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گروه خبر // مدیرکل بیمه سالمت استان هرمزگان با اعالم این که هر گونه تماس ، ارسال پیامک یا مراجعه 
حضوری به درب منازل جهت صدور بیمه ســالمت و یا کارت هوشمند سالمت و درخواست وجه از مردم 

تخلف و کالهبرداری بوده؛ تاکید کرد: این موارد به هیچ عنوان از طرف سازمان بیمه سالمت نیست  .

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی علی زاده  گفت : هر گونه تماس تلفنی یا پیامکی با شهروندان یا مراجعه حضوری 
 به درب منازل با ادعای صدور و فروش کارت هوشــمند یا دفترچه بیمه ســامت ، سوءاستفاده از نام سازمان 

بیمه سامت بوده و این تماس ها به هیچ عنوان از طرف این سازمان نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان  
خبر داد 

 ایجاد کارگروه نظارت مضاعف 
بر گازکشی در هرمزگان

معاون اقتصادی و سرمایه انسانی منطقه ویژه 
پارسیان خبر داد

تدوین 150 بسته پیشنهادی فرصت 
سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز 
در ساحل سرخ جزیره هرمز
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 افزایش راندمان و رفع موانع تولید 
در نیروگاه بندرعباس 

2

شهروندان و بیمه شدگان این سازمان می توانند هرگونه سوال و ابهامی را از طریق سامانه تلفنی ۱۶۶۶ با کارشناسان 
این سازمان در میان گذاشته و پاسخ مناسب را دریافت کنند
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ادامه از تیتر یک //
  دکتر علیزاده مدیرکل بیمه ســامت 
اســتان افزود ، برخی افراد سودجو به 
وســیله تماس تلفنی ،ارسال پیامک و 
مراجعه حضوری به درب منازل، تاش 
می کنند از شــهروندان تحت عناوین 
مختلف ازجمله صدور بیمه ســامت 
وجه نقد دریافت نماینــد . وی افزود: 
این کاهبــرداران در تماس های تلفنی 
خود با شــهروندان، اطاعات اولیه ای 
از شــهروندان ارائه کرده و ســپس با 

روش هــای روان شناســی اطاعات 
دیگری کســب می کننــد و با تجمیع 
این اطاعــات، فــرد را در وضعیتی 
قرار می دهند که فکــر کند اگر هزینه 
مورد ادعا را پرداخــت نکند، بیمه او 
 قطع یا امکان بیمه شــدن از وی سلب 

می شود.
   وی تاکید کرد: سازمان بیمه سامت 
ایران به هیچ وجه بازاریابی یا انجام بیمه 
به صــورت تلفنی و یا مراجعه به درب 
منازل شهروندان نداشته و هرگونه تماس 

تلفنی با محتوای صدور »کارت هوشمند 
ســامت« یا »کارت بیمه ســامت« 
یا عناوین مشــابه آن، مورد تایید این 
ســازمان نیســت و در بیشــتر موارد 
کاهبرداری اســت . وی افزود: صدور 
و تمدید بیمه نامه یا از طریق ســایت 
خدمات غیر حضوری یا با مراجعه به 
دفاتر پیشخوان طرف قرارداد امکان پذیر 
 می باشــد .علی زاده گفت:شهروندان و 
بیمه شــدگان این ســازمان می توانند 
هرگونه ســوال و ابهامــی را از طریق 

سامانه تلفنی ۱۶۶۶ با کارشناسان این 
سازمان در میان گذاشته و پاسخ مناسب 

را دریافت کنند .

هشدار مدیرکل بیمه سالمت هرمزگان 

هرگونه تماس یا مراجعه به درب منزل 
شهروندان برای صدور بیمه سالمت کالهبرداری است

هشدار مدیرکل بیمه سالمت هرمزگان 

هرگونه تماس یا مراجعه به درب منزل شهروندان 
برای صدور بیمه سالمت کالهبرداری است

گروه خبر // مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از افزایش 
راندمان و رفع موانع تولید 20 درصدی برق، با تولید 3 
میلیون و پانصدهزار کیلووات ساعت نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، با فعالیت مستمر بر روی مبدل 

های حرارتی در این نیروگاه خبر داد.
   به گــزارش خبرنگار دریــا، »داریوش محمودی« 
عنوان کرد: با شــروع فصل گرما و افزایش نیاز شبکه 

به تولید حداکثری، فعالیت های تعمیراتی مســتمر بر 
روی مبدل های حرارتی نیروگاه )هیترهای فشار قوی، 
کندانسور و کولرهای آب خنک کن( در شرایط سخت 
و طاقت فرســای موجود در ســالن توربین ) دمای 
نزدیک به 50 درجه ســانتی گراد و رطوبت باالی 70 
درصد( توسط پرســنل سخت کوش و خستگی ناپذیر 
نیروگاه  انجام شد.مدیرعامل  تعمیرات مکانیک  بخش 
بندرعباس افزود: باتوجه به اینکــه نیروگاه حرارتی 
بندرعباس به عنوان مهم ترین نیروگاه جنوب شرق، نقش 
مهمی در تولید انرژی و پایداری شبکه برق کشور دارد 
و هم چنین اهمیت در مدار بودن واحدها در فصل گرم 
سال، پرسنل امور تعمیرات مکانیک، تمام تاش و همت 
خود را جهت انجام هرچه سریعتر وظایف محوله و ایجاد 
کم ترین محدودیت تولید، با موفقیت به اتمام رساندند.
محمودی تصریح کرد: در فصل تابستان با تحمل گرما 
و سختی کار در شرایط طاقت فرسای محیط ، با انجام 
بیش از 400 مورد سرویس کولر آب خنک کن، سرویس 

و نشت یابی و هواگیری کندانسور، نشت یابی و رفع عیب 
از هیترهای فشار قوی به منظور رفع محدودیت و افزایش 
راندمان تولید و همچنین جلوگیری از ایجاد خاموشی به 
صورت شبانه روزی تاش شد تا امسال با کم ترین قطعی 
برق از پیک بار تابستان عبور کنیم.محمودی خاطرنشان 
کرد: ایجاد اشــکال در هر مبدل حرارتی با محدودیت 
تولید برق از 20 تا 50 درصد همراه می باشــد.این در 
حالی اســت که در نیمه اول سال ۱400 این نیروگاه 2 
میلیارد و 45۶ میلیون و 840 هزار کیلووات ســاعت 
تولید داشــته، که این رقم در نیمه اول سال ۱40۱ به 
2میلیارد و 850 میلیون کیلووات ساعت رسیده که در 
مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته 3 میلیون 
و پانصدهزار کیلووات ساعت افزایش تولید داشته است.
نیروگاه بندرعباس با چهــار واحد بخاری و دو واحد 
گازی به ظرفیت ۱320 مگاوات به عنوان بزرگ ترین 
نیروگاه جنوب شرق کشور، نقش بسزایی در پایداری 
شبکه برق سراسری و تامین برق استان هرمزگان دارد.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد

افزایش راندمان و رفع موانع تولید در نیروگاه بندرعباس 

گروه خبر // در اجالس روسای دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری سراسر 
کشور، دانشگاه هرمزگان رتبه اول بورسیه دانشجویان توسط بخش خصوصی 

را در بین دانشگاههای سراسر کشور را بدست آورد. 
   در اجاس روســای دانشــگاه ها، مراکز پژوهشــی و فناوری سراسر کشور، 
دانشگاه هرمزگان رتبه اول بورسیه دانشجویان توسط بخش خصوصی را در بین 

دانشگاههای سراسر کشور را بدست آورد.
   محمدعلی زلفی گل، در اجاس روســای دانشــگاه ها، مراکز آموزش عالی، 
پژوهشی و فناوری سراسر کشــور، با اشاره به موضوع جذب دانشجویان نخبه 
تصریح کرد: دانشگاه هرمزگان در مرزشکنی برای بورسیه دانشجو نمره اول را دارد 

و بورسیه یکی از راه های جذب دانشجوی نخبه است.
  دانشــگاه هرمزگان در راستای تعاون علمی با صنعت، تربیت نیروی ماندگار و 
رفع دغدغه های شغلی دانشجویان مدل بورسیه با تضمین اشتغال و کمک هزینه در 
دوران تحصیل با بخش خصوصی را در هیأت رئیســه دانشگاه نهایی و با بخش 

خصوصی اجرایی نموده است.
   به گزارش فارس ، دانشــگاه هرمزگان در سال های اخیر طی ارتباط با صنایع 
غرب شهر بندرعباس موفق شــده تا دانشجویان نخبه این دانشگاه را به بورسیه 
ایــن واحدهای مهم صنعتی درآورد و دفتر ارتباط با صنعت را نیز در منطقه ویژه 

اقتصادی صنایع فلزی خلیج فارس نیز راه اندازی نمایند.

دانشگاه هرمزگان رتبه اول بورسیه دانشجویی بخش خصوصی را بدست آورد 

نهضت تولید مسکن بندرعباس جهشی اجرا شود
صفحه 2 را بخوانید

تغییر شرایط ثبت نام 
در طرح نهضت ملی مسکن ؛

 کارمندان خانه دار 
هم می توانند 
ثبت نام کنند؟

کار گرامی سرکار خانم زرها غفوری عباسی  هم
 درگذشت پدر گرامیتان را بـه شـما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ؛ برای آن مرحوم

 از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شـما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانیم .

کاران شما رد روزانهم ردیا  هم

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان تاکید کرد 

لزوم نصب تهویه مناسب 
در مدارس و دانشگاهها

گروه خبر //  مدیربنادر و دریانوردی شــهید باهنر و 
شرق هرمزگان از شروع فعالیت مجدد صادرات  گاز 

مایع از بندر شهید باهنر خبر داد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ حمیدرضا محمدحسینی 
 تختــی افزود: با رفــع موانع فنــی و عملیاتی از 
سر گیری انتقال گاز صادراتی در دستور کار قرار 
گرفت و نخستین محموله به میزان 2 هزار تُن توسط 

یک فروند تانکر LPG  صادر شد.
   وی با اشــاره به وجود قابلیت ها و ظرفیت های 
مختلف بندر شهید باهنر بیان کرد: این بندر تنها پایانه 
صادرات گاز مایع در اســتان هرمزگان محسوب 
می شــود که با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته شاهد افزایش تردد و انتقال توسط تانکرهای 
LPG به سراسر نقاط دنیا خواهیم بود.مدیربنادر 
و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان افزود: 
تمامی ظرفیت های این بندر چندمنظوره آماده ارائه 
خدمــات در زمینه صــادرات فرآورده های نفتی، 

غیرنفتی و حمل و نقل دریایی بین المللی و داخلی 
است.گفتنی است؛ بندر چندمنظوره شهید باهنر با 
ســابقه فعالیت بیش از ۶0 سال با دارا بودن پایانه 

نفتی با دو پست اسکله فعال نفتی و متصل بودن به 
مخازن و خطوط انتقال فرآورده های نفتی و گازی 

همواره در این حوزه پیشتاز است.

مدیربنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان خبر داد 

شروع فعالیت مجدد صادرات  گاز مایع از بندر شهید باهنر
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تغییر شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن ؛
 کارمندان خانه دار هم می توانند ثبت نام کنند؟

  گروه خبر // وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه شــرایط 
ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تغییر کرده است، گفت: در 
شرایط جدید، همه افراد از جمله کارکنان و کسانی که پیش از این 
حدود 20 سال پیش وام دریافت کرده بودند یا مسکن دارند هم 
می توانند در این طرح ثبت نام کنند.رستم قاسمی درباره اقدامات 
وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن اقشار کم برخوردار 
اظهار کرد: نحوه تامین مسکن برای دهک های پایین جامعه مثل 
اعضای بهزیســتی، کمیته امداد و ... مورد بررسی قرار گرفت و 
مقرر شــد سهم وام آن ها از محل صندوق ملی مسکن پرداخت 
شــود.وزیر راه و شهرســازی از واگذاری 500 هزار مسکن به 
دهک های کم درآمد تا ســال آینده خبر داد و گفت: ســهم وام 
این اقشار از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می شود.وی با 
یادآوری این که 500 هزار واحد مسکونی برای این افراد در دست 
اجراست و حداکثر ظرف یک سال آینده واگذار می شود، افزود:  
برای تامین مسکن کارکنان دولت، وزارت راه و شهرسازی با همه 
وزارتخانه ها توافقنامه ای امضا کرد تا با زمین خود وزارتخانه ها 
یا با تامین زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی ساخت مسکن 
انجام شــود.وزیر راه و شهرسازی با بیان این که با تاکید معاون 
اول رئیس جمهور، وزارتخانه ها موظف شــده اند برنامه ساخت 
واحدهای مسکونی برای کارمندان خود را تا روزهای آینده ارائه 
دهند، اضافه کرد:  ساخت مسکن برای کارمندان نیز در قالب طرح 
نهضت ملی مسکن است.به گزارش همشهری آناین، قاسمی با 
بیان اینکه شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تغییر کرده 
اســت، افزود: در شــرایط جدید، همه افراد از جمله کارکنان و 
کســانی که پیش از این حدود 20 سال پیش وام دریافت کرده 

بودند یا مسکن دارند هم می توانند در این طرح ثبت نام کنند.
نرخ بلیت اتوبوس از هرمزگان تا مرز شلمچه اعالم شد 
  گروه خبر // نرخ بلیت های پایانه های مسافربری برای اعزام 
زائرین اربعین حسینی از استان هرمزگان به شلمچه مشخص شد.  
عباس شــرفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان  
گفت:نرخ بلیت به ترتیب و تفکیک اتوبوس های 25، 32 و 44 نفره  
متفاوت است.او گفت: بلیت بندرعباس به شلمچه برای اتوبوس های 
25 نفره معــادل ۶28 هزار تومان، بــرای اتوبوس های 32 نفره 
 معادل 52۹ هزار تومان و برای اتوبوس های 44 نفره معادل 42۹ 
هزار تومان اســت.به گفته شرفی، نرخ بلیت اتوبوس برای زائران 
اربعین حسینی از بندرلنگه به شلمچه در اتوبوس های 25 نفره معادل 
522 هزار تومــان و برای اتوبوس های 44 نفره معادل 355 هزار 
تومان اســت.از رودان به شلمچه نیز نرخ اتوبوس 25 نفره معادل 
۶72 هزار تومان و اتوبوس 44 نفره نیز 45۹ هزار تومان اســت.

همچنین مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده نرخ بلیت اتوبوس 
25 نفره از قشم به شلمچه را ۶2۱ هزار تومان و برای اتوبوس 32 
نفره معادل 523 هزار تومان و برای اتوبوس 44 نفره نیز 425 هزار 
تومان اعام کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نرخ بلیت 
اتوبوس از میناب به شلمچه نیز برای اتوبوس 25 نفره معادل ۶72 

هزار تومان و برای اتوبوس 44 نفره نیز 45۹ هزار تومان است.

خبری

خبری
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سال بیست و یکم شماره 3971

    
سرمقاله

  رئیس جمهور همانطور که در برنامه های تبلیغاتی زمان انتخابات 
ریاست جمهور وعده احداث چهارمیلیون واحد مسکن در مدت چهار 
ســال داده بود، از زمان آغاز بکار دولت ســیزدهم بر تحقق این وعده 
تاکید کرد. رئیس جمهور چهارشــنبه گذشته نیز در نشست مشترک 
اعضای هیأت دولت با اســتانداران سراسر کشور،  تامین مسکن برای 
مردم را یکی از مهم ترین دغدغه های دولت دانست و گفت: استانداران 
مسأله تأمین مســکن و کنترل اجاره بها را به شکل ویژه دنبال کنند و 
در تصمیمات خود در این زمینه منتظر دستور یا اجازه از مرکز نباشند.

رئیس جمهور تامین مسکن برای مردم را یکی از مهم ترین دغدغه های 
دولت دانست و گفت: استانداران مسأله تأمین مسکن و کنترل اجاره بها 
را به شــکل ویژه دنبال کنند و در تصمیمات خود در این زمینه منتظر 
دستور یا اجازه از مرکز نباشــند.آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در اواخر 
اردیبهشت ۱40۱ ودر جلسه شورای عالی مسکن حتی فرمان برکناری 
مانع تراشان حل مشکل مسکن نیز را صادر کرد. رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه نیمی از هزینه سبد خانوار صرف مسأله مسکن می شود، جهش 
واقعی در ساخت مسکن را از اولویت های دولت دانست و از استانداران 
و مدیران بانکی و سازمان های مسئول خواست تا برای حل این موضوع 
اقدام کنند.آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در سومین جلسه شورای عالی 
مسکن با بیان اینکه مشکل مسکن مردم با حرف و جلسه حل نمی شود، 
خاطرنشان کرد: برای این موضوع باید اقدام عملی انجام شود و اتفاقی 
بیفتد؛ چون کارگر، کشاورز، دانشگاهی و حوزوی و هر قشر دیگر باید 
40 تا 50 درصد هزینه یعنی نصف درآمدش را به مســکن اختصاص 
دهد.وی با بیان اینکه ساخت دست کم یک میلیون واحد مسکونی در 
ســال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده 
دولت و هم تکلیف قانونی است، گفت: امکانات و ظرفیت های الزم برای 
تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاما فراهم است، اما این ظرفیت ها 
باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاه ها و نهادها را 
موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن 
کرده اســت، افزود: درماههای گذشته  اقدامات خوبی در زمینه اجرای 
این قانون انجام شــده که الزم بوده، اما کافی نیست.مسئوالن وزارت 
راه و شهرسازی، اســتانداران، بانک مرکزی و بانک های عامل و همه 
دستگاه های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن، ایجاد جهش 
واقعی در ساخت مسکن را جزو اولویت های اصلی خود قرار دهند و 
تاش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینه های مســکن تا حد قابل 
قبولی رفع شود.آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه برنامه دولت سیزدهم برای 
ساخت 4 میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت و اهتمام همه اجزای 
دولت اســت، تصریح کرد: کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند 
که از روحیه انقابی و جهادی برخوردار باشــند؛ کسانی که به هر دلیل 
نمی توانند یا خدای ناکرده نمی خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعا 
برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.رئیس جمهور 
با بیان اینکه دستگاه ها و اداراتی که زمین در اختیار دارند در هماهنگی 
با وزارت راه و شهرســازی می توانند از آنها برای ساخت مسکن مورد 
نیاز کارمندان ثبت نام کرده خودشان بهره بگیرند،  افزود: هماهنگی کامل 
دســتگاه های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت 
دارد و بنــده هم این آمادگی را دارم تا هر زمان که نیاز بود جلســات 
شــورای عالی مسکن را برای رفع مشــکات و موانع اجرای سریع تر 
نهضت ملی مســکن برگزار کنم.آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد: امروز 
عاوه بر تجریبات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتی سازی مسکن وجود 
دارد، در داخل کشــور نیز شرکت های پیش رو در زمینه صنعتی سازی 
ساختمان و به کارگیری دستاوردهای دانش بنیان فعال هستند که باید از 
این توانمندی ها و تجارب برای رونق صنعت پیشران مسکن، استفاده از 
دستاوردهای دانش بنیان، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ساخت و ارتقای 
شاخص های کیفی بهره گرفته شود.آیت اهلل رئیسی همچنین استانداران را 
موظف کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه ها را تعیین تکلیف 
نموده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعام نمایند.در حالیکه 
رهبرمعظم انقاب و رئیس جمهور دغدغه مسکن مردم را دارند، اما در 
شهری مانند بندرعباس برخی از مدیران گویا این دغدغه را ندارند. ثبت 
نام از متقاضیان مسکن در جهش نهضت مسکن در شهربندرعباس با ۹ 
ماه ونیم تاخیر واز ۱5 تیرماه امســال اجرا شد. از آن طرف علی رغم 
اینکه رئیس جمهور بارها تاکید داشتند که در گام نخست، زمین های 
مازاد ادارات برای اجرای این طرح اختصاص یابد که اینگونه نشد وبه 
 این دستور رئیس جمهور توجهی نشد. از طرفی دیگر علی رغم اینکه 
زمین های زیادی در داخل شــهر، شمال وشــرق میدان میوه وتره بار 
بندرعباس و شمال وجنوب اتوبان شهید رجایی، بلوار راه آهن و... وجود 
دارد که حتی می توان این طرح ملی را بصورت ویایی در بندرعباس 
اجرایی کرد، اما برخی از مسئوالن همواره از نبود و کمبود زمین در این 
شهر سخن می گویند که قابل قبول و توجیه نیست. همانطور که رئیس 
جمهور تاکید کردند بایستی مدیران بصورت جهادی در این حوزه حضور 
داشته باشند تا این طرح سریعتر اجرا شود. وضعیت قیمت مسکن و رهن 
واجاره در بندرعباس بسیار حبابی و غیر واقعی است و مافیای مسکن، 
دالالن، سازندگان و برخی مشاوران اماک نبض این بازار را در دست 
گرفته اند وهیچ نظارتی در این بخش وجود ندارد.اثرات اجرای قانون 
اخذ مالیات از خانه های خالی چندان محســوس نیست و مردم برای 
تامین مسکن با مشکل مواجهند. اجرای طرح نهضت تولید مسکن در 
بندرعباس هم که بافرصت سوزی کلید خورد، هم اکنون با کندی پیش می 
رود. از طرفی هم طرح نهضت تولید مسکن در بندرعباس بایستی جهشی 
اجرا شود تا فرصت سوزی گذشته جبران شود. همچنین بر بازار بایستی 
نظارت هایی وجود داشته باشد. مافیا و دالالن مسکن که بدون ردپا به 
ســودهای بادآورده دست می یابند بایستی توسط دستگاه های امنیتی 
وقضایی و مالیاتی شناسایی و با آنها که بازار مسکن را متاطم کرده اند، 
برخورد شود. به فرمایش رهبر معطم انقاب وقتی که زمین ومصالح از 
خودمان است، چرا قیمت مسکن اینگونه است؟ بیانات رهبرمعظم انقاب 
در دیــدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در حوزه های مختلف 
قابل توجه وتامل است. ایشان در حوزه مسکن فرمودند:عرض کردیم 
که در برنامه های اقتصادی اولویتهایی وجود دارد، بعضی را  گفتیم؛ مثًا 
بخش مسکن یکی از اولویتها است. مسکن خیلی مسئله ی مهمی است. 
اوالً خود حرکت در بخش مســکن، ایجاد اشتغال می کند ؛ خود ورود 
در قضیه ی مسکن، برای یک تعداد زیادی از افرادی که کارشناس این 
مسائل هستند، شغل ایجاد می کند . ثانیاً در مسئله ی مسکن، ما وابستگی 
نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان اســت، مصالحش مال خودمان 
است، طراحی اینها مال خودمان است. بنابراین، به مسئله ی مسکن باید 
رسید. ما در قضیه ی مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می بینید: 
قیمت خانه و اجاره ی خانه سرسام آور است، مردم واقعاً در زحمتند. یکی 

