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مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد 

اجرای طرح های توسعه ای آبفا در برخی 
معابر کوی ملت

 چرا دردرمانگاه فرهنگیان خدمات 
به بازنشستگان رایگان نیست؟!

رئیس سازمان فضای سبز بندرعباس:

با هر گونه قطع درخت
 در شهر برخورد می کنیم
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رئیس دادگستری شهرستان بندرخمیر:

در حراست از منابع 
طبیعی تعارف نداشته 
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دکتر مهدی زارع مطرح کرد

زلزله ۹ ریشتری این مناطق ایران را 
تهدید می کند

هجوم عقرب های سمی به روستاهای 
شرق هرمزگان
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امام جمعه بندرعباس تاکید کرد 

لزوم توسعه شهرک های 
صنعتی در شرق و غرب 

هرمزگان
2

سپاه شناور حامل ۲۲ هزار لیتر سوخت 
5قاچاق را در خلیج فارس توقیف کرد

گروه خبر // نماینده مردم هرمزگان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: مسیر شرکت های بزرگی 
نظیر پاالیشگاه ها و معادن برای اخذ کارت از اتاق 

بازرگانی هرمزگان هموار است.
به گزارش خبرنگار دریا ، احمد مرادی در دیدار با 
رییس اتاق بازرگانی هرمزگان که با حضور رضایی 
دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان و دریانورد مشاور 
عالی ریاست همراه بود،  اظهار داشت: اتاق بازرگانی 
هرمزگان اکنــون در بهترین دوران خود قرار دارد و 
توانسته است با بسترسازی های الزم اعتماد فعاالن 

اقتصادی را جلب نماید.
وی افــزود: اتاق بازرگانی هرمزگان با اســتفاده از 
تجربیات مشــاوران قوی و مدیران باسابقه استانی 

توانســته اســت جایگاه بخش خصوصــی را در 
استان تقویت نماید. مرادی با بیان اینکه نظر بخش 
خصوصی در تصمیمات مهم اقتصادی استان تعیین 
کننده است، بیان داشــت: بر اساس مصوبه مجلس 
شورای اسالمی )بهبود محیط کسب و کار( در تمام 
تصمیمات کالن اقتصادی در کشــور و در استان ها 
نظیر بخــش خصوصی به عنوان عضو اصلی تعیین 

کننده است و باید توسط نهادها جویا شود.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی 
بیان داشت: در تمام کشــورهای توسعه یافته دنیا 
بخش خصوصی نهــادی تصمیم گیرنــده و ارائه 
دهنده های تصمیمات نهایی به نهادهای دولتی است 
و این نشــان از اهمیت بخش خصوصی در رشــد 

اقتصادی کشورها دارد.
مرادی در بخــش دیگری از ســخنان خود تاکید 
کرد: شــرکت های بزرگی که در اســتان هرمزگان 
دایر می باشــند چرا بایــد کارت بازرگانی خود را 
ازاستان های دیگر اخذ نمایند و سودی که می تواند 
عاید مردم هرمزگان شــود چرا باید به مرکزنشینان 

تعلق گیرد.
مــرادی تصریح کرد: با توجه به مــوارد قانونی که 
صراحتا گفته اســت شــرکت های بزرگی که در 
استان ها دایر می باشــند باید کارتشان را از همان 
اســتان محل استقرار کسب نمایند از این رو شرکت 
های بزرگ باید نسبت به انتقال کارت بازرگانی خود 
از استان های دیگر به استان هرمزگان اقدامات الزم 

را به عمل آورند. وی همچنین در پایان از زحمات 
و تالش های ریاســت اتاق بازرگانی هرمزگان در 
راستای تقویت بخش خصوصی و تالش برای رشد 
اقتصادی استان و شرکت در کارهای عام المنفعه و 

ارائه خدمات به مردم استان قدردانی به عمل آورد.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی:

مسیر شرکت های بزرگ برای اخذ کارت از اتاق بازرگانی هرمزگان هموار است

مصوبه سران قوا کامل و دقیق اجرایی شود

بازار نابسامان رهن واجاره برای مستاجران
رییس اتحادیه مشاوران امالک بندرعباس: مالکان امالک حق دریافت اجاره بیشتر از مصوبه را در تمدید قراردادهای اجاره ندارند

گروه خبــر //روابط عمومــی اداره کل 
امورمالیاتی هرمزگان طــی اطالعیه ای 
اعالم کــرد: پیرو اعالم مالیــات مالکان 
خودروهــای با مجموع ارزش بیش از ده 
میلیارد ریال در اجــرای حکم بند )ش( 

تبصره )6( قانون بودجه ســال 1400 کل 
کشور، برگ اجرایی وصول مالیات مذکور 
برای مالــکان خودروهای یاد شــده که 
تاکنون نســبت به پرداخت مالیات متعلق 
اقدام ننموده اند صــادر و از طریق درگاه 

ملی خدمات الکترونیکی ســازمان امور 
my.tax.gov. مالیاتی کشور به نشانی
ir بــه آنها ابــالغ و از طریق پیامک نیز 
اطالع رسانی شده است. لذا این اشخاص 
حداکثر یک مــاه فرصت دارند با مراجعه 

به درگاه مذکور نسبت به پرداخت مالیات 
اقدام نماینــد. در غیر اینصورت از طریق 
عملیــات اجرایی و توقیف و بازداشــت 
اموال اعم از منقول و غیر منقول نسبت به 
وصول مالیات و ده درصد آن بعنوان هزینه 

اقدام خواهد شد. همچنین مؤدیان گرامی 
معترض به مالیات اعالمی از سوی سازمان 
امور مالیاتی می توانند در سامانه مذکور با 
ثبت »عدم پذیرش«   مراتب اعتراض خود 
را اعالم تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.

اطالعیه امور مالیاتی هرمزگان درخصوص خودروهای با ارزش بیش از ده میلیارد

شــرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتا در نظر دارد انجام خدمات ایاب و 
ذهاب پرسنل خود واقع در مجتمع بندری شهید رجایی به شهرستان بندرعباس 
و بالعکس را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . 
لذا از تمامی افراد حقیقی و حقوقی دارای صالحیت دعوت می شود نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/0۵/24 
به وب سایت شرکت به آدرس www.betaco.org مراجعه نمایند مهلت تحویل پاکات پیشنهادی حداکثر ۵ روز پس 

از تاریخ درج آگهی می باشد. 
شــرکت کنندگان بایستی پاکات پیشــنهادی خود را به آدرس بندر عباس ، مجتمع بندری شهید رجایی ، ساختمان سه 
طبقه جنب مخابرات اداره بنادر و دریانوردی - طبقه دوم، امور حقوقی و قرارداد های این شرکت و یا به دفتر مرکزی این 
شرکت به نشــانی : تهران میدان آرژانتین خیابان الوند، روبروی کوچه اسفراین پالک ۷2، طبقه دوم شرقی ، کد پستی 

1۵1۶۸44۷11 و شماره تلفن ۸۸۶4۳۳4۸-021 تحویل نمایند .
 تذکر 1 : ارائه ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی معادل 2 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب شماره 021۹10۳۵1۶00۹ 
نزد بانک ملی بنام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء ضمناً به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی شود . 
تذکر 2 : شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کننده با علم به این موضوع و سلب هر گونه اعتراض از 

خود می تواند در مناقصه شرکت نماید . 
 info@betaco.org : تلفن تماس : 0۷۶۳۳۵24۷1۷ داخلی 11۷                        آدرس ایمیل

تلفن همراه 0۹1۷۷۶1142۵ 

»آگهی مناقصه عمومی« 

روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء

 بسیاری از مستاجران از یک طرف با مبالغ رهن واجاره حبابی و از طرفی دیگر با 
افزایش بیش از حد اجاره ها برای تمدید قراردادهای شان مواجهند.

 مشاوران امالک نباید با مالکان و موجران که قیمت های حبابی و نامتعارف را 
برای فروش و اجاره ملک شان اعالم می کنند، همکاری داشته و قرارداد منعقد 
کنند و بایستی تدابیری اندیشیده شود تا دفاتر ثبت اسناد نیز از قیمت های حبابی 
و نامتعارف مطلع شده و انتقال سند این امالک را در زمان فروش انجام ندهند تا 

قیمت ها واقعی ومتعارف شوند. 

 رییس اتحادیه مشاوران امالک بندرعباس  در پاسخ به این پرسش که متاسفانه 
برخی مالکان بدون مراجعه به شورای حل اختالف به مستاجران فشار می آورند 
تا خانه را تخلیه کنند؛ پاسخ داد: مردم باید مطلع باشند که هیچ مالکی حق اقدام 
خودسرانه و شخصی را ندارد و موجر می بایست از طریق مبادی قانونی اقدام نماید. 
همچنین  موجر و مستاجرین  می توانند در صورت مشمول بودن،  با استناد به این 

مصوبه از طریق مراجع قانونی و قضایی موارد را پیگیری نمایند. 

لزوم ویالیی سازی جهش تولید مسکن در بندرعباس و میناب 
صفحه 2 را بخوانید

قاریان  با حضــور   // مطرح کشــور، صنایع و استان گروه خبر 

هرمزگان، محفــل انس با قرآن 
پاالیشــگاه  بزرگترین  کریم در 

میعانات گازی جهان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دریا ، با حضور 
قاریــان مطرح کشــور، صنایع و 
ماه  با  اســتان هرمزگان، هم زمان 
محرم الحرام محفــل انس با قرآن 
کریــم در بزرگترین پاالیشــگاه 

میعانات گازی جهان برگزار شد.
در این محفل که با حضور کارکنان 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در 
محل مســجدالنبی این پاالیشگاه 
برگزار شد، قاریان حاضر به تالوتی 

چند از کالم اهلل مجید پرداختند.
در این مراسم مسئوالن فرهنگی و 
نیز حضور  استان هرمزگان  قرآنی 

داشتند.

برگزاری محفل انس با قرآن در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

خبر اختصاصی// رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری بندرعباس گفت: افرادی که 
اقدام به قطع درخت و آســیب زدن به فضای سبز 

شهری نمایند با آنها برخورد خواهد شد. 
شــهرام آرمان در گفتگوی اختصاصــی با خبرنگار 
روزنامــه دریا افــزود: از آنجایی که بــرای ایجاد و 
نگهداری از فضای سبز موجود در شهر زحمات زیادی 
کشیده می شــود، با افرادی که هر گونه آسیبی به این 

فضاها وارد کرده یا تخریب نمایند برخورد می شود.
 آرمان اظهار داشــت: افرادی که اقدام به قطع درختان 
نمایند مجازات جریمه یا حبس در انتظار آنها خواهد 
بود و در این زمینه هیچ قصوری پذیرفتنی نیست. وی 
با اشــاره به حواشی ایجاد شده در خصوص قطع یک 
درخت در بندرعباس خاطرنشــان کرد: هفته گذشته 
درخواستی از سوی یکی از شهروندان در تاریخ نوزدهم 
مرداد ماه مبنی بر مزاحمت یک اصل درخت در کوی 

فرهنگیان به منظور خاکبرداری به سازمان ارائه شد. 
آرمان ادامه داد: به دلیل اینکه درخت برای خاکبرداری 
ایجاد مزاحمت می کرد و ما تصمیم داشتیم مشکل این 
شهروند برطرف شــود، اکیپی از هرس کاران سازمان 
به محل اعــزام و اقدام به هرس این درخت نمودند تا 

مشکل ایجاد شده برطرف شود. 
وی خاطرنشان کرد: اما عوامل و کارکنان این شهروند 
پس از انجام هرس و به منظور ســهولت در کار خود، 
اقدام به کندن این درخت به وسیله بیل مکانیکی کردند. 
رئیس ســازمان ســیما منظر و فضای ســبز شهری 
بندرعباس اضافه کرد: پــس از اعالم این موضوع از 
سوی ســامانه 1۳۷ شهرداری مبنی بر قطع یک اصله 
درخــت، موضوع در دســتور کار ما قــرار گرفت و 

کارشناسان سازمان به محل اعزام شدند و متوجه شدند 
که یک اصل درخت از نوع تمر هندی به وســیله این 

شهروند از ریشه کنده شده است. 
وی ادامه داد: به همین منظور پرونده حقوقی برای این 
شخص تشکیل شــده و در دست اقدام واحد حقوقی 
ســازمان می باشد. وی عنوان کرد: هر نوع درختی که 
قطع شود برای ما مهم بوده و با خاطیان برخورد خواهد 
شد اما علی رغم گفته شدن این موضوع که این درخت 
چند ده ساله بوده اســت، این موضوع صحت ندارد و 
این درخت یک درخت جوان و چند ســاله بوده است 
اما سن و سال درختان برای ما مالک نبوده و هر نوع 

تخریب و قطع با آن برخورد خواهد شد. 
وی ادامه داد: از ابتدای ســال تاکنــون نیز ۷4 مورد 
پرونده حقوقی برای افرادی که اقدام به قطع یا آسیب 
به درختان و فضای ثبت نموده اند توسط واحد حقوقی 
سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری بندرعباس 

تشکیل شده است.

رئیس سازمان فضای سبز بندرعباس:
با هر گونه قطع درخت در شهر برخورد می کنیم
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پشت پرده سیاست 

سرلشکر باقری: موسوی زمان مسئولیت اش هم چوب الی چرخ نظام کرد  
رئیس ســتاد کل نیرو های مسلح با بیان این که ســخنان میرحسین موسوی ارزش 
پاسخ دهی و بازگو کردن ندارد، افزود: او با این کارش تنها جایگاه خودش را نزد مردم 
خراب تر می کند. سرلشکر باقری با اشاره به بیانیه اخیر میرحسین موسوی و مطالب 
مطرح شــده درباره مدافعان حرم و شخص سردار حسین همدانی گفت: باید به نسل 
نو گفته شود که چرا جوان ما و نیروی ما وارد دفاع از حرم شد.وی تصریح کرد: مگر 
ما برای دفاع از حرم تردید داریم؟ استکبار به صورت رسمی در رسانه هایش اعتراف 
کرد که داعش را ابداع کرد تا سوریه را به تصرف درآورد. می دانید اگر این تهدید عملی 
می شد چه اتفاقی در حرم اهل بیت و برای مسلمانان سوریه و عراق می افتاد؟سرلشکر 
باقری خاطرنشــان کرد: آن وقت چه بر سر ایران می آمد. همگان دیدند که همان سه 
نفر فریب خورده از تفکر داعش که پایشان به تهران رسید، چه کردند! و چه خون های 
بیگناهــی را ریختند، در حالی که ما با حداقل نفرات و حداقل امکانات در برابر این 
تروریست ها در ســوریه و عراق ایستادیم.وی گفت: نیروهای ما در سوریه و عراق 
اندک بود و سردار شهید حسین همدانی و شهید حاج قاسم با بهره گیری از سرمایه های 
آن کشــورها توانستند ساختار سازمانی داعش را نابود کنند و امنیت حریم اهل بیت 
)ع( تأمین شد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که سخنان میرحسین موسوی 
ارزش پاسخ دهی و بازگو کردن ندارد، تصریح کرد: او در برهه ای از زمان که مسئولیت 
داشــت برای نظام ،ســنگ اندازی و چوب الی چرخ کرد و حتی با عبارات سخیف 
،شهیدان را یاد کرد. این سخنان او هیچ ارزشی برای مردم ما ندارد و او با این کارش 
تنها جایگاه خودش را نزد مردم خراب تر می کند. در چنین شرایطی رسانه ها وظیفه 

دارند واقعیت ها را به مردم بازگو کنند./خبرگزاری دانشجو
تازه های مطبوعات

کیهان-حســین شریعتمداری مدیر مســئول این روزنامه نوشــت: اوایل دهه ۸0 
دوکارشــناس برجســته امنیتی اعالم کردند میرحسین موســوی فراماسونر است.
حرکت اخیر موسوی ماموریتی بوده است که به عنوان یک عضو تشکیالت مخوف 

فراماسونری بر عهده داشته است.
 وطن امروز-این روزنامه در گزارشــی با تیتر »یک سال آوار برداری«نوشت:هر 
چند مدیریت مردمی کشور و خیز برای گرفتن تصمیم های دشوار از نخستین روزهای 
آغاز به کار رئیســی عیان شد اما رئیس جمهور تالش کرد با حضور مستقیم در میان 
مردمی که خاطره مدیریت ضدمردمی ۸ ســال ریاســت جمهوری حسن روحانی 
آزرده خاطرشان کرده بود، ضمن بررسی بسیاری از مشکالت، پیام هم مسیری دولت 

با ملت را به مردم مخابره کند.
 سازندگی -ابراهیم رئیسی یک سال پیش وعده های بی شماری داد که نتوانست حتی 
یکی از این وعده ها را عملی کند. او اقتصاد را مردمی و پویا می خواســت که چنین 
اتفاقی رخ نداد، می خواســت بازارها را آرام کند که موفق نشد، در نظر داشت مسیر 
اقتصاد را از مذاکرات هسته ای جدا کند که نتیجه عکس داشت و قصدش پایین آوردن 

تورم بود که توفیقی به دست نیاورد و حتی آن را تشدید کرد.
  آرمــان ملی - واضح اســت که جریانی عزم خود را برای ناکارآمد نشــان دادن 
دولت رئیسی جزم کرده و خواستار برکناری دیگر اعضای دولت هستند که منصوب 
رئیس جمهورنــد مانند معاون اول. برکناری معاون او پیامی اســت که این روزها از 

اردوگاه اصولگرایی مخابره می شود.
 صبح نو - برخی وقایع این روزها به مثابه آزمونی بزرگ برای جریان ها و چهره های 
شــاخص و به عبارت دیگر، خواص است؛ این آزمون، روشن خواهد کرد جریان ها و 
خواصــی که منافع جناحی و باندی را قربانی منافع نظام و انقالب می کنند کدام اند و 
بالعکس. این آزمون، به یادداشــت منسوب به میرحسین موسوی و موضع خواص 

جامعه درباره آن مربوط می شود.
 فرهیختگان-خجالت آور اســت که 44سال بعد از انقالب مستضعفان و پابرهنگان 
ذوق زده می شویم از عبا و عمامه گردوخاک گرفته رئیس جمهور در یک سفر استانی، 
اما نمی دانیم ما باید خجالت بکشیم یا آن ها که گفتند من هم صبح جمعه متوجه شدم.

 رســالت-بیانیه موسوی یک رونمایی از کارنامه آخر عمر سیاسی مبنی بر همگرایی با 
آمریکا و صهیونیسم بین المللی اســت. نقش او امتداد داعش در ایران و تخطئه بیداری 

اسالمی در جهان بود. 
انعکاس

تابناک نوشــت :  اعرافی امام جمعه قم با انتقاد از عملکرد طالبان در افغانستان درباره 
جلوگیری از برپایی مراسم  عزاداری ماه محرم ابراز کرد: تذکر جدی به طالبان می دهیم که 
ایران با شما تاکنون حکیمانه رفتار کرده و سیاست کشور همین بوده است؛ اما از طالبان 
انتظار می رود که عقاید اهل ســنتی که محبت اهل بیت علیهم السالم هستند و اعتقادات 

شیعیان را در برپایی مجالس عزاداری مورد توجه قرار دهد.
 انتخاب نوشت : احمد وحیدی وزیر کشور گفت: یکی از القائات غلط به کشور ما این 
اســت که می گویند ایرانی ها بلد نیســتند کار تیمی انجام دهند؛ این مورد قبول نیست، 
بسیاری کارهای بزرگ در کشور با کمک تیمی انجام شده است. وحیدی بیان کرد: یکی 
دیگر از القائات این است که می گویند جامعه ما دچار افسردگی است که این حرف غلط 

و بی ربطی است.
 مشرق مدعی شد :  سابقه سیاسی عارف نشان می دهد که او به رغم حقیقتی که می بیند 
و به رغم عقالنیتی که به سمت آن میل دارد اما ممکن است در دقیقه ۹0 به فرمان دوستان 
ناباب خود در ســتاد اصالحات عمل کند. از ایــن رو باید به طرح نامزدی عارف برای 
اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 1404 با تردید نگریست. پیش از این کسانی 
از چپ های ستادی از جمله سعید حجاریان و فیض ا... عرب سرخی ابراز کرده اند که 

انتخابات بعدی نیز از سوی اصالح طلبان تحریم خواهد شد.
 گسترش نیوز نوشــت : در حالی که بسیاری از مردم در مخارج ماهانه خود مانده اند، 
افرادی هســتند که برای سرگرمی کودک خود اســباب بازی های ۳0 یا 100 میلیونی 
می خرند. لگو: از حدود ۳00 هزار تومان شروع و تا بیش از 100 میلیون تومان می رسد. 
ماشین های شارژی: از 10 میلیون تومان شروع می شود و تا ۳0 میلیون تومان به فروش 
می رســد. عروسک های نوزادی: از ۳00 هزار تومان شروع و تا باالی ۵ میلیون تومان. 
عروســک های باربی: از ۲00 هزار تومان شروع می شود و گاهی تا بیش از 6 میلیون 

تومان به فروش می رسد.
توانگر: سران اصالح طلب مواضع شان درباره بیانیه موسوی را اعالم کنند

مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس طی نامه ای صریح و سرگشــاده به ۵ نفر 
از ســران جریان اصالحات )سیدحسن خمینی، سیدمحمدخاتمی، موسوی خوئینی ها، 
جهانگیری و عارف( ضمن درخواســت از آن ها برای اعالم موضع شفاف در برابر بیانیه 
اخیر میرحسین موسوی و هتاکی وی به شهدای مدافع حرم ، نوشت: برآیند تحلیلی نوشتار 
آقای موسوی نشــان می دهد که او راهبردی به غایت خطرناک برای مردم شریف ایران 
و دلربا برای دشمنان جمهوری اسالمی را طراحی می کند که اقدامی ناهمسو با استیالی 
کانون های پیشرفت در نسل جدید ایران و از سوی دیگر پیوند با ویران طلبان ایران ستیز از 
تکفیری ها تا منافقین است.وی افزود: جریان اصالحات از دهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در ســال 1۳۸۸ به صورت رسمی اعالم حمایت تمام عیار راجع  به رفتار و 
گفتار آقای میرحسین موسوی داشته است ... بنابراین در برهه کنونی که آقای میرحسین 
موسوی به صراحت خواهان تغییر راهبردی الگوی سیاست ورزی جریان اصالحات است 
و آنان را به سمت رفتارهای ضدمیهنی و ضد منافع ملی راهنمایی می کند؛ مهم است که 
جامعه بداند واکنش این جریان به مواضع اخیر چهره مورد حمایت خود چیست و با او چه 
می کند؟  وی تاکید کرد: محتوای موضع اخیر آقای موسوی به گونه ای است که اگر جریان 
اصالح طلب، امروز با این مواضع کینه توزانه و ضد منافع ملی تعیین تکلیف نکند در حقیقت 
با خودشان تعیین تکلیف کرده و خود را مقابل مردم و انقالب قرار داده اند. بنابراین دیگر 
نمی توان ادعای پرتکرار اصالح طلبی در چارچوب قانون اساسی را از کسانی پذیرفت 
که آشکارا با مواضع ضد قانون اساسی و ضد منافع ملی آقای میرحسین موسوی تعیین 
تکلیف نکرده اند. کسانی که در ماجرای شهادت شهید سلیمانی و تشییع تاریخی پیکر سید 
شهدای مدافع حرم توسط مردم به او و آن حرکت مردمی ابراز ارادت می کردند امروز باید 
ثابت کنند که آن ادعا و ابراز ارادت، سیاسی کارانه و مزورانه بوده یا برخاسته از اعتقادشان 

