
گروه خبر // مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به رویکرد دولت در خصوص بنادر 
کوچک گفت: عملیات اجرایی بندرگاه نخل خدا پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار 

در آبان ماه آغاز خواهد شد. 
علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در جمع اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه 
مباحث مربوط به حوزه استان هرمزگان مباحث بین المللی،  ملی و منطقه ای است، اظهار داشت: سازمان 
بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی برای همه بخش ها برنامه ریزی دارد، در بخش بین الملل به 
بندر شهید رجایی و توسعه های این بندر و بندر جدید مکران خواهیم پرداخت و افق بین المللی را دنبال 

می کنیم. وی افزود: در خصوص معیشــت و اقتصاد مردم به بنادر کوچک توجه می کنیم و پروژه های 
بسیار زیادی تعریف شده به گونه ای که شاید 15 هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده و به جد در حال 
پیگیری هستیم. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در خصوص زیربنا های مسافری و 
گردشگری اقدام بزرگ و ارزنده ای انجام شده و با حضور استاندار به سرعت پیگیری خواهد شد، گفت: 
پس از امضای توافقنامه بین 3 وزیر و استاندار به سرعت حضور پیدا کردیم و عملیات اجرایی بندرگاه 
نخل ناخدا که بخشــی از مباحث گردشگری و مسافری دریایی را شامل می شود را پس از برگزاری 

مناقصه و انتخاب پیمانکار، در آبان ماه آغاز خواهیم کرد.
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ادامه از تیتر یک //
صفایی با اشــاره به انجام امور  مربوط به تحویل گیری و 
تحول زمین، الیروبی و رفع مشکالت مردم و دغدغه مندان 
بیان کرد: در جلســه هیئت عامل تمامی موارد بر اســاس 
تصمیمات گرفته شده در اجرا را پیاده سازی می کنیم، برخی 
از آنها اجرا شده و برخی باید با سرعت بیشتری اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در تالش است تا امور  
مربوط به حمل و نقل دریایی هرمزگان به شــکل مناسب 

انجام گیرد، اظهار داشــت: مطالعات انجام شده در رابطه 
با جزایر در حوزه های اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی و 
زیربنایی است و برای مسئوالن کشوری و استاندار ارسال 
شده ولیکن اطالعات به روز شده آن طی این هفته جهت 
بررســی جوانب مختلف مجدد به استاندار ارسال خواهد 
شــد تا بتوانیم اجماع ملی در رابطه با توسعه جزایر را در 
پیش بگیریم. به گزارش  تسنیم ، مدیر عامل سازمان بنادر 
و دریانوردی با اشاره به اینکه تمام اعتبارات این سازمان 

متعلق به مباحث حمل و نقل دریایی به ویژه در هرمزگان 
است، خاطرنشان کرد: تحوالت بسیار خوبی در  ارتباط  با 
سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام شده و در نهایت 
پس با برقراری ارتباطات با مجموعه کشــورهای آسیای 
میانه و روس ها با رویکرد دولت  هیئت روســی به زودی 
وارد استان هرمزگان خواهند شد که بتوانند در پهنه فعالیت 
دریایــی و حمل و نقل مواردی را برای ســرمایه گذاری 

انتخاب کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد 

آغازعملیات اجرایی  بندرگاه نخل ناخدا در آبان ماه 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد 

آغازعملیات اجرایی  بندرگاه نخل ناخدا
در آبان ماه 

عملیات اجرایی بندرگاه نخل ناخدا که بخشی از مباحث گردشگری و مسافری دریایی را شامل می شود را پس از برگزاری مناقصه و 
انتخاب پیمانکار، در آبان ماه آغاز خواهیم کرد
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کوچه هایی با فاضالب روان، حق حاشیه نشینان نیست
صفحه 2 را بخوانید

گروه خبر // رییس هیات جانبازان و معلولین 
هرمزگان و نماینده مردم بندرعباس در مجلس 
شورای اســالمی گفت: نبود فضاهای ورزشی 
مختص جانبــازان و معلــوالن به خصوص در 
شهرســتان های بزرگ این استان مانند قشم 
محسوس اســت و باید امکانات مورد نیاز این 

قشر تکمیل و تقویت شود. 
احمد مرادی در آیین تجلیل از وزرشکاران جانباز 
و معلول هرمزگان اظهار داشت: اداره کل بهزیستی 
هم فضای ورزشــی در میناب دارد که اما از نظر 

امکانات مورد نیاز ورزش های مناسب جانبازان 
و معلوالن باید تکمیل و تقویت شــود. وی ادامه 
داد: وزرشــکاران هرمزگانی نشان داده اند هر گاه 
امکانات و شــرایط برای فعالیت های آنان فراهم 
شده در سطح ملی و بین المللی برای استان و کشور 
افتخار کســب کرده اند، به عنوان نمونه این استان 
در سطح قهرمانی رشته قایقرانی وزشکار دارد که 

حتی نماینده کشور در قایقرانی آسیاست. 
  وی اضافه کرد: نیاز به احداث مجتمع ورزشــی 
با امکانات کامل در مرکز این استان هم احساس 

می شــود که اداره کل ورزش و جوانان بایســتی 
نسبت به تکمیل مجتمع ورزشی این ورزشکاران 
از محــل اعتبارهای ملی اقدام کند و این انتظار و 
توقع هم از آن می رود. رییــس هیات جانبازان 
و معلولین هرمــزگان یادآور شــد: فعالیت این 
هیات از ســال 13۹۰ در هرمزگان آغاز شده و 
۲ خوابــگاه 1۴ نفره با تمــام امکانات ویژه این 
عزیزان در مجتمع ورزشــی هفت تیر بندرعباس 
وجود دارد. مرادی اشاره کرد: همچنین مقدمه های 
برگزاری رقابت های والیبال آسیایی در مجموعه 
ورزش های ساحلی بندرعباس فراهم شده و این 
رقابت ها با حضور ۲۴ تیم در بخش تور آزاد و 3۲ 
تیم در بخش قهرمانی آسیا در 15 آبان ماه برگزار 
می شود. وی اضافه کرد: ورزشکارانی از هرمزگان 
هم در ایــن رقابت های در قالب تیم ملی حضور 
خواهند داشــت. به گزارش ایرنا ؛ در پایان این 
مراســم جمعی از ورزشکاران فعال در رشته های 
مختلف ورزش های جانبازان و معلوالن هرمزگان 

مورد تقدیر قرار گرفتند.

گروه خبر //  استاندار هرمزگان گفت: نگاه دولت 
بندری،  زیرســاخت های  موضوع  به  سیزدهم 
اشتغال   اقتصادی،  تجاری و گردشگری توسعه 

پایدار و ثروت آفرینی است. 
»مهدی دوستی« در نشستی با علی اکبر صفایی 
معاون وزیرراه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی اظهارداشــت: در گذشته دریا 
بیش تــر در نقش تجارت دیده می شــود اما در 
چندساله اخیر نقش دریا در حوزه تفریح و آرامش 

مردم پررنگ تر شده است.
وی ادامه داد: در گذشــته برخی از بنادر به ویژه 
بنادر شرق صرفا رویه های ملوانی داشتند درحالی 
کــه با رویه های کوچک دیگر نمی توان نقش این 
بنــادر را در اقتصاد پررنگ کــرد بنابراین بنادر 
شرق استان هرمزگان باید با رویه های تجاری و 
ترانزیتی در اقتصاد بین الملل نقش خود را ایفا کنند.
استاندار هرمزگان در این رابطه به امضای توافقنامه 
همکاری برای توسعه زیرساخت های مسافری و 
گردشــگری دریایی در استان هرمزگان همزمان 
با هفته گردشــگری در وزارت راه و شهرسازی 
اشاره و بیان کرد: با توجه به پیگیری های جدی 
سازمان بنادر کار با سرعت خوبی پیش می رود و 
تا آبان ماه بخشی از عملیات اجرایی بنادر یادشده 

در این توافقنامه آغاز خواهد شد.
دوستی در ادامه ســخنان خود به بازدیدهای دو 

روزه مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی از 
بنادر شرق نیز اشــاره کرد و گفت: تغییر رویه ها 
و گســترش زیرساخت ها در استان هرمزگان نیز 
به صورت جدی در دستور کار این سازمان قرار 
گرفته و این بازدیدهای دو روزه از بنادر جاسک، 
بندرکوه مبارک، ســیریک و تیاب گرفته تا بندر 
شــهید رجایی و بندر خمیــر گویای جدیت در 

توسعه فعالیت های دریایی است.
وی در عین حال توصیــه کرد: بنادر کوچک در 
قالب یک بسته جامع در طرح های توسعه سازمان 
بنادر دیده شود تا هزاران صیادی که در این بنادر 
فعالیت دارند، احیا و همچنین بستری فراهم شود 
که صیادان با شناورهای مطمئن تری فرآیندهای 

دریاروی و صید خود را انجام دهند.
نماینده ارشد دولت در استان هرمزگان در بخش 
پایانی ســخنان خود به الحــاق جزایر جدید در 
فعالیت های گردشگری با رویکرد توسعه حضور 
مردم در حوزه های گردشــگری نیز اشاره کرد و 
گفت: از 1۴ جزیره در استان هرمزگان فقط پنج 
جزیره در فرآیند گردشگری فعالیت دارند اما طبق 
مصوباتی که فروردین ماه امسال با حضور معاون 
اول رییس جمهور داشتیم، قرار است پنج جزیره 

دیگر به این طرح اضافه شود.
به گزارش ایرنا، دوســتی گفت: افزوده شدن این 
تعداد جزیره نیازمند تهمیداتــی اعم از نظامی و 

امنیتی تا زیرساخت های دریایی است. 

رییس هیات جانبازان و معلولین هرمزگان تاکید کرد 
تکمیل امکانات فضاهای ورزشی مناسب جانبازان و معلوالن در هرمزگان

استاندارهرمزگان مطرح کرد 
بنادر کوچک در قالب یک بسته جامع در طرح های توسعه سازمان بنادر دیده شوند

گروه خبر // رییس اداره تعزیرات حکومتی قشم گفت: ۴۰۱ 
فقره پرونده قاچاق در نیمه نخست امسال )اول فرودین تا 
پایان شــهریور ۱۴۰۱( وارد شعبه تعزیرات حکومتی این 
شهرستان مرزی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

سه برابر شده است. 
وحید ترکاشوند اظهار داشــت: از این ۴۰1 پرونده قاچاق، 
1۷1 پرونده مربوط به قاچــاق دام، 1۴1 پرونده مربوط به 

قاچاق سوخت و ۸۹ پرونده مربوط به قاچاق کاال است.
وی ادامــه داد: در مــدت یادشــده قاچــاق دام رتبه اول 
پرونده های وارده به شعبه تعزیراتی این شهرستان مرزی را به 
خود اختصاص داده و در این مدت از سوی ضابطین قضایی 
و نیروهای انتظامی و دریابانی ۲ هزار و ۲1۴ راس دام زنده 

از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.رییس اداره تعزیرات 
حکومتی قشم توضیح داد: قاچاق سوخت هم در رتبه دوم 
پرونده های وارده به این شــعبه است که در این مدت یک 
میلیون و ۶۲3 هزار لیتر ســوخت قاچاق در آب های قشم 
و خلیج فارس از سوی ضابطین قضایی، ماموران مرزبانی و 

دریابانی کشف شده است.
ترکاشوند اضافه کرد: تشکیل ۸۹ فقره پرونده تخلف در حوزه 
کاال و خدمات )گرانفروشی و کم فروشی، تقلب در کسب و 
عدم درج قیمت و 1۲ فقره پرونده در حوزه تخلف بهداشتی 
)عدم رعایت بهداشت و دستور العمل های بهداشتی( از دیگر 
پرونده های وارده به شعبه اداره تعزیرات حکومتی شهرستان 
قشم اســت.وی اعالم کرد: قشــموندان می توانند هر گونه 

گرانفروشــی، کم فروشی، احتکار و قاچاق کاال را با شماره 
تلفن ۰۷۶35۲۴1۲1۰ یا با سامانه 135 سازمان تعزیرات 
حکومتی و ســامانه 1۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت 
مطــرح کنند. رییس اداره تعزیرات حکومتی قشــم افزود: 
همچنین شماره ۰۷۶35۲5۲5۲۴ اصناف منطقه آزاد قشم 
نیز آماده دریافت گزارش مردمی در خصوص موارد یادشده 
است. جزیره قشم با وسعت یک هزار و 5۰۰ کیلومتر مربع 
از تنگه هرمز به موازات ســاحل جنوبی ایران به طول 135 
کیلومتر و عرض میانگیــن 11 کیلومتر داز توابع هرمزگان 

است و 3۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.
به گزارش ایرنا ؛ شهرستان قشــم شامل جزیره های قشم، 
هنگام و الرک با حدود 15۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز 
به موازات ساحل اســتان هرمزگان به طول 15۰ و عرض 
میانگین 11 کیلومتر در میان آب های خلیج فارس گسترده 

شده است.

گروه خبر // مدیرعامل شــرکت تولید 
نیروی برق هرمزگان گفت: با توجه به نیاز 
شبکه سراسری به تامین انرژی پایدار، در 
پیک بار تابستان امسال، میزان تولید برق 
نیروگاه های دولتی و خصوصی استان از 

مرز ۱۱ میلیون مگاوات ساعت گذشت. 
رضا مهرانی با اعالم این خبر به رســانه ها 
افــزود: در این مدت نیــروگاه های بخار 
بندرعباس، سیکل ترکیبی ایسین و هنگام 
)کالس اف( به ترتیب ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار 
مگاوات ساعت، ۲ میلیون مگاوات ساعت 
و یــک میلیون و ۶۰۸ مگاوات ســاعت 
انرژی خالص به شــبکه سراسری تحویل 
داده اند.وی با اشاره به افزایش 1۲ درصدی 

تولید انرژی نیروگاه های هرمزگان در سال 
1۴۰1 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بیان داشــت: در مقایســه با سال گذشته 
نیروگاه های بخار بندرعباس و کالس اف 
هنگام به ترتیب 1۰ و 3۰۰ درصد افزایش 

تولید انرژی در پیک بار امسال داشته اند.
مدیرعامــل شــرکت تولید نیــروی برق 
هرمزگان با اعالم بیشــترین افزایش تولید 
در نیروگاه کالس اف هنگام در مقایســه 
با بقیــه نیروگاه های هرمــزگان، تصریح 
کرد: نیــروگاه کالس اف هنــگام با بهره 
برداری واحــد3۰۷  مگاواتی و همچنین 
به جهت اســتفاده از سوخت گاز توانست 
بیشترین افزایش تولید را بین نیروگاه های 

استان کسب کند و به رشد 3۰۰ درصدی 
افزایش ظرفیت  ادامه داد:  برســد.مهرانی 
نیروگاه های سیکل ترکیبی ایسین و کالس 
اف هنگام در پیک بار امســال در مقایسه 
با سال گذشــته به ترتیب ۶ و1۰۰ درصد 
بوده اند.   وی یادآورشد: با اجرای صحیح 
و به موقع تعمیرات واحدهای نیروگاهی و 
رشد 1۲ درصدی تولید نیروگاه های استان، 
شاهد گذر مطلوب و موفقیت آمیز از پیک 
مصرف تابســتان 1۴۰1 بودیم. به گزارش 
ایرنا، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق 
هرمزگان ابرازداشت: فصل تابستان به دلیل 
افزایش تقاضای مصرف انرژی الکتریکی 
بویژه در مصرف خانگی، از اهمیت باالیی 

در صنعت نیروگاهی برخوردار است که با 
تالش بی وقفه کارکنان و همکاران صنعت 
برق در حوزه های مختلف توانستیم از پیک 

مصرف تابستان 1۴۰1 عبور کنیم.

در پیک بار تابستان امسال؛
میزان تولید برق نیروگاه های هرمزگان از مرز ۱۱ میلیون مگاوات ساعت گذشت

رییس اداره تعزیرات حکومتی قشم:
پرونده های قاچاق در قشم سه برابر شد



پشت پرده سیاست 

  
نقش متفاوت  ضرغامی را زمین می زند؟ 

قرن نو: تالش ضرغامی بــرای حفظ چهره ای متفاوت با دولت، کار را به جایی 
رسانده است که گفته می شود از سوی رئیسی مستحق دریافت تذکر شده است. 
عزت ا... ضرغامی که از رؤیای پاســتور تنها صندلی ریاست یک وزارتخانه به او 
رســیده است، در مدت حضورش در پاستور  خبرســاز بوده و  در ادامه تالش 
سال های اخیرش برای چهره سازی، باز هم تالش کرده چهره »وزیری متفاوت«   
را در دولت رئیســی از خود به نمایش بگذارد تا شــاید اگــر روزگاری مجوز 
کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری را از شورای نگهبان گرفت، چهره 
دوران حضورش در صداوسیما کمتر برای ایرانیان بازتعریف شود. قرن نو مدعی 
شد: ضرغامی که مسیرش برای تحول خواهی را با برگزاری صبحانه های سیاسی 
کلید زده بود، همچنان جلســات ویژه اش با برخی چهره های خاص را در دوران 
وزارت هم ادامه داده است. او همین روزها که اینستاگرام فیلتر شده است تصویری 
از جلسه خود با بهمن فرمان آرا را منتشر کرد. ضرغامی حتی پا را فراتر گذاشته و 
در روزهایی که تجمعات اوج گرفته است توئیت هایی انتقادآمیز از وضعیت امر به 
معروف و گشت ارشاد منتشر کرد. ضرغامی البته در قامت وزیر میراث هم تالش 
کرده ادبیاتش را روشــنفکرانه و متفاوت از دولت کند و به قول خودش زیر میز 
بزند، آن چنان که طی اظهاراتی گفته بود؛ دوقطبی بین ایران باســتان و ایران پس 
از اســالم بین علما و برخی افراد مسئول بسیارجدی بود؛ اما امروز این مسئله را 
مــن حل کردم.» یکی از جاهایی که من زیر میز زدم همین موضوع بود و امروز 
وقتی درباره کوروش و داریوش و کتیبه های تاریخی و... صحبت می کنم، کســی 
نمی گوید ضرغامی هم سکوالر و طاغوتی شده است! متأسفانه از بعد از انقالب با 
افرادی مواجه هستیم که با شادی و زیبایی و اصاًل حتی با معماری مشکل دارند و 
می گویند این کارها طاغوتی است.« همین مواضع  کافی است تا نشان دهد دایره 
چرخش رئیس اسبق صداوسیما تنها به کردار و گفتن »زنده باد مخالف من« ختم 
نمی شــود و مواضع و گفتارش هم با ضرغامی سال های گذشته زمین تا آسمان 
تفاوت دارد. قرن نو مدعی است : تالش ضرغامی برای حفظ »چهره ای  متفاوت« 
با دولت اصولگرای سیزدهم، کار را به جایی رسانده است که گفته می شود از سوی 
ابراهیم رئیسی مستحق دریافت تذکر شده است؛ تا جایی که حمیدرضا صادق زاده، 
معاون دستگاه های حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفته »بعد 
از تذکر رئیس جمهور در جلســه هیئت دولت به وزیر گردشگری، ایشان تاکنون 
به درخواست های ســتاد برای دالیل ابالغ نشدن شاخص های عفاف و حجاب 
نیز پاســخی نداده اند. اگر وزارت گردشگری بخواهد به این رویه قانون گریزی و 
استنکاف ادامه دهد با توجه به مطالبات مردمی، از طرق قانونی دیگر اقدام خواهیم 
کرد.«قــرن نو می افزاید : این تذکر نشــان می دهد ضرغامی حتی به قیمت کنار 
گذاشــته  شدنش از دولت می خواهد این چهره تازه معرفی شده به جامعه را حفظ 
کند تا شاید بتواند سه سال دیگر با گذشت از سّد شورای نگهبان، همای سعادت 
ریاست جمهوری را روی شانه های خود ببیند. شاید ضرغامی بدش هم نیاید در 
قامت یک وزیر مخالف رئیسی از دولت کنار گذاشته شود تا وزیری که عملکردش 

در میراث فرهنگی این روزها زیر تیغ نقد هم رفته است.
تازه های مطبوعات

اعتماد - عطاء ا... مهاجرانی در انتقاد از گویندگان سخنان افراطی نوشت: در جلسه 
سران قوا، نمی خواهند فکری برای این فضای اظهارنظرهای بی مهار و مسئله ساز و 
گاه بحران آفرین کنند؟ فردی که به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
چنان اظهارنظر غریبی را مطرح می کند، اگر صحت انتساب سخن به او ثابت شود، 

حتی یک ساعت هم نباید در آن مسئولیت باقی بماند.

برجام چشم انتظار آینده 
امیرعبداللهیان با تاکید بر این که ایران سرزمین کودتای مخملی یا رنگین 
نیســت به اروپایی ها توصیه کرد با رویکردی واقع بینانه به موضوعات 

بنگرند 
محمدی – ماه هاست پیشرفت چشم گیری در مذاکرات هسته ای رخ نداده 
و ظاهرا این روزها نیز قرار نیست رخ دهد و همه در انتظار پایان ناآرامی ها 
در ایران و انتخابات در آمریکا و البته برخی نیز منتظر  فرارسیدن زمستان 
ســرد در اروپا هستند تا شاید هر طرفی بتواند از فضای جدید برای خود 
امتیازی از میز گفت وگوها دشت کند. این در حالی است که همچنان متن 
پیشــنهادی اتحادیه اروپا روی میز است و پاسخ های آخر ایران بهانه ای 
شده تا آمریکایی ها از حل و فصل نهایی و رسیدن به برجام طفره بروند. در 
این بین  حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگوی 
تلفنی با »ژوائو گومز کراوینیو« وزیر امور خارجه پرتغال، ضمن تشریح 
مذاکرات صورت گرفته در نیویورک و گفت وگوهای سازنده رئیس سازمان 
انرژی اتمــی ایران با  مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، بر ضرورت 
بســته شدن پرونده های اتهامی آژانس علیه جمهوری اسالمی ایران تاکید 
کرد.رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود: ما کشوری هستیم که در غرب و 
شرق با گروه های تروریستی مانند القاعده، جیش العدل و داعش مواجهیم. 
همچنین در هفته های اخیر شاهد ورود اسلحه از مرزهای غربی و شرقی 
کشور بوده ایم. این در حالی است که برخی کشورها در اظهاراتی مداخله 
جویانه موضوع اغتشاشات و فعالیت های تروریستی را به عنوان اعتراض 
تلقی کرده و در عمل باعث تحریک اغتشاشگران و تروریست ها می شوند 
و حتی موضوع صدور قطعنامه یا تحریم هایی را در نشست  آتی شورای 
وزیران اتحادیه اروپا در دستورکار خود قرار داده اند که در صورت چنین 
اقدامی، جمهوری اسالمی ایران اقدام متقابل خواهد کرد.وزیر امور خارجه 
پرتغال نیز ضمن تاکید بر پیشــینه طوالنی روابط خوب   دو کشــور، از 
مواضع و اقدامات جمهوری اسالمی ایران در تداوم مذاکرات رفع  تحریم و 
به خصوص تعامل گسترده تر با آژانس بین المللی انرژی اتمی استقبال کرد. 
ژوائو گومز کراوینیو همچنین خواستار تداوم همکاری های ایران در راستای 
کاهش بحران در اوکراین شد و در پایان با خانواده تمامی آسیب دیدگان 
حوادث اخیر از جمله نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران 
ابراز همدردی کرد.وزیر امور خارجه همچنین خطاب به مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا با بیان این که نمی شود در اروپا خشن ترین مقابله با 
اغتشاش، عملی خوب و پسندیده باشد اما همان کار در چارچوب قانونی 
در ایران سرکوب قلمداد شود، تصریح کرد: ایران سرزمین کودتای مخملی 
یا رنگین نیست.امیرعبداللهیان در گفت وگوی تلفنی با بورل ضمن قدردانی 
از تالش های سازنده جوزف بورل برای کمک به بازگشت همه طرف ها به 
تعهدات خود در برجام، گفت: به رغم برخی اظهارات متعارض رسانه ای 
طرف آمریکایی، اکنون گام های رسیدن به توافق در مسیر درستی قرار دارد 
و در همین راســتا، ما از همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی در مسیر 
فنی استقبال کردیم.جوزف بورل نیز در این گفت وگوی تلفنی ضمن ابراز 
خرسندی از پیشــرفت های حاصل شده در مسیر احیای برجام و اهمیت 
همــکاری بین آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران، گفت: توافق ایران و 
آمریکا در تبادل زندانیان موضوع مهمی است و آن را گامی رو به جلو برای 
دستیابی به توافق می دانیم.  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین 

گفت: ما قصد دخالت در امور داخلی ایران را نداریم.