از اولویتهای قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است .
  علی زارعی

نهضت تولید مسکن بندرعباس جهشی اجرا شود
مگروه خبر// معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
آغاز  با  همزمان  گفت:  هرمزگان  اســتانداری 
راهپیمایــی عظیم اربعین تزریــق ُدز یادآور 
واکسن کرونا برای حفظ سالمت زائران ضروری 

است.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر احسان کامرانی 
در جلسه ســتاد استانی مقابله با کرونا با تسلیت 
 ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان امام حسین 
علیه الســام و یاران باوفایش، با اشاره اهمیت 

تزریق ُدز یادآور واکسن کرونا، عنوان کرد: تزریق 
ُدز یادآور واکسن کرونا نقش بسزایی در ایجاد ایمنی 
نسبی در مقابل ویروس کرونا دارد.وی در همین 
خصوص، تصریح کرد: براســاس اعام دانشگاه 
علوم پزشکی استان اکثریت مبتایان و فوتی های 
کرونا افرادی بوده اند که اقدام به تزریق واکســن 
ننموده بودند.معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری هرمزگان با اشاره به حرکت مردم به 
سمت کشور عراق به صورت  کاروانی و وسایل 
شخصی برای شرکت در پیاده روی عظیم اربعین، 
افزود: زائران پیاده روی عظیم اربعین که شش ماه 
از تزریق آخرین ُدز واکسن آنها گذشته است نسبت 
به تزریق ُدز یادآور کرونا اقدام کنند.کامرانی افزود: 

پیش بینی می شود قریب به ۶0 هزار نفر از مردم 
هرمزگان در راهپیمایی عظیم اربعین شرکت کنند 
و تاکنون قریب به 45 هزار نفر در ســامانه سماح 
اقدام به ثبت اطاعات خود کرده اند که برنامه ریزی 
برای ارائه خدمات مناســب بهداشتی و درمانی به 
آنها از اهمیت بســزایی برخوردار است.وی گفت: 
 با توجه به اهمیــت صیانت از ســامت زائران 
تیم های امدادی  هال احمر با هدف ارائه خدمات 
بهداشــتی و درمانی مناسب به زائران در مرزها و 
کشور عراق مستقر می شوند.  معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری هرمزگان اظهار داشت: 
داروهای مورد نیاز زائران در طول مسیر پیاده روی 
عظیم اربعین از سوی هال احمر و بسیج پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی اســتان تامین شده است.
کامرانی؛ افزود: تیم های بهداشتی و درمانی بسیج 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان در قالب 250 
نفر پزشک، پرستار و دارویار در سه گروه در مرز 
شلمچه و طول مسیر پیاده روی عظیم اربعین برای 
خدمات رسانی به زائران در حال استقرار هستند 
و تا 27 شــهریورماه به زائران خدمات بهداشتی 
و درمانــی ارائه می کنند.وی بــا تاکید بر تهویه 
 مناسب در مدارس و دانشگاهها، خاطرنشان کرد: 
دستگاه های اجرایی و صنایع  ذیربط نسبت به تهیه 
و نصب تهویه مناسب در مدارس و دانشگاهها برای 
حفظ ســامت دانش آموزان و دانشجویان کمک 

کنند.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد 

لزوم نصب تهویه مناسب در مدارس و دانشگاهها

گروه خبر // رئیس ســازمان نظام مهندســی 
نظارت  برای تشدید  ساختمان هرمزگان گفت: 
بر گازکشی در ساختمان های عمومی خاص در 
هرمزگان، کارگروه نظارت مضاعف ایجاد می شود. 
   محمد رضا عظیمی ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان هرمزگان اظهار کرد: دفتر کنترل و بازرسی 
گاز در ســازمان استان در اواخر سال 87 تاسیس 
شد و شهرستان حاجی آباد اولین منطقه ای بود که 
مجوز آن توسط شــرکت گاز استان صادر و لوله 
کشی گاز خانگی در آنجا از ابتدای سال 88 آغاز 

شد.وی افزود: در شهر بندرعباس خدمات طراحی، 
اجرا و نظارت لوله کشی گاز خانگی در سال ۹2 در 
محات گلشهر جنوبی و پیامبر اعظم )ص ( شروع و 
 در سال ۹5 با مصوبه هیات 4 نفره گاز استان، امکان

 لوله کشــی گاز خانگی برای کل شــهر با صدور 
صورتجلســه نصب علمک از اداره کل گاز استان 
امکان پذیر شــد و تاکنون ۱۹ هزار و 3۱5 واحد 
در شهر بندرعباس گاز کشی شده است.عظیمی در 
ادامه عنوان کرد: با توجه به اهمیت ویژه و حساسیت 
موضوع لوله کشی گاز شهری و ارتباط مستقیم با 

ایمنی شهروندان، سازمان نظام مهندسی هرمزگان 
در نظر دارد جهت اطمینان خاطر از رعایت دقیق 
 و کامل مبحث هفدهم مقررات ملی ســاختمان و

 دستور العمل های مربوطه در حوزه طراحی، اجرا 
و نظارت لوله کشی گاز ســاختمان، گروه کنترل 
مضاعف گاز ســازمان را که متشکل از ناظران با 
تجربه می باشند را فعال کند تا بازرسی های سرزده 
و کنترل عملیات اجرایی در ساختمان های عمومی و 
خاص را بعمل آورند.به گزارش فارس ؛ وی هدف 
عمــده از این طرح را نظارت و کنترل مضاعف بر 

عملکرد لوله کشی گاز خانگی، پیگیری و مکاتبه 
با بازرسان جهت رفع نواقص، تجزیه و تحلیل نتایج 
بازدید ها و آســیب شناسی و ارائه راهکار جهت 
اصــاح نقاط ضعف در خدمات لوله کشــی گاز 
ســاختمانی و در نهایت ارتقای سطح کیفی و فنی 

خدمات گاز رسانی عنوان کرد.

پشت پرده سیاست 

کنعانی : زندانیان سیاسی ایران در اروپا باید آزاد شوند     
تمرکز ویژه دولت ســیزدهم بر »بهبود وضعیت اقتصادی و توســعه روابط 
تجاری« است .ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در گفت و 
گوی اخیر خود  از سیاست همسایه و آسیا محوری که دولت سیزدهم تمرکز 
خود را بر آن گذاشــته است دفاع کرد،  از این که نگاه جدیدی در عربستان 
مبتنی بر گفت وگوهای تهران - ریاض شکل گرفته سخن گفت و در آخر نیز 
گریزی به موضوع زندانیان سیاســی ایران در اروپا زد و گزارشی از آخرین 
وضعیت پرونده نوری و اسدی ارائه کرد. در ادامه بخش های مهم گفت و گوی 

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان را به گزارش ایرنا می خوانید:
* سیاست خارجی پویا، متوازن و هوشمند که مبتنی بر نگاه به حوزه آسیا یا 
به عبارتی آسیامحور و همسایه محور و همچنین نگاه به شرق و ظرفیت های 
موجود در حوزه شرق، رویکردهای اصلی دیپلماسی دولت سیزدهم است و 
ما در این زمینه خوشبختانه شاهد نتایج بسیار امیدوارکننده و رضایت بخشی 

هستیم.
*نگاهی به دســتاوردهای دولت در همین بازه زمانی یک ســاله بیندازیم 
می توان گفت سیاســتی که اتخاذ شده سیاست درستی بوده و توانسته است 

منافع کشور را تا حد زیادی تأمین کند.
*سیاســت خارجی متوازن جمهوری اسامی ایران به این معناست که ما از 
ظرفیت های موجود در همه حوزه های جغرافیایی و بین المللی استفاده کنیم.  

* تمرکز اساســی و ویژه دولت سیزدهم بر بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه 
مناسبات اقتصادی و روابط تجاری با کشورهای مختلف است با این نگاه که 
وضعیت اقتصادی کشور بهبود  یابد، سطح معیشت مردم ارتقا و رفاه عمومی 
افزایــش پیدا کند.  در این ارتباط ضــرورت دارد که ما به همه ظرفیت های 
موجود هم در حوزه منطقه ای و همســایگان و هم در حوزه بین المللی نگاه 
کنیم، چه بسا پیش از این دولت بخش زیادی از ظرفیت های موجود در حوزه 

همسایگی و در حوزه آسیا مورد غفلت واقع شده بود.
* درباره این که پرونده گفت وگوها با عربستان سعودی به کجا انجامید و این 
که سعودی ها موضوعات مرتبط با یمن را روی میز مذاکره قرار داده اند تا چه 
اندازه مانع دستیابی به یک توافق برای بهبود روابط دو کشور شده است، باید 
گفت که  ما موضوعات مختلفی برای گفت وگو با عربســتان سعودی داریم، 
موضوعات ما هم دوجانبه و هم منطقه ای است. مهم این است که نگاه جدیدی 
در عربستان شکل گرفته مبنی بر این که ما گفت وگو کنیم و بتوانیم مناسبات و 

روابط رسمی خود را از سرگیری کنیم.
*) درباره این که وزارت امور خارجه چه اقداماتی را درباره وضعیت آقای 
حمید نوری در دستور کار خود قرار داده است؛ باید گفت که ما در این زمینه 
به طور مستمر اطاع رســانی و به طور مکرر اعام کردیم که بازداشت وی 
غیرقانونی اســت و روند محاکمه وی از نظر ما غیرقانونی بوده است.  اصل 
بازداشت و محاکمه وی از نظر ما غیرقابل قبول است و به دولت سوئد تاکید 
کرده ایم که باید وی را در اســرع وقت آزاد کنند و این مطالبه جدی ماست. 
در عین حال تاش ها برای آزادی حمید نوری هم در روند حقوقی از طریق 
وکایی که گرفته شــده که بتوانند کار دفاع وی را انجام بدهند و هم در روند 
سیاسی و تماس هایی که با مقامات عالی رتبه دولت سوئد صورت می گیرد، 
این کار را انجام می دهیم.  این موضوع جزو موضوعات دارای اهمیت برای 
جمهوری اسامی است و دستگاه دیپلماسی از همه ظرفیت های خود در این 
زمینه استفاده می کند. اقدامات  مکملی هم از سوی قوه قضاییه صورت می گیرد 
و امیدوار هستیم که در سایه این تاش ها بتوانیم به نتیجه مثبتی برسیم. همین 
روند در باره  آقای اسدی هم با جدیت در ابعاد سیاسی و حقوقی ادامه دارد.

توضیحات خلبان ایرانی درباره هواپیمای توقیف شده در آرژانتین
غامرضا قاســمی خلبان هواپیمای ونزوئایی توقیف شده در آرژانتین در 
گفت وگو با بخش اســپانیایی شبکه المیادین به سواالتی درباره این رویداد 
و جزئیات توقیف هواپیما پاســخ داد.وی درباره ادعاها مبنی بر این که او 
و سایر خدمه ایرانی این هواپیما نظامی هستند، گفت: من استاد مربی پرواز 
و خلبان اصلی هواپیمای بوئینــگ 747 و دارای گواهی نامه بین المللی از 
سازمان هواپیمایی کشوری هستم. در این جا درباره خدمه سواالت بسیاری 
پرسیده می شود. من به مقامات آرژانتینی اطاع داده بودم که یک گروه خدمه 
ونزوئایی در تمرین شرکت می کنند. روز اول آرژانتینی ها چیزی نگفتند و 
همه چیز عادی بود. قاسمی ادامه داد:» وقتی وارد آرژانتین شدیم و محموله 
تخلیه شد و می خواستیم آن جا را ترک کنیم، باز هم همه چیز عادی بود. ما 
با گذرنامه و طبق قوانین بین المللی وارد آرژانتین شدیم و با همان سند رفتیم 
و مشکلی نداشت. بعداً مقامات آرژانتینی گفتند که برای هواپیما به ما سوخت 
نمی دهند. از آن روز یک ســری مشــکات به وجود آمد که آرژانتینی ها 
بهانه ای برای توجیه این اقدام خود قرار دادند. ما نزدیک به ۹0 روز است که 
در آرژانتین هستیم و هنوز نمی دانیم مشکل چیست.« این خلبان ایرانی در 
بخش دیگری از ســخنان خود اظهار کرد :» هنوز هیچ چیز برای ما روشن 
نیست. وکیل مان چیز مشخصی به ما نگفته است. روزهای اول می پرسیدند 
که محموله شــما چیست؟ آیا محموله ای ویژه است؟ ما نگران محموله شما 
هســتیم. دو سه هفته پیش هم قاضی تایید کرد که هیچ مشکلی در محموله 
نیست و گمرک آن را ترخیص کرده اما باید قوانین هر کشوری رعایت شود. 
به همیــن دلیل منتظریم که ببینیم قوه قضاییه آرژانتین چه تصمیمی خواهد 
گرفــت.«  وی همچنین افزود:» به طور قطع ما باید به قوانین هر کشــوری 
احترام بگذاریم و این وظیفه ماســت... اما تا زمانی که قوه قضاییه تصمیم 
خود را به طور رســمی اعام نکند، باید به قوانین احترام گذاشت. من یک 
سیاستمدار نیستم و نمی دانم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. تنها چیزی 
که می دانم این است که باید به قوانین احترام بگذاریم و منتظر تصمیم دادگاه 

و مراجع قضایی باشیم.« / ایسنا
تازه های مطبوعات

صبح نو-مجموع اقدامات دولت سیزدهم اگرچه نمره قبولی از رهبر انقاب 
گرفته اســت اما باعث نمی شود که ایشان و مردم به این حد راضی باشند و 
وظیفه دولت از گذشته سنگین تر شده است، چراکه عاوه بر حفظ این روند 

باید اقدامات بزرگ تر را در دستورکار قرار دهد.
کیهان-تمام کاری که در طول 8 ســال گذشــته صورت گرفت این بود که 
اصاح طلبان همه امیدشــان را به یک شرکت نفتی فرانسوی ببندند. شرکت 
توتال فرانسه که در حوزه های مهم مشترک مانند پارس جنوبی کار برداشت 
رقیب را نیز به عهده دارد. این شرکت پس از برجام به ایران آمد و تنها چند 
ماه در ایران ماند و سپس رفت. تمام کار دولت روحانی در حوزه نفت موجب 

انتقال اطاعات گازی به رقیب شد.
جوان-فرایند مذاکرات در هفته های اخیر  شــبیه بازی فوتبالی است که دو 
طرف با پیغام ها آن هم از طریــق رابط اروپایی به همدیگر پاس می دهند. 
درحالی که ایران اولین پاســخ خود به تصمیم آمریکا و دومین پاســخ به 
متن پیشــنهادی اتحادیه اروپا را تحویل داده اســت، به نظر می رسد طرف 
 آمریکایی توجهی به خواسته های ایران ندارد و از قبل تصمیم خود را گرفته و 
خواهان توافقی اســت که در آن هیچ تعهد الزام آوری برای واشنگتن نداشته 

باشد .