به انقالب اسالمی و مدافعان حرم؟/ایسنا

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
تاکید کرد  

ضرورت بهره گیری از ظرفیت رسانه ها در انعکاس 
دستاورد های دولت سیزدهم

 گروه خبر // معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان، گفت: دســتگاه های اجرایــی و فرمانداران در اولین 
ســالگرد فعالیت دولت سیزدهم با بســیج امکانات خدمات و 
دســتاوردهای دولت را با بهره گیری از اصحاب رسانه به نحو 
مطلوب منعکس کنند.به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر احســان 
کامرانی در جلسه شورای اطالع رســانی استان با تسلیت ایام 
شــهادت مظلومانه حضرت امام حســین علیه السالم و یاران 
باوفایش و امام زین العابدین )ع(عنوان کرد: نهضت عاشــورا و 
رشادت های ساالر شــهیدان باعث ماندگاری دین مبین اسالم 
در طول تاریخ شــده است.وی با گرامیداشــت روز خبرنگار، 
تصریح کرد: خبرنگاران نقش بسزایی در معرفی توانمندی ها و 
ظرفیت های استان در بخش های مختلف در سطح کشور دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان 
کرد: خبرنگاران به عنوان یکی از ارکان مردم ساالری نقش مهمی 
در برقراری ارتباط بین مردم و مســئوالن به عنوان پل ارتباطی 
دارند.کامرانی با اشاره به در پیش بودن هفته دولت، افزود: دولت 
مردمی از بدو فعالیت تاکنون منشا خدمات بسیاری در بخش های 
مختلف بوده اســت که نیازمند انعکاس در جامعه است.وی در 
همین خصوص افزود: هفته دولت فرصت بســیار مناسبی برای 
معرفی خدمات و دســتاوردهای دولت سیزدهم در بخش های 
مختلف به مردم است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان، گفت: انعکاس مطلوب و واقعی خدمات دولت در سال 
اول شروع فعالیت آن از اهمیت بسزایی برخوردار و دستگاه های 
اجرایی در این زمینه رســالت خطیری دارند و بایستی متفاوت 
با گذشته باشــد.کامرانی در همین خصوص خاطرنشان کرد: با 
توجه به اهمیــت هفته دولت در انعکاس پررنگ خدمات دولت 
کار گروه های تخصصی در این رابطه تشکیل و شروع به فعالیت 
کرده اند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
اظهار داشت: رسانه ها جایگاه مهم و ممتازی در انعکاس خدمات 
و دستاوردهای دولت ســیزدهم در این زمان دارند.کامرانی در 
همین خصوص، تصریح کرد: مدیران دستگاه  از ظرفیت و توان 
رسانه ها در بازتاب دستاورد های دولت به نحوه متفاوت با گذشته 
و از برگزاری نشســت های خبری بهره گیرند.وی تصریح کرد: 
دستگاه های دولتی  پروژه های مهم را با حضور اصحاب رسانه 
افتتاح و مورد بهره برداری قرار دهند تا به نحو مناسب خدمات 
به مردم اطالع رسانی شــود.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: تالش های اصحاب رسانه 
در انعکاس دستاورد های دولت در بخش های مختلف قابل تقدیر 
است و بهره گیری مناسب از این استعدادها و توانها می تواند نقش 
مهمی در موفقیت دولت در پیشــبرد اهداف و برنامه های خود 
داشــته باشد.کامرانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت هفته دولت 
فرمانداران شهرستان های  استان با برنامه ریزی مناسب نسبت 
به بازتاب شایسته خدمات و دستاوردهای دولت با بهره گیری از 

اصحاب رسانه اقدام کنند.
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سرمقاله

  وزیر راه وشهرسازی باری دیگر بر ویالیی سازی طرح جهش تولید مسکن در 
شهرهایی که زمین وجود دارد تاکیدکرد و گفت ۲00متر زمین به متقاضیان داده شده 
و خودشان با تسهیالت و استفاده از معافیت های قانونی مالیات و عوارض اقدام 
به ساخت مسکن می کنند. این موضوع هم بحمداهلل در بیشتر شهرهای هرمزگان 
عملیاتی شده وفقط در بندرعباس و بخش هایی از میناب آنطور که استاندار اعالم 
کرده است، طرح بصورت ویالیی اجرایی نشده است که انتظار می رود در این دو 
شهر نیز اراضی مورد نیاز تامین شود و واحدهای مسکونی طرح جهش تولید مسکن 
بصورت ویالیی ساخته شود. اراضی مازاد ادارات در هرمزگان که در اجرای این 
طرح ملی مورد غفلت قرار گرفت را بایستی در گام نخست برای اجرای این طرح 
قرار داد. ۲۸مهرماه سال گذشته که ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن در کشور 
آغاز شد، متاسفانه در بندرعباس از متقاضیان ثبت نام نشد و اعالم گردید متقاضیان 
می توانند در شهرک علوی در ۵0 کیلومتری شهربندرعباس ثبت نام کنند)توجیه 
شان هم گویا نبود زمین در بندرعباس بود که توجیه مناسب و واقعی و کارشناسی 
شــده نبود و در بندرعباس زمین وجود داشــت ودارد( که مکان اجرای طرح با 
اعتراضات متقاضیان، امام جمعه بندرعباس، نمایندگان مجلس، استاندار و رسانه ها 
مواجه شد و با تاخیری نه ماه و نیمه، از اواسط تیرماه ثبت نام در بندرعباس آغاز 
شد و قرار است این طرح در شهر بندرعباس اجرایی شود. در بندرعباس البته کمبود 
زمین وجود ندارد و ظرفیت هایی وجود دارد که نیاز است مسئوالن پیگیری های 
الزم را در این حوزه داشته باشند و موافقت برای واگذاری اراضی مورد نیاز را از 
وزارت راه وشهرسازی جلب کنند. زمین های مازاد ادارات)تاکنون از این ظرفیت 
بخوبی استفاده نشده است( ، اراضی شهرک پیامبر اعظم )ص(، شمال و شرق میدان 
میوه و تره باربندرعباس، شمال وجنوب اتوبان شهید رجایی، اراضی اطراف راه آهن، 
اراضی ساحلی اطراف دانشگاه هرمزگان، اراضی اماکن نظامی و لزوم انتقال آنها به 
خارج از شــهر براساس قانون و... از جمله اراضی موجود در بندرعباس است که 
می توان برای ویالیی سازی طرح جهش تولید مسکن به متقاضیان واگذار کرد تا 
با استفاده از تسهیالت بانکی و... اقدام به ساخت وساز کنند وخانه دار شوند. انتظار 
می رود اســتاندار هرمزگان که دغدغه تامین مسکن شهروندان را دارد و مدیرکل 
راه وشهرســازی هرمزگان با جدیت تحقق این خواسته مردم را پیگیری نمایند تا 
مشکل کمبود مسکن در بندرعباس بطرف شود و در این شهر ومیناب، ویالسازی 
در این طرح ملی رونق یابد. متاســفانه در اجرای طرح جهش تولید مســکن در 
شهربندرعباس سلیقه گرایی وجود دارد که سال گذشته از متقاضیان ثبت نام نشد و 
نه ماه ونیم فرصت سوزی شد که اگر آن زمان ثبت نام شده بود و اجرای طرح با 
جدیت دنبال شده بود، بطور حتم تا حاال روند اجرای پروژه ها درصدی پیشرفت 
داشت. ضرورت دارد تا زمانی که پاالیش متقاضیان به اتمام می رسد، زمین مورد 
نیاز نیز تامین شده وبه متقاضیان تایید شده واگذار شود تا هرچه زودتر واحدهای 
مسکونی ساخته شود و فرصت سوزی ها دوباره تکرار نشود. بندرعباس در حال 
حاضر با چالش مسکن مواجه است و همین موضوع منجر به حباب قیمت مسکن 
و رهن واجاره شــده است که اگر به ویالیی سازی و ساخت مسکن در قالب این 
طرح ملی شتاب داده شود، بطور حتم بخش زیادی از مشکل مسکن در این شهر 

بندری برطرف می شود و مردم خانه دار می شوند.
    علی زارعی

لزوم ویالیی سازی جهش تولید مسکن 
در بندرعباس و میناب 

گروه خبر // نماینــده ولی فقیه در 
هرمزگان با بیان اینکــه بیش از ۲۰ 
هزار بیکار در سامانه کاریابی ثبت نام 
کرده اند که این یعنی بیش از ۵۰ هزار 
نفر بیکار در استان وجود دارد، گفت: 
صنایع بزرگ ظرفیت پوشش این حجم 
از بیــکاری را ندارند و به همین دلیل 
باید به سمت توسعه صنایع و مشاغل 

کوچک و متوسط حرکت کنیم. 
حجت االســالم والمســلمین محمــد 
عبادی زاده در دیدار مدیرعامل شرکت 
هرمزگان  اســتان  صنعتی  شهرک های 
با وی، با اشــاره به ورود سر ریز مازاد 

نیروی کار جنوب کرمان به هرمزگان، 
تصریح کرد: هرمزگان به لحاظ اشتغال، 
مراکــز درمانــی و غیره بــه مهاجران 
استان های مختلف خدمات ارائه می کند 
که باید این موضوع را با تدبیر مدیریت 
کرد.وی بیان داشت: اگر صنایع بزرگ 
هرمزگان 100 درصد نیروهای خود را 
از بومی های هرمزگان جذب کنند، باز 
هم چالش اشتغال استان را حل نمی کند؛ 
چراکه حدود ۹0 درصد از اشتغال کشور 
توسط صنایع کوچک و متوسط تامین 
می شود.امام جمعه بندرعباس، با ذکر این 
نکته که ظرفیت های معدنی هرمزگان به 

نام برخی افراد ثبت شده است اما فعالیت 
خوبی انجام نمی شود، خاطرنشان کرد: 
نهادهای متولی قول پیگیــری و ارائه 
گــزارش در پایان ســال در خصوص 
تعیین تکلیف واحدهای معدنی غیرفعال 
را داده انــد. باید علل فعالیت نداشــتن 
این معادن بررســی شود.حجت االسالم 
عبادی زاده ادامه داد: بیشترین امیدم در 
بخش توسعه، فقرزدایی و اشتغال آفرینی 
در اســتان هرمزگان، صنایع کوچک و 
متوسط اســت. امام جمعه بندرعباس، 
با بیان اینکه می طلبد بررسی شود چه 
مقدار از محصوالت مصرفی هرمزگان از 
استان های همجوار تامین می شود، گفت: 
عالوه بر آن باید بررســی شود که چه 
میزان از این محصوالت را می توان در 
خود هرمزگان تولید کرد؛ چراکه تحقق 
این امر باعث کاهش قیمت تمام شــده 
محصوالت و ایجاد اشــتغال پایدار در 
استان می شود.وی، تکمیل زنجیره تولید 
محصوالت مختلف را بسیار مهم برشمرد 
و تصریح کرد: وقتی برای یک محصول 
چرخه ای تعریف می شــود و به عرضه 

ختم می شــود، ارزش افزوده بیشتری 
عاید ســرمایه گذار و استان هرمزگان 
خواهد شد.حجت االســالم والمسلمین 
عبادی زاده، بیان کرد: تعاونی هایی برای 
تکمیل زنجیره تولید تشکیل شود تا این 
زنجیره تولیــد در محصوالت مختلف 

درون خود هرمزگان تشکیل شود.
وی، کمبود صنایع تبدیلی در اســتان را 
یک چالش دانست و خاطرنشان کرد: 
هر سال با چالش کمبود صنایع تبدیلی 
مواجه هســتیم اما هنوز سرمایه گذاری 
مناسبی در این حوزه انجام نشده و همین 
امر نیز کشاورزان و تولید کنندگان را با 
چالش جدی روبرو کرده است. نماینده 
ولی فقیه در هرمزگان افزود: توســعه 
صنایــع تبدیلی در سراســر هرمزگان 
متناسب با ظرفیت های منطقه ای، باعث 
می شود محصوالت تولیدی و زحمات 
مردم هدر نرود.حجت االسالم والمسلمین 
عبادی زاده گفت: با وجود توصیه  رهبر 
معظم انقالب اسالمی،  هنوز از وضعیت 
رویکردی توسعه سواحل مکران راضی 
نیســتم؛ چراکه اقداماتی هم که در این 

منطقه انجام شده است در حوزه صنایع 
بــزرگ خالصه می شــود.وی، ضمن 
تاکید بر تمرکز زدایی در حوزه توســعه 
و احداث شــهرک های صنعتی، عنوان 
کرد: توسعه شهرک های صنعتی در شرق 
و غرب استان هرمزگان در دستور کار 

قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان، با اشاره 
به ضرورت در نظر گرفتن مشوق های 
در  سرمایه گذاری  برای جذب  مختلف 
شهرستان بشاگرد، تشریح کرد: بشاگرد 
شهر پر آب اما تشنه است که باید برای 
تحقق توسعه احداث سدها و توسعه و 

احیای معادن در دستورکار قرار گیرد.
حجت االســالم  ایرنــا،  گــزارش  به 
والمســلمین عبادی زاده، با اشــاره به 
ظرفیت  بشاگرد در حوزه معادن، گفت: 
به دلیل چالش حوزه راه در شهرســتان 
بشــاگرد باید معافیت هــای مالیاتی و 
ســرمایه گذاران  برای  مختلفی  بیمه ای 
حوزه معدن در نظر گرفته شود. چراکه 
به بحث رفع محرومیت در شهرســتان 

بشاگرد بسیار موثر است.

امام جمعه بندرعباس تاکید کرد 

لزوم توسعه شهرک های صنعتی در شرق و غرب هرمزگان

گروه خبر // استاندار هرمزگان در بازدید از صدا 
و سیمای خلیج فارس با تاکید حمایت ویژه برخی 
کشورها از شبکه ها و رســانه های معاند گفت: 
صدا و سیما در جنگ رسانه ای یک تنه در برابر 

هجمه های معاندان ایستاده است. 
به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس مهدی دوستی 
استاندار هرمزگان به مناسبت سالروز بهره برداری 
و افتتاح رســمی شــبکه خلیج فارس از صدا و 
ســیمای خلیج فارس بازدید و در جمع مدیرکل 

و کارکنان به ایراد ســخنرانی پرداخت. مهندس 
دوســتی با اشــاره به اینکه در جنگ رسانه ای 
صدا و ســیما در برابر هجمه دشــمنان ایستاده 
اســت، گفت: صدا و سیما در یک جنگ نابرابر 
قرار گرفته که در طرف مقابلش انواع شبکه ها و 
رسانه ها وجود دارند که پشتیبانی مالی و فنی آنها 
توسط کشورهای مرتجع منطقه، آمریکا و انگلیس 
انجام می شود.وی افزود: این مسئله نشان دهنده 
مظلومیت صدا و سیما است که یک تنه در برابر 

این هجوم رسانه ای ایســتاده و عالوه بر پدافند، 
آفند هم داشته باشد و در کنار دفاع باید به مواضع 
رسانه ای دشمنان حمله کند.استاندار هرمزگان در 
ادامه با تبریک روز خبرنگار گفت: در پیشــبرد 
امور، خبرنــگاران به عنوان یکی از ارکان اصلی 
دمکراسی می توانند نقش موثری ایفا و با تیزبینی و 
دقت خود مسائل را به مسئوالن استان منتقل کنند.
دوستی گفت: رسانه ها و خبرنگاران چشمان بیدار 
جامعه هستند و توانایی دارند با تحلیل، گزارش و 

اطالع رسانی به ما کمک کنند تا مسائل استان را با 
شرایط بهتری به پیش ببریم.  وی تصریح کرد: در 
سفر ریاست محترم جمهوری به استان توانستیم 
مصوبات، تســهیالت و اعتبارات خوبی را برای 
هرمزگان کسب کنیم که بخشی از این مصوبات در 
هفته دولت به مردم استان تقدیم می شود.مهندس 
دوستی با اشاره به مهم ترین گام های برداشته شده 
برای توسعه اســتان با تاکید بر اینکه دولت نگاه 
ویژه ای به هرمــزگان دارد گفت: اقدامات دولت 
برای اســتان را به صورت کامل بــه زودی در 
نشست با اصحاب رسانه استان تشریح خواهیم 
کرد تا مردم شــریف هرمزگان بیشتر در جریان 

فعالیت ها قرار گیرند.

استاندار هرمزگان: 
رسانه ها و خبرنگاران چشمان بیدار جامعه هستند

استاندار  دوستی  مهدی  خبر//  گروه 
هرمــزگان با همراهــی دکتر احمد 
نماینده مــردم هرمزگان در  مرادی 
مجلس شــورای اســالمی و دکتر 
حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان از پروژه احداث 
بیمارستان ۵31 تختخوابی بندرعباس 

بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار دریــا، در این 
بازدید اســتاندار هرمــزگان میزان 
پیشــرفت پــروژه و مشــکالت و 
موانع موجود برای افزایش ســرعت 

اتمام بیمارســتان را در گفت وگو با 
پیمانکاران و دانشگاه علوم پزشکی 

مورد بررسی قرار داد.
اســتاندار هرمزگان در این بازدید بر 
تسریع روند ســاخت و بهره برداری 

فاز به فاز این بیمارستان تاکید کرد و 
گفت: با بهره برداری از فاز نخست این 
بیمارستان می توان میزان خدمات دهی 
به مردم استان را افزایش داد که این 
مســئله اولویت دولت است و بر آن 

تاکید داریم. 
وی افــزود: مباحث مرتبط با تامین 
اعتبار این بیمارســتان نیز پیگیری 
می شــود چرا که بایســتی با تزریق 
اعتبار روند آماده سازی بیمارستان و 
در چرخه قرار گرفتن آن به سرعت 

انجام شود.

بازدید استاندار از بیمارستان 531 تختخوابی بندرعباس

گروه خبر // وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری با صدور حکمی دکتر علیرضا 
نصیری را به ســمت پــارک علم و 

فناوری هرمزگان منصوب کرد.
به گزارش خبرنــگار دریا ، در متن 
این احــکام انتصاب خطاب به دکتر 

نصیری آمده است:
پس از حمد خــدا، درود و صلوات 
بر محمــد و آل محمــد )ص(، نظر 
به مراتب تعهــد، تخصص و تجربه 
جنابعالــی  و با عنایت به پیشــنهاد 
معاون محترم  فنــاوری و نوآوری،  
به موجب این حکم به مدت 4 سال 
به سمت رئیس پارک علم و فناوری 
می شــوید.امید  منصوب   هرمزگان 
است  با توجه به ر اهبردهای اساسی 
دولت مردمی  نقشی شایسته در تحقق 
اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری  
به ویژه  توسعه پارک و مراکز رشد و 
حل مشکالت پیش روی شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان مستقر در پارک 
ایفا نمایید.انتظار می رود  موارد ذیل 
در اولویت کارهای اجرایی جنابعالی 

قرار گیرد: تعامل و تکامل هم افزا با 
استانداری، دانشگاه ها و سایر دستگاه 
های اجرایی، صنایــع خصوصی و 
دولتی ایجاد زیرساخت های مناسب 
برای پارک به منظور ارتقای کمی و 
کیفی خدمات مورد نیاز توسعه کسب 
و  کار شــرکت ها و  واحدهای فناور 
بسترســازی نرم افزاری و ســخت 
افزاری برای ظهــور و بروز نوآوری 
مشــارکت و ایفای نقــش مؤثر در 
ارتقای زیست بوم نوآوری و فناوری 
منطقه طراحی ساز و کار الزم جهت 
تربیت نیروی انســانی متخصص در 
ســطوح و حوزه های مختلف مورد 
نیاز پارک علم و فناوری توجه ویژه  
به معضل بیکاری و تالش برای ایجاد 
طرح های  اشتغال زایی دانش بنیان و 
تغییر فرهنگ کارجوئی به کار آفرینی

تدویــن ســازوکار عملیاتی جهت  
تحقق مرجعیت و دیپلماسی فناوری 
و نــوآوری و رصد فنــاوری های 
نوظهور بهره گیــری از ظرفیت های 
در  غیردولتی  و  بخش خصوصــی 

راســتای تحقق اقتصاد دانش بنیان 
گرایی  ماموریت  در جهــت  تالش 
پارک و ایجاد قطــب های فناوری 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و جذب 
فن آموز ، دســتیار  و پســادکتری 
فناوری مهندســی پروژه های کالن 
فناوری و تبدیــل آنها به ریز پروژه 
ها و واگذاری آنها   به شــرکت های 
دانش بنیان جهت اجرا امید است با  
اســتعانت از  خدای سبحان، درایت 
جنابعالی  و همکاری و همراهی  با 
سایر  رؤسای دانشگاه ها و پارک های 
علم و فناوری، نقشــی شایسته در 

تحقق اهداف نظام علم و فناوری   و 
ارتقای عملکرد این حوزه ایفا نمایید.

دکتر علیرضا نصیری دانش آموخته 
دکترای مهندسی برق و  عضو هیئت 
علمی دانشــگاه هرمزگان است .از 
ســوابق اجرایی وی می تــوان به 
تصدی مسئولیت معاونت پارک علم 
و فناوری هرمزگان و ریاســت دفتر 
فنی دانشــگاه هرمزگان اشاره کرد.

وزیر علوم در نامــه ای جداگانه از 
خدمات رئیس ســابق پارک علم و 
فناوری هرمــزگان، دکتر علی فتی 

قدردانی کرد.

با حکم وزیر علوم
رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان منصوب شد

 گروه خبر // مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان از اصالح و بازســازی شبکه های آب و 

فاضالب محله کوی ملت خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور 

با اشاره به بازدید استاندار هرمزگان از این محله 
و درخواســت های مردمی افزود: بافت فرسوده 
شهر بندرعباس عالوه بر اینکه اجرای شبکه آب 
و فاضالب را با مشکل مواجه کرده است باعث 

شده تا مردم نیز با سختی هایی مواجه شوند.
وی بــا بیان اینکه پس از اجــرای کامل طرح 
بازآفرینی شهری، مشــکل اجرای شبکه های 
آب و فاضالب بویژه در محله کوی ملت مرتفع 
خواهد شد، گفت: با هدف بهره مندی ساکنان این 
مناطق، طرح های توسعه ای و بازسازی شبکه 
های آب و فاضالب در دستور کار قرار خواهد 
گرفت و در معابری که از لحاظ فنی و اجرایی 
امکان پذیر باشد، شــبکه گذاری انجام خواهد 
شد.وی ابراز امیدواری کرد، با اجرای حداقلی 
پروژه ها و امکان پیاده سازی طرح شاهد رفع 
مشــکالت موجود باشــیم.به گفته حمزه پور، 
توسعه و بازسازی شــبکه های بافت فرسوده، 
مشــکالت آبفا را نیز به طور قابل مالحظه ای 

کاهش خواهد داد.

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد 
اجرای طرح های توسعه ای آبفا در برخی معابر کوی ملت
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حکیم و مریدان    
طالق در خواب

مردی سخت گریه می کرد. همسرش بدو گفت: چون است 
که اینچنین گریه بســوز می کنی؟ شوی گفت: در خواب 
بدیدم کــه طالقت داده ام. خاتون گفــت: گریه مکن که 

خواب بود. شوی گفت: چون خواب بود گریه می کنم.

هندوانه سفید
روزی مردی با هندوانه فروش ماجرا می کرد که قول این 
بود هندوانه ات همچون قند باشد. چون است که طعمش 
اکنون با آب قصه برداشت؟ گفت: قول این بود که رنگش 

همچون قند باشد نه طعمش.

