روزنامه منطقه جنوب کشور

محل شهادت مسافران پرواز  655در خلیج فارسگلباران شد

استاندار هرمزگان خبر داد

تامین وسایل سرمایشی
مردم زلزله زده

صفحه  8را بخوانید

2

کالس های گران
غنیسازی اوقاتفراغت
و مهارت آموزی
2

مدیرکل شیالت هرمزگان در بازدید از
مناطق زلزله زده:

عکس :مجید جمشیدی

دستگاه های نظارتی بیدار شوند
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 8صفحه  2000تومان

تیغ تیز مافیای مسکن
بر گردن بی خانمان ها و مستاجران

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

مافیای مسکن بدون چتر نظارتی فعالیت دارند و خون افراد بی خانمان و مستاجران را در شیشه کرده اند

Beton Sahel

Aba

در سال های اخیر هم هیچگونه خبری از برخورد با دالالن مسکن ،مشاوران امالک
متخلف و در یک کالم با مافیای مسکن در هرمزگان توسط دستگاه های نظارتی
اعالم نشده است و به همین دلیل با خاطری آسوده و نفوذهایی که دارند ،همچنان
به برنامه های خود ادامه می دهند و باعث شده اند با حبابی کردن قیمت مسکن
ورهن واجاره ،خانواده های زیادی را با مشکالت خانوادگی ،جدایی ،عدم آغاز زندگی
مشترک و ...مواجه کنند و این مافیای قوی که از حمایت هایی هم بنظر می رسد،

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

برخوردارند و به همین جهت خیالشان هم راحت است که در هرمزگان هیچ نهادی
هم بالهایشان را قیچی نمی کند و می توانند سقف آرامش زندگی شهروندان را
لگدمال و تخریب کنند و به هیچکسی هم پاسخگو نیستند؛ چون پول دارند و پارتی.
اینکه چرا هیچ نهادی هم رسما نظارت براین بازار در بخش های مختلف را
برعهده نمی گیرد و علنی از میزان ونوع برخوردهای شان نمی گویند هم جای تامل
بسیار دارد.
صفحه  8را بخوانید

خسارت به سایت
پرورش میگو سایهخوش
بسیار باال است
2
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان خبر داد

صدور 120جواز تاسیس واحد صنعتی
در هرمزگان
2
جایگاه موتورسیکلتها به مدار خدمت
بازگشت
8

با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت

راه اندازی مرکز رشد و پژوهشکده
سالمت در هرمزگان

فرمانده قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه عنوان کرد

حضور تمام قد قرارگاه مدینه سپاه
در منطقه زلزله زده هرمزگان
دانشگاه آزاد آماده اسکان موقت
زلزلهزدگان است

نماینده اتاق بازرگانی هرمزگان در غرب :

فعاالن اقتصادی در کنار مردم سایه خوش هستند
گروه خبر  //نماینده اتاق بازرگانی هرمزگان در
غرب گفت :فعاالن اقتصادی در کنار مردم سایه
خوش هســتند و کمک های فعاالن اقتصادی به
مردم این روستا ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار دریا  ،بدر دریابان در حاشــیه
بازدید از روســتای زلزله زده ســایه خوش اظهار
داشــت :فعاالن اقتصادی از همان ساعت روز اول
این حادثه اقدامات الزم برای کمک به مردم زلزله
زده سایه خوش را آغاز کردند.
وی افزود :بــا همت اتاق بازرگانــی هرمزگان و
حمایت های ویژه ریاســت اتاق اعتبار خرید 12

کانکس در همان ساعت اولیه صبح اختصاص یافت
کــه ظرف دو روز آینده ایــن  12کانکس به مردم
زلزله زده روستای سایه خوش اهدا خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگان هرمزگان بیان
داشــت :فعاالن اقتصادی ثابت کرده اند که در تمام
برهه های حساس کشور در کنار مردم بودهاند و از
هیچ کمکی برای بهتر شدن وضعیت دریغ نکردهاند
و امیــد می رود مردم ســایه خوش بــا همدلی و
همراهی مســووالن و کمک های مردمی و فعاالن
اقتصادی هر چه زودتر به روال عادی زندگی خود
بازگردند.

مزایده عمومی شماره 14010301
ردیف شماره مزایده
1

14010301

شرح کاال
روغن ضایعاتی

واحد
لیتر

مقدار
70،000

 %5کل مبلغ پیشنهادی

جدول زمانی برگزاری مزایده
تاریخ فروش اسناد تاریخ پایان فروش اسناد آخرین مهلت تحویل پاکت های مزایده تاریخ گشایش پاکت ها
1401/04/11

انتصاب شایســته حضرتعالی به عنوان سرپرســت
مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان

هرمزگان را تبریک وتهنیت عرض نموده ؛ امید است
که حضور حضرتعالی در این مســئولیت نوید بخش

پویایی و تحرک بیش از پیش این حوزه شود .

توفیقات رو ز افزونتان را از خداوند منان آرزومند است .

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

متقاضیان محترم می توانندجهت بازدید و دریافت اســناد مزایده مبلغ  500،000ریال به حساب شماره0111111100008به نام
شــرکت فوالد هرمزگان جنوب نزد بانک ملی شــعبه گمرک بندرعباس واریز نموده و از تاریخ  1401/04/04لغایت 1401/04/15
( بجز ایام تعطیل رســمی ،پنجشنبه و جمعه) از ســاعت  8:00صبح الی  14:00با ارسال تصویر فیش واریزی ودرخواست کتبی به
شماره فکس 076-33530055و یا ایمیل  khosravi.s@hosco.irجهت دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و یا در صورت تمایل
به مراجعهحضوری (در بازه زمانی ذکر شده)  48ساعت قبل از مراجعه با شماره تلفن  076-44843294جهت انجام هماهنگی های
الزم تماس حاصل نموده و سپس به آدرس بندرعباس :کیلومتر 13بزرگراه شهیدرجائی شرکت فوالد هرمزگان جنوب،واحد خرید مواد
مصرفی و فروش کاالی مازاد ،ساختمان هرمز 2اتاق  205مراجعه نمایند.
درصورت تمایل به دریافت حضوری اسناد توسط شرکت های حقوقی ،نماینده معرفی شده ملزم به ارائه معرفی نامه در سربرگ و با
مهر شرکت می باشد .الزم به ذکر است که شرکت کنندگان در مزایده باید امکان دریافت مجوز از سازمان محیط زیست استان/شهر
مقصد (محل استفاده ضایعات) را داشته باشند.

1401/04/21

جناب آقای مهندس منصور شفیعی

جامعه فعاالن اقتصادی اســتان نیز با ابراز خرســندی از این حسن انتصاب ،

شرکت فوالد هرمزگان جنوب
شــرکت فوالد هرمزگان در نظر دارد مقدار  70،000لیتر روغن ضایعاتی  ،به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده
عمومی به بفروش برساند

1401/04/26

1401/04/28

همچنین آگهی فوق در سایت اینترنتی فوالد هرمزگان به آدرس  www.hosco.irقسمت مناقصه و مزایدات قابل مشاهده می باشد.
هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد .

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس :

زلزله هیچ آسیبی به تاسیسات
و روند تولید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس وارد نکرد

گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت
نفت ســتاره خلیج فارس گفت:
زلزله های بامداد شنبه هیچگونه
خللی در روند تولید پاالیشــگاه
ســتاره خلیج فارس ایجاد نکرده
است.

به گزارش خبرنگار دریا  ،علیرضا

جعفرپور در پی وقــوع زلزله ها و
پس لرزه های متعدد بامداد شــنبه
در هرمزگان ،بیان کرد :هیچکدام از
تاسیســات پاالیشگاه آسیب ندیده
اســت و تولیدات این مجموعه به
صورت مستمر و بدون توقف ادامه
دارد .وی با اشــاره بــه اینکه همه

7

همکاران در پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس در صحت و سالمت کامل به
سر میبرند ،افزود :عملیات پاالیش
و تولید فرآورده ها طبق روال عادی
در این پاالیشگاه در حال انجام است
و هیچ مشکلی در این زمینه وجود
ندارد.

6
6

خبری
استاندار هرمزگان خبر داد
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سرمقاله

کالس های گران غنی سازی
اوقات فراغت و مهارت آموزی

در حالی بعد از گذشــت بیش از دوسال از شیوع
کرونا در کشور و استان ،امســال بعد از وقفه دوساله
و تعطیلی کالس های تابستانی ،باری دیگر کالس ها
و دوره های آموزشی و غنی ســازی اوقات فراغت
در استان برقرار است که از آن طرف افزایش چندین
برابری هزینه این دوره ها باعث شده است که بسیاری
از خانواده ها نتوانند فرزندان شــان را در دوره های
غنی ســازی اوقات فراغت ثبت نام کنند وباری دیگر
شاهدیم که افراد توانمند مالی فقط می توانند کالس ها
را ثبت نام کنند .کالس تابســتانه هزینه چندصدهزار
تومان تا میلیونی دارند که اگر خانواده هایی بخواهند
دو ســه فرزنــدش را در چند کالس ثبــت نام کنند،
حتی اگر تمام درآمدشــان را به این بخش اختصاص
دهند ،بازهم قادر نخواهد بود فرزندانشــان را ثبت نام
کنند .بیشتر مراکز ،رشــته ها و کارگاهی های فنی و
حرفهای هم که در ســال های اخیر واگذار شــده اند
و دانشآموزان و دانشــجویان و جوانان و اقشاری که
عالقمند هستند در دوره های مهارت آموزی ثبت نام
کنند ،بایســتی به آموزشگاه های آزاد مراجعه کنند که
بطور حتم بســیاری از خانواده های متوسط ومحروم
قادر نخواهند این هزینه را بپردازند و از مهارت آموزی
بازمی مانند .متاسفانه در ســال های گذشته و اکنون
روند واگذاری کارگاه و مراکز دولتی مهارت آموزی به
بخش خصوصی بصورت غیرکارشناسانه و غیرعلمی به
بخش غیردولتی ادامه دارد وشرایط استان و رتبههای
برتر هرمزگان در فقر و فالکت و بیکاری و گرانی مورد
توجه متولیان مربوطه قرار نگرفته اســت و به همین
دلیل با واگذاری مراکــز دولتی به بخش خصوصی و
محروم کردن قشــر فاقد تمکن مالی از شرکت در این
دوره ها باعث شده است که نوجوانان و جوانان بجای
مهارتآموزی و یادگیری حرفه و فن و ...به ســمت
مشــاغل کاذب و قاچاق و سوخت بری می روند که
نتیجه آن افزایش اینگونه مشاغل و تصادفات مرگبار
وهدررفت سرمایه های جانی و مالی در استان است.
با این روند نیاز است که متولیان مربوطه ودستگاههای
نظارتــی از واگــذاری مراکــز و کارگاه های دولتی
جلوگیری نمــوده و مراکز واگذار شــده را به بخش
دولتی برگردانند و مرکز خواهران که در رسالت جنوبی
بندرعباس تخریب شــده را احیا نمــوده و از طرفی
دیگر برای مهارت آموزی نوجوانان و جوانان بایستی
فرهنگ ســازی نمایند .در حالی هرمزگان رکورددار
فقر و فالکت اســت که حتی برای دوره های تابستانی
و طرح های غنی ســازی اوقات فراغت ،قشر محروم
جامعه نادیده گرفته شده است وحتی مراکز دولتی نیز
هزینــه های زیادی را از متقاضيان مطالبه می کنند که
باعث می شود برخی خانواده ها نتوانند این هزینه ها
را پرداخت نمایند و وقت شــان به بطالت هدر رود .با
توجه به سیاست فرزندآوری کشور ،بایستی بگونهای
برنامه ریزی شود که خانواده ها برای تربیت و آموزش
فرزندان شــان با مشــکالت کمتری مواجه شوند که
متاســفانه در حال حاضر بــرای تحصیل ،طرح های
غنی سازی اوقات فراغت ،مهارت آموزی و ...بایستی
خانواده ها هزینه های زیادی را بپردازند و بطور حتم
بســیاری از خانواده ها قادر به پرداخت این هزینه ها
نیســتند و از آن طرف همین قشر و خانواده ها بیشتر
به سیاست فرزندآوری لبیک می گویند و همین ها در
این سال ها نیز بیشتر فرزندان را داشته اند که بایستی
از آنها حمایت های بیشــتری شود تا بدلیل فقر مالی
از بسیاری از مزایا و شــرایط ارتقای جایگاه علمی،
اجتماعی ،شغلی و ...محروم نشوند.
علی زارعی

بازاریان بندرعباس پای ثابت اقدامات
انسان دوستانه ؛

ارسال اقالم مورد نیاز
زلزلهزدگان سایه خوش از
شهرک صنفی بنکداران

گروه خبر  //طــی ابالغ اطالعیه اتــاق اصناف پیرامون
جمعآوری کمک های بشردوســتانه بازاریان جهت ارسال
به منطقه زلزله زده «ســایه خوش» فعاالن صنفی شهرک
بنکداران بندرعباس نخســتین محموله حمایت های خود
را متشکل از کنســروجات ،نان و آب معدنی در قالب سه
کامیون با هماهنگی حوزه مقاومت مالک اشتر بسیج اصناف
و با محوریت پایگاه قمر بنی هاشم به منطقه ارسال کردند.

به گزارش خبرنگار دریا  ،با تشــکیل ستاد جمع آوری کمک
به زلزله زدگان و برگزاری جلســه فوق العاده ،با مشــارکت
اتحادیههای صنفی و بازاریــان متعهد،جمع آوری کمک های
خیرخواهانه جهت ارسال محموله های بعدی به صورت متناوب
با هماهنگی اتاق اصناف شهرســتان بندرلنگه در بین ساکنان
روستای سایه خوش ،تامین و توزیع میگردد.
تامین موکت ،پتو ،مواد شــوینده ،نان و آب معدنی ،تن ماهی،
کنســرو تن ماهی ،روغن و اقالم دیگر از نیازمندی های اعالم
شده توســط نیروهای مستقر در منطقه اســت که توسط اتاق
اصناف و اتحادیه های صنفی تامین و با همکاری بسیج اصناف
به منطقه ارسال میشود.

گروه خبر  //استاندار هرمزگان گفت :با
همکاری تمامی نیروهای امدادی مشکل
برق رسانی برطرف و برق روستای سایه
خوش متصل شــد و توانستیم به مرور
سیستم سرمایشی برای چادرها تهیه و
برق کولرها به جریان بیفتد.

وضعیت امدادرسانی به مناطق زلزلهزده
هرمزگان افزود :زلزله بامداد گذشــته
استان هرمزگان جلوه های زیبایی از
همدردی ،نوع دوستی و همراهی آحاد
مختلف مردم را به همراه داشــت که
نشــان داد همواره مردم ایران اسالمی
مهدی دوســتی در خصوص آخرین کنار هم بوده و برای کمک به هم نوع

خود از هیچ تالشــی فروگذاری نمی
کنند.وی با بیان اینکه اقدامات اولیه با
اولویت نجات مردم زیر آوار صورت
گرفت ،خاطرنشان کرد :سپس فرآیند
اسکان ،ســاماندهی اقالم خوراکی و
توزیع مناسب ،ایجاد آرامش و استقرار
کادر پزشکی برای رسیدگی به وضعیت
مصدومین نیز با اولویت صورت گرفت.
دوســتی با اشاره به پیگیری مسئوالن
ارشد کشوری و ســفر وزیر کشور و
وزیر بهداشت و درمان به غرب استان
هرمزگان ،عنوان کرد :سپس با همکاری
تمامی نیروهای امدادی مشــکل برق
رســانی برطرف و برق روستای سایه

خوش متصل شد و توانستیم به مرور
سیستم سرمایشی برای چادرها تهیه و
برق کولرها به جریان بیفتد.
وی با بیــان اینکه از بامــداد دیروز
کانکس ها به مرور در حال ارســال
به اســتان هرمزگان است اضافه کرد:
امیدوارم با ارسال این کانکس ها بتوانیم
آرامش نســبی را در مناطق زلزله زده
ایجاد کنیم تا بتوانیم به اتمام آواربرداری
و بازسازی منازل از بین رفته بپردازیم.
اســتاندار هرمزگان با اشاره به اینکه
مشکل وسایل سرمایشی مردم زلزلهزده
را برطرف می کنیم ،اظهار کرد :تا زمانی
که امکان پخت و پز برای مردم فراهم

شــود ،روزانه در سه نوبت صبح ،ظهر
و شب غذای گرم در بین زلزله زدگان
توزیع می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مازاد
آب معدنی در روســتای سایه خوش
وجــود دارد ،افزود :مردم با هماهنگی
جمعیت هالل احمر هرمزگان اقدام به
ارسال کمک های خود کنند تا بتوانیم
نیازهای ضروری مــردم نیز برطرف
شــود.به گزارش ایســنا ،شنبه شب
ســه زمین لرزه باالی  ۶ریشتر استان
هرمزگان به مرکزیت روســتای سایه
خوش شهرستان بندرلنگه را لرزاند و
 ۵فوتی برجای گذاشت.

خسارت به سایت پرورش میگو سایه خوش بسیار باال است

گروه خبر  //مدیرکل شیالت هرمزگان در بازدید از
مجتمع های پرورش میگو خسارت دیده در زلزله
اخیر هرمزگان گفت :خســارات وارده به مجتمع
پرورش میگو سایه خوش بسیار سنگین است و بیش
از  ۸۰۰هکتار محصول زیر کشت و آماده برداشت در
معرض تلفات است.

به گزارش خبرنگار دریا ،عبدالرســول دریایی
افزود:در بررســی های اولیه تیم اعزامی شیالت
هرمــزگان به مناطق زلزله زده تخریب شــدید
دیواره استخرهای پرورش میگو ،تخریب کامل
کانال آبرســان مزرعه ،تخریب شدید ورودی و
خروجی استخر ها ،تخریب شدید کف استخرها،

هزار و  ۴۰۰هکتاری سایه خوش بین  ۸۰تا ۱۰۰
درصد آسیب دیده است.دریایی خاطر نشان کرد:
در همان ســاعات اولیه ســتاد بحران شیالت با
حضور مدیر کل،معاونین و مسئولین شهرستانی در
محل مجتمع تشکیل و پیگیری الزم جهت تامین
برق و ماشین آالت در حال انجام است.

کمک ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات برای تامین مخازن ذخیره آب زلزله زدگان

گروه خبر  //مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
هرمزگان از مساعدت ستاد توسعه و بازسازی
عتبات عالیات کشور در تامین مخزن آب برای
زلزله زدگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه
پور با قدردانی از اقدام این ستاد در همراهی

اختصاص
۵۰کانکس
به مردم
زلزلهزده
هرمزگان

گروه خبر  //معاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان
امام(ره) هرمزگان گفت :با همکاری بنیاد احسان و
ستاد اجرایی  ۵۰کانکس به اسکان مردم سایه خوش
اختصاص یافته است.

سجاد امیریانزاده معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) هرمزگان در گفتوگوی رســانهای با بیان این
مطلب اظهار داشــت :همچنین تیم ارزیاب بیمه برکت

اختیار زلزله زدگان روســتای سایه خوش
قرار می گیرد.
مدیرعامل آبفا ابراز امیــدواری کرد ،با در
اختیار گذاشــتن این مخازن در کنار دیگر
اقدامات آبفا بتوان بخشی از نیاز زلزله زدگان
را از این طریق برآورده کرد.

وابسته به بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام(ره) هم
در حال ارزیابی خسارت برای پرداخت حق بیمه منازل
آسیب دیده است.وی افزود :خسارتها بعد از ارزیابی به
مردم پرداخت میشود تا بتوانند منازل خودرا بازسازی
کنند .معاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمــان امام(ره)
هرمزگان تصریح کرد :آشپزخانه امدادی به مدت پنج روز
دایر است و روزانه بین سه هزار و  ۵۰۰تا پنج هزار پرس

گــروه خبر  //در پی وقوع زلزله  ۶.۱ریشــتری بامداد
شنبه  ۱۱تیرماه در شهرستان خمیر وزیر اقتصاد در دستوری
فــوری خواهان ارزیابــی خســارت وارده و پرداخت آن
توســط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان شد .در پی
وقوع حادثه زمینلرزه در اســتان هرمزگان ،ســید احسان
خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور دستوری
به مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی از وی خواســت
نســبت به ارزیابی فــوری و پرداخت خســارت وارده به
ســاختمان های مســکونی در منطقه زلزله زده طبق قانون
تاسیس و در چارچوب ضوابط اقدام نماید .به گزارش ایرنا
؛الزم به ذکر است صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در
تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/05توسط مجلس شورای اسالمی بهمنظور
جبران بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبیعی
از جمله زلزله به کلیه ساختمانهای مسکونی دارای انشعاب
قانونی برق تشکیل شده است.
هرمزگان خبر داد

مدیرعامل آبفا خبر داد

با مردم زلزله زده و مشارکت در تامین مخازن
ذخیره افزود :ستاد توسعه و بازسازی عتبات
عالیات کشــور با تامین  ۱۰مخزن پنج هزار
لیتری ذخیره آب ،قــدم مثبتی در تامین نیاز
آبی زلزله زدگان برداشت.
وی تصریح کرد ،این مخازن از سوی آبفا در

دستور فوری وزیر اقتصاد برای پرداخت
خسارت ساختمان ها در حادثه زلزله هرمزگان

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت

مدیرکل شیالت هرمزگان در بازدید از مناطق زلزله زده:

تخریب ایســتگاه پمپاژ و موتور خانه ها ،ایجاد
شــکافهای بزرگ در کلیه مزارع ،تخلیه و آب
بردگی خروجیها  ،افتادن بالغ بر  ۶۰پایه برق و
 ...مشخص گردید.وی تصریح کرد :بدلیل تخریب
شدید دایکها و خروجیها امکان برداشت در حال
حاضر وجود ندارد و در بررســی اولیه سایت دو

خبر

غذا بین مردم مناطق زلزله زده توزیع میشود.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هرمزگان
گفت :اقالم امدادی توسط تمام دستگاههای خدمت رسان
درحال توزیع اســت .به گزارش فــارس  ،وی افزود:
نانوایی امدادی هم در منطقه با همکاری سازمان مدیریت
بحران استانداری دایر شده است که نان مورد نیاز مردم
منطقه را تامین میکند.