 ایران- دولت قبل برای تأمین بودجه خود، چهارماه اول ســال گذشته را با 
تنخواه بانک مرکزی سپری کرد  که  میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی 
و شــبکه بانکی و رشــد نقدینگی و پایه پولی را درپی داشت، به طوری که 
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد دولت روحانی پس از جنگ جهانی دوم، 

مسبب بزرگ ترین فاجعه تورمی کشور بوده است.
 شــرق- ایران می تواند با اعتمادبه نفس و بدون درخواست تضمین از آمریکا 
بر اهرم معتبر خود که عبارت است از دانش و تجربه هسته ای کارشناسان و 
زیرساخت های هسته ای خود متکی باشد و هر آن، در صورت خروج آمریکا 

از برجام اقدام به احیای برنامه هسته ای کند. 
همشهری- دولت دوازدهم شعار پایان دادن به اداره کشور با سربازها را داده 
بود و از روی کارآوردن مدیرانــی که تجربه باالی آنان را مصداق »مدیران 
ژنرالی« می دانست خبر می داد. مدیرانی که با نگاه از باال، گاهی خود را بی نیاز 
از مشورت و حضور کنار مردم می دانستند. تفکر مدیریت ژنرالی در کشور به 
شکاف هرچه بیشتر مردم و مســئوالن منجر شده بود و از این رو، در برخی 
سفرهای استانی رئیس دولت وقت و وزیران، شاهد انتقادهای تند کارگران، 

مردم و کشاورزان علیه این عملکردها بودیم.
انعکاس

قرن نو نوشــت : روحانی درباره ســخت ترین چالش سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی دوران ریاست جمهوری اش روایت می کند که »قصد داشتیم بنزین 
و گازوئیل را در بازار بفروشیم و برای دولت تأمین مالی کنیم. اما بدون این که 
به مردم فشــار مضاعف وارد شود. ما سه قوه درباره  اجرای این طرح توافق 
کردیم، ولی وقتی زمان اجرا رسید، در کاسه ما گذاشتند.«نکته مهم این جاست 
که روحانی خبر از دستگیری و بازجویی برخی افراد   می دهد؛»غروب جمعه 
عده ای تصمیم گرفتند، دولت را زمین بزنند. بعد ها افراد اصلی دستگیر شدند. 
بازجویی های آن ها موجود اســت که می گویند از چه کسانی دستور گرفته 

بودند.«
فرارو خبــر داد : با اصرار و نامه کتبی فدراســیون جهانــی فوتبال؛ زنان 
فوتبال دوســت ایرانی باالخره به ورزشگاه  آزادی وارد شده اند و این دستور 
 در شهرســتان ها هم در حال پیگیری اســت.  گویا فیفا این دایره الزامات را 
بزرگ تر کرده است و مســئله در حال گسترده تر شدن است، الزام جدید و 
عجیب از ســوی فیفا این بار درباره داوری، داوران زن فوتبال ایران به وجود 

آمده است.
جماران نوشت :  روابط عمومی وزارت خارجه کشورمان اعام کرد: به دنبال 
ضرب و شــتم یک خانم ایرانی در قبرس، کنسول سفارت جمهوری اسامی 
ایران در قبرس با حضور در بیمارســتان محل بستری هموطن ایرانی از وی 
عیادت و به مراحل درمان وی رســیدگی کرد. در پی ابراز نگرانی گســترده 
ایرانیان در شبکه های اجتماعی، مقامات قبرس اعام کردند این واقعه تاسف 
برانگیز را به دقت بررسی و پیگیری خواهند کرد. همچنین پلیس قبرس روز 
پنج شنبه برای دســتگیری فرد ضارب که شهروند انگلیس بوده، اقدام کرده 

است.
دیده بانی ایران مدعی شد: ضرغامی ، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری 
گفــت: امروز وقتی در باره  کوروش و داریوش و کتیبه های تاریخی صحبت 
می کنم، کسی نمی گوید ضرغامی هم سکوالر و طاغوتی شده است! متأسفانه 
از بعد از انقاب با افرادی مواجه هستیم که با شادی و زیبایی و اصا حتی با 

معماری مشکل دارند و می گویند این کارها طاغوتی است.

گروه خبر // مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان گفت: ۱2 هزار و ۵۱۷ 
نفر در فاصله بین شهریور سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری برای 

نخستین بار بیمه شدند. 
  عباس اکبری اظهار داشــت: تعداد هفــت هزار و 7۶4 نفر هم در این 
مدت براساس بازرسی های انجام شده در کارگاه های اقتصادی شناسایی 
شــده اند که برای آن ها بیمه برقرار شده است.وی ادامه داد: ممکن است 
افرادی از این هفت هزار و 7۶4 بیمه شدگان حاصل از بازرسی کارگاهای 
اقتصادی در گذشته بیمه بوده و برای مدتی بیکار شده و پس از مدتی 
در کارگاه دیگری مشغول بکار شده اند.وی اضافه کرد: کارگاه جدید نیز 

این افراد را بیمه نکرده و بازرسی های انجام شده منجر به برقراری بیمه 
برای آنان شده است.مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان در خصوص بیمه 
شدگان جدید در سال جاری هم گفت: امسال نیز چهار هزار و ۶35 نفر 
برای نخستین بار بیمه شدند که بخشی از همان جمعیت ۱2 هزار و 5۱7 
نفر بیمه شده را شامل می شوند.اکبری ابراز داشت: این افراد هم می توانند 
جزو خویش فرمایان بوده و یا اینکه کارگاهی برای آن ها بیمه پردازی 
داشته باشد.وی افزود: 2 هزار و 2۹8 مقرری بگیر بیمه بیکاری در حال 
استفاده از این امکان قانونی هستند و از زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم 
تا کنون پنج هزار و 244 مستمری در تأمین اجتماعی هرمزگان برقرار 

شده است.مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان بیان کرد: 53 هزار و 250 
نفر مستمر بگیر اصلی و ۹7 هزار و 30۹ مستری بگیر تبعی در هرمزگان 
از خدمات این سازمان استفاده می کنند.اکبری یادآور شد: نمی توان بیمه 
شدگان شناسایی شده در بازرسی ها یعنی هفت هزار و 7۶4 نفر را با ۱2 
هزار و 5۱7 نفر بیمه شده ای که برای نخستین بار برای آن ها بیمه برقرار 
شده است جمع کرد و گفت در یک سال گذشته 20 هزار و 28۱ نفر بیمه 
شده جدید داشته ایم.به گزارش ایرنا ؛ وی توضیح داد: هفت هزار و 7۶4 
بیمه شدگان حاصل شناسایی کارگاه های اقتصادی بخشی از جمعیت 

32۹ هزار و 203 نفر بیمه شده اصلی محسوب می شوند.

مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان :

 طی یک سال گذشته ۱۲ هزار نفر در هرمزگان بیمه تامین اجتماعی شدند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان  خبر داد 

ایجاد کارگروه نظارت مضاعف بر گازکشی در هرمزگان
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عشق یکطرفه

باید میان موج بال غوطه ور شوم

آواره و فلک زده و در به در شوم

هرچند میل کوچ ندارم از این دیار

باید نبسته بار، اسیِر سفر شوم

دادم به باد هرچه که از قبل مانده بود

می خواستم به نوکریت مفتخر شوم

مانند پور ناخلفی گشته ام که حال

محروم و بی نصیب ز ارث پدر شوم

»ناتو« در آمدی و زدی زیر قول خود

نارو زدی چنان که سراسر ضرر شوم

شد درس عبرتی که نبایست بعد از این

دوّل و راست پیش تو هی تا کمر شوم!

پندی شده نصیب من دلقک خرفت

کز گرگ و خنده اش همه دم بر حذر شوم

یک دفعه با طناب تو رفتم به قعر چاه

ِمن بعد من غلط بکنم باز خرشوم!!

پایان عشق یکطرفه جز ضرر نبود

دیگر مگر خرم که چنین کور و کر شوم 
 فرشته پناهی

***

ما همه با هم هستیم
»تنها آرزوی پدر و مــادرم این بود که من یک مهندس 
فیلســوف صدرایی عارف مسلک ســبک قاضی نجار 
متشرع برق کار خیر لوله بازکن متمدن گرافیست متدین 
پزشک طراح دکورهای داخلی بشوم و من حتی نتوانستم 
این تنها آرزوی شان را جامه عمل بپوشانم و هیچ به آن 

نپوشاندم.«
شاید با خواندن چند خط باال، با خودتان بگویید: »چقدر 
شبیه من!« متأسفانه مشکلی که ذکرش گذشت، ویروسی 
اســت که قدمتش از کرونا و ابوال هم خیلی خیلی بیشتر 
است، ولی هیچکس تا به حال به فکر درمانش نیفتاده. فقط 
بعضی ها، مثل احمد ملکوتی خواه درباره اش می نویسند تا 

بدانیم این یک درد همگانی است.
کتاب »پرتقال در جعبه ابزار« مجموعه یادداشــت های 
طنزی اســت که به معضــات اجتماعــی و فرهنگی 
می پردازد. ملکوتی خواه در این کتاب، خودش را محور 
اتفاقات پیرامونش قرار داده و از زاویه دیدی که نماینده 
قشر فرهنگی جامعه است، به همه چیز نگاه کرده است. 
با این دیــد، ادبیات خواندن در خانــواده ای کامًا فنی، 
حفظ کرامت و  شــأن انسانی، احترام به بزرگتر، اختاف 
نسل ها و موضوعات بی شمار دیگر را با لحن طنز شرح 
داده و مجموعه خواندنی ای را پدید آورده. سبک نوشتن 
ملکوتی خواه در نوع خودش خاص اســت؛ او در عین 
سادگی، پیچیده می نویسد و اصًا همین که قالب متن ها 
شبیه به متن های سنگین و عرفانی است، باعث ایجاد طنز 
شده است. وجه تسمیه کتاب هم از تشبیه خود نویسنده 
در جو خانواده اش است؛ توضیحات بیشتر را هم در کتاب 

مشاهده کنید!
کتاب پرتقال در جعبه ابزار را نشر قاف در 70 صفحه و با 
قیمت هشت هزار تومان چاپ کرده است که البته نسخه 
الکترونیک آن هم موجود است. در بخشی از این کتاب 

می خوانیم:
»لبنیاتی اسرارآمیزی هست در دوردست آباد که چراغی 
ندارد و چند ده صد پله ارتفــاع دارد و غیر از ما مطلقًا 
مشــتری ندارد. اول بار که تنهایی رفته بودم، همان پایین 
مغازه مشعلی دســت گرفتم و از ارتفاعات باال و باالتر 
رفتم؛ درحالی که ناگهان دو خفاش از کنارم پر کشــیدند 
ندایی درونی دعوتم کرد به سکنی گزیدن و راهب شدن و 
ریاضت پیشه کردن در این مکان که بی شباهت به شائولین 
و غارهای آن نواحی نبود اما من برای خرید ماســت و 
کشک آمده بودم و اهل منزل چشم انتظار بودند. پس باز 
هم باالتر رفتم و در هیچ منزلی متوقف نشدم. آن گاه که 
از انانیت و نحنائیت نجات یافتم، با کشک به اتحاد رسیدم 

و ماست مرا در بر گرفت.« 
 فرزانه زینلی

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

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

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

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

ســید ابوالحسن جعفری ســرویس استان ها //
استاندار بوشــهر گفت: وزیر راه و شهرسازی در 
دیدار با رهبر معظم انقالب اســالمی برای اجرا 
۴ پروژه راه آهن کشــور از جمله استان ، معظم له 
دســتور تأمین اعتبار آن را از محل تهاتر نفت از 

طریق صندوق توسعه ملی صادر کردند. 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ احمــد محمدی زاده 
در نشســت با فرمانداران استان بوشهر با اشاره به 
برگزاری نشســت های مختلف و تاش های انجام 
شــده در این زمینه اظهار کرد: پروژه راه آهن یک 
موضوع ملی به شمار می رود و خاص استان بوشهر 

نیست.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه خط راه آهن شیراز 
– بوشــهر – عسلویه تا شیراز آمده و متوقف شده 
اســت اگر این خط ریلی به بوشهر و عسلویه نرود 
بی خاصیت می ماند و تبدیل به خط ریلی مسافری 
می شود که با توجه به ســرعت پائین خط ریلی؛ 

تبدیل آن از باری به مسافری مناسب نیست.

استاندار بوشــهر اضافه کرد: با توجه به ضرورت 
خط ریلی و پیگیری های انجام شده از سوی رئیس 
جمهور، رهبر معظم انقاب اجازه دادند مشــکل 
تامین اعتبار 4 تا 5 خط ریلی کشور از جمله خط 
راه آهن شــیراز- بوشهر - عسلویه از محل تهاتر 

نفتی که به وزارت راه می دهند، تامین اعتبار شود. 
وی ادامه داد: وزیر نفت نیز در ســفر اخیر خود به 
عسلویه اعام کردند که دستور رهبر معظم انقاب 

دریافت شده و آماده اجرای دستور هستیم.
* قول وزیر نفت برای افزایش حمایت این صنعت 

در بوشهر از جامعه پیرامونی
استاندار بوشهر با اشاره به سفر وزیر نفت به عسلویه 
و افتتــاح و آغاز عملیــات اجرایی چندین پروژه 
صنعتی گفت: وزیر نفت برای حمایت بیشتر صنایع 
نفت و گاز بوشــهر از جامعه پیرامونی قول مساعد 

داد.
محمدی زاده ادامه داد: وزیر نفت در این سفر عاوه 
بر پذیرش مســئولیت اجتماعی کــه پیش از این 

صورتجلسه شده بود در این سفر قول های جدیدی 
نیز دادند که از ایشان تشکر می شود.

* وعده رئیس مجلس برای گرفتن مصوبه قانون 
مبادالت مرزی 

وی همچنین با اشاره به سفر روز پنجشنبه رئیس 
مجلس شورای اسامی به استان بوشهر برای شرکت 
در یادواره سردار شهید رئیسعلی دلواری افزود: از 
این فرصت محدود برای بررســی مســائل استان 
استفاده شد و در این سفر همه فرمانداران و یا ائمه 
جمعه شهرستان ها با تقسیم کار انجام شده گزارشی 
از موضوعات اساسی استان از جمله مسائل مربوط 
به مبادالت مــرزی و تجارت، راه آهن، جاده های 
ساحلی بوشهر - دیر و بوشهر- گناوه، آب، جاده 

دالکی - کنارتخته را ارائه دادند.
استاندار بوشهر یادآور شد: رئیس مجلس شورای 
اســامی نیز برای حل این مسائل بویژه در الیحه 

بودجه ۱402 و برنامه هفتم توسعه کمک کنند.
وی ادامه داد: بنا اســت در جلســه مشــترک با 

نمایندگان استان بوشــهر توافق های شفاهی انجام 
شده با وزیر نفت و رئیس مجلس شورای اسامی 

برای کمک به این استان مکتوب شود.
استاندار بوشهر گفت: رئیس مجلس شورای اسامی 
در باره قانون مبادالت مرزی که با عنوان کاالهای 
همراه ملوان شــناخته می شود قول دادند در اسرع 
وقت مصوبه آنچه در استان بوشهر تهیه شده است 

را بگیرد.
محمدی زاده تاکید کرد: از هر فرصتی برای جذب 
منابع و فراهم کردن امکانات در استان بوشهر استفاده 

می کنیم چرا که این کشور مشکل منابع ندارد.
وی گفت: کسانی که می گویند مشکل منابع وجود 
دارد مخازن و منابع این ممکلت را نمی شناسند این 
درحالی اســت که باید منابع را شــناخت و زمینه 

استخراج آن ها را فراهم کرد.
به گفته محمدی زاده فرصت های بسیار زیادی برای 
تامین منابع وجود دارد که باید با وحدت و همدلی 
آن ها را شناسایی و استخراج کرد و در این ارتباط 

کارهای بزرگی را در اســتان بوشــهر به سرانجام 
خواهیم رساند.

اجازه رهبری برای استفاده از تهاتر نفت؛ راه آهن 
شیراز – بوشهر را از بن بست خارج می کند

استاندار بوشــهر از تاش های مدیران، فرمانداران، 
رســانه ها و همراهی و اعتماد مردم در هفته دولت 
تقدیــر کرد و گفت: البته کارمان تمام نشــده قرار 
نیست تمرکز کارها در هفته دولت و دهه فجر باشد 
و براساس تصمیم گیری انجام شده قرار است فرایند 
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی به شکل یک فرایند 

پیوسته در طول سال انجام شود.
وی ادامه داد: براســاس برنامه ریزی انجام شــده 
بخشــی از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح ها 
باید در هفته دفاع مقدس باشد تا بگوییم که ما ادامه 
دهنده راه رزمندگانی هســتیم که جان خود را فدا 

کردند.
محمدی زاده گفت: پاسداشت خون شهدا عمران، 

آبادی، رفاه مردم و پیشرفت کشور است.
وی یادآور شــد: امروز فضای کســب و کار در 
کشــور بهبود یافته و مردم در حــوزه اقتصادی و 
سرمایه  گذاری امیدوار شده اند به نحوی که روزی 
نیست بویژه در استان بوشــهر گروهی از سرمایه 

گذاران برای سرمایه گذاری حضور پیدا نکنند.

استاندار بوشهر خبر داد

تامین اعتبار پروژه راه آهن بوشهر از محل تهاتر نفت

آرزو توکلی ســرویس استان ها // 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اســامی بیان کرد: نرخ بازده 
تعاونی ها در اقتصاد کشور نسبت به 
عملکرد سایر بخش ها مناسب نیست 
و باید آســیب شناسی شود و نگاه ما 
در تعاونی ها این است که بتوانند بازده 
خوبی ایجاد کنند تا به این کمک کند 
خود مردم در مسیر تعاونی ها حرکت 

نمایند. 
؛  دریــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
آئین  در  پورابراهیمی  دکترمحمدرضا 

تقدیــر از تعاونی های برتر اســتان 
کرمان اظهار کــرد: در بخش تعاون 
ظرفیت های خوبی در قانون اساسی 
و بخش های دیگر وجود دارد و می 
تواند در فعالیت ها مورد استفاده قرار 

بگیرد.
وی با اشــاره به تاش مجلس برای 
گســترش این ظرفیت افزود: ســهم 
مــا در بخش تعاون پائین اســت و 
باید ارتقاء پیدا کند اما راهبرد اصلی 
دولــت و وزارتخانــه در این بخش 
تا امروز مشــخص نشده در حالی که 
باید راهبردها و استراتژی های بخش 
تعاون را در مســیر میان مدت تعیین 
کنیم که برنامه هفتم توسعه در استفاده 
و بهــره گیری از بخش تعاون یکی از 

راه هاست.
پورابراهیمی تصریح کرد: پیشنهاد می 
کنم موانع مهمی که می تواند در قالب 
حکم قانونی و برنامه بلندمدت مدنظر 
قرار بگیرد به ما ارائه شــود تا بتوانیم 
به تدوین احکامی که مسیر تعاونی ها 
در اقتصاد کشور را متفاوت کند، کمک 

کنیم. نماینده مــردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسامی بیان کرد: نرخ 
بازده تعاونی ها در اقتصاد کشور نسبت 
به عملکرد ســایر بخش ها مناسب 
نیست و باید آســیب شناسی شود و 
نــگاه ما در تعاونی ها این اســت که 
بتوانند بازده خوبی ایجاد کنند تا به این 
کمک کند خود مردم در مسیر تعاونی 

ها حرکت نمایند.
وی در ادامه با اشــاره به مشــکات 
تعاونی های مســکن اظهار کرد: چند 
وقت است مجموعه هایی چالش ایجاد 
کرده و به دلیل عــدم اطاع اعضاء، 
شــاهد مشــکاتی در بخش مسکن 
هستیم و پرونده های زیادی در مراکز 

قضائی وجود دارد.
پورابراهیمی با اشــاره به قول دولت 
ســیزدهم در ایجاد یک میلیون واحد 
مســکونی گفت: یکی از تعاونی های 
پیشــرو که در این زمینه می تواند کار 

کند تعاونی های مسکن است.
نماینده مردم کرمان در خانه ملت بیان 
کرد: به دلیل عدم تولید و عرضه مسکن 

در کشور، تقاضای انباشته وجود دارد 
و مجموعه واحدهای عرضه شده در 
ســال های گذشته کمتر از ۱0 درصد 
بوده و هر سال بر تقاضا افزوده می شود 
لذا ســاماندهی تعاونــی های بخش 
مســکن یکی از اولویت های ما در 

استان کرمان است.
مجلس  اقتصادی  کمیســیون  رئیس 
اظهــار کرد: در بخــش تعاونی های 
صورت  خوبی  اقدامات  کشــاورزی 
گرفته و ظرفیت های جدید برای تامین 

منابع مالی تعاونی ها وجود دارد.
وی ادامــه داد: بــزرگ ترین چالش 
حــوزه تعاونی ها تامیــن منابع مالی 
اســت که اگر با محوریــت اداره کل 
تعاون اســتان کرمان یک کارگروه در 
این زمینه تشکیل بدهیم با روش های 
جدید به راحتی می توان تامین مالی را 
انجام داد و امکان اتصال برای استفاده 
از بازار سرمایه تعاونی ها وجود دارد.