بی غیرت
حکیم را گفتند با واژه “غیرت” شعری بسرا. فرمود:

زنی را بدیدم ژولیده موی
که شب تا سحر کتک میزدش شوی

گفتند این که غیرت نداشت. فرمود اگر داشت که نمی زد.

شام در خانه خسیس
حکیم در خانه خسیسی حاضر شد. مرغ بریان و ظرف 
قلیه ای پیش آوردنــد. حکیم چون فعل خوردن صرف 
نمــود بخیل   نام گفت: مرغ چیز مضری اســت و طبیبان 
خوردنش نهی کرده اند. حکیم زین روی نیت به کاسه قلیه 

برد و قامِت قاشق بر دهان نشاند.
خسیس گفت: قلیه در شب خوردن زیان باشد که طبیبان 
فرمودند شــب هنگام قلیه نخورید. حکیــم لیوان آبی 
برداشت و گفت: اگر طبیبان اجازه دهند می خواهم اندک 

آبی بنوشم که نه برای من زیان باشد و نه برای جیب تو.

مال و حاکم
حکیــم را گفتند با واژه “مال” جمله ای ســاز. فرمود: 
کشــاورزی را بدیدم فرتوت کــه در زمین حاکمی بذر 
می کاشــت. پرسیدند مالش کجاســت؟ فرمود در جیب 

حاکم.

دزد و خواستگاری
آورده اند که مریدی در معیت حکیم به ره بود که راهزنی 
کوله بار آنان بگرفت و چون حکیم شناسنامه مرید مسروقه 
پنداشت گفت: زله گردیدی که دیگر بدون شناسنامه تو 
را زن نمی دهند. مرید در گریســتن آمد. حکیم گفتش از 
برای زن ندادنت می گریی؟ گفت: از این نمی گریم. از آن 

می گریم که شناسنامه را در منزل جای گذاشتم.

وصف باجناق
حکیمی را گفتند در وصف باجناقت شعری بسرا. فرمود:

همانکه رویش سیاه همچون کالغ است
تنش بی سایه و نامش باجناق است

گفتند: این که قافیه نداشت. فرمود حقیقت که داشت.

عیادت بخیل از بیمار
بخیل  مردی که باغات انجیر بســیار داشــت به عیادت 
رنجوری رفت و پرسید که حالت چیست؟ گفت: طبیب 
دستور به تناول انجیر داشتند که اگر چنین  نکنم می میرم. 
بخیل گفت: رنجور مباش که مرگ حق است و همه مان 

روزی خواهیم ُمرد.

فاصله اجتماعی
در بحث کرونا حکیم را گفتند: رعایت فاصله اجتماعی 
چون باشد؟ فرمود: الزم به مراعات دو َگز ]تقریبا دو متر[ 
فاصله است. مرد او را گفت: گمان ندارم و مرا باور نیست. 
حکیم بی عنایت از او فاصله بگرفت. مرد پرسید : علت 
چه باشــد که مرا با کرونا همراهی نیست! فرمود: لزومت 
فاصله از نادان بیش از کرونا و قدرش دو فرسنگ ]تقریبا 

1۲ کیلومتر[ است.

 سیدمحمد شاهزاده صفوی 
***

فال آبدار
ما را به آب دیده شب و روز ماجراست

)تا پر کنیم کلمن خود را برای شب(
ای صاحب فال! از ســر و وضعت معلوم است، شیر آب 
حمام تان ۲ هفته ای چکه می کند، به جای آنکه واشرش 

را عوض کنی آمده ای فال میگیری ؟
بعد هم نمی دانی قبل از فال گرفتن، باید فاتحه ای نثار 

روح مرحوم حافظ کنی؟
با چنین جاه و جالل از پیشگاه سلطنت

)قبض آبت را چو دیدم کرک و پر از من بریخت(
ای صاحب فال! در هر صورت چه علی کریمی باشی، چه
خواجه حافظ شیرازی باید قبض آب را پرداخت کنی در 
غیر این صورت  می آیند آب خانه ات را قطع می کنند، 

بعد  باید آب معدنی بخری، بطری ای 6 هزارتومان!
توجه داشته باش که اصالً  صدای قشنگی نداری، پس

فریب پیچش صدایت در حمام را نخور و آن شیر را ببند
تا نیومدم سراغت!

 میالد سعیدی 

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

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

عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
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طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

علیرضا حائری زاده ســرویس اســتان ها //
اســتاندار یزد تاکید کرد باید باورهای غلط در 
مورد فکر جامعه پیرامون سقط جنین احصاء و 
پاسخ داده شود و باورهای پزشکی و نگاه های 
ذهنی و افتصادی و باروهای غلط اجتماعی در 

این باره متناسب با بوم یزد مرتفع شود. 
به گزارش خبرنگار دریــا ؛ "مهران فاطمی" در 
نشست دبیرخانه شــهید مدرس مجمع بسیجیان 
اســتان یزد در مورد طرح شهر نمونه گردشگری 
اسالمی ایرانی مطرح شده در نشست جلسه گذشته 
این دبیرخانه که قرار است به همت میراث فرهنگی، 
شــهرداری و بسیج نسبت به ایجاد کمیته راهبری 
این طرح اقدام شود، اظهار کرد: متاسفانه ارتباط 
خوبی بین فعاالن دانشگاه و فعاالن بیرونی شکل 
نگرفته و به همین دلیل نیز هر طرحی در این زمینه 
ارائه شود، قطعا محکوم به شکست خواهد بود لذا 
باید مشارکت فعاالن بیرونی حوزه گردشگری در 
بخشــهای مختلف نیز مورد اهتمام قرار گیرد تا 

مالحظات در این این زمینه لحاظ شود.

وی گفت: باید نگاه فرهنگی، اقتصادی و اخالقی 
و همه وجوه این طرح با مشارکت فعاالن بخشهای 
مربوطه دیده شــود و همه فعــاالن بیرونی نیز به 
اجرای آن الزام داشــته باشند لذا در این صورت 
آماده تامین اعتبار مطالعات آن از سوی استانداری 
پایگاه  درخصوص طرح  بود.اســتاندار  خواهیم 
سالمت خانواده و تسریع در تشکیل جلسه مشترک 
گروه با دبیرخانه طرح سامان برای تعیین تکلیف 
نهاییی طرح نیز قول پیگیری داد و گفت: مجریان 
و متولیان این طرح نیز باید مشخص و در جلسه ی 
معاونت سیاسی امنیتی اســتاندار با دستگاه های 
متولی در این بخش برای فرآیند اجرایی آن تصمیم 

گیری شود.
وی در مورد طرح دستور کار این جلسه در مورد 
راه انــدازی مرکز مردمی نفس در مقابله با بحران 
پیری جمعیت، خاطرنشان کرد: در این طرح باید 
شــاخص هایی ارائه شده، براســاس بازه زمانی 

سنجش مشخص شود.
فاطمی گفت: باید باورهــای غلط در مورد فکر 

جامعه احصاء و پاسخ داده شود تا مردم باورهای 
پزشکی و نگاه های ذهنی و اقتصادی و باورهای 
غلط اجتماعی در این باره متناسب با بوم یزد مرتفع 
شود.وی بر پاسخ به این سواالت توسط گروه های 
مرجع، رسانه ها و افراد تاثیرگذار جامه از طریق 
تریبونهای در اخیارشان تاکید کرد و افزود: کادر 
اجرایی باید اعتقادی در این طرح ورود کند و هم 
صدایی در فرزند بیشتر و جلوگیری از سقط جنین 

در جامعه ایجاد شود.
استاندار پیمایش میدانی براساس تستهای باروری 
را خواســتار شد و گفت: امروز مراکز بهداشتی از 
معتبرترین اماکن و مورد اعتماد مردم است لذا باید 
این فرصت بیشتر دیده و مدلی تعیین شود تا دالیل 
و اقشار بیشــتر در معرض سقط جنین در استان 
مشخص شود.وی همچنین تاکید کرد: باید کسانی 
که نیازمند فرزند آوری هستند ولی ناتوانی جنسی 

دارند نیز در کنار این طرح دیده شوند.
فاطمــی در پایان گفت: بایــد صندوقی در مورد 
این طرح با حمایت استان ایجاد شود تا افراد بی 

بضاعت ولی عالقمند به فرزند آوری مورد حمایت 
قرار گیرند.آیت اهلل »محمدرضا ناصری« نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه یزد نیز در این 
نشست تاکید کرد: باید حساسیت دینی پزشکان 
و پرستاران در زمینه سقط جنین مورد اهتمام قرار 

گیرد و در این حوزه جریان سازی شود.
وی ادامــه داد: افزایش جمعیــت در جامعه باید 
جــزو بایدها جدی قرار گیرد و انگیزه دینی مردم 
در حوزه فرزند آوری و جلوگری از سقط جنین 
تقویت شــود.امام جمعه یزد بر حمایتهای الزم از 

خانواده ها در این زمینه نیز تاکید کرد.
»محمدرضا وفائی نســب« معاون دانشگاه علوم 
پزشــکی یزد در این نشســت پیرامون موضوع 
جلسه که راه اندازی طرح مرکز مردمی نفس بود، 
توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این طرح با توجه به 
بحران کاهش جمعیت کشور که طی دهه های ۷0 
و ۸0 به صورت بی سرو صدا آغاز شد و در دهه 
۹0 با کاهش شدید رشــد جمعیت و رسیدن آن 
به زیر یک درصد رسیده است، باید مورد اهتمام 

قرار گیرد.
وی عنوان این طــرح را مخفف »نجات فرزندان 
سقط« عنوان کرد و گفت: متاسفانه ۹۵ درصد از 
سقط های کشور جناحی یا به عبارتی بدون مجوز 
پزشکی و آزادانه انجام می شود ولی برآورد اجرای 
طرح در صورت موفقیت شامل پیشگیری حداقل 
10 تا ۵0 درصد سقط جنین ها در کشور خواهد 

بود.
وفائی نســب این طرح را شــامل ســه بخش 
فرهنگســازی، حمایت و شناسایی ذکر و اضافه 
کرد: این طرح نیازمند عزم جدی و شبکه سازی 

تمام عیار بخشهاست.

استاندار یزد:

باورهای غلط مردم در مورد سقط جنین پاسخ داده شود

آرزو توکلی ســرویس استان ها 
// مدیــر کل میــراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی استان 
کرمان گفــت: از محل اعتبارات 
استان  به  جمهوری  ریاست  سفر 
برای  تومان  میلیارد  کرمان، 3۵۰ 
ایجاد زیرســاخت های حوزه های 
اســتان  میراث فرهنگی  مختلف 

اختصاص یافت. 
 به گزارش خبرنگار دریا ، فریدون 
فعالی اظهار کرد: از محل اعتبارات 
به استان  سفر ریاســت جمهوری 
کرمان، ۳۵0 میلیــارد تومان برای 
ایجاد زیرســاخت های حوزه های 
اســتان  میراث فرهنگی  مختلــف 
اختصاص یافت کــه از این میزان 
تومان  میلیارد  اعتبار، حدود 1۸0 
توســط ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور، ۹0 میلیارد تومان توسط 
صنایع اســتان، ۳0 میلیارد تومان 
توســط اســتانداری، ۲0 میلیارد 
تومان توســط وزارت نفت و ۳0 
میلیــارد دیگر از ســوی وزارت 
میــراث فرهنگی طی ســال های 

1401 تا 140۳ تامین خواهد شد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دســتی استان کرمان بیان 
کرد: در جلسات پیش از سفر، در 
نهاد ریاســت جمهوری پروژه های 
اولویت دار و نیمه تمام استان کرمان 
مورد بررســی قــرار گرفت و این 
اعتبارات برای تکمیل موزه منطقه ای 
جیرفت، مرمت و ساماندهی باغات 
شــاهزاده  )باغ  کرمــان  تاریخی 
مــوزه هرندی(،  بــاغ  ماهــان- 
زیرســاخت های  تکمیل  به  کمک 
گردشگری مجموعه تاریخی ارگ 
بم، ســاماندهی و مرمت بازارهای 
تاریخی اســتان در نظر گرفته شده 
است. وی به ســاماندهی و مرمت 
بناها و مســاجد تاریخی اســتان 
کرمان از محــل اعتبارات دور اول 
سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و 
استان،  موزه های  ساماندهی  گفت: 
تاریخی  محوطه های  ســاماندهی 
کنارصندل و تپه یحیی، تملک بناها 
و حرایم آثــار تاریخی- فرهنگی، 
ســاماندهی محوطه تاریخی قلعه 

دختر و اردشــیر نیز از محل همین 
اعتبارات انجام خواهد شد.

فعالی ادامه داد: تکمیل زیرساخت 
گردشگری روستای جهانی میمند، 
تکمیل زیرســاخت گردشــگری 
باغ شاهزاده ماهان،  پایگاه جهانی 
زیرســاخت های  تکمیل  و  ایجاد 
گردشــگری قنات هــای اکبرآباد، 
قاسم آباد و گهرریز، ایجاد و تکمیل 
مناطق  گردشگری  زیرساخت های 
نمونه گردشــگری استان و توسعه 
گردشگری  ظرفیت  از  بهره برداری 
بیابانی و ســاماندهی کمپ کویری 
لوت نیز از پروژه های دارای اولویت 
بود که خوشبختانه اعتبار خوبی به 

این پروژه ها اختصاص یافت.
وی بیان کــرد: ایجــاد و تکمیل 
روســتاهای  زیرســاخت های 
اســتان، تکمیل  هدف گردشگری 
مجتمع های گردشــگری در سطح 
استان، تکمیل مجتمع های خدمات 
بین راهی و سرویس های بهداشتی 
در سطح استان، تجهیز و ساماندهی 
پایگاه های حفاظتی یگان حفاظت 

توســعه  طرح  میراث فرهنگــی، 
صنایع دستی با احداث بازارچه در 
از دیگر  استان  شهرهای ثبت ملی 
ریاست  سفر  پیشنهادی  پروژه های 
جمهوری به اســتان کرمان بود که 
برای تخصیــص اعتبار مورد تایید 

قرار گرفت.
فرهنگــی،  میــراث   مدیــر کل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
اســتان کرمان خاطرنشــان کرد: 
ایجاد و تکمیــل خانه های خالق 
استان،  ســطح  در  صنایع دســتی 
مرمت، بازسازی ، تکمیل و تجهیز 
بازارچه دائمی صنایع دســتی مرکز 
اوشیدری  تاریخی  )خانه  اســتان 
شهر کرمان(، تدوین و اجرایی شدن 
ســند راهبردی توسعه گردشگری 
اســتان، انجام مطالعات مربوط به 
شناسایی، مستندنگاری و ثبت در 
حوزه های آثار منقول و غیرمنقول 
میراث ملمــوس و همچنین میراث 
ناملموس اســتان نیز برای اجرایی 
دریافت  را  الزم  اعتبارات  شــدن 

خواهند کرد.

تخصیص 350 میلیارد مصوبات سفر رئیس جمهور به میراث فرهنگی کرمان 

ُدز یادآور واکسن

مزایده نوبت اول   
به موجب درخواست اجرای حكم به شماره و شماره دادنامه مربوطه 14004039000291688 حكم به تقسیم ترکه مرحوم يوسف 
صالحي سودروئي به شرح فوق في مابین وراث به نسبت سهم هريک براساس گواهي انحصار  وراثت صادر گرديده که در اجرای 
دستور کارشناسي پرونده شماره 140040920000142232 درخصوص تقسیم ترکه مرحوم يوسف صالحي سودروئي واقع در روستاي 
سودرو بندرعباس که شامل يک قطعه زمین و نخلستان ديم واقع در پشت مسجد جامع تحت پالك 44/150 . به مساحت کل طبق 
کروکي ارائه شده به مساحت 8523/97 متر مربع مي باشد. وراث مرحوم طبق دادنامه شماره 140040390002916885 - 1400/11/20 
بنام های محمد صالحي سودروئي و شريفه صالحي سودروئي مي باشند . از آنجائیكه قطعه زمین فوق زير يک هكتار و در صورتیكه 

تقسیم گردد. قابلیت اقتصادي کشاورزي نخواهد داشت
1- لذا قطعه فوق غیر قابل تقسیم و ارزش آن با در نظر گرفتن موقعیت و وسعت و درختان نخل موجود در آن ارزش کل آن مبلغ يک میلیارد و يكصد میلیون 

ريال تعیین مي گردد.
2-کلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خريدار است. 

3-پیشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده و صرفا يک ساعت قبل از شروع مزايده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ 10% مبلغ ارزيابي شده 
را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملي شعبه دادگستري توديع و قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايند .

 4- اجرای احكام در رد يا قبول پیشنهاد مختار است.
 5-مزايده در ساعت 9صبح 1401/06/12 مورخ در محل دفتر اجرای احكام شعبه دوم دادگاه حقوقي بندرعباس بصورت حضوري بعمل می آيد و برنده کسي 

است که بیشترين قیمت را پیشنهاد نمايد ./
 6- . در صورتیكه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خودداری نمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع 
دولت ضبط می گردد و مزايده تجديد می گردد. و متقاضیان شرکت در مزايده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجراي احكام حقوقي شعبه دوم دادگستري 

بندرعباس مراجعه نمايند.
غالمشاه ایل زاده - دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدني  

 حســن سیالوی ســرویس اســتان ها // 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خوزستان 
گفت: طرح توسعه شبکه آبرسانی در مناطق 
با آغاز عملیات در دهستان  روستایی آبادان 
قرارگاه  با کمــک  اروندکنار  و شــهر  نصار 

محرومیت زدایی کربال وارد گام اجرایی شد. 
بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ؛ محمدرضا 
کرمی نژاد در آیین آغــاز عملیات اجرایی این 
طرح های آبرســانی گفت:طرح توسعه شبکه 
آبرسانی روستاهای آبادان با همکاری قرارگاه 
محرومیت زدایی کربال و آغاز عملیات اجرایی 
لوله گذاری در روستای کوت و دهستان نصار 
وارد فاز اجرایی شــد. وی افزود: عملیات لوله 
گذاری به طول 14 کیلومتر در شهر اروندکنار نیز 
به پایان رسیده و به زودی کار ترمیم و اتصال به 

شبکه آبرسانی آغاز می شود.
کرمی نژاد اظهار داشت: در راستای رفع مشکل 
کم آبی منطقه اروندکنار با تامین لوله و اتصاالت 
مورد نیاز از امروز عملیات اجرایی لوله گذاری 
توسط قرارگاه محرومیت زدایی کربال آغاز شد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خوزستان 
با بیان اینکه قــرارگاه کربال به عنوان پیمانکار 

اول طرح توســعه شبکه آبرسانی به روستاهای 
کوت و دهستان نصار انتخاب شده است گفت: 
در مجموع پنج کیلومتر از این مناطق با استفاده 

از لوله پلی اتیلن لوله گذاری می شود.
وی با اشــاره به پیمانکار این طرح در شــهر 
اروندکنار گفت: پیمانکار دوم نیز وظیفه اجرای 
طرح توسعه شــبکه آبرسانی به روستاهای نهر 
ابوچمبه، ابودگل، ابوطــرف و دایر را بر عهده 
دارد. کرمی نژاد افزود: 14 کیلومتر از این طرح 
آبرسانی به روستاهای مذکور لوله گذاری شده و 
به زودی عملیات ترمیم شبکه آبرسانی و اتصال 

خط به شبکه انتقال آب انجام خواهد شد.
وی با اشاره به پیشرفت طرح های فاضالب در 
آبادان و خرمشــهر از محل ماده ۵6 فاینانس و 
تکمیل شبکه فاضالب در برنامه توسعه خرمشهر 
و آبادان که از ســوی رئیــس جمهور در اوایل 
امسال به تصویب رســید گفت: قرارگاه خاتم 
االنبیا باقیمانده طرح فاضالب خرمشهر و آبادان 
را از طریق تهاتر نفت تا ســقف ۲ هزار میلیارد 
تومان شامل ۸00 میلیارد تومان برای خرمشهر 
و یک هــزار و ۲00 میلیاردتومان برای آبادان 

اجرا می کند.

