستان موکول کنید ،چرا که طبیعت منطقه بسیار زیبا
و آب و هوای آن نیز بسیار دلنشین و مطلوب می باشد.
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حوادث
در امتداد تاریکی

کودک ربایی مرد شیشه ای!

آن لحظه وقتی چشمم به موهای بلند دختر خردسال افتاد او را
شبیه حیوانی وحشتناک دیدم که قصد داشت به سمت من حمله
کند به همین دلیل...

مرد  28ســاله ای که به اتهام کودک ربایی دســتگیر شده بود
در حالی که بیان می کرد دارای سوابق روانی است به کارشناس
اجتماعی کالنتری امام رضا (ع) مشــهد گفت :از حدود  5سال
قبل دچار افســردگی شــدم به طوری که زندگی ام تحت تاثیر
این ماجرا قرار گرفت .وقتی ســرکار می رفتم دســت به اعمال
و رفتاری مــی زدم که بالفاصله صاحبکارم مرا اخراج می کرد
در حالی که نمی توانســتم با این شرایط سرکار بروم اطرافیانم
پیشنهاد کردند شاید اگر با دختری ازدواج کنم و زندگی مستقلی
تشــکیل بدهم حالم رو به بهبودی برود و از این بیماری نجات
یابم .خالصه مادرم به طور ســنتی دختری را برایم انتخاب کرد
و من پای ســفره عقد نشستم اما درباره بیماری اعصاب و روان
چیزی به همســرم نگفتم .این در حالی بــود که به طور پنهانی
داروهای تجویزی روان پزشک را مصرف می کردم .اما یک سال
بعد همسرم متوجه رفتار و گفتار غیرعادی من شد و سعی کرد
برای نجات از این بیماری به من کمک کند .او پس از مشــورت
با پزشکان سه بار مرا در بیمارستان روان پزشکی مشهد بستری
کرد اما این درمان ها فقط یک مســکن موقت بودند چرا که من
نمی خواســتم آن داروها را مصرف کنم .در همین شرایط و بنا
به پیشــنهاد یکی از دوستانم به مصرف مواد مخدر صنعتی روی
آوردم به گونه ای که خیلی زود معتاد به شیشه شدم و رفتارهای
توهم انگیز من شدت گرفت .در همین روزها همسرم نیز که دیگر
خسته شده بود و همه تالش هایش را بی نتیجه می دید مرا ترک
کرد و به خانه پدرش رفت.
از سوی دیگر من که تکیه گاهم را از دست داده بودم به مصرف
بیشــتر شیشــه ادامه دادم چرا که دیگر هیچ حامی و پشتیبانی
نداشتم به همین دلیل یک روز پس از مصرف مقدار زیادی مواد
مخدر صنعتی از منزل خارج شدم و به اطراف میدان بیت المقدس
آمدم عده زیــادی از مردم را می دیدم کــه در خیابان حرکت
می کردند در همین هنگام چشمم به یک حیوان عجیب با موهای
بلند افتاد در حالی که می ترسیدم آن حیوان وحشتناک به سوی
مــن بیاید خودم به او حمله کردم تا آن را از بین ببرم ولی موفق
نشــدم زمانی که در کالنتری به خودم آمدم تازه متوجه شدم که
آن حیوان وحشــتناک دختر  3ساله ای با موهای بلند بود که به
همراه خانواده اش از پاکدشــت به مشهد مسافرت کرده بودند.
من آن کــودک را در آغوش گرفته بودم تا از محل دور کنم اما
مادرش به من رســید و کودک را به سمت خودش می کشید که
با سروصدای او مردم مرا گرفتند و مامور انتظامی که در اطراف
میدان بیت المقدس مستقر بود کودک را از دستم گرفت و مرا به
کالنتری آورد
بــا توجه به اهمیت موضوع و عوارض خطرناک رها شــدن
بیماران روانی در شــهر ،این ماجرا با صدور دســتوری ویژه از
سوی سرهنگ رئیس کالنتری امام رضا (ع) مشهد مورد واکاوی
و کنکاش های پلیسی قرار گرفت.

 ۶هزار کیلوگرم موادغذایی فاسد در کیش معدوم سازی شد

ســرویس حوادث //رییس مرکز توسعه
سالمت کیش گفت :کارشناسان این مرکز
در ماه گذشته طی بازرسیهای بهداشتی
 ۶هزار و  ۳۲۶کیلوگرم مواد غذایی فاسد
را معدوم سازی کردند.

محمدرضــا رضانیــا اظهار داشــت:
کارشناسان این مرکز طی خرداد ماه یک
هــزار و  ۴۹۲مورد بازرســی از اصناف
انجــام دادند و از این تعــداد  ۸۲۸مورد
بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی،
 ۴۳۰مــورد بازدیــد از اماکن عمومی و
 ۲۳۴مورد بازدید از غرفههای آرایشی و
بهداشتی انجام شد.
وی افــزود ۱۲۰ :مــورد کلرســنجی،
 ۱۵مــورد نمونه بــرداری میکروبی از
آب آشــامیدنی ۱۶ ،مورد نمونه برداری
از مــواد غذایی و خوراکــی ۲۴ ،مورد

معرفی شــد اضافه کرد :در این بازدیدها
نمونه برداری از نــان ۵۷ ،مورد صدور کارشناسان بهداشت محیط است.
صالحیت بهداشتی و صدور ۸۴۸
رضانیا با بیان اینکه در این بازرسان بهداشت محیط از دستگاههای
کارت بهداشــتی از
مــدت  ۶مرکز قابل حمل استفاده میکنند و  ۵۶۲مورد
مهمتر یــن
متخلف سنجش توسط این دستگاهها انجام شد.به
اقدامات
به گزارش ایرنا ،وی رعایت اصول بهداشتی
را در کنترل بیماری کرونا موثر اعالم کرد
و افزود :با توجــه به اینکه اکنون جزیره
کیش به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت
آبی قــرار دارد ،الزم اســت مردم با
رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی
و تکمیل واکسیناســیون خود به قطع
زنجیره کرونا کمک کنند.
رئیس مرکز توســعه سالمت کیش از
مردم خواست شکایات خود در خصوص
انجام
رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی
گر فتــه
از سوی اصناف را با شمارههای  ۱۹۰و
ســط
تو
د ا د گا ه  ۴۴۴۲۳۳۱۱اطالع دهند.

مرد همسرکش در یک قدمی چوبه دار

ســرویس حوادث //حکم قصاص مرد جوانی که مدعی بود
همســرش در جریان یک شــوخی به قتل رسیده است ،در
دیوان عالی کشــور تأیید شد و متهم در یک قدمی چوبه دار
قرار گرفت.

آذرماه سال  99مرد جوانی به نام خسرو به پلیس پاکدشت
مراجعه کرد و از ناپدید شــدن همسر  30سالهاش به نام مریم
خبر داد و گفت :این نامه را در آشــپزخانه پیدا کردم ،همسرم
در آن نوشته که قصد دارد پس از ترک خانه خودکشی کند و
از آنجا که سابقه بیماری روانی هم دارد ،نگران احوالش شدم
و تصمیم گرفتم موضــوع را با پلیس در میان بگذارم.پس از
اظهارات مرد جوان ،مأموران تحقیقاتشــان را آغاز کردند و
متوجه شــدند او در اظهاراتش تناقضگویی دارد .بعد از آن
مشــخص شد که روی دستهای خســرو زخمهایی وجود
دارد که این مســائل موجب شــد مأموران به او ظنین شوند.
در حالی که وی منکر اطالع از سرنوشــت همسرش بود اما
بازجوییهــای فنی از او ادامه یافــت تا اینکه لب به اعتراف
گشود و گفت همسرش را به قتل رسانده و جسدش را مخفی
کرده است.با اعترافات خسرو ،مأموران به محل اعالم شده از
سوی متهم رفتند و جسد مریم را در حالی که در کیسه زباله
قرار داشت ،پیدا کردند.کارشناسان پزشکی قانونی هم پس از
معاینه جسد اعالم کردند که مقتول در پی خفگی جان باخته

است .متهم گفت :پنج ســال قبل با مریم ازدواج کردم اما از
همان ابتدا مشــکالت و اختالفات زیادی با هم داشتیم .شب
حادثه طبق معمول با هم درگیر شــدیم و از فرط عصبانیت
با شالی که دور گردنش انداختم ،خفهاش کردم .پس از پایان
تحقیقات و اظهارات صریح متهم ،پرونده برای رسیدگی به شعبه
دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد .در ابتدای
جلسه رسیدگی ،پدر و مادر قربانی به عنوان اولیای دم مقتول
درخواست قصاص کردند .بعد از آن متهم به جایگاه رفت و با
نقض اظهاراتش در اداره پلیس و دادســرا گفت :شبی که این
اتفاق افتاد ،داشتیم شــوخی میکردیم که به یکباره شال دور
گردنش پیچید و او سیاه شد .آنقدر ترسیده بودم که نمیدانستم
چه کاری باید انجام دهم .اول فکر کردم به خاطر بیماریای که
داشته ،حالش به هم خورده اما بعد وقتی دقت کردم دیدم نفس
نمیکشد و فوت کرده است .من قصد نداشتم او را بکشم و فوت
او یک اتفاق بود .در ادامه قاضی از او پرسید که اگر ماجرای
شما شــوخی بوده و فوت در اثر یک اتفاق رخ داده ،چرا در
اداره آگاهی و دادسرا بصراحت به قتل همسرت اعتراف کردی؟
متهم جواب داد :پس از اینکه دستگیر شدم ،خیلی ترسیده بودم
و تحت فشار روحی و روانی به قتل اعتراف کردم ،ولی حاال
که نزدیک به دو سال از آن ماجرا گذشته و به لحاظ روانی به

همدستی مادر و پسر برای یک جنایت خانوادگی
ساعتی بعد در بیابانهای حسن آباد جسد را پیدا کردیم.
* دستگیری پسر مقتول

ســرویس حوادث //پسر جوان که با همدســتی مادرش ،سناریوی
قتل پدرش را طراحی و اجرا کرده بود پس از  2هفته مجبور به اعتراف
شد.