 رســالت-  نباید به اجتماعات موزاییکی دل خوش کنیم. این که مردمی را به 
میدان بیاوریم یکپارچه و یکرنگ و ســپس ذوق زده با خود بگوییم: »ما که 
این ها را داریم، از دیگران بی نیازیم«؛ گرفتار آفت غرور شــدن است....برای 
مرهم بودن، الزم است کسانی را که مردم آن ها را دوست دارند تمسخر نکنی. 
الزم است دختر بدحجاب را دختر خودت بخوانی. کسی که مردم را به قشر 

ارزشی طرفدار نظام محدود می کند، نمی تواند دم از وحدت بزند.
 شــرق-  از تصاویر چهره هایی مانند دانشور، اعتصامی، معتمد آریا، کاظمی، 
محرز، میرهادی، درودی، میرزاخانی، فرخزاد و... در دیوارنگاره میدان ولی 
عصر اســتفاده شد. این در حالی اســت که برخی از این چهره ها همیشه در 
فهرســت نام های ممنوعه قرار داشتند و حتی نام گذاری معبری به نام فروغ 

فرخزاد که مصوبه شورای شهر تهران بود، پذیرفته نشد.
 کیهان - دیوارنگاره میدان ولی عصر)عج( را چه کسانی سفارش داده اند و چه 
کســانی تصویر برخی از هنرپیشه های بی سواد و پیر و پاتال را در آن جای 
داده اند؟! در کجای دنیا چند هنرپیشه دم دستی را به عنوان مفاخر زنان کشور 
خود معرفی می کنند؟! کجای مواضع و عملکرد آن ها با یک زن ایرانی اصیل 
همخوانی دارد؟! داشتن شناسنامه ایرانی که نشانه ایرانی بودن نیست! هست؟!

 جام جم -  بدهی انباشت شــده خودروســازان از 1۰۰هزار میلیارد تومان 
نیز عبور کرده اســت و اگر حمایت هــای دولت برای ادامه حیات مصنوعی 
ایران خودرو و سایپا نبود باید مهر ورشکستگی بر دفاتر مالی این دو شرکت 
زده می شد. این زیان انباشت در ارتباط مستقیم با تولید در حال افزایش است 
و به گفته خودروسازان، آن ها با فروش هر دستگاه خودرو به طور میانگین 

بین ۲۰تا 5۰میلیون تومان زیان می کنند. 
انعکاس

دیجیاتو نوشت: رئیس سازمان فضایی ایران از اقداماتی برای ساخت منظومه 
ماهواره ای شبیه استارلینک در کوتاه مدت خبر داد و اعالم کرد که برای تحقق 
این موضوع، نیاز به شــکل گیری یک کنسرسیوم بین المللی برای همکاری 
با کشــورهای عالقه مند به این کار وجود دارد.»حسن ساالریه« تاکید کرد 
قرار است با شرکت های دانش بنیان فعال این حوزه همکاری  شود تا ضمن 

حمایت از آن ها، به این فناوری دست پیدا کرد.
 تابناک نوشت: محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به این که 
امروز نیازمند تفکر جهادی در جنگ پیشرفت هستیم، بیان کرد: امروز هدف 
ناامنی ها در ایران، فرار سرمایه گذارهای داخلی و خارجی از کشورمان است. 
امروز دشمن از ارتباطات ایران در سطح منطقه و آسیا و جوانان جهادی ایرانی 
می ترسد و به همین دلیل از اغتشاشگران و آشوبگران در ایران حمایت می کند. 
امروز سازمان »سیا«، تمامی نیروهای خود را وارد کشورهای اطراف ایران 

کرده است  چرا که از موج انقالبی های ایران می ترسد.
 آخرین نیوز نوشت: پایگاه اطالع رسانی رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از شکایت فرماندهی 
انتظامی از چهار نماینده مجلس به دلیل اتخاذ مواضعشان درباره فوت »مهسا 
امینی« و »گشت ارشاد« خبر داد. دکتر پزشکیان نماینده تبریز، دکتر رحیمی 
نماینده تربت جام و تایباد، مهندس ســعیدی نماینده چابهار و دکتر فرشادان 
نماینده ســنندج، چهار نماینده ای هستند که باید پاسخگوی شکایت نیروی 
انتظامی باشند.سردار اشــتری مواضع این نمایندگان در موضوع فوت خانم 

مهسا امینی و گشت ارشاد را دلیل شکایت علیه  آن ها  اعالم کرده است.«

فرمانده سپاه تهران:۸۵۰ بســیجی در حوادث پایتخت مجروح 
شدند  

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول ا... )ص( تهران بزرگ با اشاره به دستور 
فرمانده کل سپاه مبنی بر منع استفاده از اسلحه در جریان اغتشاشات گفت: 
از آغاز فتنه اخیر تاکنون ۸5۰ نفر از بســیجیان در تهران مجروح و سه تن 
از آنان شــهید شده اند. سردار حسن زاده با اشــاره به این که در شنودهای 
جبهه مخالف نظام، می شنویم که عنوان می کنند تصورشان درخصوص متزلزل 
بودن ساختار نظام اشتباه بوده است، تصریح کرد: برخی از سلبریتی ها هیچ 
جایگاهی در نظام ندارند؛ چون آن ها هرچه به دست آوردند به واسطه فعالیت 
در این نظام اســالمی بوده و البته این را هم نمی دانند که اگر مردم اراده کنند 
در کوتاه ترین زمان، آن ها را از جایگاه شان به پایین می کشند.وی با اشاره به 
این که بسیج در تهران 3۸۰ گردان آماده دارد، افزود: حامیان اغتشاشگران 
پیش بینی کرده بودند که وقتی فریاد اعتــراض باال رود، نظام نمی تواند آن 
را کنترل کند و حتی برای دســتیابی به موفقیت، تلفات دو هزار تا سه هزار 
نفری را لحاظ کرده بودند و برایشان هم مهم نبود آن  کسی که کشته می شود 
از پلیس، بسیج، ســپاه، مردم یا حتی خود اغتشاشگران باشد؛ زیرا فقط به 
دنبال افزایش کشته ها بودند اما پیش بینی ها غلط از آب درآمد؛ چون مردم 
به اغتشاشگران اضافه نشدند که این نشان دهنده همان قدرت نرم نظام است.

سردار حسن زاده اظهار کرد: سردار »سالمی« فرمانده کل سپاه دستور داده 
بود برای مقابله با اغتشاشگران از سالح استفاده نکنید که همین گونه هم شد؛ 
زیرا در برابر این اغتشاشــگران فقط در یک شب 1۸5 مجروح دادیم و در 
میدان الغدیر ۴5 دقیقه با اغتشاشگران می جنگیدیم؛ لذا با خویشتن داری و 
صبری که بسیج و فراجا در مقابله با آن ها به خرج دادند، این ترفند آن ها هم 

نتیجه بخش نشد./ایرنا
 تحلیل تاجیک از ناآرامی های اخیر: نداشــتن»مفاهمه« دامنه 

»بحران ها« را بیشتر و بیشتر خواهد کرد
محمدرضا تاجیک، از تئوریســین های جریان اصالحات در بخشــی از 
یادداشــتش با عنوان »تحلیل گران ارگانیک و خشونت تحلیلی« نوشت: 
خشونت آن گاه افزون تر می شود که بســیاری از اصحاب این  نوع تحلیل، 
می دانند که تحلیل شــان همان تحدید و تحریف و تصغیر اســت اما با این 
 حال طوری ســخن می گویند که پنداری آینه تمام نمــای وقایع و حقایق 
هستند. بزرگی می گوید مشکل ذهن های بسته این است که دهن های گشاد 
دارند. خشــونت تحلیلی در جامعه امروز ما نیز، دقیقا در همین نکته نهفته 
است. بســیاری از ذهن های بسته تحلیل گران ارگانیک که همواره یافته ها 
و تافته های ذهنی خود را همچون مالنصرالدین وســط زمین )همان نقطه 
ارشمیدســی( می دانند که برای اثبات یا ابطال آن باید زمین را متر کرد، در 
اثر مواجهه با رخدادی نامنتظر که تمام هســتی آنان را به چالش کشیده، به 
تحلیل آمده اند و برخی از اغتشاشــی سخن می گویند که نه یک امر طبیعی 
در یک بستر اجتماعی بلکه یک سناریوی از پیش برنامه ریزی  شده امنیتی 
برای ایران بوده که با خبر فوت تلخ مهسا امینی، بستر مناسب را برای آغاز 
یافته است.آن چه در هفته های اخیر، در ایران ما گذشت، بیش از هر عاملی 
به یک »زخم فرهنگی« برمی گردد که پیدایش آن حاصل نداشتن »مفاهمه« 
است. به جرئت باید گفت، این مفاهمه کلید استحکام و انسجام کشور و نظام 
خواهد بود و حاصل نشدن آن، بسامد و دامنه »بحران ها« را بیشتر و بیشتر 

خواهد کرد./ اعتماد آنالین

کسب جایزه بنیاد البرز توسط دانش آموزان هرمزگانی
  گروه خبر // معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان 
از کســب جایزه بنیاد البرز توسط دو دانش آموز هرمزگانی خبر داد. 
حسن خدامی در تشریح این خبر، افزود: در شصتمین سال جایزه بنیاد 
البرز، امیر حســین مقبلی از مقطع متوسطه اول آموزشگاه جواداالئمه 
)عضو فعال پژوهش سرای ناحیه دو بندرعباس( و فاطمه شبل الحکما 
مقطع متوســطه دوم فنی و حرفه ای از آموزشگاه نمونه خلیج فارس 
)عضو فعال پژوهش سرای ناحیه یک بندرعباس( جایزه بنیاد فرهنگی 
البرز را کسب کردند. وی بیان کرد: برای انتخاب این دانش آموزان ابتدا 
مطابق شیوه نامه ارسالی بنیاد البرز دانش آموزانی که بیشترین افتخارات 
علمی، پژوهشــی، فرهنگی و ورزشی را در طول سال های تحصیلی 
خود کسب کرده اند، )در مقطع متوسطه اول پایه نهم و متوسطه دوم پایه 
دوازدهم( به آن بنیاد معرفی می شوند و بعد از داوری کشوری، برترین ها 
مشخص و اسامی آن ها به استان ها ابالغ می گردد.به گزارش ایسنا ؛ به 
گفته خدامی، بنیاد فرهنگی البرز در سال 13۴۲ شمسی با هدف کمک 
به اشاعه فرهنگ تقدیر و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهندگان 
برتر ایرانی، تشویق دانشجویان و دانش آموزان برگزیده و نوجوانان با 
اســتعداد ایرانی، از طریق اعطای »جایزه بنیاد البرز« به همت مرحوم 
حســینعلی البرز، تأسیس و وقف شده و طی بیش از نیم قرن، چندین 
هزار نخبه برتر علمی کشور را مورد حمایت و تشویق قرار داده است.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان : 
طرح های مرتعداری تلفیقی موجب رونق اقتصادی 

است
 گروه خبر//  مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: 
اجرای طرح های مرتعداری تلفیقی در اســتان موجب رونق اقتصادی 
و معیشــت بهره برداران و کاهش بار اضافی از مراتع است.به گزارش 
خبرنگار دریا  ؛ ســید محمد نور موسوی با حضور درجمع مرتعداران 
منطقه نیاب کوهشــاه احمدی و گفت: طرح های مرتعداری شــامل 
عملیات احیایی  وشناســایی ظرفیت های موجود در مراتع و تبدیل 
آن به واحد اقتصادی است که این مهم جزو وظایف ماست.وی افزود: 
هرمزگان، استان ســیل خیزی است و بارندگی های زیادی در فصول 
مختلف ســال داریم که در منطقه تیاب چندین سازه آبخیزداری طی 
سالیان گذشــته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی احداث شده و 
هدف اصلی آن، استفاده بهره برداران است که موجب کشت و زراعت در 
منطقه می شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به 
اجرای طرح های مرتعداری تلفیقی گفت: هدف ما کارکردن در باالدست 
قنوات و چشــمه هاست که درآمد مرتعداران را افزایش داده و موجب 
اشتغال پایدار و امنیت غذایی می شود.موسوی گفت: اجرای عملیات 
بذرکاری، سازه های آبخیزداری ، توسعه گیاهان دارویی در پایین دست 
اراضی و .... افزایش پوشــش گیاهی در مرتع ، موجب جلوگیری از 
سیل و نفوذ پذیری آب می شــود. وی گفت: قرارگاه سازندگی سپاه 
همکاری بسیار خوبی در اجرای طرح های مرتعداری تلفیقی در استان 
و خصوصا شهرستان حاجی آباد که به صورت پایلوت است می باشد. 
موسوی در پایان گفت: وظیفه مهم منابع طبیعی، حفاظت، احیا، توسعه 
وبهره برداری بهینه اســت که حفظ وحراست از منابع ،با کمک جوامع 
محلی، عشایر، بهره برداران ، مرتعداران و نیروهای بسیج و بهره برداری 

هم با حضور بهره برداران انجام خواهد شد.

خبر

خبری
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سرمقاله

  در حالی در قطب اقتصاد کشور، محالت حاشیه ای وبافت فرسوده و 
حاشیه ای وجود دارند که همچنان مانند دهه های قبل فاضالب در کوچه ها 
روان و جاری است و سالمت ســاکنان را به مخاطره انداخته و به لحاظ 
بصری نیز صحنه هایی ناخوشایندی ایجاد کرده است و گاهی کودکان در 
کنار همین فاضالب ها بازی می کنند ویا با سوسک ها و موش های مرده 
در فاضالب و سرنگ هایی که معتادان پس از تزریق در جوهای فاضالب 
رها می کنند، به بازی می پردازند. در برخی از محالت که در این ســال ها 
برای تهیه گزارش رفته ام، مشــاهده نمودم که در همین کوچه های خاکی 
ودر کنار فاضالب روان، کودکان و نوجوانان با توپ پالســتیکی بازی می 
کنند وبارها توپ شــان به داخل فاضالب می رود و با دست و پا توپ را 
برمی دارند و فاضالبی می شــوند وبه بازی شان ادامه می دهند. گاهی نیز 
کودکان در کنار همین جوهای فاضالبی می نشــینند وبازی می کنند وبا 
چوب ویا دســت به داخل فاضالب می زنند وروی همدیگر می پاشند. 
در برخی از همین محالت خانواده هایی از شــیوع بیماری های پوستی 
و... می گفتند وبرخی هــم از بوی آزاردهنده تعفن فاضالب می گویند که 
در کوچه ها می پیچد ودر کنار خورهای شــهر این بوها بیشتر است و در 
نیمه دوم سال هم با خنک شدن هوا، بوی تعفن فاضالب حتی در محالت 
پایتخت تجارت ایران یعنی بندرعباس افزایش یافته و وعده های مسئوالن 
برای جلوگیری از ورود فاصالب به دریا همچنان در حد وعده باقی مانده 
است. چند روز پیش که به کوچه غفار۲۹ محله آیت اهلل غفاری بندرعباس 
که مســجد صاحب الزمان )عج( در این کوچه واقع شده است، رفته بودم، 
ساکنان بسیار گالیه مند بودند که یکی از دستگاه های خدمات رسان برای 
اجرای یک طرح در این کوچه تا انتهای کوچه در بلوار جمهوری اسالمی 
حفاری و رها نموده اســت و هنوز آسفالت نکرده است و به فاضالب های 
روان قبلی، مشــکل دیگری افزوده شده اســت و پیگیری های شان هم 
بی نتیجه مانده است. بازارچه محله ای نیز که از دوسال قبل قرار بود در این 
کوچه راه اندازی شــود و خانه عالم که با حضور مسئوالن چند سال قبل 
کلنگ زنی شده است، نیز همچنان بالتکلیف مانده است. بطور خالصه این 
کوچه ها کلکسیونی از مشکالت است و برخی کوچه های تنگ وتاریک هم 
به پاتوق معتادان تبدیل شده است و گویا این کوچه ها ومحالت هیچگونه 
متولی ندارد که وضعیت شان اینگونه رها شده است. ساکنان بارها گفته اند 
که آیا مســئوالن خودشان حاضرند در این مناطق زندگی کنند؟ چرا برای 
رفع مشکالت حاشیه نشینان در استان عزمی وجود ندارد ومتاسفانه همین 
عملکرد نامناسب برخی مسئوالن، باعث افزایش نارضایتی ها شده است و 
می طلبد آقای استاندارد نقشه راهی را برای رفع مشکالت حاشیه نشینان 
ترســیم کنند و مشکل صدور ســند امالک محالت و کوچه های خاکی، 
تاریک و فاضالبی برطرف شود تا سالمت ساکنان اینقدر به مخاطره نیفتد 
و در این مناطق که بدلیل فقر و محرومیت بسیاری از خانواده ها حتی سه 
وعده غذایی را در سفره ندارند و به سوءتغذیه مبتال هستند، بخاطر فاضالب 
روان در کوچه ها هم بیمار نشوند ومشاهده این صحنه های ناخوشایند در 

محالت باعث آزار روحی و روانی شان نشود.
  علی زارعی

کوچه هایی با فاضالب روان
 حق حاشیه نشینان نیست

گروه خبر // مدیرعامل سازمان بنادر و 
بنادر،  از مشارکت سازمان  دریانوردی 
وزارت راه و شهرســازی و وزارت نفت 
در راســتای ایجاد تحول در طرح های 
راهبردی دریایی و نفتی شرق هرمزگان 

خبر داد. 
علی اکبر صفایی در حاشــیه بازدید از 
طرح های کوه مبارک بندر جاســک به 
برنامه های توسعه سازمان بنادر در بندر 
جاسک اشاره کرد و گفت: بندر جاسک 
در شــرقی ترین نقاط استان هرمزگان، 
منطقه ای بســیار مهم در حوزه تجارت 

دریایی با کشور عمان است.
او گفت: اســتان هرمــزگان قطب مهم 
تجارت خارجی محســوب می شود و 
تقویت بنادرکوچک با هدف رونق بخشی 
به معیشت مردم انجام می شود که نتیجه 
آن را در فعالیت هــای تجارت دریایی 
و گردشــگری دریایی چندسال آینده 
به وضــوح می توان دید.معــاون وزیر 
راه و شهرســازی با بیان اینکه با ایجاد 

طرح های تجاری جدید دریایی و بندری 
به دنبال این هستیم اقتصاد مردم به ویژه 
ساحل نشینان منطقه شرق استان فعال تر 
شود، گفت: به عنوان مثال بندر َمُکران 
می تواند به عنوان یکی از بنادر راهبردی 
کشور آینده درخشانی در حوزه تجارت 
خارجی داشته باشد.صفایی در این باره 
گفت: پیگیری برای تحویل زمین در این 
بندر با مساعدت وزارت نفت انجام شده 
است و تقاضا به هیات دولت داده شده 
و به محض تصویب ایــن مصوبه، کار 
مطالعات اقتصادی و جانمایی بندر آغاز 
خواهد شد.صفایی با بیان اینکه فعالیت 
وزارت نفت نیز در بخش پاالیشگاه ها 
و پتروشیمی ها در این منطقه نیز درحال 
انجام است،گفت: همکاری سازمان بنادر 
و دریانوردی، وزارت راه و شهرسازی 
و وزارت نفت در طرح های استراتژیک 
و راهبــردی تحول بزرگــی در حوزه 
شرق استان هرمزگان به ویژه در منطقه 
جاسک ایجاد خواهد کرد.صفایی با بیان 

اینکه فعالیت وزارت نفت نیز در بخش 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها در این منطقه 
نیز درحال انجام است، گفت: همکاری 
سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه 
و شهرسازی و وزارت نفت در طرح های 
استراتژیک و راهبردی تحول بزرگی در 
حوزه شرق استان هرمزگان به ویژه در 

منطقه جاسک ایجاد خواهد کرد.
دریانوردی  و  بنادر  مدیرعامل سازمان 
راهبردی  در طرح هــای  تحول  گفت: 
دریایی و نفتی در شرق و منطقه جاسک 
هرمزگان یکی از سیاســت های ما در 
این سازمان و وزارت راه و شهرسازی 
است،لذا راه اندازی تاسیسات نفتی و بنادر 
بزرگ کشور در خارج از خلیج فارس با 
جدیت پیگیری و درحال انجام اســت.
صفایی در ادامه ســخنان خود با اشاره 
به عالقه مندی کشــور عمان به تجارت 
در منطقه جاســک، گفت: با سفرهای 
رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی 
به عمــان و همچنین جلســات مکرر 

سازمان بنادر و دریانوردی با این کشور، 
تالش می کنیم حجم تجــارت دریابُرد 
بین ایران و عمان که بخشــی از آن از 
طریق بندر جاسک انجام می شود، بیش 
از پیش ارتقــا یابد.او با بیان اینکه طی 
میلیاردریال  مدت زمان کوتاهی، ۴۰۰ 
در بندر جاسک ســرمایه گذاری انجام 
شده که نتیجه آن ســاخت برج کنترل 
دریایی و تاسیسات دریایی بوده است، 
از ایجاد یک فروند رمــپ برای تردد 

ســرمایه گذاری  با  رو-رو  کشتی های 
بخــش خصوصی در منطقه جاســک 
خبرداد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران 
جوان ؛ معاون وزیر راه و شهرســازی 
گفت: همچنین کار محوطه ســازی و 
خدمات مورد نیاز تجار نیز درحال انجام 
است و برای راه اندازی کامل  این طرح 
مهم در بندر جاسک نیازمند همکاری 
فرمانداری جاسک،  و همفکری جدی 

استانداری و ارگان های دیگر هستیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد 

ایجاد تحول در طرح های راهبردی دریایی و نفتی شرق هرمزگان

      گروه خبر //رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان هرمزگان با تاکید بر اینکه اصالح الگوی 
مصارف آبی و کشــت جزو ضرورت های بخش 
کشاورزی است، گفت: کشاورزان باید با الگوی 

متناسب با اقلیم، کشت خود را انجام دهند. 
نشست هم اندیشی کشاورزان هرمزگانی با مدیران 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان برگزار و در 
خصوص مسائل و مشکالت و پتانسیل های حوزه 
کشاورزی اســتان بحث و تبادل نظر انجام شد. 
در این نشست کشــاورزان به بیان درخواست ها، 
انتقادات و پیشــنهادات پرداختند و از مسئوالن 
حوزه کشــاورزی استان خواستند با توجه بیشتر 
به ظرفیت های اســتان زمینه ساز رشد و تحول 
کشاورزی در هرمزگان شــوند. عباس مویدی، 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز در 
این جلسه ضمن تبریک والدت با سعادت حضرت 
محمد مصطفی)ص( و گرامیداشت هفته وحدت با 
تاکید بر لزوم تقویت تاثیر کشاورزان بر عرضه و 
تقاضا و قیمت محصوالت، اظهار داشت: امروزه 

اصالح الگوی مصارف آبی و الگوی کشت یکی 
از ضروت های مهم  موجود در حوزه کشاورزی 
است که باید حتما مورد توجه همگان باشد، چرا 
که بی توجهی به این امور قطعا زیان های بسیاری 

را متوجه کشاورزان می کند.
وی با تاکید بر لزوم توجه به نیاز بازار در کشت، 
افزود: امروز که در آغاز ســال زراعی هســتیم 
کشاورزان ما  باید با در نظر گرفتن الگوی کشت 
مناسب و متناســب با اقلیم خود اقدام به کشت 
محصول کنند و از کاشــت محصوالتی نیاز آبی 
باالیی دارند پرهیز کنند ، چرا که با شرایط حاکم بر 
منابع آب کشور و استان کشت محصوالت آب بر 
توجیهی ندارد.رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان با تاکید بر لزوم برنامه محوری در کشت، 
بیان کرد: منطق حکــم می کند که محصوالتی که 
کشت  آن ها نیاز آبی باالیی دارد را از طریق واردات 
تامین کنیم، چرا که آب ارزشمندترین مایه حیاتی 
اســت و صرفه جویی در آن بسیار حائز اهمیت 
است از این رو نباید این مایه حیاتی صرف کشت 