طرح توسعه شبکه آبرسانی 
در مناطق روستایی آبادان آغاز شد

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

تمدید مناقصه عمومی
شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم در نظر دارد مناقصه عمومی به شمارهTN/1401/0۶ با موضوع 
تأمین کاال و اجرای خط لوله 12 اینچ که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید.
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شرکت واقع در تهران - شیان - میدان شهید طجرلو - خیابان طجرلوی شرقی - شماره ۶۳ - طبقه پنجم – کد پستی 
1۶۷۸۶۹۵1۸0 و یا بندرعباس، کیلومتر ۸ جاده اسکله شهید رجایی کد پستی ۷۹1۷1۷44۶۹، شرکت خدمات دریایی 
و مهندسی کشتیرانی قشم  حداکثر تا تاریخ 1401/0۵/2۷ نسبت به تکمیل اسناد و تحویل به دفتر حراست این شرکت 

در مناقصه اقدام نمایند.
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حسن سیالوی سرویس استان ها // رئیس 
اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان 
از راه اندازی 1۵ مدرسه سمپاد در خوزستان 

از سال ۹۴ تاکنون خبر داد. 
به گزارش خبرنــگار دریا ؛ جمال حیدری با 
اشــاره به افزایش مراکز سمپاد در خوزستان، 
اظهــار کرد: در راســتای برقــراری عدالت 
آموزشــی و بهره مندی دانش آموزان بااستعداد 
استان خوزســتان از امکانات آموزشی برابر 
و اســتفاده از مدارس استعدادهای درخشان، 

با پیگیری هایی که انجام شــد و حذف برخی 
ضوابط، از سال ۹4 تعداد این مدارس افزایش 
یافت و از ۲۸ مرکز اســتعداد درخشان در آن 
ســال، به 4۳ مرکز در سال 1401 توسعه پیدا 
کرد. وی با اشــاره به راه اندازی شــش مرکز 
اســتعدادهای درخشان )سمپاد( در خوزستان 
در سال گذشته افزود: از این تعداد، دو مدرسه 
در مسجد سلیمان، دو مدرســه در ایذه و دو 
مدرسه در اهواز راه اندازی شدند. رئیس اداره 
استعدادهای درخشــان و دانش پژوهان جوان 
اداره کل آموزش و پرورش خوزســتان عنوان 

کرد: در ســال تحصیلــی 140۲-1401 نیز 
دو مدرسه در ماهشــهر و نخستین هنرستان 
دخترانه استعدادهای درخشان استان خوزستان 
در اهــواز راه اندازی شــدند.  حیدری گفت: 
نخستین هنرستان سمپاد در شهر اهواز در رشته 
فوتوگرافیک آغاز به کار کرده است که استقبال 
از آن خوب بود و در ســال آینده با افزایش 
رشــته ها امیدواریم بتوانیم رشته های بیشتر و 
دانش آموزان مستعد بیشتری را پوشش دهیم. 
همه دانش آموزان می توانند به شرط  شرکت 

و قبولی در آزمون، وارد مدارس سمپاد شوند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان خوزستان خبر داد 

افزایش مدارس سمپاد خوزستان به ۴۳ مرکز 
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گردشگری

خبری
برای نخستین بار؛

کاخ نیاوران به راهنمای گردشگری صوتی 
مجهز شد

 ســرویس گردشــگری // برای نخســتین بار، جاذبه های 
گردشــگری مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران به سیستم 
راهنمای صوتی مجهز شــد. با هدف ارائه اطالعات بناها و آثار 
تاریخی به نمایش درآمــده در موزه های این مجموعه از طریق 
روش های مختلف و فناوری های روز، راهنمای گردشگری صوتی 
راه اندازی شده است. این راهنما شامل معرفی 6 موزه مجموعه، 
باغ تاریخی نیاوران و همچنین روایت وقایع تاریخی از قاجار تا 
پهلوی است که به استقبال گردشگران می آید تا قصه های نیاوران 
را بــرای بازدیدکنندگان روایت کــرده و اطالعات مربوط به هر 
جاذبه را به شکل کامل به عالقه مندان ارائه دهد. بازدیدکنندگان 
در بــدو ورود به مجموعه نیاوران یا در طول بازدید می توانند به 
دو شکل استفاده از دستگاه و همچنین نصب اپلیکیشن مربوطه بر 
روی تلفن همراه خود، با اسکن QrCoDE تابلوهای نصب 
شده در مسیر، به محتوای صوتی مجموعه نیاوران دسترسی پیدا 
کرده و گوشــه و کنار این مجموعه را کند و کاو کنند. این راهنما 
به گردشگران کمک می کند با سرعت دلخواه خود از جاذبه های 
گردشــگری و موزه های این مجموعه بازدید کرده و لذت ببرند. 
راهنمای گردشــگری صوتی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران 
به ســفارش این مجموعه و با حمایت وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی، صنعت طراحی و تولید شده و طی 
برنامه ریزی انجام شــده در آینده نزدیک به زبان انگلیسی نیز 

مجهز می شود.
تردد خودروهای دارای پالک تاریخی منعی 

ندارد
  سرویس گردشــگری// دبیرخانه شناســایی و صیانت از 
وســیله های نقلیه تاریخی با رد اخبار مبنی بر منع تردد و عدم 
امکان انتقال خودروهای پالک تاریخی اعالم کرد: پس از تأیید 
صالحیت این وســایل نقلیه، پالک تاریخی )پالک قابل تردد( و 
ســند مالکیت آنها صادر و تردد این دســته از خودروها بالمانع 
است. به گزارش ایرنا ؛ دبیرخانه شناسایی و صیانت از وسیله های 
نقلیه تاریخی اطالعیه جدیــدی در خصوص بالمانع بودن تردد 
خودروهای دارای پالک تاریخی صادر کرد.در این اطالعیه آمده 
است: به آگاهی عموم مالکان محترم و دارندگان وسیله های نقلیه 
تاریخی می رســاند، در روزهای اخیر برخی از خبرگزاری ها و 
شبکه های اجتماعی نسبت به پوشش مصاحبه های کذب و غیر 
مســتند افراد فاقد وجاهت و صالحیت قانونی مبنی بر منع تردد 
و عــدم امکان انتقال خودروهای پالک تاریخی اقدام کرده اند که 
دبیرخانه شناســایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی ضمن 
تکذیب همه موارد ذکر شــده، اعالم می دارد بر اساس آیین نامه 
شــماره /۷۳6۷1/۵0۲4۳ه مورخ1۳۹۵/6/1۷ مصوب هیأت 
وزیران در ماده )1( و ماده )4( صراحتًا تردد این دسته از خودروها 
بالمانع اعالم شده است.این اطالعیه تصریح کرد: نیروی انتظامی نیز 
پس از تأیید صالحیت وسیله های نقلیه از سوی کارگروه )شامل 
نمایندگان پلیس راهــور فراجا، وزارتخانه های میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ ورزش 
و جوانان، ســازمان حفاظت از محیط زیســت(، پالک تاریخی 
)پالک قابل تردد( و ســند مالکیت برای این دسته از وسیله های 
نقلیه صادر می کند.همچنین موضوع بالمانع بودن تردد شخصی 
و انفرادی این دسته از خودروها نیز در زمان تدوین دستورالعمل 
اجرایی موضوع بند )ت( ماده )۳( آیین نامه که مسئولیت تهیه آن 
در مصوبه هیأت محترم وزیران به کارگروه تفویض شده بود، در 
تاریخ 1۹/۹/1۳۹6 توسط اعضاء کارگروه شناسایی و صیانت از 
وسیله های نقلیه تاریخی با حضور مسئوالن و نمایندگان پلیس 
راهور فراجا تأیید شده و به تصویب اعضاء نیز رسیده است. ضمنًا 
این دبیرخانه حق پیگیری قانونی خود در خصوص انتشار اینگونه 
اخبار کذب را از طریق مراجــع ذیصالح قضایی برای خویش 
محفوظ دانســته و از مالکان و دارندگان محترم وســایل نقلیه 
تاریخی تقاضا دارد تا اخبار را صرفًا از طریق رسانه های رسمی 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی پیگیری نمایند. مالکان وسیله های 
نقلیه تاریخی برای دریافت پالک و شناسنامه تاریخی می توانند 
با مراجعه به وب سایت رسمی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به 

نشانی درخواست خود را ثبت کنند.
در میز گردشگری کودک و نوجوان مطرح شد؛

برنامه ریزی برای سفر کودکان خارجی 
به ایران

 ســرویس گردشــگری // برنامه ریزی برای انجام سفرهای 
داخلی کودکان و نوجوانان و ســفر کــودکان خارجی به ایران از 
جمله سرفصل های بحث شــده در نخستین جلسه میز تخصصی 
گردشــگری کودک و نوجوان بود. نخستین جلسه میز تخصصی 
گردشگری کودک و نوجوان با حضور فعاالن بخش خصوصی و 
دولتی با مدیریت دفتر توسعه گردشگری داخلی در محل معاونت 
گردشگری برگزار شد.در این نشست موضوع کودک و نوجوان، 
با توجه به حساســیت ها، اهمیت و قرار گرفتن این قشر در گروه 
افراد با نیازمندی های خاص از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی 
قرار گرفت و تصمیم بر آن شد تا هیئت سه نفره از فعاالن بخش 
خصوصی این حوزه برای مدیریت میز تخصصی مذکور در راستای 
تبیین اهداف و احصای ابزارهای الزم شکل گیرد.در این نشست 
با تشریح اهمیت گردشگری موضوعی در سیاست های وزارت و 
بررسی چشم انداز فعالیت میز تخصصی کودک و نوجوان، هر یک 
از حاضران با توضیح درباره ظرفیت ها و توانمندی های خود برای 
پیشبرد و توسعه این شاخه مهم از گردشگری، همگام شدند.نیاز 
به نقشــه راه، برنامه ریزی برای انجام سفرهای داخلی کودکان و 
نوجوانان و نیز سفر کودکان خارجی به ایران، بهره مندی از ظرفیت 
کودکان و نوجوانان برای معرفی فرهنگ و اقدام در راستای جهاد 
تبیین، تالش برای شناسایی و معرفی جاذبه های گردشگری ویژه 
کودکان، رعایت کارکردهای فرهنگی در این حوزه تخصصی، تعیین 
شفاف اهداف و محورهای اجرایی، بهره مندی از نهادهای مردمی، 
نهادینه کردن گردشــگری کودک در خانواده ها، انتقال فکر و ایده 
به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان و فعاالن این 
حــوزه، انتقال بینش و ارتباط میان کودکان و نوجوانان با مباحث 
تخصصی وزارت در ســه قالب میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی، استفاده از دارایی های موجود و خلق ارزش از جمله 

سرفصل های بحث شده در این نشست بوده است.

سرویس گردشگری // با شروع فصل پاییز و خنک 
تر شدن هوا بیشتر مسافران مقاصد جنوبی کشور 
را بیشــتر در نظر می گیرند. در این میان استان 
هرمزگان از مقاصد محبوب گردشگران به حساب 
می آید. شهر لمزان در مهران و در شهرستان بندر 
لنگه استان هرمزگان یکی از دیدنی های محبوب 
است. با ما همراه باشید تا از تنگه بنو، جاذبه مهم 

گردشگری لمزان بیشتر بگوییم.
 لمزان کجاست؟

شهر لمزان در مرکز بخش مهران شهرستان بندر لنگه 
در جنوب ایران و در اســتان هرمــزگان قرار دارد. 
لمزان در قسمت جنوبی کو ببیان در نزدیکی روستا 
کنچی قرار گرفته است. لمزان از جنوب به رودخانه 
مهران، از شمال به کوه ببیان، از غرب بخ کنارزرد و 

از شرق به پدل منتهی می شود.
این شــهر در ۹0 کیلومتری شرق شهرستان بستک 
واقع شده اســت. جاده ای خاکی منشعب از جاده 
آســفالت بندرلنگه از شــرق به لمزان می رسد. این 
روستا که از سال ۹1 شــهر شد از توابع شهرستان 

بندرلنگه به حساب می آید.
این شهر که از مجموعه چند روستای بزرگ نزدیک 
به هم تشکیل شده حدود ۳000 نفر جمعیت دارد. 

شور بودن آبهای منطقه سبب شده کشاورزی کمتر در 
آن کمتر رواج داشته باشد.

تنگه زیبــای بنو که در نوع خود بی نظیر اســت و 
بســیار دیدنی اســت در لمزان قرار دارد. این تنگه 
دارای صخره های بسیار بلند است که در میان آنها 
برکه هایی با آبی بسیار شفاف و آبی رنگ زیبا جاری 
اند. این منطقه کوهستان به خاطر وجود این برکه ها 
محبوب بســیاری از مسافران و طبیعت گردان شده 

است.
البته باید در نظر داشته باشید که سفر و پیمایش در 
این منطقه به علت کوهستانی بودن نیازمند تجهیزات 
حرفه ای اســت. پس برای ســفر به منطقه حتما از 
تجهیزات اســتفاده کرده یا با گروههای مجاز سفر 
کنید. این خطرناک بودن ســبب شــده شنا در این 
منطقه ممنوع باشــد. حتی در صورت بروز حادثه 
اعزام نیروهای امداد نیز امکان ندارد و باید طی مسیر 

طوالنی زمینی انجام شود.
 مسیر رسیدن به تنگه بنو 

برای رســیدن به تنگه بنو ابتدا مســیر ۳0 دقیقه ای 
پیاده روی دارد. بهتر است از محلی ها برای رسیدن 
به محل دقیق تنگه کمک بگیرید. آب جاری در تنگه 

چیزی حدود 1۲ آبگیر را طی می کند.

تنگه بنو لمزان ؛ آبی آسمان 
در میان صخره های سر به فلک کشیده!

سرویس گردشگری // سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری از ممنوع بودن فروش 
بلیت پروازهای اربعین توسط دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و سایر اپلیکشن ها خبر 

داد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
عملیــات پــروازی اربعین حســینی از ۲0 
 شهریور ماه آغاز و در ۳1 شهریور ماه پایان

 خواهد یافت.
میراکبر رضوی به تشکیل اولین جلسه ی ستاد 
پروازهــای اربعین 1401 بــا حضور رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران صنعت 
حمل و نقل هوایی اشاره کرد و گفت: در این 
جلســه برنامه ریزی به موقع به منظور انجام 
پروازهای ایمن و راحت در ایام اربعین توسط 
شرکت های هواپیمایی مورد تاکید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پروازهای اربعین امســال از 

۲۲ فــرودگاه داخلی به مقاصد نجف و بغداد 
انجام خواهد شــد، افزود: همچنین پروازهای 
عتبات از فرودگاه امام )ره( از ترمینال ســالم 

انجام خواهد شد.
رضوی باال بودن درجه حرارت، گرد و غبار و 
قرار داشتن در پیک پایانی سفرهای تابستانی 
را از جمله محدودیت هــای انجام پروازهای 
اربعین امسال برشمرد و گفت: از شرکت های 
هواپیمایی خواســته شده اســت با توجه به 
محدودیت هــای موجــود برنامه ریزی برای 

پروازهای اربعین از هم اکنون صورت گیرد.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری بر 
ممنوع بودن پروازهای چارتری در ایام اربعین 
حسینی تاکید کرد و گفت: همچنین مقرر شده 
است بر اساس دستورالعمل های ستاد مبارزه 
با کرونا اقدامات بهداشتی الزم در مسیرهای 

رفت و برگشت انجام شود.

وی با تاکید بر ایجــاد تعادل و توازن در بین 
پروازهای برنامه ای داخلی و پروازهای اربعین 
توسط شرکت های هواپیمایی افزود: بر اساس 
برنامه های ابالغی، شــرکت ها موظفند برنامه 
شهریور ماه امسال را بر اساس محدودیت ها 

و ظرفیت های موجود تنظیم کنند.
رضوی همچنین تصریح کرد: در این جلســه 
بر ایجاد هواپیمای پشــتیبان، پاسخگویی به 
موقع به مســافران و معرفی یک نفر نماینده 
تام االختیار در فرودگاه های نجف و بغداد تاکید 

شده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین 
از ممنوع بودن فروش بلیت پروازهای اربعین 
توســط دفاتر خدمات مســافرت هوایی و 
سایر اپلیکشــن ها خبر داد و گفت: فروش 
بلیت پروازهای اربعین صرفًا از طریق سایت 

شرکت های هواپیمایی مجاز خواهد بود.

با اعالم سازمان هواپیمایی؛

فروش بلیت پروازهای اربعین در آژانس ها و اپلیکیشن ها ممنوع شد

سرویس گردشــگری // بر اســاس آخرین 
بین المللی  گردشگری   ،UNWTO داده های 
در ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ با آماری نزدیک به 
۲۵۰ میلیون گردشگر، بازگشت قابل مالحظه ای 
را نســبت به دوران قبل از همه گیری ویروس 
کرونا تجربه کرده اســت که بیشترین رشد 

متعلق به اروپا و آمریکا است. 
 )UNWto( ســازمان جهانی گردشــگری 
به تازگی در آخریــن گزارش خود ضمن اعالم 
تعداد گردشگران بین المللی در ۵ ماه نخست سال 
۲0۲۲ میــالدی، وضعیت بهبود و احیای صنعت 
گردشــگری در سال جاری را مطلوب تر از سال 
۲0۲1 ارزیابی کرده است؛ در حالی که همچنان 
فاصله قابل توجهی تا رسیدن به وضعیت مطلوب 
و پررونق گردشگری در دوران قبل از همه گیری 

کرونا یعنی سال ۲01۹ دارد.
بر اســاس آخریــن داده های ســازمان جهانی 
گردشــگری، گردشــگری بین المللی در ۵ ماه 
ابتدایی ســال ۲0۲۲ با آمــاری نزدیک به ۲۵0 
میلیون گردشگر، بازگشــت قابل مالحظه ای را 
نسبت به دوران قبل از همه گیری ویروس کرونا 
تجربه کرده است.آمار گردشگران بین المللی نیز 
در ۵ ماه نخست سال ۲0۲1 یعنی در بازه زمانی 
ژانویه تا مه سال میالدی گذشته ۷۷ میلیون نفر 
بود، کــه این دو آمار نشــان دهنده این موضوع 
است که بازار گردشگری بین المللی تقریبًا به 46 
درصد از سطح ورودی گردشگر نسبت به قبل از 
پیدایش ویروس کرونا یعنی سال ۲01۹ رسیده 
است. »زوراب پولولیکاشویلی« دبیرکل سازمان 
جهانی گردشگری در این باره گفته است: احیای 
بازار گردشگری در بسیاری از نقاط جهان سرعت 
قابل توجهی را داشــته و به خوبی توانسته است 
چالش ها و موانعی که از رهگذر پاندمی کرونا به 

وجود آمده بود، پشت سر بگذارد.
وی همچنیــن درباره چالش هــای اقتصادی و 
ژئوپلیتیکی موجود بر راه توسعه این صنعت که 
می تواند تأثیر منفی بر روند رو به رشد این صنعت 

در نیمه دوم سال ۲0۲۲ بگذارد، هشدار داد.
 بیشــترین رشــد بازار گردشــگری در 

پساکرونا متعلق به اروپا و آمریکا است 
اروپا در ۵ ماه ابتدایی سال جاری بیش از 4 برابر 
یعنی تقریبًا ۳۵0 درصد نســبت به ۵ ماه ابتدایی 
ســال ۲0۲1 افزایش ورود گردشگر داشته است 
کــه این امر به دلیل تقاضای زیاد درون منطقه ای 

و همچنین اعمال سیاست گذاری هایی در راستای 
حذف تمامــی محدودیت هــای کرونایی برای 
بسیاری از گردشگران ورودی به این منطقه است.

این منطقه به ویژه در ماه آوریل با رشد مثبت 4۵۸ 
درصدی بهترین عملکرد را در دوران پســاکرونا 
داشته اســت.قاره آمریکا نیز در این بازه زمانی 
نســبت به سال گذشته با رشــد 11۲ درصدی، 
حدود دو برابر از تعداد ورود گردشــگران را نیز 
تجربه کرده اســت .با این حال تعداد گردشگران 
ورودی در قاره اروپا در ســال پنج ماه ابتدایی 
۲0۲۲ نسبت به قبل از پاندمی کرونا کاهش ۳6 
درصدی را داشته و قاره آمریکا نیز در بازه زمانی 
مشابه کاهش 40 درصدی را نیز تجربه کرده است.

سایر کشــورهای پیش رو در امر گردشگری نیز 
تابع الگو شکل گرفته در بازار گردشگری اروپا 
و آمریکا هســتند، به صورتی که میزان گردشگر 
ورودی در منطقه خاورمیانه با رشد 1۵۷ درصدی 
نســبت پنج ماه ابتدایی ســال ۲0۲1, هنوز ۵4 
درصد از آمار موجود در سال ۲01۹ کمتر است. 
این آمار نیز در قاره آفریقا با رشد 1۵6 درصدی 
نسبت به سال ۲0۲1, ۵0 درصد کاهش نسبت به 

سال ۲01۹ داشته است.

در قاره آسیا و اقیانوسی آرام نیز با ۹4 درصد رشد، 
هنوز ۹0 درصد از تعداد گردشــگران بین المللی 
در سال ۲01۹ کمتر است.میزان کم بازگشت به 
دوران قبل کرونا در قاره آســیا و اقیانوسی آرام 
به دلیل پایداری و تداوم محدودیت های کرونایی 
برای گردشــگران خارجی است که به تبع آن از 
انجام  ســفرهای غیرضــروری ممانعت به عمل 
می آورند. مناطق مانند دریای کارائیب، آمریکای 
مرکزی، کشورهای مدیترانه جنوبی، اروپای غربی 
و شمالی نیز توانسته اند ۷0 تا ۸0 درصد از تعداد 
گردشگران ورودی خود در سال ۲01۹ را جذب 
کننــد.در این میان حتی مقاصــدی مانند جزایر 
ویرجین، ایاالت متحده، سنت مارتن، جمهوری 
مولداوی، آلبانی، هندوراس و پورتوریکو موفق 
به جذب گردشــگران خارجی حتی بیشــتر از 
تعداد گردشگران ورودی قبل از همه گیری کرونا 

شده اند.
افزایــش هزینه کــرد گردشــگران هند،   

عربستان سعودی و قطر  
افزایش هزینه کرد گردشــگران نیــز همزمان با 
افزایش شمار گردشگران روی داده است. میزان 
هزینه کرد بین المللی گردشگران از فرانسه، آلمان، 

ایتالیا و ایاالت متحده در حال حاضر بین ۷0 تا 
۸۵ درصد سطوح قبل از همه گیری است، درحالی 
که هزینه کرد گردشگران هند، عربستان سعودی و 
قطر از سطح سال ۲01۹ فراتر رفته است. از نظر 
کسب درآمدهای گردشگری بین المللی نیز تعداد 
رو به رشــدی از کشــورها، همچون جمهوری 
مولداوی، صربستان، سیشــل، رومانی، مقدونیه 
شمالی، سنت لوسیا، بوسنی و هرزگوین، آلبانی، 
پاکستان، ســودان، ترکیه، بنگالدش، السالوادور، 
مکزیک، کرواســی و پرتغال کاماًل به سطح قبل 
از همه گیری رســیده اند. در ادامــه این گزارش 
سازمان گردشــگری جهان پیش بینی کرده است 
که با فرارسیدن فصل تابستان به تبع آن افزایش 
میزان سفر خصوصًا در نیمکره شمالی نتایج مثبت 
حاصل شــده را نیز تثبیت و حتی افزایش دهد. 
لغو تمامی محدودیت ها و ممنوعیت های کرونایی 
برای ســفر گردشــگران خارجی در 6۲ مقصد 
)۳۹ مقصــد در اروپا( و همچنین اجرای لغو این 
محدودیت ها در آینده نزدیک در مقاصد آسیایی 
می تواند به این امر کمک کند. طبق اعالم سازمان 
بین المللی هوانوردی غیرنظامی )ایکائو(، ظرفیت 
هوایی بین المللی در ســال ۲0۲۲ تنها ۲0 تا ۲۵ 

درصد نســبت به قبل از ویــروس کرونا کاهش 
داشته است، که همین کاهش محدودیت پروازها 
در ســال جاری نسبت به ســال ۲0۲1 موجب 
افزایش نرخ اشــغال هتل ها شده است. به عالوه 
نرخ اشغال جهانی از 4۳ درصد در ژانویه ۲0۲۲ 
به 66 درصد در ژوئن سال جاری افزایش یافته 
اســت. در مقابل اما صنــدوق بین المللی پول به 
کاهش رشــد اقتصادی جهانی از 6,1 درصد در 
سال ۲0۲1 به ۳,۲ درصد در سال ۲0۲۲ و سپس 

به ۲,۹ درصد در سال ۲0۲۳ اشاره می کند.
 پیش بینی سازمان جهانی گردشگری برای 

ادامه سال 2022 
پیش بینی سازمان جهانی گردشگری بر این مبنا 
است که گردشــگران ورودی های بین المللی تا 
آخر سال ۲0۲۲ به ۵۵ تا ۷0 درصد سطوح قبل 
از همه گیری ویروس کرونا برســد. این نتایج به 
شرایط در حال تغییر محدودیت های سفر، تورم 
مداوم، قیمت باالی انرژی و شرایط کلی اقتصادی، 
جنگ در اوکراین و همچنین وضعیت بهداشــتی 
مرتبط با همه گیری بستگی دارد. چالش های به 
وجود آمده در سال های اخیر مانند کمبود کارکنان 
در این صنعت، ازدحام شدید فرودگاه ها و تأخیر 
و لغو پروازها نیز می تواند بر کمیت گردشــگری 

بین المللی تأثیر منفی بگذارد.
همچنین پیش بینی شده است که اروپا و آمریکا 
با عنایت بر نتایج مثبت حاصله در ۵ ماه نخست 
سال جاری، بیشترین تعداد گردشگری ورودی را 
نسبت به سایر کشورها تا آخر سال ۲0۲۲ داشته 
باشــد. این در حالی است که تداوم محدودیت ها 
و ممنوعیت های ســفر در آسیا و اقیانوسیه، این 
مقاصد را از نظر بهبود و احیا صنعت گردشگری 
در سال جاری در رتبه بعد از اروپا و آمریکا قرار 
دهد. ورود گردشگران بین المللی به اروپا در سال 
۲0۲۲ بسته به شرایط مختلف می تواند به 6۵ یا 
۸0 درصد از سطوح سال ۲01۹ برسد، در حالی 
که در قــاره آمریکا می تواند به 6۳ تا ۷6 درصد 
این ســطوح برســد. در آفریقا و خاورمیانه، به 
دلیل وجود محدودیت های کرونایی سختگیرانه ، 
ورودی گردشگران بین المللی می تواند به حدود 
۵0 تا ۷0 درصد سطوح قبل از همه گیری برسد، 
در حالی که منطقه آســیا و اقیانوسیه در بهترین 
حالت در ۳0 درصد از سطح ۲01۹ باقی خواهد 

