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گروه خبر // رئيس كميسيون حقوقي شوراي اسالمي شــهر بندرعباس گفت : بازار روز صادقيه با 
پيگيري هاي شهرداري شورا و كسبه بازار تعين تكليف شد وبه زودي بازگشايي مي شود .

به گزارش خبرنگار دريا ؛  فريده عامري ســياهويي با اشاره به دغدغه شوراي ششم پيرامون  بازار 
روز صادقيه بندرعباس افزود :يكي ازچالشهاي كميسيون حقوقي شوراي ششم تعيين تكليف بازاري 

بود كه از سال ٨٤ استارت خورده بود و قريب به ده سال معلق مانده ،با تالش و همفكري شهرداري، 
شورا ،كسبه و دادستان براي واگذاري مغازه ها تصميم نهايي اتخاذ شد و به زودي اين مكان شرايط 
ايده آل فعاليتش فراهم مي شود و شهروندان مي توانند در محدوده شرق شهراز اين ظرفيت براي خريد 

ميوه ،تره بار و مايحتاج خود استفاده نمايند .
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استاندار هرمزگان : 

نرخ بیکاری در هرمزگان
 ۳ درصد کاهش یافته است 
2

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان :

72پروژه در هفته دولت
 به بهره برداری می رسد 

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :

عامل مرگ و قطع عضو مردم 
با خودروهای بی کیفیت 
داخلی چه کسی است؟
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گروه خبر // مديركل امورمالياتی هرمزگان گفت:مؤديان 
مالياتــی می توانند با مراجعه بــه »درگاه ملی خدمات 
الكترونيک مالياتی« به نشانی my.tax.gov.ir پس از 
فعال سازی ابالغ الكترونيكی، از مزايای اين طرح بهره مند 

شوند.
  به گزارش خبرنگار دريــا ؛ رضا آخوندزاده افزود: 
پس از فعال ســازی ابالغ الكترونيک، اوراق مالياتی 
مؤديان كه در ســامانه های الكترونيكی سازمان امور 
مالياتی كشــور صادر می شود، به صورت خودكار بر 
روی حساب كاربری مؤديان بارگذاری شده و همزمان 

پيامک اطالع رســانی برای آنان ارســال می شود.
آخوندزاده اظهار داشــت : پــس از بارگذاری اوراق 
در حســاب كاربری، مؤديان ده روز فرصت دارند با 
مراجعه به حســاب كاربری خــود، اوراق بارگذاری 
شده را مشــاهده نمايند.وی تاكيد كرد : رؤيت برگه 
در حكم ابالغ اســت. مديركل امورمالياتی هرمزگان 
گفت:چنانچه مؤدی ظرف ده روز به حساب كاربری 
خود مراجعه نكرده و برگه خود را مشاهده نكند، روز 
يازدهم )يا اولين روزكاری بعد از روز دهم( به عنوان 

تاريخ ابالغ منظور شده و مهلت های قانونی واكنش 
به اوراق مالياتی بر مبنای آن در نظر گرفته می شــود.

وی تاريخ اجرای اين طرح را از اول شهريور ماه سال 
جاری اعالم كرد.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان تشریح کرد 

جزئیات ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی 
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 فریده عامری رئیس کمیسیون حقوقي شوراي اسالمي شهر بندرعباس خبر داد

واگذاري وبهره برداري از بازار روز صادقيه 
پس از يك دهه بالتكليفي

به زودي این مکان شرایط ایده آل فعالیتش فراهم مي شود 
و شهروندان مي توانند در محدوده شرق شهراز این ظرفیت براي خرید میوه ،تره بار و مایحتاج خود استفاده نمایند

ادامه در صفحه 2

آگهي فروش و اجاره امالک به صورت 
مزايده سازمان اموال و امالک ستاد

صفحه 4 را بخوانید

لزوم احداث شهرک سالمت 
در بندرعباس 

  

گروه خبــر // مديرعامل شــركت 
توزيع نيروی برق اســتان هرمزگان 
گفت: در هفته دولــت 72 پروژه در 
 شهرهای مختلف اســتان هرمزگان

 به بهره برداری می رسد. 
   به گــزارش خبرنگار دريا ؛ محمد 
كريمــی افزود: اين پروژه ها با اعتبار 
۲ هزار و ۱۲٨ ميليارد و ٨۶٨ ميليون 
ريال به مناسبت هفته دولت افتتاح و 
در اختيار مردم استان هرمزگان قرار 
خواهد گرفت. كريمی خاطرنشان كرد: 
اين پروژه ها شامل شبكه فشار ضعيف 
هوايی، شبكه فشــار ضعيف زمينی، 
شبكه فشار متوســط هوايی، شبكه 
فشار متوســط زمينی، پست هوايی، 
 پست زمينی و احداث چراغ روشنايی 
می باشــد. وی اظهارداشت: به اين 
هوايی،  پست  دستگاه  مناسبت ۳۶۰ 
۶٨ پســت زمينی و ۲هــزار و ۹۳۶ 
چراغ روشــنايی در اســتان احداث 
خواهد شــد. كريمی بيــان كرد: اين 
پروژه هــا در شــهرهای بندرعباس، 
بندرخمير، بندرلنگه، پارسيان، بستک، 
ميناب، ســيريک، بشاگرد، جاسک، 
رودان، حاجی آباد و قشــم در هفته 
دولت افتتاح خواهند شد. وی عنوان 
كرد: در تابســتان امسال و تاكنون با 
مشكالتی كه در كشور وجود داشت 
با لطف خداونــد و مديريت جهادی، 
تابســتان را بدون خاموشــی پشت 
ســر گذاشــتيم. مديرعامل شركت 
توزيع نيروی برق هرمزگان ادامه داد:  

ناترازی ۱۵ هزار مــگاوات برق در 
تابستان وجود داشــت كه اين امر با 
مديريتی كه انجام شد به مراحل پايانی 
خود در حال نزديک شــدن اســت. 
وی بيــان كرد: در اســتان هرمزگان 
همراهی و همكاری خوبی توســط 
مشتركين برق به ويژه صنايع استان، 
كشــاورزان، ادارات مختلف و مراكز 
تجاری وجود داشت تا بتوانيم تابستان 
را بدون خاموشی پشت سر بگذاريم. 
كريمــی يكی از معضالت شــركت 
توزيع نيروی برق اســتان هرمزگان 
را وصول نشدن مطالبات اين شركت 
عنوان كرد و گفــت: در حال حاضر 
۳هــزار ميليارد ريــال مطالبات اين 
شــركت از بخش های مختلف به جز 
مراكز نظامی و انتظامی اســت كه ۲۶ 
درصد آن مربوط به مشتركين خانگی، 
٤۱/7 درصــد عمومی و اداری، ۹/۶ 
درصد كشاورزی، ۲/٤درصد صنعتی 
و ۲۰/۱ درصد ســاير مصارف می 
باشد. وی خاطرنشان كرد: در تالش 
هســتيم كه مطالبات را وصول كنيم 

تا بتوانيم خدمات پايدار و مســتمر 
بــه مردم اســتان ارائــه نماييد. اين 
مســئول يكی از معضالت شــركت 
توزيع نيروی برق اســتان را سرقت 
از شــبكه برق عنوان كــرد و گفت: 
 اصالح شــبكه فشار ضعيف و تبديل 
ســيم هــای مســی بــه كابل های 
خودنگهدار يكی از كارهايی است كه 
در دســتور كار شركت توزيع نيروی 
برق استان قرار دارد تا بتوانيم از اين 
نظر ميزان سرقت ها را كاهش داده و 
سرمايه ملی را حفظ نماييم به همين 
دليل ۲هزار كيلومتر شــبكه فشــار 

ضعيف اصالح خواهد شد.
   كريمی ادامــه داد: هزار كيلومتر از 
اين اصالح شــبكه در سال جاری و 
هزار كيلومتر در ســال آينده انجام و 
تعويض خواهد شــد تا بتوانيم شبكه 
برق اســتان را ايمن ســازی كرده و 
مشــكالت را برطــرف نماييم. وی 
در حوزه جزاير نيــز گفت: يكی از 
 وظايف شــركت توزيع نيروی برق، 
بهره برداری و نگهداری از شبكه برق 

جزاير خليج فارس می باشد كه در اين 
بخش در تنب بزرگ ۲دستگاه مولد 
نصب و در هفته دولت به بهره برداری 
خواهد رسيد. همچنين در اين جزيره، 
زمينی كردن بخشی از شبكه توزيع در 

حال انجام می باشد. 
  كريمی به جزيره ابوموســی اشاره و 
خاطرنشان كرد: مولدهای نيروگاهی 
ايــن جزيره با اعتبــار ۲۵۰ ميليارد 
ريال در دســت تعمير و اورهال می 
باشد. وی درباره جزيره الرک عنوان 
كرد: در جزيره الرک دو دستگاه مولد 
توسط بنياد مستضعفان نصب شده كه 
يک دستگاه راه اندازی و دستگاه دوم 
نيز به زودی راه انــدازی و وارد مدار 
خواهد شــد تا شرايط در اين جزيره 
يابد. وی هوشمندســازی  بهبود  نيز 
شــبكه برق را يكــی از برنامه های 
وزارت نيرو عنوان كرد و گفت: در اين 
راستا پروژه جی آی اس را شروع كرده 
ايم تا اطالعات مورد نياز مشــتركين 
در بســتری آماده شــود كه بتوانيم 
خدمات غير حضوری و هوشمند را 
به آنها ارائــه نماييم. كريمی در پايان 
اظهارداشــت: يكی ديگر از اقدامات 
اين شركت در راستای هوشمندسازی، 
نصب كنتورهای هوشمند می باشد كه 
در سال جاری برای استان هرمزگان 
۱۵۰هزار كنتور سهميه در نظر گرفته 
شــده اســت تا بتوانيم از اين طريق 
مديريت و كنترل مشتركين را به خوبی 

انجام دهيم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان :
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سرمقاله

  چهــارراه فاطميه تا چهارراه مــرادی بندرعباس، 
بيشترين مطب های پزشكان، آزمايشگاه ها و... در آنجا 
 قرار دارد و در بيشتر ســاعات و بخصوص عصرها و

شب ها ترافيک بسيار سنگين در آنجا ترافيک كامال قفل 
می شود. در اين بافت فرسوده كه بطور مرتب خانه های 
وياليی قديمی و فرسوده تبديل به مجتمع های آپارتمانی 
می شــوند و اين مجتمع ها هم تبديل به مراكز درمانی 
می شــوند، اما از الين بندی و بازگشايی معابر و ايجاد 
پاركينگ متناسب با نيازها و... خبری نيست و كمبودها 
در حوزه های مختلف وجود دارد. بارها موضوع ايجاد 
مراكز درمانی در ســاير مناطق شهر مطرح شده كه در 
حد وعده باقی مانده است و ضرورت دارد يک شهرک 
ســالمت در خارج از بافت مركزی شهر احداث شود 
تا بيماران به راحتی بتوانند بــه آنجا بروند و خدمات 
درمانی دريافت كنند. به عنوان مثال می توان در شمال 
اتوبان شهيد رجايی چندين هكتار را به شهرک سالمت 
اختصاص داد و پاركينگ مورد نياز بيماران و كاركنان 
خودروهای اين مراكز نيز تامين شود واز طرفی بايستی 
بگونه ای برنامه ريزی شود تا تخصص های پزشكی در 
هر حوزه ای در محدوده ای از شــهرک مستقر شوند تا 
از ســردرگمی بيماران جلوگيری شود. در حال حاضر 
بيماران و همراهان شــان در سردرگمی بسر می برند و 
گاهی پيدا كردن مطب برخی پزشكان سخت می شود و 
از طرفی ديگر گرفتن نوبت سخت تر وبرای چندين روز 
يا هفته آينده نوبت داده می شــود. برخی از بيماران هم 
گاليه مندند كه بايستی پول نقد بدهند و بعضی مطب ها 
و... كارتخوان ندارند. در بندرعباس كه شهری مهاجرپذير 
است و جمعيت شهری اش هم در حال افزايش است و 
امكانات و معابر جوابگوی نيازهای فعلی نيست، بايستی 
تدابير الزم در حوزه های مختلف انديشــيده شود. در 
حوزه درمانی هم كه با چالــش های جدی مواجهيم، 
نياز به اتخاذ تدابير الزم می باشد. از طرفی ديگر بدليل 
اينكه هرمزگان در فقر وفالكــت، بيكاری و گرانی در 
جايگاه نخست كشــوری قرار داريم، بسياری از اقشار 
توان پرداخت هزينه های ســنگين دارو و درمان را هم 
ندارند و به همين دليل نياز به مراكز درمانی خيريه داريم 
تا بيماران محروم بدليل محروميت از درمان باز نمانند 
كه بخشی از شهرک سالمت را می توان برای احداث و 
راه اندازی مراكز درمانی خيريه اختصاص داد تا بيماران 
نيازمند هم بتوانند خدمات درمانی رايگان دريافت كنند. 
در حال حاضر چهارراه فاطميه تا مرادی و ســازمان 
بندرعباس جوابگوی حضور هزاران نفر بيمار و همراه 
بيمار بصورت روزانه نيست و تمام كوچه های باريک 
هم به پاركينگ خودروها تبديل شــده اند ودر صورت 
بروز حادثه، امكان حضور خودروهای امدادرسان آتش 
نشانی، آمبوالنس و... وجود ندارد و فاجعه ای غيرقابل 
جبران رخ می دهد و بايستی اصول پيشگيرانه را مدنظر 
قرار داد. در ســال های گذشته بحث بر سر اين بود كه 
در محالت حاشيه ای بندرعباس مراكز درمانی احداث 
شود تا شرايط محالت نيز تغيير كند و دسترسی مردم به 
مراكز درمانی ســهل تر شود كه محقق نشد. در شرايط 
فعلی ضرورت دارد كه در مكان مناســب تر خارج از 
بافت مركزی شهر، شهرک سالمت احداث شود و شرايط 
نيم قرن آينده بندرعباس نيز درنظر گرفته شود تا نيازها 
تامين شود و آينده نگری شود. شرايط فعلی اين مراكز در 
بافت مركزی شهر مناسب نيست و باعث بروز مشكالتی 
برای شــهروندان و رانندگان شــده است و در حوادث 

شرايط بدتر می شود.
   علی زارعی

خبر

لزوم احداث شهرک سالمت 
در بندرعباس 

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان :
ممنوعیت صید ماهی شیر 

به روش گوشگیر در آب های هرمزگان
  گروه خبــر// معاون صيد و بنادر ماهيگيری شــيالت 
هرمزگان از ممنوعيت صيد ماهی شــير به روش گوشگير از 
۲۵مــرداد تا ۲۵ مهر ماه در آب های اســتان هرمزگان خبر 
داد.به گزارش خبرنگار دريا، ابراهيــم عالی زاده گفت: اين 
ممنوعيت پيرو تاكيدات ســازمان شيالت ايران و با توجه به 
عضويت ايران در كميسيون منطقه ای شيالتی » Recofi«  و 
بر اساس  مصوبات دهمين اجالس اين كميسيون  به مدت دو  
ماه در منطقه خليج فارس و دريای عمان برای كليه كشورهای 
عضو ممنوع  شــده است.عالی زاده با اشاره به اينكه رعايت 
ممنوعيت های صيد و فصول صيد از ســوی جامعه شيالتی 
نقش مهمی در حفظ ذخاير آبزيان دارد از صيادان خواســت 
تا همكاری الزم و پرهيز از صيد اين گونه ارزشــمند را در 
زمان ياد شــده را داشته باشــند و هر گونه صيد و خريد و 
فروش آن در اين بازه زمانی ممنوع می باشد .وی با بيان اينكه 
ماهی شير يكی از پرفروش ترين ماهی جنوب ايران است كه 
دارای گوشــت لذيذ است، اظهار كرد: اين ماهی در بين مردم 
جنوب و كل كشور طرفداران زيادی دارد.معاون صيد و بنادر 
ماهيگيری شيالت هرمزگان تصريح كرد: كميسيون منطقه ای 
شيالتی ) Recofi ( يكی ازسازمان های مديريت شيالتی 
منطقه ای اســت كه از سال ۲۰۰۱ ميالدی با هدف حفاظت، 
مديريت و بهره برداری صحيح و اصولی ازذخايرآبزی منطقه 
خليج فارس و دريای عمان ذيل ماده ۱٤ اساسنامه سازمان 
فائو تاسيس و كشورهای منطقه ازجمله ايران ازهمان ابتدا به 

عضويت رسمی آن درآمدند.
فرسودگی ۸۰ درصد

 از تاکسی های شهر بندرعباس 
  گــروه خبر // رئيس ســازمان مديريت حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: در حال حاضر كمتر از 
7۰۰ دستگاه تاكسی در ســطح شهر بندرعباس فعال است.

عمار زاهدی گفت: از حدود ۲٤۰۰ دســتگاه تاكسی موجود 
در شــهر بندرعباس ٨۰ درصد فرســوده و كمتــر از 7۰۰ 
دستگاه فعال هستند.رئيس سازمان مديريت حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: از سال ۹۵ تاكنون تنها 
۱۱ دستگاه تاكسی جديد جايگزين تاكسی های فرسوده شهر 
بندرعباس شده كه اين آمار بسيار نگران كننده است.زاهدی 
گفت: با توجه به شرايط خاص آب و هوايی شهر بندرعباس 
از مسئوالن كشوری تقاضا داريم كه نگاه ويژه ای به موضوع 
نوسازی تاكسی های اين شهر داشته باشند.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جــوان ؛ او گفت: برای بهبــود وضعيت موجود 
حداقل به ۱۵۰۰ دستگاه تاكسی جديد نياز داريم كه اميدواريم 
مسئوالن كشوری سهميه ای مناسب برای استان در نظر بگيرند 
تا از نيمه دوم امســال تاكسی های جديد وارد چرخه حمل و 

نقل شهر بندرعباس شوند.

گــروه خبــر // اســتاندار هرمزگان 
با اشــاره به اینکه نــرخ بیکاری در 
هرمزگان ۳ درصد کاهش یافته  گفت: 
رشد اقتصادی هرمزگان نسبت به سال 

گذشته مثبت شد. 
   به گزارش خبرنگار دريا ؛ مهندس مهدی 
دوستی استاندار هرمزگان در جلسه شورای 
برنامه ريزی و توسعه اســتان هرمزگان، 
اظهارداشت: با هماهنگی ای كه بين سازمان 
برنامه و بودجه اســتان و مركز آمار ايران 
شــكل گرفته اســت برای اولين بار آمار 
فصلی رشد اقتصادی استان تهيه شده است 
كه نشان از رشــد استان در شاخص های 
مختلف است چنانچه رشد اقتصادی استان 
در فصل بهار ۱٤۰۱ حدود ۲.۶ درصد بوده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
يک درصد افزايش داشته است.وی افزود: 

اگر بخواهيم ميزان رشــد اقتصادی استان 
هرمزگان فصل بهار اســتان را تعميم بر 
فصل های ديگر دهيم حاكی از اين است كه 
با توجه به هدفگذاری ۶.۵ درصدی انجام 
شده برای هرمزگان ما حدود 7۰ درصد از 
هدفگذاری جلوتر هستيم و اين در حالی 
است كه بسياری از استان ها اعالم می كنند 
كه نمی توانند سهم رشد هدفگذاری خود را 
محقق كنند و خواســتار كاهش سهم شان 
هستند. اســتاندار هرمزگان بيان كرد: در 
آغاز به كار دولت ســيزدهم نرخ بيكاری 
هرمزگان ۱٨.۲ درصد بود كه با حدود ۳ 

درصد كاهش به ۱۵.۳ درصد رسيده است 
و تالش ما بر اين اســت كه تا پايان سال 
دوم فعاليت دولت نرخ بيكاری در استان را 
تک رقمی كنيم كه طبيعتا با توجه به بيش از 
۳هزار ميليارد تومان مبلغی كه بعد از سفر 
رياست محترم جمهور به استان تزريق شده 
است و پروژه هايی كه در هفته دولت و تا 
پايان سال به بهره برداری می رسد حتما اين 
امر محقق خواهد شد.وی ادامه داد: در ۵ 
ماهه نخست سال ۱٤۰۱ حدود ۲۵ هزار 
شغل جديد ايجاد شده است  يعنی ۵ درصد 
به تعداد شاغلين اضافه شده است و اين در 

حالی است كه ما حجم باالی مهاجرت ها 
به استان از كشور افغانستان را داريم و آن ها 
جزو آمار اشتغال استان ثبت نمی شوند اما 
به هر صورت بخشی از اشتغال استان را در 
دست می گيرند.مهندس دوستی تاكيد كرد: 
همه دستگاه های اجرايی الزم است نسبت 
به ثبت آمار اشتغال خود اقدام كنند تا آمار 
اشتغال اســتان دقيق تر و واقعی تر باشد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان كرد: با توجه 
به برنامه ها و آينده هدفگذاری شده استان 
در حوزه گردشــگری نياز است ناوگان 
حمل و نقل عمومی مخصوصا تاكسی ها 

نوسازی شوند از اين رو الزم است از محل 
اعتبارات تبصره ۱٨ تمهيداتی انديشيده شود 
تا اعتبــار ويژه ای به اين حوزه اختصاص 
داده شود، همچنين در حوزه برق دار كردن 
چاه های كشاورزی هم با توجه به اهميت 
موضوع و نقشــی كه در كاهش مصرف 
ســوخت دارند الزم است مساعدت الزم 

برای تخصيص اعتبار انجام شود.

گروه خبــر // حجت االســام والمســلمین 
دکترحسن کریمی دبیر ســتاد امربه معروف 
و نهــی از منکر هرمــزگان در خصوص عدم 
اســتقرار برخی از مدیران در استان هرمزگان 
گفت:مدیران پروازی بایــد از چرخه مدیریت 

استان هرمزگان حذف شوند.
   بــه گــزارش خبرنگار دريا ؛ حجت االســالم 
والمســلمين كريمی با ذكر اين مطلب كه يكی از 
مطالبات مردم اســتان هرمزگان بركناری مديران 

پروازی است اظهار كرد: در خصوص عدم استفاده 
از مديران پروازی در خواست های زيادی از ستاد 
امربه معروف و نهی از منكر استان هرمزگان مطالبه 
شــده اســت.وی افزود:يكی از مطالبه هايی كه در 
ماه های اخير از ســتاد امربه معروف و نهی از منكر 
در خواســت شده اســت عدم به كارگيری مديران 
پروازی و اولويت دهی به نيرو های بومی می باشد، 
زيرا مديران پروازی كه هيچ گونه تعلق خاطری به 
اين استان ندارند باعث بروز مشكالتی برای مردم 

به ويژه جوانان شــده است.دبير ستاد امربه معروف 
و نهی از منكر هرمــزگان گفت: مديران بايد ملزم 
شوند به طور تمام وقت در محل خدمت خود حضور 
داشته باشند.دكتر كريمی ادامه داد: هيچ دليلی برای 
حضور نداشتن مديران در استان وجود ندارد، جای 
اين سوال است كه اين مديران در تهران چه می كنند و 
چرا به وظايف خود نسبت به استان هرمزگان توجهی 
ندارند.حجت االسالم والمسلمين كريمی اظهار كرد: 
مديری كه در تهران بخواهد برای صنعت اســتان 

هرمزگان كه قطب اقتصادی كشوراست تصميم گيری 
كند خيلی متفاوت اســت با مدير با سابقه ای كه در 
ميدان حضور دارد . به همين دليل مدير پروازی نه 
تنها در صنعت بلكه در هيچ بخشی از استان نبايد 
وجود داشــته باشد.دكتر كريمی بيان داشت: استان 
هرمزگان يكی از شــاخص ترين استان های توليد 
كننده ثروت برای كشور است. از لحاظ توليد ثروت 
هميشــه در بين استان های درآمد زا  ولی از لحاظ 
دريافت بودجه بين استان های محروم كشور قرار 
دارد.دبيرستاد امربه معروف و نهی از منكر هرمزگان 
خاطرنشان كرد: در استان هرمزگان افراد تحصيل 
كرده مختلف با استعداد های متفاوت و با تحصيالت 
عاليه وجود دارد لذا ضرورتی برای حضور مديران 

پروازی در استان هرمزگان وجود ندارد.