پورابراهیمی خاطرنشــان کرد: الیحه 
اصاح قانون بخش تعاون در کمیسیون 

اقتصادی در حال رسیدگی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

نرخ بازده تعاونی ها در اقتصاد کشور مناسب نیست
حسن سیاوی سرویس استان ها // نایب رئیس 
کمیســیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه رفع 
تحریم ها و توافقات برجام به شکل غیرمستقیم در 
اقتصاد کشور اثرگذار است، گفت: دولت زحمات 
زیادی برای احیای توافقات برجام کشیده است. 

به گزارش خبرنگار دریا ؛ســید کریم حســینی 
، در خصــوص اثرگذاری توافقــات برجام بر 
حل مشــکات اقتصادی کشور و معیشت مردم 
اظهار کرد: اصل توافــق برجام و رفع تحریم ها 
یکی از سیاســت های محوری نظام و مسئوالن 
است و اینکه توافق صورت بگیرد قطعا یکی از 

هدفگذاری های دولتمردان است.
وی بــا بیان اینکه دولت زحمــات زیادی برای 
احیای توافقات برجام کشیده است، افزود: قطعا 
برجام و احیای توافقــات نمی تواند به صورت 
مستقیم بر اقتصاد کشور اثرگذاری داشته باشد و 
مشــکات اقتصادی را حل کند و دولت نیز این 

مساله را می داند و به دنبال چنین چیزی نیست.
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: 
نباید مسائل اقتصادی کشور را به برجام گره زد و 
دولت باید برای حل مسائل و مشکات اقتصادی 
کشور برنامه داشته باشد تا شاهد اصاح پایه های 
اقتصاد کشور باشیم و بتوانیم زمینه را برای رونق 

اقتصادی فراهم کنیم.حسینی ادامه داد: حل مسائل 
مربوط بــه برجام و پرونده هســته ای می تواند 
بسیاری از موانع پیش پای اقتصاد کشور را بردارد 
و سنگ اندازی هایی که آمریکا و دیگر کشورها 
انجام می دهند را حــذف کند. نباید تکیه گاه ما 
برای حل مسائل اقتصادی کشور برجام باشد و 
باید خودمان برنامه داشته باشیم.وی عنوان کرد: 
توافقات برجام می تواند برای سیاست های پولی 
و بانکی کمک کننده باشد و امور بین المللی در 
این حوزه را تسهیل کند.نماینده اهواز در مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه در شرایط تحریمی 
درآمدهای ارزی به سختی وارد کشور می شوند، 
گفــت: اگر تحریم هایی که از مناســبات بانکی 
کشور در سطح بین المللی جلوگیری می کند، رفع 
شوند قطعا شاهد بهبود وضعیت در بحث دریافت 
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و دیگر 
درآمدها خواهیم بود.حســینی تصریح کرد: رفع 
تحریم ها و توافقات برجام به شکل غیرمستقیم 
در اقتصاد کشور اثرگذار است و این مسائل نافی 
این موضوع نیست که کشور باید برنامه اقتصادی 
خود را به خوبی اجرایی کند. تیم اقتصادی دولت 
باید با برنامه ریزی برای حل مشکات اقتصادی 

و معیشتی مردم تاش کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

توافق برجام به طور غیرمستقیم در اقتصاد کشور اثرگذار است

گرمای تابستان

نرخ خودرو
ن سند مالکیت    آگهی فقدا

نظر به اینکه آقای یعقوب پلنگی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱ صادره از گاوبندی به استناد دو فقره استشهاد محلی 
اعالم داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکباب چهار دیواری دارای پالک0 فرعی از ۱۴۸۹۲اصلی واقع در پارسیان 
بخش ۲۱ پارسیان )بندرلنگه( شهر کوشکنار به مســاحت ۱5۶5/۸۸ مترمربع به شماره سریال ۷۲۱۶۳۷ ب/۹۹ به نام 
نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است. لذا با عنایت به تبصره 5 ماده ۱۲0 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۳۸0/۱۱/۱۸ مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا 
هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱0 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 

ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی، تسلیم و رسید دریافت نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت 
اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد کرد.۱۷0۸/۱۷0 م/ الف
 تاریخ انتشار : مورخ۱۴0۱/0۶/۱۴

       عبدالحسین فروتن- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان رأس 
ساعت 13:00 روز دوشنبه  مورخ 1401/06/28 در محل سالن اجتماعات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به 

آدرس: بندر شهید رجایی سالن اجتماعات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضاء  دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به 

هم رسانید و یا وکیل /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء و کالتی هر عضو حداکثر 
3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها 1 رأی خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود 
حداکثر تا تاریخ 1401/06/21 در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع 

را دریافت دارند.

* دستور کار جلسه:
-تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی کارمندان اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان

شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان

تاریخ انتشار آگهی:1401/06/14



4
دوشنبه 14 شهریور 1401

8 صفر 1444

سال بیست و یکم شماره 3971

گردشگری

خبری
قدیمی ترین سکونتگاه انسان در ایران 

کجاست؟
 سرویس گردشگری // سرپرست هیئت باستان شناسی و کاوش 
در غار قلعه کرد آوج در استان قزوین گفت: نتایج مقدماتی حاکی از 
سنی فراتر از 400 هزار سال برای نهشته های فرهنگی محوطه این غار 
قلعه است که این سن، غار قلعه کرد را مبدل به قدیمی ترین سکونت گاه 
بشــر در ایران کرده است. سومین فصل از کاوش مشترک تیم ایران و 
فرانسه در غار قلعه کرد آوج واقع در استان قزوین به سرپرستی مشترک 
حامد وحدتی نســب از دانشگاه تربیت مدرس و ژیل بریون از موزه 
انسان شناسی پاریس با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
در حال انجام است. حامد وحدتی نسب سرپرست هیئت باستان شناسی 
25 مرداد ۱40۱ با اعام این خبر گفت: غار قلعه کرد از زمره مهم ترین 
محوطه های پارینه ســنگی در ایران و خاورمیانه است که قبا توسط 
باستان شناســان استان قزوین مورد شناسایی و مطالعه مقدماتی قرار 
گرفته بود. وی افزود:نخستین و دومین فصول کاوش این محوطه در 
سال های ۱3۹7 و ۱3۹8 توسط هیئت مشترک ایران و فرانسه در حالی 
پایان یافت که بیشتر زمان کاوش صرف خواناسازی گودال های ایجاد 
شده توسط حفاران غیرمجاز شد. این باستان شناس مهمترین دستاورد 
فصل دوم کاوش غار قلعه کرد را کشف دندان کودک انسان نئاندرتال با 
قدمت ۱55 هزار سال پیش اعام کرد که هم اکنون در موزه قزوین برای 
بازدید عموم قرار دارد و تصریح  کرد: وقفه ای 3 ساله در کاوش به خاطر 
وقوع کرونا، این فرصت را به پژوهشگران داد تا مطالعات سن سنجی 
مطلق را با روش های متنوعی انجام دهند. وحدتی نسب گفت: به دلیل 
قدمت باالی مواد فرهنگی غار قلعه کرد، انجام سن ســنجی به روش 
معمول کربن ۱4 که تنها تا گستره 45000 سال امکان پذیر است، در 
این غار ممکن نبود از همین رو از دو روش تشدید چرخش الکترون 
)ESR( و اورانیوم/توریم استفاده شد. سرپرست هیئت باستان شناسی 
اظهار کرد: نتایج مقدماتی حاکی از سنی فراتر از 400 هزار سال برای 
نهشته های فرهنگی محوطه غار قلعه کرد است که این سن، غار قلعه 
کرد را مبدل به قدیمی ترین سکونتگاه بشر در ایران کرده است. وی با 
بیان اینکه سن یاد شده در کنار دست افزارهای سنگی به دست آمده از 
این غار، حاکی از این است که غار قلعه کرد، پیش از انسان نئاندرتال 
نیز محل سکونت گونه های دیگر انسانی همچون انسان هایدلبرگ و یا 
احتماال نوعی از انسان راست قامت بوده است، گفت: تاکنون دو نوع 
اسب پیش از تاریخی منقرض شده، گوزن، خرس قهوه ای و کرگدن در 
بقایای جانوری به دست آمده از این محوطه شناسایی شده است. به 
گزارش ایرنا ؛ وحدتی نسب با اشاره به اینکه بودجه کاوش های یادشده 
توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین 
فراهم شــده است، گفت: سه فصل کاوش در غار قلعه کرد به روشنی 
حاکی از این امر است که این محوطه حداقل نیازمند ۱0 سال کاوش 

مستمر است.

سرویس گردشــگری // تنگستان یکی از 
شهرستان های استان بوشهر و مرکز آن اَهَرم 
اســت، چون این ناحیه تنگه های متعددی 

دارد،  تنگستان نام گرفته است.
 بوشــهر طوالنی تریــن مرز مشــترک آبی با 
خلیج فارس در جنوب ایــران را دارد. راه های 
مختلفی برای رسیدن به بوشهر وجود دارد؛ باید 
بدانید که استان بوشــهر از شمال به قسمتی از 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، از شرق به 
فارس، از جنوب و غــرب به خلیج فارس و 
از جنوب  شرق به قسمتی از هرمزگان محدود 
اســت. بنابراین می توانید بــه انتخاب خود از 
نزدیک ترین اســتان مبدا حرکتتان وارد بوشهر 
شوید. اگر از خوزســتان سفر خود را انتخاب 
کرده اید، هندیجان آخرین شهر خوزستان است 
که می توانید از آن با طی ۶0 کیلومتر به بندر دیلم 
یعنی دروازه شمالی بوشهر برسید. بعد از بازدید 
از سواحل بندر امام حسن)ع( در بندر دیلم وارد 
جاده ساحلی شوید تا به گناوه، دشتستان، شهر 
بوشهر و سپس تنگستان برسید. فاصله بوشهر 
تا تنگستان۱2 کیلومتر است. در مسیر رسیدن 
به اهرم، مرکز شهرستان تنگستان با انواع مزارع 
تنباکو مواجه می شوید. به جز این مزارع، دیگر 

دیدنی های تنگستان را از دست ندهید.
 آبگرم میراحمد

آبگــرم میراحمد در نزدیکی بندر بوشــهر و 
کیلومتر 45 جاده بوشــهر- خورموج از توابع 
روستای عالی حسینی شهرستان تنگستان واقع 
شده است. گردشگران بســیاری برای درمان 
بیماری های پوستی و درد مفاصل به  این آبگرم 

می رونــد. این آبگرم در کنار بــارگاه امامزاده 
آقامیراحمــد قرار دارد، بــرای همین در همه 
فصول به خصوص زمستان که در دیگر استان ها 
هوا بسیار سرد است با توجه به بهاری بودن هوا 

گردشگر دارد.
آبگرم میراحمد شامل 3 چشمه جدا از هم است 
که یکی از آنها با نــام محلی »اوگری« تقریبا 
500 متر با 2 چشمه دیگر فاصله دارد. یکی از 
چشمه ها هم به  دلیل عمق زیاد به بیشه زار تبدیل 
شــده  است. البته باید بدانید که برای استفاده از 
این چشمه ها بهتر است شنا کردن را بلد باشید، 
زیرا عمق آب در برخی از نقاط این چشمه ها 
زیاد است. بهتر است قبل از شنا از افراد بومی 
جای بهترین نقطه برای شنا را بپرسید. این آبگرم 
اگرچه از ظرفیــت درمانی مطلوبی برخوردار 
اســت، ولی متاسفانه به  ســبب نداشتن عائم 
هشداری برخی مواقع جان افرادی را به سبب 

آشنا نبودن به فن شنا گرفته است.
 بندر دلوار و موزه رئیس علی دلواری

بندر دلوار در جنوب تنگســتان قرار دارد که 
دالورانی چون شــهید رئیس علی دلواری در 
آن می زیستند. درواقع شهید رئیس علی دلواری 
دلیل شــهرت و آوازه بندر دلوار شــده است. 
مشروطه طلب  آزادی خواه  دلواری  رئیس علی 
و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه 
نیروهای بریتانیا در دوره جنگ جهانی اول بود.

در ایران با مصوبه شــورای عالی انقاب روز 
۱2 شهریور، سال  روز کشته شدن رئیس علی 
دلواری از ســال 8۹ به نــام »روز مبارزه با 
استعمار انگلیس« نامگذاری شده  است. خانه 

رئیس علی دلواری، در جنوب  شرقی شهر دلوار 
از آثار اواخر دوره قاجاریه اســت که توسط 
بازماندگان رئیس علی دلواری به سازمان میراث 
فرهنگی هدیه شــده  است. این خانه هم اکنون 
به  عنوان موزه گردشــگران را به ســوی خود 
می کشاند. همچنین سواحل بکر و آرامش بخش 
دلوار و روستاهای بندری متمرکز در این ناحیه 
نیز هر ســاله گردشگران بســیاری را به خود 

جذب می کند.
 اهرم

اهــرم 5 هزار اصلــه نخل دارد. شــمار زیاد 
نخلستان ها سبب شده تا اهرم به  یکی از نقاط 
دیدنی بوشهر تبدیل شود. این شهر جاذبه های 
طبیعی بسیاری دارد که دیدن آنها خالی از لطف 

نیست.
 آبگرم قوچارک

چشــمه آبگرم قوچارک یا قوچرک در شهر 
اهرم از توابع بخش مرکزی شهرستان تنگستان 
واقع است. این چشمه در مسیر جاده بوشهر به 
بندرعباس و در 5 کیلومتری جنوب  شرقی اهرم 
قرار دارد. قوچارک از شکاف سنگ های آهک 

مارنی از زمین خارج می شود.
 چشمه آبگرم اهرم

چشمه آبگرم اهرم یکی از مهم ترین جاذبه های 
گردشــگری این شهر اســت. این چشمه در 
نزدیکی شهر اهرم در ۶3 کیلومتری جاده بوشهر 
به طرف بندرعباس قرار دارد. باید برای رسیدن 
به این چشــمه حدود دو کیلومتر مسیر فرعی 
خاکی را نیز طی کنید. سرچشــمه از شکاف 
سنگ های رسوبی مارنی و گچی از زمین خارج 

می شود. این چشــمه دو استخر زنانه و مردانه 
دارد و آبگرم توسط یک کانال از سرچشمه به 

استخرها هدایت می شود.
 تنگ بنیون در اهرم

بنیون نام یکی از روستاهای منطقه خائیز شهر 
اهرم است که در محدوده کوه های بیرمی و سرخ  
قرار گرفته اســت. برای رسیدن به این روستا 
باید از شهرســتان اهرم و از جاده مخصوص 
روســتای بنیون عازم این روستای سرسبز و 
دیدنی شوید. تنگ بنیون در نزدیکی این روستا 
و در ارتفاع 500 متری قــرار دارد. این تنگ 
زیبا میان انبوهی از درختان  سرسبز خودنمایی 
می کند. طبیعت گران مسیر پیمایش تنگ را از 
200متر پایین تر و از نزدیکی مســجد روستا 
آغاز می کنند. در بــدو ورود به تنگ، خنکای 
مطبوع آن حال و هوای شما را عوض خواهد 
کرد. در طول مســیر انبوه درختان، درختچه ها 
و گونه های مختلف گیاهی مانند بادام وحشی، 
درختان لیمو، مرکبات، انجیر، انار و گز در کنار 
بنه، افرا، گل گندم، هلپه، بارهنگ، دم روباه، گل 
گاو زبان، گون و خرزهره به وفور به چشــم 
می خــورد. هر چه در طــول این تنگ زیبا به 
پیش می روید درختان در هم پیچیده و مســیر 

سرسبزتر می شود که مسحورکننده است.
 آبشار معدن سنگ و رودخانه اهرم

آبشــار معدن سنگ در مســیر جاده ارتباطی 
شهرستان های اهرم به فراشبند در 5 کیلومتری 
شرق شهرستان اهرم در جنوب جاده واقع شده 
اســت. این آبشــار از میان صخره ای به پایین 
سرریز می شود و به  دلیل ساختار نمکی گوگردی 
صخره ها مناظر زیبایی ایجاد کرده  است. پس از 
جاری  شدن نیز به رودخانه اهرم و سپس سد 
اهرم می ریزد. رودخانه اهرم نیز که دیدنی است، 
از ارتفاعات کلمه و فاریاب و خائیز سرچشمه 
می گیرد. این رود پس از آبیاری شــهر اهرم از 
پل احمدی می گذرد و در جنوب جزیره شیف 
به خلیج فارس می ریزد. آب رودخانه اهرم در 

پایین دست  شور و غیرقابل شرب است.
 قلعه کالت

قلعــه کات اهرم یا قلعه زائــر خضرخان در 
شهر اهرم قرار دارد. این بنای تاریخی بر فراز 
تپه ای در شمال غربی شهر واقع شده و در سال 
77 نیز به  ثبت ملی رســیده  است. قلعه کات 
در زمان حمله انگلستان به ایران مورد استفاده 
قرار می گرفته و جــای اصابت گلوله توپ بر 
برج غربی آن هنوز هم باقی مانده  اســت. در 
همین قلعه اسرای انگلیسی نگهداری می شدند. 
قلعه شامل4 برج و بارو و قلعه میانی و همچنین 

مصالح آن از خشت خام و گل  است.