صدور 120جواز تاسیس واحد صنعتی در
هرمزگان

گــروه خبر  //رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
هرمــزگان از صدور  ۱۲۰جواز تاســیس واحد صنعتی در
استان در سه ماهه اول امسال خبر داد .خلیل قاسمی با اشاره
به ظرفیت هــای هرمزگان در بخش های مختلف صنعتی و
معدنی و عالقمندی سرمایه گذاران به این بخش ها در استان،
افزود :میزان سرمایه گذاری در جوازهای صادر شده در سه
ماهه اول امســال رقمی برابر بــا  ۹۳۵هزار و  ۸۰۸میلیارد
ریال است.وی با بیان اینکه با اجرای این شمار طرح سرمایه
گذاری زمینه اشتغال  ۱۱هزار و  ۶۷۷نفر در هرمزگان فراهم
میشود ،خاطرنشان کرد :دولت سیزدهم توجه ویژه ای نسبت
به توسعه بخش صنعت و معدن هرمزگان دارد و محصوالت
کانی غیر فلزی و شیمیایی از جمله گروههای صنعتی بودهاند
که بیشترین میزان صدور جواز تاسیس را به خود اختصاص
دادهاند.قاســمی تصریح کرد :هرمزگان از ابتدای فعالیت این
دولت تاکنون در حوزه سرمایه گذاری جواز تاسیس صادر
شده رتبه دوم کشــور و در زمینه ســرمایه گذاری پروانه
بهرهبرداری نیز رتبه سوم کشوری را داشته است که پیش از
این به ترتیب رتبه پنجم و هشــتم را داشته است.به گزارش
ایرنا ؛ رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان ابراز
داشــت :حمایت و پشــتیبانی و رونق بیشتر صنایع یکی از
مهمترین اولویت ها در هرمزگان می باشد و از همین رو نیز
تسریع در اجرا و تکمیل طرحهای صنعتی استان به صورت
جدی دنبال میشود و خوشبختانه دولت نیز حمایت خوبی
در ایــن بخش دارد و هم اکنون هزار و  ۴۶۰طرح صنعتی و
معدنی در هرمزگان در دست اجرا می باشد.

پشت پرده سیاست
«شیخ نور» لیدر «جریان سوم» می شود؟
علیاکبر ناطق نوری ،وزیر دولت میرحسین موسوی ،رئیس اسبق مجلس و محبوب
اصولگرایان در دهه  70یکی از مهمترین بازیگران صحنه سیاست ایران در  40سال
اخیر است که غبار این تغییرات بر قد و قامتش هویداست .مهر  98و پس از  10سال
عزلت گزینی و سکوت خبری ،حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری سیاستمدار کهنه
کار ایرانی در فاصله چند ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم ،در جلسه روحانیت
مبارز شــرکت کرد .این اقدام علی اکبر ناطق نوری ،یک شگفتانه اساسی برای اهالی
سیاســت و فضای انتخاباتی آن سال به حســاب می آمد .حضوری که اگرچه دوام
چندانی نداشت و دیگر هم تکرار نشد اما «شیخ نور» را از عزلت طوالنی خود جدا
کرده و بار دیگر او را به میدان سیاســی کشور کشانده بود .از چهره شاخص سیاسی
ایران برای مدت ها خبری نبود تا این که در اواســط زمســتان سال گذشته و بعد از
دو ســال از آخرین حضور ناطق نوری در جمع سیاسیون و احزاب ،دوباره نام وی
از گوشــه و کنار به گوش رسید؛ زمزمههایی که تحلیلهایی از بازگشت دوباره او به
صحنه سیاســت را به دوش میکشید .قرن نو نوشت :اولین زمزمهها از بهمن 1400
شروع شد و در همان برهه اخباری مبنی بر تشکیل جلسه مشترکی میان سیدمحمد
خاتمی ،علیاکبر ناطقنوری ،حسن روحانی و سیدحسن خمینی منتشر شد .خبری
که کمی بعد جواد امام ،از نزدیکان ســیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصالحات آن را
تایید کرد و درعین حال آن را صرفا دوســتانه دانســت و تأیید کرد که محتوای این
جلسات سیاسی نیست و صرفا دید و بازدید است .کامبیز مهدی زاده ،داماد روحانی
نیز در مصاحبه ای دیدارهای رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم با سران و شیوخ
اصالحات را خارج از چارچوب سیاســی دانست و تاکید داشت که جلسات اخیر
پدرزنش با امثال سیدحســن خمینی و ناطق نوری «روتین و عادی» بوده است.اما
درحالی سخن از روتین و عادی بودن این جلسات مطرح شد که علیزاده طباطبایی
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران این جلسه را صالح و مشورتی در راستای
ایجاد دولت سایه معرفی و تاکید کرد که «احزاب اصالح طلب درصدد تشکیل دولت
در سایه هســتند ،روحانی در روزهای اخیر با آقایان ناطق نوری ،خاتمی ،باهنر و
الریجانی جلساتی داشته است ».جلسات و اظهاراتی که باعث شد شایعات درباره
قدرت گیری راست میانه در اردوگاه اصالح طلبی به اوج خود برسد و سخن از عزم
روحانی برای لیدری دولت ســایه بر سر زبان ها بیفتد .چند ماه بعد از آن دورهمی،
ناطق نوری در مجمع سراسری جامعه اسالمی مهندسین که دبیرکل آن محمدرضا باهنر
است ،شرکت کرد .البته این پایان حرف و حدیثها نبود و مدتی قبل ماجرای جلسه
ولنجک ورد زبان رسانههای اصولگرا شد؛ جلسهای که گفته میشد با حضور روحانی،
خاتمی ،ناطق نوری و سیدحســن خمینی در منزل حسن روحانی برگزار شده بود.
این زمزمهها آن قدر زیاد شد تا این که گمانهزنیها به سپردن لیدری جریان سوم که
میتواند متشکل از ائتالف اصالحطلبان و اصولگرایان معتدل باشد ،در محافل سیاسی
تقویت شد؛ البته حسین مرعشی ،دبیرکل حزب کارگزاران صحت این گمانهزنیها را
رد و با مطرح کردن این که این دیدارها گعدههای آخوندی است ،تصریح کرده است:
«با اطالع میگویم ناطق نوری آمادگی بازگشت به سیاست را ندارد».
تازه های مطبوعات
رســالت  -در دو روز گذشته ،گزارشها و شکایتهای متعددی از سوی داوطلبان
کنکور سراسری تجربی و ریاضی و خانوادههای آنان به دست ما رسیده است .آن چه
باعث به همریختگی این عزیزان شــده ،مشاهده تخلف و احتمال تقلب در آزمون و
نگرانی از تأثیر آن بر نتایج کنکور بوده است .رئیس سازمان سنجش فورا عذرخواهی
و استعفا کند.
اطالعات -این روزنامه با انتقاد از علی دایی به خاطر دفاع از درآمد فوتبالیست ها

نوشــت :دفاع از قراردادهای خارج از عرف فوتبال در هر شرایطی دفاع از سیستم
حاکم داللی این روزهای فوتبال است و ناخواسته دفاع از ناحق محسوب میشود.
آیا آقای دایی این را میداند که اگر چنگال داللی از روی دوش فوتبال برداشته شود،
مبلغ تمام این قراردادها به یک سوم کاهش پیدا میکند؟
جمهوری اســامی -این روزنامه با اشاره به روند مذاکرات دوحه نوشت :اکنون دو
فرصت در اختیار است؛ یکی همان حاکمیت دموکراتها بر آمریکا که حداقل در اصل
بازگشت به برجام با جمهوری خواهان تفاوت نظر و ادعای بازگشت دارند .فرصت
دیگر پادرمیانی بعضی کشورهای جنوب خلیج فارس از جمله قطر است که درصدد
هســتند کاری کنند تا مذاکرات به نتیجه برسد و توافق حاصل شود .راه درست این
است که مسئولیت مذاکرات برجامی برعهده کسانی باشد که او ًال به اصل برجام اعتقاد
دارند ،ثانی ًا به نظر اکثریت مردم که خواهان رسیدن به توافق هستند ،احترام بگذارند
و ثالث ًا این واقعیت را درک کرده باشند که با احیای برجام و لغو تحریمها بسیاری از
مشکالت مردم حل خواهد شد.
شــرق -عزیزی خادم پس از عزل از ریاست فدراسیون فوتبال در مصاحبه اخیر
خود با این روزنامه گفت :کجای دنیا بهترین نتایج را میگیرند ،سریعترین صعود را
به دســت میآورند و بعد با رئیس فدراسیون فوتبالش چنین کاری میکنند؟ دروغ
میگویند و تهمت میزنند؟
شــهروند  -این روزنامه به نقل از اقراریان عضو شورای شهر تهران نوشت :مالکان
متخلف در تهران برای مقابله با ماموران شــهرداری سراغ اراذل و اوباش میروند.
متاسفانه شاهد هستیم که از برخی بانوان برای ایجاد نزاع استفاده میکنند .این گونه
که این خانمها مانع ورود و حضور کارکنان شــهرداری میشوند ... .اراذل و اوباش
متخلفان ساختمانی را اسکورت میکنند.
انعکاس
اعتماد آنالین نوشــت :علیاکبر صالحی وزیر اسبق امور خارجه گفت که تاسیس
سازمان دیپلماسی اقتصادی را درست نمیداند و تاسیس یک شورای عالی مختص
دیپلماسی اقتصادی و زیر نظر رئیسجمهور را پیشنهاد میدهد .از نظر او تاسیس این
سازمان یا نهاد مستقل در عرصه دیپلماسی اقتصادی میتواند وضعیت را بدتر کند.
وحید جاللزاده ،رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ،در برنامه صف اول شبکه خبر
از پیشنهاد تاسیس یک سازمان جدید با محوریت دیپلماسی اقتصادی خبر داده بود.
رویداد  24مدعی شد :نامهای از جمیله عل مالهدی همسر آیت ا ...سیدابراهیم رئیسی
خطاب به همســران جانبازان ،ایثارگران و ...منتشر شده که وی در پایان از امضای
«همســر رئیسجمهور» پس از درج نام خود استفاده کرده است .این کار در فضای
سیاسی ایران مرسوم نیست.
انتخاب خبر داد :حجت االسالم سید محسن اخوان در ساعات ابتدایی برای اقامه
نماز جماعت صبح به مسجد بقیة ا(...عج) خیابان برازنده اصفهان مراجعه و در هنگام
بازگشت ،راکب موتورسیکلتی با اسلحه به سمت او شلیک کرد که البته خوشبختانه
آســیب جدی به این روحانی نرسید .هنوز اخبار از چرایی و عامالن این سوءقصد
در دست نیست.
عصر ایران نوشــت :ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دنبال انتشار گسترده دو
فیلم تبلیغاتی توسط یک شرکت تولید بستنی ،علیه این شرکت اعالم جرم کرد .صادق
منش مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مذکور گفته است که این ستاد پیش از این
«به جای پیگیری قضایی ،مدیرعامل این شــرکت را دعوت کرده و به او در این باره
تذکر لسانی داده بود» اما با توجه به تکرار این روند بر خالف تعهد قبلی مدیرعامل
شرکت ،ستاد ناچار به پیگیری موضوع از طریق مرجع قضایی شد.

میانجیگری امیرعبداللهیان در شام

وزیر خارجه کشورمان پس از سفری چند ساعته به آنکارا وارد دمشق شد و گفت:
برای حل سوءتفاهمات موجود بین ترکیه و سوریه از طریق دیپلماسی تالش میکنیم
.روابط سیاســی و اقتصادی ایران و ســوریه در یک دهه گذشته بیش از هر زمان
دیگری افزایش یافته است و هر چند برخی کشورها این سطح از پیوندها را تالش
موقتی برای نابودی تروریســت ها میدانستند اما با وجود از بین رفتن هستههای
اصلی تکفیری ها ،دو کشور روز به روز همکاری های خود را در عرصههای مختلف
سیاســی و به ویژه اقتصادی تقویت میکنند .در همین راستا ،حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه کشــورمان در هفتهای که گذشت ســفری چند ساعته به ترکیه
داشت و با اردوغان رئیس جمهور این کشور دیدار کرد .او نیز وارد سوریه شد .سفر
امیرعبداللهیان به دمشق در شرایط کنونی حاوی پیام های مهم برای دیگر بازیگران
منطقهای نیز هســت که در سال های اخیر همه ابزارهای خود را به کار گرفته بودند
تا روابط دو کشور را برهم بزنند .از آن جا که رسانههای غربی و عربی با فضاسازی
و ایجاد موج تبلیغاتی درباره شروع روند بازسازی روابط میان دمشق و کشورهای
عربی ،مدعی بودند که روابط تهران  -دمشق پس از پیچیدن طومار تروریست ها و
پایان بحران  11ساله سیر نزولی خواهد داشت اما برخالف این ادعاها ،مقامات دمشق
در سال های اخیر نشان دادند که روابط با ایران ناگسستنی است .بشار اسد ،رئیس
جمهور سوریه بارها گفته که در روند بازسازی این کشور اولویت با کشورهایی است
که در دوران اشــغالگری تروریست ها ،در کنار دولت و ملت سوریه بودند که اشاره
صریحی به ایران و روســیه دارد .امیرعبداللهیان نیز در بدو ورود به دمشق در جمع
خبرنگاران گفت :ســفر اخیر رئیس جمهور سوریه به تهران نقطه عطف جدیدی در
روابط دو کشور به شمار میرود .در این سفر وارد مرحله جدیدی از همکاریهای
همهجانبه دو کشور از جمله در حوزههای متنوع اقتصادی و تجاری شدیم .نکته مهم
دیگری که در سفر امیرعبداللهیان میتوان به آن اشاره کرد بحث عملیات نظامی ترکیه
اســت که احتماال در هفتههای آینده انجام میشود .با توجه به این که رجب طیب
اردوغان اعالم کرده که عملیات در شــمال سوریه حتمی است و در زمان خاصی
انجام میشود ،به نظر میرسد امیرعبداللهیان حامل پیام آنکارا به دمشق نیز هست.
همان گونه که امیرعبداللهیان در بدو ورود به دمشــق هم به این مسئله اشاره کرد و
در ســخنانی گفت ،نگرانیهای ترکیه را درک میکنیم و قویا مخالف هرگونه اقدام
نظامی با هر توجیهی هســتیم .در سفر امیرعبداللهیان به ترکیه که به نظرمی رسد با
هدف رایزنی درباره تحرکات صهیونیست ها علیه ایران نیز انجام شده است ،دو طرف
درباره تحوالت سوریه هم گفت وگو کردند .بنابراین سفر غیرمنتظره امیرعبداللهیان به
سوریه که بالفاصله پس از بازگشت از ترکیه انجام شد نشان میدهد که مقامات ترکیه
احتماال از طریق میانجی ایرانی و از مســیر دیپلماتیک میخواهند به دولت سوریه
این پیام را بدهند که در صورت ورود نیروهای ترکیه به ســوریه ،ارتش سوریه وارد
عمل نشود تا از افزایش تلفات جلوگیری شود ،اما باتوجه به این که مقامات دمشق
گفتهاند که عملیات نظامی ترکیه بازی با آتش است و پاسخ قاطعی به آن خواهند داد،
بســیار بعید به نظر میرسد که حاکمان دمشق با این درخواست غیرمعقول اردوغان
موافقت کنند اما با این حال ،ترکیه به خیال خود ،خواسته از طریق ایران سطح تنشها
را کاهش و به اشــغالگریهای خود در سوریه ادامه دهد .از طرفی ،این درخواست
جنجالی که جزئیات آن منتشــر نشده ،درحالی است که روسیه هم به عنوان حامی
سوریه از عملیات ترکیه به شــدت نگران است و در خصوص جنگ افروزیهای
اردوغان هشــدار داده است .بنابراین دولت ســوریه در صورت ورود ارتش ترکیه
به خاک این کشــور از پشتیبانی روس ها نیز برخوردار است و به تازگی رزمایش
مشترکی بین دو کشور با هدف مقابله با عملیات ترکیه انجام دادند.
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جنوب کشور
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس :

افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت

آرزو توکلی سرویس اســتان ها  //رییس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گفت :پیش بینی مــی کنیم  ۴میلیون نفر
جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و
کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت
دار نیز کارگران ،کارمندان و  ...هســتند و
احتماال تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان
ثبت نام سهام عدالت در کشور اعالم بشود.

به گزارش خبرنــگار دریا ؛ دکتــر محمدرضا
پورابراهیمــی درباره آخریــن وضعیت افزایش
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد:
تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که
هیچ ارتباط بودجــه ای با دولت ندارد و عددی
که در بودجه گذاشته می شود ،در واقع مطالبات
سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق
به کارگران و کارفرمایان است ،افزود :دولت می
خواهد برای این ســازمان تصمیم بگیرد و اعالم
کردیم که این کار با ماده  ۹۶قانون مغایرت دارد.
لذا این موضوع در مجلس توســط کمیســیون
اقتصادی پیگیری و گــزارش به رییس مجلس
ارســال و جلســه هیئت تطبیق تشکیل شد که
ایــن هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد
و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر
رد شــد .پورابراهیمی تصریح کــرد :قانون می
گوید افزایش حقوق باید به پیشــنهاد ســازمان
تامیــن اجتماعی و تایید دولت باشــد که اخیرا
دولت خــودش تصمیم گرفته بود و اعالم کردیم
این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیئت
تطبیق نیز رد شد .نماینده مردم کرمان و راور در

مجلس شورای اسالمی بیان کرد :در حال حاضر
نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم
نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت
مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد
کمتر یا بیشتر اعالم کند تا در هیئت دولت تائید و
ابالغ شود .وی ادامه داد :دولت دو راه دارد نخست
اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که
به ابالغ دولت شــده ،در دستور کار بگذارد و راه
دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی
ارجاع بدهد تا ســازمان نظرش را اعالم کند؛ اما
در مجموع در ایــن میان مجلس وظیفه خود را
انجــام داده و امیدواریــم رویکرد دولت تعاملی
باشد .پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش
در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت
بنزین مطرح است؟ گفت :خیر؛ هیچ برنامه ای در

استاندار بوشهر:

منابع عمرانی استان بوشهر
 ۱۰۰۰میلیارد تومان است
مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها
//استاندار بوشهر بابیان اینکه کل منابع
عمرانی استان تنها  ۱۰۰۰میلیارد تومان
است ،گفت : :باید بخش خصوصی را با
روان سازی و سرعت بخشی در فرایند
سرمایه گذاری کمک کرد

بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ احمد
محمدی زاده در نشســت مسئوالن استان
بوشهر اظهار کرد :اســتان بوشهر ظرفیت
باالیی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
دارد و با تسهیل شرایط جذب سرمایهگذاران،
شاهد تبدبل بوشهر به بهشت سرمایهگذاران
بخش خصوصی خواهیم بود.وی با اشاره به
تشکیل شورای سرمایه گذاری و اشتغال با
هدف روان سازی این مسیر در استان بوشهر
گفت :هرچند در گذشته به عنوان سرمایه
ستیز و سرمایه گریز مشهور بودیم ،اما باید
بدانیم برای عمران ،آبادی ،توسعه و اشتغال
هیچ راهی جز حضور ســرمایههای مردم
در میدان نداریم .استاندار بوشهر ادامه داد:
کل منابع عمرانی استان بوشهر تنها ۱۰۰۰

میلیارد تومان اســت این در حالی است که
تنها یک پروژه اقتصادی به تنهایی با۱۶۰۰
میلیارد تومان در این اســتان اجرا میشود
و اگر بتوانیم سرمایهگذاران را جذب کنیم
در بحث اشــتغال نیز بــه توفیقات زیادی
میرســیم .محمدیزاده یادآور شــد :باید
بخش خصوصی را با روان سازی و سرعت
بخشی در فرایند سرمایه گذاری کمک کرد
و بوشهر در این زمینه به استان نمونه کشور
تبدیل شود .وی تاکید کرد :در دهههای اخیر
برخورد مناســبی با سرمایهگذاران نشده و
به جــای جذب ســرمایهگذاران ،با کاغذ
بازی و بوروکراســی اداری و مانعتراشی
موجبات ســرمایهگریزی و سرمایهستیزی
فراهم شــد .محمــدیزاده گفت:با فراهم
شــدن زیرساختها و با تســهیل شرایط
ســرمایهگذاری ،بوشــهر بهزودی بهشت
سرمایهگذاران بخش خصوصی میشود و
انتظار داریم سرمایهگذاران از سراسر کشور
به بوشهر بیایند و در توسعه و پیشرفت استان
سهیم شوند.