پشت پرده سیاست 

  
همين چند هفته قبل نيز محمدرضا عارف با اظهارات اين گمانه را تقويت كرده 
بــود كه قصد ورود به انتخابات را دارد. اين رويكرد وی البته مورد اســتقبال 
اصالح طلبان نبود و حتی علی صوفی، دبيركل حزب پيشــرو اصالحات طی 
مصاحبه ای با اشــاره به كانديداتوری هــا و انصراف های عارف از بی اهميت 
بودن رويكــرد فعلی گفت. با اين اوصاف به نظر می رســد تا اين جای كار  
جريان اعتدال و راســت ميانه با حمايت جريان راست اردوگاه اصالح طلبی 
تكاپوی بيشتری از خود برای حضور در انتخابات مجلس و رياست جمهوری 
آينده نشــان داده است.  در آخر بايد گفت كه باتوجه به قدرت گيری جريان 
اصولگرايی در دولت و مجلس؛ نســخه ای كه تاكنون  اردوگاه اصالح طلبی  
چه در انتخابات اســفندماه ۹٨ و چه در انتخابات ۱٤۰۰ برای خود پيچيده و 
موضع منفعالنه اش ديگر جواب نمی دهد و برگ برنده در دست جريانی است 
كه بتواند با تشــكيل اپوزيسيونی فراگير خود را به عنوان رقيب اصلی جريان 

اصولگرايی در انتخابات آينده معرفی كند. 
 تازه های مطبوعات

اطالعات - وزارت راه و شهرسازی برای تحقق وعده انتخاباتی رئيس جمهور 
در زمينه ساخت ٤ ميليون واحد مسكونی طی يک سال گذشته، روی استفاده از 
اراضی متعلق به ساير دستگاه های دولتی حساب ويژه ای باز كرده و حتی دستور 
رئيس جمهور را برای واگذاری اراضی دولتی به طرح نهضت ملی مسكن گرفته 
است. اما همچنان با مقاومت شديد وزارتخانه ها برای تخصيص اراضی روبه رو 

است و در دستيابی به اهداف اين طرح ناكام مانده است.
 وطــن امروز- هم احيای برجام و هم عدم توافق بين ايران و آمريكا، به ضرر 
اســرائيل خواهد بود. رژيم صهيونيستی از طرفی به دليل شتاب گرفتن برنامه 
هســته ای ايران به احيای برجام راضی شــده تا به اين وسيله محدوديت های 
هســته ای بازگردد اما از طرف ديگر برخــی در تل آويو با مخالفت ضمنی با 
احيای برجام بر اين عقيده هستند كه اگر توافق احيا شود، به اين وسيله بعضی 
تحريم ها و منابع مالی ايران آزاد خواهد شد و اين اتفاق برتری ايران در منطقه 

را تضمين خواهد كرد.
 همشهری-يک ورزشكار درباره يک امر مذهبی، نظر نادرست می دهد و حاال 
بايد هزينه آن را با پايين آمدن بيلبوردهايش در شــهر بپردازد. يک بازيگر در 
يک جشنواره خارجی به دروغ عليه كشورش حرف می زند و حاال بايد منتظر 
ممنوع الكاری باشد. اين ها اتفاقات مثبتی است كه می تواند جلوی اظهارنظرهای 

نادرست و اشتباه سلبريتی ها را بگيرد.
دستاوردهای صنعت دفاعی نمادی از شکست تحریم است

رئيس مجلس فرا رســيدن روز صنايع دفاعی كشور را تبريک گفت و افزود: 
دســتاوردهای غرورآفرين صنعت دفاعی كشــور عالوه بر آن كه نمادی از 
شكســت سياست های تحريمی دشمنان ايران اسالمی است، به روشنی نشان 
می دهد كه اگر به جوانان مؤمن و متخصص كشــور اعتماد كنيم می توانيم بر 
مشكالت فائق آييم و قله های پيشرفت را فتح كنيم.دكتر قاليباف افزود: صنعت 
دفاعی كشــور اكنون سه ويژگی مهم و راهبردی را با هم تركيب كرده، نخست 
اين كه به يک صنعت پيشران تبديل شده كه همزمان با خود، ساير رشته های 
علمی به ويژه فنی و مهندسی را تغذيه می كند و توسعه می دهد. دوم با تأمين 
نيازمندی نيروهای مســلح و ايجاد برتــری فناورانه نقش مهمی را در قدرت 
دفاعی و بازدارندگی كشور ايفا می كند و ويژگی سوم با گشودن باب صادرات 
دفاعی در آينده ای نزديک به مكمل مهمی برای اقتصاد كشــور تبديل خواهد 

شد./خانه ملت
 
 

جهانگیری میزبان گعده انتخاباتی
»انتخاب« از برگزاری جلسه اعتدال گرايان و اصالح طلبان در منزل اسحاق 
جهانگيری خبر داد ونوشت: انتخابات مجلس در دسترس ترين موضوعی است 
كه اصالحات از هم اكنون برای آن هدف گذاری كرده است . اواسط زمستان 
ســال گذشته بود كه  خبری منتشر شد مبنی بر تشكيل جلسه مشتركی ميان 
سيدمحمد خاتمی، علی اكبر ناطق نوری، حسن روحانی و سيد حسن خمينی. 
خبری كه كمی بعد حرف های ضد و نقيضی در باره آن زده شد؛ برخی همانند 
جواد امام و كامبيز مهدی زاده داماد روحانی آن را روتين و دوستانه خواندند و 
برخی ديگر معتقد بودند كه اين موضوع بی ربط به فضای سياسی كشور نيست. 
اما كمی بعد برخی رسانه ها   از شروع فعاليت های غيررسمی رئيس جمهور 
ســابق برای بازگشت به عرصه سياسی كشور خبردادند  و از جلسات منظم 
وی برای تشكيل دولت سايه سخن گفتند  و مدعی شدند  كه روحانی هر هفته 
جلسات منظمی با اعضای كابينه دولت تدبير و اميد برگزار می كند. خبری كه 
نشان می داد  اين ديدارها صرفا  عادی و دوستانه نبوده و رنگ و بوی سياسی 
نيز دارد.  موضوعی كه در حد اما و اگر نماند و با شروع سال جديد  رفته رفته 
خبر برگزاری اين جلسات بيشتر شنيده شد و نه تنها دوباره اخباری مبنی بر 
برگزاری جلسه در منزل حسن روحانی و با حضور خاتمی و سيدحسن خمينی 
در خرداد ماه امســال منتشر شد بلكه حتی  تصاوير مختلفی از ديدار حسن 
روحانی با رجال كابينه اش از جمله محمد جواد ظريف، اسحاق جهانگيری، 
حجت االســالم علوی، علی ربيعی، محمد نوبخت و  محمود واعظی نيز  به 
رســانه ها درز كرد. حاال و در تازه ترين خبر سايت »انتخاب« از برگزاری 
جلســات اعضای كابينه دولت تدبير و اميد  پيش از محرم در منزل اسحاق 
جهانگيری خبر داده است.  به نوشته »انتخاب« چهار هدف ازبرگزاری چنين 
جلساتی قابل تصور است:۱. برگزاری منظم اين جلسات نشان می دهد كه قرار 
است همين تركيب در سياست نقشی را كه برای خود در نظر گرفتند ايفا كنند.۲. 
تشكيل اين جلسه در كنار جلسه ستاد اصالحات نشان می دهد قرار است اين 
جلسه سازوكاری با جديت بيشتر و با دستور جلساتی جداگانه از آن چه را كه 
در جلسات ستاد اصالحات دنبال می شود، پيگيری كند.۳. در سال های اخير 
سيدمحمد خاتمی و ناطق نوری كمتر فعال بودند يا می توان گفت تا حد زيادی 
دلزده از سياست كمتر به فعاليت می پرداختند. فعال تر شدن و تأثيرگذاری بيشتر 
آن ها ذيل اين جلسات می تواند تحقق پيدا كند.٤. تركيب اعضای اين جلسه نيز 
حائز اهميت است. اين جلسات كه پيشتر در زمان هاشمی شكل گرفته بود، 
در دوره رياست جمهوری حســن روحانی، به ويژه در دور دوم او به اين 
شــكل دنبال نشده بود. مضاف بر اين كه حضور نداشتن افرادی چون علی 
الريجانی هم قابل تأمل اســت و شايد نشان دهنده حد و حدود ائتالف ها 
باشد. برخی شنيده ها حاكی از آن است كه انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در دسترس ترين موضوعی اســت كه اصالح طلبان از هم اكنون برای آن 
 هدف گذاری كرده اند.جوان آنالين هم در گزارش اخير خود نوشــته است:

» جلســات اين جمع به طور منظم درحال برگزاری است و آخرين جلسه 
آن به ميزبانی اســحاق جهانگيری معاون اول دولت روحانی در منزل وی 
برگزار شــد. در اين جلسه ظاهراً به بررســی مسائل روز از جمله احيای 
برجام، مشكالت فضای مجازی و محدوديت های اجتماعی، بحث حجاب 
و گشــت ارشاد پرداخته شــده اســت. اما برخی اخبار هم حاكی از آن 
است كه دســتوركار اين جلسات كه برنامه ريزی منظمی برای تشكيل آن 
صورت گرفته، بيشتر جنبه انتخاباتی دارد.« ناگفته نماند كه اين تنها تالش 

اصالح طلبان برای بازگشت به عرصه قدرت و ورود به انتخابات نيست. 

انعکاس
اقتصادنیوز نوشت: محمد مهدی اسماعيلی، وزير ارشاد گفت: در سياست های 
هنری و توليد آثار نمايشی دولت قبل معتقد به نگاه پسينی و نظارت حداقلی 
بود. اين كه نبايد در حوزه فرهنگ دخالت كرد و جمله معروف جان الک كه 
در صحبت های رئيس جمهور قبل ديده می شــد كه می گفت همه را به زور 
نمی توانيم به بهشت ببريم.... در حالی كه در نظام اسالمی موظف هستيم زمينه 

سعادت مردم را فراهم كنيم.
 نامه نیوز نوشت: حسين ابراهيمی فعال سياسی اصولگراگفت:هم مسئوالن و 
هم مردم بايد همچنان با صبر و حوصله حركت كنند. نبايد تصور كنيم فردای 
امضای توافق همه چيز ارزان می شود.هنوز نياز به صبر و حوصله داريم تا ان 
شــاءا... به آرامی يک به يک مشكالت حل شود. خداوند هم گفته است كه  
زندگی مردم را تغيير نمی دهد مگر به خواست و اراده خود مردم. گلستان شدن 
به دســت خود مردم است نه صرفا با رفع تحريم ها و همچنان مردم بايد در 

صحنه باشند و به دولت كمک كنند تا وضعيت كشور بهبود يابد.
 تابناک  مدعی شــد : يک منبع آگاه گفت: چند تن از اعضای شورای شهر 
خرمشهر بازداشت شدند.چندی پيش شهردار سابق خرمشهر و رئيس سابق 

شورای شهر خرمشهر نيز به اتهامات مالی دستگير و بازداشت شدند.
 جماران نوشت : هادی طحان نظيف سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره 
انتخابات همان گونه كه بارها گفته شــده موارد به اشخاص گفته می شود اما 
شورا از انتشار عمومی مسائل كانديداها از نظر شرعی و قانونی منع شده و ما 
خودمان را پايبند به قانون می دانيم. اما اين نكته درست است كه روايت اوِل 
مسائل مربوط به شورای نگهبان را بايد خود ما داشته باشيم. البته نبايد شورای 
نگهبان را محدود به انتخابات كرد چرا كه اين شورا وظايف مهم ديگری هم 

بر عهده دارد.
 اقتصاد نیوز مدعی شد:  آيت ا... غروی عضو جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم گفت: صحبت اين نيســت كه چند تار موی يک خانم بيرون است. البته 
آن هم غلط است. صحبت از بی بند و باری است كه ما در جامعه احساس 
می كنيم. اين لباس های تنگ و كوتاهی كه مالحظه می كنيد، روســری های 
 پايين تر رفته و موهای بيرون آمــده، آن آرايش های تند و گاهی لباس ها
  و شــلوارهای خاصی كه پوشــيده می شــود و گاهی مواقع هم پوشيده 
نمی شود، ضرر و لطمه زيادی برای جامعه دارد و نبايد ما برای آن ها اشک 

بريزيم.
مطالبات مردمی است ، هیچ مشکل امنیتی در شهرکرد نداریم

وزير كشــور با بيان اين كه مشكل آب در شهركرد، مطالبه مردم بوده است، 
افزود: اكنون مشــكل تا حد زيادی برطرف شده و در وضعيت پايداری قرار 
گرفته اســت و بخش اندک باقی مانده هم به سرعت حل خواهد شد.احمد 
وحيدی وزير كشور با اشاره به مشكالت پيش آمده در زمينه تامين آب شرب 
شهركرد و تالش های صورت گرفته برای حل و فصل اين مشكل گفت: به هر 
حال پس از حوادث طبيعی اخير كه در سراسر كشور به وجود آمد، برخالف 
همه تالش های انجام شده، در مسير انتقال آب شرب مردم هم مشكالتی ايجاد 
شد.وحيدی با اشاره به سوءاستفاده ضدانقالب و بدخواهان از اين اتفاق اظهار 
كرد: آن ها هميشه تالش دارند هر موضوعی را به سمت و سوی ضد امنيتی 
ببرند، اما هيچ مشكل امنيتی در شهركرد نداريم، ما قبول داريم اين مسئله جزو 
مطالبات مردم است و بخشی از موضوع خارج از كنترل بود، با اين حال تالش 

كرديم مشكل به وجود آمده را برطرف كنيم./تسنيم

استاندار هرمزگان: 

نرخ بيكاری در هرمزگان ۳ درصد کاهش يافته است 

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان :

مدیر پروازی نه تنها در صنعت بلکه در هیچ بخشی از استان نباید باشد 

استفاده از دانش فنی متخصصان نیروگاه 
بندرعباس در ساخت قطعات نیروگاهی

گروه خبر// مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از استفاده 
از دانــش فنی متخصصــان نیــروگاه بندرعباس در 

ساخت قطعات نیروگاهی در سطح کشور خبر داد.
   بــه گزارش خبرنگار دريا، داريــوش محمودی در ديدار با 
فرماندهان ارشد منطقه يكم دريايی ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی استان هرمزگان عنوان كرد:نيروگاه بندرعباس با قدمتی 
٤۳ ســاله حساسترين و مهمترين نيروگاه جنوب شرق كشور 
می باشــد كه نقش مهمی در پايداری برق كشور ايفا می كند.

مديرعامل نيروگاه بندرعباس افزود: نگهداری و تعميرات، از 
فاكتورهای مهم در نيروگاه می باشد كه انجام به موقع آنها عالوه 
بر حفظ دارايی های فيزيكی، می تواند در زمان آمادگی كامل 
برای تامين برق در اوج مصرف به كار آيد، كه با گذشــت ۲ 
ماه از آغاز تابستان شاهد يک مورد خاموشی در سطح استان 

نبوده ايم.
   محمودی خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط تحريم و موانع 
موجــود در تامين قطعات خارجی، اســتفاده از توانمنديهای 
ســاخت داخل، بهترين گزينه برای تامين قطعات جهت توليد 
برق پايــدار، حمايت از توليد كننده هــای داخلی، كمک به 
اشتغال و صرفه جويی ارزی می باشد.وی يادآور شد: استفاده 
از ظرفيت متخصصان داخلی و شــركت های دانش بنيان در 
تعميرات اساســی واحدها در اين نيروگاه، تمايل شركت های 
ديگر را در به كارگيری از مهندســان نيروگاه دوچندان كرده 
اســت. مديرعامل نيروگاه بندرعباس تصريح كرد: حساسيت 
بخش توليد در صنعت برق از همه بخشهای آن باالتر است و 
از سويی عملكرد مطلوب در اين حوزه، مرهون نيروی انسانی 
متخصص است.الزم به ذكر است: فرماندهان ارشد منطقه يكم 
دريايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی استان هرمزگان ضمن 
ادای احترام به شهدای نيروگاه بندرعباس، از تاسيسات كلرزنی، 
آب شــيرين كن و بهره برداری بازديد و در جريان روند توليد 

واحدها در اوج مصرف تابستان قرار گرفتند.

ادامه از تیتر یک //
   عامري گفت: جلســات متعددي 
بازار مذكور  براي بررسي وضعيت 
برگزار شد كه پنج جلسه تخصصي 
بــا همراهي حقوقي شــهرداري و 
مشــورت با دادســتان محترم در 
همين راســتا صــورت گرفت كه 

ســرانجام پس از بحث و بررسي و 
گره گشــايي راهكار مناسبي براي 
راي  با  بازار  بازگشــايي  موضوع 
اكثريت در صحن شــورا تصويب 
و بــراي تاييدمصوبه به فرمانداري 
شهرستان ارســال گرديد . رئيس 
اسالمي  شوراي  حقوقي  كميسيون 
شــهربندرعباس خاطر نشان كرد: 
شــكايات و مراجعيــن زيــادي 
پيرامون وضعيــت تعليق  اين بازار 
داشتيم چرا كه اين مكان به صورت 

مشاركتي توسط مردم احداث شده 
و شهرداري  شريک مردم محسوب 
مي شود كه عدم واگذاري امالک به 
كسبه  نارضايتي هاي بسياري را به 
همراه داشــت همين امر باعث شد 
شوراي  حقوقي  كميسيون  اعضاي 
اسالمي شــهر براي دفاع از حقوق 
 مــردم و جلوگيــري از هدر رفت 
بيت المال دســت به اقدامي فوري 
بزنند و برابر قوانين و مقررات تصميم 
موثري را در راستاي منافع مردم و 

كســبه اتخاذ نمايند . مهدي نوباني 
شــهردار بندرعباس نيــز پيرامون 
مســاله بــازار روز صادقيه اظهار 
داشــت: همراهي شورا و كميسيون 
امالک و  براي واگــذاري   حقوقي 
راه انــدازي بازار بــا جديت در 
مســير حل مســاله بود كه با ارائه 
راهكارهاي قانوني و منطقي اين گره 
ده ساله باز شــد و كسبه به حق و 
حقوق خود در چهارچوب اجراي 

قانون رسيدند. 

  شــهردار بندرعباس با اشــاره به 
كمكهاي شــوراي شــهر به ويژه 
اعضاي كميسيون حقوقي در رابطه 
با حل مشكالت و مسائل حقوقي 
بازارشهرداري تصريح كرد :شور و 
مشورت و ارائه راهكار به شهرداري 
در مباحث مختلف درشوراي ششم 
يک روند رو به رشد صعودي داشته 
ونتيجه همكاري و همياري شــورا 
وشهرداري به ثمر نشستن منافع و 
حق و حقوق شهروندان بوده است .

 فریده عامری رئیس کمیسیون حقوقي شوراي اسالمي شهر بندرعباس خبر داد

واگذاري وبهره برداري از بازار روز صادقیه پس از یك دهه بالتکلیفي
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خبرداد سرباز!
پر سر و پر صداست سربازی
غیر چوب خداست سربازی

از ننر ها خوشش نمی آید
عینهو زن باباست سربازی

بهترین بوش بوی جوراب است
چه، خوش آب و هواست سربازی

ساچمه، الی پلو کجا دیدی
مبتکر در غذاست سربازی
می زند ضدحال و می ریزد
قیمه را توی ماست سربازی
هست استاد در کچل کردن

پس کالسش کجاست سربازی
خشم مافوق خشم اژدهاست
برتر از گودزیالست سربازی
پادگان کامالً قلمرو اوست
شبه فرمانرواست سربازی
روح سرباز را جال بدهد

چون سوپر سنگ پاست سربازی
از پسرها پدر درآورده

بس که پر ماجراست سربازی
  صامره حبیبی

***
سوال از شما؛  جواب از ما
B ميخ فوالدی برای ستون

 س: بوق توی ماشين به چه دردی می خوره؟
ج: برای ايجاد سر و صدا دم در بيمارستان ها 
و بهم ريختن تمركز راننده های خانم كارايی 

داره.
س: بنده خدا می بينه دارم از كاميون سبقت 
می گيرم ولی بازم پشــت سرم چراغ و بوق 

می زنه. چيكار كنم؟
ج: من كه هميشــه از ميخ فوالدی استفاده 
می كنم، شايد پونز هم برای تايرها و ديگه 

راه نرفتن ماشينش جواب باشه.
س: پليس راه رو ديديم چيكار كنيم؟

ج: ماشين رو با سرعت بزن توی دكل اصلی 
نگهبانی. ما كه ســعی می كنيم آروم و متين 

رد بشيم.
س: ســوبله پارک كرده و راه رو بسته تازه 
می خواد يهو هم وارد خيابون بشه. چطوری 

ردش كنيم؟
 B ج: بــا برخورد مســتقيم توی ســتون
ماشــينش. البته بعدش بايد يه سری بری 
صافكاری برای كشيدن شاسی های ماشين 

خودت.
س: الين وســط رو گرفته و يه اتوبان رو 

بسته. چی بايد بهش گفت؟
ج: اينجا ادب حرف اول رو می زنه. ســعی 
كنين وقتی فحش به ذهنتون رسيد ده ثانيه 
صبر كنين. ممكنه فحش بهتر و بدتری هم به 

ذهنتون برسه.
  محمدحسین صادقی

طنز

    ســيد ابوالحسن جعفری سرويس استان ها // 
دبير ستاد هفته دولت در استان بوشهر برنامه های 
مختلــف اين اســتان در هفته دولــت را برای 

شهرستان های مختلف تشريح كرد. 
   به گزارش خبرنگار دريا ؛ رقيه زنگنه نژاد در جمع 
خبرنگاران با گراميداشت ياد شهيدان رجايی و باهنر 
به تشريح برنامه های هفته دولت از روز چهارشنبه 
دوم شــهريور در اين اســتان پرداخت.وی با بيان 
اينكه در نخســتين روز اين هفته پس از غبارروبی 
گلزار شهدای بوشهر، مهمترين پروژه های شهرستان 
دشتستان افتتاح و اجرايی می شــود، اضافه كرد:  

افتتاح كلينيک برازجان، افتتاح ايستگاه  توزيع برق 
روستای ميان دشت آبپخش و افتتاح ايستگاه پمپاژ 
آبياری تحت فشار سعدآباد و آغاز عمليات اجرايی 
آزمايشــگاه طبی برازجان، پــل درودگاه، آبياری 
دشت شبانكاره و بهسازی مسير روستايی باغ تاج، 
الحاق 7۵ هكتار شــهرک صنعتی برازجان و ۵۰۰ 
واحد مسكونی نهضت ملی مسكن در شهر برازجان 
از مهمترين پروژه های شهرستان دشتستان در هفته 
دولت اســت.دبير ســتاد هفته دولت استان بوشهر 
باشاره به برنامه های دومين روز از هفته دولت در 
شهرستان های دشتی و دير، تصريح كرد: افتتاح مركز 
جامع سالمت روستايی  زيارت، افتتاح آبياری تحت 
فشــار الور شرقی، افتتاح مخزن ۵۰۰ متر مكعبی 
روستای چاوشی و افتتاح ۲ مدرسه در شهرستان 
دشــتی در روستای چارک و شــهر كاكی و آغاز 
عمليات اجرايی محور  باغان از مهمترين پروژه های 

شهرستان دشتی است.زنگنه نژاد ادامه داد: افتتاح سه 
مدرسه ۶، ۱۲ و ۶ كالسه در شهنيا، بردخون و آب 
خون، افتتاح و نصب دستگاه اكس ری گمرک دير و 
آغاز عمليات اجرايی بندهای اسكله صادراتی بندر 
دير از مهمترين پروژه های شهرستان دير است.اين 
مقام مسئول در ادامه به تشريح برنامه های سومين 
روز هفته دولت پرداخت و گفت: روز جمعه استان 
بوشهر ميزبان رئيس سازمان انرژی اتمی كشور است 
كه برای آغاز عمليات اجرايی آبشيرين كن 7۰ هزار 
متر مكعبی نيروگاه اتمی به اين استان سفر می كند.

دبير ستاد هفته دولت استان بوشهر افزود: عمليات 
اجرايی كشتارگاه صنعتی روستای حسينكی، مجتمع 
گردشگری ساحلی اكباتان و سالن مسافربری پايانه 
دريايی بوشهر نيز در روز جمعه آغاز و پروژه های 
ميراث فرهنگی در بافت قديم شهر بوشهر، استخر 
دانش آموزی و آبشــيرين كن 7 هزار متر مكعبی 

نورويژه زير مجموعه اداره كل آب و فاضالب استان 
بوشهر افتتاح می شود.