محصوالتی شــود که فروخته نشده و دور ریخته 
پای سخنان کشاورزان  می شوند.مویدی نشستن 
تالش برای حل مشکالت آن ها را یکی از وظایف 
ذاتی سازمان جهاد کشــاورزی دانست و گفت: 
علی رغم مشکالتی که در سالیان وجود داشته با 
توجه نظام مقدس اســالمی به بخش کشاورزی 
دســتاوردهای بزرگی نیز به دست آمده است و 
خوشبختانه امروز افراد باسواد و کاردان  بسیاری 
در امر کشــاورزی فعالیت دارند. حجت االسالم 
والمسلمین شرفی، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه 
در جهاد کشاورزی هرمزگان نیز در این نشست 
ضمن تبریک والدت رســول گرامی اکرم)ص( و 
گرامیداشت هفته وحدت، اظهار داشت: از تاریخ 
دوازدهــم ربیع االول تا هفدهم این ماه مبارک به 
عنوان هفته وحدت و به  نام مبارک حضرت رسول 
اهلل صلی اهلل علیه و آله وســلم  نام گذاری شده که 
یکی از هفته های پر برکت سال است که باید این 
ایام اهلل را برای تقویت برادری مغتنم بشماریم.وی 
افزود: کشاورزی از دیرباز و از بدو اسالم به عنوان 

یک شغل شــریف و آبرومند معرفی شده است و 
چنانچه امیرالمؤمنین علی علیه السالم در این باره 
می فرمایند که »اگر کسی زمین و آب داشته باشد 
و بیکار باشد از رحمت خداوند به دور است« که 
این امر نشــان گر اهمیت کار کشاورزان و ارزش 
آن در درگاه خداوند متعال است.شرفی بیان کرد: 
امروزه کشاورزان استان هرمزگان افراد باسوادی 
هستند، این عزیزان با اطالعات و با آگاهی کامل 
وارد این عرصه شــده اند و تا به امروز در حوزه 
کشاورزی که تامین امنیت غذایی استان و کشور 
است خوش درخشیده اند. مسئول نهاد نمایندگی 
ولی فقیه در ســازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: کشاورزان ما در هر رشته ای که 
فعالیــت می کنند خبره هســتند و کار خود را به 
خوبی به سرانجام می رسانند که این امر گوشه ای 
از برکات نظام مقدس جمهوری اســالمی است 
کــه بیش از پیش با توجهی که معطوف به جامعه 
کشاورزی کرد موجب پیشرفت کشاورزان شد.به 
گزارش  تســنیم ، وی تاکید کرد: امروز یکی از 
مهم ترین وظایف سازمان جهاد کشاورزی حمایت 
از قشــر زحمتکش  کشاورز است که الزم است 
با اســتفاده از کارشناسان چیره دست این امر در 

دستور کار باشد. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تاکید کرد 
ضرورت اصالح الگوی مصارف آبی و کشت در کشاورزی
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سید ابوالحسن جعفری سرویس استان ها //امام 
جمعه عسلویه گفت: کمبود آب در روستاها این 
برخی روستاها  به گونه ای است که  شهرستان 
هر سه روز یکبار سهمیه آب دارند و یا آب در 

دسترس شان بسیار ناچیز است. 
به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجت االسالم سیدعلی 
هاشــمی نژاد با اشــاره به اینکه عسلویه شهری 
صنعتی و اقتصادی اســت، اظهار کرد: امکانات و 
زیرساخت ها در این شهر و استان بوشهر مطلوب 
و ایده آل نیســت. وی به مشکالت بیمارستان نبی 
اکرم تأمین اجتماعی عســلویه اشاره کرد و ادامه 
داد: مهمترین مشکل این بیمارستان، کمبود فضای 
فیزیکی اســت و نیاز به توسعه دارد. کمبود سرانه 
فیزیکی موجب شده است تا محلی برای خوابگاه 
پرسنل و استراحت گاه پزشکان وجود نداشته باشد.
امام جمعه عســلویه افزود: ساختمان هایی اطراف 
بیمارســتان وجود دارد که آن را محصور کرده اند 
و در صورت تملک آن ها مشــکل حل می شــود 
و می تــوان فضای بیشــتری را در اختیار بخش 

دندانپزشکی و اورژانس بیمارستان قرار داد.
حجت االسالم سیدعلی هاشمی نژاد ادامه داد: نبود 
دستگاه  آمبوالنس،  آزمایشــگاهی،  دستگاه های 

چیلــر، اکو قلب و... از دیگــر کمبودها و نواقص 
بیمارستان است که بایستی با مساعدت مسئوالن 
مربوطه در اســرع وقت رفع شوند. وی با اشاره به 
مشکالت بیمارستان شهید سلیمانی عسلویه گفت: 
این بیمارستان ۲ سال پیش به افتتاح رسید و علیرغم 
وجود مدرن ترین تجهیــزات و امکانت اما از نبود 
پزشک متخصص رنج می برد. از طرف دیگر پروانه 
بهره برداری ندارد و همین امر باعث شده است تا با 
هیچ بیمه ای قرارداد نداشته باشد و تعرفه ها با نرخ 
آزاد محاسبه شوند و این موضوع مشکالت زیادی 
را ایجاد کرده اســت تا مردم تمایل و رغبتی برای 
مراجعه به این بیمارستان نداشته باشند. بازدیدهای 
متعددی از این بیمارســتان صورت گرفته است و 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قول مساعد 
برای صدور پروانه بهره برداری داده است. اما برای 
قرارداد با بیمه ها الزم اســت تا بهداشت و درمان 

سپاه و نیروی دریایی سپاه اقدام کنند.

 بحران جدی آب در عسلویه
خطیب جمعه عسلویه با اشاره به مشکل کمبود آب 
بیان کرد: در عسلویه برای تأمین آب شرب مورد 
نیاز ۴ هزار متر مکعب با کسری و کمبود آب مواجه 
هستیم و همین امر مشکالت و نگرانی های زیادی 
را ایجاد کرده است. هر چند فرسوده بودن سیستم 
آب و فاضالب شــهر عسلویه خود مزید بر علت 
اســت و هدر رفت آب نیز باعث شده است تا این 
کمبودها بیشتر نمود پیدا کند در صورتی که لوله های 
آب و فاضالب نوسازی شوند، میزان کمتری آب  
هدر می رود و این کســری و کمبود آب نیز کمتر 
می شود. حجت االسالم هاشمی نژاد تصریح کرد: 
کمبود آب در روســتاها وضعیت بدتری دارد به 
گونه ای که برخی روستاها هر سه روز یکبار سهمیه 
آب دارند و یا آب در دســترس شان بسیار ناچیز 
است. در جلسه ای با حضورعلی عسگری رئیس 
هلدینگ خلیج فارس، این مشــکالت و مطالبات 

مردمی مطرح شــد و وی به مدیــران عامل زیر 
مجموعه دستور دادند تا برای روستاها دستگاه آب 
شیرین کن تهیه شود تا بتوانند آب مورد نیاز اهالی 
روستاها را در اختیارشان قرار دهند. با گذشت چند 
وقت از این موضوع هنوز این اقدام عملی نشــده 
است و قول مساعد داده اند که به زودی این مشکل 

نیز برطرف  شود.
 معضالت زیست محیطی موجود در عسلویه

امام جمعه عســلویه به معضالت زیست محیطی 
موجود در عســلویه اشــاره کرد و گفت: وجود 
معضالت زیســت محیطی موجب شــده است تا 
سالمت و بهداشت مردم به خطر بیفتد و برخی افراد 
به امراض صعب العالج مبتال شــوند و تعدادی نیز 
فوت کنند. پسآب رها شده صنایع در رودخانه و 
دریا نیز باعث شده است تا برای صیادان نیز مشکل 
درست شود و برای صید به مسافت های طوالنی تری 
بروند. حجت االسالم هاشمی نژاد اظهار کرد: بنا به 

گفته کارشناسان، ۶۰-۷۰ نوع فلز و مایعات از این 
واحدهای صنعتی و پتروشــیمی سوزانده می شود 
که گاهی با چشم قابل رویت نیستند اما برای بدن 
انسان ها مضر هستند و همین موارد باعث مشکالت 
زیادی برای مردم شــده اســت و نگرانی و ترس 
زیادی را برای آن ها ایجاد کرده اســت. وی بیان 
کرد: هر چند تاسیسات نفتی، صنعتی، پتروشیمی 
و... به محیط های پیرامون خدماتی را ارائه کرده اند 
اما این قبیل خدمات مطلوب و ایده آل نیستند و تا 
رسیدن به شرایط مطلوب و معقول فاصله زیادی 
وجود دارد. خطیب جمعه عســلویه تصریح کرد: 
مردم استان بوشــهر و شهر عسلویه مردمانی قانع 
هستند و با وجود اینکه با این همه مشکل و معضل 
دست و پنجه نرم می کنند در خدمت نظام و دولت 
بوده و هستند. اما حداقل انتظار این است که شهری 
همچون عسلویه که بار صنعتی و اقتصادی کشور 

را به دوش می کشد دارای امکانات معقولی باشد.

امام جمعه عسلویه:

برخی روستاهای پایتخت انرژی، سه روز یکبار آب دارند!

حسن سیالوی سرویس استان ها // استاندار 
خوزســتان با بیان اینکه کیفیت آب شرب 
طرح غدیر به اســتانداردهای اروپا رسیده 
اســت، گفت: پیش از اجرای طرح آبرسانی 
از  غدیر مردم آرزو داشــتند کــه آب دز 
شمالی ترین نقطه استان به جنوبی ترین نقاط 
خوزستان برسد که با اجرای طرح میان مدت 

به آرزوی دیرینه خود رسیدند. 
بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛  صادق خلیلیان، 
استاندار خوزستان از تصفیه خانه شماره ۲ اهواز 

بازدید کرد.
اســتاندار خوزستان در حاشــیه این بازدید با 
اشــاره به چگونگی اجرای ابرپروژه غدیر در 
استان اظهار کرد: ابرپروژه آبرسانی غدیر یکی 
از طرح های بزرگ در سطح خاورمیانه است که 

در بدو ورود دولت سیزدهم پس از سفر رئیس 
جمهور به خوزستان تصمیمات الزم در خصوص 
این پروژه اتخاذ شد تا به وسیله آن مشکل آب 

شرب نیمی از جمعیت استان حل شود.
خلیلیان با بیان اینکه پس از دریافت مسئولیت، 
ســتادهای مربوط به اجرای این طرح تشکیل 
شد؛ عنوان کرد: ابرپروژه غدیر در دو سطح ملی 
“وزارت نیرو” و اســتانی دنبال شد تا بتوانیم 

کارها را تسریع کنیم.
وی مدت زمان اجرای طرح اصلی آبرســانی 
غدیر را ۲ سال اعالم کرد و پیرامون اجرای طرح 
میان مدت اضطراری در راســتای طرح اصلی، 
تصریح کرد: طرح اصلی غدیر باید طی دو سال 
به پایان برســد اما در راستای طرح اصلی یک 
طرح میان مدت اضطراری را کلید زدیم تا بتوانیم 
مشکل آب شرب را برطرف کنیم؛ خوشبختانه 
این کار طی 1۰ ماه به ســرانجام رسید و میزان 
شــوری آب که پیش از این در محدوده طرح 
غدیر حداقل 1۸۰۰ و حداکثــر 3۰۰۰ بود به 

۶۰۰ کاهش یافت.
استاندار خوزستان با بیان اینکه کیفیت آب شرب 
طرح غدیر به استانداردهای اروپا رسیده است، 
افزود: پیش از اجرای طرح آبرسانی غدیر مردم 
آرزو داشتند که آب دز از شمالی ترین نقطه استان 
به جنوبی ترین نقاط خوزستان برسد که با اجرای 

طرح میان مدت به آرزوی دیرینه خود رسیدند.
خلیلیان به مناطق تحت پوشش طرح آبرسانی 
غدیر اشــاره داشت و ادامه داد: طرح میان مدت 
غدیر ۲ و نیم میلیون نفر از جمعیت اســتان را 
تحت پوشش قرار می دهد و طرح اصلی آن طی 

۲ سال آینده به پایان می رسد.
وی با اشاره به وجود 5 طرح بزرگ در خوزستان 
که کل جمعیت استان را در بر می گیرند، عنوان 
کرد: طرح غدیر مناطق مرکزی، غربی و بخشی 
از شهرهای اصلی جنوبی استان را تحت پوشش 
قرار می دهد. طرح های دیگر نیز در حال اقدام 
هستند اما عمده مشکل استان در بحث شوری 
آب مناطقی اســت که طرح غدیر در آن ها اجرا 
شد. استاندار خوزستان ضمن ابراز خرسندی از 
قرارگیری یک هزار و 5۰۰ روستا در طرح غدیر 
گفت: خوشــبختانه موفق شدیم که یک هزار و 
5۰۰ روستای دیگر را تحت پوشش قرار دهیم 
که در حال حاضر آب بخشــی از آن ها پایدار 
شده است و ۹13 روستا نیز از آب جدید استفاده 

می کنند و مشمول طرح غدیر شدند.
خلیلیان در پایان اظهار کرد: ابرپروژه غدیر یکی 
از طرح های بزرگی است که در دولت سیزدهم با 
سرعت انجام شد. افزون بر طرح غدیر طرح های 
دیگری در اســتان وجود دارد که در حال اجرا 

هستند.

استاندار خوزستان:

طرح اصلی آبرسانی غدیر طی ۲ سال آینده به پایان می رسد

کم آبی

طالق

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست

روزی ز سِر سنگ عقابی به هوا خاست

ناگه به زمین خورد به سر با همه 

درخواست

بردند مطب تا که مداوا بنمایند

آن مرغ ژیان را، سراپا بنمایند

از ICU و CCU و چشم پزشکی

با نتیجه های مشکی و سرخ و زرشکی

wC بردند اتاقل عملش تا

گاهی ز تراپی ، ببردند هوازی

آخر که سراپا شد و اِستاد به پایش

 آمد بر او یار قدیم و آشنایش

گفتش که تو را چه شد به یکبار

با سر به زمین شدی گرفتار

ناگاه، عقاب ما برافروخت

تختش بدرید و بالها کوفت

آرام که شد کمی به مرهم

منقاِر سخن ، گشود با غم

 آن جنگل پر درخت انبوه

منزلگه آنچه کشتی نوح

آورد به دشت سبز و خرم

پر بود ز نعمت و نه از غم

تا آنکه نهاد آدمی پای

کارخانه ی چوب ، کرد برپای

از دود ، هوای تازه پر شد

مسموم طعام و آب خور شد

آن روز که من زمین بخوردم

از دود چنین کمین بخوردم

ابری که سیاه و چرک و پر دود

دیوار به طْرف دیگرش بود

چسبیده شدم به آجرانش

لعنت به زمین و تاجرانش

 حامد بیدار کهنمویی 

***

پهپادنامه

۱. پهپاد نبین چه ریزه، بتّرک ببین چه تیزه!

۲. پهپاد که دو تا شد، دهن مهن دشمنان 

تخریب می شه.

۳. جوجه رو آخر کار پهپادها می شمارن

۴.موش توی سوراخ نمی رفت، تا پهپاد دید 

با شلوار خیس رفت توی سوراخ

۵. پهپاد رو هر وقت از آب بگیری عمل 

می کنه 

۶. پهپاد گزیده از پرچم سبز و سفید و 

قرمز میترسه 

 علی رضا عبدی

  
کلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان اهی افقد سند رسمی  آگهی موضوع ماده 3 اقنون وماده 13آئین انهم اقنون تعیین وت

برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
قطعه 1بخش 4

1-بانک ملت   به شناسه ملی 10100824967و به شماره رای  140160323057000555 در ششدانگ قسمتی ازمجتمع تجاری به مساحت  103 متر مربع قسمتی از  پالک  
شماره 274و275-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در میناب خریداری مع الواسطه ملک ازمالکین رسمی آقای سید کاظم بنادری مالک پالک 274-اصلی و آقای محسن سالم 

میناب مالک پالک 275-اصلی
2-حسام درویشی تمبانوئی فرزند غالم     به شماره شناسنامه  3410230971صادره از میناب و به شماره ملی 3410230971و به شماره رای  140160323057000448 
در ششدانگ یکباب  مغازه به مساحت  31/28 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 380و384-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در میناب  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای محمد مکی زاده
 3-علی دهقانی فرزند جانک   به شماره شناسنامه  266صادره از میناب و به شماره ملی 3420452640و به شماره رای  140160323057000630 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت  384/48 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 880الی 882-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در میناب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای یوسف ترابی

4-حسین اولیاء فرزند کلوح  به شماره شناسنامه  992صادره از بندرعباس   و به شماره ملی 3391850078و به شماره رای  140160323057000643 در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت  21/22 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 1فرعی از 1347-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در میناب خریداری مع الواسطه   از مالک رسمی محمود شرفی

قطعه 2 بخش 4
5-خانم سمیرا سوده فرد رودبار   فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  3020027489صادره از جیرفت  و به شماره ملی 3020027489و به شماره رای  140160323057000634 
در ششدانگ یکباب  خانه  به مساحت  146/95 متر مربع قسمتی از  پالک  شماره 5فرعی از1049-اصلی  قطعه 2 بخش4 واقع در میناب خریداری از مالکین رسمی آقایان 

میرهاشم ومیرعبداهلل وخانم فاطمه همگی شمس
قطعه یک بخش 5

6-حسین صادقی بهمنی فرزند عباس به شماره شناسنامه 5322 صادره از بندرعباس   و به شماره ملی 3392675237و به شماره رای  140160323057000633 در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 375 متر مربع  قسمتی از پالک شماره یک اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی  خانم فاطمه نژاد شیخ آبادی

7-علی  صادقی بهمنی فرزند عباس به شــماره شناسنامه 3410271961 صادره از میناب و به شــماره ملی 3410271961و به شماره رای  140160323057000632 در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 316/13 متر مربع  قسمتی از پالک شماره یک اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی  خانم فاطمه 

نژاد شیخ آبادی
8-حســن  صادقی بهمنی فرزند عباس به شــماره شناسنامه 23170 صادره از بندرعباس و به شماره ملی 3392582107و به شــماره رای  140160323057000631 در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 341/13 متر مربع  قسمتی از پالک شماره یک اصلی قطعه1بخش5 واقع در میناب خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه 

نژاد شیخ آبادی
9-محمد رئیسی  فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  456صادره ازمیناب و به شماره ملی3421635481 و به شماره رای  140160323057000642 ششدانگ یک باب 

خانه   به مساحت 297/28متر مربع قسمتی از پالک شماره 54-اصلی قطعه 1بخش 5واقع در میناب خریداری ازمالک رسمی آقای غالمحسین جمشیدی
10-خانم زهرا راونگی نژاد  فرزند غالم به شــماره شناسنامه  1160صادره ازمیناب و به شماره ملی3422234901 و به شماره رای  140160323057000446 ششدانگ 
یک باب خانه   به مساحت 311/82متر مربع قسمتی از پالک شماره 112و113-اصلی قطعه 1بخش 5واقع در میناب بلوار رسالت  جنب بلوک زنی پریتقی خریداری مع 

الوسطه  ازمالک رسمی آقای نظر رنجبر
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 2085

تاریخ انتشار نوبت اول:10 /1401/07                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/25

عقیل قاسمی- رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میناب 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
 نظر به اینکه خانم زهرا انصاری خراجی فرزند علی به شماره ملی ۴۶۹۹۳۶۹۰۳۰ به موجب دو فقره استشهادیه محلی مدعی شده است 
که ســند مالکیت پالک ۱۵۷۶ فرعی از ۱۴-اصلی تحت عنوان ششــدانگ خانه به مساحت ۷۰۳.۹۸ متر مربع واقع در خراجی بخش سه 
بندرعباس که در صفحه ۲۴۰ دفتر جلد ۱۱۷ ذیل ثبت ۱۸۰۶۵ ثبت و سند مالکیت آن به شماره سریال ۶۹۴۳۵۷سری الف سال ۸۹ صادر و 
تسلیم گردیده است لکن به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق برابر ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد چنانچه هر کس مدعی انجام معامله یا سند 
مالکیت نزد او می باشد بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تسلیم و رسید اخذ نماید 
در صورت عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده ۱۲۰ آیین نامه مزبور به صدور سند مالکیت 

المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود. در ضمن پالک مزبور برابر سند رهنی ۴۸۱۵۰ مورخه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳ رودان در رهن بانک توسعه 
تعاون شعبه رودان می باشد.۳۲/م/الف         تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۰۷/۲۵

یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

تعاون  آرزو توکلی سرویس استان ها //مدیرکل 
روســتایی اســتان کرمان گفت: در روستابازار، 
محصوالت ۲۰ تا ۳۰ درصــد کمتر از قیمت بازار 
ارائه می شود و هدف این است عرضه مستقیم کاال 
بدون واسطه، با کیفیت مناسب و قیمت مطلوب به 

مردم داشته باشیم. 
به گــزارش خبرنگار دریا ؛ رئیســی در مراســم 
بهره برداری از روستابازار شبکه تعاون روستایی در 
شــهر کرمان اظهار کرد: روستاییان وفادار به نظام و 
انقالب و اهل کار و تالش هســتند و در عرصه های 

مختلف نقش مهمی ایفا می کنند.
وی با اشــاره به نقش روســتاییان در امنیت کشور 
و تامین امنیــت غذایی افــزود: تولید محصوالت 
کشاورزی، دامی و پروتئنی مرهون تالش روستاییان 
است. رئیسی با تاکید بر لزوم انجام کار برای روستاها 
بیان کرد: باید در راستای سرمایه گذاری فعالیت های 
روســتا تالش کنیم و با توجه به فرمایش رهبری و 
رئیس جمهور مبنی بر ارتقاء معیشــت مردم به ویژه 

روستاییان، همه باید در این زمینه گام برداریم.
مدیرکل تعاون روستائی استان کرمان در ادامه گفت: 
راه اندازی این روستابازارها از دو سال قبل در دستور 
کار سازمان تعاون روســتایی قرار گرفته و تاکنون 

شــش روستابازار در استان کرمان ایجاد شده و این 
هفتمین روستابازار است که با مشارکت شهرداری، 
سازمان جهاد کشاورزی و استانداری در شهر کرمان 
راه اندازی شده اســت. وی با بیان اینکه امیدواریم 
بتوانیم این روستابازار را در سایر شهرستان ها اجرا 
کنیم، افزود: هدف این است در این روستابازار عرضه 
مستقیم کاال بدون واسطه، با کیفیت مناسب و قیمت 
مطلوب به مردم داشته باشیم و دست واسطه ها کوتاه 
شود. رئیسی با اشــاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد 
روستاییان و کشاورزان عضو شبکه تعاون روستایی 
استان هستند، اظهار کرد: هدف روستابازار  توسعه 
اشتغال در روستا، جلوگیری از مهاجرت به شهر،رونق 
اقتصاد روستایی، عرضه محصوالت ارگانیک و تنظیم 

بازار محصوالت روستایی است.
وی با اشاره به اینکه در روستابازار، محصوالت ۲۰ 
تا 3۰ درصد کمتر از قیمت بازار ارائه می شود، گفت: 
بیش از ۸ میلیارد ریال برای احداث روستابازار شهر 

کرمان هزینه شده است.
مدیرکل تعاون روســتائی اســتان کرمان در پایان 
خواســتار حمایت دســتگاه های اجرایــی از این 

مجموعه شد.