این زمینه برای سال  ۱۴۰۱در دستور کار مجلس
و دولت نیست .رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
شــورای اســامی در ادامه درباره جاماندگان
ســهام عدالت نیز به ایسنا گفت :منتظر آیین نامه
اجرایی دولت از ســوی وزارت اقتصاد هستیم
و هفته قبل پیگیــری کردیم و دولت اعالم کرده
در حال شناســایی ســهام قابل واگذاری است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای
اسالمی افزود :پیش بینی می کنیم  ۴میلیون نفر
جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته
امداد باشــند و گروه های بعدی اولویت دار نیز
کارگران ،کارمندان و  ...هستند و احتماال تا اواسط
تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت
در کشــور اعالم بشــود .پورابراهیمی در بخش
دیگری از ســخنانش درباره طرح ودیعه مسکن
اظهار کرد :در پی افزایش شــدید قیمت مسکن
واجاره بها در دو ســال گذشته ،دو اقدام توسط
مجلس و دولت پیگیری می شــود که اقدام اول
نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از
جمله مشاوران امالک باید تبعیت کنند .وی بیان
کرد :اقدام دوم که همزمان در کمیســیون عمران
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مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور
دنبال می شود ،مجموعه ای از تصمیمات پایه در
حوزه زیرساخت ها و  ...است .رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس اظهار کرد :یکســری اقدامات
موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله
آنها طرح ودیعه مســکن است که کمک می کند
نــرخ های تامین مالی در بخــش اجاره با عدد
کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم ،جوابگو
نیســت و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش
قدرت خریــد ،تقویت ارزش پول ملی و کاهش
تورم کمک کنیم.

آب خلیج فارس در درازمدت شمال کرمان را پوشش می دهد

آرزو توکلی ســرویس استان ها  //نماینده مردم
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
آب خلیج فارس در دراز مدت شمال استان کرمان را
پوشش خواهد داد ،تصریح کرد :این پروژه شاید ۸
سال طول بکشد چراکه مطالعات زیادی دارد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتــر محمدمهدی زاهدی،
در جلسه شورای اداری شهرســتان راور اظهار داشت:
مسئولیت ها امانت الهی هستند و مسووالن باید همه توان
خود را گذاشته و مشکالت مردم را حل کنند .نماینده مردم
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی به مسأله کمبود
آب پرداخت و با تاکید بر اینکه آب خلیج فارس در دراز
مدت شمال استان کرمان را پوشش خواهد داد ،تصریح
کرد :این پروژه شاید  ۸سال طول بکشد چراکه مطالعات
زیادی دارد .وی با بیان اینکه شهرستان های زرند ،راور،
انــار و کوهبنان از این نعمت برخوردار خواهند شــد،
گفت :انشعابی از این خط انتقال به استان های اصفهان،
خراســان های شــمالی و جنوبی نیــز خواهد رفت،
البتــه عملیات اجرایــی فاز دوم هنوز آغاز نشــده اما
شرکت های معدنی یزد ،کرمان ،اصفهان و خراسان رضوی
به عنوان شرکت های پوشش دهنده طرح انتخاب شده
اند .زاهدی در بخش دیگری از ســخنان خود به بودجه
شهرداری ها پرداخت و تصریح کرد :اگر مصوبات مجلس
دهم نبود شــهرداری های زیر  ۵۰هزار نفر ورشکسته

استفاده از پیمانکاران بومی توانمند
در اجرای طرحهای عمرانی یزد

معادن و محدودیت ها پرداخت و ابراز داشــت :سازمان
انرژی اتمی پای کار اســت با وزیر صمت و مدیرعامل
ایمیدرو نیز در این راستان صحبت شده است و شرکت ملی
مس ایران نیز خواست تا پهنه های معدنی این شهرستان
را به این مجموعه معرفی کنیم تا صفر تا صد کار را انجام
می دهد که با این اتفاق منافع آن نیز برای شهرستان می
باشد .زاهدی بازسازی و بهسازی قبور مطهر شهدا و شهدای
گمنام و بازسازی گلزار کرمان را دیگر مصوبه پیشنهادی
سفر ریاســت جمهوری دانســت و گفت :گلزار شهدا،
بین المللی است و باید شرایط را برای پیشرفت آن ،فراهم
کنیم و امیدوارم بتوانیم برای شهرستان راور نیز کارهای
خوبی انجام دهیم .وی عنوان داشت :اشتغال خانواده های
جانبازان کار بزرگی بود که در اســتان آغاز شده و ادامه
دارد و کارخانه فوالد راور هم در این زمینه پای کار است.
زاهدی ادامه داد :زمانی خودکشی ها در راور آمار باالیی
داشت و مردم این شهر مهاجرت می کردند اما اکنون به
جهت حضور کارخانه فوالد در منطقه و اشــتغال زایی
صورت گرفته ،مهاجرت معکوس شده است ،فوالدسازی
کارخانه  ۶۰درصد پیشرفت کرده و تنها در قسمت ذوب
 ۱۷۰نفر کار می کنند .وی در پایان با تقدیر از خدمات
نیروهای نظامی و انتظامی در شهرستان راور گفت :این
شهرستان نسبت به دیگر شهرستان های کرمان امنیت بهتر
و پایدارتری دارد.

دکتـــــری :فرایند واکنش طبیعی
مستأجر( )MOبا صـــاحبـــخانه(،)SA
چگونه محیطزیست را از خطر نابودی حفظ
میکند؟ با رسم شکل توضیح دهید(بارم:
مالکین 1.5 :نمره؛ مستأجرین100 :
تولد عروس خانم و عمه بزرگه ایشان).
جواب :اگر فرض کنیم ،سایر هزینههای
فرعی مانند خوراک ،پوشاک و سالمت
در این آزمایش ،صفر نگه داشته شدهاند.
همچنین بازهم فرض کنیم که اتفاقی در
طول واکنش ،نیفتاده است ،مث ً
ال یکی از
اعضای خانواده مستأجر نیاز به اکسیژن یا
سایر گازهای موجود پیدا نکرده ،فرمول
واکنش مورد نظر سؤال ،بدین شرح است:
در این فرمول و از چپ به راست)ZBB( ،
مخفف زن و دوتا بچه است که کافی است.
( )Hهمان اجارهبها یا گاز هلیوم است که
ولش کنی همینطوری باال میرود و دیده
شده گاهی وسط مراسم ترکیده و عدهای
را به مراسم دیگری رهنمون گردیده.
( )ABهم که همان آب (نام قدیم :آبِرو)
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است .همانطور که در فرمول مشخص و

طرح  :بیتا هوشنگی

واضح است و برهیچکس (اعم از مسئول و

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار یزد
با اشاره به این که برخی از طرحهای عمرانی
استان از ســوی پیمانکاران غیر بومی با روند
کندی در حال اجراست ،از دستگاههای متولی
خواست در صورت مشاهده این موارد ضمن
برخورد با پیمانکاران ،از ظرفیت پیمانکاران
بومی توانمند بهره بگیرند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد جواد ابوالحسینی
در دیدار با مدیر عامل شــرکت جهاد نصر یزد به
توانمندیها و طرحهای در دست اقدام این شرکت
اشاره و در این باره خواستار همکاری دستگاهها
برای تسریع در روند اجرا و تحویل این طرحها شد.
وی گفت :دســتگاههای متولی طرح های عمرانی
باید نهایت همکاری را با پیمانکاران داشته باشند تا
طرحها به خوبی روند پیشرفت را طی کنند .وی با
اشاره به اینکه برخی از طرحهای عمرانی استان از
سوی پیمانکاران غیر بومی با روند کندی در حال
اجراست ،از دستگاههای متولی خواست در صورت
مشاهده این موارد ضمن برخورد با پیمانکاران ،از
ظرفیــت پیمانکاران بومی توانمنــد بهره بگیرند.
«محمدرضا شفیعی» مدیر عامل شرکت جهاد نصر
یزد هم در این جلســه با اشاره به طرحهای انجام
شده و در دســت انجام این شرکت ،گفت :پیمان
شرکت جهاد نصر در طرح کمربندی زارچ -اشکذر

ســــؤالشیـــــمیکنـــــــکـــور

نمره؛ زوجهای جوان :به نیت مجموع سال

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس:

بودنــد ،در آن زمان ،افزایش افزوده را تصویب کردیم و
حاال بودجه به این شهرداری ها وارد می شود .وی اضافه
کرد :مقداری هم باید خود شهرداری ها در شهرستانها
تالش کنند و از سایر منابع هزینه های خود را به دست
بیاورند ،ما هم تالش می کنیم و نامه هایی می نویسیم تا
طرح های اجرایی به ویژه بهســازی بافت فرســوده به
خوبی پیش برود .نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
شورای اســامی دو بانده شدن جاده «کرمان _ راور _
دیهوک» را جزو مصوبات سفر ریاست جمهوری دانست
و ابراز داشــت :این موضوع را در مصوبات سفر رئیس
جمهور به کرمان درخواست کردیم و مقرر شد در هیات
دولت تصویب شــود که به احتمال  ۹۹درصد موافقت
خواهد شــد .زاهدی از پیگیری ها و رایزنی ها درباره
ســد راور ســخن گفت و ابراز کرد :هم استاندار جدید
و هــم معاون عمرانی اســتاندار را در جریان امور قرار
داده ام ۹۶ ،درصد پروژه پیش رفته اما متاسفانه آبی پشت
سد نیست و باید با احداث تصفیه خانه در موازات سد،
آن را تکمیل کرد .نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
شورای اسالمی خاطرنشان کرد :تعزیرات مشکل قانونی
دارد ،اما باید به ســمتی پیش برویم که این نهاد وجود
نداشته باشد ،همان راهی که خارج از کشور می پیماید،
اما متاسفانه دالل ها وارد بازار ما شده اند که باید با ایجاد
یک نظام رقابتی و مردمی جمع شــود .وی به موضوع

واکنش شیمیایی مستأجر و آب

غیرمسئول) پوشیده نیست ،مستأجر()MO
مفلوک در واکنش با اجارهبها( )Hدچار

ُگ َسست(یا شکست) میشود و تبدیل به

یک مستأجر دیگری شده و به اذعان همه
شــهریورماه سال گذشته به پایان رسیده و این فاز
زیر بار ترافیک رفته و الزم اســت که از ســوی
دستگاه مربوطه تحویل گرفته شــود .وی افزود:
یکی دیگر از طرحهای انجام شده این شرکت جاده
اردکان – چوپانان اســت که این جاده نیز باید به
بهرهبردار تحویل شود و آمادگی الزم جهت ادامه
کار در زمینه طرحهای فوق وجود دارد .شــفیعی
اعالم کرد :شرکت جهاد نصر آمادگی دارد با تکیه بر
توان اجرایی ،ماشین آالت ،کارخانه آسفالت و معدن
سنگ در محل اجرای طرحهای فوق اقدام کند و
انتظار اســت با توجه به این ظرفیت ها ،همکاری
الزم صادر شود .در این جلسه پیرامون توان اجرایی
و ماشین آالتی شرکت جهاد نصر گزارشهایی ارائه
و مقرر شد پیگیری های الزم برای تحویل کنارگذر
زارچ – اشکذر و اردکان – چوپانان به اداره کل راه
و شهرسازی استان یزد صورت گیرد.

دانشمندان که این آدم دیگر آن آدم سابق
نخواهد شد .با دقت در سمت (نتیجه)
راست واکنش فوق ،به دست میآید:
( )MOیک مستأجر جدید که نامش همان
نام قبلی است )SA( .که همان صاحبخانه
است با انصاف و معرفت کمتر(عدد ()2
نشانگر یک پسر سه ساله صاحبخانه است
که ظرف یکسال یکهویی ،دوتا شده و
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کرونا

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان:

زن مستأجر( )Zطاقتش به اینجایش
رسیده لذا از مستأجر جدا شده و یکی

مشکالت اقتصادی تشکیل خانواده
را با مشکل جدی مواجه کرده است

از بچه()Bها را با خودش برده و به هیچ
عنوان هم ( )Ctrl+Zجواب نداده است.

حسن سیالوی سرویس استان ها  //مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه مسئوالن
خوزستان به ویژه بانکها باید روند دریافت وام ازدواج را تسهیل کنند ،گفت :مشکالت اقتصادی
به گونهای شده که تشکیل خانواده را با مشکل جدی مواجه کرده است بنابراین اگر این حداقلها
از جوانان دریغ شوند ،قطعا مشکالت پیش روی جوانان بیش از این خواهد بود.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمید بنیتمیم در مراســم افتتاح نمایشگاه تخصصی ازدواج که در نمایشگاه
بینالمللی اهواز انجام شــد ،با اشاره به وجود تعداد قابل توجه مراکز مشــاوره ازدواج اظهار کرد :این
نمایشگاه به همت ادارهکل ورزش و جوانان ،مراکز مشاوره ،نیروی انتظامی ،بهزیستی ،کمیته امداد امام(ره)
و سمنهای معاونت در چندین بخش برگزار شده است .وی افزود :یکی از اهداف برپایی این نمایشگاه،
تسهیل ازدواج جوانان است .پیشنهاد میشود در استادیوم تختی نیز دفتری برای تسهیل ازدواج جوانان
راهاندازی شود.بنیتمیم تصریح کرد :از مسئوالن خوزستان به ویژه بانکها میخواهیم روند دریافت وام
ازدواج را تسهیل کنند .مشکالت اقتصادی به گونهای شده که تشکیل خانواده را با مشکل جدی مواجه
کرده است بنابراین اگر این حداقلها از جوانان دریغ شوند ،قطعا مشکالت پیش روی جوانان بیش از این
خواهد بود .مدیرکل ورزش و جوانان خوزســتان عنوان کرد :در سال  ۱۴۰۰حدود  ۱۲۲هزار و  ۵۳نفر
متقاضی دریافت وام ازدواج بودند که  ۷۰هزار  ۴۴۶نفر موفق به دریافت وام شدند و نیمی از متقاضیان وام
ازدواج در سال گذشته نتوانستند وام بگیرند .بنیتمیم افزود :در دو ماهه نخست امسال نیز حدود  ۳۳هزار
و  ۷۴۱نفر متقاضی وام از دواج شدند که  ۵هزار و  ۳۱۵نفر از آنها توانستند وام بگیرند.

هردو را در شُ رف ازدواج قرار داده است).

( )GGدوتا گوساله دوقلو هستند که گاو
متعلق به مستأجر زاییده و باالخره بخش
مهم فرمول که پاسخ مسأله اصلی است،

بِروی( )ABمستأجر و پیوستن
ریختن آ 
آن به طبیعت است که همه میدانیم آب
خیلی محیطزیست را از خطر نابودی حفظ
طرح  :بیتا هوشنگی

میکند
بهزاد توفیقفر
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خبری

راز به گل نشستن کشتی یونانی
جزیره کیش

سرویس گردشــگری //سال  ۱۳۲۲شرکت «ویلیام
هامیلتون» در کشور اسکاتلند کشتی یونانی کیش را با
وزن  ۷۰۶۱تن و طول  ۱۳۶متر ســاخت .البته در حال
حاضر این کشتی به دلیل پوسیدگی شدید وزن کمتری
دارد .گفته میشود وزارت حملونقل جنگ در لندن برای
اولین بار در سال  ۱۹۴۳میالدی (سال  ۱۳۲۵شمسی)
این کشــتی را خرید و نام «امپایر ترومپت» را روی آن
گذاشت .سه سال بعد یعنی در سال  ۱۹۴۶شرکت کشتی
بخار چارنت در لیورپول آن را خرید و نام کشــتی را به
«نچرالیست» تغییر داد .شرکت کشتی بخار چارنت هم
پس از  ۱۳سال اســتفاده از آن ،در سال  ،۱۹۵۹کشتی
را بــه ایرانیان در لندن فروخــت و نام آن به «کوروش
پارســی» تغییر کرد .پس از  ۶ســال در سال ۱۹۶۵
کشــتیرانی ایران در خرمشهر این کشتی را خرید و این
بار نام آن «همدان» شــد .پس از گذشت یک سال ،این
کشــتی برای آخرین بار به یک تاجر یونانی با نام «پی
فرانگولیس» فروخته شد و او نام کشتی خود را به «کوال
اف» تغییر داد .بدین ترتیب آخرین مالک کشتی به گل
نشسته تاریخی سواحل جزیره کیش یک فرد یونانی بود.
ل نشستن کشتی یونانی هنوز معلوم نیست و
علت ب ه گ 
نقل قولها و داســتانهای زیادی برای آن تعریف شده
اســت که در ادامه خواهید خوانــد .افراد زیادی بر این
باورند که این کشتی ،کشتی پرتغالیهاست که در جزیره
ل نشسته و کشتی یونانی در شهر جزیره قشم
کیش ب ه گ 
قرار دارد ،اما حقیقت ماجرا این است که این کشتی متعلق
به یونان بوده و در کیش واقع شده و امروزه کشتی یونانی
جزو جاذبههای گردشگری جزیره کیش شده است .گفته
میشود کشتی یونانی که به ایران سفر کرده بود در حال
بازگشت ب ه سمت یونان بوده و در ساحل جزیره کیش به
ل مینشیند .پس از این اتفاق تالشهای بسیار زیادی
گ
برای نجات این ســازه شد .بنا به شنیدهها ،این تالشها
 ۸۰روز ادامه داشت ،اما ب ه دلیل وزن بسیار زیاد کشتی
هیچ نتیجهای به دنبال نداشت و فقط هزین ه سنگینی بر
دوش صاحب کشتی گذاشت .درنهایت پس گذشت ۸۰
روز مسافران و خدمه مجبور شدند کشتی را ترک کنند.
البته ناگفته نماند که بار کشتی نفت بوده و ارزش بسیار
زیادی داشته که بهطور کامل تخلیه شده است.

سفر به شهر تاریخی شمال ایران؛

شهری زیبا که در کوچههایش خودرو تردد نمیکند
سرویس گردشگری  //شهر تاریخی
ماسوله گیالن در جنوب غربی استان
گیالن واقع شــده است .این شهر در
گذشــته محل داد و ستد سه استان
زنجان ،گیالن و اردبیل بود .ماســوله
از شمال به ماسال از جنوب به زنجان
از شــرق به فومن و از غرب به خلخال
محدود میشود.