جاذبه های گردشگری تنگستان 
ســرویس گردشــگری // برای عبور از بحران کرونا و در نخستین گام 
در هماهنگی سه جانبه وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، 
وزارت امــور خارجه و وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی، 
از ابتدای آبان ســال ۱400، با لغو محدودیت صــدور روادید، مرزهای 
گردشگری گشــوده شــد، این اقدام دولت نقطه عطفی بود برای احیای 
صنعت گردشگری. فعالیت دولت سیزدهم در سال ۱400 در حالی آغاز 
شد که کشور چهارمین سال تشدید تحریم های غیرقانونی و دومین سال 
درگیری با چالش کرونا را می گذراند، شــرایطی که همه ابعاد اقتصادی 
و اجتماعــی را متاثر کرده بود. در این میان صنعت گردشــگری بیش از 
همه صنایع، مشاغل و کسب وکارها با بحران مواجه شد، توقف در توسعه 
زیرساخت ها و نیمه کاره ماندن طرح ها، افزایش بیکاری در این بخش و 
رکود سفر و سقوط شدید گردشگر ورودی تا حد صفر، در حالی که طبق 
آمار میزان گردشگر ورودی به کشور در سال ۱3۹8 حدود ۹ میلیون نفر 
گزارش شده بود. برای عبور از این بحران و در نخستین گام در هماهنگی 
سه جانبه وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور 
خارجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از ابتدای آبان سال 
گذشته، با برداشــته شدن محدودیت صدور روادید، مرزهای گردشگری 
گشــوده شــد، این اقدام دولت نقطــه عطفی بود بــرای احیای صنعت 
گردشگری.  اوج ریســک پذیری دولت در سال گذشته، شکستن تابوی 
محدودیت های مطلق کرونایی و کمک به خروج گردشــگری از ُکما، با 
برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران بود، این 
رویداد با استقبال چشم گیر فعاالن و مخاطبان سفر و صنعت گردشگری 
مواجه شد، نمایشگاهی که در سال های اخیر یا برگزار نمی شد و یا محدود 
و به صورت غیرحضوری اجرا شده بود، اما بازدید چند هزار نفری روزانه 
از این نمایشــگاه یک پیام مثبت را به ذی نفعان صنعت گردشگری نوید 
میداد: »نوروز پرسفری در بهار ۱40۱ در راه است«. پیش بینی این حجم 
سفر در نوروز که به سونامی سفر مشهور شد، دولت سیزدهم را وا داشت تا 
23 دستگاه اجرایی کشور را با محوریت وزارتخانه متولی )میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی( در قالب ستاد هماهنگی خدمات سفر گرد هم 
آورد، تا در تجربه ای کم نظیر، سفر انبوه در محورهای گسترده را بر مبنای 
مدیریت واحد و یکپارچه تمرین کند که نتیجه آن کاهش نسبی تصادفات، 
تقویت امدادرسانی جاده ای، به لحظه کردن آگاهی عمومی از فرایند سفر 
و کاهش نسبی شکایت صنفی و افزایش رضایتمندی از خدمات سفر بود. 
فرایندی که در 20 روز )از 25 اسفند تا ۱5 فروردین( بیش از 52 میلیون 
نفر شب اقامت در کشور، رشد ۶3درصدی سفر نسبت به نوروز ۱3۹۹ و  
رشد ۱5 درصدی نسبت به نوروز ۹8 را نشان میداد.تجربه ستاد هماهنگی 
خدمات ســفر، رویکرد کان دولت را بر اهمیت و ضرورت سامان دهی 
تعطیات در کشــور و  توزیع مکانی و زمانی سفر واقف و وزارت میراث 
فرهنگی طرحی را برای ارائــه به دولت آماده کرد، برنامه ای که می تواند 
فصل های گردشگری در کشور را بر اساس تعطیات تقویمی برای فعاالن 
صنعت از هتلداران و آژانس های مسافرتی تا گردشگران داخلی و خارجی 
و حتی جوامع محلی گردشگرپذیر قابل مدیریت کرده و محورها و مقاصد 
جدید گردشگری را به عاقه مندان معرفی کند.اما دولت سیزدهم در یک 
سال گذشته از ظرفیت های منطقه ای صنعت گردشگری غافل نبود و عاوه 
بر اولویت قرار دادن توسعه گردشگری داخلی، نیم نگاهی هم به تعامات 
بین المللی در قالب دیپلماســی گردشگری با اولویت کشورهای همسایه 
و شــریکان راهبردی داشت، امضاء ۱0 تفاهم نامه همکاری با کشورهای 
عراق، پاکســتان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان 
و نیجریه دســتاورد همین رویکرد اســت.تاکید و پیگیری در برگزاری 
نشست های B2B با بازارهایی همچون عراق، ترکیه، عمان و به طور کلی 
کشورهای هدف بازار گردشگری در حاشیه رویدادهای بین المللی، عاوه 
بر توسعه بسترهای تعامل کسب وکارهای فعال میان ایران و این کشورها، 
نشان می دهد دولت سیزدهم به حضور بخش خصوصی به عنوان بازوی 
اصلی صنعت گردشگری اعتقاد راسخ دارد، البته مهم آن است که در سه 
سال پیش رو تا پایان دولت هم این رویکرد را حفظ و تقویت کند.در همین 
چارچوب با تفاهمی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی داشتند، معرفی جاذبه های گردشگری 
و صنایع دستی برای تعمیق و توســعه بازارهای جدید، محور ماموریت 
رایزنان فرهنگی کشــور قرار گرفت. برگزاری جلســات و کارگاه های 
آموزشی و نشســت های تخصصی با رایزنان در دهمین اجاس رایزنان 
فرهنگی در تهران رهیافتی برای همین نوع نگاه و رویکرد بود، اما توسعه 
گردشگری و افزایش سهم جذب گردشگر در بازارهای جهانی منوط به 
بازاریابی هوشــمندانه است؛ از طرفی بازاریابی هدفمند به تولید محتوای 
مناسب و خاقانه وابسته است. وزارت میراث فرهنگی در بودجه ۱40۱، 
بندی را لحاظ کرد مبنی بر اینکه »بر اساس بند ۹ تبصره قانونی مشوق های 
مالیاتی در بودجه ۱40۱ هزینه کرد اشخاص حقوقی برای تولید محتوای 
فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری به زبان های خارجی 
با هماهنگی و تایید ایــن وزارت به صورت ۱00 درصد به عنوان هزینه 
قابل قبول مالیاتی قلمداد می شــود« این بند آغاز مســیری برد-برد در 
ســرمایه گذاری حوزه تبلیغات گردشگری، هم برای صاحبان صنایع هم 
برای ذی نفعان صنعت گردشگری است.فعاالن صنعت گردشگری به ویژه 
هتلداران در یک سال گذشته در گیرودار افزایش قیمت ها با یک چالش 
مواجه شدند، محاسبه تعرفه گاز به صورت بخش تجاری در سال ۱400 
می توانست قیمت خدمات به مشتری را به شدت افزایش دهد، آن هم در 
شرایط که هتل داران تازه بعد از دو سال شیوع بیماری کرونا می خواستند 
کسب وکار خود را مجددا راه اندازی کنند، اما اکنون باید تعرفه های سنگین 
گاز را پرداخــت می کردند. یک راه حل توانســت به نجات این گروه از 
فعاالن صنعت کمک کند؛ وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد داد تعرفه گاز این 
بخش به صورت خدماتی در الیحه بودجه ۱40۱ محاسبه شود، این نوع 
محاسبه در این شرایط کمک بزرگی به صنعت بحران زده گردشگری بود.
این نوع رویکرد برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی هم پیگیری شد؛ 
ظرفیتی که به رغم خط دریایی طوالنی در شمال و در جنوب کشور، مغفول 
و نهفته باقیمانده است و کشورهای هم جوار از آن به خوبی استفاده می کنند، 
پیگیری برای یارانه ای شدن سوخت کروزها )کشتی های تفریحی( راه حلی 
بود که وزارت میراث فرهنگی برای تشــویق فعالیت هرچه بیشتر بخش 
خصوصی در این زمینه پیشــنهاد کرد و با موافقت دولت محقق شد. در 
محاسبه ساده، هزینه سفر یک کشتی کروز با ظرفیت بیش از هزار و 500 
نفر از ســاحل ایران تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با سوخت 
آزاد حدود پنج میلیارد تومان میشد، اما با تصویب سوخت یارانه ای این 
مبلغ به ۶0 میلیون تومان کاهش می یابد.به گزارش ایرنا ؛آنچه در یکسال 
گذشته در صنعت گردشگری بیش از همه به چشم می آید، تعامل بخش 
دولتی و بخش خصوصی در این حوزه اســت، مسیری که در استفاده از 
تبصره ۱8 قانون بودجه عیان شد و طبق گزارش ها وزارت میراث فرهنگی 
در اعطای تسهیات به سرمایه گذاران برای تکمیل طرح های گردشگری 
از منابــع تبصره ۱8 قانون بودجه، عملکرد مثبت داشــت، روندی که در 
اوج شــیوع کرونا و خســارات وارده به بخش خصوصی آغاز شد و با 
پیگیری های بدون وقفه، این وزارتخانه را در میان دستگاه های برتر در این 
زمینه رتبه بندی کرد، مسیری که برای رونق و توسعه صنعت گردشگری، 
نه تنها تا ســال پایانی دولت ســیزدهم، بلکه در بلندمدت نیز باید ادامه 

داشته باشد.

عبور از بحران کرونا و حرکت 
چرخ گردشگری

»آگهی حراج حضوری «
موسسه ای اقتصادی در بندرعباس در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق 

حراج حضوری بصورت نقدی به فروش برساند .
انواع موتور سیکلت اوراقی و اسقاطی

متقاضیان بایستی 20% مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان 
برگزاری حراج به همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت نمایند .

خریداران محترم موتور ســیکلت های اسقاطی می بایست معرفی نامه از مراکز 
اسقاط همراه  داشته باشند.

ضمنًا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارت خوان بانکی موجود 
است .

زمان بازدید : 
*** دوشنبه 1401/06/14 از ساعت 9:00  الی 12:30 و 15:00  الی 17:00

مکان بازدید:
 بندرعباس : 

-پارکینگ دریا
پارکینگ زرون

زمان و محل برگزاری حراج :
*** سه شنبه : 1401/06/15   وسایط نقلیه زمینی                          از ساعت 9صبح

*** بندرعباس - بلوار جمهوری اسالمی )کمربندی(- نرسیده به سه راه 
جهانبار- انتهای خیابان بازرگانی- پالک 20
  تلفن : 076-33468820-33468821

ســرویس گردشــگری // وزیــر جهاد 
کشاورزی گفت: بخشــی از اقتصاد آینده 
حوزه کشــاورزی و روســتا، به ســوی 
»گردشگری کشــاورزی« خواهد رفت، به 
زودی در این زمینه نشست های تخصصی 

برگزار می کنیم. 
گردشگری روستایی، گردشگری کشاورزی 
و بوم گردشــگری، عباراتی است که این 
روزها میان مباحث و نوشــتار متخصصان 
و فعاالن این صنعت پیشــتاز جهانی بسیار 
شنیده می شــود، اگر چه بر سر تعاریف و 
مفاهیم آن بحث های نظری همچنان وجود 
دارد، اما آنچه اهمیــت دارد و بر روی آن 
اتفاق نظر است و نقطه تمرکز و اشتراک همه 
برنامه ریزان، مجریان و ذی نفعان هر کدام از 
این نوع گردشــگری های موضوعی است 
تاش همه جانبه و هماهنگ و توامان برای 
حفظ منابع طبیعی و محیط زیســت، احترام 
به آداب و ســنت های جامعه محلی، رونق 
اقتصاد کشاورزی و روستایی و تجربه یک 
کشاورزی  است.گردشگری  متفاوت  حس 
)اگروتوریســم( شاخه ای از بوم گردشگری 
اســت. در برخی از روســتاها، کشاورزان 
خوش ذوق مزارع خــود را برای جذب و 
پذیرایی از گردشگران با هدف کسب درآمد 
و اضافه کردن گردشگری به زنجیره ارزش 
اقتصادی و کســب و کار خــود فضایی را 
فراهم کردند که باعث می شود گردشگران 
در زمان سفر به روستا با حضور در مزرعه 
و  یک روز کار کشــاورزی و کاشــت و 

نگهداری، چیدن محصول آشنا شوند
 گردشــگری روستایی نقش بسزایی 

در حفظ روستا و تداوم تولید دارد
سیدجواد ســاداتی نژاد اظهار داشت: وقتی 
با تغییــرات اقلیم، خشکســالی در برخی 
مناطق بروز می کند، و صنعت کشــاورزی 
اقتصاد خود را از دســت می دهد که یکی 
از عوامل مهم مهاجرت از روســتا به شهر 
است، بسیاری از روســتاهای ایران هم به 
همین دلیل از ســکنه خالی شده اند.وزیر 
جهاد کشاورزی تصریح کرد: تغییر اقلیم و 
خشکسالی در روستا منجر به کاهش دبی 
قنات شده و چندین رشته قنات در روستا 
کاما خشک می شــود، به تبع روستایی از 
نظر اقتصادی و درآمــدی نمی تواند آنجا 
زندگی کند، در این حالــت بهترین راه که 
می توان روستایی را در محل زندگی خود 

نگه داشــت تا منطقه از سکنه خالی نشود، 
توسعه گردشگری روستایی به عنوان مکمل 
کشاورزی اســت که می تواند خا ایجاد 
شده در اقتصاد کشــاورزی را جبران کند.
ســاداتی نژاد به تجارب توسعه گردشگری 
کشاورزی در جهان اشــاره کرد و افزود: 
این نوع گردشــگری جذابیت زندگی  در 
روستایی، کشــاورزی و روستایی در کنار 
تولید باعث می شــود ســکونت در روستا 
بنابراین گردشــگری  اســتمرار پیدا کند، 
روستایی نقش بســزایی در حفظ روستا و 

تداوم تولید دارد.
 فرزندان ما در گردشگری کشاورزی 
با سبک زندگی روستایی آشنا می شوند

وی خاطرنشــان کرد: در یک سال گذشته 
با وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
ضرغامی(  )ســیدعزت اهلل  صنایع دســتی 
در زمینه توســعه گردشــگری روستایی 
یکی دوبار نشســت و گفت وگو داشتیم تا 
کارهای مشــترکی را در حوزه کشاورزی 
و گردشگری کشاورزی شروع کنیم، ایشان 
هم با عاقه مندی این موضوع را پی گیری 
کردند و ســاز و کاری را هم طراحی شد، 
اکنون مجوز گردشــگری کشــاورزی هم 
صادر می شــود، یک سری مجوز هم اعطا 

شده است.
 کشــاورزان بــه خانــواده بــزرگ 

گردشگری وارد شده اند
ایرنا، ســاداتی نژاد خاطرنشان  به گزارش 
کرد: در وزارت جهاد کشــاورزی، اداره کل 
توسعه پایدار و محیط زیست متولی حوزه 
گردشگری کشــاورزی است که به زودی 
نشســت های تخصصی در ایــن زمینه هم 
برگزار خواهد شــد. این حــوزه ظرفیت 
بســیار مناســبی در حوزه اقتصادی است 
جذابیت های بسیار زیادی برای نسل آینده 
دارد، فرزنــدان ما وقتــی وارد محیط های 
گردشگری کشــاورزی می شوند با سبک 
زندگی روســتایی، توجه به محیط زیست، 
ســبک تولیــد و مصرف محصــوالت را 

می آموزند.
وزیر جهاد کشــاورزی گفت: اگر گیاهان 
دارویی در کنار گردشــگری کشــاورزی 
قــرار گیرند، جذابیت این حــوزه ویژه ای 
خواهد شــد، بخشی از اقتصاد آینده حوزه 
کشاورزی، به سمت گردشگری کشاورزی 

خواهد رفت.

وزیر جهاد کشاورزی: 

اقتصاد آینده روستا 
به سوی گردشگری کشاورزی می رود
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حوادث

روابط عمومی 
اگر چاق هستید، اگر چربی خون داريد يا اوره خونتان زياد است آزبيان مصرف كنید شیالت رهمزگان 

  
     

۱۱ سال قبل مادرم التماس می کرد که مسیر اشتباهی را برای ازدواج در پیش گرفته ام اما من کور و کر 
بودم و جز رسیدن به آن جوان تبعه خارجی به چیز دیگری فکر نمی کردم تا این که ...

  زن 2۶ ســاله در حالی که بیان می کرد یک عاشــقی احمقانه در دوران نوجوانی همه عمرش را به 
 تباهی کشــید، اشــک ریزان به مشــاور و مددکار اجتماعی کانتری گفت: در یکی از شهرک های 
حاشیه نشین تهران به دنیا آمدم. پدرم راننده تریلر بود و روز و شب های زیادی را در جاده های کشور 
به ســر می برد ولی درآمد زیادی نداشت به طوری که روزگار ما به سختی می گذشت. با وجود این، 
خانواده ۹ نفره ما که من کوچک ترین آن ها بودم در آرامش زندگی می کردیم تا این که روزی صدای 
شــیون و گریه در خانه ما بلند شد، همه اطرافیان مرا در آغوش می گرفتند و اشک می ریختند. آن ها 
می گفتند پدرم بر اثر تصادف در جاده جان خود را از دســت داده اســت. آن زمان من ۶ سال بیشتر 
نداشتم و تنها به خاطر گریه های دیگران گریه می کردم و معنی »مرگ« را به خوبی نمی فهمیدم. بعد از 
 مرگ پدرم زندگی ما به هم ریخت چرا که مادرم از عهده تامین هزینه های هفت فرزند قد و نیم قد بر
 نمی آمد. اگرچه بعد از مدتی و با رای دادگاه »دیه« پدرم را گرفتیم اما به گفته مادرم این مبلغ نیز نتوانست 
گــره های زیادی را از مشــکات مالی ما بــاز کند چرا که دیگر منبع درآمدی نداشــتیم و از همین 
 پول خرج می کردیم. در این شــرایط مادرم دســت به کار شد و با پیشنهاد یکی از دوستانش هدایت 
کاروان های مسافرتی به مشهد را به عهده گرفت و از این طریق درآمد کسب می کرد. من هم پای ثابت 
همین مسافرت ها بودم و به مادرم کمک می کردم. خاصه در یکی از همین سفرها بود که با »احمدعلی« 
آشنا شدم. او کارگر خدماتی در یکی از مهمانسراهای مشهد بود و به من ابراز عاقه می کرد. آن زمان ۱4 
سال بیشتر نداشتم و پای درد دل این جوان تبعه خارجی می نشستم که ۱2 سال از من بزرگ تر بود. وقتی 
فهمیدم او نیز در کودکی پدرش را از دست داده است، بیشتر به او عاقه مند شدم چرا که احساس می کردم 
او هم مانند من با سختی های زندگی دست و پنجه نرم کرده است. باالخره خیلی زود دل باخته احمدعلی 
شدم. ارتباط تلفنی ما در حالی شروع شد که در هر سفر به مشهد او را پنهانی ماقات می کردم و درباره 
سختی ها و مشکات زندگی سخن می گفتیم. مادرم زمانی متوجه ارتباط من با این جوان افغانستانی شد 
که دیگر نصیحت هایش فایده ای نداشت. من در آن سن کور و کر بودم و جز ازدواج با احمدعلی به هیچ 
چیز دیگری نمی اندیشیدم. مادرم اشک ریزان التماس می کرد که فرجام ازدواج با اتباع بیگانه بسیار تلخ 
است ولی من اشک های مادرم را نیز نمی دیدم. حتی وقتی موضوع ازدواج را با مادرم در میان گذاشتم، 
او مرا در آغوش کشید و در حالی که دستم را می بوسید، به پایم افتاد و برای آخرین بار ملتمسانه از من 
خواست به عاقبت این عشق پوشالی فکر کنم اما باز هم من نفهمیدم و در بیراهه قدم گذاشتم. احمدعلی به 
 صورت غیرمجاز در ایران زندگی می کرد، مدتی بعد هم از مهمانسرا اخراج شد. با آن که دلیل اخراج او را 
نمی دانســتم مادرم را تهدید کردم اگر با ازدواج ما مخالفت کند رســوایی به بار می آورم و...خاصه 
 مادرم با چشــمانی اشــکبار رضایت داد و من در حالی که از شــدت خوشــحالی در پوست خودم 
 نمی گنجیدم به عقد موقت احمدعلی درآمدم چرا که او هیچ گونه مدرک شناسایی یا اقامت ایرانی نداشت و 
نمی توانســت مرا به صورت رسمی عقد کند. در این شرایط منزلی را به نام من اجاره کردیم تا زندگی 
مان را شــروع کنیم اما همه شــادمانی و خوشحالی های من دو ماه بیشتر طول نکشید چرا که نه تنها 
همسرم بیکار بود و نمی توانست اجاره منزل را بپردازد بلکه متوجه شدم او به موادمخدر نیز اعتیاد دارد! 
او هر از گاهی سرگذر می رفت تا شاید کاری پیدا کند ولی به خاطر اعتیادش بیشتر از یک یا دو روز 
در هر کاری دوام نمی آورد و کارفرما اخراجش می کرد. تازه فهمیدم او به خاطر اعتیاد از مهمانســرا 
اخراج شــده بود و دیگر کسی به او اعتماد نمی کرد. در حالی که صاحب دخترانی دوقلو شده بودم، به 
ســختی روزگار می گذراندم به همین دلیل مجبور شدم در یکی از هتل های هسته مرکزی شهر کاری 
 برای خودم دســت و پا کنم. در این وضعیت احمدعلی اعتراض های مرا با کتک پاسخ می داد اما من 
 نمی توانســتم چیزی به مادرم بگویم چرا که خودم باید تاوان این عشــق بچه گانه را می دادم. وقتی 
اشــک ها و التماس های مادرم را به خاطر می آوردم بیشتر زجر می کشیدم اما با همین درآمد اندک 
مخارج زندگی را می پرداختم تا این که حدود شش ماه قبل همسرم به طور ناگهانی خانه را ترک کرد و 
مرا با دو فرزندم تنها گذاشت. هنگامی که در جست وجوی همسرم برآمدم تازه فهمیدم که او با یکی از 
زنان هم وطنش آشنا شده و به طور پنهانی با یکدیگر ازدواج کرده اند و به افغانستان بازگشته است. اکنون 
نیز با دو دختر خردسالم حیران و سرگردان به دنبال طاق غیابی هستم تا شاید برای فرزندانم شناسنامه 

بگیرم اما ای کاش ...