   زنگنه نــژاد بيان كرد: روز چهــارم هفته دولت 
جشــنواره شــهيد رجايــی برگــزار و عملكرد 
دســتگاه های اجرايی ارزيابی می شــود. همچنين 
مهمترين پروژه های شهرســتان تنگستان افتتاح و 
عمليات اجرايی آنها آغاز می شــود.وی افزود: ۲ 
مجموعه پرورش ماهی در قفس ۵۰۰ تنی و يک 
مركز تكثير ميگــوی ۱۰۰۰ تنی و مخزن ۵ هزار 
متر مكعبی در شــهر دلوار، ســاختمان شهرداری 
اهرم افتتاح و عمليات اجرايی ســد باهوش، واحد 
پرورش شتر مرغ آغاز می شود. همچنين عمليات 
اجرايی ۱۰۰۰ واحد مسكن روستايی از مهمترين 
طرح های شهرستان تنگســتان آغاز می شود.دبير 
ستاد هفته دولت استان بوشهر بابيان اينكه پنجمين 
روز هفتــه دولت به پروژه های عمرانی و اقتصادی 
شهرستان های گناوه و ديلم اختصاص دارد، گفت: 
افتتاح واحد جوجه كشی بندر ريگ و آغاز عمليات 
اجرايی اليروبی خور بندر ريگ، پل ســيد رضا و 
فوالد بوشهر در شهر گناوه از مهمترين پروژه های 

شهرستان گناوه و آغاز عمليات اجرايی واگذاری 
۳۰۰ قطعه زمين نهضت مســكن ملی به جوانان و 
 G ۳ شهرک شيالتی پرورش ميگو و افتتاح سايت
به صورت نمادين در روستای والفجر از پروژه های 
مهم شهرستان ديلم اســت.به گفته زنگنه نژاد، روز 
هفتم از هفته دولت استان بوشهر ميزبان وزير نفت 
اســت تا پروژه های شهرستان های عسلويه، جم و 

كنگان افتتاح و اجرايی شود.
  وی تاكيــد كرد: افتتاح بزرگــراه بزبازبندو، آغاز 
عمليــات اجرايی هتل گردشــگری كنار خيمه و 
آغازعمليات اجرايی اليروبی بندر صيادی نخل تقی 
در عسلويه و آغاز عمليات اجرايی ناحيه صنعتی 
جم و افتتاح ســالن ورزشی تالش و چهار مدرسه 
در شهرستان جم از مهمترين برنامه های روز هفتم 
هفته دولت در اســتان بوشهر است.وی اضافه كرد: 
آغاز عمليات اجرايی چهار پروژه  پتروشــيمی در 
حوزه پتروشيمی و پااليشگاه ميعانات گازی، افتتاح 
مدرسه ۱۲ كالسه شهر قدس و سالن ورزشی بركه 
چوپان نيز از مهمترين برنامه های روز پايانی هفته 

دولت در شهرستان كنگان است .

اعالم برنامه های هفته دولت در استان بوشهر

آرزو توكلی ســرويس اســتان ها // 
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس 
الكترود  اينكه  بيان  با  اسالمی  شورای 
گرافيتی به  شــدت استراتژيک است 
و اگر جلويش را بگيرند صنعت فوالد 
ايران كامــالً می خوابد بنابراين در اين  
كرد،  انديشه  ويژه  تدبيری  بايد  راستا 
گفت: در استان كرمان يک و نيم سال 
است كه بزرگ ترين مجموعه در كرمان 
طراحی  شــده و كار را شــروع كرده 
در بحث دانش فناوری نياز اســت تا 
تخصص ها به  كارگرفته شود و اين ماده 
اوليه نياز صنعت فوالد توليد و از واردات 

جلوگيری شود. 
   بــه گزارش خبرنگار دريا ؛ دكتر محمدرضا 
پورابراهيمی در نشست مشترک با اساتيد، هيئت 
علمی و پژوهشگران شركت های دانش بنيان 
دانشگاه شهيد باهنر كرمان اظهار كرد: نزديک 
يک سال و نيم است كه ۵۰ هزار ميليارد تومان 
طرح ســرمايه گذاری برای شهر كرمان تعريف 
كرديم و يكی از اين طرح ها كه گرفتار توليد 
آن هســتيم الكترود گرافيتی است.وی افزود: 
الكترود گرافيتی از مــواد اوليه و ضروری در 
صنعت فوالد كشور است؛ در ۱۰ سال قبل در 
كرمان حتی يک كيلوگرم فوالد توليد نمی شد و 
خاک را برداشــت و از استان خارج می كردند 
اما فرآوری نمی شد.پورابراهيمی ادامه داد: ولی 
امروز فقط در يک مجموعه معدنی در اســتان 
كرمان ۲٤ ميليون تن كنســانتره، ۱٨ ميليون 
تن گندله و ٨ ميليون تن فوالد توليد می شــود 
و  در هفته گذشــته ۱۵۰ هزار ميليارد تومان 
طرح های توسعه در فوالد كليد خورد.رئيس 
كميســيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
تاكيد كرد: الكتــرود گرافيتی يكی از نيازهای 
اساسی استان و كشور در صنعت فوالد است اما 
در اين جا نياز به دانش فنی داريم كه اروپايی ها 
و شــرقی ها تا به امروز اجازه آن را ندادند؛ و 
همه الكترود گرافيتی كشورمان، وارداتی است و 
۱.۲ ميليارد دالر الكترود به كشور وارد می شود 
كه عدد سنگينی اســت.نماينده مردم كرمان و 

راور در مجلس شورای اسالمی با بيان اينكه 
الكترود گرافيتی به  شدت استراتژيک است و 
اگر جلويش را بگيرند صنعت فوالد ايران كاماًل 
می خوابد بنابراين در اين  راســتا بايد تدبيری 
ويژه انديشه كرد افزود: در استان كرمان يک و 
نيم سال است كه بزرگ ترين مجموعه در كرمان 
طراحی  شده و كار را شروع كرده در بحث دانش 
فناوری نياز اســت تا تخصص ها به  كارگرفته 
شــود و اين ماده اوليه نياز صنعت فوالد توليد 
و از واردات جلوگيری شود.وی اظهار داشت: 
دانشگاه شهيد باهنر كرمان در  دولت سيزدهم با 
نگاه جديد بايد به دانشگاهی برتر تبديل شود و 
اعالم كند كه بودجه دولتی برای اداره  دانشگاه 
نياز ندارد، كما اينكه دانشــگاه های معتبر دنيا 
هم همين كار را می كنند و از منابع خودشــان 
استفاده می كنند لذا بزرگ ترين ظرفيت هايشان 
توانمندی علمی اســت.پورابراهيمی بيان كرد: 
دانشگاه شــهيد باهنر كرمان دارای ۱٤ هزار 
دانشجو و ۶۰۰ عضو هيات  علمی است كه از 
ذخاير نظام مقدس اسالمی هستند اين ظرفيت 
از ده  ها چاه نفت هم باالتر است شرط آن اين 
اســت كه توان علمی را از معبر تجاری سازی 
به خلق ثروت برســانيم تا اثر آن را در بهبود 
معيشت زندگی مردم، گره گشايی كالن كشور 
و نيــز اثر آن را در اقتصاد كشــور ببينيم.وی 
گفت: ظرفيت قانون جهش توليد دانش بنيان 
را ايجاد كرديم  كه هم زمان شده با سال جاری 
و شــعار مقام معظم رهبری؛ و در اين راســتا 
درخواست داريم كه اين ظرفيت فوق العاده به 
شركت های فناور كمک كند. رئيس كميسيون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
اينكه می توان كرمــان را قطب بزرگ پهناور 
در كشور معرفی كرد خاطرنشان كرد: شركت 
مس در سال ٤۰ هزار ميليارد تومان سود توليد 
مس دارد كه قصد دارد در راستای تحقق شعار 
رهبری ) توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرينی( با 
دانشگاه همكاری كند و اين فرصت را غنيمت 
شماريد. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی  گفت: در حوزه اقتصاد كالن 
برای اينكه بتوان از وضعيت كنونی به وضعيت 
 مطلوب تر برســيم چندين اقدام الزم اســت 
 انجام شــود كه يكــی از آن ها اســتفاده از 
مزيت های نســبی اســت؛ در چند دهه اخير 
مزيت های نســبی به تدريج جــای خود را به 
خلق مزيــت داده اند.پورابراهيمــی بيان كرد: 
آنچه در طول ســال های اخير در كشورهای 
دنيا نمود داشــته و می تواند اين تجربه موفق 
گسترش  داشته باشــيم؛  كشــورمان  برای  را 

فعاليت های علمی و تخصصی است و از همه 
مهم تر اينكه اين تــوان علمی و تخصصی را 
از بستر تجاری ســازی به خلق ثروت تبديل 
كنيم لذا اين امكان وجــود دارد كه ما به جای 
مزيت های نسبی از ظرفيت خلق مزيت استفاده 
كنيم و الزامش هم اين اســت كه توان علمی 
داشــته باشــيم.وی افزود: در دو دهه  ابتدايی 
بعد از پيروزی انقالب اسالمی ما اين ظرفيت 
علمی را در كشــور نداشته ايم اما در دهه های 
سّوم و چهارم اين مسير حركت، شتاب خيلی 
خوبی گرفت و امروز جمهوری اسالمی يكی از 
كشورهای قدرتمند در توليد علم و دانش است.

پوابراهيمی گفت: تعداد مقاالت iSi ايران در 
دنيا بسيار زياد است كه گويای موفقيت علمی 
ايران در دنيا است در حالی كه در كشور در قبل 
از انقالب و نيز ســال های اول بعد از پيروزی 
انقالب در ظرفيتی در المپيادهای دانش آموزی 
و دانشــجويی كه ركورد بزند نداشتيم، اما االن 
جمهوری اســالمی  از مقتدرترين كشورها در 
عرصه علم و فناوری است و اين بزرگ ترين 
ســرمايه ای كه نظام جمهوری از آن برخوردار 
است.رئيس كميسيون اقتصادی مجلس اظهار 
كرد: در دنيا ادبيات كشــورهای استكباری در 
مقابل كشورهای ديگر استفاده از ظرفيت های 
علمی است كه به ناحق و نابجا استفاده می كنند 
يعنی توانمندســازی از نگاه علمی كه سپس 
تبديلــش می كنند به ابزار ســلطه؛ ولی ما در 
مبانی دينی و اعتقــادی اين رويكرد را نداريم 

و توانمندسازی علمی را در دستور كار داريم.
پورابراهيمی ادامه داد: دانشــگاه شهيد باهنر 
كرمان يكی از دانشــگاه های بسيار توانمند در 
كشور است اّما با وجود ۲7 شركت فناور فعال 
و مســتقر در پارک علم و فناوری هايتک؛ در 
مجموع با وجود اين مهم، نســبت  به ظرفيت 
دانشگاه عقب هســتيم. نماينده مردم كرمان و 
راور ادامه داد: سوال اينجاست ما از سهم غالب 
توليد و سودآوری مس در كرمان، چه شرايطی 

با اين رويكرد داريم؟
وی خطاب به اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی 
حاضر در جلسه گفت: كه امروز ظرفيت علمی 
را در اختيار داريد و ۲۵ سال است كه در اين 
دانشگاه دانشــجوی دكترا تربيت می شود لذا 
مأموريت های دانشــگاهی را هم دارد و ما در 
كنار مس؛ ظرفيت گل گهر، گهر زمين، الستيک 
بارز و ديگر موارد صنعتی را داريم پس وقتی 
صنعت عظيم مس دســت كمک به سوی شما 
دراز كــرده ظرفيت علم نيــز در جهت ارتقاء 

كشور پا به ميدان بگذارد.

هشدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت 
به تولید الکترود گرافیتی در کشور
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عليرضا حائری زاده سرويس استان ها //
امام جمعه يزد گفت: يكی از مســائلی كه 
بايد در استان به آن سر و سامان داده شود 
بحث معادن است كه برخی از آن ها اصال رها 

هستند. 
   به گزارش خبرنگار دريا ،  آيت اهلل محمدرضا 
ناصری در ديدار استاندار و جمعی از مديران 
استانداری يزد به مناسبت هفته دولت افزود: 
فارغ از اقداماتی كه در ســطح كشور انجام 
می شود، در سطح استان نيز بايد اين معادن سر 
و سامان داده شوند و اين موضوعی مهم برای 
استان است.وی افزود: در شرايطی كه دشمنان 
به اشكال مختلف عليه نظام و مردم ايران توطئه 
می كنند، اما اراده و خواست خداوند، حفظ و 
پيروزی مردم ايران است.امام جمعه يزد اظهار 
داشــت: جای دارد از اســتاندار و همكاران 
ايشان بخاطر جديت در امور و برنامه ريزی 
برای پيشبرد كارها تشكر كنم؛ برنامه ريزی ها 
زمانی به نتيجه می رسد كه همراه با پشتكار و 
پيگيری باشــد و لذا بايد بعد از آغاز كار آن 
را بطور جدی پيگيری كنيد تا به نتيجه الزم 
برسد.وی تأكيد كرد: مجموعه های مختلف بايد 
سريع كار مردم را انجام دهند و نبايد به گونه ای 
باشد كه مردم برای انجام كارها بی جهت معطل 
شوند.  وی اضافه كرد: يكی از موضوعات مهم 

كه ما با آن مواجه هستيم آموزش و پرورش 
اســت و بحث تحول در آمــوزش و پروش 
مسئله ای مهم است كه بايد انجام شود و اين 
الزمه پيشرفت كشور است.ناصری ادامه داد: 
با توجه به موقعيتی كه استان يزد دارد يكی از 
نيازهای استان تقويت و گسترش خط ريلی 
استان يزد است و اين موضوعی بسيار مهم و 
حياتی برای يزد است.همچنين استاندار يزد در 
اين نشست گفت: دولت سيزدهم از همان ابتدا 
بنای خودش را بر رضايت خداوند و رضايت 
مردم قــرار داد و از همه فرصت هايی كه در 
اختيار داشت سعی كرد برای حل مشكالت 
مردم اقدام كند بدون اينكه به حواشی بپردازد.

مهران فاطمی افزود: در استان از ابتدای استقرار 

تيم جديد اقداماتی انجام شد شايد بتوان گفت 
مهم ترين اقدامی كه در اين يكســال برای آن 
وقت گذاشته شد و در اولويت اول بود، تدوين 
برنامه تحولی استان بود چون كار بدون برنامه 
به نتيجه نمی رسد.استاندار يزد ادامه داد: اين 
برنامه كامال مبتنی بر اسناد باالدستی تدوين 
شد و همچنين با مشاركت همه ذی نفعان بحث 
تدوين شــد و فقط بخش دولتی اين كار را 
نكرد بلكــه در هر بخش فعال آن بخش اعم 
از بخش خصوصی و مردم ورود پيدا كردند.
وی عنوان كرد: با ورود دولت سيزدهم درصد 
پوشش واكسيناسيون كرونا ۱٨ درصد بود اما 
در حال حاضر ۹۵ درصد مردم استان يزد ُدز 
اول واكسن را تزريق كرده اند و ٨۶ درصد نيز 

ُدز دوم و ٤۱ درصد نيز ُدز ســوم و ۳ درصد 
هم ُدز چهارم را دريافت كرده اند.فاطمی اضافه 
كرد: دولت و وزارت كشور بصورت جدی به 
مسئله تعرض به خط انتقال آب هم ورود كرد 
و پيگيری هايی كه مجمع نمايندگان و مسئوالن 
استان داشتند به گونه ای برنامه ريزی شد كه از 
آن زمان تا االن، عليرغم تنش های شديد آبی 
اما ديگر به خط انتقال آب يزد تعرضی نشد.
وی تأكيد كرد: علت آن هم اين بود كه مسئله 
آب به دغدغه جــدی و اصلی دولت تبديل 
شد و در سطح معاون اول رئيس جمهور يک 
كميته آب تشــكيل شد كه در آن پنج وزير و 
دســتگاه های مختلف مربوطه و معاون اول 
رئيس جمهور حضور داشتند و تصميم گيری 
می شــد و در حال حاضر نيــز ماهيانه اين 
جلســات برگزار و تصميمــات الزم گرفته 
می شود.اســتاندار يزد تصريح كرد: يكی از 
مواردی كه اخيرا تصميم گرفته شد مسئله خط 
اضطراری آب است كه در فاز اول ۳۰ ميليون 
متر معكب آب با رقم 7۰۰ ميليارد تومان در 
يک زمان كوتاه ســه ماهه تزريق می شود.
فاطمی بيان كرد: برای اينكه پروژه های آبی 
استان را بتوانيم به سرانجام برسانيم حدود سه 
هفته قبل كه آخرين جلسه كميته آب تشكيل 
شد مسئله واگذاری معدن برای حل مسئله آب 
ايران مركزی با تاكيد بر استان يزد مصوب شد 
كه البته اين را وزارت صمت زير بار نمی رفت 

اما بعد از پيگيری های مكرر مصوب شد.

امام جمعه یزد ساماندهی معادن استان را خواستار شد

 حســن ســيالوی ســرويس 
خوزستان  استاندار   // ها  استان 
گفت: بــر اســاس برنامه ريزی 
صــورت گرفته صنايع اســتان 
مكلف شدند در توليد برق فعال تر 
 شده و همچنين از طريق تصفيه 
پساب های صنعتی و ديگر اقدامات 
الزم بتوانند بخشــی از مصارف 
 خود را تامين كــرده و كمتر به 
آب شرب متكی باشند و ما از يک 
ماه باقيمانده از تابســتان بدون 

تنش عبور كنيم. 
   بــه گــزارش خبرنــگار دريا 
هماهنگی  شــورای  نشســت   ،
با موضوع  استان  بحران  مديريت 
اتخــاذ تمهيــدات الزم جهــت 

 پايداری شبكه برق استان در ايام 
 پيــک مصــرف بــه رياســت 
دكتــر صادق خليليان اســتاندار 
استانداری  محل  در  خوزســتان 

برگزار شد.
  استاندار خوزستان در پايان اين 
نشست اظهار كرد: در اين نشست 
توليد و مصــارف آب و برق در 
دو بخش خانگی و صنعتی مورد 
بررسی قرار گرفت با اين هدف كه 
ما كمترين ميزان قطعی و خاموشی 

را داشته باشيم.
اســاس  بــر  افــزود:  وی     
گرفته  صــورت  ريــزی  برنامه 
صنايــع اســتان مكلف شــدند 
در توليــد بــرق فعال تر شــده 
 و همچنيــن از طريــق تصفيــه 
ديگر  و  های صنعتــی  پســاب 
اقدامات الزم بتوانند بخشــی از 
مصارف خود را تامين كنند و كمتر 
به آب شرب متكی باشند و ما از 
يک ماه باقيمانده از تابستان بدون 

تنش عبور كنيم.

استاندارخوزستان : 

صنايع خوزستان مكلف هستند بخشی 
از آب و برق مصرفی خود را توليد كنند
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اقتصادی

زمان آغاز ثبت نام جدید نهضت ملی مسکن اعام شد
  سرويس اقتصادی // معاون مســكن و ساختمان وزارت راه 
و شهرســازی از دور جديد ثبت نام نهضت ملی مسكن با تامين 
زمين های جديد خبر داد و گفت: ثبت نام يک ميليون و ۵۰۰ هزار 
متقاضی دارای شرايط چهارگانه در طرح نهضت ملی مسكن قطعی 
شد و خبر خوب اينكه با تامين زمين امكان ثبت نام مجدد در هفته 
آينده در برخی شهرها فراهم می شود.محمود محمودزاده در آستانه 
يكسالگی دولت در گزارشــی به ارائه آماری از عملكرد ساخت 
نهضت ملی پرداخت و گفت: افزايش ساخت و ساز توسط بخش 
خصوصی يكی از راهبردهای جهش توليد مسكن بود كه بتوانيم آمار 
را از صدور ســاخت ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد پروانه ساختمانی در 
سال های اخير ارتقا دهيم. وی افزود: در همين مورد به ارائه طراحی 
برای افزايش ســهم بخش خصوصی در تسهيالت ساخت مطابق 
سقف طرح های حمايتی پرداختيم كه اگر ساخت و ساز صنعتی باشد 
۲۰ درصد به مبلغ تسهيالت افزوده می شود.  محمودزاده  اضافه كرد: 
نتيجه اين سياســت آن است كه اكنون بيش از ۳۳۵ هزار متقاضی 
خودمالكی در پنج ماهه نخســت سال برای توليد مسكن ثبت نام 
كردند كه نشان ميدهد درخواست توليد مسكن در سال ۱٤۰۱ رشد 
چشمگيری خواهد داشت.وی گفت: سازندگان می توانند تمام مراحل 
درخواست را بدون مراجعه حضوری انجام دهند كه با اين سياست از 
امضای طاليی خودداری شده است  و متقاضی با مراجعه به سامانه و 
انتخاب شعبه بانكی اقدام به دريافت تسهيالت ساخت می كند.معاون 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه كرد: راهبرد دوم 
دولت افزايش ســاخت و ساز در بافت فرسوده شهری است كه در 
صورت تكميل منابع صندوق مسكن امتياز سرمايه گذاری افزايش 
می يابد.محمودزاده گفت: نهضت ملی مسكن تنها طرح حمايتی است 
كه يارانه و درصد تسهيالت برای دهک های مختلف در آن، متفاوت 
است. در دهک اول تا سوم تسهيالت نهضت ملی مسكن مطابق توان 
خانوار با كمترين سود پرداخت می شود.معاون مسكن وزارت راه 
بيان كرد: بيش از ۵ ميليون ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسكن 
داشتيم ، يک ميليون و ۵۰۰ هزار متقاضی حائز شرايط چهارگانه 
هســتند و برای تكميل و بارگذاری مدارک مراجعه كرده اند. وی 
ادامه داد: همين حدود زمين ســاخت نهضت ملی تامين شده است 
و خبر خــوب اينكه با تامين زمين  امكان ثبت نام مجدد در هفته 
آينده در برخی شهرها فراهم می شود.محمودزاده درباره آمار ساخت 
مسكن دولتی گفت: ۵7۶ هزار واحد در مسكن شهری و ۱٨۲ هزار 
 واحد مسكن روستايی و در بخش خودمالكی ۳۳۰  هزار مسكن 
در مراحل مختلف ســاخت قرار دارد و  عمليات ٤۲۰ هزار واحد 
كلنگ زنی شده است كه در مجموع يک و نيم ميليون واحد مسكونی 

نهضت ملی در حال ساخت است.

خبر

آگهي فروش و اجاره امالك هب صورت مزایده سازمان اموال و امالك ستاد
برگزاري مزایده كتبي مرحله 113 امالك و مستغالت سازمان اموال و 
 امالك  ســتاد  با شرایط و تسهيالت جدید به شرح جداول ذیل اعالم 
مي گردد ، لذا متقاضيان محترم  مي توانند از شنبه مورخ 1401/05/29 
تا پایان روز سه شنبه مورخ 1401/06/08همه روزه ، از ساعت 8  الي  17  
به دفاتر فروش به شرح ذیل و در روز چهارشنبه  مورخ  1401/06/09  
 از ســاعت 8  الي 10:45 صبح  صرفاً در محل بازگشــايي پاكتها ، 
 جهت اطالع از شــرایط و دریافت اوراق  شــركت در مزایده  مراجعه

 نمایند .

 بندرعباس : بلوارجمهوري اسالمي ، نرسيده به سه راه جهانبار ، انتهای 
بلواربازرگانی،پالك20،  شماره تلفن هاي تماس 4- 33468820- نمابر 
33468826ـ 076)محل دریافت فرم ، اســتقرار صندوق و بازگشایی 

پاكتها(
مالحظه : 

1 - اخذ درخواستهاي پيشــنهادي به همراه فرم شركت در مزایده 
 و اصل یك فقره چك بانکی صیادی در وجه ســتاد اجرايی فرمان 
امام )ره( به شناسه ملی 14003127610به ميزان 5% قيمت پایه 

ملك  در ساعات تعيين شده صورت مي پذیرد . 
2 - كليه امالك عرضه شــده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و 

بازدید از ملك مورد درخواست الزامي است .
3 -پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد .
محل بازگشــايی پاكات : ســاعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 
 1401/06/09 در بندرعباس : بلوارجمهوري اســالمي ، نرســيده به 

سه راه جهانبار ، انتهای بلوار بازرگانی ، پالك20خواهد بود .