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمان اعالم کرد

عرضه کاالها و محصوالت در روستابازار کرمان
 ۲۰ درصد ارزان تر از نقاط دیگر
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گردشگری

خبری

دیدار با پاییز در دریاچه چورت مازندران

 گروه گردشــگری // دریاچه چورت به وســعت ۲.5 
هکتار، در بخش چهاردانگه شهرستان ساری و در فاصله  
1۰ کیلومتری روستای چورت حدفاصل ساری تا کیاسر 
در اســتان مازندران واقع شده اســت. دریاچه »چوِرت« 
نزدیک روستایی به این نام واقع شده است و از این رو آن 
را دریاچه چورت می نامند. این دریاچه  جوان، قریب به صد 
سال پیش متولد شده اســت. زلزله و رانش زمین در سال 
131۸ خورشیدی مسیر دریا شدن را بر چشمه ها می بندد. 
اما چشــمه ها پشت تلی از خاک، دریاچه ای به غایت زیبا 
می شوند و در میان کوه های اخرایی و تاش هایی از هزارها 
رنگ پاییزی یکی از بدیع ترین جاذبه های گردشــگری و 
طبیعت گردی اســتان مازندران را به  وجود می آورند. این 
دریاچه به وسعت ۲.5 هکتار، در بخش چهاردانگه شهرستان 
ساری و در فاصله  1۰ کیلومتری روستای چورت حدفاصل 

ساری تا کیاسر در استان مازندران واقع شده است.
یزد؛ نخستین شهر خشت خام جهان

 گروه گردشگری // شــهری به کهن سالی تاریخ است، 
گنجینه ای از هنــر، فرهنگ و تمدن ایرانی را در خود دارد 
که از آن جمله می توان به بناهای مذهبی، بقاع، مســاجد، 
حسینیه ها، زیارتگاه های زرتشتیان، خانه های تاریخی، آب 
انبارها، باغ های تاریخی، بادگیرها و بازارچه ها اشاره کرد. 
یزد نخستین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان 
اســت و بافت تاریخی این شهر با مساحت عرصه ۷۴3 و 
مســاحت حریم 5۰۰۰ هکتار در فهرست آثار ملی کشور 
به ثبت رسیده است. ویژگی های متنوع طبیعت استان برای 
گردشگران داخلی و خارجی جالب و جذاب است بطوری 
که طبیعت چند گونه و کامال متفاوت، یکی از پرجاذبه ترین 
دیدنی های این استان به شمار می رود. مجموعه  امیرچخماق 
یکی از دیدنی ترین جاذبه های شــهر یزد اســت که شامل 
میدان، تکیه، بازار، آب انبار و مسجد است. این مجموعه در 
بافت قدیمی شهر یزد قرار دارد. آتشکده یزد عالوه بر اینکه 
مکانی مقدس برای زرتشتیان است. در این آتشکده 15۰۰ 

سال است که آتش روشن است.
صادرات گردشگری ایران ضمانت می شود

  گروه گردشگری // صادرات گردشگری با هدف پوشش 
ریسک های سیاسی و تجاری و تامین مالی صادرکنندگان، 
تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران قرار گرفت.  
یحیی نقی زاده محجوب. مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات 
گردشــگری  ـ با اعالم این خبر ، گفت:  صندوق ضمانت 
صادرات ایران که در پوشــش ضمانتــی صادرات کاال و 
خدمات از دیرباز فعالیت می کند و به نوعی تنها موسســه 
بیمه اعتبار صادراتی ایران به شمار می آید، با توجه به این که 
گردشگری به موجب  مصوبه هیأت دولت به عنوان یکی از 
مصادیق صادرات و فعالیت های ارزآور محسوب می شود، 
موافقت کرد تا ریسک های سیاسی و تجاری گردشگری، 
به ویژه آژانس های فعال در زمینه گردشــگری ورودی را 
ضمانت کند و پوشش دهد. او افزود:  بهره مندی از تسهیالت 
این صندوق، فرآیندی دارد که باید بر آن اساس، قراردادها 
در چارچوب مشخصی با طرف خارجی بسته شود. همچنین 
الزم است از نیم درصد تا یک ونیم درصد هزینه استفاده از 
تامین مالی این صندوق از سوی صادرکنندگان گردشگری 
کــه در واقع آژانس های فعال در زمینــه تورهای ورودی 
هستند، پرداخته شــود. نقی زاده این توضیح را اضافه کرد 
که با پرداخت این هزینه،   در واقع ریسک کار گردشگری 
بیمه می شود تا اگر شــرایطی خاص حادث شود و طرف 
خارجی امکان پرداخت پول را نداشــته باشد و یا شرایط 
سیاسی و اوضاع بین المللی به گونه ای باشد که طرفین نتوانند 
به تعهدات مالی و ارزی خود عمل کنند، صندوِق ضمانت 
صادرات آن را تامین می کنــد. مدیرکل نظارت و ارزیابی 
خدمات گردشــگری بیان کرد:  این اقدام اطمینان خاطری 
برای تورگردانان و فعاالن در زمینه گردشــگری ورودی 
است که پوشش ریسک های سیاسی و تجاری و تامین مالی 
در شرایط اضطراری، معموال دغدغه آن ها است. او درباره 
زمان بهره مندی از تسهیالت صندوق ضمانت صادرات در 
گردشــگری با توجه به کنسلی بسیاری از سفرها به ایران 
در شرایط موجود،   اظهار کرد: امکان استفاده از تسهیالت 
این صندوق که وجــود دارد، فقط باید قراردادها و فرآیند 
استفاده از این حمایت پیگیری و انجام شود. از همین رو، 
مقرر شــد تشــکل های صنفی فعال در زمینه گردشگری 
ورودی، این فرآیند را بررســی کنند و نوع تنظیم قرارداد 
با دفاتر تورگردان را هماهنگ کنند تا در قالب چارچوب 
الزام آوری تنظیم شــود و در نهایت، از این مزیت استفاده 
کنند. نقی زاده همچنین گفت:  گردشگری در حوزه صندوق 
ضمانت صادرات نه تا کنون وارد شده بود و نه شناخته شده 
بود،   با پیگیری معاون گردشگری و بیشتر به خاطر وقایع 
اخیر کشور و در مذاکره با مسؤوالن این صندوق، موافقت 
شد حوزه گردشــگری نیز از مزیت این صندوق استفاده 
کند. صندوق ضمانت صادرات، یک نهاد دولتی اســت و 
زیر نظــر وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( فعالیت 
دارد و صادرات ایران را ضمانت می کند و کار صدور متنوع 
بیمه نامه و ضمانت نامه صادراتی به منظور پوشش ریسک 
سیاسی و اقتصادی و تجاری صادرکنندگان کاال و خدمات 
را بر عهده دارد و بــرای توان افزایی صادرکنندگان کاال و 
خدمات و کاهش نگرانی بازگشت سرمایه و کاهش ریسک 

فعالیت صادراتی، تالش دارد.

گروه گردشگری //مجریان خانه مسافرها در 
بخشنامه حذف»مجوز مجری« که  به  واکنش 
چند روز پیش توسط وزارت میراث فرهنگی 
به اداره های کل میراث فرهنگی ابالغ شــد 
واکنش نشــان داده و آن را مخالف اصل ۴۴ 

قانونی اساسی دانستند.
خانه مســافرها به عنوان یکی از 1۶ تأسیسات 
گردشــگری تعریف شــده در آئین نامه ایجاد 
اصــالح و تکمیــل و درجه بندی؛ در ســال 
۸۶ زمانی که تازه تشــکیل شده بودند تنها در 
استان های گیالن، خراسان رضوی، مازندران، قم 
مجری داشــتند. پس از آن رفته رفته هر استان 
یک مجری داشــت و برخی از اســتان ها مانند 
مازندران 1۲ مجری مسئولیت این خانه مسافرها 

را به عهده داشتند.
در سال ۹۴ شــرکت مادر تخصصی ایرانگردی 
و جهانگــردی این مجری ها را تحت پوشــش 
خود قرار داد. کار این شرکت ها شناسایی خانه 
مســافرها بود و مدارکشان را برای ثبت، آماده، 
تکمیل و به اداره هــای کل میراث فرهنگی در 
استان ها تحویل می داد پس از اخذ مجوز توسط 
اداره های میراث فرهنگی، هر مجری موظف بود 
تا وضعیت خانه مســافرها را بررسی و نظارت 
کند و کارهای تبلیغات و اطالع رســانی آنها را 

نیز پیش ببرد.
همچنین شرکت مادر تخصصی یک سامانه جامع 
برای خانه مســافرها ایجاد کرد اما چون دچار 
مشــکالتی بود و ۴۰ درصد از درآمد مجری را 
بابت هر مجوزی که برای خانه ها صادر می شد، 

می گرفت؛ مجری ها از آن استقبال نکردند.
از  مجــری  شــرکت های  درآمــد  درواقــع 
صاحبخانه هایی بــود که تحت نظــر آنها کار 
می کردند و این شــرکت ها برای هر خانه مسافر 

تالش می کرد؛ مجوز بگیرد.
در این میان تنها چند مجری بودند که می توانستند 
نظارت خوبی روی خانه مسافرها داشته باشند و 
حتی برایشان تبلیغ کنند در بسیاری از استان ها 
یا خانه مسافر آنقدر نبود که مجری داشته باشد 
یا مجری ها تنها نام شرکت را یدک می کشیدند. 
فعالیت بهتر شامل استان هایی می شد که بیشترین 
خانه مســافر را داشتند مثاًل شهرستان نوشهر 3 
هزار واحد یا رامسر 5 هزار واحد دارد این تعداد 
آنقدر زیاد بوده و هست که نیاز به مجری برای 

ساماندهی به آنها حس می شد.
 بخشنامه وزارت میراث فرهنگی برای حذف 

مجری ها
حــاال بعد از گذشــت چند ســال و با وجود 
اینکه هنوز هم هیچ ســامانه ای وجود ندارد تا 
مســافر بتواند به آنها رجوع کنــد و یا مدیران 

خانه مســافرها از طریق آن رزرو انجام دهند، 
عــزت اهلل ضرغامی وزیر میــراث فرهنگی در 
نامه ای به استان ها نوشــته است: عطف به نامه 
فروردین ماه ســال 1۴۰1 مرکز ملی مطالعات 
پایش و بهبود محیط کســب و کار وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در خصوص فرایند مربوط به 
صدور مجوزهای خانه مسافر و ضرورت حذف 
مجوز مجری و نظر به فراهم بودن زیرســاخت 
الکترونیک الزم جهت صــدور و تمدید مجوز 
تأسیســات گردشــگری از تاریــخ ابالغ این 
بخشنامه دستورالعمل ساماندهی و مدیریت خانه 

مسافر مورخ دی سال ۹۸ ابطال می شود.
در همین راستا صدور و تمدید مجوز فعالیت این 
قبیل تأسیسات در چارچوب شرایط و ضوابطی 
که از ســوی معاونت گردشگری ابالغ می شود 
از طریق سامانه جامع نظارت آمار و اطالعات 
تأسیسات گردشــگری »جانا« مورد اقدام قرار 

خواهد گرفت.
اداره های کل میراث فرهنگی استان ها مجازند از 
ظرفیت شرکت هایی که سابقا تحت عنوان مجری 
فعالیت داشــته اند، به عنوان دفتر اطالع رسانی 

گردشگری استفاده کنند
پس از آن هم معاونت گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی در تاریخ ۲3 شــهریور ماه نامه ای به 

مدیران کل نوشــته با این مضمون که پیرو ابالغ 
مقام عالی وزارت میراث فرهنگی درباره اجرای 
مصوبه هیأت مقررات زدایی بهبود کسب و کار 
و اصالحات بعدی آن مبنــی بر حذف »مجوز 
مجری« و ابطال دستورالعمل اجرایی ساماندهی 
و مدیریت خانه مســافر به اطالع می رساند با 
عنایــت به قانونی بودن مصوبــه هیأت مزبور، 
اجرای آن تکلیف و اجتناب ناپذیر بوده، بنابراین 
اداره های کل میراث فرهنگی استان ها با رویکرد 
مساعدت و حمایت از فعاالن این حوزه، مجاز 
هستند در صورت دارا بودن شرایط، از ظرفیت 
شــرکت هایی که ســابقا تحت عنــوان مجری 
فعالیت داشــته اند، به عنوان دفتر اطالع رسانی 
گردشــگری در چارچوب ضوابــط و مقررات 

دستورالعمل اجرایی مربوطه استفاده کنند.
 هتلداران مخالف خانه مسافرها

این نامه به مذاق مجریان خانه مسافرها خوش 
نیامده و از آن نامه این برداشت را کرده اند که به 
زودی قرار است همه شرکت های مجری حذف 
شــوند. آنها در گفتگو با مهــر نه تنها از صدور 
چنین نامه ای اظهار نگرانی و گالیه کردند بلکه 
معتقدند پشت تالش برای حذف مجری یا حتی 
خانه مســافرها در واقع هتلداران کشور هستند 
چون هتل ها همیشــه و در هر جلسه ای اعالم 

کرده اند که مخالف فعالیت خانه مسافرها هستند 
درحالی که مهمان خانه مسافر با هتل فرق دارد 
اما هتلداران تصور می کنند وقتی خانه مسافر در 

استانی باشد گردشگران به هتل نمی روند.
از طرفی مجری های خانه مســافر تنها در چند 
استان حضور و فعالیت مناسب دارند و در خیلی 
از اســتان ها این مجری ها اقــدام خاصی انجام 
نمی دهند ولی محرابی از مجریان خانه مسافر در 
استان خراسان رضوی مخالف این نظر است و به 
خبرنگار مهر گفت: همه شرکت ها مستندات الزم 
در حوزه فعالیت خود را دارند و نظارت به نحو 
عالی انجام شده مگر اینکه کارشناسان اداره های 
کل و یا کاًل اداره ها به دالیل مختلف مثل همسو 
بودن با هتلداران و غیره همکاری الزم را نداشته 
و یا امور را واگذار نکرده باشند و برای مجریان 
ایجاد چالش و آن را هزینه زا کرده باشند. چون 
بقای مجریان در گرو انجام امور مربوط به خانه 

مسافر است و برای همین امور ایجاد شده اند.
محرابی با اعالم اینکه در دستورالعمل جدید هیچ 
خبری از مجری ها نیست بیان کرد: طبق این نامه 
باید مسئولیت خانه مســافرها به اداره های کل 
میراثی سپرده شــود که این موضوع هم خالف 
اصل ۴۴ است همچنین اداره های میراث فرهنگی 
در استان ها هیچ وقت آنقدر نیرو ندارند که بتواند 

نظارتی روی خانه مسافرها هم داشته باشند.
  ما مجوز نمی دادیم فقط تسهیل می کردیم

درباره اینکه وظیفه مجری در ارتباط با این نوع 
تأسیسات گردشگری چیست محسن کیاکجوری 
از مجریان شهرستان نوشهر توضیح داد: وجود 
مجری ها موجب می شــد تا روند صدور مجوز 
برای خانه مسافرها تسهیل شود. خانه مسافرها 
به خودی خود هیچ وقــت دنبال گرفتن مجوز 
نیستند چون ثبت آنها موجب مسئولیت می شود 
ولی ما آنها را تشــویق بــه گرفتن مجوز برای 
قانونی شــدن فعالیتشان می کنیم مهمتر اینکه ما 
اصاًل در صدور مجوز یا رد آن دخیل نیســتیم. 
صدور مجوز توســط اداره کل ها انجام می شود 

نه ما.
وی در ادامه گفت: در اســتان مازندران یک نفر 
کارشناس داریم که صدور پروانه خانه مسافرها 
را انجام می دهد در استان مازندران 1۲ شرکت 
مجری هر کــدام ۶۰ تا ۷۰ نیروی کار دارند که 
با حذف شــرکت ها بیکار خواهند شد. اگر این 
بخشــنامه اجرایی شود هیچ مالکی دنبال مجوز 
نمــی رود چون مالکان یا ســن باالیی دارند یا 
نمی خواهند تحــت نظارت قرار گیرند از طرفی 
سامانه جانا همیشه قطع است و روند بارگذاری 
مدارک برای صدور مجوز سخت تر از این است 

که مالکان این امور را به شرکت ها بسپرند.
محمد چوپانی هم از مجریان خانه مسافر گفت: 
خانه مسافر توسط شرکت های مجری گرفته شد 
نه وزارت میراث فرهنگی. در سالهای گذشته در 
روستاهای استان گیالن هیچ گردشگری حضور 
پیدا نمی کرد و ما به عنوان شــرکت مجری در 
مســاجد روســتا با مالکان اقامتگاه ها صحبت 
می کردیم تا در اختیار مســافر بگذارند و االن 

همان روستاها قطب گردشگری شده اند.
امیر قاسمی نیز گفت: ما مجریان از شرکت مادر 
تخصصی شــاکی هستیم ســال ۹۸ حدود 3۰ 
میلیون تومان داده ایم و حاال طلب داریم حتی 
بارها به دفتر بازرسی عملکرد و حراست وزارت 

هم نامه نوشته ایم ولی از آنها هم خبری نشد.
مجری هــا اعالم می کنند که در واقع بخشــنامه 
صادره از سوی وزارت میراث فرهنگی مخالف 
اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به بخش 
خصوصی اســت چون اداره هــای کل میراث 
فرهنگی نمی توانند به صدها خانه مسافر تحت 
پوشــش خود نظارت عالیه داشته باشند و این 
کار تنها روند فعالیت خانه مسافرها را تضعیف 
می کنــد بنابراین روند صدور مجوزها به راحتی 
با ایجاد سامانه جامع برای تسهیل در امور خانه 
مســافرها قابل حل بود اقدامی که چندین سال 

بالتکلیف مانده است.

برترین  بین  در   // گردشــگری  گروه 
کشورهای حالل پسند برای گردشگران 
مســلمان، مالزی در صدر آمار است. 
تایلند و سنگاپور به عنوان کشورهای 
غیرمسلمان چند سالی است موقعیت 
خــود را در فهرســت برترین مقاصد 
»سفِر حالل« تثبیت کرده اند، در حالی  
که ایران در رده پنجم این فهرست قرار 

گرفته است.
 »مقاصد حالل« هر ســال براســاس 
شــاخص خدمات ویژه ای که کشورها 
رتبه بندی  ارائه می دهند،  به مســلمانان 
می شــوند. بر این اساس مالزی کشوری 
اســت که تقریبا از سال ۲۰15 موقعیت 
خود را در صــدر جدول برترین مقاصد 
حالل برای سفر و گردشگری، حفظ کرده 
است. حاال عربستان با سرعتی زیاد در 
حال نزدیک شــدن به صدر این جدول 
است، این کشــور در تازه ترین فهرست 
مقاصد برتر حالل رتبه دوم را به  دســت 
آورده و در کنار ترکیه و اندونزی ایستاده 
است. عربستان در سال های اخیر با تمرکز 
بیشتر بر نشان »حالل« در رستوران ها و 
ایجاد امکانات مناسب در فرودگاه ها و در 
دسترس قرار دادن نمازخانه ها و اجرای 
برنامه های ویژه )غیر از حج و عمره( برای 
گردشگران مســلمان، امتیاز باالیی را به  
دست آورده اســت. سومین جایگاه این 
رده بندی به امارات تعلق دارد؛ کشــوری 
که با توجه به توســعه زیرساخت حمل 
و نقل و آســان کردن شرایط صدور ویزا 
برای شهروندان بیشتری از جهان، عنوان 
در دسترس ترین مقصد برای گردشگران 

مسلمان را از آِن خود کرده است.   
قطر در رتبه چهارم این رده بندی ایستاده و 
پیش بینی شده جایگاه این کشور با توجه 
به دسترسی هایی که در حمل و نقل و ویزا 

در سال های اخیر فراهم کرده و آنچه در 
جریان جام جهانی رقم خواهد خورد، در 
رده بندی مقاصد حــالل با ارتقا روبه رو 

شود.  
رتبه پنجــم این رده بندی که از ســوی 
CresCent rating صورت گرفته، 

مشترک به ایران و اردن اختصاص دارد. 
اردن در ســال ۲۰۲۲ توانسته موقعیت 
خود را در فهرســت برترین کشورهای 
حالل بهبود بخشد و با سه پله صعود به 
طور مشــترک با ایران در رده پنجم این 
فهرست قرار گیرد.  ایران نیز بیشتر از یک 
دهه است برای برند »حالل« همایش و 
گردهمایی برگــزار می کند و حتی یک 
سازمان بین المللی به این منظور تشکیل 
شده که نشان و گواهینامه »حالل« صادر 
می کند،  اما بررسی ها حاکی از این است 
کــه عملکرد آن همایش هــای متعدد با 
موضوع گردشگری حالل، با وجود شیوه 
زندگی که در کشور جریان دارد، تا کنون 
به گونه ای نبوده که نــام ایران را در بین 
مقاصد برتر گردشگری حالل تثبت کند؛ 
مرور بیشتر فهرست های پیشنهادی درباره 
مقاصد حالل و یا گزارش های بین المللی 
که در این باره تهیه و منتشر شده این نتیجه 
را حاصل می کند که در کمتر فهرســتی 
مربوط به برترین »مقاصد حالل« از ایران 
 CresCent rating نام برده شده و
یکی از معدود رده بندی هایی اســت که 
جایگاه ایران را در بین مقاصد حالل برای 

گردشگری و سفر مشخص کرده است.
امســال بیش از 13۸ کشــور براساس 
 CresCent شاخص »حالل« از سوی
rating رتبه بندی شده اند. امتیازدهی 

به کشورها براساس عواملی است که به 
سفر گردشــگران مسلمان بدون نگرانی، 
کمک می کنــد. این امتیازها براســاس 

نحوه دسترســی و ارتباطــات، محیط 
زیســت، امنیت و ثبات، خدمات حالل 
در رستوران ها و هتل ها و مهمتر از همه 
تجربیات منحصر به فرد برای گردشگران 

مسلمان داده می شود.
در ادامــه این رده بندی نام کشــورهای 
بحرین، ســنگاپور و ازبکستان نیز دیده 
می شود که رتبه ششم را مشترک به خود 
اختصاص داده اند. در رده بندی امســال، 
ازبکستان بیشترین پیشــرفت را داشته، 
بــه طوری که از ســال ۲۰1۹ هفت پله 
صعود کرده و به رتبه ششم این فهرست 
دســت یافته است.عمان، برونئی، کویت، 
لبنان  تونس،  پاکستان،  الجزایر،   مراکش، 
و مالدیو نیز از جمله کشورهایی هستند 
که در بین ۲۰ مقصد برتر حالل از آن ها 
نام برده شده است. رده بندی مقاصد حالل 
بیشتر در اختیار کشورهای عضو سازمان 
همکاری های اسالمی )OiC( است. غیر 
از این، کشورهای غیرمسلمان و غیرعضو 
در OiC نیز براساس شاخص حالل هر 
ســال رتبه بندی می شوند که در این بین، 
چهار کشور سنگاپور، تایوان، بریتانیا و 
تایلند موفق شده اند به فهرست برترین ها 

راه یابند.
تایلند با وجود آن که یک کشــور عمدتا 
بودایی است، البته با جمعیت قابل توجه 
مسلمان در جنوب آن، ثابت کرده است 
که یک مقصد محبوب برای مســلمانان، 
عمدتا از اندونزی اســت کــه به دنبال 
تعطیــالت مقرون به صرفــه و غذاهای 
تایلندی هســتند. انگلیس نیز از دیگر 
کشورهای غیرمســلمان است که در این 
رتبه بندی، جایگاه خود را بهبود داده است 
و در بین 1۰ کشور برتر غیرمسلمان که 
مقصد جذاب برای گردشــگران مسلمان 
هســتند، قرار گرفته است. اسپانیا نیز از 

جمله کشورهایی است که به عنوان یکی 
از امیدوارکننده ترین مقاصد ســفر حالل 
ظاهر شده اســت. هنگ کنگ، آفریقای 
جنوبی، ژاپن، فرانســه، آلمان، فیلیپین، 
ایاالت متحده آمریکا، استرالیا، بوسنی و 
هرزگوین، ایرلند، کره جنوبی، هلند، کانادا، 
تانزانیا و روســیه از دیگر کشــورهایی 
هستند که با وجود جمعیت کم مسلمان، 
اما اقدامــات قابل توجهی برای جذب و 
اســتقبال از گردشــگران مسلمان انجام 
می دهند. آمارها حاکی از این است که در 
سال ۲۰1۹ جمعیت گردشگران مسلمان 
به 1۶۰ میلیون نفر رسیده، درحالی که با 
بازگشایی بســیاری از کشورها از زمان 
همه گیری کرونا، ایــن پیش بینی مطرح 
است که جمعیت گردشگران مسلمان در 
ســال ۲۰۲3 به 1۴۰ میلیون نفر برسد و 
در سال ۲۰۲۴ این جمعیت به آمار قبل 
از کوویــد بازگردد و انتظار می رود بازار 
گردشگری حالل تا سال ۲۰۲۸ به ۲3۰ 
میلیون نفر مسافر دست یابد. این پیش بینی 
نیز وجود دارد که میلنیال ها )نسل Y یا 

متولدان 1۹۸۰ تا 1۹۹۴(، نسل  Z )نسلی 
که بین ســال های 1۹۹5 تا ۲۰1۰ متولد 
شده اند( و مسافران زن با ۷۰ درصد سهم 
از دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان، 
که زیر ۴۰ سال سن دارند، بیشترین تأثیر 
را در میان جمعیت مسلمانان مسافر داشته 
باشند. مســافران زن یکی از سریع ترین 
بخش های در حال رشــد را تشــکیل 
می دهنــد و ۴5 درصد از مســافران در 
سال ۲۰1۹ یا حدود ۷۲ میلیون مسافر 
را تشــکیل داده اند. گردشگری یا سفر 
حالل زیرمجموعه ای از گردشگری است 
که برای خانواده های مسلمانی که قوانین 
اســالم را رعایت می کنند، طراحی شده 
است. هتل ها در چنین مقاصدی مشروبات 
الکلی سرو نمی کنند، استخرهای جداگانه 
و امکانات اسپا برای مردان و زنان وجود 
دارد، غذاهای حالل ســرو می شــود و 
دارای امکانات نمازخانه هستند. صنعت 
گردشــگری حالل همچنین پروازهایی 
را ارائه می دهد کــه در آن هیچ الکل یا 
خوراکی های غیرحالل سرو نمی شود. در 

بعضی کشورها از جمله ترکیه به تازگی 
»تعطیالت حالل« نیز طراحی شده است 
که در هتل ها، از جمله استخرهای جداگانه 
یا خانوادگی، رستوران های حالل وجود 
دارد و ویالهایی با دیوارهای بلند ساخته 
شده است. بررســی ها نشان می دهد در 
حال حاضر اســتاندارد واحد بین المللی 
شناخته شده ای درباره گردشگری حالل 
وجود ندارد، اما حــالل به معنای مجاز 
بر اساس تعالیم اســالم است که در آن 
نوشــیدن الکل و خوردن گوشت خوک، 

برهنگی و قمار ممنوع است.
رویترز در ســال ۲۰1۴ گزارش کرده که 
مسلمانان جهان 1۴۲ میلیارد دالر برای 
سفر )بدون احتساب حج و عمره( هزینه 
کرده اند که پس از گردشــگران چینی و 
آمریکایــی در رده ســوم پردرآمدترین 
بودند. طبق  قرار گرفتــه  گردشــگران 
 CresCent جهانــی  شــاخص 
rating، ســفر مســلمانان در سال 

۲۰1۶ بیش از 15۶ میلیارد دالر به تولید 
ناخالص داخلی جهانی کمک کرده است.