اوایل خرداد امســال ،پســر جوانی با مراجعه بــه پلیس یکی از
شهرســتانهای اطراف تهران از ناپدید شــدن پدر  52سالهاش خبر
داد و گفت :پدرم برای انجام کاری روز گذشته از خانه خارج شد و
دیگر برنگشت .دوستان و فامیل هم از او خبری ندارند.با شکایت پسر
جوان تحقیقات پلیسی برای یافتن مرد میانسال به نام شاپور آغاز شد.
اما در حالی که تالشها برای یافتن ســرنخی از وی ادامه داشت 15
روز بعد پدر شاپور با پلیس تماس گرفت و گفت :پسرم را کشتهاند و
جسدش را در بیابان رها کردهاند.
* کشف جسد در بیابان

با تماس پیرمرد ،تیم جنایی بالفاصله راهی محل کشــف جسد در
بیابانهای حسن آباد شدند .با اینکه بهخاطر گذشت زمان بخشی از
جسد از بین رفته بود اما آثار کبودی روی گردن او ،حکایت از مرگ
بر اثر خفگی و قتل داشت.
پدر شاپور در رابطه با پیدا کردن جسد پسرش گفت :از وقتی پسرم
ناپدید شد خیلی بیقراری میکردم ،دلم میخواست بدانم چه اتفاقی
برای پســرم افتاده اســت .یک روز قبل از کشف جسد ،نوهام پدرام
که بیقراریهای مرا در گم شــدن پدرش میدید ،پیشنهاد داد که به
بیابانهای اطراف شهر برویم و آنجا را بگردیم تا شاید رد و اثری از
پسرم بدست آوریم .اگرچه امیدی به پیدا کردن او نداشتم اما بهتر از
این بود که دست روی دست بگذارم.
به همراه پدرام راهی بیابانهای اطراف شــدیم و در کمال تعجب
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تمام شواهد و مدارک حکایت از آن داشت که شاپور به قتل رسیده
است .از آنجا که پسر مقتول پدربزرگش را به محل کشف جسد برده
بود این فرضیه قوت گرفت که او در ماجرای قتل پدرش نقش داشته
باشد بنابراین دستور تحقیق از وی صادر شد.
در حالی که پسر  22ساله منکر جنایت بود اما در تحقیقات پلیسی
کارآگاهان به مدارک دیگری رســیدند که نشان میداد پدرام در قتل
پدرش دست داشته اســت .یکی از مدارک این بود که مشخص شد
پدرام از مدتی قبل با پدرش اختالف شــدید داشته و از سویی مادر
پدرام نیز رابطه خوبی با همسرش نداشته است .دومین مورد این بود
که پســر جوان چند روز قبل از مرگ پدرش ،بیاجازه و مخفیانه از
حسابش  10میلیون تومان برداشت کرده بود که وقتی پدرش متوجه
شده همین مسأله درگیری بین آنها را بیشتر کرده بود.
با کنار هم قرار دادن این دالیل و اینکه پدرام پیشــنهاد جستوجو
در بیابان را به پدربزرگش داده بود ،بازجوییها از وی شدت گرفت
و ســرانجام لب به اعتراف گشود :من با همدستی مادرم ،این جنایت
را مرتکب شدم .چند سالی بود که اختالفات پدر و مادرم بیشتر شده
بود .هــر روز دعوا و درگیری بود و عامل ایــن اختالفات را پدرم
میدانستم.
از طرفی پدرم مرد خسیسی بود و با اینکه وضع مالی خوبی داشت
اما به من پولی نمیداد .تمام دوستان و همسنو سالهای من موتور و
ماشین داشتند که پدرشان برای آنها خریده بود اما من هیچی نداشتم.
اختالفات ما زمانی بیشتر شد که من  10میلیون تومان بدون آنکه به
او بگویم از حسابش برداشت کردم.
وقتی پدرم متوجه شــد که از حسابش پول برداشت کردم ،بهقدری
با من بدرفتاری و توهین و تحقیرم کرد که همان موقع نقشــه قتلش
را کشیدم و وقتی به مادرم گفتم او هم قبول کرد با من همکاری کند.
پدرام گفت :شب حادثه من پاهای پدرم را گرفتم و مادرم دور دهان
و گلویش را گرفت .وقتی مطمئن شــدیم خفه شــده جسد را داخل
پتو پیچیده و در صندلی عقب ماشــین گذاشتم و به سمت بیابانهای
حســنآباد رفتم .جنازه را آنجا رها کردم و به خانه برگشتم .بعد از
مدتی ،وقتی بیتابی و بیقراریهای پدربزرگم را دیدم تصمیم گرفتم
محل رها کردن جســد را به او نشان دهم ،تا پدربزرگم آرامتر شود.
با اعتراف پســر جوان ،مادر  48ســالهاش نیز بازداشت شد .وی در
تحقیقات اظهارات پسرش را تأیید کرد و مدعی شد که پدرام در این
جنایت نقشی نداشته است .با اعتراف متهمان به قتل ،تحقیقات در این
خصوص ادامه دارد.

خودم مســلط شدم واقعیت را میگویم ،من همسرم را به قتل
نرساندم و اتهام قتل عمد را قبول ندارم.با ادعای متهم ،قضات
برای از ســرگیری تحقیقات پرونده را به دادسرا برگرداندند و
پس از آن پرونده بار دیگر به شعبه دوم کیفری برگردانده شد
و قضات پس از بررسی دوباره پرونده و مستندات موجود و
همین طور اعترافهای صریح متهم وی را به قصاص محکوم
کردند که حکم با اعتراض متهم همراه شــد و پرونده به دیوان
عالی کشور رفت ،اما قضات دیوان پس از بررسی دقیق پرونده
حکم صادره از ســوی دادگاه را تأیید کردند و متهم در یک
قدمی چوبه دار قرار گرفت.
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سرویس حوادث //رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی
ویژه کیش گفت :پلیس با رصد اطالعاتی فضای مجازی با
شایعه پراکنان و شایعهسازان زلزله برخورد می کند.

ســرگرد محسن بابایی از برخورد پلیس فتا با شایعه
پراکنان و شایعهسازان زلزله خبر داد و از مردم خواست،
اخبار مربوط به زلزله را از مراجع رسمی پیگیری کنند.
وی افزود :پس از وقوع زلزله در جزیره کیش افرادی
در فضای مجازی به ویژه شبکههای اجتماعی ،اقدام به
نشر محتوای آسیب زای روانی می کنند که توصیه می
کنیم از این اقدام دست بردارند.

بياديي طراوت و شادابي را با مصرف آزبيان هب روحمان هدهي دهيم
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جهان
وقوع درگیریهای شدید میان فلسطینیان
و صهیونیستها

به دنبال یورش وحشــیانه نظامیان رژیم صهیونیســتی به
کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی
درگرفت.سلســله اقدامات خصمانه نظامیان صهیونیست علیه
شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد .نظامیان
صهیونیســت به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.بر
اساس این گزارش ،به دنبال یورش گسترده نظامیان صهیونیست
به کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی
درگرفت .شــاهدان عینی اعالم کردند که شماری از شهروندان
فلسطینی توسط صهیونیستها بازداشت شدند.این درحالی است
که پیشــتر اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی حماس گفته بود:
تحوالت داخلی و خارجی مستلزم ایجاد چشم انداز استراتژیک
برای آینده است .همان گونه که شاهد هستید بار دیگر این روزها
روح انتفاضه و مقاومت در کرانه باختری دمیدن گرفته اســت.
وی افــزود :کرانه باختری همواره به عنــوان میدان اصلی نبرد
فلسطینیها علیه اشغالگران باقی خواهد ماند چون قدس جزئی
از آن است و سیاستهای نژادپرستانه رژیم صهیونیستی از جمله
شهرک سازی و ساخت دیوار حائل در این منطقه رخ میدهد و
همچنان نیز جریان دارد .کرانه باختری به عقب باز نمیگردد و
آرام نمیگیرد ،مگر با آزادی فلسطین.
مرگ  ۱۸مهاجر در مرز مراکش
مقامــات مراکش اعالم کردند :جمعیت قابل توجهی مهاجر
قصد داشتند خود را به منطقه ملیلیه در شمال آفریقا برسانند که به
فوت  ۱۸مهاجر و مصدومیت تعدادی دیگر منجر شد .بنابر اعالم
مقامات مراکش ،این مهاجران قصد داشتند وارد منطقه خودمختار
ملیلیه شوند که دچار حادثه شدند .گزارشها حاکی از آن است
برخی از این افراد از باالی حصار مرزی ســقوط کرده و جان
خود را از دســت داده اند.همچنین در جریان درگیری که میان
مهاجران و نیروهای امنیتی رخ داد تعدادی از آنان مصدوم و به
بیمارستان منتقل شدند.این اولین بار است که از زمان آغاز مجدد
روابط دیپلماتیک مراکش و اسپانیا تعداد قابل توجهی از مهاجران
اقدام به عبور از مرز کرده اند.مقامات اسپانیا اعالم کردند :صدها
نفر قصد داشتند حصارها را شکسته و به داخل منطقه ملیلیه وارد
شوند.ملیلیه و سئوتا ،یکی دیگر از مناطق تحت محاصره اسپانیا،
طی سال های اخیر به کانونی برای مهاجران تبدیل شده است که
سعی دارند خود را به اروپا برسانند.

در خصوص شایعه پراکنان و شایعهسازان زلزله
ســرگرد بابایی با بیان اینکه انتشــار چنین مطالبی
موجب تشویش اذهان عمومی میشود ،گفت :پلیس فتا
با منتشر کنندگان خبرهای کذب و کسانی که با انتشار
تصاویر و اخبار جعلی ،عالوه بر تشویش اذهان عمومی
موجب دامن زدن به شایعات میشوند ،برخورد قانونی
خواهد کرد.
رئیس پلیس فتا کیش از کیشوندان درخواست کرد:
با صبر و خویشــتن داری از انتشار تصاویر ،ویدئوها
و مطالبــی که امنیــت روانی جامعه را بــر هم میزند
خودداری کرده و با آرامــش تمهیدات امنیتی را برای

خود و خانواده لحاظ کنند.به گزارش ایرنا ،این زلزله در
طول جغرافیایی  ۵۴.۳و عرض جغرافیایی  ۲۶.۵۲در
عمق  ۲۲کیلومتری زمین رخ داده که این زمین لرزه در
۲۳کیلومتری بندر چارک ۲۵ ،کیلومتری جزیره کیش و
۵۵کیلومتری جناج بستک بوده است.
نزدیک ترین مراکز اســتان به زلزله ۲۱۶کیلومتری
بندرعباس و ۳۸۲کیلومتری شیراز فارس بوده و هنوز
گزارشی از خسارت های احتمالی این زمین لرزه منتشر
نشــده است اما طی  ۱۰روز گذشــته این منطقه بارها
شاهد زمین لرزه بوده است.