مهلت شركت در مزایده از روزشنبه مورخ 1401/05/29تاساعت  10:45 صبح روز چهارشنبه مورخ1401/06/09مي باشد

ســرويس اقتصادی // معاون هماهنگی 
اســتانداری هرمزگان گفت:  امور عمرانی 
اقتصادی  ساختار  در  كه  اقداماتی  ماحصل 
استان هرمزگان با همكاری سازمان بنادر و 
دريانوردی در حال انجام است، چشم انداز 
بسيار روشــنی را فرآروی حوزه تجاری و 

توسعه دريا محور استان قرارداده است.
  به گزارش خبرنگار دريــا ، »رضا مدرس« 
در حاشيه بازديد از جزيره هرمز كه با حضور 
»حميد خليلی« مديركل مهندســی سواحل و 
بنادر سازمان و حسين عباس نژاد مدير كل بنادر 
و دريانوردی هرمزگان صورت گرفت، با اشاره 
به وجود ۲ هزار و ۲۳٨ مترطول نوار ساحلی در 
استان هرمزگان اظهارداشت: مهم ترين نكته ای كه 
در توسعه اقتصادی و آمايش سرزمينی، وجود 
دارد نگاه ويژه به اقتصاد دريامحور اســت كه 
مهم ترين مولفه اين توســعه، بنادر هستند. وی 
در اين رابطه به ظرفيت های توســعه تجارت 
دريايی بنادر غرب هرمزگان اشاره كرد و بيان 
داشــت: بندر لنگه يكی از بنادر بسيار فعال و 
اثرگذار در حوزه تجارت و بازرگانی محسوب 
می شود و طرح جامع توسعه اين بندر برای افق 
۱٤۰٤ مصوب شده اســت. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری هرمزگان با بيان اينكه 
در قالب طرح جامع توســعه بندر لنگه، پيش 
بينی هايی در حوزه هــای مختلف زيربنايی و 
 تجهيزاتی اين بندر ديده شده،اظهارداشت: اراضی 

بندرلنگه در غرب استان در مرحله استحصال 
بوده و مطالعات آن درحال انجام است. مدرس 
تصريــح كرد: به دليل محدوديــت اراضی در 
پســكرانه بندرلنگه در طرح جامع اين بندر، 
اراضی جديدی با هدف افزايش ظرفيت و بهبود 
خدمات در پيرامون آن مورد توجه قرار گرفته 
كه اين ظرفيت می تواند توسعه بسيار خوبی برای 
منطقه غرب استان داشــته باشد، لذا اين اقدام 
مهم سازمان بنادر چشــم انداز بسيار روشنی 
در ابعاد مختلف تجاری، اجتماعی و بازرگانی  
به دنبال خواهد داشــت. وی در ادامه سخنان 
 خود از بندر اقيانوسی سواحل مكران به عنوان 
تامين كننده نيازهای اساسی كشور نام برد و بيان 
كرد: مطالعات اوليه آن برای احداث آن درحال 
انجام است كه اميدواريم اين فرآيند با سرعت و 
دقت انجام شود. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری هرمزگان خاطرنشان كرد: ماحصل 
اقداماتی كه در ســاختار اســتان هرمزگان با 
همكاری سازمان بنادر و دريانوردی، درحال 
انجام اســت يک چشم انداز بسيار روشنی در 
حوزه تجاری و توســعه دريا محور را نشان 
می دهد. مدرس گفت: عالوه بر موارد ياد شده 

توجه به اســكله ها و بنادر گردشگری استان 
وجود دارد كه به عنوان مثال سه مولفه شيالتی، 
مسافری و گردشــگری در طرح جامع بندر 
هرمز طراحی شده است. وی در بخش ديگری 
از ســخنان خود به اجرای مديريت يكپارچه 
مناطق ســاحلی )icZM( اشاره كرد و ادامه 
داد: مبنای توسعه استان هرمزگان در دو محور 
طرح مطالعات يكپارچه بنادر و ســند آمايش 
سرزمينی به دليل مكمل بودن اين دو محور در 
حال انجام است. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری هرمزگان با بيان اينكه طرح مطالعات 
يكپارچه بنادر نيازمند تدقيق است، ابرازكرد: در 
راستای طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلی، 
بايد برای هر بندر يک طرح جامع مشــخصی 
داشته باشــيم كه بدانيم در طرح كلی آمايشی 
چه نوع فعاليت   و در كدام پهنه ها چه اقداماتی 
قرار است انجام شود. مدرس گفت: در موضوع 
طرح های جامع بندری، طرح مطالعات يكپارچه 
بنادر و ســند آمايش ســرزمينی مهم است و 
تمامی دســتگاه های اجرايی در حوزه دريا و 
ساحل مكلف به مشاركت در طرح های توسعه 

دريامحور هستند.

*  بهبود شــرایط معیشتی ساحل نشینان 
سیاست  جدی سازمان بنادر است

   مديركل بنادر و دريانــوردی هرمزگان نيز 
كمک به بهبود شــرايط اقتصادی و معيشــتی 
ساحل نشينان را از سياست های جدی سازمان 
بنادر و دريانوردی دانســت و بيان كرد: آنچه 
مهم اســت انتفاع مردم از درياســت، لذا در 
توسعه بنادر مباحث گردشــگری، مسافری، 
صيادی و تجاری تالش می شــود ضمن ارائه 
خدمات مطلوب و ايمن به گردشگران جامعه 
محلی و معيشــت مردم بومی منطقه به عنوان 
 يک اصل مهم مورد توجه قرار گيرد. »حسين 
عباس نژاد«، پشتيبانی مايحتاج مردم از سرزمين 
اصلی به جزاير را از ديگر موضوعات مهم در 
طرح جزيره هرمز عنوان كرد و گفت: از اين رو 
بازديد امروز از جزيره هرمز به اين دليل بود كه 
در محورهای چهارگانه طرح جامع اين جزيره 
كه گردشــگری، تجارت، صيادی و مسافری 
را در بر می گيرد، ســازوكاری برای پشتيبانی 
مايحتاج مردم نيز لحــاظ گردد.  به گفته وی، 
اجرای طــرح جامع بندر هرمز عالوه بر اينكه 
توسعه معيشت ساحل نشينان استان به ويژه مردم 

اين جزيره را به دنبال دارد، در ارتقای ســطح 
ايمنی سفرهای دريايی و گردشگری اين جزيره 
نيز اثرگذار خواهد بود. توسعه گردشگری مبتنی 
برســرمايه گذاری بخش خصوصی در حال 
رونق است مدير بنادر و دريانوردی شهيد باهنر 
و شــرق هرمزگان نيز گفت: ما شاهد رونق و 
تغيير فرايندها در بخش گردشــگری بوديم، 
زيرا اقتصاد و معيشــت مردم ساحل نشين با 
بنادر عجين شــده و تمامــی اقداماتی كه در 
توسعه زيرســاخت گردشگری صورت گرفته 
اقتصاد جامعه محلی درآن ارجح می باشــد. 
»حميدرضا محمد حســينی تختی« افزود: با 
اهتمام مدير عامل ســازمان بنادر و مديريت 
استان توسعه گردشگری برمبنای سرمايه گذاری 
بخش خصوصی در حال رونق است و در اين 

زمينــه می توان به واگــذاری بنادر كوچک به 
بخش خصوصی در جاسک و سيريک اشاره 
كرد كه فرآيند آن درحال انجام اســت. وی در 
خصوص طرح جامع بندر هرمز نيز گفت: بعد 
از نقل و انتقاالت در حوزه اســنادی مالكيت 
بندر هرمز متعاقب آن قرارداد سرمايه گذار در 
حوزه گردشگری و زيرساخت های مسافری 
برای  بنادر شــهيد حقانی، هرمز و نخل ناخدا 
انجام می گيرد كه اميدواريم اين زيرســاخت 
زمينه سازرونق اقتصادی و گردشگری استان 
شــود.مدير بنادر و دريانوردی شرق هرمزگان 
خاطرنشان كرد: پتانسيل و ظرفيتی كه در اين 
حوزه وجود دارد مبين اين اســت كه با انجام 
سرمايه گذاری های بلند مدت شاهد شكوفايی 

بيش از گذشته در اين بخش باشيم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان عنوان کرد 

آمايش سرزمينی با نگاه ويژه به اقتصاد دريا محور

سرويس اقتصادی // رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور يكی 
از برنامه هــای آتی نظام مالياتی را ايجاد كد اقتصادی برای هر 
ايرانی برشــمرد و گفت: اين اقدام باعث تحول جدی در حوزه 

ماليات ستانی می شود. 
   داود منظور در نشستی كه با حضور دكتر بابک نگاهداری، رئيس 
مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و جمعی از مديران و 
كارشناسان دو مجموعه برگزار شد، تصريح كرد: اين اتفاق، جلوی 
بسياری از مشكالت حوزه های مختلف اقتصادی و فرار مالياتی 
مانند ثبت شركت های صوری، فاكتور فروشی، سند سازی ها و غيره 
را مسدود می كند.وی افزود: در چارچوب رويكرد تحول آفرينی، 
استفاده حداكثری از داده ها و سامانه ها برای انجام راهبردهای نظام 
مالياتی در دستور كار قرار گرفته و ضمن تشكيل كارگروه حكمرانی 
داده ها و استفاده از نظرات انديشمندان و خبرگان داخل و خارج از 
سازمان، تالش شده تا نقشه راه استفاده از داده ها برای شناسايی و 
مقابله بهتر با فرار مالياتی ميسر شود.منظور مبارزه با فرار مالياتی را 
از اولويت های اصلی سازمان امور مالياتی عنوان كرد و گفت: يكی 

از مشكالت در اين زمينه، ضعف اطالعات و به عبارتی كثيف بودن 
داده ها به معنای ناقص بودن، اشتباه يا به موقع ارسال نشدن اطالعات 
است كه در اين راستا، به دنبال طراحی وب سرويس هايی هستيم 
كه بتواند اطالعات بروز و ســالم را از سازمان ها و مراكز دارای 
اطالعات اقتصادی دريافت كند.معاون وزير امور اقتصادی و دارايی 
با بيان اينكه بر اساس ريل گذاری جديد، برخی از رويه های گذشته 
تغيير كرده، افزود: برنامه های جديدی در حال تدوين و تبيين است 
و بايد به گونه ای عمل شود كه اوالً زمينه شناسايی فعاالن اقتصادی 
كه تاكنون مودی نبوده اند، فراهم شود. ثانياً، كتمان درآمدها برای 
هيچ فعال اقتصادی ميسر نباشد تا گام های اساسی در حوزه تحول 
نظام مالياتی مبتنی بر اطالعات دقيق اقتصادی و ايجاد پروفايل 
اقتصادی فعاالن بر مبنای هويت اقتصادی به منظور شفاف سازی 
اطالعــات اقتصادی و امكان رصد و بررســی و ثبت تعامالت 
اقتصادی برداشته شود.رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور در 
ادامه به اجرای قانون پايانه های فروشگاهی نيز اشاره كرد و گفت: 
تحقق قانون پايانه های فروشگاهی و سامانه موديان، نه تنها موجب 

رشد چشمگير وصولی ماليات بر ارزش افزوده و شفاف سازی اين 
امر می شــود، بلكه گام بزرگی در جهت رفع چالش های مالياتی 
و مبارزه با فرار مالياتی اســت.منظور در ادامه، ماليات را داروی 
درمان اصلی اقتصاد كشور دانست و گفت: تحوالت نظام مالياتی 
می تواند هدف گذاری كالن رهايی از وابستگی به درآمدهای نفتی 
را محقق ســاخته و با تأمين هزينه های دولت، درآمدهای نفتی 
صرف عمران بيشتر و آبادانی و تقويت زيرساخت های كشور شود.
بابک نگاهداری، رئيس مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
نيز در اين نشست، ضمن تقدير از اقدامات بسيار مؤثر سازمان امور 
مالياتی در دوره حدود يک ســال گذشته، از اعالم آمادگی كامل 
اين مركز برای كمک به استمرار و گسترش تحوالت نظام مالياتی 
خبر داد و گفت: كارشناسان مركز پژوهش های مجلس شورای 
اســالمی باروحيه جهادی و عدالت خواهی آمادگی كامل برای 
همكاری كامل جهت تحقق اهداف و برنامه های ارزشمند سازمان 
امور مالياتی در حوزه های تقنينی و حوزه های نظارتی دارند.در 
پايان اين نشست، مقرر شد با تشكيل كارگروه مشترک و تبادل 
همكاری های دوجانبه و امضای تفاهم نامه مربوطه، گزارش ها و 
طرح های پژوهشی مشترک انجام شود و از طريق مركز پژوهش ها 
در اختيار نمايندگان مجلس شورای اسالمی و ساير مراجع و مراكز 

ذی ربط قرار گيرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

هر ایرانی صاحب کد اقتصادی می شود
مدیر کل مرکز اصناف وزارت صمت اعالم کرد

جزئیات پرداخت وام خرید لوازم خانگی
سرويس اقتصادی // مدير كل مركز اصناف وزارت صمت گفت: ۳ وام ۳۰، ۵۰ و 
۱۰۰ ميليون تومانی سه ساله با سود ۱۸ درصد برای خريد لوازم خانگی پرداخت 

می شود كه نياز به چک ندارد و فقط يک ضامن می خواهد. 
   محمدحسين قمری در خصوص جزئيات خريد لوازم خانگی از سايت وزارت 
صمت، اظهار كرد: طبق آخرين آمار از ۲٤۱ توليدكننده لوازم خانگی هم اكنون 
٨۰ توليدكننده و پنج بانک شامل بانک گردشگری، بانک آينده، بانک پارسيان، 
بانک تجارت و بانک رفاه حاضر به همكاری شــده اند.مديركل مركز اصناف 
وزارت صمت افزود: وام خريد لوازم خانگی از ســايت وزارت صمت شامل ۳ 
وام ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ ميليون تومانی اســت كه نياز به چک ندارد و فقط به يک 
ضامن نياز دارد. اين وام ســه ساله با سود ۱٨ درصد است.وی ادامه داد: فرآيند 
وام دهی در پنج بانک با هم متفاوت اســت و پس از اعتبارســنجی وام تعلق 
می گيرد. اين فرآيند به صورت آنالين انجام می شود و حضوری نيست.مديركل 
مركز اصناف وزارت صمت گفت: زوج های جوان با مراجعه به سامانه طرح توان 
خريد بــه آدرس www.tavankhaRid.iR می توانند با مراجعه به عامالن 
فروش محصوالت كه سامانه جهاد كاالست به صورت مستقيم از توليدكنندگان 

لوازم خانگی، به صورت اقساطی جهيزيه دريافت كنند.
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پرونده فروش

1812

1772

1773

1774

1813

435

طبقه

اول

اول

سوم

همکف

شماره واحد

18

19

35

1

کاربری

اداری

اداری

اداری

تجاری

متراژ

70

200

70

746

مبلغ پایه اجاره به ریال

30/000/000

50/000/000

30/000/000

450/000/000

مبلغ ودیعه به ریال

300/000/000

500/000/000

300/000/000

2/000/000/000

توضیحات

حق شارژ به مبلغ اجاره اضافه می شود

حق شارژ به مبلغ اجاره اضافه می شود

حق شارژ به مبلغ اجاره اضافه می شود

حق شارژ به مبلغ اجاره اضافه می شود

نوع ملک

زمین

زمین

زمین

زمین

زمین

مغازه

کاربری

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

تجاری

عرصه

199

200

200

200

200

43

اعیان

-

-

-

-

-

-

شرایط واگذاری

د

د

د

د

د

د

توضیحات

سرقفلی و حق کسب وپیشه متعلق به متصرف 
بوده و تنظیم فرم الحاقیه الزامی می باشد

مبلغ پایه مزایده به ریال

3.685.000000

3.700.000000

3.700.000000

3.700.000000

3.700.000000

10.680.000000
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مفقودی نوبت اول

مادربزرگ دانمارکی با محموله هروئین در فرودگاه ورشو 
 پليس لهســتان از بازداشــت پيرزنی دانماركی با محموله ۵۰۰ هزار 
دالری هروئين خبر داد.پليس فرودگاه »فردريک شوپن« ورشو، پايتخت 
لهستان يک زن ٨۱ ساله دانماركی را با محموله  هروئين جاسازی شده در 
چمدانش بازداشت كرد. به گفته مقام های امنيتی ارزش هروئين كشف شده 
دست كم ۵۱۵ هزار دالر است. اين مسافر سالخورده از آفريقا به كانادا سفر 
می كرد. ماموران پس از مشاهده رفتار غيرمعمول و آشفته وی در سالن 
انتظار فرودگاه، به او مشكوک شدند و پس از كنترل مسير سفر غيرعادی، 
تصميم گرفتند چمدان او را تفتيش كنند. در جريان بررسی ها، ماموران 
گمرک ۵ كيلوگرم هروئين جاسازی شده در بدنه چمدان پيدا كردند. متهم 
كه از ماالوی و كنيا به دوحه و ســپس ورشو رسيده بود به پليس گفت 
به هيچ وجه در جريان ماجرا نبوده و اعضای خانواده اش اين چمدان را با 
هدايايی برای دوستان و آشنايان مقيم كانادا پر كرده بودند.دادستانی ورشو 
برای متهم به مدت ۳ ماه قرار بازداشت صادر كرده است. مجازات جرم 
حمل و نگهداری غيرقانونی مواد مخدر در لهستان تا ۱۵ سال زندان است.

کشف ۳ تن کوکائین در اکوادور
 پليس اكوادور از كشف و ضبط بيش از ۳ تن كوكائين در اين كشور خبر 
داد.مقامات پليس اكوادور اعالم كردند كه محموله ای حاوی ۳.۵ تن كوكائين 
كه به كشــورهای انگليس و هلند برده می شده را كشف و ضبط كرده اند.
مقامات پليس اين كشور همچنين اعالم كردند كه اين مقدار مواد مخدر را در 
دو كانتينر موز در مكان های جداگانه كشف و ضبط كرده اند.يک محموله 
در مجموع حاوی ۲۳۰۰ بسته كوكائين - هر بسته به ارزش يک كيلو - در 
حدود ۹۲ جعبه بوده است. محموله ديگر نيز حاوی ۱۲۱٨ بسته كوكائين بود 
كه در ٨7 جعبه موز پر شده بود. »گواياكيل«، بزرگترين بندر اكوادور، به طور 
فزاينده ای به مركز قاچاقچيان مواد مخدر تبديل شده است.مقامات پليس 

اكوادور همچنين دو مظنون مرتبط با اين حادثه را دستگير كرده اند.
5۰ کشته در سیل هند

 وقوع سيالب و رانش زمين در مناطقی از شمال و شرق هند حدود ۵۰ 
كشــته و هزاران بی خانمان برجا گذاشت.بارش شديد باران طی چند روز 
گذشته در مناطقی از شمال و شرق هند موجب جاری شدن سيالب و وقوع 
رانش زمين شد كه تاكنون به كشته شدن دست كم ۵۰ نفر منجر شده است.
بارش شديد باران موجب آبگرفتگی صدها روستا، به زير آب رفتن خانه ها 
و سرگردانی ساكنان مناطق درگير با سيل شده است.در ايالت اوديسا دست كم 
۶ نفر بر اثر باران های سيل آسا جان باختند. زندگی نزديک به ٨۰۰ هزار نفر 
تحت تأثير اين حادثه قرار گرفته و هزاران نفر مجبور به ترک خانه های خود 
شده اند.مقامات ايالت جاركند نيز اعالم كردند پنج نفر بر اثر سيالب جان خود 

را از دست داده اند و تاكنون جسد چهار نفر پيدا شده است.

سرويس حوادث// سرپرست انتظامی 
سارق  دستگيری  از  قشم  شهرستان 
زورگير تلفن همراه از موتور سيكلت 
ســواران در يكی از مراكز خريد اين 

جزيره خبر داد. 
سرهنگ عبدالرحيم دهقان اظهار داشت: 
با اعالم وقوع زورگيری از ســوی يک 
نفر زورگير از موتور ســيكلت سواران 
در بعضی از محله های قديمی شهر قشم 
واحدهای گشــت انتظامی با هوشياری 
كامــل به گشــت زنی هــای هدفمند 

پرداختند. وی در خصوص شيوه و شگرد 
مورد ســرقت گفت: اين متهم با استفاده 
از چاقو جلوی موتور سيكلت سواران 
قشمی را می گرفت، با تهديد سالح سرد 
بر ترک موتور آنان می نشست و آنها را 
با خود به سمت محله های قديمی شهر 
می برد تا موبايل و پــول های آنان را 
سرقت كند.سرپرست انتظامی شهرستان 
قشم توضيح داد: اين فرد زورگير با انجام 
اقدامات پليسی و اطالعاتی در يكی از 
مراكز خريد اين جزيره شناســايی و با 

هماهنگی مقام قضايی در يک عمليات 
غافلگيرانه در كم تر از ۲ ساعت دستگير 
شد.به گزارش ايرنا، سرهنگ دهقان به 
قشموندان توصيه كرد: در حد امكان از 
رفت و آمد از مسيرهای خلوت و فاقد 
روشنايی در ســاعت های غير شلوغ 
شــبانه روز خودداری و سعی كنند از 
حمل پول نقد زياد و موبايل های گران 
قيمت با خود بپرهيزنــد و در صورت 
مشاهده هر گونه موارد مشكوک، مراتب 
را به سرعت به پليس ۱۱۰ اطالع دهند.
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حوادث

  

وقتی سراسيمه وارد كوچه محل زندگی ام شدم چيزی نمانده 
بود قلبم از حركت بايستد شــعله های آتش از خانه ام زبانه 
می كشــيد و دود غليظی تمام كوچه را فرا گرفته بود در يک 
لحظه به خاطرم آمد كه همسر، عروس و نوه شيرخواره ام درون 

خانه بودند و ...
مرد ۵۰ ساله در حالی كه برای شكايت از دامادش دست به دامان 
قانون شده بود، درباره ماجرای آتش افروزی دامادش به مشاور و 
مددكار اجتماعی كالنتری گفت: دخترم ۱۳ سال بيشتر نداشت كه 
»حسام« به خواستگاری اش آمد من هم كه فكر می كردم او پسر 
خوبی است با ازدواج آن ها موافقت كردم و بدين ترتيب دخترم در 
همان دوران نوجوانی پای سفره عقد نشست اما مدتی بعد از آغاز 
زندگی مشــترک آن ها احساس می كردم دخترم بسيار ناراحت و 
رنجور است با وجود اين هيچ گاه از او در اين باره سوالی نكردم و 
دخترم نيز درباره مشكالتش چيزی به من نمی گفت تا اين كه وقتی 
دومين فرزندش به دنيا آمد يک روز متوجه شدم آثار كبودی و زخم 
روی صورتش وجــود دارد زمانی كه درباره علت بروز كبودی ها 
پرســيدم ناگهان بغضش تركيد و راز عجيبی را فاش كرد كه همه 
پيكرم را لرزاند. دخترم گفت حسام مردی عصبی و پرخاشگر است 
به طوری كه با هر بهانه واهی مرا زير مشــت و لگد می گيرد و به 
شدت كتک می زند او به خاطر غرور و خودخواهی هايش تهديدم 
می كرد كه اگر از درگيــری های خانوادگی چيزی بگويم زندگی 
همه ما را به هم می ريزد اين بود كه تاكنون سكوت كرده بودم و ...