فهرست برترین کشورها برای گردشگران مسلمان 

نوبت اول
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح 
رای شماره 140160323136000675 مورخ 1401/5/25 تصرفات مالکانه محمد جمالی 
فرزند محمد رسول تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97 متر مربع قسمتی از 
پالک 2803 فرعی از 3571- اصلی واقع در سید کامل بلوار شهدا بخش یک بندرعباس 
به استناد ماده 1 و ماده 3 قانون مذکور به جهت عدم دسترسی به مالک مشاعی مقرر گردید 
پس از انتشار آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور 
در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد 
چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت 
اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و 

صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول 
اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم 
دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و 
عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت 
به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 261/م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25

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

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

واکنش به حذف مجریان خانه مسافرها

کلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای افقد سند رسمی آگهی ماده 3 اقنون اقنون تعیین ت مفقودي

 کارت شناسایی موتورسیکلت تیپ آپاچی 180سی سی 
پالک 7315 شخصی قشم مالک:محمود محمودی 

شماره شاسی 67A2D20749 شماره موتور 
6DA2030243 مدل 2010  رنگ :مشکی مفقود و از 
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حوادث جهان

کشف ده ها جسد 
بر پشت بام بیمارستانی در پاکستان

  عصر روز پنج شنبه، ویدیوها و تصاویری از ده ها جسد 
پوسیده روی بام بیمارســتان »نیشتر« در شهر »ملتان« در 
ایالت پنجاِب پاکستان منتشر شد که در وضعیت وحشتناکی 
روی هم تلنبار شده اند. به گزارش ایسنا، این خبر سبب ایجاد 
وحشت در بین مردم پاکستان شده و رسانه های این کشور 
روز جمعــه از آغاز تحقیقات دولــت محلی ایالت پنجاب 
در مورد این اجســاد خبر دادند.به نوشته روزنامه پاکستانی 
»دان«، »چاودری زمان گوجر«، مشــاور وزیر ارشد ایالت 
پنجاب پاکســتان در جریان بازدید از بیمارستان نیشتر که 
وابسته به دانشگاه پزشکی پنجاب است، متوجه وجود ده ها 
جسد در پشــت بام این بیمارستان شد.عصر روز پنج شنبه، 
ویدیوها و تصاویری از پشت بام این بیمارستان در رسانه های 
اجتماعی منتشر شد که نشان می دهد ده ها جسد در حالی که 
اعضای بدنشان بریده یا سینه شان شکافته شده است در اتاقی 
تلنبار شده اند. تصاویر همچنین نشان می دهد برخی اجساد 
سالخی شــده روی بام و زیر آفتاب قرار دارند.استانداری 
پنجاب در نامه ای رسمی، خواستار توضیح دانشگاه پزشکی 
پنجاب و بیمارستان نیشــتر درباره این اجساد شد. در این 
نامه، اســتاندار پنجاب از رئیس بیمارستان نیشتر خواسته 
است ظرف ســه روز آینده در مورد هویت اجساد و علت 
نگهداری شان در چنین وضعیتی توضیح کامل بدهد.در همین 
حال، مســئوالن بیمارستان به رسانه ها گفتند که فقط چهار 
جسد در پشت بام بیمارســتان وجود دارد که برای مقاصد 
آموزشی در اختیار دانشجویان رشته پزشکی قرار می گیرند 
و به این دلیل در پشــت بام بیمارستان نگهداری می شوند.

دکتر سجاد مسعود، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی نیشتر 
با انتشار بیانیه ای مدعی شد با افرادی که اجساد را در فضای 
باز قرار داده اند برخورد قاطع خواهد شــد. او وجود ده ها 
جســد را رد کرد و گفت: فقط چهار جســد روی پشت بام 
وجود دارد که به طور طبیعی خشــک شده و برای تحصیل 
دانشجویان پزشکی استفاده می شود.اما ویدیوهای منتشرشده 
ده ها جسد فاسدشده را نشان می دهند که در وضعیت فجیعی 
روی هم تلنبار شــده و پوســیده اند.از سوی دیگر مونس 
الهی، وزیر پیشــین ایالت پنجاب به نقل از رئیس دانشگاه 
پزشکی نیشتر، گفته است: این اجساد متعلق به افرادی است 
که هویتشــان شناسایی نشده و پلیس به بیمارستان تحویل 
داده است.رئیس دانشگاه پزشکی نیشتر گفت: ما در صورت 
نیاز برای مقاصد پزشکی از آن ها استفاده می کنیم.با این حال 
مونس الهی در ادامه گفته اســت که این اجساد هنگامی که 
به بیمارستان تحویل داده شدند به حدی آسیب دیده بودند 
که امکان نگهداری آن ها در ســردخانه و استفاده آموزشی 
از آن ها وجود نداشــت. بیمارستان این اجساد را گذاشته تا 
کامل تجزیه شوند و سپس، استخوان های آن ها برای مقاصد 
آموزشی استفاده شوند.با این حال، گمانه زنی های متفاوتی در 
مورد این اجســاد وجود دارند. برخی کاربران پاکستانی در 
رسانه های اجتماعی می گویند این اجساد را برای کرکس ها 
روی بام گذاشته اند. برخی دیگر نیز این اجساد را به جنایتی 
سازمان یافته در ایالت پنجاب نسبت داده اند که ممکن است 
در اثر تنش های قومی و گروهی رخ داده باشــد.به گزارش 
ایندیپندنت، هنوز هیچ نهاد رســمی شمار دقیق جسدهای 

کشف شده را اعالم نکرده است .
40 کشته در انفجار معدن ترکیه

  شمار جانباختگان حادثه انفجار در یک معدن زغال سنگ 
در استان »بارتین« واقع در شمال ترکیه به ۴۰ نفر رسید.این 
حادثه ساعت 1۸:15 دقیقه عصر جمعه، هنگام غروب آفتاب 
رخ داد و تاریکی هوا باعث شد تا از سرعت عملیات نجات 
کاسته شود. به گفته مقامات ترکیه، حدود 11۰ نفر در زمان 
وقوع انفجار در معدن حضور داشتند که تقریبًا نیمی از آنها 
در عمق بیش از 3۰۰ متری زمین بودند. امدادگران 5۸ نفر 
را از داخل معدن نجات داده اند، با این حال بیش از 1۲ نفر 
دیگر همچنان زیر آوار ناشی از این انفجار محبوس هستند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با ارســال پیامی 
به بازماندگان قربانیان تســلیت گفت. تصاویر منتشر شده، 
خانواده و دوستان حادثه دیدگان این انفجار را نشان می دهد 
که در اطراف معدن تجمع کرده اند. همچنین گفته می شــود 
انفجار در عمق 3۰۰ متری زمین رخ داده است.تاکنون علت 
وقوع این انفجار مشخص نیست و دادستانی محلی تحقیقات 
را به منظور بررســی جزئیات حادثه آغاز کرده است، اما 
بررســی های اولیه نشــان می دهد که علت انفجار احتمااًل 
ناشــی از گازهای قابل اشتعال اســت که در معادن وجود 
دارد.بر اســاس گزارش ها، ریزش های جزئی داخل معدن 
وجود داشــته با این حال هیچ حریق مداومی وجود ندارد.

فاتح دونمیز، وزیر انرژی ترکیه روز شنبه گفت که عملیات 
نجات تقریبًا تمام شده اســت. این مقام ترکیه پیش از این 
گفته بود، آتش سوزی در بخشی از این معدن جریان دارد 
 و شماری از کارگران در آنجا گرفتار مانده اند. او همچنان از 
تالش ها برای مهار این آتش سوزی سخن گفته بود.رجب 
 طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز شــنبه به شــهر 
آماســرا رفت و از محل این واقعه دیدن کرد. او در صفحه 
 توئیتر خود نوشــت که هرگونه غفلتــی مجازات خواهد 

داشت . 
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آخرین بار که از زندان آزاد شدم دختر یکی از مشتریان قدیمی خودم را دیدم که به همراه خواهر ۱۳ 
ساله اش مواد مخدر صنعتی مصرف می کردند، این بود که به منزل آن ها رفتم و عاشق نادیا شدم. 

او همان دختری است که اکنون در شبکه سرقت دستگیر شده است و ...
   این ها بخشی از اظهارات »مجید جیغی« سرکرده معروف شبکه بزرگ سرقت در مشهد است که چند 
روز قبل دوباره به همراه 1۰ عضو شــبکه سرقت با تالش شبانه روزی کارآگاهان پایگاه شمال پلیس 
آگاهی مشهد دستگیر شــده است. این جوان ۴۰ ساله که سوابق متعدد کیفری در زمینه سرقت دارد با 
پوشیدن لباس های زنانه به شرکت ها و مراکز تجاری دستبرد می زد و یک شبکه بزرگ سرقت تشکیل 
داده بود. او پس از آن که به سواالت تخصصی سروان شفیعی )افسر پرونده( درباره  ماجرای سرقت هایش 
پاسخ داد، در حالی بخشی از سرگذشت خود را فاش کرد که بیست و چهارم اسفند سال ۹۹ زندگی گذشته 
خود را بعد از دستگیری توسط ماموران تجسس کالنتری شفای مشهد بازگو کرد که در روزنامه خراسان 
به چاپ رسید. او این بار درباره سرنوشت دخترانی گفت که به خاطر عشق به آن ها دست به خالفکاری 
می زد تا هزینه اعتیاد آن ها را تامین کند. او مدعی بود دوستانش نام جیغی را برای او انتخاب کرده اند که 
شخصیت اصلی یکی از فیلم های قدیمی است و درباره تکرار تبهکاری هایش گفت: اگرچه اولین پک 
به سیگار را در 1۰ سالگی زدم و دو سال بعد مصرف مشروبات الکلی و استعمال بنگ را آغاز کردم اما 
در ۲1 سالگی به مواد مخدر صنعتی آلوده شدم چرا که آن زمان به دختر 1۶ ساله ای دل باختم که همه 
اعضای خانواده اش معتاد تزریقی بودند. من که دیگر عاشق فتانه شده بودم به خرید و فروش مواد مخدر 
و سرقت روی آوردم تا هزینه های اعتیاد خانواده او را تامین کنم و با همین بهانه به خانه آن ها رفت و 
آمد داشتم. مدتی بعد به دلیل همین دوستی خیابانی با آن دختر من هم به مصرف مواد مخدر صنعتی آلوده 
شدم و مسیر زندگی ام تغییر کرد چرا که حدود یک سال بعد وقتی فهمیدم فتانه با پسر دیگری آشنا شده 
است از او جدا شدم. او از طریق فضای مجازی )تلگرام( با پسر دیگری معاشرت می کرد و در سال ۹5 
روزی در اطراف میدان سپاد او را  دیدم که سوار بر موتورسیکلت همان پسر جوان شد و به طرف میدان 
شهید فهمیده به راه افتادند اما در مسیر بزرگراه به دلیل سرعت زیاد موتورسیکلت کنترل از دست راکب 
آن خارج شد و فتانه از ترک موتورسیکلت بر کف آسفالت بزرگراه سقوط کرد و از دنیا رفت، البته آن 
 پسر جوان دستگیر شد که دیگر خبری از او ندارم. اما من وقتی آخرین بار از زندان آزاد شدم دختر 15 
ساله ای به نام نادیا را دیدم که پدرش را می شناختم . او هم محله ای ما بود به همین دلیل غیرتم اجازه 
نمی داد تا از مردان غریبه مواد مخدر بخرد چرا که همه خانواده اش به شیشه اعتیاد داشتند و این گونه بود 
که عاشق نادیا شدم و به همراه یکی از دوستان خالفکارم به منزل آن ها رفت و آمد می کردم چرا که پدر 
او در زندان بود و من سعی می کردم با انجام سرقت های بیشتر مواد مصرفی او و خواهر 13 ساله اش 
را تامین کنم ولی مدتی بعد وقتی پدر نادیا از زندان آزاد شد، او و دخترش نیز وارد شبکه سرقتی شدند 
 که من به همراه دوستان قدیمی خودم تشکیل داده بودم.اسفند سال ۹۹ به همراه چند تن از خالفکاران 
سابقه دار به شرکت ها و مغازه ها دستبرد می زدیم که توسط ماموران کالنتری شفا دستگیر شدیم اما بعد 
از آزادی از زندان دوباره شبکه سرقت را گسترده تر کردم و با شگردهای مختلف به اموال مردم دستبرد 
می زدیم. در طول این مدت به چند شرکت تجاری خیریه ای، مطب پزشک و دفتر وکالت دستبرد زدیم 
که در نهایت نیز کارآگاهان پایگاه شمال پلیس آگاهی مشهد من و دیگر اعضای باند را دستگیر کردند و ...

سرگذشت تبهکار شب 
در امتداد تاریکی

گروه حوادث // رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان از کشف بیش از ۴۷ 
هزار لیتر ســوخت قاچاق در آب های 

جزیره قشم خبر داد . 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل 
دادگستری هرمزگان اظهار کرد: به دستور 
دادستان عمومی و انقالب قشم، مأموران 
دریابانی ضمن اجــرای طرح ضربتی، 
نسبت به پاکسازی سواحل این جزیره از 
مخازن، باراندازها و جایگاه های نگهداری 
ســوخت قاچاق اقــدام کردند.مجتبی 
قهرمانی بیان کرد: مأموران دریابانی موفق 
شــدند در جریان اجرای این طرح، یک 

عدد مشک حاوی ۴۷ هزار و پانصد لیتر 
سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.وی 

با بیان اینکه مشک سوخت کشف شده تا 
اعماق دریا امتداد داشته و از این طریق، 

گازوئیل قاچاق به شــناورهای تندرو 
انتقال می یافت، تصریح کرد: سوخت های 
کشف شــده طبق روال قانونی با دستور 
قضایی تحویل شــرکت پخش و توزیع 
فرآورده های نفتی شده و به چرخه توزیع 
قانونی برمی گردد.  رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان همچنین ارزش تقریبی 
سوخت های مکشــوفه را ۷ میلیارد و 
1۲5 میلیون ریال دانست و عنوان کرد: 
بنابر گزارش ضابطان، تحقیقات به منظور 
شناسایی و دستگیری عوامل نگهداری 
این محموله قاچاق، ادامه دارد که نتایج 

آن متعاقباً اعالم خواهد شد .

گروه حــوادث // رئیــس پلیس فتای 
اســتان کرمان از شناسایی و دستگیری 
فردی کالهبردار بــا ترفند فروش لوازم  
خانگی خبر داد و گفت: بهترین راه تهیه 
و  نمایندگی ها  از  خانگی، خریــد  لوازم  

فروشگاه های معتبر است.
ســرهنگ محمدرضا رضایی در تشــریح 
این خبر  بیــان کرد : به دنبال  مراجعه زنی  
جوان به این پلیس و طرح شــکایت مبنی 
بر خرید لوازم خانگی از طریق عضویت در 
یک گروه واتس اپی و پرداخت مبلغی بابت 
بیعانه، مشخص شد فروشنده از ارسال کاال 
خودداری کرده و پاســخ گوی تماس های 

او  نبوده اســت. وی ادامه داد: در این زمینه  
انجام شده  بررســی  با 

مشخص شد 
متهم 

مرتبط 

با این کالهبرداری یک زن است که در یکی 
از شهرستان های تابعه شناسایی و 
قضایی  هماهنگی  با 
شد  دستگیر 
متهــم  .
علت 

ین  ا
عمل 

نه  ما مجر
خود را کسب 

ثروت با فریب دیگران ذکر  کرد.این مسئول 
انتظامی  با بیان این که برخی سودجویان از 
طریق آگهی های جعلی در فضای مجازی و 
 جلب اعتماد قربانیان اقدام به کالهبرداری 
می  کنند به کاربران توصیه کرد: قبل از هرگونه 
خرید، از صحت و سقم آگهی و کاالی ارائه 
شــده اطمینان حاصل کنند و مبلغ کاالی 
خریداری شــده را در محــل بپردازند.وی 
تاکید کرد: شهروندان در خریدهای اینترنتی 
فریب ظاهرزیبا و پررنگ و لعاب صفحات یا 
گروه های فضای مجازی  را نخورند و برای 
پیشگیری از خرید کاالی معیوب، تقلبی و 
کالهبرداری های احتمالی، خریدهای خود را 
فقط از وب سایت رسمی تولید کنندگان یا 

نمایندگی های فروش انجام دهند .

کالهبرداری با دریافت بیعانه برای خرید لوازم خانگی

گروه حوادث// مرد جنایتکار که برای فرار از 
قصاص سعی داشت خود را مخفیانه به آلمان 
برساند، پس از دستگیری مدعی شد به خاطر 
مزاحمت های یکی از زنان فامیل ناخواســته 

دست به قتل زده است. 
  ایــن متهم به قتل که حــدود ۲ ماه پس از 
جنایت در مرز ماکو دســتگیر شــد مقابل 
بازپرس ساســان غالمی در شــعبه ســوم 
دادســرای امور جنایی تهران قرار گرفت و 
به جزئیات جنایت پرداخت. وی مدعی شــد 
به خاطر یکی از زنان فامیل و مزاحمت های 
او ناخواسته مجبور به قتل مردی جوان شده 

است.
- گفت و گو با متهم

* ماجرای قتل چه بود؟
  فتانه یکی از بستگانم بود. مدتی بعد از فوت 
همســرش همچنان با خانواده ما بخصوص 
همسر و خواهرهمسرم در ارتباط بود. من از 
این موضوع ناراحت بودم و چندین بار به او 
گفته بودم که با خانواده ام کاری نداشته باشد، 

اما فتانه دست بردار نبود.
* چرا از این ارتباط   ناراحت بودی؟

 فتانــه زن بی قید و بندی بود و مدام میهمانی 
می گرفت. از طرفی همسر و خواهرهمسرم به 
خانه او رفت و آمد داشتند و از این موضوع 

ناراحت بودم.
* شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

  وقتی فهمیدم او همچنان با خانواده ام ارتباط 

دارد، عصبانــی شــدم و قمه ای برداشــتم و 
به ســراغش رفتم تا او را بترسانم. به مقابل 
خانه اش که رســیدم، با مرد جوانی روبه رو 
شدم. من اصاًل آن مرد را نمی شناختم و اولین 
باری بود که او رامی دیدم. نمی دانم چرا آنجا 
بود و چه شــد که با هم دعوا کردیم و با قمه 

ضربه ای به او زدم و فرار کردم.
* بعد از فرار چه کردی؟

  با برادرم تماس گرفتم و او از من خواســت 
خودم را به آلمان برسانم. به مرز ترکیه رفتم 
و مدتی درخانــه یک قاچاق بر ماندم بعد به 
همراه قاچاق بر و دو نفر دیگر تصمیم گرفتیم 
از مرز وارد ترکیه شــویم. شــبانه از مناطق 
صعب العبور حرکــت می کردیم که نگهبانان 
مرزی ما را نبینند اما از شــانس بد من آنها 
دیدند. مجبور شــدیم راه رفته را برگردیم؛ به 
هر ســختی بود با کمک سه نفری که همراهم 
بودند به ماکو برگشــتم و تحت درمان قرار 
گرفتم. با بهبودی پایم قصد داشتم که دوباره 
مخفیانه از مرز خارج شــوم که توسط پلیس 

بازداشت شدم.
* اعتیاد داری؟

  1۰ سال است که مواد می کشم؛ خیلی سعی 
کردم به خاطر دختر سه ساله ام ترک کنم، اما 
نشــد. دوبار به زندان افتادم، یکبار به خاطر 
حمل و نگهداری مواد مخدر و دومین جرمم 

به خاطر درگیری بود .

جنایت ناخواسته به خاطر یک زن

کشف 4۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های قشم

گروه حوادث //مربی یــک مهدکودک که پس 
از اختالف با صاحبکار خود اخراج شــده بود در 
حالی که سعی داشت با انتشار مطالب دروغین در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مهدکودک را 
بدنام و تخریب کند از سوی پلیس فتا شناسایی 

و دستگیر شد .
   سرهنگ امیرحسین سلیمانی، رئیس پلیس فتای 
استان فارس در تشریح این خبر گفت: چندی قبل 
خانمی ۴5 ساله که از مسئوالن یک مهدکودک بود با 
مراجعه به پلیس فتای استان فارس مدعی شد فردی 

ناشــناس در فضای مجازی با انتشار مطالب کذب 
در شبکه های اجتماعی و ارسال پیام های دروغین 
و نادرســت برای والدین بچه ها قصد بدنام کردن و 
تخریب مهدکودک را دارد، پس از این شــکایت، 
رســیدگی به این پرونده به  صورت ویژه در دستور 
کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.پرونده اولیه با 
هماهنگی مقام قضایی تشکیل شد و با جمع آوری 
مدارک و مستندات مربوطه توسط کارشناسان پلیس 
فتا، سرانجام متهم را که زن جوانی بود شناسایی و 

به این پلیس احضار کردند.این مقام انتظامی تصریح 
کرد: در ابتدا متهم منکر ارتکاب جرم خود شد ولی 
پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیسی به ناچار 
لب به اعتراف گشود و مشخص شد این فرد که مربی 
ســابق مهدکودک بوده به  دلیل کینه و مشکالتی که 
قباًل با مســئول خود در محیط کار داشته، اقدام به 
چنین کاری کرده است.ســرهنگ سلیمانی افزود: 
برابر قانون هر گونه توهین، اهانت  یا پخش تصاویر 
شخصی افراد در فضای مجازی جرم محسوب شده 
و عواقب جبران ناپذیــری برای فرد به همراه دارد، 
بنابراین رعایت اخالق در فضای سایبری بخصوص 

شبکه های اجتماعی امری مهم محسوب می شود .

انتقام عجیب خانم مربی از صاحبکار

گروه حوادث// پسر شرور که پس از قتل پدرش سعی در گمراه کردن پلیس داشت در کمتر از 
۲ ساعت مجبور به اعتراف شد .

   ســرهنگ فرهاد آراوند، فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان در استان بوشهر گفت: پس از اعالم 
یک فقره قتل عمد در شهر »سعدآباد«، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. کارشناسان 
جنایی پلیس آگاهی با بررسی همه جانبه ابعاد و زوایای صحنه جنایت و با توجه به ضد و نقیض گویی 
همسر و فرزند بزرگ مقتول و نداشتن مطابقت اظهارات اعضای خانواده با صحنه جنایت، این مادر 
و پســر را به پلیس آگاهی منتقل کردند.سرهنگ آراوند در ادامه بیان کرد: با انجام تحقیقات فنی و 
تخصصی و با مستندات و ادله موجود، فرزند مقتول لب به اعتراف گشوده و به صراحت به قتل پدرش 
با اسلحه شکاری اقرار کرد. قاتل در تحقیقات انجام شده و اعترافات فردی انگیزه خود از این جنایت 

را اختالفات خانوادگی و درگیری های قبلی عنوان کرد .