بیشک اکثر ما نام ماســوله را شنیدهایم؛
روستای پلکانی زیبایی که در جنوب غربی
استان گیالن و در فاصله  ۶۰کیلومتری شهر
رشت واقع شــده است .خانههای پلکانی
ی که با گلدانهای
ماسوله با ایوانهای چوب 
شمعدانی تزیین شدهاند ،دل هر گردشگری
را میرباید .مگر میشود به ماسوله سفر و
لذت گردش در شهری را که چشماندازش
جنگلهای سرسبز است ،فراموش کرد؟
ب ه همین دلیل وقتی بــرای اولین بار پا به
ماسوله میگذارید دلتان میخواهد دوباره به
آن سفر کنید .این روستا در سال  ۱۳۵۴در
فهرست آثار ملی بهعنوان میراث فرهنگی
و طبیعی و اولین شهر تاریخی زنده کشور
ثبت شد .اما حاال در سال  ۱۴۰۱ماسوله
به عنوان هشتمین شــهر ایران به اتحادیه
شــهرهای تاریخی جهان پیوست .همین
موضوع نشــان میدهد که این روستای
پلکانی تا چه حد شــهرت دارد .وقتی در

کوچهپسکوچههای ماسوله قدم میزنید
روحتان تازه میشود .بهویژه اگر در هوایی
مهآلود به ماسوله سفر کنید خودتان را در
یک تابلوی نقاشی زیبا تصور میکنید .این
شهر آنقدر زنده و پرتکاپو است که دغدغه
زندگــی را از وجودتان بیرون میکند .در
واقع با ســفر به این شــهر پلکانی که بین
پایینتریــن و باالترین نقطــه آن حدود
 ۱۲۰متر اختــاف ارتفاع وجود دارد ،در
لحظه زندگی کردن را تجربه میکنید .مگر
میشود میان خانههایی خشتی و کاهگلی
با چشماندازی از کوه و جنگل گشتوگذار
کرد و لذت نبرد! مگر میشــود در شهری
که در کوچههای باریک و پلهپلهاش هیچ
خودرویی تردد نمیکند ،به آرامش خیال
نرسید؟ شهری که سقف هر خانهاش حیاط
خانه دیگری اســت با معماری عجیبش
شــما را به دل تاریخ میبرد .حتی وقتی
میخواهید نان گرم بخرید هم با یک نانوایی
متفاوت رو به رو میشوید! به جز خانههای
دو طبقه یا سه طبقه ماسوله از بازار پرشور
و هیجان آن هم نمیگذشــت .بازار سنتی
ماسوله دلیل زنده بودن این شهر است .در
این بازار انواع محصوالت بومی مانند کیف،
گیوه ،زنگوله و  ...به فروش میرسند .در
ورودی بازار برخی مشاغل قدیمی مانند
آهنگــری و چاقوســازی همچنان جان

زخم زلزله در الفت

ســرویس گردشــگری  //بادگیرهای بندر الفت در
روستای قشــم از زلزله  ۶.۱ریشتری هرمزگان آسیب
دیدهاند ،تاج بیشــتر آنها ریخته و ترکهای عمیقی
برداشــتهاند .بادگیرهایی کــه بارها دربــاره مرمت
اضطراری آنها هشدار داده شده بود .زلزله هرمزگان
ســاعت  ۲:۰۲:۰۷بامداد شنبه یازدهم تیرماه رخ داد.
کانون اصلی زلزله روســتای «سایه خوش» در حوالی
بنــدر خمیر و بزرگی آن  ۶.۱در مقایس ریشــتر بود.
این زلزلــه تا کنون جان پنج نفــر را گرفته و  ۸۴نفر
دیگر را مصدوم کرده اســت ،خانههای زیادی تخریب
شده و برخی آثار تاریخی نیز خسارت دیدهاند .بررسی
برای ارزیابی خســارات وارد شده به بناهای تاریخی
در استان هرمزگان هنوز تکمیل نشده و همچنان ادامه
دارد .گزارش اولیه مدیر کل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی استان هرمزگان حاکی از خسارت زلزله
به  ۵۰بادگیر فقط در بندر الفت اســت .بادگیرها که
از رطوبت و زلزلههای گذشــته قبال آسیب دیده بود و
مرمت آنها به کندی انجام میشد و بارها درباره مرمت
اضطراری آن هشــدار داده شده بود.ســهراب بناوند،
مدیرکل میــراث فرهنگی هرمــزگان همچنین گفته
که گلدسته مســجد جامع الفت در زلزله بامداد شنبه
بندر خمیر تخریب شده است .فعاالن میراث فرهنگی
هرمزگان هم از تخریب کامل کلوتهای روستای سایه
خوش که کانون اصلی زلزله بــود ،خبر دادهاند .هنوز
از وضعیت دیگر آثار ،گزارش کاملی تهیه نشده است،
اما مدیر کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
هرمــزگان گفته که به دلیل شــدت زلزلــه و وقوع
پسلرزهها ،کارشناسان میراثفرهنگی و یگان حفاظت
مداوم در حال بررسی شرایط هستند .چند روز پیش
نیز در زلزله دیگری ،قلعه المرزوقی در روستای مغویه
حوالی بندر لنگه که در آستانه ویرانی قرار داشت ،دچار
تخریب گسترده شد.

دارند .حتی اگر قصد خرید هم نداشــته
باشید ستونها و ایوانهای چوبی مغازهها
که زیبایی و نمای خاصی به بازار ماسوله
میدهند ،برایتان جذاب است .چایخانههای
سنتی ،آشکدهها ،مغازههای فروش ظروف
مسی و برنجی ،عروسکهای رنگارنگ
کاموایی ،عطاریها ،مغازههای فروش نان
روغنی ،نان قنــدی ،حلوای کنجدی و ...
این بازار را متمایز کردهاند .حتی زمستان
ماســوله نیز دیدنی است .ماسوله بیش از
یک ماه در سال یخبندان است .سقفهای
خانههای ماسوله در فصل زمستان ،پوشیده
از برف میشوند و شــهر با چشماندازی
سفید ،چشــمها را به خود خیره میکند.
همین تنوع آب و هوایــی بهویژه مهآلود
بودن ماســوله در کنار آبشــارهایش در
بیشــتر اوقات ســال آن را جذاب کرده
است .اگر عاشق عکاسی هستید پشت
بامهای ماســوله بهترین مکان برای ثبت
خاطرات شما هستند؛ بامهایی که طبیعت
مسحورکننده شــهر را بیش از هرجا به
نمایش میگذارند .بهترین فصل ســفر به
این شهر تاریخی با معماری منحصربهفرد
و قدمتی از  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰ساله ،اواخر بهار
و تابستان است .اما فراموش نکنید که پاییز
و زمستان ماسوله نیز دیدنی است.

 ۵شهر خنک ایران برای سفر در تابستان

سرویس گردشگری  //اگر میخواهید برای سفر رفتن آماده
شوید این  ۵شهر پیشــنهادهای خوبی برای فرار از گرمای
تابستان است.

اگر از گرمای تابستان فراری هستید و فرصت سفر رفتن را دارید
قبل از اینکه بخواهید کشورهای دیگر را برای سفر انتخاب کنید
بد نیســت به داخل ایران بروید و هم از هوای خنک در تابستان
بهره ببرید و هم در کشــور خودمان گشــتی زده باشید .یکی از
ویژگیهای خاص ایران همین آب و هوای چهار فصل آن است.
در حالی که در جنوب کشور هوا به باالی  ۵۰درجه میرسد در
مناطقی از ایران شما در تابستان دمای هوایی در حدود  ۲۴درجه
خواهید داشت.

اســت .ارومیه از شمال به ســلماس ،از غرب به کشور ترکیه و
از جنوب به اشــنویه و نقده محدود میشود .دریاچه ارومیه نیز
حدفاصل دو اســتان آذربایجان غربی و شرقی قرارگرفته است.
ارومیه با قرارگیری بر سر راههای تجارتی ،به عنوان گمرکی برای
صادرات و واردات کاال از ایــران به دیگر نقاط و بالعکس بوده
است .ارومیه محلی برای خرید و فروش محصوالت کشاورزی و
عشایری مردم اطراف این شهر است .نوع محصوالت کشاورزی
در استان آذربایجان غربی مخصوص ًا شهر ارومیه باعث شده که این
استان از اهمیت ویژهای برخوردار باشد .باغهای گسترده انگور و
سیب این استان از شهرت خاصی نسبت به شهرستانهای دیگر
برخوردار است.

بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و در شمال شرق ایران است.
«بُژنُرد» کلمهای است که در لهجه شمال خراسان تلفظ میشود.
این شــهر با مساحت  ۳۶کیلومترمربع بهعنوان چهل و چهارمین
شهر کشور محسوب میشود و یکی از شهرهای بزرگ خراسان
است .نام این شــهر« ،بیژ ن ُگرد» یا بیژن یورد در منابع قدیمی و
فرهنگهای لغت آورده شده و بیژنگرد (بجنورد) به معنی «ساخته
بیژن» و «آباد شده به دست بیژن» است .قسمت بزرگی از ناحیه
بجنورد با توجه به متون تاریخی در سدههای پنجم تا هشتم هجری
قابل ســکونت و آباد بوده اســت .ناحیه بجنورد با شروع دوران
مغول و تیموری آسیبهای فراوانی را متحمل شد .گلیمبافی ،قالی
و قالیچه ترکمن ،پشــتی ترکمن ،زیورآالت ،لباس محلی ترکمن،
جاجیم ،کاله کرکی ،چوخه ،پارچه بافی سنتی ،معرق ،تذهیب و
تشعیر و سازهای سنتی از صنایعدستی بجنورد هستند.

کمتر کسی میتواند تا شمال ایران و گیالن برود ،ولی به ماسوله سر
نزند .روستای زیبا و تاریخی ماسوله با معماری زیبا و قابل توجه،
کوهستانهای وسیع و جنگل سرسبز ،از جمله مکانهایی است
که در این ناحیه از ایران قرار دارد و به طبیعتی خرم ،آبوهوایی
پاک و مطبوع ،هوایی م هآلود و آکنده از عطر دلنشــین بابونه و
گلپر ،بهاری به ســرزندگی ابرهای بارانزا ،تابستانهایی خنک،
پاییزی به هفت رنگ رنگینکمان و زمستانی برفی مشهور است.
ماسوله عالوه بر جاذبههای طبیعی ،به دلیل قدمتی حدود هشت
قرن با برخورداری از جاذبههای گردشــگری تاریخی ،یکی از
محبوبترین و دوستداشتنیترین مناطق توریستی در ایران است.
در نزدیکی روستای ماسوله ،پدیده طبیعی کمنظیر و بسیار زیبایی
به نام «آبشــار الرچشمه» وجود دارد که امروزه به یکی دیگر از
جاذبههای گردشگری پرطرفدار در شمال ایران تبدیل شده است.

در مناطق خنک کشور همیشه استان آذربایجان شرقی زبانزد بوده
و هست .در دل تبریز روستایی صخرهای با نامی آشنا برای همه
وجود دارد به اسم کندوان؛ کندوان یکی از سه روستای صخرهای
جهان و یکی از زیباترین جاذبههای گردشگری استان آذربایجان
شرقی به شــمار میرود .روســتای کندوان یکی از روستاهای
دهســتان ســهند و از توابع بخش مرکزی شهر اسکو به حساب
میآید .در معماری صخرهای مصالح ساختمانی مانند گچ ،آهک،
خشــت و ...وجود نداشــته و فضای مورد نظر با حکاکی درون
سنگ ایجاد میشده .این خانههای صخرهای مثل منازل مسکونی
عادی دارای بخشهای مختلفی مانند اتاق نشیمن ،صندوقخانه،
آشــپزخانه و حتی مجهز به سیستم لولهکشی آب و برق هستند.
قطر دیوارهــای این خانهها در حدود  ۲متر بوده و فضای داخل
خانه بهطور طبیعی در زمستانها گرم و در تابستانها خنک است.

به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران ،در غرب کشــور قرار گرفته
اســت .این استان از شمال با استانهای زنجان و قزوین ،از جنوب
با اســتان لرستان ،از شرق با استان مرکزی و از غرب با استانهای
کردستان و کرمانشاه همسایه است .مرکز این استان شهر همدان است
که در زمان مادها بنا شده است و در آن زمان به نام هگمتانه معروف
بود و پایتخت ایران بود .از معروفترین مناطق گردشگری در همدان
غار علیصدر است که کمی دورتر از مرکز شهر واقع شده ،اما یکی
از زیباترین غارهای طبیعی اســت که هرساله گردشگران زیادی به
آنجا میروند .مجموعه تفریحی ،توریستی و ورزشی گنجنامه همدان
در میدان گنجنامه و در  ۵کیلومتری غرب شــهر همدان و کوههای
الوند قرار دارد .آب و هوای مطبوع کوهستان ،دره الوند و چشمانداز
زیبای دشت میشــان جذابیت فراوانی برای این منطقه فراهم کرده
اســت .آرامگاه باباطاهر عریان ،عارف ،شاعر ایرانیتبار و دوبیتی
سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم در همدان قرار گرفته
است .این آرامگاه در میدانی به همین نام در شمال همدان قرار دارد.
این اثر در سال  ۷۶در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آرامگاه طبیب ،شاعر و عارف ایرانی ،ابوعلی سینا ،که شهرت جهانی
دارد در میان میدانی به همین نام واقع است .میدانی بیضوی با درختان
چنار کهنسال و آبنماهایی الهام گرفته از باغهای ایرانی ،تفرجگاه
زیبایی را به وجود آورده است.

* بجنورد خراسان

* کندوان تبریز

* ارومیه

در بخش دیگری از شمال غربی کشور که ترک زبان است یکی از
کالن شهرهای ایران وجود دارد ،این شهر مرکز استان آذربایجان
غربی و شهرســتان ارومیه اســت که در منطقه آذربایجان ایران
قرار دارد .این شــهر از دو بخش کوهستانی در شمال و غرب و
دشــتی وسیع در جنوب و شرق تشکیل شده و دارای پنج بخش
به نامهای انزل ،سیلوانا ،صومای برادوست ،نازلو و بخش مرکزی

* داستانهای مختلف ب ه گ ل نشستن کشتی یونانی

در تابستان ســال  ۱۳۴۵هجری شمسی ،چهارم مرداد،
ل نشســتن
اهالــی بومی روســتای باغو با دیدن ب ه گ 
یک کشتی بسیار بزرگ حســابی تعجب کرده بودند و
داستانهای زیادی درباره این کشتی نقل کردند؛ بعضی
میگویند که ناخدای این کشتی عاشق یک دختر ایرانی
میشــود ،اما خانواده این دختر با این موضوع مخالفت
یگذارد تا آن را با
میکنند .روزی ناخدا با دختر قرار م 
ل مینشیند و این
خود به یونان ببرد اما این کشــتی ب ه گ 
ازدواج اتفاق نمیافتد .یکی دیگر از روایتها این است
که صاحب کشتی درحال ورشکستگی بسیار سنگینی
بوده اســت ،به همین دلیل با همکاری ناخدای کشتی و
ملوانان این اتفاق را رقم میزنند تا بتوانند از شرکتهای
بیمه خسارت دریافت کنند .همچنین عدهای از بومیان
این منطقه نقل کردهاند که ناخدای این کشتی تحتتاثیر
مشــروبات الکلی بوده و این حالــت باعث رخداد این
اتفاق شده است .اما دلیل منطقیتر نسبت به همه گفتهها
وجود دارد و تعداد بیشتری درست بودن این موضوع را
تایید کردهاند که هوا بســیار مهآلود بوده و ب ه دلیل نبود
فانوسهای دریایی کشــتی ب ه سمت جزیره آمده و این
اتفاق رقم خورده اســت .به هر حال با همه روایتهای
گوناگون که از قدیم سینه به سینه نقل شده ،علت واقعی
ل نشستن کشتی یونانی هنوز در هالهای
و درســت ب ه گ 
از ابهام است.

گردشگری

آگهی مزایده» ( نوبت اول )

شــعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگســتري بندر عباس به
موجب پرونده اجرائي 0000056ب در خصوص دعوي پروین
آژ عليه محمد علي ادهمي که محکوم به فروش ملك مسكوني
گردیده اســت که در این راستا ملك مسكوني به شرح ذیل به
مزایده گذاشته مي شود .
قوه قضائیه
خالصه گزارش بازدید:
جم
گس
داد تری هور ی اسالمی اریان
نشــاني و ادرس ملک:بندر عباس بلوار مصطفي خميني جنب
نانوايي شمس طبقه همکف
مشخصات ملک :ششدانگ یک باب آپارتمان از ساختمان  3طبقه با زیربنای کل  522متر مربع
شامل طبقه همکف  2واحدي تجاري و یک واحد مسکوني و طبقه اول یک واحد مسکوني
و طبقه دوم یک واحد مسکوني.
مشخصات ثبتي ملک :داراي پالک  3/3033به شماره ثبت  19063در دفتر  100به صفحه 316
و به تاریخ ثبت  77/04/09به نام آقاي محمدعلي ادهمي فرزند اصغر.
مشــخصات عرصه اعياني  :اعياني به مساحت  107/5مترمربع و عرصه کل ساختمان 275
متر مربع.
در خاتمه ارزش ملک با توجه به موقعیت آن و شرایط اقتصادي و سهم العرصه به نظر این
جانب عرصه و اعیان آن متر مربعي  210/000/000ریال کال به مبلغ 22/575/000/000ریال
جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي اعالم مي دارد.
 -1فــروش نقــدي اســت  .و حداکثــر مهلــت پرداخــت بها يــك ماه مي باشــد .
-2کلیــه هزينــه هاي مربــوط به معاملــه از هر قبيــل و از هر جهت به عهــده خریدار
است.
 -3پیشــنهاد دهنــدگان باید قبــل از انجام مزایــده در تاریخ روز مزایــده با هماهنگي
اجراي احكام مبلغ  %10مبلغ ارزيابي شــده را بصورت ســپرده نقدي بحســاب شماره
 2171295409008نزد بانك ملي شعبه دادگستري تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل
نمایند .
 - 4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
 -5مزایده در روز سه شنبه ساعت  9:00مورخ  1401/04/28در محل دفتر شعبه اول اجرای
احکام مدني دادگستري بندر عباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبين مجتمع قضايي
شهيد بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید .
 -6در صورتیکــه برنده تا يك ماه از جلســه مزایده و با انقضاي مهلــت از پرداخت بها
مورد مزایده خود داری نماید مســئول کســر احتمالي قيمت و خســاراتي که از تجدید
مزایده حاصل شــود خواهد بود که بدوا از ســپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعيين کسر
قیمت و خســارات وارده مسترد نخواهد شــد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب
اطالع بیشــتر میتوانند به شــعبه اول اجراي احکام مدني دادگســتري بندر عباس مراجعه
نمایند.

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس
مجتبي عطايي زاده بندري

حصر وراثت

خواهان عبدالرحمن حمیرانی فرزند ابراهیم با هویت کامل به
این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان محمد حمیرانی
فرزند احمد به تاریخ  1344/06/25به رحمت ایزدی پیوسته و
وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 _1ابراهیم حمیرانی فرزند محمد متولد  1312/7/1به شــماره
شناسنامه  255فرزند مرحوم و دیگر وارثی ندارد .

عباسیان _ شورای حل اختالف شعبه  3پارسیان

قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

* ماسوله گیالن

* همدان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000178850شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000801708
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد
 اجرايي فرمان امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
قوه قضائیه
ذيل
کننده
امضاء
تصدي
به
هرمزگان
اساسي
قانون
49
اصل
دادگاه
العاده
فوق
وقت
گردشکار :بتاريخ چهارم تير ماه يکهزارو چهارصد و یک در
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
تشکيل است  .پرونده کالسه  1401400920000178850تحت نظر است  .دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي
را اعالم وبا استعانت از درگاه احديت متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
(راي دادگاه )
در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  137به مساحت  240متر مربع  ،طي نامه
شــماره /181/42563ن از طرف ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره)به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي گرديده است اين دادگاه پس از بررسي هاي اوليه طي دادنامه
شماره  1401400390000338332مورخه  1401/02/20مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل  49قانون اساسي ،مبادرت به
صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد و متعاقب ًا با عنايت به انقضاء وکيل مالک وتوجه ًا
به تحقيقات وبررسيهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده وهيچگونه اطالعي
ازمالک و يا ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده  ،لذا در راستاي اجراي ماده  28قانون مدني وفتواي حضرت امام (ره) درتحرير الوسيله (کتاب لقطه)حکم به تمليک
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مدعي يا معترض ،ستاد اجرايي طي نامه شماره
/181/98353ن مورخه  1401/03/31درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان
مالک ياقائم مقام قانوني ويا صادر واعالم ميدارد .راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر
خواهي در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران ( ويژه دادگاههاي اصل  49قانون اساسي) مي باشد .

مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000189087شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان تصميم نهايي شماره .140140390000801999
شاکي  :ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به نشاني استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد  -اسالمبولي -کوچه  17 -ستاد -
اجرايي فرمان امام (ره) با نمايندگي آقاي احسان کشاورز فرزند احمد .
اتهام  :شکايت بر خالف واقع در دعاوي اصل  49قانون اساسي
قوه قضائیه
ذيل
کننده
امضاء
تصدي
به
هرمزگان
اساسي
قانون
49
اصل
دادگاه
العاده
فوق
وقت
گردشکار :بتاريخ چهارم تير ماه يکهزارو چهارصد و یک در
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
تشکيل است  .پرونده کالسه  140140920000189087تحت نظر است  .دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را
اعالم وبا استعانت از درگاه احديت متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
(راي دادگاه )
در خصوص شش دانگ يک قطعه زمين واقع در شهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  147به مساحت  363/81متر مربع ،طي نامه
شــماره /181/438775ن از طرف ســتاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره)به عنوان ملک باير بالصاحب معرفي گرديده اســت اين دادگاه پس از بررسي هاي اوليه طي دادنامه
شــماره  1401403900003453مورخه  1401/02/21مســتندا ً به تبصره ماده  10اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل  49قانون اساسي ،مبادرت به
صدورقرارسرپرستي مي نمايد وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالي در روزنامه کثيراالنتشار آگهي گرديد و متعاقب ًا با عنايت به انقضاء وکيل مالک وتوجه ًا به
تحقيقات وبررسيهاي انجام شده توسط ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و اينکه ملک موضوع پرونده ازمصاديق اموال بالصاحب تلقي گرديده وهيچگونه اطالعي ازمالک و
يا ورثه يا نماينده قانوني وي بدست نيامده  ،لذا در راستاي اجراي ماده  28قانون مدني وفتواي حضرت امام (ره) درتحرير الوسيله (کتاب لقطه)حکم به تمليک ستاد اجرائي فرمان
حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت يک ماهه انتشار آگهي و عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مدعي يا معترض ،ستاد اجرايي طي نامه شماره /181/982442ن مورخه
 1401/03/31درخواست صدور حکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهايه اين دادگاه با عنايت به عدم مراجعه شخص يا اشخاصي به عنوان مالک ياقائم مقام قانوني ويا
صادر واعالم ميدارد .راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم محترم تجديد
نظر استان تهران ( ويژه دادگاههاي اصل  49قانون اساسي) مي باشد .
مختارصادقي  -رئيس دادگاه اصل  49قانون اساسي استان هرمزگان
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حوادث
در امتداد تاریکی

کشف مشک بزرگ سوختی حامل گازوئیل در سیریک

کارت قرمز!