ماند./ تسنیم 

وضعیت صنعت کرونازده گردشگری در سال ۲۰۲۲ چگونه است؟ 

مفقودي نوبت اول

سند مالکیت خودرو سواری تیپ کیا _ریو  پالک  ۵۳۷۴۸ قشم 
مالکیت منیژه شارقی بروجنی شماره شاسی ۰۳۹۰۸۱ 

و شماره موتور۰۱۱۴2۳  مدل 2۰۰6  رنگ زرد مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد 
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حوادث

روابط عمومی 
اگر چاق هستید، اگر چربی خون دارید یا اوره خونتان زیاد است آزبیان مصرف كنید شیالت رهمزگان 

  
     

وقتی پسر بزرگم را می بینم که چگونه در منجالب کثیف اعتیاد دست و پا می زند، دلم به 
درد می آید و بسیار زجر می کشم. این درحالی است نه تنها کاری از دستم ساخته نیست 
 بلکه جگرگوشه دیگرم نیز ترغیب به مصرف مواد شده است و از برادرش الگوبرداری 

می کند به گونه ای که...
  این ها بخشی از اظهارات زن 4۵ ساله ای است که برای رهایی فرزندش از چنگال 
مخوف اعتیاد دســت به دامان قانون شده بود. او درباره سرگذشت فرزندش به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: حدود هشــت سال قبل بود که دیگر همه شک و 
 تردیدهایم را کنار گذاشــتم و چندین ساعت اشــک ریختم چرا که فهمیدم پسر 1۷ 
ســاله ام به یک معتاد حرفه ای تبدیل شده اســت. تا آن روز وقتی آثار اعتیاد را در 
چهره و رفتار فرزندم می دیدم، مدام خودم را دلداری می دادم که اشتباه می کنم، پسر 
 من مانند فرزندان دیگران نیســت که آلوده موادمخدر بشود. آن روزها خودم را فریب 
می دادم و برای جلوگیری از آبروریزی همه چیز را پنهان می کردم. وقتی فهمیدم دیگر در 
گرداب اعتیاد دست و پا می زند تصمیم گرفتم به طور مخفیانه پسرم را در یکی از مراکز 
ترک اعتیاد بستری کنم اما او فقط سه روز بعد از رهایی از مرکز ترک اعتیاد دوباره نزد 
دوستان معتادش رفت و پا به پاتوق های استعمال موادمخدر گذاشت. بارها تالش کردم 
او را از این وضعیت اسفبار نجات بدهم اما همه تالش هایم بی نتیجه ماند و من فقط 
هزینه هایش را پرداخت می کردم. پدرام دیگر درس و مدرسه را رها کرده بود و تنها با 
موادمخدر زندگی می کرد. باالخره یک روز تصمیم گرفتم با برخی از افراد مورد اعتمادم 
در این باره مشورت کنم. آن ها پیشنهاد کردند اگر پسرم ازدواج کند، به ناچار مصرف 
موادمخدر را ترک می کند و سرگرم زندگی می شود. با آن که وجدانم به این کار رضایت 
نمی داد اما به خاطر نجات فرزندم دختری را انتخاب کردم و به خواستگاری اش رفتم. 
 خانواده عروس از اعتیاد پدرام اطالع نداشتند و ما هم به هر ترفندی متوسل شدیم تا 
آن ها متوجه ماجرا نشــوند. پدرام برای چند روز اعتیادش را کنار گذاشــت و دارو 
مصرف کرد تا ازدواج آن ها به ثبت رسید. او به محض این که از دفتر ثبت ازدواج بیرون 
آمد یکسره به پاتوق مصرف موادمخدر رفت و این گونه دوباره به اول خط بازگشت. 
از آن روز به بعد سونیا به کیسه بکس تبدیل شده بود و پسرم در هنگام خماری او را 

زیر مشت و لگد می گرفت.
   حتــی زمانی که دچار توهم ناشــی از مصرف موادمخدر می شــد نیز عروســم 
 را آزار و اذیــت مــی کــرد. حاال دیگر بســیاری از شــب هــا را نیز بــه خانه 
 نمــی آمد و با رفتارهای دیوانه وارش ســونیا را زجر می داد تــا جایی که ازدواج 
آن ها فقط پنج ماه دوام آورد و بعد از آن ســونیا که از فریبکاری های ما مطلع شده 
بود، طالقش را گرفت و به دنبال سرنوشت تیره ای رفت که ما برایش رقم زده بودیم. 
در این میان، من هم به زنی فریبکار و ســرخورده معروف شده بودم. بعد از این ماجرا 
پدرام دوباره به خانه ما بازگشت و با پررویی و بی شرمی بساط موادمخدرش را مقابل 
چشمان کنجکاو برادر کوچک ترش پهن کرد. از آن روز به بعد من فقط گریه می کردم 
و خودم را مقصر این حوادث تلخ می دانســتم چرا که با تشــویق برادرش در کنار او 
موادمخدر مصرف می کرد و من دچار عذاب وجدان شده بودم. با خودم می اندیشیدم 
کاش روزهایی را که پســرم به من نزدیک می شــد تا با من درد دل کند به حرفش 
 گوش می دادم. من از ترس این که مبادا درباره موادمخدر حرفی بزند حتی به او اجازه 
نمی دادم مانند یک دوســت در کنار پدرش بنشیند و با او درددل کند. روزهایی را به 
یاد می آورم که می دانستم پسرم در نوجوانی به سمت دوستان ناباب گرایش پیدا کرده 
است اما به خاطر حفظ آبروی خانوادگی آن را پنهان می کردم تا کسی چیزی نفهمد. 
 در واقع پسرم را به حال خودش رها کردم و تنها با بوییدن دهانش یا جست وجو در

 لباس هایش اورا کنترل می کردم تا تردیدهایم درباره گرایش او به مواد مخدر برطرف 
شود. اکنون هم که پسر کوچکم مسیر خالفکاری های برادرش را الگوی خودش قرار 

داده است، به دایره مشاوره و مددکاری آمده ام تا دست به دامان قانون شوم. 

خانواده عروس را فریب دادیم اما...
در امتداد تاریکی

سپاه شناور  حامل ۲۲هزار لیتر سوخت قاچاق را در خلیج فارس توقیف کرد
رئیــس کل  حــوادث//  ســرویس 
دادگستری استان هرمزگان از توقیف 
یک فروند شــناور حامل ۲۲هزار لیتر 
ســوخت قاچاق توسط نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی خبر داد.

  به گزارش خبرنــگار دریا، مجتبی 
قهرمانی رئیس کل دادگســتری استان 
هرمزگان اظهار داشــت: با هماهنگی 
رئیــس حــوزه قضایی شهرســتان 
پارســیان، رزمنــدگان ناوتیپ 41۲ 
ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی پس از شناسایی یک 
فروند شناور لنج حامل سوخت قاچاق 
در آب های خلیج فارس، نســبت به 

توقیف آن اقدام نمودند.وی خاطرنشان 
کرد: در بازرسی از این شناور بیش از 
۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و 

ضبط شده است. قهرمانی همچنین با 
بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان یافته 
ســوخت عالوه بر جریمــه نقدی و 

مجازات حبس به ضبط اموال ناشــی 
از جرم نیز محکوم می شوند، گفت: در 
راستای اجرای ماده ۲0 قانون مبارزه با 
قاچاق کاال، شناور دخیل در امر قاچاق 
نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.رئیس 
کل دادگســتری هرمزگان در پایان با 
اشــاره به اینکه پرونده شناور متخلف 
در سیر مراحل رسیدگی قضایی قرار 
استان  دادگســتری  کرد:  تأکید  دارد، 
با همکاری ضابطیــن، راهبرد مقابله 
با قاچاق ســازمان یافته سوخت را با 
قاطعیت ادامه می دهد و در راســتای 
صیانت از منافع و ســرمایه های ملت 

ایران لحظه ای درنگ نخواهد کرد.

 سرویس حوادث//  مسئول امور بندری 
گمرک شــهید باهنر گفت: از ابتدای 
مرداد ماه امسال تاکنون حدود ۹۰ تن 
گوجه فرنگی زراعی اظهار نشــده در 

انتهای کانتینر یخچالی کشف شد. 
   رامین عباســیان در تشریح این خبر 
گفــت: از ابتدای ماه جــاری تاکنون 
موارد مختلف سبزی و میوه های زراعی 
اظهار نشــده در انتهــای کانتینرهای 
یخچالی که تحــت کاالی دیگری در 
 رویه های صادرات و ترانزیت از گمرک 
شهید باهنر به مقاصد متخلف جاسازی 

شده بود، کشف شده است.
  وی با بیان اینکه بکار بردن لفظ قاچاق 
برای این قلــم کاالها به دلیل پرداخت 

نشدن عوارض و مالیات است، تصریح 
کرد: ایــن افراد به دلیــل اینکه گوجه 

فرنگی زراعی مشمول عوارض می شود 
این محصول را تحــت عنوان فرنگی 

گلخانه ای که هیچگونه عوارضی ندارد 
ثبت می کنند.

  مسئول امور بندری گمرک شهید باهنر 
خاطرنشان کرد: عده ای سودجو بعلت 
انبار  و  ســردخانه ای  امکانات  داشتن 
اظهارنامه های خود  کاال،  ســورتینگ 
را با کارت هــای اجاره ای و معروف به 
یکبار مصرف در سامانه جامع گمرکی 

ثبت می کنند.
  به گزارش ایســنا، وی با بیان اینکه 
کاالی  افراد ســودجو همچنین تحت 
دیگر شامل پیاز، خربزه، کلم و کاهو که 
حساسیت کمتری دارد اقدام می کردند، 
اظهار کرد: ارزش کاالهای کشف شده 

۳۹ هزار دالر است.

سودجویان با اظهار                         اقدام به قاچاق می کنند

 شــهرداری تازیان پایین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 10 مورخ 1400/0۹/2۸ شورای محترم اسالمی 
شهر تازیان آسفالت کوچه ها و معابر شهر تازیان را به شرکتهای صالحیتدار بشرح ذیل واگذار نماید .

 1. مناقصه گزار، شهرداری تازیان - ابتدای بلوار کشاورز 
2. پروژه آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر ۳. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2۷۷،2۵0، 1،2۶2 ریال 

4. مهلت دریافت اسناد مناقصه ده روز پس از انتشار آگهی ۵. مبلغ اعتبار پیش بینی شده 24۵،۵4۵،000 ، 2۵ 
ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری و استانی ۶. برآورد بر اساس فهرست بهای 1401 می باشد . 

۷- سایر جزئیات در اسناد مناقصه می باشد . 
تلفن تماس 0۷۶-۳2۵۳2401

آگهی تجدید مناقصه )یک مرحله ای(

روابط عمومی شهرداری تازیان  پایین

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظر به اینكه خانم ســمانه کاملی قشمی به استناد دوبرگ استشهاد شهودگواهی شده در دفتر98 قشم جهت دریافت سند مالكيت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه کردند و مدعی هســتند که ســند مالكيت پالك فوق در قشم - محله زیرانگی قطعه یک بخش هشت که 
در اجرای ماده یكصدوچهل قانون برنامه سوم توسعه ، سندمالكيت صادر وتحویل مالک گردیده است و به علت جابجایی مفقود گردیده 
طبق مشخصات:یک قطعه خانه نوع ملک طلق با کاربری مسكونی به پالك ثبتی ۳994 فرعی از 19۳9 اصلی ، مفرور و مجزا شده از 1 
فرعی از اصلی مذکور ، قطعه در طبقه و واقع در بخش 08 ناحيه 00 حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 205.64 متر مربع 
بمالكيت سمانه / کاملی قشمی فرزند اسمعيل شماره شناسنامه ۳450117815 تاریخ تولد 1۳72/08/20 صادره از قشم دارای شماره ملی 
۳450117815 با جز سهم 2 از کل سهم 6 بعنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان متن سهم : دو دانگ مشاع از ششدانگ 

با شــماره مســتند مالكيت 977۳8 و 97741   تاریخ 1۳97/06/26 موضوع ســند مالكيت اصلی بشماره چاپی 522449 سری ج سال 96 با شماره دفتر الكترونيكی 
1۳9720۳2۳056002872 ثبت گردیده است.

 با شماره مستند مالكيت 81۳77  تاریخ 1۳95/0۳/1۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره 24 شهر قشم استان هرمزگان ، موضوع سند مالكيت اصلی بشماره چاپی 522449 
ســری ج سال 96 با شماره دفتر الكترونيكی 1۳9720۳2۳056002872 ثبت گردیده است.رهنی شــماره 81۳77 مورخ 1۳95/0۳/1۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره 
 24 شــهر قشــم استان هرمزگان که بنفع بانک صادرات ایران به مبلغ ۳/۳69/400/000 ریال  به مدت 1 سال ثبت شده . محدویت دفتر امالك : رهنی شماره 81۳77 
 مورخ 1۳95/0۳/1۳ دفترخانه اســناد رســمی شماره 24 شهر قشم استان هرمزگان که بنفع بانک صادرات ایران به مبلغ ۳/۳69/400/000 ریال  به مدت 1 سال ثبت
 شده . محدویت دفتر امالك : رهنی شماره 81۳77 مورخ 1۳95/0۳/1۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره 24 شهر قشم استان هرمزگان که بنفع بانک صادرات ایران به مبلغ 

۳/۳69/400/000 ریال  به مدت 1 سال ثبت شده .
  لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت وتبصره ذیل آن مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی 
وجود سند مالكيت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسليم نماید . بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالكيت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنی و تسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .    1401/044م/الف -تاریخ انتشار : 1401/05/24
  محمد آرامش   - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
حوزه ثبت ملک قشم

 سرویس حوادث//  هفت پسر جوان که در روز عاشورا 
) دوشنبه هفته گذشته( شیشه خودروی گردشگران در 
تفرجگاه روستای ارزنه باخرز استان خراسان رضوی را 

شکسته بودند دستگیر شدند.
  عباس حســن نژاد، فرماندار باخرز در جنوب شرقی 
خراسان  رضوی گفت: به  دلیل ایام سوگواری حضرت 

امام حسین)ع( در روزهای تاسوعا و عاشورا، تفرجگاه 
ارزنه باخرز تعطیل شده بود اما تعداد محدودی گردشگر 
در روز عاشــورا از مسیر انحرافی به این تفرجگاه رفته 
بودند. ورود گردشــگران به تفرجــگاه ارزنه موجب 
جریحه دار شدن احساسات جوانان روستا شده و اقدام به 

تخریب خودروی گردشگران کردند که بالفاصله پیگیری 
برای دســتگیری متهمان انجام شد.فرماندار شهرستان 
باخرز گفت: در حال حاضر ۷ جوان 1۷ تا ۲1 ساله به  
دلیل شکستن شیشه خودروهای گردشگران دستگیر و 

به دستگاه قضا تحویل داده شده اند.

بازداشت 7 جوان به اتهام شکستن شیشه خودروی گردشگران

صدای مشاوره

  به طور طبیعی همه پدر و مادرها گاه به گاه ناکارآمدی هایی 
دارند. واقعیت این است که برای والدین ممکن نیست همیشه 
 و در همــه لحظات زندگی از هر لحــاظ برای فرزندان خود 

کامل ترین باشند.
    به طور طبیعی هر پدر و مادری بر ســر فرزندشــان فریاد 
می کشــند و یا با آنان تند برخورد می کنند و یا می خواهند 

رفتار فرزندشان را کنترل کنند.
* نشانه های والدین سمی

 - والدین ســمی خود مدار هســتند و گنجایش کمی برای 
 همدلی دارند؛ آنها همیشــه نیازهای خود را در اولویت قرار 
 مــی دهند و احساســات و نیازهــای دیگــران را در نظر

 نمی گیرند آنها به این فکر نمی کنند که رفتارشــان چه اثری 
بر دیگران می گذارد و به سختی می توانند احساسات دیگران 

را درک کنند.                                                    
- بی ادب هستند؛ آنها نمی توانند حتی ذره ای به شما احترام 

بگذارند و با ادب و مهربانی رفتارکنند.
- از نظر احساســی واکنش پذیر هستند؛ والدین سمی اغلب 
نمی توانند احساساتشان را کنترل کنند.آنها غیرقابل پیش بینی 

هستند وهمه چیز را بیش از اندازه بزرگ می کنند.
- کنترل گر هســتند؛ آنها می خواهند به فرزندان بگویند چه 

کاری باید انجام دهید و چه زمانی و چگونه انجام دهید.
 - خشــمگین هســتند؛ آنها خشن و پرخاشــگر هستند و 
 یا پرخاشــگری منفعل دارنــد و فرزندان را بــا کنایه های 
 زیر لب، عمدی فراموش کردن مســائل یا قهــر کردن آزار 

می دهند.
- ایراد گیر هستند؛ هر کاری که می کنید هرگز از شما راضی 

نمی شوند آنها در همه چیز عیب و ایرادی پیدا می کند.
- حیله گر هســتند؛ با تغییر دادن واقعیت ســعی می کنند 
خودشــان را خوب جلوه بدهند آنها از احساس گناه و انکار 
 و ناچیز شــمردن برای رسیدن به خواســته هایشان استفاده 

می کنند.
- سرزنش گر هستند؛ آنها مسئولیت رفتار و نقش خود را در 
ناکارآمــدی خانواده نمی پذیرند و همه تقصیر ها را به گردن 

فرزندان می اندازند.
 وجود چنیــن والدینی بــرای فرزندان غیرقابــل تحمل و 

آسیب زا می باشد.
  مرکز مشــاوره آرامش فرماندهی انتظامی 

استان هرمزگان 
  شماره تماس :33340624-21821355

والدین سمی 

قصاص و شالق ، مجازات قاتل همسر دوم

سرویس حوادث//  مرد جوان که به خاطر جلب 
رضایت همســر اولش در یک سناریوی عجیب 
همســر موقتش را به قتل رسانده بود به قصاص، 

پرداخت دیه و شالق محکوم شد.
   رســیدگی به این پرونده از اسفند سال ۹۷ با 
کشف جسد زن جوانی در محدوده شهرک اندیشه 
آغاز شد. در ادامه بالفاصله مأموران کالنتری در 
محل حاضر شدند و پس از بررسی اولیه مشخص 
شــد مقتول با طناب خفه شده و جسدش به آن 

محل منتقل شده است. در جریان تحقیقات معلوم 
شد که مقتول زنی به نام نسرین بوده که چند سال 
قبل از شوهرش طالق گرفته و با پسر خردسالش 
زندگی می کرده است. اما از چند ماه قبل با مردی 
متأهل ارتباط داشته اســت. در ادامه مرد جوان 
بازداشت شد و به ازدواج پنهانی با نسرین اعتراف 
کرد و گفت: پس از آشنایی با نسرین به او عالقه 
پیدا کرده و صیغه اش کردم تا اینکه همســر اولم 
متوجه ماجرا شــد و درخواست طالق داد. من 
برای اینکــه زندگی ام را حفظ کنم تصمیم گرفتم 
با طرح نقشه ای ساختگی به همسرم ثابت کنم که 
به خاطر عالقه به او و فرزندانم نسرین را کشته ام 
و بــا گرفتن فیلم از این صحنه خیالش را راحت 
کنم. وقتی موضوع را با نسرین در میان گذاشتم 
او هــم پذیرفت که با من همکاری کند. روز قرار 
طناب را به دور گردنش انداختم و او باالی سطل 
رفت. همان موقع تلفنم زنگ زد و وقتی پس از 
چند دقیقه تلفنم را قطع کردم و به محل برگشتم 

دیدم ســطل از زیر پای نسرین رها شده و واقعًا 
حلق آویز شده است.پس از محاکمه متهم در شعبه 
دوم دادگاه کیفری یک استان تهران همسر سابق 
مقتول به عنوان قیم پســرش درخواست قصاص 
کرد و متهم نیز با تکرار اظهاراتش مدعی شد که 
قصدش کشــتن مقتول نبوده و هنوز هم نمی داند 
که او بر اثر یک حادثه فوت کرده یا خودکشــی 
بوده است.وی در پاسخ به سؤال قاضی که پرسیده 
بود اگر قصدتان صحنه سازی برای تهیه فیلم بوده، 
چرا آثار ضرب و جــرح روی بدن مقتول دیده 
شــده، گفت: من با او درگیر نشدم و ممکن است 
آثار جراحت مربوط به زمانی باشــد که در حال 
انتقال جسد او بودم. من آن روز به خاطر مصرف 
مشروبات الکلی در حالت طبیعی نبودم.با پایان 
دفاعیات متهم، قضات بــرای صدور حکم وارد 
شور شــدند و متهم را برای قتل به قصاص و به 
خاطر ضرب و جرح به پرداخت دیه و ۸0 ضربه 

شالق برای شرب خمر محکوم کردند.

آگهی مناقصه عمومی 
با اخذ سپرده

RHS- 0149601 - T17: درخواست شماره
موضوع آگهی : 

خرید انواع دستکش کارگاهی     
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت  WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل

نوبت اول

 گوجه فرنگی
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17 محرم 1444

سال بیست و یکم شماره 3953

فرماندار قشم :
اختصاص ۴0 درصد اعتبارات قشم به آب، آموزش و عمران 
  سرویس شهرستان// فرماندار قشــم گفت: به آب و فاضالب، 
آموزش و پرورش عمومی و خدمات شهری و روستایی در اعتبارات 
ســالجاری بیش از دیگر حوزه ها توجه شده و 40 درصد اعتبارات 
به این حوزه ها اختصاص یافته است. محمد محمدحسینی فرماندار 
در جلســه بررسی وضعیت پروژه های عمرانی شهرستان، بیان کرد: 
عالوه بر این ها  بهداشت و درمان، انرژی، منابع آب و  گردشگری و 
تفریحات از جمله فصل های دارای اعتبار مصوب استانی و متوازن در 
سال 1401 هستند.فرماندار شهرستان قشم مجموع اعتبارات استانی 
و متوازن ســال جاری را هشتصد و ۲۷ میلیارد ریال ذکر کرد.محمد 
حســینی ادامه داد: در مقایسه با سال پیش اعتبارات شهرستان، ۲0 
درصد افزایش داشــته است.وی همچنین با یادآوری تاکید و اهتمام 
دولت به تکمیل پروژه ها در موعد مقرر از اتمام ۹0 درصد پروژه های 
سال پیش و پیشرفت ۸0 درصدی پروژه های باقیمانده، اظهار رضایت 
کرد.به گزارش فارس، فرماندار شهرستان قشم با یادآوری این نکته که 
این  تنها بخشی از اعتبارات پروژه های شهرستان در سال جاری  است 
از دستگاه های متولی خواست: با هماهنگی فرمانداری، ارتباط، رایزنی 
و پیگیری های  الزم را با ادارات کل و وزارتخانه ها  برای جذب  سایر 

منابع  و ظرفیت های ممکن دنبال کنند.
اجرای ۸ طرح آبرسانی برای پایداری آب آشامیدنی در پارسیان 
  ســرویس شهرستان// مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
گفت: با اجرای ۸ طرح آبرســانی 6۷ هزار و ۷04 نفر در شهرســتان 
پارسیان از آب آشامیدنی پایدار بهره مند می شوند.عبدالحمید حمزه پور 
افزود: هفت طرح تا پایان امسال و یک طرح نیز تا شهریور سال آینده 
تکمیل و به بهره برداری میرسد.وی افزود: برای اجرا و تکمیل این طرح ها 
4۵0 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان افزود: برای اجرای طرح سایت نمک زدایی ده هزار 
و ۵00 متر مکعبی پارسیان نیز سرمایه گذار هزار و ۳6۵ میلیارد ریال 
متعهد شــده است.حمزه پور افزود: چهار طرح مخزن ۳00 متر مکعبی 
میلکی، آبرسانی به روســتا های برکه دوکاء و عمانی، تعیین تکلیف و 
انتخاب سرمایه گذار طرح ساخت و راهبری سایت نمک زدایی ده هزار 
و ۵00 متر مکعبی پارسیان و تکمیل مخزن ۲ هزار متر مکعبی دشتی 
از جمله تعهدات آبفا در بخش مرکزی تا پایان امسال است.به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ وی گفت: سه طرح اجرای 
خط انتقال از زیارت تا مغدان، اجرای 10 کیلومتر توسعه و اصالح شبکه 
توزیع آب مجتمع کوشکنار و تکمیل مخزن ۲ هزار متر مکعبی مجتمع 
ساحلی از دیگر تعهدات آبفا تا پایان امسال است.حمزه پور گفت: ساخت 
مخزن هزار متر مکعبی غوره در بخش کوشکنار نیز تا شهریور سال آینده 
به پایان می رسد.شهرستان پارسیان در ۵00 کیلومتری غرب بندرعباس 

مرکز استان هرمزگان واقع شده است.