فرجام یک ازدواج اشتباه! 
در امتداد تاریکی

جهان

کشف ۱۳ کیلو کوکائین از تشک ویلچر
  مأموران پلیس مرزی ایتالیا با کمک سگ های موادیاب بیش از 
۱3 کیلوگرم کوکائین را که در تشک یک ویلچر موتوردار جاسازی 
شده بود در فرودگاه نزدیک شهر میان کشف کردند.مقامات پلیس 
ایتالیا اعام کردند که بسته های کوکائین داخل روکش چرمی ویلچر، 
جاسازی شــده بود.وقتی کوکائین ها کشف شد مردی که از ویلچر 
اســتفاده می کرد بلند شــد و اقدام به فرار کرد اما وی که یک تبعه 
اسپانیایی است از سوی پلیس بازداشت شد.پلیس گفت که سگ های 
متخصص کشف مواد در فرودگاه مالپنسا مستقر شده اند تا مسافران و 
چمدان های آنها را در پروازهای جمهوری دومینیکن بررســی کنند.

پلیس ایتالیا همچنین در بیانیه ای اعام کرد که این مسیر پیش از این 
برای قاچاق مواد مخدر به اروپا استفاده می شد.وقتی سگ موادیاب 
توجه پلیس را به مسافر جلب کرد، این نیروها ابتدا چمدان مسافر را 
تفتیش کردند که چیزی پیدا نشد اما سپس سراغ روکش ویلچر رفتند 
و بسته های کوکائین را در این مکان کشف کردند.پلیس گفت که داخل 
این ویلچر ۱۱ بسته کوکائین که می تواند 27 هزار دوز جداگانه تولید 
کند جاسازی شده بود و ارزش این مواد حدود ۱.4 میلیون یورو است.

شهید و زخمی شدن ۵ نفر بر اثر انفجار بمب در دیالی
  منابع محلی از شهید شدن یک سرباز عراقی و زخمی شدن چهار 
نظامی دیگر بر اثر انفجار بمب تروریست های داعش در مسیر کاروان 
ارتش عراق در استان دیالی خبر دادند. منابع امنیتی عراق از انفجار 
بمب در مســیر کاروان ارتش این کشور در استان »دیالی« و شهید 
و زخمی شــدن پنج نظامی خبر دادند.بر اساس گزارش این منابع، 
این حمله در روستای »شلیه« در جنوب ناحیه »بهرز« واقع در ۱0 
کیلومتری جنوب »بعقوبه« اتفاق افتاد و بر اثر آن یک سرباز عراقی 
شــهید و چهار نظامی دیگر زخمی شدند.به گفته این منابع، مناطق 
جنوب ناحیه بهرز به علت وجود مخفیگاه های داعش، هدف حمات 
گاه و بیگاه تروریست ها قرار می گیرد.این خبر در حالی است که منابع 
عراقی اعام کردند که جنگنده های عراقی مواضع داعشی ها را استان 
کرکوک هدف قرار داده اند. این منابع همچنین از درگیری های شدید 
نیروهای حشد شعبی و تروریست های داعش در مناطق کوهستانی 
»حمرین« در دیالی و کشته و زخمی شدن دست کم شش تروریست 
و محاصره آنها در داخل یــک تونل خبر دادند.منابع محلی عراقی 
همچنین از اصابت یک راکت به بازار شهر »الشعله« در غرب بغداد و 
وقوع آتش سوزی در آن خبر داده و افزودند که نیروهای دفاع مدنی 
برای مهار آتش سوزی به منطقه اعزام شده اند. بر اثر این حمله راکتی 

ناشناس، ستونی از دود در آسمان بغداد بلند شده است.

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در ساحل سرخ جزیره هرمز
ســرویس حوادث// رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان از رفع تصرف و تخریب ساخت و سازهای 

غیرمجاز در ساحل سرخ جزیره هرمز خبر داد.
   به گزارش خبرنگار دریا، رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان اعام کرد: در پی گزارشات مردمی   
مبنی بر تصرفات غیرمجاز در منطقه حفاظت شده 
 ســاحل ســرخ هرمز به عنوان یکی از مهمترین 
جاذبه های گردشگری این جزیره، با اقدام به موقع 
دستگاه قضایی، ساخت و سازهای غیرقانونی در 

این منطقه تخریب شد.
   مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: متأســفانه امتداد 
برخی از ســاخت و سازها در ساحل سرخ جزیره 
هرمز تا فاصله 5 متری دریا ادامه داشــته است که 
در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ حقوق 
بیت المال به محض شناســایی، ضمن تخریب این 

مستحدثات، منطقه مورد نظر آزادسازی شد.
  وی همچنین با اشاره به دستگیری یکی از مدیران 
ارشد شرکت خاک سرخ هرمز در این رابطه، تصریح 
کــرد: اتهامات فرد مذکور مبنی بــر تخریب کوه، 

ساخت سازه های سیمانی و تصرفات غیر مجاز در 
حریم دریا به وی تفهیم شده است.

   رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان در پایان 
با اشــاره به صدور سند کاداستری جزیره هرمز در 
فروردین ماه ۱40۱ بر لزوم اهتمام ویژه دستگاه های 

 اجرایــی به گزارش ســریع و به موقــع هرگونه 
 دریا خــواری، کوه خواری، تصــرف غیرمجاز و 
دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال در 
این جزیره با هدف تســریع در روند رسیدگی های 

قضایی و صیانت از حقوق بیت المال تأکید کرد.

سرویس حوادث//  سرپرست انتظامی 
فقره   ۱۱ کشــف  از  قشم  شهرستان 
سرقت و دســتگیری هفت سارق از 
)ابتدا تا پایان روز دوازدهم شــهریور 

۱۴0۱( در این شهرستان خبر داد. 
  ســرهنگ عبدالرحیم دهقان  اظهار 
پاکسازی  اجرای طرح  در  داشــت: 
نقاط آلوده و جرم خیز در شهرستان 
قشم، موضوع شناسایی و دستگیری 
ســارق یا ســارقان به صورت ویژه 
در دســتور کار پلیس قــرار گرفت 
و ماموران با گشــت زنی محسوس 
و نامحســوس در حوزه استحفاظی 
هفت ســارق را شناسایی و دستگیر 
کردند.وی ادامه داد: سارقان به هشت 
 فقره ســرقت پمپ آب و مشاعات با 
مال خر، یک فقره سرقت مغازه، یک 
فقره ســرقت کولــر گازی و 2 فقره 

سرقت ســیم و کابل اعتراف کردند و 
در بازرسی از مخفیگاه سارقان لوازم 
و وســایل برای باز کردن قفل، هفت 
دستگاه کولر گازی و تعدادی مدارک 
شناســایی مربوط به افراد مالباخته 

کشف و ضبط شد.
  سرپرست انتظامی شهرستان قشم با 

بیان اینکه در اجرای طرح پاکسازی 
نقاط آلوده و جرم خیز در شهرستان 
 قشــم چهار مال خر نیز دســتگیر 
شده اند،  توضیح داد: تحقیق از سارقان 
و چهار مال خر به منظور کشف سایر 
ســرقت های احتمالی ادامــه دارد. 
سرهنگ دهقان اضافه کرد: در مدت 

یادشــده و با تاش ماموران انتظامی 
این شهرســتان و همکاری مرزبانان 
پایگاه دریابانی قشــم 32 هزار لیتر 
سوخت گازوئیل قاچاق از یک فروند 
کشــتی مصادره ای در حوالی اسکله 
فجر این جزیره کشــف و یک نفر از 
اتباع بیگانه در محل دستگیر شد. به 
گزارش ایرنا، وی گفت: مشــارکت 
قشموندان نقش مهمی در پیشگیری 
از سرقت دارد و در صورت مشاهده 
هرگونه موارد مشــکوک می توانند 
مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن 
۱۱0 بــه پلیس اطاع دهند.مقابله با 
سرقت، مقابله با کاالی قاچاق، مبارزه 
با مواد مخدر، مبارزه با ناهنجاری  ها 
و بداخاقی های اجتماعی و کاهش 
تصادف هــا از اولویت های پنج گانه 

نیروی انتظامی است.

سرویس حوادث//  پسر نوجوان که برای خرید 
اکانت و شارژ بازی های موبایلی اقدام به سرقت 
از کارت بانکی پدرش کرده بود دســتگیر اما با 

رضایت وی آزاد شد.
   ســرهنگ »علیرضا نوشاد« فرمانده انتظامی 
»داراب« در تشــریح این خبر اظهار داشت: با 
مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعام 

شــکایت خود در خصوص برداشت غیر مجاز 
مبلغ قابل توجهی از حســاب وی، موضوع در 
دســتور کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت. با 
بررســی های به عمل آمده در روند رسیدگی به 

پرونده اقدامات الزم توسط کارشناسان پلیس 
فتا برای ردیابی وجوه برداشــت شده صورت 
پذیرفت که مشخص شــد تمامی مبالغ صرف 
خرید اکانت های بازی های آناین شده است که 

با بررسی دقیق تر اطاعات به دست آمده عامل 
برداشت شناسایی شد.

  سرهنگ »نوشاد« با بیان اینکه پس از دعوت 
شــاکی و مطلع ســاختن او در خصوص فرد 
برداشت کننده از حســاب، مشخص شد متهم 
فرزند وی اســت، گفت: شاکی رضایت خود را 

نسبت به پسرش اعام کرد.

دستگیری هفت سارق در قشم ، پرده از راز ۱۱ فقره سرقت برداشت

 آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی
 ) ارزیابی کیفی و فنی(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان هرمزگان

)سهامی خاص(

شــرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای 
خرید رگالتور گاز خانگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح  ذیل 

واگذار نماید : 
1. موضوع مناقصه : خرید رگالتور گاز خانگی 2. مدت قرارداد : 120 روز تقویمی

3. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
های الف : بندرعباس- بلوار گاز- شــهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 

 07632197236
4. مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی

5 . مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان
6. به این مناقصه پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه تعلق می گیرد .

7. به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  
اســتفاده می گردد . 8 . حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : قرارداشتن درلیست تامین کنندگان 

)EP مورد تایید شرکت نفت )وندور لیست سامانه
ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال 
دعوتنامه جهت ســایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند . اطالعات 
و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه 

گران ارسال خواهد شد .

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

فراخوان شماره : 2099092421000064

شناسه آگهی :1371406

مرگ مشکوک فعال فضای مجازی در پاریز

ســرویس حوادث// همزمان با کشف جسد پسر جوان 
پشت فرمان خودرو در شهر پاریز سیرجان، دادستان 

این شهر از رسیدگی ویژه به پرونده خبر داد.

محسن نیک ورز، دادستان عمومی و انقاب شهرستان 
ســیرجان در رابطه با مرگ یک فعال فضای مجازی 
در شــهر پاریز سیرجان گفت: در پی گزارش مشاهده 
خــودروی مشــکوک در نزدیکی بیمارســتان امام 
رضا)ع( ســیرجان، مأموران کانتری ۱۱ سیرجان به 
محل عزیمت کردند و در نخســتین بررسی ها دریافتند 
پیکر بی جان یک جوان تقریبًا 30 ســاله پشت فرمان 
قرار دارد. از آنجا کــه آثار خاصی مبنی بر خفگی یا 
وارد شــدن ضربات جسم ســنگین و تیز بر بدن وی 
دیده نشــد، جسد برای مشخص شــدن علت مرگ و 
انجام آزمایش های تخصصی تحویل پزشــکی قانونی 

شهرستان شد.
  دادستان ســیرجان اضافه کرد: آخرین تماس متوفی 

ســاعت 23 چهارشنبه ۹ شهریورماه با مادرش بوده و 
جنازه وی چند ســاعت بعد در خودروی شخصی اش 

پیدا شده است.
   این مقام قضایی با بیان اینکه رســیدگی ویژه به این 
پرونده در دســتور کار دادستانی قرار دارد، گفت: افراد 
از گمانه زنی های غیرکارشناسی و دامن زدن به شایعات 
اجتناب کنند و با اظهارنظرهــای غیراخاقی موجب 
رنجش خانواده ها نشــوند که در این رابطه نیز با افراد 

خاطی برخورد خواهد شد.
  وی در پایان اعام کرد: گزارش تکمیلی پس از اعام 
نظر پزشکی قانونی و انجام تحقیقات تکمیلی از طریق 
روابط عمومی دادگستری کرمان اطاع رسانی خواهد 

شد. 

آزادی پسر با رضایت پدر

 دستگیری قاچاقچیان ماهی 
در آب های بوموسی

سرویس حوادث// فرمانده پایگاه دریاباني بوموسي از توقیف یک لنج صیادي متخلف 
و دستگیری ۱0 قاچاقچی ماهی توسط مرزبانان خبر داد.

   به گزارش خبرنگار دریا؛ سرهنگ »حمید حاتمي« در تشریح این خبر، اظهار 
داشت: مرزبانان این پایگاه حین گشت زني و کنترل حوزه استحفاظي به یک لنج در 
حال صید برخورد که برای بررسی شناور را متوقف کردند.وي افزود: در بازرسي 
مرزبانان از شناور صیادي؛ ۱5 هزار متر تور صیادي غیرمجاز برسان )تور محاصره 
اي( و 3 هزار و 750 کیلوگرم انواع ماهي کشف شد.فرمانده پایگاه دریابانی بوموسی 
با اشــاره به دستگیري ۱0 نفر در این رابطه، اظهارکرد: کارشناسان ارزش محموله 
کشــف شده را 28 میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کرده اند که پس از تشکیل 

پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذی صاح شدند.

مجوزکسب  شماره 4799/ت پ ک /94  اعتبار 95/7/۱4  
بنام حبیب اله جمالی ثابت  فعالیت صنفی فروشندگان لوازم خانگی . برقی)یزدان ( 

واقع درمنطقه آزاد قشم . بندردرگهان _مجتمع تجاری دریا _طبقه همکف الین 
ساحل ۲ پالک ۱۲5۱ مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مجوزکسب  شماره ۱۶۲۶4/ت پ ک /97 اعتبار 98/۱۱/۲9 
بنام حشمت اله جمالی ثابت  فعالیت صنفی فروشندگان پوشاک آقایان )یزدانی ( 
واقع درمنطقه آزاد قشم . بندردرگهان _ مجتمع تجاری دریا _طبقه همکف الین 

ساحل 3 پالک ۱35۱ مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد 

مفقودی 

مفقودی 

نوبت سوم



6
دوشنبه 14 شهریور 1401

8 صفر 1444

سال بیست و یکم شماره 3971

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری بندرلنگه :
ساماندهی متکدیان 

در دستور کار همه دستگاه های مرتبط باشد
  عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان// جلسه کارگروه و 
ساماندهی متکدیان شهرستان به ریاست مهندس صابری معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و با حضور رحیمی بخشدار 
شیبکوه ،شهرداران و مدیران عضو این کارگروه برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار دریا، در این جلسه ابتدا معاون سیاسی ،امنیتی 
و اجتماعی فرماندار با بیان اینکه بحث تکدی گری در تمامی 
جوامع بشری و کشورهای جهان نوعی هنجارشکنی اجتماعی 
است افزود: این موضوع باید در دستور کار همه دستگاه های 
مرتبط باشــد و پیگیری الزم دراین خصوص به عمل آید.به 
گزارش خبرنگار دریا، صابری همچنین در خصوص کودکان 
کار و موضوع تحصیل این قشر یاد آور شد: باید ادارات عضو 
این کارگروه در راس آموزش و پرورش شهرستان بعنوان متولی 
امر آموزش نســبت به شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و 
کــودکان کار و ترغیب این عزیزان به آموزش و ادامه تحصیل 
تاش نمایند.معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی فرماندار در 
پایان خاطر نشــان کرد: اداره بهزیستی شهرستان با همکاری 
اداره ثبت احوال شهرستان نسبت به شناسایی و شناسنامه دار 
نمودن فرزندان بدون شناسنامه اقدام نمایند؛ تا این کودکان از 

آسیب های اجتماعی در امان باشند.
مشاهده خرس سیاه آسیایی در حاجی آباد

  سرویس شهرســتان//  با ثبت نخســتین عکس خرس 
 ســیاه آســیایی در شهرســتان حاجی آباد، ایــن گونه به 
تنوع زیســتی حیات وحش این شهرستان افزوده شد. رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد در تشریح این 
خبر، گفت: این شهرستان از نظر تنوع زیستی دارای گونه های 
پلنگ، گرگ، گراز، کل و بز، قوچ و میش، انواع پرندگان بومی 
و مهاجر و خزندگان اســت که با تصویربرداری از این گونه، 
 خرس سیاه آسیایی نیز به تنوع زیستی حیات وحش شهرستان 
حاجــی آباد اضافه شد.شــاهمراد جعفری افزود: براســاس 
گزارش ها و ارســال تصاویر از ردپا و وجود خرس در برخی 
از مناطق این شهرستان از سوی جوامع محلی، با بررسی های 
صورت گرفته و همکاری موسسه حامیان حیات وحش، پایش 
و تصویربرداری از این گونه صورت گرفت.وی ادامه داد: خرس 
سیاه آسیایی به عنوان یکی از کمیاب ترین و آسیب پذیرترین 
گونه ها در جهان و ایران بشمار می رود و بر اساس لیست سرخ 
اتحادیه جهانی حفاظت، در آستانه انقراض قرار دارد و ازسوی 
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماد زیستی هرمزگان 
معرفی شده است.به گزارش ایسنا، جعفری با اشاره به اینکه این 
گونه در کشورهای ژاپن، چین، روسیه، تایوان، هند، نپال، ویتنام، 
افغانستان، پاکستان و ایران پراکندگی دارد، تصریح کرد: مناطق 
پراکنش خرس ســیاه بلوچی در هرمزگان از شهرستان های 
شرقی شامل رودان، بشاگرد و میناب تا منطقه حفاظت شده باز 

در غرب استان و ارتفاعات حاجی آباد است.
مدیر آموزش  و پرورش بندر خمیر:

عدالت آموزشی اولویت اصلی پروژه مهر است
  امین درساره سرویس شهرستان// مدیر آموزش  وپرورش 
بندرخمیر در نشســت مســئوالن کمیته های پــروژه مهر بر 
ساماندهی مناسب نیروی انســانی در مدارس و فراهم نمودن 
شرایط مطلوب مدارس برای مهرماه در این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنــگار دریا، علی یگانه با بیــان اینکه تاش 
شبانه روزی مجموعه آموزش  و پرورش برای تحقق مهری توأم 
با آرامش و شادی در این شهرستان است افزود: با برنامه ریزی 
اعضای کمیته های پروژه مهر توانســته ایم اقداماتی مناســبی 
درزمینه تعمیر و تجهیز آموزشگاه ها، انتقال و انتصاب نیروها، 
تبلیغ و اطاع رسانی و ساماندهی و صدور اباغ همکاران انجام 
دهیــم.وی با اعام اینکه کار بیش از ۹0 درصد ثبت و صدور 
اباغ همکاران انجام شده اســت اظهار داشت: مدیران محترم 
فعالیت پروژه مهر خود را به  صورت مســتند به اداره ارســال 
نمایند و یک هفته قبل از بازگشــایی جلسه شورای دبیران را 
برگزار نمایند.مدیر آموزش  و پرورش شهرستان بندرخمیر در 
این جلسه با تأکید بر اینکه ساماندهی نیرو مهم ترین مؤلفه پروژه 
مهر است اظهار داشت: توزیع عادالنه نیروی انسانی در مدارس 
این شهرستان از اهداف پروژه مهر است و تمامی تاش همکاران 
اداری باید در راستای اجرای قانون و پرهیز از صدور اباغ های 
غیرواقعی باشد.یگانه تصریح نمود: با تعامل شایسته فرهنگیان 
در زمینه استفاده از تجارب آموزشی همدیگر، مشارکت اولیا، 
همیاری دستگاه های اجرایی شهرستان و بهره گیری از ظرفیت 
ائمه جمعه سال تحصیلی جدید با هدف توسعه و ارتقای بیش  از 
پیش کیفیت تعلیم و تربیت دانش آموزان شهرستان شروع شود.