اعتراف پسر به قتل پدر با اسلحه شکاری

طرح : بیتا هوشنگی

گروه حــوادث // مردی که در ماجــرای اختالف 
خانوادگی توسط همسرش به آتش کشیده شده بود، 
در مرکز درمانی مشــهد جان سپرد و بدین ترتیب 
همسر وی به اتهام ارتکاب جنایت روانه بازداشتگاه 

شد .
  بامداد نوزدهم شــهریور، نیروهای امدادی پیکر 
سوخته مرد ۴۰ ساله ای به نام »مجید« را به بخش 

ســوختگی بیمارستان امام رضا )ع( منتقل کردند و 
دقایقی بعد همسر او نیز به دلیل اقدام به خودکشی 
با قرص در بخش مسمومان بیمارستان بستری شد. 
بررســی های ســروان عظیمی مقدم )افسر جنایی 
پلیس آگاهی خراســان رضوی( که با دســتورات 
مقدماتی قاضی ویژه قتل عمد همراه بود، حکایت 
از آن داشــت که زن 35 ســاله، به دلیل اختالفات 

خانوادگی همســرش را درون رختخواب به آتش 
کشیده و ســپس با مصرف قرص خودکشی کرده 

است. 
  با توجه به اهمیــت موضوع و احتمال مرگ مرد 
۴۰ ساله، بالفاصله قاضی »محمود عارفی راد« در 
بیمارستان امام رضا)ع( حضور یافت و به تحقیق در 
این باره پرداخت .ادامه این گزارش حاکی است: مرد 
۴۰ ساله به دلیل عوارض ناشی از شدت سوختگی 
در مرکز درمانی جان ســپرد و همسر وی نیز روانه 

بازداشتگاه شد .

مرگ تلخ مرد ۴۰ ساله در شعله های آتش 
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خبری

شهرستان

 بندر سیریک سهم باالیی در حوزه توسعه ترانزیت 
و صادرات کاال به عمان دارد

  ســعیده دبیری نژاد – گروه شهرستان  // مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی گفت: بندر سیریک به دلیل موقعیت قرارگیری 
و نزدیکی به کشــور عمان، سهم باالیی در حوزه توسعه کاپوتاژ و 
ترانزیت و صادرات و واردات کاال دارد.به گزارش خبرنگار دریا ، 
»علی اکبر صفایی« در بازدید از روند احداث بندر تجاری سیریک 
افزود: با همت و تالش شــبانه  روزی دست اندرکاران طرح بندر 
سیریک، موج شــکن این بندر ساخته و تکمیل شده است. وی با 
بیان اینکه اسکله این بندر تجاری نیز آماده بهره برداری است، گفت: 
برخی اقدامات در پسکرانه بندر از جمله محوطه سازی، انبار و سایر 
تجهیزات بندری با مشــارکت سازمان بنادر و دریانوردی و بخش 
خصوصی انجام می شــود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
رشد چشــمگیر بندر تجاری سیریک گفت: 5۸ هزار تن عملیات 
تخلیه و بارگیری در شش ماهه امسال گویای توسعه تجاری در این 
بندر است. صفایی ادامه داد: بندر سیریک به دلیل موقعیت قرارگیری 
و نزدیکی به کشور عمان، ســهم باالیی در حوزه توسعه کاپوتاژ، 
ترانزیت و صادرات و واردات کاالدارد. وی بر آماده سازی تمامی 
بخش های این بندر از جمله موج شکن، الیروبی، محوطه سازی، 
اسکله های رو-رو، ساختمان گمرک و بندر برای بهره برداری کامل 
تاکید و خاطرنشان کرد: زمانی این بندر به صورت رسمی افتتاح و 
به بهره برداری می رسد که تمامی مجموعه نیازهای آن در پسکرانه و 

اسکله کامل و مهیا باشد . 
توسعه زیرساخت های عمرانی در حوزه آب و برق 

جزیره هندورابی در دستور کار است
 گروه شهرستان  // مدیر جزایر اقماری منطقه آزاد کیش گفت: 
توسعه زیرســاخت های آب و برق جزیره هندورابی به صورت 
علمی در دستور کار این سازمان اســت. ایرج شرف زاده اظهار 
داشــت:  ۲ گروه از طراحان با هــدف طراحی علمی و منطقی 
توســعه زیرســاخت های انرژی آب و برق جزیــره هندورابی 
بازدید کردند.وی اضافه کــرد: در این بازدید مدیر امور زیربنایی 
و کارشناســان بخش آب و برق معاونت عمرانی سازمان منطقه 
 آزاد کیش و نماینده شرکت عمران، آب و خدمات حضور داشتند.
 شرف زاده افزود: شرکت عمران، آب و خدمات کیش در فصل خنک 
» ماه های دی و بهمن « امسال نسبت به اصالح شبکه برق جزیره 
هندورابی اقدام خواهد کرد.به گزارش ایرنا ، وی  با اشاره به این که 
در هفته گذشته تعداد 31 کنتور برق در واحد های مسکونی جزیره 
هندورابی نصب شده است، اظهار کرد: در آینده نزدیک ضمن نصب 
تعداد ۴5 دســتگاه کنتور آب در این منطقه، تابلوهای برق توسط 

پیمانکار مربوطه ساماندهی می شود .

ســعیده دبیری نژاد - گروه شهرستان  //   
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
به هر میزان  این شــرکت  هرمزگان گفت: 
تخصیص اعتبار تا ســه برابر اقدام به اجرای 

عملیات آبرسانی می کند.
    بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ عبدالحمید 
حمزه پور در جلســه با نمایندگان شوراهای 
شهرســتان های اســتان با بیان اینکه آبفا در 
تامین نیاز آبــی مردم از تمــام ظرفیت خود 
اســتفاده می کند، افزود: کندی برخی پروژه ها 
 به دلیل کمبود اعتبار است اما در مقابل از تمام 
 ظرفیت ها بــرای تکمیل پروژه ها اســتفاده 
می شود که بعضا برای پیشبرد پروژه ها تا سه 
برابر اعتبارات تخصیص داده شده، شاهد پیشرفت 
طرح های آبرسانی هستیم.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان با بیان اینکه دولت تاکید 
 جدی در تامین نیاز آبی مردم دارد، افزود: بخش 

عمده ای از اعتبارات صرف خرید لوله و اتصاالت 
می شود، تصریح کرد: استاندار هرمزگان به عنوان 
مقام عالی دولت به دلیل اهمیت مسئله آبرسانی، 
نسبت به تامین اعتبار این حوزه از منابع مختلف 
پیش قدم است.وی در ادامه با اشاره به پراکندگی 
روستایی در استان هرمزگان از این موضوع به 
عنوان یکی از چالش های آبرســانی یاد کرد و 
افزود: این موضوع در کنار فقر منابع آبی باعث 
شــده تا اجرای پروژه های آبرسانی اعتبارات 
 باالیی را طلب کرده و اجرای آن را زمان بر کند.

حمزه پور همچنین به تشریح اقدامات در دستور 
کار آبفا در مناطق مختلف هرمزگان پرداخت و 
گفت: تابستان آینده برای برخی مناطق از جمله 
شهرستان سیریک متفاوت خواهد بود. وی ادامه 
داد، آب شیرین کن زیارت به سرعت در حال 
اجراست که تکمیل آن به پایداری آب سیریک 
 کمک شــایانی خواهد کرد.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان گفت: تابستان امسال نیز 
برای شهرستان سیریک متفاوت تر از سال قبل 
بود که با آبرسانی به بخش بمانی در هفته دولت 

توانستیم ضمن تحقق وعده استاندار هرمزگان، 
به یکی از خواسته های اصلی مردم این منطقه 
 پاســخ شایســته ای بدهیم.   وی با اشاره به 
پروژه های آبرسانی به شهرستان بشاگرد گفت: 
پروژه های این شهرستان در دو جبهه فعال است 
و آبرســانی به روستاهای مسیر دو خط انتقال 
آب از ســد جگین تا سردشت و سد سهران تا 
گوهران در حال انجام است. به گفته حمزه پور، 
تکمیل این پروژه ها به دلیل شرایط جغرافیایی 
منطقه هم زمان بر و هم نیازمند اعتبارات باالیی 
اســت که به مرور نیاز آبی روستاهای مسیر از 
این محل تامین خواهد شــد.مدیرعامل آب و 
فاضالب استان هرمزگان در ادامه به خط انتقال 
آب شیرین کن خلیج فارس اشاره کرد و گفت: 
پیش بینی های الزم برای تامین نیاز آبی مناطقی 
از شهرستان های خمیر، بندرعباس و حاجی آباد 
از این خط انتقال انجام شــده است که در حال 
حاضر بخشی از شهرستان خمیر و بندرعباس از 
این محل تامین آب می شوند.به گفته وی، تامین 
آب کهورستان، رویدر، کشار و روستاهای مسیر 

شهرستان خمیر از این محل در دستور کار است 
و عملیاتی شــدن این مهم یکی از اولویت های 
آبفاست.حمزه پور همچنین از اجرای پروژه های 
آبرسانی در شهرســتان رودان خبر داد و گفت: 
برخی از مناطق این شهرستان که با کمبود آب 
مواجه هســتند پیش بینی های الزم انجام شده 
است که بخشی از آن در قالب قرارداد با قرارگاه 
امام حسن مجتبی)ع( و برخی نیز در قالب قرارداد 
مناقصه با پیمانکاران دیگر پیش بینی شده است 
که آبرسانی به خیرآباد و سرزه نیز در این قالب 
انجام خواهد شد. مدیرعامل آبفا همچنین گفت: 
در تابستان امسال با اقدامات انجام شده برخی 
از روستاهای این شهرستان به آب پایدار دست 
یافتند که تکمیل دیگر پروژه های نیمه تمام در 
بخش های مختلف این شهرستان در دستور کار  
اســت.وی در ادامه با اشاره به جمعیت شناور 
شهرستان پارســیان گفت: بر اساس آمار ارائه 
 شده در این جلسه جمعیت این شهرستان بعضا تا 
 دو برابر آمار رســمی اســت و این موضوع در 
خدمــات رســانی آبفا نیــز تاثیر گذاشــته 

 اســت.حمزه پــور ابــراز امیدواری کــرد: با 
مشخص شدن ســرمایه گذار آب شیرین کن 
دشــتی و همچنین تکمیل مخزن این شــهر 
بتوانیم بخشــی از نیازهای شهرستان پارسیان 
در بخــش آب را مرتفــع کنیم.مدیرعامل آب 
و فاضالب اســتان هرمزگان در پایان  ضمن 
 اشــاره به ارتباط مســتقیم وصــول مطالبات

 با خدمات رســانی آبفا از اعضای شــورای 
شهرستان ها خواســت تا در این زمینه با آبفا 
همکاری و با تشویق مشترکین برای پرداخت 
به موقع مطالبات آبفا فرصت خدمات رســانی 
مطلوب تر را فراهم کنند.در این نشست همچنین 
فاطمه جراره رئیس شورای شهر بندرعباس و 
نماینده هرمزگان در شورای عالی استان ها به 
بیان برخی دغدغه های مردم در حوزه آبرسانی 
پرداخت و افزود: مردم دسترسی های بیشتری و 
نزدیک تری با شوراها به عنوان نمایندگان خود 
هستند از این رو برای بیان خواسته هایشان به 
ما مراجعه می کنند.به گفته وی، خدمات رسانی 
در حوزه آب متفاوت تر از دیگر حوزه هاست 

 و قطعــی و کمبــود آب باعــث ایجاد چالش 
می شــود از این رو خواسته هایی که مطرح و 
بیان می شــودبا هدف رفع این چالش هاست.
جراره افزود:  شوراها به عنوان یک ظرفیت در 
کنار آبفا هستند و تالش این مجموعه نیز تسهیل 
روند خدمات رسانی به مردم است. دوست محمد 
حاجبی رئیس شورای اسالمی استان هرمزگان 
 با اشــاره به اقدامات آبفــا و تعامل عبدالحمید 
 حمزه پور مدیرعامل این شــرکت با شــوراها 
 افــزود: اعضــای شــوراها بــه دلیــل نوع 
فعالیت شــان ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند و 
خواسته هایشان را از این طریق پیگیری و مطالبه 
می کنند؛ از این رو اگــر مطالبه ای در حضور 
 مســئوالن مطرح و بر حل آن تاکید می شود، 
خواسته های مردمی است.وی با بیان اینکه آب به 
عنوان یکی از نیازها و دغدغه های مردم مطرح 
است، بیان داشت: نوسازی و توسعه خطوط انتقال 
و شبکه های توزیع آب از جمله نیازهای اساسی 
است که انتظار می رود در این زمینه اقدامات الزم 
در روستاها و شهرها انجام شود.گفتنی است، در 
این جلسه نمایندگان شوراهای شهرستان های 
بندرعباس، سیریک، بشــاگرد، رودان، خمیر، 
حاجی آباد و پارسیان به بیان دغدغه های مردم 

شهرستان خود در حوزه آبرسانی پرداختند .

مدیرعامل آبفا در جلسه با اعضای شورای اسالمی شهرستان های هرمزگان : 

پراکندگی روستایی یکی از چالش های آبرسانی هرمزگان است 

سعیده دبیری نژاد- گروه شهرســتان // مدیرکل امور مراتع 
کشور مهندس بهزاد با حضور درجمع بهره برداران و مرتعداران، 
کوهشاه احمدی شهرستان حاجی آباد گفت: طرح های تلفیقی 
مرتعداری به صورت پایلوت جهت بهره برداران و مرتعداران در 

قالب کشت وتوسعه گیاهان دارویی انجام می شود.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ ترحم بهزاد مدیرکل امورمراتع کشورتاکید 
کرد: هدف ازاین بازدید ظرفیت شناسی و کمک به تهیه و اجرای 
طرح های مرتعداری تلفیقی در سطح استان با مشارکت صندوق 
توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان در قالب شرکت 
تعاونی فراگیر سخت کوشان آبخیزداری کوهشاه و شرکت تعاونی 
گل میخک می باشد.وی افزود: کارگاه آموزشی دوروزه و بازدید 
 از طرح های مرتعداری تلفیقی درمنطقه کوهشاه احمدی تیاب  که 
بهره برداران نظرات خودرا ارائه کرده و برنامه هایی در راستای تغییر 
نگرش مرتعداران به ظرفیت های مرتع و شناسایی ظرفیت های 
جدید برگزار شد.مهندس بهزاد گفت: طی این بازدید یکروزه نشستی 
با شــرکت تعاونی های فراگیر سخت کوشان آبخیزداری کوهشاه 
و شــرکت تعاونی گل میخک و تشکل های مردمی تیاب داشتیم 
که نقطه نظــرات مردمی را جمع بندی کرده و طی این دوره تغییر 

وتحوالتی در اجرای طرح های مرتعداری درراستای تغییر پوشش 
گیاهــی و تغییراتی که در اجرای طرح ها انجام شــده به صورت 
پایلوت در این منطقه انجام شده است . مدیرکل امورمراتع کشوردر 
خصوص اجرای طرح های پایلوت در منطقه تیاب گفت: دو مورد 
ازاین طرح های پایلوت، شــامل  کلنگ زنی استخرچند منظوره 
جهت آبیاری وطرح پرورش ماهی که شــامل  15۰هکتار طرح 
زراعت چوب و 1۸ هکتارطرح کشت گیاهان دارویی درراستای 
تولیــد و زراعت چوب، پرورش ماکیان، طرح زنبورداری ، علوفه 
کاری و توسعه گیاهان دارویی پرواربندی و کشت گیاهان دارویی و 
آرایشی می باشد .بهزاد در پایان ضمن تشکر از استقبال مرتعداران 
و بهره برداران منطقه از اجرای طرح های پایلوت در مراتع خواستار 
اجرای طرح های تلفیقی مرتعداری با هدف کاهش بار اضافی از 
مراتع و جلوگیری از فرســایش خاک و تقویت پوشش گیاهی و 
درآمدزایی وبهبود معیشت جوامع محلی شد. گفتنی است در پایان 
این بازدید یکروزه کشــت نهال رزماری و کنار در مراتع منطقه با 
حضور مدیرکل مراتع کشور و مدیرکل  منابع طبیعی و آبخیزداری 
هرمزگان و جوامع محلی انجام و از محل کشت و زراعت چوب 

و سازه های آبخیزداری و نهالستان پیوندی نارنگی بازدید شد .

مدیرکل امور مراتع کشور خبر داد 

برگزاری طرح های مرتع داری تلفیقی 
به صورت پایلوت در منطقه کوهشاه احمدی 

امین درساره – گروه شهرســتان // آیین تکریم و معارفه 
رئیس بیمارستان نیاپور بندرخمیر با حضور فرماندار خمیر و 
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان در فرمانداری خمیر 

برگزار شد .
   بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ در این آیین از زحمات پرویز 
طاهری رئیس سابق بیمارســتان نیاپور بندرخمیر قدردانی و 
صالح الدین ســفاری به عنوان رئیس جدید معارفه شد.دکتر 
ســفاری پیش از این رئیس بیمارستان ســیریک بوده است.
فرماندار خمیر در این آیین ضمن قدردانی از اقدامات طاهری 
در زمان تصدی این مســئولیت، برای سرپرست جدید آرزوی 
موفقیت کرد.وی گفت:یکی از اقدامات خوب در زمان طاهری، 
راه اندازی واحد ســی تی اسکن بیمارستان به عنوان یکی از 
مطالبه جدی مردم در حوزه درمان بوده است که خوشبختانه در 
هفته دولت امسال به بهره برداری رسید و امیدواریم با حضور 
ســفاری دیگر مطالبات مردمی در این حوزه پیگیری و به ثمر 
بنشیند.میرهاشم خواستار افزود:یکی از اقدامات قابل پیگیری 
از سوی مدیریت جدید عالوه بر پیگیری تجهیزات، راه اندازی 
بخش ســی سی یو بیمارستان نیاپور بندرخمیر است.این مقام 

 مســئول ادامه داد:با توجه به فراهم بــودن فضای الزم جهت 
راه اندازی واحد سی سی یو و همچنین مکاتبات صورت گرفته 
جهت اخذ تجهیزات آن ، ضروری است مدیر جدید با جدیت 
این موضوع را پیگیری کند.رئیس شــورای سالمت شهرستان 
خمیر همچنین در بخشی از سخنان خود به حساسیت در حوزه 
بهداشت و درمان اشاره نمود و تصریح کرد: توقع مردم از حوزه 
بهداشت و درمان به دلیل سروکار داشتن با جان افراد از سایر 
حوزه ها بیشتر است و این مجموعه بیش از سایر ارگان ها زیر 
ذره بین افــکار عمومی قرار دارد.فرماندار همچنین بر رعایت 
اخالق پزشکی ، تکریم بیماران و مراجعین در مراکز بهداشت و 

درمان شهرستان تاکید کرد .
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 5120901
 5121004
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 5121008
 5121105
 5121106
 5121107
 5121108
 5121112
 5121207
 5121208
 5121404
5150304

 5160102
 5160202
 5170103
 5170206
 5210200
 5210300
5220100
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عوارض سطح شهر
عوارض بر مشاغل
درآمد پارک ها

بها خدمات فضاي سبز
بهاي خدمات كارشناسي نقشه ها

بهاي خدمات فني
درآمد حاصل از كرايه ماشين آالت وسائل نقليه

درآمد حاصل از پاركينگ
جرائم كميسيون ماده 100

فروش اموال غيرمنقول
حقوق شهردار

حقوق ثابت/ مبنا كاركنان رسمي و پيماني
حقوق و دستمزد كارگران رسمي مشمول قانون كار

حقوق كارمندان قراردادي
حقوق كارگران قراردادي

مزاياي شهردار
مزاياي كارمندان رسمي اعم از ثابت و پيماني

مزاياي كارگران رسمي مشمول قانون كار
مزاياي كارمندان قراردادي
مزاياي كارگران قراردادي

اضافه كار
ماموريت داخلي

خدمات قراردادي اشخاص
حسابرسي

نگهداري و تعمير وسائل اداري
جشن و چراغاني

حق الوكاله و حق المشاوره
خريد دسته چك و سفته
بهاي برق پاركها و ميادين

سوخت بنزين ماشين آاالت
سوخت گازوئيل ماشين آاالت
لوازم مصرفي خدمات شهري

لوازم يدكي ) مربوط به وسائط نقليه و ماشين آالت و تجهيزات(
لوازم مصرفي اداري )كاغذ ، مقواو لوازم التحرير(...

موادغذائي
لوازم خواب و پوشاک

هزينههاي آموزشي كاركنان
خريد كتاب, نشريات, نرم افزارهاي رايانه اي, فيلم هاي ويديوئي, و ساير لوازم و ابزار مشابه

كرايه وسايط نقليه
هدايا و پرداخت هاي تشويقي

حق بيمه سهم شهرداري)مشمولين قانون تامين اجتماعي(
حق عائله مندي, اوالد

ديون با محل-فوق العاده عمران شهردار
جرائم دولتي

ساير اعتبارات مربوط به ساختمان
ساير اعتبارات مربوط به پل, تونل, اتوبان, خيابان و ...

آتش نشاني, اتوبوس, راه سازي و ماشين آالت عمراني و خدماتي
ساير حساب انتظامي

طرف ساير حساب انتظامي

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 61,949,600
 269,232,510
 256,520,364
 204,428,016

 4,313,874,030
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 533,950,516
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 14,000,000
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 396,163,350
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 66,060,000
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 40,660,000
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 49,060,000
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 401,362,372
 113,054,808
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 3,421,815,000
 18,561,168,453
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 974,296
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گروه ســالمت // هیچ زمانی بهتر از فصل 
پاییز برای خریــد مواد غذایی رنگارنگ و 

مغذی برای قلب نیست . 
    گیاهــان نــه تنها مملــو از ویتامین ها و 
مواد معدنی هســتند بلکه دارای مواد مغذی 
مانند فیتوکمیکال هایی هســتند که خواص 
ضدالتهابی و کاهش دهنده کلســترول دارند.
در این مطلب درباره فوائد مصرف برخی از 
میوه ها و سبزیجات برای بهبود سالمت قلب 

در فصل پاییز یادآوری شده است:
*  کلم غنچه ای یا بروکسل

   کلم بروکسل یک سبزی چلیپایی سرشار از 
آنتی اکسیدان ها از جمله گلوکوزینوالت است 
که بدن در طی هضم، آن را به ایزوتیوسیانات 
)ترکیبات مفید برای قلــب( تبدیل می کند.
آنتی اکســیدان ها می توانند به کاهش التهاب 
در بدن کمک کنند. به عنوان مثال، بر اســاس 
 Food مطالعه ای که در ماه مــه ۲۰۲۲ در
Chemistry منتشر شد، مصرف سبزیجات 

چلیپایی سرشار از ایزوتیوسیانات ها - مانند 
کلم بروکسل - با کاهش 1۰ درصدی خطر 

مرگ ومیر ناشی از همه علل مرتبط است.
کلم بروکسل منبع خوبی از فیبر است. طبق 
گفتــه کلینیک مایو، غذاهــای غنی از فیبر 
می توانند به کنترل قنــد خون و وزن کمک 
کنند، که هر دو خطر بیماری قلبی را کاهش 

می دهند.
*  کدو حلوایی

   آنتی اکسیدان هایی به نام کاروتنوئیدها رنگ 
قرمز، نارنجی و زرد به کدو حلوایی می دهند. 
بتاکاروتــن، آلفاکاروتن، لوتئین و زآگزانتین 
همگی در این گــروه از ترکیبات قرار دارند.
یک متاآنالیز کــه در آوریل ۲۰۲۲ در مجله 
Frontiers in nutrition منتشــر 

شد، نشان داد که این ترکیبات ممکن است به 

مبارزه با استرس اکسیداتیو که با بروز التهاب 
و چندین بیماری مزمن از جمله بیماری های 
قلبی عروقــی، دیابت نــوع ۲، بیماری های 
عصبی، برخی سرطان ها مرتبط است، کمک 
کند.نصف فنجان کدو حلوایی ۲۲۰ درصد از 
نیاز روزانه شما به ویتامین A را تامین می کند. 
ویتامین A دارای خواص آنتی اکسیدانی است 

که از بیماری قلبی محافظت می کند.
* سیب  زمینی شیرین

   مانند کدو حلوایی، ســیب زمینی شیرین 
سرشار از بتاکاروتِن مفید برای سالمت قلب 
است. بر اســاس مطالعه ای که در ماه اوت 
۲۰۲۲ در مجله AntioxidAnts منتشر 
شد، سیب زمینی شیرین دارای اسپورامین ها، 
آنتی اکسیدان های قوی منحصربه فرد است که 
برای اثرات مثبتشان بر سرطان روده بزرگ 

مورد بررسی قرار گرفته اند.این سیب زمینی ها 
همچنین مملو از فیبر هستند. حتی اگر دیابت 
نوع ۲ دارید، می توانید ســیب زمینی شیرین 
بخورید چون شاخص گلیسمی پایینی دارد، 
به این معنی که قند خون را حتی در افراد مبتال 

به دیابت افزایش نمی دهد.
*  چغندر

  چغندر به  عنوان منبع طبیعی نیترات شناخته 
می شود که بدن آن را به نیتریت تبدیل می کند 
تا شریان های شما را ســالم نگه دارد. آب 
چغندر می تواند به کنترل فشار خون باال کمک 
کند. با ایــن  حال، اگر بعد از خوردن چغندر 
ادرارتان صورتی یا مدفوع قرمز شد، نگران 

نباشید.
* انار

   اســید االژیک موجود در این میوه ممکن 

اســت به جلوگیری از تجمع کلسترول در 
شریان ها کمک کند. انار منبع خوبی از پتاسیم 
و برای کنترل فشار خون باال مفید است. سعی 
کنید از دانه های انار در بلغور جو، ماســت، 

استفاده  و ساالد  غالت 
کنید.