خبری

شهرستان

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

  

  

  

  

                              دادانهم
پرونده کالسه 9009987616400051 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهایی شماره 140140۳90001177682.  

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 : دعاوی اصل 49 قانون اساسی  . گردشكار: بتاریخ بيست ودوم مرداد ماه یكهزارو چهارصد ویک 
در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشكيل است پرونده کالسه 9009987616400050 تحت نظر است 

دادگاه با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمين به پالك ثبتی 1۳72 اصلی واقع در کوی کنوك بندرلنگه ، از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی 
 گردیده اســت این دادگاه پس از بررســی های اوليه طی دادنامه شــماره 900997761640000124 مورخه 1۳90/0۳/07 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گردید و 
متعاقباً با عنایت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینكه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب 
تلقی گردیده وهيچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسيله )کتاب لقطه(
حكم به تمليک 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 181/146775/ن مورخه 1401/05/10 درخواست صدورحكم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک 
یا قائم مقام قانونی و یا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینكه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی 
گردیده وهيچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسيله )کتاب لقطه(حكم به 
تمليک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم ميدارد . رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بيست روز 

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان 

                              دادانهم
پرونده کالسه 9009987616400069 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهایی شماره 140140۳90001177424.  

 شــاکی : ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی اســتان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد- اســالمبولی - کوچه -17 ستاد - اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد .  اتهام : نقل وانتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی  . گردشكار: بتاریخ بيست ودوم مرداد ماه یكهزارو 
چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشكيل است پرونده کالسه 9009987616400069 تحت نظر 

است دادگاه با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينماید .
» رای دادگاه « : 

در خصوص شش دانگ یک قطعه زمين به پالك ثبتی 1۳75 اصلی واقع در کوی کنوك بندرلنگه ، از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی 
 گردیده اســت این دادگاه پس از بررســی های اوليه طی دادنامه شماره 900997761640000122 مورخه 1۳90/0۳/07 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گردید و 
متعاقباً با عنایت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینكه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب 
تلقی گردیده وهيچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسيله )کتاب لقطه(
حكم به تمليک 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 181/146780/ن مورخه 1401/05/10 درخواست صدورحكم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک 
یا قائم مقام قانونی و یا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینكه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی 
گردیده وهيچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسيله )کتاب لقطه(حكم 
به تمليک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم ميدارد . رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بيست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان 

                              دادانهم
پرونده کالسه 9009987616400102 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهایی شماره 140140۳90001177558.  

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 : نقل وانتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی  . گردشكار: بتاریخ بيست ودوم مرداد ماه یكهزارو 
چهارصد ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشكيل است پرونده کالسه 9009987616400102 تحت 
نظر است دادگاه با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينماید .

» رای دادگاه « : 
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمين به پالك ثبتی 1298 اصلی واقع در کوی بازار بندرلنگه ، از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی 
 گردیده اســت این دادگاه پس از بررســی های اوليه طی دادنامه شماره 900997761640000155 مورخه 1۳90/0۳/09 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گردید و 
متعاقباً با عنایت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینكه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب 
تلقی گردیده وهيچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسيله )کتاب لقطه(
حكم به تمليک 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 181/146759/ن مورخه 1401/05/10 درخواست صدورحكم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک 
یا قائم مقام قانونی و یا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینكه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی 
گردیده وهيچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسيله )کتاب لقطه(حكم 
به تمليک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم ميدارد . رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بيست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان 

                              دادانهم
پرونده کالسه 9009987616400092 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصميم نهایی شماره 140140۳90001177570.  

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 : اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی  . گردشكار: بتاریخ بيست ودوم مرداد ماه یكهزارو چهارصد 
ویک در وقت فوق العاده دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشكيل است پرونده کالسه 9009987616400092 تحت نظر 
است دادگاه با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعالم وبا استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مينماید .

» رای دادگاه « : 
در خصوص شش دانگ یک قطعه زمين به پالك ثبتی 1۳74 اصلی واقع در کوی کنوك بندرلنگه ، از طرف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان ملک بایر بالصاحب معرفی 
گردیده است این دادگاه پس از بررسی های اوليه طی دادنامه شماره 90099776164000012۳ مورخه 1۳90/0۳/07 مستنداً به تبصره ماده 10 اصالحيه آئين نامه نحوه رسيدگی به پرونده 
های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، مبادرت به صدورقرارسرپرستی می نماید وسپس قرار صادره به منظور حفظ حقوق مدعيان احتمالی در روزنامه کثيراالنتشار آگهی گردید و متعاقبًا 
با عنایت به انقضاء وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینكه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی 
گردیده وهيچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسيله )کتاب لقطه(حكم 
به تمليک 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 
181/146778/ن مورخه 1401/05/10 درخواست صدورحكم تملک ملک موصوف را نموده است . النهایه این دادگاه با عنایت به عدم مراجعه شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا 
قائم مقام قانونی و یا وکيل مالک وتوجهاً به تحقيقات و بررسيهای انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و اینكه ملک موضوع پرونده ازمصادیق اموال بالصاحب تلقی 
گردیده وهيچگونه اطالعی ازمالک و یا ورثه یا نماینده قانونی وی بدست نيامده ، لذا در راستای اجرای ماده 28 قانون مدنی وفتوای حضرت امام )ره( درتحریر الوسيله )کتاب لقطه(حكم 
به تمليک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( درملک مزبور صادر واعالم ميدارد . رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل خواهی در این دادگاه وسپس ظرف بيست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران ) ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی ( می باشد .

مختار صادقی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان هرمزگان 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

 

گروه گــزارش//  از بخش ســندرک و برخی 
روستاهای شــرقی هرمزگان خبر می رسد که 
هجوم عقرب ها در گرمای تابستان به خانه های 
مردم ســبب افزایش عقرب گزیدگی و نگرانی 

روانی مردم شده است. 
 هجوم عقرب های ســمی به برخی از روستاهای 
شرقی هرمزگان از جمله روستای چاهنان بخش 
ســندرک و در خطر بودن جــان مردم بخصوص 
کودکان با نیش عقرب های سمی در روزهای اخیر 
ســبب نگرانی مردم شده است.به طور متوسط هر 
هفته دو مورد عقرب گزیدگی در این روستا اتفاق 
می افتد و این امر موجــب ترس و برهم خوردن 
آســایش روانی مردم و خانواده ها شــده است.

عقرب ها تقریبا در همه جا هســتند و در برخی از 
خانه ها حتــی تا رختخواب مردم و درون حمام و 
دستشویی نیز نفوذ کرده و به شدت پرشمار شده اند 
به طوری که مردم می گویند: پشــت درب خانه ها 
روزانه تــا 10 عقرب زرد می کشــند و حتی در 
سرویس بهداشتی و حمام نیز از خطر عقرب ها در 
امان نیستند. عقرب ها از شدت گرما به سمت منازل 

مردم به حرکت درآمده انــد و بدلیل باز بودن زیر 
درب ورودی بسیاری از خانه های روستایی و یا از 
درزهای کنار و زیر کولرهای پنجره ای وارد خانه ها 
می شوند و چون رنگ زرد کمرنگی دارند، با رنگ 
محیط کمتر قابل تشخیص هستند و چون رفتاری 
هجومی دارنــد، خطر نیش زدن آنها نیز دوچندان 

شده است.
  5 فوتی عقرب زدگی در یک روستا

   روستای چاهنان در شمال سندرک با جمعیتی بالغ 
بر 1۷0 خانوار از جمله روستاهایی است که عقرب 
زدگی در آن وضعیتی بحرانی به خود گرفته است. 
به گفته ایرج احمدی عضو شورای اسالمی روستای 
چاهنان، در این روســتا ۵ فوتی ناشی از عقرب 
زدگی داشته ایم که آخرین مورد مرگ و میر ناشی 
از عقرب گزیدگی، فرد کهنسالی در روستا بود که 
در ابتدای دهه محرم قربانی نیش عقرب های سمی 
شد.وی عنوان کرد: آســیب جدی زهر عقرب ها 
متوجه کودکان و سالمندان است و در حال حاضر 
یک مورد بستری کودک ۹ ساله در روستا داریم که 

تحت نظر و درمان است و وضعیت وخیمی دارد. 

  چرا عقرب گزدیدگی ها بشــدت افزایش یافته 
است؟

  احمدی عضو شورای اسالمی روستای چاهنان 
می گوید: با قطع شــدن سمپاشــی ها و عملیات 
پیشگیری هجوم حشــرات گزنده در روستا، آمار 
عقرب گزیدگی و به طبــع آن  همزمان مطالبات 
اهالی برای جلوگیری از این خطر کشــنده رو به 
افزایش است.عقرب ها پس از بارندگی های اخیر و 
رسیدن رطوبت به تخم هایشان در تنه درختان لیمو 
که چند سال پیش بر اثر بیماری جاروک جادوگر 
قطع شــده و حاال مکان زندگی دسته های عقرب 
است، چندین برابر شده اند و چون سمپاشی منظمی 
برای کشتن آنها وجود ندارد، عمال راه روستا را در 
پیش می گیرند و به خانه های مردم که ُخنک است، 

هجوم می آورند.
  یــک خانواده با 2 مرگ عقرب زدگی و کودکی 

بدحال در بیمارستان
   زهرا شایسته زن 4۵ساله و مادر 6 فرزند از اهالی 
همین روســتا در تماس تلفنی به خبرنگار فارس 
گفت: دختر ۹ساله ام دچار عقرب گزیدگی شده و با 
وضعیت بدحالی در بیمارستان میناب بستری است.
این بانوی زجرکشیده سندرکی می افزاید: سه سال 
پیش نیز دو فرزند 14 و 1۵ ساله ام را بخاطر عقرب 
زدگی از دســت دادم و اکنون نیز فرزند ۹ ساله ام 
)معصومه بهرامی( به خاطر عقرب گزیدگی، چند 
روزی اســت که در بیمارستان حضرت ابوالفضل 
میناب وضعیت وخیمی دارد.وی می گوید: محض 
رضای خدا بداد ما برســید. عقــرب ها بصورت 
گله ای و خیلی آشــکار روی زمین، الی لباسها، 
ظروف آشپزخانه، ســرویس های بهداشتی که در 
گوشــه حیاط منزل هستند وجود دارند و ترس و 

وحشت بچه هایمان را گرفته است.

  عقرب ها بعد از بارندگی مونسونی چند برابر 
شده اند

  علی احمدی پناه یک مهندس کشاورزی در منطقه 
شــرق هرمزگان می گوید: عقرب ها و مارها پس از 
بارندگی مونسونی اخیر بشدت افزایش پیدا کرده اند 
و چون اســتان هرمزگان در بخش انتهایی مســیر 
سیالب هایی است که از استان های همجوار به سمت 
دریا می رود، لذا این سیالب ها در طول مسیر، خانه 
بسیاری از عقرب ها و مارها را در حاشیه رودخانه ها 
تخریب می کند و آنها را با خود همراه می ســازد و 
لذا در بخش انتهایی مســیر که رودخانه وسعت پیدا 
می کند، ایــن جانوران موذی فرصت پیدا می کنند تا 
از آب خارج شوند و به سمت روستاهایی بیایند که 

شرایط زیست دارند.
  آمادوک ها خطرناک ترین عقرب ها هستند

  بنابر اطالعات منابــع علمی، عقرب های آمادوک 
)گاردیوم( از خطرناک ترین عقرب ها هســتند. سم 
عقرب های گاردیوم بسیار خطرناک است و زهر این 
نوع کژدم می تواند یک انسان بالغ را به راحتی از پا 
در بیاورد.  رنگ نر آن توسی متمایل به کرم و رنگ 

ماده آن کرم متمایل به قهوه ای است.
  پرهیز از خوددرمانی پس از گزش عقرب ها

  هاشــمی کارشناس حشره شناسی شبکه بهداشت 
بشــاگرد نیز در این زمینه گفت: یکی از اصلی ترین 
دالیل مرگ و میر پس از گزش عقرب، خوددرمانی 
افــراد و یا دیر مراجعه کردن به مراکز بهداشــتی و 
خانه های سالمت است.وی افزود: برخی تجویزهای 
محلی در استفاده از گیاهان دارویی و ... وجود دارد 
که برخی از مردم پس از گزش از آن استفاده می کنند 
و با تأخیر بیمار خود را به مراکز درمانی می رسانند 
که دلیل پاره ای از مرگ و میرها نیز به همین دلیل است 
و ما در بشاگرد موارد متعددی از آن را سراغ داریم.

  نیاز به سم پاشی گسترده در پیرامون منازل 
مردم

   علی برزکار یکی از اهالی شــرق هرمزگان نیز 
می گوید: انواع ســم بســیار گران شــده و عمال 
روســتاییان توان خرید سم برای سمپاشی بر علیه 
 عقرب هــا را ندارنــد و بیشــتر از گازوییل برای 
فراری دادن عقرب ها اســتفاده می کنند که چون در 
طول روز آفتاب بــه گازوییل هایی که در مجاور 
خانه ها ریخته شده، می خورد عمال بوی تند خود 

را از دست می دهد و دوام زیادی ندارد.
  عقرب را در صورت امکان همراه بیمار به مراکز 

درمانی ببرید
  دکتر یزدی از پزشکان متخصص شاغل در میناب 
در این زمینه می گویــد: از مردم می خواهیم که در 
صورت گزش از ســوی مار یــا عقرب، حتما در 
صورت امکان عقرب را در ظرف مناســبی با خود 
به همراه بیاورند تا در مرکز درمانی متناسب با نوع 

گزش، پادزهر الزم به بیمار تزریق شود.
  آمارهایی که علوم پزشکی هم تأیید می کند

   بنابر آماری که از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گرفته شــده اعالم می کند، شــمار موارد عقرب 
گزیدگی طی امسال به میزان قابل توجهی در مناطق 
مختلف افزایش یافته به طــوری که در فروردین 
امســال 40 درصد، اردیبهشت ماه ۳1 درصد و در 
خرداد نیز بیش از ۲۵ درصد نسبت به همین ماهها 
در سال گذشته شــاهد افزایش عقرب گزیدگی ها 
بودیم. اما در تیرماه آمار بسیار بیشتر هم شده و در 
تیر 1400، بیش از 6۸0 عقرب گزیدگی ثبت شده 
اما در تیرامسال این رقم به ۹4۲ مورد رسیده است 
که ضرورت چاره اندیشی برای مردم مناطقی که در 
معرض گزش های عقرب قرار می گیرند را دوچندان 

ساخته است.

هجوم عقرب های سمی به روستاهای شرق هرمزگان

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان//  
کشت گر سرپرســت اداره منابع طبیعی 
با  بندرخمیر  شهرســتان  آبخیزداری  و 
حجت االسالم اطمینانی رئیس دادگستری 

این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
   به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ رئیس 
دادگســتری شهرســتان بندرخمیر در این 
دیــدار گفت: از تالش های انجام شــده از 
ســوی همکاران منابع طبیعــی در حفظ و 
حراست از عرصه های ملی باید تقدیر شود.

حجت االســالم والمسلمین اطمینانی افزود: 
دستگاه قضایی تعامل و همکاری ایجاد شده 

با منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان را در 
جهت حراست از منابع طبیعی حفظ خواهد 
کرد. وی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی و انفال 
یکی از مهمترین چالش های دستگاه قضایی 
هم از حیث پرونده و هم از حیث پیشگیری 
از وقــوع جرم می باشــد. اطمینانی اظهار 
داشت: رویکرد و اراده دستگاه قضا برخورد 
قانونی با متخلفان و متعرضان به اراضی ملی 

و انفال و دفاع همــه جانبه از حقوق منابع 
طبیعی اســت. این مقام قضایی به تعرضات 
به منابع طبیعی اشــاره کرد و یادآور شد: در 
این خصوص با هیچ شخص و نهادی تعارف 
نداشته باشید و دستگاه قضایی در هرجایی 
نیاز باشد با اقتدار کامل همکاری الزم را با 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خواهد 
داشت. رئیس دستگاه عدلیه بندرخمیر ادامه 

داد: در زمینــه صــدور آراء محاکم قضایی 
حوزه منابع طبیعی ســرعت صــدور رای 
بیشتر خواهد شد تا بتواند بازدارندگی بهتر 
و موثرتری ایجاد نماید. در ادامه، سرپرست 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
 بندرخمیر اظهارداشــت: دســتگاه قضایی 
 با اشــراف کامل و چالــش درحوزه های 
آســیب پذیر منابع طبیعی و با اتخاذ تدابیر 

 پیشگیرانه نقش به ســزایی در حراست از 
منابع طبیعی ایفا می کند. وی ضمن تقدیر و 
قدردانی از حمایت های دســتگاه قضایی 

گفت: در طی روزهای اخیر با هماهنگی با 
دادگســتری و نیروی انتظامی در زمینه رفع 

تصرفات اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان بندرخمیر: 

در حراست از منابع طبیعی تعارف نداشته باشید  
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فروردین :
امروز کلمات به راحتی بر زبان تان جاری می شوند 
و ممکن اســت قبل از این که متوجه شوید شما را 
به دردســر بیندازند. حرف های زیادی برای گفتن 
دارید، انگار مدت زیادی احساســات تان در حال غلیان بودند. 
تا به حال بدون شــک و تردید حرف می زدید، اما دیگر تصمیم 
گرفته اید که بیشتر احتیاط کنید. ممکن است پیام تان تکه تکه به 
مخاطبان برسد، پس حواس تان را جمع کنید که وضعیت را از این 
که هست پیچیده تر نکنید. گذشته ها را کنار بگذارید، بهتر است 

ببخشید و با قلبی صاف رو به آینده حرکت کنید .
     اردیبهشت :

دوست ندارید کسی با نقشه های شما مخالفت کند، 
اما اگر دیدید که سرســختی شما مانع کارتان شده 
بهتر است مصالحه کنید. خودتان فکر می کنید که راه 
درست را در پیش گرفته اید، اما اطرافیان تان از این که مشکالت 
را ماســت مالی می کنید ناراحت اند. اکنون این فرصت را دارید 
که یک کار بزرگ انجام دهید و بر همه ی نزدیکان تان اثر مثبت 
بگذارید. باید تصمیم بگیرید: آیا رسیدن به اهداف خودتان برای 
شما مهم است یا کمک رساندن به کسانی که دوست شان دارید؟ 
اگر قرار است راهی را در پیش بگیرید که دیگران کمتر در آن پا 
گذاشته اند باید جرأت به خرج دهید و فداکاری کنید، اما بدانید که 

یک پاداش ارزشمند در انتظار شماست.
    خرداد :

اکنون ذهن تان به ســرعت به دنبــال راه فرار می 
گردد. دوست ندارید مســتقیمًا با کسی وارد دعوا 
شوید. اصاًل مهم نیست که چه نیت های خوبی در 
ســر دارید، فقط باید یاد بگیرید همان قدر که حرف می زنید به 
دیگران هم گوش دهید. یک گفتگوی سازنده همه ی تردیدها و 
 اختالفات را از میان برمی دارد و به همه این فرصت را می دهد تا 

حرف شان را بزنند .
    تیر :

امروز سرشار از درگیری های احساسی است، پس 
هوشمندانه ترین راهکار این است که احتیاط کنید. 
می توانید نا امنی هایی را که احســاس می کنید با 
اعتماد به نفس تان خاموش ســازید، برای این که مشکلی پیش 
نیاید باید قبل از هر اقدامی همه چیز را از نو بررسی کنید. باید میانه 
رو باشــید، یعنی نه پنهان کاری کنید و نه بیش از اندازه اسرارتان 

را به دیگران بگویید.
      مرداد :

امروز قوه ی تخیل شما بیش از حد فعال شده است، 
به همین خاطر ممکن اســت همــکاران تان اذیت 
شــوند، زیرا قبل از این که افکارشان را کامل کنند 
وسط کارشان می پرید. آن ها ممکن است فکر کنند که به دنبال 
جلب توجه هستید و دوست ندارید که دیگران هم در کانون توجه 
قرار بگیرند. اکنون تصمیم دارید که برای رســیدن به اهداف تان 
بیشتر تالش کنید. برای این که به مقصودتان برسید باید بگذارید 

دیگران هم خودی نشان دهند.
   شهریور :

اهداف تان آن قدر نوع دوســتانه به نظر می رسد 
که بــه خودتان می گویید نکنــد راه احمقانه ای 
را در پیــش گرفته اید. این کــه بخواهید دنیا را 
 تغییر دهید فکر خوبی اســت، اما نباید نسبت به زندگی خودتان 
بی میل شوید و خواسته های تان را نادیده بگیرید. باید راهی پیدا 
 کنید تا این رویاهای نوع دوســتانه را با نیازهای شخصی تان به 
مرحله ی تعادل برسانید. باید برای خدمت به دیگران فکرتان را به 
کار بیندازید و منطقی جلو بروید، در این صورت می توانید به هر 

چه می خواهید برسید.
     مهر :

دوستان تان راضی و شاد به نظر می رسند، اما چیزی 
در رفتارشان هست که شــما را اذیت می کند. هر 
 چه بیشتر به کارهایشان فکر می کنید خشمگین تر 
می شوید، اما با خشمگین شدن نمی توانید چیزی به دست آورید. 
بهتر است خودتان را برای مدتی در حاشیه قرار دهید. برای تغییر 
روابط تان باید روی رفتار خودتان کار کنید. البته بهتر است نترسید، 

بلکه سعی کنید اطرافیان تان را همواره دوست داشته باشید.
       آبان :

در مســیر موفقیت قرار گرفته ایــد، اما هنوز فکر 
می کنید که باید پله هــای بعدی نردبان موفقیت را 
با احتیاط و دوراندیشــی طی کنید. به احساس تان 
اطمینان داشــته باشید و قبل از قدم بعدی کمی بیشتر صبر کنید. 
نیت هایی را که در دل دارید صادقانه بر زبان آورید. اکنون زمان 

از آن شماست.
    آذر :

 افــکاری درباره ی ماجراجویی به ســرتان زده که 
همه ی فکر و خیال تان را درگیر کرده است. افکارتان 
سرعت گرفته، یعنی قبل از این که یک ایده را کاماًل 
حالجی کنید مجبورید سراغ فکر بعدی بروید. شاید دیگران شما 
را به خاطر این رفتارتان ســرزنش کنند، اما شما نباید با خشم 
جواب شــان را بدهید. به جای دعوا سعی کنید نظرات آن ها را 
بشــنوید تا افکارتان را بهتر جهت دهید. بهتر است خودتان را به 

امواج پیش رو بسپارید و مقاومت نکنید.
     دی :

امروز ممکن اســت اطالعات مهمی را فاش کنید، 
اما اگر حواس تان به زمان بندی نباشــد دیگر تأثیر 
 مثبتی نخواهید گذاشت. شاید از دست کسی ناراحت 
شــوید، اما دوســت ندارید که به خاطر انتقام گرفتــن از او به 
احساسات اش لطمه بزنید. صادقانه و از صمیم قلب حرف بزنید 
و عادل باشــید. متانت و خونسردی کمک تان خواهد کرد تا راه 

آرامش را پیدا کنید.
   بهمن :

اکنــون بین اقداماتــی که در پیش مــی گیرید و 
احساســات درونی شــما تضاد وجود دارد. شاید 
دیگران تشــویق تان کنند که دست به خطر بزنید، 
زیرا به توانایی های شما باور دارند. اما عجله نکنید، 
اگر احساسات تان را بگویید آشفتگی بیشتر خواهد شد. اگرچه 
دوست دارید که هر چه سریع تر به خط پایان نزدیک شوید، اما به 

شما توصیه می شود که آهسته گام بردارید.
  اسفند : 

تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره ممکن است دنیای شما 
را از این رو به آن رو کنند. شاید از قدم بعدی مطمئن 
نباشید، اما بهتر است شرایط حاضر را بپذیرید و آن را 
انکار نکنید. حواس تان باشد که برای خالص شدن از این وضعیت 
دســت به کارهای عجوالنه نزنید. خودتان را باور داشته باشید و 

بدانید که می توانید بر همه ی مشکالت غلبه کنید.