 خدمات دهی اولین موکب هرمزگان 
در بندرخمیر به زائرین اربعین حسینی

  سرویس شهرســتان// محمد باقر لشتغانی پور، دبیر ستاد 
اربعین شهرســتان بندرخمیــر گفت: موکب شــهدای گمنام 
بندرخمیر اولین موکب در مســیر زائرین اربعین اســتان های 
 هرمزگان، کرمان، زاهدان و حتی کشورهای افغانستان و پاکستان 
می باشد. به گزارش خبرنگار دریا، لشتغانی پور در ادامه عنوان 
کرد: موکب شهدای گمنام فعالیت خود را از ۱۱شهریور ماه در 
قالب اسکان و تغذیه و توزیع بسته های فرهنگی شروع کرده و 
در وعده های صبحانه، ناهار، شام و میان وعده از زائرین اربعین 
حســینی پذیرایی می نماید و تا 3۱شهریور به مدت 2۱روز 
به زائرین اربعین خدمات رسانی خواهد کرد.دبیرستاد اربعین 
بندرخمیر با اشاره به فعالیت ها و امکانات موکب اظهار کرد: 
بسته های فرهنگی تهیه شده که در اختیار زائرین قرار می گیرد 
و نماز جماعت در هر ســه وعده برگزار می شــود، امکاناتی 
همچون اسکان، سرویس بهداشــتی، دوش حمام و خدمات 
پزشــکی برای رفاه حال زائرین در نظر گرفته شده است.وی 
 خاطر نشــان کرد: موکب شــهدای گمنام مردمی بوده و قطعا 
کمک های مردمی به موکب برای خدمات دهی بهتر به زائرین 
می باشــد الزم به ذکراست موکب شــهدای گمنام بندرخمیر 

دربلوار امام،مسجد فاطمه الزهرا )س( مسقر است.

خبری

شهرستان

روابط عمومی اداره کل زمان وزش باد هرگز آتش روشن نکنیم 
منابع طبیعی  و آبخیزداری هرمزگان

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

سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان// معاون 
اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: منطقه 
ویژه پارسیان، با هدف جذب ســرمایه گذاران در 
 حوزه های مختلف پتروشیمی، فوالد، آلومینیوم و 
صنایع پایین دستی، ۱۵0 بسته پیشنهادی فرصت 

سرمایه تدوین کرده است.
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛  مرتضــی پور علی 
 شــهری با بیان این خبر گفت: از ۱50 بســته فرصت 
سرمایه گذاری یاد شده، ۱00 بسته پیشنهادی در حوزه 

تولید محصوالت پتروشیمی )باالدست، میان دست و 
پایین دست( آماده ارائه به سرمایه گذاران و عاقه مندان 
به ســرمایه گذاری در این منطقه است.وی خاطرنشان 
کرد: در حوزه تولید محصوالت فوالدی و صنایع پایین 
دست آن، ۱5 بسته فرصت سرمایه گذاری و در حوزه 
تولید آلومینیوم، آلومینا و صنایع پایین دست آن نیز ۱5 

بسته سرمایه گذاری آماده شده است.
*  برنامه اشتغال ۳۰ هزار نفری

  معاون اقتصادی، ســرمایه انســانی و امور اجتماعی 

منطقــه ویژه اقتصــادی پارســیان ابراز داشــت: در 
 افــق طرح ایجــاد منطقه ویــژه اقتصادی پارســیان، 
اشــتغال زایــی 30 هزار نفــر به صورت مســتقیم و 
270 هزار نفر غیر مســتقیم پیش بینی شــده اســت.

وی ادامــه داد: با توجه به اهمیت ایجــاد مراکز اقامتی 
 و گردشــگری در منطقه ویژه ، 20 بســته پیشنهادی 
ســرمایه گذاری در حوزه گردشــگری و ایجاد مراکز 
اقامتی تدوین شــده اســت.وی یادآور شد: این منطقه 
به دلیل همجواری بــا میدان گازی پــارس، فرودگاه 

 عســلویه و کریدور غربی کشــور، یکــی از مناطق 
مهم اقتصادی کشور و یک فرصت استثنایی برای سرمایه 

گذاران و رونق اقتصادی کشور است.
*  گاز برای صنایع

  وی افــزود: اختصــاص روزانــه 30 میلیــون متر 
مکعــب گاز به عنــوان خوراک صنایع پتروشــیمی و 
پتروپاالیشــگاه ها با موافقت وزیــر نفت و نیز احداث 
۱۹ پســت اســکله در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، 
مزیت های ارزشــمندی در این منطقــه برای صادرات 

 و واردات بــه وجــود آورده اســت.معاون اقتصادی و 
سرمایه انسانی منطقه ویژه پارســیان خاطرنشان کرد: 
 ســرمایه گذاران با امکانــات مذکــور در این منطقه، 
می توانند مواد اولیه را وارد و تولیدات نهایی را صادر کنند.

معاون اقتصادی و سرمایه انسانی منطقه ویژه پارسیان خبر داد

تدوین 150 بسته پیشنهادی فرصت سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان

سرویس شهرستان // امام جمعه قلعه قاضی 
از اقدام منابع طبیعی در دولتی قلمدادکردن 
زمین های آبا و اجدادی کشاورزی مردم این 
منطقه و فروش آنها به بنیاد مسکن انتقاد 
این  اقدام فوری دادگستری در  و خواستار 

زمینه شد.
   وجود زمین های کشــاورزی و قابل کشت 
انواع ســیفی جات شهر قلعه قاضی را در بین 
شــهرهای دیگر هرمزگان متمایز کرده است. 
کشاورزی که شــغل آبا و اجدادی مردم شهر 
قلعه قاضی اســت و با این برکت خدادادی به 

ارتزاق  و رونق سفره خود همت می گمارند.
اما مشــکاتی جدید گریبان گیر مردمان این 
شهر شده است که باعث دلسردی این مردمان 
خونگرم و مهمان نواز شده است.حجت االسام 
والمسلمین سید حسن معنوی امام جمعه شهر 
قلعه قاضی در این باره اظهار کرد: زمین های 
کشاورزی که در شهر قلعه قاضی وجود دارد 

سالیان درازی است که در آن به کشت و کار 
شده و زمین های آبا و اجدادی مردم این شهر 
است.وی افزود: چاه های آبی که از دیر زمان 
برای آبیاری در زمین های کشاورزی استفاده 
شــده و با روی کار آمــدن چاه های برقی و 
مجوزهــای چاه آب و بــرق از طریق دولت 
خود دلیلی دیگر بر این ادعا است.امام جمعه 
قلعه قاضی ادامه داد: خانه ها و نخلستان هایی 
که قدمت آن ها به تاریخ این شهر باز می گردد 
و باالی 70 سال تاریخ این شهر را نشان می 
دهد نیز گواه دیگری اســت.   نخل هایی که 
پدران آنها کاشتند و از ثمره  آن استفاده کردند 
و برخی از این درختان نخل قریب به چند بار 
از بین رفته و بار دیگر کاشته شده و عمر این 
باغات و نخلستان ها بیش از چندین دهه است.

وی تاکید کرد: زمین های کشــاورزی که در 
شهر قلعه قاضی باعث رشد و توسعه این شهر 
شده و هکتارها زمینی که ایجاد اشتغال  کرده 

تا جوانان این شهر مهاجرت کاذب به شهرها 
نداشته باشــند.معنوی افزود : منابع طبیعی 
 هرمزگان ، زمین های آبــا و اجدادی مردم
قلعه قاضی را زمین ملی محسوب کرده است 
و به بنیاد مسکن متری 7هزار تومان  فروخته 
است و بنیاد مسکن نیز با نرخی چندین برابر 
یعنی متری 80 هزار تومان به مردم قلعه قاضی 
می خواهد بفروشد. زمین هایی که بر اساس  
مدارک و مســتندات که وجود دارد در سال 
۱327 قبل از انقاب مجوز کاشــت تنباکو و 
پرداخت عوارضی آن را داشته اند.  وی ابراز 
کرد: مگر می شود زمین های که سالیان دراز 
مردم در آن کشــاورزی کرده اند و برخی نیز 
از دادگاه سند دارند و دادگستری رای صادر 
کرده است و بنیاد دوباره سند گرفته و درصدد 
فروش آن به مردم باشد؟امام جمعه قلعه قاضی 
ادامه داد: بنیاد مســکن عنوان می کند چون 
منابع طبیعی زمین را به بنیاد مسکن فروخته 
است در صورتی که ما کمتر به مردم بفروشیم 
تخلف در واگذاری محسوب می شود!معنوی  
تصریح کرد: مــردم ناراحت هســتند و از 
مسئوالن ذی ربط )منابع طبیعی، بنیاد مسکن 
و دادگستری( درخواست داریم اقدامی عاجل 
در این زمینه انجام دهند تا مردم از گرفتاری 
و نگرانی خارج شوند.به گزارش فارس ، وی 
خاطرنشــان کرد: منابع طبیعی هرمزگان در 
 سال ۹8 زمین های شهر قلعه قاضی را جزو 
زمین های دولتی محاســبه و برای آنها سند 

صادر کرده است.

امام جمعه قلعه قاضی :

مزارع کشاورزی آبا و اجدادی مردم را به بنیاد مسکن فروخته اند! 
سرویس شهرستان//  معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: ساخت پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش 
هم اکنون با ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی در ۹ بخش مختلف 

در حال تکمیل است. 
   سعید پورزادی در بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
از پایانه جدید مسافری فرودگاه بین المللی  اظهار داشت: عملیات 
اجرایــی این طرح هم اکنون در ۹ بلوک مجزا در حال پیگیری 
است و برخی بخش های آن تکمیل شده است.وی با بیان اینکه 
این طرح هم اکنون از 88 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است 
افزود: یک درصد از پیشرفت فیزیکی این طرح در هفته گذشته 
رخ داده است.پورزادی اضافه کرد: تکمیل این طرح 500 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد که تمام این میزان هزینه از محل منابع در 
اختیار سازمان منطقه آزاد کیش تامین شده است.مدیر این طرح 
نیز گفت: سیستم صوت و سیستم »بی اچ اس« و در واقع بار انداز 
جا به جایی  بار مسافر نیز انجام شده و طبق برنامه ریزی هفتگی 
در بلوک های مختلف نظارت های الزم  انجام می شود.کاووسی 
یاداور شد: با کنترل بخش های مختلف تاسیسات و ابنیه سعی 
شده به حداقل ترین حالت ممکن برنامه زمان بندی در انحراف  
 c و  F به بلوک های مختلف برسد و بیشترین انحراف در بلوک
است که حدود ۶ درصد و در مجموع به 4 درصد انحراف رسیده 
اســت.  وی افزود: همچنین برای کنترل دقیق روی تجهیزات با 
توجه به بازه زمانی زیادی برای نصب و اجرای فعالیت ها در نظر 
گرفته شده و از 88 درصد پیشرفت فیزیکی حدود 8 درصد برای 
راه اندازی و بهره برداری اختصاص یافته است.این طرح اوایل 
دهه ۹0 براساس نیازهای گردشگری و تعداد ورود گردشگران 
به جزیره کیش ساخت پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش در 
دستور کار قرار گرفت و نهایتا سال ۱3۹2 عملیات اجرایی آن با 
هدف افزایش سه برابری ظرفیت پذیرش مسافران در این فرودگاه 
شروع شد.قرار است این طرح ظرفیت پذیرش ساالنه 2 میلیون 
مسافر فعلی جزیره را به ۶ میلیون نفر در هر سال افزایش دهد 
که در زمینی به مساحت ۹0 هزار متر مربع با زیربنای 42 هزار 

متر مربع در سه طبقه رتبه سوم را در کشور از این حیث دارا بوده 
و به عنوان بزرگ ترین پروژه عمرانی این جزیره در حال احداث 
است.طبقه اول آن مختص فضای جانبی مسافران و ورودی پل 
مســافربری هواپیما و پله ها و آسانسور ارتباطی به سالن های 
تحویل بار مســافران ورودی اســت، طبقه دوم فضای کنترل 
گذرنامه، خروجی و بازرسی  و طبقه سوم به رستوران و کافه تریا 
اختصاص داده شده و با داشتن سیستم های به روز و تجهیزات 
پیشرفته از مدرن ترین ترمینال فرودگاهی کشور محسوب می شود. 
این پروژه فول مکانیزه شــامل ویژگی های اجرایی پیشرفته ای 
 است از جمله شیشــه های سه جداره، نما و رنگ ضد حریق و 
عایق االستومری است که برای کاربردهای عمرانی استفاده می شود 
و انعطاف پذیری و دوام باالیی دارد و در رشد و پیشرفت فیزیکی 
ترمینال تاثیر بسیاری دارد.این ترمینال شامل سیستم های به روز 
و تجهیزات ناوبری کاما پیشرفته است، ۱3 دستگاه پله برقی، ۱2 
دستگاه آسانسور و ۶ دستگاه پل تلسکوپی حمل چمدان فول 
مکانیزه برای ترمینال جدید پیش بینی شده است.طراحی منحصر 
به فرد پل های تلسکوپی به صورتی است که هواپیماهای متعددی  
می توانند در کنار یکدیگر پارک کرده و مســافران از دوطرف 
 پل به صورت هم زمان پیاده و ســوار شــوند .  استفاده از این 
پل ها در پروژه، ظرفیت مسافران را از سه میلیون نفر به ۶ میلیون 
در هر سال می رســاند.با افتتاح ترمینال جدید فرودگاه کیش،  
ترمینال فعلی با فضایی آراسته تر به مسافران خارجی اختصاص 
می یابد و ترمینال جدید نیز میزبان مسافران و گردشگران داخلی 
خواهد بود.به گــزارش ایرنا، هم اکنون فرودگاه جزیره کیش با 
چهــار ترمینال، 2 باند موازی، به طول ســه هزار و ۶50 متر و 
عرض 45 متر قابلیت نشست و برخواست هواپیماهای پهن پیکر 
را دارد و ســاالنه به صورت میانگین 2 میلیون مسافر پذیرش 
می کند.بر اســاس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطاعات و 
آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در ماه نوروز سال 
۱40۱، این فرودگاه کیش  رتبه سوم در بین فرودگاه های کشور 

را به خود اختصاص داده است.

پیشرفت فیزیکی پایانه جدید فرودگاه کیش 
به 88 درصد رسید

کلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی   آگهی ماده 3 اقنون تعیین ت
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
بندرعباس به شرح رای اصالحی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۱۳۳مورخ 
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محمد حسن زمانی رای به طی تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت 

بنام متقاضی مذکور صادر گردیده اســت و مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکورو سپری شدن 
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محمد اسالمی موحد 
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مفقودی نوبت اول

مفقودی نوبت اول

عبدالحسین اسدپور سرویس شهرستان // 
مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان در 
حکمی » مرتضی ســاالری سردری« را به 

بنادر و دریانوردی  اداره  عنوان سرپرست 
لنگه و غرب هرمزگان منصوب کرد.

   بــه گزارش خبرنگار دریا ، »حســین 
عباس نــژاد«، در حکم خــود » مرتضی 
ساالری سردری« را به عنوان سرپرست 
اداره بنــادر و دریانــوردی لنگه و غرب 
هرمزگان منصوب کرد. وی دانش آموخته 

بازرگانی دریایی و 3۱ سال سابقه خدمت 
در حوزه دریایی و بندری استان هرمزگان 
را در کارنامه کاری خــود دارد.معاونت 
دریایی و بندری شــهید باهنر و شــرق 
خدمات  مســئول  کارشناس  هرمزگان، 
دریایی، کارشــناس ارشد کنترل ترافیک 
دریایی از مهم ترین مسئولیت های مرتضی 

ساالری سردری است.تا پیش از این قاسم 
عسکری نسب مدیریت بنادر و دریانوردی 
لنگه و غرب هرمزگان را برعهده داشــت 
که باحکم معاون وزیــر راه و مدیرعامل 
ســازمان بنادر و دریانوردی به ســمت 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان 

و بلوچستان منصوب شد.

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

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

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

یک پاداش ارزشمند در انتظار شماست.
    خرداد :

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

حرف شان را بزنند .
    تیر :

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

را به دیگران بگویید.
      مرداد :

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

دیگران هم خودی نشان دهند.
   شهریور :

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

چه می خواهید برسید.
     مهر :

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

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

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

از آن شماست.
    آذر :

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

امواج پیش رو بسپارید و مقاومت نکنید.
     دی :

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

آرامش را پیدا کنید.
   بهمن :

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

شما توصیه می شود که آهسته گام بردارید.
  اسفند : 

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

بدانید که می توانید بر همه ی مشکالت غلبه کنید.

راکبان   // ورزشــی  سرویس   
استان  پارسیان  در  موتورسوار 
هرمزگان بــه دلیل بی توجهی 
مســووالن  نکردن  همکاری  و 
بــرای راه اندازی یک پیســت 
خطرناک ترین  در  موتورسواری، 
یعنی  شهرســتان  این  منطقه 
اتوبان پارسیان به عسلویه جمع 

شده و موتورسواری می کنند. 
  موتورسواری ، یکی از تفریحات 
رایج در بین جوانان پارســیانی 
اســت، حتی نوجوان هــا هم در 
محله های شــهر از موتور برای 
پیست  استفاده می کنند.نبود  تردد 
اســتاندارد در شهرستان پارسیان 
باعث شــده تا عاقه منــدان به 
موتورسواری بدون رعایت نکات 
ایمنی در خیابان ها و بزرگراه ها، 
به انجام مسابقات مشغول شوند.