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی بندرلنگه معرفی شد
عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان //در مراسمی با حضور
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی هرمزگان ،رضا اوژند به عنوان
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بندرلنگه منصوب شد .به گزارش
خبرنگار دریا ،مراسم تودیع و معارفه روسای فرهنگ و ارشاد اسالمی
بندر لنگه با حضور اســمعیل جهانگیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی هرمزگان برگزار و رضا اوژند به عنوان رﺋیس جدید معرفی
شد .اسمعیل جهانگیری ضمن تاکید بر حفظ شان و منزلت هنرمندان
گفت :قدر داشــتههایمان را بدانیم و ارج بنهیم .فقدان یک هنرمند
ضایعه جبران ناپذیری است و جای خالی آن هرگز پر نمیشود.وی
افزود :ظرفیتهای ویژه بندرلنگه را در حوزه فرهنگ و هنر همگان
می دانند و در سایه وفاق و همدلی که وجود دارد این قابلیت باید در
سطوح ملی معرفی شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان،
فرهنگ را مقوله بسیار گسترده و بسیط دانست و بیان کرد :فرهنگ
همچون هوا و تنفس است و همه ی جوانب زندگی را در بر می گیرد
و هنرمندان نقش به سزایی در تسهیل تنفس جامعه دارند.جهانگیری
اضافه کرد :هنرمندان همه مقید به انقالب ایران اسالمی هستند زیرا
ایران ســبقه دو سه هزار ساله در فرهنگ و هنر دارد و هنر ایرانی و
اسالمی در هم تنیده ،مکمل و هم افزای هم هستند.وی اظهار داشت:
ایران همراه با اسالم دشمن را وحشت زده کرده است و در این شرایط
مسئولیت هنرمندان سنگین است زیرا ماهیت انقالب ،فرهنگی است
و هنرمندان باید این رسالت را تبیین کنند.اسمعیل جهانگیری در ادامه
گفت :وظیفه هنرمندان حفظ میراث ماندگار هنر ایرانی اسالمی است
و این میراث نباید در محجوریت بماند به همین جهت کار در حوزه
فرهنگ نیازمند ایثار و مجاهدت شبانه روزی است.
فرماندار بندرلنگه خبرداد

توزیع  ٣٠٠تخته چادر
در مناطق زلزله زده بندرچارک
عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان 300 //تخته چادر در
بین مردم زلزله زده بندرچارک و  ۵٠تخته چادر نیز در روستاهای
همجوار توزیع شــدبه گزارش خبرنگار دریا؛ فــواد مرادزاده
فرماندار شهرســتان بندرلنگه گفت :بالفاصله پس از زلزله اخیر
در بندرچارک در منطقه حضور پیدا کردم و مسائل را از نزدیک
رصد کردم .وی افزود :سریعا بیش از  ۳۰۰چادر با همکاری همه
اعضا ستاد بحران شهرستان در بین مردم بندرچارک توزیع شد.وی
یادآورشد :پنجاه چادر در کمپ نصب و حدود پنجاه تخته چادر
نیز در روســتاها همجوار توزیع شده است.شایان ذکر است؛ در
روزهای وقوع زلزله بندرچارک و روســتاهای اطراف فرماندار
بندرلنگــه مرتبا از مناطق زلزلــه زده بازدید و برای کمتر کردن
آالم های مردم بین آنها حضور مستمر و تاثیر گذاری داشته است.

رئیس ستاد مدیریت بحران کیش :

تمهیدات الزم برای افزایش پروازها در کیش انجام شده است

سرویس شهرستان //رئیس ستاد مدیریت بحران کیش
گفت :به منظور آسایش خاطر کیشوندان تمهیدات الزم
برای افزایش پروازها از این جزیره به نقاط مختلف کشور
انجام شده است.

ســعید پورزادی در جلسه مدیریت ستاد بحران
کیش با اشــاره به اینکه در زلزله اخیر هیچ کدام از
زیرســاخت های فرودگاه و بندرگاه جزیره آسیب
ندیده اســت اظهار داشت :شــایعه ای در فضای
مجازی مبنی بر گران شدن بلیط های هواپیما مطرح
شــده بود که این موضوع صحت ندارد.وی با بیان
اینکه از بعد از وقع زلزله ســعی شده با همکاری

سازمان هواپیمایی و شرکت های خدمات هوایی
پروازهای فوق العاده ای جهت خروج کیشوندانی
که نگران هستند دایر شده ،گفت که دست اندرکاران
در حال فروش بلیط ها هستند تا نسبت به حمل و
نقل مسافران اقدام کنند.وی با تاکید بر اینکه مردم با
وقوع زلزله که البته قابل پیش بینی نیست در کنار
رعایت موارد ایمنی آرامش خود را به صورت کامل
حفظ کنند ،افزود :برای ارائه خدمات مناســبت تر
در مواقع ضروری تامین  ۱۱آمبوالنس با همکاری
وزارت کشور و تامین بالگردها با همکاری نهادهای

بهره برداری از مرحله نخست کارخانه
کنسانتره سنگ آهن هماتیتی حاجی آباد
سرویس شهرستان //مرحله نخست کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی
تنگ زاغ شهرستان حاجی آباد به بهره برداری رسید.

رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت :ظرفیت
تولید این کارخانه ساالنه  ۱۲۰هزار تن کنسانتره سنگ آهن است.
خلیل قاســمی افزود :با راه اندازی این کارخانه از خام فروشــی
جلوگیری ،و بر ارزش ســنگهای آهن هماتیتی افزوده میشود.
وی گفت :برای بهره برداری از این کارخانه  ۳۰۰میلیارد تومان با
مشارکت بخش خصوصی هزینه شده است.رئیس سازمان صمت
هرمزگان گفت :با بهره برداری از مرحله نخست این کارخانه برای
 ۶۶۰نفر به صورت مســتقیم و غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد
شده است.امروز طرح توسعه این کارخانه نیز با ظرفیت تولید یک
میلیون تن کنسانتره ســنگ آهن آغاز شد.رئیس سازمان صمت
هرمزگان گفت :برای اجرای این طرح  ۹هزار میلیارد ریال اعتبار
در نظر گرفته شده است.سرمایه گذار کارخانه هم گفت :با تبدیل
سنگ آهن هماتیتی به کنسانتره با عیار  ۶۶درصد ،ارزش افزوده آن
چند برابر میشود.محمد قائدی افزود :اکنون تولیدات این کارخانه
بخشی از نیاز داخل کشور در کارخانههای فوالدی را تامین میکند.
استاندار هرمزگان نیز گفت :ظرفیت سنگهای هماتیتی هرمزگان
 ۸۰۰میلیون تن است که بهره برداری از این کارخانه در زنجیره تولید
فوالد بسیار اهمیت دارد.مهدی دوستی افزود :اکنون زیرساختهای
برق ،آب و گاز این کارخانه تامین شده است.وی گفت :با توجه به
ظرفیت سنگهای هماتیتی ،هرمزگان برای سرمایه گذاری بسیار
مناسب است.به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛
محمد آشوری نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی هم
گفت :مجلس شورای اسالمی برنامههای حمایتی در زمینه تولید و
تامین زنجیره کارخانههای فوالد دارد.کارخانه کنسانتره سنگ آهن
هماتیتی تنگ زاغ در نزدیکی معدن سنگ آهن تنگ زاغ و کیلومتر
 ۱۱۰جاده بندرعباس به حاجی آباد واقع است.

مختلف امدادی هماهنگی های الزم انجام شده تا در
سریع ترین زمان ممکن در جزیره مستقر شوند.به
گزارش ایرنا ،پورزادی یادآور شد :تمهیدات الزم در
خصوص ذخیره آذوقه ،سوخت و کاالهای اساسی
و همچنین اسکان موقت کیشوندان در این جزیره
انجام شده است و از این حیث نگرانی وجود ندارد.
در این زمین لرزه اخیر  ۳۱نفر مصدوم شدند که ۱۹
تن از مصدومان مرد و  ۱۲نفر نیز زن هستند  .چهار سقوط از طبقه سوم دچار ضرب ه مغزی ،شکستگی جان خود را از دســت داد ۲.تن از مصدومان در
نفر از مصدومان به علت ســقوط از ارتفاع دچار و خونریزی شــده بود و علی رغم انجام عملیات بیمارستان بستری هستند و بقیه به صورت سرپایی
شکستگی شده اند که یک نفر از این افراد به علت درمانی در اتاق عمل به علت شدت جراحات وارده ،درمان و ترخیص شده اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد:

سقف افزایش اجاره مسکن در قشم  ۲۰درصد اعالم شد

ســرویس شهرســتان //رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ،سقف مجاز
افزایش اجاره بها برای واحدهای مسکونی را ۲۰
درصد و واحدهای تجاری را نیز  ۳۰درصد اعالم
کرد.

افشــار فتح الهی در نشســت ساماندهی
وضعیت اجــاره بها با حضــور رئیس اداره
تعزیرات شهرســتان و جمعــی از معاونان
و مدیران ســازمان ،اظهار داشــت :با هدف
ســاماندهی وضعیت اجاره بهای واحدهای
مسکونی سقف مجاز برای واحدهای مسکونی
 ۲۰درصد نســبت به سال گذشــته در نظر
گرفته شده است.وی ادامه داد :همچنین سقف

افزایش نرخ اجاره بها برای واحدهای تجاری
نیز تا  ۳۰درصد خواهد بود.مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم اضافه کرد :اجاره واحدهای
مســکونی به صورت غیرمجاز ،ممنوع بوده
و در صورت مشــاهده با مشاوران امالک و
مالکان متخلف برخورد خواهد شــد.به گفته
فتح الهی؛ همچنین مالکانی که تصمیم دارند
واحد مســکونی خود را به صورت شــبانه
کرایه دهند باید بــرای اخذ مجوزهای الزم
به مدیریت میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم مراجعه
کنند.وی تصریح کرد :گشت های ویژه نظارت

بر مشــاورین امالک با هدف رصد وضعیت
اجاره نامه ها نیز تشکیل شده و به برخورد با
متخلفان خواهند پرداخت.مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم توضیح داد :با هماهنگی که با
اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قشم صورت
گرفته در صورت مشــاهده تخلف عالوه بر
پلمب ،واحــد متخلف تا پنــج برابر تخلف
جریمه می شود.وی خاطرنشان کرد :بر این
اساس حق معامله مشاوران امالک معادل نیم
درصد از طرفین معامله خواهد بود.فتح الهی
پیرامون برنامه ریزی برای ساماندهی وضعیت
اجاره بهای واحدهای تجاری نیز گفت :سقف

مجاز برای افزایش اجاره واحدهای تجاری
 ۳۰درصــد بوده و مالکان تمــام واحدهای
تجاری ملزم به رعایت این موضوع می باشند.
بــه گــزارش ایرنــا ،وی افــزود :تمامی
اجاره نامه های مربوط به واحدهای تجاری
باید به تایید مالکان مجتمع ها رسیده و همچنین
حقوق مالکانه و حق شــارژ این واحدها نیز
باید در زمان تنظیم قرارداد اجاره تسویه شود.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم اعالم
کرد :شــهروندان در صورت مشاهده تخلف
می توانند از طریق تماس با ســامانه  ۱۲۴یا
شماره تلفن های  ۰۷۶۳۵۲۵۲۰۱۰مدیریت
بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم و
 ۰۷۶۳۵۲۴۱۲۱۰سازمان تعزیرات حکومتی
هرگونه تخلف در زمینه تنظیم قرارداد اجاره
بها را گزارش دهند.