رفتارهای ناشایست و پرخاشگریهای همسرم به جایی رسید که او  6سال
قبل پسر  20سالهام را چنان زیر مشت و لگد گرفت که زندگی ما دگرگون
شد و. ..

ســرویس حوادث //جانشین مرزبانی استان
هرمزگان از اجرای طــرح ضربتی مقابله با
قاچاق ســوخت و کشف محفظه پالستیکی
موسوم به «مشک ماری» در سواحل سیریک
خبر داد.

اینها بخشــی از اظهارات زن  41سالهای اســت که برای شکایت از
همســرش وارد کالنتری مشهد شــده بود .این زن جوان که ادعا میکرد
همســرش ،او و فرزندان بیمارش را تنها گذاشته است و در مکانی دیگر
زندگی میکند به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت 27 :سال قبل
هنگامی که  14بهار بیشتر از عمرم نگذشته بود به عقد «فریمان» درآمدم
و زندگی مشــترکم را در یکی از اتاقهای منزل پدر شــوهرم آغاز کردم
این در حالی بود که من هیچ گاه نمیتوانســتم برای زندگی خودم تصمیم
بگیرم و به رویاهایم جامه عمل بپوشانم چرا که خانواده همسرم مدام در
زندگی ما دخالت میکردند و همسرم نیز فقط گوش به فرمان آنها بود و
ساندازهایمان
هیچ ارادهای از خودش نداشت .خالصه چند سال بعد با پ 
زندگی مستقلی را آغاز کردیم و هر دو نفر ادامه تحصیل دادیم .همسرم تا
کارشناسی ارشد در رشته ادبیات تحصیل کرد و من هم فوق لیسانسم را
در رشته حقوق گرفتم .اما همزمان با آغاز زندگی مستقل پرخاشگری و
تندخوییهای همسرم شدت گرفت تا حدی که بارها مرا کتک زد ،با وجود
این من به خاطر فرزندانم هیچ گاه به طالق فکر نکردم و به زندگی با او ادامه
دادم تا این که  6سال قبل عصبانیت و پرخاشگریهای فریمان زندگی ما را
دگرگون کرد .آن روز همسرم به دلیل رفتار ناشایست پسر  20سالهام او را
به باد کتک گرفت به طوری که من با هزار بدبختی و زحمت مسعود را از
زیر دست و پای پدرش بیرون کشیدم ولی پسرم در همان حالت عصبانیت
با مشت به شیشه پنجره کوبید و خون از دستش فواره زد .دست و پایم را
گم کرده بودم و نمیتوانستم جلوی خون ریزی را بگیرم باالخره با اورژانس
تماس گرفتم و آنها مسعود را به بیمارستان انتقال دادند .بعد از این ماجرا
پسرم در حالی دچار افسردگی شدید شد که به قول خودش غرورش نیز
شکسته بود .آن روزها به خاطر داروهای اشتباهی که برای پسرم تجویز
شده بود او به بیماریهای عصبی نیز مبتال شد به طوری که به ناچار فرزند
 20سالهام را در بیمارستان روان پزشکی ابن سینای مشهد بستری کردیم.
مسعود بعد از مدتی و با کمک چند پزشک متخصص بهبودی نسبی پیدا کرد
و بیماری او کنترل شد اما همین بستری در مرکز روان پزشکی کارت قرمز
وحشتناکی بود که او را از استخدام در بسیاری از مراکز دولتی و غیردولتی
باز میداشت در این شرایط باز هم پسرم را تشویق به ادامه تحصیل کردم و
او هم فوق لیسانس گرفت اما متاسفانه حادثه کتک کاری آن روز زندگی و
آیندهاش را به تباهی کشاند و دیگر کسی به یک بیمار متهم به روانی بودن
اهمیتی نمیداد در همین وضعیت دختر کوچک ترم نیز به بیماری دیابت
مبتال شد و هزینههای سرسام آوری را روی دستمان گذاشت این در حالی
بود که همســرم ما را بدون پرداخت هیچ گونه هزینه زندگی رها کرد و به
شهرستان پدریاش رفت من هم برای نگهداری و سرپرستی  2فرزند بیمارم
روزگار سختی را میگذراندم و نمیتوانستم این فشارهای روحی و مالی را
تحمل کنم .از سوی دیگر فریمان نه تنها مخارجی را برای درمان فرزندانم
نمیپردازد بلکه تماسهای ما را نیز بدون پاسخ میگذارد و به قول معروف
ما را بالک کرده اســت.حاال هم در حالی دست به دامان قانون شدهام که
همسرم در طول سالهای زندگی مشترک به پرخاشگریهای خود ادامه
داد به طوری که حتی در حضور نامزد دخترم مرا به باد کتک میگرفت و
شخصیتم را لگدمال میکرد...

ســردار « عبداهلل لشــکری » در تشریح
کشفیات قاچاق ســوخت در سیریک بیان
داشت :مرزبانان میناب در اجرای طرح ضربتی
مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی با انجام کار

اطالعاتی و گشت زنی های هدفمند از قصد
قاچاقچیان مبنی بر انتقال مقادیر قابل توجهی
سوخت به وســیله محفظه های پالستیکی
موســوم به مشک ماری مطلع و رسیدگی به
موضوع را به صورت ویژه در دســتور کار
خود قرار دادند.وی افزود :پس از بررســی و
صحت خبر ،مرزبانان به محل مورد نظر اعزام
شدند.جانشین مرزبانی استان هرمزگان اظهار
داشت :قاچاقچیان به محض مشاهده مرزبانان

شکایت از مادر به اتهام ربودن فرزندانش
ســرویس حوادث //درخواســت دو کودک برای زندگی با
مادرشان بعد از جدایی والدین باعث دردسر مادر شد.

چند روز قبل مرد جوانی به دادسرای امور جنایی تهران
رفت و از همســرش شکایت کرد و گفت :مدتی است که از
همسرم جدا شدهام و قرار بود دو فرزندمان با من زندگی کنند
البته مادرشان هم چند روز در هفته آنها را میدید .چند روز

قبل بچهها را مقابل خانه مادرشان پیاده کردم و به محل کارم
رفتــم .اما این آخرین باری بود که بچهها را دیدم .بعد از آن
همسر سابقم و بچهها ناپدید شدند.
چند باری هم به مقابل خانه همسرم رفتم اما از او خبری
نبود .االن به اینجا آمدهام تا از همســرم شــکایت کنم که
بدون اجازه من بچههایم را پیش خود نگه داشــته است و

اقدام به فرار کردند که با سرعت عمل مأموران
یک عدد مشــک بزرگ ماری شکل حاوی
۷۵هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشــف شد.به
گزارش شبکه اطالع رسانی هرمز؛ این مقام
مسئول در مرزبانی هرمزگان با اشاره به اینکه
کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را ۱۹
میلیارد و ۵۰۰میلیون ریــال برآورد کردند،
تصریح کرد :دستگیری متهمان در دستور کار
اطالعاتی مرزبانان قرار گرفته است.

بر نمیگرداند .با شکایت مرد جوان به دستور بازپرس ،زن
جوان به دادســرا احضار شد .زن جوان در تحقیقات گفت:
بچهها نزد من هستند و هیچ جایی آنها را نبرده ام .آنها دوست
نداشتند با پدرشان زندگی کنند و دلشان میخواست که با من
زندگی کنند .من به درخواست آنها آخرین باری که بچهها را
به خانه آوردم دیگر به پدرشان برنگرداندم.به دنبال اظهارات
زن جوان و تحقیقات به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای
امــور جنایی تهران ،قرار موقوفی تعقیب برای پرونده صادر
شد.

دستگیری سارق کنتورهای آب در شیراز
سرویس حوادث //فرمانده انتظامی شیراز
از دســتگیری یک سارق و کشف  ۵۰فقره
سرقت کنتور آب خبر داد.

سرهنگ فرج شجاعی اظهار داشت :در
پی وقوع چند فقره ســرقت کنتورهای آب
آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی ،موضوع
بــه صورت ویژه در دســتور کار مأموران
انتظامی قرار گرفت.وی افــزود :مأموران
کالنتری  ۲۴ابوذر با انجام اقدامات پلیسی،
موفق شــدند در این خصوص یک سارق
حرفهای و یک خریدار اموال مســروقه را
شناسایی و در یک اقدام برنامهریزی شده
آنان را در مخفیگاهشــان دســتگیر کنند.

دستگیری عامالن توزیع
مشروبات الکلی
در بم

فرمانده انتظامی شهرســتان شیراز با بیان
اینکــه ســارق در بازجوییهای پلیس به
 ۵۰فقره سرقت کنتور آب آپارتمانها اقرار
کرد ،گفت :در بازرسی مخفیگاه این افراد،
تعداد زیادی کنتور آب مســروقه کشــف
شد.سرهنگ شجاعی خاطر نشان کرد :این
سارق در پوشش مأمور اداره آب و فاضالب
و به عنوان کنتور نویس وارد آپارتمانها و
مجتمعهای مسکونی می شــده و پس از
سرقت کنتورهای آب ،از محل متواری می
گردیده است.این مقام انتظامی با بیان اینکه ماهه اول سال جاری کنتور آب و سایر لوازم به کالنتری  ۲۴ابوذر واقع در شیراز -بلوار
متهمان تحویل مرجع قضائی شدند ،گفت :ساختمانی آنان مورد سرقت قرار گرفته و ابوذر غفاری ،مراجعه و نسبت به شناسایی
شهروندان چنانچه در سال گذشته و در سه تاکنون کشف نشــده است ،جهت پیگیری اموال مسروقه خود اقدام کنند.

م از دستگیری دو
سرویس حوادث //دادستان ب 
نفر از عوامل توزیع مشــروبات الکلی در شرق
استان کرمان خبر داد.

قاضــی بهنام جعفری اظهــار کرد :به دنبال
توزیع مشــروبات الکلی مرگبار در مناطقی از
شــرق کرمان با توجه به حساسیت موضوع،

محمولههای قاچاق در انبار توشه راه آهن شیراز
ســرویس حوادث //فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشگیری انتظامی
کشور از كشف  27میلیارد ریالی کاالی قاچاق در قالب محموله پستی
توسط پلیس راه آهن فارس خبر داد.

سردار «حشــمت اله ملکی» پلیس در خصوص جزئیات مربوط
به کشــف کاالهای قاچاق اظهار داشت :در راستای اجرای منویات
مقــام معظم رهبری و به منظور مبارزه بــا انواع قاچاق کاال و ارز و
ناامن سازی بستر ریلی برای افراد سودجو که اقدام به قاچاق کاالهای
خارجی در پوشش محموله های پستی می کنند ماموران دايره آگاهي
در انبار توشــه راه آهن فارس ،به یک محموله پســتي مشــکوک
می شوند.
وی افزود :اغلب قاچاقچيان در قالب بسته پستي از طريق صنعت
ريلي اقدام به قاچاق کاال مي کنند تا به سهولت بتوانند به مقاصد شوم
خود دست پیدا کنند که همکارانم با توجه به عدم ارائه مدارک مثبته
گمرکی از سوی صاحبان بار ،اجازه هیچ گونه فعالیتی را به صاحبان

بار یا محوله های پستی نمی دهند.
فرمانده پلیس راه آهن کشــور تصریح کرد :در اجرای دســتورات
مقام قضائی با حضور نمايندگان اداره پســت ،بار توقيف شــده به
تفکيک مورد بررســي قرار گرفت که در نهايت کاالهای مکشــوفه
شــامل لوازم الکترونیکی ،خانگی ،پوشــاک و البسه ،لوازم آرایشی
بهداشــتی ،فرآورده هــای خوراکی و لوازم ورزشــی قاچاق برابر
دســتور مقام قضائي تحويل پلیس امنیت اقتصادی اســتان فارس
شد.
وی ارزش کاالهای مکشوفه را از نظر کارشناسان  27میلیارد ریال
اعالم و بیان کرد :در راســتای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و کمک به
تولید و اشــتغال آفرینی ،اقدامات فنی پلیسی اعم از پایش و بررسی
کاالهای وارده و صادره در ایستگاه ها و انبار توشه ،رصد مجرمان و
قاچاقچیان که قصد قاچاق کاال و ارز از طریق خطوط ریلی را دارند
به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار دارد.

مراتب در دســتور کار دادستانی و پلیس قرار
گرفــت .وی ادامه داد :با اقدامات اطالعاتی و
رصدهای پلیسی جمعه شب گذشته دو نفراز
عوامل توزیع مشروبات الکلی توسط پلیس به
چنگ قانون افتادند و مقدار هزار لیتر مشروبات
الکلی و مواد مخدر از این دو متهم کشف شد.

این مسئول قضایی گفت :متهمان پس از تفهیم
اتهام و تحقیقات تکمیلی در دادسرای انقالب
بم بازداشت شدند.هفته گذشته براثر مصرف
مشروبات الکلی تقلبی در مناطق شرقی استان
کرمان یک نفر جان باخت و هفت نفر مسموم و
در بیمارستان پاستور بم بستری شدند.
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جهان
انفجارها در «بلگورود» روسیه  ۳کشته برجای گذاشت
فرماندار بلگورود روسیه اعالم کرد که پس از وقوع انفجارهایی
در این منطقه ،خانه های متعدد ویران و دســت کم  ۷تن کشــته و
زخمی شدند«.ویاچســاو گالدکو» فرماندار منطقه «بلگورود» در
غرب روسیه که در همســایگی شرق اوکراین واقع است ،اعالم کرد
که پس از انفجارهای متعدد در این منطقه ســه نفر کشته ،چهار تن
دیگــر از جمله یک کودک زخمی و پنج خانه به طور کامل تخریب
شــده اند و همچنین ده ها خانه دیگر نیز آسیب دیده اند.وی در این
باره در پیامی در کانال تلگرام خود گفت :گفته می شود قربانیان در
حال حاضر چهار نفر هســتند و دو نفر به بیمارســتان منتقل شدند
که یک مرد و یک کودک  ۱۰ســاله اند .حال این مرد وخیم اســت.
دو نفــر دیگر نیز در محل معاینه شــدند .همه کمک های ضروری
پزشــکی در حال ارائه است .در حال حاضر اطالعاتی در مورد سه
کشــته وجود دارد.گالدکو ادامه داد :اطالعات اولیه در حال حاضر
از این قرار اســت .تخریب جزئی  ۱۱ساختمان آپارتمان در امتداد
خیابان های مایاکوفسکی ،میچورین ،چومیچوف ،پوپوف و پاولوف
وجود دارد و حداقل  ۳۹ســاختمان مسکونی خصوصی در امتداد
خیابان های مایاکوفسکی ،پوپوف ،پاولوف تا حدی ویران شدند ،پنج
مورد از آنها به طور کامل ویران شدند.وی قول داد که همه کمک های
الزم را به ساکنان بلگورود ارائه دهد.پیشتر نیز وقوع حریق در یکی
از تأسیسات وزارت دفاع روسیه و همچنین انفجاری دیگر در انبار
مهمات در این منطقه خبرساز شده بود.از زمان آغاز عملیات نظامی
روسیه در اوکراین ،مناطق مرزی به طور مرتب از طرف اوکراینی گلوله
باران شده است.منطقه بلگورود در روسیه ،مجاور منطقه «لوهانسک»
و همچنین مناطق «خارکیف» و «سومی» در اوکراین است.
یک نوجوان در فاریاب افغانستان پدرش
را با تبر کُشت

یــک کودک در والیت فاریاب افغانســتان ،پدرش را با تبر به
قتل رسانده است .منابع محلی در فاریاب اعالم کردند یک کودک
در «ولسوالی پشتونکوت» والیت فاریاب ،پدرش را با تبر به قتل
رسانده اســت .این رویداد در روســتای « بلوچ پایین» ولسوالی
پشتونکوت فاریاب رخ داده اســت .بهگفتهی منابع ،رامین که ۱۴
سال ســن دارد ،پدر خود را در خان ه با تبر کشته است .یک منبع
امنیتی میگوید که این کودک بهخاطر این که زیر سن است ،بازداشت
نشده است .علت این قتل تنش خانوادگی گفته شده است .خشونت
خانوادگی ،خودکشــی و قتل ،اخیرا در برخی از والیتها از جمله
فاریاب افزایش یافته است.

آگهی فقدا ن سند مالکیت

نظر به اینکه خانم مهدیه زارع مهرجردی فرزند رسول به موجب وکالت نامه شماره  1201009مورخ  1389/08/25تنظیمی دفترخانه  8بندرعباس از آقای حسن
سلجوقی فرزند داراب به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره  140062655743000281مورخ  1400/04/26مدعیست که سند مالکیت ششدانگ یک
قطعه آپارتمان تحت پالک ثبتی  53فرعی از  7036اصلی واقع در بخش  01ناحیه یک بندرعباس بشماره چاپی  141076الف  83که در صفحه  397دفتر 246ذیل
ثبت  59915بنام حسن قلندری فرزند قلندر ثبت  ،صادر و تسلیم گردیده سپس به موجب سند انتقال قطعی شماره  302مورخ  1388/04/10تنظیمی دفترخانه 57
قوهقضائیه
بند رعباس بنام حسن سلجوقی فرزند داراب منقتل وسپس به موجب سند  303مورخ  1388/05/10تنظیمی همان دفترخانه در رهن بانک مسکن قرار گرفته ؛ سازمانثبتاسنادوامالککشور
که بعلت جابجایی مفقود گردیده ؛ که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛ ضمنا وکالت مذکور نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق حسب ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
پاسخ شماره  140185655743000352مورخ  1401/04/07دفترخانه تنظیمی ( 8بندرعباس) معتبر می باشد ؛ لذا استناد ماده 120آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل
آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  10روز اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد  1401/127.م/الف  -انتشار آگهی 1401/04/13 :

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

مفقودی

مجوز سالح ساچمه زنی تک لول مدل کوسه کالیبر  ۱۲ساخت روسیه به شماره بدنه
 ۰۹۰۱۱۱۰۹مفقود شده است

آگهی جذب نیرو شرکتی در مرکز فرهنگی هنری حاجی آباد
نیاز به یک نفر(مرد) بومی ساکن حاجی آباد تحت عنوان پیش خدمت با شرایط زیر:

.۱حداکثر سن  ۴۰سال  .۲مدرک دیپلم  .۳متاهل
مهلت ثبت نام ( ۱۲الی  ۱۵تیر  ۱۴۰۱بدون تمدید)

جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی https://hormozgan.kpf.ir/hamkari–hajiabad
و یا با شماره  ۰۷۶۳۳۳۱۳۴۱۱داخلی  ۱۲۳تماس حاصل نمایند .