انجام  با  ســواری  موتورسنگین 
حرکات نمایشی یکی از تفریحات 
پارسیان  شهرستان  در  پرطرفدار 

اســت که به دالیل وجود نداشتن 
پیست مناسب هر عصر جمعه در 
اتوبان پر تردد پارسیان به عسلویه 
انجام  موتور سوار  راکبان  توسط 

می شود.
   نداشــتن ایمنی الزم این وسیله 
نقلیه در کنار شلوغی اتوبان عاوه 
بر اینکه بای جان بســیاری از 
اســت،  موتورســیکلت  راکبان 

جان راننده و سرنشــینان دیگر 
خودروهــا را هم تهدید می کند.

یکی از موتورســواران پارسیانی 
در گفت  و گــو با خبرنگار ایرنا، 
اظهار داشت: برخی رانندگان برای 
دیدن حرکات نمایشی ما، سرعت 
خــود را در اتوبان کم می کنند و 
برخی نیز با عصبانیت و دلخوری 
به راه خود ادامه مــی دهند.این 

پارسیانی  سنگین ســوار  موتور 
مســووالن  کرد:  امیدواری  ابراز 
کنند ورزش موتورسواری  کمک 
به صورت حرفه ای  پارسیان،  در 
و با برنامه انجام شــود، تا شاهد 
کســب موفقیت های ارزشــمند 
جوانان در ســطح کشور باشیم.

یکی از شــهروندان پارسیانی نیز 
با بیان اینکه موتور ســواران به 
شــیوه خطرناک اتوبان پارسیان 
را به پیست موتورسواری تبدیل 
کرده اند، تاکید کرد: برخی از راکبان 
موتورسوار نه تنها قوانین راهنمایی 
و رانندگــی را رعایت نمی کنند، 
بلکه با انجام حرکات نمایشــی 
ترسناک، جان سرنشینان خودروها 

را تهدید می کنند.
  به گزارش ایرنا ؛ به راســتی ما 
چرا بدنبال اجرای قانون هســتیم 
اما چارچوب و زمینــه را برای 

قانونمداری فراهم نمی کنیم!

نبود پیست، موتورسواران پارسیانی را به اتوبان کشانده است

 ســرویس ورزشــی // تیــم دو و میدانی 
دانش آموزان پســر دارای نیاز ویژه استان 
هرمزگان بر ســکوی قهرمانی مســابقات 

کشوری ایستاد.
   رئیــس آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
هرمزگان گفت: این تیم با ۶ شرکت کننده ۱۱ 
مدال رنگارنگ را کســب کرد و با 5۶ امتیاز 
 قهرمان مسابقات کشوری این دوره در مشهد 

شد. 

  شــهباز بارانی افزود: امید سودایی مقام اول 
در ماده ۱00 متر و مقــام دوم در ماده 200 
متر؛ مهــدی حاجی زاده مقــام اول در ماده 
 200 متر و مقام سوم در ماده ۱00 متر؛ ایوب 
ســابکی فر مقام دوم در ماده 400 متر و مقام 

سوم در ماده پرش طول را کسب کردند.
  به گزارش خبرگزاری مرکز خلیج فارس، وی 
گفت: مهرداد کریمی مقام ســوم در ماده 400 
متر، علیرضا ســاالری مقام اول در ماده های 

800 و ۱500متر، ابوالفضل محرابی مقام اول 
در ماده پرتاب وزنه و امید ســودایی، ایوب 
سابکی فر، مهرداد کریمی و مهدی حاجی زاده 
نیز مقام اول در ماده 4 در ۱00 متر امدادی را 

از آن خود کردند.
   دو 4 در ۱00 متر امدادی یکی از رشته های 
دو و میدانی اســت که در آن چهار دونده هر 
یک مسافت ۱00 متر را دویده و سپس چوب 

امدادی را به دونده بعدی می رسانند.

قهرمانی تیم دو و میدانی دانش آموزان دارای نیاز ویژه هرمزگان 

مجمع  عضو   // ورزشی  سرویس 
نماینــدگان هرمزگان در مجلس 
شورای اســالمی گفت: امیدوارم 
با ورود جدی استاندار و همراهی 
مجمــع نمایندگان به مشــکل 
رودان  بانــوان  فوتســال   تیم 
 و ضــرورت حمایــت یکــی از
 بنگاه هــای اقتصادی هرمزگان 
مشکل  رفع  شــاهد  تیم  این  از 
مســتعد  بانــوان  همیشــگی 

فوتسالیست باشیم. 
  احمد مرادی افزود: پس از اطاع 
از وضعیت تیم فوتسال هیات فوتبال 
رودان و مشکل مالی جهت حضور 
در مســابقات لیگ برتر کشور این 
موضــوع را از طریق هیات فوتبال 
اســتان هرمزگان و شرکت صنایع 

پشتیبان پیگیری کردم.
   وی با بیان اینکه طبق گفته هیات 
فوتبال هرمزگان این تیم در مرحله 
اول نیــاز مبرم به واریــز ورودیه 

کرد:  خاطرنشان  دارد،  مســابقات 
خوشبختانه با نگاه مناسب استاندار 
هرمــزگان بــه ورزش و نیروهای 
مستعد شهرســتان ها، این ورودی 
قرار است از طریق شرکت فرهنگی 
ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان و 

تاش های دکتــر باقری نیز انجام 
شود. 

   این نماینده مجلس با اشــاره به 
اینکــه دغدغه های ســرمربی تیم 
فوتســال بانوان رودان قابل تأمل 
است، خاطرنشان کرد: در این گفت 

و گو مشکات تیم و نیاز مالی آن 
برای شروع فصل جدید عنوان شد 
و با تاش های استاندار هرمزگان 
و همراهــی و پشــتیبانی مجمــع 
نماینــدگان هرمــزگان در مجلس 
چاره ای برای حل مشکل اساسی 
این تیم در نظر گرفته شود تا بدون 

دغدغه راهی مسابقات شوند.
   بــه گــزارش ایســنا ؛ وی در 
پایان با اشــاره به اینکه ضرورت 
بــه  هرمــزگان  اســتاندار  دارد 
 ایــن موضــوع ورود و یکــی از 
بنگاه هــای اقتصــادی هرمزگان 
حمایت از این تیم را برعهده بگیرد، 
گفت: هرمزگان مهد استعدادهاست 
و اینچنین ورزشکارانی مایه افتخار 
هرمزگان هســتند و مسئوالن باید 
تمامی تاش خود را برای پرورش 
 ایــن اســتعدادها از خود نشــان 

دهند.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس :

 ضرورت حمایت یکی از بنگاه های اقتصادی هرمزگان 
از تیم فوتسال بانوان رودان

    

ســرویس ورزشــی // تیم شهرداری 
بندرعباس بــرای حضوری پر قدرت در 
بازیکن  فوتبال کشور ۵  لیگ دسته دو 

جدید به خدمت گرفت. 
   علی دلیر مهاجم فصل قبل آبی پوشــان 
تهران، محمد هــادی دهقانی مهاجم تیم 
نوجوانان گل گهر سیرجان، مهدی کاظمی 
دروازه بان فصل گذشــته چوکای تالش، 

علی آقا بــراری هافبک فصل گذشــته 
صنعت نفت آبادان و داریوش بخت مهاجم 
فصل قبل تیم نفت و گاز گچساران به تیم 
فوتبال شــهرداری بندرعباس پیوستند.به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ تیم 
همانند فصل  امسال  بندرعباس  شهرداری 
گذشته با سرمربیگری امیر خلیفه اصل در 
لیگ دسته دو فوتبال شرکت خواهد کرد.

تیم شهرداری بندرعباس 5 بازیکن جدید 
جذب کرد 

سرویس ورزشی // چند روز بعد از انتخاب به عنوان 
رئیس فدراسیون، وعده تاج درباره برگرداندن کی روش 
مسکوت مانده اســت؛ گویا کار به این راحتی ها هم 

نیست.
    وقتــی یک هفته پیــش از برگزاری مجمع انتخاباتی 
فدراســیون فوتبال مهــدی تــاج در تلویزیون ظاهر 
شــد و به صراحت گفت درصورت پیــروزی به دنبال 
بازگرداندن کی روش خواهد بود، همه فکر کردند توافق 
الزم بین دو طرف انجام شــده و تنهــا روال اداری آن 
باقی مانده اســت؛ مخصوصا که کــی روش هم فورا آن 
ویدئوی معروف از حضــورش در رختکن تیم ملی را 
منتشــر کرد.گمانه زنی ها در این مورد آنقدر جدی بود 
که رســانه ها بافاصله بعد از انتخاب تاج گزارش دادند 
قرار است نخستین جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال 
با محوریت عزل دراگان اســکوچیچ برگزار شــود، اما 
این اتفاق رخ نداد. رفته رفته ســکوت بر خیابان سئول 
حاکم شــد و حتی برخی با عقب نشــینی آشکار اقدام 
 به حمایت از ســرمربی فعلی تیم ملی کردند. داســتان 

چیست؟
*  یک سکوت و ۲ سناریو

   انفعال کنونی فدراسیون جدید در مورد کادرفنی تیم ملی 
می تواند 2 سناریو داشته باشد؛ اول اینکه شاید تاج و شرکا 
به صورت چراغ خاموش و دور از هیاهو دنبال نهایی کردن 
قرارداد کی روش هستند و قرار است موضوع بعد از پایان 
کار به صورت رسمی اعام شود، دوم اینکه کار جذب این 
مربی آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می رسید ساده نیست و 
تاج حاال گرفتار جماتی شده که قبل از انتخابات به عنوان 
»وعده« از دهان او خارج شــد.اینکه کدامیک از این 2 
سناریو به واقعیت نزدیک تر هستند را گذشت زمان نشان 
خواهد داد، اما در هر صورت یک مســئله بدیهی است؛ 
استخدام دوباره کی روش از سوی فدراسیون آنقدرها هم 

که برخی گمان می کنند کار آسانی نخواهد بود.
*  موضوع کلیدی »پول«

   حتی اگر از همه مســائل فنــی و اجتماعی بگذریم و 
اختاف نظر عمیق هواداران فوتبــال را نادیده بگیریم، 
جذب دوباره کارلوس کی روش مشروط به تأمین مالی 
فدراســیون فوتبال است. همه کی روش را می شناسند و 
حتی افراطی ترین هواداران این مربی هم احتماال موافق 
هستند که او حساســیت زیادی روی مسائل مالی دارد 
و برای جایی مجانی کار نمی کند، حتی اگر پای حضور 
در جام جهانی در میان باشد.از این سو هم وضعیت مالی 

فدراسیون فوتبال روشن است؛ مجموعه ای که در زمان 
مدیریت همین آقای تاج موفق به پرداخت به موقع دستمزد 
مارک ویلموتس نشد و آن شــکایت عجیب و غریب 

تاریخی به وجود آمد. 
   اگرچه پاداش ۱2 میلیون دالری صعود به مرحله نهایی 
جام جهانی در راه است، اما این پول بلوکه شده و با شرایط 
بانکی و تحریمی فعلی به راحتی در دسترس نخواهد بود. 
در نتیجه بزرگ ترین مشکل جذب دوباره مربی پرتغالی، 

می تواند مربوط به مسائل مالی باشد.
* ریسک بزرگ

  به گزارش همشــهری ؛ در عین حــال اما این نکته را 
هم نباید از نظر دور داشــت که تعویض ســرمربی تیم 
ملی، آن هم کســی که توانسته تیم را به جام جهانی ببرد 
 ریسک بسیار بزرگی است. بحث اساسا بر سر خوب و 
بد بودن اسکوچیچ نیست و چه بسا اصا او لیاقت حضور 
در جام جهانی را هم نداشته باشــد، اما اگر این مربی را 
برداریم و تیم ملی نتایج بدی بگیرد، عما تیر خاص به 
تتمه اعتبار تاج شلیک شده است.از آن طرف هم اگر بدون 
تغییر کادرفنی به قطر برویم و نتایج ضعیفی بگیریم، حتما 
یک عده از تاج خواهند پرسید که پس چرا قول بازگشت 
کی روش را دادی و به آن عمل نکردی؟ در این صورت 
او متهم به بازی با اسم مربی پرتغالی برای جلب نظر افکار 
عمومی خواهد شد. اینها محاسبات پیچیده ای هستند که در 
مجموع شرایط دشواری را برای رئیس فدراسیون فوتبال 
فراهم کرده اند؛ شــرایطی که تاج را در معذوریت وعده 

انتخاباتی اش قرار داده است.

سکوت مشکوک تاج و فدراسیون 

طرح :  بیتا  هوشنگی
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گروه خبر // مدیــرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای هرمــزگان از افتتاح دو 
 پروژه راه روســتایی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای هرمزگان با اعتباری 
بالغ بر ۷۵ میلیارد و ۵00 میلیون ریال در 
شهرستان ســیریک همزمان با هفتمین 

روز از هفته دولت خبر داد.
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ عباس شرفی 
بیان کرد: آیین افتتاح پروژه های شهرستان 
سیریک با حضور احسان کامرانی معاون 
محترم سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان 
و دیگر مدیران استانی و شهرستان سیریک 
برگزار شــد.وی اظهار کرد: به مناسبت 
هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره 
شــهیدان رجایی و باهنر پروژه بهسازی 
و آســفالت راه ارتباطی کرپان به ساحل 
و اتصال محور اصلی میناب ســیریک به 
دریا به طــول ۱800 متر و عرض ۶ متر 
به بهره برداری رســید . اعتبار اجرای این 

پروژه 4۶ میلیــارد و 500 میلیون ریال 
و با مشــارکت دهیاری روستای کرپان و 

از محل منابع اعتباری استان بوده است. 
شــرفی در ادامه افــزود : از مزایای این 
طرح می تــوان به صرفه جویی در زمان 

و تسهیل در دسترسی صیادان به ساحل 
و توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه  و  

جذب گردشگران   نام برد.
  شــرفی تصریح کرد : پروژه بهسازی و 
آسفالت راه دسترسی  روستای شمع جو 
شهرستان سیریک به محور اصلی سیریک 
-جاســک به طول ۱200 متر با اعتبار 
2۹ میلیارد ریال دیگر پروژه ای اســت 
که همزمان با هفتمین روز از هفته دولت 

افتتاح شد .
  وی از مزایای بهــره برداری این پروژه 
به کوتاهی مسیر تردد به مرکز شهرستان 
و بازارچه ملوانی  میشــی اشاره کرد و 
افزود : با افتتاح از این پروژه 300 خانوار 

ساکن روستای شمع جو با جمعیت بیش 
از ۱500 نفر از راه آســفالته مناســب 

برخوردار شدند.

افتتاح دو پروژه راه روستایی در شهرستان سیریک
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اتحادیه  صنف خرازان شهرستان بندرعباس اتحادیه  صنف آرایشگران و پیرایشگران مردانه بندرعباس اتحادیه  صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سیم پیچ بندرعباس
براســاس ماده 6 آیین نامه اجرائی انتخابات اتحادیه های صنفی بدینوســیله از 
عالقمندان واجد شرایط زیر که تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسان صنف 
مذکور را دارند دعوت می گردد به سایت ایرانیان اصناف جهت ثبت نام مراجعه و 
سپس شخصاً با دردست داشتن مدارک مشــروحه ذیل از تاریخ 1401/06/14 
لغایت 1401/06/28 بمدت 15روز به دفتر هیات اجرایی بر انتخابات مستقر در 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت اداره امور اصناف و تشکل های صنفی مراجعه و 

تکمیل پرونده نمایند .
شرایط داوطلبین )هیات مدیره و بازرسان( :

 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

 5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 6- عدم اشتهار به فساد
 7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات 

مدیره اتحادیه
 8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9- داشتن پروانه کسب معتبر
تبصره : پروانه کسب معتبر مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده 
باشد . صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را بغیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد . واحد صنفی فعال باشد ومکان واحد تغییر نیافته باشد .
10- وثاقت و امانت

11- رعایت تبصره 2ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشــوری)داوطلب شــدن 
کارکنان اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان و ایران وکلیه دستگاههای اجرایی در 
انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود 

پیش از ثبت نام در انتخابات (
مدارک الزم جهت ثبت نام :

1-ثبت نام اینترنتی در سایت ایرانیان اصناف )سامانه الکترونیکی انتخابات – ساران (    
2-کپی پروانه کسب الگوی هیات عالی نظارت  2 برگ

3-کپی کارت ملی2برگ )3 قطعه عکس پرسنلی جدید (
4-کپی از تمام صفحات شناسنامه  2 سری 

5- کپی کارت پایان خدمت 2 برگ 
6-کپی اعتبار نامه )در صورت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه در دوره های قبلی( 

2 برگ 
7-کپی مدارک تحصیلی  ) حداقل دیپلم (  

* الزم بذکر است به همراه داشتن اصل مدارک الزامی می باشد .
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گروه خبر // آیین کلنگ زنی پل روســتای 
ماشنگی بر روی رودخانه ی فصلی ماشنگی در 
شهرستان رودان هفتم شهریور ماه با حضور 
هرمزگان،  استاندار  دوستی  مهدی  مهندس 
مهندس عباس شــرفی مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای هرمــزگان و جمعی از 
برگزار  استانی و شهرستان رودان  مسئوالن 

شد.
   به گزارش خبرنگار دریا  ، عباس شرفی گفت: 
پروژه احداث  پل بزرگ ماشنگی به عنوان یکی 
 از طرح های تأثیرگذار در این منطقه به شمار 
می رود که با اعتبار بالغ بر ۶50 میلیارد ریال، 

از محــل اعتبارات ملی ســازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشــور به دســتور  
ریاست محترم ســازمان راهداری  و بخشی 
از  اعتبارات استانی  تامین اعتبار خواهد شد 
.وی در ادامه گفــت : این پل با ۹ دهانه 20 
متری و با تیرهای بتنی پیش ساخته و با بهره 
گیری از متد های روز دنیا در ساخت پل های 
بزرگ  و توسط شرکت پیمانکاری پی و پل 
جنوب ساخته خواهد شد .مدیرکل راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای هرمــزگان افزود : 
متاســفانه در مواقع بارندگی و جاری شدن 
سیاب و  طغیان رودخانه فصلی ماشنگی راه 

ارتباطی روستاهای این مناطق قطع می شد  
که با احداث این پل راه ارتباطی 2۶ روستا و 
آبادی از توابع دهستان مسافر بخش رودخانه 
شهرســتان رودان به صــورت کاما ایمن 
همواره و در تمام فصول سال برقرار خواهد 
شــد. شــرفی در ادامه گفت:  ۱2۱5 خانوار 
و جمعیت 4۱0۹ نفــر از این پروژه بهره مند 
خواهند شــد و تردد آن ها آسان تر و ایمن تر 
می شود. این پل به طول ۱80 متر و عرض ۱0 
با راههای طرفین به طول 2 کیلومتر است و به 
گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای  

روند ساخت آن  2 سال به طول می انجامد .

با حضور استاندار هرمزگان انجام شد 

آیین کلنگ زنی پل روستای ماشنگی