*  لوبیا 
سبز

لوبیا 
و 

حبوبات یکی 

از اصلی ترین غذاهایی هستند که برای سالمت 
قلب توصیه می شــوند. آنها سرشار از فیبر، 
ویتامین ها و مواد معدنی بدون چربی اشباع 
هستند. لوبیا سبز همچنین منبع خوبی از فیبر 
و ویتامین B۶ است که 
به بهبود سالمت 

قلــب 

کمک 
می کند .

 گروه ســالمت // مدیر گــروه بیماری های عفونی 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران با اشاره به وضعیت 
کووید ۱۹در کشور و احتمال همزمانی شیوع کرونا و 
آنفلوآنزا در پاییز و زمستان، گفت: باید بدانیم که به 
هر حال این ویروس ها وجود دارند و یکسری رعایت ها 
باید انجام و تبدیل به فرهنگ عامه شود که البته تا 

حدی این اتفاق افتاده است . 
   دکتر حمید عمادی درباره وضعیت کرونا در کشور و 
همچنین احتمال طغیان همزمان کرونا و آنفلوآنزا در فصل 
سرما، گفت: باید توجه کرد که برخالف تصور عمومی 
بیماری کووید 1۹ تمام نشــده اســت، بلکه به صورت 
خفیفی درآمده که بسیار هم مسری است. به این معنا که در 
حال حاضر با یک بیماری بسیار خفیف، اما در عین حال 
بسیار بسیار مسری مانند سرماخوردگی مواجهیم. بنابراین 
ویروس در سیر خودش تکامل یافت و هرچه گذشت 
بیماری ناشی از کرونا خفیف تر اما مسری تر شد.وی با 
بیان اینکه بنابراین در حال حاضر میزان سرایت پذیری 
کرونا خیلی بیشــتر اســت، اما بیماری خفیف است و 
میزبانش را نمی کشد، گفت: در حال حاضر کووید 1۹ به 
این صورت ادامه حیات می دهد. باید توجه کرد که ممکن 
است ویروس مجددا جهش هایی پیدا کند که بیماری زایی 
آن و کشندگی اش بیشتر شود و این احتمال وجود دارد. 

زیرا بیماری تمام نشده و ما همیشه با این خطر مواجهیم 
که با عود کووید روبرو شویم.عمادی ادامه داد: از طرفی 
هر ساله با شروع فصل سرما،   تعداد زیادی بیماری های 
تنفسی اعم از سرماخوردگی، آنفلوآنزا و ... داشتیم. طی 
دو ســه سال گذشــته مردم به دلیل ترس از کووید 1۹ 

رعایت کرده و ماسک می زدند و در نتیجه عفونت های 
تنفسی از جمله آنفلوآنزا شایع نشد، اما امسال که تقریبا 
مردم ماسک هایشان را برداشتند و مالحظاتی که طی یکی 
دو سال گذشته بود، کمتر شده، طبیعتا انتظار می رود که 
عفونت های تنفسی دیگر از جمله آنفلوآنزا را هم داشته 

باشیم.وی با بیان اینکه بنابراین در پاییز و زمستان امسال 
با دو احتمال مواجهیم، گفت: هم احتمال دارد که آنفلوآنزا 
شایع شــود و هم احتمال دارد که کووید مجددا جهش 
پیدا کند و در عین حال ممکن اســت این دو احتمال به 
صورت همزمان بوده و همزمانی این دو ویروس را داشته 
باشیم. هرچند که واقعا امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد، 
اما از نظر آمار و احتمال، احتمال آن وجود دارد.عمادی با 
اشاره به اقداماتی که باید در این شرایط و برای پیشگیری 
از ابتال به کووید و آنفلوآنزا انجام شود، گفت: یک زمانی 
برای کووید هیچ واکسنی نداشتیم. البته واکسن هایی هم که 
اکنون در دنیا وجود دارد،  به خوبی اُمیکرون را پوشش 
نمی دهد و اُمیکرون مقدار زیادی خاصیت واکسن گریزی 
هم دارد. با این حال بهتر است که مردم واکسن های یادآور 
کووید را تزریق کنند. زیرا ممکن است سوش جدیدی 
پدید آید که واکســن روی آن اثرگذار باشد.وی با بیان 
اینکه در عین حال واکســن آنفلوآنزا هم در بازار است 
و مردم می توانند آن را تهیه کنند، گفت: به ویژه افراد در 
معرض خطر که بیماری آنفلوآنزا در آنها می تواند شدید و 
کشنده باشد، باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. افرادی 
مانند مبتالیان به بیماری های زمینه ای، سالمندان، افراد 
مبتال به نقص ایمنی، بیماری قلبی، کلیوی و... واکســن 

آنفلوآنــزا را تزریق کنند.عمادی بــا بیان اینکه تزریق 
واکســن آنفلوآنزا و کرونا بهتر است به صورت همزمان 
انجام نشود، گفت: البته می توان هر دو را در یک روز هم 
تزریق کرد، اما باید در دو دست مختلف باشد. البته بهتر 
اســت که به صورت همزمان در یک روز تزریق نشود 
و دو هفته فاصله زمانی بین تزریق آن ها وجود داشــته 
باشد.وی درباره توصیه هایش به مدارس و دانشگاه ها، 
گفت: باید توجه کرد که بعد از شــیوع کرونا در جهان 
فرهنگ مردم مقداری ارتقاء یافت و فکر می کنم کووید 
1۹ چه باشد و چه نباشد، رعایت های بهداشتی مربوط 
به بهداشت تنفسی از سوی مردم رعایت خواهد شد. در 
مدارس و دانشگاه ها هم کماکان باید این رعایت ها انجام 
شود. اگر ماسک بزنند، بسیار خوب است. در بسیاری از 
کشورهای دنیا مردم در جاهای شلوغی مانند مترو این 
فرهنگ را پیدا کردند که بهتر است ماسک بزنند. خیلی 
از این موارد می تواند جزئی از فرهنگ عامه باشد؛ مثال 
روبوسی نکنند، خلط را روی زمین نیندازند، در جاهای 
شلوغ ماسک بزنند و ... در عین حال هم شاید الزم نباشد 
که با آن شدت و حدت قبل بحث فاصله گذاری و... را 
رعایت کنیم، اما باید بدانیم که این ویروس ها وجود دارند 

و یکسری رعایت ها باید انجام شود .

کرونا فعال خفیف اما بسیار مسری است 

  

  

آگهی مزایده  مرحله دوم
به موجب درخواست اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه مربوطه 140140390000196738 حکم 
به تقسیم ترکه مرحوم فوق به شرح فوق في مابین وراث به نسبت سهم هریک بر اساس گواهي انحصار 
وراثت صادر اعالم می نماید که در زمان اجرای حکم با ارجاع امر به کارشناسي در صورت عدم امکان 
تقسیم وتعدیل، ملک موصوف ، قیمت گذاری شده و به فروش رسیده وسهم هریک به قدر سهم االرث 

آنان پرداخت گردد. 
ورد کارشناسي عبارتست از ششدانگ اعیان یکدستگاه آپارتمان به مساحت 79/86 متر مربع به انضمام 

به اعیان پارکینگ قطعه 15 تفکیکي به شماره پالک 27134 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي از 34565 قطعه 15 تفکیکي واقع در 
بندرعباس بخش 2 ثبتي بلوار نواب صفوي ، خیابان سهند شمالي مجتمع پارسه نبش کوچه نواب 6 و 4 بلوک شمالي طبقه سوم .

آپارتمان مذکور در بلوک شمالي مجتمع پارسه طبقه سوم قرار گرفته که داراي 6 طبقه روی پیلوت هر طبقه شامل 2 واحد مسکوني ، 
نماي ساختمان آجر ،کف پیلوت ، حیاط از جنس سنگ گوهره و دیواره راه پله تا 9متر سنگ و مابقي سفید کاري با ابزار گلویي و نرده 

راه پله فلزي ، داراي آسانسور 4 نفره . 
 واحد فوق دارای 2 خواب ،کف سرامیک ، کابینت MDF ، درب ورودي ضد سرقت و درب اتاقها و سرویس ها MDF دیوارهاي 

هال و اتاقها نقاشي ، پنجره ها آلومینیوم داراي اشتراک برق تک فاز مجزا و آب مشاعي مي باشد.
 خوانده سرکار خانم )بتول صادقي ( اظهار میدارد وام اخذ شده بابت منزل مسکوني نزد بانک مسکن شعبه بلوکي به انضمام مبلغ 6 

میلیون تومان بابت فک رهن ایشان به بانک فوق پرداخت نموده اند . ب ( ارزیابي :
ارزش ششدانگ اعیاني آپارتمان فوق الذکر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادي و جمیع جهات موثر و موقعیت قرارگیري به انضمام کلیه 

متعلقات جمعاً مبلغ 11،000،000،000 ریال معادل )یازده میلیارد ریال( محاسبه مي گردد .
1 - کلیه هزینه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. 3-پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در 
تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10%مبلغ ارزیابي شده را بصورت سپرده 
نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملي شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند 4- اجراي 
احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .5-مزایده در ساعت 12ظهرمورخ 1401/08/11 در محل دفتر اجراي احکام شعبه دوم دادگاه 

حقوقي بندر عباس بصورت حضوري بعمل آید و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداري نماید سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مي گردد و مزایده تجدید مي گردد.و متقاضیان شرکت در مزایده براي کسب اطالع بیشتر میتوانند به 

اجراي احکام حقوقي شعبه دوم دادگستري بندرعباس مراجعه نمایند . 
ایل زاده  - دادورز شعبه دوم اجراي احکام مدني 

آگهی حصروراثت
احتراماً به استحضار می رساند خواهان  جاسم رامیار فرزندحسین با هویت کامل به این شورا 
مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان حسین رامیار فرزند محمد به تاریخ 1399/5/5 به رحمت 

ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از : 
1- عایشه نیک نفس فرزند حسن متولد 1337/6/3 به ش.ش 433 همسر مرحوم .

2- جاسم رامیار فرزند حسین متولد 1371/5/18 به ش.ش 4700032601 فرزند مرحوم .
2- شهال رامیار فرزند حسین متولد 1369/6/26 به ش.ش 4700017317 فرزند مرحوم .
3- زینب رامیار فرزند حسین متولد 1368/2/1 به ش.ش 4700002212 فرزند مرحوم .

4- الهام رامیار فرزند حسین متولد 1366/9/1 به ش.ش 94 فرزند مرحوم .
5- احمد رامیار فرزند حسین متولد 1361/5/19 به ش.ش 714 فرزند مرحوم .

6- فاطمه رامیار فرزند حسین متولد 1355/10/15 به ش.ش 593 فرزند مرحوم .
و دیگر وارثی ندارد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

محمد عباسیان - شورا حل اختالف شعبه سوم پارسیان  

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

ن سند مالکیت   آگهی فقدا
 نظر به اینکه خانم حصه محمودی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2338 صادره از پارسیان به استناد دو فقره استشهاد 
محلی اعالم داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه دارای پالک . فرعی از 14304 اصلی واقع در پارسیان شهر 
کوشکناربخش 21 پارسیان به مساحت 375مترمربع که در دفتر الکترونیک 002248 55 1396203230 به شماره سریال 
 771175 به نام نامبرده صادر و تســلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شــده است. لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 
 آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1380/11/18مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی 
می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 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 . 1708/203 م/الف - تاریخ انتشار: 1401/07/25

عبدالحسین فروتن - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پارسیان

میوه ها و سبزیجات مفید برای قلب در فصل پاییز 

فروردین :
مثل اینكه امروز همه می خواهند دوست شما باشند و 
شما نمی توانید به كسانی كه ازتان درخواست كمك 
 می كنند به راحتی جواب منفی دهید. شما احساس 
محبوب بــودن می كنید و نمی خواهید كه ایــن محبوبیت را از 
دســت بدهید. با این حال درســت نیســت كه به خاطر اینكه 
دیگران شــما را دوســت داشته باشــند از آنها حمایت كنید. 
 االن بهتریــن تاكتیك برای شــما متعادل نگه داشــتن روابط 

دوستانه تان است .
   اردیبهشت :

امروز شما دوســت دارید در محل كارتان باشید، 
چراكــه امیدهای خیلی زیادی بــرای كارهایی كه 
می خواهیــد تمام كنید دارید. امــا انتظاراتی كه به 
دنبال این كار شــما به همراه است، موجب ناامیدی تان در چند 
روز آینده می شود. دچار وسوسه نشوید و هر كاری كه هر كسی 
 بهتان پیشــنهاد می كند را انجام ندهید! فقــط پایتان را به اندازه 

گلیم تان دراز كنید .
  خرداد :

هم اكنون شما به خصوص وقت هایی كه جذابیت تان 
چشم كسی را می گیرد، می توانید فردی كاماًل مجاب 
كننده باشــید. اما چرخه فعال و پویای بین عطارد 
ســیاره بخت شــما و ژوپیتر حاكی از این است كه اگر یك بار 
شروع به صحبت كنید دیگر نمی دانید كی باید از حرف زدن دست 
بردارید! اگر شــما زیاد حرف بزنید، پیام خود را به درســتی به 
دیگران نخواهید رساند، بنابراین قبل از اینكه شروع كنید خوب 

حواس خود را جمع كنید .
   تیر :

شــما در آســتانه عصبانی شدن هســتید، چراكه 
نمی توانید در برابر تغییراتی كه به وجود آمده بیش 
از اندازه جدی باشــید. دیگران سعی می كنند دلیل 
اینكه باید انســان كامل و ظیفه شناسی باشید را به شما بگویند، 
اما شــما فقط به فكر تفریح كردن هستید! ماه تاریك برج جدی 
نشانه خوبی برای مهمانی رفتن نیست، اما حمایت و هم صحبتی 
با دوستانتان بهتان كمك می كند این شرایط سخت را با موفقیت 

پشت سر بگذارید .
    مرداد :

شــما امروز حرف های زیادی بــرای گفتن دارید 
و بــه دنبالی منبری برای صحبــت كردن و گفتن 
حرف هایــی بیهوده می گردید!! اما وقتی شــما از 
گفتن این حرف ها هدفی ندارید، دیگران هم دوســت ندارند به 
حرف هایتان گوش بدهنــد. هرچقدر كه با پرداختن به جزئیات 
وقتتان را تلف كنید، ســخنرانی شــما غیر قابل قبول تر به نظر 
می رسد. در نهایت اگر درایت و منطق خود را مالك قرار بدهید، 
عاقالنه تر از این اســت كه هر كسی كه پیش رویتان نشسته را 

قانع كنید .
 شهریور :

امــروز زمانی كه ایده های خــود را برای دیگران 
آشــكار می كنید، نظرات عالی شما در مورد عشق 
در بوته آزمایش قرار می گیرد. شما می دانید كه افكارتان با روش 
معمول و مرســوم نگاه كردن به اشــیاء، با یكدیگر هماهنگ و 
سازگار نمی شوند. از متفاوت بودن نترسید، حتی شاید از این كار 
لذت هم ببرید. فقط آنقدر انعطاف ناپذیر نباشید كه دیگران ازتان 
دوری كنند، چراكه شما معمواًل آدم سرسخت و لجوجی هستید .

  مهر :
شــما امروز حس خوبی نسبت به خود و جایگاه 
خــود در زندگــی دارید، اما چونكــه نمی توانید 
هرچیزی را ســر جای خود نگه دارید، نمی توانید 
به روشنی دیدگاه خود در مورد موقعیت های شخصی و سیاسی 
را ابراز كنید. شما در یك لحظه فوق العاده خوش بین شده و در 
لحظه دیگر گویی كه آســمان به زمین رسیده! ایمان و اطمینان 
شما خیلی سریع به بدبینی تبدیل می شود، بنابراین تا موقعی كه 
دیدگاه های بیش از حد احساسی خود را متعادل نكرده اید هیچ 

تصمیم مهمی  نگیرید .
   آبان :

حتی اگر در زندگی تان مشكلی به وجود آمده باشد، 
شما همیشه می توانید به مطالعات معنوی خود اتكا 
كنید. ولی متاسفانه شما انقدر در فلسفه و متافیزیك 
غرق شده اید كه می كوشید شــرایط سخت را به موقعیتی خیلی 
 عالی تبدیل كنید. شــاید این كار بعضی وقت ها خوب باشــد، 
 ولی اكنون بهتر اســت به جای ســیر كردن در آســمان ها كمی 

واقع بین تر باشید .
  آذر :

امــروز با توجه بــه گردش بهرام بــه دور ژوپیتر 
پیام هایی به شما ارسال می شود كه می توانید در اوج 
باشید. امروز ژوپیتر سیاره فرمانروای شما تلنگری 
قــوی از بهرام نگران دریافت می كند و انرژی و توانایی مضاعفی 
به شــما می دهد و یا اینكه شما را در مباحثه های غیر الزم قرار 
می دهد. به جای اینكه بر ســر اختالفــات جزئی بحث كنید، با 

ایده های بزرگ موافقت كنید و بعداً به جزئیات توجه كنید .
  دی :

شاید امروز نتوانید خونسردی خود را حفظ كنید، 
چراكه فكر می كنید به آخر خط رسیده اید. شما فكر 
می كنید كه به اندازه كافی صبر كرده اید. كاماًل واضح 
و مبرهن است كه شــما می دانید برای اینكه زندگیتان به تعادل 
قبلی خود برگردد چه كارهایی الزم است انجام دهید، اما دیگران 
راه پیشرفت تان را ســد كرده اند. حتی اگر می خواهید بیشتر به 
خودتان ســختی بدهید، عاقالنه ترین راه این است كه چند روز 

دیگر هم صبر كنید .
 بهمن :

امروز شــما دیگر نمی خواهید رازی را پیش خود 
نگه دارید، اما باید ایــن كار را بكنید! برای اینكه 
وقتی كه از روی اعتماد حرفی به شــما زده شده 
است، اصاًل خوب نیست آن را فاش كنید. خوشبختانه موضوعات 
جالــب خیلی زیادی برای بحث كردن وجود دارد. در ضمن اگر 
شما قبول كنید كه بهتر است بعضی از حرف ها ناگفته باقی بمانند، 

احساس بهتری نسبت به خود پیدا خواهید كرد .
 اسفند : 

امروز شما دیگر نمی خواهید رازی را پیش خود نگه 
دارید، اما باید این كار را بكنید! برای اینكه وقتی كه 
از روی اعتماد حرفی به شــما زده شده است، اصاًل 
خوب نیســت آن را فاش كنید. خوشبختانه موضوعات جالب 
خیلی زیادی برای بحث كردن وجود دارد. در ضمن اگر شــما 
قبول كنید كه بهتر اســت بعضــی از حرف ها ناگفته باقی بمانند، 

احساس بهتری نسبت به خود پیدا خواهید كرد .

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان
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گــروه ســالمت //  چاقــی دوران کودکی با 
انتخاب های غذایی ضعیف مادر مرتبط است . 

   طبق گزارش ســازمان جهانی بهداشــت 
)Who(، تقریبًا 3۹ میلیون کودک در سال 
۲۰۲۰ دارای اضافه  وزن یا چاقی بودند که این 
شرایط، اغلب منجر به افزایش خطر بیماری 
قلبی، دیابت، ســرطان و حتی مرگ زودرس 
می شود.در حال حاضر، یک گروه بین المللی 
از کارشناسان کشف کرده اند که به نظر می رسد 
مصرف احتمالی برخــی از  غذاها در دوران 
بارداری، بدون توجه به ســایر عوامل سبک 
زندگی، با افزایش خطر اضافه وزن یا چاقی 
در کودکان مرتبط است.دانشــمندان پیشنهاد 

می کننــد که مادران ممکن اســت از محدود 
فرآوری  فوق العــاده  غذاهای  کردن مصرف 
شده ســود ببرند. البته دستورالعمل های رژیم  
غذایی مقامات بهداشتی باید اصالح و موانع 
مالی و اجتماعی برای بهبود تغذیه زنان باردار 
و در نتیجــه کاهش چاقی کــودکان برطرف 
شــود.محققان داده های مربوط به 1۹ هزار و 
۹5۸ کودک متولد شــده از 1۴ هزار و 553 
مادر را در آمریکا جمع آوری کردند.آنان در 
تجزیه وتحلیل خود، طیفــی از عوامل بالقوه 
تأثیرگــذار مانند وزن مادر، ســطح فعالیت  
بدنی، سیگار کشیدن، وضعیت زندگی همچنین 
توسط  فرآوری شــده  فوق  غذاهای  مصرف 

کودکان و زمان بی تحرکی را نیز در نظر گرفتند 
که به شــدت با چاقی دوران کودکی مرتبط 
هســتند.طی یک دوره متوســط چهار ساله 
پیگیری، ۲۴۷1 کودک با اضافه وزن یا چاقی 
مواجه شدند که نشان می دهد مصرف غذای 
فوق فرآوری شده مادر با افزایش خطر ابتال 
به چنین شرایطی در فرزندان وی مرتبط است. 
به عنوان مثال، خطر در گروهی که بیشــترین 
مصرف مواد غذایی فوق فرآوری شده )1۲.1 
وعده در روز( را داشــتند، در مقایسه با گروه 
کم مصرف )3.۴ وعــده در روز( ۲۶ درصد 
بیشتر شناسایی شد .این مطالعه به بررسی و 
تحقیق بیشــتر نیاز دارد اما از اهمیت اصالح 
توصیه های غذایی و توسعه برنامه هایی برای 
بهبود تغذیه زنان در سنین باروری برای ارتقاء 

سالمت فرزندان حمایت می کند .

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

تنها ۸ درصد هرمزگانی ها ُدز چهارم واکسن کرونا دریافت کرده اند
گروه سالمت // ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: در طول هفته قبل هیچ فوتی بر اثر 
کرونا در استان ثبت نشد و اکنون شمار جان باختگان 

دو هزار و ۶۶۵ نفر است . 
     دکتر فاطمه نوروزیان در تشــریح این خبر، افزود: 
در هفته گذشته گرچه به نسبت دیگر هفته ها مراجعان 
سرپایی کرونا 1۶ درصد کاهش یافت، اما در تشخیص 
موارد مثبت ۷۰ درصد و در بستری ها ۶۰ درصد افزایش 

داشتیم.وی در خصوص میزان واکسیناسیون در استان 
هرمزگان بیان کرد: 51 درصد هرمزگانی ها ُدز سوم و ۸ 
درصد نیز ُدز چهارم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد: 
۴1.5 درصد از کودکان 5 تا 1۲ سال نیز ُدز اول و ۲3 
درصد هم ُدز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند .به 
گزارش ایسنا ؛ فاطمه نوروزیان از والدین خواست برای 

تزریق واکسن کرونا به کودکان خود اقدام کنند .