پیست گردشگری موتورسواری در کیش ایجاد می شود

ســرویس شهرســتان //رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کیش
گفت :در راســتای ساماندهی موتورهای شارژی پیست گردشگری
موتورسواری در این جزیره ایجاد می شود.

مهدی توانگر اظهار داشــت :این پیست در جنوب جزیره
توسط سازمان منطقه آزاد کیش به منظور تحقق برنامه های

ساماندهی موتورهای شارژی ایجاد می شود.وی اضافه کرد:
این پیســت هم اکنون در مرحله مشاور و طراحی قرار دارد
که پلیس راهنمایی و رانندگــی جزیره آن را به عنوان یکی
از راهکارهای کاهش تخلفات و ساماندهی کرایه موتورهای
شارژی در جزیره کیش پیشــنهاد کرده است.توانگر یادآور
شد :انتظار می رود با احداث این پیست در بخشی از رینگ
دور جزیره امکانی فراهم شود تا گردشگران در آن با کمترین
خطرات احتمالی بتوانند از امکانات موتورســواری به عنوان
یکی از تفریحات جزیره به صورت قانونی برخوردار شوند.
طرح ساماندهی موتورهای شارژی در کیش آذر سال گذشته
با پالک گذاری این وســیله نقلیه با همکاری شرکت عمران،

آب و خدمــات و پلیس راهنمایی و رانندگی آغاز شــده و
تا کنون بیش از  ۹درصد موتورهای شارژی پالک دار شده اند.
استفاده از کاله ایمنی ،اخذ بیمه نامه ،گواهینامه ،خرید فرورش
این دستگاه از دیگر بخش های ساماندهی این وسیله نقلیه در
جزیره کیش اســت که تحقق آنها از سوی پلیس راهور دنبال
می شود.به گزارش ایرنا ،پیش از آغاز اجرای طرح ساماندهی
تقریبــا  ۴۰درصد از برخوردهــا در تصادفات جزیره کیش
ناشی از موتورهای شــارژی بود که  ۲۰درصد نقش اساسی
در ایجاد سانحه رانندگی داشتند و با اجرای طرح ساماندهی
موتورهای شارژی این رقم به  ۳۰درصد و تقریبا در  ۱۵درصد
از تصادفات نقش اصلی را موتورهای شارژی دارند.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه آقای غالمحسین ساالری به استناد درخواست وارده 140162654075000518مورخ  1401/03/28در خصوص پالک  28فرعی از -10اصلی واقع در بخش دو
بندرعباس مدعی شده است که سند مالکیت  200سهم از  69350سهم ششدانگ یک قطعه نخلستان که به نامش ذیل ثبت  94976در دفتر  509صفحه  158ثبت وسند مالکیت به
شماره چاپی  137258ب  90به نام ایشان صادر گردیده است که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا باستناد
ماده  120آئین نامه اصالحی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود میباشد .
قوهقضائیه
بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید  .بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و سازمانثبتاسنادوامالککشور
عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد  1401/119 .م/الف  -تاریخ انتشار  1401/04/06 :ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

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

آگهی حصروراثت

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان شهاب الدین بیگی فرزند محمد حنفیه با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان ابراهیم دژکام فرزند عبدالرحیم
به  1387/3/16به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 -1عایشه بیگی فرزند محمد متولد  1307/7/1به ش.ش  4709812721همسر مرحوم.
 -2محمد دژکام فرزند ابراهیم متولد  1332/1/11به ش.ش  4709934134فرزند مرحوم.
 -3فاطمه دژکام فرزند ابراهیم متولد  1333/7/15به ش.ش  4709934495فرزند مرحوم.
 -4زمزم دژکام فرزند ابراهیم متولد  1345/1/1به ش.ش  4709941904فرزند مرحوم.
 -5اسحاق دژکام فرزند ابراهیم متولد  1353/9/19به ش.ش  4709944172فرزند مرحوم .و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

آگهی حصروراثت

احترام ًا آقای یوسف یوسف نژاد فرزند عبدالرحمن اهل وساکن شهر دشتی طی دادخواستی اعالم داشته است که مرحوم شادروان یوسف یوسف نژاد فرزند عبدالرحمن به شماره
ملی  4709685835در تاریخ  1398/1/19به شماره  4160دفتر مردگان در اقامتگاه دائمی خود به رحمت خدا رفته است ووارث حین الفوت وی عبارتند از و ....
 -1فاطمه یوسف نژاد فرزند یوسف با کد ملی  % 4709692890تولد  -2 . 1334/8/30زلیخا یوسف نژاد فرزند یوسف با کد ملی  % 4709695881تولد ( 1346/11/1دختران
قوه قضائیه
متوفی)  -4.عبدالرحمن یوسف نژاد فرزند یوسف با کد ملی  % 4709692904تولد -5. 1366/11/5محمد یوسف نژاد فرزند یوسف با کد ملی  % 470969292تولد  .1337/9/6دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 -6عبداله یوسف نژاد فرزند یوسف با کد ملی  % 4709695164تولد (. 1343/7/10پسران متوفی) .
 -6فاطمه گرمسیری فرزند علی با کد ملی  % 4709690911تولد (1312/7/1همسر متوفی ) .دارائی نامبرده در هنگام فوت بیشتر از پانصد میلیون ریال بوده است والغیر .لذا خواهشمند است نسبت
به درج در روزنامه وارسال نسخه ای از آن به این شورا جهت گواهی اعضاء وراثت اقدام گردد .

حسین اصرافی  -رئیس شورای حل اختالف شهر دشتی پارسیان

طرح  :بیتا وشنگی

آگهی حصروراثت

احترام ًا به استحضار می رساند خواهان احمد خنجی فرزند عبداهلل با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان عبداله خنجی فرزند احمد به 1359/11/15
به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 -1احمد خنجی فرزند عبداله متولد  1343/6/9به ش.ش  17فرزند مرحوم -2.فاطمه خنجی فرزند عبداله متولد  1337/5/5به ش.ش  24فرزند مرحوم.
 -3عایشه عظیمی فرزند محمد متولد  1311/7/1به ش.ش  651همسر مرحوم.و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .
حامد کامران  -شورای حل اختالف شعبه سوم پارسیان

مفقودی نوبت دوم
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

سند مالکیت خودرو کامیون کشنده تیپ ولوو -اف اچ  12پالک  14349مالک
محمد سفاری الفتی به شماره شاسی خودرو  170962شماره موتور 981025
مدل  1997رنگ سفید مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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

حمله به کندوهای طبیعی زنبور عسل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان
به وسیله آتش باعث انقراض نسل آنان و آتش سوزی درختان می گردد
روابط عمومی اداره کل

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

بوشهر

اهواز

۰۴:۲۱:۵۲
۰۵:۵۲:۱۲
۱۲:۴۷:۴۴
۱۹:۴۳:۱۳
۲۰:۰۱:۵۴

اذان صبح ۰۴:۳۵:۵۲
طلوع آفتاب ۰۶:۱۲:۴۷
اذان ظهر ۱۳:۱۸:۱۱
غروب آفتاب ۲۰:۲۳:۳۱
اذان مغرب ۲۰:۴۳:۱۵

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۳۶:۵۹
۰۶:۰۹:۵۲
۱۳:۰۹:۲۸
۲۰:۰۸:۵۹
۲۰:۲۸:۰۵

زاهدان

ورزشی

اذان صبح ۰۳:۵۴:۴۷
طلوع آفتاب ۰۵:۲۸:۳۱
اذان ظهر ۱۲:۲۹:۲۲
غروب آفتاب ۱۹:۳۰:۱۰
اذان مغرب ۱۹:۴۹:۲۴

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۴:۲۷:۲۴
طلوع آفتاب ۰۶:۰۱:۲۳
اذان ظهر ۱۳:۰۲:۳۷
غروب آفتاب ۲۰:۰۳:۴۸
اذان مغرب ۲۰:۲۳:۰۴

یاسوج

اذان صبح ۰۴:۰۶:۳۳
طلوع آفتاب ۰۵:۴۱:۴۰
اذان ظهر ۱۲:۴۴:۳۲
غروب آفتاب ۱۹:۴۷:۲۱
اذان مغرب ۲۰:۰۶:۴۸

یزد

اذان صبح ۰۴:۲۶:۴۵
طلوع آفتاب ۰۶:۰۲:۳۷
اذان ظهر ۱۳:۰۶:۳۲
اذان ظهر
غروب آفتاب  ۲۰:۱۰:۲۵غروب آفتاب
اذان مغرب  ۲۰:۲۹:۵۸اذان مغرب
اذان صبح
طلوع آفتاب

۰۴:۱۰:۲۵
۰۵:۴۸:۲۶
۱۲:۵۵:۲۰
۲۰:۰۲:۱۰
۲۰:۲۲:۰۵

به گزارش خبرنگار دریا ،نیمه نخســت  ۲تیم
با وجود هوای گرم ســالن یک بازی پایاپای به
نمایش گذاشــتند و بدون گل به پایان رسید .در
نیمه دوم تیم صنایع هرمزگان هنوز چهار دقیقه از
بازی نگذشته بود که توسط «علیرضا صابری» که

اردیبهشت :