   ســرویس ورزشی // سه نماینده هرمزگان 
در هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال ساحلی 

کشور برابر حریفان خود پیروز شدند.
    در آغاز هفتــه دوم این پیکار ها و از گروه 
نخســت تیم فوالد هرمزگان در زمین ساحلی 
غدیر بندرعباس علی رغــم اینکه با نتیجه پر 
گل ۸ بــر ۲ مقابل ملــوان بندرانزلی در وقت 
ســوم مســابقه پیش بود، این دیدار نیمه تمام 

باقی ماند.اعتراض تیم ملوان بندرانزلی به نحوه 
قضاوت داوران مسابقه، علت نیمه تمام ماندن 

این دیدار بود.
   امیرحســین تئنیان، امیرحســین حمزه پور 
و موســی خاکش زاده ۲بــار، علی رضایی و 
 افشین آشیان هر کدام یکبار برای فوالد گلزنی 

کردند.
   اما از گروه دوم نیز تیم شــهرداری دشــتی 

پارســیان ۵ بر ۲ مهمان خود پارت سمنان را 
شکســت داد و شــهرداری بندرعباس خارج 
از خانه ۳ بر ۲ از ســد دهیاری مالباشی یزد 

گذشت.
   به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، فصل 
جدید مسابقات لیگ دسته اول فوتبال ساحلی 
کشــور با حضور 1۲ تیم در دو گروه بصورت 

رفت و برگشت برگزار می شود.

درخشش تیم  های هرمزگانی در فوتبال ساحلی کشور 

سرویس ورزشی // تیم صنایع پشتیبان هرمزگان در هفته 
ششم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور که در سالن فجر 
بندرعباس برگزار شــد که با شکست ۷ بر ۴ بنفش پوشان 

صنایع پشتیبان هرمزگان همراه بود.
  به گزارش ایسنا ؛  جعفر نجفی ، حسین رحیمی ، علی جوذری 

و محمد بنی اسدی چهار گل نماینده هرمزگان و مهدی جاوید 
)۳( ، ســاالر آقاپور )۲( ، بالل اسماعیلی و حسین سبزی هفت 
گل نماینده آذربایجان شــرقی را به ثمر رساندند.بدین ترتیب 
صنایع پشــتیبان در پایان هفته ششم با کسب 10 امتیاز در رده 

ششم جدول رده بندی جای گرفت. 

دیدار فوتسال صنایع هرمزگان و مس سونگون 

سرویس ورزشــی // هیأت ووشــو هرمزگان بعنوان 
چهارمین هیأت برتر کشور، این روزها حال و روز خوبی 
ندارد و اداره کل ورزش و جوانان اســتان نیز تحت تأثیر 
برخی فشارهای بیرونی در برگزاری مجمع انتخابات این 

هیأت مستأصل مانده است. 
   به گزارش فارس ، هیأت ووشــو استان هرمزگان 
در ارزیابی ســال 1400، پس از اصفهــان، تهران و 
مازندران حائز رتبه چهارم در میان ۳1 اســتان کشور 
شد.این موفقیت، حاصل تالش های شبانه روزی یک 
تیم پرکار با مدیریتی همدل بوده اســت که نتیجه آن 
نیز در پیکارهای قهرمانی کشــور و انتخابی تیم ملی 
جوانان جهــت اعزام به مســابقات جهانی اندونزی 
با دعوت ۸ ووشــوکار هرمزگانی به اردوی تیم ملی 
نمایان شد.چندی پیش، علیرضا بهرمن رئیس هیأت 
ووشو هرمزگان نیز از سوی فدراسیون ووشو جمهوری 
اسالمی ایران بعنوان دبیرکل این فدراسیون منصوب شد 
و بالفاصله مدیرکل ورزش و جوانان اســتان، مجتبی 
عامری معاون امور جوانان اداره کل را جهت سرپرستی 
این هیأت به فدراســیون پیشنهاد داد و حکم وی نیز 
صادر شــد.با حضور عامری در هیأت ووشو استان، 
یک سری حواشــی دامن گیر این هیأت شد و برخی 
افراد با انگیزه های سیاسی بســوی این هیأت موفق 
هجوم آوردند و این هیأت را به حاشــیه سوق دادند.

عامــری نیز که در مدیریت این هیأت، موفق نبود، در 
اقدامی غیرحرفه ای، سرپرست دبیری هیأت را برکنار 

و فــرد دیگری را جایگزین او کــرد در حالیکه قرار 
فدراسیون و مجتبی عامری، مدیریت در امر برگزاری 
مجمع انتخابات بود نه تغییــر در بدنه هیأت؛ چراکه 
فدراسیون معتقد است ووشو هرمزگان با مدیریت این 
افراد به اوج رسیده و بهانه ای برای تغییر وجود ندارد.

عدم توانایی عامری در سرپرســتی این هیات باعث 
شد تا فدراسیون ووشــو، برکناری وی را در دستور 
کار قرار دهد و این تصمیم فدراســیون در تاریخ ۲۵ 
تیرماه عملیاتی و سرپرست هیات ووشو هرمزگان عزل 
شد.اکنون حدود یک ماه است که هیات ووشو استان 
حتی سرپرست هم ندارد و تمامی امورات اداری این 
هیات نیز مسکوت مانده و اداره کل هم در معرفی فرد 
جدید جهت سرپرستی این ورزش پرطرفدار هرمزگان، 

امروز و فردا می کند.
  تمامی این اتفاقات در حالی است که فدراسیون ووشو 
و وزارت ورزش و جوانان پیش از برکناری عامری از 
سرپرستی هیات، بطور جداگانه اقدام به ارسال نامه ای 
به اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان مبنی بر برگزاری 
مجمع انتخابات کرده اند که حتی جواب این نامه ها هم 

از سوی اداره کل به وزارتخانه و فدراسیون داده نشد.
اکنون به نظر می رسد تصمیم فدراسیون ووشو، حضور 
در جلسه سه جانبه حکمیت ورزش به ریاست محمد 
پوالدگــر معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان است تا عدم برگزاری مجمع 

در این نشست بررسی شود.

  

اعتراض تیم ملوان بندرانزلی به نحوه قضاوت داوران مسابقه، علت نیمه تمام ماندن این دیدار بود

    

سرویس ورزشــی // تیم فوتبال ۶ نفره کارگری 
فوالد هرمزگان برای حضور در مسابقات جهانی 

شرکت های کارگری عازم روسیه شد. 
   به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ مسابقات 
جهانی شرکت های کارگری در رشته های دوومیدانی، 
بسکتبال ۳ نفره و فوتبال 6 نفره از امروز ۲4 مرداد 
در شهر مسکو روســیه آغاز می شود و تیم فوتبال 

فوالد هرمزگان بــه عنوان نماینده هرمزگان در این 
رقابت ها حضور خواهد داشت.

  مهران پایدار، محســن پری زاده، سجاد حسن پور، 
مهدی حمزه ای، ســعید صادقی، محمدرضا باهنر، 
عارف شــبانه گرد، میثم راســته، میــالد قنبری با 
مربیگری حســین جعفــرزاده اعضــای تیم فوالد 

هرمزگان در این رقابت ها هستند.

 اعزام تیم فوتبال 6 نفره کارگری فوالد هرمزگان
 به مسابقات جهانی 

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
 نظر به اینكه آقای اقبال محمودیان فرزند جعفر به موجب وکالت نامه شماره 1۳5۳4 مورخ 
1401/0۳/2۳ تنظيمی دفترخانه 1154 تهران از خانم ميترا کالنتری فرزند احمد به اســتناد 
دو فقره استشهادیه محلی بشــماره 14012172۳1۳6007950 مورخ 1401/05/0۳ ارسالی 
از دفترخانه 5 بندرعباس مدعيســت که سند مالكيت ششدانگ عرصه و اعيان یک قطعه 
زمين به پالك ثبتی 28۳ فرعی از 106 اصلی ، واقع در محله خواجه عطا بخش یک ناحيه 
یک بندرعباس ، بشــماره چاپی 2/05۳414 نمونه ۳۳4 که در صفحه194 دفتر امالك جلد 
۳6 ذیل ثبت شماره 704۳ که بنام رکن الدین پاك روان فرزند عبداله شماره شناسنامه 129 

مواليد صادره از بندرلنگه ، ثبت ، صادر وتسليم گردیده ، سپس مع الواسطه به موجب خالصه معامله شماره 74996 مورخ 
1۳80/11/1۳ تنظيمی دفترخانه 8 بندرعباس به خانم ميترا کالنتری فرزند احمد انتقال قطعی یافته است که سند فوق به 
علت  جابجایی مفقود گردیده ، تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده ؛  لذا استناد ماده 120آئين نامه  اصالحی و تبصره 
ذیل آن بدینوسيله اعالم ميشود هر کس مدعی انجام معامله نسبت به پالك مذکور و وجود اصل سند مالكيت در نزد خود 
ميباشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت به این اداره تسليم 

و رسيد اخذ نماید در غير این صورت وفق مقررات اقدام می گردد .1401/182 م/الف - انتشار آگهی : 1401/05/24 
     ابوالحسن دستوری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک  بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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  بازنشستگی یعنی دست کشــیدن از فعالیت حرفه ای و دریافت مستمری از 
صندوق بازنشســتگی ، بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به دلیل 
رسیدن به ســن بازنشســتگی  ، به عبارت دیگر وقتی فرد بیمه شده به سنی 
که قانونگذار در قانون مشــخص کرده است برسد ، می تواند با دریافت حکم 
بازنشســتگی از کار دست بکشد و پس از آن از مستمری که پرداخت می شود 
استفاده کند .پس به طور کلی بازنشستگی عبارت است از توقف فعالیت حرفه ای 
کارگر به دلیل افزایش سن و استفاده از خدمات صندوق های بازنشستگی که از 
این طریق هم نیروی سالمند حمایت می شود و فضای کار برای نیروی جوان و 
تازه کار باز می شود .اما در خصوص بازنشستگی فرهنگیان در کشور ما ، کلیه 
کارکنان اداری ، آموزشــی ، پرورشی و نیز مدیران و معاونین مدارس که دارای 
۳0 یا ۳۵ ســال سابقه خدمت و یا بیشتر می باشند به استناد بند الف ماده 10۳ 
قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ پایان ۳0 یا ۳۵ سال خدمت به افتخار 
بازنشستگی نائل می شوند.تبصره 1: استمرار خدمت کارکنان نیروهای آموزشی، 
پرورشــی و خدماتی در صورت درخواست شخص و نیاز منطقه و موافقت کار 
گروه توسعه مدیریت استان تا پایان سال تحصیلی 1401- 1400 بارعایت سایر 
ضوابط بالمانع است. )ارائه درخواست این همکاران قبل از اتمام ۳0 سال الزامی 
است( معموالً افراد بعد از سال ها کار و تالش و بازنشستگی دولت ها از آن ها 
حمایت می کند خصوصًا در بخش پزشکی و درمان.اما در کشور ما به این گونه 
نیست شرکتهای بیمه ای مختلف تحت عنوان بیمه مکمل افراد را تحت پوشش 
می دهد تا در زمان مراجعه افراد برای درمان ، هزینه درمان را پرداخت کند که 
تمام هزینه هیچ موقع پرداخت نمی شود.فرهنگیان و معلمانی که سال های زیادی 

در حال تالش و فعالیت برای تربیت هر چه بهتر فرزندانمان و نسل های بعدی 
هســتند و زحمات زیادی را متقبل می شوند. انتظار دارند بعد از بازنشستگی 
حداقل بسیاری از هزینه های درمان را پرداخت نکنند.یکی از معلمان بازنشسته 
هرمزگانی به خبرنگار ما گفت: به درمانگاه فرهنگیان بندرعباس مراجعه کردم 
اما بعد از نوبت گرفتن متوجه شدم که تعرفه برای ما بازنشسته های فرهنگی به 
صورت دولتی حساب می شود .اما برای معلمان و کارکنان آموزش و پرورش 
به صورت کاماًل رایگان است. در صورتیکه باید برای بازنشستگان خدمات بهتر 
و بیشتری ارائه شود. مگر ما چه فرقی با کسانی داریم که مشغول  کار هستند ، 
ما هم سی سال در این نظام آموزشی خدمت کرده ایم.یکی دیگر از بازنشستگان 
افزود: ما بازنشستگان به دلیل سن باالتر از بقیه کارکنان و مشکالت مختلف، نیاز 
بیشــتری به درمان   و چکاپ  مراجعه بیشتری به آزمایشگاه ها ، داروها و..... 
داریم . باید خدمات بیشتری به ما ارائه شود خصوصًا در  درمانگاه فرهنگیان . 
درمانگاه فرهنگیان بندرعباس که با مشکالت عدیده ای روبرو بود کار بازسازی 
و تجهیز  آن در آبان 1400 شروع شد و تیرماه سال 1401 به پایان رسیده است. 
برای تجهیز این درمانگاه اعتبار قابل توجهی تخصیص یافت و در حال حاضر 
شاهدیم که این فضای درمانی به فضایی در شان فرهنگیان استان هرمزگان تبدیل 
شده است.درمانگاه  فرهنگیان بندرعباس به تجهیزات مورد نیاز در بخش های 
بینایی سنجی و چشم پزشکی، شنوایی سنجی، دندان پزشکی، اکو، سونوگرافی، 
فیزیوتراپی، دستگاه تصویربرداری از دندان، قلب و عروق، گوش و حلق و بینی، 
زنان و زایمان، کودکان و ســایر موارد عمومی و تخصصی مجهز شده است.با 
تجهیزات خوب و به روزی که این درمانگاه دارد باید این ســوال را از مسئولین 
مربوطه و روسای آموزش پرورش استان پرسیده شود که چرا بازنشستگان ما از 
خدمات درمانگاه فرهنگیان به صورت رایگان برخوردار نمی شوند در صورتیکه 

معلمان به صورت رایگان خدمات می بینند.
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گزارش اختصاصی // بازار نابســامان مسکن یکی از 
ارمغان های دولت سابق است که در مدت هشت سال 
هیچگونه طرح احداث مسکنی را در کشور اجرا نکرد 
و مسکن مهر را مزخرف خواندند و وعده اجرای طرح 
مسکن اجتماعی را دادند و آن را هم عملیاتی نکردند. 
  ایــن وضعیت باعث افزایش چنــد برابری قیمت 
مسکن وحتی رهن و اجاره شد که این شرایط باعث 
شده اســت باقیمتی که آن زمان مردم می توانستند 
خانــه بخرند، در حال حاضر نمی توانند خانه ای را 
به راحتی حتی رهن کنند. متاســفانه حتی در دولت 
قبــل قانون اخذ مالیات از خانه های خالی نیز اجرا 
نشــد و محتکران به سهولت اقدام به احتکار امالک 
کردند و در کشــور رقمی بین دو ونیم تا سه میلیون 
واحد مسکونی احتکار شــده اعالم شد که اگر این 
واحدها در بازار مســکن عرضه می شد، بطور حتم 
این بازار حبابی نمی شــد و مردم اینقدر درد ورنج 
مسکن را نداشــتند. همچنین اگر که قیمت گذاری 
منطقه ای امالک برای فروش و رهن و اجاره محقق 
شــود و مشــاوران امالک و دفاتر اسناد رسمی بر 
 اساس قیمت های منطقه ای اقدام به انعقاد قرارداد و 
سند زدن کنند، بطور حتم حباب قیمتی و رهن واجاره  
امالک فروکش خواهد کرد. در دولت ســیزدهم نیز 
که وعده اجرای طرح جهش تولید مسکن داده شد، 
اما از آن طرف به دلیل کج سلیقگی متولیان مسکن 
 در اســتان، اجرای این طرح ملــی در بندرعباس و

ثبــت نام از متقاضیان با نه ماه و نیم تاخیر عملیاتی 
شد و مکان اجرای طرح بعد از اعتراضات شهروندان 
و حتی رسانه ها، امام جمعه بندرعباس، نمایندگان 
 مجلس و اســتاندار و... از شهرک علوی به  داخل 
شــهر بندرعباس منتقل شــد. بندرعبــاس بدلیل 

مهاجرپذیر بــودن و افزایش تقاضا برای خانه های 
اجاره ای توســط مهاجران داخلــی و خارجی و 
کشورهای همســایه بخصوص افاغنه با هرقیمتی،  
بومیان چندان توان خرید یــا رهن واجاره خانه را 
ندارند و حاشــیه نشین یا روستانشــین شده اند. از 

طرفی دیگر تبانی برخی از سازندگان امالک، دالالن 
و مشاوران امالک برای حبابی کردن قیمت مسکن و 
تبدیل آن به کاالی ســرمایه ای و نه مصرفی، باعث 
شــده است که مردم از خانه دار شدن ناامید شوند و 
حتی برخی توان رهن واجاره را نداشــته باشند که 
نیاز اســت در این حوزه نظارت کافی وجود داشته 
باشد و مافیای مسکن شناســایی و مورد برخورد 
قاطع دســتگاه های نظارتی و قضایی قرار گیرند. از 
طرفی دیگر درصورتیکه طرح جهش تولید مسکن 
در بندرعباس با جدیت بیشــتری اجرایی شده و از 
ظرفیت انبوه ســازان مسکن نیز برای شتاب دادن به 
اجرای پروژه های جهش تولید مسکن استفاده شود 
و همچنین از سازه های سبک و نوین در این طرح 
استفاده شود و این امالک با سرعت بیشتری احداث 
و به مردم واگذار شــود، بطور حتم حباب مسکن از 
بین خواهد رفت و مافیای مسکن نمی توانند نبض 
حباب بازار مســکن را در دست داشته باشند. از آن 
طرف علی رغم مصوبه سران سه قوه در حوزه میزان 

افزایش اجاره بها، اما متاســفانه مالکان و برخی از 
مشــاوران امالک به این مصوبه توجهی نمی کنند و 
همین موضوع باعث افزایش مشــکالت مستاجران 
شده اســت و میزان افزایش اجاره بها که اعالم شده 
بود، چندان رعایت نمی شود که کمتر موجری حاضر 
اســت تا قرارداد اجاره اش را با ۲0 درصد افزایش 
تمدید کنند و اگر مســتاجر با خواسته صاحبخانه 
برای میزان افزایش اجاره بها موافق نباشد، عذرش 
را می خواهد تا خانه را تخلیه کند و با شــیوه های 
 مختلف به آنها فشار می آورد تا به خواسته اش برسد. 
خانواده ای در محله شــیراول بندرعباس که ســال 
گذشــته صاحبخانه قبلی اش اقدام به افزایش چند 
برابری ودیعه و اجاره اش کرد و این خانواده محروم 
هم که توان پرداخت این مبالغ را نداشت، مالک مرتب 
به جلوی خانه شــان می رفت و با دادوفریاد و... از 
مستاجر می خواست خانه را تخلیه کند و مستاجر 
بعد از پیگیــری های زیاد وقرض گرفتن و... بعد از 
چند ماه توانست خانه ای را در پشت خانه قبلی وبا 

دوبرابر پول پیش و اجاره بیابد که خانه هم فرسوده 
بود و صاحبخانه با آنها قرارداد شش ماهه منعقد کرد 
و دو ماه و نیم قبــل از پایان قرارداد، صاحبخانه به 
آن  گفته تا خانه ای برای خودشان پیدا کنند و خانه 
را تخلیه کنند که این مســتاجر مستاصل و درمانده 
است و نمی دانند با دو بچه کوچک و درآمد کارگری 
که گاهی اجاره را هم خیرین کمک شــان می کنند 
تا پرداخت کننــد، چه کار باید بکنند. البته به لحاظ 
قانونی مالک اجازه ندارد مستاجر را از خانه بیرون 
کند، اما این خانواده ترس این را دارند که مانند مالک 
خانه قبلی، به جلوی خانه شان بیاید وبا آبرویشان 
بازی شــود تا خانه را تخلیه کنند. اما این خانواده 
 مانند برخی خانواده های دیگر اطالع ندارند که در 
چنین شرایطی چه اقدامی بایستی انجام دهند و چه 

حمایت های قانونی از آنها می شود. 
  بسیاری از مســتاجران از یک طرف با مبالغ رهن 
واجاره حبابــی و از طرفی دیگر با افزایش بیش از 
حد اجاره ها برای تمدید قراردادهای شان مواجهند 

و بیش از نیمی از درآمدشان را بایستی اجاره دهند و 
برخی از مستاجران هم اگر تمام درآمدشان را اجاره 
دهند، بازهم نمی توانند اجاره نشــین شوند و دست 
به سوی خیرین، مراکز خیریه و نیکوکاری، نهادهای 
حمایتی و... دراز می کنند تا بتوانند اجاره شــان را 
پرداخت کنند وبه همین دلیل نیاز اســت سازوکار 
مناســبی در این حوزه اندیشیده شــود تا موجران 
نتوانند برای خانه شان هر مبلغی را به عنوان ودیعه 
و یا اجاره تعیین کنند واگر تخلفی نیز در این حوزه 
وجود داشته باشد، با متخلفان برخورد شود. در سال 

۹۸ پویش »نه به گرانی مســکن« در بندرعباس با 
ابتکار اتحادیه مشاوران امالک این شهر شکل گرفت 
و بیشتر دفاتر مشاوران امالک قراردادهای خانه های 
گران و رهن واجاره های غیرمتعارف را در دفترشان 
منعقد نمی کردند که اگر باری دیگر این پویش فعال 
شود، بســیار اثرگذار است. مشاوران امالک نباید با 
مالکان و موجران که قیمت های حبابی و نامتعارف 
را برای فروش و اجاره ملک شــان اعالم می کنند، 
همکاری داشــته و قرارداد منعقد کنند و بایســتی 
تدابیری اندیشــیده شــود تا دفاتر ثبت اسناد نیز از 
قیمت های حبابی و نامتعارف مطلع شده و انتقال سند 
این امالک را در زمان فروش انجام ندهند تا قیمت ها 