خالصه از آن روز به بعد به عنوان بزرگ تر و ريش ســفيد وارد 
زندگی دخترم شدم تا با نصيحت هايم اختالفات آن ها را به حداقل 
برسانم هر بار كه دخترم غمگين و ناراحت بود متوجه موضوع می 
شــدم و او را با حرف هايم به زندگی اميدوار می كردم تا به خاطر 
۲ فرزندش سختی های روزگار را تحمل كند اين شرايط به جايی 
رســيد كه دامادم حداقل هفته ای ۲ بار با من تماس می گرفت و 
از رفتارهای دخترم گاليه می كرد من هم مانند هميشــه آن ها را 
بــه آرامش دعوت می كردم تا به خاطــر هر موضوع كم اهميتی 
با يكديگر درگير نشــوند ولی در طول ۱7 سال زندگی مشترک 
آن ها هر بار دخترم را با چشــمانی گريان می ديدم همه وجودم 
از درون مــی لرزيد تا اين كه آخرين بار برای خريد رفته بودم كه 

باز هم دامادم تماس گرفت و شروع به گاليه از همسرش كرد من 
هم طبق معمول حســام را به آرامش دعوت كردم و از او خواستم 
تــا فردا تحمل كند كه من با دخترم موضوع را در ميان بگذارم اما 
متاسفانه بعد از خروج از مغازه ديگر اين موضوع را فراموش كردم 
و به خانه دخترم نرفتم. در اين گير و دار پســر و عروسم به همراه 
نوه شــيرخواره ام به منزل ما آمدند كه همسرم از آن ها تقاضا كرد 
ناهار را در كنار ما صرف كنند. در اين هنگام زنگ تلفن من به صدا 
درآمد و يكی از كسبه خبر داد كه دامادم به بنگاه محل كارم هجوم 
برده و همه شيشــه های مغازه را تخريب كرده است با شنيدن اين 
ماجرا هراسان به سمت مغازه ام حركت كردم در حالی كه پسرم نيز 
همسر و فرزندش را در خانه ما گذاشت و با من همراه شد. هنوز 
به بنگاه محل كارم نرســيده بوديم كه يكی از همسايگانمان تلفنی 
با من تماس گرفت و در حالی كه وحشــت زده به نظر می رسيد 
فرياد زد خانه ات آتش گرفته اســت! سراسيمه و هراسان به خانه 
بازگشــتم وقتی وارد كوچه شدم جمعيت زيادی در اطراف منزلم 
حضور داشتند شــعله های آتش زبانه می كشيد و دود غليظی از 
پنجره های خانه بيرون می زد. همزمان امدادگران آتش نشانی نيز 
از راه رســيدند و عمليات اطفای حريق را آغاز كردند اما در يک 
لحظه با فريادهای پســرم تازه به خود آمدم كه همسر و عروس و 
نوه ام در خانه بودند انگار قلبم از حركت ايســتاد و نفسم بند آمد 
و با چشمانی وحشــت زده خودم را به در ساختمان رساندم اما 
آتش نشانان مرا گرفتند تا به درون شعله های آتش نروم. آن جا بود 
كه يكی از همسايگان به سراغم آمد و گفت: خانواده ات را دقايقی 
قبل نجات داده ايم اما دامادت خانه را به آتش كشــيد و فرار كرد. 
زمانی كه آتش نشانان شعله های آتش را فرونشاندند مشخص شد 
بســياری از لوازم منزل در آتش سوخته و به خاكستر تبديل شده 
است. برخی از همسايگان نيز اظهار كردند دامادم با ظرف ٤ ليتری 
بنزين وارد خانه شــده و پس از تهديد اعضای خانواده ام منزل را 
با روشن كردن فندک به آتش كشيده است اما خوشبختانه يكی از 
همســايگان زودتر از ماجرا مطلع شده و با قطع كردن گاز و برق 
همسر و عروسم را به همراه نوه شيرخواره ام نجات داده بودند. حاال 

هم به كالنتری آمده ام تا قانون بين ما قضاوت كند.

داماد آتش افروز !
در امتداد تاريكی

گوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است   روابط عمومي اداره کل
شيالت رهمزگان

سارق زورگیر تلفن همراه در قشم دستگیر شد

سرويس حوادث// مدير شــبكه بهداشت و درمان قشم 
گفت: يک  مورد ابتال به ماالريا در تبعه خارجی جديدالورود 

به شهرستان قشم شناسايی شده است. 
 ياســر مرادی مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان قشم 
از يک  مورد ابتال به ماالريــا در تبعه خارجی جديدالورود 
به شهرســتان قشم خبر داد و اظهار كرد: به محض شناسايی 
مورد ماالريا، كارشناسان واحد مبارزه با بيماری های شبكه 
بهداشت و درمان شهرستان با حضور در محل زندگی بيمار، 
ضمن آموزش هــای الزم و نمونه گرفتن از اعضای خانواده 
بيمار، نحوه اســتفاده از پشــه بند و مزايای استفاده از آن را 

آموزش دادند. وی با اشــاره به اهميت و ضرورت همكاری 
دهياران و شــوراهای شهر و روســتا در زمينه بيماريابی و 
پيشگيری از همه گيری بيماری های واگير، افزود: با توجه به 
شناسايی موارد وبا و آبله ميمونی در كشور و كشف يک مورد 
مثبت ماالريا در شهرستان قشم، از دهياران، شوراها و عموم 
مردم تقاضا داريم حضور اتباع خارجی جديدالورود در محل 
زندگی خود را به منظور شناسايی و اقدامات به موقع درمانی 
جهت پيشگيری از شيوع بيماری های واگيردار )وبا، ماالريا، 
آبله ميمونی و ساير بيماری های واگير(، به نزديكترين خانه 
بهداشت، پايگاه بهداشتی و مركز خدمات جامع سالمت جهت 

بررسی، اطالع دهند.
به گزارش فارس، ماالريا مهم ترين بيماری انگلی به صورت 
عفونت حاد در بيشــتر موارد وخيــم و گاهی طوالنی و با 
ويژگی های تب متناوب و لرز، كم خونی و بزرگی طحال و گاه 
با ويژگی های ساده يا كشنده ديگر خودنمايی می كند. اهميت 
اين بيماری به خاطر شيوع زياد و مرگ ومير قابل توجه است. 
انگل ماالريا توســط يک تيره از پشه به نام آنوفل به انسان 

منتقل می شود كه اين تيره شامل چندين گونه است.

شناسايی يک  مورد ابتال به ماالريا 
در تبعه خارجی جديدالورود به قشم 

 ســرويس حــوادث// دكتــر علی 
محفوظی،رئيس سابق سازمان پزشكی 
قانونی با سالح گرم در محله سعادت آباد 

تهران به قتل رسيد.
 سرهنگ كارآگاه علی وليپور گودرزی 
رئيــس پليس آگاهی تهــران بزرگ با 
اعالم خبر قتل پزشک معروف تهرانی با 
شليک گلوله در سعادت آباد اظهار كرد: 
دكتر محفوظی ٨۵ ساله كه در سال های 
اخير در بخش خصوصی فعاليت می كرده، 

جلوی منزل خود با سالح های گرم هدف 
شليک گلوله قرار گرفت و فوت كرد.وی 
افزود: در اين زمينه بالفاصله تيم ويژه ای 
از كارآگاهان پليس تشــكيل شد كه در 
تحقيقات اوليه، ســرنخ هايی از عوامل 
اين جنايت به دست آمد.اين مقام ارشد 
برای  كرد: تالش ها  انتظامی خاطرنشان 

دستگيری عامالن اين حادثه ادامه دارد.
شــائبه ترور اين فرد مطرح شده است 
و بررســی ها در اين باره ادامه دارد. در 
همين حال ركنا نيز گــزارش داد :يكی 
از همســايه ها زمانی كه صدای شليک 
گلوله را شنيد با جســد غرق در خون 
دكتر محفوظی مواجه شــد و موضوع را 

داد.بالفاصله محمدتقی  اطالع  پليس  به 
شعبانی بازپرس كشيک قتل پايتخت در 
محل ،حاضــر و تحقيقات قضايی آغاز 
شد. در اولين بررسی ها مشخص شد كه 
قاتل كاله نقابدار داشته و ماسک مشكی 
زده كه با اســتفاده از اسلحه كلت كمری 
كه در كيف دســتی خود جاسازی كرده 

بود،دو گلوله به مقتول شــليک كرده و 
متواری شده است.

دكتر علی محفوظی اســتاد دانشــگاه 
علوم پزشكی تهران كه به دست عوامل 
ناشناس به قتل رســيد در سوابق كاری 
خود ســمت هايی مانند معاونت وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكی، 

كشور،  قانونی  پزشكی  سازمان  رياست 
معاونت دانشــگاه علوم پزشكی تهران، 
عضويت شــورای عالی نظام پزشــكی 
كشور و عضو هيئت امنای درمانگاه های 
خيريه كشــور را داشت . وی اين اواخر 
بيشتر وقت خود را در خيريه معلولين كه 

مؤسس آن بود، صرف می كرد.

رئيس اسبق پزشكی قانونی کشور با شليك گلوله به قتل رسيد

کلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهای افقد سند رسمي  آگهي موضوع ماده 3 اقنون وماده ۱۳ آنیی انهم اقنون تعیین ت
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتي رودان تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
 ۱-موسی ساالری مردهک فرزند امراهلل به شماره ملی ۳۱۶۰۷۱۲۸۴۲ صادره کهنوج نسبت به شصت سهم مشاع از صد سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 

9۶۷۶/۸۷ متر مربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده ۱۸-اصلی واقع در رودخانه روستای دلوابان رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.  
۲-ابراهیم ساالری مردهک فرزند امراله به شماره ملی ۳۱۶۰۷۱۲۸۳۴ صادره کهنوج نسبت به چهل سهم مشاع از صد سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 

9۶۷۶/۸۷ مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی از باقیمانده ۱۸-اصلی واقع در رودخانه روستای دلوابان رودان هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد. ۲۰ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۱۷

يحیی شیروانی - رئیس اداره ثبت اسناد رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالك رهمزگان

حصروراثت 
به استحضار می رساند خواهان احمد عالی فرزند حسین با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان حسین عالی فرزند عبداهلل به 

تاریخ ۱۳99/۸/۱۵ به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از:
 ۱-حلیمه نوروزی فرزند حاجی علی متولد ۱۳۳۴/۱/۱۵ به شماره شناسنامه ۷ همسر مرحوم 

۲- زلیخا احمدزاده فرزند محمد متولد ۱۳۲۵/۱۲/۴ به شماره شناسنامه ۳۲۸ همسر مرحوم
۳- محمد عالی فرزند حسین متولد ۱۳۶۱/۵/۱ به شماره شناسنامه ۵ موالید فرزند مرحوم

 ۴- مریم عالی فرزند حسین متولد ۱۳۶۳/۱۲/۱ به شماره شناسنامه ۲۰۰ فرزند مرحوم
۵- صدیقه عالی فرزند حسین متولد ۱۳۵۲/۱/۱ به شماره شناسنامه یک۱ فرزند مرحوم 

 ۶-مسعود عالی فرزند حسین متولد ۱۳۶۳/۶/۳۰ به شماره شناسنامه فرزند مرحوم 
۷-عبداهلل عالی فرزند حسین متولد ۱۳۴۳/۶/۳ به شماره شناسنامه ۵ فرزند مرحوم

۸-سهیال عالی فرزند حسین متولد ۱۳۵۶/۷/۱ به شماره شناسنامه۶۱  فرزند مرحوم
9-حمیرا عالی فرزند حسین متولد ۱۳۵۲/۱۲/۱ به شماره شناسنامه 9۱۵ فرزند مرحوم
۱۰-احمد عالی فرزند حسین متولد ۱۳۵۲/۵/۱۷ به شماره شناسنامه۷۸  فرزند مرحوم

۱۱-ملیحه عالی فرزند حسین متولد ۱۳۶9/۶/۱۰ به شماره شناسنامه۴۷۰۰۰۱۴۶۶۰ فرزند مرحوم
۱۲-محسن عالی فرزند حسین متولد ۱۳۷۱/۱۱/۱9 به شماره شناسنامه۴۷۰۰۰۳۵۸۷۰ فرزند مرحوم

۱۳-منصور عالی فرزند حسین متولد ۱۳۶۵/۳/۱ به شماره شناسنامه9۰ فرزند مرحوم
۱۴-محمود عالی فرزند حسین متولد ۱۳۵۶/۸/۵ به شماره شناسنامه۶۰ فرزند مرحوم

و دیگر وارثی ندارد 
محمدعباسیان - شورای حل اختالف شعبه 3 پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمي اریان

حصروراثت 
به استحضار می رساند خواهان عایشه روتها فرزند حسن با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده و اشعار داشتند شادروان 

عبدالرحمن بحری فرزند خلفان به تاریخ سال ۱۳۲۴ به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از:
 ۱-فاطمه بحری فرزندعبدالرحمن متولد ۱۳۰۵/۷/۷ به شماره شناسنامه ۴۷۰9۷۰۴۵۰۳ فرزند مرحوم 

۲- یوسف بحری فرزندعبدالرحمن متولد ۱۳۰۳/۱۱/9 به شماره شناسنامه ۴۷۰9۷۰۴۴9۱ فرزند مرحوم 
۳- عبداهلل بحری فرزندعبدالرحمن متولد ۱۳۰۷/۴/9 به شماره شناسنامه ۴۷۰9۷۰۴۵۱۱ فرزند مرحوم  

 ۴-عبدالعزیز بحری فرزندعبدالرحمن 
۵- خلفان بحری فرزندعبدالرحمن متولد ۱۳۳۴/۱/۳ به شماره شناسنامه ۴۷۰9۸9۵۷9۱ فرزند مرحوم  

و دیگر وارثی ندارد 
محمدعباسیان - شورای حل اختالف شعبه 3 پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمي اریان

اتسیس  
 شرکت با مسئولیت محدود گروه تجارت تدبیر روناک درتاریخ۱۳9۸/۰۴/۱۰ به شماره ثبت ۷9۰ به شناسه ملی 
۱۴۰۰۸۴۳۳۲۱۸ ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :خدمات اینترنت )آی اس پی( ، توزیع اینترنت )آی اس دی پی( ، خدمات انتقال داده ها 
)پی ای پی(- نمایندگی فروش اینترنت پر ســرعت-خدمات کامپیوتری-فروش تجهیزات شبکه و کامپیوتر و 
دوربین مداربســته درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی: استان هرمزگان ، شهرستان رودان ، بخش مرکزی ، شهر دهبارز، سنگ آباد، بلوار شهدا، 

میدان امام خمینی، پالک ۰ ، مجتمع تجاری وصال، طبقه همکف، واحد ۴ کدپستی ۷99۱9۵۴۵۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای رضا جداوی به شماره ملی ۳۳9۲۵۷۲۲۷۶ دارنده ۳۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه آقای جابر رئیسی به شماره ملی ۳۴۱۰۱۳۰9۵۰ دارنده ۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد علیپور به شماره ملی ۴۶999۲۵۱۱۱ 
دارنده ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رضا جداوی به شماره ملی ۳۳9۲۵۷۲۲۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای محمد علیپور به شماره ملی ۴۶999۲۵۱۱۱و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه 
 با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

  شناسه آگهی : ۱۳۶۸۶۳۶
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالك رهمزگان

آگهي تغییرات  
 شرکت پوریا ابتکار پویان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵9۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷9۳۸۵ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳99/۰۲/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در واحد ثبتی بندرعباس به 
آدرس : محله اسالم آباد ، بلوار شهدای محراب ، خیابان اصلی ، ساختمان سحر ، طبقه دوم ، واحد ۲۴ ، کدپستی: 

۷9۱۳۶۵۸۸۱۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.  شناسه آگهی : ۱۳۶۸۶۳۷
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالك رهمزگان

پروانه کسب اینجانب محمد کنگانی با کد ملی ۳۳91۳6۳169 در 
رشته مشاوره امالک و مستغالت به شناسه صنفی 042۳61۳6۳2 
که لغایت 1404/08/10 دارای اعتبار می باشد، مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی نوبت اول

دريابانی  پايگاه  فرمانده  حوادث//  ســرويس 
قشم از توقيف يک فروند شناور حامل كاالی 
قاچاق با تالش مرزبانان اين پايگاه در آب های 

اين جزيره خبر داد. 
ســرهنگ صفر متاجی اظهار داشــت: مرزبانان 
پايگاه دريابانی قشــم پس از كسب خبری مبنی 
بــر رفت و آمد يک فروند شــناور غيرمجاز در 

آب های داخلی، به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: مرزبانان پس از حضور در منطقه 
اعالم شده ، موفق شدند با استفاده از شگردهای 
ويژه مرزبانی در دريا، افزون بر توقيف شــناور 
متخلــف، مقاديــری كاالی قاچاق شــامل ۲۱ 
دســتگاه كولر اسپيلت و ۲ دســتگاه پنل بدون 
موتور را كشف كنند. فرمانده پايگاه دريابانی قشم 
توضيح داد: كارشناســان ارزش محموله كشف 
شده با احتساب شناور توقيفی را هشت ميليارد 

ريال برآورد كرده اند.
سرهنگ متاجی اضافه كرد: در اين عمليات موفق 
دريايی سه نفر از قاچاقچيان كاال نيز در آب های 

قشم دستگير شدند.
به گزارش ايرنا، وی اعالم كرد: دريادالن پايگاه 
دريابانی قشــم با قاطعيت و اشــراف كامل بر 
مرزهای آبی اين خطه از ميهن اســالمی نظارت 
كامل دارند و مقابلــه با قاچاق دام زنده، قاچاق 
سوخت و برخورد با افراد سودجو را در دستور 

كار خود قرار داده  اند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم :

یك فروند شناور حامل 
کاالی قاچاق در قشم 

توقیف شد



سرويس شهرستان// شــهردار قشم اعالم 
كرد: پروژه زيرسازی آسفالت معابر خاكی و 
روكش آسفالت ۱۰ منطقه از معابر شهر قشم 
از سوی واحد فنی و عمرانی اين شهرداری با 

پيشرفت ۱۰۰ درصدی به پايان رسيد. 
ميرداد ميردادی اظهار داشــت: اين پروژه با 

اعتبار ۲٤ ميليارد ريال انجام شده است.
وی ادامــه داد: در اجرای اين طرح عمرانی 
۱۲ هزار و ۶۵۰ متر مربع از معابر محله های 
آرامستان زيرانگی، امام حسن به چاه تنگو، 

مســجد توحيد، كوچه ســلمان سه، كوچه 
راهنمايی يک، ســايت سمن )روبروی اداره 
ثبت اسناد و پشت دادگستری(، انتهای كوچه 
شــبنم پنج در شهرک ســام و زال، خيابان 
دانش در شهرک بوستان، كوچه نرگس سه 
در شهرک نريمان و كوچه سنبل ۲ در شهرک 
نريمان بــا انجام عمليات فنــی و عمرانی 

زيرسازی و روكش آسفالت شده است.
شهردار قشــم )هفتم ارديبهشت ۱٤۰۱( از 
اجرای ۱۲ طرح فنی و عمرانی توســط اين 

شهرداری در سال جاری با اعتباری افزون 
بر ۱۲۹ ميليــارد و ۹۰۰ ميليون ريال خبر 

داده بود.
طرح زيرســازی آســفالت معابر خاكی و 
روكش آسفالت ۱۰ نقطه از معابر شهر قشم 
يكی از آن ۱۲ طرح فنی و عمرانی است كه 
به پايان رســيد و ۱۱ طرح فنی و عمرانی 
ديگر از سوی شهرداری نگين خليج فارس 
برای زيبايی و آبادانی سرزمين آب و آفتاب 

در حال اجرا و انجام است.

شهردار قشم:
زیرسازی آسفالت معابر خاکی 10 منطقه شهر قشم به پایان رسید

سرويس شهرســتان// رئيس و شماری از 
اعضای كميسيون عمران مجلس از منطقه 
محروم دهســتان كوهشــاه احمدی در 

شهرستان حاجی آباد بازديد كردند.
رئيس كميســيون عمران مجلس گفت: 
بخش احمدی يكی از بخش های بزرگ 
و محروم كشور است كه آنچنان شناخته 

شده نيست.
از مســئوالن  افزود:  محمدرضا رضايی 
كشوری می خواهيم از اين منطقه محروم 
بازديد داشــته باشــند تا مشكالت را از 

نزديک ببينيد و پيگيری كنند.
وی گفت: مشكل تامين آب شرب و نبود 
راه مناسب از مهمترين مشكالت اين منطقه 

است.

رضايی افزود: در دو سال گذشته مجلس 
شورای اسالمی هر سال ۲۰ هزار ميليارد 
تومان بودجه برای تامين آب و ســاخت 
راه در روستا ها تصويب كرده است كه بايد 
از اين ظرفيت اســتفاده شود. وی گفت: 
برای رفع محروميــت از اين منطقه بايد 
بودجه بيشتری اختصاص يابد تا با تكميل 
طرح های راه ســازی زيرســاخت های 

بهتری برای اين منطقه ايجاد شود.
رضايی افزود: تكميل طرح های راه سازی 
در اين منطقه می تواند مسير ارتباطی اين 
منطقه و شهرســتان های جنوب كرمان به 

فارس و يزد را نيز كاهش دهد.
معاون ســازمان راهــداری وحمل ونقل 
جاده ای كشورنيزدرسفربه كوهشاه احمدی 

گفت: دردهستان كوهشاه احمدی راه های 
روستايی متعددی شــروع شده است كه 

برای تكميل نيازمند اعتبارات ملی است.
رضا اكبری افزود: باتوجه به پيگيری اداره 
كل راهداری هرمزگان و درخواست مكرر 
مردم قرارشــد يک راهدارخانه دربخش 
احمــدی ايجاد شــود و ماشــين آالت 

راهداری نيز برای آن تامين شود.
وی گفت: با توجه به ســخت گذر بودن 
منطقه و لزوم رفع مشــكالت راهداری، 
تالش می شــود ايــن راهدارخانه زودتر 

راه اندازی شود.
منصورآرامی نماينده مــردم حوزه مركز 
استان درمجلس شــورای اسالمی گفت: 
اعضای كميسيون عمران امسال چندمين 

باراست كه به هرمزگان سفركرده اند واين 
باربه دهستان كوهشاه احمدی برای بازديد 
از وضعيت عمران وآبادانی بازديد داشتند.

وی افزود: تامين آب، نبود راه و بيكاری 
سه مشكل اساسی منطقه كوهشاه احمدی 
اســت. آرامی افزود: بــا توجه به وجود 
معادن در اين منطقه، شايســته نيست كه 
جوانان بيكار باشــند و در اين زمينه بايد 

از ظرفيت معادن استفاده شود.
مديركل آب و فاضالب هرمزگان نيز گفت: 
يک مجتمع آبرســانی دركوهشاه شمالی 
ساخته شده كه با حفر۳ حلقه چاه شماری 
از روستا ها دارای آب شرب پايدارهستند 
و تا سال آينده نيز همه روستا های منطقه 

دارای آب شرب خواهند شد.

عبدالحميد حمزه پور افزود: بر ای تكميل و 
اجرای طرح های آبرسانی به ۲۱ روستای 
كوهشاه باتوجه به ســخت گذر بودن و 
لزوم ســاخت ۱۶ مركزپمپاژ نيازبه ۱۰۰ 

ميلياردتومان اعتبارملی واستانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سيما مركز 
خليج فارس، وی گفت: اگر امسال و سال 
آينده اين بودجه تامين شود، مشكل آب 

شرب روســتاهای كوهشاه احمدی حل 
می شود.

اهالی ايــن منطقه نيز خواســتار عملی 
شــدن وعده هــای مســئوالن در زمينه 

محروميت زدايی از منطقه شدند.
بخش احمدی در۱۲۰ كيلومتری شــرق 
شهرستان حاجی آباد واقع است و با ۹۶ 

روستا جمعيتی حدود ۱۵هزارنفردارد.