اگر چاق هستيد ،اگر چربي خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنيد

روابط عمومی
شیالت رهمزگان
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شهرستان

دوشنبه  13تیر 1401
 4ذی الحجه 1443
سال بیست و یکم شماره 3921
خبری

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :

ت های وزارت دفاع برای کمک رسانی به زلزله زدگان بسیج شوند
ظرفی 

سرویس شهرستان //وزیر دفاع طی دستوری به نماینده ارشد وزارت به گزارش مهر ،امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی زلزله استان را با محوریت ستاد بحران استان صادر و تاکید کرد :با هماهنگی
دفاع در اســتان هرمزگان همکاری و در اختیار گذاشتن ظرفیتهای دستوری به نماینده ارشد وزارت دفاع در استان هرمزگان دستور همکاری کامل و هم افزایی ستاد بحران مستقر در هرمزگان ،برای کاهش نگرانی و
وزارت دفاع برای کمک به آسیب دیدگان زلزله استان با محوریت ستاد و در اختیار گذاشتن ظرفیتهای وزارت دفاع برای کمک به آسیب دیدگان آالم مردم شریف هرمزگان بشتابند و اقدامات را گزارش کنند.
بحران استان را خواستار شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان خبر داد

آوار برداری از  ۱۴روستای زلزله زده غرب هرمزگان
ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان //مدیرکل مدیریت بحران
اســتانداری هرمزگان گفت :آواربرداری  ۱۴روســتای زلزله زده غرب
هرمزگان آغاز شده است.به گزارش خبرنگار دریا  ،مهرداد حسن زاده افزود:
 ۲۱روستا بررسی و پایش شد و در حال حاضر آواربرداری در روستای
سایه خوش ،کانون زمین لرزه ،بصورت شبانه روزی صورت میگیرد.وی
گفت :برای انضباط بخشی ،تقسیم کار ،جلوگیری از موازی کاری و تسهیل
امور ،مناطق حادثه دیده به سه پهنه تقسیم ،و ارکان و ساختارها مشخص
شده است تا امداد رسانی و آوار برداری در کوتاهترین زمان ممکن صورت
گیرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت :با توجه به شرایط
آب و هوایی و توزیع چادر در منطقه ،اکنون توزیع کولر در دستور کار ستاد
بحران استان قرار گرفته است و درحال تامین آن هستیم.
آسیب دیدگی  48کیلومتر
از شبکه برق رسانی در مناطق زلزله زده
ســرویس شهرستان //مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق
هرمزگان گفت :در زمین لرزه شهرســتان بندرلنگه و بندرخمیر ۴۸
کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف خسارت دید .محمد کریمی
بیان داشت :در این زمین لرزه  ۳۸کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۱۰
کیلومتر شبکه فشار متوسط آسیب دید ۸۸۹ .پایه شامل  ۲۰۵پایه
فشار متوسط و  ۶۸۴پایه فشار ضعیف نیز دچار آسیب شده است.
به گزارش مهر ،وی با بیان اینکه در زلزله بندرخمیر و بندرلنگه ۵۵
دستگاه ترانســفورماتور دچار خسارت شد که خسارت ها مربوط
به روســتاهای سایه خوش ،برکه سفلین ،گزیر ،کالتو و هشم است،
اظهارداشت :میزان خسارت وارد شده به شبکه ها و تاسیسات توزیع
برق حدود  ۴۷۱میلیارد ریال برآورد شــده است .با تالش کارکنان
عملیاتی شرکت ازسراسر استان برق مناطق زلزلهزده وصل شده است.
امام جمعه بندرلنگه:

روستای زلزلهزده کالتو را دریابید
سرویس شهرستان //امام جمعه بندرلنگه گفت :چند روستا در بخش
مهران نزدیک به  80درصد و روســتایی به مانند کالتو نیز  100درصد
تخریب شده که نیاز به توجه بیشتر دارند .حجتاالسالم جواد اسماعیلنیا
امام جمعه بندرلنگه در منطقــه زلزلهزده بخش مهران با تمجید تالش
مسئوالن ،مردم و گروههای جهادی که از دقایق اولیه این حادثه به کمک
زلزلهزدگان روستای سایه خوش شتافتند ،اظهار داشت :چند روستا نیز
در بخش مهران نزدیک به  80درصد و روستایی به مانند کالتو نیز 100
درصد تخریب شده که نیاز به توجه بیشتر دارند.وی افزود :ملزومات اولیه
زندگی از جمله کولرهای مردم این روستا نیز زیر آوار است و به آنها
دسترسی ندارند.به گزارش فارس ،امام جمعه بندرلنگه گفت :از گروههای
جهادی و مسئوالن خواهشمندم به فریاد مردم این روستاها نیز برسند.

فرمانده قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه عنوان کرد

حضور تمام قد قرارگاه مدینه سپاه در منطقه زلزله زده هرمزگان

عبدالحسن اسدپور سرویس شهرستان //فرمانده قرارگاه مدینه نیروی
زمینی سپاه اقدامات این قرارگاه را در امداد رسانی به زلزله زدگان استان
هرمزگان تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار دریا ،ســردار سرتیپ پاسدار محمد مارانی
فرمانده قرارگاه مدینه نیروی زمینی ســپاه اظهار داشت :به محض
وقوع زلزله در غرب هرمزگان جلســه ستاد بحران در فرمانداری
بندرلنگه با حضور در قرارگاه مدینه تشکیل شد.وی افزود :همچنین
به محض وقوع زلزله نیروهای قرارگاه مدینه جهت امدادرســانی
فراخوان شدند و در اولین ساعات وقوع زلزله یک تیم سیار پزشکی
امدادی شامل پنج پزشک عمومی ،پرستار و بهیار به همراه مسئول
بهــداری این قرارگاه به منطقه اعزام شــدند.فرمانده قرارگاه مدینه
گفت :سه دستگاه مینی لودر ،سه دستگاه لودر و کامیون در منطقه
وقوع زلزله مســتقر شــدند و همچنین گروه  ۴۶امام هادی(ع) نیز
ماشین آالت مهندسی خود را در محل وقوع زلزله مستقر کرده است.
مارانی ادامه داد :کار آواربرداری بخشی از مناطق زلزله زده به زودی
آغاز میشود و قرارگاه مدینه در این زمینه نقش مهمی را ایفا خواهد
کرد.وی اضافه کرد :ژنراتور برق این قرارگاه نیز در منطقه مستقر شده
تا زیر ساختهای راهبردی -اسکان را در مناطق زلزله زده پشتیبانی
کند چرا که هم اکنون ســه چادر گروهی قرارگاه مدینه به ظرفیت

هر کدام  ۵۰نفر در منطقه دایر شــده و این چادرها با کولرهایی که
ژنراتورها از آن پشتیبانی میکنند فعالیت خواهد کرد.فرمانده قرارگاه
مدینه گفت :هم اکنون ۲دستگاه آمبوالنس و  ۲تانکر  ۱۳هزار لیتری
قرارگاه در منطقه مستقر اســت و کار امدادرسانی و آبرسانی را با
ســرعت انجام میدهند.مارانی افزود ۱۵ :هزار کنسرو ۲ ،تن برنج،
 ۲تن مرغ و گوشــت ۱۰ ،هزار آب معدنی و  ۱۰دستگاه خودروی
تویوتا جهت پخت غذا و امداد رسانی به مناطق زلزله زده اعزام شده
اســت.وی خاطرنشان کرد :قرارگاه مدینه تا هر زمان که الزم باشد
در کنار مردم هرمزگان میماند و خدمترسانی به مردم را از اصول
اساسی و بنیادین خود میدانیم و در این راه ثابت قدم خواهیم ماند.

سرویس شهرســتان //فرمانده نیروی دریایی
ارتش جمهوری اســامی ایران گفت :با تامین
ماشــین آالت آواربــرداری و تامین وســایل
سرمایشی در کنار مردم زلزله زده غرب هرمزگان
هستیم.

امیر دریادار شــهرام ایرانــی در بازدید از
روستای زلزله زده سایه خوش افزود :اکنون
ماشین آالت سنگین نیروی دریایی ارتش در
راه مناطق زلزله زده غرب هرمزگان است.وی
با بیان اینکه با توجه به گرمای هوا تالش داریم
بخشی از کولر مورد نیاز این مناطق را تامین چند روز آینــده آواربرداری به صورت کامل برای آوار برداری روستاهای زلزله زده ،بخش
کنیم ،عنوان کرد :اکنون همه پای کار هستند پایان می یابد تا بازسازی آغاز شود.به گزارش مربوط به نیــروی دریایی ارتش بالفاصله با
و مراحل اولیــه آواربرداری خوب بوده و در ایسنا ،وی اضافه کرد :با توجه به تقسیم بندیها رسیدن ماشین آالت آغاز میشود.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000178715شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000801630
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ چهارم تیرماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل
قوه قضائیه
است پرونده کالسه  140140920000178715تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
« رای دادگاه »
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  132به مساحت  270/23متر مربع طی نامه
شــماره /181/42551ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده اســت این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره 140140390000338141مورخه  1401/02/20مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجه ًا به
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک و
یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد اجرائی فرمان
حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/98037ن مورخه
 1401/03/31درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام قانونی ویا
صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید
نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .

مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

پرونده کالسه  140140920000179008شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000801832
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
گردشکار :بتاریخ چهارم تیرماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل
قوه قضائ هی
است پرونده کالسه  140140920000179008تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
« رای دادگاه »
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  141به مساحت  201/99متر مربع طی نامه
شــماره /181/42626ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره 140140390000338635مورخه  1401/02/20مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجه ًا به
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/98033ن
مورخه  1401/03/31درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام
قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم
محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
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دانشگاه آزاد آماده اسکان موقت زلزلهزدگان است

سرویس شهرستان //رؤسای واحدهای
دانشگاهی دانشــگاه آزاد اسالمی در
استان هرمزگان از آمادگی این دانشگاه
برای اســکان موقت زلزلــهزدگان در
کالسهای درس مجهز به کولر و استفاده
از امکانات رفاهی دانشگاه توسط مردم
زلزلهزده خبر دادند.

ماشین آالت آواربرداری ارتش در راه غرب هرمزگان

دادانهم

رؤسای واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد هرمزگان :

محمدحســین رنجبر با تســلیت در
خصوص جانباختن جمعی از هموطنان
در غرب اســتان هرمزگان به دلیل وقوع
زلزله و با بیان اینکــه مردم هرمزگان و
کشور اسالمی ایران همیشه ثابت کردهاند
که در حوادث و اتفاقات ســخت همواره
یاریگر یکدیگر هستند و بدون چشمداشت
و معطلی به کمک هم میشــتابند ،اظهار
کرد :نوع دوستی و انساندوستی ایرانیان
به دلیل اعتقادات راسخ آنان به آموزههای
قرآنی و ائمه اطهار علیهالســام زبانزد
جهانیان است.
وی با بیان اینکه باید در شرایط ناگوار
به کمک بــرادران دینی خود بشــتابیم
و نگذاریــم در این شــرایط ناگوار تنها
بمانند ،بیان کرد :ملــت در صحنه ایران
اســامی نمونه بارز یک انســان دیندار
متمدن است که با اعتقاد به اصول و فروع
دین اسالم ،همواره پشــتیبان و یاریگر
انســانها بهخصوص مؤمنان و برادران
دینی است.
رنجبــر با اشــاره به زلزلــه روزهای
گذشــته و پس لرزههای متمادی آن که
موجبات تخریب بخشــی از روستاهای
غرب بندرعبــاس را فراهم آورد ،گفت:
دانشگاهیان نیز باید همپای اقشار مردم
در کنار مسئوالن انقالبی در صحنه حضور
پررنگ داشته باشیم و بتوانیم با کمکهای

مؤمنانه بخش کوچکی از نیازهای مردم
زلزلهزده را رفع کنیم.
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی استان
هرمــزگان و واحد بندرعبــاس از همه
دانشــگاهیان خواســت تا کمکهای
خــود را در قالب اقالم ضــروری مانند
آبمعدنی ،کنسروجات ،لوازم بهداشتی،
البســه ،پتوهای مسافرتی و  ...به مسجد
دانشگاه آزاد اســامی واحد بندرعباس
و کمکهــای نقدی خود را به شــماره
کارت  ۵۸۵۹۸۳۱۱۰۹۳۲۶۹۱بــه نام
حسن زارعی مســئول مرکز نیکوکاری
دانشــگاه واریز کنند تا پس از تجمیع در
راستای کمک و خرید مایحتاج ضروری
برای زلزلــهزدگان مورد اســتفاده قرار
گیرد.
رنجبر از اعالم آمادگی دانشــگاه آزاد
اسالمی استان هرمزگان در سراسر استان
برای یــاری و کمک به زلزلهزدگان خبر
داد و افزود :اختیارات الزم به رؤســای
واحدهای دانشــگاهی بــرای کمک به
بخشهای زلزلهزده داده شده تا با صالح
خود به این امر مهم و انساندوستانه اقدام
کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
از خداونــد برای همه مردم ایران آرزوی
سالمتی و شادکامی کرد و افزود :به طور
حتم باید با توکل بر خدا و راضی بودن به
رضایت آن خالق بی همتا با کمک کردن
و در کنار هم بودن به یاری هم بشتابیم و
از این آزمون الهی نیز روســفید و پیروز
بیرون آییم.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی بندرخمیر
هم بــا حضــور در مناطــق زلزلهزده
روســتاهای اطراف این شــهر از اعالم
آمادگی دانشــگاه برای اســکان موقت
زلزلــهزدگان در کالسهای درس  ۲۵تا
 ۴۰نفره ،مجهز به کولــر در چهار طبقه
و اســتفاده از نمازخانه ،ســرویسهای
بهداشتی و ...خبر داد و گفت :این دانشگاه
آمادگی دارد تا در این راه به زلزلهزدگان
کمک کند.
بــه گزارش خبرگــزاری آنا ،علیرضا
حیدری ســیرمندی با بیان اینکه شرایط
گرما و شــرجی در منطقه بسیار طاقت
فرساست از دانشــگاهیان دانشگاه آزاد
اســامی خواست تا با اهدای کمکهای
خود ،یاریرسان مردم زلزلهزده باشند.

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000189009شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000801887
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
ذیل
کننده
امضاء
گردشکار :بتاریخ چهارم تیرماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی
قوه قضائیه
تشکیل است پرونده کالسه  140140920000189009تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
« رای دادگاه »
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  143به مساحت  237/45متر مربع طی نامه
شــماره /181/43882ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره 140140390000345240مورخه  1401/02/21مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجه ًا به
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/98234ن
مورخه  1401/03/31درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام
قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم
محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .

مختار صادقی  -رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان

دادانهم

پرونده کالسه  140140920000189065شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره .140140390000801911
شاکی  :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -شهر تهران  -خالد -اسالمبولی  -کوچه  17-ستاد  -اجرایی
فرمان امام (ره) با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد  .اتهام  :شکایت بر خالف واقع در دعاوی اصل  49قانون اساسی
ذیل
کننده
امضاء
گردشکار :بتاریخ چهارم تیرماه یکهزارو چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل  49قانون اساسی هرمزگان به تصدی
قوه قضائیه
جم
گس
ت
ه
اعالم
را
رسیدگی
تشکیل است پرونده کالسه  140140920000189065تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم
داد ری ور ی اسالمی اریان
وبا استعانت از درگاه احدیت متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
« رای دادگاه »
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرستان میناب  ،محله شنبه چاالکی  ،جنب زمین هشت هکتاری ستاد قطعه  146به مساحت  317/22متر مربع طی نامه
شــماره /181/43877ن از طرف ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اولیه طی دادنامه
شماره 140140390000345329مورخه  1401/02/21مستندا ً به تبصره ماده  10اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل  49قانون اساسی  ،مبادرت به
صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعیان احتمالی در روزنامه کثیراالنتشار آگهی گردید و متعاقب ًا با عنایت به انقضاء وکیل مالک وتوجه ًا به
تحقیقات و بررسیهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی گردیده وهیچگونه اطالعی ازمالک
و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نیامده  ،لذا در راستای اجرای ماده  28قانون مدنی وفتوای حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله (کتاب لقطه)حکم به تملیک ستاد اجرائی
فرمان حضرت امام (ره) درملک مزبور مهلت یک ماهه انتشار آگهی و عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مدعی یا معترض  ،ستاد اجرایی طی نامه شماره /181/98241ن
مورخه  1401/03/31درخواست صدورحکم تملک ملک موصوف را نموده است  .النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا قائم مقام
قانونی ویا صادر واعالم میدارد  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم
محترم تجدید نظر استان تهران ( ویژه دادگاههای اصل  49قانون اساسی ) می باشد .
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هم استانی های عزیز  ،کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

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

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۲۴:۴۳
۰۵:۵۴:۳۵
۱۲:۴۹:۰۸
۱۹:۴۳:۳۴
۲۰:۰۲:۱۰

بوشهر

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۴:۳۹:۰۳
۰۶:۱۵:۲۱
۱۳:۱۹:۳۴
۲۰:۲۳:۳۹
۲۰:۴۳:۱۷

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

۰۴:۳۹:۵۸
۰۶:۱۲:۲۰
۱۳:۱۰:۵۱
۲۰:۰۹:۱۵
۲۰:۲۸:۱۵

سالمت

اذان صبح ۰۳:۵۷:۴۹
طلوع آفتاب ۰۵:۳۱:۰۰
اذان ظهر ۱۲:۳۰:۴۶
غروب آفتاب ۱۹:۳۰:۲۴
اذان مغرب ۱۹:۴۹:۳۳

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۴:۳۰:۲۶
طلوع آفتاب ۰۶:۰۳:۵۲
اذان ظهر ۱۳:۰۴:۰۱
غروب آفتاب ۲۰:۰۴:۰۱
اذان مغرب ۲۰:۲۳:۱۲

اذان صبح ۰۴:۰۹:۳۹
طلوع آفتاب ۰۵:۴۴:۱۱
اذان ظهر ۱۲:۴۵:۵۶
غروب آفتاب ۱۹:۴۷:۳۲
اذان مغرب ۲۰:۰۶:۵۳

یاسوج

اذان صبح ۰۴:۲۹:۵۳
طلوع آفتاب ۰۶:۰۵:۰۹
اذان ظهر ۱۳:۰۷:۵۶
غروب آفتاب  ۲۰:۱۰:۳۴غروب آفتاب ۲۰:۰۲:۱۷
اذان مغرب  ۲۰:۳۰:۰۲اذان مغرب ۲۰:۲۲:۰۵

اذان صبح ۰۴:۱۳:۳۸
طلوع آفتاب ۰۵:۵۱:۰۲
اذان ظهر ۱۲:۵۶:۴۴

کارشناسان از دالیل افزایش تعداد بیماران مبتال به کووید ۱۹-میگویند

ب ؛ تستهای قطره چکانی کرونا
معمای واریانت غال 

سرویس سالمت  //آمار ابتال به کوید19-
دوباره افزایشی شــده و براساس گزارش
اخیر وزارت بهداشت حدود 3برابر رشد
داشته است.

در این بین آنچه ســبب نگرانی بیشــتر
کارشناســان شده شــاخصهای نامناسب
وزارت بهداشــت برای رنگ بندی استانها
و تعداد اندک تستهای کروناست .درحالی
که برخــی مدیران و شــهروندان روزهای
بدون مرگ ناشــی از کرونا را می شمارند.
واریانتهای تازه امیکرون درحال پیش روی
هستند .براســاس گزارش وزارت بهداشت
و درمان تعداد بیماران بســتری و سرپایی
کرونا در آخرین بررســیها سه برابر شده و
تیر تا جمعه دهم تیر۲۶۶۱
از شــنبه چهارم 
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹-در کشــور
شناسایی شده است و از این تعدا د  ۴۳۳نفر
به دلیل این بیماری در بیمارستانهای کشور
بستری شدهاند .مسعود یونسیان ،دبیرکمیته

که سوری توضیح میدهد در واریانتهایی
مانند دلتا که شــدت بیماری زایی باال بود
گمراه کننده بودن اطالعات به دســت آمده
از این شــاخصها قابل توجــه نبود .اما با
شیوع واریانتهای امیکرون که قابلیت انتقال
باالتری دارند ،نامناســب بودن اطالعات به
دست آمده از شرایط استانهای کشور بیشتر
به چشم میآید.