دومین بازی فینال لیگ دسته دوم موفق شد تيم اورتا ساری
لیگ دسته دوم بسکتبال باشگاه های کشور
را شکســت ده د و عنوان قهرمانی لیگ دسته دوم بسکتبال
باشگاه های کشــور را کسب کند .در این ديدار که در تاالر
آزادی تهران برگزار شد شــاگردان ناصر عباس زاده موفق
شــدند با نتیجه  ۷۲بر  ۵۷به پیروزی دســت یایند و جشن
قهرمانــی را در تــاالر آزادی تهران بر پا کنــد .تیم فوالد
هرمــزگان در بازی اول فینال هم  ۶۳بر  ۵۹مقابل تيم اورتا
ساری به برتری دست یافته بو د ️.نويد كهوری ،علي شبتاری،
ســتار دشــت پيما ،امير دادی زاده ،همايون لشنی ،بنيامين
خضــری  ،آريا جعفری ،آرين گردی تختی ،نعمت ناصری،
امير حسين نادری ،ياسين درويش نژاد ،امير علی شبدر ،ايليا
اميری توسلی ،هومن اسماعيلی ،ايليا ميرزايی ،علي رفيعی ،و
ياشار فتايی  ۱۷بازیکن تیم فوالد هرمزگان در این دوره از
مسابقات هســتند .كادر فنی تیم فوالد از سرپرست محمد
زارعی ،ســرمربی ناصر عباس زاده بنــدری ،كمک مربیان
سرویس ورزشی //تیم فوالد هرمزگان دومین بازی فینال پشت سر گذاشت تا جام قهرمانی را باالی به سر ببرد.
صادق مصفا و احمد رضا كهورزاده ،تداركات جواد جوذری
لیگ دسته دوم بسکتبال باشگاه های کشور را با پیروزی  به گزارش خبرنگار دریا؛ تیم بسکتبال فوالد هرمزگان در و پشتيباني مجيد محمدی تشکیل شده است.

فوالد هرمزگان عنوان قهرمانی را کسب کرد

پنج انتصاب
در شرکت صنایع
هرمزگان صورت گرفت

به گزارش ایرنا ،برابر ابالغ های صادره ؛ مهدی اردیبهشتی مدیر
روابط عمومی و امور بین الملل  ،یوســف رئیسی مدیر پشتیبانی
شرکت صنایع پشتیبان و وحید ایرانی به عنوان مدیر تیم های پایه،
مجید ذاکری سرمربی تیم فوتبال رده امید ،مهدی جعفری سرپرست
تیم فوتبال رده امید و ناصر نوری به سمت سرمربی تیم فوتبال رده
جوانان منصوب شدند.

جلسه اعضای هیئت ووشو استان
با مدیر کل ورزش و جوانان برگزارشد
سرویس ورزشی //جلسه اعضای هیئت ووشو با خادمی مدیر کل ورزش و
جوانان استان درمحل دفتر مدیرکل برگزار شد.

بــه گــزارش خبرنگار دریا  ،مدیر کل ورزش و جوانــان هرمزگان در این
جلسه اظهارداشت:تیم اجرایی هیئت ووشو در مسیر خوبی حرکت می کند و
تاکنون توانسته مربیان ،داوران و ورزشکاران خوبی را استعداد یابی و پرورش
دهد.
متولی ورزش استان بیان داشت :امیدوارم ورزشکاران ووشوکار استان بتوانند
مســیر رشد و توسعه را ادامه دهد تا در آینده ای نه چندان دور ملی پوشان و
قهرمانان خوبی از این خطه به تیم های ملی اعزام شوند.مجتبی عامری سیاهوئی
سرپرســت هیئت ووشو استان در این جلسه  ،ضمن قدردانی از حسن اعتماد
مدیر کل محترم و ریاست محترم فدراسیون گفت:در طول  ۲۷روز که مسئولیت
سرپرستی هیات را داشته ام با کمک تیم اجرایی متعهد  ،همراه موفق به برگزاری
بیش از ۱۶۷مسابقه در رده های مختلف در بین بانوان و آقایان جهت انتخاب
منتخب استان  ،منتخب دانش آموزی شده ایم .
سرپرســت هیئت ووشو استان در ادامه یادآورشد ؛ در بخش ساندا با تمامی
محدودیت که وجود داشــت رقابتهای قهرمانی ووشــو آقایان استان در همه
رده های ســنی و انتخابی نوجوانان جهت اعزام به مســابقات دانش آموزی
کشــور با برگزاری بیش از ۹۷مسابقه بین  ۱۲۲شرکت کننده درقالب ۷تیم از
شهرســتانهای بندرعباس ،میناب،بیکاه رودان  ،رودخانه  ،بندرلنگه  ،رویدر و
بشــاگرد برگزار شد.الزم به ذکر است در این جلسه کادر اجرایی هیئت ووشو
استان به بیان نکته نظرات خود پرداختند.

باحضور سرمربی تیم ملی نوجوانان دختران ایران ؛

سرویس ورزشی //طرح استعدادیابی فوتبال
دختــران جوان و نوجوان اســتان هرمزگان با
شرکت  ۱۵۰فوتبالیست و با حضور شادی مهینی
ســرمربی تیم ملی نوجوانان ایران در ورزشگاه
خلیجفارس بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرنگاردریا ،سرمربی تیم ملی فوتبال
نوجوانان ایران با اشاره به استعدادهای خوب فوتبال
بانوان در استان هرمزگان گفت :این استعدادیابی در
 ۲روز برگزار شــد که در روز نخست  ۷۰نفر در
رده سنی نوجوانان و در روز دوم  ۸۰نفر هم دررده
سنی جوانان مورد ارزیابی قرار رفتند.شادی مهینی
افزود :برای دعوت از بازیکنان به اردوی تیم ملی
نوجوانان و جوانــان چهار مالک تکنیک ،هوش،
ارتباط و سرعت در نظر گرفته شده است .که پس از

برگزاری استعدادیابی تعدادی از بین شرکت کنندگان
که این مالک ها داشــته به اردوی تیم ملی دعوت
می شوند.وی با اشــاره به اینکه نخستین حضور
تیم ملی نوجوانان دختر در مســابقه برون مرزی،
در  ۲۰مهرماه امســال درکافا تاجیکستان برگزار
می شود ،بیان داشت :با  ۲۰بازیکن در این مسابقه
شــرکت خواهیم کرد و در رده جوانان نیز با ۲۰
بازیکن در فروردین ماه ســال آینده در مقدماتی
بازی های آســیایی شرکت می کنیم.رئیس هیات
فوتبــال هرمزگان هم حضور ســرمربی تیم ملی
فوتبال نوجوانان در هرمزگان را فرصتی بزرگ برای
شناسایی استعدادهای فوتبال دختران عنوان کرد و
گفت :این اســتعدادیابی با حضور خوب دختران

مشکل قهرمان پاراآسیایی هرمزگانی چیست؟

سرویس ورزشی //در پی انتشار توییتی
که مشکالت قهرمان ورزشی استان را بازگو
کرده بود بهزیستی اســتان جوابیه ای را
منتشر کرد.

به گزارش ایسنا ،در این جوابیه آمده است:
«حسن دهقانی دارای مدرک تحصیلی دیپلم
که دارای معلولیت می باشــد بصورت خرید
خدمات از بخش غیــر دولتی بعنوان نیروی
خدماتــی در یکی از مراکز تابعه ســازمان
بهزیستی که خدمات تخصصی را ارائه میدهد
از سال  99بکارگیری شده است .باتوجه به
اینکه نامبرده بدلیل شرکت مستمر و طوالنی
مدت در اردوهای ورزشی امکان حضور در
محل کار را ندارد و از نیروهای غیر تخصصی
بخش غیر دولتی اســت که امکان پرداخت
حقوق و دستمزد توسط شرکت طرف قرارداد
در زمان عدم حضور ایشان وجود ندارد ولی

بیمه تامین اجتماعی بصورت مستمر پرداخت
شده اســت(بیمه اردیبهشت ماه کلیه کارکنان
شــرکت مربوطه در مرحله عقــد قرارداد و
پرداخت هست).
قابل ذکر است که در طی مدت بکارگیری
ایشــان کلیه حقوق و دستمزد ایشان تا پایان
خرداد ماه براســاس مدت حضور در محل
کار پرداخت شده است و در ایام عدم حضور
توسط شرکت مربوطه مرخصی بدون حقوق
با لحاظ کردن بیمه تامین اجتماعی انجام شده
است .در ضمن طی مکاتبه ای با استانداری
استان در خصوص رفع مشکل اشتغال نامبرده
از طریق ظرفیت های موجود در شرق استان
شهرســتان میناب صورت گرفته و سازمان
بهزیستی پیگیر حل مشــکل اشتغال ایشان
بصورتی که خللــی در خصوص حضور در
مســابقات و اردوهای ورزشی برای ایشان
بوجود نیاورد ،است.
در ضمن جهت حمایت از ایشان باتوجه به
اینکه از معلوالن بهزیستی می باشد مبلغ 7/5
میلیون تومان کمک بالعوض شده و همچنین
از پایــان فروردین تا نیمه خرداد بدلیل جابه
جایی شــرکت طرف قرارداد خللی در روند
پرداخت کلیه نیروهای اورژانس ایجاد شد که
پیگیر حل آن هستیم».