بازديد اعضای کميسيون عمران مجلس از کوهشاه احمدی 

روابط عمومی اداره کلته سيگار يا کبريت نيم سوخته را در طبيعت رها نكنيم
منابع طبيعی و آبخيزداری هرمزگان

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

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان خبرداد
راه اندازی شعبه تعزيرات حكومتی

 در بندرخمير 
  امين درساره سرويس شهرستان// در جلسه شورای 
اداری شهرستان خميرمديركل تعزيرات حكومتی استان 
هرمزگان از راه اندازی شــعبه تعزيــرات حكومتی در 
بندرخمير خبــر داد.به گزارش خبرنگار دريا، وی افزود: 
ظرف يک ماه آينده اداره تعزيرات حكومتی در بندرخمير 
راه اندازی خواهد شد.مرتضی مميزی ادامه داد:با توجه به 
فعاليت تعزيرات حكومتی در سه حوزه اصناف ، قاچاق 
كاال و ارز و خدمــات پزشــكی و دارويی ،به طور يقين 
استقرار تعزيرات حكومتی در بندرخمير می تواند باعث 
بازدارندگــی و جلوگيری از تخلفــات در اين حوزه ها 
شود.فرماندار بندرخميردرادامه اظهار داشت:استقرار اداره 
تعزيرات حكومتی در بندرخمير يک ضرورت اســت و 
باعث پيشگيری از بروز تخلف هايی مانند كم فروشی و 
گران فروشی در بازار خواهد شد.خواستار همچنين گفت: 
با استقرار اداره تعزيرات حكومتی در اين شهرستان، روند 
فعاليت ستاد تنظيم بازار تسهيل می شود ضمن اينكه فرآيند 
نظارتی بازار را تكميل می كند.رئيس ســتاد تنظيم بازار 
شهرستان خمير اضافه كرد:با استقرار تعزيرات حكومتی 

مراجعات مردم به اداره مركز استان نيز حذف می شود.
رهاسازی دو رأس بره آهو 

در پارک آهوان كيش
 سرويس شهرســتان// دو رأس بره آهو پس از مدتی 
مراقبت هــای ويژه و غذا دهی دســتی در پارک آهوان 
جزيره كيش رهاســازی شدند. به گزارش ايسنا؛  اين دو 
رأس بره  آهو حدود 7 ماه توسط محيط  بانان كيش تحت 
مراقبت های ويژه و غذا دهی دســتی قرار داشته اند و در 
پارک آهوان رهاسازی شده اند.يک رأس از اين بره آهوان 
توسط كيشــوندان به قرنطينه سايت الک  پشت ها منتقل 
شــده بود كه در اين مدت با شير خشک و شاخ و برگ 
درختان كنار و كهور تغذيه و نگهداری می شده است.يک 
رأس ديگر نيز بر اثر برخورد با خودروهای عبوری دچار 
شكستگی در ناحيه مفصل دست شده بود كه با حمايت 
مالی يک بانوی كيشوند حامی حيات وحش، در يكی از 
مراكز دامپزشكی كيش تحت عمل جراحی قرار گرفت و 
پس از چند ماه نگهداری و تيمار و بهبودی كامل در پارک 

آهوان كيش رهاسازی شد.

خبری

سرويس شهرســتان// مديرعامل آبفا هرمزگان از به 
حداكثر رسيدن توليد آبشيرين كن درگهان خبر داد و 
گفت: نوبت بندی آِب درگهان و ُهُلر به يک سوم گذشته 

كاهش يافت. 
 عبدالحميــد حمزه پور مديرعامــل آبفا هرمزگان از 
افزايش ظرفيت توليد آب شيرين كن درگهان خبر داد 
و گفت: با تعويض ممبران ها و افزايش ظرفيت اين آب 
شــيرين كن از ۳ هزار متر مكعــب به ۵ هزار و ٨۰۰ 
مترمكعب در شبانه روز، دوره نوبت بندی آِب مشتركان 
درگهان و ُهُلر به يک ســوم مدت زمان قبل كاهش 
يافت. وی گفت: ظرفيت اسمی اين آب شيرين كن ۵ 
هزار و ٨۰۰ مترمكعب در شبانه روز بوده كه تا پيش 
از اين با ظرفيت ۳ هزار متر مكعب در مدار توليد بوده 
اما هم اكنون با ظرفيت كامل در مدار بهره برداری قرار 
دارد. حمزه پور اظهار داشت:  با توجه به موقعيت آب 
شيرين كن درگهان و جهت جريان های دريايی كه در 
منطقه قشــم وجود دارد، آب خام ورودی آب شيرين 

كن حاوی ماســه و ِگل ريز بوده و سبب گرفتگی و 
خرابــی ممبران ها و در نتيجه كاهش كيفيت آب خام 
ورودی می شد كه با خريد و نصب ممبران های جديد 
در خرداد ماه امسال، اين سايت به ظرفيت كمی و كيفی 
مطلوب رســيد. به گفته وی، عمر مفيد ممبران ها در 
تمامی سايت های نمک زدايی حداقل ٤ سال است اما 
در درگهان اين ميزان به كمتر از يكسال می رسد كه با 
هزينه ٨۰ ميليارد ريال توسط آبفا در مرحله اول تعداد 
۲۱٨ ممبران خريــداری و طی دو هفته ممبران های 
جديد نصب شد. مديرعامل آبفا استان يادآور شد: طی 
ده سال گذشته روش های مختلفی برای بهبود وضعيت 
كيفی آب درگهان پيشنهاد شد اما در نهايت با طراحی 
و اجرای سيستم پيش تصفيه )به صورت نازل( توسط 
سرمايه گذار بخش خصوصی، اين سايت پس از سال 
ها با ظرفيت واقعی ۵ هزار ٨۰۰ مترمكعب وارد مدار 
 )STA(بهره برداری شــد و هم اكنون ميزان كدورت
آِب خروجی از سيســتم پيش تصفيه به ۰/۵ رسيده 
اســت. به گزارش فارس، وی تصريح كرد: با تكميل 
ظرفيت آب شيرين كن درگهان، دوره نوبت بندی آِب 
مشــتركان درگهان و هُلر به يک سوم مدت زمان قبل 
كاهش يافته و ۶ هزار و 7۳۰ مشــترک  از آب شرب 

پايدار بهره مند شدند.
 قرارداد احداث آب شــيرين كن درگهان در سال ٨7 
منعقد و دو سال بعد در ســال ٨۹ با ظرفيت ۳ هزار 
مترمكعب به بهره برداری رسيده اما در خردادماه ۱٤۰۱ 

با ظرفيت واقعی مجددا  وارد مدار بهره برداری شد.

 مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد
بهبود وضعیت آب در درگهان و ُهلر 

 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالك رهمزگان

بموجب ماده۱۲ قانون ثبت اسناد و امالک  و اصالحی مواد ۴۶ و۵9 
آیین نامه  قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک آنان در سه ماهه 
اول۱۴۰۱ قبول درخواست ثبت گردید به شرح ذیل آگهی میگردد :  
پالک ۱ /۱۷۱۱ اصلی بنام بهنام رحیمی فرزند محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین زراعی به مساحت ۴۰۰ متر مربع واقع در چهواز 
پالک۲ /۱۷۱۱ اصلی بنام بهنام رحیمی فرزند محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۱۲۴۴9.۴ متر مربع واقع در چهواز
پالک ۱۳ /۲۱۷۶ اصلی بنام احمد قاسمی فرزند غالم ششدانگ یک 

باب خانه  به مساحت ۶۶۱.۸9 متر مربع واقع در پارسیان
پالک ۳۱ /۲۲۲۳  اصلی بنام فوزیه صمدی فرزند حسن ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۶.۲۱ متر مربع واقع در پارسیان  
پالک ۱9 /۲۲۲۴ اصلی بنام فوزیه صمدی فرزند حسن ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت ۴۸.۳۷ متر مربع واقع در پارسیان  
پالک ۳۰۰ /۲۵۶۶ اصلی بنام مذکور نصوری فرزند حارب و هادی 
نصوری فرزند مذکور هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب چهاردیواری به مساحت ۲۰۱.۶۶ متر مربع واقع در پارسیان  
پالک ۳۰۱ /۲۵۶۶ اصلی بنام مذکور نصوری فرزند حارب و هادی 
نصوری فرزند مذکور هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

چهارباب مغازه به مساحت ۲۳۵.۵۴ متر مربع واقع در پارسیان  
پالک ۴۲۵ /۲۵۶۶ اصلی بنام احسان صفری فرزند ابراهیم ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت ۵۸9.۶۱ متر مربع واقع در پارسیان
پالک ۳۷ /۲۵۷۰ اصلی بنام عبداهلل اعزازی فرزند محمد ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۷.۷۴ متر مربع واقع در پارسیان 
پالک ۳۸ /۲۵۷۰ اصلی بنام عبداهلل اعزازی فرزند محمد ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۲۴۷.۸۴ متر مربع واقع در پارسیان 
پالک ۲ /۳۰۱۸ اصلی بنام احمد هاشمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ 
واقع  مربع  متر  مساحت ۳۱۸۷۴.۶۴  به  زراعی  زمین  قطعه   یک 

در دشتی 
پالک ۳ /۳۰۱۸ اصلی بنام احمد هاشمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۶۵9۳.۸۶ متر مربع واقع در دشتی 
پالک ۲ /۳۴۲۱ اصلی بنام خاتون قاسمی فرزند محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی به مساحت ۲۸۸۶۱.۱9 متر مربع واقع در عمانی 

پالک ۲ /۳۶۳۳ اصلی بنام قاسم گلستانی فرزند عبداله دوازده سهم 
مشاع از چهل و دو سهم ، خدیجه گلستانی فرزند عبداله شش سهم 
مشاع از چهل و دو سهم ، حمزه گلستانی فرزند عبداله دوازده سهم 
مشاع از چهل و دو سهم ، زینب گلستانی شش سهم مشاع از چهل 
و دو سهم و هاجر گلستانی شش سهم مشاع از چهل و دو سهم 
یک قطعه زمین محصور و بنای احداثی به مساحت ۱۶9۳۰.۱۷ متر 

مربع واقع در پارسیان

پالک ۴۰۳۱ اصلی بنام یوسف شاهینی فرزند محمد ششدانگ 
واقع  مربع  متر  مساحت ۳۰۴۷۶.9۱  به  زراعی  زمین  قطعه   یک 

در کوشکنار
پالک ۴۱۳۳ اصلی بنام فاطمه هاشمی فرزند عبدالرحمن ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۸۵۴ متر مربع واقع درکوشکنار 
پالک ۴۱۶۴ اصلی بنام محمد محمدی فرزندجاسم  ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۰۱۰۰.۳۷ متر مربع واقع درکوشکنار 
پالک ۴۱۸۵ اصلی بنام علی زارعی فرزندسلطان  ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی  به مساحت ۴۷۰9۳ متر مربع واقع درکوشکنار  

پالک ۱ /۴۱۸۵ اصلی بنام علی زارعی فرزندسلطان  ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی  به مساحت ۱۱۰۳۶.۱۶متر مربع واقع درکوشکنار  
پالک۴۲۰۶  اصلی بنام محمد ارایش   فرزند احمد شش دانگ 
یک قطعه زمین زراعی  به مساحت ۲۲۵۰۳.۰9 متر مربع واقع 

درکوشکنار 
پالک۴۲۸9 اصلی بنام عبداهلل دلو فرزند حسین  ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعی  به مساحت ۱۰۶۱۵۰.۴۸ متر مربع واقع در کوشکنار 

پالک ۴۳9۸ اصلی بنام یوسف جاسم زاده فرزند جاسم ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۳۲۸۵۶متر واقع در سروباش 

جاسم   فرزند  زاده   جاسم  یوسف  بنام  اصلی   ۴۳9۸/ ۱ پالک 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت ۶۲۳۴.۲۵ متر مربع 

واقع در سروباش  
و  فرزندیوسف  افشان   دست  عبداهلل  بنام  اصلی  پالک۴ /۵۴۰۶ 
مسعود علی خواه فرزند عبداله هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع 
متر مربع واقع  به مساحت ۳۵.۱۴  مغازه  باب   از ششدانگ یک 

در پارسیان
پالک 9۳ /۵۷۲۱ اصلی بنام حسن حمزوی  فرزنداسماعیل ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۳۴۲.۱۳ متر مربع واقع در پارسیان
پالک ۳ /۵9۳۴ اصلی بنام محمد دربان فرزند احمد ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت ۶۷۸.۰۶ متر مربع واقع در بوچیر 
پالک ۶۰9۵ اصلی بنام جاسم بحری فرزند عبدالرحمن ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۱۷۱متر مربع واقع در پارسیان 
پالک ۱۳۶9۶ اصلی بنام محمدولی جمالیان فرزند بهزاد ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۴9۱.۴ متر مربع واقع در پارسیان -احشام 
پالک ۱۴۲۵۸ اصلی بنام محمد غواصی فرزند عبداهلل ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت ۲۵۰ متر مربع واقع در پارسیان
پالک ۱۵۰۸۷ اصلی بنام طیب عبدلی فرزند محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت ۲۴۰ متر مربع واقع در پارسیان 
پالک ۱۵۱۱۵ اصلی بنام نجم الدین زارع  فرزند هوشنگ ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت ۲۷۶.۷۶  متر مربع واقع در پارسیان

پالک ۱۵۲۴۵ اصلی بنام جاسم کنعانی فرزند محمد ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۲۸۷.۱9 متر مربع واقع در پارسیان 

پالک ۱۵۲۶۲ اصلی بنام عبدالرحیم رحیمی فرزند یوسف ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۳۰۰ متر مربع واقع در پارسیان

پالک۱۵۶۴۵ اصلی بنام محمد رحیمی فرزند عبداهلل ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۴۲9.۸۱ متر مربع واقع در پارسیان

فرزندعبداهلل   پرست  علی  حسن  بنام  اصلی   ۱۵۸۴۵.۱ پالک 
ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ۴۱9.۲۶متر مربع واقع در 

پارسیان
پالک۱۵۸۴۸اصلی بنام محمد دست افشان  فرزند یوسف ششدانگ 
یکباب چهار دیواری به مساحت ۴۱۷.۷۷ متر مربع واقع در پارسیان 
پالک ۱۵9۲۱ اصلی بنام عزیزه خلف زاده  فرزندسیف  ششدانگ 
واقع  مربع  متر  مساحت9۳9۷۳.۱۱  به  زراعی   زمین  قطعه  یک 

درروستای سروباش  
پالک۱۵9۲۲اصلی بنام عزیزه خلف زاده فرزندسیف  ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی به مساحت ۳۲۳۵۱.۳۸متر مربع واقع در روستای 

سروباش 
پالک۱۵9۲۵ اصلی بنام جهان تاب زارع  فرزند هوشنگ  ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت ۲۴۰متر مربع واقع در پارسیان 
پالک ۱۵9۳۲ اصلی بنام ناصر مفتولی  فرزند سلطان ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 9۰۸.۳۲ متر مربع واقع در مغدان 
پالک ۱۵9۳۳ اصلی بنام ناصر مفتولی  فرزند سلطان ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 9۴۰.۳۷ متر مربع واقع در مغدان 
پالک ۱۵9۳۵ اصلی بنام سید محمد هوشمند  فرزند سید احمد 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت ۱۱۱۷۸۴ متر مربع 

واقع در بهده 
پالک ۱۵9۳۶ اصلی بنام سید محمد هوشمند فرزند سید احمد  
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت ۳۲۸۷۰متر مربع واقع 

دربهده  
پالک ۱۵9۳9 اصلی بنام مهدی ترابی  فرزند علی جعفر ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت ۴۱9.۵۲متر مربع واقع در پارسیان
پالک ۱۵9۴۰ اصلی بنام محمد دست افشان فرزندیوسف  ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت ۳۷۲.۵۱متر مربع واقع در پارسیان 
پالک ۱۵9۴۱ اصلی بنام مهدی ترابی  فرزندعلی  جعفر ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت ۳9۷.۷۲متر مربع واقع در پارسیان 
پالک ۱۵9۴۲ اصلی بنام مهدی ترابی فرزند علی جعفر  ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت ۳۷۶.۰۲متر مربع واقع در پارسیان 
پالک ۱۵9۴۳ اصلی بنام مهدی ترابی  فرزند علی جعفر ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت۳۵۴.۲۶ متر مربع واقع در پارسیان 

پالک ۱۵9۴۴ اصلی بنام مهدی ترابی  فرزند علی جعفر  ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۴۳۸متر مربع واقع در پارسیان 

پالک ۱۵9۶۴ اصلی بنام فاطمه رحیمی  فرزند عبدالفتاح ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت۲۴۰ متر مربع واقع در پارسیان 

پالک ۱۵9۷۰ اصلی بنام علی راه انجام  فرزند یوسف ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۱۳۰۵9.۳۴متر مربع واقع درسرکوه 

شنبه  
پالک ۱۵9۷۱ اصلی بنام عبدالرحمن بلوچی فرزندابراهیم  ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۳۶9۴.۸متر مربع واقع در سرکوه 

شنبه 
پالک ۱۵9۷۲ اصلی بنام عبداحمید محمدی فرزند محمد  ششدانگ 
واقع مربع  ۵۴۵۳9.۲متر  مساحت  به  زراعی   زمین  قطعه   یک 

 در پارسیان 
پالک ۱۵9۷۳ اصلی بنام عبداهلل بلوچی  فرزند محمد  ششدانگ 
واقع مربع  9۲۴۱.۴۲متر  مساحت  به  زراعی   زمین  قطعه   یک 

 در سرکوه شنبه 
پالک ۱۵9۷۴ اصلی بنام دردو بلوچی  فرزند محمد  ششدانگ 
 یک قطعه زمین زراعی  به مساحت ۱۷9۰۱.۲۲ متر مربع واقع 

در سرکوه شنبه 
پالک ۱۵9۷۵ اصلی بنام علی رکابدار فرزند حسن ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت۲۱۸.۱۷ متر مربع واقع در پارسیان 
پالک ۱۵9۷۸ اصلی بنام محمد عابری فرزند ابراهیم ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت۲۵۶.۶ متر مربع واقع در پارسیان -احشام
پالک ۱۵9۸۶ اصلی بنام شیخه نجات فرزند اسماعیل ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت ۳۴۸.9۵ متر مربع واقع در پارسیان 
پالک ۱۵9۸۸ اصلی بنام یوسف علی پور فرزند محمد ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت۲9۶.9۵ متر مربع واقع در پارسیان -احشام 
پالک ۱۵99۳ اصلی بنام مریم حسینی فرزند یوسف ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت۲۴۳.۱۸ متر مربع واقع در پارسیان -احشام 
پالک ۱۵99۷ اصلی بنام یوسف ارزی فرزند مراد ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۳۴۸۵.۳۲ متر مربع واقع در غورزه 
پالک ۱۶۰۰۱ اصلی بنام حفصه خلفی فرزند عبداهلل ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعی به مساحت۷۳۴۳ متر مربع واقع در پارسیان -

قاسم آباد
بنام حفصه خلفی فرزند عبداهلل ششدانگ  پالک ۱۶۰۰۲ اصلی 
واقع  مربع  متر  مساحت ۲۷۱۲۰.۶۵  به  زراعی  زمین  قطعه   یک 

در پارسیان -قاسم آباد 
پالک ۱۶۰۰۳ اصلی بنام عبدالملک ملک پور فرزند احمد ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت ۷۱.۲۳ متر مربع واقع در پارسیان 

خالد  بنام  اصلی   ۱۶۰۰۵ پالک 
ششدانگ  محمد  فرزند  آرایش 
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 
در  واقع  مربع  متر   ۸۱۷۶۲.۰۲

کوشکنار
بنام سلطان  اصلی  پالک ۱۶۰۰۶ 
جاسمی فرزند یوسف ششدانگ 

واقع  مربع  متر  مساحت99۴۰۰  به  زراعی  زمین  قطعه   یک 
در کوشکنار

پالک ۱۶۰۰۷ اصلی بنام احسان صفری فرزند ابراهیم ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت۳۰۰ متر مربع واقع در پارسیان

خالد  فرزند  نژاد  یوسف  محمدسعید  بنام  اصلی  پالک ۱۶۰۱۱ 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت۲۳۸ متر مربع واقع در پارسیان
پالک ۱۶۰۱۲ اصلی بنام احمد یوسف نژاد فرزند یوسف ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت۲۴۰ متر مربع واقع در پارسیان
پالک ۱۶۰۱۶ اصلی بنام محمد عابدی فرزند ابراهیم ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت ۲۶9.۷ متر مربع واقع در پارسیان -احشام
پالک ۱۶۰۲۱ اصلی بنام حسن علی پرست فرزند عبداهلل ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت۲۴۵.۱۶ متر مربع واقع در پارسیان
پالک ۱۶۰۲۴ اصلی بنام یوسف دستگیر فرزند موسی ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 9۸۲.۸۵ متر مربع واقع در غورزه
پالک ۱۶۰۲۷ اصلی بنام عبداهلل ایرانی فرزند علی دوازده سهم مشاع 
از چهل و دو سهم ، فاطمه ایرانی فرزند علی بیست و چهار سهم 
مشاع از چهل و دو سهم و حلیمه ایرانی فرزند علی شش سهم 
مشاع از چهل و دو سهم یک قطعه زمین  به مساحت ۲9۲۳۲.۷ متر 

مربع واقع در دشتی
لذا چنانچه اشخاص  نسبت به ثبت پالک های فوق واخواهی داشته 
باشند میتوانند برابر ماده ۱۶ قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین   آگهی 
نوبتی  به مدت نود روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک پارسیان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم دادخواست نماید  و گواهی آن را 

اخذ و به اداره   ثبت تسلیم نماید.  / پ
۱۷۰۸/۱۳۰ م الف

تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه مورخ ۰۱  /۰۵  /۱۴۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم  سه شنبه مورخ ۰۱  /۰۶  /۱۴۰۱

عبدالحسین فروتن
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

آگهي نوبتي هس ماهه اول  1401  ثبت پارسیان

شهرستان//  سرويس  درساره  امين 
ميرهاشم خواستار گفت: با توجه به 
قرار گرفتن در آستانه هفته دولت ، 
مديران دستگاه های اجرايی در زمان 
باقی مانده برنامه ريزی كنند خدمات، 
دستاوردها و پروژه های قابل افتتاح 
را به نحو مطلوب و شايسته در سطح 

جامعه انعكاس دهند.
به گزارش خبرنگار دريا،  خواستار 
در جلســه شــورای اداری ايــن 

شهرســتان با بيان اينكه انعكاس 
مطلوب و واقعی خدمات و اقدامات 
دولت در شهرســتان حائز اهميت 
است، افزود: دولت سيزدهم از زمان 
آغاز فعاليت تاكنون منشأ خدمات 
بسياری در بخش های مختلف بوده 
كه نياز است اين خدمات به مردم 
اطالع رسانی شــود. وی در ادامه 
با اشاره به ظرفيت های رسانه ها 
در اطالع رســانی خدمات دولت، 

ضمن تقدير از تالش های آنان در 
انعكاس دســتاورد های دولت در 
حوزه های مختلف گفت: با توجه 
به جايگاه مهم رسانه ها در سطح 
جامعه، مديران دستگاه ها بايد از 
توان آنان در بازتاب دستاورد های 
دولت استفاده كنند تا از اين طريق 
به  اقدامات دولت  و  دســتاوردها 
مردم اطالع رســانی شود. وی در 
بخشی از ســخنان خود نيز گفت: 

در هفته دولت امســال پروژه های 
خوبی در ســطح شهرستان به بهره 
به لحاظ  كه  برداری خواهند رسيد 
آماری نسبت به سال گذشته رشد 
قابل توجهی داشته است. اين مقام 
مسئول همچنين تاكيد كرد: پروژه 
های دستگاه اجرايی در هفته دولت 
بايد صددرصد كامل باشد و هرگونه 
نقصی در زمان بهره برداری پروژه 

ها پذيرفته نيست.