 در زمان آغاز آتش سوزی می توان با پاشیدن خاک و آب 
و یا کوبیدن وسیله های در دسترس آن را خاموش کنیم
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گروه خبر // به مناســبت ســالروز 
تاسیس شــرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش)ســهامی عام(، مهندس علی 
به  این شــرکت  دهاقین مدیرعامل 
همــراه معاونین خود در نشســتی 
کارکنان  بــا  وگو  گفت  به  صمیمانه 

پرداختند . 
  به گزارش خبرنگار دریا  ، مدیرعامل 
این شــرکت طی دو نشست با سطوح 
کارگری مســایل کارگری این شرکت 
را تشــریح و عنوان کــرد: فوالد کاوه 
جنوب کیش؛ امــروز به عنوان یکی از 
شرکت های پیشرو و موفق در صنعت 
فوالد شناخته می شود که این افتخارات 
با تالش تمامی سطوح سازمان محقق 
شده است. افتخاراتی همچون صادرات، 
به پشتوانه استمرار تولید صورت گرفته و 
نشان از تالش های شبانه روزی یکایک 
شما فعاالن عرصه تولید است که همین 

جا تشکر و قدردانی خودم را از یکایک 
شما عزیزان اعالم می کنم. در ادامه این 

نشســت که با حضور سطوح کارگری 
برگزار شد، تعدادی از کارگران با حضور 

در پشــت تریبون مسایل، مشکالت و 
پیشــنهادات خود را مطرح کردند. در 

انتهای این نشست صمیمی در راستای 
تحقق خواسته های کارکنان و تسهیل 
امور، مدیرعامل این شرکت به مسایل 
مطرح شــده پاسخ و پیشــنهاد دادند؛ 
برای تسریع در مرتفع شدن مشکالت و 
رسیدن به ظرفیت اسمی طی جلسات 
اجرایی  و  بررسی  ماهیانه، موضوعات 
گردد. وی در پایان عنــوان کرد: امید 
است با تشــکیل کمیته های مشارکتی 
با حضور کارکنان، روز به روز شــاهد 
پیشرفت و توسعه در تمامی فرآیندها 
 و ســطوح ســازمان باشــیم و انتظار 
می رود بلوغ سازمانی با همت کارگران 
 زحمتکش، مدیران برنامه محور و دیگر 
دســت اندرکارانی کــه تولید منوط به 
مساعدت های آنان است روندی رو به 
رشد داشته باشد و این سازمان با قوت 
 و همت شــما عزیزان همچون گذشته 
قله های موفقیت و پیشرفت را فتح کند .

به مناسبت سالروز تاسیس شرکت فوالد کاوه جنوب کیش صورت گرفت ؛ 

دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت SKS با کارکنان 

گروه خبــر // نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
گفت: در کنار تجهیزات قوی و به روز نیرو های 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، ایمان یک امر 
و  نهاد های عقیدتی  باید  اساسی اســت که 

سیاسی آن را تقویت کنند .
   حجت االسالم و المسلمین محمد عبادی زاده 
بمناسبت تاسیس نهاد عقیدتی سیاسی در ارتش 
جمهوری اســالمی ایران افزود: راه اندازی این 
نهاد توسط امام خمینی )ره( یک امر هوشمندانه 
بود که تقویت باور های دینی نیرو های ارتش و 
خانواده های آن ها را به دنبال داشت.وی گفت: 
امروز ارتش قدرتمند دست بلند انقالب اسالمی 

 در زمین، هــوا و آب های بین المللی اســت.
 حجت االســالم عبادی زاده افزود: دشــمن با 
راه اندازی اغتشاشات به دنبال این است که کشور 
را از داخل درگیر کند تا مانع پیشرفت های نظامی 
و اقتصادی کشور شــود.امام جمعه بندرعباس 
گفت: پیشرفت نیرو های نظامی در دو حوزه نرم 
افزاری و ســخت افزاری نباید متوقف شود که 
پیشــرفت نرم افزاری بر عهده سازمان عقیدتی 
سیاسی است.وی افزود: یکی دیگر از وظایف 
عقیدتی سیاســی تشریح جوانب مختلف جهاد 
تبیین در گام دوم انقالب اسالمی است. رئیس 
عقیدتی سیاســی نیروی دریایی ارتش جمهور 

اســالمی نیز گفت: نهاد عقیدتی سیاسی در ۲۴ 
مهر ســال 5۸ به دستور امام خمینی )ره( برای 
تقویت روحیه معنویت نیرو های ارتش جمهوری 
اسالمی ایران تاسیس شد.حجت االسالم جعفر 
صمدی افزود: بخشی از ثمرات سازمان عقیدتی 
سیاســی پرورش بیش از 1۶ هزار حافظ قرآن 
کریم بین کارکنان و خانواده های ارتشی پرورش 

داده شده است.
   بــه گــزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز 
خلیج فارس،وی با اشاره به اینکه ۷۲۶ مسجد 
در پادگان های ارتش ساخته شده است، گفت: 
فعالیت های فرهنگی، هنری و عقیدتی در سطح 
گســترده بین نیرو های ارتش درحال برگزاری 

است .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان :

تقویت ایمان ، در کنار قدرت نظامی 
یک امر اساسی است 

گروه خبر //  اســتاندار هرمزگان با بیان اینکه 
دولت با همه توان در خدمت مردم است گفت: 
این اســتان از معادن و مواد معدنی مطلوبی 
برخوردار بوده و شناســایی پهنه های معدنی 
جدید و فرآوری بهینــه مواد معدنی می تواند 
داشته  هرمزگان  آبادانی  برای  خوبی  بهره وری 

باشد . 
   مهدی دوستی ضمن اشاره به اینکه اجازه 
خروج موادمعدنی به صورت خام از استان 
را نخواهیم داد، اظهار داشت: به دنبال ایجاد 
کارخانه هــای تبدیلی و تکمیلی و فرآوری 
در اســتان برای جلوگیری از خام فروشی 
موادمعدنی هستیم و در همین راستا شهرهای 
مختلف تخصصــی ایجاد می شــود.وی با 
اشاره به اینکه مدل خام فروشی موادمعدنی 
از هرمزگان منطقی نبوده و هیچ منفعتی هم 
برای کشور ندارد، بیان داشت: به طور مثال 
می توان به خروج مواد سیلیس به صورت 
خام از اســتان اشــاره کرد که براین اساس 
بروی آن زنجیره مرتبط با ســیلیس و شهر 
شیشه به مساحت یکهزار و ۸۶۰ هکتار در 
بندرعباس تعریف شــده است.نماینده عالی 
دولت در اســتان هرمزگان اظهار داشــت: 
مواد معدنی شوینده مانند نمک و آهک نیز 
به صورت خام از اســتان خارج می شد که 
روی آن زنجیره معدنی شــوینده ها و پارک 
کود و َســم تعریف کردیم که با این حساب، 
در آینده ای نزدیک استان هرمزگان به قطب 
سم و کود کشور و زنجیره فسفات و پتاسیم 
تبدیل خواهد شد.دوســتی ابراز داشت: سه 
بسته ویژه توســعه برای ۲ نوع ماده معدنی 
سیلیس و آهن در هرمزگان تهیه شده است 
که در راستای جلوگیری از خام فروشی آهن 
و سیلیس، تمامی حلقه های زنجیره توسعه 
از معدن تا صنایع فرآوری در این بســته ها 
تعریف شده است.دوستی ادامه داد: یعنی از 
معدن آهن باید واحدهای صنعتی مختلف از 
جمله ِشــمش، ورق و یا لوله خارج شود و 
سیلیس هم روی شهر شیشه و صنایع تبدیلی 
و درواقع یک بسته کامل بر روی آن تعریف 

شده است.

*  ۲۱۳ پهنه معدنی هرمــزگان به مرحله 
فراخوان گذاشته شد

   استاندار هرمزگان اضافه کرد: با تالش های 
انجام شــده در مجموعه صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان هم اکنون ۲13 پهنه معدنی 
از 1۶ مهرماه امســال به فراخوان گذاشــته 
شده است که افراد متقاضی و سرمایه گذار 
می توانند دراین مزایده شرکت کنند.دوستی، 
به وجود 1۰۰ معدن شــن و ماسه در استان 
اشاره کرد و ابراز داشت: بدون احتساب این 
معادن، 1۸۰ معدن فعال در استان هرمزگان 
وجود دارد کــه تعداد و ظرفیت ۲13 معدن 
فراخوان شــده کنونی، بیش از معادن فعال 

استان است.
  وی یادآور شــد: بیشــترین معادن استان 
هرمــزگان مربــوط بــه شهرســتان های 
بندرعباس، حاجی آباد، بشاگرد و بندرخمیر 
اســت که هریک از این معادن در اســتان 
و کشــور ایجاد آبادانی و تحــول می کند.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: کار جدیدی 
که انجام شــده، تهیه کیف ســرمایه گذاری 
است که مجوزهای تمامی ۲13 پهنه معدنی 
از قبل اخذ شده اســت یعنی مجوزها را از 
پیش برای ســرمایه گذار صــادر کرده ایم و 
 درواقع معدنکار اگــر بخواهد همین امروز 
 شــروع بکار کند، هیچ بروکراســی اداری

 نــدارد و فقط با امضای خود، دارای پروانه 
می شود.

  وی اظهار داشــت: رساندن ۲13 معدن به 
مرحله واگذاری کاری سخت و زمان بر بود 
چراکه این قبیل کارها نیازمند تکمیل اسناد 
و انجام کارهای مطالعاتی قابل توجهی بوده 
که ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
طی یک ســال گذشــته در این راستا کار 
بزرگی انجام داده است.نماینده عالی دولت 
در استان هرمزگان ابراز داشت: ۲13 معدن 
یادشده مشتمل بر 1۹ ماده معدنی است که 
از این میان می توان به مواد معدنی همچون 
کرومیت، سنگ آهک، سنگ آهن، سیلیس، 
منیزیم، گچ، نمک، منگنز و سایر مواد معدنی 

اشاره کرد.

* هرمزگان نیازمند اکتشافات کامل و جامع
استاندار هرمزگان همچنین به معدن کرومیت 
در اســتان اشاره کرد و گفت: کرومیت جزو 
معادن خوبی اســت اما متاسفانه حجم قابل 
توجهی ندارد، اما برخی معادن اســتان های 
همجوار، حجیم و با میزان ذخایر باال هستند 
البته باید بگوییم کمبود اکتشافات در استان 
هرمزگان این موضوع را تشدید کرده است.
وی اضافه کرد: شاید اگر اکتشافات کامل و 
جامعی در استان هرمزگان انجام شود، میزان 
ذخایر استان به روز، واقعی و اقتصادی شود 
ضمن اینکه مهم ترین مشــکل کالن معدن 
در کشــور این است که ما بدلیل محدودیت 
معادن  بدنبال  بیشــتر  برداشت،  تکنولوژی 
سطحی بوده و در عمق نمی رویم؛ در صورتی 
که بهره گیری از سیستم های تغلیظ می تواند 
حتی معادن کم َعیار ما را به عیار مناســبی 
برساند و بتوانیم برداشت مطلوبی از معادن 

داشته باشیم.
* مســئولیت اجتماعــی، بعــد از مرحله 

بهره برداری
  استاندار هرمزگان در بحث مسوولیت های 
اجتماعی هم گفت: مسوولیت های اجتماعی 
یکی از راهبردهای اساســی بــوده؛ چرا که 
بخشــی از داروها، ســاخت بیمارستان ها، 
فاضالب، تجهیزات پزشکی، آبرسانی، ساخت 
مدارس و هنرســتان های همجــوار صنایع 
را می توانیم از محل همین مســوولیت های 
اجتماعی تامین می کنیم اما اینکه چه زمان 
و در چه مرحله ای، انجام مسوولیت اجتماعی 
را از ســرمایه گذار بخواهیم خود، موضوع 
مهمی است.دوستی ادامه داد: مسوولیت های 
اجتماعی در صورت تبدیل شــدن به قانون، 
برای انضباط بخشی خوب است اما اگر هر 
صنعتی بدون اینکه وارد استان و چرخه تولید 
بشود درصدی را به عنوان مسوولیت اجتماعی 
بدهد، صرفه اقتصادی ندارد و مسلما چنین 
کاری، سرمایه گذار را پس می زند.وی تصریح 
کرد: بنابراین بعد از سرمایه گذاری و در مرحله 
بهره برداری، با صنایع و معدن دار در رابطه با 
مســوولیت اجتماعی صحبت خواهیم کرد 

اما در دوره ســاخِت پروژه باید تمامی توان 
ســرمایه گذار وارد روند ساخت و ساز شود 
تا هرچه سریع تر به مرحله بهره برداری برسد، 
آنوقت اگر مثال 1۰ درصد هم مســوولیت 
اجتماعی بگیریم، به انــدازه ای که برخی از 
واحدها نیز سریع تر راه اندازی و حتی صدها 
نفر هم در استان مشغول به کار شوند و صنایع 
مختلــف و حتی شــهرداری های مان از آن 
بهره مند شوند، ارزش دارد.نماینده عالی دولت 
در استان هرمزگان گفت: عقیده بنده بر این 
اســت که در دوران ساخت و اجرای طرح، 
با شرکت های سازنده در خصوص مسوولیت 
اجتماعی صحبتی نشود و اجازه دهیم عملیات 
اجرایی طرح به اتمام برســد و بعد، تحقق 

مسوولیت اجتماعی را بخواهیم.
* پاالیشگاه های جاسک و شهید سلیمانی 

اســتاندار هرمزگان همچنین با اشــاره به 
طرح های بزرگ پاالیشــگاهی در دســت 
مطالعه و ساخت استان گفت: در هفته دولت 
امســال 11۰ هزار میلیارد تومان پروژه در 
استان مورد بهره برداری قرار گرفت که تقریبا 
رشــد ۲5 برابری و ۲ هزار و 5۰۰ درصدی 
داشتیم که این رقم بسیار خوبی بود.دوستی 
گفت: بــرای کلنگ زنــی طرح های بزرگ 
پاالیشگاه  و  پاالیشگاه جاســک  همچون 
شهید سلیمانی بندرعباس هم منتظر حضور 
معاون اول رییس جمهــور و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت هســتیم، امورات مربوط به 
این طرح ها انجام شده و قراردادها نیز منعقد 
شــده اســت.وی ادامه داد: برای پاالیشگاه 
جاســک که االن 1۰ درصد پیشرفت دارد 
و پاالیشگاه شــهید سلیمانی بندرعباس که 
در مرحله مطالعــه و تخصیص زمین بوده، 
نزدیــک به 1۷ و نیم میلیــارد دالر برآورد 
اولیه شده است.اســتاندار هرمزگان با اشاره 
به اینکه این پروژه ها بسیار فوق العاده بوده 
و اســتان را تامین می کنند، گفت: هر یک از 
پاالیشــگاه ها در دوران ساخت، نزدیک به 
1۰ هزار نفر اشتغال خواهد داشت و در زمان 
بهره برداری هم نزدیک به پنج هزار نفر اشتغال 
ایجاد می کند.دوستی یادآور شد: هدف گذاری 

تولید این پاالیشگاه ها نیز هرکدام 3۰۰ هزار 
بشکه گازوئیل، بنزین و سوخت ِجت است 
و مهم تر اینکه نزدیک به 35 درصد از این ها 
مواد پتروشــیمیایی می شود.وی گفت: طبق 
فرمایش رهبر معظم انقالب »بدترین استفاده 
از نفت به عنوان ســوخت است« که در این 
۲ پاالیشگاه خوشــبختانه مواد اولیه لوازم 
خانگی، رومبلی، قطعــات خودرو، رنگ و 
چسب و سایر قطعات باارزش تولید می شود؛ 
البته نفت و بنزین هم هست اما سهم تولید آن 
کمتر بوده و بیشتر تولید به مواد اولیه لوازم و 
کاالهای تمام شده، اختصاص داده شده است.
* ۱۵ ابر طرح در هرمزگان مطالعه و برای 

هیات دولت ارسال شده است
  اســتاندار هرمزگان همچنین با اشــاره به 
مطالعــه 15 ابرطرح در اســتان گفت: این 
طرح ها برای دریافت مجوز به هیات دولت 
ارسال شده و کار مطالعات و مشاوره آن نیز 
انجام و با سرمایه گذاران مختلف نیز صحبت 
شده است که با تکمیل و بهره برداری کامل 
هر یک از این طــرح ها، انقالبی بزرگ در 
توسعه استان و کشور ایجاد می شود.دوستی 
ادامه داد: مهار آب های خروجی از اســتان 
با احداث ســدهای بــزرگ و طرح های 
آبخیزداری، راه اندازی شــهر شیشه، پارک 
کود و سم، شهرک لجستیک ترانزیت، شهر 
میوه های گرمسیری و طرح تحولی پرورش 
ماهی در قفس از جمله این طرح ها است.
وی گفت: شهر صنعتی لجستیکی به مساحت 
یکهزار و ۶۰۰ هکتار در پس کرانه بین بندر 
شهید رجایی و شهید باهنر طراحی شده که بر 
روی این طرح ۶ ماه مطالعه و برای تصویب 
به هیات دولت ارســال شده است.استاندار 
هرمزگان گفت: نخستین پارک کود فسفات 
کشــور نیز هفته دولت در شهرک صنعتی 

خلیج فارس بندرعباس به مســاحت 1۰5 
هکتار با زنجیره نفتی و معدنی کلنگ زنی 
 شد که این مرحله شامل تولید اسید فسفریک 
صنعتی بــوده که در زمینه کودهای ترکیبی، 
پاک کننده ها و شوینده ها، صنایع غذایی، 
تصفیه آب، داروسازی و خوراک دام و طیور 
کاربرد دارد.دوستی تصریح کرد: مساله دیگر، 
آب های خروجی از هرمزگان بوده که برای 
مهار آن شهر نساجی به مساحت پنج هزار 
هکتار به بخش خصوصی واگذار کردیم که 
چهار هزار و 5۰۰ هکتار زیر کشــت پنبه 
خواهیم برد.وی با اشاره به اینکه زنجیره های 
نســاجی را در هرمزگان راه اندازی خواهیم 
کرد، گفت: در این راســتا چهــار هزار و 
5۰۰ درخت توت در اســتان کاشته شده و 
عالقه مند به فعال کردن زنجیره ابریشــم در 
این دیار هستیم؛ همچنین در بخش نفتی و 
پتروشیمی و هم در زمینه کشاورزی زنجیره 
نساجی کار شــده است.وی گفت: ظرفیت 
تولید ماهی در قفس این استان نیز نزدیک 
به ۶ هزار تُن بوده که اکنون به 1۲ هزار تُن 
رسیده و ســعی داریم تا پایان امسال میزان 
تولیــد را به 1۰۰ هزار تُــن افزایش دهیم.

به گزارش ایرنا ؛ نماینــده عالی دولت در 
هرمزگان گفت: وظیفه ما این است کشوری 
را به نسل های بعدی تحویل دهیم که آبادتر 
باشــد تا در آینده بتوانیم ادعا کنیم که برای 
کشــورمان کاری کرده ایم و این رسالت ما 
است که نقش دین را در توسعه و پیشرفت 
نشــان دهیم.وی ادامــه داد: »رهبرمعظم 
 انقالب فرمودند؛ کاری کنید هرکسی از هر

گوشه ای به کشور نگاه کرد، معجزه اسالم را 
در سازندگی و پیشرفت کشور ببیند« که این 
جمله کاملی است و براساس آن می توانیم 

کشورمان را متحول کنیم .

استاندارهرمزگان تاکید کرد

 لزوم بهره وری صحیح از معادن برای آبادانی هرمزگان

گروه گزارش // نزدیک به یک ماه از آغاز ســال تحصیلی 
جدید می گذرد، اما کمبود ســرویس مدارس در هرمزگان 
همچنان یکــی از دغدغه های اصلی دانــش آموزان و 

خانواده ها است . 
  این روز ها کمبود ســرویس مــدارس به یکی از مهمترین 
دغدغه های دانش آموزان و خانواده ها در اســتان هرمزگان 
تبدیل شــده است.این مشــکل در همه شهر های هرمزگان 
وجود دارد و در شهر بندرعباس مرکز استان بیشتر به چشم 
می خورد.مسئوالن آموزش و پرورش و شهرداری بندرعباس 
از ابتدای سال تحصیلی جدید تاکنون اقداماتی برای رفع این 
مشکل انجام داده اند، اما مشــکل کمبود سرویس مدارس 

همچنان پابرجاست.
  ترافیک شدید در خیابان های بندرعباس

   کمبود ســرویس مــدارس و جابجایی دانــش آموزان با 
خودرو های شخصی ترافیک شدیدی را در خیابان های شهر 

ایجاد کرده است.
بسیاری از دانش آموزان برای رفتن به مدرسه دقایق زیادی را 
در کنار خیابان منتظر تاکسی یا اتوبوس می مانند و بعضی ها به 

اجبار سوار خودرو های مسافربر شخصی می شوند.
 استفاده حدود 4۵00 دانش آموز از سرویس مدارس

  به گفته ســیدرضا بیگ زاده معاون برنامه ریزی و نظارت 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری 
بندرعباس، اکنون حدود ۶۰۰ دستگاه خودروی ساماندهی 
شده با نام ســرویس مدارس کار جابجایی ۴ هزار و 5۰۰ 

دانش آموز بندرعباسی را انجام می دهند.
به گفته بیگ زاده، بیش از هزار و 5۰۰ دســتگاه خودرو نیز 
در شرکت های حمل و نقل نام نویسی نکرده اند و به صورت 

آزاد دانش آموزان را جابجا می کنند.
  کرایه مصوب سرویس مدارس در شهر بندرعباس چقدر 

است؟
  بر اساس اعالم مسئوالن شهرداری بندرعباس،کرایه مصوب 

سرویس مدارس به شرح زیر است :

مسیر صفر تا 3 کیلومتر: ماهیانه ۴5۰ هزار تومان
مسیر 3 تا ۶ کیلومتر: ماهیانه 51۰ هزار تومان
مسیر ۶ تا ۹ کیلومتر: ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان

مسیر ۹ تا 1۲ کیلومتر: ماهیانه ۶۸۰ هزار تومان
مسیر بیش از 1۲ کیلومتر: توافقی

  راننده ها و خانواده ها ناراضی!
برخی خانواده ها از قیمت مصوب اعالم شده ناراضی هستند 
و می گویند توان پرداخت کرایه سرویس مدارس را ندارند و 

قیمت ها باید کمتر باشد.
  در این بیــن راننده ها هم از قیمت هــای مصوب ناراضی 
هستند و خواستار افزایش قیمت ها هستند. به اعتقاد راننده ها 

قیمت های مصوب جوابگوی هزینه ها نیست.
  مسئوالن چه راهکاری دارند؟

1- تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی
  عمــار زاهدی رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری بندرعباس می گوید: تقویت ناوگان حمل و 
نقل عمومی به ویژه در مسیر شــهرک پیامبر اعظم یکی از 

راهکار های موجود برای تردد آسان دانش آموزان است.
۲- ارائه تسهیالت ویژه به رانندگان سرویس مدارس

  به گفته ســید رضا بیگ زاده معاون برنامه ریزی و نظارت 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری 
بندرعباس، بــا رایز نی های صورت گرفته با اســتانداری 
هرمزگان قرار شده تا سهمیه سوخت خودرو های ساماندهی 
شده سرویس مدارس در شهر بندرعباس ۲۰ درصد افزایش 
یابد.تســهیالت بانکی و لوازم مصرفی خودرو نیز قرار است 
به رانندگان سرویس مدارس داده شود.حال باید منتظر ماند 
و دید که راهکار مسئوالن می تواند مشکل کمبود سرویس 
مدارس در شــهر بندرعباس را برطرف کند یا همچنان باید 
شــاهد دغدغه دانش آموزان و خانواده ها باشیم.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان ؛ شــهروندان در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف می توانند به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 

مسافر شهرداری بندرعباس مراجعه کنند .

دغدغه ای به نام سرویس مدارس 

 گروه خبر // رئیس کل دادگســتری هرمزگان از تحویل
 ۷۰ خودروی لوکس موجود در اموال تملیکی بندرعباس به 

مالکین آنها خبر داد .
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمزگان در پاســخ به این پرســش که وضعیت خودروهای 
لوکــس توقیفی در اموال تملیکی بندرعباس پس از ســفر ۶ 
ماه پیش رئیس قوه قضاییه چه تغییری داشــته است؟ اظهار 

داشت حدود ۲۲۰ خودروی لوکس موجود در اموال تملیکی 
بندرعباس مربوط به یک پرونده قضایی بود است که پس از 
سفر رئیس قوه قضاییه به صورت ویژه در مراجع قضایی تهران 
توســط شخص دادستان تهران مورد پیگیری قرار گرفته و در 
نتیجه آن تاکنون دســتور ترخیص آنها صادر شده که در پی 
مراجعه ۷۰ نفر از مالکین خودروها به آنها تحویل داده شــده 
است و ۴۰ نفر هم در هفته آینده برای تحویل خودروهایشان 

مراجعه خواهند کرد.مجتبی قهرمانی در ادامه افزود مشــکل 
پرونده این خودروها حل شــده و در نتیجه آن، این خودروها 
از لیست خودروهای توقیفی ســازمان اموال تملیکی خارج 
خواهند شد. وی علت دپوی این خودروها طی سالهای اخیر 
را پیچیدگی پرونده آنها عنوان کرد و اظهار داشت: با تسریع در 
روند رسیدگی قضایی مشکل به وجود آمده به صورت کامل 

حل شده است .

تحویل ۷۰ خودروی لوکس موجود در اموال تملیکی بندرعباس به مالکین