امروز ممکن است بابت چیزی هزینه کنید که اص ً
ال
نیــازی به آن ندارید ،اما بدانیــد که این خریدهای
ناگهانی و بدون فکر به هیچ وجه به نفع تان نیستند.
اگر بترســید همه چیز بدتر خواهد شد ،زیرا ممکن است از روی
ترس فکرتان خوب کار نکند و تصمیمی بگیرید که بعدا ً از عواقب
مالی آن پشیمان شوید .ضرورتی که اکنون احساس می کنید سرابی
بیش نیست و می تواند اعمال تان را تحت تأثیر قرار دهد .به شما
توصیه می شــود قبل از این که کیف پول تان را باز کنید به ارزش
آن چه می خواهید بخرید دقت کنید و بر اساس اولویت های تان
تصمیم بگیرید .
خرداد :

دعوتی از شما به عمل آمده که بسیار وسوسه کننده
به نظر می رسد ،اما اکنون به استراحت نیاز دارید و به
نفع تان است که از روابط این چنینی فاصله بگیرید.
از همه طرف تشویق تان می کنند که با آن ها همراه
شوید ،اما لزومی ندارد به خواست آن ها توجه کنید .مقاومت کنید
و تسلیم نشوید ،به ندای درون تان گوش کنید و آن چه را که فکر
می کنید درست است انجام دهید .اکنون باید مدتی خلوت کنید و
روح تان را نیروی دوباره ببخشید.
تیر :

رویاها و اهداف شــغلی ای که اکنون در ســر دارید
غیر واقعی به نظر می رســند .شــاید چیزی غیر از
تعهدات کاری توجه تان را جلب کند ،پس بهتر است
فع ً
ال در زمینه ی شــغلی تصمیمی نگیرید .چیزی که اتفاق افتاده
آشفتگی فکری نیست ،بلکه فقط نوعی خستگی و دلزدگی است.
ســعی کنید راهکاری پیدا کنید تا بتوانید در جای دیگری غیر از
محل کار خالقیت تان را نشان دهید و بدانید که مسیرهای دیگری
هم برای موفقیت وجود دارند .
مرداد :

امروز کارهای زیادی برای انجــام دادن دارید ،اما
بی نهایت مشــتاق اید که هر چه زودتر دوستان تان
را مالقات کنید .اما متأسفانه تحقق این خواسته بسیار
مشــکل به نظر می رسد .البته که شایسته ی این پاداش هستید و
حق تان است که اوقاتی را به تفریح بگذرانید ،اما باید بدانید که تنها
راه حل ممکن در این است که بین کار و وظایف تان تعادل ایجاد
کنید .با در نظر گرفتن این نکته برنامه ریزی کنید تا همه ی کارها
در موعد مقرر انجام شوند و بعد بتوانید به امور دلخواه تان بپردازید.
شهریور :

طرح استعدادیابی فوتبال دختران
در هرمزگان با شرکت  ۱۵۰فوتبالیست برگزار شد
استان برگزار شد.قاســم رنجبریان افزود :رشد و
توســعه فوتبال بانوان هرمزگان اولویت اساسی
هیات است و تالش می کنیم با حمایت مسئوالن و
شــرکت های صنعتی درغرب بندرعباس زمینه
حضور تیــم فوتبال بانوان اســتان در لیگ های
کشوری را فراهم کنیم .رئیس کمیته بانوان هیات
فوتبال استان هرمزگان هم گفت :این استعدادیابی
که در بندرعباس برگزار شد ،حاصل یک ماه تالش
هیات فوتبال و کمیتــه بانوان بوده که با همکاری
هیات های شهرســتانی انجام شــده است .مریم
مــرادی افــزود :پــس از فراخوانــی و قبل از
برگزاری اســتعدادیابی ،در تمام شهرســتان های
هرمــزگان ارزیابی آن انجام شــد و کمیته های

سال بیست و یکم شماره 3915

خســتگی ناپذیــر به نظــر می رســید و تصمیم
دارید درباره ی فرصت های بی شــماری که اکنون
پیش روی تان خودنمایی می کنند رویاپردازی کنید
و محدودیت های تان را نادیده بگیرید .شاید به این نتیجه برسید که
همه ی فرصت ها را غنیمت بشمارید ،یعنی حتی حاضرید اگر زمان
کافی هم در اختیار نداشتید هر طور شده به این فرصت ها رسیدگی
کنید .سعی کنید هوشمندانه عمل کنید ،اشکالی هم ندارد اگر گاهی
پاســخ منفی بدهید ،حواس تان باشد که این زیاده روی ها ممکن
است در نهایت شما را به جایی بکشانند که دیگر شادی و تفریحی
برای تان باقی نماند .

هرمزگان در مجلس شورای اسالمی ،مظفرمهری
خادمی مدیر کل ورزش وجوانان هرمزگان ،مهدی
دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان،
علیرضا باقری مدیرعامل شرکت صنایع پشتیبان
هرمزگان ،اســحاق جعفری عضو هیئت مدیره
شرکت صنایع پشتیبان هرمزگان ،قاسم رنجبریان
رئیس هیات فوتبال و برخی از اعضای شــورای
اسالمی شــهر بندرعباس مراســم جشن نایب
قهرمانی برپا شد و به بازیکنان مدال و جام نایب
قهرمانی اهدا شد.

ســرویس ورزشــی //طی احکامی از ســوی علیرضا باقری
مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان،
مدیر روابــط عمومی و امور بین الملل ،مدیــر تیم های پایه ،
مدیر پشتیبانی ،مسئول اموز نقل و انتقاالت بازیکنان و عوامل
اجرایی و سرمربیان تیم های امید و جوانان به همراه سرپرست
تیم فوتبال امید منصوب شدند.
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فروردین :

بازی صنایع پشتیبان هرمزگان و شهرداری ساوه نیمه تمام ماند

سرویس ورزشی //در هفته پایانی مرحله نهایی
لیگ دسته اول فوتســال باشگاه های کشور
تیم صنایع پشــتیبان هرمزگان در سالن فجر
بندرعباس به دیدار شــهرداری ساوه رفت که
این بازی در دقیقه  ۳۱نیمه تمام ماند.
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طالعبینی

در هفته پایانی مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور

بازوبند سر گروهی را به جای «محمد بنی اسدی»
به بازوی خود بســته بود؛ دروازه مهمان خود را
گشود .تیم میزبان باز روی یک ضد حمله به گل
دوم رسید و «علی جوذری» برای این تیم گلزنی
کرد .بعد از این گل تیم شــهرداری ساوه به دلیل
اعتراض به تصمیــم داوری حاضر به ادامه بازی
نشد و بازی نیمه تمام ماند.در پایان این بازی با
حضور «آرش جابری» سرپرست سازمان لیگ
فوتسال کشور ،مهدی دوستی استاندار هرمزگان،
محمد آشوری و احمد مرادی نماینده گان مردم
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امروز به نظر می رســد که با خودتان درگیر هستید،
زیرا نمی توانید بین افراط و تفریط تعادل برقرار کنید.
خوشبختانه می توانید به خوبی با جزییات کار دست
و پنجه نرم کنید ،اما ممکن است خودتان را بیش از حد توان تان
مشغول کنید .حواس تان باشد که اطالعات مهم را نادیده نگیرید.
به شما توصیه می شود که همه ی جوانب کار را در نظر بگیرید و
منطقی عمل کنید.
مهر :

شهرستانی حضورشــان را در استعدادیابی استان
اعالم کردند که امســال حضور شهرستان ها در
طرح اســتعدادیابی استان چشــمگیر بود.مرادی
بــر حمایت همه جانبــه مســئوالن و خیران از
تیم های ورزشــی بانوان تاکید کرد و بیان داشت:
ایــن امر عالوه بر ایجاد شــور و نشــاط در بین
بانوان نقش اساسی در توســعه ورزش وکاهش
آســیب هــای اجتماعــی دارد .وی از خیران و

شــرکت های صنعتی و واحدهای تولیدی تقاضا
کرد از تیم های ورزشی بانوان حمایت مالی انجام
دهند تا بانوان ما در مسابقه های کشور حضوری
فعال داشته باشند.طرح استعدادیابی فوتبال بانوان
هرمزگان با همکاری فدراســیون فوتبال کشور و
هیات فوتبال اســتان برگزار شد و در این استعداد
یابی از تمام شهرســتان های تابعه استان حضور
داشتند.

مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان :

نخستین جشنواره رسم جوانمردی در بندرعباس برگزارمی شود
سرویس ورزشی //مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان خبرداد:نخستین
جشنواره رسم جوانمردی در بندرعباس برگزارمی شود.

به گزارش خبرنگار دریا،مظفر مهری خادمی نســب مدیر کل ورزش و
جوانان استان از برگزاری نخستین جشــنواره رسم جوانمردی با حضور
سرپرســت دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان کشور و مسئولین
اســتانی در بندرعباس خبر داد  .مظفرمهری خادمی نســب اظهار داشت:
هدف از برگزاری جشنواره رسم جوانمردی پاسداشت ارزش های معنوی

و اخالقی در میان جامعه ورزش است .
مدیر کل ورزش و جوانان استان خاطرنشان ساخت:ورزشکار در عرصه
ورزش که ســکوهای قهرمانی را به کمال رسیده باشد ،پهلوان است و باید
خصوصیاتی همچون رافت و نشــاط ،کمال و ادب ،احترام و پیشکسوت،
رفاقت و خیلی موارد دیگر را داشــته باشــد و میتوان با داشــتن همه
این شــرایط ،به درجه ای از کمال می رسد که از صدها سکوی قهرمانی
ارزشمند تر است.

دیدار مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان با تیم فوتبال شهرداری بندرعباس
سرویس ورزشی //مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان با تیم فوتبال
شهرداری بندرعباس دیدار نمودند.

بــه گزارش خبرنگار دریا ،خادمی مدیرکل ورزش وجوانان باتفاق
دکتر محمد آشوری نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی ،نوبانی شهردار بندرعباس ،احمدکناری نژاد و حسن ساالری
اعضای شورای شهر بندرعباس ،رنجبریان رئیس هیئت فوتبال استان،
علیرضاباقری مدیرعامل فرهنگی ورزشــی صنایع پشــتیبان فوالد
هرمزگان با حضور در میان اعضای تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با

اعضای تیم دیدار و گفت وگو نمودند.
الزم بذکراســت:تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در پایان لیگ دسته
دوم گروه اول مقام دوم را کسب نمود و به مرحله پلی آف راه یافت و
در این مرحله با تیم ون پارس اصفهان دو بازی رفت وبرگشت (بازی
رفت  ۷تیر ماه دراصفهان وبازی برگشت۱۳تیرماه درمجموعه ورزشی
خلیج فارس بندرعباس) انجــام خواهد داد که اگر این دو بازی را با
موفقیت انجام دهد و به پیروزی برســد به عنوان تیم سوم راهی لیگ
دسته اول فوتبال کشور خواهد شد.