فرماندار بندرخمیر: 
مديران ،دستاوردهای دولت را به نحو مطلوب اطالع رسانی كنند



سرويس سالمت // يک فوق تخصص مراقبت های ويژه در 
خصوص طول مدت بروز و همچنين بهبود بيماری آبله ميمون 
و ضرورت واكسيناسيون برای افراد پر خطر توضيحاتی ارائه 
كرد.  دكتر نويد شفيق در خصوص دوره كمون بيماری آبله 
ميمون گفت: دوره كمون بيماری آبله ميمون ۵ تا ۲۱ روز از 
زمان مواجهه با عامل بيماری زا است. در گذشته اين بيماری 
از حيوان به انســان منتقل می شــد اما در حال حاضر اين 
بيماری از انسان به انسان نيز منتقل می شود و حتمًا بايد از 
رابطه خيلی نزديک و جنسی و ترشحات بزرگ منتقل شود. 
وی افزود: گزارش هايی نيز از وجود سوش آبله ميمونی بر 
روی اجســام نيز ديده شده اما اينكه آيا اينها آلوده كنندگی 
دارند يا خير هنوز جای سوال است و بيشترين احتمال انتقال 
از طريق روابط نزديک و جنســی است و مردم بايد فاصله 
گذاری اجتماعی را رعايت كنند و به دليل اســالمی بودن 
كشورمان احتمًال اينكه اين بيماری بيشتر شود كم است. اين 
فوق تخصص مراقبت های ويژه در خصوص موارد ابتالء در 
ايران نيز اظهار داشــت: در شمال ايران و جنوب تهران دو 
مورد مشاهده شده كه مورد تأييد وزارت بهداشت قرار گرفته 
است اما در مجموع بعيد می دانيم مانند كرونا پاندمی و آندمی 
شود اما بايد مراقبت و پيشگيری های الزم انجام شود. وی 
گفت: واكســن اين بيماری توليد شده ولی نيازی نيست كل 
جمعيت كشور اين واكسن را تزريق كنند ولی افراد پرخطر 
و آنهايی كه رابطه نزديک دارند و افرادی كه با ترشــحات 
بيمارها در ارتباط هستند بايد واكسينه شوند. در كل بعد از 
۵ تا ۲۱ روز كه نهفتگی بيماری است عالئم بيماری ظاهر 
می شــود كه در ابتدا به صورت عالئم سرماخوردگی ظاهر 
می شــود و با تب، بدن درد و بيحالی خود را نشان می دهد. 
دكتر شفيق ادامه داد: ۳ تا ۵ روز بعد نيز بثورات پوستی بعد 
از شروع تب نمايان می شود و در اين مرحله واگير بيماری 
بيشتر می شود كه بايد از تماس با ترشحات پوستی فرد مبتال 
جلوگيری شــود ولی در مرحله كمون هم احتمال آلودگی 
می باشد. وی در مورد مرگ و مير اين بيماری گفت: مرگ و 
مير اين بيماری كمتر از كروناست و بيشتر مرگ و ميرها در 
كشورهای آفريقايی گزارش شده اما كودكان و افراد پر خطر 
می توانند موارد شديدی را بگيرند. اين استاد دانشگاه علوم 
پزشكی شهيد بهشتی گفت: هيچ داروی تعيين شده ای برای 
آبله ميمون فعاًل در دســترس نيست و مهمترين گزينه برای 
جلوگيری از اين بيماری پيشــگيری است و در بيمارهای  
ريسک باال واكسيناسيون بايد انجام شود و در مجموع هيچ 
درمان تأييد شده ای برای اين بيماری وجود ندارد. به گزارش 
همشهری آنالين وی در خصوص دوره بهبودی بيماری آبله 
ميمونی گفت: در كل بهبودی كامل اين بيماری دو تا چهار 

هفته طول می كشد.
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردين :
امروز با این که نیت های خوبی در سر دارید به شدت 
احساس بی قراری می کنید. نمی توانید آرام بگیرید، 
زیرا به نظر می رسد که اورانوس نا آرام نمی خواهد 
ســیاره ی کلیدی شما را که مریخ اســت به حال خودش بگذارد. 
این فعل و انفعاالت کهکشانی ممکن است شما را به دام عصبانیت 
بکشــاند. از این تحریک پذیری که دچار آن شده اید نفعی به شما 
نمی رسد، پس بگذارید همه بدانند که چه قدر حساس هستید، اما 
حواس تان باشــد که به حد و حدود آن ها تجاوز نکنید و نگذارید 

همه چیز بدتر شود.
  ارديبهشت :

امروز ممکن است درباره ی اختالفات شدیدی که در 
یک رابطه اتفاق افتاده قضاوت اشتباه کنید. به غلط 
فکر می کنید که می توانید فقط با یک حرکت جادویی 
به همه ی مشکالت پایان دهید. اما باید بدانید که اختالفات به وجود 
آمده را نمی توانید به این آســانی هــا رفع کنید. باید راهکاری در 
پیش بگیرید تا آتش زیر خاکســتر شعله ور نشود، مثاًل می توانید 
ریشه ای به قضیه نگاه کنید و با کسانی که دوست شان دارید مهربان 

تر و نرم تر باشید.
  خرداد :

به طرز ناموفقی تالش می کنید تا آن چه را که دیگران 
به وضوح در حرکات و رفتار شــما می بینند انکار 
کنید، اما واقعیت این اســت که اقدامات شما آشکارا 
نیت های تان را برمال می سازد. انکار این قضیه فقط وقت تلف کردن 
است، پس بهتر است بدون این که مقاومت کنید پیامد کارهای تان 
را بپذیریــد. باید آن چه را در فکرتان می گذرد با دیگران در میان 
بگذارید و حقیقت را پنهان نکنید، بعضی از اطرافیان تان حق شان 

است که تمام ماجرا را بدانند. 
  تير :

امــروز این قابلیت را دارید که بهترین های تان را به 
نمایش بگذارید، اما یادتان باشد که لزومی ندارد دست 
به اغراق و بزرگنمایی بزنید. غلو نکنید، زیرا دیگران 
این حرکت شما را نوعی نشانه ی عدم امنیت خواهند دید. اگر نسبت 
به حقیقت خود آگاه باشید و زیاده روی نکنید , می توانید بدرخشید.

  مرداد :
امروز به نظر می رسد که با دو رویه ی متفاوت روبرو 
هستید. ترس از آســیب پذیری موجب می شود تا 
نصفی از روز را با احساس خجالت دست و پنجه نرم 
کنید. اکنون ماه به نشانه ی شما بازگشته است، از این رو احتیاطی که 
در ابتدای روز داشتید کم کم به رفتاری مثبت تر و اجتماعی تر تبدیل 
خواهد شد. لزومی ندارد که دلیل تغییر رفتارتان را به کسی توضیح 
دهید، فقط آن کاری را انجام دهید که فکر می کنید درســت است و 

بگذارید که عشق و دوستی راهنمای شما باشد.
 شهريور :

اگر چه تصمیم ندارید که همه چیــز را رو کنید، اما 
می خواهید بخشی از احساســات تان را به نمایش 
بگذارید. اما یادتان باشــد که این اقدام می تواند شما 
را در یک وضعیت غیر منتظره قرار دهد و نقاط ضعف تان را آشکار 
نماید. بدانید که با این رفتار چیزی به دست نخواهید آورد، همه چیز 
خودش به طور طبیعی و در زمان مناسب اتفاق می افتد. اکنون باید 

به رویاهای تان توجه کنید تا مسیر آینده را به شما نشان دهند.
 مهر :

مــی دانید که اگر اکنون درباره ی یک موضوع خاص 
سکوت کنید می توانید برنامه های تان را پیش ببرید، 
اما وقتی دوستان و آشنایان تان از شما سؤال می پرسند 
دیگر نمی توانید مهر خاموشی بر لبان تان بزنید. حواس تان باشد که 
آن هــا را تا چه حد در جریان امور قرار می دهید، یعنی قبل از این 
که چیزی بگویید باید به همه ی جوانب فکر کنید. یادتان باشد حرفی 

را که زده شده نمی توانید پس بگیرید، پس حواس تان جمع باشد.
 آبان :

نیازی نیست دنبال سرگرمی بگردید، امروز اطرافیان تان 
تفریحات زیادی تدارک دیده اند که شما را هم به آن ها 
دعوت خواهنــد کرد. این اجــازه را دارید که کمی از 
انجام کارهای روزمره فارغ شوید، اما یادتان باشد که باید مهم ترین 
وظایف تان را هر طور شده انجام دهید و بعد به تفریحات تان بپردازید. 
بعضی چیزها اجتناب ناپذیر اســت، کارهای نیمه تمام که خودشان 
انجام نمی شوند، شما باید به آن ها رسیدگی کنید. اگر امروز تعهدات 
اساســی خود را نادیده بگیرید ممکن اســت فردا برای تان مشکل 

درست شود. 
   آذر :

مدام به فکر ســفر و گردش هســتید، به همین خاطر 
نمی توانید به وضعیت موجود پایبند بمانید. نمی دانید 
چه قدر مــی توانید صبر کنید تا زمــان عملی کردن 
نقشــه های تان فرا برسد. باید بدانید که برای ارضای این حس نیازی 
نیست حتمًا به یک سفر دور و دراز بروید. به خاطر ماجراجویی نباید 
امنیت خود را به خطر بیندازید. باید راهی پیدا کنید تا بدون به هم زدن 

شرایط حاضر به هیجانی که می خواهید دست پیدا کنید.
 دی :

اکنون باید یک نمایش حســابی ترتیب دهید تا همه 
بفهمند که وقتی موضوع شادی و تفریح در میان است 
تــا چه اندازه می توانید جدی باشــید. قبل از این که 
با دوســتان یا خانواده به خوش گذرانی بروید باید اول از همه یک 
برنامه ی دقیق تدارک ببینید. البته شرایط حاضر در حال تغییر است 
و شاید مجبور شوید برنامه های تان را کمی دست کاری کنید. برای 
این که به لذت های مورد نظر دست پیدا کنید باید از خودتان انعطاف 

پذیری نشان دهید.
  بهمن :

اکنون تصمیم دارید که زندگی تان را ســاده تر کنید، 
اما متأســفانه روابط تان با دیگران بد جور پیچ و تاب 
خورده است. ممکن است با دیگران اختالف نظر داشته 
باشــید، اما هیچ راهی هم برای برون رفت از این وضعیت به نظرتان 
نمی آید. اگر این قضیه را نادیده بگیرید فشــار بیشتری به شما وارد 
می شود. نباید فقط خودتان حرف بزنید و خواسته های تان را بیان 
کنید، بلکه گوش شــنوا هم داشته باشید و به دیگران فرصت حرف 

زدن بدهید.
 اسفند : 

شاید دل تان بخواهد که کمی هم بدون فکر عمل کنید، 
اما یادتان باشد که امروز به نفع تان است که از سرعت 
خود بکاهید و سالمت مسیر را بر هم نزنید. برنامه ای 
که ترتیب داده اید بسیار سخت گیرانه به نظر می رسد و تمایل دارید 
که رفتاری غیر معمول را در عملی کردن آن در پیش بگیرید. باید یاد 
بگیرید که تعادل را برقرار سازید، هم به احساسات تان توجه کنید و 

هم به ذهن خالقی که دارید.
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سرويس سالمت // فوق تخصص بيماری های 
كليه و فشــارخون، با اشاره به اينكه باالرفتن 
فشار خون معموال عالئم خاصی ايجاد نمی كند، 
گفت: فشار خون در صورتی كه كنترل نشود، 
باعث آسيب به بخش های مختلف بدن می شود. 
اميرحسين ميالدی پور با بيان اينكه فشار خون 
باال می تواند به تدريج باعث ايجاد اختالل در 
عملكرد قلب، رگ  های خونی، كليه و ســاير 

اندام های بدن شــود، اظهار كرد: در مواردی 
فشــار خون به قدری افزايش پيدا می كند كه 
می تواند زندگی فــرد را تهديد و عارضه های 

بالقوه و جدی به همراه داشته باشد.
وی با بيان اينكه ممكن اســت فشار خون به 
طور ناگهانی افزايش يابد، اظهار كرد: فشــار 
خون ۱٨ يا باالتر از آن بسيار خطرناک است.

ميالدی پور گفت: فشار خون چنانچه از عدد 

۱٨ باالتر رود، اقدامات بايد اورژانسی انجام 
شــود، در اين شرايط ممكن اســت بيمار از 

سردرد و درد قفسه سينه شكايت كند.
اين فــوق تخصــص بيماری هــای كليه و 
فشارخون، سردرد شــديد همراه با گيجی و 
تاری ديد، حالت تهوع و اســتفراغ، تشويش 
و نگرانی شديد، نفس تنگی، صرع و تشنج را 
از نشانه های افزايش بيش از حد فشار خون 
عنــوان كرد و گفت: ايــن عالمت ها می تواند 
زندگی فرد را به شدت تهديد كند. ميالدی پور 
ادامه داد: در شــرايطی كه مطمئن شديد فشار 
خون باال است ابتدا بيمار را به حالت نشسته يا 
نيمه نشسته قرار دهيد، فعاليت های او را به طور 
كامل متوقف كرده و برای چند دقيقه يا تا زمان 
از بين رفتن احســاس گيجی يا سر درد از او 

بخواهيد نفس عميق بكشيد.
وی با اشــاره به اينكه افزايش ناگهانی فشار 
خــون می تواند در نتيجه انجــام فعاليت ها يا 
حركت های شديد يا بيش از حد نيز ايجاد شود، 
گفت: در اين شرايط الزم است فعاليت متوقف 

شده و به بدن استراحت داده شود.
فوق تخصص بيماری های كليه و فشارخون، 
با بيان اين موضوع كه فشار خون می تواند در 
نتيجه استرس يا تشويش نيز افزايش پيدا كند، 
خاطرنشان كرد: در صورتی كه اين شرايط علت 
افزايش فشار خون باشد، بهتر است دراز كشيده 

يا نشسته و از نفس كشيدن آرام، عميق و همراه 
با آرامش برای بهبود وضعيت خود استفاده كنيد 
و انجام ايــن كار را تا زمانی ادامه دهيد كه با 

بهبود عالمت های بيماری مواجه شويد.
وی با تاكيــد بر اين كه همزمــان با رعايت 
توصيه ها برای كنترل و يا افزايش ناگهانی فشار 
خون در خانه، می توان از داروهای كنترل فشار 
خون نيز استفاده كرد، هشدار داد: فشار خون 
را نبايد به يكباره با قرص و دارو پايين آورد، 
توصيه می شــود در اين حالت ضمن تماس با 
اورژانس اگر بيمار سابقه فشار خون دارد به او 

داروهای كاهش فشار خون را بخورانيد.
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهيد 
بهشــتی، با يادآوری اينكه در صورت وجود 
عالمت های ابتالء به فشار خون باال به سرعت 
با اورژانس تماس بگيريد توصيه كرد: در اين 
موارد ضمن حفظ خونسردی خود و تماس با 
اورژانس سعی كنيد تا جای ممكن از استرس 
بيمــار نيز بكاهيد.وی ادامــه داد: در گام بعد 
فشار خون بيمار را چک كنيد، تفاوتی ندارد، 
می توانيد از دســت راست يا چپ بيمار برای 
سنجش فشار خون استفاده كنيد. ميالدی پور 
ادامه داد: اگر فشار خون فرد در پی استرس ۱٤ 
تا ۱۵ باشد نيازی به اقدامات اورژانسی نيست 
ولی اگر فشــار خون ۱٨ تا ۲۰ باشــد بسيار 
خطرناک و بايد اقدامات اورژانسی انجام شود.

فوق تخصص بیماری های کلیه و فشارخون: 

فشار خون باال را جدی بگيريد
اگر اين عالئم را داشتيد بدانيد 

آبله ميمونی گرفته ايد 

***         

خبر خوش برای بيماران 
نيازمند كاشت حلزون شنوايی

سرويس سالمت // جلســه بررسی مشكالت مربوط به 
تامين قطعات يدكی و تعمير پروتزهای حلزون شــنوايی 
بيماران ناشنوای كاشــت حلزون برگزار و رييس هيات 
امنای صرفه جويی ارزی در معالجه بيماران گفت: با دستور 
وزير بهداشــت، عالوه بر كاشت حلزون، هزينه هتلينگ 
بيمارســتانی، هزينه حق العمل تيم جراحی و هزينه های 
جلسات گفتار درمانی نيز از طرف بيمار پرداخت نخواهد 
شد.  مهندس سيدحسين صفوی، در جلسه بررسی مشكالت 
مربوط به تامين قطعات يدكی و تعمير پروتزهای حلزون 
شنوايی بيماران ناشنوای كاشت حلزون شده، كه با حضور 
دكتر نبی زاده، رييس شورای عالی پزشكی معاونت درمان 
وزارت بهداشت، مهندس مزينانی، مدير كل امور تجهيزات 
و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت و شركت های تامين 
كننده پروتز حلزون شــنوايی، برگزار شد، گفت: انتظار ما 
اين بود كه صف كاشت برای بيماران نيازمند حتی المقدور 
كوتاه شود، لذا با توجه به هماهنگی  های انجام شده امسال 
تعداد بيشــتری پروتز تامين خواهد شد. وی اعالم كرد: با 
توجه به دســتور وزير بهداشت، عالوه بر كاشت حلزون، 
هزينه هتلينگ بيمارستانی، هزينه حق العمل تيم جراحی 
و هزينه  های جلســات گفتار درمانــی نيز از طرف بيمار 
پرداخت نخواهد شد. در ادامه اين جلسه، مهندس مزينانی، 
مدير كل امور تجهيزات و ملزومات پزشكی درخصوص 
نحوه تامين قطعات يدكی پروسسور حلزون شنوايی، گفت: 
تامين قطعات يدكی با اســتفاده از تسهيالتی كه اداره كل 
فراهم می  كند، اجرا خواهد شــد. وی بيان كرد: با توجه 
به مشكالت مطرح شــده از سوی شركت  های نمايندگی 
سازنده پروتز حلزون شــنوايی درخصوص نحوه ارسال 
و بازگشــت قطعات تعميری و تعويضی، جهت تسهيل در 
امر تامين قطعات تعويضی با مشاركت اداره كل تجهيزات 
پزشكی، همكاری گمرک جمهوری اسالمی، شركت های 
نمايندگی و هيات امنای صرفه جويی ارزی راهكارهايی 
ارائه و مقرر شده ساز و كارهای مربوطه از سوی نهادها و 

شركت  های ذی ربط مورد پيگيری قرار گيرد.

سرويس ســالمت // يک متخصص 
ويروس شناسی پزشكی گفت: شيوع 
عاليم گوارشی واريانت اميكرون زير 
شاخه BA۵ در كودكان بيشتر است 
كه تهوع، اســتفراغ، اسهال و شكم 

درد را شامل می شود. 
دكتر آذرخش آذران در برنامه طعم 
بيان كرد:  زندگی سيمای خوزستان 
٨۰ درصد افراد عاليم خفيف كرونا 
را تجربه می كنند كه در بزرگســاالن 
سردرد شديد، آبريزش بينی، احتقان 
يــا گرفتگی بينــی، گرفتگی صدا، 
احتقان دردناک ســينوس ها و يا به 
دنبال آن تب، تعريق شبانه، دردهای 
عضالنی در كمر و ساق پا و احساس 
ناخوشی و خستگی را به دنبال دارد 
اما در كودكان شيوع عاليم گوارشی 
بيشتر است كه البته در بزرگساالن هم 

اتفاق می افتد.

وی افزود: اين زير شــاخه اميكرون 
بســيارعفونی و با قابليت ســرايت 
باالســت و بيشتر سيســتم تنفسی 

فوقانی درگير می شود.
آذران ادامــه داد: در حالت خفيف 
ابتال به كرونا، عاليم در طول يک يا 
۲ هفته فروكش می كند اما در موارد 
شديد با توجه به سن و سيستم ايمنی 

فرد، دوره بيماری طوالنی تر خواهد 
بود.

اين عضو هيات علمی دانشگاه علوم 
پزشــكی جندی شــاپور اهواز در 
بيمار  قرنطينه  زمان  مدت  خصوص 
گفت: از زمان مثبت شــدن تست و 
خفيف بــودن عاليم فرد پس از پنج 
روز قرنطينه اگر به مدت ۲٤ ساعت 

بدون مصرف مســكن، تب را تجربه 
نكند می تواند از قرنطينه خارج شده 
و به مدت پنج روز ديگر در جمع با 
ماسک حاضر شــود اما در صورت 
شديد بودن بيماری قرنطينه ۱٤ تا ۲۱ 

روز به طول می انجامد.
وی با بيان اينكه با تزريق دوز يادآور 
واكسن ابتالی افراد خفيف تر خواهد 

بود بيان كرد: اثر بخشــی واكسن ها 
پايين آمده چون بايد به روز رسانی 
شوند با اين وجود با تزريق ُدز يادآور 
ميزان آنتی بادی افزايش پيدا می كند.

مناســب  زمان  آذران در خصوص 
تزريق واكســن پس از ابتال به كرونا 
اضافه كرد: در بزرگســاالن ۲٨ روز 
پس از شــروع عاليم امكان تزريق 
واكســن وجود دارد اما در كودكان 
فاصله ۱۲ هفته ای نياز است؛ البته در 
زمينه ای  بيماری  كودک  كه  صورتی 
مانند ديابت يا قلبی عروقی داشــته 
باشــد يا با يک فرد بزرگسال مبتال 
به بيماری زمينــه ای زندگی می كند 
بهتريــن زمــان تزريق همــان ۲٨ 
روز پس از بهبودی اســت. واكسن 
سينوفارم برای زنان باردار و كودكان 

ايمن و كم خطر است.

سرويس سالمت // متخصصان از فوايد مصرف 
قهوه زياد گفته اند اما از ميزان مجاز مصرف و 
مضرات آن هم خبر داريد؟ خانم ها و نوجوانان 
به خصوص، بايد مراقب ميزان مصرف روزانه 
قهوه خود باشند تا دچار اين مشكالت نشوند.
 قهوه يكی از نوشــيدنی های محبوبی است 
كه با عطر دلپذير و كافئينش، حس نشــاط 
و ســرزندگی را در انسان تقويت می كند؛ با 
اين حال، حرف و حديث های زيادی درباره 
كافئين موجود در اين نوشيدنی قديمی وجود 

دارد؛
برخی كارشناسان تغذيه معتقدند كه قهوه های 
امريكانو و الته، كافئينی برابر با يک شــات 
اسپرســو دارند، زيرا از يک ميزان مشخص 
قهوه اسپرســو تهيه می شــوند؛ يک فنجان 
اسپرســو، معادل حجمی ۶۰ سی ســی، 7۵ 
ميلی گرم كافئين دارد و يک فنجان قهوه ترک، 
به همان حجم، حــدود دوبرابر كافئين، ۱۲۰ 
ميلی گرم، دارد. ۱۰۰ سی سی قهوه فرانسه اما 
بيشــترين ميزان يعنی ۲۰۰ ميلی گرم كافئين 
دارد و دو قاشــق قهوه فوری، كمترين ميزان 

يعنی ۶۰ ميلی گرم كافئين به بدن وارد می كند.
گذشــته از فوايد شناخته شده مصرف قهوه، 
تحمل بدن افراد مختلف نسبت به ميزان كافئين 
روزانه دريافتی متفاوت است. به طور كلی و 
بر اســاس نظر دكتر الدن گياهی، متخصص 
تغذيه، بزرگساالن مجازند ٤۰۰ ميلی گرم در 
روز كافئين دريافت كنند؛ در مورد نوجوان ها 
و افراد زير ۱۲ سال، بهتر است ميزان كافئين 
روزانه ۲.۵ ميلی گرم بــه ازای هر كيلو وزن 
باشد. يعنی يک نوجوان ۳۵ كيلوگرمی مجاز 
است كه حدود 7۰ ميلی گرم يعنی حدود يک 

فنجان قهوه مصرف كند.
مصرف بيش از حــد قهوه و افزايش كافئين 
در بدن می تواند ما را عصبانی كند و افزايش 
ضربان قلب، افزايش فشار خون، اضطراب و 
مشــكالت خواب را در پی داشته باشد. در 
مورد زنان به خصوص، مصرف قهوه مالحظات 
بيشــتری هم دارد؛ طبق دســتورالعمل های 
ســازمان غذا و داروی آمريكا، نوشيدن سه 
تا پنج فنجان قهوه در روز با حداكثر مصرف 
٤۰۰ ميلی گرم كافئين برای اكثر زنان بی خطر 

است. اما...
اما اگر باردار يا شيرده هستيد، قوانين متفاوت 
اســت و حتما بايد با پزشک متخصص زنان 
و زايمان خود مشورت كنيد. اگر قهوه باعث 
عصبانيت شما می شود، مراقب باشيد كه در 
مصــرف آن زياده روی نكنيد و با نوشــيدن 
يک فنجان قهوه در روز يا حتی اســتفاده از 
قهوه های بدون كافئين، دی كف، تمايل خود 

را برطرف كنيد.

جالب اينكه شــما می توانيد با افزودن برخی 
ادويه ها، ميزان ســالم بودن نوشيدنی خود را 
افزايــش دهيد. مثال به جای مصرف خامه و 
شكر، سعی كنيد با افزودن شير به قهوه خود 
اضافه كنيــد تا طعم آن را ماليم  كنيد. اضافه 
كردن حدود يک چهارم قاشــق چايخوری 
از عصاره وانيــل، هل، دارچين و حتی پودر 
كاكائو هم طعم و خاصيت قهوه شما را افزايش 

خواهد داد.