واقعی ومتعارف شوند. 
  جزئیات میزان افزایش اجاره بهای امالک 

   رئیــس اتحادیه مشــاوران امــالک، اتومبیل و 
پارکینــگ داران بندرعباس گفــت: مالکان امالک 
حق دریافت اجاره بیشــتر از مصوبــه را در تمدید 
قراردادهای اجاره ندارند. امیدرنجبر با اشاره به ابالغ 
بخشــنامه ای در این خصوص  به کلیه مشــاورین 
امالک شهرســتان بندرعباس افزود:  مصوبه هفتاد 
و دومین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مورخ 1401/0۳/۲۸ در خصوص )مدیریت رصد 
اجاره بهای مســکن( ابالغ شده است. رنجبر اظهار 
داشــت : براســاس این مصوبه، با توجه به افزایش 
قابل توجه رشد اجاره بها در بهار سال 1401 سقف 
رشد اجاره بهای واحدهای مسکونی و استثنائات آن 
به شــرح ذیل جهت اجرا و رعایت مفاد مندرج در 

این بخشنامه ابالغ می گردد. رنجبر افزود :براساس 
ماده 1این مصوبه، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای 
مسکونی در سال 1401 به استثنای موارد مندرج در 
ماده ۲ به صورت خودکار تا زمان تصویب قانون در 
مجلس شورای اسالمی و حداکثر به مدت یک سال و 
حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قراردادهای موجود 
تمدید می گردد: شــهر تهران و سایر کالنشهرها ۲۵ 
درصد وسایر شــهر ها ۲0 درصدمی باشد.  رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک، اتومبیل و پارکینگ داران 
بندرعباس گفت: براســاس تبصره این ماده : توافق 
مالک و مســتاجر با نرخ های کمتــر از موارد فوق 
بالمانع است. وی گفت براســاس ماده ۲ نیز موارد 
اســتثنا شــده از تمدید خودکار اجاره نامه ها در 
چند بخش است که شــامل  مواردی از جمله » در 
صورتی که مالک،ملک یا واحــد مورد اجاره را به 
فروش رســانده باشد و قرارداد فروش را به صورت 
رسمی یا در ســامانه امالک و اسکان ثبت نموده و 
کد رهگیری دریافت نموده باشد«، »اگر مالک برای 
بازسازی یا تعمیر از مرجع ذیربط مجوز اخذ نموده 
باشــد«، »در صورتی که مســتاجر در دوره اجاره 
قبلی با تشــخیص شــورای حل اختالف یا مرجع 
قضایی نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده 
 باشد«،« عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بهاء معادل 
درصد های مصوب توسط مستاجر«،« درصورتیکه 
فرزند موجر ازدواج رســمی انجام و جهت سکونت 
به واحد مورد اجاره بر اســاس تشــخیص شورای 
حل اختالف یا مراجع قضایی نیاز داشته باشد  »و« 
در صورتــی که مالک صرفًا دارای همین یک واحد 
مسکونی در همان شهر باشد و نیاز به سکونت وی 
در آن ملک به تایید شورای حل اختالف یا مراجع 
قضایی رسیده باشد« می باشد. وی گفت: بر اساس 
تبصره 1 این ماده قانونی : مالک رسیدگی و بررسی 
حقوقی اختالفات اجاره بین موجر و مســتاجر در 
شــوراهای حل اختالف یا مراجع قضایی اطالعات 
ثبت شده در ســامانه کد رهگیری امالک و اسکان 
می باشد. رنجبر گفت: براساس تبصره ۲ نیز مراجع 
قضایی و یا شــورای حل اختالف مکلفند خارج از 
نوبت و حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی موارد 
اختالف و صدور رای اقدام نمایند. وی تاکید کرد:کلیه 
مشاورین امالک مکلف به ثبت قراردادها در سامانه 
امالک و اخذ کدرهگیری می باشند. رنجبر در پاسخ 
به این پرسش که متاسفانه برخی مالکان بدون مراجعه 
به شورای حل اختالف به مستاجران فشار می آورند 
تا خانه را تخلیه کنند؛ پاســخ داد: مردم باید مطلع 
باشند که هیچ مالکی حق اقدام خودسرانه و شخصی 
را ندارد و موجر می بایســت از طریق مبادی قانونی 
اقدام نماید. همچنین  موجر و مستاجرین  می توانند 
در صورت مشــمول بودن،  با استناد به این مصوبه 
از طریق مراجــع قانونی و قضایی موارد را پیگیری 

نمایند.

مصوبه سران قوا کامل و دقیق اجرایی شود

بازار نابسامان رهن و اجاره برای مستاجران 
نیاز است پویش »نه به گرانی مسکن« باری دیگر  در بندرعباس توسط مشاوران امالک داشته باشیم

         علی زارعی/ دریا
daryaz           @gmail.com1359

براســاس مــاده 1ایــن مصوبــه، کلیــه 
قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در 
سال 1۴01 به استثنای موارد مندرج در 
ماده 2 به صورت خودکار تا زمان تصویب 
قانون در مجلس شورای اسالمی و حداکثر 
به مدت یک سال و حداکثر با نرخ های زیر 
نسبت به قراردادهای موجود تمدید می 
گردد:شهر تهران و سایر کالنشهرها 25 
درصد وسایر شهر ها 20 درصدمی باشد 

,,

,,
برخی از مستاجران هم اگر تمام درآمدشان 
تواننــد  نمــی  بازهــم  دهنــد،  اجــاره   را 
اجاره نشین شوند و دست به سوی خیرین، 
مراکز خیریه و نیکــوکاری، نهادهای حمایتی 
و... دراز مــی کنند تا بتوانند اجاره شــان را 
پرداخت کننــد وبه همین دلیل نیاز اســت 
سازوکار مناسبی در این حوزه اندیشیده شود 
تا موجران نتوانند برای خانه شان هر مبلغی را 

به عنوان ودیعه و یا اجاره تعیین کنند

گروه گزارش // اســتاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندســی زلزله گفت: در سال ۲۰13 خانم اشمیتز آلمانی و 
همکارانش تحقیقی درخصوص زلزله در منطقه مکران ایران 
منتشــر و در آن احتمال وقوع زلزله ۹ ریشتری را هم مطرح 

کردند.
 زلزله های 6 ریشتری هرمزگان و زلزله هایی که اخیرا در دریای 
عمــان رخ داد، تلنگری بــود که به یادمان بیــاورد این رخداد 
زمین شناسی شــهرهای نزدیک دریا و تاسیسات ساحلی را نیز 
تهدید می کند و حتی تصاویری همچون سونامی ژاپن را به ذهن 
بســیاری از ما آورد. اما آیا ممکن است سونامی هم در سواحل 
ایــران رخ دهد؟ آیا زلزله ای به بزرگی ۹ ریشــتر همچون زلزله 
ژاپن ما را تهدید می کند؟ اساسا لرزه خیزترین و امن ترین مناطق و 
شهرهای ایران در برابر زلزله کجاها هستند؟ دکتر مهدی زارع استاد 
پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به سواالت 

همشهری آنالین در این خصوص پاسخ داده است.
  از نظر زمین شناسی چه اتفاقی در منطقه هرمزگان رخ داده 
که در ماه های اخیر شاهد زلزله های پی درپی ۶ ریشتر و بیشتر 

در آن بودیم؟ 
  این مسئله ۲ دلیل کشوری و محلی دارد. اگر در مقطعی می بینیم 
تعداد زلزله ها در یک منطقه زیاد می شود، باید به مقطعی نگاه کنیم 
که تعداد آنها به طور نســبی کم بوده است. اگر به ۳ سال ماقبل 
این زلزله ها در همان ناحیه نگاه کنیم، می بینیم که تعداد زلزله های 
متوسطـ  با بزرگای ۵ و 6 ریشترـ  و زلزله های شدیدـ  باالی 6 

ریشترـ  در آنجا به اندازه کافی رخ نداده است.
  چرا به اندازه کافی؟ باید حتما زلزله بیاید؟

  بله، چون میزانی از کوتاه شــدگی در پوســته ایران دارد اتفاق 
می افتد که در سال حدود ۳ سانتیمتر است. ۹0 درصد این میزان 
کوتاه شــدگی باید به صورت بدون لــرزش و 10 درصد هم به 
صورت لرزش زمین خود را نشــان دهد، یعنی باید زلزله اتفاق 
بیفتد. معنی این 10 درصد در کوتاه شدگی پوسته ایران این است 
که در هر دهه باید ۲ زلزله با بزرگای ۷ ریشتر یا بیشتر و در هر 
ســال ۲ زلزله با بزرگای 6 تا ۷ ریشتر داشته باشیم. ممکن است 
چند سال این زلزله ها با این بزرگا رخ ندهند و همین باعث می شود 
ناگهان در یک سال تعداد زلزله های با بزرگای متوسط بیشتر از 
انتظار رخ دهد. اما اگر به یک بازه 10 یا ۲0 ســاله نگاه کنید، در 
تعداد کلی زلزله ها تغییر زیادی نمی بینید. وقتی به سال های ۲01۹ 
تا ۲0۲1 نگاه می کنیم، می بینیم زلزله های متناسب با آن 10 درصد 
کوتاه شــدگی پوســته ایرانـ  که باید رخ دهد،ـ  رخ نداده و این 
مسئله در سال ۲0۲۲ جبران شده است. این دلیل کلی زیاد شدن 
تعداد زلزله های متوسطی است که در ماه های اخیر در جنوب ایران 
رخ داده است.اما دلیل محلی اش این است که منطقه تنگه هرمز و 

منتهی الیه جنوب شرق زاگرس مناطقی هستند که هم بیشترین تغییر 
شــکل پوسته زمین در ایران در آنها اتفاق افتاده است و هم ریتم 
زلزله ها در آنها بیشــتر است. بنابراین انتظار داریم در این مناطق 
بیشتر از شهرهایی مثل تهران یا تبریز و یا مشهد زلزله رخ دهد. ما 
در فالت ایران لرزه خیزتر از منطقه تنگه هرمز و شهری پرلرزه تر 

از بندرعباس نداریم. 
  ممکن بود رها شــدن استرس ۳ ســاله ای که در آن منطقه 
جمع  شــده است یکجا اتفاق بیفتد؟ یعنی به جای ۳ تا زلزله ۶ 

ریشتری، زلزله ای ۷ یا ۸ ریشتری رخ دهد؟
  بله، در منطقه تنگه هرمز زلزله ۷ و حتی تا ۷/۵ ریشتر هم مورد 
انتظار است، اما خیلی دیر به دیر، مثال در هر صد سال یک بار چون 
در این منطقه گنبدهای نمکی فراوان وجود دارد و الیه های نمک 
باعث می شود تغییر شکل در گسل ها به صورت تدریجی اتفاق 
بیفتد. به عبارتی، تکتونیک نمک در آن منطقه باعث متعدد بودن 
زلزله ها و جلوگیری از وقوع زلزله ای با بزرگای بیش از ۷ ریشتر 
می شود. االن که این زلزله های 6 ریشتری در منطقه تنگه هرمز رخ 
داده است، چطور؟ با توجه به آنچه گفتید، االن دیگر نباید انتظار 
زلزله باالی ۷ ریشتر را داشته باشیم.هنوز هم احتمال وقوع چنین 
زلزله ای در این منطقه هست چون کسی نمی تواند بگوید چه مقدار 
استرس در آنجا جمع شــده است و چقدر از آن آزاد شده است. 
می شود حدس هایی زد اما دقیق نمی توان گفت. بنابراین، باید نگاه 

محافظه کارانه را در این خصوص حفظ کرد.
  قاعدتا سواحل دور از کوه ها و چین خوردگی های روی زمین 

نباید از نظر زلزله امن باشند؟
  نه، اتفاقا بزرگ ترین زلزله های تاریخ بیشترین آسیب های خود 
را به ســواحل وارد کرده اند. نمونه آن زلزلــه ۲۲ می 1۹60 در 
والدیویای شیلی است که با بزرگای ۹/۵ ریشتر بزرگ ترین زلزله 
ثبت شده تاریخ است. نمونه دیگر، زلزله ۲011 ژاپن با بزرگای ۹ 

ریشتر است که بزرگ ترین زلزله در تاریخ این کشور هم است. 
  علت وقوع زلزله هایی با این بزرگی در سواحل چیست؟

   بعضی از سواحل دریاها و اقیانوس ها نزدیک پهنه های فرورانش  
قرار دارند که محل رخ دادن بزرگ ترین زلزله های مورد انتظار نیز 
همین پهنه ها هستند، یعنی زلزله در محل فرورانش ورقه اقیانوسی 
به زیر ورقه قاره ای اتفاق می افتد. پهنه های فرورانش عمدتا نزدیک 
ســواحل دنیا قرار دارند، مثل سواحل اقیانوس آرام. در ایران هم 
ساحل ُمکران در جنوب شرقی کشور ـ بین جاسک و چابهار ـ 
اســت که این ویژگی را دارد. این ساحل فرورانشی است و اتفاقا 
بزرگ ترین زلزله  ثبت شــده ایران هم در سال 1۳4۵ با بزرگی ۸ 

ریشتر در آن رخ داده است. 
  اگر ســواحل ایران اینقدر خطرناک اند چرا زیرساخت های 

مهمی مثل نیروگاه هسته ای بوشهر در آنجا ساخته شده اند؟ 
کال همه نیروگاه ها، هسته ای و غیرهسته ای، در سواحل )رودخانه، 
دریاچه، دریا و اقیانوس( ســاخته می شوند که بتوان از آب برای 
خنک کردن تاسیساتشان استفاده کرد. در مورد نیروگاه بوشهر هم 
موقعی که محل آن انتخاب شــد، به این نکته توجه شده بود، نه 

کم زلزله بودن منطقه. 
  بــا توجه به اینکه کانون تعدادی از زلزله های اخیر در دریا 
بوده، مثال زلزله  5/5 ریشــتری ۱0 مرداد در دریای عمان، آیا 

احتمال وقوع سونامی برای سواحل جنوبی ایران وجود دارد؟
  تعیین کانون زلزله می تواند به عالوه و منهای ۵ تا 10 کیلومتر خطا 
داشــته باشد، بنابراین کانون زلزله هایی که در دریا اتفاق می افتد، 
ممکن است ساحل باشد. اما زلزله در دریا هم می تواند اتفاق بیفتد، 
به دلیل شکستگی ها و گســل هایی که کف دریا وجود دارد. در 
نزدیکی سواحل دریای عمان و خلیج فارس در ایران هم گسل 
وجود دارد. مثال در ۳0 کیلومتری ساحل ایران در دریای عمان، 
مرز فرورانش ورقه اقیانوس هند و دریای عربی به زیر فالت ایران 
قرار دارد. اما سونامی با یک جابه جایی قائم در محل گسل های 
کف دریا اتفاق می افتد. این جابه جایی می تواند هم بر اثر گسلش و 
هم زمین لغزش رخ دهد. بنابراین، گسل های نزدیک ساحل ایران 
یا زمین لغزش در کف دریاـ  به دلیل وقوع زلزله یا هر چیز دیگری 
ـ هم می توانند در چنین شــرایطی باعث وقوع ســونامی شوند.

نکته دیگر اینکه ســونامی در ایران، نه فقط به دلیل وقوع زلزله 
در آب های نزدیک آن، بلکه حتی وقوع زلزله در سواحل هند یا 

ماداگاسکار هم می تواند رخ دهد.  
  سونامی  احتمالی در ایران چقدر می تواند خطرناک باشد؟ ممکن 

است سونامی ای مثل سونامی ژاپن در کشور ما هم رخ دهد؟ 
  بله، زلزله ۸ ریشــتری که در نوامبــر 1۹4۵در منطقه گواتر در 
مرز ایران و پاکســتان اتفاق افتاد و موجب سونامی شد، حدود 4 
هزار کشته به جا گذاشت، هر چند بیشتر کشته ها متعلق به پاکستان 
بودند. البته چنین زلزله ای در نزدیکی ساحل مکران در ایران زود 
به زود اتفاق نمی افتد، بلکه در هر قرن ممکن است شاهد یک یا 
دوتا از آن باشــیم اما همین ها هم می توانند بسیار مخرب باشند، 
مخصوصا اگر تاسیسات ساحلی و جمعیت بدون امکانات ایمنی 
در ساحل داشته باشیم. بنابراین، اگر زندگی را در سواحلی مثل 
مکران توسعه می دهیم، باید امنیت جمعیت ساکن در آن را هم از 
نظر سونامی تامین کنیم. ما باید احتمال وقوع زلزله و سونامی را در 

چنین مناطقیـ  کم یا زیادـ  در نظر بگیریم. 
  این امنیت را چطور می توان تامین کرد؟

  در این زمینه باید همان کارهایی را انجام داد که در کشــورهای 
پیشرفته مثل ژاپن و آمریکا و اخیرا شیلی انجام شده است. برای 

مثل  مواردی  سونامی 
امواج  ارتفاع 

و میزان 

ی  و پیشر
ســاحل  در  آنها 

قابل محاسبه است و می توان 
پیش بینی کرد چه خطراتی ساحل و ساحل نشینان را 

تهدید می کند. البته این کارها تا حدی برای سواحل جنوب شرقی 
ایران انجام شده است. شهرداری جایی مثل چابهار باید در تمام 
مالحظات توسعه منطقه ساحلی، اسکله صیادی و غیرصیادی و... 
مسئله زلزله و سونامی را مدنظر قرار دهد. من ساحل والدیویای 
شیلی را در سال ۲01۷ رفته  و دیده ام؛ منطقه ای که سونامی بزرگ 
را هم تجربه کرده است. در آنجا اول اینکه حریم ها مشخص شده 
است، یعنی مشخص است که هر منطقه از ساحل زون چندم خطر 
از نظر سونامی است؛ از درجه باالی خطر تا کمترین. بعد اینکه در 
زون یک و ۲ خطر سونامی، اجازه ساخت و ساز داده نمی شود.

بنابراین در مناطق ساحلی در معرض خطر سونامی هم می توان 
توسعه انجام داد و حتی شهرهای بزرگ ساخت اما باید مالحظات 
مرتبط با سونامی همیشه در آنها باشد. نمی شود که تا لب ساحل 
ساخت و ساز انجام دهیم و وقتی سونامی آمد و موج آن همه چیز 
را خراب کرد تازه به فکر بیفتیم. خوشبختانه در یکی دو سال اخیر 
حرکت های خوبی درخصوص مالحظات ایمنی زلزله و سونامی از 

سوی ساکنان چابهار و دانشگاهیان آن می بینیم.
  در این منطقه زلزله بزرگ تر از ۸ ریشتر هم ممکن است رخ دهد؟

   در ســال ۲01۳ خانم اشــمیتز آلمانی و همکارانش تحقیقی 
درخصوص زلزله در منطقه مکران ایران منتشر و در آن احتمال 
وقوع زلزله ۹ ریشــتری را هم مطرح کردنــد. گرچه این اتفاق 
می تواند نادر باشــد و هر ۲، ۳ هزار سال یک بار اتفاق بیفتد، اما 

االن می تواند زمان بازگشت چنین زلزله ای باشد. 
  از نظر زمین شناســی کــدام مناطق ایــران امن تر از بقیه 
مناطق اند؟ مثال گفته می شــود در مناطق کویری زمین لرزه یا 

اتفاق نمی افتد یا با ریشتر پایین رخ می دهد.
  در کشوری که این  همه سابقه زمین لرزه  دارد و با توجه به اینکه 
زلزله می تواند تا 100 یا ۲00 کیلومتر از کانون خود را هم تحت 
تاثیر قرار دهد، صحبت از جای امن کار مشکلی است. اما می توانیم 
این را بگوییم که کجاها لرزه خیز و کجاها کم لرزه است. در خود 
کویرـ  و نه حاشیه آنـ  مثل کویر لوت و بیابان مرکزی ایران میزان 
تغییر شکل پوسته زمین خیلی کم است. اما حاشیه کویر در ایران 

است،  لرزه خیز  اتفاقا 
مثل گلباف و 
در  بم 

 . ن کرمــا
پرتلفات ترین زلزله 
قــرن اخیر در ایــران هم در 

حاشیه کویر رخ داده است؛ زلزله 1۳۸۲ بم. 
  پس در واقع مناطق مسکونی کویر در ایران خطرناک است 

و غیرمسکونی ها امن. 
  بله، اما چرا؟ چون مردم در حاشیه کویر ساکن می شوند؛ جایی 
که مرز کوه و دشت است و آب و امکان کشاورزی دارد، مثل بم، 
جیرفت و شهداد؛ اما لرزه خیز است. وجود آب در این مناطق خود 
نشان دهنده وجود گســل در آنجاست. به عبارتی، آن چیزی که 
دلیل وجود آب در آن مناطق است، دلیل رخ دادن زلزله هم است. 

  مناطق مسکونی کم لرزه در ایران کجاها هستند؟ 
   یک نوار در ایران هست که ما زمین شناس ها به آن »نوار سنندج 
ـ سیرجان« می گوییم و مناطق مسکونی کم لرزه تر کشورمان روی 
آن قرار دارند. این نوار از شــمال  غرب کشور از شهرهایی مانند 
سنندج و میاندوآب شروع می شود، وسط آن شهرهایی همچون 
همدان، گلپایگان و اصفهان هستند و انتهای آن در جنوب شرق 
کشور به محدوده شهر سیرجان می رســد. این نوار در واقع بین 
رشــته کوه های زاگرس و منطقه ایران مرکزی قرار دارد. در مورد 
این نوار باید به یک نکته توجه کرد و آن فرونشست زمین است. 
وقتی جمعیت زیادی در مناطق کم لرزه مثل اصفهان ساکن می شوند، 
آب بیش از حد مجاز از زمین برداشــت می شود و همین باعث 
فرونشست زمین می شــود. نکته دیگر اینکه اگر در فاصله 1۵0 
کیلومتری مناطق پرجمعیت هم زلزله بزرگی رخ دهد، می تواند 
برای این مناطق خطرناک باشد. یک منطقه نسبتا کم لرزه هم در 
جنوب اهواز داریم، در دشــت خوزستان. این زون زمین شناسی 
شــهرهای آبادان و خرمشهر در ایران، بصره در عراق و همچنین 
کویت را شامل می شود، یعنی سواحل شمال غرب خلیج فارس.
حاال شــما این مناطق ساحلی را مقایســه کنید با مناطقی مثل 
بندرعباس و بندرلنگه که در 6 ماه اخیر در آنها 4 زلزله 6 ریشتری 
و باالی 6 ریشــتری را شاهد بودیم. اما از گسل مهم و تاریخی 
اهواز ـ که طاقدیس اهواز هم روی آن قرار دارد ـ به سمت باال، 
چین خوردگی های زاگرس کم کم خودشان را نشان می دهند و در 
مناطقی مثل دزفول و شوش می بینیم که طاقدیس ها به سطح زمین 

آمده اند و کنار هر طاقدیس یک گسل فعال هم هست. 

دکتر مهدی زارع مطرح کرد

زلزله ۹ ریشتری این مناطق ایران را تهدید می کند       
خطر سونامی در سواحل ایران جدی است؟