ممکن اســت دوســتان تان فکر کنند تعادل تان را از
دست داده اید ،به ویژه اگر مدام از بلند پروازی های تان
برای شان بگویید .شاید همه چیز خیلی خوب به نظر
برسد ،اما به هر کجا که نگاه می کنید مشکلی توجه تان را جلب
می کند .یادتان باشد که تا زمانی که تعادل پیدا نکنید حقیقت آشکار
نخواهد شد .به جای این که هیجان زده عمل کنید بهتر است کمی
درنگ کنید و مسیر درست را تشخیص دهید .بهتر است تا دیر نشده
به خودتان بیایید و اصالحات را انجام دهید.
آبان :

هنوز هم نگران وضعیت مالی خود هستید ،با این که
نســبت به آینده مثبت فکر می کنید اما باز هم تمایل
ندارید این نگرانی ها را کنار بگذارید .اکنون موفقیت
شما به این بستگی دارد که به ثبات برسید .اگر بدون فکر و سریع
وارد عمل شوید ممکن است مسیر پیشرفت تان را با خطر مواجه
ســازید .سعی کنید خوش بین باشید ،اما حواس تان را بی نهایت
جمع کنید.
آذر :

کلید خوشبختی شما اکنون در دست احساسات تان
است .شاید دست به یک فعالیت هیجان انگیز بزنید ،اما
نباید بیش از حد احساساتی شوید .اکنون نمی توانید
آن چه را درون تان به شــما می گوید نادیده بگیرید.
حس و حال تان نشــان از سالمت جسم تان دارد ،پس تا جایی
کــه امکان دارد به ندای درون تان گوش کنید و با دقت آن چه را
می شنوید انجام دهید.
دی :

امروز بسیار پر حرف به نظر می رسید .البته دوست
ندارید در بحث های پیش پا افتاده و غیر مهم شرکت
کنید ،به خاطر همین از جمع فاصله می گیرید .سعی
کنید با کسی وارد بحث شوید که بتوانید یک رابطه ی معنی دار را
با او ادامه دهید .این گفت و گو ها می توانند به نفع تان واقع شوند،
اما به شما توصیه می شــود که امروز زیاد پر حرفی نکنید و اگر
می توانید بحث و گفت و گو را به روز دیگری موکول کنید .
بهمن :

امروز به سختی می توانید کارتان را جدی بگیرید ،مگر
این که بدانید می توانید در حین کار با همکاران تان
صحبت کنید  .حتی شخصی بودن یا کاری بودن این
صحبت برای تان مهم نیست .اگر بتوانید همه ی کارها را سر وقت
به پایان برسانید از ســوی همکاران تان مورد توجه قرار خواهید
گرفت.
اسفند :

دیدگاه تان نسبت به آینده مورد توجه همکاران تان قرار
گرفته است ،به همین خاطر به نظر می رسد که اکنون
می توانید قدرت را در دســت بگیرید .منظورتان این
نیست که همه کاره و رییس باشــید ،اما دیگران شما را شخصی
می بینند که می تواند با هوشــمندی تکه های پازل را پیدا کند و
کنار هم بچیند.
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گرچه مولد اصلی این درختان هندوســتان
اســت ،اما سالها اســت که بومی جنوب
ایران شــدهاند .این میوههای خاص مناطق
گرمسیری ،چه در هنگام کال و نارس بودن
و چه در زمان رســیدن کامــل ،کاربردهای
زیادی داشته و از این میوه در صنایع مختلف
از جمله آبمیوه ،ترشــی و طعــم دهنده و...
اســتفاده میشود.اســتان هرمزگان یکی از
استانهای جنوبی کشور بوده که حجم قابل
توجهی از تولید انبــه را به خود اختصاص
می دهد و شهرســتانهای میناب با یکهزار
و  700هکتار بــاغ انبه رتبه اول و رودان به
عنوان قطبهای تولید این محصول شناخته
میشوند .روستاهای شهوار ،تمبانو ،دهوسطی،
فخرآباد ،گلشوار و بازیاری از نقاط مهم تولید
انبه در میناب محسوب میشود .روستاها و
شهرســتانی که حاال به گفته مسئوالن قرار
است نه تنها به عنوان قطب تولید انبه شناخته
شود بلکه بزرگترین مرکز تحقیقاتی میوههای
گرمسیری را نیز قرار است به خود اختصاص
دهد.
مدیــر امــور باغبانی جهاد کشــاورزی
هرمزگان درگفتوگو با «ایران» با اشاره به
اینکه هرمزگان رتبه نخســت را در تولید و
سطح زیر کشت انبه کشور دارد ،گفت :بالغ بر

هرمزگان قطب تولید انبه
در کشور میشود
 3هزار هکتار از باغهای هرمزگان به کاشت
انبه اختصاص دارد که در ســال جاری 29
هزار تن محصول عاید کشاورزان شده است
که این حجم از محصول نسبت به سال گذشته
 10درصد افزایش را نشان میدهد که علت
آن میزان بارندگیهایی اســت که در فصل
زمستان مناسب بوده است.
مسعود گرگیج با بیان اینکه فصل برداشت
انبه تا اواخر خردادماه ادامه دارد ،افزود70 :
درصد انبه هرمزگان به صورت نارس برداشت

میشود که در صنایع ترشی و شوری استفاده
میشود .مهمترین ارقام انبه در استان عبارت
از آل مهتری ،کلک ســرخ و هلیلی است که
در شهرستانهای میناب ،رودان و بندرعباس
تولید میشــود .میزان تولید انبه به دو عنصر
مهم بارندگی و مدیریت باغ یا همان باغداری
بستگی دارد .به عبارتی شرایط اقلیمی و اینکه
چه میزان بارش در فصل زمســتان (دی و
بهمن) باریده و نیز باغبانی باغها که از شرایط
ســالم بودن درختان وهرگونه آفت زدگی

مشارکت در مدرسه سازی با هزینه یک آجر؛

استقبال دانش آموزان مدارس استثنایی هرمزگان از پویش « صحن حرم  ،مدرسه ام»
تاکنون بیش از  700نفــر از دانش آموزان و اولیای
دانش آمــوزان هرمزگان در این پویش شــرکت
کردند .

به گزارش خبرنــگار دریا ،وی در ادامه با بیان
اینکه آموزش وپرورش اســتثنایی استان و اداره
آموزش و پرورش شهرستان حاجی آباد بیشترین
مشــارکت را در پویش صحن حرم ،مدرســه ام
داشته اند ،خاطرنشــان کرد :در چند روز گذشته
جریان مشــارکت در امر مدرسهســازی حتی به
گروه خبر //ســید فخرالدین هاشــمی مدیرکل اندازه یک آجر ،رونق فراوانی گرفته است و مردم
با مراجعــه به ســایت www.ajorBajor.ir
نوسازی مدارس هرمزگان استان هرمزگان اظهار
کرد :از ابتدای پویش «صحن حرم ،مدرســه ام» با پرداخت مبالغ اندک در ســاخت مدارس سهیم

شدهاند.
هاشمی همچنین ابراز داشت :عالقه مندان میتوانند
ازطریق وب ســایت  www.ajorBajor.irو
یا کانال مهر مدرســه در شبکه شاد،در این پویش
خیرخواهانه شرکت کنند.
مدیرکل نوســازی مدارس هرمزگان در پایان با
اشــاره به اینکه کار خیر و خیرخواهی ریشــه در
فرهنگ اسالمی -ایرانی دارد  ،تصریح کرد :انتظار
می رود تمامی اقشــارجامعه اعــم از فرهنگیان،
بازاریان و کســبه  ،کارمنــدان و  ...در این پویش
خیرخواهانه شرکت نمایند.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هرمزگان خبر داد

حمایت ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) هرمزگان از زلزله زدگان بندر چارک
نمودند .امیریان زاده اظهار داشــت :وقوع
زلزله های مداوم در اســتان هرمزگان و
به ویژه غرب هرمزگان ضمن آســیب به
منازل مردم باعث ایجاد وحشــت در بین
ســاکنین گردیده که باید در جهت تجهیز
کمپ اسکان و توزیع چادر بین مردم اقدام
گردد.
معاون اجتماعی ســتاد اجرایی افزود:

گروه خبر //معاون اجتماعی ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) هرمزگان گفت :پس
از وقوع زلزله های مداوم در غرب هرمزگان
حسب دستورمدیرکل ستاداجرایی فرمان
حضرت امام(ره) هرمــزگان و مدیرعامل
بنیاد احسان وابســته به ستاد اجرایی به
کمک گروه های امدادی منطقه آمد.

بــه گــزارش خبرنگار دریا« ،ســجاد

جلوگیری کنند ،در تولید محصول بسیار حائز
اهمیت است.
وی با ابراز خرســندی از اینکه در دوسال
پیاپی  1400و  1401هیچ گونه آفت ملخی
و بیماری باغها را تهدید نکرده است ،اظهار
داشت :خوشبختانه با افزایش بارندگیهای
دو فصل دی و بهمــن ماه و نیز عاری بودن
آفت ملخ و بیماریهای دیگر باعث شــد تا
باغداران محصول بیشتری را نسبت به سال
گذشته برداشت کنند که این محصول عمدت ًا

امیریــان زاده» معاون اجتماعی ســتاد در
استان ،در حاشــیه بازدید از منازل آسیب
دیده مردم در بندرچارک عنوان کرد :قرارگاه
جهادی و خدمت رسانی ستاداجرایی و بنیاد
احسان وابسته به ستاد اجرایی ،با همکاری
گروه هــای جهادی همکارســتادجهت
امدادرســانی به مردم آســیب دیده اقدام

توزیع بسته های معیشتی و چادر در بین
مردم و راه اندازی آشپزخانه امدادی برای
ساکنین در کمپ اضطراری از اولویت های
این ســتاد بوده که با حمایت بنیاد احسان
انجام می پذیرد.گفتنی اســت در ده روز
گذشته بیش از یکصد زلزله در هرمزگان
به وقوع پیوسته که سه مورد آن بیش از ۵
ریشتر بوده است.

دوشنبه  6تیر 1401
 27ذی القعده 1443
سال بیست و یکم شماره 3915

در شــهر میناب و رودان و به طور پراکنده
در بندرعباس تولید میشــود .به عبارتی در
هر خانهای در بندرعباس درختان انبه پربار
وجود دارد و دلیل آن به خاطر آبیاری با آب
شرب لولهکشی است.
این مسئول با بیان اینکه اکثر باغهای کشت
انبه دارای قدمت زیاد و ریشه پایه بلند است،
خاطرنشان کرد :اکثر باغها قدیمی و محلی
هستند و درختان انبه آن کهن و ریشه بلند و
نیازمند آب زیاد هستند .حال اینکه با توجه به
کم آبی و شرایط اقلیم اگر بخواهیم محصول
بیشــتری را تولید کنیم الزم اســت که این
اراضی را تبدیل به انبه با ریشه پایه کوتاه که
نسبت به شوری آب برای کشت مقاوم است
جایگزین کنیم که ایــن کار نیازمند واردات
انبههای تجاری پا کوتاه است که از مهمترین
برنامههای امســال جهاد کشــاورزی برای
باغداران هرمزگانی است .مدیر امور باغبانی
جهاد کشاورزی هرمزگان با ابراز امیدواری
از اجرایی شدن کامل این طرح در سالهای
پیشرو عنوان کرد :در طرح مورد نظر  4هزار
هکتار از باغها برای جایگزینی این انبههای
وارداتی پاکوتاه در نظر گرفته شده است که
خوشبختانه تاکنون بالغ بر  2هزار هکتار از
این باغها که نخلستان بودهاند در فاز اجرایی
قرار گرفتهاند و درختــان موجود حذف و
درختان ریشــه پاکوتاه وارداتی جایگزین
شدهاند که میتواند محصول پربارتری را در
برداشته باشد.