به این 4 دلیل مصرف قهوه خود را کم کنید 

متخصص ویروس شناسی 
پزشکی: 

شیوع عالیم 
گوارشی زیر شاخه 
جدید امیکرون در 

کودکان بیشتر است 
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گروه خبــر // رئيس جمهور ضمن 
تشــكر از وزير صمــت در ايجاد 
تغييرات مديريتی در فوالد مباركه 
در همان ابتدای شــروع به كارش 
دستور داد كه همه كسانی كه تخلف 
آنها در فوالد مباركه محرز شده از 

آنها  به تخلفات  و  بركنار شوند  كار 
برابر ضوابط و مقــررات در مراجع 

صالح رسيدگی شود. 
آيت اهلل ســيد ابراهيم رئيسی در هيأت 
دولت با اشــاره به انتشار گزارش نتيجه 
تحقيق و تفحص مجلس از شركت فوالد 
مباركه تاكيد كرد: دولت، ايجاد شــفافيت 
و نظارت بر شــركتهای دولتی را افزايش 
می دهد و خــود را موظف می داند با هر 

گونه مصاديق فساد برخورد كند.
رئيس جمهور، ضمن تشكر از وزير صمت 
در ايجــاد تغييرات مديريتــی در فوالد 

مباركه در همان ابتدای شــروع به كارش 
دستور داد: تمام كســانی كه تخلف آنها 
در فوالد مباركه محرز شده از كار بركنار 
شــوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و 

مقررات در مراجع صالح رسيدگی شود.
وضع  ســاماندهی  رئيســی  اهلل  آيــت 
شــركت های دولتــی و اصالح شــيوه 
انتصابات در هيات مديره شــركت ها را 
يک ضرورت بر شــمرد و خاطر نشان 
كرد: وزرا وظيفه دارند در تغيير و تحول 
شركتهای زير مجموعه خود نهايت دقت 
را در بكارگيری نيروی انســانی صالح، 

خبره و كارآمد داشته باشند تا بيت المال 
صيانت شود. رئيس جمهور متعهد بودن 
شركت های دولتی به انجام مسئوليت های 
اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته 
شركت های دولتی نمی توانند به بهانه انجام 
مسئوليت های خود به هر شخصی بدون 
ضابطه پرداخت های هنگفت داشته باشند.

آيت اهلل رئيســی به وزير رفاه ماموريت 
داد: ضمن تشــكيل كميتــه ای مركب از 
وزارتخانه های مرتبط در مدت ۱۵ روز، 
آيين نامــه ای به منظور نظام مند كردن و 
شفافيت نحوه هزينه كرد رديف مسئوليت 

اجتماعی اين شــركت ها، تدوين و برای 
تصويب به دولت پيشنهاد دهد.

رئيــس جمهــور در بخــش ديگری از 
ســخنانش با اشــاره به اقدامات دولت 
در يک ســال گذشته برای بهبود وضعيت 
اقتصادی كشور تاكيد كرد: تبيين خدمات 
دولت برای مردم و بويژه نخبگان، موجب 
اميدآفرينــی در جامعه و افزايش اعتماد 

عمومی می شود.
آيت اهلل رئيســی در بخــش ديگری از 
ســخنانش با اشاره به گزارش وزير امور 
اقدامات  آخريــن  در خصوص  خارجه 

صــورت گرفته برای رفــع تحريم ها، از 
اقدامات اين وزارتخانه و تيم مذاكره كننده 
كشــورمان نيز قدردانی كرد و گفت: در 
هيچ نشســت و مذاكراتی از حقوق ملت 

كوتاه نخواهيم آمد.
به گزارش قــدس آنالين، رئيس جمهور 
با بيان اينكه دولــت مردمی تالش برای 
پيشرفت كشور و رفع مشكالت را با قوت 
ادامه خواهد داد، تصريح كرد: اين دولت، 
زندگی مردم را به هيچ عامل بيرونی گره 
نزده و همه برنامه های توسعه ای كشور با 

جديت پيگيری می شود.

در جلسه هیات دولت صورت گرفت؛

دستور رئيس جمهور برای برخورد با متخلفان فوالد مبارکه

گروه خبر // رييس اتــاق بازرگانی هرمزگان 
گفت: تســهيل در صدور مجوزها و كم شدن 
بوروكراســی های اداری در امورات مربوط به 
شــركت های دانش بنيان، بزرگ ترين دغدغه 

اين شركت ها است.
به گزارش خبرنگار دريا ، محمدرضا صفا در شصت 
و چهارمين نشســت شــورای گفتگو دولت و بخش 

خصوصی با محوريت بررســی مسائل و مشكالت 
شــركت های دانش بنيان اظهار داشت: شركت های  
دانش بنيان ازجمله مؤثرترين عوامل ايجاد اشــتغال، 
نوآوری، توسعه  سيستم های اجتماعی و شكل گيری 
و رشــد اقتصاد دانش بنيان در هر كشوری هستند و 
بدون شک آن چيزی كه رهبر معظم انقالب به عنوان 

شعار سال اعالم می كنند نياز جدی كشور است.
وی افزود : افزايش اشــتغال زايی، فروش، صادرات 
و تشكيل سرمايه ماحصل فعاليت شركت های دانش 
بنيان در عرصه اقتصاد و كمــک به انتقال فناوری از 
بخش های تحقيقاتی به بخش های توليدی و صنعتی 
نتيجه فعاليت اين گونه شركت ها در زمينه فناوری است.
صفا ادامه داد: بر اســاس ارزيابی های صورت گرفته 
تسهيل در صدور مجوزها و تخصيص فضای مناسب 
به شــركت های دانش بنيان مهم ترين خواسته شركت 
های دانش بنيان است.رييس اتاق بازرگانی هرمزگان 
بيان داشــت: واگذاری پروژه ها از سوی دستگاه های 

اجرايی به شركت های دانش بنيان می تواند به تكامل 
و تقويت اين شركت ها كمک شايانی نمايد.وی تصريح 
كرد: در حال حاضر ٤۶ شركت دانش بنيان در استان 
هرمزگان فعاليت دارند و نبايــد منابع خدادادی را به 
صورت خام صادر كرده و محصوالت با ارزش افزوده 
حاصل از آنهــا را با هزينه ده ها برابری وارد كنيم.اين 
مسوول ادامه داد: يكی از چالش های مهم ديگری كه 
شركت های دانش بنيان كشورمان با آن مواجه هستند، 
ناشناخته  بودن و به رســميت  نشناختن ظرفيت ها و 
توانمندی های آنها توسط شركت های بزرگ است؛ در 
سال های اخير شركت های بزرگ عادت كردند بسيای 
از نيازهای خودشان را از خارج از كشور تامين كنند.

صفا افزود: متاسفانه فضای كسب و كار در كشور فضای 
مناسبی نيست و موانع و مشكالت بسيار زيادی برای 
فعاالن اقتصادی وجود دارد و شركت ها با مشكالت 
عديده ای روبرو هستند كه اين مشكالت برای شركت 

های دانش بنيان و استارتاپ ها شايد بيشتر هم باشد.

رییس اتاق بازرگانی هرمزگان عنوان کرد

تسهيل در صدور مجوزها، بزرگ ترين دغدغه شركت های دانش بنيان

گروه خبر // نماينــده مردم بندرعباس 
گفت: اگر مجلس قوی عمل كند، شاهد 
اشک های مظلومانه كارگران زحمت كش، 
چند شيفت كار كردن بازنشستگان برای 
گذران زندگی، حسرت جوانان برای شغل 
و از دست رفتن محصوالت كشاورزان با 

دست های پينه بسته نخواهيم بود. 
احمد مرادی نماينده مردم بندرعباس، قشــم، 
حاجی آباد، ابوموسی و بندرخمير در خانه ملت، 
در نطق ميان دســتور در صحن علنی مجلس 
با اشــاره به اين كه طی ادوار مختلف نطق های 
بی شماری درباره توجه به معلمان، بازنشستگان، 
كارگران، كشــاورزان، اشتغال، مسكن، گرانی و 
مبارزه با فســادهای اقتصادی از صحن علنی 
مجلس پخش شــده و مردم هم با اين كلمات 
و جمالت عادت كردند اما گاليه مند هستند كه 

اتفاقی نمی افتد.
وی پاسخ به اين سوأل اساسی را متوجه هيأت 
رييسه مجلس دانست و بيان داشت: اگر در اين 
مدت چند مورد از مشكالت اساسی و مهم كشور 
در دستور كار مجلس قرار می گرفت و وزرای 
مربوطه زير چتر نظارتی قرار می گرفتند امروز 
وضع كشــور بهتر از اين می شد و اگر مجلس 
بــه طور جدی، وزرای اقتصــاد، صمت، جهاد 
كشــاورزی، تعاون و راه و شهرسازی... را زير 
ذره بين نظارتی خود قرار می داد امروز معلمان ما 

امروز اين قدر مستأصل  و نگران نبودند.
 مرادی ادامــه داد: اگر مجلس قوی عمل كند، 
شــاهد اشــک های مظلومانه كارگران زحمت 
كش، چند شيفت كار كردن بازنشستگان برای 
گذران زندگی، حسرت جوانان برای شغل و از 
دست رفتن محصوالت كشاورزان با دست های 
پينه بسته نبوديم. اين نماينده هرمزگان با طرح 
اين ســوال كه عامل مرگ و قطع عضو مردم با 
خودروهای بی كيفيت داخلی چه كسی است؟ 
وزير صمت در ادوار مختلف در برابر اين اوضاع 
چه پاسخی دارد؟، ادامه داد: تنها راه برون رفت 
از اين گرفتاری ها و نابسامانی ها، نظارت دقيق 
و دقيق مجلس بر كار دولت اســت و تحقيق و 

تفحص يكی از اهرم های نظارتی مجلس است.
به گفته مرادی، گزارش تحقيق و تفحص مجلس 
از فوالد مباركــه را خوانديم و ميزان تخلفات 
منتشر گرديد و مردم هم اميدوار به اين هستند كه 
مجلس وظيفه نظارتی خود را انجام دهد. مشابه 
اين كار مهم، كار تحقيق و تفحص از منطقه آزاد 
قشــم كه مواجه با تخلفات گسترده و عديده و 
تضييع حقوق بيت المال كه دولت قبل رخ داده، 
انجام شده و تمام تشريفات قانونی برای آن انجام 
و انتظار اســت تا اعضای كميسيون اقتصادی 
مجلس در اسرع وقت در صحن علنی مجلس 

آن را پيگيری و به قوه قضاييه ارجاع دهند.
عضو كميسيون انرژی مجلس با اشاره به تبديل 

شدن هرمزگان به قطب پااليشگاهی و صنعت 
در كشور، تأكيد كرد: مردم هرمزگان انتظار دارند 
كه وجود بنادر، مناطق آزاد، پااليشگاه و صنايع 
چقدر در اقتصاد و اشــتغال مردم آن موثر بوده 
است؟ اعالم آمار فالكت بار بيكاری و قرارگيری 
بيش از ۵۰ درصد استان تحت پوشش نهادهای 
حمايتی كميتــه امداد و بهزيســتی چه پيامی 

می تواند داشته باشد.
به گزارش فارس ، وی خاطرنشــان كرد: حتما 
فسادها و البی هايی شكل گرفته كه شاهد چنين 
بی عدالتی و تبعيضی هستيم و وقتی در استانی 
مانند هرمزگان برخی بنگاههای اقتصادی بزرگ، 
با دور زدن قانون، ماليات خود را تهران پرداخت 
می كنند بايد منتظر چنين پديده های فالكت باری 

باشيم.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس :
عامل مرگ و قطع عضو مردم با خودروهای بی کیفیت داخلی چه کسی است؟

          گــروه خبــر // رئيــس كل 
دادگســتری هرمزگان از ترخيص 
۱7۰۰ كانتينر كاالی متروكه موجود 
در انبارهــای امــوال تمليكی اين 
اســتان به ارزش بيش از ۱2 هزار 
نخست  ماهه  پنج  در  ريال  ميليارد 

امسال خبر داد.
در جلســه ای بــا حضــور رئيس كل 
دادگستری هرمزگان، دادستان بندرعباس، 
مديــر و كاركنان اموال تمليكی اســتان، 
مديران بنادر و دريانوردی و مســئوالن 
چند شــركت بزرگ كانتينری، مهمترين 
مســائل مرتبط با حوزه اموال تمليكی از 
جمله پيگيری معدوم سازی ۳۲۰ كانتينر 
كاالی فاسد شــدنی و پيگيری مصوبات 
ســفر معاون رئيس جمهــور و رئيس 
سازمان امور استخدامی كشور و مصوبات 
سفر رئيس سازمان اموال تمليكی كشور 
به اســتان هرمزگان پيگيری شد.مجتبی 
قهرمانی در اين نشســت اظهار داشــت: 
پس از ســفر رئيس قوه قضاييه به استان 
هرمــزگان و بازديد ايشــان از انبارهای 
اموال تمليكی، تأمين امكانات و تجهيزات 
الزم جهت تخليه و بارگيری با همكاری 
دستگاه های متولی، معدوم سازی كاالهای 
تاريخ مصرف گذشته و برگزاری مزايده 
به صورت مستمر در دستور كار دستگاه 
قضايی اســتان هرمزگان قرار گرفته كه 

به موفقيت های قابــل توجهی در تعيين 
تكليــف اقالم موجــود در انبارهای اين 
ســازمان منجر شده است.وی با اشاره به 
گوشه ای از اين موفقيت ها اعالم كرد: با 
توجه به آمار، ترخيص كاالهای متروكه 
توســط اداره كل اموال تمليكی اســتان 
هرمزگان نســبت به مدت مشابه پارسال 
٨ برابر افزايش يافته اســت.قهرمانی با 
اشاره به دستورات و تأكيدات رئيس قوه 
قضاييــه در خصوص لزوم تعيين تكليف 
اموال موجود در انبارهای ســازمان جمع 
آوری و فروش اموال تمليكی، گفت: در 
راستای اجرای سياست های ابالغی، در 
پنج ماهه نخســت امسال، ۱7۰۰ كانتينر 
كاالی متروكه موجود در انبارهای اموال 
تمليكی اســتان هرمزگان به ارزش بيش 
از ۱۲ هــزار ميليارد ريال پس از تحويل 
توسط سازمان اموال تمليكی به گمرک، 
ترخيص شده است.رئيس كل دادگستری 
هرمزگان، كانتينر های ترخيص شــده را 
شامل تجهيزات صنعتی، مواد اوليه، ماشين 
آالت و انواع كاالهای مصرفی عنوان كرد 
و خاطرنشان ســاخت: اين اقالم پس از 
تحويل به صاحبان كاال، روانه بازار شده اند 
كه در نتيجه آن، ميــزان قابل توجهی از 
نياز كشــور به اين كاالها تأمين می شود.

وی با بيان اينكه فــروش اموال تمليكی 
اســتان هرمزگان در پنج ماهه نخســت 

امســال، 7۲۰ ميليارد تومان بوده است، 
افزود: با توجه به اينكه ميزان فروش اموال 
تمليكی استان هرمزگان در پنج ماهه اول 
ســال ۱٤۰۰ حدود ۱۳۰ ميليارد تومان 
بوده، افزايش شــش برابری فروش اموال 
تمليكی در اين بازه زمانی در مقايســه با 

سال گذشته را شاهد هستيم.
قهرمانــی در ادامه يادآور شــد: مطالبه 
رياست محترم قوه قضاييه، آسيب شناسی، 
تحليل و حل كلی موضوع ساماندهی به 
انبارهای اموال تمليكی می باشــد و بر 
اين اســاس با توجه به قرار گرفتن حل 
مصاديق در اولويت بعدی، همه متوليان امر 
بايد تمامی تالش خود را بكارگيرند تا به 
صورت ريشه ای مشكالت و مسائل اين 
حوزه را حل و فصل كنند.وی از اقدامات 
و تالش های بی وقفــه مدير و كاركنان 
اداره كل اموال تمليكی استان در پيشبرد 

مأموريت های محوله كه موجب تحوالت 
چشمگير در اين خصوص با جلوگيری از 
رســوب كاالها و سرعت عمل در تعيين 
تكليف اموال تمليكی شده است، قدردانی 
كرد.رئيس كل دادگســتری هرمزگان در 
پايان تأكيد كرد: خوشبختانه سازمان اموال 
تمليكی پس از بازديد رئيس قوه قضاييه 
حركت رو به جلويی داشــته و مطمئنًا با 
ادامه اين روند، گام های بلندی در جهت 
صيانت از اموال بيت المال برداشته خواهد 
شد.به گزارش  مهر، گفتنی است؛ در اين 
جلســه، پرونده ۱۲۰ دستگاه خودروی 
وارداتی متعلق به شــركت نگين خودرو 
نيز به صورت ويژه مورد رســيدگی قرار 
گرفت كه در نتيجه آن با توجه به ترخيص 
بيست عدد از اين خودروها، جهت تسهيل 
امور برای ترخيص يكصد خودروی ديگر، 

تدابير الزم اتخاذ گرديد.

رئیس  کل دادگستری هرمزگان خبر داد

ترخیص ۱۷۰۰ کانتینر کاالی متروکه موجود در انبارهای اموال تملیکی

گروه خبر //  نماينده مردم شرق 
شــورای  مجلس  در  هرمزگان 
اســالمی به همراه معاون بهره 
و توســعه آب شركت  برداری 
آب و فاضــالب هرمــزگان از 
شيرين  آب  پروژه  تكميل  روند 
سيريک  شهرستان  زيارت  كن 

بازديد كرد.
به گزارش خبرنگار دريا ؛ حســين 
رئيســی در اين بازديد ضمن بررسی 
روند احداث آب شيرين كن زيارت 
با اشــاره به وضعيت آب شهرستان 
سيريک، تكميل اين پروژه را به عنوان 
يک اولويت و ضــرورت در تامين 

نياز آبی مــردم اين منطقه ياد كرد و 
خواستار در تسريع در روند تكميل 

آن شد.
وی افزود: شهرستان سيريک به دليل 
عدم برخورداری از منابع آبی پايدار 
و همجواری با دريا، ظرفيت احداث 
سايت های نمک زدايی را داراست كه 
اميدواريم با بهره گيری از اين ظرفيت 
بتوان نيازهای آبی مردم را تامين كرد.

در ادامه اين بازديد احمد شــاكری 
معــاون بهره برداری و توســعه آب 
شــركت آب و فاضالب هرمزگان با 
بيان اينكه سيريک يكی از شهرستان 
های فاقد منابع آبی اســت، تصريح 
كرد، نيازهای آبی سيريک از طريق 
شيرين ســازی آب دريا و چاه های 
حفر شــده در مناطق همجوار تامين 

می شود.وی افزود: در ماه های اخير 
اقدامات الزم با هدف تامين نيازهای 
آب مردم شهرستان سيريک انجام شده 
است كه با بهره برداری از پروژه های 
خط انتقال آب از تلنگ به ســيريک 
و چاه های حفر شــده، وضعيت آب 
اين شهرستان به طور قابل مالحظه ای 
افزايش خواهد يافت.شاكری با اشاره 
به احداث آب شــيرين كن زيارت 
گفت: اين پروژه مراحل نهايی خود را 
طی می كند كه نيمه دوم سال تكميل و 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
به گفته شاكری، اين آب شيرين كن ۳ 
هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت 
دارد كه توسط بخش خصوصی و در 
قالب قرارداد خريد تضمينی از سوی 

آبفا در حال احداث است.

در بازدید نماینده شرق هرمزگان از پروژه های آبرسانی سیریک مطرح شد

آب شیرین کن »زیارت« یك اولویت و ضرورت برای تامین نیاز آبی سیریك 

گروه خبر // مهدی دوستی استاندار 
روز  گرامی داشت  آيين  در  هرمزگان، 
شهادت  ايام  تسليت  ضمن  خبرنگار 
حضــرت اباعبداهلل الحســين عليه 
السالم و تبريک روز خبرنگار گفت: ما 
غير از عرصه اقتصاد، در عرصه رسانه 
هم با دشــمن در حال جنگ هستيم 
كه در واقع جنگ روايت ها اســت و 
اصلی ترين ســربازان اين عرصه هم 
خبرنگاران هستند كه همه اميد نظام 
به آن ها است و با علم به اين موضوع 
اســت كه رهبری معزز تكليف جهاد 
تببين را بر دوش مردم و رســانه ها 

گذاشتند. 
به گزارش خبرنگار دريا ؛ وی افزود: سالح 
دشمن در جنگ رسانه ای با ما پمپاژ نااميدی 
و ياس است و تالش شان بر اين امر منعطف 
شده است كه بگويند جمهوری اسالمی ايران، 
ناكارآمد است و نمی تواند جامعه را اداره كند 
اما در اين بين وظيفه ما اين است كه با كار 
و عملكرد خودمان خالف گفته های دشمن 
را ثابت كنيم و مســائل مردم را در جهت 
رضايت بخشی و افزايش سرمايه اجتماعی 
نظام حل و فصل كنيم. اســتاندار هرمزگان 
بيان كرد: رسانه ها با نقد منصفانه می توانند 
به ما كمک كنند، چنانچه چند ماه پيش كه 

روزشمار مصوبات سفرهای شهرستانی را 
تهيه كرديم غالبا مخالف بودند اما معتقدم كه 
وقتی شما خبرنگاران و رسانه ها فشاری را 
می آوريد موجب می شود با وجود فشاری 
كه به ما می آيد كار هم سرعت بيشتری پيدا 
كند و فكر می كنم اين امر مدل خوبی است 
چرا كه هيچ اصالتی  برای تصويرســازی 
ظاهری قائل نيســتم و قائل بر كار اصولی 
هســتيم. وی ادامه داد: ما هيچ وقت ادعا 
نكرديم كه می توانيم ۱۰۰ درصد قول هايمان 
را عملی كنيم اما با كمک شما تالش خواهيم 
كــرد اكثر قول هايمان را عملی كنيم و خود 
را موظف به پاسخگويی می دانم و در آغاز  
هفته دولت با عدد، رقم و شاخص های نسبی 
مسائل را بيان خواهيم كرد.  مهندس دوستی 
عنوان كرد؛ در حوزه بهبود شــرايط زيستی 

خبرنگاران نيز بايد اقداماتی انجام دهيم و 
در حوزه مسكن بنا داريم يک كاری را برای 
هنرمندان و خبرنگاران انجام دهيم و زمين 
در يكی از نقاط خوب شــهر برای ساخت 
مسكن خبرنگاران در نظر گرفته ايم. وی با 
تاكيد بر انصاف و اخالق مداری گفت: تزريق 
منابع در  دولت سيزدهم به استان هرمزگان 
واقعا بی نظير بوده است چنانچه همين امروز 
بعد از ســفر دكتر مرتضوی معاون اجرايی 
رييس جمهور از طرف دولت بيش از ۱۲۰۰ 
ميليارد تومان منابع جديد به استان تزريق 
شد و در همين هفته دولت  ۲۰ ميليارد دالر 
كلنگ زنی در استان خواهيم داشت اميدوارم 
بــا اتفاقاتی كه می افتد روزهای روشــنی 
 برای آينده ايران عزيــز و هرمزگان عزيز

 در راه باشد. 

استاندار هرمزگان در آیین گرامی داشت روز خبرنگار: 

زمين برای ساخت مسكن خبرنگاران در نظر گرفته شده است 
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- رفســنجان با موفقيت ترميم 

وايمن سازی شد.
به گــزارش خبرنــگار دريا؛ رئيس 
واحد نگهــداری و تعميرات خطوط 
لولــه منطقه خليج فــارس با اعالم 
اين خبــر گفت : در ايــن عمليات 
نصب وجوشــكاری دو ست نيم لوله 
۲۰ميــل ۳ و ۱ متری بروی خط ۲۶ 
اينچ فرآورده بندرعباس - رفسنجان 
درمحدوده كيلومتر ۳ الی۶ وبافشــار 

و فلوی باال خط در گرمای شــديد 
 وشرجی باالی ۹۰ درصد بندرعباس 
نگهداری  واحدمهندســی  توســط 
وتعميــرات خطــوط لولــه منطقه 
خليج فارس و بارعايت اســتاندارها 
در خصوص  طائی  انجام شــد.امير 
خاكبرداری اين عمليات افزود : ميزان 
حجم خاكبرداری در عمليات ترميم 
خط ۲۶اينچ فرآورده ۲۳٤ مترمكعب 
بود.وی اظهار كــرد : اين عمليات با 
۳٤نفرساعت كار مداوم و طاقت فرسا 
در گرمای باالی بندرعباس صورت 

گرفت.شايان ذكر است ؛ عمليات فوق 
با همكاری واحدهای HSE، ترابری 

،مهندســی برق و مهندسی خوردگی 
انجام شد.
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