مثبت کرونا در کشور رو به گسترش است.
ی به کشورما محدود
البت ه این روند افزایشــ 
نیست و در بسیاری از کشورهایغرب آسیا
شاهد این روند هستیم.این درحالی است که
برخی کارشناســان معتقدن د نشانههای این
روند افزایشــی از چند هفته پیش در کشور
ی گوید:
اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری دیده شده بود.سوری در این باره م 
مقابله با کووید ۱۹-درباره روند افزایشی ابتال هشدارهاییدرخصوص افزایش موارد ابتال
به کرونا داده شده بود .اما به آنها توجه نشد * .آمار نگران کننده تستهای کرونا
به کرونا در کشورمان میگوید :در حدود 5
با توجه به روند افزایشــی ابتال به کرونا در
* شاخصهای گمراه کننده
هفته اخیر روند ابتال به کرونا در کشورهای
در این بین کم نیســتند کارشناسانی که کشورهای منطقه کم نیستند کارشناسانی که
همســایه ما افزایشی بوده است و در برخی
ی دهد :معتقدند شــاخصهای نامناســب در نظر تاکید میکنند ،باید بیماریابی را جدیتر در
کشورها این روند ادامه دارد.او ادامه م 
بنابراین وقتی در کشورهای همسایه روند ابتال گرفته شــده برای رنگبندی استانها سبب دســتورکار قرار داد .این درحالی است که
به کرونا افزایشی است ،دلیلی وجود ندارد که شــده روند کرونا در کشور دوباره افزایشی در کشــورمان تاکنون آن طور که باید برای
بگوییــم روند ابتال به کرونا در کشــورمان شود ،چراکه برخی شهروندان فقط به رنگ گرفتن تســت کرونا از شــهروندان برنامه
افزایشی نمیشود ،چراکه آمار واکسیناسیون آبی نقشــه توجه میکنند و تحت تاثیر آن مناســب و جامعی اجرا نشده است.رئیس
برخی از این کشورها از ما بیشتر است .عالوه پروتکلهای بهداشــتی را رعایت نمیکنند .کارگروه پیشگیری و بهداشت قرارگاه ستاد
بر این از واکســنهای موثرتری نیزاستفاده برای نمونه این روزها در فضاهای سربسته ملی مقابله با کرونا دراین باره میگوید :آمار
ت کرونا در کشورمان محدود است و در
کردهانــد .به همین دلیل روند افزایش ابتال و نیز کمتر شخصی از ماسک استفاده میکند .تس 
بستری در کشور را باید جدی گرفت.حمید عالوه براین بسیاری از شهروندان برای تزریق این خصوص شرایط مناسبی نداریم ،چراکه
ســوری ،اپیدمیولوژیست و رئیس کارگروه دوز یادآور نیز انگیزهای ندارند.او با انتقاد از از لحاظ تســت کرونا به ازای یک میلیون
پیشگیری و بهداشت قرارگاه ستاد ملی مقابله نحوه رنگبندی استانهای کشور از لحاظ نفر جمعیت در دنیا کشــورمان رتبه  120را
با کرونا نسبت به افزایش تعداد افراد مبتال به وضعیت کرونا میگوید :شاخصهای بررسی دارد.به ایــن ترتیب میتوان گفت اطالعات
کرونا هشدار میدهد و میافزاید :تعداد موارد وضعیت اپیدمی در کشورمان مناسب نیست مناســبی از شــرایط اپیدمی در کشور در
به همین دلیل باعث گمراهی میشود.آن طور دسترس نیست تا با بررسی آن کارشناسان

یزد

و مدیران بتوانند تصمیمهای مناســبی برای
کنترل آن بگیرند.ســوری با بیان اینکهباید
تعداد تستهای کرونا را افزایش دهیم ،عنوان
میکند :گرفتن تستکرونا در مبادی مرزی
کشور و محلهایی که احتمال انتقال بیماری
باالســت ،میتواند به بهبود شرایط و کنترل
بیماری کمک کند.رئیس کارگروه پیشگیری و
بهداشت قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید
میکند :بیتوجهی به انجام تستهای کرونا و
توالییابی سبب شده واریانت غالب کشور
مشخص نباشد.مسعود یونسیان ،دبیرکمیته
اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری
مقابله با کووید ۱۹-میافزاید :واریانت غالب
کشور مشخص نیست .اما در این خصوص
ی کرد.اکنو ن واریانت غالب
میتوان گمانه زن 
در دنیا  2.BAاست .اما سهم واریانتهای
 4.BAو  5.BAنیز در حال افزایش است.به
گفته کارشناسان این واریانتها واکسن گریز
نیزهستند.
* فراموشی پیشگیری از کرونا

عالوه براین بســیاری از کارشناسان تاکید
میکنند ،تســتهای کرونا فقــط با هدف
درمــان مبتالیان از آنها گرفته نمیشــود،
چراکهاز اطالعات به دســت آمدهمیتوان
برای پیشگیری نیز استفاده کرد.سوری ادامه

میدهد :به همین دلیل میتوان گفتمقاومت
وزارت بهداشــت در برابر درخواست برای
افزایش تســتهای کرونا استدالل علمی
اپیدمیولوژیک نــدارد.او درباره هزینههای
انجام تســت کرونا نیز میافزاید :هزینههای
تست کرونا بسیار ناچیز است و کمتر از یک
درصد از هزینههای یک مورد ابتال را تشکیل
میدهد.آن طور که سوری توضیح میدهد
57درصد هزینههای یک مورد ابتال به کرونا
مربوط به دارو اســتو میتــوان برای این
ت داخلی استفاده کرد
مهم از نمونههای تس 
که حدود 30هزار تومان قیمت دارد.رئیس
کارگروه پیشگیری و بهداشت قرارگاه ستاد
ملی مقابله بــا کرونا با انتقاد از منحل کردن
تیمهای واکنش ســریع کرونا میگوید :در
کنار افزایش تستهای کرونا باید کانونهای
طغیان بیماری را نیز سریعتر شناسایی کرد و
با اعزام تیمهای واکنش سریع برای مدیریت
شرایط وارد عمل شــد.او با اشاره به اینکه
دالیل منحل کردن تیمهای واکنش ســریع
کرونا هنوز مشخص نیست ،عنوان میکند:
با کمک این تیمها میتــوان پروتکلهای
بهداشتی را راحتتر اجرا کرد و به این شکل
سرعت انتشار ویروس را کاهش داد.بنابراین
با توجه به گفتههای کارشناسان باید هشدار
داد که در چند هفته آینده با افزایش موارد ابتال
به کرونا و بستری بیماران مواجه خواهیم شد
و مراکز درمانی کشور باید آمادگی الزم را در
این خصوص داشته باشند/.جام جم

با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت

راه اندازی مرکز رشد و پژوهشکده سالمت در هرمزگان
سرویس سالمت  //مرکز رشد و پژوهشکده سالمت
دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان با حضور وزیر
بهداشت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار دریا ،وزیر بهداشت در مراسم
بهره برداری از این مرکز گفت :مرکز رشد و پژوهشکده
ســامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،هفت مرکز

تحقیقاتی دارد که میتواند تولیدات و خدمات خوبی
به مراکز کشور ارائه دهد.
بهــرام عین الهی افــزود :این مرکــز در زمینی به
مساحت شش هزار و  ۴۰۰متر مربع ،در چهار طبقه ،با
هزینه  ۲۵میلیارد و  ۵۸۰میلیون تومان ســاخته شده
است.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت تشریح کرد

پلکانی بیمهشدن داروها با انتقال ارز ترجیحی

ســرویس ســامت  //مدیرعامل سازمان
بیمه ســامت درباره سرانجام قیمت داروها و
چگونگی پوششهای بیمهای پس از ساماندهی
ارز دارو و انتقال آن به بیمهها ،توضیح داد.

دکتر محمدمهــدی ناصحی درباره موضوعات
اخیر مطرح شده پیرامون پلکانی بیمه شدن برخی
داروها به دنبال ساماندهی ارز دارو ،بیان کرد :در
بحث ساماندهی ارز دارو برنامه دولت این است
که اکثر داروها را تحت پوشش بیمه برد ،ولی این
برای هم ه داروها یکســان نخواهد بود .یک دارو

ممکن است  ۷۰درصد و دارویی دیگر  ۵۰درصد
و ...تحت پوشــش برود .میزان برقراری پوشش
بیمهای بسته به نوع نیاز مردم تعیین خواهد شد و
تصمیم آن توسط سازمان غذا ودارو و سایر مراجع
قانونی گرفته خواهد شد.
موضــوع پلکانی بیمه شــدن داروها منوط به
موضوع ساماندهی ارز است که پس از آن تصمیم
نهایی اتخاذ میشود.او درباره نقش و درخواست
بیمهها برای ساماندهی ارز دارو ،تصریح کرد :بیمه
به عنوان مرجــع تامین مالی مردم ،هدف گذاری
بهتــری دارد تا پول دقیقا به نقطه هدف برســد.
ممکن است سایر نهادها یا جایگاهها مبلغ را برای
هزینههای دیگر مانند زیرســاخت استفاده کنند،
اما هزینه بیمه صرفا بــرای بخش بیمه میرود.
کارشناسان بخش سالمت ،دولت و مجلس اعالم

میکنند که باید پول به بیمه پرداخت شود تا بیمه
اقدامات بعدی را انجام دهد.
وی افزود :اقدامی که ما باید انجام دهیم اقدامی
زیرساختی و الکترونیک است .محاسبه قیمت دارو
نیز توسط ســازمان غذا و دارو صورت گرفته و
در سامانهها اعمال میشود .با اعمال این موضوع
وقتی فردی به داروخانه میرود تا دارو دریافت
کند فقط سهم و درصد خود را پرداخت میکند که
البته قرار است این سهم زیاد نشود .بیمه هم قرار
است ســهم دولت و یاران ه دارو (که اکنون سمت
شرکتهای تولیدی و وارداتی میرود) را پرداخت
کنــد .در واقع دیگر دارو بــا قیمت معمول بازار
خریداری میشود و بیمه مابهالتفاوت ارز را روی
دارو اعمال میکند و به داروخانه پرداخت میکند.
او تاکید کرد :قدرت اعمال این موضوع باید برای

شمار موارد بستری کرونا در هرمزگان افزایش یافت
سرویس سالمت  //سخنگوی دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان با هشدار نسبت
به روند صعودی شیوع کرونا در استان،
از افزایش موارد بســتری کووید  ۱۹در
هرمزگان خبر داد.

دکتــر فاطمــه نوروزیــان اظهــار
داشــت :هیچکدام از بیماران در بخش
مراقبــت های ویژه کووید  ۱۹بســتری
نیســتند و مجموع مبتالیان مثبت کرونا

در هرمــزگان هم اکنــون  ۲۶۱نفر می
باشد که  ۲۴۸نفر از این شمار به صورت
سرپایی درمان و در منزل قرنطینه هستند.
دکتــر نوروزیان تصریح کرد :متاســفانه
آمارها حکایت از روند افزایشــی کرونا
در هرمــزگان دارد و تنهــا راه ایمــن
مانــدن از این ویــروس مرگبار رعایت
پروتکلهای بهداشتی به ویژه زدن ماسک،
فاصلــه گــذاری اجتماعــی و تکمیل

واکسیناسیون می باشد .سخنگوی دانشگاه
علوم پزشــکی هرمــزگان در خصوص
آخرین آمار فوتی های کرونا در اســتان
گفت :خوشبختانه از نیمه اردیبهشت ماه
تاکنون مورد فوتی جدید کرونا در استان
ثبت نشــده و آمار در همان عدد  ۲هزار
و  ۶۱۶نفر باقی می باشد که این کاهش
آمار فوتــی ها به دنبال واکسیناســیون
گسترده اتفاق افتاده است.
نوروزیــان در خصــوص رنگ بندی
کرونایــی مناطق مختلــف هرمزگان نیز
گفت :در جدیدترین نقشــه رنگ بندی
کرونایی کشور همانند هفته گذشته ،هشت
شهرستان هرمزگان در وضعیت آبی و پنج
شهرســتان در وضعیت زرد هستند.وی
بیان داشت :شهرســتانهای بندرعباس،
بندرلنگه ،رودان ،قشم ،میناب ،بوموسی،
بشــاگرد ،سیریک و جزایر کیش و هرمز
هماننــد هفته گذشــته در وضعیت آبی
(عادی) قرار دارند.
به گفته ســخنگوی دانشــگاه علوم
پزشــکی هرمــزگان ،شهرســتانهای
حاجی آباد ،پارسیان ،بندرخمیر ،بستک
و جاسک در وضعیت زرد (نسبتا پرخطر)
هستند.

هم ه بیمهها فراهم شود و مشکالت زیرساختی و
قطعی سامانهها باید به کمترین حد ممکن برسد.
نکته بســیار مهم دیگر این است که منابع باید به
شــکل کامل به بیمه اختصاص یابد؛ زیرا اگر این
پــول به بیمه اختصاص نیابد ،هزینهها ســنگین
خواهد بود و امور جاری بیمهها هم دچار مشکل
میشود .تصور و پیشبینی اولی ه ما از هزین ه بیمه
سالمت برای ساماندهی ارز دارو حدود  ۴۳هزار
میلیارد تومان (  ۳۲هزار میلیارد برای دارو و ۱۱
هزار میلیارد برای تجهیزات) است.
مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت ایران ،ادامه
داد :در مــورد اجرایی شــدن ســاماندهی ارز
دارو سیاستگذاران کشــور میبایست موانع و
محدودیتها را دیده و برطرف کنند و بعد در مورد
زمان اجرای آن تصمیم گیری کنند .ما نیز در حال

وی گفت :برای نخســتین بار در کشور تمام مراکز
تحقیقاتی در یک مرکز جمع شده است که صرفه جویی
هزینهها و نیروهــای متخصص را به همراه دارد.وزیر
بهداشت افزود :سهمیه پزشکی و دندانپزشکی مناطق
محروم کشــور از جمله هرمزگان  ۲۰درصد افزایش
یافته است.

تجهیز و بروزرسانی سامانهها و اقدامات خود در
وزارت بهداشت هستیم .وی درباره احتمال افزایش
قیمت دارو در سال جاری به دنبال اعالم سازمان
غذا و دارو و چگونگی پوشش بیمهای آن ،گفت:
مقرر شــد در صورت افزایش قیمت دارو ،اعتبار
در اختیار بیمه قرار گیرد تا سهم پرداختی بیمهها
افزایش یابد .قانون تاکید کرده است که پرداختی از
جیب مردم افزایش نیابد و ما آماده افزایش سهم
بیمهها هستیم.
او درخصوص افزایش ســهم بیمــه در زمینه
پوشش داروهای  OTCنیز تصریح کردOTC :
ها داروهایی هستند که مردم میتوانند بدون نسخه
دریافت کنند .عمده این داروها هم اکنون درحال
دریافت ارز نیمایی هستند و نباید بعد از ساماندهی
ارز دارو ،برای این داروها اتفاق خاصی بیفتد؛ با
این وجود پیشنهاداتی دادیم که هر زمان قرار باشد
طرح ساماندهی ارز دارو اجرایی شود ما بتوانیم با
سقف مشخص ماهانه با حداقل قیمت این داروها
را برای مردم تامین کنیم.

نشانههای کلسترول باال روی پوست
سرویس ســامت  //باال رفتن کلسترول خون
می تواند کشنده باشد و منجر به مرگ ناگهانی
شود.

در بیشتر موار ِد ایست ناگهانی قلب ،شریان های
خون به دلیل انباشــت کلسترول و دیگر رسوبات
مسدود می شــوند که باعث کاهش جریان خون
به قلب میشــود .انتخاب یک سبک زندگی بی
تحرک ،خوردن غذاهــای چرب ،ورزش نکردن،
مصرف مواد الکلی یا اســتعمال سیگار می تواند
در نهایت منجر به افزایش ســطح کلسترول خون
شود .افراد مبتال به بیماری های مزمن مانند فشار
خون باال و دیابت بیشــتر در معرض خطر ابتال به
کلسترول باال هستند.
بــه طور کلی بــاال بودن کلســترول با عالمتی
همراه نیســت اما میزان آن را مــی توان با یک
آزمایش خون ساده کنترل کرد .همچنین می توان
نشانه های کلسترول باال را روی پوست مشاهده
کرد .در بیشتر افراد ،باال بودن کلسترول به صورت
غیرفعال باقی می ماند و تا اواخر زندگی به شکل
انسداد شریان ها شناســایی نمی شود.به گزارش
هندوستان تایمز ،اگر به سالمت خود توجه کافی
داشته باشید ،خواهید دید که طبیعت ،سیگنال های
ظریفی را به شما نشان می دهد که به واسطه آنها
می توانید عالئم باال بودن کلسترول را روی پوست
خود مشاهده کنید.

 ظاهر شدن الگوی شبکه ای شکل روی پوستکه به رنگ آبی یا بنفش است :معموال در سرمای
هوا پوست به این شکل ظاهر می شود اما می تواند
نشــانه ای از سندرم آمبولیزاسیون کلسترول باشد
که نشــان دهنده انسداد شریان های خون است-.
چربی پلک یا زانتالسما :ظاهر شدن برآمدگیهای
نارنجی مایل به زرد در اطراف گوشه چشم که به
دلیل رسوبات کلسترول زیر پوست است.
 زانتوما یا زرد تومور :شبیه به زانتالسماست اماظاهر شدن این برآمدگی ها می تواند در پشت ساق
پا و کف دست ها نیز رخ دهد .کنترل کلسترول به
رفع این لکه ها کمک می کند.
 پسوریازیس :در جدیدترین بررسیها به ارتباطبین پسوریازیس و باال بودن سطح کلسترول اشاره
شده است که به عنوان هیپرلیپیدمی نیز شناخته می
شود.
 تغییر در رنگ پوســت و افزایش خشکی :باالرفتن سطح کلســترول می تواند جریان خون زیر
پوست را کاهش دهد .ســلول های پوست مواد
مغذی کافی دریافت نمی کنند و رنگ پوست تغییر
می کند.
 زخم روی پا یا ساق پا که به سرعت بهبود پیدانمی کند :در افراد مبتال به کلسترول باال ،این زخمها
ممکن است عود کنند زیرا خون کافی برای بهبودی
دریافت نمی شود.
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فروردین :

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 .
اردیبهشت :

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 :

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 :

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.

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

روزنامه منطقه جنوب کشور

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد
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تیغ تیز مافیای مسکن بر گردن
بی خانمان ها و مستاجران

گروه گزارش  //هرروز می شنویم صاحبخانه ای عذر
مستاجرش را خواسته و ودیعه و اجاره اش را چند
برابر افزایش داده است و یا خانه ها با قیمتی نامعقول
برای فروش گذاشــته شده است و صاحبخانه هم
می داند که ضرورت ندارد که به کسی پاسخ دهد
کــه چرا خانه اش را با این قیمــت برای فروش یا
رهن و اجاره گذاشــته است و هیچ نظارتی در این
حوزه وجود ندارد و مسکن بازاری بی سروسامان و
بی صاحب دارد وما نیز به این نتیجه رسیده ایم و با
انتشار گزارشهای متعدد در رسانه ها ،هیچ اقدامی
برای ساماندهی بازار مسکن و نظارت بر این بخش
صورت نگرفته است.

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

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

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

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

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

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

نمی گیرد و علنی از میزان ونوع برخوردهای شــان
نمی گویند هم جای تامل بسیار دارد.
حق کمیسیون های نامتعادل

عدم نظارت بر بازار مسکن در بندرعباس باعث
شده اســت که نبض این بازار همچنان در دستان
مافیا ،دالالن و مشاوران امالک قرار بگیرد و توپ
مســئولیت در زمین نهادها و ارگان های مختلف
پاسکاری می شود .هفته گذشته در نشست خبری
رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت هرمزگان
هنگامیکه از ایشان پرسیدم متولی نظارت بر بازار
مسکن کیست و چرا صمت اقدامی در این حوزه
انجام نمی دهد ،رئیس این ســازمان اظهار داشت
که نظارت و ســاماندهی این بازار بر عهده صمت
نیست و دســتگاه های دیگری متولی این حوزه
هســتندکه البته نامی از نهادی خــاص هم نبرد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت هرمزگان
البته در خصوص گالیه های مردمی به زیاد بودن
تعداد مشــاوران امالک و صدور مجوز بی ضابطه
در ایــن بخش بــه بهانه اشــتغالزایی و همچنین
زیاد بودن حق کمیســیون مشــاوران امالک که
خریدار و فروشــنده در خرید وفروش هر ملکی
بایستی چندین میلیون ویا چندین ده میلیون تومان
با توجه به قیمت ملک بایستی به بنگاهدار بدهند
و از آن طرف درصورت بروز مشــکلی ،مشاور
امالک خود را برای رفع مشــکل متعهد نمی داند
وهمچنین مشــاوره ای هم به خریدار وفروشنده
داده نمی شــود و برخی مشــاوران امالک بیشتر
در نقش دالل هستند ،نیز گفت :با توجه به همین
گالیه های بحق مردم ،حق کمیسیون(دســتمزد)

مشــاوران امالک در سال جاری تعدیل می شود.
خلیل قاسمی در پاســخ به این موضوع که حق
کمیســیون های باالی مشــاوران امالک باعث
نارضایتی مردم شده است؛ با بیان اینکه قرار است
نرخ کمیسیون یکســان اعالم شود و درصورتیکه
حق کمیسیون و دســتمزد ثابت کشوری بزودی
اعالم نشود ،بطور حتم حق کمیسیون های جدید
مشاوران امالک را عادالنه در استان تعیین می کنیم؛
افزود :اتحادیه مشاوران امالک و اتومبیل داران و
پارکینگ داران نیز تفکیک می شــود و انتخابات
اتحادیه مشــاوران امالک نیز بــه زودی برگزار
می شــود .وی با تایید موضوع فعالیت مشاوران
امالک در حوزه ســاخت ســاز و فعاالن ساخت
وساز در مشــاور امالک؛ تاکید کرد :پروانه های
تخصصی و دوره های آموزشــی برای مشاوران
امــاک برگزار شــده و این حوزه ســاماندهی
می شود.
چه کسی متولی نظارت بر مسکن است؟

البته همواره این سوال برای مردم بی پاسخ مانده
اســت که چه کسی یا کسانی یا کدام نهادودستگاه
نظارتی در واقع نظارت بر بخش مسکن را برعهده
دارد؟ نظارت بر مشــاوران امالک بــا کدام نهاد
اســت؟ دالالن بخش مســکن زیر ذره بین کدام
نهاد نظارتی هستند؟ مردم با چه شماره تلفن هایی
می توانند تخلفات حوزه مسکن و مشاوران امالک و
داللــی های این حوزه را منعکس و پیگیری کنند
ویا به کجا مراجعه کنند؟ دو سه سال قبل به خاطر
دارم که در بخش های خبری صداوسیما نیز اخباری
پخش شد که دستگاه قضایی با مشاوران امالک و

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبر داد

اعزام تیم پزشکی و کارشناس مددکاری اجتماعی به (سایه خوش)
گروه خبر  //مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس گفت :پس از وقوع
زلزله در منطقه غرب هرمزگان  ،این شرکت براساس مسئولیت اجتماعی خود
نسبت به اعزام تیم پزشکی و کارشناس مددکاری اجتماعی به منطقه سایه خوش
اقدام کرد.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ علیرضا جعفرپور با بیان اینکه این افراد با دو
دستگاه آمبوالنس و تجهیزات کامل پزشکی برای کمک به زلزله زدگان و کاستن
آالم آنان به منطقه اعزام شده اند ادامه داد  :هم اکنون مردم آسیب دیده در مناطق
زلزله زده نیازمند خدمات مشاوره و مددکاری هستند و برحسب نیاز تیم های
مددکاری بیشتری به این مناطق اعزام خواهند شد.
* اعزام ماشین آالت،تجهیزات وتکنسین به منطقه

مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس در ادامه به ارسال ماشین آالت،
تجهیزات به منطقه زلزله زده سایه خوش بندر لنگه خبر داد .جعفرپور با تأکید
بر لزوم همکاری و تعامل این شــرکت برای امداد رســانی به مردم زلزلهزده ،
این تجهیزات ارسالی را شامل جرثقیل۱۰تن،یک دستگاه ژنراتور،K ۲۵۰یک
دستگاه تریلی کفی دار جهت انتقال کانکس های سرویس بهداشتی،کانکس سه
چشمه سرویس بهداشتی،کانکس تک چشمه سرویس بهداشتی،اعزام تکنسینهای
برق مکانیک و تاسیسات به همراه یک دستگاه خودروی نیسان آب معدنی به
منطقه نام برد .
بازخورد یک یادداشت
امین زارعی /دریا

Amin.zch2011 @ gmail.com

بعــد از درج یادداشــتی با عنــوان «گالنها
همچنان از بنزین پر میشــود» در دوم تیر ماه
ســال جاری در روزنامه دریــا و گالیه از عدم
به کارگیری نازل ویژه موتورســیکلت در یکی
از پمپ بنزینهای شهر بندرعباس ،اکنون شاهد
هســتیم که این نــازل به مدار خدمترســانی
بازگشــته و به موتورسیکلتها ارائه خدمت می
کند.
در ایــن یادداشــت از عدم ارائــه خدمات

( روضه بحار ج  2ص )159

دستگاه های نظارتی بیدار شوند

daryaz 1359 @gmail.com

 از آن طرف هم زمانی که صاحبخانه ای منصفی
قصد دارد خانه اش را برای رهن واجاره یا فروش
به مشــاورین امالک بســپارد ،بیشــتر مشاوران
امــاک به صاحب ملک توصیه می کنند که خانه
را با قیمت باالتــری برای فروش یا رهن و اجاره
بگذارد که در واقع قصد دارند به حق کمیســیون
بیشتری دست یابند و برخی از مشاوران امالک هم
با صاحب ملک به توافق می رسند که اگر بتوانند
ملک شان را با قیمت مازاد بر نرخ پیشنهادی آنها
بفروشند ،مازاد قیمت فروش برای خودشان باشد
تا سود بیشتری نصیب شان شود و هیچ نظارتی بر
مشاوران امالک وجود ندارد وبرخی از آنها حتی
تالش می کنند بیشتر از کمیسیون شان را از طرفین
معامله دریافت کنند و مردم نمی دانند این تخلفات
را بایستی به کدام نهاد نظارتی اعالم کنند .مافیای
مســکن بدون چتر نظارتی فعالیت دارند و خون
افراد بی خانمان و مستاجران را در شیشه کرده اند
ودر سال های اخیر هم هیچگونه خبری از برخورد
با دالالن مســکن ،مشــاوران امالک متخلف و در
یک کالم با مافیای مســکن در هرمزگان توســط
دســتگاه هــای نظارتی اعالم نشــده اســت و به
همیــن دلیل بــا خاطــری آســوده و نفوذهایی
کــه دارنــد ،همچنان بــه برنامه های خــود ادامه
می دهند و باعث شــده اند بــا حبابی کردن قیمت
مســکن ورهن واجاره ،خانواده هــای زیادی را با
مشــکالت خانوادگی ،جدایی ،عــدم آغاز زندگی
مشــترک و ...مواجه کنند و ایــن مافیای قوی که از
حمایت هایی هــم بنظر می رســد ،برخوردارند و
به همین جهت خیالشــان هم راحت اســت که در
هرمزگان هیچ نهادی هم بالهایشان را قیچی نمی کند و
می توانند سقف آرامش زندگی شهروندان را لگدمال و
تخریب کنند و به هیچکسی هم پاسخگو نیستند؛ چون
پول دارند و پارتی .اینکه چرا هیچ نهادی هم رســما
نظارت براین بازار در بخش های مختلف را برعهده

امام علی (ع)  :بخشنده باش ولی زیاده روی نکن

جایگاه موتورسیکلتها به مدار خدمت بازگشت
نازل ویژه موتورســیکلت گالیه کــرده بودیم
کــه از این نازل برای پر کردن گالنها توســط
افــراد مختلف اســتفاده میشــود امــا برای
موتورســیکلت داران خدمتــی ارائه نمیکرد و
موتورسیکلتها مجبور بودند از نازلی که برای
خودروها تعبیه شدهاست استفاده نمایند که این
امر موجب شــده بود صفهای طوالنی در این
جایگاه به وجود بیاید.
امــا اکنون شــاهد هســتیم که نــازل ویژه

موتورســیکلت در حــال ارائــه خدمــت به
موتورســیکلت داران اســت و نازلهای ویژه
خودروها باز در اختیــار خودروها قرار گرفته
و از ایــن جایگاهها ســوختگیری میکنند .این
موضوع باعث شدهاست که روند سوختگیری
خودروها و موتورســیکلتها افزایش یابد اما
خرابی برخی دیگر از نازلها ،در ارائه خدمات
جایگاهها تاثیرگذار بوده و روند خدمت رسانی
را کند میکند .یکی از معضالت استان هرمزگان
گرمای هوا و شــرجی باالی این استان است که
باعث شــده امکانات با سرعت بیشتری فرسوده
شده و عمر مفید آنها کاهش یابد.
این مسئله هزینه هایی را برای افراد دربردارد
و نیاز اســت کــه در این مورد شــرکت پخش
فرآورده های نفتی اســتان تمهیــدات ویژهتر و
تســهیالت مورد نیاز برای جایگاهداران را ارائه
نماید تا آنهــا بتوانند امکانات جایگاههای خود
را به موقع ســرویس کرده و در صورت خرابی
بتوانند جایگزین مناســب برای آنها قرار دهند
چــرا که حتی خراب بودن یــک نازل در روند
ارائه خدمــات تاثیرگذار اســت .در این زمینه
جایگاهداران نیازمند حمایت از سوی مسئوالن
ذیربط هستند.

دالالن در یزد برخوردهای قاطعانه ای را داشــت
که پیگیری های مان نشان می دهد این برخوردها
تاکنون بســیار اثربخش بوده اند و به همین دلیل
نیز انتظار می رود دســتگاه قضایی در هرمزگان
نیز بــا مافیا ،دالالن و مشــاوران امالک متخلف
برخوردهای قاطعانه تری را داشته باشد که با خیالی
آسوده بازار مسکن را متالطم وقیمت ها را حبابی
نکنند تا مردم در بندرعباس به خانه دار شدن و حتی
رهن واجاره مسکن مناسب با قیمت غیرحبابی و
واقعی امیدوار شوند.
یکه تازی دالالن

دالالن در بازار مســکن بندرعباس که با عدم
اجرای طــرح نهضت ملی تولیدمســکن در این
شــهر همچنان ،کبک شــان خروس می خواند و
شائبه همراهی متولیان اجرای این طرح با دالالن
را نیز به ذهن متبادر می کند ،باعث شــد که مردم
از خانه دار شــدن ناامید شــوند و مستاجران نیز
به ســختی بتوانند خانــه ای را اجــاره کنند .در
شــهر مهاجرپذیر بندرعباس که صنایع هم برای
پرسنل شان خانه نساختند و شنیده می شود تعداد
زیــادی از امالک داخل شــهر بندرعباس را نیز
این صنایع وبنگاه های اقتصــادی خریده اند ویا
رهن واجاره گرفته اند که بر حبابی شــدن قیمت
مســکن و رهن واجاره بی تاثیــر نبود .از طرفی
دیگر پرســنل صنایع که حقــوق خوبی دریافت
می کنند ،به راحتی امالک را با هر قیمتی در شهر
بندرعبــاس اجاره می کنند؛ قیمت هایی که اجاره
آن برای بسیاری از خانواده های عادی وبومی به
راحتی ممکن نیست .برخی از امالک بندرعباس
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را نیز افرادی از اســتان های همجوار خریده اند
و برای تفریحات شــان در سال چند روز و چند
هفته ای را در آنها ساکن می شوند .از طرفی دیگر
عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی
باعث شد همچنان بسیاری از امالک را محتکران
احتکار کنند تا به حبابی شدن قیمت امالک کمک
کنند .با محتکران و دالالن مسکن در بندرعباس
هیچگونه برخوردی نمی شــود و مافیایی شکل
گرفته اســت که بدون ردپایی ،ســودهای کالن
را بــه جیب مــی زنند و امورمالیاتــی هم گویا
هنوز در شناســایی و اخذ مالیات از آنها ناموفق
بوده اســت .گرچــه با آغــاز فعالیــت دولت
مردمی و انقالبی آیت ا ....ســیدابراهیم رئیســی،
بــی خانمان ها امیدوار شــدند کــه در روزهای
آغازین دولت ســیزدهم بتوانند در طرح نهضت
ملی مســکن ثبت نام کنند ،اما متاســفانه نه تنها
از گزینه بندرعباس در لیســت شــهرهای ثبت
نامی ســامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن خبری

,,

کننــد که متقاضیــان از مکان اجــرای این طرح
ناراضی بودند ودر ماه های اخیر رســانه ها بارها
گزارش هایی را از این موضوع منتشر کردند وحتی
برخی نمایندگان مجلــس و نماینده ولی فقیه در
استان نیز نســبت به اجرای این طرح در شهرک
علوی اظهار نارضایتی کردند واستاندار هرمزگان
نیز در خصوص اجرای این طرح در شهرک علوی
به صراحت اعالم کرد که اعتقادی به شهرک جدید
علوی ندارم .بعد از این اظهار نارضایتی ها ،برخی
از مسئوالن از پیگیری ها جهت واگذاری اراضی
مازاد ادارات دولتی و نهادهای نظامی 150 ،هکتار
در جنوب اتوبان شهید رجایی 350 ،هکتار شرکت
بازآفرینی شــهری ایرانی ،اراضی اطراف دانشگاه
هرمزگان و ...را جهت اجرای این طرح خبردادند
که همچنان در حد وعده باقی مانده است .البته اعالم
شد که شهرک علوی را برای احداث مسکن جهت
پرسنل صنایع درنظر گرفته اند و اواخر سال گذشته
عملیات اجرایی ساخت مسکن در شهرک علوی
هم آغاز شد.
لزوم افزایش نظارت ها

شــهروندان بندرعباســی نیــز از
دستگاه های نظارتی از جمله تعزیرات
حکومتــی  ،دادگســتری و دادســتان
بندرعباس انتظار دارند با شناسایی و
تشدید برخورد با مافیا و دالالن مسکن،
مشاوران امالک متخلف  ،آرامش را به
ایــن بــازار برگرداننــد و مــردم را به
خانه دار شدن امیدوار کنند

نبود که حتی بعد از گذشــت حدود نه ونیم ماه از
آغاز ثبت نام در سراســر کشــور ،امــا هنوز از
بندرعباسی ها ثبت نام نمی شود .این وضعیت باعث
شد دالالن بخش مسکن که از اجرای طرح نهضت
ملی مسکن احســاس خطر و نگرانی می کردند
و یقین داشــتند ثبت نام از بندرعباسی ها باعث
می شود حباب قیمتی مســکن که توسط همین
دالالن ایجاد شده اســت ،بترکد و در آینده ای نه
چنــدان دور هزاران خانواده در خانه های احداث
شده در این طرح ملی ساکن شوند و حتی رهن و
اجاره نیز کاهش داشته و حباب این بخش از بین
برود که متاسفانه اینگونه نشد و مسئوالن استان بنظر
می رسد از همان اول قصد همراهی باسیاست های
دولت در حوزه مســکن را برای شهر بندرعباس
را نداشــتند وبه همین دلیل بندرعباســی ها فقط
می توانستند در شــهرک علوی در 50کیلومتری
غــرب بندرعبــاس در این طرح ملــی ثبت نام

متاســفانه شــرایط فعلی بازار مسکن اگرچه به
ضرر افراد فاقد مســکن در بندرعباس شد ،اما به
نفع دالالن و مافیا و ســودجویان بخش مسکن
شــده اســت و با خیالی آســوده با روح و روان
بی خانمان ها و مســتاجران بازی می کنند و هیچ
دســتگاه نظارتی هم خــود را در این حوزه ناظر
و پاســخگو نمی داند و روزبه روز بر مشــکالت
این حوزه افزوده می شــود و نیاز اســت متولیان
مربوطه در ایــن حوزه چاره اندیشــی نموده تا
بازار مسکن ســامان یابد .حتی برخی از فعاالن
مسکن و یا مشاوران امالک که فقط در این حوزه
فعالیت دارند و وارد داللی و ساخت وساز مسکن
نشــده اند ،نیز زخم خورده دالالن مسکن هستند
وعنوان می کنند :دالالن مسکن بدون نام و نشان
و ....و حتی بدون پرداخت مالیات و عوارض و...
فقط به ســودهای بادآورده دست می یابند وبازار
مشاوران امالک را هم دچار اختالل و بی اعتمادی
مردم به آنها می کنند و همین قشر با یکدیگر رقابت
می کننــد و قیمت امــاک را افزایش می دهند.
برخی حتی در فضای مجازی و ســایت ها و،...
قیمت ســازی می کنند و باعث افزایش قیمتها
شــده اند و هیچ نظارتی هم بر آنها وجود ندارد.
شهروندان بندرعباسی نیز از دستگاه های نظارتی
از جمله تعزیرات حکومتی ،دادگستری و دادستان
بندرعباس انتظار دارند با شناسایی و تشدید برخورد
با مافیا و دالالن مسکن ،مشاوران امالک متخلف،
آرامش را بــه این بازار برگرداننــد و مردم را به
خانه دار شدن امیدوار کنند.

محل شهادت مسافران پرواز  655در خلیج فارسگلباران شد
گروه خبر  //محل سقوط پرواز  ٦٥٥که در سال
 ١٣٦٧توسط ناو وینســنس آمریکای جنایتکار
مــورد هدف قرار گرفت ،صبــح دیروز با حضور
باشــکوه خانوادههای این شهدا و نیز واحدهای
مختلفی از یگانهای نیروی دریایی سپاه و ارتش،
گلباران شد.

شــناور شهید ناظری ســپاه پاسداران انقالب
اســامی صبح دیروز میزبان حضور باشــکوه
خانوادههای شهدای پرواز  655ایران ایر بود که
در سال  1367از سوی تروریستهای آمریکایی
مورد اصابــت قرار گرفت.دهها شــناور کالس
عاشورا از ســوی نیروی دریایی سپاه به همراه
بالگرد در منطقه شــهادت  290مسافر بی گناه
این پرواز حضور یافتهاند تا ضمن گرامیداشت یاد
و خاطره همه آن شــهدا ،مظلومیت ملت ایران را
فریاد زده و در عین حال از اقتدار امروز بگویند که
دیگر دشمن را یارای مقابله با ملت ایران نیست.
بیش از  50نفر از خانواده شهدای پرواز  655نیز
در این مراسم حضور داشتند که هنوز با گذشت
بیش از  34ســال داغ این حادثه برای آنان تازه
اســت.فریادهای مرگ بر آمریکا نیز همزمان با
انجام گلباران محل شهادت این  290مسافر در
خلیج فارس طنین انداز شد.
* حقوق بشــر فقط بهانه و ابــزار تعرض به
ملتها است

جــال زاده رییــس کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی نیز به
عنوان میهمان ویژه این مراسم با بیان این که حقوق
بشر تنها وسیلهای برای مقابله سیاسی با ملتهای
آزاده است ،خاطرنشان کرد :از  2015تا 2020
بیش از  1100شــهروند آمریکایی توسط پلیس
آمریکا در خیابانهای آمریکا به قتل رسیدهاند و
این تصویر حقوق بشر در داخل و خارج از آمریکا
است.وی افزود :در بعد منطقهای نیز آمریکاییها
با دخالت در مسائل داخلی کشورهای منطقه ،به
آنها لشکرکشی کرده و زندگی عادی مردم را تحت
الشعاع جنایات خویش قرار دادهاند و ما این را در
عراق ،سوریه و افغانستان و دیگر کشورها شاهد
هستیم.جالل زاده تأکید کرد :اینجا خلیج فارس
ما و مردم منطقه است و این آمریکاییها هستند
که با اختالف پراکنــی و دامن زدن به اختالفات
میخواهند به حضورشان در این دریای بی کران
ادامــه دهند.آمریکا اکنون بزرگ ترین زندان بان
دنیا اســت و در حالی که تنها  5درصد جمعیت
جهان را دارد اما  25درصد زندانیان جهان را دارد
و جنایات آمریکا در منطقه ما کارنامه سیاهی است
که جز قتل و غارت ملتها را نشان نمیدهد.

* شلیک عامدانه به سوی پروازی مسافری

در دوازدهــم تیرمــاه  1367شمســی برابر با
ســوم ژوئیه  1988میالدی ،هواپیمای مسافری
ایربــاس ایران که از بندرعباس عازم ُدبی بود ،بر
فــراز آبهای خلیج فارس و در نزدیکی جزیره
«هنگام» مورد هجوم یگانهای دریایی متجاوز
آمریکایی مســتقر در آبهای خلیج فارس قرار
گرفت و ســقوط کرد .این هواپیما با موشک ناو
جنگی وینســنس مورد حمله عمدی نیروهای
تجاوزگر قرار گرفت .ســاقط کــردن هواپیمای
مسافربری ایران از سوی جنایتکاران آمریکایی،
در حقیقت یکــی دیگر از مراحــل رویارویی
اســتکبار جهانی با جمهوری اسالمی ایران برای
تقویت متجاوزان عراقی در جبهههای جنگ بود.

*  66کــودک در ایــن پــرواز قربانی جنون
آمریکاییها شدند

این هواپیما حامل  298مسافر و خدمه بود که
تمامی آنها اعم از مرد و زن و کودک و نوجوان
و کهنســال با وقوع این جنایت فجیع به شهادت
رســیدند .در میان سرنشینان هواپیما 66 ،کودک
زیر  13ســال 53 ،زن و  46تن تبعه کشورهای
خارجی نیز بودند که کشته شدند.
* هواپیمــا در حال اوجگیری بود و این جنایت
بین المللی

علی الهامپور یک خلبان حاضر در این مراسم
نیز در ســخنانی گفت :هواپیمای ایرباس پرواز
 655بندرعبــاس  -دوبی در ارتفاع  12هزار پا
مورد اصابت قرار میگیرد و این در حالی بوده که
هواپیما در حال صعود به ارتفاع  14هزار پا بوده
است و اساسا هیچ انگیزه و جهت برای حمله به ناو
آمریکایی نداشته است.وی گفت :این استدالالت
مسخرهای که گاه از سوی برخی محافل مبنی بر
قصد این هواپیما برای حمله به ناوگان آمریکا در

خلیج فارس مطرح میشود تنها با هدف توجیه
جنایت بین المللی صورت گرفته از سوی راجرز
فرمانده دیوانه وقت ناو وینسنس صورت میگیرد
و این در حالی اســت که خوی وحشیگری در
وجود سران آمریکا است و آنها برای ریختن خون
مردم بی دفاع کشورهای مختلف ،ذرهای رحم و
مروت از خود نشان نمیدهند.
* اســتاندار هرمزگان :حقوق بشر آمریکایی
برگرفته از یک پررویی سیاسی است

مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان نیز در این
مراسم گفت :واژه حقوق بشــر برگرفته از یک
پررویی سیاسی است و آنها خودشان میدانند که
چه جنایاتی کردهاند.وی بیان داشت :آمریکاییها
از بعد سیاسی و تروریسم دولتی استفاده میکنند
و مستقیما از جایگاه یک دولت دست به اقدامات
تروریســتی و جنایت میزنند.به گفته استاندار
هرمزگان ،در هر شرایطی این جنایت را فراموش
نخواهیم کرد و اهمیت ویژهای در طول تاریخ ما
دارد و باید ســیر تاریخی بعد از حادثه نیز بدان
پرداخته شــود و یادمان نــرود که آن مظلومیت
دیروز اکنون به اقتداری منحصربفرد تبدیل شده که
برتری هوایی و دریایی را در منطقه از آمریکاییها
گرفته اســت و یادمان نرود که این قدرت امروز
برگرفته از غیرتمنــدی و اتکای به توان داخلی
است.
به گزارش فارس  ،دوستی عنوان کرد :اقدامات
بعدی آمریکاییها نشــان داد کــه این جنایت،
تروریسم دولتی است چون از فرمانده ناو تقدیر
کرده و به او مدال دادند و بدنبال بزک کردن چهره
شیطان در قالب پروژه نفوذ هستند و نسل جوان
امروز مــا نباید این جنایت را فراموش کنند66 .
نفر از این پرواز کودک بودند و این ها چه گناهی
داشتند؟