مسعود گرگیج با اشاره به قدمت  300ساله
کاشت درخت انبه در میناب گفت بیشترین
صادرات بــه خارج از کشــور به صورت
محصول ترشــی و شوری است و در کشور
عمدهترین صــادرات به تهــران و اصفهان
و استانهای همجوار ارســال میشود.وی
همچنین از راهاندازی مرکز تحقیقات میوههای
گرمسیری در هرمزگان خبر داد و یادآور شد:
این طرح که موافقتهای اصولی و اولیه آن
گرفته شده اســت قرار است به عنوان اولین
ایســتگاه تحقیقاتی کشــور در مساحتی به
طول  100هکتار تأسیس شود که با تأمین
اعتبار ،این مرکزقــادر خواهد بود به عنوان
بزرگترین مرکز تحقیقاتی میوههای گرمسیری
به آزمایش ارقام مختلف میوهها اقدام کند تا
به محصوالت باکیفیتتر و با تنوع ارقام بیشتر
دست پیدا کنیم.مدیر جهاد کشاورزی میناب
نیز با اشاره به فعالیت  7واحد صنایع تبدیلی
تولیدی ترشی و شوری گفت :این صنایع با
ظرفیت  9هزار تن در استان فعال هستند .در
هر واحد  10نوع ترشی انبه تولید میشود که
عالوه بر مصرف داخل ،به کشورهای حوزه
خلیج فارس نیز صادر میشود.
ناصر نورزاده اظهار داشت :برداشت انبه تازه
خوری از نیمه دوم خردادماه آغاز میشود و
تا پایان شــهریور ادامه دارد .در حال حاضر
این محصول  ۱۰تن در هر هکتار برداشــت
میشود که نسبت به سال گذشته  ۱۰درصد
افزایش داشته است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

تعداد شهرستان های زرد کرونایی افزایش یافت
گروه خبر //سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان
هرمزگان گفت :هشت شهرستان هرمزگان در وضعیت
آبی و پنج شهرستان در وضعیت زرد قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار دریا ،دکتر فاطمه نوروزیان با
اشاره به اینکه کرونا تاکنون در هرمزگان جان ۲۶۱۶
نفر را گرفته اســت ،افزود :در جدیدترین نقشه رنگ
بندی کرونایی کشــور ،هشت شهرستان هرمزگان در
وضعیت آبی و پنج شهرســتان در وضعیت زرد قرار
گرفتند.

وی بیان کرد :شهرستانهای بندرعباس ،بندرلنگه،
رودان ،قشم ،میناب ،بوموســی ،بشاگرد ،سیریک و
جزایر کیش و هرمز همانند هفته گذشته در وضعیت
آبی (عادی) قرار دارند.نوروزیان با اشــاره به اینکه
شهرســتانهای حاجی آباد ،پارســیان ،بندرخمیر و
بستک که هفته گذشته در وضعیت آبی بودند ،اکنون
در وضعیت زرد (نسبتا پرخطر) قرار گرفتند ،تصریح
کرد :شهرستان جاســک نیز همانند هفته گذشته در
وضعیت زرد قرار دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان :

با متعرضان به نیروی انتظامی
قاطعانه برخورد می شود
گروه خبر //رئیس کل دادگســتری استان
هرمزگان با اشــاره به تأکیدات رئیس قوه
قضاییه در حمایــت از اقتدار فراجا ،تصریح
کرد :افرادی که بــه مأموران انتظامی تعرض
کنند یا به اماکن و خودروهای نیروی انتظامی
خسارت بزنند ،با برخورد قاطع و بدون اغماض
دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار دریا ،همزمان با هفته
قوه قضاییه ،جلســه کمیته راهبردی دستگاه
قضایی و نیروی انتظامی اســتان هرمزگان
با حضور دکتر مجتبــی قهرمانی رئیس کل
دادگســتری هرمزگان ،ســردار غالمرضا
جعفــری فرمانده انتظامی اســتان ،علیرضا
احمــدی منش دادســتان عمومی و انقالب
بندرعباس و جمعی از مســئوالن قضایی و
انتظامی در بندرعباس برگزار شــد .رئیس
کل دادگستری اســتان هرمزگان در جریان
این نشست با اعالم حمایت قاطع از نیروی
انتظامــی به عنوان بازوی توانمند دســتگاه
قضایی ،تصریح کرد :برای اینکه مبارزه فراگیر
با جرایم و آســیبهای اجتماعی در جامعه
نمود عینی و اثربخش داشــته باشد ،تالش
مضاعف و ارتباط تنگاتنگ نیروی انتظامی و
دستگاه قضایی ،ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مجتبی قهرمانی با اشــاره به نقش بی بدیل
نیروی انتظامــی در مقابله با جرایم و تأمین
امنیت جامعه ،خاطر نشان کرد :نیروی انتظامی
و دیگر اعضای شورای تأمین استان هرمزگان
می تواننــد با بهره گیــری از ظرفیت های
قانونی در جهت کشف جرایم سازمان یافته،
مبارزه با قاچاق و همچنین شناسایی عوامل
اصلی و هدایت کنندگان این جرایم ،دستگاه
قضایــی را یاری کنند .وی در ادامه با تبیین
جایگاه مهم تعامالت پلیس و دستگاه قضایی
در پیشــگیری از جرایم ،از عملکرد نیروی
انتظامی در این خصوص ابراز رضایت کرد و
یادآور شد :همکاری و تعامل سازنده نیروی
انتظامی و دســتگاه قضایــی در حوزه های
مختلف از جمله پیشــگیری از وقوع جرایم
و افزایش ســطح آگاهی مردم از طریق ارائه
آموزش های همگانی ،دستاوردهای خوبی
به ارمغان آورده است.عالی ترین مقام قضایی
اســتان هرمزگان در ادامه بــا تأکید بر لزوم
اســتفاده از ابزارهای نوین در پیشگیری از

جرایم ،گفت  :بهــره گیری از فناوری های
نوین در پیشگیری و کشف انواع جرم ،عالوه
بــر تقویت عملکرد نیــروی انتظامی ،نقش
بســزایی در کاهش جرائم خواهد داشت و
سبب می شود مردم احساس آرامش و امنیت
بیشــتری کنند.قهرمانی با بیان اینکه تحول
نوین و تعالی قوه قضائیه را با احیای حقوق
عامه می توان محقق ســاخت ،تصریح کرد:
یکی دیگر از محورهای تحول ،پیشــگیری
اســت و عالوه بر آن باید به ســمت پیش
بینی و پیش دســتی هم سوق پیدا کنیم و با
شناسایی و کشف پدیده ها در جهت مقابله
با آسیب ها و مفاسد گام برداریم.رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره
منویات رهبر معظم انقالب اسالمی و رئیس
قوه قضاییه در اعالم حمایت قاطع از اقتدار و
جایگاه نیروی انتظامی ،تأکید کرد :افرادی که
به مأموران انتظامی تعرض کنند یا به اماکن
و خودروهای نیروی انتظامی خسارت بزنند،
با برخورد قاطع و بدون اغماض دســتگاه
قضایی مواجه خواهند شــد .وی با اشــاره
به اینکه اســتان هرمزگان یکی از امن ترین
استان های کشــور اســت ،بیان داشت :با
اقدامات ویژه دستگاه قضایی و تالش شبانه
روزی نیروی انتظامی استان هرمزگان ،فضای
استان برای فعالیت مجرمان ناامن شده که این
دستاورد مهم در سایه تعامل خوب و تشریک
مســاعی تحقق یافته است .رئیس شورای
قضایی اســتان هرمزگان با تأکید بر اینکه،
امروزه تحول بدون فنــاوری اصال متصور
نیست ،یادآور شد :پیشرفت در عرصه علم
و فناوری از اساسی ترین ارکان رشد و تعالی

هر مجموعه است و بر این اساس باید همواره
این موضوع به عنوان مقدمه هوشمندسازی
هرچه بیشــتر عدلیه و تســهیل و تســریع
دسترســی مردم به عدالت ،مورد توجه قرار
گیرد.مجتبی قهرمانی ایجاد بستر ارسال نامه
مکانیزه بین ناجا ،دادسرا و پزشکی قانونی در
هرمزگان را یکی از نمونه های موفق استفاده
از فناوری به منظور تســهیل فرآیند قضایی
عنوان کرد و اظهار داشــت :در اجرای این
طرح ،سامانه سخا برای نخستین بار در استان
هرمزگان راه اندازی شــد و پس از مشاهده
نتایج موفق آن به ســرعت در سراسر کشور
مورد بهــره برداری قرار گرفــت .در ادامه
این نشست ،ســردار عزیزاله ملکی فرمانده
انتظامی استان هرمزگان ،ضمن تبریک هفته
قوه قضاییه و تشــکر از حمایت های رئیس
کل دادگستری اســتان هرمزگان و دادستان
مرکز اســتان ،آمادگی فراجا به منظور عمل
به وظایف قانونی را اعالم کرد و گزارشی از
اقدامــات و برنامه های این نیرو ،ارائه نمود.
فرمانده انتظامی هرمــزگان همچنین اظهار
داشــت :امنیت موجــود در مناطق مختلف
اســتان هرمزگان مرهــون حمایت بی وقفه
دســتگاه قضایی از نیروی انتظامی است که
این موضوع روحیه و انگیزه مضاعفی را برای
ارائه خدمات بهتر و بیشتر از سوی حافظان
نظم و امنیت استان ایجاد نموده است.گفتنی
است؛ درپايان اين نشست مشترك رئيس كل
دادگستری استان هرمزگان با اهداء لوح تقدير
از تالش های سردار غالمرضا جعفری فرمانده
انتظامی استان هرمزگان ،معاونين و روسای
پليس های تخصصی استان تقدير كرد.

